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S U N U Ş 

Pandi t 1Jehru 11 Günümüzde demokrasi hiçbir şey anlamına gel

me se bile, Gşi tlik anlamına gelmektedir. Bu eşitlik de sadece 'bir 

oya sahip olmanın eşitliği değil, sosyal ve ekonomik eşitliktir11 c~e-

mektediro Oysa toplam gelirin bireyler (aileler), ya da üretiı-:ı. fal::

töı"'leri arasındaki dağılımını belirleyen çalışmaların sorıuçlarJ_, o os

yal ve ekonomik eşitliğin gelişmiş ve gelişmekte olan bütün Ull:eler

de henüz tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini gösternıektedirv 

Genel yargı; geri kalmışlıkla, gelir dağılımı eşitsizli?;i

nin birlikte görUlcl..üğüdür. Ekonomik gelişmenin, gelir dağılımında 

sos3ral ve ekonomik eşitlik sa?;~ıayıp-sa,1,lamadığı ise, bugün için ik

tisat teorisinin güncel bir konusu olmaktadır. Ancak gelir da[!,ılımı so·· 

:ı:u:nun~,kişilere sadece eşit gelir sağlamanın ötesinde boyutları ol

duğunda da şüphe yoktur. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde gelir dağı

lımı sorunu, kalkınma sorunundan bağımsız olarak düşünülemezken, ge-

~·- ismi,:; ülkelerde de gelişme hızının devamlılığının sağlanması önem 

kazanmaktad::ı.ro Bu nedenle de sorunun, sosyal adalet yönünden çektiği 

ilgi kadar, eko~omik yönünün de gözden kaçırılmadığı görülmektedir, 
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Buna bağlı olarak da geli!' dağılımı sorunu, makro bir sor1:n olerc.~: 

ele alınmaktadır. 

İktisat ilminin bir amacının milli gelirdeki a.rtıc::..::'.:' 

nında, bu artışla.rdan sosyal grupların ne oranda yararlandıkla:."'ır:_ı:.: 

incelen..ırı.esi olduğu gözönüne alınırsa, gelir dağılımı sorununun bil:' 

arz-talep sorunu olmaktan öt.e anlamlar kazandığı görülecektir. _o:.;

luındaki her sosyal grubun ulaştığı re-fah düzeyini korumak ve aer::al'.: 

amacını taçıdığı bilindiğine göre ~e, devletin gelir dağılımı olayı

na mUdahalesi kaçınılmaz olacaktır• .. Çünkü bugünkü anlamı ile gelir 

dağılımı sorunu insanlığı ekonomik; sosyal, antropolojik ve politik 

yönleri ile ilgilendil:'en çok yön~ü ve aynı zamanda da birbiriyle ça

tışan amaçları olan bir sorundUl:'. 

Gelir das~ılımı sorununun ç~k yönlü amaçlar taşıması, dev

letin üretim faktörlerinin fiyatlarına (geli.rlerine) müdahalede bu-

lun.ınasına yol açmakta ve buna bağlı olarak da günümüzde fattör fi:rat·-

ları, piyasa güçleri.ya da koşullarına tabi olmaktan çıkarılmış ~u

lunmaktadır. Bilindi[,i gibi de devlet, gerek gelirlerin oluşumu sü

recinde, gerekse gelirlerin oluşumundan sonr-a gelir dağılımına mUda

hale ederek düşük gelirli gruplar lehine gelir dağılımını iyileştir

ıneyi amaçlamakt·adır. Özellikle de kısa dönemlerde gelir daf_~ılır11ının 

iyileştirilmesi a.'11açlandığında, yeniden gelir dağı tıc ı po li til:e.lara 

ağırlık verildiği görülmektedir. 

Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin,genellikle. faktör 

kayna2;ının eşitsiz dağılıını ile, bu faktörlere ödenen fiyatların 

farklı oluşundan .doğduğu bili:r:ı...'11ektedir·. Bunun sonucu olaral{: da c:al:a 

h~~ı angıçta, emek ve sermaye kaynak~arına sahip olanlar arasında ge

lir dağılımı eşitsizlikleri ortaya çıkmaktadır. Ayrıca da emek ve 

sermaye sahipleri arasında da faktörlerin nitelik ve nriktru~ıQrında

ki farklılıklarla, bu faktörlere. ödenen fiyatlardaki faı ... klılıl:lo.ı~ın 
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fonksiyonel gelir dağılımında(bölüşümünde) eşitsizliklere neden ol

duğu görülmektedir. Bu nedenle de Peacook'un deyimiyle "d&vle~,mali 

" ve mali olmayan araçlarla, toplu.ı.ında gelir dağılımını değiştirmek' 1 

zorunda kalmaktadır. 

Genellikle de bütün toplumlarda emek sahiplerinin çok, 

buna karşılık geniş anlamda sermaye olarak belirlediğimiz üretim 

araçlarına sahip olanların sayılarının sınırlı olduğu g?rülr.ıekte., bu 

·.·:ı.rur.;. da gelir dağıl·ımını eşitlikten·uzaklaştıl:'naktadir. B:.mun ı:;:.Y' 

de üretim faktörlerinin dağılımına ve bu faktöl:'lerin piyasada oh~-· 

şan fiyatlarına yapılacak müdahalelerle, gelir dağılımı: geliı ... 'lerin 

oluşumu sürecinde dal-ıa ba:şlangıçta değiştirilebilmektedir. ;:;;o::n.:.:ıC..c. 

da bu mi.idahal{3lerin yapıldığı durumla, yapılınadığı dururıla r:öre fec::

tör fiyatları farklılaştı.rılabilmekteclir. 

Özellikle de gelişmiş ülkelerde Yapıl~ araştır.ma~~rın 

:=Jonuçları,günümüzde üel:'etlerin a.rz ve talebe bağlı olmaktan çok, 

sosyal değeJ:> yargılarının sonucu olarak ~.!'taya çıktığını göstermekte-

dir. Göı-:Ulece{~i gibi de öze_llik~e emek faktörünün gelirinin (fiyatı

nın) olı..ışumunda. piyasa güçleri kadar, piyı:ı-sa güçleri dışındaki gLiç

ler olaral: sendikalar da etkin olmaktadll:'. Bu nedenle de günüml.izde 

sendikaların, ücret ve maaş gelirlerinin oluşumunda etkin bir e;üç 

olduğu ve - aksi görüşte buiunanlara rağmen - işverenler karşısında 

1:::-ir monopol yarattığı kabullenilmektedir. 

Çalışmamız, yulcardaki genel c.1ei~erlemeye uygun ol araJ: üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak gelir dağılımı, 

ikinci bölümde de gelir . dağıl·ımının farklılaştırılması ile se~ıdil;:ola

rın ekonomik etleileri teorik olarak 'belirle:;.ımiş bulunmaktadır. Üçün

cü bölümde ise, belirlenen teorik eğili:rnlere göre ülkemizde gelir 

do.i~ılımı yönünden emek gelirleri ile ilgili bir model çalıam.aoı ya

pılmış ve bulunan bulgulardan hareketle ,1960-1975 döneminde gelir da-
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ğılımı yönünden sendikaların ekonomik etkinliği incelen~iştir. 

11 Gelir Dağıl:LlJ1ına Genel Bakış:ı başlığını taşıyan bi.rinci 

bölüm, iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda önce gelir dağılımı 

kavramı açıklığa kavuşturulmuş, daha sonra genel olarak gelirle.rin 

olıışumu ve dağılımı süreçleri belirtilerek, gelir dağılımı şekille-

.rine geçilmiştir. Burada da daha çok, fonksiyonel ve kişisel gelir 

dağılımları üzerinde dU'!:'ulmuş .ve çeşitli ülkelerle ilgili e[:Lilimler 

belirtilmiştir. Bu kısmın diğer bölümünde de,amaçlanan eşit (adil) 

gelir bölüşümünden ne anlaşıldığı ve bu amacın bugün için bir sorun 

olup-olmadığı belirtilmiş ·ve ·siyasi sistemlerin gelir dağılırrı...ına ver

dikleri önem tartışılmıştır. Son olarak da gelir dağılımının geliş-

miş ve gelişmekte olan ülkelerdeki duruınu,yapılmış çeşitli araştır

malardan yararlanılarak tablolar halinde düzenlemn.iş ve ülkemizdeki 

eğilimler dic~er eğilimlerle karşılaştırılarak değerlemeye tabi tutul-

muştur-9 

İkinci kısımda gelir dağılımı analizine girilerek, fonle

siyonel ve kişisel gelir dağılımı analizleri incelenmiştir.. Fonksi

yonel gelir dağılımı analizi de; faktör fiyatları analizi ve rııakl"O 

gelir dağılımı analizi· olarak ele alınmıştır. Mikro ekonomik bir 

yaklaşım olan faktör fiyatları analizinin,gelir dağılımının belir

lenmesinde yetersiz kaldığının tesbitinden sonra, sorunu makro bir 

yaklaşım içinde alan makro gelir dağılımının teorilerinden l{icardıJ, 
.... 

Marx, Neo-Klasik IviaJrı..l:'o ve .Keynezyen Gelir Dağılımı Teorilerinin e-

mek gelirleri yönünden genel değerlemesine geçilmiştir. Çalışmamızı 

bir temele ~turtmak için de,bu teorik çerçevenin belirlenmesi zorun

lu olmuştur. Kişisel gelir dağılımı analizinde ise; bireyler (o.ile

icı•) arasındaki gelir dağılımı eşitsizliklerini belirleyen yöntem-

ler. Uzerinde durulmuştur. 
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ıı Gelir Dağılımının Farklılaştırılması ve Sendikaların 

Ekonomik Etkileri 11 başlığını taşıyan ikinci bölümümUz ,iki kısı:.;ıclan 

oluşmaktadır• Birinci kısımda genel olarak gelir dağılımını:ı fark

lılaştırılması anlatılmaktadır •. Bu farklılaştırmanın da, gelirlerin 

oluşumu ve oluşumundan so!ll:'a o,lduğu belirtilmektedir •. Gelirlerin o

luşumundan sonraki müdahaleler ise; dikey ve yatay yeniden gelir da

ğılımları şeklinde ele alınarak mikrn ve makro düzeyde analiz edil

mektedir. Daha so:r:ıra gelir dağılıml.n:ı..n fa.rklılaştırılmasını sa\la;:ran 

politikalar ve araçlar incelenmektedir. Gelirle!'in oluşumu sUrecinde 

gelir dağılımını düşük gelirli gruplar lehine farklılaştı!'acak po

litikalar oiarak da; serv-et dağılımındaki eşitsizlikle!'i giderecek, 

faktör fiyatlarının farklılaştı!'ılmasını sağla;yacak ve eğitim olanal\..

larından yara!'lanmada fırsat eşitliğini gerçekleştirecek politikalar 

üze.i"inde durulmuştur. Faktö!' fiyatlarının farklılaştırılması i::ıcele

nirken de, özellikle emek faktö!'ünün gelirini iyileştirici poli ti:t:a

lara azırlık verilmiştir, ·Yeniden gelir dağılımınl. gerçekleştirici 

araçlar olarak da; vergiler, kamu harcamala!'~ ve kamu borçlaı~nası 

incelenmiştir. 

İkinci kısımda da emek gelirinin farklılaştırılmnsında, 

sendikaların ekonomik etkil.eri ele alınmıştır, Önce teorik eL;ilinı.ler 

belirleruniş ve daha sonra da, sendikaların ekonomik etkilerinin gelir 

da~ılımının farklılaştırılması yönünden ücretler, enflasyon ve is

tihdam üzerindeki etkileri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yö

nünden tartışılnuştır. 

n Türkiye' de Gelir Dağılımı Yönünden Emek Gelirleri ile 

İlgili Bir Model Çalışması ve Sendikaların Ekonomik Etkinliği'1 baş

lığını taşıyan üçüncü ve son bölümde de, birinci ve ikinci bölümde

ki teorik ve uygulamanın gösterdiği eğilimlerden yararlanarak ülke~

mizle ilgili bir model çalışması yapılmş ve 1960-1975 döneminde 

sendikaların ekonomik etkinlikleri inc.elenmiştir. Altı kısımdan o-
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luşan bu bölümde ıı tümden geiişıı ya da 11 genelden özele ıı yöntemi uy

gula!h'Tiıştır. GöriUeceği gibi de önce ülkemizde yurtiçi faktör ~elir

leri içindeki emek payları buluTh'Tiuş, daha sonra da sendikalaşmadan 

önceki ve sonraki dönemler yönünden emek gelirlerindeki geliş~:~eler 

belirlenmeye çalışılmıştır • 

. Birinci kısımda bulJ.uğumuz sonuçların karşılaştı.rıln.ıssı

nı sağlamak.amacıyla,yapılmış diğer çalışmaların bulguları belirlen-
• o 1 o 

miştir. Sonunda da belirlenen bulgulardan hareketle, ülkemizc~e emek 

gelirlerinin uzun dönemli eğilimlerinin belirlenmesinin müınkii:_.ı olr:ıa-

dığ~ yargısına varılmıştır. 

İ.kinci kısımda 1960-1975 döneminde ülkemizdeki çeşitli 

kaynak ve özel verile.tden yararlanarak, beşer yıllık dönemler boyun

ca ücretlilerin ve bunların gelirleri tahmin edilmişti!'. 

Üçüncü kısımda ise ikinci k:ı.sımdaki verilerden he..rGl::etlo 9 

1960-1975 döneminde yurtiçi f.aktör gelirlerinin çeşitli faali:ret 
• 

kollarına göre emek ve diğer faktöl:' gelirleri arasındaki bcaL~cı~::·,ıU. 

h~saplanmıştı..tı. Çeşitli sektörler ve durumlara göre belirlenen o~i

limler de, diğer ülkelerdeki eğilimlerı·e karşılaştırılarak üL:emi::o:dE> 
o • 

fonksiyonel gelir bölüşümünün genel değerlernesi yapılmıştır. 

·Dördüncü kısımda; fonksiyonel geli.J;' bölüşümü sonuc'L<. bulu

nan emek ve diğer faktör gelirleri analiz edilmiştir. Bu analiz de, 

gerçek eğilimleri belirleyebilmek için ücret gelirlerinin fonksiyo

nel ve kişisel gelir dağılımı analizi olarak yapılmıştır. Emel-: gelir

lerinin fonksiyonel gelir dağılımı analizinde ortalama gelir farkla

rının oranlar şeklindeki ifadesi olan parite oranları bulunarakf di

ğer ülkelerdeki eğilimlerle karşılaştırılmıştır. Emek gelirlerinin 

kişisel gelir dağılımı (iç dağılımı) analizinde de, önce emek goliı"

leri ile ilgili Gini Oranları hesaplaTh'Til.Ş ve daha sonra da Lorenz 

EG:,rileri çizilerek dönemler arası farklılıklar belirlenıniştir., Üll::e--



- 7 -

mizdeki eğilimlerin gelir dağılımının iyileştirilmesi yönünden ne 

ölçüde olumlu bir gelişme içinde olduğunu belirleyebilmek için de, 

belirlenen eğilimler diğer ülkelerdeki eğilimlerle karşılaştırılmış

tır. 

Beşinci kisımda, ircelenen dönemde fonksiyonel ve ki$isel 

gelir dae;ılımını etkileyen önemli yapısal ve sosyo-ekonomik tercih

lerle ilcili etkenler incelemniçtir. Bu kısım bir yönüyle de, ülke

mizde gelir dağılımını belirleyen ya da dalaylı ve dolaysız bir şe

kilde geliı· dağılımını etkileyen mekanizmanın eleştirisi niteliğinde 

olmakta, aynı zamanda da gelil:' dağılımını iyileştil:'ici önerileri. be

raberinde getirmektedil:'. 

Bu bölümün al t_ıncı ve son kısmında ise;; daha önce belirle

nen bulgu ve eğilimlerden yararlanarak ülkemizde 1960-1975 dönern.in

de gelir dağılımı yönünden, sendikalaşma hareketinin etkinli[5;i belir

lenrneğe çalışılmıştır. Bu :r.ı.edenle de toplu sözleşmelerden önce.ki ve 

sonraki dönemde ücret gelirlerinde ve kişi başına G. S.MoE. 'daki ge

lişmelerle, sendikalı ve sendikasız sektUrlerdeki ücret artışları 

sonucu, üretim maliyetlerindeki değişmelerle, fiyatlar ve verimlilik 

arasındaki ilişkiler belirlenrneğe çalışılmıştır. 

Sonuç kısmında ise, çok genel olarak önce sendikalaşma ha

reketini:r_ gelir dağılına yönünden kazanc~ığı önem belil:'tilmisıtir. Buna 

ba[i,lı olarak da, ülkemizde fonksiyonel gelir bölüşümü sonucu belir

lenen emek gelirleri ile ilgili eğilimlel:'in, sendikalaşma hareketi 

ile ilişkisi kurulmuş ve sendikalaşma hareketinin belil:'lenen eğil:i,m

ler üzerindeki etkileri özetlenmiştir. Son olarak da, ülkemizde sen-

dikalaşma hareketinin gelir bölüşümünde emek gelil:'leri üzerindeki 

etkinliklel:'ini al:'tırıcı yapısal ve yapısal olmayan tercihierin ne

le~ olabileceği tartışılmıştır. 
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K I S I M : I 

G E L İ R D A G I L I M I 

I. GELİH DAGILIMININ GENEL ANLAMI VE GELİR DAGILiiVII ŞEKİilı.:.~~;_:.ı:: 

1. GELİR DAGILIMI KAVRAMINA GENEL :BAKIŞ 

Genel anlamda ge~_Q,ağJ.J.ırn:ı, bir topı1JJ11~---X~~~J.lan geli-
-------- •• ••• • • ---•·• ,-·- ' -----M-,,--~--

rin bireyler (aileler) veya üretim faktörl~~;h ___ ~as;ın_d,_SL__dağılımı 
------·· ----- ----- - > --- ... _- •• -~ ~-~------ -- -----~--- • • ------ .... ··-····-·---~, 

(bölüşümü) olayıdıı~ (1). 

Bu tanım, gelir dağılımınl..n iki şekilde belirlenebilec~ğ,:i.ni 
·- ----- ------- -------------·-··· --- ------------

gösterme_~~~dir. Bu durumda gelir~ü_ğ_fuı_~ _göre bireyler (aile-
~------- . ------- -- ·----- ----- -- --

ler) arasl..nda dağılımı, kişisel gelir dağılımı olarak tanıınlaı:ıı:-ıakta 
-----·---· ._. --·· --· - ' 

ve sonunda gelir dağılımındaki eşitsizlikler ~rtaya konmaktadır. Ge-
---

lirin üretim faktörleri, oaşka bir deyişle emek ve diğer faktör ge-

lirleri (mülk gelirleri) arasındaki bölüşümüne de fonksiyonel gelir 
--
dağılımı denmekte ve üretim faktörlerin toplam gelirden aldıkları 

( 1) Gelir dağılımını:r;ı tanımı için bak. 3an FEN; Ino~me Distrib-ıJtion, 

Allen Lane The Penquin Press, London,l974, s,?-21. lviartin SCE:J:~

ZER; Ineome Distribution, Praeger Publishers, New Ycrk,l975,s.l-

28. Martin BRONFENBRE111JER; .Income Distributien Theur;y, Aldine

Atherton, Chicago, 1971, s.l-94. Korkut BORATAV; Kamu I.Ialiyesi .. 

ve Gelir Dağılm; A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakülte ai Yayınları ::o. 
. A 

196-178, Anka.:ra, 1965 1 s.l-19. Selahattin TUNCER; Gelirin -~{eni elen 

Dağılımı (Redistribution), İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstar:bvL, 
1970, s.3-17. Turhan YAZGAN; Gelir Dağılımı Açısından Sosyal )ü

venlik,. İ. ü.İktisat Faktil te si Yayınları No.364, İstanbul, 1S75, 

s.29-32. 
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paylar belirlenmektedir (2). Faktör paylarının dağılımı ya da ilk 

gelir dağılımı adi verilen bu dağılım şeklinde, soruna özellikle 

üretim ilişkileri açısından bakılmakta ve daha sonra da sosyal ve 

kurumsal üst yapı açısından yaklaşılmaktadır (3). 

Gelir. da~ılımı, genellikle gelirin __ q_lu~:ıJ]lı.;t __ i.l~LJ?ir1ik-te 
--------····~----····---·~·•·•·e· ····-•••:•·-r••-••·-~ , .. , .. ,, .. -•• ,,,.,_,.--.·- • • , _..,.., ___ •'"·•·~• 

gerçekl.§.§ir. Da.'l-ıa başka bir deyişle üretimle birlikte yaratılan gP-
~ . 

lirin, aynı zamanc-:.a da dağılımı (bölüşümü) söz konusu olur. Ancak 

gelirin önce yaratılıp, d~a sonra bir otorite tarafından dağıtıl

dığı da görülebi~ Örneğin ür~tim birimi, aile veya Kibutz gibi 

küçük üretim birimleri ulabilir. Bu durumda önce üretimle birlikte 

gelir yaratılır ve daha sonra bu gelirler bir otorite tarafından 

da[tı tılır ( 4) .~nellikle günümüzde geçerli olan dağılım şeklinde:, 
üretimle birlikte dağj.lım (bölüşüm) da gerçekleşmektedir. Üretimin 

bölüşülmesinden de üretilen mal ve hizmetlerin fiziksel bölüşümü de--

ğil, bu 

şülmesi 

mal ve hizmetleri p~a 

anlaşılınaktadır ( 5).\ 

--------

olarak belirleyen gelirlerin bölü--

Ekonomik sistemlerle birlikte, üretim faktörleı"i ır:.~;~\:iye·

tinin özel ya da kaırru mülkiyetine geçmesi sonueu, gelir dağılınıını 

belirleyen ya da bu dağılımı etkileyen kurallar da farklılaşmıştır~ 

~ünümüzde gelir da1ğılm kapitalist ülkelerde piyasa mekar_israası 
--- -------------------- . ---------· .. ____ -:: ______ --·· --···· .. ·- -~-------------· 

h 

aracılığı ile gerçekle ş~~~!l' S()_.sya~-~~}i ·ü;t_l~E}lerde . pl~P: strateji s~ 
--- ---v --~· "' . 

geregJ.nce siyasi ikt-idarın .genel amaçlar.ına uygun olarak parti için-

(2) Gelirin emek ve diğer faktör gelirleri arasında bölüşümüne, kişi
sel gelir da8ılımındaki tanımlamaya uyularak, fon~siyonel gelir 
dağılımı denmektedir. Oysa gtlrüldüğü gibi. bu sü:r;eç bir da;~ılım 
süreci olmayıp, bölüşüm süreci olmaktad~. Çalışmamızda fonkff[
yonel gelir dağılımı kavramı ile, fonksiyonel gelir bölüşümü 
kavramı aynı anlamda kullanılmaktadır. 

(3) DPT; ~l!r_Dağılımı 1~73, Ankara, 1976, s.ı. 

(4) PEN; A.g.e., s.12. 

<Q_) Halil DİRİMTEIUlJ; JAcak:ı;:o .İktisa;t, Eskişehlı' İ.T.İ.Akademisi 
Yayınları, l'Jo.l63, Eskişep.ir, 1976, s.ll5. 

... ... 
;. ,. 
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de belirlenmektedi;J(6)~ 3u durumda günümüzde üretim faktörleri sa

hipliğinin ya da başka bir deyişle ülkelerin benimsediği ekonoE:i k 

sistemin özelliklerini~, gelir dağılımının kurallarını da belirle

rı. i ği söyle ne bile ce k tir. 

Günümüzele gelir dağılımı ile ilgili olarak yapılan uluslar

arası çalışmalar 1 gelirlerin bireyler (aileler) a.:ı:asındaki dağ: ılı

mında büyük eşitsizlikler olduğunu göstermektedir. Özellikle geliş

mı:;kte olan ülkelerde bu eşi tsizliklerin büyüdüğü ve nüfusun yüzde 

40'ının, toplam gelirin ancak yüzde 12'sini aldığı görülmekted.ir(7). 

Gelirin üretim faktörleri arasında bölLi.şümünü belirleyen fonksiyonel 

gelir dağılıını sonuçlarının incelenmesi de, emek faktörünün payının 

ekonomik gelişmeye ha&,lı olarak arttığını ortaya koymaktadır .. Bu pay 

gelişmiş ülkelerde yüzde 70'in üzerinde olurken, gelişmekte olan ül

kelerde emek faktörünün toplam gelirden aldığı pay yaklaşık y~:.zde 

30vun altında kalmaktadır (8). 

'{ İktisat Teorisi'nde sosyal adalet yönünden önem kazrı:!:1C""'

gelir dağılıını sorununun ( 9), günümüzde ekonomik yöni.inün daLa çok 

ilgi çeken bir konu olduğıı görülmektedir. Bu ilgi de, iki neden::len 

ileri gelmektedir (lO). Bu nedenlerden birincisi; bireylerin geli~e 

"' Bu konuda bak. Korkut .BORATAV; .su.s_y_a].,isj_Pl~nlamada Gelimnele.,t, 

A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınls.rı No.347, Ankara, 1943, 

s .. 95-96. 

( 7) Montek S .. AHLUWALIA; nıncome Inequali ty: So:rre Dimensions of the 

Problem, Finance and De__ye]opment, Volume.ll, Number.3, Septem

her 1974, s.4, Tablo:l. 

(8) Bu konuda.bak. ILO; Year B(')ok .. of Labour Stat:!:.ştics 1_272, Geneva:ı 

s .. 733-738. 
(S) Demi~ DEMİRGİL; "Kalkınma Stratejilerini Seçmede Gelir BölUşüİllÜ 

ve İstihdam, ~melg,elerle Türk_'I·arihi Dergisi Dün -Bugüp-Ye.p:.:l}~ 

Sayı-.42, Mart 1971, s.24. 

(l:J)john LIHDAUER; Il!§c.roecopomi~s, Second.Edition, john Wilay and. 

Sons, Ine., New York, 1971, ,s.385-386. 
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sahip olma istekleriyle üretim faktörlerini geliştirmeleri ve bı'na 

bağlı olarak da ekonomide toplam geliri yükseltmeleridir. Gelir da-

ğılımını ekonomik yönden güncel kılan ikinci neden ise; gelir dağı~ 

limının değiştirilmesi ya da yeniden dağıtılması ile ilgili po li til<::a

lar ve uygulamalar e:ıor_ıuou, toplumda toplam talebin yapısının değiŞ

ıirilmek istenmesid~ 
~rüldüğü gibi gelirin kişisel ve fonksiyonel dağılımın

daki eşitsizlikle:t:', günümüz tcpluJı.Tl:mun önemsenıeyeceği_ ya da çözümü

nü daha sonraya erteleyebileee.l:i serunlar olmaktan tılbnıştır. Sos

yal adalet ve sosyal devlet ilkeleri, gelir dağılımını sosyal olduğu 

kadar, politik yönden de üzerinde durulması gereken bir sorun hali-
• • o 

ne getirmektedir. ~ine aynı şekilde toplam gelirin artırılması ve 

buna bacJı olarak da toplam talebin yapısının cle[,iştirilmesi, gelir 

dağılımını ekonomik yönden güneelleştirmektedi.r, Bu. nedenlerle de 

günümüzde devletin gelir da[;ılınıına müdalıale si kaçınılmaz hale gel-· 
. r 

mif]t:f.f-i Pandi t Nehru' nun dediği gibi 11 Günümüzde demokrasi hiçbir .·.·::-;i :3 o • o 

anlamına gelmese bile, eşitlik anlamına gelmektedir, Bu eşitlij( :~e 

sadece bir oya sahip olmanın eşitliği değil, sos~al ve ekonomik e-· 

şi tl ik ••••• 11 olarak kendini göstermekte dil:' (ll). 

Daha önce de belirtildiği gibi günümüzde devlet, ge2.ir 

dağılımını dei'·iştiren,. ya da gelirleri yemiden dağ:ı. tan tasarruflarda 

bulunmaktadır. Daha sonra da görüleceği gibi devlet gelirlerin olu

şumu aşamasında servet dağılımına, faktör fiyatlarına ve e~~i tim ola

naklarında fırsat eşitliği sağlamada yaptısı mücadelelerle fonksiyo

nel gelir dağılımını değiştirmektedir. Başka bir deyişle faktör ge

lirleri ya da ·ilk (ilkel) gelirler değişmektedir. Özellikle faktör fi

yatlarına müdahalede ,emek faktöriinün fiyatı ya da gelirinin en fazla 

(ll) Saul K. PADOV'ER (Der )i Nel'ıi"u on World Historz, Indiçı.na U ni ve:::'

_si.ty P:ress, .Bloonıington, 1962, s.284-286'dan :BRONFEN.BRENlTERt 

A.g.e., s.4. 
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etkilendiği görülmektedir. Fak~ör fiyatlarının iyileşmesi ile oluç:::n 

gelir farkları, faktör sahiplerine yapılan gelir transferleri ol;:;J.cı.l:

tadır. Bu müdahal"elerle, gelir bölüşümünde emek gelirlerini:ı toplam 

gelirdeki payı yükselmektedir. Bunun sonucu olarak da toplumcc, ~e-

nellikle düşük gelirli grupları oluşturan ücretli ve maaşlıla.rın :e

lirleri artmakta ve kişisel gelir dağılımındaki eşitsizlikler de bir 

ölçüde giderilmiş ~lmaktadır. 

Günümüzde devletin iş kanunları ile çal~şma hayatını dü

zenlediği, ·asgari ücr.etleri tesbit ettiği, kıdem tazminatı müessese

sini yasalaştı.rdığı, sendikalaşma ve top'lu sözleşme haklarını sagla

dığı, gerektiğinde uzalştJ.l:'ma ve tahkim yollarına başvurduğu, bunun 

yanında işYerlerinde ekonomik• sosyal ve politik amaçlar için ücret

li ve maaşlıları istihdam ettiği ve istihdam politikasından sorumlu 

olduğu görülmektedir. Bu da devletin d~laylı ya da dolaysız şekilde 

gelir bölüşümünde, emek gelirlerinin ~luşumu yönünden etkin olduğu

nu göstermektedir. S~UUÇ Olarak devlet müdahalesi, f8nksiyoD&l gelir 

dağılımını değiştirmekte ve kişisel gelir dağıl~m~~ da eşitlik sa~

layıcı yönde etkilemektedir (12), 
• 

~evlet, gelirle;-in oluşumu süreeinde gelir dagılııınnı c" c-

ğiştirmek amacı ile yaptığl. müdahalelerden başka, kısa dönemde cloiıa 

etkili yollara da başvurmak ~ourunluluğunu duymaktadır. Bu neceıue de 
. . 

oluşan gelire müdahale ederek• geliri. yeniden dağ:ı. tmaktadı.r. Zamu 

maliyesi araçlarından .Yararlanıldığ:ı bu süre<;te devlet, üretim sv:r:::..:

cu ~..üuşan faktör gelirleri ya da ilk gelirler üzerinden vergi alaraJ.: 

bunları harcanabilir gelire dönüştürmektedir. Bu şekilde de g3li.:.."le.r 

arasındaki farklılıklar azal tılmaktadır. Yüksek gelirlilerden, dL'. :·Uk 

gelirli gruplara doğrudan gelir transferleri yapılarak da kişi~el 

(12) İsmail TÜRK; i!!Iali;y:e Politikası (Amaçlar/Araçlar) ve 
Teurileri, Sevinç Matbaası, Ankara, 1969,. s.290. 



- 14 -

gelir dağılımındaki eşitsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılmck-

tadıl:' (13). 

Devletin yeniden gelir dağıJ.ımında ya.rarlandı~ı; 1:aL:~...: :e
lirleri, kamu hardamaları ve kamu bol'çlamnası gibi kamu maliyesi ~

l:'açlarının gelirin oluşumıinu değiştiren ya da farklılaştıran a:"aç

larcl.an daha etkin oldu~ ileri sü:rülmektedir. Buna neden oln.rak cı_a 

devletin, fonksiyon&l gelir dağılımını fa.rklılaştırmak amacı ile uy

gulayacağı politikaların, piyasa. d;üzenindeki karar özgürlüğünü ve 
"' ,. iktisadi etkenliği zedeleyebileceği belirtilmektedir• Ayrıca da ye-

niden gelir da~,ılımıridaki eşi tsizliklerin giderilmesi için, yeniden 

gelir dağıtıcı kamu maliyesi al:'açlarının dışındaki diğer iktisat po

litikası araçlarının da sınırlı ~lduğu görülmektedir (14). Yeniden 

gelir dağılımı politikasının daha etkin olmasının başka bir nedeni 

de kamu hizmetlerinin maliyeti ile, sağladığı faydaların bi.:."eyler 

arasında eşit olarak dağıt:ı.lmamasının, gelir dağıl:mındaki eşitsiz

liklerin giderilmesindeki etkileri olmaktadır (15). Ayl:'ıca geliri 

bu şekilde etkilemanin dolaysız ve devletin sorumluluğu altında ya

pılmış rılın.ası da, bir başka terelli nedeni ~larak ileri sürülınektc-~ 

dil' (16). 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde devletin gelir cla~ı-

limını değiştir i ci ve yeniden gelir dağıtıcı tasarruflarda bulaın.ası, 

ekonomik gelişme yönünden çelişkili gibi görün.ınekte ve bu konucla çe-

şitli ülkelerde, yapısal özelliklere göre farklı tel:'cihlerde bulu

nulmaktadır. Bu darboğaz da gen~llikle gelir dağılımı sorununun, e-

konomik gelişme sorunu ile birlikte ortaya çıktığını göstermesi y0-· 

nünden ilgi çekici olmaktadır. Bu konuda aşağıdaki yargı, gUnümüzün 

önemli bir gerçeğini yansıttığı için değer kazanmaktadır. niletisat 

(13) PEN; A.g.e., s.l3. 
( 14) Heinz RALLER; .M_aliye Politikası t,e.o.rik Esasları ve T .. emel Pr('b.--

lemleri,(Çevi.Salih TURHAN),Fakülteler Matbaası,İstanbul,l974 
s. 309. 

(15) 

(16) 

Sevim GÖRGÜrJ; K_a.mı.;_.M_aliyesi, .İ.Ü.İktisat Fakültesi Yayınları, 
Ho.317, İstanbul, 1973, s.l7. 
Şüphe yok ki bu konuda kesin bir yargıya Q~ varmak her z~~an 
mümkün olmayabilir. Uygulanan politikaların etkinliğ,ine göre 
de, sonuçların farklı olacağında şüphe yoktur. 
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Teo.risi geri kalmışlıkla, gelir dağılımı eşitsizliğinin el ele yUrU

clü{!:ünü belirlerken, diğe.r yandan da gelişen ekonomilerin dağılım e

şitliğini yaratıp-ya.ratmad:ı.ğını da çözrneğe çalışmaktadırn(17). 

Görüldüğü gibi buraya kadar gelir dağılımı kavramının, ko

nu.muzla ilgili önemli yönleri gem~l ola.rak belirtilmege çalışıldı. 

DG.ha so:rıraki bölümlerde yine aynı şekilde konumuzia sınırlı kalarak, 

daha ayrıntıya girilecek ve ülkemizde gelir bölüşümünde emek gelir

lerinin, gelirin oluşumu ve gelirin yeniden dağılımı yönünden gös

terdiği eğiliwıer belirlenrneğe çalışılacaktır. 

2. GELİRLERİN OLUŞUMU VE DAGILili'!I 

Bilindiği gibi bir topl:ınıda üreti~, üretim faktörle.riniıı 

koor(linasyonu ile gerçekleştirilir. Toprak, emek, sermaye ve ı;ıUteı?e b

bi sin bi.:r a.raya gelmeleriyle ü.retimde bulunulur. Bu ü.:retim süreci 

içinele de birçok işlem kendiliğinden oluşur ve üretimle bi.rlil:te ge

lir de yaratılı.r. Burada önem kazanan yaratılan geli.rin, dağılıınıdı.r. 

Nlke düzeyinde dağılım eöz konusu ~lduğunda da daha önce belirtilC:.i-

ği gibi, üretimle· biriikte oluşan gelir-ayın anda dağılıma uğraınak

tadıı ..... Bu ü.retimden de bütün faktö.rle.t'e, marjinal verimlilik kuralı

na gö.re üretililin her safhasında ya,ratılan katma değere eşit faktör 

ödemele.ri yapılı.r. Ancak daha sönra da görüleceği gibi, geli.r dağı

lımının marjinal verimlilik kuralına göre gerçekleşip-ge.rçekleomecli

ği tartışma konusu olmakta ve bütün feJctörle.rin marjinal ve.rimlilik

le.rina göre pay almadığı ileri sürülmektedi.r. 

~ şekilde de ü.retimi gerçekleştiren bireylerden herbil"i, 

emekleri ya da sermayeleri yardımı ile yarattıkları mal ve hizmetle-
..... 

re karşılık rant, ücret, kar ve faiz adı altında paylar al;ı.rlar. 

Yapılan bu ödemeler veya başka bir deyişle çeşitli isimler altında 

üretimden alınan paylar, bireylerin gGli.rlerini oluşturut·. Modern 

ekonomilerde bu ödemeler genellikle parasaldır. Bununla birlikte 

c • 

( 1 7) AHLUWALIA; A._g.m., s. I. 
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ödemeler dışında emek sahiplerine verilen lojınan, yşmek, yakacal;: gi-
"" . bi mal ve hizmetler parasal olmayıp, ayni ödemeler şeklindedir. Bu 

~ekilde ger~ekleşe~, gelirleri~ dağılım1d~ 
~r de maiların dağılımından söz edilir. An~ak gelir dacı

lımının bu şeklini, ilkel toplumlardaki ayni dağılımla bir tutmamak 

[!;erekir. Bu dağılım şekline görej bir toplumda üretilen nihai mallar 

başka bir deyişle yatırım ve tüketim mallarıyla hizmetler, t'L1rlU şe-. 
killerde ve özellikle harcamalar karşılığında piyasaelen kişilere ve 

" kurumlara geçe;r. Mal dağılımı şeklinde görülen bu dağılım, ayni bir 

da(ı.ılımdır. Bu cla~ılım şeklinele 11 Bel·li bir dönem içinde üretilen ya~· 

tırı~n ve dayanıklı tüketim mall~ı kimlerin mülkiyetine ·geçi;rorsa, 

dayanıksız ttiketim mallarJ. \re hizmetler kimler ta.raf1:ı1dan tüketili

yorsa, bu kişi ve grUplar hasll~da~ bunları~ değerinde pay alırlar~ 
.... 

Gelir dağılım:ı.ndan aynı zamanda, milli gelirin hesapJ_aıı-

ması sürecinde de yararlanılmaktadır. Milli gelirin gelirler yolu~l

la hesaplanmasında, bir.eylere düşen gelirler gözönüne alınır. I3"L:nc. 
' . .... . 

karşıl:;ı.k milli gelirin üretim yoluyla hesabında, malların ~ac;ılımı 

ya da başka bir deyişle aynİ dağılım yolundan yara.rl~nılır. 

Gelirin üretimle birlikte doG~duğ,-u kabullenildiğinden, ba

zı üretim faktörleı"'i sahiplerinin yarattıkları mal ve hizmetleri 

satın alelıkları ve bunun sonueunda da mal ve hizmetlerin para kar

şılı[?.ında hiç durır.ayan bir akım helinde el değiştirdiği görUlınekte

dir (19). Genel~ikle de birçok el değiştirmede gelir yaratılır ve 

d·a&;ı tılır. Yaratılan ve dağıtılan bu gelir de 1 üretim faktörlerinin 

fiyatlarıdır. Bu ~nlamı ile üretim faktörlerinin gelirden ald.ı[;ı 

pay, ödenen fiyattan başka birşey olmayıp, faktör fiyc.:.tla.rı olarak 

belirlenir. Fakat faktör fiyatları da, gerçekte mal fiyatla~ının 

~~BORATAV; .A~g~e~, s.l2-13~ · 
~Ha.rold M.LEVINSON; Some P~oblems of Price Indexes and Gains 

and Losses from Inflatianu, Readings in Money 1 lJatiönaJ. Ip~. 

!?-Ed _§tab_ilization Polic.x_, .Revised Edi tion, (Der. W. c. Sl!.TTll- ~-~.:,, 

TEIGEN), Richard D.Irvin, Ine., .Homewood, 1970, s.l 73. 
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tü.revicl.ir • Daha sonraki bölümlerde 11 Neo'-Klasik Mikro Yaklaşım' 1 ince-

lenirken de görüleceği gibi, gelir dağılımı bu nedenle fiyat s::..s~ce

rr.inin ·başlangıç böltimünü oluşturur ( 20) i Bu durmnda geliı~in yaratıl

ması, üretilen mal ve hizmetlerin satışına bağlanı.r ve bu satı~tan 

üretim faktörlerinin aldıkları paylar da ~ faktörlerin geli.ı':_3c:-::_::-.ı.i 

sa~~~larnış olur. Çünkü üretim. sü.reoi 1 belirtilen bu üretim falct0r:~eı""i

nin iştiraki ile tamanılanır.: john Lindauer HBir ekonoıniie Uı"'etir,ı, 

satımlar, alımlar ve gelir dağılımı arasındaki ilişkinin necce::ni; ::-:ıcl 

ve hizmetlerin satış:ı.ndan elde edilen gelirin, bunları üretmekte kt.:l

lanılan faktör sahiplerinin geliri olmasıno.an ileri gelmektedir' 7 de

me lde elir ( 21) •.. 

Görülece~i gibi gelirin1 üretilen mal ve hizmetlerin 

satışından elde edilmesi ve üretim faktörlel."'i sahiplerine dağıtılma..

sı, ekonomik bir süreç içinde olutı, ·Ancak bu sürecin sonunda hiç

bir kişinin, hiçbir .resmi kuruluşun veya grubun sorumluluk duyma-

yacası bir gelir dağılımı. il.e ka.rşl.laşaeağı da açıktır. ··üretiırı..in 

binlerce firma ve kar amae:ı: gütmeyen 'kamu kuruluşla.rınea yapılc.lı(:,J 

gözönüne ·alındığında,. gelirin bu ilk dağılımı ile ilgili olarak c

nemli sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazd;ı..r (22). 

Daha sonra ayrJ.ntılı olarak gö.rüle~eği gibi devletin 

gelirlerin oluşumunda gelir dağılımını de·ğiştirici müdahaleleri::.:ı.

den,başka bir deyişle ekonomide üretimle birlikte beliren ilk ge-

liı" dağılımından başka. ikinci bj.r gelir dağılım:ı. daha başlar.- J-c: 

( 20) A.L.GITLOW; .~conomic.s, Oxf!~rd University Press, ~ne., 'New Yo:~k, 

1962, s.469~ 

( 21) LilJDAUER; A.g. e., s•385. 

( 22) Örneği:o., emeğin gelirinin herhangi bir mal gibi piyasa kocn..ıl

ları içinde arz ve talebe bağlı olarak beli.rlenebileceğinin 

dUşUnülmesi, insanlığın geleceği.yönünden kaçınılmaz bunalım-
~ 

lar ve. sonuçlar doğurabilecekti~. Tarihi gelişim de bunu doğ-

.rulamış ve toplumun korunması için, devletle.r.politikalarınc1a 

yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalmışlardır. ··' 
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ikinci gelir da[;;ılımı ile de üretim faktörleri sahipleri; SG.tır.ı. al

ma güçlerinin bir. kısmını isteyerek veya istemeyerek trans~erler, 

tasarruflar ve vergi ödemeleri yolu ile yeniden dağı tırla.r. Da.'ıa 

soııra incelenecek olan .bu ikinoi dağıl:ı.m, gelirin yeniden dağılıını. 

olarak tanımlÇlmnaktadir ( 23) 1 Başka bir deyişle birin~i ve ikinci 

gelir dağılımları arasında gelir transferleri vardır. Bu gelir trans-

ferle.ri, toplumun yGnetiminden sorumlu olan kurulu6larca gerçekleş

tirilir. Daha açık~ası bu andan i tibaren devletin sorurrıluluğu baş

lamaktadır. 

G.eli.u transferlerinin tart:ı..ş:ı.lmasl. uygulanan gelir dağı

lımı politikasının kritiği olurken, ilk gelir dağılımım.n tartışıl

ması bundan farkı ı olarak, 'ü!'etim sürecinin 'Ye cia. ek8-nomik sistemin 

tartışması ~larak önem kazanmaktad~r (24). Sosyal güvenlik iştirak-

leri ile birlikte .. toplane.n vergiler ve yapılan gelir transferleri 

de gelir dağılımı arasındaki fark:ı. açıkça belirlemektedir (25). Gü

nümüz devletinin sosyal devlet olarak belirlenmesi dei ikinci gelir 

dağılımının kazand:ı.ğı önemi a~ık~a \rtaya ~6ymaktadır• 
. :,, ~ : 

Bugün sosyal adaletin niteliği ko.nusunda çeşitli görüş 

f.s.rkları olmakla birlikte, genellikle devletlerin bir ülkenin iç 

ve dış güvenliği· ve hU..lruk ni zamını sağlamaktan başka görevleri de 

old.uğu kabullenilmektedir, Bu kl~sik fankaiytnlar:ı.n dışında• gelir . . 

ve .refah dağı tımının yahut sosyal adaletin daha fazla eşitliğe d.oğ~ 

ru yönel tilme sinin, devletlerin en belli baş). ı fttnksiyonlarınclan 

biri olduğu konusunda birleşilmekted1r (26}• 

( 23) 

( 24) 

( 25) 

( 26) 

A.g.e., s•385~ 

PEN; A.g.e•, s.l3. 

Sosyal GUvenlik ha:ın~atnalt~..t·ı. ile yeniden gelir dağılımı er:-:::ı~'-
, "t ' ' ' • 

daki ilişkiiçin özellikle şu kaynağa bo.k, YAZGAN;A.g.e. 
. . " ' . "" ,.~ 

Michael lVIICHAELY; 11 Geli.r Dağılımı. ve Sosyal Devlet 1 ·ı-ı.;_tj_~s_ç:_=h 

K_alkı:runa .. Jlın Sosyal Mese,leleri, Ekonomik ve Sosyal Etüdlel" ::=o::.
fe.rans Heyeti, İstanbul, 196.3, · s.)42. 
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Üretim sürecine gelirlerin oluşumunda ya da gelirleı--in o

luşumundan sonra yeniden gelir dağılımı ile yı:ıpılan müd:ihalele.r, 

gelirin üretimle doğduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle de sel'"'lG.i

kala.r yoluyla ücretler daha başlangıçta yüksek tutulr.1ağa çalıtıılmak;... 

ta ve maaş karşılığı çal.ışanların geLirlerinin de belirli bir <..~üze

yin altına düşmemesi için çabalar harcanmaktadır. Tarım kesimindeki 

üretici]_erin se.tın alma güçlerinin desteklenmesi için de desteleleme 

alımları ile, devlet tarafından yard:ımlar sağlanmaktadır. Yine mü-
..... 

teşebbislerin ·karları.nın karteller yoluyla artırılınasını önlerııek i-

çin de devlet müdahalelerde bulunmakta, faiz oranlarına sınırlama-

lar kanarak da sermaye sahiplerinin gelirleri kontrol altına alımnak 

istenmektedir. ~unlara benzer diğer yollarla da, gelirin üretirr~G 

. do@;duG;u ve bel:lren dengesizliklerin gıderilmesi için yeni politika-

· laJ:' geliştirilme[,e çalışıldığl. açık~a görülmektedir. 

Pen, gelil":i:n oluşumu .ile gelirin dağl.lımı arasınc1aki ya

lan ilişkiye dikkati ~eke:r:ek kişilerin gelirlerinin kapsamıı-ıın bu 
. , . 

ilişki tarafından belirlendiğini ileri sUrmektedir. Bu ilişkinin 
.... 

varlıgını da, Neo-Klasik Gelir Dağ:ı.l:ı.mı Te~risi belirlemektedir • 
.... 

neo-Klasik Gelir Dağılınu Te~risi · gereğince kişilerin gelirleri, sa-

hip oldukları üre tim faktörlerin.in marjinal prodükti vi te sine, daha 

baeka bir deyişle kişilerin· sahip oldukları üretim faktörünün son 

biriminin toplam gelire yaptığı katkıya göre belirlenmektedir. Du 

nedenle de üretim faktörleri, toplam gelire yaptıkları katkıya göre 
.... 

pay alır. Ancak daha sonra görüleced;i gibi de neo-Klasik Gelir Da-

ğılımı Teorisi'nin bu bakış açJ.~ının, birçok soruyu cevapsız bırak

tığı da orta;ya çıkmaktadır ( 27) •. Bununla birlikte gelirin oluşu-

( 27) Bu sorulardan önemlileri şunlar olmaktadırı - Bu. katkı nasıl 

belirlenecektir? - Hiçbir kimsenin üretim süreci dışında bı

rakılması düşünülmeyeceğine göre; ürünün toplam değeri bir a.ro.
ya gelen U.retim faktö.J;'le.ri tarafından nasıl meydana.geti.rilmi,ş

tir? Bu sorular tartışma konusudur. Bak. PEN; A.g.e., s.l4. 
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mu ile gelil:'in dağıt:ıimas:ı arasl.nqaki ilişki, ta.rtıgmalı bir konu 

olal:'ak c5nemini süı~dül:'ecektir. 

Bir toplumda gelir dağılımı yönünden ortaya çıkan birçok 

sorunun, kişilerin fal:'klı üretim faktöl:'lerine sahip olillasınclan ile-

ri geldiği de bir gel:'çekti.r. Yine bu üretim faktörlerinin da~ılımının 

ve yapısının da, ge1i:r dağılımında eşitsizlik nedeni olduğundan şUp-

he yolctur.·Bu eşitsizlik üretim faktörlerindeki eşitsizlik olarak 

belirlenil:'ken, bir de gelil:'in fiyat hareketleri nedeni ile eşitsiz-

li1<:: gösterdiği görülür. Bu d.a J;<::onJonktürel eşitsizlik olarak tanım-

1 arLrnakt ad ır ( 28) • 

Gelirin emek ve diğer faktör geliri olarak nyrımında, ge-

rek geçmişte ve gerekse günümüzde iktisatçıların birleştikleri go--

"' rülmektedir. Ancak emek faktörüne düşen nisbi gelir payları ile, di-

;?;er faktörlere düşen nisbi gelir paylarından hareketle yapıls.n kar-

şılaştırmaların gerçekçiliğJ. konusunda is~, ik~isatçıların aynı 

lim içinde olmadıkları ortaya çıkmaktadır ( 29). Bunun nedeni de 

lirin bu şekildeki ikili ayrımının, bugün için geçerliliğini kaybet

mesidir. Çünkü günümüzde emek gelirlerinin önemli bir kısmı ile, eli

ğer faktör gelirleri birbirinin içine girrrdş bulunmaktadır. Bu du.ru-

mun sonucu olarak J.a, üçüncü bir gelir grubunun daha belirlendiği 

gö.rLUmektedi.r. Bu, karma bir gelir grubudur. ICa.rma bir gelir olması-

nın nedeni de; bu gruptaki gelirlerin kişilerin kendi işlerinc"-en 

veya başka kişilerle o:rtaklık kurarak elde ettikleri çeşitli işler-

""' . 
.L alil DİRİMTEKi::n; 11 Iviilli Gelirin Inkisa.mındaki :wüsavatsızlıkıv, 

~S4~ER; Cilt:l, Sayı.2, 1965, s.l4. 

( 29 )jEKIHG ;~~acpı:i;Llan. ,Stu.dies in Economics 1 . La.].9ur Economics..ı. The 
Macınillan Press· Ltd., London, 1972, s.55. 
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Cr~.e:i.irL::rc1en olur:-,~masıdı.r ( 30). ·nu ge ı ı· ....... ı e~ ... ı·,. 
• - .LJ - -:-·- "'-.···'·' 

üreticilik geliri olarak tanımlandığı da görül~1ektedir( 31). 

3" GELI H DAÖILIMI ŞEKİLLE :tÜ 

. ,.... . . ~ ı ' .. 
• ~~- • -!... 

~ir toplu.ındaki bütün kişilerin gelirlerinin aynı olroıadı

[t:ı bi:r toplumun çeşj.tli gelir gruplarindaki kişilerr1en oluctı..·:' u, 

genellikle de nüfusun bUyük çoğunluğunun düşLik gelir gruplaı."J.nda 

bı...üı..:mduğu görülmektedir. Bu farklılı.s::ı ya.rata:,1 çeşitli nedenler var-

dır,_ Servet ve sermaye dağılımındaki eşitsizlikler, Licretle.:r.deki 

farklıl-ıklar, insanların kabiliyet dereceleri, nüfus yapısı ve nü-

fusun ni telikJ..i olı...ıp-olmayışı ile, Ulkelerin ekonomik ve sosyal po-

li tikalarına ba[Slı olarak beliren fırsat eşi tsizlL;:leri onemli et-

kenleı..,dirt- :Baçıka bir deyişle toplumdaki sosyal gruplaşmaya bağlı o

larak ,çeşitli gelir dağılımı Gor10nları ile karşılaşmak3 (32) ve 

beliren farklılıklar da, gelir c~.<:ı.ğılımı kavramına çeşitli anlamlar 

verilmesine neden olmaktadır~ Ilu durum da, gelir dağılımı teol"'isini 

önemli dere ce de c tkilemektec1ir • Gelir d.ad,ılımının, bireyler (aileler) 

sosyal e;.ruplar ile emek ve sermaye sahipleri yönünden ineelenme si 

ile de sclir dağılımı şekillerinin ortaya çıktığı göriilmektec'ti~ 

( 3 O) A..merika Bir le çi k Devletleri' nde bu p;ruba "11Ial Sahipleri C·elir

leri11 ( Proprietor' s Incm.ıe) veya ıı Şirket Haline DönUşmerdş i 1e

şebbüslerin Gelirleri;ı ( Iacome of ~nincoı"'porated Enterprise s) 

d • l k-l rı . B ı """O'"'"F""'P"""Tlf'T.'1'{1'"""l"ô"<") A 26~ 27 enı __ me C e v.ır., aLCe hJ:c l'i : .J.:.•.ı.'.;_D i..ı:!:J.\J.iL~·l"l; J~ e g ~e • ' S • - • 

( 31) Ülkemizde yapılan gelir dağılımı araçtırmalarında da, sosyal 

kesimlere göre gelir dağıJıınında; ücretliler, sermaye ve ser

best :cneslek sahipleri ve küçUk üreticiler ayrımından hareket 

edilmektedir. Baka DPT; A.g.e., s.l97. 
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Gelir dağılımının farldı cı.nlamlarına uygun olarak, gelir 

dağılımı şekilleri belirir. Gelir dağılımının kişisel ve fonks j_~ro

nel gelir dağılımı şekilleri d ısıında, diğer gelir dağılımı şekille -· 

rinin de belirtild.iği görülmektedir. Diğer gelir dağılımı şekille

rinden olan; fiziksel dağılım, yoniden dağılım, mesleki dağılım, 

coğrafi veta bölgesel dağılım, p.luslararası-.dağılım, ırki dağılım,. 

(Radical Distribution), cinsi dağılım, dağılım payları ve sektörel 

dağılım hakkında da genel bilgi verilecektir. 

Belirtilen gelir dağılımları içinde, genellikle kişisel 

ve fonksiy-onel gelir dağılımı önemli olmaktadır. Diğer gelir da[;;ı

lıllU. şekiileriniıa ~ çoğu zaman kişisel ve fonksiyonel gelir dağılım

larının farklı anlamlar•nı belirttiği görülmektedir. Geçmişte ve 

günümüzdet iktisatçılar yönünden en önemli dağılım şeklinin ise; 

fonksiyonel gelir dağılımı oldu(;u ileri sürülmüştür (33). Burade. da 

genel eğilime uyularak, ayrıntılı şekilde kişisel ve fonksiyonel se

lir dağılımı şekilleri incelenecektir (34) • 

. A~ Kişisel Gelir Dağılımı 

Kişisel gel~;ı: __ 9:ağılımı ile __ _g_elirin veya refalun._ö.l@IJ:ıe-
-----···---·-···--·-····-

si sağlanmak istenmek_iM.i.r. BaşkEt bir deyişle ekonomik birimin bü-

yüklüğüne göre, bu birime düşen c;clirlerin belirlenmesi amacı t:,ii.dü

lür. Ekonomik birimler genellikle bireyler veya aileler olduğwı-

dan,kişisel gelir dağılımı ile bi:-ı.~ toı:ı:ı_u.ırıçla birey_l~;r-~ ve ailelere 

düşen gelirlerle, farklı gelir grı:ı.pları aEası:r_ı_dak:~ &;E:;_~i.r ~ağılımı 

incelenmiş olur. Bu dağılını şekli bir toplurnda aynı zamanda gelir 
--·-- ·- ·- -· , ________ , ________ .... ---- ··--·- .. 

(33) A.g.e., s.26. 

( 34) Belirt ilen dağılım şekiller iııden, "Yeniden Gelir Dağılımı" ik in-~ 
ci bölümde ayrı başlık altıncl.a incelenmektedir. Bunlar dıl5lJ.l1-

daki diğer dağılım şekilleri c1e genel özellikleri ile "DiL;,cr 
Gelir Dağılımı Şekilleri" e;ütında kısaca belirtilmektedir. Yine 
bu kı simdaki "Gelir Dağılımı Analizi" başlığı altında kişisel 
ve fonksiyonel gelir dağılımının ekonomik ve sosyal etkileri 
ile, günümüz koşulları yönünC~en kazandığı önem tartışılacsJ;:t:ır, 
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d&;jılımındaki eşitsizliklerin göstersesi olarak, ekonomik eşitsiz

likler:i_ de ortaya koymaktadır. 

Kişisel gelir dağılımı kavramı yeni bir kavramdır~ Bu kav

ram Neo-Klasik Teori 'ye dayanan refah ekonomisinin ortaya çJ.Jaııası 

ve [;Clir vergisinin uygulanıp, yaygınlaşmaya başlaması ile belirmiş 

ve geliştirilmiştir • 
l 

Kişisel gelir dağılımında; kişilerin toplam gelirinin be

lirlen~esi önem kazanmakta• gelirin kaynakları önemli olmamaktadır

Başka bir deyişle kişisel gelir dağilımı yönünden incelenecek top

lam gelir t rant, üdret, ft~t iz ve kar gibi çeşitli üretim faktörleri

nin gelirlerinin toplamından oluşmaktadır. Bu gelirlerden ayrı ola

rak da, kişilere yapılan çeşitli transfE;rler de kişisel gelir kap

samına girebilmektedir. 

Günümüzde kişisel gelir da~~ılımı, sosyal ve ekonomik yön-
_, __ .....___ ________ ·----·-·---- - -

ci.en önem ka~~~a~~a v.e ?~ dB:ğı*-~ __ ŞE9.k;L?.,.~J.E: _ _:!.p_~~!_<?~~-§JJ ____ <!~---~-orunlu 

olmakta~ır. Çünkü bu şekildeJbir topluında çeşitli gelir gruplarında 
, .................... .,.-.. _____________ ._.. __ ? ____ ._., ...... _ ••••••• -··- -~··· • • • • " • - • -- • • ••••• -·-·· • •• 

bulunan kişiler gruplandır_:ı,l._ma.kta ... :v.e .. kişile;r. __ ş.ras_ı __ ge:J..ir eşi ts iz1ik-:-
··· ···- --·--·· ··-···----~. --· . 

ler __ :i. Q.f'j;_§Y.§.._.Q.~~rılmaktadır. Kişisel gelirlerin büyüklüğü de; kişi-

nin sahip olduğu üretim faktörle~inin miktarı, bu faktörlerin kulla

:ı.ulı:ı.ıa biçimi ve bu faktörlere ödenen fiyatlar tarafından belirlenmek-

·tsC.lir. 

Ki~~-s~-~- g_~.+J-;r dağıl::ı.ın::ı._n;ı,r.~,__j_p_c;_$_lenmgs.inde ;. ___ tq:pJ .. <3JIL,.cS.E;!~:rin 

ç2şi tli gel.~r gr~;p1ar._;ı,:r.ı,_ş,_~•--- y:.a .... da .. gel..ir _e.lde .. ~de.nlerin b.J2.l-_tr:;Ij, ___ g~lir 
. -·-· .. -----·~Oc~--~--~·--····' -·· . . 

~:'u:plarına gôre gruplandır::ı.lmasından hc:,reket edilmekted~r. Ayrıca 
--- ... ,., -~- .. -------- ---- - ·•··· --· ···:····· ,,_ ... ,.. ...... - .. .. ......• ,..- ·-···--····-··- ., ..... - .... -------------------------·-·· .. •·······• ,..., . 

daha sonra 11Kişisel Gelir Dağılımı Analizi 11 kısmında görüleceği gi-

bi, çeşitli istatistik metotlar~ndan da yararlanı~aktadır. Bu me

totlar içinde de Lorenz Eğrileri -ile, Gini Toplanma Katsayısı ya da 

Gini Oranı oldukça önem kazanmaktadır. Gini Oranı (O) ile (1) ara

sınc~a değişmekte ve eşit gelir dağılımı söz konusu old uğundaj Gini 

Oranı (O),eşitlikten uzak dağılım olduğtında da Gini Oranı (1) olmak

tadır. Bu duruma göre de; Gini Oranı (1) 'e yaklaştıkça eşi ts iz lik 

- tomcrkuz- artmakta, sıfıra yaklaştıkça da eşitsizlik azalmaktadır. 

Lormız Eğrileri de gelir dağılımının iyi ya da kötü olmasına göre.,~ 

"Llu.tlak Eşitsizlik Doğrusu"ne. yaklaşmakta ya da ur:;aklaşmaktadır., 
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Eç i tsizlikler arttıkça da Larenz Eb;-rileri, "Ivlutlak Eşitsizlik Doğru

su"ndan uzaklaşarak,. bir torba gorünü.Inünü almaktadır. Gelişmiş Ülke

lerde Gini Oranının.sıfıra oldukça yakın ve Lorenz Eğrilerinin de~ 

nıiutlak Eşitsizlik Doğrusu"na yakın olmasına karşılık, gelişmekte 

olan ülkelerde belirtilen eğilimler ters yönde görülmektedir. Örne

ğin 1973 yılında İsveç'te Gini Oranı 0.31 olurken, bu oran ülkemiz

de 0•51, Filipinler'de 0.52'dir (35), 

Lorenz· Eğrileri ve Gini ~Co planına Katsayısı, "Kişisel Gc;-

1ir Dağılımı Analizi" kısmında ayrıntılı olarak ineeleneceği için, 

0ı.J. kısımda kişisel gelir dağılımı, gelir ve gelir elde eden gruplar 

yc,:nünden .. - .... ele alınacaktır. 

Kişisel gelir dağılımındaki eşitsizlikleri belirleyebil

rcıek için oncelikle, gelir elde eden kişiler belirli gruplarda torJla

nır ve toplam gelir içindeki paylarının tesbiti yoluna gidilir. Bu

nu gerçekleştirmek için de, gelir vergisi beyannam el erinden yarar la

nılır. Bu beyannamelerdeki g~lirlerin gruplandırılmaları ile de, ana 

lrutle belirlenir. Daha sonra da kişiler ve aileler gelirlerine gore 

gruplara ayrılır. Bir de kişi ve aile gelirleri dışında ev ekonomisi 

gelirleri (Household Ineome) veya uygulamadaki anlamı ile, tüketici 

gelirlerinin incelendiği görülür (3ô). Daha once de belirttiğimiz 

gibi; bu incelemelerin gerçekçi olabilmesi için de, öncelikle gelir 

verı§,isi beyannamelerinin gerçek durumu yansıtması gerekir. Bu ger

çekçiliğin başlangıçta sağlanması da güçtür. Çünkü gelir vergisi be

yannamelerinde belirtilen gelirlerin, kişi ve ailelerin toplam 6'2li

rj.:ne eşit olmadığı açıktır, Vergi kc.psamı dışında kalan, fakat kis;i

le:ı."in ve ailelerin satın alma güçlerini yüksel ten diger gelir kay

nal-darı da vardır, Bunlar dışında, kişilerin gerçek gelirlerini bil

dirip-bildirmeme egilimleri de göz önüne alınmalıdır. Bu nedenlerle, 

(35) Bu konuda bak. "Kişisel Gelir DaEılımı Analizi", s$122-141. 

(36) ]'ederal Almanya 'da bu gelirleri? bir tüketim birimi olarak aile 
içindeki bütün kişilerin iş, mal ve gelir transferlerinden el
de edilen gelirleri oluşturur. Bu gelirler.in belirlenmesinde 
aile kavramı ile bağlı kalınmaz, Yalnız yaşayan bir kişi de, 
tüketim birimi olarak gelir dağılımı yönünden inceleme konusu 
olur. Bak. SCHNITZER; A.g.e., s.ll. 
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gelir beyannamelerindeki ilk bilbilerin düzeltilmesi yoluna 2idilmek-

ted1.r. 

Kişisel gelir dağılımındaki eşitsizlikleri belirleyeb:Ll

mek için, bu kısımda inceleyeceğimiz iki ölçü vardır. Bu ölç-Ltlerden 

birine e;,ôre; bir toplumda en düşük ve en yüksek gelir grubundaki ki

şi ve aileler bulunmakta ve bunların.toplam kişi ve aileler içindeki 

oranları hesaplanmaktadır. Di,z·er ölçüye göre de kişiler ve ailc::ler, 

gelirlerinin büyüklüklerine göre en küçük gelir grubundan başlamak 

üzere, sayıca eşit belirli aile gruplarına ayrılmaktadırlar. Şimdi 

bu iki ölçüye göre, kişisel t:,elir dağılımı ile ilgili olarak genel 

değerlemeler yapabiliriz. 

Birinci ölçüde; en düşilk ve en yüksek ge::lir gruplarındaki 

kişi ve ailelerin, toplam kişi ve aileler içindeki oranları onemli 

olmaktadır. Eğer e~ düşük gelir gruplarında mutlak ve n is b i llayların 

büyük oranıara ulaşmasına karşılık, en yüksek gelir gruplarında bu 

oranlar daha küçük oluyorsa; o toplumda gelir dağılımında eşitsizlik

ler olduğu ileri sürülecektir, Ancak zamanla en düşük gelir ~rupla

rında bulunan kişi ve ailelerin sayisı ve nisbi oranları azalı:-or 

ve ~una karşılı;k en yüksek gelir gruplarında bulunanların say:u:n ve 

nisbi oranları artıyorsa; gelir dağılımında da eşitsizliklerin ~zal

dığı sonucuna varılacaktır. 

Aşağıdaki tabloda 1950-1970 yılları arasında Federal Al

manya 'da ailelerin aylık net e;elirlerine göre gruplanmaları görül

mektedir. 

YILLAH 

1950 
19 55 
1960 
1964 
1968 
1970 

Tablo: 1 1950·1970 Doneınınde Federal Almanya'da Ailelerin 
Aylık Net Golir Gruplarına Göre Dağılımı 

e 
(Yüzde Olarak) 

Aile G e ı i r Gr u ı a r ı 

Sayısı ı 500 500- i 1000- 1500-l 2000- 3000 DI:~ 

(:i.Vlilyon) i DlVİ 'nin ıooo ! 1500() 2000 3000 ve Dar.ı.a 

i Altında!. DM i DM DM i DM Üstü 

15.250 \ 80.6 15.9 2,5 0.6 0.4 
ı 

8.4 1.7 16.230 ; 53.3 34·2 2.4 
18.9 05 i 34.6 37.5 17.4 6.0 2.9 1.7 
20.370 ı 23., ı 33·9 ı 22.1 10.6 6.1 3-4 
21.550 : 17 .o 1 30.9 22.8 13.2 9.7 6o4 
22.400 ; 11.~ i 27.0 22.4 15.1 13.2 10e 4 

1 

Kaynak: Martin SCHNIT~ER; Ineome Distribution, Frca-

ger Publishers,New York, 1975, s.lllo 
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Tabloda da görüldüğü gibi;l950 yılında Federal Almanya' 

cla en düşük gelir grubunu oluşturan 500 DM 'nin altındaki gelir gr·Ü

b~~da bulunan aileler, toplam ailelerin yüzde 8U.6 'sını oluşturmak

tadır. Ancak bu oranın 1970 yıiında yüzde 11.9 'a düştüğü görülme~~~~ 

dir. Yine 1950 yılında en yüksek gelir grupları olan 2000-3000 ve 

3000 DM 'nin üzerindeki gelir grubunda bulunan aileler 9 toplam ailE::

lorin yüzde 0.4'ünü oluştururken, 1970 ;yılında sadece 3000 DM'nin 

t[z erindeki gelir grubundaki ailelerin oranı yüzde 10.4 'e çıkmıştır., 
•. 

Gorüldliğü gibi ]'ederal Almanya 'da düşük gelir grubundaki ailelerin 

sayısı azalırken, orta ve yüksek g.::ılir grubundaki ailelerin sayısı 

artmıştır. 

Belirlenen eğilimler ülkemiz yönünden de değerlendirildi·

'~tind.e, benzer sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Daha sonra ayrıntılı 

olarak belirtileceği gibi, çeşitli kuruluşlarca ülkemizde yapılan 

solir dağılımı araştırmaları çeşitli yöntem ve kapsam farklılıkları 

nr:c1eniyle, uzun dönemli eğilimleri belirlemede yararlı olarnamaktadır ~. 

buna rağmen sonuçların t~rtışmasına gırmeden, bir fikir vermek arr8-

cıyla eğilimler tesbit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda görüleceği gi

bi de, kişisel gelir dağılımında düşük gelirli aileler ve hanehalk

ları yönünden bir iyileşme gğzleneb ilmektedir. 196 3 yılında en düşük 

gel ir grubu olan 0-2500 TL. gel ir: grubundaki aile ler (hanehalkları) 

toplam ailelerin (hanehalklarının) yüzde 23.2'sini oluştururken, bu 

oranın 197 3 yılında _yüzde 4.1 'e düştüGi.~ görülmüştür. Buna karşılıl\. 

(.::n yüksek gelir grubu olan," ıoo.ooö:L.den yüksek gelir grubundaki 

aileler in (hanehalklarının) toplam ailelere (hanehalklarına) oranı 

yüzde 0.5 iken, 1973 yılında yüzde 2.5 1 e çıkmış bulunmaktadır (37). 

Gi.Jrüldüğü gibi farklılıklar oldukÇ8. belirgindir. Ancak sonuçların 

ta:::·tışılabilir olduğu da belirtilmelidir. 

Aşağıdaki tabloda Türkiye 'ds, 196 3-197 3 döneminde ailelerin 

(:tunehalklarının) gelir gruplarına esöre dağılımları görülmektedir;;: 

(37) Ülkemizde yapılmış araştırmalardaki kapsam ve yönteı:nlerin b ir
birlerinden oldukça farklılıklar taşıdığı görülmektedir, Bu 
nedenle sonuçların iht~atla karşılanması gerekir. Üçüncü bö
lümde bu araştırmaların gerçekçiliği ya da geçerliliği korrusmı
da ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo: 2 1963-195Ş ve 1973 beneminde Türkiye'de 
Ailelerin (Hanehalklarının) Gelir Grup
larına Göre Dağılımı 

\1963 Araştırması 
1· ' (1) 

1968 Araştırınasi · 
( 2·) . 

1973 Araştır.ması 
' (3) GZLİR 

i . 
GR "G"I'L.ARI 

!Hanehalkı 

',Yüzdeleri (a) 
HanGhalkı 

Yüzdeleri 
Hanerıalkı 

Yüzdeleri 

0-2500 ı 
1 

2500-5000 1 

i 
?000-10000 ı 

ı 0000-15000 : 

ı 5000-25000 \ 

2 5000 ..... 50001] i 
ı::oooo--ı~oooo 

~ 00000 'den 1 
dal'la fazla . 

f, 

23~'2 

15 .. 6 

34;1 

9 4'6 

12.'8 

3.3 

0.9 

14.9 

22.9 

8.9 

6.6 

ı.o 

17.8 

20.0 

22 .. 5 

18.1 

6.8 

2. 5 (b) 

Notlar: (a) Diğer yıllE~rla -uyum sağlamak için, ara ge
lirler gruplandırılını ştır. 

(b) 1968 araştırması ile uyum sağlamak için, en 
son ·gelir g:cı.:ı.bu 200000 'den sonrası yerine, 
100000 sonrası alınmıştır. 

Kaynaklar; (1) DPT; Gelir Dağılımı Ara§tırması 1963~ Ankara, 
1966, ·se-33 .. 34, Tablo :ı 7. 

(2) Tuncer BL.i'LUTAY-serim T.İMUR 9 Hasan ERSEL9 
~ürkiY:e 'd e Gelir Da,,ğılımı 1968 ~ A. Ü .siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları No.325, Anka
ra, 19 71 , s. ı 71, Tab lo : 5 , B. 

( 3) DPT: }}elir Da\ılımı 197 3, Ankara, 1976, 
s .. iö, Tablo :ı-ı. 

Kişisel gelir dağılımındaki eşitsizliklerin belirlenmesin

deki ikinci ölçüye göre· de; kişiler ve aileler, gelirlerinin büyük

LXklerine göre; en düşük gelir grubundan başlanarak, sayı.ca eşit be

lirli aile gruplarına ayrılırlar; Burada en düşük· gelirli e,rupla s e:n 

ytLks ek gelirli grubun, toplam gelirden al;'i.ıklar ı payların karçılaş tı

rılması ya da zaman içinde gösterdikleri eğilimler önemli olur~ .i:;,her 

yıllara göre en düşük gelirli grub_un, örneğin beştebir aile grubunun 

toplam gelirdeki payları artm~ş ve b-~1a karşılık da, en yüksek geliT

li beşte bir aile ~ubunun ~ayları azalm~ş~a, o ülkede· gelir dağılı-
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rnrıdaki eşi tsizliklerin de azalma eğilimi gösterdiği sonucuna varıl

maktadır • .Bunun· tersi olduğunda ise, gelir dağılımındaki eşitsizlik

ler·in arttığı ileri sürülmektedir • 

.Belirtilen ikinci ölçüden yararlanarak kişisel gElir dağı

lımındaki eşitsizlikleri belirleyebilmek için s genellikle aileler 

en düşük gelir grubun.dan başlanarak beştebir aile gruplarına ayrıl

maktadır. Her beşte bir aile grubunda bulunan ailelerin toplam gelir

clski nisbi payları da, kişisel gelir dağılımındaki ~şitsizlikleri 

b clirlemede ölçü olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, eğer 

en yüksek beşte bir aile grubunda bul~an ailelerin toplam gelirde

lri ıx:ıyları, en düŞilk b eş te bir aile grubunda bulunanların payıarına 

göı ... o çok yüksek ve zamanla da en düı;,;ük e:~ elirli grupların paylarında 

bir artış, en yüksek gelirli grupların paylarında da bir düşme söz 

konusu olmuyorsa; gelir dağılımındaki eşitsizliklerin giderilemediJ,i 

ileri sürülecektir. Daha da ileriye g~dilerek, gelir dağılımındaki 

c;(;; i tsizliklerin arttığı söylenecektir. 

Aşağıdaki tabloda -1947-1971 döneminde A • .B.D. 'de gelir 

.::,ru:plarına göre belirlenen beşte bir sile g-ruplarının, toplam ge

lirdeki nisbi payları görülmektedir. 

Tablo: 3 1947-1971 Yıllarında A • .B.D. 'de Beştebir 

Aile Gruplarının Toplam Gelirdeki Payları 

1 Gelir Yüz d ele ri 
.. - 1 \ .. -···-- ""-··-. . .. -··-·- .... . ... -· . - .. -~···-·· ····- . 

B~§TbBİR AILE GRUPLARI 

~1 Düşük Gelirli Beştebir 
Aileler 

İkinci Beş te bir Aileler 

U çüncü .Beş te bir Aileler 

Dördüncü Beştebir Aileler 

Dı Yüksek Gelirli Beştebir 
Aileler 

ı ~ 

11935-36 ; 1950 '1960 Jl965 
! 
.i 
ı 4.2 ! 4.5 4·9 5·3 
ı 
ı 

9-3 '12 .o ;12.0 . 12.1 
' 

14.2 '17 ·4 17.6 : 17.7 
' 

20.8 :23·5 : 23.6 
ı 23.7 ; 

! 

51.5 42.6 . 42.0 
; 

41-3 

ı 

1971 ı 

T i 
i 

5. 5 i 

: 11.9 
i 
i 17 ·4 

23.7 

41.6 

Kaynak: (1) 1935-1936 yılı için bak. Selma GGLDSlYUTM-G~jazt
zi,.Hymaa. KAITZ-lVlaurice L~'BENBERG-;· ·'lBi'ze ma:tr~
P'Ilt~.2:l};~ .. ~f. .... Jr:ı.smme S ince the lYiid .Xhirti~s"' ··The :..Re.,. 
view of Economics and Statistics,Volume.36,No.ı, 
]·ebruary 19 54, s .g. 

(2) Diğer yıllar için bak. SCHNITZER; A.g~e., s.40. 
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Tabloda A.B.D. 'de 1935-1936 yıllarında en düşük gelirli 

b c;ştebir aile grubunda bulunan. ailslerin, toplam gelirdeki nisbi pa

yı yüzd·e 4.2 iken, l97l'de ""'u pay yüzde 5.5'e çıkmıştır. Buna kar;sıı- · 

lık en yüksek gelir grubunda bulunan ai:lelerin b eş te birinin, 19 35-

19 36 yıllarında toplam gelirden aldıkları nisbi pay yüzde 51.5 'elen 

1971 yılında yüzde 41.6 'ya düşmüştüı .... Buradaki nisbi düşme oranı =···:,z

de 9.9 'dur. Görüldüğü gibi, A.B.:O. 'de incelenen dönemde kişisel s.e
lir dağılımında iyileşme görülmektedir. 

Ülkeınizle ilgili eğil imler i de, daha önce b elirttiğimiz 

ara. ştırmalardan hareketle inceleyeceğiz. Ancak 196 3 yılı s' onuçları, 

1968 ve 1973 yılı sonuçlarından çok farklı çıktığı için de, incele

memize dahil etmeyeceğiz. Tablodc:, da gorüldüğü gibi, ülkemizde 1968 

yılında en düşük gelirli beştebir ailelerin (hanehalklarının), top

lam aileler (hanehalkları) içindeki oranı yüzde 3.0'dan 1 yüzde 3·5'e 

çıkmıştır. Buna karşılık en yüksek gslirli beştebir ailelerin (ha:ne

halklarının) oranı ise yüzde 60.0 1ôan, yüzde 56.5'e düşmüştür. Bu 

e{;,~Llimlere göre de; 1968-197 3 d cı:neminde ülkemizde kişisel gelir da-

2ılımının iyileştiği söylenebilecektir (38). 

Aşa12.ıdaki tabloda Türkiye 'de 1968-1973 döneminde beşte-- ' 

bir aile (hanehalkı) yüzdelerinin, toplam gelirdeki payları gôrülmek-

tedir. 

(38)''1963 Araştırması Sonuçları•~ güre ise; en düşük gelirli beşte
bir ailelerin toplam aileler içindeki oranı yüzde 4.5, en y;_:.ıc
sek gelirli beştebir ailelerin oranı ise yüzde 57.0'dır. Daha 
geniş bilgi için bak. DPT; Gelir Daf-,ılımı Araştırmc:ı.sı 196J,s.l, 
Tablo :ı. 
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Tablo: 4 1968-1973 Dönemine~ e Türkiye 'de Beştebir .Aile 
(Hanehalkı) Yüzdelerinin Toplam Gelirdeki 
Payları 

B~V1::6B IR AILE 
( Il1-~I~ LHALKI ) 
Y~~ ZD l.LE.ı.Tt İ 

Araştırrıı.a sı 

(1) 

(Yüzde Olarakj 

1973 
Araştırması 

(2) 
i ·:-----------r----------ıı-------·--· 
ı ::2ıiı Düşük Gelirli 
' IEcntebir Aileler 

l İk~nci Be~tebir 
' .A .; l '"' er ~ _, ___ (;:;J.. 

tJç',_,ncü Beştebir 
1 i\ -: l r· .. ı· er 
ı ~~ ·' -- -~ 

1 ! ~'l·}r·c1üncü Beştebir 
i /• • ., ı 
~ı-~ :L_L e er 

i Ln Yüksek Gelirli 
jBcştebir Aileler 

3.0 3-5 

7.0 8oO 

10.0 12.5 

20.0 19.5 

60.0 56.5 

KayJ.ı.aklar: (1) BULUTAY-Tll·.:ıUR-N-tSEL ı .A.g .e. ı s şl6 1 

Tablo: ı.A. 

(2) DPT; A.g.e., s.24 9 Tablo:l-4. 

Kişisel [selir dağılımı yön'ünden ilgi çekici bir konu da, 

i 
! 

' 1 

1 

ı 
ı 

.ı 

_,:.:lir sahibi ola:p ailelerin ver:::,ilcmeden önce ve sonra {;ruplandır:.-;_

lr;;.:.c·s.k incelenmesidir. ·vergilemeden cjnce yapılan gruplandırma, ozel

:Likle yüksek gelirli ailelerin sayısJ.nın olduğundan daha düşük şe

kilc1e belirmesine yol açmaktadır .. Bu nedenle güvenilir yorumlar ya)"r::

biLııek için, gelirlerin vergilendirilmesinden sonraki gruplamaları e-. 
lo .:ünıak yararlı olur. Çünkü verg·ilcmeClen önce ve vergile.ineden soıı:::.:·a-

Jd bc:ştebir aile grupların toplam c:,c:J.irden aldığı paylar değişir. Ih.ı. 

'-·aha sonra görüleceği gibi, yeniC.en e::.elir dağıtıcı politikaların 

dolayısiyle de vergilemenin etkileri ile ilgili olmaktadır. 

Aşa~ıdaki tabloda 1970 yılında İsveç 1 de, 1967 yılınCa da 

İngiltere 'de beştebir gelirli gruplarırıır.ı vergilerneden önceki ve 

sonraki payları görülmektedir. En düşük beştebir gelir t;rubunun 

--- -- ---
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vcr[ilemed en önce t·:.Jı:ılanı gelirden el dı~ı pay İsveç 'te yüzde 5. 4 ve 

İnGil ter~'de yüzde 6,3 'dür, Vert;fulcmcclon scnra ise bu pe.yl2.r artnış 

vo İsveç'te 7.2, İngiltere'de yüzde 7.1 vlnıuştur. En düşük geli~ 

~~:rubund.a bu paylar yükselirkeJ;l, yüksek [Clir @,TuplarınclE:. da düşmol;:

tcGir. Vergilcmeden önce İsveç ve İn&oil tere 'de yüzde 42.5 olan en 

yüksek gelir grubunda bulunan beştebir grubun payının~ vcrgilemcc~cm 

scnrrt İsveç'te yüzde 34•0'a, İngiltcrcd:eo de yüzde 3d.·7'yc ccüşt'J. '.ü 

Tablode. 1970 yılında İsveç ve İngil ter_-e ı de ç G§i tl i gelir 

U'Ubundaki ailelerin VE:-Tt;ilemeden önce ve sonra toplam ~_:olirden e.l

:ıklnrı paylar ~orül~ektedir. 

Tablo • 5 l961 ve ı970 Yııi;rında İsveÇ·'ve · İngil tor·e '·de
I3eştebir Aile ·Yüzdolerinin, Vergileıneden~.ônce 
·ve V ergilemeden Sonra· .Toplam Gelirdeki Paylerı 

:-----------...... --........,.. --· -~-~---"(~Y:..;;ü.:.:;z:..;;d:...::o~O;.::l:.:;:;a:.::.r...::;a:..::.;k::...;:)---::--~~-- __ , 
Isveç (1970) ! İngiltere (1967) ı 

ı 
Vert:;ileme...ı iVcrt;iler:ıe-. VerÇ;;ilcme- i V cr cil :..:L:c- 1

1 I.:I.;Şl:ll·İR AİL:S YÜZDIJJLRİ ı. den önce !Cıon. Sonra .JI,d,.en Önce iden S.Jnrc ı 

En düşük §elir Elde 
tr·· .. , 'i . 

ı ::Sd cm Grup 1 

İkinci Derecede Gelir l 
:Sld:J Eden Grup 

Üçüncü Derecede Gelir 
ınce Eden Grup 

I: ördüncü Der E: c ed e Gelir 
::.ılc.~c Lc1Gn Grup 

~C§inci D8recede 
El d c Eden Grup 

Gelir 1 
.· .. ı 
ıl 

,, 

17,6 

24•6· 

42.5 

7.2 ı 

! 

13·2 

1 
1 

21.4 ı 

\ 
ı 

i 
24.2 

34.0 

6.3 

11.9 

l6.q 

22-5 

42-5 

Kaynak': SCHNITZ:cR; .b ... g.c., s.ô6 vr;:_ s.l84. 

7.1 

12.2 

lG.J 

23.7 

3G.7 

Ülkemizde vsrt:_,ilemedcn önce ve vcrgileme:.:c1en sunrr;~.· kiş is cl 

c::,c,l ir dağılımı ilc ilt;ili 5üvenil ir b ir çalışma olme cl ı :;ı iç in, o 1i

linıleri be;lirlemek mümkün olamamıştır. 
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~. Fonksiyonel Gelir Dağılımı 

Fonksiyon~l gelir da~ılımı, iktisadi kaynak mülkiycti-
--- -··-- -··---- ---

.Ll'~ sc~~'lip olmanın gerE::ği -~l:_~!_§_h_l!l_i~_l_t _gclird e faktör payle.rını b e---------·--· 

lirl.::r. :Be..şka bir deyişl,ç fonksiy:Q:rJ..E::l gelir dağılımı, ürotim fak-
--------~-------------···· -. ---~ ·--- ..... - . ·-

·L:ürl::.:ri sahip].iğinG.en ortaya çıkan p2.yl2-rla ilgili olmakts.dır ( 39). 
. -----~----·----·-···········-~--

t:.::.ııi c:;cliri de oluşturan bu paylar, cwnı zar,ıanda toprak, C.t'TIGk, ser-

~~.:·ye ve; müteşebbis gibi üretim faktörleri sahiplerinin gelirlerini 

olı:~s;turmc.ktadır ~ Bu nedEmle de fonksiyonel gelir dağılımında, üretiı:: .......____ ___ •. - ~------------·-·-

:['; ktorl eri il o :i_lgi~e:r:ıilmektedir. Toplç~m gelir in, ür c time ka tıle.n 

b~i.ti~_rı faktörler arSilsindaki dağılımı da, fonksiyonel gelir dağılımı 

ol::'.r2k belirlenmektedir, "Gelir Dağılınu iuıalizi" kısmında da görül~-
t""---------·-- ···---

c::~i gibi, fonksiyonel gelir dağılımının mikro ve makro analizleri 

yc:.p_:ı_l::ııc.ktadır. 

Fonksiyonel gelir dağılımıncıa bir birim üretim unsurunun; 

f:Lj'~ .. t:mın belirlenmesi önem kazanır. Bu nGdcnlE:.. de fonksiyonEü gelir 

·~L~-- ~ılımına 11Ji'e.ktör ]'iya:tle.rı Teorisi "o. c elenilir. Çünkti ür c tim fak

tv:c1~;:ri için yupılan ödemeler, aynı z.:::,m<:,nc1o. bu f.s.ktôrlGrin fiyatı 

(;:!_r:ı:.ktr.:.dır. Böylece;. herbir faktörün fiyc=,tı ve istihdam miktarı, o 

:.c t0rün milli gelirden alacağı .payı bclirlcmcktcdir. :bu n8c1cnle 

:L::.k-Gör pe,yları ile ilgilenen fonksiyonel· dağılım (bölüşüm teorisi) 

}ı::. .. rbir fccktôrün arz ve te.lebini inceıcıneyi amaç edinnıcktcdir (40). 

});__::.:cnm sonucu olarak c1a gelir dağılıını t::::crisi ile, fiyEit teorisi 

: .rns ınc~2, yakın bir ilişki kurulmakta d. ır. Lu ilişki d e, fonksiyonel 

,~;elir dr~ğılımı yoluyla, üretim faktörlerinin fiyatları olan ran t, 

-'Jcr :~t, kar ve faiz in incelcn.ı.Tı.es ini zor-ı)nlu kılmakte.dır. 

(39) SCHNITZiR; ~.g.e,, s.l. 
(40) Halil DIRIMTLKİN; Mikro İktisat, Eskişehir İ.T.İ • .bkadomisi YE,

;tıular :ı. No .166, iskişehir l976, s .186, 

/ 
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~Fonksiyonel gelir dağılımı ve kişisel gelir değılıını bir

birindon bağımsız olarak gözÜkmez. Çünkü ürotim faktörlerine sahip 

cl:::,_nlar, yr.~ da fonksiyonel gE-lir dağılımı sonucu gelir elde oC:.enler, 

bilindiiSi gibi faktör sc..hiplsridir. :Su fe.ktör se.hiplcri, aynı zaman

dr, c toplumun kişileri olduğu için, gelirin fonksiyonel dağılımı in

cclcnirken üretim faktörlerine sahip olanlar dE'~ belirlcnirse 1 o ül

l::0c1c toplam gelirin kişiler arasındaki dağılımı hakkında da bilgi 

::;s.lül.ı i ol un ur ( 41):) 

Fonksiyonel gelir dağılımı, üretim faktörlerinin toplam 

{;clirdcki paylarının gösterdiği gelişmeleri, be.şka bir deyişle top

ıc~:m gelirdeki emek ve diğ8r faktör payl2.rının nisbi gE::lişmelcrini 

ort2,y2. koyar. Toplam gelir içinde emek gelirlerinin nisbi büyüklük

ı~ri ve zamanla görülen eğilimler gelir de)~ılımı yönünden dikkatle 

izlenir. Çünkü gelişmeler olumlu yönde olduğunda, o ülkede eşit gelir 

dc.f.,ılııuının gerçekleşmosj. ile ilgili poli tikala.rın €tkinlikleri ort:-:.-

Kişisel gelir dağılımındaki eşi tsizliklerin giderilmesi 

için do, ülkedeki fonksiyonel gelir dağılımının bilinmesi -önGm kaza

nıı~ • .Bu nedenle de,.-c1evletin gelir dağılımına müdahalesi görülür. 

DcvlciJler,maliye politikaları ile mal ve hizmetlerin toplam tc:.lebini 

:.-tkilcyebilirler. ve bu şekilde fonksiyonel gelir dağılımını da değiş

tirebilirler. Çünkü fonksiYonel gelir daıSılımı, genellikle toplam 

ül·:."bs bağl:ıdl.:r• tD.eğişen_!onksiyonel gelir da~ılım~ndan,·ık.işiseı.- · 

.=·:.lir d2.ğılımının da etkileneceği şüphosizdir, ·Çünkü artan ve azale.n 

f::·.ktör payla:rı,. aynı zz~manda faktör sc:.hiplcrinin gelirlerini oluş

turme.ktadır.-Sonunda da devletin gelir dağılımına müdahalesi ile, 

Q Nunduh YAŞA; İktisat Dersleri, Jüll! Gelir ve İnkisam Mesel ele
- ri, ıstanbul, 1957, s.20. 

~1~) ~tılfl:·TZER; A. g. e. , s. 2. 
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l'onk~~ncl c,clir daı?;ılımınıh Z2J:t1e.n içinde ç;:_şi tli ülke lo"'" 

r c cörc incelenmesi' faktör payle.rında. önemli d et,işmclc:r C.Jldu.;tunu 

_ostcrmoktedir. Gonollikle de em8k fı::tktörüntin t:,cliri vlan ücret vs 

nc~c.cı ~elirler inin nisbi oranları artmakta, rant V8 faiz ;;elirleri

.ı.tn nisbi oranları düçmektedir. K&irl2rc~o.ki değişmeler ise, ftrklı 

;:rcrc;,_alnre. n8den ulmaktadır. 1929 yılıncia A.J.. .• D. 'de cmı.ok e;clirlerinin 

t .... j!lc.m gelirdeki payı yüzde 58.2 'dir. :Du ore.n 1972. yılınde, işvcrcn

lc:L"·in ödedikleri sosyal güvenlik h2,rccı.mEüarı ile birlikte yüzde 

75.4l'e çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise, mnek faktörü pa

yının yüzde JO'un altında olduğu görülmektedir. A • ...__.:D. 'de em2.k pa

yındc.ki artışlara karşılJ..k, 11 Eldeki tahminler in ç;österebildil::;i kn ..... 

cl.2.r ;;eçen yüzyılın sun Ylllarında k~r he.dc~inin düşme e.~ilinünde ,;1~ 

C\__;/,tıntt ortaya kuyan b8lirtiler .vardır. Yüzyılın başından i tibe,ren 

bu kGnudaki bilbil er arasında bir Ç8,tışma ile karşılaşılmaktadır. " 

~-e;soph Gillman, k~rl2.rda aşağı yukarı i.drinci Dünya Savnşı'nın bit;L.

nlin( en i tibaren b ir yüks clme oldu/~unu il cr i sürerken, :C Gllncr 19 00' 

•:.en bu ye~na küçük de ols·a, devrunlı bir düşıno görüldü:"2ünü belirtmek-

t :Lr ( 42) • 

Aşa.<;ıdaki tabloda A.~.G .D. yönUnderi fonksiyon el gelir dı:, '!ı

lı: ... ınc~uki gelişmeler gör-ülmektedir. 

(42).!l.ynı eğilirıüerin İnı;il tere için do:.i t::,c;çerli olduBu ileri sürül
mcktedir. İn~iltero 'de sanayi kcsiı11.indc k~r baddinin 1970'lcrdo 
yüzdE. 16-17 ~l:ms.sına karşıllk, :Wirinc'i VG İkinci Dünya Savaşı 
s.rE~s ında ki döncmd E: yüzde ll' e dü;ştüt::ü b clirtilacktedir. K8.rle_
rın nisbi payında ve kar hadlerindçki gelişmeler ~çin bak. .. 
IVI2.urıce DOB:ü; Ka;pitalizm.ı Sosye.lizm, Az Gelişmiş Ulkclor ve Ik
tis~,di Kalkınma'·, (Çevi:Mehme't SELİK), Dd~ğan Yayınovi, Ankara, 
1973, s.53. 
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Tablo: ' 1929•1972 Dönemlerinde A • .2.Do 'de 
.Fonksiyonel Gelir Dagılımındaki Gelişmeler 

1929 

G E L İ R L E R: 1\t'lilyar 
. i Dolar 

; Ücretler ve 
iMaaşlar 

:Teşebbüs ve 
:Serbest Meslek 
·Gelirleri 

Şirket Gel~rler~
r i (Dagı tılmış ! 
ve Dagı tılmamış; 

5.1.1 ... 
· .. 

•• • 1;. 

14 .. 8 

Karlar) 10.1 

Rant Gelirleri 5.4 

Net Faiz Gelir-i 
leri 

T O P L A M 

(1), 

Yüzde 
Olarak• 

.ıı. 50 

6.20 

1·30 

1oo.oo 

. ··. 19 5't) "(T) i972 

Milyar Yüzde Milyar 
Dolar· Ola·rak Dolar 

70.10 705.1 

46 .6:. 

36.7 

11.8 

366.2 

10.00 

3.20 

3.90 

10o.oo 

87.7 

45.2 

ı 41 ·3 ' . 

934·9 

(2), 

Y:.zcı.e 

cıarak 

75.41 

9. 39 

4-.84 

4.42 

10o.oo 

Kaynak: (1) Richard H.LEETWICH; Kalnakların Tahsisi, 
(Çevi. Tal~t GÜLLAP), Atatürk Üni varsi
tesi Yay.ınları No.214 1Ankara,l973,s.60, 
Tablo:5• 

( 2) S CHN I TZ ER i A. g. e • , s • 31 .. 

Tabloda da görüldüğü gibi, in:;elenen dönemde A.B.D. 'de 

ücretler ve maaşlarin payı ar.tarken (43), diğer faktör gelirlerinin 

payı düşmektedir. Qnemli oranda düşme de, teşebbüs ve serbest mss-.. 
lek gelirlerinde ortay.a çıkmaktadır. ~cak bunun bir nedeninin de, 

kaynak farklıl::ı.gından geldigi ileri sürülebilir. 

i 

ı 
i· 
! 

ı , 
! 

(43) M.Dohb ise; ücretlerin 1870 llerden beri milli gelirdeki payla.
rının dikkati çekecek kadar· az degişmeye uğradıgını ve bu deği
şimin :;L870-19 50 döneminde yüzde 38·.6 1d_an yüzde 41.8 'e çıktığı
nı ileri sürmektedir.· Buradan hareketle de "· •• kap i talizı:1G uy·
gun koşullar altında bile emeğin artan uretimden aldığı }_)2Lyın 
büyümesine, çok kuvvetli bir direnç mekanizmasının işledigini, 
ücretlerin artık-değer üzerine herhangi bir uzantısının lıayli 
sert bir tavanl.a karşılaştığının ileri sürmektedir. Bak. DOBJ3; 
A.g.e.,, S•.54•·r. 



- 36 -

Kuznets 'in bulgularına güre de~ çeşitli ülkelerde emr;2s.: ge

lirlerinin milli gelirdeki payları 1800 'ler in sonlarında yaklar]ık 

yüzde 40 olurken, bu paylar l960 1larda yaklaşık yüzde 70'e yüb::cl

miştir. Bu oranlar İngiltere !de i360-l960 döneminde yüzde 47 'chm 

yüzde 70'e, ]'ransa'da 1853-1960 döneminde yüzde 36'dan yüzde 5~J 1 E: 7 

l:..lmanya 'da 189 5-196 O döneminde y"ı.:~zcıe 39 'dan yüzde 6 O' a, İsviçre i_.,~' 

1913-1960 döneminde yüzde 49 'uan ;:rô.zde 60'a, Kanada tda 1926-ı·y_;o 

(öneminde yüzde 54'den yüzde 69 'c::. yükselmiştir (44). 

:Daha sonra üçüncü bölü.:nıde "Ülkemizde Ernek Gelirleri/Y}ı~ti

çi ]aktör Gelirlerinin Bölüşümü ile İlgili Diğer Bulgular ve Ul 1.:;3~.c.r

a:;:ası Karşılaştırmalar" belirtilirken de görülece.;i gibi, gelir:c~l§ 

"Lükelerle, gelişmekte olan ülkelr,::rc~e fonksiyonel gelir dağılımı b:Lt:

birinden çok farklı olmaktadır. 

C. :Diğer Gelir DağJ.lınu Şekilleri 

:Su 1o.sımda incelenecek diğer gelir da.ğılımı şekil= .. :~·.:·i 

ile, kişisel ve fonksiyonel gelir da~ılımının çeşitli yönlerine a

çıklık kazandırılmaktadır. 

a. :Eiziksel Dağılım 

Malların ticaret yc,luyla dağıtılması, fiziksel c.l.ai_;:ı.

lım (Physical :Distribution) olaral;: belirlenir. Çok incelenen bLc 

gelir dağılımı Ş'2kli değildir. B.-~_-~nuııla birlikte gelir dağılımı r~:G

~cilleri arasında yer· alır. 

b. Meslek! Dağılım ------
Mesleki gelir dağılımı, gelir dağılımının farklı cn

d·t.:striler veya farklı meslek g.cuplo.. rı arasındaki de.6ılımıdır. I\~CEJ

leki dağılım ozGllikle tarım sel-dört~ yönünden ele alındığınd& caJı.a. 

(la önem kazanır. Çünkü bu şekilele to:;:ılam gelir içinde tarım b:-~lir-

1erinin payı belirlenir. Belirlerımı sunuçlara güre dt. tarım s o-

( 44) Simon KJZN.L::.TS; Modern Econcnni c Growth, Ra te S tr u c tur e and 
Spread, Yale University, New Eaven, 1969, s.l68-l69. 



- 37 -

~::; :• ı. d -· ı 
.ı. c.-cllGe e:e ır e.::;;ı ımı politikası yönlcndirilir. Genellikle de geli?-

ucktc olan ülkeler yönünd&n, tarım sektöründt-ki darcılımla ilt:,ili so

nuçl2r, o ülkelerin refah düzeyini ortaya koyar. 

c. CoğrE,f1 ve llöle:;es ol De.({,ılım 

§_ ülkedeki çeşitli coğrnfi veya gelişmişlik durumları
belirlenon böle;elerdeki gelir da.Cılımının incelenmesi, co.)'-'"" ' .-

rsfl. ve bölge;scl dağılım olarak tanır:ııanır. Çeşitli ülkelerde bu 

C:c.~·:.ııım önem kEı.zarınıış ve bu böl;olcr için,özel gelir dağılımı poli~ 

tikc~ıe.rı geliştirilmiştir. Genellikle de gelişmiş ülkelerde bölgc

l:::r 2rası dengesizlikler daha az, c;clişmcktc. olan ülkelerde ise çul: 

c::-Jı.r· f.s.zladır. :Lölgeler arc.sı farklılıkları bel~rlcmck için bir öl

ç~dcn yararlanılır. Lu ölçüye göre; ·co,s;re.ff bölge içindeki kişi 

bc:.:,;ınc. düş en b ölgl:s el gelir, o. ülkede kişi beşınet c1üşcn tcplarr,_ ge

lirin üçte ikisi ile karşılaştırılır. SonuçtS; .•. ;da .genellikle geliş

miş olc:m .ülkelerde, geri kalmış bölsC;lerdoki nüfusun çok düşük ~:dr 

orc~nının kişi başına düşen mill! gelirin üçte ikisi.ı.'1dcn d2ha ez 

bir gelire sahip olduğu görü!:~ iransa ve Norveç 'te bu oran yüze'\; 

ı o j_kcn, İtalya, İspanya ve Türkiye 'de yüzde 30 dolayındedır. (45) & 

lı..l .D. 'de iç savc:işlc., İkinci Dünya Se.vaşı arasındaki dönemde c0~;r~~-

-P"' .ı. ı ve böltesel gelir dağılımı· farklılıkları önem kazanmıştır .• 1\lil.-

ll. tt.:lir ve refah daJıl:ı.m:ı.ndaki bu farklılıkların giderilmesi için, 

öz ::;1 politikalar geliştirilmiştir. Yine savaş dönenıindG İnc;il ter c' 

nin önemli bir bölgesi olan Galler :Gölgesi 'nde ve gelişmiş snnrı.yi 

bölc,c.lcrinde, 2,elir c1a,~ılımındaki farklılıklar dikkntleri. çek:c:dş.tir o 

Gu.nu .. uüzde de İtaly2 ve TürkiYe ,coğrt:.fi veya bölcoscl c;clir· da;J;ılı

mı farklılıkları yönünden önem kaz2no.n ülkeler arasındadır. İtalyr~ 1 

de~ I!lozziogiorno olarc,k bilinen Napoli 'nin Güneyi 1 Sicilya ve Sr-ı.r

c~1.myr: I. .. daları .J..löle-;csi ~le' Türkiye 'd c cclişmekte ülch yöreler olr.~

r~·.k t.'".~nımlc:me..n vo daha çok Doğu ve Günoydoğu lın2,dolu :uölz:.csi 'ndcki 

ille:ri kapsayan yörol0r için, özel belgesel planl2.r ve gelir dar;ı

lırn.ı poli tikale..rının gerekliliği ,Kc.lkınma Pl~nları 'nda yer almak-

t.::>.dır .. 

( ,~5) }~ıınnsr MrB.DAL; Economio ~heory and Under-Deve:;ı.oped Rcgions, 
Gerald Duckwortlı and Co .·Ltd., London, 19 ?"?, s • 33" 
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d. Uluslararası Dağılım 

Uluslararası gelir dağılımı ayrımının dünyanın zon~iE ::ı~~-::-

1e.ri ile, fakir ülkeleri arasındalr..i farkları belirlemek yönünc~cn U

nem kazandığı görülmektedir. 

Özellikle Myrdal, sanayileşme hareketine erken başlcL~ı:=· b~~

zı gelişmiş ülkelerde sanayi ihtilali (Industrial Revolution) i::'..e, 

dUnya gelirinin yeniden dağılıma uğradığını orto.ya koymuştuı" ( 46). 

Günümüzde bazı ülkelerde 11 Fiyat-Faktöı.,-Eşi tlik11 e~ili~üleri

nin, eşit gelir dağılımı yönünden ölçü alınmasına şiddetle karşı çı

kıldığı görülmüştür. Batı Avrupa., Kuzey Amerika, Avustralya, Sovyet

ler Birliği, japonya ve bil" ölçUde de Güney Afrika Ülkeleri bı_ı ülke-

lel"'e örnek gtisterilebili.r. Dünyan:ı.n di[;er Ulkelerinde ve genellikle 

de . gelişmekte olan ülkelerinde de, nüfus patlamasına bağlı olarak 

gelir darılımndaki eşitsizliklerin bu Ulkeler aleyhine artabilece

ği ileri sürülmektedir (47). DUnya nüfusunun yüzde 70 1 inin. yaşacı_ısı 

bu Üll(e:)..erde,. bu orar..ın 2000 yılında yüzde 82 1 ye ulaşacafi,ı, dolayı-

siyle de gelişmekte olan ülkelerin bugünkü kötü olan gelir da:.sılı~:a.ı 

çemberinden çıkamayacağı belirtilmektedir •.. 

Ancak günümüzün gerçeği, bu durumun zaman içinde cleğ,ic;t::.''i

ni göstermektedir. Bugüne kadar yoksul ülkeler olarak bilinen pet

rol 'Üreten ülkelerin, son yıllarda gelir dağılımını kendi yararları

na çevirdikleri de bilinmektc dir. Bir yazarın belirttiği gi b:.n Yo~;..::-"".1 

toplamlardan ucuz alınan hammaddelerle' enerjiyle, st·ratejik ürünler

le Batı'da gerçekleştirilen yüksek düzeydeki refah, koşulla:r böyle 

sürUp gittikçe bir daha aynı kolaylıkla elde edilemeyecektir. Var-· 

lıklı ekonomilerle, yoksul ekonomiler arasında dünya gelirinin yeni

den bölüşümü anlamını taşıyan bu stratejik olay, sonııçlarını kı...ışı::u-

SUZ 

( 46) 

( 47) 
( 48) 

Batı' nın emek ve sermaye ilişkilerinde de duyuracaktırıı ( 48). 

Gunna.r MYRDAL; The Inte.rl;lational Economy, Ha.rper, Hew York, 

1956, s.l' den BRONFEHBRENNER; A.g.-e., s.29. 
BRONFENBŞE~JN~ll; A.g.e.; s. 29. , . -
Ali GEVGILILI; Derinleşen Bunalım Içinde Neler İstiyor Emek? 

11illixet Gazetesi, 1440cak 19-75. 
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e. Irki :Dağılım (Radical Distribution) 

Günümüzde insanların doi:_;uştan eşitlikleri bir ilke 

cıarak benimsenmiştir. Bununla üirlikte yine günümüzde kişilerin 

Çi:.';Şi tli ırklara veya sosyal gruplo.ra bağlılıklarının, gelir da?_~ı

lımını etkilediği gbrülür. Bu farklılıkların çatışmaya dönüştü:}:l 

u1.ke ve bölgelerde de belirtilen problemler, çbzülmesi güç bc;y-ı..ı.t

lE,.ra ulaşır .. Amerika Birleşik Devletleri 'nde zencilerin gelirls:.~iJ-· 

le, beyazların gelirleri arasındaki farklar oldukça önemlidir. A~;ı-.:

rika Birleşik Devletleri 'nde zenci ailelerinin !:!,elir c;rtalaması, 

zenci olmayan ailelerin gelir orts.lamasından kırsal alanda yUzl, 2 

45~ şehir kesiminde de yüzde 50 oranında daha azdır. Kuzey Bdl~;s-

si 'nde bu oran kırsal alanda yüzde 70 'dir. İkinci Dünya SavaşJ. 1 :i:c .• ~::.n 

bugüne kadar da önemli bir de Gismıe görülmemiştir. Endonezya, 1\·:.::~-~~::'-r: 

ve Malezya 'da bu farklar yine aynı şekilde gdriilmektedir, Bu '.n_;:>· 

lerde yerliler in yanında. Avrupalı 'lar, Çinli 1ler ve diğer ırkJ.c:cr 

farklı sınıflar oluşturmaktadırlar. Bu da farklı b ir gelir da,:tıl::ı.r,ı

nın ortaya çıkma sına neden olmakta dır ( 49). 

f. Cinsi Dağılım 

Cins 1 dagılım ayrımı b ir toplumda gelir da ,~ılımını.ı.1, k::..c~.J.n 

ve erkekler yönünden incelenmesidir. Genellikle ıilkeler benimsr::.,~Lik

leri sosyal pclitika anlayışlarının [:,Gre~1i olarak "Eşit işe, es;it 

ücret': ilkesini kabullenmişlerdir. B··ınunla birlikte gelir daD:.1::.rn

nın çeşitli nedenlerle kadın ve erkekler arasında eşit olarak cerçak

lsşmediği görülmektedir. Ortaya qıkan gelir dağılımı farklı lı ~ı C. cl, 

lükeden ülkeye değişmektedir (50). 

( 49) l:üWN.F'bNBREl~NEB.; A. g.e., s. 29. 

(50) A.g.eo, s~JOG 
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g- Dağılım Payları (Dist:cibuti ve Share s) 

Gelir da~ılımı şekillerinden biri olarak da Jan Pen 

-l;;c~ı~e.fından dağılım payları (Distributi ve Shares) ileri sürülmüş-

·cür ( 51). Bu dağılım şeklinin fonksi;;rcmel gel ir dağılımından fe.rlc

lı olmadığı ve aynı zamanda da Da_;ılım Payları 'nın genr:ü bir da~ıl~-j~'

·ceurisi olarak b enimsendiği görülmGl;:tc::dir. Bu teori ilc:: dE?) üretin::.s 

:=::ı tılan her faktörün, milli gelirdeki payları açıklanmaktadır. Bil~ 

!J:..,!]ka deyişle fakturlerin üretime yG:t_;tıkları katkılara göre~ ür eti::)-

Ccki faktör payları incelenmektedir. 

h. Sektörel Dağılım 

Milli 1gelirin tarım, sc:.n;:-:_yi ve hizmet sektörleri yönü2.-~

c; ;::;ıı r1agılımının incelenmesidir. B·u c:.:c.'t':~•-lım şekli ile sektörlerı e 

il::,ili gelişmeler t,orülebilir. Yine sektörlerin yönlendirilmesi de, 

E<G.lccorel dağılım S()n-t_;ı_cu bulunan ver:Llsrle gerçekle,,.tirilebilir. ö-

~~cllikle gelişmekte olan ülkel·er ;yön"t.'~nderı sektörel da~ılımın ince-,_. 

1 ::;rblC si çok yönlü yararlar sağlar. ;:;ekturel dağılımın amacı 9 c;Emo1-

l:i}de 6elir dağılım.J.üdaki eşitsizlü:::lc:ı:'in belirlenmesinden daha f~tr},.:

lıdır. Bu dağılımla~ ülkedeki ekonomik sektbrlerin nisbi bi.iyüklüklc)

ri ile, gelişme oranları da belirleniı~. Sektörel dagılım bir başka 

:J''~md.en de milli gelirin kamu sektörü ile üzel sektör arasında dat;ı-

lımını ortaya koyar. Bu dağılım aynı ;z;amand.s. devletin ekunomideki ct-

k~nli;ini açıklar. 

Sektörel dağılım, bir yun'"~3~ıe de goğrafi ve bölgesel 

G::ı~ı~ım ile 9 mesleki dağılıma benzer. 

(51) Bu konuda bak. FEN; A.g.e. 9 s.ıG. 
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II,. GJ:!.LIR D.ü.GILIMININ ÖNE.V.Ü 

1. GELİR DAGILllVIININ ON:;]\ı!İ VE .ADİL (E~İT) G3L1.R D.iı.GILII\II 

Gerek ilk de.ğılım ve gel:'eksc sonradan gerçekleşen geli

rin ye-nidiO;n dağıiımınırt günümüzde ekonomik, sosyal ve politik yön.

den kczandıgı oilcm büyüktür. :Bu nedenle de gelir dağılımı sorunu, 

çeşitli yönleri ile makro ekonominin inceleme konusu olmuştu~ Daha 

önce belirtildiği gibiıı john Lindaue:ı: .ı:ı.c.kro ekonomide- okonor.ıik yön

~~cn gelir dağılımının iki nedenle önem kc:~zandığını iluri sürmüş-

tür (52). Ilu nedenlerden ilki, kişilerin kendilerinin ve aile üyelo·

:r inin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli sa tın alma esiicünc sanip 

olw:·.ılo.rı ile ilgilidir. Bu satın alma gücü de, üretim fs~ktörlcrtne 

s2_lıip olma ve bunlar·ı geliştirme ile olur. Lu nedenle gelir elde et-· 

::.ıc istcği 1 üretim faktörlerinin ysre_tılmo::sıne. V6 geliştirilmesine 

:y-·cı s.ç:ar. Bunun sonucunda da bu kişilerin gelirleri ile birlikte, 

·J~·.:monüC.c toplaili gclirle;r de yükselir• İkinci neden de ekc:..ıomid-: 

toıJ1c.ı:1 tc:~lep seviyesinin, elde edilen .=_,clirin vergilcndirilr::csi; 

tr~,nsfcri ve tasarrufu oranında etkilenmcsi ile ilgilidirQ Dcıh~: oF:.:ş

kr~ b ir d ey işle ekonomi d eki gelir daJılımının cı eğişmesi, to:pl21:: ta 

lcpte değişmeye yol açar. Toplam talepteki değişmeler ise, o ülkede 

tük.::,ti:ı:ı ve tasarruf hacmi ile tüketim kc~lıbını etkiler. 

~lir dağılımındaki değişiklikler, bir ekono:ı:ıide toplQm 

t[~lcbi etkilemek için kullanılan mali ve pe:.rc..sal poli tikale.ra al tc::r

nc.tif olarak da kullanılabil~ Ayrıca fektör ve mal fiyatle.rı es

nckliı:;indcki değişmelerle birlikte, golir dağılımında da dcğişrrıcl~r 

ele:~ c2j~ından bu esnekliği arttıran veya azo.l tan poli tike.lardan tüp

lc:·.m trlcbL_e:tkilemek e.macl. ile yararlanılabilir. Genel bir sonuç o

ıc~r;::::.k, g6lir dağılımındaki de~işmelerin, bir yandan ckoL.;...._iniı 

tim hacmini v0 dolayısıyla toplam tP_le;bi etkilediği, diğer yandan 

( 52) .DU konuda bak, LINDaUER; A, g, e., s. 385-390. 
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da istihdamla önemli ilişkisi oldulSu söylenir~ 

Gelir dağılımırı-in ekonomik ve sosyal etkilerindon başka, 
pc_ li tik etkileri de vardır. Lunlo.rdsn ekonomik etkiler, gelir da. ~ı

J..ımının politik etkilerini de belirlemektedir. Çünkü 1~:;elir dağılır'' 

c1otrudE',n doğruya mal talebinin yapısını etkileyerek, toplumun s iye.-· 

si yapısını belirlemekte ve dolaylı bir şekilde ülkenin benims~di

Gı kalkıruna stratejisinin de kapsarrunı tayin etmektedir (53)~ 

~ 

~elir dağılımındaki dc3işiklikler, bugJn özellikle sosyal 

bakımdan ılgi çe:k:mcktedir. bunun da nedeni, bu{:;ün kişinin gelir.inin 

ycterliliJinin reel bÜCünden çok, diğer gelirlere oranı ile ölçtn--

::rı;::;k istenmesi ve sosyal adalet kavrruiı.ına)fırsat eşitliği anlamı ye-

rine, gelir eşitliği anlamı verilmak istenmesinden ileri gelmektc-

c~ir (~4). Günümüzde sosyal adalet~ kişilerin gelirleri arasında t:-'m 

lJir 8Şitlik sağlamak olarak değil, büyük gelir eşitsizlikler-inin a~c.l

tılmt?.sı, düşük gelir gruplarının mcdd1 refahının yükseltilmesi ve 

t.JI;lumdaki bütün kişilere fırsat eşitliğinin sağlanması olarak bc

nimsenmc;ktedir (55), Sosyal araletin satlanması da,sosyal devletin 

c;örcvi olmaktadır. Günümüzde _politik demokrasiden, ekonomik dumckrc.- ''·, 

si;"/ C do(!;ru bir yönelme olduğu vo lnınun sonucu olarak da, modGrn c-~nc:·-

, ; se.larda yer alan sosyal devlc;;t ilkesi ile, kanun koyucuların: to:ı;ı-

1-cınıde, sefalet ve ekonomik darlığı orte.dan ka~~;trmak, her vatandaı:;ı8. 

:::st:,c.r1 bir g.~çim düzeyi sağlamak konusunda kendilerini görevli saydılr· 

l&rı belirtilmelidir (56)~unun gereği olara* de. ·gcl.i~:m_iş ülkeler~ 
' 

deki hükümetlerin proğramlarında.sosyc.l adalete ya da ba~ir dc-

;yişlc gelirin yeniden dağılımına r,;_;ırlık veren polit~kalk~, önc'rel,k2.

zanmaktadır. ~u gslişmel erin sonucu olarak da e:,wümüzde va1iandaşiB__ 
'. '·. 

r~, sosyal amaçlar güdülerek devlet tarafından bazı haklar (yarar-
',, 

~I:Nv.LlliGİL; iı.. g.m., s, 24 
\ ?4) Ömcr Celal S.ARÇ; ·Gelir Dağılımı Dışarda ve Türkj_ye 'de, Ekonomik 

ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti, İstanbul, 1970, s .106 • 
( 55) Mükerrem HİÇ; Kapitalizm, S,os.xalizm', Karma Ekonomi ve Türkiyo · 

İ.Ü.İktisat I'akültesi Yayınl2.rı No.268, İstanbul:ı 1970, s.ıoş. 
( 56) Adil İZ VEREN; Soslal ~ol i tikn ve Sosyal Sigortala~.:'--~evinç jH:::t-

bansı, Anknra, 1966 ,· s ~127, " 
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lar sağlanmış ve sonunda da vatands.şların gelirleri al'tmıştır. Alı

cak e::,elirin yeniden dağılımı yoluyla so.,~~lanan bu yararlar, ekonuıııir".c:-

1\::i dc)ğal güçlerden daha çok ya::ıama ve yürütme organlarının çalıı_;::Lıc:

ıc~ı~ı ile gerçekle;;ımiştir (57). 

Eşit gelir dağılımı kavramının da .. açıklı,Sa kavuşturvı:.. 

;,_ı<:..uı gerekir~ Dahc: a.çıkçası e:şi t t;el ir C.ağılımından, b ir toplumda 

t-:.·Lman bütün kişilerin eşit gelir elde e_tmesi mi anls.şılır? Şüp

::'"~siz ki böyle clmayacaktır. Çünkü ki~}iler arasında te.m bir gelir 

eşitliği. hangi ekonomik ya da siyEı:Ji reJim altında olı._u·sa olsun ki

;J::.lerin yetenekleri 9 üzerlerine aıc:.ıJ.~:la.rı işlerin at;ırlıt,ı ve ri:;ü};:o

sı.:ı. farklı olduğ"J. için mümkün de ~~ilc~:L:'. I3u aynı zamanC:i.E~ da haklı c~ e-

·tldir. Böyle b ir eşitlik yetenekli ve ç:c:lışkan kişiyi cezalandırj:.ıak-

birlikte, ekonomik ve sosyal haJ!c:ıttt:'. da durgunluk ve ka.rışıklıklc:'

yol açar (58). Bir toplum_da mutla!\: Gşitlikten amaç, hiç kimsenin 

eli erinden daha farklı bir şekilde :r.ıuamslc görmemesinin sa ğlan.rııasJ_-

c~ır .. Bu ilke aynı zamanda adalet; :.Cj.JG·inin de temelidir (59). Bu 

nedenle eG,-itim gibi bazı devlet .i:larcamaları, gelirleri yükseltmeli: 

için fırsat eşitli 1ği sağlamayı arııar; sdinir. Eğitim hizmetlerinin 

G;]j_tleştirilip, giderler.inin devlet tarafından karşılandığı ve bı..l 

1 :.izri.ıetlerin topluınd.aki bütün kişile~.ce açık olduğu durumlarda, piya

s <.::Cla ka~anç sağlamak ve dolayısiyle :el ir leri artırmak için. b ir e~T

sel fırsatlar eşitleniTiiş olur •. Ancc:·k e0titim yoluyla fırsat eşit-

li Ci saf:lanması da, gelir dağılın.unda. eşitlik sa [;lanması ile aynı 

.-:i,'"';';-
;J ·---J' c;lmaz ~ Çünkü ~,Gl ir dağılımınd;:~ eç:;_ tlik sağlanmasını engelle-

;y-en başka etkenler de vardır (60). Pigc1u 'nu..ıı. deyimiyle de adalet, 

(57) j.]'.GARNER; Administrative Le.vv, :Butter Vvorths, London, .1967, 
s .166 'dan, Esin ORÜCÜ 9 Sosyal Ji_efah Devletinde Bir Sosyal lC0._
rnu Hizmeti 2 Konut, Sulhi Gc::.r2n 1\::c:~ tbaası Varisleri Koll. Ş.ti., 
İstanbul, l972y s.15. 

(53) HIÇ; A.g.e., s.l06. 

( 59) S. I.BEN-8 .R .. P?~TlliS; Social Pr inciples and Demo cratic S ta te, 
George All en and Unvin Ltd., London, 1966 2 s .10. 

( 6 O) S CHNl TZ 1..-ı:t; A. g. e. , s. ll. 
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kişilerin ihtiyaçları ve üretim sürecine iştiraklerinin farklı ol-

mc~sıne. rağmen, üretimden eşit pay almc.larıdır (61). 

:Su durumda kişiye ödenecek gelir neye göre b ü.lirlGnec ::k

tir? Lunu "İnsana değeri kadar ödenmolidir" diye benimsersek, ikti·

satçı hemen, 11Kiıne göre, ne kadar değer" diyecek ve bu değeri ki·· 

min bolirleyeceğini soracaktır. Richard G.Lipsey ve Peter O.Steiner' 

c göre de; bu geliri elde. edecek kişiYe; ke.rısı, kaynanası ve pat·

rcnu fe,rklı değerler biçecek ve ayrı ayrı cevaplar verecektir. lıu 

kez "Herkesin kabiliyetine göre gelir ödenmelidir" denirso ya:pılc:,-· 

cak ödsme, f'izik1 güç ve üretilen miktc.r gibi ölçülobil ecek kabili·

yct indekslerine göre bclirleneceğindcn, gelir dağılımı çok daha 

eşit ol.mayan bir. şekilde gerçekleşecektir. Daha açıkçası kabiliyat 

yönünden toplumdaki bir kamyon şöförünün, bir ilkokul öğretmeninden 

c.~e:.he. çok üstün olduğu veya olmadığı neye göre b.clirlenecektir? Yok 

~::;1.:ın.lar dışında bu "Şans işidir" veya "Düzen gereğidir" gibi c1üşün

~clcrlc hareket edilirse, yine aynı şekilde belirtilen itirazlar 

ileri surülür (62). Eu nedenle de siyasi ve ekonomik sisterrıerin 

gelir dağılımına bakış açıları farklıdır. Bu bakış açılarının g8re-

6i olarak da, eşit gelir· dağılımından anladıkları farklıdır? Dru1un· 

için. de daha sonra ekonomik sistemlerin gelir dağılıını eşitliğine 

verdikleri önem eyr:ı.ea · ~eıe- alın~. caktır. 

Eşit gelir. dağılımını, bütün kişilere adil pay sağlayc;

c2k id cal gelir dağılımı olarak düşünınek, pratik b ir çözüm yol u o·· 

lur. Ancak adil pay kavramı açıklanınası gJç ve aynı zamanda da 

f,:...ls of1 bir kavramdır (63). llununla birlikte bu ideal gelir dağı·-

(61) Lu konuda bak. 1-ı.,C.:PIGOU; lncow.e Rcvistod-Reing a Seguel to 
Income: An Introduction to Economics 2 Ma~Iillan and Co.Ltd., 
London, 1955, s.79-82. 

(62) Richard G.LIPSLY-Peter O.STEINER~ Eccnomics, Second Edition, 
A Herper International Edition, Tokyo, 1969, s.379. 

( 6 3) YAZ GAN; A. g, e. , s, 31. 
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lımını da, mutlak olarak eşit bir dağılım şeklinde düşünınemeliüir 

Geliri ihtiyaca gore veya başka bir deyişle, en iyi şekilde kullaıF~ 

ma kapasitesine göre dağıtma olarak düşünmelidir. Bu şekilde de 

ideal gelir dağılımı; geliri~ refnlı sağlayıcı duruma getirecek bi:r 

dağılım ol ur (6 4). Kişinin ihtiyaçlarına göre yapılacak dağılım ~:~a: 

genel anlamı ile eşitlik ilkesi olarak ı~cnirtı.senınektedir (65). Bu 

:ı::onudaki tartışmalar ve bu tartı§maların ekonomik yorumu oldukça 

önem kazanır. Ancak modern toplw-:ılarda gelir eşi tsizliğ·inin git-liik

çe iyi anlaşılmasının yanında, ihtiyaçları aynı olan her kişiye 

lirin eşit olarak verilmesi de, sosyal bir ideal olarak yerleşmek

tedir. Siyasi disiplin gelir eçi-'Gli::!;tnin, demokrasinin iyi işleyo·

bilmesi için temel koşul oldu.;;ı.;U-111 ileri sürer (66). 

2. G3LİR DAGlLIMINIE ÖIC:lViLİ BİR SORUN OLUP-OLMADIGI 

19.7üzyıla kadar iktis~di anlamda, gelir dağılımı ile 

ilı;ili tartışmaların önem kazamnac1ıgı görülür. Bu yüzyıla kadar in

sanların eşitliği daha çok dini ycinden önem kazanmış ve dinler ta

rafından bütün insanların Tanrı katında eşit oldukları savunulmurJ

tur. Bazı düşünürler de, köleli};:: müessesesinin insanlar arasında 

es;itsizlik yarattığını ileri sl.i.rmüşlerdir· Bununla beraber eşitsiz

lik fikrine karşı, eşitlik fikrini savunanların mücadelelerinin 

sosyal karakteri ile ortaya çıbnası, ancak XVIII- yüzyıl sonu ile 

XIX. yüzyılın başında olmuştur. Bir toplum da gerçek eşitliğin, 

(6 4) İdeal gelir dağılımı tanımı için bak.. TUNCER; A .• g. e., s .13. 

(65) j .L.M.EYDEN; Social Policy in Action, Library of Social Policy 
and Administration, London, 1969, s.39. 

(66) YAZGAN; A.g.e., s.31. 
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iktis2di esaslara dayandırılması ve eşit c,clir dağılımının gerçck

L:,;ıtirilrııcsi tartışmaları da bu şekilde başlamıştır (67). 

Gelir dağılımı ile ilgili tartışmalar zaman içinde ö

rı-_Eıli eelişıneler göstermiştir. Dağılımın tartışma konusu y2pılınası-

nın öneı:ıli olup:t.?lmaması ile, önemli ise bunun nt-~denlcrinin nc;lcr. 

olrl ,, >-:u 
UvLç. ? ekonomik yönden farklı şekilde yorumlanmıştır. Gelir dağı-

lımının önemini savunanlcır,- bunu refah ve c:üç E,ibi ekonomik bir 

sor~u1 olarak görmüşler ve daha da ileri gid2rek kıtlıktan, bollu;a 

kc:c~2r giden geniş kapsamlı bir konu olo.rak değcrlcndirmişlerdir. 

Aksi gürüşte olanlar da gelir dağılımını, bütünü ile önemsiz bir 

konu cl2.rak ele almışlardır (68). 

Gelir da,~ılımının iktis~d1 ve sosyal anlamdc~ önemi ile 

ilcili tartışmalar Fizyokrat:ıar'a kadB.r d2yanır. Fizyokratlar'ın 

i'İlctis2di Tablo" su,· tarımsal üretimin sınıflar arasındaki dağılı

Dnnı ve gelirlerin harcanmasını gösterir. GE::lir dağılımının önem 

kr.z:::.nm[·:sı daha çok Kl~.sik iktisatçılar 'la başlar. ·Klasik İktisat

çılar 'dan Adam Smith, cmi;;k talebi ila toplam ücret ödemeleri ara

sınC:lc-,ki ilişkiyi belirlemiş, Da-vid Ricardo da 1919 yılında yazdı

{;·ı "Frincteles of Pol·i tical Econoıny" adlı ki tabı ile, gelir dağı

lımı ile ilgili tartışmalara yeni boyutle,r getirmiştir. Ricardo bu 

escrinde gelir dağılımındaki eşitsizliklcrin yarataeacı sınıf ÇE,--

tışEıo.lc:.rını belirterek şöyle derı "İşgücü, sermaye ve teknoloji 

bir arada kullanılarak, topraktan se.·;lan['~n ürünler toplurnun üç sı

nıfı c-.rasında bölüşülür. J:>u sınıflar toprc.k sc.hiplt::ri, üretim için 

(67) K2mil TURAN; Türk Tar~ Toplumunun Sosyc.l Politika Açısından 
11Mı;;;rkez. Köyler 11 J?ro j es inin UyguleJlıE! Ole.naklar ı, .lınkara İ. T. İ.. 

Akad.emisri YayinJ.arı; No.92-r r.Ankıa.::Gaj .• 1975, s.62. 

(68) Lu konude:·bak. BRON::f'EN.BRENN.ER; A.g.o., s.l-6. 
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gE:.rekli sermaye ve stok sahipleri ve çe.baları ile ür8timi saJlay:m 

ış&,ücü sahipleridir. Sonunda da to)raktan elde edilen ürünlerin ·ca.
mamı bu üç sınıfa ran t, kar ve ·u. ere t adı al tın da b ir bir inde n olC~.ü:-

ç:a farklı oranlarda dağıtılır. Bu da2ılımı sağlayan kanunların b e

lirlenmesi de. iktisat poli tikasıııın temel görevidir" (69). 

Yine Kl~sik İktisatçılar'dan john Stuart lVIill de 11~ 

da bl e Ricardo" t::dlı ki tabı ile .. ··:c1L;mekte olan ülkelerde artan ·L:
rctimden yararlanmanın bir sorun oldui~unu, gelişmiş ülkelerde is·8 

gelir dağılımının gerçekleştiğini ve ihtiyaçların daha iyi karşılı:::n

dı1ını belirtir. 

Daha sonraki yarım yüzyıl içinde john Bates Clark çeşi·c

li sınıfların refahın dağılımından ne derece yararlandıklarını, 

kezançlarının yaptıkları üretime ::_;üre büyük veya küçük olup-olmı:'cüı-

2;;ını, eğer üretime iştirak edenler ürstimin önemli bir kısmını ;;~<-~

ra tıp, bu üretimden önemsiz b ir o ı:· anda pay alıyorlar sa.. bu kiş il e-

:~· in isyankar olc:,caklarını ileri s-(i_rer. Aynı dönemde John Bates 

Clark 1 J.n İngiliz Çağdaş ı ı olan John A.Hobson ı da~ israfa karşı oJ.c:m 

Lauderdale, Mal thus, Sismondi ile sosyalistlerden lVIarx, Engels vo 

ı~ u db ertus ı tan ornekler alarak, tica:t1 d ı.:ı.rgunl ukla ortaya çıkan lJ il' 

dagılım teorisi geliştirmiştir. Ancak bu dağılım teorileri daha son

raki iktisatçılar arasında genel b~ı_::' ket bul gcirmemiştir. Bunun ne; c[ e

ni de bu teorilerin ekonomik bulırandan kurtuluşu, sistematik ve 

knbul edilir bi::c §ekilde açıklaycüilc:cm.alarıdır ~ 

Bu gelişmelerin yanı sıra sendikalaşma hareketleri, sos

y8.list fikirlerin gelişerek örglitlcrini kurmaları ve .İngiliz İşçi 

(69) Piero SRAEIA (Der) 9 Works ~n_d_ Co:t:'respondence of David Ri ecu<'.<_:,, 
Cambridge University Press, Cambridge, Vol.l, 1951, s.5 .. 
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Pc:,rtisi ile Amerikan New Deal Po1i-cilcası 'nın da etkisi ile bu c~cl-

,:;ılım teorileri birden bire sosyel vs ekonomik ha;yatE; girmiş vs 

Jir dağılımı sorı_munun oldukça ÖL ı~:. k;:;zanmasını sa,~lcmıştır. 

İktis&tçıların yanı sıra SCiSJal reformcular da geliriı: 

lcbtti da~ılımını açıklamışlardır. Bu açıklamalarında d& gelirin kö

-L;L, ve eşitsiz da.,~ılımının nedeninin~ scı.dece ekonomik durgunlukL'. j_l-
' 

{:;ili olmayıp, aynı zamanda sosyal veya ahlaki nedenlere dayandı.:~:ı_:::ıı 

bslirlemişlerdir. 

john Kenneth Galbrai th bll turtışmaları şu şekilde ortc.~y~~ 

k~>yar (70): XIX~ yLtzyıl sosyal pı,cJiJlc-ırılere kesin çozwnL:;r getirne-

Llekle beraber, gel ir in ve refahın ;-;rcnid en dağılımını savu,_"lur. Bu 

yüz;>rılda Marxsistler yeniden de.,;~Liımın gerekliliğinE; kesinlikle 

iJ.18.nırlar. Yine b elirtmek gerekir ki bu yüzyılda gc,lir dagılımınc~:.:: 

v:dts izliğe dot;ru olan e~~ilim C.ey:-i §i~](: ye başlamıştır .. Gerçekte zcn

e:;inler, f8kirlerin doğal bir karşı tJ_ cıarak gözükür ve iktisadi kı:•.-

rnrrj_lar zenginlerle 7 fakirler arasıEdc:.ki ilişkilerin mücadelesini 

ortaya koyar. BütUıı. bu tartışmalc:-~rli-:t birlikte, iktisadi politikc::.::"J_ 

·etkileyen en önemli gelişmelerin ::,~t,li:c dağılımı ile il{::,ili geliçtı.o-

olduğunda şüplı.·::: yoktur. 

Gelir clat2;ılımında eşi t1iJ:;: sr:,,_L;mması ile ilgili çalışu.a-

lar, g(:;lişınekte olan. ülkeler içine.'~_ c r'".:n çok Hindistan yonünden tc:.~::c··c:ı.~}-

mc: konusu olmuştur • .Kl&sik İktisatçJ __ lc::.rl2, Kl~sik Sosyalistler özel-

likle Hin~istan'dRki gelir dagılımı ve ~elirin yeniden dagılımı so

rı_mu ile ilgilenuişler ve Pandi t Nch:r-.ı 'nun. gelir da2,ılımı eşi tli.:_;i

nin sağlanması konusundaki kişisel i~,~Jrüşlerinin,devlst yönetimi -~:.2::::-

r inC.eki e;örüşler üıden deha kuvvetli olduğunu il er i sürmüşler d ir .N o~ı-

(7C) j .K. GALliB.AECH 9 The Affluen t So ciety, reli can Bopks, 196 2, s. 7 3 • 
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ru 'nı.uı hapis bulunduğu dönemde, gelir dc.ğılJ:mı ile ilgili olc:,re,k 
,f..ı, 

bclirlcdi~i düşünceleri ilgi çekicidir'i";ı Dehe.. önce dB belirtildiği 

.~~i;Ji Nchru,"Demokre.si bugün hiçbir şey anlamına eselmcse bile~ eşit

lik r:.nlc:tmına gelir. :Du eşi tl ik do sadeec bir oya sahip olmanın eşit

l:i.C,i dcjil, sosyal ve ekcnomik anlamda eşit olma anlamına gelen eşit

liktir" der. Nehru'ya e::,öre; Kapitalizm'in anle.dığı eşitlik ise, ta-· 

~:.~ .. JJJ.cn bunun tersidir. Kapitalizm 'de çok az sayıda kişi 9 ck0nomik gü-· 

cc sc,hiptir ve bunu kendi yararı için kullc:mır. Lu sist<.-mdc hiçbir 

e:çitlik ycktw:-. Sağlanan hürriYet de sc .. c1ccc Kapitalizm'i koru;yT.n, 

~::.:ri t::-.list kenunların sınırları içinele kc::.bul edilebilen bir hL'irri·

ycttir. Yine bu sistemde imtiyazlı bir sınıfı, kendi imtiyazlarının 

ıı~::ksız, adaletsiz olduğuna inandırnıe.k t,üçtür. lJu nedenle de ke.pita

list sistemde karışıklıklar, çatışmalar ve isyanlar k&çınıln).azdı:r(7l )., 

Görüldü.ğü gibi, gelir dağılımı ile; ile,ili görüşlerini be·· 

lirL: .. ycnlcrin bir kısmı, gelir dağılımını ekonomik bir sorını cls.rak 

cl-:.. e.lır ve bir topluında sosyal ve ekonomik dengenin se.ğlarınıası için~ 

'cu sorınıun önemi üzerinde birle§irler. lıu şekilde de, özellikle se.

ı-::\\"j_ dcvriLü ile başlaye.n iktis~d1 eşi tsizliklerin ortadan ke,ldırı,-· 

1<" c2,:ı ileri sürülür (72). 

l3u görüşler e kar ş ı t görüşl cr is e , e; cl ir dı:, ğıl ını ın c:~ ön ce·

lik v .:.r cn politikaların önem kazarınıc:.sı hc:lind e{ o topl w.ıdc. cJ~cnor:ıik 

r·:f::Jıın gcrçekleşGDeyec~ğidir. i.iu nedenle de, gelir do.ğılımı politi· 

.f:nna e.l terna tif olı:~rak, ür e tim ve büyümenin temel e.lınmas ı, de.ha 

iJz şk:: bir deyişle bir toplwn için 3clir dc:.ğılımına öncelik verilmesi 

~/' rinc, üretim v0 büyümeye öncelik .verilmesi gerektiği ~) slirtilmiş·-

( 71) PiillOVI.R; .b.. es• c. , s • 28 4-286. 

(72) :Cu tı::,rtışmalar fçin bak. :URONFEN~fC.NN:E.R; .A.g. e., s.l-6. Jcyrıca 
bak. Yüksel ÜLKW; 20.YÜzyılda Dünye. Ekcnomisi, İ.Ü.İktise.t J!·e,
l~ült8si Yayınle.rı No.275, İstanbul, 1970, s-322-348. 
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Gelir dağılımı politikasına oneelik verilmesine karşı 

başlayan tepkilerin, İkinci Dünyc:c Savaşı 'ndan sonra açıklık kazan

dığı görülür. Bu tepkilerin geçerlilik kazandığı ülkeler de Batı Av

rupa Ülkeleri olmayıp, Amerika Birleşik Devletleri 'dir. ·Pigou~ c1c:::.lıa 

un ce de tartışma konusu olan ve b il inen bu tepkiler e açıklık kazan

dırmıştır. "The Economics of Nelfare" adlı ki tabında Pigou (7 3), "Di

ğer her türlü etkilerden arınnıış olarak bir ülkede milli gelir ar-t-· 

tığında, fakirlerin milli gıslirCen alacakları nisbi paylarının azal

maması koşulu ile, mutlaka o topllunu.n iktis~di refahının artması 

gerekir" der. 

Pigou'nun bu görüşünün, bir nesil sonra Henry C.Simons 

tarafından Aınerika Birleşik Devlc,tlcri 'nde New Deal Politikası 'nın 

yarattığı kötü gelir dağılımını protesto için, tekrar ileri sürül

düğü görülür. Ayrıca Henry C. Wallich ve Galbrai th 'in de bu konudaki 

görüşleri önemli olmaktadır (74). 

Simons "Bizim en önemli ve temel sorunu.muz üretimin art-

tırılmasıdır" der. ·Bu nedenle de sokaktaki bir adam veya normal bir 

aile, gelirin gerçekleştirilmesi düşünülen yeniden dağılımından çok 

toplam gelirin büyüklüğüne çok c'lo.ha fazla önem verir. Bu nedenl:::; c1e 

Simons ~ gelir dağılımına (yenidea eel ir dağılımına) öncelik veren 

bir politikaya karşı çıkar. Yine Iienry c. Wallich de "Çok açı.ktır ki, 

kişiler belli bir dönem sonunda kendilerini eşitsizliğin en alt u

cunda bulsalar bile, hızlı geliçıme dolayısiyle gerçekleştirilebile

cek herhangi bir yeniden gelir claL;-ılımı sonucu elde edecekleri c;e-

(T3) A. C.PIGOU; The Economics of 'd elfare, .F'ourth Edi tion, Macm:L~ .. l2,n 
Co.Ltd., New York, 1960, s.82-86. 

(74) Bu konuda bak. BRON:E'ENBRENNER; A.g.e., s.5-24. 
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lirC.cn!clohe. fazla gelir elde edeceklerdir" demektedir. 

Galbraith'in "The Affluent S,ocict;v 11 adlı kitabı, .tartış

mc . .Lc~rT. yeni bir yön getirmiştir, Gelir cı~'-J{i~mı politikası yerine, 

G-s.llırc,i th 1 te .. beri dc::.ha çok üretim veya büyi.iıny politikası önem ka

zr-.rt.:aştır, .JjU politika özel mallar ve hizmet s.rzının arttırılmasın

dEm çok, bu mG.llı:.r üzerine konulacak h2rct:~m2. vergileri ile finanse 

cc~ilün ke.mu ma:ı:;ı.arının arttırılması ve kigilcrin çalışma süreleri• 

nin kısal tıl:arak bu yönden refEthlarının arttırılınasını öngörnıekte

C:~ir. Kl~s ik iktisatçı Hay ek de "Ad al ot ko.vramının bu kadar gEm el 

bir biçimde vt- kolayca gelir dağılımın2. UY"t;ulanması,. toplumu bir 

ilehi c1üzen sonucu ortaya çıkan bir orgnnizasyon olarak gören yan

lıs; bir yoruma dayanır" demektedir. Hayck'e görG; gelir P.iyasa ku

rclle.rına göre dağıtılmamaktad~r ve daleyısıyla eşit veya eşit 

olmr:.yc::n gelir dağılımı hakk~nda konu~nı2.k nıan~sızlıktır. Eğer mut

lc:Jr sur c tt e eşit gelir dagılımı sağlc::.nnıak istEmirs e, bii tün çabale,r 

ı:ıi3"::::~sc~ cl'Uzcnin:i, total i tt:r bir düzene çovirme yönüne harcanmalıdır ~ 

lı.nc2k belirtmek gerekir ki Hayek, bu e;orüşleri ile sosyal devlet 

kc.vrc:::.rııını kabul etmemek-ti e ve belki de Kapitalizm' in başlangıç saf

h~-ıJ_->.rında geçerli olan "liırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" 

ilkesine bir dönüşü arzula:t- g,özükmcktcdir • 

. . ... ,, . 

Gelir dağıl~rrıJ.na öncelik vçrc;n politikalara ke.rşı tep-

kiler iuncrika l:ıi~leşik Devletleri 'nde o kadar gelişmiştir ki, Ge.l

br?.:Lth nNiüstehc·en ~eşriyatın gfuıüntüzdc en çok ilgi çeken bir konu 

olmc.:sı gibi, gelir dağılımı eşitsizliğinin de iyi gözle bakılamaz . 

hc:,lc goldiğini" söyler, Aynı zamanda da Iıatı Avrupa Ülkeleri 'nde 

b-c_ çeşit ekonomik proğramlama modE-llerinde mE.vcut dağılım, sosye.l 

c1 nt:::o d-ı.1ru,ınu olarak görülür. •. JJu modeller mevcut durumun bozulmadı.!,'J..

nı C~2 tt-lkin ederler •. B~iı:fenbi'enner; sovetJ.ı.~:r'~::S.ir11ği *-rid-e- de;;.· 

19 20. ·yi.lJ.ar.:ı.nda .nıulla+U küçük ·burjuvaların eşi tl:ikle l.lgiiendi'ki~ 

rini söylemektedir. ·: 1 
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3• SiYASİ SİSTEMLER YÖNÜNJ):Jii GbLİR DAGILIMI 

~ünümüzde genellikle ülkelerin benimsediğ·i gelir dağılımı 
politikasının, siyasi sistemlere gorc değiştiği görülür. Siyasi 

s ir:;tr3mler de ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarına göre şekillendi-

ğinden, bir ülkenin gelir dağılımı ile ilgili tercihi çok yönlü bir 

:.mrar,. daha açıkçası çok yönlü bir :politika olur] 

Bilindiği gibi de günümüzele iktisat politikası yönünden 

siyasal sistemler, kapitalizm ve komünizm g:ibi. iki uç sistem ile 

bu sistemler arasında yer alan sos;ır2l demokrat sistemdir. XX. yüzyıl

da özellikle Batı Avrupa Ülkeleri'nde sosyal demokrat sistemin 

onem kazandığı ve sosyal demokrat politikayı benimseyen siyasi par

tilerin kurulduğu, bu partilerin iktidar olduğu ve kendi aralarında 

11Sosyalist Enternasyonal" adı altında bir birlik kurdukları görülür. 

~pitalist ve sosyal demol~at sistemler, piyasa ekonomi

c Lüin g~erli old uğu ülkelerdeki s istemlerdir. Piyasa ekonomisinde 

de (;Gl ir dağılımı ı kapitalist sistemle birlikte var olan fiya tlan0.ır

ma süreci gibi, kurumsal ilişkilere dayanır (75). Piyasa ekonomile

~inde kıt olan üretim araçlarına yüksek fiyatlar ödenirken, toplwn

da çok bulunan üretim araçlarına daha düşük fiyatlar ödenir. Yine 

piyasadaki talep gereğince üstün yetenekli kişiler yüksek gelirler 

elde ederlerken, yetenekleri yönünden diğer kişilerden farklı olma

yanlar daha düşük gelirler elde eder. Bütün bu üretim faktörleri de, 

özel mülkiyet konusu olur.· Sonuç olarak da piyasa ekonomisinde ge

lirler; ücret ve maaş gelirleri ile cU2,ET faktör gelirleri başka 

bir deyişle kendi hesabına çalışmadan doğan gelirlerle, mülk gelir

lerinden elde edilen gelirler olmak üzere iki grupta toplanı~ 

(7 5) SCHNITZER; A. g.e. , s. 4• · 
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~elir dağılımındaki fa.rklJ_lıkları da, bu gelirleri olu:::

tl~an faktörlerin yapısal özellil~eri belirler. Gurlilecegi gibi dE 

coerE;k faktör ve ;erekse mal fiyatları piyasada belirlenir. Ancak 

clevlctin bazı müdahaleleri gorülür ve bı.ınlar içinde de ekonomik m-Li.-

,~uhaleler önemli ol ur. Ekonomik :rı_;_~(L<~lıa1 eler le d evlet~ faktör f' lya t- ~ 

:::-ı.rını daha başka bir deyişle faJ:ctCir gelirlerinin oluş: . .:ununu <3tl.:::ilcr·. 

Bu şekilde de fonksiyonel gelir da{~ılımına müdahale edilir ve bu 

yolla da kişisel [~elir dağılımında eşitlik sağlanmak istenir. Eko-

nonlik müdahalelerle birlikte devlet, yeniö.en gelir dağıtıcı polit:L

kalarla da toplam gelirden kam-u.sc.l hizmetlerin görülmesi için ver :)i 

c:üır ve aldığı bu vergilerin bir kısmını da sosyal harce.ms.larda J:-ul

lanır. Bu sistemde üretim faktörleri piyasa koşullarına göre t,·:.JL;:.:;ü:cı 

edilirken~ meydana gelen parasal akınlar da üretim süreci için(G 

fc1rklı :roller oynayan grupların :__,cüirlerini oluştur~76). 

Piyasa ekonomisinde g(;lir dağılımını belirleyen esas ·teori 1 

lü.::T j inal Verimlilik Teorisi' dir .. Bu teori gereğince de piyasa c-:;lco-

ı1cı:·;.isirıde hem errıel-c sahiplerinin e::cl:Lrleri, hem d~e eın.eY~ O.ışındal·::!~ C.~i-

,~c :ı_·· faktörlere sa .hip olan kiş il er in :::,elirleri belirlenir. Bu du:rT:.TJ

dc·_ piyasa ekonomisinde rekabet koşulları altında bir üınetim fakt0-

:c-i;nün arz ve talebe göre belirlenecc~k ;;eliri, bu ürGtim faktörüm~t::ı 

·.,:c•,,_.tilen mal ve hizmetlerdeki marjinal katkısına eşit olur. AncaJ.: 

}_,iyasa ekonomisinde gelirin ür:c:tjJn :t2ktorlerinin marjinal veriml:; __ 

LUderine 6Öre belirlenmesi gorü~ıti. tc-:.ctışma konusudur. Daha sonJ:',::: .. Ü.E~ 

gorüleceği gibi piyasa dışındaki :-~üçler' gelirlerin oluşumunda u

nemli etkilerde bulunmaktadır (7'7). 

(76) BU:liA~['A V; 

(77) "]'aktör Fiyatları Analizi 11 k:uJmırıda bu konunun tartışılr:.1ası 

yapılmakta ve nıvrarjinal Verj_Eılilik Teorisi" nin c,elirlerirı 
oluşumunda ne ölçüde geçerli oldu{::,u sorusu açıklığ-a ka vu.ştu
rulmaktadır., 
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Komünist sistemde ise; bü.tün üretim faktörleri devletin 

nr;J.lkiyetindedir. Komünist bir ekonomide, kapitalist ekonaııı.iden fark

lı olarak iki piyasa vard~r. Bunlardan biri kapitali~mdeki gibi ger

çek piyasadır. İkinci piyasa da yakıştırma (simulative) bir piyasa

dır. Bu :piyasa sosyalist rejimin dzelli~~idir. Bu ikinci piyasada 

birimler hesabi fiyatlar üzerinden de,~~işimde bulunur, karar verir 

ve hesaplama yaparlar. Ancak bu hesabi :piyasa kategorilerinden olu

şan nicelikler gerçek nakdi akımlara dönüşmez ve bunlarla yapılan 

işlemler kişilerin gerçek gelirlerini oluşturmaz (78). ~?~ist sis

temde gelir, kapitalist sistemdekinden farklı olarak, öncelikle 

ücret ve maaşlar şeklinde dağltılır. Bu da mill1 gelirin tahsisi 

<.ı.nl<.unına gelir <79]] 
~Fl~n hedeflerinin tesbitinde fiyatların etkili olduğunun 

scylcnemediği komünist sistemde (80) gGlir dağılımı politikası plan 

strc:ı.tejisi gereğince siyasi iktidarın c;c-nel amaçlarına baığlı olarak 

ve siyasi karar organlarınca parti bünyesi içinde tesbit edil~ 

Daha önce de belirtildiği gibi, üretim araçlarına devlet 

sahil) olduğundan mülk sahiplerine kirc: şeklinde ödenen b ir gelir 

sl;-z lwnusu olmaz, Bir olçüde faiz geliı ... i gorülur. Çünkü bazı kişileı" 

az da olsa bir sermayeye sahiptir. Faiz c:ynı zamanda kişisel tasar

ruflar~ teşvik için bir araç olarak da kullanılar. Bu da aşırı tü

ketici talebini frenlemek için gerekli olur. Uzun dönemde vadeli ta

sarruf mevduatlarını artırmak için dot faiz farklılaştırılınasına 

b~.: .. ]vu:ı:·ulur. Kapitalist sistemde ternet-Gü şeklinde dağıtılan veya da

J·ıtılmayarak firmada alıkonan karlar, komünist sistemde farklı bir 

0orev yüklenir. K~rlar bu sistemde. işletmenin başarısı ve bir 

-------------------------(78) BORATAV; A.g.e., s.330. 

(79) SCHNITZER; A.g.e., s.l6. 

(2·0) BORATAV; A.g.e., s.12. 
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cL:;:cGceye kadar üretimin etkenliği yönünden önemli olur (81), 

(Komünist sistemde bazı önemsiz gelir grupları göz önü-

ne o.lı:nmadığında, sınırlı serbest mc::slek gelirleri ile, kollektif 

·c<::.rım işletmelerindeki çiftçilere yalnızca kendilerinin faydalanma

ları için bırakılmış olan küçük topraklardan elde ettikleri ka~--,.nç

la.r. dışındaki bütün gelirler ücret ve maaş niteliğini taşımakta ... 

cJ.ır. Gelir dağılımı politikası, ekonomik pl§:nın (82) çatısı altında 

devlet tarafından d~zenlendiği için, devlet ödeyeceği ücret ve maaş

ları artırarak veya azaltarak ekonomideki toplam ücretleri belir

leme gücüne sahip olur ve böylece c1c ,~~,elir dağılımı politikasını 

ockillendirir. Ücret ve maaşları belirleyen genel ilke sosyalist 

safhada "Herkese kabiliyetine, eme,:;:ine göre gelir 11 ilkesi olarak 

benimsenirken, son safha olan Komünist safhada bu ilke "Herkese 

Lebili;y-etine, herkese ihtiyacına gorc ı:::,elir" ilkesi olarak değişe

celc-cfi)) 

Sovyetler Birliği ve di~cr fc:osyalist ülkelerde merkezi 

:pl~nlamanın belirlediği gelir dağılımı politikalarına göre, farklı 

=\··:ilimlerle karşılaşılmıştır (83). SOV'Jetler Birliği 'nde sosyalist 

s.:.~nayileşmenin ilk yıllarında vasıflı -· vasıfsız işçiler ve teknik 

k2drolarla, düz işçiler arasındaki cclir farkının ve genel olarak 

ücretler arası farklılaşmaların arttı,::,ı t,örülürken, 19 50 yılların

da bu farklar azalmağa başlamıştır. Bvxıun nedenleri de; bir yandan 

vnsıflı insan gücündeki büyük açıkların ketpanmasına imk§:n veren 

st:uıayileşme süreci ve ona bağlı e[;itinı :politikaları, diğer yandan 

c13 asgari ücretleri yüksel ten, toplam gelirler içinde pirimlerin 

payını azaltan ve temel ücretlerin oranlarını yükselten gelir poli

til::·.ları ve ücret reformlarıdır. F~~ka t bu uygulamadan kısa b ir sü

re sonra, ekonomik reformlar donemi ile gelir dağılımı konularında 

(81) SCHNITZER; A.g.e., s.l6. 

( \J 2 ) S .ARÇ 9 A • g. e • , s • 2 5 • 

(C.3) Bu konuda bak. :BOHATAV; A.g.e., s.314-315. 
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··· .: -'-' .; k"oldu"'·u ekr·nomı· k reformla···ı-·· · -ı ·rı er 'J " :.ıJ • .ı. e; , v · .L. iı .:::, c ı ara s ı eşitsizlikleri vs 

i:~ ere t farklılıklarını büyül te cek sı :-:.k ilde geliştiği konusunda gorLi]lcr 

ilaıi sürülmüştür (84)• 

Ücret :Carklılıkları özellikle, mE-mu--lar yönünden gözükr.ı_:·~-l;:-
"" 

·cçfir. Oğretmenler, mühendisler, s.~~ "lık memurları en kotü duru.nıc~2 o

Lnle:rdır. Genellikle bunların ne kL'~çük ozel bahçeleri, ne de C:.ı,ş 
0

.-

kaynakları vardır (85),. 

Sosyal d .:.mokrat sistem, k~-· IL talist ve komınist sistem ::~:;_,,:-

s~Lıl(~a kelrma bir sistemdir. Sosyal cieı11okrctt sisteme, kl@i.sik demo1ü'"'c:·.r:::5.-

le;rin kişilere tanıdığı hak ve OZ[<,'Li.rlüklerden vazgeçmeksizin s ikt;:~:::.;f

ten zayıi geniş he.lk kitlelerinin menfaatlerini sosyal reformlc:J:' ;=·c

J_ı::;;<la korumayı am:::~ç edinen bir fitiı~ s:kımı demek daha do.~ru olac2L::---

·cı :ı.~ C 86 ) • 

G_u sistemde gelir dağıl:u:tll kapitalist sistemde old-c;.ğu e)_bi 

:;,:ıi;ır~•,_sa koşulları içinde oluşmakta VG devlet, kominist sistemdeki ı:;i

b::_ ·~· lir dağılımına müdahalelerde bulunıne::ktadır. Kapitalist sisteü1 

~-=-ind.e geli.;;en sosyal dem~krat dü.şc~ncenin hareket noktası ihtil~lci 

yimtemler yerine, reformist yontem1orin kullanılmasıdır. Bu sisteme~ e 

so:::;;ral, ekonomik ve eı1i tim reforınlc;~rı ile toplumda istenilen düzen-

Ü ere t farklılaşması için ileri· sı...r~.len gelişmelerden bazılaTJ . 
.:; unlardır: 11 Son yıllarda emek karşılığı ödemelerde... eme,SE- c,u:c:' :=: 

bolüşüm ilkesini ihl~l eden ••• ha.ksız bir eşitçiliğin belirmc:s::i. 
gözlenmiştir. "Sanayideki •.• y-c..:ı:ı:::tici-teknik kadrole.rıh toplaııı 

gelirlerinin büyüklüğünün çot<;u kere yetersiz olması ve - •• belli 
belirsiz farklılaşma ,yonetim ~"öı~cvlerinin ciddi biçimde kliçtj::J.
senmesinin bir belirtisidir. 11 11 Ç;z.lışkan personelin maruz bır2-
kıldığı~. ücretlerin eşitlenmesi (e~ilimine) son verilecektil~. 
Bak.BORATAV; A.6,e., s.316. 

U;5) Andrei SAKHARüV; lVlemleketim ~_:o_ı.;,nyc:·, (Çevi.l!'erda L;J:\AY);Al tın~_,;:: 
Matbaası, 1976, s.21. 

(Q6) Ak Iktisat Ansiklo;pedi'si; Cilt:I, Ak Yayınları, 1stanbul,l973, 
s.205 .. 
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ıcınelerin yapılacağı görüşü geçerli olmaktadır (87). 

Daha önce belirtildiği gibi tiretim faktörleri kap i tali st 

sistemde özel mülkiyette, kominist sistemde de devlet mtilkiyc tirır'--: 

C:. ir. Bu durumda da üretim araçlarına sahip olup-olmama, gelir dat;:ı.l:ın::ı 

politikasını etkilemektedir. Çünkü kapitalist sis ternde üretim fsJd;öı--

lsrine düşen paylar, aynı zamanda üretim sahipliğine göre kişisel :ı:;a;;-· 

lc::.rı da belirlemektedi~· ·Oysa kominist sistemde genellikle emek cü

:;ıında kalan ücretsiz faktörleri . özel mülkiye te konu olc:~mıya c:::lğıı--lclE,n, 

kj_şisel gelirlerin de kaynağı olamaınB,ktadır (88). Bu nedenle üretiilı 

±aktörlerinin sahipliğinin belirlenınesi, sosyal demokrat sistem ta

rafından da tartışma konusu olmuştur. 

Sosyal demokrat düşünceleri savunan partilerin çoğunlu~'n1~rr-
, 

programında da, özel mülkiyet in kamulaştırılma sına yer ver j_lm~.ş tir. 

G(:~ni.uni.izde de sosyal demokrat sistemin toplumun ihtiyaçlarının onee

lik kazandığı durumlarda genelilikle o·üşük ekonomik kuruluşların };:c,ı;ıu 

lc::.ştırılmasından yana olduğu g·.Jrül:mGk-Gedir. Ancak bu kamulaş tırma so

nucu, kam·uıaştırılacak kuruluşların mülkiyetinin de, devletin milLi-

. etine geçeceği y-ani d_QYl·etin..:.malı olacağ.I. anlarn.Llçıkar ılmamakta -·~ 

Un) Alman Sosyal Demokrat Parti Baı;;lranı Willy Brand t ':ı.n goruşune 
göre de; "Dünya 1 da gelişm-ekte olan pek az ülke ba&ımsızlıkları
na sadece re:formist yontemle!'le kavuşmuşlardıro Bir çok ülkelc:c
de bağımsız bir devlet olma uğraşısı, şiddet öğelerine başvrı.r--

mayı zorunlu kılmıştır. ]'akat devrim yönteminin kullanıldığı ve 
bunun zorunlu olduğu yerlerde bile değişmeyen gerçek şudur k~., 

ihtil~l yapmış olanlar, ihtil~l yapmak zorunda kalanlar~ belir
li bir süre sonra reformist sorunlar üzerinde çalışanlarla he
men, hemen aynı sorunlarla karşılaşırlar. Kominist Dünya~ Doü·ı.ı. 

Avrupa 'nın Sosyalist Memleketleri denilen yeni tür bir düzene 
dayalı ülkelerin çoğun·a bakınız, bunlar da başka memleketlero.P. 
reformistlerin ele aldıkları aynı problemlerle uğraşmak zorur.ı.c1e 

kalmaktadırlar t'. ·~Bak. Willy BHANDT 'ın Abdi İJ?EKÇI ile "Sosyal p_e-· 
mokra si" konulu konuşması~ ~illiyet Gazetesi, 19 Nisan 1976 • 

(88) Cahit TALAS; Ekonomik Sistemler, :Doğan Yayınevi, Ankar& 1974, 
s.103._ 



dır (89) ~ Sosyal demokrat sistemin genel özelliği olarak, işçi sı

nıfı ile daha çok ilgilenildiği ve sermaye karşısında emeğin savu

nluduGu gbz önüne alınırsa mülkiyetın k~1de olduğu önemli sorun ol

maz. Önemli sorun,. sermayenin devletint eyalatin veya kentin elinde 

olınc:ısı halinde sermaye ile çalışanlar arasındaki dengenin kurul

ması olmaktadır (90). 

Bugün için sosyal demokrat sistemde de, kapitalist sistem

de olduğu gibi üretim faktörlerine duş2n payların, kişilerin gelirla-
''" 

rini oluşturduğunu söylemek yanlış olınEtsa gerekir. Ancak burada ka-

:-pi·calist sistemden farklı olarak, sosyal demokrat partilerce emek ge-

lirlerinin, sermaye gelirlerinden daha fazla himaye görmesinin bir 

1X.Jlitika olarak benimsendiği açıktır. Buc,ün dünyada sosyal demokrat 

(89) Kamulaştırma sonucu, mülkiyet dai;ılımının şöyle olacağı ileri 
sürülmektedir. "Biz bunun koopera:cifl0şme yönünde olabileceğini 
de düşünüyoruz. B·LIDdan başka karnı<~- ekonominin, karma mülkiye-
t in uygulanab ile ceği alanlar da vardır. Devletin, b ir kentin ve
ya bir eyalatin belirli derecede özel sermaye ile işbirlirği yapa
bildiği ornekler arasındadır. Yine bir fabrikada çalı§anların 
b isse sahibi oldukları, belediye veya eyalet idaresi ile ortak
lık örnekleri gorülür. Bizim büyü}c deneylerimizden biri, ekono
mik nüfusun politik amaçlarla suistimal edilmesini önlemek ol
muştur. Bu bizim görüşümüze gore, bir kuruluşun mülkiyetinin 
h5mde olduğundan çok daha önemli bir sorundur. Bu bizi ortak 
kc..rar alma (Co-determination) çi,zcj_si üzerinde çalışmaya yönel t
miştir ki, burada başka ülkelerdeki Sosyal Demokratlardan biraz 
a;y-rılmışJ.rldl.r" •• Bak. Willy BRANDT ile yapılan "Sosyal Demokra
si 11 konulu konuşma. 

(90) Sosyal demokrat rejimlerde, mülkiyet ile yönetim arasındaki 
ilişkiler konusunda. tartışmalar vardır. Almanya 1da ortak ka
rar alma (Co-determination), Fransa'da Öz Yönetim (Autogestion) 
gibi yöntemler üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Willy Brandt' 
ın bu konudak·i düşüncesi de ilginçtir. "Biz inanıyoruz ki geçen· 
yüzyıla oranla, şimdi bir kurulugu kimin bir kamu sorumlusu o
lc::Lrak yönettiği konusu, mülkiyetin kimde ve kimlerde olduğu 
sorunundan-, mülkiyet değiştirilmesi sorunundan çok daha önem-· 
lidir. Bak. BRANDT ile yapılan "Sosyal Demokrasi" konulu ko
nuşma. 
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politikFlerı benimeeyen pe.rtilerin sayısı 47'dir (91) o Sosye.l d8 · 

mokr::.t sistemdeJüretim faktörlerinden yalnızca emeğe düşen gelirin. 

lehinde bir politika b8nimsenir. Yine gelir da2:ılımı piyasa kcşul · 

lc:trı içinde oluşur .. KoınJnls.i ::ıistemlerdc olduğu gibi, siyasi kc-.ra~ 

orge.nlc:~rının belirlediği bir gelir dağılıını söz konusu olıne:z. Piya·

sL mcke.nizınası.i kamu mülkiyetinde olmayan ürotim kolle.rı içi.n ayns:.:1 
.. 

·.Zepi tG:.list fistemdae olduğu gibi işler. Bu durumda gelir dağılımı, 

l:2})italist sistemd~kki gelir dağılımı gibi tam bir eşitsizlik gös-· 

te:rir. Fc:~kat gelirin bu ilk dağılımına devlet vergiler ve diğer 3rc,l--·· 

ls.rla b[:şkc:~ bir deyişle yeniden gelir dağılımı politikası ile müdc.· · 

h2.lc ederek, gelir farklarını önemli ölçüde azaltır. Devlet vergi 

ilc kişilerin kendileri için ayırabilece@;i k2rları sınırlar~ Geli--· 

rin biiyüklüğü ile, gelirin sağlandığı üretim-faktörünün nitc:.liği de:; 

vor~.:;:inin e.zal tılması veya çoğal tılnıasına neden olur (92). J3u sistsr:.ı· .. 

de cclirj_ yeniden dağıtıcı politikaların etkin olduğu açıklıkls gö-· 

rülEıdct;cdir. Devletin vergi olarak sağladığı gelirler de, sosyEtl hiz-· 

ı:ı.ı<:.-tlcr ve sosyal güvenlik 'Sistemlerinin fine.nsmanında kullc,nılır, 

Lichc.::l M.ichaely, d2.ha farklı "bir görüşle; gelir dağılımı için hü·~ 

kümctin vergi değil de, harcama poli tikasıne. daha çok ağırlık vGr·

ffi(;.Si [)erektiğini ileri sürer, :Başka bir deyişle .hükümetlerin daha 

f:;zlc~ lıı:trcamalarda bulunrı.ıası sonucu, gGlir dc.~ılımındaki eşitsizlik-

1 erin cze.ls cağını b elirtir (9 3). 

(91) E2ns jan i ta ch ek • in "Sosyalist. En terncısyonalin Durumu n adlı ma·· 
kalesine göre; kapitalist ve sosyalist rejimler arasınde. yer 
c~lcn sosyal demokrc.t görüşleri bcnirııscyGn partilerin kurduğu 
"Sosye.list Enternasyonal" e bugün; üye, de.nışman Y8 gdzleı:ıci · 
olarak 47 parti katılmıştır. Bu partilerin toplam üye sayısı 
7 Iv:lilyon, oy gücü de 80 Milyon'dur. Bc:k. Hans jANITSCHEK; 
"Sosyal :Enternasyonal' in Durumu" Milliyet Gazetesi~ 27 Occ=.k 
1976. 

( 9 2) TiıLAS ~ A ~ g • e • , s , 2 39 • 

(93) MICHl~Y; A.g.m., e.343• 
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Devletin gelir dağılımında emel: faktörü leb.ine te.rcihdc bu--

lunı."Tiasının en ilginç örneği, 1975 Sonbaha.rı 1 nda sosyal demok..:t'e.t gö

rüşleri benimseyen F'ransa ve Federal Almaeya'da olmuştur. Aynı şe

kilde sosyal demokrat görüşleri benimseyen diğer ülkelerde de benzer 

uygulamalarla karşılaşılmıştır (94). 

Kapitali st sosyal demokrat ve koinUnist sistemlerde gC";li.r 

dağılırıu ile ilgili ilkeleri, .Martin Bronfenbrenner bir tablo halinde 

birleştirmiştir. Bronfenbrenne.r, kapitalist sistemin karşısında uç 

sistem olarak komiiniz:mi almakta, sosyal demokrat sistemi bu iki sis

temi .:ı al"' asında kalan sistem olarak değerlendirerek, gelir da(~,ılımı 

yönUnden bazı yargılara varmaktadır •. 

... 
Aşasıdaki tabloda üç siyasi sistemde gelir dağılımı ile 

ilgili genel özellikler görülmektedir, 

(94) 11 Federal Almanya ve Fransa'da gerçekten.de milyarlarca dola.rla 

e ş olan b UyU k değerler, kamu eliyle xx. yüzyıl son çei~~resinde 

kapitalişt sisteme transfer edilmektedir• Bu Batı A-Yl:'upa' da hem 

bir telaş,_hem de derin bir hareket dönemid~r. Kapitalizmin 4a

ha gelenekçi ya da tutucu kar.ı.atla.r:ı.nda bu durum öfke ile karşı-

lanırken, bu transferlerıe· ekonomide üretimin çarkıarına yeniden 

taze kan verilme sini isteyenler ise; işçi sınıfının sendL::ala.: .... ı 

ya da siyasal güçleri olmuştur. Hükümetlerce yapılan bu transfer

ler bir ııya~anan olay, kısaea Kapi taliZI!l1 in bunalımının. sos;yal 

bir aşamasıd.ır. ıı Bu bunalımın nedeni, işsizliktir. ?rof. ":;_:;.A. 

Hayek' in 11Herkese iş bulmak, ama ne pahasına11 sorusuna karşılık, 

cevap ıv İş.sizliği:t?- giderilmesidir11 • ÇünkU işsizliğin yayıldığı 

bir ekonomide, toplumsal üretimden işgücü için ayrılan pay - yo

ğun işsi~lik baskıları altında ücretler du.raklayaca§'~ı ya da dü-
"' şeceği için-iste.r,istemez azalacaktı.r. Nisbi fiyat ve ücret dü-

zeyinin tümüyle değişmesine yönelen bu girişim en sonunda ken-
'"" .. ~ . 

di ne özgü bir lifeo-Klasik Kapitali st modeldir. Bak. Ali GEVG-ILILI; 

liHayek' in ÖneJ;'diği Şok Tedavisi ve Yeni Batı11 , Milli_yet. GazGtesJ.., 

16 Eylül 1976. 
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Tablo ı 7 Üç Siyas1 Sistemde Gelir Dağılımının OnGıü 

Gelir bağılımının 
Önemli Olup-Olmaması 

; ~ ı • 

Arzu .Edilen 
Mülk Payı 

Arzu Ed il en 
Ücret Farklılı~~ . ~ 

Kc:.pi t::.l is t 
Sosyc:.l Demokrat 
Kominl.st · 

Önemsiz 
Önemli 
Önemsiz 

Çok Büyük 
Çok Küçük 
Çok Küçük 

D üyük 
Küçük 
i3üyük 

Kayne.k: llRON~'i!JU,)RLNNER; Ineome Distribution Thccry, 
Aldine-~therton. Chicago, 1971, s.4. 

~abloda görülen en önemli özelliklerden biri, kapita.list 

ve kominist sisteİıııılerin gelir dağılın~ı yönünden benzer özellikler 

göstermesidir. Ancak buna karşılık kapitalist sistem, sosyal dcmok · 

re.t vo kominist~ sistemlerle karşılaştırıldığında; sosyal demekrat 

sistGTI.lo arasındaki farklılıkların çok daha fazla olduğlı görülm.ek,-

todir. 

Tablonun (I). kolonu siyast sistemler yönünden gelir da · 

{;ııımının önem kazanıp.,. kazanmaması ile ilgilidir. Kapitalist ve 

kominist· sistemlerde daha önceki kısımd2. belirttiğimiz gibi, gelir 

de.ğılımında eşi tl ik sağlanması önemli olmaz. :Puna karşılık sosyal 

dcmokre.t sistemde gelir dağılıını, sosyal dcvl8te ulaşmak ve sosyal 

c-.c1,2..lcti gerçekleştirmek için önem kazanır. 

Tabfôiiioı (li). kolonu, sistemler yönünden gelir dağılımındEl 

emek dışındc.:.ki diğer faktörler-in sistem yönünden arzu edilen pa;;rle.rı 

ilc ilt:;ilidir. Görüleceği gibi de kapitalist sist€1Ilde bu pE:yın ol·· 

dukça yüksek olması istenir, ~u da topl~ın gelirden emeğin daha dü~ 

şük bir nisb1 pa.y alması sonucunu doğurur ki, bure.da gelir da~ılıı:.ın

da eşitlik sağlayacak bir politikadan söz edilemez. Kapitalist sis

teme kc~rşılık, sosyal demokrat ve komWst- sistemlerde emek dışın

daki diğer faktör paylarının düşük olması, sistemin gereğidiro 

Tablonun {III). kolonunda da, bcltrtilen sistemlere göre 



.. : .... 

<:trzulanan ücret farklılıkları görülmekteo.ir. Bu farklılıkların ka

pitalist ve komünist sistem yönünden çok büyük olması ve dolayısıy

le: ücretler in çok farklı olması normal karşılanırken, sosyal demok

rc,t sistemde farklı:)..ıkların çok büyük düzeyde tutulması istenir.Be

lirttiğimiz gibi, kapitalist sistemde ücret farklılıkları büyüktür 

ve ücretler de toplu sözleşme düzeni ve piyasa güçleri tarafından 

belirlenir. Ücret farklılıklarının çok büyük oranlarda olması da, 

işçi aristokrasisinden yakınmaları arttırır. Komünist sistemde (95) 

ücret farklılığı bir iktisat politikası olarak ortaya çıkar. Bu yük ~ 

sek farkların, kaliteli işgücünün oluşumunu ve arzını geliştireceği 
. '·.• .. · 

-ve bı.;ı. şekilde üretimi a:rttı•aoağı ileri sürülür (96). 

4. GELİR DAGlLDlıNDA J.LUSLAR.ARASI FARKLILIKLAR 

Günümüzde gelir dağılımı sorunu bir veya birkaç ülkenin 

sOI'"\}.XlU olmaktan öte, çeşitli yönleri ile bütün ülkelerin sorunu ol

m;:·JrtacJır. Bugün en az derecede gelir farklılığı gösteren ülkelerde 

ue, ideal duruma yaklaşılmış değildir. Gelir eşitsizliğinin en as

Gari d~eye indiği ülke olarak görülen Hollanda'da da nüfusun yüzde 

5 1 i toplam gelirin yüzde 24'ünü alırken, nüfusun yüzde 50'si de top

lo.rn gelirin ancak yüzde 21 'ini alabiluektedir. 

Bu sorunun gelişmekte ol8.n Ülkelerde, gelişmiş ülkele

r& &;öre çok daha önemli darboğazlar yarattığinda ise şüphe yoktur. 

Galbrai th ''Eğer insanlar fakir iseler - ki gerçekte öyle idiler -

onların ümitleri sadece gelirin yeniden dağılımına (gelir dağılımı

nın iyileştirilmesine) dayanmaktadır 11 cJ.er (97). Gelir dağılımında 

c ,şi ts iz lik boyutları, gelişmekte olan ülkelerde çok daha biiyük olmak-

(9 5) Burada sözü edilen ücret farklılıkları, sosyalist safhadaki 
ücret farklılıkları olmaktadır. 

(96) Bu konuda bak. BRON;F'ENBRENNER~ A.c.e., s.5. 

( 9 7 ) GALBRAI TH; A. g. e • , s:- 7 3 •. 
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1 ~ birlikte, konu ilc ilgili ço.lışmalar çoğ1.Ullukla gclişniş ülk:üsr

lc il,~iliclir. il1.Ul1.Ul d2. ncdGninin, araştırıcı ve iktisatçı için dc:.ha 

az rizikolu oldu~u ileri sürülür. Gelişncktc olan ülkelerde gelir 

(~_s .. __ ılıı:ıı ilc il;;ili Ç8.lışm::.lar ya:pnıak ve scmuçlcır çıkarme.k, ikti

s:'~tçJ_ için çok fazle. rizikolud.ur. Çünkü golişEı.skte ole.n ülkelerin 

ÇCJ[;LUlc~<:: [;elir de.ğılıı:ıını göstoren güvenilir istc'~tistiklc~r ve dRgı

lll.ı c,:;ilimini gösteren modc:ller yok denecek ke.dc::r azdır (98). 

Gelir dc~bılımınc'caki farklılıkLTın tople..rr:. r.ıilli fJ:cliri 

ele ~:tkilcmcsi, ülkelerin farklı gclişEıc seviyelerinde bulw."lı:ıalc:.rı

nın C.e. bir nedeni olur. Geri kalmışlık çcmbcrini kırmağe. çr.lışan 

~ük:.::·lcr, E~ynı ande ds. gelir de.ğılınancl;:'.ki eşitsizlik çcmbsrini kır-

r.~c.k zorı..mdc~dırlar. 

l·irleşmiş 1Yiillctler TeşkilRtı 'nın sc;ruınluluğu altında 

No b cl İktise,t Ödülünü kazanan ünlü iktisc::~tçı Prof. Letnticf 1 in ön-

cülüğiJ. ilc yapılan yeni bir çe.lışmayl?,, bu€_.ün v~; gelecek yönünden 

GClir d::iJ,ılımını belirleyen ilginç sonuçl<.T orteya konmuştur. Çc:.

lı.;:ııEcü'·. di.mys ekonomisinin gelişim düzeyi fP.rklılıklarına :;öre dört 

oul~c tizurinden y8kın gelecekte hangi ~cl~~rrclcri göstcrebilcccgi 

r::·-·~'i tl i :-~ı tcrnatiflcrs göre hesa:pll:mınıştır (99). 2050 yılınds yok

svl V'~- v.:Tlıklı ülkc.lsr ansınd::::,_ki farkın tüır:c~:..lyls kapatılc~biloceği 

v:-:.rs<:::]ıı~ıından harsket . ..:dilen bu çalış.Lı<::ds ı cs1<:i vc yeni düzen scnar-

yolc->rı y2klc-. .şımı ils hcs2:ple.r:i.n ve tahn:inlc:-c yc~pılEııştır (100). 

(98) ILO; "lncome Distribution and Employı:1cnt" Third World :&üploy
mont 9 Probl cms and S tr~ tef:Y, (Der .Ricl.u:::rd JOLLY-Lınc:~nuel De 
KAD~C-Ef.:lns SING.l:!..R-:D iont:l WILSON), Pcnguin Tilcc: crn E.conoıııics Ror,
idngs, London, 1973ı s.134. 

(99) Dcvclc:pment Forum; October 1975, s.12. 
(100) 11 :Cski ]üzen SE..naryosu 11 na göre ,sclisıı:üş Ulkslcr uzun dönemıli 

tr:rihsel gelişiı:ı hızlarını yine sürdürecekler, gclişmckto olc:.n 
ülkeler de Uluslararası Kalkınma Str8-'ccjj_s~ 'nin hcdcflorinc: ·uıe.
ÇG oc::.klc:,rdır. Ayrı ca dünya nüfusu, :U::i..rl c.şıT.iŞ Mill e tl cr 1 in orta 
(':üzcyli tı:~bminlorinc göre oluşacaktır. "Yeni Düzen Senaryosu" 
ne" gor e is e; ekonomik koşullar çok büyük or2nda; üçüncü dt,nyn 
lclıinc golişecektir • .l.Jaşka bir deyişlc; 9 yoksul ve verlıklı blok~ 
le.r c.rı:~sındaki fark ,X:X..yüzyılıiJLSonlc::~rındE ye.rı yarıye. k::,pc::' tı
lr:~bilccektir.:Cu scmaryoda dünya nüfusu liirloşmiş Iv'lilletler 1 in 
küçük düzeyli tc:~.hı-;ünl cr ine gör o nrtc.~c::;_ktır .Le.k .D svıdo:pment :ı:· o-

J~ • ,~ • L • , S • 12 • 
'---·' 



-64-

Bu eski ve yeni düzen senaryolarındakTı_ kişi başına düşen gelir mik

tarları karşılaştırııdığında, sonuçlQrın gelişmiş ülkeler açısından 

çok fazla sarsıcı olmadığı görUlmektec~ir {101). 

Gelişmiş ülkeler yatırım v': tasarruf için daha fazla 

kaynak to:playabildiklerinden, daha yuksek büyüme oranlarını gerçek

legtirirken, gelişmekte olan ülkeler hızlı bir iktisfidi gelişmenin 

lH:.:}lıca şartları olan etkin sosyal 9 iktis~di ve politik alt yapıyı 

y;::.ı~atacak eğitim ve sağlık kolaylıkları sağlayacak kaynaklardan 

yoksun bulunur. Bu durU$ da, üretllıı faktörlerinin etkin kullanımını 

enc~;ller. 

Gelir dağılımının ülkelçra:r·ası karşılaştırmasını yapan 

y-eni bir araştırma, ilgi çekici sonuçlar vermektedir (102). Araştıı~

ma 'da gelir dağılımını ölçmek için -ı_:_ıke nüfusundan hareket edilmekte 

vr:_, tuplam nüfus, gelirlere göre üç :;.ı'u.ba ayrılmaktadır.:Dinir.ı.oi grup 

nüfr:sun yüz d e 40 'ını, ikinci grup ;yüzde 40 'ını, üçüncü grup da nü

ft.ısun yüzde 20 'sini oluşturmakta ve [ı_;Jnı zamanda da gelir katego

rilerini temsil etmektedir. Nüfusun JÜzde 40'ını sağlayan birinci 

c[illıı en düşük gelir grubunu, nüf-usun yüzde 40 'ını temsil eden ikin

ci dilim orta gelir grubunu, nüfuı:n.ın en dt.,;.şük dilimini temsil eden 

yi.,zc:te 20 'de en yüksek gelir sahiplcr~;_nin bulunduğu grubu oluştur-

malccadır. 

(101) 1970 yılında 4.600 dolar kazanan orta gelir seviyesindeki bir 
Kuzey Amerika'lı eski düzen senaryosuna göre 2000 yılında 
11.000 dolar kazanırken, yeni düzen senaryosuna göre 9.550 
dolar kazanacaktır. l3u durv.m.da a.rEı.da sadece 1. 550 dolarlık 
bir kazanç söz konusudur. Öteki gelişmiş ülkelerde 1970 yı
lında ortalama olarak 1.900 dolar kazanan bir kişi, eski dü-
zen senaryosuna göre 2000 yılına,a 6 .;·750 dolar, yeni düzen sc·-... 
naryo s una göre de 5000 )dolar !mzanacaktl.r. Aradaki fark, sade
ce 1.750 dolarlık bir azalmadır. Az gelişmiş ülkelerde ise so
kaktaki bir adamın kazancı önemli ölçüde yükselecektir. 1970 yı
lında L~tin Amerika'da 550 dolar geliri olan bir ki~iye, eski 
düzen senaryosuna göre 2000 yJ_lında 1. 4oo dolar, yeni düzen 
senaryosuna göre 2.200 cıoıar di..:lryecektir. Aradaki fark 800 
dolarlık bir fazlalıktıp •. Asyo. ve Afrika 'da ise 1970 yılında 
ortalama olarak düşen gelir 150 dolarken, eski düzene göre bu 
gelir 500 dolara, yeni duzene göx·e de 800 dolE<ra çıkacaktır. 
Aradaki fark, 300 dolarlık bir fazlcı. kazanç olur. Bu konuda 
bak. Development ~·orum, A. g.m., s .12. 

(102) Bu konuda bak. AHLUWALIA; A. G.•lll.• 
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.:l:~:.:~;;tırmc: 'da gelir cşi tsizliklerinin ölçülm;:;sinclc en alt gruptf.ki 

yt~zc~ o !;.0 nüfusun, toplam gelir d en aldı~ı p.isb i payların oranından 

lıC':c.J~:ct edilmiştir (103). G~lir dağılımında y1l:ksck d~:rccede eşit

sizlik ,~,österen ülkelerde nüfusun en alt grubundaki yüzde 40 ı ının 

toı:üc~m ı::sclirden aldı~ı nisbi pay yüzde 12 ilc sınırlEmır. Yüzde 9o3 

p2y ilo 1968 yılında Türkiye 1 de bu grupta bulunur (104). İncelenen 

U..l.l'~'-~lcr içinde gelir dağılımı yönünden en fc:zle. eşitsizlik gösteren 

Li.lk . .-lcr; yüzde 6.2 ile Güney Afrika (1965), yüzde 6.5 ile Peru(l971), 

y~,zDc 6.5 ile Hon.durıaa(l968) ve yüzde 6.5 ilc Ekvator(l970) olmJ.ş

tur. Jlr.s.ştırma 'da incelenen 66 ülkeden 25 'inin bu grupta bulunduğu 

töı~~lmcktedir. rıu ülkelerden de 12'sinde kişi başına G.S.lV.L.H. 300 

.JolE~r 'ın c:.l tında, 10 'unda kişi başına G. S .rı~.R. 300-75 O Dolar arc:;sın

da, 3'ündc ise 750 Dolar'ın üzerinde bul~rr1maktadır. 

Yine Araştırma 'nın sonuçların2 göre; gelir d~~-~ılımında 

urt<:. derscode eşitsizlik gösteren ülkelerde de ntliusun en alt g-ru

bı.ı.ı.ıı.<.-.ki y"u"zde 40'ınm, G.S.M,Hasıladaki pc::yı yüzdC: 12-17 ;::Ti?.sında~

(lır. :U1...-:. grup içinde gelir dağılımı yönünden eşitsizliğin en fazla 

oldu[,"t:ı. ·Ltlkeler, nüfusun en alt grubundc:.ki yüzde 40 ı ının toplam ge-· 

lirc>:;n 2.ldıkları yüzde 12.2 pay ile Dominik Cumhuriy0ti (1969), yüz

d~ 12.5 ilc İran(l968) olmaktadır. Lu gruptaki 20 ülkeden 6'sında 

ki.şi be.şına G. S .M. H. 300 Dolar' ın altında, yine altı ülkede J00-750 

(103) Y.:::lnızca en alt nüfus grubundaki yüzde 40 'ınJi:f+r toplc:;ı:ı gelir-· 
eLki nisbi paylarının hareket noktc.sı olmesı, gf.üir da;~ılı:m.ı 
;y-önünden yanıltıcı sonuçlar da verebilir. :lu nedenle son grup··· 
t2, bulunan ve nüfusun yüzde 20'sini olu§turan yüksek gelir 
ı;rubundakilerin de gelirlerinin incelorunesi zorunluluk göst€
rir. i.Ju oranın nisb! pe.yını.n çok yüksek olması, çelişkili bir 
ch:.rum yaratabilmektedir. Örneğin Yvnnnistan'da en e.ltt:;cki yüz· 
de 40 nüfus grubunun toplam gelirdeki payı yüzde 21.0 olurhen 
son gruptaki yüzde 20 nüfus grubunun nisbi payı yüzde 49 • 5 ol-· 
mc"kt2.dır. llu durumu ile Yunanistan on az derecede eşi tsizli.k 
e;,östcren ülkeler içinde - en alttaki yüzde 40'ının aldı2'ı p&y 
ilc yakınlık gösterdiği ülkelere göre - son yüzde 20 nüfus 
e:.,rubunun aldığı yüzde 49,5 pay ilc en yüksek pay ale"n bir ül
l(c olmaktadır. 

(lO~) DPT'nin 1973 yılı verilGrine göre bu p~y yüzde 11.5 olmakta
dır. bu konude. be.k. DPT; A.g.e., s.31. 
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Dolc.r :-.n::. s ında ve geri kc:üan 8 ülkode de kişi başına G. S .ıvı.H. 750 

Dolar'ın üzerindedir. 

Araştırma'ya göre en az dcrcct.:dc eşitsizlik göstcrE::n 

ulk .__1 cr d c, nüfusun en az yüzde 40' ının to:plc:~m 0 Clird eki payı.~ yüz

de 1 7':::ıin üzerindedir • .Ju gruptaki ülkelc;;r içinde, gelir dağılımında 

cşitsizligin en f~zla görüldüğü ülke,en alt gelir grubundaki yüzde 

40 nüfusun toplam gelirden aldığı yüzde ı 7. O pe.y ile Scylan(l969) 

v~; yine yt.zde 17. O pay ile Tayland(l970) olmc:.kted:ı.r. 

Aşağıdaki tabloda seçilmiş b8.zı ülkelerde nüfus grupla

r::ı.nc..'. c;orc~ e;elir dağılımları görülmc~t0d.ir. 



L'(c.:.()3Skar 
;;·J ;ı_rııb i:y-a 
~Ccr~ıirıik 

1960 
1959 

lJ. 5 
14.5 

Cli.:Tıl'~~.-u~iyei;i ; 1969 12 .2 
.l·'··~r,_., ! 1 96'8 l 2 5 l. C . .i...ı. l ...J- • 

r_;_,,,,,>nr· ! 19 ı::::6 14 O '"' '•'<.! , ____ c;:, i :::> • 

..J_; t . .• )l.LCı.l . .L ~ • 

;, ) . ) 
18.5 

30.3 
33.0 
~-0. 3 
26 .o T '·-"·,-., l 1960 13 0 

. .,_ . - ı ') ,- ı ·, 
;.;:_'-~'-l.:cuas i 196ö lo. 5 ı 35$0 
{?:,.li i 1968 13.0 ; 30.2 
t-- --~yt'n ı 1970 l' 5 ·ı 5'b- ı ~-~.J: rj ~~.ı.l -,.~ • ! r l o • \ ~ • ı-
r u r-ı; o Hıko ! 1968 1 13 "7 1 55. 7 
--- l - ll - 1 1 r ı '"7 1 ~-=o-.Lc:enda , l9o 7 i ~. :· 5·_ • ~~ 
'- .: ,_:ı:· ve ç 1 ı 9 6 8 1 lb • b t 4 :::-~ • ::; 
ı.'' .l~lLarzya 1 196 4 1 15 .4 \ _jl. 7 

! 

1 
1 

' 1 
1 

1 
ı 
ı 
ı 
j 

T'.- "~~--.• ·,··k 1 196-,-, ! 13 6 ; "ö":' Q 
-' Jc.c~J . ..L""'-''.r a ı ö 1 • 1 ..) • u ı 

b.LeU 

57.0 

57.5 
54-.5 
45·7 
61.0 
4-8. o 
56.8 
47.4 
50.6 
48.5 
40.5 
52.9 
47.6 

~eni Zeland~ 1969 ! 15.5 ! !~~·~ 1 4~·~ 
.L:JV3Ç ; 1963 ! 14.0 ! 4~.G i 44.0 ,. 

ı . 

.6N AZ DEREClillE EŞLTS.:tZilK GüSTbREN ÜLiiliLLl:1 ı 

ı (Nüfusun :Eı1. Düşük Gelirli Y~;zc~e 40 i ının G. S .M .Ha sı
ladaki Payının Yüzde l 7 1 ('~en. lazla Olduğu Ülkeler) 

ı ı ı 

19 5° 1 lQ O : ·:ı::.: u~ 1 11 3 O u f o • ! ..;;:;; • ı -r • 

------ı~ 19- 1 17 O ·ı· -rr " 1 _.,.·o ~::.· .-;J ct n b 9 i • j • u 1 '+D • 
,,_,_,~ ~-<::> 196_-, 1 18 o ~- 'U __ .. o ı 110 o 

Çc:ıt 

~~ı~ -_~r ~ c, _ U j ' ~~- _ • i ·;_~ :_ • 
~-C.: .. ~ı_~-G-811 i 1964 i 17.5 , 5·~·5 1 45•0 
•r;·;--ı-•<:• : 1970 j 17 l l -:{t, 8 47 ı ""~---- .... '-~.C : } • ı .J/t ı O 

--------"1 ~ " i 1970 ı 17 o "7 5 ' ,, ı: 5 ~-'-'J .J_c:~llQ i ; • 1 j • i Lj-J. 

'· r-,-r>r.-, 
1 19"{0 18 Ü ! 37 O ! 45 () "" ___ \..).)._ '-' : ı ' ~ • ~ o 

S:ai':,'2,n i 1964 i 20.4 ı 39.5 ·ı· 40.1 
;):,:cinnam 1 1962 j 21.7 35.7 42.6 
Y•:;ı-:;_ ı1:Ls tan 1 19 57 ; 21. O 29. 5 ! 49 • 5 
"i\.>.;;osla v-ya 1968 18. 5 1 40. O l 4-1 • 5 
:8·,:0-_,s_ristan 1962 26.8 1 40.0 j 33.2 
İs]x:,n;ya ı 1965 l 7.6 ! 36.7 j 45.7 
J?olonya l 1964 23.4 1 L!0.6 1 36.0 

• 1 

Je._purıy-a l 196 j 20.7 : 39 .- 3 , 40. O 
-:-n p·i J -~ \ 19 ·' 8 18 8· 1 l ? 2 i 3c O J.. ___ :.o-~ _ c ere 1 o • t '- • 1 :; • 

LtDCQl'istan 1 1969 24.0 ! cj.~~-.5- 1 33·5 
Qc~{o,slsvakya 1964 27.6 1 ~·-1.4 ı 3~·? 
1:'-'ll~st;ıJralya j 1968 20.0 1 ~;1.2 1 3u.ö 
I;~?llEn1a 1 1965 20.0 ' 39.8 · 40.2 
A.:D.D.. 1970 19.7 ı 41.5 ! 40.2 

! ı 1 : 

Not: (a) 197 3 yılı DP':r 'nin lı.. g. e. 'den alınmıştır. :Sak. 
s o 31. 

Kaynak: Mo n tek AHLU7v'ALIA; 11 Ineome Ineq uali ts-: S om''' 
Dimensi ons of the I.:iroblem 11 , ]' inance and Deve
lopment, September 197<:, Volume:ll 9 Number~J .. 

ı 

ı 
1 
1 
i 
ı 
! 

1 

J 
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Tablo: 8 Seçilmiş Bazı Ülkelerin, Gelir Dağılımı 

y;_inünden Nüfus G::cuplarıp.a Göre Gruplaillll.ası 

YIL 

(Nüfusun 
:payının, 

ı.· 
Kenya ' 1969 
Siera Leona 1 1968 
Filipinler j 1971 
rı~ak · ' 19 56 
Sonega1 1960 
]'ildişi 

821üli 
~iıodezya 

T·;mus 
::.ıonduras 

bi:.vator 

1970 
1968 
1970 

i 1968 
1 
ı 1970 

El Sal vador i 1969 

'il.:RKIYE (a) 
L_.lesya 
:?~ol om b i:ya 
:ft:'8Zilya 
:.!:cTlı. 

Gco,bon 
J;,:,nıa ika 
Kosta Rika 

1 1968 
ı 1973 
ı 1970 
ı 1970 
ı 1970 
ı 1971 
ı 1968 
~ 1958 
1 

1971 
1969 
196 5 
1969 

Vrnezuella 1970 
F:l.n1andiya 196 2 
Fransa 1962 

ı 
Nüfusun En 

j Alt Yüzde 
1 4 O ı ının , G. S • 
ı 1\il.Hasıladaki 

!T Ldusun İkinci 1 Nüfusun Yüze:. c 
~~,ü~o.;, 40'ının, ı ~O~sinin, G~~~'. 
~~~s.m.Hası1ada-ı M.Hası1adakı 
!li:.l Payı Payı 

1 - -l 
1 
: Payı 

YÜKSEK DER3CRDIJ :8ŞİTSİZLİK GÖSTEREN ÜLKELER 
en düşük gelirli yüz d e 40 ı ının G. S .M.Hası1adaki 
yüzde 12 'den c~~d.1.;ı clüşük olduğu ülkeler) 

ı o. o 22 .. o i 6 8. o 
9.6 22.4 ' 68.0 

11.6 34.6 53.8 
6.8 25.2 68.0 

10.0 26. o 64.0 

10.8 32.1 57.1 
8.2 22.8 69.0 

11.4 53.6 55.0 
6.5 28.5 65. o 
6.5 20.0 73.5 

11.2 36.4 52.4 
9·3 29.9 60.8 

11.5 32.0 56.5 
11.6 32·4 56. o 

9·0 30.0 61.0 
ıo.o 2(j ·4 61.5 

6.5 33•5 60.0 

8.8 ı· 23-7 67~5 

18.2 jO. 3 61.5 
11.5 ı 30.0 58.5 
ı o. 5 25.5 64.0 
6.2 i 35.8 58.0 

ı 
9·4 

\ 

.31. 2 59.4 
7&9 27.1 65.0 

11.1 j 39.6 49.3 
9-5 i 36.8 53.7 

1 
'· 

ORTA ])J!.R~CEDE J.]§ir.rs.tZL.lK GÖSTEREN b'TıK8LER 
(Nüfusun bn Düşük Gelirli l"i.·,zcıe 40 'ının G. S .M .Hası1adalı:i 
Payının Yüzde 12-17. Aras1.rıd.c. Olduğu Ülkeler) 

J3irmanya 
JJ<;.homey . 
Tanzanya 

19 58 
1959 
1967 

ll ı 16.5 38.7 
15-5 34-5 

ı 13. o 26. o ! 
,c r\ 

44.8 
5C.O 
61.0 
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. 1-ı.re.ştırma 'da gelir dağılımındaki eşitsizlikleri belirlE::

ycbilrıck i'Çin başvurulan başka bir yöntem de, 50 ve 75 Dole.r ole"n=ı.:i{ 

belirlenen ve mutlak yoksulluk sınırı olarak l·cc:?,bullenilen ®~L 

2.1 tıncL: kclen nüf·usun, mutlak yoksulluk içinde olduğunun ve.rse.yıl

mc.sıdır. L;u oranın düşüklüğüne ve yüksekli(;inc bağlı olarak de:., ül

ke:lcrin bclir dağıl.ımı yönünden durumları b·.::lirlcnir. Mutlak yoksul·-

1 uk sınırı 50 Dolar olarak 2.lındığında, ırürkiye nüfusunun yüzde 12 'si, 

sınır 75 dolar alındığında da nüfusun yüzde; 23.7'sinin mutlak yok

sullul;: sınırı içinde olduğu görülür. 

Aşagıdaki tabloda 50 ve 75 dol2r olarak belirlenen Eut-

lf'.k yoh:sulluk sınırına göre, ülkelerin gslir dağılımı yönünden du

rı.,mılr.rı b clirl6nrnekted:i.r. 

JLK:L.LER. 

Teblo s 9 1969 Yılı İtibariYle Scçilıtdş lıazı 
Ülkelerde Mutlak Xoksulluk Sınırı 
Altında Kalan Nüfus Tahminleri 

1

' Kişi 1aşına .1 

G3MH l 
ı ) ı 
fDolar Olarak j 

Nüfus 
: 50 Doların .Al tın- ı1 75 Doli..:rın Al tın-
ı 
ı daki Nüfus ı daki Nüfus 
ı •. . - .• -----;--- ····- ... --·-· .. --······· ··- . . . -

! Milyonj Torl2,ı; Nü- '!Milyon Toplam Nü-
i i fusa %'si fusE. ~'si 

Hindistc.nl 100 537.0 239 .o 41+ .5 359.3 66.9 
Pr::.l:is tc:.n 1 100 ııı.ö 36-3 32.5 64.7 57.9 
Ir2.k 316 9.4 2.3 i, 24.0 3-1 33·3 
İran 350 27.9 2.3 ı 8.5 4-2 l5oÜ 
Lübnc.n 570 2.6 

i 
ı.o o.ı 5.0 .. 1 

:;:)r ·:...zil3r::::. 347 90.8 12.7 ı ı.:ı..o 18.2 20.0 
1 

P .... ru 480 13.1 2.5 ' 18.9 3·3 25.5 
11dı::s ike 645 48.9 3.8 ı 7.8 8.7 17.8 
:~:kvc-.tor 264 5.9 2.2 

ı 
37 .o 3·5 58.5 

Şili 751 9.~ -
173 34.7 1 9.3 26.8 15-4 44-3 T2ylc.ncJ. i 

Nijcr 94 3.9 i 1.3 33-9 2.3 59-9 
Ttm us 241, 4.9 i 1.1 22.5 1.6 32.1 
G.Korc 224 13.3 ı· 0.7 5.5 2.3 17.0 
iJurlT:.n 

ı 
72 27.0 

' 
14.5 53-6 19·2 71. o ı 

1 
Ar..;,-~,-~-i~'l i 1054 24.0 -J C.~.l..l u .L_ ' 

1 

290 34.5 4.1 12.0 8.2 23.7 T·Lrl::iy c 

Kaynak: AHL U N .AL IA; A. g.m., s.5. 
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ANALİZİ 

I. .E'ONKS İYON .EL GELİR DAGILIMI ANALİZİ 

Daha önce incelenen fonksiycmcl ve kişisel c,cli.r dağılı

J.n '"-Ylnımına uygun olarak, gelir dai;ılımı analizi de iki kısımda in-

c .::_ı -:;n c c ek tir • 

]'onksiyonol gelir dağılımı analizinde, üretim fakt..__ 

:.:..~in:irı ya da üretim faktörleri sahiplerinin, üretime arzc:;ttikleri fa~;:

t-örlcr karşılığında, toplam. gelirden old e ettikleri payların belir

lenmesi önem kazanmaktadır. Görüleceği ,@{.ibi de fonksiyonel gelir ·1::.· 

.~:ııımı analizinde, ürGtim faktörlerinin yE~ da üretim faktörleri sc.--

hiı>lorinin, toplam gelirden aldıkları payların hangi ilke VG oran-· 

ıcra göre bclirlemecel~i incelenecektir. 

FonksiYonel gelir dağılımı analizinde, faktörlerin el-

J.c ettikleri gelirler iki grupta toplc~nmaktadır • .i! ir inci g-rubu e:1ıek 

c;:.;lirle:ri oluştururken, ikinci grubu iso.; emek dışındaki diğer fak-

tör :::_(;lirleri oluşturmaktadır, Ücret vo m2c:~ş gibi birinci grupta yer 

.:-~lan e,clirler, emek gelirleri, rant, k~r, faiz (Sibi gelirler de di

Ler faktör felirleri (s ermaye ya da mülk gcl ir leri) olarak tanımlan

:.;:~~kt;:dır. Yine ücret ve maaş g;~lirlcrinc c.ırıeğc dayalı gelirler de

nir~;.cn, rant, k~r ve faiz gelirlerine de mülkiyete dayalı gelirler 

denmektedir. l>ir -başka tanımlamaya göre de; emek gelirleri kazanıl

lYllŞ ::;elirler, diğer fa.ktör gelirleri do keze..nılmamış gelirler ol:s:ak

tc.c1ır (105) • .wu iki gelir grubu arasınclaki ilişki de., gelir dağılımı·

nın i.!:ı:-~cmli sorunu olmakta ve emek gelirleri pe.yındaki iyil8şmeler, c;c-

-(105) joan nOliiNSON-John EATW.1tlı; Ça,;daş İkdisada Giriş, Eskişehir 
İ.T.İ.A.:t!W~Jli,rı No.l44·, Eskişehir, 1976, s.242. 
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lır dağılımındaki eşitsizliklerin azalması yönünden önem kazanmakta

~ır. Gelir ister parasal ve ayni 0daatler şeklinde belirsin 9 ister 

·!LT~.-~ilen mal ve hizmetlerin iktisa\li b:i_rimlere duşen payları olc:.:c::J.c 

JC.;::C'unılansın: gerçek ya da tüzel ki s; :Ller dışında hiç b ir var lı ğın c:, e

lir elde etmesi söz konusu olmamaktaci.ır. Bunun sonucu olarak da fc~r~l;:

s iyunel gel ir dağılımı kavramı, ikti. sa tçılar arasında fGrklı yurt.:ı.nı

l."::ı:·a yol açmış ve her değişik yor-ı_:ım biçimine uygun değişik fonJ::::si

J:_ı_n.el gelir dağılımı analizleri ilcr~L süriilmüştür. 

ileri s-L1rtilen bu analizlcrc~8n birinde, fonksiyonel geli:ı.." 

d2,~ılımı üç şekilde incelenmektedir (106) .. İlk inceleme şeklinde 

fonksiyonel gelir dağılımı ile sınıflararası gelir da~sılımı ayrıı 

anl,.::ı.mc:. gelmekte ve topl urodaki sınıflar yönünden gelir da ,ğılımı ince

lc::mo konusu olmaktadır o İkinci da;_~·ı1ım şeklinde üretim fc.ı.ktörleriııin 

toplam gelirden aldıkları paylardan, bı.;_ faktörlerin fiyatları Grıle.

o_,:ılmakta ve gelir dağılımı teorisi, fiyat teorisinin bir bblürrıü ola

::?.k görülmektedir. Bu şekilde geli:c c1cı.,~ılımı teorisi 9 "]'aktör ]"'iy:::.t

lc.·.ı·ı Teorisi" olarak belirmektedi:c. G::.lir dağılımı anc,lizinin üçü:ıcü 

:jcl;:1inde de- her faktör için yapılan ı:ıa.rasal ve ayni öc1E:melerin nis

bi büyüklükleri 9 toplam gelirden "Li.r ;tim faktörlerinin aldıttı paylar 

uJ., ,_::._cak tanımlanmaktadır. Burada faJç:~0rierin toplam gelir d en aldıklc.~.,. 

::'ı _paylar, faktörlerin verimlilikleri e.çısından ele alını·nc)ktadır. 

]·onksiyonel gelir da,ğılımı cmalizinin genellikle bs.şvu

rulan bir inceleme şekli de, makı~c ve mikro yaklaşımlar ;>rönünden

~.ir. J!onksiyonel ,_:;:elir dağılımının r,ıc:::J;::ro analizinde, faktörlerin 

Y'-'- cla faktör sahiplerinin toplam ·:;cJirC:ten aldıkları nisbi payların 

br::lirlenmesi önem kazanmaktadır. Buna karşılık Neo-Kl~sik İktisatr;:ı

larının geliştircti,'2;j_ mikro yaklaşımda ise9 gelirin üretim faktörlo

ri arasında dağılımının incelenmesi ;yerine bir firma tarafından 

til' e til en mal ve hizmetlerin, bu üretimi sağla;yan faktörler arasın-

(106) Bu konuda bak. BORATA V; A.[;.O., s.67-68. 
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daki dağılımı incelenmektedir (107). Başka bir deyişle mikro yak
laşımda üreti~ faktörlerinin paylarının belirlenmesi yerine, üret-

ken girdilerin veya üretim faktörlerinin fiya tl andırılına sı ya da fi

yatlarının belirlenmesi önemli olmaktadır. Bunun da nedeni, üro·cim 

:f-aktörlerinin de mal ve hizmetler .:_.ibi faktör piyasası denilen bir 

piyasada arz ve talebe bağlı ola.r<:~~\: işlem görmesidir. Bu durumda 

gelir dağılımı te or isi ile, üre tim te or is i iç içe girmiş olmakta

dır (108). 

Neo-Kl~sik İktisatçılar gelir dağılımı teorisinin, üre

tim teorisi ile iç içe girmiş olması ve üretim faktörleri fiyatla

rının da arz ve talebe bağlı olarak faktör piyasasında belirlenrnesi 

sonucu, gelir dafl:ı.l.ımı sorununu mikro yaklaşım iÇinde incelemişler

dir. Neo-Klt!sj.k Teori 'nin hareket noktası olan mikro analizden, bo

zı varsayımlar altında makro ans.liz e de geçilebilmekte ve bu şekil

de Neo-Kl~sik Makro Dağılım•a ulaşılmaktadır. Bunun için de Neo-JQ~

sik varsayımlar makro açıdan kullanılmaktadır. 

Neo-Kl~sik İktisatçıların faktör fiyatları analizinden 

hareketle yaptıkları mikro yaklaşıma karşı, modern iktisat teorisi

nin gelir da~.Sılımında üretim faktörlerinin nisbi paylarının ince

lenmesini hareket noktası yapan makro bir yaklaşımı benimsediği gö

rülmektedir. Devletin çeşitli :~c:killerde gelir dağılımına yaptı \ı 

müdahaleler de goz önüne alındı~:jnc".a, makro yaklaşım bugün için c.1a-

ha geçerli olmaktadır. 

Bu kısımda önce· faktör f:~L;'lc.ı.tları analizi (mikro gelir da

ğılımı analizi) incelenecektir. Dahü sonra da makro gelir dağılımı 

analizine geçilecektir. Makro 2.nc'clizdej gelir dağılımı teorilerinin 

önemlileri el e alına caktır. Gel ir Cla8ılımı te or il eri içinde ayr::L ca 

belirli varsayımlar altında makro yaklaşımı benimseyen Neo-Kl~sik 

Gelir Dağılıını Teorisi'ne de yer verilecektir. 

(107) Bu konuda bak. Alvin E.COJNS; The Ineome of Nations and Pc:EE.9P.~' 
Rand Menalı Company, Chica.,so 9 1969 1 s.J86-393. A.L.GITLO'l'l~ 
Economics, Oxford Univers:~ty I'ress 1 New York, 1962, So460-,;7~J 
LIPSE.Y-ST:C;D~EH; A.g.e., s.]'(U-383 .. 

(108) Ali OZGÜVLN? İktisat İlmi:rıc __ G.,_riş, İ.Ü.İktisat ]'akültesi y, >ın
ları No.Jl4., İstanbul, 1972, s.J78. 
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A. Genel Olarak 

Neo-kl~sikler, gelir dajılımı konusunu genel fiYat 

teorisi içinde değerlendirmişler, fakat mülkiyetinin dağılımını 

gözönüne almadan yalnızca faktör fiyatlarının oluşumunu ele almış

lardır (109). Neo-Kl~sik Iktisatçıların dışında günümüz iktisatçı ~ 

J.arından bazılarının da belirli ölçiHer içinde gelir dag;ılımı teori

ni, faktör fiyatları teorisi olarak benimsedikleri görülmektedir. 

William j .Felner, Sidney Weintraub, Mil ton Friedman, Paul A.Samuel

son bu iktisatçıl&ra örnek olarak ;::,usterilmektedir (110). 

Ancak faktör fiyatları teorisi ile, gelir dağılımı te

orisinin aynı şeyler olmadığı ve bu şekilde gelir dağılımı sorunu

na bir çözüm getirilemeyeceği de ileri sürülmektedir. Faktör fiyat

ları teorisinin, gelir dağılımı teorısi ile ilgisi üretim faktör-

1':rinin nisbi paylarından çok, fakl;ür fiYatlarının belirlenmesinden 

ilE:ri gelmektedir. :Bu nedenle de faktör fiyatları teorisinin, gelir 

c~ağılımı te .or is i ile ilgisi doğrudan olmayıp, dolaylı olmakta (lll) 

vo faktör fiyatları ile ilgili hiçbir analiz tek başına gelir da.:~ı

lımı analizi ols.rak düşünülememektcdir (112). Kenne th E.:Boulding de 1 

bu. analiz sonucu faktür fiyatlarının b elirlenmesinin, gelir dağılı-

(109) :Bu konuda bak. Wallace C. PETiliSON; Ineome Em:ı;üoymen t and Ec,C2_
nomic Growt!!, Revised Edi tion, w. w~Norton and Company Ine. Now 
York, 1967, s.463. 

(110) William j .]·.J.LN:EB; Siı:snifica_ıl:.c_?~ and Limitation of Contemporç~r.X 
Distribution Theory, AER, May, 19 35, Vol .XLIII ,No~ 2 ,s. 484. S:i_i~
ney WEINTRAlJB ~ An Approach to the Theory of Ineome Distribu-.~~O!}; 
Chilton Co. Philadelphia,l958, s.l. Paul A.SAMUELSON; Econor.ıics 
J:!'ourth Edi tion, McGraw-Hill, 19 58. Bu kaynaklar için bak. 
BORATAV; A.g.e., s.?). 

(lll) Erdoğan ALKİN; İktisat, İ.Ü.İktisat :F'akültesi Yayınları No.Jll, 
İstanbul, 1972, s.l74. 

(112) Bunun nedeninin, faktör fiycı. tıc:, rı ile ilgili faktör birimleri
nin, birbirleriyle karşılaştırılabilir bir şekilde belirlene
memesinden ileri geldiği öne sürülmektedir. Eger bu karşıla~
tırma sağlanabilmiş olsaydı bile~ faktör fiyatları teorisin::..n 
yalnız başına bir gelir dağılımı kavramı oluşturamaya cağı be
lirtilmektedir. Sorun fiyat tco:cisi ve fiyatların karşıla§tı
rılması çerçevesini aşmadıkça ortada dagıtılan, paylaşılan • ( •• 



.... 73 ... 

ıüının belirlenmesi ile aynı anlama gelemiyeceğini ileri sürmekte

~ir. ]aktör fiyatları analizinin, firmaların faktör talebinin nite

liCini ve ekonomik kaynaklar için nisbi fiyat oluşumu sürecini açık-

12;yr_::.n bir teori olduğunu belirtmekt~dir. Yine J..;oulding'e göre; fak

tör fiyatları analizi1 dolayısıyla da Neo-Klasik~:·Yaklaşım, milli ge

lirin emeğe (işsiicüne) dayalı gelirler ile, mülkiyete dayalı gelir

ler arasında nasıl daıSıldığı sorununa da bir açıklık getiremefuekte

G.ir. Çünkü bu da,ğılıın, yalnızca~ toplu sözleşmelere, ücret :pazarlık

lE'crına ve nıü teşebbislerin yeteneklerine ba,slanamamaktadır (113) • 

:Jelirtilen görüşlere karşılık, faktör fiyatları, analizi 

ile, gelir dağılımı arasında bir ilişki do olduğu açıktır. Lu iliş~ 

ki, bir firma tarafından üretilen mal ve hizmetler ip. sa tışınde.n cl

de edilen g.~lirin, üretim sürecine ke.tılc:m faktörler arasındaki bö

lüşünıünden ileri gelmektedir • Bu durumda da faktö:r fiye. tlc:;,rı anE:li

z i il o, gelir dağılımı te or isi aras ındEt delaylı bir il içki e.örülür. 

Çünl'.ii. fonksiyonel gelir dağılımı analizinde, bölüşüm sonucu nisbi 

±e.ktor paylarının belirlenmesi için oneelikle, faktör fiyatlarının 

oluşması gerekmektedir• 

]'onksiyonel gelir da,:Sılımını, fc-,ktör fiyatları analizi 

y.jni.;;.nden inceleyebilmek için, Neo-Kl~sik Ye.klaşım 1dan hareket edi

ı erek 7 faktör fiyatlarının bu görüşe; gör o nasıl oluştuğu ve faktör 

mülkiyeti ve kullanımına göre fonksiyonel gelir d[\ Jılınıının nasıl 

Ccürçckleştiği genel olarak belirlenecektir (114) 

ı • ".}. ,,. 

(ll2 1nin devamı) bir tople~ görünmcktodir. İşte bu nedenlerden do
layı Thu yüzyılın başlarında Edvin Cannon, faktör fiyatlarından ö
teye gi tmoyen:.~gelir dağilımı teorilerine "Düzmece Dağılınu Teori
leri" diyordu~ Bak. LORATAV; A•g•e•, s•74• 

(113) Lu konuda bak• Kenneth Eo.L.Q.ULJJING; A Rcco.ns·truction of Econo-
~' john Wiley and Sons{~·, Now':iorkt 1950, s.243-269. 

(ll!~) ]·aktör fiyatları analizinin fonksiyutıel gi)lir de.,~ılınu il o 
ilgisinin dolaylı olması ve de çalışma kapsamını gGnişlctıne~ 
mek için, genel bir. debcrleme yapılmakla yetinilecektir. 
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B. Marjinal Verimlilik ve Eonksiyonel Gelir Dağılımı 

Daha önce de belirtild.i.1i :;ibi Neo-Kl~sikler, milli 

::;elir in bölüşümünden başlayarak, her üretim faktörünün payını bul

nıak yerine, üretim ve kaynak tahsis inde n hareketle, optimal üre tim 

ve toplam refah seviyesinin hangi koşullarda oluşacağını bulmaya 

ç;:ı.lışmışlardır. }'aktörlerin tam isliihıiamını esas alan bu kuramsal 

çerçeve içersinde de, sabit varsayılan :Eaktör miktarları, teknolo;ji 

ve marjinal etkenlik kuralları yarc"Lımıyla mal fiyatları, faktör fi-· 

;yatları ve faktörel gelir payları hesaplanabilmektedir (115). 

Bu analizde bir firma
1 
iki çeşit piyasa ile karı;ıılaş

Illc'.h:tzıdır. Bu piyasalardan biri mal }:>iyasası olmakta ve firma bu 

pi3rasaya mal arzetmektedir. İkinci ıüyasa ise, üretim faktürleri 

piyasasıdır ve firma bu piyasadan fc;J;;:tör taleb inde bulunmaktadır. 

Çünkü firma. toplam üretim maliye·l:;ini asgari düzeyde tutarak, en 

y<.ksek k~rı sağlayan üretim miktarını ı:.:,erçekleştirebilmek için, 

fı:.ktör talebinde bulunmak zorundadır. 

Neo-Kl~sik tam rekabet koşullarından hareketle, firma 

için düzenlenen kar fonksiyonu, tüketJci fayda fonksiyonu, faktör 

sahiplerinin faktor arzı fonksiyonu; o ekonomi için geçerli olan 

teknoloji,- faktör miktarı ve varsayılan sosyal refah fonksiyonu 

lo.sıtlarl.na göre birlikte çözüldü;'_i,ünde, maksimum refahı sağlayan 

le: ral ın, mar j inalite kuralı oldu,;u lıilinmekte dir (116). 

Tam rekabet koşullarında bj_r firmanın faktür to.lebini, 

herşeyden once o firmanın ürettiği Ir.c.lın fiyatı tayin eder. Çün

kü bu koşullarda firmanın mal fiyst tlarını etkilernesi olanaksız-

(115) Bu konuda bak. :E'rancis M.İ3A'IOl1.; "The S:imple Analytics of Ncı
fare M.aximisa tion 11 , Price T1~E2_9'.L, (Der .Harry TOWNSEND) , Pengu
in Modern Economics Readings, London, 1971, s.J72-420. 

(116) Bu konuda bak. D.lYI. WINCH; jıne.l_Y._tica1 Welfare Economics, Pcn
guin Modern Economics Read in es, IJondon, 1971 • 
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dır. 1'ir~:ı.?. isc faktörleri birbiriyle ikame edebildiği ölçüd0 ,ür0-

ti:r.1dc en ucuz faktör ·bileşimini kullanmaya ç::::.lışccnk ve arzını 

(c~ol,~·.yısıylE faktör taleb~ni) marjinal faktör ınt'.liyoti, mo.rjinal 

ürLL."l h::.sıle.tına eşit olaria kadar arttıracc.ktJr. O halda bir firma 

();.) ve (L) gibi iki faktör kullandığında; 

söz konusu ve üretilen ma;ı.ın fiy:atı (Px), 

ve (J?, ) ise; 
D 

ş 

p 
a 

fc.ktörlorin tam ikamesi 

faktör fiyatlnrı da (P ) 
8 .. 

ı .J. 
·' 

p 
X 

cşitlii;i orte..ya çıktı,ğında; firmanın iç dcn2,csi set;lanacaktır. 

( ~" f"- H lv.i.. d • .ı.. h= 
~:1. 

1~ faktörünün istihdam edilen mar j ine.l biriminin sağlad:ı:-

jı hc.-.sılı:~t veya MÜ A ~ Px 'dir.) :Gütün firm:.l2rın bu iç dengelerini 

oluşturı::-ıclc.rı sonucu,her faktör için piyo.so. talepleri meydnns. gele-

ccktir .. 

]aktör arzında bulunan faktör sahipleri de bir taraftan 

nrz ettikleri faktörlerinin marJinal külfet i ilc, bu arz sonucu 

sr~::;;·lc-.dıkle.rı marjinal fayda..;Marjinal birimin fiyatı olarak öde

nen ıbea~elJn:, faydası+ birbirine eşit olana kadar faktör arz eder. 

Öte yc-.ndc:m da her firmaya arzettiği faktörlerin marjinal faydnsı

nı d2 birbirine eşitler. Her faktör sahibinin bireysel.olarak yap

tıcı bu dengeleme sonucu piyasa faktör arz Gi:J;risi belirlenir. 

:;..u şekilde gerçekleşen faktör arz VE:: talebi sonucu iso; 

f2ktörün denge fiyatı oluşur. Firmalar, piyasa fiyatı oluştuktan 

sonr2, fo.ktorleri o şekilde kullanır. ki, marjinal ürünün değeri, 

mc:~lın piy<7.sa fiYatına eşit olur (ll 7) • 

lu noktadan sonra, faktör fiyatl2.rı ilc üretimde is

tihc.1,::~m eel. ilen faktör miktarlarJ. ça~pılarak, fonksiyonel gelir da-

zılıhlı bulunabilir • 

.iı..ncak bu analizin kuramsal varse.yımle.rının ne ke.dar ge

çerli olduğu ve bu mikro yaldaşımla fonksiyonel gE.:lir daz;ılıınının 
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gerçekte hesaplanıp,hese.plana.mıyaoağı bundan sonraki değerlernemizin 

konusu olacaktır • 

. :_c. ]''aktör I'iyatlarl Analizinin Gonol DeğerlGınesi 

Günümüzde fonksiyonel gelir daCılımının belirlenmesinde, 

mikro ekonomik bir yaklaşım olan faktör fiyatları analizinin yeterli 

olmc~dı~ı ve faktör fiYatlarından hareketle, fonksiyonel gelir dağı

lımının ::~çıklanam:ı.yacağı ileri sürülmektedir. Yine günümüzde gelir 
' 

d<=:.i~ılııaında, d evletin etkinliğinin önem kc.zandığı görülmektedir .Lu 

e~~ilimlor, faktör talebinin ve dolayısıyla fe,ktör fiyatlarının bclir

lcrun~sini sağlayan Marjinal Verimlilik Teorisi'nin bir çok yönden 

eleştiri konusu olmasına yol açmaktadır. Herşeyden önce do, Marji

nc~l Verimlilik Teorisi •nin dayandığı varsc~yımlar tartışılabilmekte 

ve bc:zıl2.rı da kabul edilmemektedir. 

Marjinal Verimlilik Teorisi 1nin aşağıdaki varsayımları

nın 1 kabul edilemiyeceği il eri sürülmektedir (118). 

Teori'nin, bütün piyasalarda tam rekabet olduğunu 

varsayması, 

Teori'nin, tam istihdamın söz konusu olduğunu varsayma-

sı, 

- Teori'nin bir faktörün marjinal ürününün değerinin ve 

miktc.rının,müteşebbis tarafından bilindiğini varsayması, 

- ~:Ceori 'nin, bütün üretim faktörlerinin elde ettiği e:;slir

lcrin, marjimal verimlerine eşit olduğunu varsayması ve bunun sonucu 

olc':l''[~k da fe.ktörlerin istihdam edilenler tarafından istismar G:dile-

bilccc,~ini gözden uzak tutması, 

Teori 'nin emek faktörünü diğer üretim faktörleri ile 

bir tutması ve bunlar arasında bir ayrım y2pm2.ması, 

. -· .. ~_.?.;eori '~i~, bir faktöre ödenen fiyatın her iş kolunda e

~it ~ı~ca~~ varsayması, 

(118) LI:PSLY-STEINER; A.g. e., s,4'j6.-437, 
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.D elirtilen varsayımlardan dn hareketle, Marjinal Verimli

lik Teorisi ve dolayıs:ı.yla faktör fiyf:',tları analizi ile ilgili oır~

r2,k şu yargılar ileri sürülebilir: 

···Marjinal Verimlilik Teorisi t:,ci:E:ığince belirlenen fonksi

yonel gelir değıluııı, adil de;ğildir. Çünkü daha önce do görüldü:{c:ı 

:::,ibi, teori her bireyin toplam gelirden katkısı kadar pay alaca;ını 

ileri sürmektedir. Oysa durum böyle dc_::::ildir ve bu görüş de hata

lıdır (119). Çünkü her bir ey ya dE: faktör bir iLli, toplam gelir d en 

l-:cnC.i katkısı l{adar pay almame,ktadır. lıu birimler ancak söz kom.:ısu 

feJ{törün, marJinal biriminin katkısı kadar pay sahibi. olmaktadır. 

F2,ktörler :~örneğin işçiler, birbirlerinin yE-rine geçebildigi için, 

marjinal işçinin ücret:L;,diğer işçilerin de ücret düzeyini oelirle

ycbilmektedir. Oysa ki marjinal işçi, verimi en düşük olan işçidir. 

Lyrı ce. bir faktör incelenirken diğer faktörler, sabit kabul odilmck

tc.c1ir. Gerçskte do herhangi bir faktörün bir biriminin kc,tkısının 

ne kı::dar olduğu bilinememe::ktedir. Çünkü bütün faktörler birlikte 

kullanılmakta ve det;işmektedir • 

.. Günümüzde faktörlerin payle.rının, yalnızca piyasa güçlori 

(koşulları) tarafından b~lirlendigi de sbylenememektedir ~120). 

(119) LIPSEY-STEINER; A.g.e., s.436. 

(120) :Uu konuda bak. Ali GEVG.tLlLİ nHoath 'de "Piyasa Güçleri Artık 
l:ıir Düş" diyor!' "Mill· et Gazetesi, 4 Temmuz 1975. lVlakaledo 
piyasa güçlerini p1yasa ekonomisini) olanaksız kılan etken
ler, İngiltere 'nin eski başbakanlarından Edward Heath ı in 8Ö
rüşlerinden hareketle şöyle açıklanmaktadır. 11Heath' e göre, 
bunların ilki, kapitalist toplwnlar içinde kesin olarak, y2-
nılgıya yer bırakmayacak bir iktidar kayması olayının gerçok
lsşmiş bulunmasıdır• lıu iktidar keyımsEBJ,, var olan iktidar dcn
e:,eleririi değiştirmiştir öncelikle" ••• Hıeath ı in dolçıylı yold2.n 
dile getirdiği şey, üretim araçlarına ve giderek tümüyle eko
nomiye sahip e_örünen kapitalist sınıfların yanında, vnrlıklu.
rı bulunrriadığı halde, nitelik ve nicelik yönünden gelişmeleri 
ile, modern çalışan sınıflar::ı.n ikinci bir güç halinde toplurı.ı 
sahnesine çıktıkları olgusudur. Hcath, piyasa ekonomisini o
lanaksız kılan ikinci etkeni d'e burada vurguluyor • Yeni ça~I;dc 
halk, çok daha büyük çaplarda bilincine varmaktadır, kendi 
haklarının ••••••••• " ~ak.A.g.m. 
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Ç"Ltnkü çağımızda piyasa güçlerini etkisiz kılan t;elişrneler olmc:.ktı;:,

dır. ~u telişıneler içinde de, iktidar k3yınasınd~n ve toplumun bilinç

lcrmıcsinclcn söz edilmektedir. Emek faktörü dışındaki faktörler .; e·L~~' 

b[.~z:.:.. :mildB.l12.lelere rağmen t;piyasa güçlerinin sınırlı ctkinlirJÇi i.::..ori. 

s·U.rülcbilir • .b..ncak emek faktörü için durum farklıdır. Emeğin sE.:ndi··· 

k~ü::-:şmc,sı sonucu, e.L."'leğin fiyatı, piyasa koşullarındakinden farklı 

bir şekildE.: oluşmaktadır. Piyasa güçleri kadar, sendikaların da et"· 

kinlikL.::ri açıktır,. :Ayrıca devletin çeşitli şekillerde, faktör fiyat·-· 

ların::: müdahalesi görülmektedir ... Yine devlet~ yeniden gelir dağıtıcı 

poli tikc::le.rla fonksiyonel gelir dağılımını etkilemektedir .. "Sendika-~ 

lo.r, lı-l.i.kü.metler, büyük kuruluşlar gibi gruplar ve bireyler tarafın-

d.c:-.n vcrile:n kararların arz ve talep çerçevesinde fonksiyonel gelir 

d<<;ılımını ctkilediği"l'ir ge~~ek.t"ir (121). 

·· Günümüzde faktör fiyatları piy?,se. tsüçlcrinden çok, kuv

vetler demgesi olarak tanımlanabilen bazı ~güçlerin ya da müdahale·

le:rin etkisi altında oluşm&ktadır. özellikle emek faktörü ile ilgi·: 

li nüdo.halclcr çalışmamız yÇSnünden önemli olrtı.aktc:.dır. Günümüzde 

c;.:_:,el: fc.ktörü gelirinin oluşumunda sendikalar etkin bir güç olmakta 

v ·· işverenler karşısında bir ınonopol yaratıJ.mktadırlar. Devlet asga:...· 

ri ücretleri tesbit ederek, emeğin fiyatını ya da gelirini PiYasanın 

arz ve t~~ıcp koşullarına bırakmar::ıaktadır. İş j:c::nunları ve diğer sos

ycl c:.m<.~.çlı kanunlarla da, omck gelirinin oluşumuna müdahaleler ol···· 

ne. k tt~~ 7 işsizlik s igortaları il e emeğin p2.zarl ık gücü koru.rım.s.ktc:,d:ı_ ~ ., 

.A;ynı mi.:,Q~c~haleler emek dışındaki diğer faktörler için de söz konu ... 

suc1"ur. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapı~an c.ro.ştırmalarda, ücretle

r in :~'.rz ve talcbe bağlı olmaktan çok, sosyal değer yargılarının 

sunucu oü~rı:::.k ortaya çıktıi~ı görülmektedir (122) • 

Devletin faktör fiyatlarımı müdc:h2.lcsi ye.nında, cku.;o ..... 

ı::ük hc.yc.tc::~ Girmssi de gelir dağılımın:ı. etkilemektedir. Devletin 

( 1 21 ) S CHN IT ZER ; .A. b. e. , s • 4 • 

( 1 2 2 ) PLN ;; A. g. e • J s .1 7 , 
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piYc.s:~(len faktör satın almc:ı.sı • üretimde bulunması, işgücü istihdam 

otuesi vo borçlannası, faktar fiycıtları.nın.oluşumu yönünden önemli 

olnc.ktr:dır. bunlar yanında sosyal güvenlik ho.rcame..ları vo yeniden 
' 

;elir d2~ıtıcı politikalar da faktörlerin fiy&tlsrının ya da bOlir-

lc:.rinin9 sc:dece piyasa koşulları tarafındEm bclirlenınedi:§;ini açık

lıkls. :_es termektcdir. 

-ME:rjinal VGrim.lilik Teorisi, faktörlerin fiys.tlsrın.ın 

E"tE~rji:rL'.l verimliliklerine göre belirlondi[;i görüşü ile, rekcte;çi 

bir tc:hlilden hareket etmekte ve genellikle de tam rekebet koşı.üle

rını bonirrısemektedir. başka bir deyişle,1 bu Teori 'de "Kişilerin ta

:rua.me:;n rc:.syoncl bir şekilde, sosyal etkilerin 2.1 tında k~üm2.yc::rak ade

tr-ı 11 İzole" durumundaki davranışlara" (123) göre hc=ırcket ettikleri gö

rüşü geç erli olakta tır, Aksi durumda teori işlur.eyecektir. i.: u n eel en

le de t2~El rekabete ilişkin tüketici, üretici ve piyasa varsayımları

nın k.:bul edilmesi zorunludur, Oysa bu varsc::.yımlar iktisat ilmini 

nornatif yr~pan kısıtlayıcı varsayımlar olmaktadır (124). 

-laktör fiyatları analizi, daha önce de bE::lirtildi(Si gibi 

r:ül:ro bir c.nalizdir, Oysa fonksiyonel gelir c.12<~ılımı binlerce arz 

ve tal \...P t:üçlerinin sonucu oiarak ortaya çıkmc,ktad ır. :.:.ıu duruıııda bu 

nDc:liz bizim bilgilerimiz dışında daha ayrıntılı bilcilere se.hip olll..'1-

ıtı.c:.:.c.1ıkçc~ ~ bizim ilgilendiğimiz faktörlere bc.C;lı olarak, nis?i pc::yla

rın nı..::~:;ıl dsğiştigini ortaya koyamaınakt2.dır (125). Çünkü d8.h2. önce 

de l:ı:..lj_:rtildiği gibi,mikro yaklaşımı beni:ıısoyon Neo-Klasik Teori/ı{Lo, 

cırlck f:':ktörü d c dahil bütün ür e tim faktarı cr :initl.-;:-.:f!Satıar:ı, (geJ.Jr·i:e,r:ı~J 
f:Jttör 2rz ve talebine bağlı olarak faktör piyo.sasında bolirlen::Lek

tcclir. liu ncd~:;nle de mikro yaklaşımda gelir dc.jjılımı sorunu, faktör..-

(123) Yülmcl ÜLKEN; Fiyat Teorisi,Cilt:II, Çc::;·le.yan l3e,sın-;_evi9 İstan
buli 1972, s.19. 

(124) N .Klı.L.DOR; "Al ternt.~ ti ve Theories of Lis tribution", The Lebour 
Mc.rket; (Der.~,j.MCCORlVIICK-E,Owen SlliiTH) Penguin lVIodern Eco-
nomics Rcadings, London, 1963, s. 360. 

(125) SCf.tll\ITZ:E.R; A.g.e,, s.4. 
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1'--rin fiyc.tlandırılmr~sı sürecinden öteye gi tmoyer ok, firmaların fak

tör tslcplGrinin niteliği ve bu faktörler için nisbi fiyat süreci

nin bGlirlcnmesi olarak görülmektedir. Yine mikro yaklaşımın, toplam 

gelirin emek ve mülk gelirleri arasındaki dc~ğılımı ilc il~,ili çok 

önc.:;_ııli bir soruna da açıklık getiremedi,ği görülmektcdir (126) • .DU 

durunıd2, fonksiyonel gelir dağılımı analizinin faktür fiyatları an2-

lizini n;:;tığı ve makro bir nitelik kazandığı görülmektedir . .Dunun 

ön.:nli bir nedeni de, taktör f;Lyatlarının belirlenmesinin skononlik 

bir nitelik kazanması ynnında, gcltr dağılımının belirlenmesinin 

ise.; Gkonor;ıik nitelikle birlikte sosyal ys. da _insancıl nitGliklor 

do k:..zc.ndığı ve bu sorunun çözü.münün; devletin uyguladığı politika

ı[~rd::·.n d2 2yrı olarak düşünül ernediğ id ir • .Ayrı ca gelir dağılımı il c, 

ti.i.k!...-"tim ve ys.tır:ı.m harcamaları are.sında ya:Kın bir ilişki görülmekte

dir. Yin0 büyüme ve kalkınma teorileri gibi me.kro modeller do, cclir 

c1ağılı;lıınc::. dayanmaktadır. ı.:u nedenle da fonksiyo?el gelir dai~·ılımı

nıi-ı, mc:Jcro yaklaşımla ele alınması zoru...'1.lu olmaktadır (127). 

Görüldüğü gibi. günümüzde gelir de.,;ılımı makro bir sorun 

olc.r2.k ortaya çıkmaktadır • Her ür e tim faktörünün tople.m gelir d eki 

nisti payının belirlenmesi, toplumda~i bütün sosyal gruplar yönün-

don oncm kazenmaktadır. Çünkü her sosyal grup, ulaştığı refah clüzc

yini t:::o:cumayı veya aşmayı amaç edinınektedir ~ Modcniyetin ve buna 

br-.~~~·lı olc:Te.k sosyal ilişkilerin artması, bugü..'1.kü refah düzeyinin a

şılmr~sını zorunlu k;ılmaktadır. Günümüzde her sosyal grup kendi ckc,nomik 

ve sosy[:Ü düzeyini, yinG kendine benzeyon diğor sosyal gruplarla 

kr:-:r~]ılc:.~tıre.rak dc,;erlendirmekte, onlardan gG:ı;'i kalmaya tahammül 

ecL ... ıil.'-'L1cktodir. J.JU n~denlc de gt:lir dağılımının. incelenmesi ve giC.:lir 

dc:~~ılımını belirleyen kurallar ;ın ortaya koı:ıulması; iktisatçılar, 

sos~.i·e.l poli tikaç;ılar ve sosyoloğlar tarafın(l[;n çcşi tli yönlerden 

öncın k:z:,_nmıştır • .İktisEJ.t ilminin bir amacının da milli ge;lir.icki 

i22.§l_l:.J;~O~; ALi• e• 2 s,463-464. 

(127) Vurı:ü SAVAŞ; İktis~di Analiz, Hil~l Matba8.cılık Koll.§ti.' 
ist2nbul, 1970, s.513. 
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:::;,rtışla birlikte, bu artıştan_kişil .Ti:r'- ya da sÖsyal grupların ne 

orc.;_nda yararlandıklarının incelenmesi olduğu gorülmektcdir (128). Bu 

u:6ellikler gelir dağılımı sorumma, bir e,rz-talep sorunu olmaktan 

ö·~;e anlamlar kazandırmış bul unmaktc.'~d.J.r. Bugünkü anlanıı ile gelir 

clsfsılımı insanlır~ı ekonomik, sosyal, antpolo jik ve politik yönlm:j_ 

ilc kapsayan bir konu olmaktadır. TI2.şke:, bir deyişle gelir dazılır~ı.ı 

1Juc,~i.n tam anlamı ile insancıl bir ~~CJl'"'tUl olarak ortaya çıkmakta ve 

,~,Iwnomik, sosyal özellikler taşın-ıak te, C:. ır. Bu nedenledir ki gel ir 

dağılımının makro bir yaklaşımla incslenmesi kaçınılmaz olmakta-. 

dır (129). 

2. MAKRO GEL İR DA GILIJ.Vli 1\J.'TAL.:i: Z .t 

:Eaktör f"iyatları analiz:i.nin genel de[?;erlemesi sonucu o:c"

·caya çıkan nedenler, fonksiyonel c~c.lir ds·ğılımının makro yönden c.no.

lizini zorunlu kılmaktadır. ]'onks~Lyonc:l c:_;,;elir dağılımının makro yön-

c·:,_:;n analizi ise, E'izyokratlar'a k;:<~:~:-c t,itmektedir. Ancak l9.yüzyı-

lın sonları ile 20. yüzyılın başlarını:~ kadar bütiiı.'1 iktisatçıların 

5l,:,isini gelir da:?;ılımından çok, kay:n<:::k tahsisi ve gelirin yaratıl

ı:ı:-csı konuları çekmiştir. İkinci J}L:"mJ:.:~ Savaşı 'ndan sonra büyüme ve 

:·· '.lir dağılımı sorıJ.nları önem kazanmaya başlayınca) bu konular çuJ;: 

2·önlü olarak inceleme konusu olmu.ştur. 

IVIakro c\:onomik anlamda :~.:::1 ii' dcığılımı ile il :;ilen en ill;: 

IJ ~.lims el okul mensuplarının 18. y~.:.zy2.lın s onunda JTizyokre tlar ol

cl.l:.ğu gorülmektedir. Fizyokratlar 1a cure f.:;konoınik olaylar, tabii 

l;:;:ınunların etkisi altında bul-unmaJdc:.dır. Bu tabii kam.ınlar da F'iz-

yokratlar tarafınc1an "Tablo EkonomjJc 11 ile açıklanma,ğa çalı şılmış·t;:.ı..r. 

l:izyokratlar 'a göre &elir yunünden, tcplıJ.m üç sınıfa ayrılmakta.dır. 

(128) Jean lVLARCHALL; "Milli Geliri~1 Bolüşümünde .Ana Teorilerin Bi:c 
Panoraması", (Çevi.Sencer DİVİTÇIOGLU) 1 İ.Ü.-İktisc.t l:akültesi._ 
ıv:eomuası, 22 'nci Cilt, No.l, T~\::.m 1960-Aralık 1960, s.3. 

(lc~9) ]·onksiyonel e; elir dağılımın::L, C.JWDOİilik yonleri dışında inc<Ü8-
yen bazı sosyolojik g&lir dc-:,~~cl:ı_;,,ı ts or ileri de ort3ya a tı1-
makla birlikte. bu te.orilerin sesyolajik sorunları belirlerııcJ;: 

dışında, başarılı olduğu söylenememektedi~· 
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..L)U sınıi.lc:.r iÇinde de en ÖllCiilÜiSi Çiftçiler (tC:TJ..r.ı sınıfı )olmakt['~ \ 

topl~.:r1C:l~'. en verimli iktisadi fac:.liyet d~ ,t2ı.rımsr~l f2.e.liyotlor Jl:::r2k 

ortc-yc:. çıkn:r~ktctd.ır. Aynı zamanda çiftçiler, k.:c.n(~ilcri dı,şınc~aki di

i;er sınıflc:rı da beslemektedir. Çiftçilerin b ... slcdiği bu sınıflar

d&n biri, tcpr2k sahipleri sın~fıd~r. Toprak s2hiplcri sınıfınJn 

liri, çiftçilerin kendilerine ödedikleri kir~ cclirlcrindon oluşm2k

t:~c~ır. Ç~~nk"U. çiftçiler kendi r:ıc:.srafları çıktıkt:-·.n sonra k~::lnn net 

geliri ,t:....pıTk sı::hiplerino ödemektedirler. li'izyokrrtlE~r'a göre, çift

çiler v,._. t:!prc:.k sahiplcrinC'.en sunraki sınıf, kısır sınıf olc-:rak bc

lirl~ncn~ .s~n&yicile; tüccarlar ve serbest m0slck snhiploridir. 

1 izyokre,tlar bu üç sınıf are.sında t;·:,lirin nasıl akıı::. cös

tcr ~i. i Vj cr 2:ıldığı sorunu ile ilgilenmi-şler 7 buna k.:~rşılık geli

rin :r r:: tılm.c::sı ilgilerini çekffiEmiştir. :E'izyokretl2.r gelir c:.kımı ve 

özellikle ür;:;tici sınıf olan çiftçi sınıfının J:·rcttığı :::;elirin top-

1-u;:-;:~~:.:.ki sınıflar arasında n2s~l dağıldığını c.çıklr.rrıa~a Ç8.lışm.ışlari:""' 

s2. c~2~ e,::..rçck ı:nlamı· ile bu konuya bir c:,çıklık e:c.tircmenıişlcrcür. 

ÇiftçiL.:.r il0 topre.k sahipleri sınıfı arS:.sınclc.ki ilişkiyi bclirlc

r:ıck ıst :_ı::. elerine rağmen, topr[~k sahipleri sınıfıne öd0ncn to:pre:k 

r.:o.ntunn ne. s ıl Gl uştuğunu ar2ştırmamışle.rdır. 

I izyokre.tlar 'dan sonra gelir dağılııııı sort:nunun çok yönlü 

oL_rr.k incelendiği görülmektc;:dir. Ozelliklo l;cmu tccrik yönCi.sn il('i 

ç,_:.kici oh:ı.uştur. Uygulc:~me.da gelir dağılımı ilc il~;ili tooriL:::rin sı·-

nıfl~ntırılm~sında .c-enelliklc Kaldor 'un lfJü tcrnc.tivc Theeri es of c 

D is tribı::cion" ed. lı incel em esindeki sınıflanc1ırmr:: es E: s Eüırı~rne,ktsilır 

(130) • .L.J:ıcc~k bu teorilerin sınıflandlrılmasının &Ş8.{;ıdaki gibi bi-r' 

biriıL~:.:.:n ..:çıkça ayrllmadı,3-ı da belirtilmelidir. Ayrıca gelir c'l.::>:?ılıL.ı 

ilc il_,ili iktisadi düşüncenin gelişmesinde, bı.ı. tc.crilc::rin c:.izj_s•.::.l 

bir sırc:. izl0di~i de söylenemez, Çünkü iktisatçılc::rın kişis0l cji--

1 - · · · d bulunduklG"·"rl ortamın knsul-lc.""rına ,;,o··rç., çr-sıı·tı-i im~~rınc ve ıçın e . • v~ - • o - ~~ ~ 

· ~- ı·ıeri su·:rdu··klr:-·rı· .ı:ıo .. rülmektcdir. ]crklı c2-iliml•.:.rc r~ ~.::--· çoz~.rtl yL.J.L:::.rı - o o 
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men, gelir dağılımı teorileri g;.;nel1iLle Kaldor 'un sınıflamasına :2;;~

~,.,:.m olarak dört grupta toplanmakte:ı.rhr (131). Bunlar 9 

B. I.Ie.rx 'ın Gelir Dağılıı:a ~·c::orisi 

C. Neo-Kllisik Gelir Da.;~ılıını Teorisi 

D. Keynesyen Gelir Da :J_lıüıı Te or is i' dir. 

JJ,~ü,adaki gruplama;ya rağmen R.icardo 'ınm ve IVlarx 1 ın gelir dağılımı to

c.ı:.:':·_ıc:-rinin9 Klasik Gelir Dağılımı 'I-~oTisi olarak birlikte incelen,~i-

_,~ı (Je gorülmektedir (132) p 

Gelir d8),ılınıı ile ilgili tc. orilerin incslenın8si ile 

•• _ c:_ sonra da gôrüleceği gibi, bu -cc or ıl erden bir senteze ulaşılam,- __ 

dır. Bunun i;;i:r1dir b:i bugün teL: ve kesin bir gelir dağılımı -cc-
:.:;:-~Lf,;i kurulamamaktadır. Çünkü teor:Ll:.r gsrçek hayattan çok, bu tc-:::o-

r:'lcri ileri sürenler in gôrüşler ine dc:,yanmaktadır. Ün; tim genel o-

~Gllikleri ile fiziksel ve rasyonel n unlara ba 31ı oldu~1u halde~ 

i'c:.J<::tör fiyatları analizinin gsnel ete:~ rlemesi yapılırken de gürül

clüCü gibi, <:?:,elir dağılımında ekonomik kanunlar yanında sosyal, poli-

tü;: ve antropolojik ilkeler ya da oz,:::llikler de geçerli olmaktadır-. 

(131) Gelir dağılımı teorileri ile :Llc;ili olarak daha g2niş biL-j_ 
için bak. KAL~DOR; A.gem. 9 BHONI<,NBll':::;Nl\ER; A.g.e. 9 s.30;:;-444. 
:Norman KEISJ:ill; Macroeconomics, I-\.sncLoın House 9 l'iew-iork, 1971~ 
s.274-292. D.Ivl.NUTI; "Vulgar 2conomy in The Theory of Incom_.::; 
Distribution" }1 Critigue of Ec;,unomics Theory, (:Der.E.K.I-flJNT
jesse G.SCWVA-Rrr7.), ~~nguin Mor' --.~n:;ı ::<;0onomj_cs Readings, LondoE, 
197 2 1 s. 222-232. jean RüBlNSOF; "Prelud e to a Cr i tiq_ue of Ecoıw-

. mh 11 A , 9 7 '> ' "· ,-, C'QDI ,, -- CK 1 mı c .ı. eory 1 • g. e. 9 s .1. -2·~ Lı·• l~_;_li J.-ı.Vd. ; Nages, Penguin I~o-
dern Economics, London 9 1970, s.l32-l48. 

(1.32) IV.larksist Gelir Dağılımı ·Teorisi hoTiç, Ricardo ve Keynesyen 
Gelir Dağılımı Teorileri arc:.sındc::: görüşler ileri süren ikti
satçıların, Neo--Klttsik Gelir :Dai,-.ııınu Teorisi başlıt;ı altınC:~a 

incelenmesi de sakıncalı gorül:-:~cJctcdir. Örneğin "Walras Tiı:ıi 
Genel DGnge Teorileri tı ile "N c:o-Walras Tipi Teoriler 11 olar al;: 
belirlenen lilJoğ;rusal Prot;ramlaıtLc'. ·reorileri ile", "riiarJinalis-i_; 
Teoriler" den hareket eden c:er-;i tli o_crelir daP-ılımı teorileri l~C' 'S ,J c:ı 

Neo-Kl~sik Gr,:;lir Dağı1:ımı Teorisi başlığı altında incelenecek-
tir. Bunuı~la beraber belirtilen teoriler, g,enel anlamda Neo
Klas ik Teori 1 d en de farklı de~ il d ir ler" Bak. KALDüR 9 .A. g.m. , 
s.349-350. 
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Piy~ SC . .:_:Li.çlcri, yerlerini diğer güçlere bırc:;.lc;·ıcktl?.dır. ~u di.?;cr cü-;

l.::;rin C.c t:,cncl olarak~ sosyal güçler şcklinı":c bclirlenırıcsi ç:..k ~2.

,şırtı cı ol:r:ıe.ır;.Lkt:::.dır, Günı.iıı.ıüzd c: gelir, d.a,zılımı, ck~ncmik VG susy2l 

yon~~c.n k~~:z.::·.nc1ığı öneme kerşılık,aynı şekilde. teorik yönden süveni

lir ve geçer ilkelere kavuşturulamamıştır (133). 

~u genel açıklamadan sonra genel üzellikleri ilc oncc9 

Kltsik Gelir Dağılımı. Tc.orileri~.olRrak trmın~L.n?.n B.ic::.J.rdu 'mm Gelir 

Dn~ılımı ~ccrisi ile fuarx'ın Gelir Daıılıını T0orisi cçıkl2nccak,da

hn sGnr· c~c l~eo-Klasik -ve Keynesyen g-elir D<~ılımı Teorileri ince·-

ı ..;n :~c ek tir • 

A~ Ricardo 'nun Gelir Dajılımı Tc.:..-risi 

Rioard o 'nun Gelir De.ğılı:ır.ı To Jr :i. s i, f:.:mks iy :m cl e:_ elir 

dc.-;ılLnnı ı:ırıkFo ybndGn inceleyen ilk bil.in:.sc.l tcc~ridir- Kapi te.

list 'oir c.kc,ncınide gelir dağılımı sorununu inceleyen B.ice.rdo ve 

.dlr:rx 'ın G-elir Da,1·ılımı Teorileri • Kl8.sik Gelir Dr:[.ılımı TeoriJ_cri 

oı.r~k ~2 ~ilinmektedir. 

üicardo t Gelir Dağılirr.ı.ı 1'eorisi ile~ tcplam ;;ol ir in 

ür~ -Liı:: k.~·.tılc.n sınıflar are-sındaki dağılıını ilc ilgili kure.lları 

ocliı~ı~ı:~cJi e.maç edinmiş (134) ve 1800 ~ı.lıat:ıhda.k ~s.rLietr~tnlıı 

c:~~L'J':ük v;:; scsyal duru.ı.11ı.-ınıJ e;öz önüne alarc..k t•J·.Jrisini ·s·oliştir

;ııi/si:c . .ı_,u yıllarda İnbil tt-re 'de sanayile:şm'.:. h<::r•.::kcti y.:mi b?şls.-

(1.33) SLVL.~; .h.g.E:;,, s.5ll. 

(lJ~.) Ricsrclo 'nun 9 Kasım J820 tarihindE:. 11 1::-,liticc.l Lconcmy" adlı 
ki tc: bı il e ilgili olarak Rob ert 1\flb.LTHUS '2. yB.zrtı -:;ı bir rr.ıe~
tupt2. bu eğilim açıkçe. e:,örülmektedir. Hicerdo mekt-ubunda 
11 Sizo e,öre iktisat bilimi ZE-nginliğin ni tcli/1ini ve ncdcr:.l8-
rini s,rs.ştırme.ktadır. J:-ana. göre ise iktisı:~t bilimi c.>.hc-. çok 
s<.nP.yi ürctiminC: katılan sınıfle.rın c:::ldıklc..r-ı peylerı :.;c-lil'·-. 
ı.~ycn kanun::ı..arı inceleyen bir bilillı de.lıdır .... Her t,ün. bi
rrcz dr.hc., araştırme.lardan birinci düşünce: şeklinin boş ve 
l'cld;''.tıcı, ikinci dtiŞÜUCG ŞOklinin ise ~Jilimin cE::rÇE:k S'TI'.2.Cı

nı belirttiğine daha çok inanmaktayıın'~ dcmt:.ktu~ir. ~ak.Kıı- · 
DGrt; A.~~, s.351, . · .... 
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mc:ıkta, ekonomik hayat tarıma dayanmakta ve ülke tarım ülkesi gort: ... 

nLi.:münde bulunmaktadıri Mill1 gelirin önemli bir kısmı tarımdan elde:: 

edilmekte ve yine gelirin büyük bir bölümü toprak sahiplerine rant 

vlo.rak gitmekte~ gc::lir kalan kısmı da ücret olarak işçilerin geli: .. :·::_

ni oluşturmaktadır. Toprak sahibi ve işçiler birbirinden ayrı iki 

sınıftır. Ekonominin gelişimine ba',lı ole.rak da müteşebbisler sını··· 

fı gelişmiş ve bu sınıf gelirden payını k~r olarak alınağa başlamı,'J-· 

tır. Burada k~r; hem sermayenin geliri olan faizi~ hem de teşebbüs 

sahibinin geliri olan karı belirlemektedir. Sonuç olarak da Ricardo' 

n1.ın Gelir Dağılımı Teorisi; toplE,m e:clirin~ rant, ücret vo kar ola

rak dağılımını incelemektedir. Tarım kesiminde geçerli olan bu kL~

ralların9 aynı zamanda sanayi kesirı1inde de geçerli olacağı Ricardo' 

nun Gelir Dağılımı Teorisi'nin bir ba§ka özelliği olmaktadır. 

Ricardo 'nun Gelir Dağılımı ı:.Leorisi 'nin, daha sonra da gt:

rüleceği gibi dii;er gelir dağılımı teorilerinden ayrıldığı önemli 

bir özelliği vardır. Bu özellik de Ricardo 'nun "Principles of Pol_,.i

.:_t_i .. cal Economy 11 adlı ki tabının giriş kısmında belirttiği ve teorik 

0c:rçeklere de uygun olduğunu söyledi,~ti, faktör payları ile ilgili 

c;cı~üşüdür. Ricardo 'ya göre 11 Toplumu..ı--ı degişik dönemlerinde toprak, 

emek ve sermaye faktörlerinin, rant, ücret ve faiz olarak to1lam 

eelirden aldıkları paylar değişik" olmaktadır (135). 

Ricardo 'nun Gelir Dağılınu Teorisi 'nin açıklaninası, iki 

ilkeden yararlanarak yapılmaktadır. Bunlar tıiVIar j inailik İlkesi" ile 

"Artık-Değer İlkesi" dir. "Marjinallik İlkesi" toplam gelir içinde 

rantın payını açıklarken, "Artık-Do,:~er İlkesi 11 de, ücret ve kar payla·-· 

rını açıklamaktadır (136). 

Ricardo 'nun ·Gelir .Dağılımı Teorisi 'ne göre; skonomi t_,,. 

rım ve sanayi olmak üzere iki sektorden oluşmaktadır. Ricardo tarım 

.(i35) SRAJ!'F'A; A.g.e., s.5. 

(136) Bu konuda bak. KALDOR; A.g.m., s.349. 
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scktoründ.o tcplc:~m gelirin rant, ücret ve k2r cl2rak c1e,ı:3;ılımını bcli:ı;-;

lcJcn 1-:u::.."'::lların,aynı zam2.nde. Sl?.ne.yi sektöründe de e;oçsrli ole,bile

cc_:-ini ileri sürmektedir. Aşe.[;,ıdaki şGkil ilc tc:rım sektöründe ge

lir d::-:_·:ılıı;ıının ne.sıl gerçekleştiği ve gelir .c~c:t.?;;ılımını bcüirlcycn 

kur:cllcTın neler olduğu..belirtilr~ektedir. 

Tahıl y 

Miktarı 

V 

c 
E 
B o 

Kar (RANT) V 

u 

Uc ret (UCRET) • M 
V 

o X 
L L' Emek Hiktarı 

Şekil: 1 Ricardo tiodeli'nde Gelir Da~ılımı 

~ekilde ( OX) yatay E:kseni tarımda lnül2nıle;n emek miktE~

rını? (OY) ekseni de bütün tarımsal üretimi temsil eden tahıl mik

t.:.:.rıı."lı ı.:,ostcrmcktedir. Tc...biat şartları (topra[ ın verimliliği) ilc 

tokn:_,lCJj i ·belirli ve değişmez varsayıldı;;ınC:.c, (V-OY) e,jri~i ,ciııck bi

rimi bc~çına ettişen ortalama verimi gösteren "Ortc:,ls.ı:ıa Verim E._:;risi", 

(V-iiV) c:~risi de 8Ill8ğin marjinal verimini (;ostsron 11111e,rjinal Vc.;ri.Lı 

E;r is i 11 slmc.ktBdır. i u iki fı:.-~rklı eğrinin v2~rlıd;ı .Az Gl an VE:.rinı.l cr 

Ke.n1.-mu 'nun e:;c.çcrli olmasından ileri gelmektedir. :...unun da nc:"d . .:..ni, 

tu:pra~:ırı sınırlı clrnası ve farklı özelliklor te.şım<"'.sındandır • .L;C

lirli :r::üktc:.rdaki toprak üzerinde dahe. fazle, emek kullc::nılması bEş

kc• bir c>.yişle kapital/emek oranının sabit c.ılup, buna karşılık c

mck/toprr:-.k ure:.nının değişir olması durumunc1['. 9 .iı.z<::~lan Verimler Kanu

nu ccrc~:~incc;her yeni emek biriminin veri.Lıi ~~~ügCJccktir. l.)u duruı:ıı-

c1a C.e, lıcm crte.lama verim, hem de marJinal vcri.in e.zalacaktır. Sonuç

ta d::- "Ortc.lama Verim Eğrisi" ile "Marjinal Verim Eğrisi" birbirin

den uzc,klc.şacaktır. 

Yukardaki şekilden yararlanarak belirtilen varsayımlar 

c:~ı tınc"..a, b elirli bir emek istihdaminda ne. ke.dar tr:rım üretimi ya-
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pıL:~.o.ı.l,~cc __ ini hesaplamak mümkün olmaktadır. Kapital/em~:;k or2nının 

se:.bit (;lmccsı durUmunda, (OL) miktarında emek istihd21ll cdildi_j-indo 

toplc~m ~:.rstim (OCDL) alc:mına (;Şit olmaktadır. Dc-,ha önce de belirtil

c1i5·i (,ibi Ricardo 'ya göre rant, ortalama toprç,ktaki üretim ile mar

j inul toprc..ktc=~ki üretim miktarları veya başka bir c1eyişle emeğin or-

tslc.~ma verimi ile mE~rinal verimliliği arasL1c1c-:ki farka eşit olduğu -;;ı 

için 9 to)lo.m rant (.DCDi-;.) alc.nına eşit olmaktcc1ır. Lurada r1:".ntın bü

yükl-Li.~ü .L·~z~:len Verirrı.l or Kanunu 'na göre düşme gös te;ren "Ortalamc:: Vc::rim 

.::.~risi •nin clastikiyetine bağlıdır. Toplam üretimin (OCDL) oldu:ftu bu 

mcıc1clc:c9 (:uCDL) alanı rant geliri olarak b elirdiğinde, geriye kalan 

( O:U.L.L) c.lc.nı ücret ve ka·r toplamını oluşturmr~ktadır. Ricardo 'ya göre 

ücret, ..:..L.ıc~~-n ms.rjinal verimliliğine eşit olmamektc,dır. Şekilde c,c gö

rülc.~ü.{J. ı_;ii)i srüG.~in marjinal verimliliğini b elirleyen ( O.lo.tiL) EÜ<~nı 

sadece ücret ~elirini belirleaTı.eyip, ücret ve kar toplamını vor:mckteair. 

~u durumda ücret ~ıcğin arz fiyatına 5örc belirlenir. §ekilde

do cı:;:ıo,~:in c.rz fiyatı t2,hıl cinsir-ıden (OÜ) gibi se.bit bir fiyat c.,lmak

ts. ve cmr_k c:.rz c_;:;risi (OX) eksenine-paralel bulunmc.ktc-:.dır. Di5,cr uir 

deyişle (Ot) s.rz fiyatından emek arz eğrisi sonsuz el5stik olmı:"ckt<l 

v;;; be;li:c."'li bir ücret duzeyindc sonsuz miktc.rda Gnck bulunabilcce]·ini 

e:,dstc:r·nıcJr:tu~ir • .ıJunun nedeni de; Mal thüs 'ün Nüfus Teorisi 'no göre, 

ücret'lerin en E:Z geçinı düzeyinin üstüne çıkmr·.sı halinde, c1oğumlc:Tın 

artmc..sı sonucu uzun dönE:mdc tekre.r en az gcçinı düzc.,yine inebilcccği

dir. :Wu nedenle de emeğin arz fiyetı ya dc:, (OÜ) ücret düzeyi, en c:~z 

t::,sçim cL.zcyine eşit bir ücrGt düzeyi 1 olmakt2dır. :0u duru.ında emeğin 

marjinc.l verimi ile (OÜ) ücret düzeyi e.rasındc:.ki (Ü:Giili:) alanı toplam 

ktrlc.rı oluşturacak, ii~it:iiS:~ kalan (OÜKL) al2nı da toplam ücretler o-
-.,,' 'C.'' 

larak belirlenecektir. 

Riccırdo'ya göre k~r, 'emeğin marJil12.l verim eğrisi (V~MV) 

vo kı.ül<:3ııls.n emek miktcırı t.s.rafından b el irl cnmcktedir. E..'neğin mc-~r

jine.l verim eğrisinin aşağı doğru kıvrılması he.li ile, emek istih

d:;.mının ±e:'.zls. olm8.SJ. durumunda toplam k~r düşük olm&ktadır • :Uu du

rumc1c.-o. istihc12111 s eviyesinin bilinmesi önemledir. Ric2.rdo 'ya göre- is

tihuc.m seviyesi ve dolayısiyle emek talebi, unck arz eğrisi (ÜK) ilc 
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::::mc:~?in nLrJinE-.1 verim eğrisinin kesişınesi ilc bclirlcnı:ıı;:;yip, (OÜ) 

ücr;:;t ch~z.:::rinc1c emek istihdamıAa imk~n verecek sermaye birikii':ü ta-

rc.:fınc~z-:n lJ <~lı" rı E.n1""'Lekt,c::odı" r. ;;U nedc·nl C l• stı"hc'J Df,1 , • ı k k t uı - - ~ ~ -~--· GCI 8CC 2ffi0 mik 2-

rı, cıü~:k arz ve t~=ü_ep- eğrilerinin kesim nokte.sıylc:: de~il, tahıl cin

sinelen b-.:..lirtilen toplam cm8k talebi ile l:J0lirlcnir. :Lc.şks bir dc

yi;şlı:;, ne mikte.rda emek istihdam E:ıdileceği, s crmc.yc Çı irikimine br:.~~--

lı olıLı.:-:ktc~c~ır. 

Scrmc::.ye birikimi .,.:nRicardo 'ye. göre :ıücrct :Fonu'' ilc c~ynı 

E.nlarııc:. cclmcktcdir. :Ju durunıdı=, Ricardo •nun s is temin d c is tihdc,m' 

nıevcl.-~t ııt.J'crct :Eonu" ile belirlenmektedir. S:rı:::c.yc birikiminin ye 

ds "Ücr,_.t :E\mu" nun artması ilc birlikte ,emek telebi ve d:.üe::yısiy

lo c,c istihd2m büyüyecektir. !'akat bu büyüme (ÜK) e:nısk arz eğrisi-

nin ye. t2y cl.e.re.k yukarıya do,zru çıkmasıyı e. c:.c;il, (LK) e;~risinin 

sa 1'2 kı:~ymcsı ile mGydane. gelmektedir. &urada (ÜE:) emek arz eğrisi--

nin yı..:ı_l.c-Tıyr' kayamamas1n.ın nedeni dahec önce c~::::: b olirtildiği e;ibi, 

ücrotlcrin en a.z geçim düzeyinde ve sabit olmc,sıdır. İstihd;::tnıın 

artmLsı ise m<:Tjinal toprakların üretime 2.çıl.mr~sınc:. neden ol2cak

tır. :U-ı;J.1VJ1 sonunda da "AzalE~n Ve:r:Lm Kanunu' işl eyecektir. "Azc:le:.:n 

Verim K~:.nt.::ı1ı::. 11rıu.n işlemesiyle toplam üretimdeki artış yav2:şlar v0 

ayrı cc~ dı:: ktr gclirl0ri azalır. J.ıu durw-nda is tihc1amd2ki artış, k8:r-
. ' 

ların clüşm·~~sinc yol açmaktadır, Istihdam (OL-'-) oldu3unda kar sıfır 

olmc~kt::clır. Çünkü (OL:ı) istihdem seviyesindG, :;nıc..ğin marJinal :pro

düktivitos~ (OÜ) tabi ücret seviyesine 0şit olmcJctı2dır • .Qu,_durıırof-

( .. ) ( .. ı) da UEJ:·G :.~ıe::nı rantı, OUGL ala~ı da ücreti oluştur:ı:ı~aktadır. Gö-

rüldü.~ü gibi (OLı) istihdam seviyesinde k~rle.r düşerken, rent te. 

ar tma k t:~ c~ ır. 

Şekilde (OL} istihdam düzeyinde k~r, d::.hn önce J.; b:lir-

tilc~i(i :.i~Ji, emeğin marji:ha~ verimi ile ücret düzeyi arssındaki 

fe,rktc:,n c~o.:~c.n b ir artık olmak~a ve k~r /ücret crc.nı ,, te.rım s ektö

ründe kf::r hs.c1lcrini belirlemcktcdir, Ricardo sisteminin L_;;lcy,;bilıcı-s

si için dene.: halinde sanayi sektöründeki knrlılık orenının, tarırcı 

scktöri.üıc~c belirlenen k~rlılık ·oranından farklı olm:c.·~sını zorunlu 

kılıımktc.dır. :E arklılık olduğunda sermaye, kar cre.nının de.ha yüksek 
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vldu.~·u se:ktori..; ke.yace.ktır •. .Ju durumda. te.rım ve sf'~nc:yi sektörlerinde 

k~r v'r'C:.~'lının fr.rklı olup,-oln1t:dığının t-esbiti ön,:..mli olmaktadır .. 

.uurc.r::<:-~ bir s,_:,runlt: karşılaşılms.ktadır. i:ıu da E.icr~:rc~o 'ye. &.;öre; ta

rım sc..l;:tör-:.:nG.c hem girdini:q, hem de çıktının t2.hıl cinsinden bclir

tilc1 i~~;i, ~JZ'.şkc:, b :i,r d.ey:i.şl e tarım e ektôründ o çc.lışenların ür ctinıl e

ri ye, c~a iicrctleri ile tüketimlerinin tahıl cinsinclE;r:ı. olduğu V2.rsı.:~

yılrH?.ktL:.,ır. Lu du,rumda. ~~- sektöründe h<:;ı11 üc;rct ödemaleri olE,rak 

girdi, hcıu c1c ürün olarak çıktı aynı mal - t<:.'.lnl .... olınf',kte.dır. Sa

nc-,yi s :~.ktört~nr:1c ise; girdi ve çıktılar dc,3iş;i.k :mc:.lle.r vl<~.rak e:;orul

nıe:kt::.c:ir. Girdi yç, da işçi ücretleri tahı,l üze:rir;ı.don belirlenirken, 

çıktı ye .. de~ kişi be.şına veriııı,ürctilen de.ğişik msllE~r cinsinden 

bclirlcnr,L2ktcc.1ir, Çıktl. far~ olarak değişik s2.nc:.yi malları elmek~ 

tEdır. :Uu n:..cl.cnlc tarım ve se.nayi s-ekt-örlerinde pı:Tr.sE.l kar oranıe~

rının :..çi tli(1i, sanayi ürünlerinin· fiYatlarının~ tc,Pım ürünl Gr ine 

göre: uc-v.zl2.ı:u:~sı ya da pab.als.nnıe.sı ile sağl.ane.biloccktir. Görüldüğü 

gibj_ ,:::_.:::; ,::ı_\.nl~lcştirme,fl.yat yoluyla olmakte, vo s .::.1eşi ürünlerinin . . . 

t iye. tl .. rı t<.;.rını ürünleri tarafından -p·clirl elim ektedir .• 

.i:.ncc.::k bunun mantık yönünden tutarlı bir yol elebilmesi 

için, Ücr .. ~tlcrin ts.hıla ya da tarını ürünlerine c;ore dÜZC!1-lClli:G.CSi 

ilc birlü:tc, yint: tahJ..ld&n vluşan ücretı;;;rin tc:~mc:.ı:anın aynı şe

kilde t2.rımn hcrca:ru7ı.ası zorımludur. Eğer ücr::tlc.rin taiLıe.mı tahıla 

harcc:.ru:rı8,zsc::ı, senayi ve tarımsal fiyatlar arasınr1c:-,ki farklılaşmP.1a.r 

gerçok ücrotlcri de do~iştirccc-ktir~ .wwıun sonucu ols.re;~k da kar 

hı::. elleri f2rklıla~maktadır ~ 

Ricardo 'nun Gelir Da.ğılımı ile. ;i.lgili c!.ü.Şfu:ı.bel:er.inin, 

geli,~niş -'-~lk<:-lerde farklı gelişmeler göst<::rC.isi e_örülmektsc1ir. Ri

carc~o,rr~nt ];l[::yın.ın artış göstareceğiP:i ,ileri st.rhUştür, ancak tc:p

lanı c;clir içintieki ~ant :payı artış gösterecc{.inc,düşnıüştür • .ı.:cJ.ir· · 

til en c1üncmd c In6 il ter e 'de tarımsal ra..ntın tcple.m gclird<Jki .Pt'.yı 

yüzc1:: ı c~,_:lc.yle.rıne. düşmüş ve tar~sal k<:-:.zançlf.:rın milli gelire 

katkısJ. c~2 y:.~zdc 5 'den faz1a olanw.mJ.ştır. Yine ücrstler de Ricar-
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d o 'n mı b elirttiği gibi 9 asgari geç im ö.uz ey inde kalmamıştır. Üretim

.· c; ~", ,, imin yük s el :rı. es ine bağlı olar al::: 1 ur tan üretimle b irlikte üc-

:: ·. ·cLr de yükselmiştir. Emeği sosyal ;;rc:nden koruyan çeşitli yasal.::: .. c 

( bu eğilimi artırmıştır .. Ricardo 'nu:c-ı ileri sürdü~ü ,gibi 1 ücret-

J.cL in yükselmesi ile birlikte doğ-cun ;,:_r-cışları ve bunun sonucu ol2.-

:;_".Jr c1a c11.ek arzındaki artışlar olac2-0:;·ı ~I<J.rsayınıı doğrulanm.sını.:; tır. 

üto YE~ndan Ricardo 'nun döneminde b c;le:,:J..r::r ve meslekler ar2, sı ücret 

:ı:c:~::cklılıklarının gorülnıe si, Ricardo 'n-cu-ı t,orüşler i ile çc:ı tış:rrıB yara t-

~ıotır" Yukarda belirtti~imiz nedenlerle, ~elişmiş ülkeler açısın-

rO<om Hicardo 'nun görüç,leri bugün için unem kc;;_zanmazken 1 gelişmektr:; 

olan ülkeler yönüncJ.en ileri sürülen .~>:)rüşlcrin geçersizli,ği konusun

da aynı yargıya varılanıamaktadır. Çl.mkü gelişmekte olan ülkelerde 

hızlı nüfus artışı, büyük toprak sahirlerinin çokluğu, yeni başlaya:::1 

sc::nuyileşme hareketleri ve genellikle ekonominin durgunlukla karşı-

lc:c·nc:ı.sı gelir dağılımındaki eşitsizllklerin önemli boyutlara ula

;:;ıaL ilmesine yol açabilmektediro Özellikle Latin Amerika Ülkeleri 'n

c~Gl::L e:ğılimler ~ Ricardo 'nun gelir da~;ılımı teorisi ile ilc,ili gö

:ı:'-..:.:~,;lerl·1i doğrular gozUkınektedir (137). 

B. Marx 'ın Gelir .Dağılımı Teorisi 

a~ Genel Olarak 

Marx' ın Gelir Dağılımı 1>:.or itıi, genel olarak Ricard(.)' 

nı.:ın Gelir Dağılımı Teorisi 'nin değişi},;:: bir şeklidir (138). Bunun c~2 

nsc:.eni aynı yüzyılın ve aynı toplumun sorunlarına makro ekonomik 

,-.... ~lamda bir çözüm aranmasıdır e Rica:cdo gibi l\iarx da kapitalist ge

lişme sürecinin sonunda bir durgı.ml•:ı..lcla karşılaşacağı:gı _ ve ka

:ı;ı:Ltalist sistemin yıkıla cağını ileri s'.i.rmektedir. 

Daha önce belirtildit;i gibi B.icardo 'nw.vı Gelir :Oağılı:ı:nı 

Tcr:,r is i, "Mar j ina ll ik İlkesi" ile "Artık -Değer İlkesi" Ü:6c::rine kurlÜ

);'u;c:tı;~ ... l:l.:i.cardo Jl:rl:iJ k-Değeri, toplam .:~:~·;lirden rantın çıkınası sonucu 

------------------
(137) Ricard.o 'nıın gelir dağılımı teo:rtsinin günümüz ;s..-ônünden eleş

tirisi için b3ko P:8N; .A.g.e.~ s.!:-2-43. 

(lj3) Bu konuda bak .. KALD01-t; Aryg.mo, s.356-359· 
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goriyc~ k:: lc.h kô.r ve ücret toplamı olarak bclirlCJmcktedir. Yine Ri

cardc 'ye: ::_;or o un ek faktörü, toplam geliri y:,:.rc~ tmc~sına karşılık, rcm

tın dı,:şınC:aki gelir payından se.decE: bir kısmını almaktadır. Diğer 

kısım. k2.r :~ı.:~yını oluşturmaktadır. 

G·~-lir Dağılımı Teorisi 'ni nErnek-Do,:~or Teorisi" ve 11Artık

De.=·cr Teorisi "nden hareketle belirleyen Marx ise; Teorisi 'nde "E

mek-Do,~cr T'corisi "nden hareket etmektedir. 11 L'1l:.:Jr .... Dc·:~cr Teorisi" her 

d o."_?-crilı kc..yn::: ?~ının emek olduğ·unu ve herhangi b ir ınE'clın üretimi için 

geçerli c:r:ıck miktarının, o malın dc~~erini belirledicini ileri sür

mektedir. Ke:rx bunde.n sonra, "Artık-Değer Teorisi 11ni ileri sürerek 

enh>~,_in kcnc1ini idaırı8 maliyetine, eşit d.eğer ynrc.tt:;ı..@;ı zorunlu se,fhe.

dan sonrnki hor değerin, Artık-Değer olduğunu ve b~ınun kapitalistin 

payını cli.;:.şturdud'unu ileri sürmektedir. Marx kenC.ini idame mnliyeti

ne eşit olc:::.n ücret e eş değer yaptıkte.n sonrn işçinin y&ptığı ıı;~ ::.iJ§? 

bir Artıl->:-Dc.~cr ve bir fazla ürün ha) .. inde gc:rçoklcşccc:ktir" d8mck

te:lir (139). 

:Lu d u.rumda Marx, Artık-Değe~' in ;topl::.Jı1 üretim kıymetinden) 

emc;in 2~rz fiyc:.tının çıkarılması sonucu buluns.n fark cldu[;unu "b8lirt

mcktc v~ l.::ı_o .. f::::rkın k?.pitalist tarafından çr~lınc1ıtını ileri sürrıwk-

tedir. 

Iv~crx 'e. göre 1 Artık-Degeri tLeğişken s ermeye b elirlcınektcdir. 

De.~;işk,:n scrw:.ye işçi ücretlerinin ödenmesini s.::.z,laye.n scrım:·.ye c•lur

kcn, :::c.lJ~t scrıu-,ye içine de7 binalar, ınakinc-~l:;.r ve gcrskli he.nınBddo

lE:.r t;iı:ıııck-tc..dir. Sabit sermayeye (C), de[;i;ıkcn sermayeye (V), Ar

tık Dc~c..rc (S) ve Artık Değı;;r Oranına da (s) dersek, Artık-Dcccr; 

s .::.rı:1Lys tC'..raf.ınd~?-n bclirlc_neceğindcn ve yine değişken ser_ 

mayc.. ilc or2.ntılı olacağından .Artık Doğer Or~: nı; 
s 

(s- ) şeklinde 
V 

b elir c.:. cektir. lv.i.erx "Kar:ı.n kap i teli st işveren tc.ro.fından tümüyle c..:;be 

indirilmcdicini" de belirterek, Artık-Değerin bir kısmının rant, bir 

(139) Ko.rl I1J:iJLX.; Fi;z::at,Ücret ve Kar, (Çevi~K.S2Jür SEL)~ Sosyal Ya
yı~ü:::.r, İste.nbul, 1966, s.64. 



-- 92 -

kısı;ıınııı c~ e. fo. iz olarak ayrıldığını, ke.pi tal is t işvc:r om: bu duru.muy

ıe. anccJ:,.: cncüstriyel veya ticeri kar deniL;;n bir p2.y kaldı~ını ileri 

sürmckt,;;·~ir (140). marx, k&r ve ücretle il~:·ilcrl.irıckte, rant ilc kar 

ETe,sınc~c.:. bir c::.yırıın yaprüamaktadır. i-unun da nedeni, Ricardo 'dan 

fC<rldı ol:?.rc:.k Marx 'ın, "Azalan Verimler Kan1-ınu 11na inanrrBınış olmasıdır,. 

Lrrx, Artık-Değer Oranının di,ğor bt:~tün koşUlların aynı 

ks.lm·s:ı hc·.linc~,__ - emeetin, iş kuvveti değerini yenilernek için zorun

lu olc:~:c: kısıEı ile, fazla iş veya ke.pi talist hcs::,bın2. fazladan çs.lı

şıle.n .ze:-::.r:;.c:~n z resındaki arana ba~~lı oldu.~unu soylcmcktsdir (141) • 

. l'L.:::rx? daha sonra da gorülcce,ği gibi ,kcpi tc:list sistemde 

Artık-D cı~ Or2.nının büyüycceğini savunur. ilu.nun nedeni olarak da, 

. . .ı..ı . ... . d d ı uk ı " ucrut.. -:.:rııı cst:;arı sevıye en ana y arı çı.K2"~:nycca,z,ını, emek arzı 

ile ücretler ccrasında tersine orantılı kötüms cr bir il::_inin oldui~u

nu ve bv.rıun için de fakirleşme ve istismarın Clovc:.ııı ::;G.ece.ğini ilc:ri 

sürer. :Wu ci.u.rmnda Ricardo 'nun uzun dönemG.e ücrctlcrin "Asgari Geçim 

Hadetini 11 aşmr.:.yo.ca;;ı görü~ü,lY.larx için dE: goç erli olm.aktadır (142). 

lı.nceJc s orı-:.,ı.ç tc~ki bu b enz erliğc rc:~ğffien, dah::ı. s :.nrs. da görüleceği gi

bi nccl~_;nlcr farklı olmaktadır. 

&orüldüğü gibi"Artık-De~er 11 .:ç,;avraiLn hoııı Ricardo için, hE..lll 

de :tvlz.rx iç in onEJn kazanmaktc:cdır. :Uu durumda l\Icrx 'ın "Artık-Değer 

Teorisin n( bilimsel bir temel hazırlayan kişinin, Ricarclo olduğunu 

söylemek yalnış olmayacaktır (143). 

lü<~rx 'ın Gelir Da~ılımı Teorisi 'ne k.:~rşı, günümüzde - ko

nu.ı.'lıuzl?. il,-:,ili olarak - il0ri sürülen bazı ön ~ml i i tirazıarı şu 

şokilde özetlemek mümkündür~ 

J.-. &crç ckto kapitalist sis teın, l\h:arx tc.rı:,fından çizilen 

.. t' "' . d" tablcyc-. ı..,1ycun bir e:,elişme göstermemiş ve ucrc ..ı..cr asgarı ~cçırn Lu-

zeyinc1c k2lmc::~ııııştır. Sanayileşmiş ülkclerdo rcGl ücretler son yüz

yılın ortal2rından beri yüzde 300 civarırida bir artış göstermiş-

(1+0) 
(1+1) 
(142) 

(143) 

~ . .J..RX, A. L. c. , s • 69 • 
A. g. e., s~.6 5., .. . .. 
:ı_.u konuc1!::-: bak. Nevz2.t YALÇINT.i~Ş; Ucr.:-tlcr ve: :&"'YJ.ek Arzı, I.U. 
İlctisc~t :Ec~kültesi Ye.yınlt..rı No.252, İstcnbul, 1969, s.29. 
l,ilse.y K'uh.üÇ; HantTKar-.Lıolüşüm TE:oril\.n2, ( ~.::;ksir) ,1965, s· 42 • 
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tir (li).tı-). Reel ücretlerin yüksE-lmesi ilc birlikte 9 işgücünün top

lam cclir içinc~cki payı da yi.ikselmiştir. "Gelir D2,Sılımı Şekilleri 11 

açıkl2.nır1.~on ,c~e.ha önce de sörüldü:?;ü gibi, Ar,:ı ::rikc. Iirlcşik Devlet-

18ri 'nde 19:29 yılında M.illi ~elirde emek payı yüzde _54).,Jb olurken, bu 

oran l972'dc yüzde 75.41 'e çıkmıştır. Aynı t:~·c..lişıne ingil tcre 'de de 

olmu§ v:: ~mck payı ıS:si::Q.-19'6"0 Dbneminıt1o yüzde .... -'f7:'c1cn yüzde 70JQ's. 

yüks clmis;tir. G.:.lirin kaynaklarına b ekılmaksızın c~a,;ılım şekli olan 

kişisol (_,elir dağılımında da 9 yine dahe. önce görüldüts"ü gibi alt ge

lir 2rulnmd2. bulunanların cranlarında düşme; gurülmüştür (145)" 

:.:·,.-IV~e.rx 1 ın, s erme,yenin organik biloşiı-:ııindcki değişiklii{;in) 

- sı:-.;.bit scnilc:.yonin, değişken sermayeye göre c..rtrtıe.sı -kar oranları-

nı dl...l.ştlrocoLi e:,brüşü şüphelidir. Çünkü sabit scrmc,yGnin artmesı, 

her işçinin (~c.b.E fazla makina kullanımını sc:.jl&r ve bu şekilde iş

gücLi.nb.n verimliliği artar. ArtEm vt::rinıe ra;!,mon, ücrE;tlerin değişmo

di si V2_::_~s;..'.jrıldığında, yaratılan gelirin ÔllCL~li kısmı· kap i talistc gi-

der. :Lu c1~:: kcpi talistin kar payını arttırır. Görülcce2:,i gibi, scrrL<~-

ye birikir.ıi il\:i zıt sonuç do,~urrı.ı2.ktadır • .wir yr.ndc:~n sc::bi t sermaye 

miktrTı c:.rtmE:kt&, diğer yanden da kar hadleri yükselmE-ktedir. Oysa 

Marx b;..m-w1. c.:.ksini söylemE:kto ve sabit ssrmayc c:-;r-Gışının, kar urmı.-

l2rını dLcf}LTCCCcSi iddiasında bulu..'1lrıaktP.dır. Mr.:cx, scrrı:ıayenin orı;Sa

nik bilcşimind::ki değişikli,;in (sabit scrı-:-ı2yc artışının) sadece er;ı.c

ğin verimini arttıracağını ileri sürmektedir. Oysr:, 1;ıu s.rtış aynı 

zamE,nc~c. 7 teknolojinin de :::1e2:işti~zi anlanunc:, ;::;-::.lmcktedir • .i.:u iki ot

kcn c1c,Jd1r .lıc:.dlerini düşürücü baskıları önlcı:ıcktcc1ir. Irı:ı:ıe. Adclnan•a 

göre; tıKc.:ı:ıite.lin organik bilcşimindeki yüksclı:ıclcr sonucu kfr had

dinin Guşm~mcsi halinde; kapitalistler arasınd2ki rekabetin kapital 

( 1 4 4 ) P:..:;N 7 A. i.;; • e • , s • 5 4 • 

(145) :.Wü· ::;:orüşE.. göre de"Aynı şekilde gelir da2ılımı öne.ı.ııli bir dc
~:;iı;;iklik göstGrmcmiş ve e.scr bir dc:?.işiklik olmuşsa, bu eşit
sj_zJ.i:~;i c::zaltıcı yönde olmuştur. :Bo.k. Irrn2 AD1LlVJı.N; Ekonoı~ik 
:Uüy;.mc ve Kalkınına Teorilt.ri, (Çevi' Vurs.l Si:ı.V.ı ... Ş), :..Wursa I.T. 
İ.A~8demisi Yayınlari, No.ı, İstanbul 1972; · s-94-95. 
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b irikiı:ü r~rttıkça hızlanmasına s Gb ep kalmayacr,,3;ı gibi, teknolojik 

yenilikl::rin de tı:~mamen cnı.c~i azaltıcı olı:ır:ü2.:rı t;;crckLl(:Zo D,:ılayısiyle 

yedek işsiz urCusunun büyfun(;si ve toplam ürctirr. içinde ücret :pe,yının 

azal~ası sbz konusu olmayabilir •(146). 

Gcli:r Da.Q:ılımı ilc:; iL:dli vJrrek 11:1arx'ın dctha önceden 
··~ u , 

görc:m ..... c.1i~-,i bir telişme de, toplurndaki sınıfle.r yönünden olmuştur. 

Marx 'a ,~;urc; tc-:plumda sadeec üretim are.çlarının mülkiyetine sahip 

ole,n kt:.:pi t2.listl cr le, bunların karşısınde. ulr.n ücretliler vardır. 

Koyl·J. sınıfı c,oz önüne alınnamış ~ve bu sınıfın Z2ll22nle. nisbi öncülinin 

azal::'.CC'>.,~ı il,:.ri süriilmüştür. M2.rchc:ü 'ise, gi5.nJ.mt~zde beklenilmeyen 

bir clun:c.:nlc. k~.rşılaşıldı~ını ve ti.jknik :;cli.;;;ı:.ıc ilc birlikte müste.h--

dem, mcnur ve tcknikı:.r sınıfının ortaya çıktıCını bclirtr;ıektcdir • 

.ı.: u sınıftclöl cr s ermeye sDhibi olnıame.klE, b 0r2.b cr, :ı;;cı.hc-,lıyq mal oln:uş 

ve uzun bir c;;;:i tim ve öijrcnim safhası geçirmek zcrundr kalmıştır, 

E,;i tim v:.__ ötrcnir:ı is e bir yatırımdır G Il/ıütoşcbiJis lw.do.r olmamE.klr, 

berr.JJCl", nrL'i.stahd.cm, memur ve teknikerler de bil" bc.:kıme. kepi telisttir-

l.er. K:. z<nçlc-~rı da e;enellikle, ücrotlilorin kr:.zo.nçlarının üzerinde--

dir. Lu nedenle milli e,~:.lirin dEtÇ;ılımına yalnız iki sınıfı katmE:k 

hEtRlıdır (l47)a 

'l:- lV~E,rx, kapitelist sistcıude dovlctin e_.cüir da;~ılıırcına 

ilgisiz 1c:::~lc1ı{:ını v-ç; iktisadi hayata :müdahE•.lcdc bulunmadığı görü

şlirıdc.:r:'ciT. Oyss. gelişim farklı clmuçtur. D evle. tin servet de.ğılımına ve 

faktör fiyc.tl2.rına müdahalede bulunması, cd:i tin clP.n::~kl2,rınc1an ycı

rarl?.nıi~<:/.a iırsEt eşitsizliklerini gidermesi önomli sonuçlar yarat

mıştır. Svl1(~ike.ların kurulması, asgari ücret tcsbitlori, sosyal 

refc.lı v0 t,üve:nlik hizmetleri, ekonominin be.zı s d:törlcrinin milli

lcştirilJiLsi ve devletin yenielen t;elir da,_gıtıcı politikalarla ı:ıilli 

geliri ycni•"i.cn dngı tıma tabi tutması, Marx' ın bu konudaki tGorik 

gorüşl c:.~ ini c1 oC,rulamaınıştır. 

(146) :Cu !jl:ç_~~n"®.rfti& bak. A.rs.e·, s.94· 

(ı 4 7 ) ICAR ChAL 7 .h. g Gm. , s • 8 • 

.. 
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b. Ricardo ve Marx Modellerinin ~arklılıkları ve Genel 

De,zc.rleme si 

Rica.rdo ve ivlarx 'ın G::~lir Da :ıl ımı Modelleri &rasında 

ciü::;ııli farklılıklar da vardır (148). Çc.lışmamızla sınırlı kalmak 

-~.z ~~'G, gelir da~·tılımı yonünden bu :i::'aı~t:ıılıkların onemlileri şunla:.' 

clm;: l;:tEıdır. 

,- "Azalan Verimler Kc,rıunu 11 na inanmayan Marx, rant 

ilc kar arasında bir ayırım yapmamı::;·i.;ıı~. Bu durumda Artık-Değer ı 

ı~.::::ırc, k&.r ve faizden oluşmaktadır. I<.'.i1a önce de belirtildiği gibi 

::::"ı", kapitalist. i0veren tarafından ·c-LJ1rüyle cebe indirilmernektedir, 

l'(;}_)r<. k sahibinin toprak üzerindeki ı.ıunopolu, rant olarak kendisine 

.i~··cık-DeJ:;;erin bir kısmına sahip ç:ılTL lıc.kkını vermekteG.ir. Di[;;er 

~-,:i.(c:,n üretim aro.çl"-<rı sahipli(;i G.c :,:z:::_:.>italiste, bir Artık-Değer 

;~:~ J.c:maktadır. Be:..ka bir deyis;le fiııc:ı1s h:apitalisti, bu Artım-De_>·_;: . .-:i __ , 

:.i_]~' kısmını faiz adı altında tale.:..ı C .. öilccek duruma g:ln:skte ve 

it}V :n;rıe de bu şekilde ancak endüst:::·j_:,-~:1 veya ticari kar denilen bi~-" 

D:Y kElmaktadır. 

- Iü.arx eme,~in arz i·i_;;, -;;:,_nın. (ücretinin), yalnız ct-: ·(iz 

lııl veya tırımsal tirlinler cins inds:.~ c~ e i.l 1 2,enel olarak her türlü 

Lic'J. cinsinden belirlenece.jini ilsri 8c.rmcktedir. Bir ba:şka deyişle 

i~)V::renler, eme~in L:;tücünü para ko.ı·:,,ılı~_:ı satın almaktac~ır. Bu 

r·::1-ı(,c.. emek herhan0 i bir maldan farLl:ı. 0.s~~ildir (149). "Talep ve ar-

::-;:· i_,C:ıre ka:ı;ıi talin de2,erinin yükselıü .. si c_:J.bi, işçinin de.1eri ve hat-· 

t2 fiziki varlı ~ı ile hayatı da, h:::;J.:':.~Lc:.nrsi bir malın arzı ,5ibi düştl

lh,lı:ıd~.tE.dir. Işçi kapitali, kapitc.:.l (,. işçiyi üretmektsdir·" (150). 

B~.~ > .. c~enle Marx, k~rın üretim içi:nc~;~_l;:i ~;_)c,.)"ını; işçi ba;;;ına ödenen 

üC:... :.-c ıle 9 her işçinin ürettiği mc..1 c.:c<::.sındaki i ark olarak belirl o·. 

(·j : o) \. -~ _; 

bu konuda b2k. KALDOR; A •. :_;,.":;. 9 

I\ ar 1 IıiAJiX 9 A Cr it i cal Ana ly s üj 

don, 1954, c.r? s-540. 

s. 356. 
oi Capitalist .Prodı..:ıction 1 Le:.i.ı· 

Karl 1\f.LAR.X; 11 .L:ıstranged Labour ::.nd Capital" A Critig'JC of Ec?n( 
mic Theory, (:Der. L.K.HJNT-Jcsse; GoSCH:\AB.TZ) Penfuin ~flodern 
bconomics .ı.i.Go.c~~ings 9 Lpndqn, .1972, s.ll6. 
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ler ro~se::ı.ri (_eçim düzE.yinde +.ıtulacaktır. Ricc-:ri.~G 1da. "I,J.al thJ.s 'ün 

f(:,.;...;.Tccrlsi 11nc1cn hareketlE-, ücr~tl~rin uzun .:ı<:.ın.~dç;. SS§.:.ri c,E::çim 

zsy.Lıü :·;;e:.Lııyr,ce.ğın:L söylcmc::ktcdir (151) •. imcak Iv~s,rx, ücr;.;tlGrin 

ge.ri .· .. ç:ım dLzcyinde tutule.cağını ke.bul etmesine r.::: LLn, Ricr~rclc 

dü-·· 

bi nl\IE~l thüs '·Lı..n Nüfus Teorisi "ni benimsc.mumGktc ve bunun nedemini ~ 

işsizl~rc.cn meydana gelen "Yedek Emek Ordusu"na be1lecmaktadırQ 

c:. s-

·.i.l-

Tı.,<.~rx bu durumu...;üç de:vrede incelemektedir. J..irinci devrede 

emek c~rzı, :...m ek talebini aşme,ktadır. :Emek arz ı il c 8.1.-ııek tal cb i ara

sınG.c::ki fe.rk "Yt.dek .Emek Ordusu .. nu oluşturme.kt.?dır. Iüarx'a göre; ke.·

I·i t2.list 6clişm6 sürecinde tarım, z;anaat gibi kepi tr:.list öncesi sck

törL.::rr:~on~ kc.pitalist sektöre emek akımı olcluZ,u sürece, bu "Yedek 

Ernek Orc~usu" varlığını sürdürecektir. i.iu durt..ınıde. da ilcretler ase;a-

ri c.;cç:iı:ı. c~·üzcyindc tutulacccktır' icyrıca kapitalist sürece. eo8Çmiş iş

lctnı-L ... :cin~ kc:&ıitc::..list sürece geçernemiş işletmelerin aleyhins b::.yüme

si sonucu.rıc".2~, emek arzınde.ki artış, taleb e göre devamlı şc.lc:ildc bü;y-ü"

yeccktü. J;ekc:t k&pitalist sektördeki vGrim <-<rtışı ve €_;elişme hızı 

iş s izl -:.:r ord us unu 8r i tip, işgücü taleb ini artırdı 6ınde. da ücretler 

artr~cc.k ~ k2rlar düşecek ve ke.pi talizm bir kriz ile kE,rç,ı ke:-:rşıy2, kc:

lnc2ktır. lu da ikinci devredir. :Wu durumda sermaye birikimi yB.vaş· · 

layıp, scrm2.ysnin organik yapısı değişecek ve sonunda emek te.lcbi kısı

le,ce.ktır. İkinci devrede reel. ücretlE:.rde belircn artışlar, kapitalist

ı er i e:mckt en tasarruf sağlayan teknolojileri uy gulamaye. yön el tc cek· 

(151) Ricnrdo'nun Teo~isi'nin öselliğini, Malthüs'ün nüfusla ilgili 
ol::::.rc:.k il eri sürdüğü görüşü teşkil etmiştir. "lYiel thüs 'ün Nüfus 
'j.'~orisi "ne göre; ücret arttıkça nüfus da artacaktır • .wurada 
c..n,:.k arz ı el~stikiyeti, sonsuz gibi kabul edilmiştir. Ücretler 
y-l.Lks clc1ikç e, emek arz ı da sonsuz olarak 2rta cak v0 bu c1ur·l.liTl da 
ücrctl(..rin ,asgari geç im düzeyinde ·kalmasına yol açacaktır. :Lu 
sür,_ç ücrE-tlerin azalması durumunde.,- nüfus ertışı hızınL1 da 
c1ura:cs.[:ınl ve sonra işgüqüne olan talebin artması ile ücrctle
rin yükseleceğini, yüksek· ücretlerin de nüfus artışını yemiden 
~ızlandıracağı esasına dayanan otomatik bir mekanizm& olu~kta
(,ır. ·ucrE.tler belirli bir devrenin sc,nuı1dc-~ daima kendili;iinc~en 
k2rşı kuvvetlerin harekete geçmeleri ilc, e. sgari geç im he.c1:1i 
düz(..yinde dengeye kavuşmaktadJ.rlar, .uak.Kiı.LDOR; Jı..g.m., s.J56-
357. 
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tir. Yeni tekniklerin uYgulanması ve sermaye yatırımları da kar orc.:m

larını düşürecektir • .Kar oranlarının yükseltilmeye çalışılması ise, 

bir taraftan sermayenin merkezileşmesini, diğer yandan da 11Yed€1r· E

mek Ordusu 11 nu tekrar ortaya çıkaracEktır. Bu durum da, ücretler in 

tekrar en az geçim düzeyinde ol~şmasına yol açacaktır. Sonunda k<:J:pi

talist sistem Marx'a göre; sefaletle karşılaşan bu işçiler tarafın

dan yıkılacaktır. 

- Marx ve Ricardo sistemleri arasındaki bir ayrılık da t 

cıcrmaye birikiminin nedenlerine iliı:;ıkindir. Ricardo 'ya göre serına~~o 

birikiminin nedeni, yatırırnda kullanılo.n sermayenin karlılığı ile il

:~;ilidir. Oysa Marx 'a göre bu birikim, bir seçim işi değil bir ihti

-;;-aç sonucudur. Çünkü ka:pi talist sister,ıde rekabet söz konusudur ve 

kapitalistler aralarındaki rekabet nedeniyle, sermaye birikimini ,::;er

çokleştirmeye mecburdurlar •. Ancak bu şekilde işletmelerini büyüteaek

ler ve daha yüksek üretimde bulunabileceklerdir. Kapitalist sistemdo

ki rekabet sonucu da sermaye ve ürctiın 1 monopolistler elinde topla

ıw.co.ktır. Bu durumda ise; sermaye lürikiıni, rekabet bakımından zo:::..,lm

lu olmaktan çıkacaktır. Rekabetin ortadan kalkınası veya azalması, 

tekelci kapi talizın doneminde sistemin bir krizle karşılaşma sına yol 

açacaktır. Bu krizin nedeni işgücüne olan talep fazlalığı değil, ka~ 

J)italistlerin karlarının tamamını yatırım veya tüketim malıarına sarf

cLıne yetersizlikleri, bir başka deyişle effektif talep yetersizli;~·i

dir. Kapital birikimi ile birlikte, işsizlerin sayısının artması ve 

aynı zamanda ücret haddinin an az geç im düzeyine yakın olma sı sonucu 

eıı.ıeğin ortalama geliri, sanayileşme hızıandıkça azalacaktır. Bu da 

toplam talebin düşmesine yol açacaktır. 

- Marx 'la Ricardo 'nun ba;;;ka bir ortak noktaları da, sernı~>.ye 

birikiminin artması ile, kar hadlerinin düşeceği konusunda birle§mc

loı-·idir. Kar haddinin düşmesi de, ka:pi t2list sistemi ekonomik durcı.m

l;__l(j,a sürükle ye cektir. Ricardo ve IQ~s ikler, kar haddinin düşme sini 

11 Azalan Verimler Kanunu" na ba_ğlarken, I\1arx 11Azalan Verimler Kanu

nu" nu benimsemediği için, bu konuda bir açıklık getirmeyerek kaı~ 
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haG.lcrinC:,cki düşüşü, kapi to.lin organik bil eşimindeki değişmsye b':.GS

lamıştır. Lu şekilde d~ sabit sermayenin, c1o2işkcn sermayeden de.ha 

f~~zlc. r~rtiıı.:::,sının kar oranlnrını düşürecegini ilc..ri sürmüştür (152) ~ 

Kc.pi tc:lis·i.Jlcrin k§.r oranlJrını yüksel tmek istemeleri do Marx 'a gor~, 

ekonomik krizlcrin başlamasına neden olacaktır. 

l\I2.rx, bu gelişmeyi şöyle açıklamaktc-\d.ır. Kapi tslistler 

elde ctti~lcri .Artık-Değerlerin hepsini tüketmcm8kto ve dole,yısiyle 

tas :::..rruftc:: bul v.narak, sermaye b ir ik imini gerç cJ:;:l eş t irmek te d ir ı er. 

Lu de~ kc:.pi tr·listlerin üretim araçları ve Gmck tf,lebini arttırmslEı.rı 

ile sonuçl[.lli'.llf~kta ve artan tc:leple birlikte ücretlar de yüksolm.:;:kte

dir. Qy-şQ ücrctlcrin yükselmesi, kapitalistlerin Artık-Değer ürenı

nın düşm;:-:sinc yol açacak ve bu durum da?_kapi t:::.listlcr tarafından hoş 

karşılc,ruıır;.yL~caktır. iiunun için dt: kapitalistler pc.~halanan 8mck ye

rine? mckinE~ ikame edeceklerdir. Kapitalist sistemin dotSal kuralı 

oı_:m rck2bct 9 makina kullanımını zorunlu kılmc:ktc;~ ve bu şekilde sabit 

scrno.yc, dccişkcn sermayenin aleyhine genişlcmckt8c1ir (153). Marx, 

sonu.ı.""ld2. ekonominin kaçınılmaz olarak bir çöküşe i:;idece[;ini ve komünist 

bir toplwnc: vr~rılacağı iddie.sında bulunmuştur. Gc:rGk Ricardo ve t_;;orek

se IIIarx, bu e.nalizleri ile kapitalist sistemin bir bu.hranle. karşılc-:

şace.2.:·ı konusunda birleşmişl t:rdir. 

~i.:Tx 'ın Gelir Dağılımı Teorisi günüı:ıti.z yönünden incel endi

ğinde ~ gelişmelerin teoriden daha farklı oldu1~u görülmüştür. İkti

satçılc:,r genGllikle Marx'ın gelir dağılımı ilc ilgili görüşlerinin 

tt:orik ve uye-ulama yönünden geçerliliğin tartış:cııa konusu yapmışlP,rd.ır. 

Lunlc.rc. k2.rşı jean Pen, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, Marx' ın 

gorü~lcrinin gelir dağılımı yönünden önem kaz2.n2bileceği üzerinde 

(152) 

(15 3.) 

L.nc2.k joan .Robinson, bu görüşün teorik c:.çıc1an do,Çru olme.dığı
nı ileri sürmektedir. !iiarx dç" bu konud<", tute:.rlı bir açıklama· 
y:..J:.ı<·;.mo.nıe.ktadır. i.ıak .KALDOR; A. g. e., s. 358 • 
Çe.lışnıan:ı..n kapsamını aşmamak için, konunun 2yrıntılarına ;i
rilr;ıcıncktedir. Daha geniş bilgi için b2.k. :P:TIRSUı.'i; A.g. e., 
s. 4 7 3-4 7 4. .Aydın GÜ".J:iKAN; ~~ e_tim _.Y.§._~ir i~~~~~!l.~?.n_9m_~~---~-alk_~ı.:ı
mo. Jı.çısından Teorik Değerı eniş i ve Az Gel işı:ü§ Ulkel er Için 
:..lir Dctcrleme Den€Jnesi ;·Ankara İ.T. İ.Ak:ademısı, Yayınları~-~-,, 
jnkara 1314, e.45-47. 
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durmaktad~ (154). 

Peterson, ne Ricardo 1 nun ve ne de Ivlarx' ın dinamik b2l1 c~::.'-

ta.mc~aki gelir dağılımı sol:'ununa yetel:'li bir açıklık getirenıedik2.e.ri .. -

ni belirterek, olayların bu teorik modellerden hiçbirini cloğr-ülcı:-:ıcı

dığını ileri sürmüştür ( 155) •. }3Utün çalışmalar, ücretierin asgari 

geçim düzeyinde kalmadığını ve gelir dağılıııııncla emek faktörü J.c;~ıine 

iyileşmeler olduğunu göstermektedir (156) •. 

.... c. Neo-Klasik Makro Gelir Dağılımı Teorisi 

Paktör fiyatları analizi incclenirken.de görülclU~ü gibiş 

" Neo-Klasik Gsliı"' Dağılımı 'Ie.orisi Ricardo ve Marx' ın Gslir Dağılımı 

S:1e.orileri' nden farklı olarak, mikro bi.:tı yaklaşımdan haı""eket etmek-

( 15 4) PEN,. artan nüfus aı"tışı ile birlikte, işgücünün cH1şül(: dUzeyde 

uzmanıaşması ve emek-yoğun üretim yöntemlerinin benimseY ~'1GSi::ıin, 

ka;:i talist ekonominin geleee,~i konusunda endişeler ya:r-attığını 

ileri 3Urmektedi:r-. Çünkü Pen' e gö.l';'e·ı sermaye-yoğun üretim y<.;n -

(155) 
(156) 

... 
teınleri, yüksek karlar ve modtrn çalışma koşulları gerektirmek-

tedir. Bu duı"um ise gelişmekte -:-;lan 1;:ıir Lilkede refahdan daha 

çok yaı"'arlanan be·lli g.l';'uplar ()rtaya çıkarmakta ve bu da zengin

lerle, fakirierin çatışmasını hızlandırmaktadır. Yine Pen'e gö

re; alım gücünün belli gruplaı• elinde töplanm.ası nedeni ile de, 

pazarlar. kUç~lmektedi.!'. Eğer bu Marxist eğilimler lCicardo r nun 

belirttiği bUyük toprak sahipleri ile bir arada bulunursa, sos-· 

yal güçler tehlikeli bir şekilde işbirliği yapabilirler.ve bu. 

da kap i tali st sistemin sonu olabilir-. Pe n, Marksist eğilimlerle 
. A 

büyük toprak sahiplerinin biraraya gele bilme lerinin Latin Ame-

rika Ülkeleri için söz k<'nusu 8labileeeğini belirtmektedir.An

cal{ bıı L:lkele.:rde. de, bu teorilerin bazı değişiklikler ya.pılr:m

dan uygulanabileceğini de şüpheli görmektec"Lir• Çünkü Marx ı ın 

gö.remediği, yeni gelişmelerden si:iz etmektedir. öı .... neğin bazı -:ic

retlerin yükseleceği görüşündedir. Bu durumun da tar:ı.m sek~öı-·L:: ... -

den çok, sanayi · sektörUnde olacağını ve bu yeni gelişnıe:;:::.i:n., i~

çilerin kendi arala..t'ında ücret farklılığından dolayı çatışn~c=-2·

rı artıracağını ileri sürmektedir. Yine bu ülkelerde if:siz:l.L:) 

ne sermaye b:!-rikiminin yetersizliğinden ne de sanayi sekt0rLi

nün modernleşmesinden ileri gelecektir. İşsizli(~in nec::.şni btn>

ların aksine, sanayi sektörünün ülkede önem kazanarnamış olr:.ası 
.... .. 

ile ilgilidir. Latin Amerika Ulkeleri' nin bugünkü du.rurüunu ~rr::.-
ratan etken , ·tarım sektörünün geı•i kalmışlığı ile ekonomi.;ye 
olan hakimiyeti olmaktadır. Bak. PEN; A.g.eı~, s.44-45 
PETERSON; A.g.e., s.475. .. · 
Marximn' in e+eştirisi için. bak. Mehmet ERO~; IVIB.f_xizmf ~Jeni:t~E~ 
ve Tenki<ii, Ikinci Baskı,. Irfan Yayınevi, IstanouT, 97~ 
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tedir (157). ~u ncdenlo de Neo-Klasik Gelir Da6ılımı Teorisi,ınilli 

ısoli:rin böl-.::şüm.ünde faktörlerin nisbi paylarının b0lirlenne;si yerine, 

faktör :!: iy:·.tlr.rının oluşumunu araştırmıştır. J.ı.ncck deha önce de b ülir

tildizji t:,ibi, .Neo-Klasik TGori'nin hareket noktE~sı olan mikro analiz

den, bc-~zı v::Tsc:.yımlar altında makro analize de c;cçilcbilınekte ve bu 

şekil d c IT co-Kltsik Makro Gelir Dağılımın& ulc.şıl?. b ilmektedir. İl or i 

sürülen cl0ştirilere rağmen, mikro ekonomik bir r~ne.liz olan faktör 

fiyatl~:rı enelizi, mal ve hizmetlerin nisbi fi;)TE:.tlarının oluşumuna 

yardım eden güçleri belirlemede başarılı olmuşsa da, bu başarı aynı 

şekild:: fc.ktör paylarının b elirlenmesinde etkili olamamıştır (158). 

Jh:::ktör fiyatları e.nalizinden (mikro c~nelizden) hareket ede~ 

rek milli gelirin bölüşümünde nisbi faktör p~.~yl<:Tını belirlemede (159 ~, 

fJ 
• y 

re tım 
Malı 

V.--~-

C ~----~~--~~ 

o 
V 

o"---..;..... ____ ..... ___ ...._ _ ___,x 

L tiretim Faktörü 

______ __::Ş:._e_k_i_ı_: _2_N_e_o_ ... K 1 as ik Mak ro Gel ir Dağ ıl i nıı 

. , .. ~ ) . 

(157) l.~o.rx 'ın gelir dağılımı teorisi Ricardo 'nun 11 .hrtık-Deı3er İlkesi" 
ne <.'tz:yanırken, N eo-IG.ssik Gelir Dağılımı Teorisi de "Mar j inaı
lik İlkesi "ne dayanınaktadır. Jıncak Ricardo 'nun Gelir Dasılıını 
Teorisi ile Neo-Klgsik Gelir Da~ılıını Teorisi arasında önemli 
farklılıklar da vardır. Lu farklılıkların ilki, Ricardo ikame 
ilkesini yalnızca emek ile toprak arasında gorürken, Neo-Kla
sikler her türlü üretim faktörü arasındcı ik&me olacağını varsa
ycro.k, teoriyi genelleştirmişlerdir. tkincisi, Ricardo 'nun yal
nızca se.bi t olan bir faktörün Artık~Dc(;cr krcZE:.nacağını belirt
m'-sine ke.rşılık, Neo-Klasik iktisatçılar tam rekabet şertları 
cltirıc1a değişken her faktörün, marjinal üretime katkısı oranın
da bj_r lE.lir sağlayacağını belirtmişlerdir • .Lu konuda bak.KALDOR; 
I. .• g.m., s.J60. 

(158) Sencer DiYİTÇİOGLU; Mikro İktisc:.t, İ.Ü.İktis2t ]'akültE:si Yayın
lr·.rı No.293, İstanbul, 1971, s.lJJ. 

(159) :W u konuda bak. Kıı.LDOR; A. g.m. , s. 360. 
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Ricardo için kullandı~ımız şeklin benzerini burada da kullanabiliı~iz .. 

(OX) ekseniherhangi bir üretim faktörünü göstersin, Aynı 

zamanda. bı.:. faktör değişken olsun. Diğer faktörlerin bu durumda ~sabit 

kaldı,;ını ve.rsayalım. (OY) do bu kez, Ricardo 'da olduğu e;ibi tahıl de-· 

ğil, r~rctilcn herhangi bir mal olsun. Şekilden ygrarlanarak Neo-Kla

sik c:n1.lr~mda (X) üretim faktörünün toplam üretimdeki (e,elirdeki) payını 

bulmak için, diğer bütU.n üretim faktörleri sabit varsayılmakte,dır. J:;,u 

rB.da (V-lvi.v), (.X) faktörünün marJinal verim c:;ris i olmc.kt.:ı.dır • .:Uu duru

ma güre (X) faktürüne g&lirdcn düşen :pay kullc:.nılan (X) faktörü mikta

rı ilc, bu (X) faktörünün m2rjinal verimlili,:i dol2yısıyla talep edilc

bilccc:[;i fiyatın çarpımı olacaktır. ~u durv.1nc:2 (X) ürE.tim faktöründen 

(OL) le: der kullanıldığında, fc;.ktörün mar j ine,l verimliliği, dolayısiyle 

faktör fiye.tı (AL) olmaktadır. Çünkü N eo-Kl&sik Teori 'ye göre her 

faktörc, marJinal verimi kc.clar bir fiyat ödenmcktcd:ir. l·u durunıda (X) 

faktörıincJ.cn (OL) kadar kullanıldığında, (.X:) feJctorünün toplam ürotim

deki pcşı ( OLAl) alanıdır. Diğer faktörlerin 11aylc,rı ise ;c, eriye kalan 

(i,ADC) e.L:~nıne. eşit olacaktır. :Şu şekilde di.~;cr faktürler sabit tutu

larak, her 12.ktörün üretim içindGki payı kolP.ylıklG\ belirlenebilmck

tcdir. DcJı.'"'. üncc de b&lirtildigi gibi her faktör, m2.r;ıinal vcrimlili

ğint:.: core bir pay alacaktır • .Du durumun gerç c_kleşmosi için de' üre-

tim fonksi;;ronu birinci deroceden doğrusal ve homojen olmalı, ye. da 

bir bcçkc. deyişle ölçeğe görE: sabit verin: ;-::çcrli bulunmalıdır (160). 

Lclirtilen varsayıml2.r altında m&rjincı.l ürünler toplc;,.w.ı, top

lam ürüne c:şit olacaktır. Dahe. açıkçası bütün f2ktörler marjinal ve

rimliliklcrinc göre pay alacaklar, geriye bir artık (fazlalık) kalma-

yac2ktır. :C~ cr marJinal ürünlerin toplamı, toplc:.m ürüne eşit olmazsa, 

ortay~~ d2.G;ı tılmE•Sı geroken bir artık çıkacek ya da bazı faktörlerin 

üretimelen eksik pay almaları söz konusu olc.ce.ktır. Neo-Klasi·tr Teori 'ye 

göre; ms~rjinc.l ürünl0rin, to:ple.m ürüne eşit olm<.:;.sı zorunlu gözükmek

t<::;d ir. :ıJu cl."LU'U...'Il ikti sa tta "Toplama'' M es el esi a (Ad d ing-Up Problem) 

(160) Ürctilç:n her msı ilk, ye. da son mal olmc.lı, kısacası ara mal 
olmc.mE".lıdır. Çünkü böyle bir ekonomide 2.ra malle.rına yer yok
tıı.r. Eunun n~deni de bu yaklaşımda, üretim fc:.ktörlerinin son
suz ölçüde vE: e.nında bölünebilmesi ve dc_:;işcbilmcsi gereğidir. 
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olr:.rEck b :~lüımcktE-dir. 

"~oı:ıle.mc:C':''Meselesi"olc:.rak ortaya çık2.n bu durumu, Wiksteed 

ve Wicks~l natema~iksel şekilde belirleyerek, gsriye hiçbir artığın 

kalme.dı:_,ını ı;ostermişl erdir. :bu eşitliğin mE: tcma tiks el do.,ğrulanması, 
11 EulGr Tcorcnü 11hc dayanılarak yapılmaktadır. Lu toorcme göre; üretim 

fonksiyom;111uı1 birinci dereceden doğrusal ve honıoJ en olması, bir be.şkc-: 

deyişle ôlçcgs göre sabit verim ve tam rskabct koşullc:.rı altında, her 

faktürü nw.r J inel verimine eşit bir ödem e yapıldığında faktör payl8rı 

toplo.mı, Yf..Ta tılan tople.rrı. gelir c. eşit ola caktır. bu dururnda da toplam 

ürün tük onecektir (161). 

Topl2m ürün (Q) ve kullanılan iki faktörden ~1ck (1) scrma-,. 
ye d\... (C) 'd.ir. (l) ve (C) sürekli bölünür varsc.yılm2kta ve (Q) 'nün 

fonksiyonu olmEktc:dırlar. l3u faktörlerin marjinc:.l verimi, (Q) 'nün 

(l) v~ ~C) 1yc bbre kısmı türevi ile belirtilcbilir. Ölçeğe göre sabit 

veriıı1 vo.rsE:yımı altında, (Q) şöyle olr.;.caktır: 

ElQ 
+c --i~l-- ' dir. 

JJc.ha önce de belirtildiği gibi bu eşi tli,~in doğrulanm=.,sı, 

'!Eulcr Tcoı ... omi 'hE. göre yapılmaktadır. '{Vicksell ı ölçc,.~;e ısorE.: sı:ıbi t ve

rim söz konusu olduğunda eğer firma tam rekabet koşullc:rında vo uzun 

dönem dGhcc durumunda {.:f..sej{~}, "Toplama 1Icscl8sihnin bir sorun ol

mc.ye,ca,2ını ileri sürmüştür. Wicksell bu durumun gerçekte de açıkça 

görülcbilcccğini belirtmektedir • .Belirtilen koşullc;,r al tınde. firma, 

uzun dönun orte,lama malj_yet eğrisinin yatay kıs:ııınde. yer değiştire

cektir. :Ju durumda ortalamc:. nialiy et egr~a.itıiır y.a;)aJr..:.k:ı::a~ı ~ .:t.aın~.o:tar~k 

(lôl) 3u durwnun gereksiz bir kısıtlama oldu[u ileri sürülmektcdir. 
Çv..nkl;_ ür e tim ionksiyonu, teknoloJi tartdındc.:n b elirlenı:rıekte vo 
de ancak tesadüfi dururnda bu özel şekli t.:labilmektedir. Lak. 
/:EıKUi~; i1.. g. e. , s • 5 0-51. 

(162) K.':.ICKS:.J:;L; Selected PaiJer in Economic Thcory, Allen and Unvin, 
London, 1958'den jNCING; A.g.e., s.50-52. 
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ölç<;c cbrc sC:bit verim durumunu yansıtacaktır. E:;,er belirtilen var

ss.yınüc:r arc::sından tam rekabGt varsayımını çıkarırsak, çözttm sa}';lana

may.::.c::.~ktır. Çunkü bu duruında ücret, marjinal ürünün değerine eşit 

olmay::::c2k ve.. firma uzun dön.:;m ortalama maliyet eğrisinin en alt kıs

mında dengeye gelemiyecektir. Lurada ortaya çık2n net karın tcşobbü

sün m:ü, ;yoksa sermayenin mi karşılığı oldu2u sorun ola caktır (16j) .. 

İlk olarak Wicksell tarafıından ortayı:; konan birinci dcre-

ccden do,srusal homojen üretim fonksiyonu ( r= KaL b ) daha sonra Fo Ho 

Dougl~:tS ve C. E. Co bb tarafından iWD, AVu;3tralyc:t ve Güney Afrika Ülke

lerinin istc.tistiklerine uygulanarak kanı tle.nmış ve Cobb-Douglas Üre

tim Fonksiyonu adını almıştır. 

Cobb-Douglas Üretim I'onksiyonu 'na göre de, c:.rn.ek ve sermaye 

olmak Uzc..rc iki üretim faktğrü vardır. Marjinal verim ilkE.sine göre de~ 

bu faktörlerin nisbi payları incelenmektedir (16~). 

~u fonksiyonun en basit şekli; Ürün (r), emek (L), sermaye 

(K), sc.bitlcr de (a) ve (b) olursa, fonksiyon; 

r= Ka Lb dir (165). 

:Lc.sit bir çözümde, sermaye ve emeğin. kar.şılıklı marjinal 

ürii.'l.l or i , 

( ~r -ek 
ve ir -e ı ) ' dir. 

( 
r 

a_ ve 
k 

b 
r 

ı 
) olacaktır. 

.:.ıu duru.rad:::~ ~;uck ve sermayenin milli gelirdoki payları (a) ve (b) 'dir • 

.Lı unların topl2Jnı da ( a+b ;:: 1) 'dir. (a+b ( 1) olduğunda is e; bir bE~ ş-· 

.ı:ea deyişle ölçcğe göre sabit verim yoksa, toplc.:.m. ürün f<....k-törlcı. ~-

sınd& bolLcş-Uldükten sonra bir artık, kar ols.r2.k kalacaktır~ Viicksell 

bu durumcl2. herkes müteşebbis olmak isteyece:;i için, firme.lsrın pc::.r-

(163) Görüldüğü gibi Wicks ell 'in açıklaması:rid::::.).kar göz onun e alınma
maktcd.ır. ~unun için bu konuda Wicksell clcştirilmiştirc 

(16-'t) Iıukonad bak. jEKING; A.g.e., s.51. 
(165) :Du sskilde Cobb-Douglas !'onksiyonu (a+b=l) olduğundaq, homojen 

ve b ir inci dereceden olmaktadır • .Döyl c ce "Toplccrna 11 Mc s slesi çö
züı:ll .:;nınc:ktedir. 
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çel2.nc.cc..cını bE-lirtir. Eğer ( a+b,;, 1), başka bir deyişle ölçcğe görs 

artan verim söz konusu ise; faktörlere marjinc._l verime göre yapıl8nD~ 

eşit öd~mc, toplam ürtinden daha büyük bir ürünün dağıtımını gerektir

diği için ±irma zarar E.der. Dolayısıyla da ne c:~rtc:~n ne de azalan öl· 

çc~c Gbrc sabit verim şartları eltında denge söz konusu olabilir. Uzun 

dönem dcnc::,C;si, tam rekabet koşullar:ı. altında ölçcğe göre sabit verimi 

gerektirir. \licksell 'in ''Euler Teoremi 1ne ön.::.mli k- tkısı şu olmuştur. 

E'irmc:~lr.rda t<.:~m rekabet koşulları altında uzun dönem dengE. noktasınc12~ 

( 9rtr·.lc:~w:: tlc.li,ı~et = ·i&?,rjinal .~liyet) 'tir • .Gu noktz,dE ölçeı;se ;üre 

sabit v.::..rim geçE.rlidir ve müteşebbisin karı sıiırdır. Ölço~?e göre sa

bit VGrim k2nunlarından bağımsız olarak uzun dönem dengesinde k2r 

vcyr, tor,;h,:ı·üsal artık mevcut değildir ve toplcın U.rün tükenmektcdir. 

Hco-Kl~sik Gelir Dağılımı Teorisi 'nin gencl değerlamesi o·

l;:~rak Şl.uılc.r s öyl anebilmektedir: TGori 'ye gör c; t2m re kab et koşulla

rı P:ltındr, bir firmada i..i.rctime katılan faktörlerin payları, mc-,rjinc:.l 

vt::rinılillldcrinc göre belirlenmekte ve toplrun trrün, faktörler 2,rasın-

geriye kar olarak bir artık kalmamaktadır. bu dağı-

lım şekli hc:::.klı ve adil olup, fe,ktörlerin mar j inc:.-~1 vcrimlilikL:rinc 

göre c,lC:lıldo.rıJ.i: payların toplamı, toplam ürüne eç i tt ir . 

.A.ncc.k Neo-Kl~sik Teori'ye karşı yaı.;ılc:·,n çeşitli eleştiriler, 

bu teorinin bir Makro i3ölüşüm Teori'si olarak t-:,c.çcrliliğini önemli 

ölçüele c;,zı:::l.~:maktadır (166). JJu eleştirilerden çe lıs;melarımız yonün-

(166) N ::o-IO.ssik Ge:.lir Dağılımı Teorisi 'nin kc:.nı tlmıı.11ası ile ilgili 
ç2~lışme.lt::ra iYimser yöndon en çok ~RJNJ-JTJ{Dn.LNNER, kEt tı b ir 
yundc.:n dG Phelps :DROVvN taratından eloştiriler yapılmıştır. 

:Grovvn ":Uu konuda ~alışanların bir ür~tim fonksiyonu orteya koy
mr.dıklccrını, buna rağme:.n bunun $t~ de ,::,elir dağılımını belir
leyen f8.ktör olduğunu söylediklerini" ileri sürmektedir. Yine 
:Droı.;n nz< .. man serilerinden hareketle Cobb-Douglas E'onksiy(.mu 'nun 
c.ı.:ıc,2in 

1 
s Grmayenin ve ürünün geçmiştski büyUrrıe hızları are~ s ında ki 

ili§kiyi göstermesine karşıl:ık 1 bunı:ı yr:..re:.yan katsayılarının ve
rimliliği ölcemeyeceğini, aynı şekilde belirli bir andaki rakam
lc-.rl::~ ye,pılan çözümün sonuç vermeyeceJ;ini" söylemektedir. iıak. 
Sd~ING; J.ı..g.e., s.52 .. ..iJU konuda ayrıca bak. Vural SAVAŞ, "Har-
ro d ve Sonrası: Post-Keynezyen ve Neokl~sik JJüyüme Modelleri", 
Akademi, :Jursa İ. T. İ • .Akad ernis i ~=:er ::,is i, Cil t :ı, No .ı, Kasıin 19 72, 
s.ill-43. 
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den 6n~mlilcri şunlar olmaktadır:; 

~L- ]irma düzeyinde geçerli olan bölüşüm ilişkileri 5,. kc-,:ps?.-.. 
mı gcı.işL .... tili:p, ülke düzeyinde milli gelirin dc:.ğılırrı.ı açısında~!. b:, __ ı.··. 

lennc~~c çc.lışıldığında ;Neo-Kl~sft- Teori 'nin vs.rse..yımları aşılmakte.c,:..:..:; ,_ 

.ı.ıu nedenle do Neo-Kl~sik Gelir DağılımJ. Teorisi, ne milli gelirin bü

yükl'L~ğü~:ü ve ne de gelirin farklJ. sosyal gru:plt:,r aresı:ndaki ds,Z1:.~ll.L.; 

s ormıuı1u çöztiı:ıl EŞ eb ilmektedir. 

- Noo-Klasik Gelir Do.ğılımı Teorisi 'nin eleştirisini, c.:..rçek

tc cksil;: rL:kE:bct ŞB.rtlsrının yaygın :piyase: şekli oldutunu öncr.sn, bu 

halde I~8Lcist e.nlamde, olınas2. da 1bir sömürmenin bulundugunu vs k2rın 

b ir toı_,ı-~~-uıısr:l ~~rtık o:ı.arak ke:ldığını gösteren tçori teşkil etmektcdir, 

:Uu öz ... üliklcri ile de bir makro dağılım teorisi olr~rc::.k Neo-Klasik Go~ 

lir Dr:[·ılırıu Teorisi firma ölçeğinde faktör ku:ll-:·nım miktc.rı için, 

gcçcrlili,~;ini sürdürse de, nisbİ faktör p::ı.ylcı.rının belirlorunesi yö·

nünd en b.ıü€l,.iı.imı gereken ilgiyi çokmcmektedir (167). 

D. Kcynesyen Gelir Dağılımı Teorisi 

l.~;.:.yncs 'in nThe General 'I'h6ory of Lı.n:ploymcnt 7 Intsrest and 

Ivloncy 11 c:,dlı onc..r:ıli eseri incslcndiğinde, bir sclir dabılımı teorisi·· 

ne y ,:._r ver ::.ımcdiği gorülür. Kcynes, kapitalist b ir ckonorrdnin ts:r:ı 

istihde.ı:ı v; __ ;elir dağılımı olmc-,k üzore iki önE:mli sorunu olduğunu 

bolirtıncktc:/~ir (168). Lununla birlikte ilgisini dı:üıa çok tam istih

dam so:c·unu çekmiş, effektif talep ve çarpan teorisi yardımı ile bu 

sorun<.:. çözüm aramıştır (169). 

Kcyncsyen Teori 'den hareketle geliştirilen gelir da,tılımı 

tcorilcri~ zcncllikle "Modern Teori" adı altınd2. toı-ılanmaktadır. Kcy

nes 'i izl,ycn bu iktisatçılardan C.löhl, N.Kc:ldor, :Louldinc,, Kc~l-:;cJ, 

Robinson 1 Allc:n Carter, Sidney Weiliıtraub "Keyncs 'in Genel Tcorisi;ın·· 

den yr::r2.rlc.narak makro ekonomik gelir dağılımı tı::.oril er i kurmuşlE,r::., y>, 

(167) Gülten KJiZGAN; İktised1 Dü~ünce veıa Politik İktisadın Evri~~ 
İ. ü. İktisat ]·akül tes i Yayınları N o. 246 , is t2.nbul, 19 69 , s .lo i · 

(168) j ,T,~.KJ..;YNbS; The General Theory of :Em:ploynont, Int~rcst ı:ınd M~·-· 
ney, MacniiUan~·§rid CG.J~td., London, 1954, s.372. 

(169) .t.ı1c2,k KLYNES'in nA-Treatise on Money" adlı kitabı ilc ilk za,-
ı:ı: .. nlc:T bu konu ile iİgllendiği de görül:.ıcktedir, Bak •. .fi-__ T]:'~-~-
tc:isc on lhoney, Vol.lt" .Londo...n, ,195J,, s,l39· 
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Teorilerinde belirli bir dönemde ,tasarruf ve yr~tırımların bağıms.J ~ 

olarc::k y:_~pıldığ·ını ,~:i;),~m.i~ almışlar ve çarpan ilkesini b f,niıns c:r:ıi~ 

ı ord ir. 

Modern ~eori'yi geliştiren iktisatçılar, gelir dagılımı s 

rununu iki bölümde incelemişlordir. Önce milli gelirin ücret ve kc.~ 

olars.k dr.:jılı.mı ele alınmış, daha sonra da ücret vG karlar,ın farklı 

ücret ve k2r gruplarına göre incelenmesine geçilmiştir. Ancak Modern 

Teori'yi ccliştiren iktisatçıların milli gelirin ücrEt ve k~r olarak 

dağılımı ilc ilgilendikleri ve önceliklerinin de bu olduğu görülnek·

t8dir. 

I~cyncs 'in "Genel Teori "sinden yar.<:~rır.nr::rak ilk çalışm2,yı 

1951 yılınclc . .i.oulding yapmıştır • .Doulding~ milli gElirin ücret ve 

kar ol.:r~·,_k dnğılımını "El Değiştirme Faktörü n c1 ediği bir fe,ktöre bnJ-·-

l3.mc:.ktc~ ve dc:2ılımın bu faktör ce etkilendiğ·ini ileri sürmektodir ş ııiJ_ 

De:];iştirLıc ]·r~ktörünise; teşcbbüs VE; işletmelerin birbirlcri:i.1e y,_:ı_pt~ı.k. 

ları :1ıcnk-cı kıymet satışından, üretim ve tük<:::tim için açılan kredi·~ 

lcrd:;n ve tcmcttülerin dağılmasından oluşınaktc-,G.ır. Lu görüşe karşı da, 

bazı i tirnzlar ileri sürülmüştür (1 70). El Del:iştirmc Faktörü 'nü mey~

dan8 getiren elemanların açıklanması, öncelikl0 milli gelirin dağılımı~, 

na baJ,lı olrrmktadır. İkinci olarak da, :ı.iouldirı.g'in Ivlodcli~ ücrt...tlcrlc 

yc~tırııu ve.. tüketim, karlarla yatırım ve tüketim nrr::sında ikili bir 

fonksiyonel ilişkiyi bOrekli kılmaktadır • .Ju fonksiyonların geçerli 

olaJilıncsi ise~ -r· fiyatlar genel seviYesinin sc:.bi t olması ·-:- varsc:ıyı

mının kc~bı..;tl edilmesini gerektirmektedir. Oyse.. fiycı.tlar genel scviyG··· 

sinin c1c[;işmcsi, günümüzde milli gelirin daJılımını etkileyen en ö

nemli bir etken olarak göriUmcktedir. 

Loulding ve Robinson, modern anle.r:ıd2 mc.kro ekonomik dE,ğı

lım ınocL.llc-ri kurmayı amaçle.dıklarından, Klasik ~üyüm.e ve Dagılım ~If"' 

delleri ilc Koynes Sonrası Modeller arasınc~& bir köprü kurmuşlc:rdır· .. 

( 17 O ) r.:U::..R CRli.LL ; A. g. m • , s .13 • 
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Koynesyen varsayımlar üserine kL~ulan Eoulding ve Robinson Modelleri, 

effektif taleb e önemli bir yer vermekle beraber, aşırı tanımsal ol

Guklarından mill1 gelirdeki nisbi faktör paylarının değişmeleri so

rununa büyük bir açıklık getireınemişlerdir (1 71). 

C.};f'öhl ve N .Kaldor da "Harcamalar gelirin, gelir harcamala

rın i'onksi,yonuu dur şeklinde belirtilebil,an Keynesyen Teori 'den hc,:r'0-

ketle, kendilerine özgü gelir da(ılımı teorileri ortaya koymuşl<:<r·c1ır. 

C.E.öhl 'e göre önemli sorun; üretüı içinde, klirların gösterdiği c.~c(,iş

menin tesbiti olmaktadır~ ]'öhl bunu, "Kapasi te kullanımı arttıkç.:::;, 

kgrların payı da artar" şeklinde b elirtınektedir. Föhl 'ün analizi l\:ı

sa denemde ve ekonomik durumun iyiye c;i trne si halinde, k~rların ,·,elir 

içindeki payını açıklamaktan eteye Gidememektedir. Kısacası teori, 

t::üep etkisi ile ortaya çıkacak bir duruma değinmektedir. Bu özelli

ği ile de G~Föhl 1ün ileri sürdüğü düşünceler, bir gelir dağılımı teo

risi oluştUramamaktadır (172). 

a •. Kaldor•un Gelir Dağılımı Teorisi 

Keynesyen analiz araçlarından yararlanarak ve özellik

ı e d e "Çarpan Te or is i" ni gel ir d a[:;ılımında kullanarak, 11Mod er n Gol ir 

Dai:;ılımı Teorisi" içinde önemli bir yer alan İktisa tçı Kaldor olıi:ıuo

tur (173). Kaldor, incelemesini k:ı..sa ve uzun dönemleri birbirinden 

ayırarak yapmaktadır. Kısa ve uzun dönemleri ayırmasına rağmen, büyü

me hareketi içinde klsa dönemin, uzun dönemle birlikte iç içe olduğu

nu kabullenmektedir. Kısa dönem gemellikle makina, teçhizat ve c1onatı

mın sabit olup, tekniğin değişmedii_~i bir dönem olarak ele alınmakta

dır. 

Kaldor tasarruf-yatırım eşitliğinden hareket ederek, 

nisbi faktör paylarını, daha açık bir deyişle milli gelirdeki üc:,_~ct 

I ve k~r paylarını, yatırım/hasıla (-y-) oranının belirlediğiili ileJt--i, 

sürmektedir. 

(171) Bu konuda bak. Er-doğan ALKİN; "Keynesyen Gelir Dar:?;ılımı Teorisi 
ve Kaldar Modeli~· İktisat Fakl.U te si Mecmuası, 29. Cil t, No .1-4, 
Ekim 1969-EYlül 1970, s.133. 

(172) PEN; A.g.e., s.l85. 

(173) Kaldar Modeli ile ilgili olarak bak. KALDOB.; A.g.m., s.368-.3 7 9, 
PETERSON7 A.g.e., s.480-483. J?:J~; .A.g.e., s.l86-l90o ALKl.i:q 
.A. g.m. 1 s .131-159 • 
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te dir. 

K<:-.ldor 1un Gelir Da,~ılımı Teorisi üç t8mEü varsayıma dayc:m

ınaktc.dır. ::Wu vErsayımlardan ilki ekonominin tc,m istihdı:mı durumund e, 

olması, ikincisi ücret geliri elde edenlerin t2.sarruf e@;ilimlori ile, 

k8r c:;cliri elde edenlerin tasarruf eğilimlerinin sc.bi t sayılmesı, ü

çüncüsi: d c k~r geliri el d e edenlerin mar J inel tc::.sc>.rruf eğilimlerinin, 

ü cr ct ,; cl ir i cl d e edenler in mar j in al ta s arruf cğ il iırı.l er in d en b üyük 

olıne.sı ve.rs:-:-wımıdır .. 

K.:.ldor 'a göre, kısa dönemdEl ve te.m istihdam durumundaki bir 

Gkonomiclc fc;.ktör fiyatlarıyle milli gelir (Y), üçrGt gelirleri (W) 

ile k:.::r ;_:;;clirlcrinin (P) toplc:mına eşit olmakt2dır. 

:Wurc.da ücret gelirleri, işçi ve mcmurleırin gelirlerinden, 

k2r ~-·,~lirlc.ri de; müteşE.bbis+.crin, sermayG se,hiplcrmi:n ve mülk sa

hiplerinin gelirlerinden ~b···'b.li' deyişle, kar, faiz ve rant gelir

lerinden oluşmc.ktadır. Yukardaki .eşitliğe göre Kaldcr'un Modeli'nde 

toplı::m c;clir, işgücü ve diğer faktör sahipleri arssında bölüşülmek

tedir. Yine Kr.ldor.'a göre; ücret gelirlerinden ycı.pılan tasarruflar 

(Sw) ilc, k~r gelirl8rinden yepılan tasarruflc:.r (Sp), toplam tasar

rufu (S)' vcrEıcktedir •. Lure.da ücretlilcrin ortale.mı:, tasarruf e:ğilimi

ni (sw) ilc gösterdiğimizdc, (1 74) ücretlilerin tcsarruf fonksiyonu; 

l~nı şekilde k~r 5cliri elde edenlerin ortalama tasarruf 

edilimlcrini de (sp) ile gösterdiğimizde; 

Sp = liJ? , P 

denklemi ilc de k~r elde edunlcrin tasarruf. fonksiyonu bulunur. ~u 

iki tE,sarruf miktarının toplamı da, yukarıda b elirttiğimiz gibi top-

lam t2sarrufu vorir. 

(174) Kc:~ldor'un varsayımlarından·biri de, marjinal tasarruf eğilimi ile 
ort;.;.l<::.ma tasarruf eğiliminin birbirine; eşit olduğudur • . . 
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S = Sw + Sp 

l:S Yatıı:n.ı::ı.c!l:E.S:dtiuf .· e~:i.tl.tğ·Iad~n ~ 8tle.r.ek; 
I = S = Sp + Sw ila sp.P+sw. W = sp,p + sw (Y~P) yazılc:-bilmektodir • .L·u 

d cnklemJ-enden.:haı.:ıel:etle 1 de; 

I= (sp-sw) P.sw.Y 

denkl:;mi elde edilir. Denklemin her iki yanı (Y) ilc bölündü,~ünde; 
p 

I = (sp - s w) • 't sw y y 
d cnklc.ı;ü t·\.ü un ur. Daha sonra da nisbi k~r payı (-+-) sola geçiril·-

J? - 1 ,. 
(sp-s w) · y 

I :;: · Sw denklGIIli elde edilir. 
(sp-s w) y 

:.u' dcnRl.em Kaldor 'un Gelir Dasılıını Denklemi olmakt2dır. 

Kaldor 'a göre:. ücret geliri elde edenlerin t::ı.se.rruf eğilimleri (sw) 

ilE)f; k2r seliri elde ·edenlerin tasarruf eğilimieri (sp) sabit~ daha 

başka bir deyişle (sw) ile (sp) değişmez katsayılar olarak varsayıl

dığındc., nisbi kar payı ( ~ ) . ve de dolayısıyle~ nisbi ücret payı 
ff) ~ y,~·.tırım/Hasıla Oranı ( ~ ) .tarafından b"lirlE:.nmektedir. Dr.he. 

e.çıkçe.sı nisbi kE:r payı ve dolayısıyla nisbi ücret payı ( ~ ) 'nin 

fonksiyonu· olmaktadır. liu durumda Kaldor 'un Gelir Dağılımı !vlodeli, 

( -~ ) 'nin br,ğımsız değ~şken sayıldığı Keynesyen Ve.rsayıma dayanmak

tadır. 

( ~ ) oranının bağımsız değişken olduğu ve ekonominin de 

tam istihdnm durumunda bulunduğu varse.yıldığında 1 nc:.kdl. ücretlerıo 

ilişkili ~ıl::::.rr~k, fiYatları effektif talep b clirl ey ecektir. Lu duru.ıllda 

yı::tırımC .. ~ ve dolayısıyla toplam talepteki bir artış~ fiyatları ve k8.r 

peylc:~rını yükseltir. Fiyatların ve k~r paylarının yüksGlmesi de, reel 

. ( I ) tüketimin nzalmc-:sıncı. yol açar. Peterson 'un deyişiyle y oranındc:.-

ki b ir E"~rtışın, toplam gelirdeki ni sb 1 k~r payını arttırrı:ıasını sağla,

yan mckc:'~nizme., fiyat seviyesindeki değişmelerden bt'.şke. birşey olma

makt2c1ır (175). Tam istihdam koşulları altında ycı.tırım harcamc::ların

da ve dol2.yısıyla toplam tal8pteki bir artış, cncc fiyatların yüksel-

(175) J?::.;T:.ltSON; A.g.e., s.482. 
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m esini s::-' ~l':'.r. Ancak Ke.ldor 1 a güre; nakdl. ücrctlcrin iiya tl ar la ay

nı or2nd2 yükselmesini sa~ley~cek bir mekanizma olmadıgından, bu 

durwııdc' l:~r oranlarında ücrotlore göre bir 2.rtış söz konusu ol~::.c8.k

tır. ~·unu:n de. nedeni nakdl. ücretlcri:n,gencl fiyat düzsyin:1f;ki c::rtış

larln ·u;yUı'TI se.c;layemamasıdır. Nakdi ücretlerin go11 el fiyat düzeyi ilo 

uyu.ı:ıı Sf:'.(;';lıö~yc::mmne_sının sonucu olarc:,k da, ücrctlilcrin re:Eü gelirleri 

düşcrkc:m9 di,\cr gelir sahiplerinin kar ornnle:rı nrtacaktır. Kar oran

ü:.rının e:-:rtmco.sı ile de, bu gruptakilerin reel ~gGlirlcri yükselecek-· 

tir (176). 

Yuk;:Tdaki durumun karşıt durumund c:-,~ 'tJcc:·~kar:.fy~Jiar deyişl o ya-

tırın::.C.r: ve dolE~yısıyla toplam tale:pte bir az<.ümc: .. olduğ;unda iso, ::fi-

yatle.r ücret seviyesine oranla düşecek ve bı.ınun sonucunde da yc,tırır.ı;_ 

deki G.üşrrı<:: .. yi e_,iderecek şekilde rsol tüketirnde bir 2.rtış meydEmn ge-

l ecektir. Iiys.tle.rın ve k~r oranlarının esnek uld.u~,u varsc:.yıldığın

de d[t 9 sisten dovamlı olarak tam istihdam dcn;csinde buluns.ce.ktır. 

Kc.ldor 'a göre sistaııin devamlı olarak t~~m istihdam denge-

sinde kclcbilmcsi, başka bir dEyişle sistemin kararlılı~ı için; üc

ret ı:;e;liri c.ldc cdGnlerin tasarruf eğilimleri ilc~ ke.r geüiri elele 

edenlorin tesarruf eğilimlerinin farklı ve ~:::.ynJ. zem2.nde da kŞ.r ge

liri clcL; edenlerin tasarruf eğilimlerinin, ücr,)t gcliri elde Gdcn

lerin t:·.s:~rruf eğilimlerinden büyük olm::-lsı (si>; sw) ze,runludur. Lu 
./-

WlrS['.yım Knldor 'a görE: hem sistemin k2rarlılı[;ı için, hem de Yatı-

rım./Hc:sıL Orr,nı ( i ) yükseldiğinde, gGlirdcki nisbi kar payının 
artmcsı için zorunlu olmak te. dır •. E:?;8r kar (-s eliri cl d e cd onl E:rin ta

sarruf e:,J;ilirr .. lcri, ücrot gGliri elde e:denlerin tesarruf eğiliminden 

küçük ( sp ~~··sw) ise; fiYatlarda meydana gelecek hcrhc:mgi bir düşme 
...... 

(l 76) U ere t dışı gelir sahiplE:rinin tasarruf ::::<~ilimleri ortalama 
olarak, ücretlilerin tasarruf eğiliminden yüksek olduğundan, 
reel gelirin ke,rle.r lehine dağılımında, onflc:.syonun u;i:~:t-~.i-,~3: 
bir kayma, ekonomideki toplam reel te.sc-~rruf düzeyini yüksel
tı::.c'--ktir. Tasarruf/Hasıla Oranı, Yatırım/Hr .. sıla Oranı ile 
D,.ngclcninceye kadar, bu süreç devam edecektir. i:ak • ..(\...g.e~,. 

s.482 •. 
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önce tc~ıcoi azE.l ts. cak ve bu durum fiyatlo.rın ikinci bir defe daha 

düşmesin(; yol eçacaktır. :Jöylcce yukarda de. b.olirtildi,';:i ı!Übi sistc-
'""' - ' 

min 1mrr'.I'lı;:,ı için iki tass.rruf eğiliminin f2rklı ve aynı zam,~mda 

( sp> svi) olr,:c.k zorunde.dır. 

Sistcmin kararlılığı, Kaldor 'un "Gelir Da;ılımının He .. ssP,si

yct Kc:.tcJC"JıEn "( Cocfficient of Sensi ti vi ty oi IncoL1c Distribution) 

dcdi.~:i (--
1 

. ) katsay-ısıne, bEd"rlıdır (177). :Uı' kc..tsr .. ··irı ( -~ ) 1 r".ı.'···kı· 
~- sı;-sw •.::> v\ -ol :...· . "' 

dc~iş:n.:,lcrlc birlikte, nisbi kar payındaki ( ~ ) dc>2:işmclcri bclir-

lc:mcktcC::ir. l•cıreda marjinal tasarruf c'1iliml.:.:ri .:.:resındaki fark no 

kad:;:r küç:L.k ulurse, katsayı o orande. büyük olc::cc:ktır. i:iu durumde, 

( -~ ) 'C:clı:i kG .. çük dG@:işm8ler, ( -~ ) 'de büyük dc_>~işJ.nclt:rc nedon olacak

tır. 

btge:e ~tr dul'"umda, ücret gE:liri eldE: cdsnlerin mSTJinEl 

tasc.rrufl:-.rının sıfır, (s"(t7=,o ),b~şka ~btıi:=:J..~:d~'te; U~-etl.i:ıer.±n ::.1\iÇb:tr ~"'ta
-~,&,r,-riJ{ta '"' ) 'ı bulunmamaları durumudur. (s w = o) olduğunda ksrlar 9 ya-

• ~ •• \1.._. 

tırını.lc:rlz:, kc:.pi talistl8rin tüks.tim harcamale.rının toplemıne eşit o-

lacz::,ktır. l·ure::dan; 

p 
y 

=_.;;;;;ı_ 
s:p 

I veya d::hc:~ bs.şkc·. bir deyLşlo, 
y 

ı 
fP'= ···sp·· : I eşi tli~ini clcL otıı~ck mümkün olcıcaktır. 

Kıse. cas ı ya tırımı ar üz or indcki çarpan etki s ini, sade cc 

:wü tc ş o1Ji.J isl erin tüketim ssilimi b clirlcmckto ve c.1r..1ıı::: cm ce d o s öylcn

di~i gl.l:ıi ktrlcr.; .. yc.tırınıla.rla, ka:pi talistlerin tUkstim harcam.:::tl[:rı 

to:pl:::.mım~ eç it olme.ktadır. :Du eşi tl ik Kale: eki •nin (l 78) "Kt:~pi talist

ı cr hr:~r c:::.clıklc:.rını k:tzc:mırlar, ücr e tl il er ı~c:.z:::.ndıklc:.rını h2.rcarlar n 

(177) I~~1:,LDCH; L.g.m., s.J7l. 
(178)-,.!t.g.-m•_, §3.J':(';2,.,7 c;._ •. : .•• 
(l 79) ı_·~~ mo d c:ldeki (s w= o) d urıxaıu, Ricardo ve Ivlarx 'ın Teorilerindeki 

gort.şc ters düşmektsdir. Ricardo 'nun modelinde:) kira vergilerinin 
G.ışınd2..ki diğor bütün vergilerin son yc:.nsımt:.sı k&r üzerinde top
lc:nırkcn, bure,c1a b~tün vorgilcr~n yansım~~s~ ücrct~~r üzcri~~c 
tv:pl2.nır.EJ\.te.dır. (-) ve (sp) 'nın zcı.m2.n ıçınde sabıt kı=üacc .. 6l 
v::Tscyılırsa; ücr 8ıl er in payı d<.;. sabit lmlL cc:ktır. Kişi bed} ı-
ne:·. c1üş en gEüir yılden yıla artarken, r ce;l ii cr :.:;tl or de otomatik 
clEr~k artacaktır. 
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Ücrc. tlilcrin tasarruf eğilimleri (sw). sıfırdan büyük ol
dukçs.ı b2ç;L·, bir deyişle pozitif değerler olmc:.y<:. bc:şlE.dıkça ,y2.pılan 

tasc.rrufl:::r kadar tople.m karlarde .. düşme görülecektir. ~u durun1de 

(sw) b':.:~yüc.1ükçc toplam kar da, yatırım seviyesindeki dsğ·işn2olcr:::: b::~t1-

lı ol::cr~:~k kliçülecek, (sw) 'nin azalması durwnu..'1da ise tople.m kar bü

yüyccoktir. 

Kal d or yukardaki an~üizinden sonrr:. kıs2 dönemden, uzun dö

neme seçmektc ve ıHarr0d Tipi .uüyüme Modeli11Udcn y2.r2.rlanmektndır. Kal

dor uzu.r.. dönemde; ekonomideki rekabet derecesi, Sermaye/Hasıla Or2.nı 

( ~ ) , üc:cet eeliri elde edenlerle, k2~r geliri t..:.ldo edenlerin tnse.r

ruf c,;Lilimlcri ve nüfusun durumunu veri olarnk almaktadır. Ancak bu...'1.-

lar dışınc~s Yetırım/Hc::.sıla Oranı ( i ) değişmektedir. Önemli olan da 

bu or2nın ±iilen degişip 1 -degişmeyece~idir. ~u konuda iki ayrı varsa

yım süz konusu olr:ıaktadır. 1u:nle.rdan biri ukonoı!ünin sürekli ve den-

geli bir bl.ı_y0 .. :me içinde olme.sı, diğeri de bunun kr.r9ı tı olan ve eko-

n om inin u;;;"urı dönemde d engeli olmaması d uru.ı.!.ludur. 

:L.i:r irı ci varsayım olan ekonominin s ür ekli ve d engeli b ir 

büyüme iç in d c olması durumunda 9 toplam gelirden ye~ tırımıare ayrılan 

kısını or;·_n ol.s.r&k değişm8lllektcdir. jjunun sonuc·u ol:::rek da toplam ge-

lir içinde ücret geliri elde edenlerin nisbi p2ylRrı ile, kar geli-

ri elde -.:;C:_cnlerin nisbi paylerı oran olarak aynı kc::lr~aktadır. Kısa

ce.sı rTtc.n gclirle birlikte ücr8t geliri elds cc1c.nlcrin gelirleri ile, 

kar 2;cliri elde edenlerin gelirl8ri artmakla birlikte, ücretlerıo k2r

lar c.rc~ı::nndc:ki oran bozulıne.maktadır. 

K:tlc1or 'un ikinci ve.rsayıını olan Gkonorninin uzun dönemde 

dengeli olınc .. ması ,başka bir deyişle ekonominin c1cvc:'.n:lı olarak yük

selme ve o.lçalma göstermesi durumunda, topleJTI t:,c..lirin bölüşülmesi 

safhe.sınd<.:. üCret 6cliri elde edenlerin payl::..rı ilc, k2r e:;eliri elde 

edenlerin paylE:rı mı;.'tlak olarak değişecer~i ::;ibi, bununla kalmay2.rak 

nisbi ol~rsk da de~işecektir. Lu de~işme ba3cn ücrst geliri elde e

dE.nl,.;r:l.n yf'r<:.rına, bazen de kar geliri elde sclcnlerin yararımı ole.-

caktır. 
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Kaldor ·• ekonomide düzgün b ir büyuıne hızını gsrçekleştir

ı.ır:l:.: :_çin, kendiliğinden bir e,J,ilinı:i.n ın<,vcut olmayacağını ve büyvlmc

ın:.. C~:vamlı ve kendi içinde uyumunu s;:~ __ lamak için en uy{).ın bir Yatı

J.'J.l•l/H:.::sıla Oranı olduğunu soylemekt -c~:'.r, Bu oranda yine Kaldor 'a 

_..:' _; 1 i.;.,lkelerdeki ffiiJ..teşebbislerin o.in~:.ııük ve yeniliklere "''çık olup' 

:.lı· ı;ı_<.:.larına göre C:.e 6 işmektedir. Mütcyobislerin davranışlE,rı yanın

(; __ , odünç verenlerin devamlı büyümc;y-i :rç:skle.ştirecek sermayeyi 

r> lc,yıp-saJ,lamaına konusundaki e:';il i;,ı~ .:I' i de bu Ya tırım/Hc:~s ıla vrc.

~:,:t.nJ. :.tkileyecektir. E(;er belirtilen Jw~;ullar yerinG '"~8tirilmezse; 

ı;.ı,_·L;r·çsbbislcrin din<'::.rrlizminden söz cdil :meyeceğinden, o skcnomide en 

r~"•- --,n Yatırım/HasıL:;. üranı elde ed:::..~ .. _;,~_ ecek ve bu..ı.ıun sonucunda da 

-~.: ~-,_ "'inin sürekli ve den;eli buyliııı_csi c rçekleşemsyecektir .. :Lkono

nü~ in deneeli ve sürekli büyüme s i söz l-~:un:Jsu olmayınca da; ücret ~:-.

liri elde edenlerlE;, kar gel iri eld- cJ c:nlerin toplam gelirdeki mut

:ı.~ k ve nisbi oranları de!:!,işecektir (lUO). 

b • Kal d or 'un Gel ir Da ~ılJ_~l:ı:ı orisi 'ne Karşı İleri 

Sü:cülEon Eleştiriler "~r; ::Ea.sinctti Modeli 

Raldor 'un G-elir Dağılımı I:.1oc'~ 0li il[:,inç olmakla birlikte 1 

J.:._:_ DE .. sılımı sorununa tam olarak b::_,_, çoztirrı getiremcmskt::::; ve bazı 

· ~- ~:-::;irilerin yapılmasına neden olm, !.·:t<dır. Bu eleştirilerd.en önem

::ı_ :!.1 :"i şunlardır: 

- Kaldor 'un analizinde mi1J.1 0 elir, ücret VE: kar gelir

l :;.,i ula.rak iki ~ru:p arasında bolü:;;;~.,ıı~.ı::Jccedir. I3u iki gru:ı_) dışındz·_, 

- ------------------
( l . u-,\ 
--'-' J Kal d or, glin~<müz İngiltere' s tı( c .;·.:un umin in sureldi ve d en0eli 

;.;t .. yürnesini sa,,l&yab ilecek (7) ~,rc:.nına ulaşılamadı ~ını ve bu
nun için de devletin bu duruma :.,.C.ha.le etmssi uerskti_J;ini il:"~ 
st.rmektedir. "Bunun için Kalci.o:c ~·-s:ni bir hareket pl~nı tavs:i.~--,_; 

(::diyor. Devle-t rekabeti kamçıJ_.ıii~.,k, yatırımları ver,~iden muaf 
tutmak, eskimiş makineler i çL-:J:'i o çıksrmak ve bu yoldan İn ~ . .:.liz 
mL<teşebbisine cevvalliğini ka:::-;,-n(:trmelıdır. Ayrıca, hc:lihazıJ."(a 

odtinç verenlerin istekleri aşıı"ı C·ldu,:;.undan, hliklimst fi,y-atlaJ.~ 

;_,enel seviyssinin devamlı ve yz.ıvc:,ş bir şekilde yükselmesine 
katlanmalıdır. Bu ödünç verenleı•ce tahsil edilecek faiz hadCLıi 
duşürecektir. Kaldor'a gorE: fi~-c:.,_-;_; yiikselmeleri yüzde 5 civarEı
da olmalıdır. Bu yüzde, hükumet -·-tc işçi sendikaları arasındc: 2"<-
pılacak bir anlaşma ile tesoi·L; · 1u:ıclbilir. BöylecE; hem eme::~in./. 
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gelir C:.e.j'ılımı inceleme konusu olmamaktadır. 1..ıundc-:n dolayı somut bir 

analizde ele e.lınacak grupları iyice tcsbi t etmek ve bu grupları mo

dole cL:::hil etmek gerekecektir. Kc.ldor 'un lviodeli 'nin ., diğer tamamlayı

cı &,Tu_;_:Üc:.rlc. diizt.l tilmos i gerekir . ..:lunun için c:~- modeli yeni b·ışte.n 

k-ı.ırm~~~k zcrunl u olmaktadır (181). Oysa Neo-Klas ik Gt.lir De.t;ılımı J.V.Lod c

li 'nde ckonvmid eki bütün faktarı er sonsuz scyıcl.::~ gru:plr"nd.ır ılsc:'.lrtr 

bile? Ncc:-Kl~.sik GE:ılir Dag;ılımı ivlodeli bu e,ruple.r s.r2.sında gelirin 

nasıl C:·~:,ııc.cc:~e;,ı sorununa yine de bir ışık tutc~bilir (182). Kc:ldor 

Iviod cl i cl~.hc. on cc de b elirttiğimiz gibi; fal<::torl -::.ri iki gruba nyıra

rak incel :.;d i2,i için, t:,E.nellik niteliğini ko.yb e:tr.ıcktcG.ir. 

- Kc::ldor, tam is tihc1aın durumundc:-
I . 

(-y-) oranındaki bir ar-

tışın 9 tuıJlr.m ı;clirdeki nisbi kar payını az;:~ıraca;ını ileri sürer

ken 9 tt:~m istihdam düzeyinin al tındaki bir ekonomide; gelir dağılımı

nın, ;;clirc:.cki değişiklikler karşısında nasıl c tk il one::ceğini açıklc·

yc.mf.!.mE~ktc:Jlıro Yine Kaldar tun önemli varsayıml;:::rındcn biri de; (s:.). 

sw) olrüc:~sıdır. EğE:r ücret geliri elde cdenlsri:J. tc,sf'.r::··u.f c1i1Lnlori 

·ı 1 ~r · -.ı -ir · ı e Kc., ,::;C-'-..ı.. ı eldt: edenlerin tasarruf e,;ilimlcri birbirine eşit~ iS·a,mo-

delin c:m::~ c1cnklerrü çozülerrı.ez hs.le gelecektir. Çünkü E)konomik sınıfla

rın t:-~nJ_nıı sc.'dE..ct: tase.rruf eğilimlerine dayr~rıım·•ktc:dır. Tasarruf eği

limleri :::~ynı o1ıınca da 9 sınıflar arasında bir fc·:.rk kE~lmayacak dE:rnek

tir (H:U). l-1.ınun için de Kaldor 'un GE)lir) .. : Dr:.eJ,ılımı TE)orisi, tom el 

varsnyımL:.rıııın çok sınırlı olnissı nedeniyle, sınırlı çözümler g_dti

ren bir tt:.ori olarak ni telGndirilmektedir (184). 

(180'in cL:..vC:~mı) verimi hesab2. kı:.tılmış olur9 hem de. ücrstlE.rin yük
s ckli/a ncrm::.l bir seviyedE) tutulur." deme;ktcdir. Kc:ıdor 'un uzun dö
nem ;:_;c:~lizi için be:.k. MAı:tCHAL1 A. g.ın., s .l.+-15. lıyrıcz~ bak.ALKİN 9 A. 

g • ın o 9 s • ı 3 7-ı 38 • 

(181) L!JJWLL>.L; .h.g.m., s.16. 

(lc32) Bak~ALKİN; A.g.m.' s.155. ;;: 
., · . . -: ·-

(1G3) --A-a~ .. m.; ,. s.i?5'~- ---

(18~ .. ) l'ZTERSON; A.g;e., ·s~483. 
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- Kcldar'un varsc~yımlerından biri c1c, bünyEmin bütününü 

ve çu_;;itli piysselarda rekabet derecesinif s2bit bir veri ola.rc:~k c:.l

masıdır. Oys2. uzun dönemde toplam gt:lirdeki nisbi p:.ıylerını yeterli 

görmcy en ;rupler, bu ni sb i paylerı yüks EÜ tmek yer ine, ekaneminin bün

yesini dcLiştirmeğe çalışmakt2~dırlar. :0u davrc-<.nış c~:c Kaldar 'un, bün

yenin bl-it-L!.nünü. ve çeşitli piyc-sc:lardaki rckC::bct dcreecsinin sabit 

oluşunu veri alan varsayımı ilc çatışmc:. he,linc~c bulun:c:ıaktadır (185). 

K2<ldor, fiyatlar gt:.nel seviyesinin hükümet ile işçi s en .... 

dikal~rı nr~sındaki bir anlaşma ile tesbit cdilebilccegini söylemek

tedir. Ücretlerdeki artışların verimlilik artı~l2rı ile belirlenccegi 

karar ~ltın~ alındı~ında da, fiyatlar genel scviycsi sabit kalabilir. 

Aks i d un:t.i.'1l ertaya çıkar ve ticret artışları verimlilik artışından 

yüks<...k olurs0., bu kez fiyatlar genel seviyesi yüksclGcektir. ilıvıcak 

bu vars:::.yım her zaman geçerli olmamı=ıkta ve fiyctl.ar genel seviyesin-

deki yüksc.:lügler, sadece ücrctlt::rc bağlanmam2ktadır. ]T<msa'da yapı

lan incclsır;clcr bu durumu doğrulamaktadır (186). Iiye:.tlsr genel se.

viyesinin yükselmesinde sad0ce ücretliler deği~, bütün gruplar etkili 

olmakt:-,:; ırlE~r. He,ngi gelir grubundan t:,E.Ü ir s c .;cl s in, m un zam gc:;lir ta

lebi vc.rim.i c:.ştığında, fiyatlar genel seviy-::si yükselmektedir. öte 

ye.ndsn bu Si0.d c ce maliyet enflasyonu görüşünü d e;s·tckl sm ek te, buna 

karşılık cnfle.syonun nedeni aşırı te.lep de olebilmcktcdir. 

·- K2.ldor'un IVlodEüi'nde milli gelir, ücr.:.t gelirleri ilc 

k&r gelirlerinin toplaınındEm oluşmakta ve gGlir d&:Q,ılınıı analizi de 

daha önce de b\.Jlirtildiği gibi buradan hareke:::tlc yc.pılmaktadır. Oysa 

ücret :_,eliri elde edenler de, gelirlerinin bir kısnıını tasarruf ede

rek ülkedeki toplam sermayeye iştire.k etmektedirler. 1u duru.n1dE, iş-

(185) .i..:·ı..ı_ duru.-rrı.2. örnek olarak Iviiı.RCHAL.9 19. Yüzyıld;::, toplam gelirden 
cldıkl2rı ?cyle.rı az gören Eransız ve İn~iliz işçilerinin a
r~.ı:,rında sen-dikalar kurc~rak hükümetin mild[.halesini talep et
meleri ve toplam gelirdeki paylarını arttırmalarını göster
mc:ktcdir • .iJak.lV.LARCHAL, A.e;,.m., s.l7. 
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çilerin de iştirak etmeleri ile toplam sormc:~yG, hem işçilerin, hem 

de ke.pitc..listl<::rin tasarrufları toplamınde.n oluşmc::ktsdır • .ı3u iştirak

ten dolayı da işçiler, kapitalistler gibi tople.m kar gelirinden pay 

ale.cc.kl::.rc1ır. Ktir gelirlerinden işçilerin pcıy alm.s.ları da, Kaldor 1\G.o

deli için söz konusu olmayan bir durumu orts.ya çıkecrmaktadır. Çünkü 

daha önce de bclirtildici gibi, Ke.ldor lVIodeli 'nde; kar gelirlerinin 

tam~:.ı:ıı; ücretliler dışındaki grupların gelirlerinden meydan.~ gelmek

te idi (187). lu yeni durum karşısında gelir dağılımını, gelirin üc

retliler ve k2.pi talistler arasındaki dağılımı ve gelirin karlar vo 

ücr Gtl cr L:rt?,sında dağılımı olare,k incel emek is cr ek c cckt~.r. Jillcak, üc

ret c,c1irlcrinden hiç tasarruf yapılmadığından, bu iki2.i ayrım gGçcr

li olı:;:.'.ye:--.c::>.k ve aynı anlama gele;cektir. 

işçilerin de tase.rruf·ta bulunarak b-..1 to.sarruflRrı ilc to:p

l.::un scrnE.ycyc iştirak etmeleri ve toplam kar gelirlerinden pay e:-~l::.Ia

lP-rı ilc ort.:'.yEl çıkan yeni durumdaki gelir dc:~·;ılımını ,Pasinetti açık

lı;~a l::'.vuşturmuştur (188). Pasinetti Modeli 'nde, uzun dönemde işçi

lerin tr~sr:.rruf eğilimlerinin toplam karı etkilc.mE:diği görülmektedir, 

Uz·cın duncr:ıde kar haddi ne olursa olsun, işçiler cls.ima kendi irr:delE;-

ri dışındr: belirlenen ve tasarrufları ile or2ntılı olEn bir kar ge-

liri elde edeceklerdir. Kapitalistler yönündGn ise durum farklı ol

maktc~cLır. J.;u grup bütün tasarruflarını elde cttiG'i kar celirl er inde n 

s&i"'·lc:m' kt2,, tecse.rrufları ilc kar gelirleri :,rasınde_ düzgün bir iliş-• '.) 

ki kurcüm2ktr:.clır. ~aşka bir deyişle toplam k2rı ~ kepi talistlerin te.

sarruf c:_;·ilimleri belirlemekte ve işçilerin t<'.snrruf eğilimlerinin 

bir ctlrisi (Sôrülmemektedir. 

Gelir dağılı.ı'nında ve kar haddinin belirlenmesinde işçile

rin tcsnrr.:titf c[.iliıulerinin bir etkisi olmamnkt.::dır. İşçilerin te.sar

ruf c:~·:ilinlcri ,e.ncak gelirin ücretliler ilc kapi tc.üistler arasında 

(12>7) 

(188) 

Yine K2ldor Modeli'ndc, işçilerin de tasErruf edebileceklerine 
yer vcrilRekle bereber, bu tasarruflt-ırın ne.sıl kullanılacağı ö
nc;ııı ke,zo.nnıyordu. 

: .... ı.:ı..rc:.d2. Pe.sinetti Modeli 'ni açıklamaktan çok, bu modelin sonuç
lc.'!.rı uzcrinde durmayı uygun gördük.Pasin(.:;tti Modeli ile ilgili 
c~eJ1('. geniş bilgi için bak.L.L.PASINETTİ~ 11E2.tc of Profit and In
ccmc Distribution in Rclation to the R::tc of Economic Growth,,~~ 
Rcviovv of Economic Studios,Vç.l•29 1 October 1962, s.267-279. 
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:.., ... , :ılımJ.nı etkilE:j"ebilmekte, bunun y.:.nında fs&lirin ücretlerle k@..rlG.J:: 

.,····s·ı,....rı~ da'lılımın<:ı -tk' cdememek~-·· ·:.:-- B c.._.. L. .t.ı.u c-,;, b c,_ e· ı ç; Lı . .,.,c .. _ı...t·. - u durumda b ir ekonomids l;:t::.:···-

1' Tl<:, tasarruflar arc.sındaki oranı v; .lirin kar ve ücretler ar:c,sııı··· 

c::.: L~. dağılımı ile faiz haddini kapi-G;::.l~_stlerin tasarruf e;~ilimi be·

lirlsmektedir (189). 

- Kaldor 'un Gelir Dağılınıı Teorisi 'ne karşı yonel tilen 

~:ı cc:n eleştirilerin nedeni, (Y= P+;/) ilişkisinin ex post bir özdeş

ı il.:: ula rak el e alınmasından ileri c:;olmektedir (19 O). Oysa karlar VG 

ücretler, milli gslirin ayrı, ayrı :.i.:cmksiyonudur. Aşağıda gorülec -·.i 

P : P(Y) 

W :; W(Y) olmaktadır. 

Bu durumda; 

Y :; P+~ ilişkisinden 

Y :::: P (Y) + W (Y) 

D. .~nklemi elde edilmektedir. Ancak b1:ı c:;_ nkleınin elde edilmesi, mar ;j i

ıı.::~ı ver im.lilik ilkssine ba(,lı olme.ktcJ: ır. Bu durumda da .Yine N eo-IClf.

sil,: ·:ı:eori 'nin temE.l ilkesi olan lviar;ı:·.llcl v('.riınlilik İlkesi 'nden h2l~\;-

:.:.·c sc: ıldi,~inden, Kaldar 'un Gelir .).lımı Teorisi, Neo-Kltısik Tso-

:ı:·i 'nin yerini alebilecek yeni bii.~ .. :-u:c rJ.ağılıını tr,orisi olamaıncıkt<:~-

c\ ı:". 

c. Sentezci Gorüşler ve '1'!:-::int-.caub Modeli 

Neo-KlEısik ve Keynesyen G lir Dağılımı Teorileri 'nin eb:; i\·· 

:.t.::_:,}crini göz ontlnc:::: c.larak, bazı ,l--n:;. çc:.lı;:;:;maların da yapıldığı ::,o-

:.:·. :c..ktectir. Bu çalışınalardan en il~-~- çskeni Sidney ·;veintraub 'un 

(lC\9) Kısa donemde sistemin devamlı uJ_.:.:cak dengede k&labilmesi için; 
işçilere giden kar payı (Pw) f:i<bi t ve denklem (Sc-Sw ·~ o) oJ. <.:.j._ 

tadır. Burad.a (S c) kap i talis·;~ı-::r in 1 (S w) d e işçilE::cin tasarı''\'.; 
e _ _:;;ilimi olmaktadır. Gorülecc i ~,"bi bu eşitsizlik, kapitalist
ler in tasarr-ı...ı.f eğilimlerinin, i&çilc::rin tasarruf e_~ilimleriııc18:n 

daha büyük ulınası üzerine ku.:L"ı_;ı.lüi.Ll0tur. Uzun donemde ise ücrc>· 
lilerin kar payı (Pw) sabit c.lc:.mc.mektadır. Uzun c1onsmde siu·cr) · 

min kararli densesi için ka.p_;_-t:;, 1~s·c:J_sınin ts.sarruf s :Llimleri
nin (sc) sıfırdan büyük olınası · :cco.kmektedir~ (s c) O) 

(lS O) ALKIN; A. g .m. f s • 1 57 • 
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ç::üışm:::.lc::c.rıdır. Sidney Weintraub 'un "An Apı::ıroe.ch of the Thcory of 

_In com c Distribution" e.dlı çalışması, sentez ci gör"L;_şler ileri süren 

bir §·elir d)<.:'.,::.ılımı teorisi ole.rek görülmektcdir (191). 

·ivcintrEtub, gE:lirin fonksiyonel da2,ılımını modern gelir V''= 

istihJ.c;ıı teorisinele oldukça önun kazenan Kcyncsyen Teori 'nin to:ı;:lc.~m 

arz fonksiyonundan hareketle incelemektedir-. .ıcintraub toplam arz 

fonksi;;ronunmı7 gelir vs is tihdaın tsorisiYl o, toplc;_nı .s(.lir da~ılun 

ar2.sınc:::ki ilişkiyi gerçekleştirdiği görüşüneledir. Yine 7'ieintre:ub, 

isti~d(~ v~ gelir düzeyi dc~iştikçe, gelirin fonksiyonel do~ılımın

daki d~~işmclcri de, toplam arz egrisindcn h~rckctlc incelemek serok-

ti,~ini V·~ ekonominin tümü için istihdam seviyesini, firmaların ne.k

di Sclirlc.rine bağlayan bir arz fonksiyonu oldu~;;unu söylGn-ıcktcdir • 

..J.Jure..dc~ ne.kdi gelir, sabit fiyc:.tlarle, deei;il, csri fiye.tlarla ölçül

mc.ktce~ir. EerhE.ngi bir istihd<:un düzeyinde nc:.kdi [_.,elir (Z)1 

Z = 1W$N -ı- F + R 'den oluşme..ktad:ı.r. :U1u-·sdc; 

w = Nakdi Ücret Haddini 

N = İstihdam düzeyini 

E= Sabit ve sözleşmali gelirler vcyn ödemeleri (E'aiz,ki
ra ve sözleşmeye bağlanmış maaşl2rı) 

n = K2rları 
bclirlcEıcJcccDir. Görüleceği gibi (Z) toplam arzdır.ve ücret t;:.;:;lirlc

ri, s:::~bit c~::.lirlt:.r ve karlar toplamı olarak, milli geliri oluştur-

m'='kt" 1 ı--· (lO')) .::-: ...... c.<.: . .l.. • -:Jc_ • 

· .. cintraub 'a göre; toJilam arz fonksiyonu ilc belirtilen 

üç :::e;lir irubı.:mun nisbi :payle.rı :?..rasındaki ilişkiyi belirlemek i

çin, 2ş2~ıaaki şekilden yararlsnılmaktadır. 

(191) .uu konudt. bak-w PETLitSON; A:.g.e., s.-i-83-491. 

(192) Ücrc__ tlı:..r toplamı; ücret haddi (w) ile, istihda...ın edilenlerin 
sC:yısının (N) çarpıınınH (w.N) eşit olme,kte.dır. 
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z 

N İstihdam· 
ı 

Şekil: 3 Toplam Arz Egrisi ve Gelir Dagılımı 

Şekilde (oz) eğrisi toplam arz fonksiycın"tA. vlmaktPdır. (o·.:) 

do ?;rus u to:;üc::.ın ücretleri, (F'F'') doğrusu da ss. b it r;clirl eri, b2.şkc. 

bir dayişle to~lam rant gelirl~rini göstermektedir. (ll') do1r~su 

he~ngi istihclcliTi düzeyi olursa olsun değişmez ksbul cdildi.;1·indon' (o~;.) 

do;~rusı.;u1c::.. pc.ro.lcl olc:~rak çizilrr..ektedir. liurRde. ksr (h); ( bz') c,:~risi 

il c Ul ') do,::;rusu arasındaki far ka eşit oldu~;·ıın.C.c.n 9 (ON,) istihdam 

d'(.,1.zc.~rinc~c ke.r sbz konusu olmam2.ktadır. (ON 1 ) istihdem düzeyinde top

lam n:,kd1 ~:;elir bc:,şka bir deyişle toplam arz (l:..N 1 ), toplgın ücret ge

lirleri (J3;I:~,) ile, toplam sabit gelirler (.A:G) topl<eı::.ına eşit olEJ~k

tadır. Gorülcc86i gibi (ON,) istihdam düzeyinuc ker ~clirlori sıfır

dır. ::Ctı. y:.lzdcn de ekonomi uzun süre (ON 1 )'in Lltınde. bir istihd.r:un 

düzeyinde kc~lemayE,cağından, istihdam düzeyi 2.rtm::=:k zorundadır. İs-

tihdc:mJ..c. birlikte nakdi gc::lirler, başka bir cloyiçlç toplam arz da 

ar ts cc}::: tır. 

L"Lu~c.:.dE~ki üç gelir grubunun nisbi J)cşlc:Tını, (OZ) toplam 

qrz c..'risinin şekli belirleyecektir. (OZ) c;;,r·isi şekildeki gibi ar

tan bir biçimde yükseldiğindo; sabit gelirler e:..rubunun nisbi pe.yı 

az<:Ü'.~.cc:ktır. :Uurada istihdem düzeyi genişlemesine rr,ğmen, :mutlE:k p:::,

rasal ~elir dc~işmedigi için, bu sonuçla karşılaşılmaktadır. Fiyat~ 

ların s<:'. bit kc~lması durumunda da, bu grub'Ul'l nisbi pryı azc:üB.caktır • 
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.ı..:u 2r~:ı.Du.n nisbl. payının artmnsı için; istihdc~rıı ve gelir ::ı.rtışı ilc 

Lirlilı:tc, ,gc..ncl fiyatlar düzeyinde bir .düşme olmc.:üıdır. Oysa sE.bit 

rıarc:.s-::.:1 ücrctlc-'r ve azalan ve-·rı·m varsı::;yımı ı· ı~ ~ ·· ' .ı- - - ·~ t;cçcr ı o u.ugu surccc., ou 

vc-,rs c~,·ıı:ı s üz kcnusu olmeya caktır. 

(OZ) eğrisinin bElirttiğimiz gibi E~rtı:m bir şekilde yük

s~:;lm·:... coste-rmcsi durumunda ücretliler grubunun nisbi payı' toplam 

arz clcstikiyctinin (Jt) aldıd;ı değere baJ,lı olLLE'.}~.tı=:.c~ır. 

Gldu2:ı..nı~~s.ı t·<ı;:ılc:~m gelirdeki nisbl. ücrst p2yı c,rt:c.cekt-ır. 

(E · ... 1) 
Z/ 

(z
2 

\,1) ol-

mssı d .rtı.::rurıdc, artan vsrimler söz konusudur. (E2 (1) 9~~n2~~ ~\lf.~lf:l= 

da is c, <:zf'.le.n vcrirrıler söz konusu olacağı iç in 9 ücr c tl il cr grubunun 

nisbi ıx:yı c~ü,şcr. J..Junun da nedeni istihdam düzeyindeki artı~ ilc, 

(O·w) ve (OZ) c:[rileri arEı.sındaki açığın gittikçe: tüyü..rr1esidir. Kıse 

dönunc~c c~ c :-~zc~lan verimler nedeni ile (Ez (ı) durumunun gerçsk1sşe

ceğinc~.c.n şüphe yoktur, 

K~r gelirlerinin nisb1 payları, ücret gelirleri ilc ssbit 

gelirJ_l:.i' t.:'"'.rc..fınde.n belirlenmektedir. İstihd['.ıll V•J milli ~elir s-ovi-

yesi y~ks~ldikçe, genellikle kArlarıri nisbi paylarının da arteca~ı 

kabul c.;lunrııcJctEC\ır. K~rların nisb1 payındaki -bu ::::.rtış, ücretlcrin 

nisbi p;:,.;-ınD~:.ki dG:?;işınelerden bat1ımsı_z olo.c::':lrtır. Se. bit r;SE:ılir grubu-

. ' " ı. nurı nısoı ::::c ır paylatındcıki düşı:tıE:.:den yararlananler bu grup olrı.ıakta-

dır. Yu.lrcTc~D belirtilen nedenlerden dolayı, ücrctlilorin nishi :pay

ları d2 chüştüğü zaman, k~rların nisbi payındaki ~,.rtış d.-=:ha da bnem-

li ole.ce.ktJ_r. 

';ieintraub ~a göre nisbi paylar teorisi; kısE;, dön.:::mdo ve 

statik c.n<::'.lizin gerektirdiği koşullar altında, istihdc.:.ı:ı scviyosindc 

ve gelirde bir artış olduğunda genellikle ücret ge;liri eldo cdcnlor

le, sc.;) it '·'"'elir elde edenlerin aleyhine, buna ke,rşılık kar goliri 

elde cGcnlcrin lehine olmak üzere bir yeniden ;clır da~ılıillı alaca-

~ını bclirlcmektodir. 

~:icin traub' 'un analizinde toplam arz fonksiyonunu b çlirlo

ycn nisbi pc.ylar teorisind(:..n b_aşka, ekonomik sistemde geçerli olı=m 

hE.rcc·.rıız.l.e.rı.cı, ilgili kare.rlar gelir dağılımın:. b''Clc.nE.rak, bir tvıüc.ırı. 
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talep fonksiyonunuc meydana ge:tirmektedi~. :3u şekilde sadece gelir 

ve istihdr~m düzeyinin, gelirin fonksiyonel dcı.ğılımınn yapeecağı et

kileri göstermekle kalmayarak, aynı zamanda toplam talep fonksiyonu 

doJ;rı.ü tusunda tSelir düzeyinin, gelir dağılımı ile olan ilişkilerini 

d e b elirtınektedir .. 

r!cintraub 'un lVIodeli 'nde hareket nokt2sı olan toplam arz 

fonksiyonu (Z) eğrisinin şeklinin kesin olerak bclirlenem.emesi ve 

bu an~lizin kısa devre için geçerli olması,.modcli kısıtlayan etken

ler cl2rnk ileri sürülmektedir. 

1. Makro Gelir Dağılımı Teorilerinin Genel Deeerlemesi 

Lu kısımda fonksiYonel gelir dağılımı ile ilgili teoriler

deri öri.omlilori ele alınarak, bütün yönleri ilc açıklığa kavuşmuş ve 

bütün s_;runlc.ra çözüm getirmiş bir gelir da{~ılımı tcorisi üzerinde 

birleşmenin mfuükün o;t.up-olamıyacağı tartışılnnştır. Görüldüğü gibi de, 

gelir dc(;ılımı sorunu kl~sik iktisatçılardan, günümüz iktisatçıları

na kc.ckr inceleme konusu olmasına rağıtıen, milli gelirde::ki faktörle

rin nisbi pcıylarının dağılımını belirleyen güçler hakk.ında mbi~uş-

ma,... ·s.agl~d;ı. g:ı.;.~ Q;ttaya;.::. çikmakt·ali~ •. 1.. · ·.;;. ', . :c ..... c~ _ _,., ~~ .. 

Kıs& bir özet yapmak gerektiğinde ;Klasik Gelir Dağılımı 

Teoricileri olarak bilinen Ricardo ve Marx'ın Gelir Dağılımı Teori

leri 'nin günümüzün gelişmiş sanayi ülkeleri için bir geçerlilikleri 

olmadıkları ve milli gelirdeki değişikliklerin, gelir dağılımı üstü

ne etkileri konusunda birbirinin tersi sonuçlc.re. vardıkları görülmck-· 

tedir (19 3). Yine Mal thus 'un Nüfus Kanunu 'nun geç e:.rsizliği gibi, 

Marxist Teori'nin de birçok sorunu açıklayamadığı bir gerçektir. Neo

Klasik Gelir Dağılımı Teorisi ise; mikro.-ekonomik bir teori olup, 

firnın düzeyinde e:;elir dağılımı sorununa çözüm arc-,maktadır. Teori ba

zı vç:_rso.yımlo.r altında makro bir dağılım teorisi olarak incelendiğin

de do bir çok seruna çözüm. getirememektedir •. Modern ~ecri ol<::,rak 

beniı:ıscc1i;~:imiz Keynesyen Teori ise, .In~ro-'ek"nomik oluşu, ·;m~l. ge-- . 
lirin.'!Jüyümcsi ilo_gelir dağılımı arasında ilişki kurması 've bazı 

.. 
(193) PETEHSON; A.g.e~, s-491,• 
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faktörleri ele .elnıFsına ra 1ğm.en, milli gelirin tu nisbi faktör payla• 

rıne, c;örc dı::·.;:~ılımını incelemesi yönünden önı01:1 kt:~zPnmaktadır • .A .. L"lcak 

tıu al2.nclo.. 1.YJ .. tün sorulara çöziiı:;ı bulan ,bir toori c .. c ?eliştirilt:rrıe:r::ıiştir ~ 

Herşeyden önce de bugün için bütün faktörlerin, nisbi paylarının in

celcnr:ıesi mü:r:ıkUn olarnamaktadır (194). 

II .. ·:-~J~iSEL G:i.LİR. ..ôAGLLIMr ANALİZİ 

l... GENEL OLA&Alf 

Kişisel [sGlir dağılımı analizin<ic~bi::r.'.'":::~cr veya ailele

rin çeşitli kaynaklardan elGe ettikleri gelirlerin toplamının belir-

ı enmcsi önc;m kazanır. Lurada gelirin kayn:~klc.rını::~ ,..Ja;ykci'::::J!tt deyişle, 

t:;elirin ncroc1on elde edilditi;ine bakılmamsktr:.c1ır. Çünkü kişiler çe

şitli üretim kc.ynsklarından gelir elde odebilmokte:dirler. Eıne~inin 

karşılı{~ı olarak bir ücret alan emek sahibi~ .::_ynı zam&nda birikmiş 

te.sarrufunun kc-:.rşılığı olarak faiz, gayriıncmkulü.ı.ı kerşılığı olarak 

da kirn ;_;eliri elde edoJ::>ilmektcdir. :Uunların tcplamı da, o kişinin 

toplrJ:ı. c;ı:..li:cini oluşturmaktadır • .Amaç da kişiL:::rin toplam g·elirleri

nin miktr.::.rının, icz .. Lçka':.l;.il?. d8yişle büyüklü,ğünün bilim.ı.esi olmaktadır. 

l..u nedenle bir ülkede yaratılan toı;la:w. gelirin kişiler veya ailelar 

yönün~~ en ç :::.şi tl i gelir grupları arasındak:::.. dc;itılımının bilinmes:j..., 

ki§iscl ,elir dağılımı analizini zorunlu kılnıo.ktndır. 

Kişisel belir dağılımının belirlcnc;bilmosi için de, de~a 

önce fonksiycmcl gelir dağılımının gerçeklsşmcsi {~:erekir. Çünkü ki

ş_isol c.:..:lirlcrin oluşa"bilmcsi için öncelikle, kişiler üretim faktör~. 

lerine sc..hip olmalıdır. Ancak üretim faktörleri sahi:pliğinin, kişi-

(194) 1lılc2k Kcynesyen Gelir Dağılırrıı Teorisi'nin sadece ücret ve kar 
.- .:lirluri olarak nisbi faktör :paylarını incelemesinin, teori ... 
~in genellik ni teli2çinin kaybolmaye..ca~~ını ve bütün me,kro eko
nomik· modellerde bu b asi tleştirilmenin ı'_~örüldüiSü ve bu duru-

m~·:,·<i,a, :r:r:.c.krc ekonomik teorinin mantığı u-rci;i olduğu ileri sü
rülmcktcdir. :i.ıak. ALKİN; A.g.m., s.l58. 
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sel (~olirlcrin belirlenmesi yönünden bazı özellikleri oldu1~u görül

mcktcc1ir. lu durunıda kişisel t:;elirlerin oluşumu; kişilerin sc-,hir cl

du,~;u ü-:ktörlerin miktarı, bu faktörlerin kull2.nım derecesi ve bu 

fc.ktörlcrc birim ba~ına ödenen fiyat tarafındem bolirlenmektec~iro 

Dalı::;. önce fc.ktör fiyatları analizi incelenirken de görüldüğü &ibi, 

kişilerin [,clirlerinin belirtilen bu etkenlcrc bağlı cıarak oluşme,

sının, gelir dağılımı sorununa mikro ekonomik bir özellik kazandır

c1ı,<;ı c;örüşü ileri sürülmüştür. l:·unun nedeni c1o, kr:.ynak kullanımının 

firr:ıc. ölçeC;inde geçerli olması ve birim başına ödenen fiyatların da, 

fiyc:t teorisinin özel bir ş ekli olare.k el o 2lını.'ilc~sıclır (19 5). 

Ancç,k üretim faktörlerine sahip olunırıP.mE~sı duru.ı'1lunc1s. da 

kişil:::rc devletçe transfer ödemeleri olarak, kr.rşılıksız ödemoler 

de yc.:;,ııleJJilm8ktedir • .wuna kcı.rşılık, ver;:5ilcrle .. de kişisel gslirle-

rin c.zc.ltıldığı görülmektedir. 

Kişisel gelirlerin oluşumuna ba:;?,lı ol&ro.k da bir to;:lum.da 

kişiler ve aileler gelir düzeylerine t_:;öre cruı;landırıle.rak' o toı:-

luo. için ~~elir dağılımındo.ki tarklılıklar bclirlenme:ktE:dir. Gelir 

da1}ılımındcı.ki farklılıkle.rın ~t;i~·k& ~!i-l? deyişlE: eşi tsizliklerin be

lirlcnıı.1csi, tvplumdaki gelir da.ğılımının eşit (adil) olup..,. olınedığı 

sorununa açıklık getirmektcdir • .Du durum c;Emcl cıarak önemli ck·.::-no

mik ve Si..~sye.l sonuçlar yaratmaktadır. Çünkü oluşan gelir dağılımına 

göro ülkcd.:.: t0:plaın talep şekillenınekte ve rJ:Clir dcğılımındaki dcğiş

m..:.:;lcr turüam talebi de etkilemektedir. T0pla:m tclebin etkilenı.u.esi 

senucu ele, tüketim ve tasarruf fonksiY-.mları il o tüketim kalıbı c'!.a 

dcZ::içmçktoc1ir. Kişieel gelir dağılımındaki dcğişm.:::lcrc ba~~lı ola

rak C.a ~~üşük [clirlilerle, yüksek gelirlilerin t2lop edecekleri 

mP,llr~rc. göre, üretimin yapısı (bileşimi) ve miktarı farklılaşmak

te~dır. Ekunomik yönden boliren bu sonuçlarla birlikte, sosyal yön

don de devlet çeşitli nedenlerle ya da z~runlulukle.rla gelir dajı

lımına müc1c.hale etmekle karşı karşıya kalır. ~unun için dej~ıl\~\k, 

(195) PETLhSüN; A.g.e., s.463• 
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el;:;;:,wmik ve sosyal tercihleri göz önüne alarak, gelirler politikası

nı bslirler. Görüleceği gibi de bir ülkede kişisel gelir dağılımında 

eşi tl il<: ya da eşi ts iz lik sorunu belirlemneden, gelirler politikası

nın uyç;ulanabileceğini söylemek geçerli bir yol olmayacaktır.· 

2. KİŞİSEL GELİR DAGILIMINDAKİ EŞİTSİZLİKLERİN 

ÖLÇÜLMESi VE BAZI YÖNTEMLER 

Kişisel gelir dağılımındaki c~:~: i tsizliklerin ölçülebilme

si için öncelikle, o ülkede gelirlerle ilgili verilerin derlenmiş 

olmusı gerekir. Ayrıca da derlenen veriler, gerçekçi olmalıdır. Da-

ha sonra da çeşitli yöntemler kullanılarak, gelir dağılımındaki eşit

sizlikler ölçülür. Kullanılan çeşitli yöntemlerin kendilerine özgü 

özellikleri olmakla beraber, önemli sortm kapsamlı ve gerçekçi veri 

sormro.chır. Verilerin derlenmesi de genellikl.e iki yolla yapılmakta

dır. İlkinde vergi kayıtlarından yararlanılmaktadır. Uygulamada da 

dalıe..~ çok bu yola başvurulmaktadır. Verilerin derlerunesinde ikinci yol, 

aile h,.:J.tçesi anketleridir. Vergi kayı tlaı,ından yararlanarak gerçekçi 

sonuçlara ulaşabilmek için, vergi kayıtlarının yeterli ve vergi ahla

kının cla yerleşmiş olmas:l gerekir. Özellikle gelişmekte olan ülkele

rin çoğunda, gelir dağılımı ile ilgili gilvc~nilir istatistikler ve ge

lir' daCılımı ile ilgili eğilimleri göstE:Ten modeller yok denecek kadar 

azchJ:·. Bunun sonucu olarak da~ vergi kanmılarının çeşitli nedenler le 

tam olarak ı;ygulanmadığı ülkelerde, kişisel gelir dağılımının ince

lemaesinde güçlüklerı e karşılaşılmaktadı:r (196). Vergi kayıtlarının 

yeterli ve vergi ahl~kının da yerleşmiş ulma sı durumunda da, yine ba

zı soı·ı.mlar ortaya çıkabilmektedir (197). Bu sorunların başında da 

bazı c;clirlerin tamamının veya bir kısmının vergiden muaf olması 

gelir. Yine bir ailede birden fazla kişinin gelir sahibi olması 

dur"t.::mı.;ı.ı."lc1a, her gelir sahibinin ayrı bir har.cama ya da gelir birimi 

---------------------------
(19G) İLO; A. g.m., s .134. 

(19 7) SJU-=?. Ç ;· A. g. e. , s • 8-9 • 
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sc.yılnası de sorunler yarat·ır. Lu nedenle de bir ailcd.c :;elir clc1e .__, 

eden bütün bireylerin e:;elirlerinin tuplc::.nmcı.sı yvluna gidilir • .;.."".şka 

bir deyişle aileler birim nlınır (198). 

AilGlcrin birim alıriması durumunda, görüldüc'];ü c.ibi aile 

kavraı:ıı aşılmaktadır. ~irarada yaşayan ve 5elirlerini birleştiren 
• 

bireylerin oluşturduğu bu tüketici grupların, t:;Edir dct::;ııımında ki-

şi ve E'.ilclE::rden sonra üçüncü gelir grubunu oluşturdusu ı;örülür • .;,.r:lzı 

ülkelerde bu üç tanıma uygun olarak e.elir dr:ğılımı istatistikleri 

;lüzcnlcnEıoktedir • ..i,.)ütün düzeltmelere ra;2.-mcn do. vcrai kElyıtlarından 
. - ~ . ~ 

hz~rckctlc hazırlanan gelir dağılımı istatistiklGrinin, yine de ger

çek ıurumu yansıttığı şüphelidir. 

Aile bütçesi anketleri'inden y2rarlanarak bir ülkedeki ki

şisel e:;clir dağılımını belirleyebilmek için ise; ailelerin tüketim 

Ct:ıı""uınl2.rını belirleyen anketler uygulanır. lu anketıere "Hanehalkı 

Tüketici iınketleri"de denir. i.:u uygulamada·örnck cıarak seçilen ai"'" 

lclcr 9 belirli süroler gözlenir ve tüketim hc:rcamaları bulunur. Yi

ne e.ynı şekilde ailelerin tasarrufları b olirl cnir. iıu iki grubun t:::..._ 

l[:ı:ıı ilc de, toplam gclirlere ulaşılır. iu şekilde ülke düzeyin:l.e 

uyc:u.lı::m<.-::.n ı:mk:etlerle , aileler gelir gru:ı;.:larına göre ;rurüanCiırıl

ıı.uş olur (199). Ancak uygulamada çeşitli neclonlerle bu yol2. pek faz-

(198) 

(199) 

Iı.il cl erin birim alın.ınası durumunda da, bazı sorunlarla kc:rşı
l.c-.şılır • .Lunun nedeni de, aile bireylerinin sayılarının fark
lı clrr:asıdır • .,&.)u farklılık da aile c:;olirlerinin büyüklü,C~ünü ct
kiler ve gerçek dai;ılımının belirlcn.ıncsini ent:;eller . ...wunun i-

çin c~ e gelir dağılımı ile ile,ili istatistikler ç0~u zaman, e.ile
c1e c;C;lir elde eden bütün bireylerin kaı:;sanarak Eelirlcrin tu-
11..UllTi2.Sından hareketle düzenlenir. Ailclc..rin bütün ~.elirleri 

tck bir e_: elir beyannamesinde bir arayn b'ctirilemedi~;inden rle, 
özel ÇEüışmalar yapılması zorunlu olur. 

:..,u konuda bak. Taner K.ARAHASANOGLU; Eskişehiı; 'de Tüketici Ei":i
limlE-ri ve Pazarlama Açısından·,,J,)ir DG/\Grleme, Eskişehir; i.T. 
İ.Lkaaeınisi Yay:ıtılar~·NO..:lll 1 lınkaJ"s 1974, a.12-26. 
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ls başvurulmadı,ğı e,örülmekted ir ( 200) • 

Verilerle ilgili ol al~ ak karşı la ş ılan önemli başka bir soo-. 

run da; gerek aile bütçesi anketleri yoluyla, gerekse vergi kayıt

larından hareketle derlenen gelirlerin, o ülkede faktör fiYatları ~le 

Lcsa:planan toplam gelire eşit olmadı,}ıdır (201). Çünkü d erlenen bu 

gçlirler içinde, kişilerin çeşitli şekillerde elde ettikleri tre.ns-

f ,_r gelirleri de vardır. Iluna karşılık ilk gelirler e çeşitli sir;or

ta primleri, dağı tılmamış şirket karları V8 kurumlar v8r~isi dalıil 

edilmemektedir. Oysa milli ~elirin faktör fiyatları ile hesaplaruna

sında, transfer gelirleri göz önüne alınmamaktadır. J.iu durumda dcr-

l onen gelirler, kiş is el gelirlürc eşit olmamaktadır. E(;-er hesarJlc-,nc.n 

c;clirler, dolaysız vergiler çıktılrtan sonraki gelirleri belirliyorsa, 

dahe. farklı bir durumla karşılaşılmakta ve harcanabilir gelirler bu

lunmaktadır (202). Çot;u zaman da çeşitli yollarla derlenebilen c;clir

ı~::.rin toplamının, kiş is el ve harcancbilir gelire tamamiyle eşit ol

me.dı2ı görülmektodir (203). 

Gelirlerı e ilgili vorilcrin derlennı8sindon sonra, ı:;clir 

c~c:.,~ılımındaki eşitsizliklerin ölçülm8si için çeşitli yöntemlere bc:,ş

vu:rtı.lmaktadır (204) • ..öu yöntemler içinde önemlileri şunlar olme.ktc.-

( 200) Aile :Dütç8si Anketleri, çcsıi tli amaçlar için yapılmakta ve ve
rilerin toplanması hanehalkı reisinin bütçe bilincine sahi.P o
lup-olmamasına göre geçerlik ~lZEillmaktadır. Yine örmek aile so
çimi ve bu ornek ailelerin bütün ülke düzeyinde genelleştiril
mesi, öneı:l'lli sakıncalar ol2r2.k ortaya çıkmaktadır. 

(201) Daha geniş bilgi için bak~ SARÇ; A.g.e., s.ıo. 

(202) Kişisel gelir ve harcanabilir gelir için bak. Sabri ÜLGS:tiLGF..? 
Mill1 Gelir İstihdam ve İktisad! büyüme, İkinci Baskı, İ.Ü.lk
tisat ]'akül t'esi Yayınları No .ı 75, İstanbul, 1966 ~ s. 36-37. 

(203) :Bunun nedeni olarak; gelir vergisi kanunlarının, amortismanlar 
ve mevcutların de :;er inde ki 2rtışlç,rla ilgili işlemlerini dLz ;::;n
leyen ilkelerinin, milli 6Clir hGsaplarında uygulanan ilkolor
den farklı olması gbsterilmcktodir. Bak.SARÇ; A.g.e., s.ıo. 

( 204) Bir çalışme.da gelir dağ"ılım:ı. ( eşitsizlik) ölçüleri olarak şun
lara yer verildiği görülmektcdir: "Gini Yoğunlaşma Oranı 11

, "Stan
dard Sapma", tıDeğişirn Katsayı sı 11 , "El teto-]'rigyos Eşi ts iz lik :::::~ndek

si", "Gelirlcrin :ıJogari tmalo.rı Varyans ı 11 , 11Pareto ı( Katsayısı", 
"Atkinson Eşitsizlik Ölçüsü" ve "Pearson Çarpıklık Katsayısı~·. 
:bu konuda bak,DPT; A.g. e., s. 284. 
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A. Paroto Kanunu 

,.u~ Gibrat Kanunu 

~:.ı~O. Lorcnz Eğrisi ve Gini Toplanma Katsayısı 

ıD. jean Pan'in Cüceler ve ~irkaç D~vin Resmi Geçidi 
Yöntemi (.ii Parade of Dwarfs (8nd a few .Giants) 

E. Sıklık Dağılım Yöntemi (:E'roquency Distribution) 

Çalışmamızın kapsamını aşmam8k için, bu yöntG~lcri çok 

:,;enel olLrak belirtmekle yctineceğiz. 

Kişisel solir dağılımınds.ki eşi tsizliklerin ölçülmesinde 

y::::rarlcnılan yönt..;;ınlerden en eskisi ve en ilgi çekenl~rden birisi 

İtalyo.n İktisatçısı ';'/ilfredo Pareto 'nun yontcmid.ir. "Pareto Grafi

Li 11 c1c denen 1-:.,gari tmalı bir !::.Sraf ik kull2ncı.n Pareto, çt:-~ıi tli zaLı.an

lnrcl8. bütün ülkelerde gelirlerle ilgili serilerin üst kuyruij-unun 

hemen hom.E.;n aynı e~imlore sahip düz do··:-ruıar üzerinde bulunduğunu 

ortc:şa koymuştur • ..ı..,;U nedenle Pareto ,bir topluı.:1un ekonomik, siyasi 

ve se;syal yarası ilc vorgi rejimleri ne cluı"'sa olsun, her zaman ve 

her yerde en üst galir e,ruplarında ,gelirlerin aynı şekilde da.zıl-

~ıcına ve dağılacağına inanmaktadır. ~u sonuç Parete'ya göre, doğal 

bir kanun olmaktadır. Pareto 'nun inandığı bu do .. ;al kanuna göre de; 

Lir toplumda gelirleri' .. en düşük olanların sayısı, en çoktur. :DahA. 

yüksek celirlere gidildikçe gelir sahirlerinin sayısı ilkin şicdet

li, daha sonra da yavaşlayarak düşmektedir. Eh yüksek gelir ;Tu

bunda cla asgari düzeye innıektedir. Gelirleri yatay eksende, gelir 

sahij)lcrini de dikey eksende göstererek çizilccek bir grafik Pare

to 'ya göre, tersine çevrilmiş bir (j) harfini veya bir hiperbolü 

anc~ır:maktadır (206) • .Ancak Pa.reto 'nun doğc.l kanun olarak b0lirle-

(205) .... u kunuda bak. PEN; A ... c:.e., s.48-77, 234-255· 

(206) Si~Ç; A.6.e., s.12. 
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di[ti cörüşlerinin, yapılan yeni ÇB.lışmalar karşısında mutlaklığı ve 

cvrcnsclliği tartışma konusu olmuştur. Özellikle Samuelson, İngilte

rc'de.yafılan yeni çalışmaların Pareta Kan~~u'nu doğrulamadığını ile

ri sürwüştür (207). Pareta'nun doğal kanun olarak belirledi3i kanu

nun o.ksine, e:,iinümüzde en düşük gelir grubund_a bulunanların sayısının 
·,. 

en fı::tzl2 olmadığı, bu grubu izleyen gelir c,rUbundakilerin sayılarının 
. .'.· 

daha fazla oldUf~U eÖrÜlmektedir (208). :_;U nedenle de t:;iinümüzde kişi

S cl c elir dağılımının, Par e to 'nun Kanunu 'na uygun olarak gerç ekl eş

mcc~i~:i söylenebilmektedir. Pareta 'nun tersine çevrilmiş bir (j) har-

fini yo. c~rı. bir hipersolü andırdığını söylcdirzi ı;Tafik de, tam bir hi

ı:c:rbul şeklini gösterınemektedir (209)" 

Geneülikle yüksek ,\{elir grupları için geçerli olan Pr:,rctü 

Ko.nunu ye da Paroto 'nun Gelir Da~~ılımı Formülü, iki kısımda incclen

mcktcdir. Iirinci kısım yüksek gelir elde edenlerin gelir da/1-ılımla

rının mo.tcmatik forı:ıülünü, ikinci kısım da bu formülün katsayıların

<l::m birinin değerinL.vermektedir (210). 

Pareta 'ya göre üst gelir gruplarında gelir da,;tılımını be

lirleyen formül; 
-t 

N = AY ya da logaritmik olo.rck, 

Log N = Lo,--;- A -.ı:. Loa Y 1diro c ,QI.io '-' 

]c,rmülde (Y) gelir düzeyini, (N); (Y) t_~clirine eşit vr::;ya da

he: yüksek e;elir elde edenler sayısını, (A) vo (L.) 'da sabit de;orleri 

cöstcrmoktı;:;dir. (A) :parametresi s eç ilen eel ir düzeyi ve gelir el d e 

(207) Po.ul .A.SM1UELSON; İktisat, (Çevi~Y.Demirsil),Altıncı ..:.ıaskı,o. 
D.T.Ü.Yayını, Ankara, 1965, s.132. 

(208) 1970 yılında Amerika ~irleşik Devletleri'nde en düşük gelir bTU
bundakilerin oranı yüzde 5.5 ve FcC.oral Almanya tdo. yüzde 5.9 
olurken, bu grubu izleyen v'e daha yüksek gelir :_5rubunda bulunan
ların oranının Amerika .Cirleşik Devletleri 'nde yüzde 12.5 ve 
]'ederal Alman.ta'da da yüzde 10.4 olc1ui2u gorülmüştür. :Lak. SCH
NITZER; A.~.e., s.llJ. 

(209) ı.u hiperbolün but:;ün sol tarafından hafifçe yükselen bir kısmı 
tulmımakta, daha başka bir deyişle soldaki kısmı kesik olmak 
üzere, istatistikçileri~ sola çarpık ya da tepesi sola kaymış 
(Positively Skewed) dedikleri tiı)c uym&ktsdır. Ancak bu ti_pin 
do hiperbol kadar olmasa,bile, eşitsiz bir da~ılımı gösterdi
ği açıktır • .ı:ak. SARÇ; A.g. e., Sol2-13. 

( 210) Fare to 'nun Gelir Darzılımı F-ormülü için bak. ::URON:E'ENiREı.'l'N:ER; A. 
r.c., s-44-45· PEliJ'; .A.g.e., s.234-2L~4. 
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edenler sayısına bağlı bulunmaktadır • .Ju iki değer bilineceği için 

do, bu pnrametrenin değeri kolaylıkla hesaplc..nabilmektedir. önemli 

olan C·) 1nin 02i.:k}ka. ~i'r deyişle J?areto Katsayısı 'nın bilinmesidir. 
1 

Çünkü (l..) 'nin değeri gelir dağılımındaki eşitsizlik derecesini bs-

lirlcmcktcdir. Lu parametre elde edilen gelirin yüzde ı artmc..sı du

rwnunda, telir elde edenlerin sayısındaki düşmenin yüzde olarak ne 

ornnda ole.cağını belirlemektedir. ParB.mctrc.min değeri Parc;ıto 'ya 

göre 1 9 5 ile 1.7 arasında olmaktadır. Ance.1~ bu değerin bur.:0eün aşıl

dığı c;örülmektedir. Pareto 'yu izleyenlord en Araerikan Matenm tikçisi 

H.T.Davis, Amerika ~irleşik Devletleri•ndo 1960 yılı için yaptığı 

bir çnlışmc=ıda (:~)'nin degerini li87 olarak hosaı:::lc:.mıştır .. Martin 

I>ronfonbronner 'e göre de bu değer, 20. yüzyıl için sürpriz sayıl

memalıdır (211). (J.)'nin değerinin gelir da,]ılımının eşit .olaca,c;ı 

ölçüde yükseleceği, gelir dağılımının bu eşi tl ikten uzaklaştır;ı öl

çüde do düşeceği ileri sürülmektedir. ~u nedenle de ~)'nin seliş

moktc olcı.n ·ülkelerde düşük, celişmiş ülkelerde is e yüksek bir dc

;cr :c~ldıcı söylenmektedir (212). Ülkemizde ])evlet J?lanlama Teşki

ı~tı 'nın 197 3 yılı hesaplamasına göre de; hane hc::.lkı birimi için 

(_:.') 'nin de(; eri o. 72 olarak bulunmuştur ( 213) • 

..._ • Gibra t Kanunu 

ı:areto Modıoli 'nin gelir dağılımınclc~ki eşi tsizliklcrin öl

çülmesine'.. e, ancak yüksek gelir ,;rupları yönünc1Em ~eçerli cJldu,::u [-O

rüşü9 Gibrat Kanunu olarak bilinen kanunun ortaya çıkmasına neden 

ol:rnuçıturd214). Gibrat'te.n başka Edvin Cannon, Hugh Dalton, A.C. 

Picou vo I. Vı.D.Li ttle da gelir dağılımındaki eşi tsizliklerin ölçül-:-

(211) ::.JiON:EENJ..RENNER; A.r:.e., s.44. 

(212) SARÇ; (:!/)'nin değerinin 1.1 ile 1.9 arasında dsi;işcbilcceğ·i
ni belirtmektedir. Lak. A.g.e., s.44. 

(213) DPT; A.g.e., s.19. 

(214) iu kcnuda bak. PEN; A.g .• e., s.245-255. 
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m es i il c ilc il enmişlerdir ( 215). 

Gitrat Kanunu 1 nun hareket noktası, norıı:ıal da 1';tılım olmak-. 

te.Clır. Normal dağılım e,~risi bir çan şeklini c::.ndırmaktadır. l:.urada 

r:ıaksinum frekans tam ortada olup, bu maksimumu.ı.J. iki tarafından fre

kansler tam simetrik bir şekilde önce hızlı, daha sonra yavaşlayan 

bir ez~:.lı~ın {:;Cstermekte ve yatay eksen fonksiyonunun bir yatay asim

totu cl:r:ıaktndır • .uaşka ·b ir d ey işle eğri iki uçta y:.<,.t, ... y, · cks@l10.,::scn-

ı. -.- ·zc: ~~- tt. :;l'tit.t.ii . ( 216) •. 

Gibrat ve onunla aynı görüşte olenlar,gelir dağılımının 

şans knnunlc::~rı tarafından belirlenen başkr:~ bir dağılıms. bağ,lı oldu

:-~unu vr:rsnymaktadırlar • .Ju durumda gelir da {Sıl ımı ile_ ilgili sonuç~ 
, .. 

lar, aynı zamanda ihtimal teorisi kurallarına uymnktadır. Gelir da-. 

,!,ıl ımının başka b ir dağılıma bağlı olması, ,: elir in zeka, e~i tim,. 

scsyo.l ilişki. liderlik gibi faktörlere baJ:lı olmasıyla açıklanmak-

t.sr1ır. 

Gibrat 'a göre sad8ce eselirlerin fonksiyonu olt::m t;elir ol

do sc'.e:rılcr sayısı (u) normal olarak dağılm2.kta, c;clirler (y) nor-

Lu durumda ı; elir elde edenlerle, :;elir arasınds.ki fenksi -:o-

yon şUylc olacaktır: 

u = B. log Y+b 

.u eşitlikte (a) ve (b) birer :parr::mctredir. R;er selir 

elde oc1cnler sayısı (u), normal bir dağılım g0sterirse, gelirler 

(y) loı:::~normc:l olacaktır • .i....u nedenle de Gibrı:::t Kanunu, kişisE:l ge

lir c1c~cılır:ıının lognormal olduğunu belirtmektedir. 

(215) Edvin 1W:.ciiW{lli,; 1933'de 'History of the Thc0ri8s of Production 
e.nd Distribution ''ve 1914 'de''Weal th,,ac1lı eseri ilE:, Huı;h .. :_Lı1:4i""' 
~-Q~ "Some Aspects of the Inaguali ty of Incones in Modern 
do:G1rnuni ties" adlı eseri ve daha önce yayınladığı "The Mea
suromcnt of the Inequali ty of IncomE:s" c::c1lı makalesiyle, 
A.C •. PJ..GO·U.~ "The Economic of Welfaro", ı.w.n. Littlo'da 
".ıi Cr i tigue of Welfare Economic"adlı csorleri ile gelir da

. ··<'~ılınıına e~2;ilmişl erd.ir • .i..iu konuda bck. Y.AZG-.fı.N; A. .. g. e., s • 32e 
( 216) :u {ı! ke-nuC:.a bak. K~nan GÜRTAN; İs ta tis tik ve Araştırma Motot

lcırı, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınları No.32, İstanbul,l974, 
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Gibrat da Pareto gibi teorik olmaktan gaha çok, uYt~aına 

ile ilr_ilcnmiştir • .Cu nedenle de savundu .. ~u loe-pormal da,Sılımın, ge

lir dc.(;ılımını Paroto Kanunu 'ndan daha iyi bir şekilde 0rtcıya koy

duı:;u 1J clirtilmektedir ( 217). 

~unl2rın dışınd9; 

u = a log y+b 

dcnklc~i değiştirilerek, Gelirlerin logaritmal&rı yerine ( y - y
0

) 

de,;crlcri alınrrW.ll.dl.r:.' i..ıurada (y r) yaşam~ düzeyini sa~~lams.da (~Grek-
U 

li olan ,t'.scc~ri c:;elir düzeyi olmaktadır • ..Ju şokilde serbestçe bulu-

nan harcc .. nubilir ;selir kullanılırsa, Gibrat 1 ın dE-:.;;ılım e.};risinde 

farklılıklc..r daha belirgin duruma gelecektir. :i..·unun sonucu olarak da; 

gelir d<:~,~.ılımı yonünden aşırı derecede zcnc;in ve aşırı derecode fe~~.:c 

kirl erin c_'~rinin iki ucunde.ki yerleri daha iyi ccrül E:: b ile-o-aktir. 

ÇünkU bu r:~l..U'un:da celirleri çok düşük olanl2.rh:. ,::elirleri çok yüksek 

cle.nlc;rın sc-:yısı, Gibrat Ke .. nunu gereğince lor:ncrr:icl da2ılı.ı.'TI.a göre 

Gibrat'ın belirttiği en önemli kural, kişilerin elde et-

tiklori cclirlcrin artış hızlarının, yinG bu kişilerin 0Clirlcrine 

ba(;lı C·lı:ıctsıdır • ..uu nedenle Gibrat, dağılırrı oiSrisinin sat_;a doğru 

bükülc-co~':ini ileri sürmektedir. :Uurada önomli (:lan bir başka nc.,kta

da, c;olirlcrin kendi büyüklükleri oranında artrııo.sının, her kişi i

çin 8.ynı şekilde ulmadı;;ıdır. Eğer böyle ulsc.yc1ı, d2",:;ılıın eJ:risinin 

şeklinin hiç c~o,~işmeden büyümesi gerekirdi. :Bunun için de kişilerin 

gelirinin belirli bir oranda büyümesi ve bu orcmın simetrik olcrak 

da};ılm:-·.sı zGrUnlu olacaktı. Gerçekte ise kişil•Ti11 :-ı:-ltri (l+u) kat

so,yısı ilc büyümekte ve c:.~olir elde edenler s2yısı (u) ,normal .:;larak 

~unun sonucu olarak da Gibrat'ın Gelir Dacılımı Mo-

deli, ihtimc:::.li bir süreç olmaktadır (218). 

(217) FEN; A.t:_.e., s.245-255. 

(218) NcriTıc:::.l da);ılım için, "Sadec6 tesadüfi fe.ktorlı.:;rin tesir ct
tit·i hc:::.dis el erin ( ihtimaller in) da;~ılıır.ı '' ;; eklin,..:ı e bir tanını 

Y ·;~·:·.ılc1ı,~·ı i,örülmektedir. :Jak.GÜRTAN; A.: .e., s.61J. 
~··.ı..... C..) c ....... 
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c ... Lorenz Eğrisi ve Gini Toplc:.nma Katsayısı 

Gelir ve servet dağılımındaki cşitsizliklerin ölçülmosin·-

de en çok kullanılan metqi:_ şüph.esiZ· ki 

Max Lorcnz 'in 19 05 yılında bulduğu Lorenz E;2risi adlı diya;:rc:_, .. . . 
:Ju di;ya~:ramla gelir sahipleri yüzdesi ilc? c.,c:.ir yüzdesi s.l'f~Eıı1dnki 

ilişki, belirlmımekte ve bu şekilde bir to:plu.ında eelir elde edenlerin, 

toplnm eelirden ne oranda pay aldıkları ineclcbilmektediro 

Lorenz E(;risi ve daha sonra açıklayE~cal~ırnız Gini Topla!l!-:.ıa 

K2,tsayısı 'nın (The Gini Concentration Coefficient) bir ülkede elde 

edilen toplam gelir ile, bu geliri elde edenlerin bir arada yer aldı

kür,ıül~tif dağılım fonksiyonu ile başlar:nş bulunr:ıc:.ktadır" ::tu fonksi·

yon, İngilizce konuşan ülkelerde Larenz E~risi olerak bilinirkcn, La

tin Ülkelerinde Gini Eğrisi olarak adlandırılmıştırn Yine belirtilen 

fonksiyonun aynı zamanda ve birbirinden ba 11·ımsız e:larak lın:crikan İk

tis2d1 İstatistikçisi Max Lorenz ile İtalyan Corr&de Gini tarafından 

c;clir c1aG;ılımı r;roblemine uyg11landığı ,:;örülmüştür (219) ,, 

a. Lorenz Esrisi 

Lorenz ef-:Srilerinden gelir da~ılımı ile ilgili eşitsizlik

lorin clçülmesinde çok yönlü olarak yarnrlı:mılmaktadır~ Larenz e(::ri

leri ilc hem çeşitli ülkeler arasında, hoı:ı de eynı ülkede clc,cişik 

tarihlere. eki gelir ve servet dağılımları karşılaştırılabilmektoclir .. 

.Aşa,;ıdaki şekilde görüldü1:;tü gibi yatc;ş eksende en düşük ce
lirc1en başlanarak kümül~tif olarak e;elir elde edenler yüzdesi, dikey 

ekscn;lc de yine kümülatif olarak elde edilen c;elir yüzdeleri yer al

maktr::dır. Dikey ve yatay eksenler üzerinde eşit uzunlukta r:arçalar 

alınc:.rak, bir kare oluşturulmaktadır. (OA) do2~rusu bu karsnin köşege

ni 'Jlur, 45° lik bir do]Sru olmakta venMutlak Eşitlik Do5rusu" olarak 

nc1lanc1ırılmaktadır. Görüleceği gibi d e bu do,~ru üz er;nc: e:.ci herhangi 

bir nokta, dikey ve yatay eksenlere eşit uzaklıkta bulunwaktadır. Lu 
--

nc/~cnlc doğru üzerinde alınan bir nokte. eşit '---cJ..i:c ::~~silımın:ı:-; ·:lE:ha 

(219) LRONE:EN~RENEB; A.g.e., s.45-46. 
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br:.~jka bir deyişle gelir elde edcnlorin belirli bir yüzdesinin, cscli

ı-· in aynı oranda eşit· b ir yüzdesini ala c2ğım belirlemektedir o EJi t 

:_::elir da.Sılımı söz konusu olmadı:ında, örnek olarak şekildeki :-·i>· 

nüfusun yüzde 50'si, gelirin yüzde 20 1sini aldıcında, "Mutlak Eşit-

sizlik :Doğrusu'.'ndan uzaklaşılmış olmakta ve eşitsizlik arttıkça::Lo--· 

renz Eğrisi bükülınekte ve bir torbc:. gqrünümünü alme.ktadır. Gôr:,ı.ld1.;.Jt'~ 

j_;Ji (B) noktasında "Mutlak Eşitlik Do;;rusu" olan (OA) doğrusu ilc 

Lerenz Eğrisi arasındaki boşluk bi.iy'Lillıckte ve (C) noktasında bu bc:~1--',

c12.hc~ da artmaktadır • .ôunun sonucu ols.r2.k de., nüfusun yüz d c 68 'i c eli

r in e,ncak yüz d c 38 'in-i ala b ilmektedir. Nüfusun u_gcriye kalan yüz do 

32 'si ise, gelirin yüzde 62 'si· gibi büyük bir oranını fÜmaktadır. 

bir ülkede kişisel gelir dağılımındc,ki eşitsizliğin derecesine gö:cc 

do_~?_r6:nz_ ~ğr is i, h lVIutlak Eşitsizlik Doğrusu "ndan uzaklaşmakte,dır , 

Toplam Gelirin 
Kümülatif Yüzdesi 

y 

100-----

90 

80 

70 
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50 

30 

10 

X 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Gelir Elde Edenlerin Kümülatif Yüzdesi 

Şekil : 4 Lorenz Eğrisi 

Gerçekleşmesi çok güç olan aşırı eşitsiz bir gelir d2~(;ılı

:rnında;ya da başka biı- deyişle mill! gelirin tamamı bir kişi terc.fın

dan elde edildiğinde Lorenz Eğrisi, yatay eksen ve karenin sağ dik 

l;:cns.rı ile çakışacc..ktır. Çünkü bir kişi dışında kimse hiç gelir 

~ :~: E::tmGyG cek, ancak bütün gelir sonuncu kişi tc:.rafından ,-ı ,:ı c 
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cc1 il c c ek tir • 

Gelişmekte olan ülkelerle, colişmiş ülkelerin Lerenz E.'<;ri-

1 or inin vldukça farklılık gösterdiği görülmektedir. Genellikle cl.ü 

yoksulluk ve servet farklılıklarının gelişmektc olan ülkelerde, dahE~ 

fc:zlc: olc1u~unda birleşilmektedir. Aşağıde. da i..::ürülece,:;i ci bi, İsveç, 

Norvoç c;ibi gelişmiş batı ülkelerinin Lorcnz Eğrilarinin '~ı1utlak Eşit

l ik Do;:;rusu 1'na daha yakın oldukları gôr.ülmcktodir • .JJu nedenle c.:e bu 

ülkcl :.::rdc selirl er' di~ er ülkelere göre dahc:~ eşit bir dağılım ,;;ostcr

ncktoı:~ir. ''Mutlak Eşitlik Doğrusu"ndan on uzak Lorenz E~risi de Türki

ye ilc ilgili Lorenz Eğrisi olmaktadır. 

Gelır 

!OOr-----------~----------------------~~------~--~ 

90 1 ürkiye ( 1 !!73) 

------ Yunanıstan (1971) 

80 Daninıarka (1972) 

...... · .... Finlandiya ( 1 !l72) 

'10 --- \ıınrı,· (1972) 

-· -- İS\ c~· (1 !l72) 

60 -·-·- Seylan ( 1970) 

lO 

-=-----T------r--~-....--.-...--~.-----r--....-----.---4 Hane Halkı 

lO 20 30 40 50 70 80 90 100 

Kaynak: Dl'T; U elir Dağılımı 1973, ,\.g.c., s.33. 

:;iekil: 5 Seçilmi~ ülkelerde \C Türkiye'de Lorcrız Eğrileri 



- 135 -

Görüldü,ğü @ibi~ t;olişmiş tilkol ere ait Lorenz E,,3'rilcri il e, 

c.;clişmckto olan ülkelere ait Larenz E,;rilcri farklıdır. Yine gsliş .... 

ı:ıckto olan ülkelerde kalkınma hareketlerine başlanan ilk devrelerde 

r;c.li:r c:a{ılımındaki eşitsizlikler arttı:sı için ,Lorenz Eğrileri de 

;l~ncıçte"ki duruınlarından daha sarkık bir gcrününı almaktE:.:J.ır ~ Ge

nellikle de hızlı kalkınma devrelerinde ve sanayileşen ekonomilerde, 

Lorcnz E[risi 'nin biraz daha sark:tı~ı duru.'Til<:!rla karşılaşılmaktadır. 

luın.m nedeni de ,~til$:~üb:tl yj:.ı:; ... ~c4i etkisine bağlanmakta ve aktif 

nüfusu.'Yl artan t~elirclen (genişleyen fa~liyet he.cminden) daha fazl2. 

.J)2Y [:l2;1s.sından ileri gelmektedir ( 220). 

Ülkemizde gelir dağılımı ile il~ili çalışms.ların yeni ol

ı:ıe.sı 1963, 1968 ve 1973 yılları için yc.:;;ıılmış {:,elir d2ı.gılımı ç~re.;ş

tırı:~c:lr.rının dı::ı. yontı::)m, kE;psam ve kavram fe.rklılıkları ~(Jstermesi, 

ülkdnizc~c.. kalklllhl.a sürc.cinc ba.ğlı olarak .(;elir dağılımınc1c::.ki eliş

r:-:clcri b elirlerneyi engollemektedir • .ı..- elirtilen yıllarla ilgili Lo

rcnz E,:·;rileri ve dahs. sonra incelenecek ole.n Gini Oranı ;olirin 1968 

;:r:ı:l.ınlic:..Jl963 ve 1973 yıllarına oranla .;.;elir birin:.leri nrasında daha 

c~cnccsiz dağıldığını gustermektedir. Are.ştırme.daki yöntem, ka:pss.m 

ve kc..vrnm. farklılıkları bir yana bırakıldıC;ınc1a bile, ülkemizde t:;O

lir cio.[::ılımının pl2nlı dönemin ilk yıll<::.rında bozulme~, daha sonrala-

rı ise .d Uz <tlno -G.ğ'U:i_.;:n~ -'sJ;st~~~4P.,.)J:.tt:crnc:c.i_.f,.:i·,;~b-;u .:;~ün -'.iğ.İil'ı +:t~-:tr.::;~<ı kc-

ınu~lJA clme,ktadır. Devlot Planlama Teşkile,tı 'nın yeni bir çalışmasın

dc.., 1970'lerde geçici de olsa uyç;ulanan bazı politikalo.rın, ,;elir 

r~c..~;ılırnı üzerinde düzeltici etkiler ya:ptıi~ı da sbylencbilnıektec1ir(2-21) 
~ ' ı ~~. .. .. . .. ' ...... b ··ı"· ı .. d. ·-·:rN~ ..... ~f;' ı .. ı . . Dr-. .nr~ sonra ça ışmamızın ı.&.ÇU..'>Ile:U. ve -~·::.·r.,:ıLo."lif.n.cu .o ·w:.ı ·~.r-ın c·.,..~.Q· ~·~•. ·-e:.,:,--;:-

~· ' . ' 

lir c.'.r:.Jılımında emek gelirleri ile ilgili eı:1·ilimler _ayrıntılı cla-

rGk inccloneceğinden, burada konu sa:J.cc8 b clirtilmekle yctinilmek-

tc·lir. 

A.şağıda 1 Türkiye 'de 1963, 1968 ve 1973 yılları ile il(~.ili 

Lorcnz Ebrileri görülmektedir. 

(220) Ak İktisat Ansiklopedisi; Cilt:II, i~ Yayınları, İstanbul,197~ 
s. 600 .. 

(221) DFT; A.g.e., s.23. 
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Kaynak: DPT; G.e!ir Daı;iılımı 1973, A.g.e, S.29 

Şekil : 6 Türkiye'de 1963, 1968 ve 1973 yıllarında Lotenz Eğrileri 

Gelir dağılım ile iL,dli bnG:r,ıli bir konu da· aynı ülkede 
"-' " . 

~_:;elir dr:tılımına ait Lorenz Eğrisi ile, servet dağılımını:ı. ait Loronz 

E::Srisi 'nin farklı olmasıdır e Genellikle do s crvet da~;ılımındaki eşit

s izliklGr c1ahR belirgin olmaktadır. Samuelson 'urı ,İngiltere ve luıı!:r:i,

ka :..__irleşik Devletleri ile ilgi:ıi olarak y2ptığı çalışmalarda, bu 

iki ülkGnin servet d,ağılım.J. ile ilgili Lerenz EGrisi, e:·clir da/~ılı

ı:une. ait tarenz Eğrisi ~nden oldukça fazla eşitsiZlik Göstermekte 

ve bunun sonucu olarak da, servet c1a 1~ılımını gösteren Lorenz Ecrisi 

dcJın fazla sarkmış buluri,maktadU'. ( 222), 
. •. 

(222) S.b.MUELSON; A•t:;•e•• Stl31, 

• r 

...... ' 
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b • Gini Toplanma Kaysayısı (Toplan,_ına Oranı) 

Dı:ı.ha önce de belirtildiği gibi, eel ir da;jılımındaki eşit

sizliklcrin ölçülmesinde Lorenz ·Eğrisi 'nin yanında Gini To:plannm KD.t

sc.yısın:,~r~n (The Gini Concentration Coefficicnt) da yararlanJlrııc.kta

:.J.ır. To:;;lr:nr.aa ka ts ayısı ya da toplanma oranı:, conel ol ır :k, kc.ı:rın::..:. bir 

brjlünı:ıc serisinde belirli seviyelerin al tınc1e. kalan nisb!.ifrckans-· 

le.rle., bunle.ra e:şi t olan kümül~tif nisbl. toplam kıymetler arasında 

bir knrşıle.ştırma yapılmak istendiğinde, tople.nma serisinden he.reket-~ 

lo hcsc.planmaktadır (223). :I.:,u şekilde toplam servet ve gelirin bi·

rir::ılcro dnicılımında, ne oranda toplanma (tcm.crküz) olduğu buluri.abil

moktcc1ir. To:r:-lannıa oranının bulunabilmesi için de, öncelikle tGplı:.n

ma sorisi düzenlenmektedir. 

Toı;.lan.ırı.a or.sı.,...ııı formülü 
k-ı 

R = 
~~ (P.- q.) .r- ı ~ 
k .... ı 
.(_ (P.) 
ı ı 

şöyledir: 

Yukardaki for$üldo, (p.) frekanslarn ait kümüle oranları, 
ı 

(q.) gelirler.e ait kümüle oranları temsil etmektcelir o 
ı 

Toplanma oranının değeri (O) ile (1) arasında değişmektc
dir. E!':: it d2...>:"ılım söz konusu oldummda (p. =n . ) olup, pay sıfır :::.1-

~ ~ - ı ~ı 

mc:.:.ktcc1ır. Icyın sıfır olması da,. sonucun sıfır Glmasını sa;lc.makta-

dır. Iü.:~rşıt durum olan tam temerküz halinde isey (qi=o) olac&ğından 

pay vo ı:ı:wda birbirine eşit olup, sonuç (1) çıkacaktır. J..ıu nceterıle 

do tc.:;;.Lmma cranı (R=O) olduğunda eşit bir dat:;ılım, to:ı;:lannıa oranı 

(R=l) olc1u(::unc,a da ·temer.küzün yoğunlaştır?;ı ve tam temerküz olclu,;u 

,~})rülcccktir. 2u durunıda toplanma oranı bire yaklaştıkça temerküz 

kuvvotlcnmckte, sıfıra yaklaştıkça temerküz azalmaktadıro 

(223) .LU kcnuda bak. GÜRTAN; .A.g.e., s.l34-l<i-l vo ayrıca bak- Nec·-
12 ÇÖIVı.LEKÇİ; İstatistik, Eskişehir İ.T.İ-A.kaciLiı~"n\~\ 'Sa~ınlat'' 
No .118, .Ank&ra ~ ·197 4, s. 82. 
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Toı;le.nmr..:. oranı Lorenz Eğrisi 1no bac'~lı olduJundan, toı:lc.nme. 

sorisinin c,rafiği do daha önce belirtildii;i gibi Loronz Eğrileri ile 

çiz ilmektedir. 

1973 yılı itibariyle ülkemizde tcı;lanma orani DPT 'ye gö:t·o, 

(Rz.Q-.51) hesaplanmıştır·. :i..:u oran seçilmiş be.zı ülb::lerde ştiylodir: 

_.:,irlc;ıik F..rallık'ta 0.31, İsveç 1 te 0.31, Norveç'to 0.33, Yunanisterı' 

~n 0.369 A.~.D'do 0.38, Hindistan•da 0.41, Filiı:inle~'de 0.52'dir. Gö-· 

rülc1ü:~·ü c;ibi ülkemize ait toplanma oranı O. 51 il o, i'ili:rinler dışırı/la 

en yüksek oran olmakta ve bu durum dt.~ ülkemizdo t:elir da(tılımının e

şitliktcn çok uzak olduğunu göstermektedir (224). Ancak burada çeşitli 

ülkelerle ile:.ili hesaplama farklılıklEı.rı ol:'.u,~~u da, öncelikle bolir--

tilLcliC:.ir. 

Iı~ jan I en' in Cüceler ve :;.;,irkaç D evin Ilesnıi Geçidi Yönts
temi (.A Parede of Dwarfs (.And. a fow Giants )) 

Gelir dağılıni.ındaki eşi tsizliklori clçm~k için ileri sürü ... 

lcn y:.Jntcrılcrdcn biri de, jan :Fen' in "Cüceler ve l.:irkaç Devin Rosı:ıi 

Geeidi (A :Ecrade of Dwarfs (and a ·few Giants )) adlı ilginç yöntc.ci-. ~ 

dir ( 225). ı. u yaklaşımla I'on,. gelir da,:':·ılımındc:,ki eşitsizlikleri 

ölçmek için tolir. elde eden bütün kişilerdem cluş.<:m bir resmi geçit 

c1 üz cnl en ek tc ve. ı)J,X:lir- ~CS:ah,i:];J.:uiJ.i.ıüı.,:.:.i geçit s ür os in c c yürü tmek t cu i:r. · 
GcçL:.in süresi bir saattir. 

Jı..n.;:PZ;n)i:ıtn. yöntemini açıklamak için ,c.şa{çıf.taki şekilden yarar

l:::,nılmckte.dır. Şekilde yatay eksende dakik::üo.r ,~:0storilmektedir" Di

key cks c.rıdo ii o gelir sa!J,iplerine, c elirlerirıo e;ore verilen yüksek

likler ::clirtilmckt.cdir .. 

(224) DPT; A.b.e., s.J2• 

(225) lu kc1nuda bak. PEN; A.s.e., s.48•59. 



Yükseklik 

Şekil: 7 

- 139 -

Ortalama 

1 
J 
1 

1 so 60 
Dakika 

Jan ren'in r.elir Datılımındaki Eşitsizlikleri 
Ölcme Yöntemi 1cin KullandıEı Aralık 

J J 

En az 6elir elde eden ki~ilerden başlsyan ve en çok be

lir old o eden kişilerle sona eren bu gdstcride, kişilerin t;:elir

lori bcylo.rına benzetilerek ele alınmıştır. Yürüyüşte çok kısa bir 

süre için boyları çok küçük ve dolayısiyle gelirleri de çek az :ılan 

i:;"Glj_r sahipleri önde geçecektir. Ortalama Gelir sahiplerine sıra

nın .:_:elmesi için.J uzun zaman geçmesi Gerekecektir. Ç~kU_; ri:fifu~ 

büyük çc(:unluğunun t;eliri, ortalamanın çok altında olmaktadır • .LU 

nedenle do resmi e:,eçide katılanların ço~unlu,:;u kısa boylu ve cüce

lerdon oluşmaktadır• Kişi gelirleri yerine, aile belirleri gcz ö

nline alındığında, yürüyüşe katılanların boylarının uzayacağında da 

şüphe y-oktur. Yürüyüşün sonunda, şekle gere ı;mlntımla son 10 daki

kcc1a :P.byları kişiye dilini yutturacak kadar uzun boylu c.ılan devler 

geçecektir. Öndeki bu uzun adamlar jan Pen'in deyimiYle yeri tit

rctccoklerci.ir. :Uunların gelirleri zenginlikten kc::~ze.nılmış eelir

lerdir. Daha açıkçası k~r ve faiz gelirleri olmaktadır • Şekil 1Ju 

açıd:::m incelendiğinde, eşi ts iz liğin eğrinin sa[S kcl kıs.mında açık.:..: 

ça bclirlendiği görülmektedir; Yine açıkça belirtmek ~erekir ki, 

esrinin sac ucunu şekilde göstermek mümkün olmamaktadır. Lu ne

denle de celir dağılımı çalışmalarında;ker ve faize ayrı bir yer 

vererek, inceleme konusu yapılmalıdır. _._,u korkunç zenginliğin na·

sıl elde edildiği sorusu da çok önem taşimakla birlikte, bu zen-
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,~:inli,";in ke.yna~ının kar c,elirleri olduğu de. açıktır. 

Resmi geçidin başında ecçen vo boylt~rı çok küçük olnn bu 

nc:ktt'. boylu kişiler, to::ı;ılumun en fakirlcridir • .:Lu nedenle de celir 

ctctt;ılımı çalışmalarında bu gruba öncelik verilmesi z:Jrunlu gözük:cıck-

tc elir. 

Gösteride veya yürüyüşte dikkati çoken en önemli özellik, 

,_·elirleri bir olaro.k belirlenen grupların her boy içinde corür.ı.Tiıckte 

clmcs ıdır. 

EJ. Sıklık Dağılım Yöntemi (:B'rcqucncy Distribution) ve 
Kişisel Gelir Dağılımındaki Eşitsizliklerin Ölçül
mesi~in Genel Değerlernesi 

Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin ölçülmesinde ileri 

sürülen yentomlerden biri de, ista'tistikl. bir yol olc.n 11Sıklık DaıZı

lımı 11 (lrc;quency Distribution) yöntemidir (226). Sıklık Dağılım Et;

risi istatistikte çok kull2nılmaktadır. 

:...Ou yolla gelir dağılımındaki ·eşi tsizliklori ölçmek için 

kull&nılan b~afiğin yatay ekseninde gelir ;rupları, dikey oksenin

(~ c c:(; her @'uptaki yoğunluğun tesbiti ilo [;Clir dağılıını ölçülmüş' 

clmt::.ktc.dır. 

Gelir 
Sahipleri 

Gerçek 
E~ ri 

Mo d 

.. -... , ' , ' 1 , Normal 
\ -' Eğrı 

\ 
\ 

\ 

Ortalama 

\ 

' ' 

Gelir Grupları 

Şekil: 8 Gerçek ve Normal Da~ılım E~rileri 

Şekilde görüldüğü gibi gelir sc:.hiJ;.;lori ile, gelir grupla-

(226) :Lu k0nuda bak. A.e;~e •• s.sg~7. 
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rı e.rc:sındo. çizilen sıklık dağılımı her Z8Lıe"n n'")rElEcl bir c~;ri clmt:.

makt2. ve sağa doğru bir kuyruk yapan bir ci'_;ri t:drünümünü alme.kt:::dır. 

z,:rinin se..Je. doğru bir kuyruk yapmasının nce~ eninin açıklc:.nması da, 

('~;lir c~c::.C,ılıını teorisinin en onemli yanı clmc:1ktadır. 

GE-rçek egvrinin incelenmesi ilc .--:örülccef:·i ..._ibı'. moc1 ile 
c.~ ..... -:> ~ , 

::~rtc.l.::.mo. birbirinden çok ayrılmakta ve ç;_;k büyük gelir sehirlerinin 

kc::,ı~s:.'.:ru:ıc.sı ile ortalama b. elir, oldu@;unde.n c12hc:: yüksek olr:rak ['.')rülıe

üc.:ktcc,_ir. ::.u eğri ile ~elir dağılımındaki eşi tsizliklcri ölçr:ıcnin il.'"!'. 

k cü b ir y Jlu, değişim aralığının hcsaı;lamiı8.sı eılm8.ktac~ır. En yüksek 

ve \...n ·'::.,i.şük e;olirler arasındaki fark, değişım 2.re.lığını vcrmokto,·~ir o 

J:ınc2k en :1üçük ::::,elirler ile en yüksek golirlsr e.rasınl'la kelan ı§.:Olir

lcr iÇin, bu yoldan yararlanmak mümkün olı:ıe"me.ktc.;.dır. Gerçekte de in

cclcmc yentınden bu aradaki nüfus e;rubunun c;cüirlcri önemli clmakta~::. 

d ı..r: "Sıklık Dağılımı •ndan da yararlanarak colir clal;ılımınc1aki oş it

sizliklcrin incelenmesi istatistik1 stanc1arc1 se.:pma (G) veya bunun 

kc.rcsi ('G2 ) varyans ile ortaya konabilmektulir. Gerçekte ise t:u c1u-, 

ruı"1. c~eJı<. az anlaşılır bir yöntemle, basit mod-artalama feJ~·kını bc

lirtmcktcn başka birşey oJ_mamaktadır. "Sıklık Dc:~[sılım Ycntemi,, s2cc1cco 

cclir t.~[~ğılımındaki CŞi tsizlikleri €:,ÖSterınck ycnündGn önem ke,zt:.nr.:.E,k·

tc:Lır. Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin ncCGnleri hekkınrle" birşey 

söylancc~ii1:i ı;ibi, bu ölçülen eşitsizlik de analitik olc..rak ıek bü;y-ük 

b ir (cL', or te. ş ınıamaktadır. 

Gelir dağılımındaki eşitsizliklcrin 0lçülmesinde, çeşitli 

yonterıllerin kullanılmc:,sına rağnen, bu olçüm.lcms işlemlerinde kc.rşı

laşılc.n kavrEimsal sorunlar pek az yerde incelenmiş ve bu k,-..~nuya iliş

kin teorik kuralların genellikle belirlcnınCC:liği gürülmüştür (227) • 

Çeşitli yöntemlerle ilgili birçok sorun borülınoklc birlik

tc, Lorcnz L6risi ve Gini foı;.ıanma Katsıyısı 'na çcşi tli ülkclordo 

be.şvu.rulrD.aktadır. Genellikle de elde edilen sonuçlara ~e.~ .. cçök<b~t.J:t:L· C·:> 

j.-tiX'.a.zl~ ileri sürülmcmektçd.ir. 
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GELIR DAGILIJ.1UNIN FARKLILAŞTlRILlVIASI 

ve 

Sb1DİKaL~1IN EKONOMİK ErKİLERI 
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IC I S I M : I 

G:;:..;LIR TIAGILilVIININ J!ARKLILAŞTIHILMAS I 

I.. G~J.ıiR L.nGILIMININ l.iiliKLILA~TIRILM.b.SIN~ GENhlı ii.AKIŞ 

ilirinci bölürnün ikinci kısmında1 faktôr fiyc,tlnrı analiz:?_-· 

nin genel değerlernesi yapılJ.rken de görüldüb·ü gibi, ~'ünümüzde faktö::::

lcrin e,elirlari (fiyatlarl) yalnlzca piyasa güçleri ya da koşullar::. 

·i;r::cL::Cıncl.an belirlenmemektedir, Hükümetlerin, bazı ekonomik kur:uJ-uş

_;.c:.rın ve toplumdaki bireylerin de, gelirlerin oluşumunda ve dağ·ılımı~~ı-·· 

de~ etkileri olduğu gorülmektedir. Bunmı -için de gelir dağılımına mu: ... ,,, 

c\.~·.'.hc,lcler yapılmakta ve gelirler aro.s·ındaki eşi tsizliklerin belirli 

clçülcr içinde giderilmesi amaç edi~ilmektedir. :Bu nedenle de gelir 

c:c:;sılımının farklılaştırılması (dejiştirilmesi) günümüzün önemli bir 

sorunu olmaktadır, 

Gelir dağılımının farklılsştırılınası, g8lirlerin oluşumu 

ve oluşumundan sonra olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Ge

lirin oluşumu's.iirecindeki müdahalelerle • faktör gelirleri piyasa ko-, 
şt~larından daha farklı şekilde oluşm2ktadır. Gelirlerin oluşumundan 

sonraki müdahalelerle de, oluşan faktör gelirleri yeniden dağılıma 

u(;rcı.maktadır. Yeniden gelir dağıiıını ol2.rak tanımlanan bu süreç ilc 

de, kişisel. gelir dagılımının daha eşit (ad~)) bir şekilde gerçek·~ 

ı cşmcsi amaç edinilmektedir.• 

Günümüzde gerek gelirlerin oluşumu sürecindeki müdahaleler

la ve e,erekse gelirlerin oluşumundan sonra yeniden gelir dağıtıcı 

........ 
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)Ol i tikalarla, kiş il erin ilk gelirler ~nde; (faktör gelirlerinde) farl:

lılık yare.tılmesı istc:nmektedir. iıu stlrcci ·gc:rçekleştiren ya da gör

çc:klGşmEsini sağlayan devlettir. Çünkü devlet, hükümranlık hakları

nQ dayanarak bütün iktis~d1 değişkenleri çeşitli hukuki, parasal ve 

mo.li e.raçlarla kontrol al t:ı.na almakta ve Pcacock 'un dayimiyle de; 

"tü::~li ve mali olmayan ara~larla toplur.1d2 gelir dai~ılımını değiştir-· 

mckt edir" (l ).· . 

.Du kısımda- önce gelir dağılımının farklılaştırılması yö

nü.ndcn? gEllıEÜ özellikleri ile gelirlerin oluşumuna müdahalc::.ler ve 

yeniden gelir da{:ılım:ı. kavramı açıklız;a kavuşturulacaktır. :Bun.dan 

sor~a gelir dağıl~~nı farklılaştıran ya da yeniden gelir dacılımı

nı sc.J:le.yan politikalar incelenecektir. Lu b ölümün ikinci kısmında 

de-. ·:;ro.oli gelirlerinin farklılaşt:ı.rılmc.sı vo sGndikaların ekonomik et

kileri tartışılacaktır. 

Görüldüğü gibi gelir da3'ılıı:ıının det3iştirilmosi, önce fak

tör gelirlerinin oluşumu sürecinde olmaktadır • .t>ir toplurnda kişile

:-·ın c,;clirleri bilindiGi gib;i. sahip olclu 1~u faktörl&rce bclirlen.'TI.ekte

clir. Kişilerin değişik üretim faktörlerine sahip olduğu ve ayrıea 

s =:.hi=i olunan faktörler e.rasında da, nit cl ik ve miktar bakımından 

L~:r·klılıklar bulunducu de. bir· gcrç ekti:i.~. iiu farklılıklar yanında, 

bir do faktör piyasasında farklı fiyatların ödenmesi, gelir daJılı

mının faktör sahipleri ·arasında farklılaşmasına neden olmaktadır .. 

1Kişiler are.sında gelir de<:Sılımının farklı olması görüldü

.1-L'c cibi' faktörlerin dağılırnindaki eşitsizlik ile' bu faktörlere ö

c~enen fiyatlardaki farklılıktan ileri gelmektedir. J?aktör kaynağın

dDki eşitsizlik d.e, emek kaynağl.nda ve sermaye kaynağında olmaktadır. 

~..ı:wk kaynağının homojen olma:rrı.e.s:ı. ve do[_;işik n:tteliklerd e bulunması , 

s ornwyenin başlangıçta ya da sonradan çok farklı şeki:Lde dağılmış 

olmr~sı gibi 'i)tkenler, gelir da(tılımınd&ki farklılıkları-n önemli ne

Dcnlcridir. (2 )· .. ilu farklılıklar önce omek ve. sermaye ;faktörlerine 

( ı ) 

( 2 ) 

Al lan PEACOCK; .:::In:;;.;.;c;..;o;.;m-.e;.....;R-..-ed ... · .i.,.s:..,t;;.r=i.,;;;b..;u;..;t;.;i;:;..;o ... n.;;;.·.-a-·n-.d--.S .... _o .... c.-i-a..,.l_...P.-o..,l..;;i .... c;.&oy, j on::~ t-
han Cape, London, 1958, Bt7• · 
·:bu konuda bak. L.BFTWICH; A;, g;p., s • 58-6:+. 
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sahip olanlar arasında belirmekte ve bu durum, fonksiyonel gelir· da

cılımındaki eşitsizlikleri ortaya çıkarmc::..ktadır. Ayrıca emek sahip

leri ve sermaye sahiplori arasında da, fakt:)rlerin nitelik ve mik-· 

tarlc::..rındaki farklılıklarla, bu faktörlere ödenen fiyatlardaki fark

lılıkların gelir dağılımında eşitsizliklere neden olduğu görülmekte-

dir. 

~elirtilen nedenlerle bir toplumda emek sahiplerinin çok-

ı u(~u ve buna kar ş ıl ık geniş anlamda s e:rı::rı.aye olarak b elir le di ğimiz 

ttre:tiın araçlarının belirli kişilerde toplarunış olması, gelir da :;~ılı

mını eşit (adil) olmaktan uzaklaeıtırmaktadır. Lunun için de üretim. 

tcktörlerinin dağılınıına_ve bu faktörlerin piyasada oluşan fiyatla -

rınG ye. ı ıla ca~\·müdal;ıalelerle :' gelirlerin ül-uşıiı:rı:Unu·· ba~lahgıçta de,;i·ş-

tirobilme olanağı buıuiımaktadır. Sonunda da .Pu.mudahal€lel>:in}apı.J:{1:r

_,:·ı durumla"" .. yapılm.adı~ı.fduruına· gore faktör ;t'iya.t.ıari--fükiı ı:;)labilmek
tec1ir. 

Daha sonra da gbrülece[:;i gibi gelirlerin oluşumu sürecin~· 

C
1ceki .r.:ıüdahaleler; sermaye kaynaL~ındaki eşi tsizliklerin giderilmesi~ 

emek ks.ynağının ·niteliğinin iYileştirilmesi ve faktör fiyatlarının 

piy2.sa koşuıları dişında tesbitinin sağlailll12sı şeklinde ortaya çık-·· 

:r:w.ktadır. Lelirtilen müdahaleler içinde de, fiyat mekanizması ile 

ilcili müdahaleler önem kazanmaktadır. 

- Özellikle de gelişmiş ülkelerde ya::;;ılmış araştırmaların 

sonuçlarına gôre ücretler, arz ve talobc bağlı olmaktan çok, sosyal 

c1c.~::..:r yargılarının sonucu olarak ortayo. çıkrrıaktadır (3)" Gör-ülece.§i· 

Gibi de ı. özellikle emek faktörünün e; elirinin (fiyatının) oiuşum;m

da, piyasa g~çleri kadar, -piyasa g~çleri dışındaki güçler olarak

sendikalar da etkin olma~iadır. JJu nedenle de e,ünümüzde; sendikaların 

ücret ve maaş 5elirlerinin oluşumunda etkin bir güç olduGu ve işve

renler karşısında bir monopol yarattı2ı söylenebilmektedir. 

-Yine devlet asgar1 ücretleri tesbit ederek, emek faktörw.ı.ı..m 

:Jlirinin (fiyatının), piyasadaki arz ve talep koşullarına göre oluş

r.ıc·~sını önlemektedir, lsunun yanında uzlaştırma ve tahkiıJ:ı yollarıyla 

c1n, yine aynı şekilde ya sal olarak ücrotlc:;re müdahalede bul unulmak-
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İş Kanunları ve di,ğer sosyal amı::,.çıı kanunlarla da, emek 

L:~kt0rünün t:,E::lirinin (fiyatının) oluşumuna müdahaleler olmakta, işsiz

lik sisortası ile emeğin ıazarlık ;ücü belirli sürelerle korunmak~

kıdcrJ tazminatı müessesesi iler dq, iş ve celir [:,ÜVenliği sa{;lanmaktac1ır. 

- Lovletin faktör fiyatlu.rıno. müdahalesi yanında, ekonomik 

Ü'.c.liyetlere katılmnsı sonucu piyasadan faktor satın alması, iş;iicü 

istihdam atmesi ve borçlarınıası da, dalaylı yoldan faktör fiyatlarının 

cluşuınunu etkilemektedir. 

Gelirlerin oluşumuna yapılan müdahalelerin gerekç.esı .de, 

ctlnümüz devletinin sosyal devlet oluşu ile açıklanmaktadır. Sosyc.l 

Ci.cvlctin de; c;elir ve refah dağılımında ya da sosyal adalette dahr> 

ü:.zla eşi tlici saJlama çaba@l. içinde oldut;u görülmektedir. Lunun t::c

rc,~ i c larak da, sosyal devlet düzeninde toplum daha zayıf ve dahc": r:.z 

şz:nslı olan bireylerine karşı,toplu olcrak sorumluluk yüklenmekte 

ve o bireylere karşı farklı davranışle.rc1a bulunmaktadır (4). JJunun 
' 

için d e (S elir da(]ılımına, devlet müdahalee i zorunlu olmaktadır. N eu-

ı::ıc:.rk, bu müd&halelerden devletin,faktör fiyatlarının oluşULı.una müclc.· 

h::::lc:sini, "Aşırı liberalizm ve fertçiliğc karşı, ekonominin milli

leştirilmesi ve dovletleştirilmesi" ol[:~rak görmektedir (5). 

:Daha önce de gôrüldüğti gibi ,üretim faktörlerinin da;;J.

lımının adil olmaması ve gelirlerin p:i.yasa ekonomisinin kurallarımı 

:;0re: belirlenmesi, eşitsizlik yaratınc.ktadır~ lunun nedeni de faktör

lerin fiyatlarının 1 faktör piyasasında arz ve tale:p kurallarına r:.;Crc 

·~;clirlenmesidir. Aynı zamanda kişllerin tEüirlerinin de oluştu,ğu bu 

süreçte, ne ekonomik birimler, no sosyal amaçlı kuruluşlar ve ne do 

c1ovlctin sorumluluğu söz konusu olmakta ve sonunda r:1a kimsenin sorun:.lu 

,:_-ımr:.yacağı bir daf;ılıırı şekli ortaya çıkmaktadır (6). Toplumda farklı 

::.;elirler e sahip kişilerin belirlenmesiyle de, gelir dağılımı eşitlik

te;n uzak olarak gerçekleşmektedir. liclirtilen nedenlerle de devlE:ıtin, 

'~:olirlerin oluşumuna ve dağıl~ına müdahalesi kaçwıımnz olmaktad.ır 

( 4) S.G.ST1JMEY; Ineome and Economic Wolfaro, London, 1959, s.l42' 
c~en MICH.AELY; A.g.m., se342. 

( 5 ) T.NEUN.LARK; Devletin.Fyat Teşokkülüne Müdahalf&Jsi, Türk Hukuk 
Kurumu Konferanslar Serisi· No·.68, Ankara, -1941·,..;.fi1•3• 

( 6 ) IEN; A.g.e.·, s".l2. 
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2. YEN İ.DEN GLLİR DAGILIMI 

A. Genel Olarak 

Daha önce de belirtil~·iği gibi kişiler (aileler) '!)ye., c:.a 

·üre tim faktörleri sahipleri arasında dağıtılan gelirler, daha son-

re. ki şi ya da faktör sahiplerinin o.rzuları dışında, devlot t""Y'" -P 

df'_n çe şi tl :i, yollarla yeniden de .. sılımo. tabi tutu.lmaktadır. bu ikinci 

~~~::'.,}ılım, yeniden gelir dağılımı c:.dını almaktadır. 

Yeniden gelir de.1:};ılımı k<:Lvre,mı faktör t:,clirlcri ilc 9 .n,;~:r

cc.m~ b ilir golirl cr arasındaki farklı lı ,i~J. b elirlemcktedir. ]'aktör cc

lirlcri; bilindiği gibi üretimdon elde edilen ilk gelirlerdir. Do.llii 

scnra ilk gelirler kişinin iradesi d-ışında de~işmckteclir. :0u .g:~kj_l

dc de faktör golirler:t, harcanabilir gclJ.re dönüşmektodir. Gc.S:·:'··ö-; 

cı gibi de yoni<:len gelir dağılımı, ürotimden eld~- edilen ilk ,::_:.:.2-~·-.,ı"

d.::.üıa sonra bazı işlemler sonucu beliren; gelirler c:.rc.sındaki f"~rl:::lı-
,. . 

lıklerı açıklayı~ı.n bir kavram olm.aktadır • :i.ıaşka bir deyişle d E'~ t-· ~-~ ,~-., 

içinde dasılmış olan gelir, kamu maliyesi aracılığı ile yeniden tir 
. ı 

(bha dağılmaktadır. İki gelir d2[;ılımı 2.rasındaki bu farklılı 1ın };:c,;:.r-

m:~ğı da, g~lir transferleri olmaktadır. Yeniden gelir da[ılJJıunıJ.l 

ilgi çekici bir tanımı da ":Bir ülkede GSMH 'nın kamu gelirleri c:r,_cı

lı[;ı ile emili:p, kamu g~derleri ilc topluma yenidE:n verilmesi "şek

linde yapılmıştır· ( 'T )' Gelirler c.re.sında bu farklılı;ı yaratan 

dcvl ct tir • .Devl ct ,gel ir dagılımını de [,iştirmo aEıEt cı gii tınemiş ols·: 

cin. 7 ikt:LsEidi de.Sişkenlerin hepsini sürekli olarak otkilc..diği için, 

;yine de gelir dağılımınl. belirleyen önemli bir güç olr.:a.kt.ı:u'lr 

.Dclirtı+.:en tanımlardan ı:mlaşılacai~ı gibi, gelirin yc,

cleı--:.. da3ılıını kavro..mı içinde devlc:tin çe; şi tli şc;killcrdc üretime, ,_;_ · 

l rvısıyla geliriere müdahalesi ilc kc~rşılaşılmaktadır. Çüphcsj_z ı·i 

bu müdahalenin d.e çeşitli araçları vardır ve bu müdah&l~ler çc..şi·cli 

tc::.sarrufları gor ckti::rf!l.ektedir •. Do.ha s onra b cli:ı;t;i.lec ek olan bu r:-.r'~·.ç:-

12rın, farklı kP,:psam ve ağırlıklarda bcni.ws enmosi il o de, ülk::.lor 

c~rc:sındaki gelir ~ağılımı farklılıkları, ortaya çıkmaktadır • 

(7) TUNCER; A.g,e• ,s•l9• '· 
-(0) l;ORATAV; A. g, e, t s e ll 'te ., 

.• 
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B. Yeniden Gelir Da~ılımı Şekilleri 

Yeniden_ ecllr dai~ılımı iki şokilde incelenmektodir • .;..:cv.ıı

lar, dikey yoniden !:.elir da~1ılımı vo ye. tay yoniden L..:;8lir c1a~~ılınıc~ır • . 
.. i"~nccı.k bu iki dağılım Ş!3klinin, birbirinden ayrılamayacak lrooe1ar iç-:j,.çe 

t.irdiği gör:ülür • Gerçekte de dikey vo ya tay daJ:ılıın şokiller i, kc-~mu 

n.:üiyes inin yeniden gelir daiT,ılıınını ccrçekloş tirmed e, sorunu fc:rl:lı 

yc.klaşımlar içinde almasının bir sonucu olarak-bclirmektcdir. 

a. Dikey YenidEm Gelir De.(;ılımı 

Farklı ı:::, elir grupları arasındaki yeniden c1a:_::ılıE1, dikey 

y,:;niC'1 en ::s elir (la sılımı olare,·k tanımlc.nır. l:a.şka b ir deyişle yüksek 

c elir _e,:rubunda bulunanların celirle:rini az al tan, buna ks~.rşı düşük 

~~elir grubunda bulunanların gelirlurini artıran da,~~~ılım, dikey yo

nic..1 en c elir da3"ıl ımı olmaktadır. Dikey yeniden c; elir c1a,':;ılımınds., 

::.~üşük t:clir :§>Tu:pları:ria dOı3"ru -gittikçe artan bir şekiLle net ı:ıozi ti::: 

transferler yapıldığı görülür. 

Gun .. um"' uz" ·~e·, ~ı'koy yenı'a',c·n ı d ı kl t u - ... ~ c~c ir c.8.f1ı ımını ,::~crçe eş iren 

::cTnçların, önem kazandığı gbrülmektoc~ir. Çünkü daha sonra bolirtiL.:

co(i t<.ibi, 6Gliri yel?-iden dal_~ıtıcı araçlardan büyük ço:Sunluc?;u, eeli

ri 0nce dikey yöndon dat:tıtm.aktadır. Ayrıca da gEüir da.~tılıı:n.ıncbki o

qitsizliklerin gidcrilmesind8, yatc.;~r &c·elir daE:;ılımına l:.··Jre, dikey 

yenielem colir dar:1ılımı daha etkin olr.u2kt2.dır. :..:u etkinlik do,dikcy~ 

yeniden ,:;elir dağılımının· gerçekleşmesinc:en sonra, yatay yeniden L·;o

lir dağılımının gerçekleşmesine baglarıın.a~tadır • .Ancak daha unco do 

iJLlirtildi~;i ;:;ibi, tu iki dağ·ılım, birbirinden ayrılamayacak kc.dr:r 

ds iç-içe girEiş bulunmaktadır. 

LikE,Y ye-niden gelir de.::ııı:m.ının ::;crçckloştirilmesindo, 

il ord e daha ayrıntılı olarak gorülcc0i:: i c;ibi, vere;ileme a,sırlı k 1-m

zcnLıakta, özellikle de artan oranlı vcr!:.::i uygulamasından yt:rarle.nıl

rınkte.dır. Genollikl~ de gelir vcrl;ileri, (_;elir fazlası üzerinden n

lınan verl:,iler,veraset .intikal verGileri Vf; servet artışı vergile

rinde artan oranlılık ·ilkesi uyGulannaktadır (9). J..,u yolla da yük-

s ok çolir grubunda bulunanların sc; tın al:r.ıa güçlGri ,düşük Lelir gru

bundakilere t_',ôre nisb1 olarak azal tılme.ktadır. 

( 9 ) :..;u konuda bak, Sel~hattin TUNC:Eli.; Kamu Maliyesi, Gözden Geçi
rilmiş İkinci :Caski ,Yalkın Ofset.Matbaası ,İstanbul,l97l,s.333. 
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Dikey yeniden gelir dağılımını gC;rçekleştirmedc artan o

rr:nlı vergilerrıoden sonra ,sosyal harcamaıarı düzenleyen poli tike..lardan 

yerarle.nılır. Sosyal harcamaların özellikl0,düşük gelirli grupl&ra 

yapılması durumunda da, dikey yeniden gelir de.ğılımı gerçekleşmiş 

olur. DU şe.kilde düşük gelir gruplarındc,kilere yapılan harcr.ı:ıe.lı::,rla, 

bunlr.rın gelirleri yüksek gelir grubundakilare göre arttırıl 1ı::. 

Sosyal harcamalardan yararlanmada,düşük gelirli grupların yanında 

bazı özel durumlar da gözönün0 alınarak, diğer grupların da yı::~rar·

l:::ı.nmc:~sı ist6nebilir. l3u durumda yalnızca dikey yeniden gelir dağılı

mından söz edilemez. Özellikle sosyal sigorte:. yardımlarında, öc1eme-

1Gr y2pılırken gelir gruplarına bakılmamalıdır. Çünkü özel durl.ll!ı.la

rı ncci.cniylo bu yardımıara ihtiyaç;: duyanle.r, yüks0k gclir grubundada 

bulun2.bilirler ~ll;). Dikey yeniden gelir C.ağılımının sağlanmasında 

V0I' zilemen in ve kamu· harcamalarının iki çeşit etkisi olmaktac1ır • .Lu 

ctkilorin ilki ile; bütün gelir gruplarının gelirleri azaltılmaktadır. 

~~J__ş.y,;ı.:;ı vergilerin tamamı ve gelir vGr~isi gibi clols.~ş_~:ıt'3 vergiler 

ilo,sigorta ve benzeri kuruluşlara ödenen prim ve aidatlar bu grup

ta bulunmaktadır. İkinci etki ile de, düşük gol ir gruplarının geliri 

c::.rttırılmaktadır. :Wunun :i,çih de düşük gelir gruplarınd2.n ,dı:::.ha ez 

vergi E:lınmakta ve daha çok sosyal harcama yapılmaktadır. 

(lO ) T.L.LİM; ''Redistribution of Ineome Underdeveloped Territories". 
Iıi:C.ome.·.:AeqJ=:b:~wtioi9 s.toW ?ocial Policy, A. g. e. , s. 27 4 o 

(ll ) Sosyal yardıınle,rın, mutlakB: dikey yen.ide:n dağılıma konu ol::-.ası 
e.rE'.nmamalıdır. il~:yardımlarda hastcüık, sake. tl ık, işsizlik ve 
yaşlılık gibi durumlarda kişilerin gelir durumlarına bakılr::c.
malıdır. Yapılacak yardımların fin2nsmanı primler ve belir~i 
ölçülerde de vergilerle sağla.n.uıaktndır. lıu nedenle do bGlirti· .. 
ler yardımlarla durumu daha iYi olan kişilerden, durumu daha 
iyi olmayan kişilere doğru gelirin ycnid.en dağılıını olayı bo·· 
lirir. Sonuç olP.rc.k sosyal harcaıncüarın, dikey ve ye:. t2y şe·
killerde geliri ysniden dağı ttığı görülür. Eğer bu he.rcame.la-· 
rın fine,nsmanı artan oranlı vergi sistemi ile sağlanırsa; di
koy yeniden dağılım etkisi, yatny yeniden dağılım etkisinden 
daha önemli olacaktır. Çünkü dahe. önce de belirtildiği gibi; 
artan oranlı vergi sistE::.ı."'Ilinin yoniden dağıtıcı etkisi, düşük 
gelir gruplarına göre, yüksek gelir gruplarında daha çoktura 
J..ak. LIM; A•g.m., s.275. 
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Yatay yeniden gelir dağılımı, dikey yeniden gelir dağılı

r.::ınJ.l'1 ~~ksine, aynı gelir grubundaki kişiler veya aileler c:,rc.sında 

c_;,;:,l_j_r :şitsizliklerini belirtir • .Aynı gelir grubunda bulunr:ıf.tklt~ be·

rcı.b cr? çcşi tl i nedenlerle kişiler veya aileler farklı he.rcamalar yap

r:ı.r.k zorunda kalırlar. :Liu farklı harcamalnrın nedenleri olarak da; E,i

lclcrin t.::z veya çok çocuklu olması, evli veya bekar oluşları, farklı 

hizn.ıctlcrc ihtiyaç duymaları, farklı tehlikelerle karşılaşabilmeleri 

gibi etkenler sayılabilir,. Iıenzer ped0nlcrle de,kişilor veya ailel;:;;r 

c:.ro.sınG.a harcanabilir gelirler yönünden farklılıklar belirir. Lu ct

l;:cnlcr, bütün kişi ve aileler için aynı şekilde olmadığından, benzor 

{;lJlir g-.cubunda bulunanların harcanabilir gplirleri arasındaki farklı

lıklar elE~ bu ş Gkild e ortaya çıkmaktadır. 

Yatay yeniden gelir dağılımının bc:lirlanmesi ile, benzer 

zclir gruplarında bulunanlar arasındaki gelir f:arklılıklarının gide

rilncsine çalışılmaktadır • .ı.;;unun için de özel duru111larından dolayı_} 

iıc .. rcr::.ne.bilir (nihai) gelirleri azalan kişi veya ailelerin gelirleri

nin~ ye:. tay yeniden gelir dağılımı ile belirli bir asgari düzeye çı·

b.:.rılwr~sı amaç edinilir. Yeniden gelir de. ğı tıcı araçlar olarak da; 

pc.IT.sr.l yardımlar la, vergi indirimlerine başvurulur. :Su konuda aile 

öC.uıcklcri, malullük ve yaşlılıkları nedeniyle gelirleri kesilenle

r-:: yc.pıle.n ödenıel~r önemli olmakt&dır. i-c!lirtilen ödenekler de1kişi

lcrin -,-lc.y<:. ailelerin özel durumlarına göro farklılaştırılare.k, yatr~y 

ycnLlcn gelir dağılımına ulaşılmaktadır. :ı:..u yardımların aynı zc:man~Lc:. 

fr.rklı gelir grubunda olanlar 1çin de ynpıldığı görülmektedir • .0u 

dı).X'l;ı.Lıd<~ da yardımların yalnızca düşük gelir gruplarındaki kişiler 

veya c~ ilcler için yapıldığı söylenememcktodir. Yine özellikleri ge

rcği,dc, belirtilen yerdımlar baz+- kişi vcyc:" aJ.lelere gcüir dı:ı:o.uml.e 

rınc::. bakılmaksızın diğerlerinden fazla olure.k verilir (12) .-

Yatay ve dikey yeniden gelir dağılımlarının birlikte ge

ç,~ı~li olduğu da söylenebilir. Çünkü bu yardımların finansmanı, d'L~ş:ik. 

(12) A.g.m., s.274• 
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ve yüksek gelirli· butün gelir grupları tan:.fından sağlanır • .Liu durum

da. özel durumları olan kişi ve aileler c doğru bir yeniden gelir dı:::-, 

lımı olayı ile karşılaşılır. Çocuksuz ve kalabalık olmayan ailclerden, 

çok çocuk::;_u ve kalabalık olan ailelcre doğru beliren yeniden gelir 

:l~:ğılımı buna örnek olur. Yine sağlık, eğitim ve beslc!lıııe gibi sos·· 

yc:ü yc:trdımların, kalabalık ve çok ço-cuklu aileler için öncelik kazan

clı{;ı sörülür. Yukarde, da belirtildiği gibi;yetay ve dikey etkiler bir

likte. olur. Yatay yeniden gelir dağılımının. düşük ve yüks0k bütün 

gelir ;rupları yönünden geçerli olması sonucunda da,dikey yenidon 

~:·elir de.ğılımına ulaşılmaktadır (13),.. 

C.., Yeniden Gelir Dağılımı Analj_zi 

İlk gelir dağılımı olarak bolirlcnon e;elirin oluşumu (da

ğılırıı) süreci ile, ikinci gelir dağılımı ol2.re.k tanımle.nan gelirin 

yenidEm dağılımı süreçlerinin incelsnmcsi ,çeşitli yönleri ile önem 

k1:~ze:.nır. Gelir dağılımı ilc birlikte yenic1·cn gelir dağılımı süreci

ni c1c kc~psaye.n bir incelemenin, makro vo rıükro düzeyde olmak üzsre 

iki şokilds yapıldığı görülmektedir. 

a. Makro Düzeyde Yeniden Gelir Da~ılı:c.lı 

Yeniden gelir dağılımının makro c1üz-:,yde incc1Gnı1ıosinc gcli

rüı oluşurn.u,.Gc;' .. c,;ıka·.~.ir deyişle üretiin sürccint.cn başlanır. Çünkü daha 

önce do belirtildiği gibi, üretimle birlikte; gelir dağılımı da baş

lo.maktr~dır. Ancak bu dağılı:rrı:.piyasa skonomisinin geçerli olduğu ka:pi

to.list ülkE.lerle' merkezi planlamanın geçerli olduğu sosyalist t.ll:;.cler 

de f2.rklı olmaktadır • .,ı,;;U nedenle de makro düzeyde yenidon gelir da-

3ılımı ,b elirtilen bu iki piyasa şekline. güre ayrı ayrı incel c.;necck•-J:...!. 

tir (14-). 

I) Piyasa .zkcJnomisinde Ycnic1cn G-elir Dağılımı 

Piyasa skönoınisinin .geçerli ol(~.ı.:ı{~u kr:,pi tc..list ülkel8rde, 

(13) .A.g.m., s.275• Yi1.ZGL.N; A.g.e., s.41. 

' {1-4) :....:u konuc1e bak. IJNITED NATIONS; Dı com es, in Post-war Euro pe,~ 
Stuc1y of Policics Growth and :Oistri bution, GE,neva, 1967, s .1-5 • 
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ycı:ı.iC..::.:n gelir dağılımının makro analizi c~ ört safhada incc;;lenmcktGdir. 

j_,~;:_ sr.fh~:\ler; üretim, gelir dağılımı, yoniden gelir dağılımı ve har ce.--· 

m2 S2fhglarıdır. 

~irinci safhr:.d.n, üretimle birlikte üç çeşit gslir akımı 

b clirmcktedir. ~unlar; istihdamdan doğ;:m gelirlur, devletin aldığı 

:'!ol· . .;rıı vcrgilerden;.-ye.rdımların çıkarılmr:sı sonucu-oluşan devlet 

:pc.yı ve firme.ların işletrru: karlarıdır. l;:_·_:Jlm ·Qi-r' deyişle, bu safhala 

cr.·:k sc.hiplcri ücret, devlet dolaylı vcrt.~ilcrdcn yardırr.le,rın çıkc.::rıl-

Gr:sı sonucu kale,n gelirleri, teşebbüslcr (c sermaye fszlf ları oüı.rak 

k~r ~clirlerini almaktadırlar. 

İkinci safhada.· üretimden elc1c edilen ınal ve toşebbüs ge

lirleri; :::.il eler (ev halkı), tcşebbüs ve devlet c-.rasında yeniden dağı

lın-ı c.kıını ola.rak paylaşılır. bu paylaşırı dr. şu şekilde olmaktadır: 

İstihdc.mL:an doğen gelirin tamamı aile gelirinin bir kısmını oluştu-· 

rur. Lilcler istihdc:~mdan elde edilen g.~lirden bEşka, mal ve toşebbüs 

,~;olirlcrinin de bir kısmını alrrlar • ..uu gelirlerin toplamı, vergiden 

öüccki aile gelirlerini oluşturur. Teşebb-L:"tsler karlarının bir kısmı

nı C~c2;ıttıktan sonn .. , kayne.kta kestikl0ri vergiyi de devlete tk~erler. 

Kc.:•:·l:::TJ.nın geri kalan kısmı da, teşebbüslcrin vergiden önceki gelir

ı cr in i oluşturur. 

Üçüncü snfhada devletin, e.ilelcrdon (ev halkından) ve te

[]Cbbüslcrc.cn vergi almE~sı ve burüara b:.rşı ysrdıı:.ılar ye::pması sonucu,; 

yenid en gelir dağılımı başlamakta ve gelir y_l-nidcn dağı tılmakts.dır. 

lu se.fhe:.de. do lay s ız vorgil er ve transf srl cr in etkileri görülmekte ve 

;elirler harce.nabilir gelirler c dönüşmek-todir. ~urede. dcle.ysız vor·

,;ilcrlo, transferler yeniden gelir d::ı.ğılımı e.re.çları olmaktadır. So

:r.Lwıdc: cla ailelerin toplam gelirleri dolc.ysız vergilerle azalıp, trans

f:crlcrll. artar,ve vergide:n önceki aile g~:;liri, harcanabilir aile ge

l:iTino dönüşür. Aynı .şekilde vergiden önceki şirket geliri de ,dole.y·

sız vergilerin öder.mesi ile harcanabilir tcşebbüs geliri olur. G-erek 

aJlelü!_clB:nT. __ ğar~~~~ teşebbüslerden toplc-o.ne.n dolEşsız vergilerle de 

~~evlet e;;clirl(Jri, ~harcanabilir genel knmu gelirini oluşturur .. 
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Dördüncü safhada da harcanabilir aile gelirleri, harcarne.lnr 

yôr'ı"G~nc1cn incelenmekt.ed.ir. l.·u gelirlerden bir kısmı mal ve hizmetler 

için ye; c1a mali yatırım talepleri için kullanılı~. Harcanabilir aile 

r::;clirin(ten ayrılan te.sarruflar, harcrmabilir te,sarruf golirlerine ek

luısrck, teşebbüslerin sermaye birikimlerini sağl,ar • .Ailelerin harca-· 

nc,bilir gelirlerinden yaptıkları tüketimleri, kamu harcamaları ve ser

r,ı::;;-e i:ıirikimi ile artar. Sonunda da ailelerin tüketimlori 9 r.ülclere 

tr~:nsf erler, kamu harcc.maları ve teşE.bbüslcrin sermaye birikimi, nihai 
. $ 

yurt iç i taleb i yara tır. Nihai yurt içi talebin b.ir :kısmı :_i.tili'·.l. fs ~le'-

s:ı. olEtre.k dışarıya gitmt:kle beraber, büyük çoğunluğunun üretime kaydı

cı sörülür. Eğer ihraç fazlası da söz konusu ise, bu da üretime kc:.tı-

lır. 

.Uurada belj..rtilen dört saf:;ıanın da birer v2rse.yım ole.

rc~k :.le 2.lındığı belirtilmelidir. Çünkü bir Gkonomide bütün safhe.la..

ı~ın, birbirinden kolaylıkla ayrıldığı dn söylcnememcktcdir. 

Aşağıdaki şokilde,piyasa ekonoın'isinde gelirin oluşumlJ., 

cLi~ılımı ve yeniden gelir dağılımının makro rlüzeydeki akımı görülmek-· 
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Şekil ;. 9 Piya&a Ekonomisinde Gelirin Oluşumu, Dağılımı ve Yeniden Gelir Dağılımı Akım Şeması . 
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Ş~k-i-lC.i> C.~ görüldüğü gibi, yenielen gelir dağılınıının ı:.~.k , 

c1L.z,~.y;~. e incclonmssi sonucun'da, emek ,;eliri: farklılaş.ır. l;irinci s':.l-

~1r.l.~c. istihd.;--·mdan doğan emek gelirlerinin, faktör gelirleri (ilk 

li:clcr) olduğu görülür. Daha sonra faktör gelirleri önceki tc:s'.rr~;,i

lz.·.:clc. birlikte, harcanabilir gelir olGrc.k belirir • .Ancak, ailslor 

yoni.ındcn ilk gelirlerin' genellikle birbirine eşit olmo.dığı aç;rkt:.:i,'. 

Ç:..J.1k~~ emeğin ilk geliri, dalaylı ve dolc.ysız vergilerle .::zalır ~ :..ıunc. 

~cccr9ılık kamu kesiminden yapılan transferlerıo de artar. :Cu azalm.a 

ve cTtmEüar da aUelcre farklı etkilE.:r yr:-:par. Çünkü her aileye düşen 

\,uL::ylı ve dolaysız vergi yükü farklı olurkon, vergi yükü çok olan

lc-.rc nisbi olarak dahe. az, vergi yükü çok e.z olanlara da nisbi ol'3-

re.l;: çok yüksek oranda nakd1 transfer yr.pıle.bilir. Ayrıca ~wni trı:ms-
• 

fcrlcr de söz konusu ölur. ~u durumdG ilk gelirler bazı aileler iç~n 

b2rcc.nc.bilir gelirleri aşar. ~azı aileler için de bw~un tersi olur, 

~-:ir~.; ş.ç,kıiade görülmemekle bereber. ilk gelirleri azaltan veya harca

nr:bilir gelirleri artıran başka kanalle.r da vardır. Harcanabilirı e.i-· 

le g-:.lirlermden, din1 ve sosyal nedcmlcrl6 transferler yapıl.:ı.r..:.. lun-· 

c..<:ı.n b2.şka harcanabilir teşebbüs gelirlerden de toplu sözleşme ger,:..; ~i 

ve sosyal amaçlarla ayn1 ve nakd! trasnferler sağlanır. ·::ı.ıütün bun

lc:T dEL aradaki farkı etkiler. ":Du farklılaşms.yı sağlayan ınekanizfu.e,-· 

y2 yc.i1iden gelir dağılımı, bu farklılaşmc: .. yc:: neden olan kanallara yo

nic"': en gelir dağıtıcı kanallar • ailelci'in ürE:;tici geliri ile tüketi

ci u-liri arasındaki farka da net yenic,cn gc-lir dağılımı" denir ,(15). 

Makro düzeyde yeniden gelir dağılımının gerçekleşmesinde 

:piyr.sa [;Üçleri dışında, daha önce de bclirti~diği gibi sosye.l ve po-

litik güçler ile, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar de. etki

li olmc:~ktadır. Çünkü bu durumda yalnızce. hc.rccm:~bilir gelir etkilen

mc.;klo kı:ümayıp, ilk gelirler de etkilGnmektcdir. 
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Il) Merkezi J?l~nlama Ekonomisinde Yeniden Gelir DağılJ·-.-:: 

Merkez1 pl~nlamanın geç erli olducu sosyalist ülkelerde, ::~ 

rctimle birlikte oluşan gelirlerin dağılımı, piyasa ekonomisindeki 

cl<-j-ılımdan daha farklıdır •. Sosyalist ekenoruilerde ·.dağılım üç s ektör 

yerine, iki sektör arasında olmaktadır, Lu sektörlerden biri yine 

piyasa ekonomisindeki aile ekonomisi (ov ekonomisi) sektörüdür. Di

(cr sektör de kollektif. (sosyalist) sektördür. Kollektif sektör; s;;,s 

ye::.list teşebbüslerin işlemleri ile vç;;re:,i toplama, serreye fonların:ı_ 

f.ı2.2~·lc.ma, nakdi ve ayn1 transferlerde bUlunnıa gibi devlet faaliyetJ t·

::ı.:"'inc:on oluşmaktadır, .bu ekonomilerde yeniden g-elir dağıtıcı araçls.r 

Ca, yine piyasa ekonomisinde olduğu gibi dolaysız vergil~r ile trans~~ 

f (,rı cr d ir. 

Merkez! planlamanın geçerli olduğ·u ülkelerde gelirin olu-

0\.;unu, fiziki üretimle başlar •. Yukarde. da belfrtildiği gibi )gelir, 

.:.~Lle.. ekonomisi (ev ekonomis.:i) sektörü ile,kollektif sektör are.sınc.c 

;ıaylaşılır. Kollektif sektör, .fizik1"·üı~etim faaliyetleri dışınc1::::. ia

tihclaL:"', da sağlar. İstihdaiQ. gelirleri ilc de aile ekonomisi sektörü·· 

nün -:.elirleri artar ve bu şekilde aile ekonomisi s-ektörünün to:;;üa!'l 

beliri belirir. Görüldüğü gibi de bu gelirler; fiziki üre~tmd~n ~ 

2:.c.n gclirlerle, fizik1-~üretim dışındc.ki gelirler toplamına eşit ol'...u:·. 

Piyasa ekonomisindeki üçüncü safhasının karşılığı olan bu safbada, 

ycr~iden &:,elir dağıtıcı araçlarln etkinliği gbrülür. Piyasa ekonomi

sinde olduğu gibi, ay:rJ.l.:şekilde aile ekonomisi sektörü, kollektif 

sektöre dolaysJ.z vergiler öder ve yine aynı şekilde kollektif sek

törden nakd1 transferler al:ı.r. J:.ıu işlc;;mler sonucu da aile ekonomisi

nin gGliri, harcanabilir aile ekonomisi gol ir ine dönüşür • .Aile eko

norıüsi sektörü, kollektif sektöre bazı ödemeler de yapar. -Bu işlem

ler sonucunda da, kollektif .sektörün harcanabilir geliri oluş~,.rr 

m.üıda iki sektörün gelirleri de, harcanabilir gelirlere dönüşü:r:'., \ 

Aile ekonomisi eektö~ünün gelirlerinin bir kısmı te.se.rruf

l:~-.re. eyrılarak. kollektif s ektörün ms.l1 ye tırJ.ID. talcpl8rini karşıl:-J:~r ~ 

::ı..: u cl urumda aile ekonönüsi s ektörünün gt:.lirlori b ir yandan azalırken, 

bir yrndan da kollektif sektörden ye.pılan ayn! transferlerıo artmış 



- 157 -

olur. ~elirtilen işlemlerle de, k.ollektif saktörün toplam geliri 

belirlenir. Daha sonra cla bu toplam gelir, kamu tüketimi vo serma

ye birikimi olarak ayrılır. Sonunda da kollektif sektöre yapılan 

ödcEıe:lcr ve kellektif sektörün yaptığı ayni transferlerle de, ck-::mc

ninin özel tüketimi gerçekleşir• 

Aile ekonomisi. s.aktörünün ve kullcktif' sektörün tükcti:ı.!.i elE. 

... .;--. e.kırc_ını.ıı:.:s:on.ttrra~ nihai yurt içi talebi oluşturur. NihE',i yurt 

içi tclep dengesi de piyase ekonomisinde olduğu gibi, ithal fazlası 

vo fiziki üretimden, ihracat fazlas;ının çıke.rılması ile sağlBnır. 

Nihr~i yurt içi talebin önemli bir kısmının de~ fiziki üroti.c·ne kG.y(:.ı-

Piyasa ekonomisindeki gelir akımı ilc ,merkezi pl&nlama 

ekonomisindeki gelir akımının karşılaştırılması, merkezi planlama 

ckonomisindski gelir akımının daha sade olC:u:Sunu ortaya koymakt&c1ır. 

iı.şağıdaki şekilde .iilierk~z! planlama ;)j.{onomisinde golirin 

olL:.ş1.ınıu, dağılımı ve ycin:İ.c1en dağılımı e.kımı. görülmektedir. 
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Fiziki üretimden 
Dolan Aile Geliri 

Ekonomik Faaliyetlerden 
Dolan Aile Geliri 

İlar~illr 
Aile Geliri 

özel Tuketün 
(Badece Mallatla tıam) 

FIZİKİ üRETİM 

Nak.di transferler 

Dolaysız vergiler 

Fiziki üretimden Doğan 
Sosyalist (Kollektif) 

Sektör Geliri 

• 

Harcanabilir Sosyalist (Kollektif) 
Sektör Geliri 

.. Ayn11'ran•fetler . illi ...... ....o.._.,_; .... __._:.;....:;.. ...... --- ........... - - Kil,.,. 
TUketlw 1 

Sermaye 
Birikimi 

,.. .. ____ ., 
........,.-.st IthAl ; 

L!'!~'-..! 
NİHAJ YURT tçt TALEP 

FtZtKt üRETİM 

Kaynak: UNITED NATIONS; A.g.e.,a;.2. 

Şekil: 10 Merkezi Planlama Ekonomisinde Gelirin Oluşumu, Datılmu ve Yeniden Dağdamı Akım Şeması 

·; 
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.b. Mikro Düzeyde Yeniden Gelir Dağılımı 

Ivlikro düzey(~C yeniri en gelir -~c.ğılımıncla, kişisel gelirle

rin ycniı~ .. cn gE:lir dağılımı sürecini"l8 gösterc~iği dEığişiklikler inco-

1cnir. iunun için do ilk gelirlerle, yenir~E::n gelir dağılımına uğra

:,.ı.:::; .. :::,elirler arasındaki farkların büyük.lüğt!., uyguls,nc:,n politikı::~lsrın 

otkinliği~i gösterir. 

Mikro nüzoyde yeniden -gelir dağılımında, öncelikle kişi 

ve ::~il cl erin gelir ve öc.emelerinÇl.en hareket oc1ilir. '(l6). Lu< g_;-u;p)..a.

rın t,olirleri içine de: (I) Kişisel Faktör GE::lirleri, (II) Kamu Kesi

ninin Scsyal Transferleri, (III) Devletin Mal ve B.izmetlcriyle, Süb-. . ' 

vcnsiysnlarının değeri girer. Kişi ve ailelerin ödem8lcrini de : 

(IV) Tüketim Harcamaları, (V) Dole.ysız Vergiler, (VI) Dulsylı Vergi

ler ve (VII) Tasarruflar Gluşturur. Eğer bir toplurona Susyal Trans

fc.:rler (II) ilc, D_eyJ..etin Mal ·Ve. Hizmetleriyle Sübvansiycnlarının 

Dc~orlcrinin Toplamı (III), Dolaysız Vcrgil13r (V) ve Delaylı Vergi~ 

:;_·or Toplamından (VI) büyükse, başke. bir deyişle (II+III> V+ VI) ise; 

yc:ni:-~.;..;n gelir dağılımı gerçekleşmiş .vlur. Ancak bu durumun, her ge

lir Jubu için geçerli olduğu da söylenemez. Çünkü yüksek gelir grup

lc.:;.:·ında (II+III (v+VI) e;lur .. .w.unun da nedeni, yüksek gcli:r grupla

ı·ıne, c1cvlE::tin yaptığı sosyal transforler i1.e sı:::ğladığı me.l vo hizmet

lerin (~eğeri, bu grupların ödedikL:.;ri dulaylı ve dvlaysız vergiler-

c.~ on c~rha a.zc1ır • im da yeniden gelir dağılıminın önemini gqstermektec1ir" 

Bu eğil:imlere bağl!ı. 9larak da guntimüzde gelişmiş ülkelerde 

i;;çi vo memurlar, k~çük esnaf ve sanatk~r durumunda olan b13.ğımsız 

çr~lışc.nlar ve tarım kesiminde bulu..."lan küçük çift·çiler, ödedikleri 

c:olnylı ve de:laysız vergile:çd.en daha büyük bir kısmını, s;.,syal trans

f erler, mal ve hizmetler v~ sübvansiyonlr;r şeklinde geri e~lırle.r. 

J.Yunc~ kE;rşılık yüksek gelir grubunda bulunEı.nlar yönünden ise; yukar

dz~lci c~ urumdan farklı bir durum sö~ konusu olur. ~elirli gru:pl::·rın 

öc1~c1iklcrinden daha fazla almaları, belirli grupların c~a daha az 

c.lınr.lsrı ile yeniden c1ağ:ı tılan gelir sıfır olur·. Görüleceği gibi de 

(lt ) Alan T.PEb.COCK-:P.R.BRO"vJNING; "The Social Services in Great Lri
te,in and th.e Rcdistribution of Ineome 11 • Inceme-Reel istributicn 

ı ul· -". . ' 2nd Socia .o ıcy, ~~i.:. .. ~s-• ., .. s,l53-15+• --·..;:!~ ···'·- .. :·· ... _ 
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bu c~ ezerler, bazı gelir grupları ic;in pozi:tif 9 bazı e;olir gruplsrı 

içirı c~c negatiftir .. lıütün harcama· briı.11lcri. itibariyle de bu c\cğer-

., . t ı f ı ç·· ük' • :ı " ~ t ı ı. ...L~:cın op amı sı ır o ur. un· y-enıecen Ctagı ı an ge ır, ilk gelir~ 

(cm ~::yrılan gelirin bir kısmıdır. ·lıu kısıın toplm:ı. geliri artırın8z vcyr. 

::.znl trııcız, sadece gelir e:,Tuplarının toplc:n gelirdeki pe.yların: rı ·"'ci~ 

tirr:ıckl c kalır. 

Yeniden gelir da§ılımının rnikrc düzeyde dağılımı sunucu 

:)J:'t~::yf~ çıkan gelirler toplamı ile' ilk sel ir toplamı birbirine eşit 

·jlı.;ır. Çünkü yeniden c~ağıtılan gelir, ilk gelirden başkc:~ birşey de:Jil

c':.ir. Lncsk bu ilk gelirlerden vergi ve tr&nsfe;rler adı c=ü tınc~a bc.zı 

p~;.yle.r e.lınm.akta ve bu paylar da diğer be;lir sahiplerine gi tme;kte-~ 

.-ıir. Svnunda da diğer gelir sahiplerinin {_:;elirleri ertmakt2.:lır. I·un

l:.::J.:'.~ örnek olarak; s(.,syal güvenlik yEtrc1ımlo.rı il e, d cvl ct tc:Tafın-· 

.>:~:;:ı c:.c.,ls.ylı ve dolaysız şekilde yapılc.n öc~cmc.lsr gösterilebilir. TJJ< 

c;clirlcrin, harcanabilir gelire dönüşm...::si ilc de yenidon gelir c1ağı

lırn sürc:ci tamamlanmış olur; 

Lir ülkcc1G gelirin yenidon dı::ğılımının mikro düz,_yde in

ccıu-...ıncsinde çeşitli güçlü.;lq.erlo karşıl2şılır. Allan Pescock, belir

li bir yıl veya yıllar serisi içinde çoşi tl i gelir gruplsrınr1eki gelir 

~:.c:~işmclerini, aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi belirıomiştir i,(l'~) ... 

Tc.~blcc" .. a t:;elir gruplarına göre, vergilcmcc1on önceki gelir, inchrilon 

ö:'.unclcr, ilk e,elir dağılımı, indirilon vergiler, ckle:non ödemeler, 

ckL:;ncn mcnfaatler ve son gelir dağı:ıımı [:,örülmektadir. 

(17) Allan PEACOCK; nsüme Problems _in the riec.suremcnt of the Rodist
ributory Effect of the Gove:rnment lıudget" Mz,liye Enstitüsü 
Eonf eransle.rı, CUJ~ill.c·i ~~-ı"Tseno 196-8 , .. i.. ü ..• İk'tis~ + -Rı=> 1:'ii$.f:·,-,~ · 

Yayınları No,23lt s.ıo. 
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Tnblo: 10 Allan Peacock 1 a Görc 7 İlk Gelir Dağılımı ile 
Yoniden Gelir Değılıını Süreci 

i Ver,cdlem.eden • ~ 1 

; Ön c0ki lf:ıd ir il eri 
1 

\ Gel ir . Od emel er 
! (1) (2) 
i 

İlk !İndirilen Ekle- 1 Eklenen! Sen 
Ge~ir l Vergileri: .. non ! Menfaat-Ge~ir , 
Dagı±ı~ Odeme--ler D5~ılı-

ı ~ 
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Kaynak: Allc:n PEACOCK; "Soıne Problem.s illi the 
Measurcment of the Rec1istributory 
of the Govcrment :Dudget". 1\iü:,liye 
Enstitüsü Konferansları, Onyedinci 
Seri - Sene 1968, İktisat F&kül tes~. 
Y:;wınları No. 231, .li, elf)..;.:< .. 

Tabloda her g~lir grubunda ilk gelirler (ynb) ile, son 
cclirlcr (yeniden dağ.Llıma uğramış gelirler) (ync) fe.rklıdır. Ancak 

<.lnhö': önce de belirtildiği gibi ilk gelirler toplamı ile? dağılımc. 

u~ranıış gelirler toplamı birbirine eşit olur. 

1960 yılı verilerine dayanarük İsrGil'de yapılmış bir ça

lışmc:c, gelirin mikro düzeyde yeniden dağılınıının incelenmesine ör

nek Glr:ır.ktc.tc1ır (lfU. -.hşe,ğıdaki tablo dr: c1e. görüleceği gibi aileler, 

;:":.ilc bc.şıne. e..ylık gelirleri yönünden üç t_,clir grubuna eyrılmışlar

·~ır. Çe:lışmada bu gelir grupları yönüı1•:t(m, hükümet bütçesinin yc

rıic1cn gelir dağıtıcı e:tkileri hesaplanmc.ktEc1:ı..r. . 

(1~0 MICHJı.ELY; A.g.m., s.354. 
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Tablo : lll960 Yılında İsrEil 'de H~,küı11et :.Uütçc:sinin 
Gelir Dağılımıne. Etkisi 

(1) 

% 13.0 % 14.0 % 18.0 

% 54.0 c·f ;o 57.0 % 55.5 

i % 33.0 
t 

% 29. o % 26.5 

L 100.0 
1 

100.0 100.o 
... ,> 

Kaynak; Michflel MICHi ... ELY; 11 Gclir Dağıtımı ve Sosyal DGv-
1 et", İktisadi Ke.lkınmanın Sosyal :M es eleleri, El;;: c;
nomik ve Sosyal I:tttc.lcr Konferr~ns Heyeti, İstan
bul, 1963, s.355. 

Ts. bl oda (;örüldüğü gibi, en düşük gol ir ı5rubun,~2, hüküınet 

bütçesinin etkisi yüzde 5, orta g-c:lir t:rubunda da yüzüe 1,5'tir. 

En yüksek gelir grubunda is e bu 0tki, -6. 5 değerindedir. Lun un d2 

ncc:.cni, yeniden gelir dağılınıını sr. ~'L·y~~n pel i tikc,lsrın etkinliği

;:'.ir. En düşük gelir grubunun ilk i.~;clirlcri, topl.::,ın 2:clirlerin yüze~ c 

13 'üdür. Daha sonrc~ bu oran s.rtmsktc. ve tnblonun üçüncü kolonu:nJ.c. 

dr. gorüldüğü t.,ibi, ,:;elir vergisi öc~cnüiktcn ve. net gelire hükümet 

hizmetleri eklendikten sonra;be.iık[t 1]7.:i.." c1oyişle yeniden ;elir dağı

lımı sE,f'hasında bu oran yüzde 5 r::.rtıı;; göstcrerek,yüzdc 18 'e çılcııc.J:

to.fır. En yüksek ı;elir grubunda c.~~ yüzde 33.0 olan ilk telirlerin 

-.o.>.!yı, YO·nı"d::;,n ··.:-l~r rlag~ı··lırnı su··rc·cı· .-:1_- .·- 1 r.,··i·r'l .. ·':.-·, ·.2o"'· 5'e ~i·i;':'l'f'•··'··kt•:'~-i"V> ..ı. ._~\ ı_ c,v -L \..~ .u..i. v . ·..ı.. • ........ ·V ..,.. ... ~ı .. ·-·~·~~. • .. c-I,:.JL~~v '~\. .. ıt;,J." • 

Daha önce de belirtildiği t::ibi çeşitli politike. ve ere.ç

l2rdan yararlanerak,gelir da~ılımı~ın d0giştirilmesi iki şekilde 

olmaktadır. İlkinde C. evlet ve piyasa güçleri dışın~·:Laki diğer ~süç

lsrle 5elirlerin oluşumuna müdahale edilmektedir. İkinci çeşit mü-
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dshale ise, doğrudan doğruya devlet tarafından yapılmskte. ve c·lt~şc.:n 

faktör gelirlerinin yeniden dağılımı sağlanmaktadır. Müdahale s;cldl

:J.erine i_Sbre de yararlanılan araçlar iarklılsşmaktadır. 

Günümüzde gelir dac~ılımı:;:nn değiştirilmesinde yeniden ~~.':';

lir dağıtıcı politika ve araçlaJ:·ın dc:tha etkin oldu,~· ... ::. ~:;orüşü gc<]·2rli 

olmaktadır. Bunun nedeni olarak c.elirlerin oluşu.ı.ııunu etkileyen t<:~sar

ruf'ların dolaylı etkilerine k2rı:;;ılık, yeniden gelir dağılımını ba(:ola

yan araçların dolaysız şekil cl. drj_ ot~-1 ilsr i go s ter ilmektedir. Y Cil en 

gelir dağılımından doğrudan do~~r1..ıya devletin sorumlu olması da, bir 

başka önemli etken olmaktadır. Dahil sonra da gôrülecei{,i gibi: Ln;n_,ı_ 

gelirlerinden olan vergiler) kişilerin gelirlerini doğrudan do, 'l.\Ye 

ve ilk anda de,ttiştirmektedir • .A:yrıca günümüzde devletin kamu 

malarında bulunurken 9 ticari amaçlardan çok politik amaçları 

ne aldığı gôrülmektedir. Bu politikalarla da. kişisel gelir d2(:::.lımın

da daha fazla eşitlik sağlanmasının istendiği e.çıklık kEtzanme.ktc:·.5ır • 

.Bu kısımda önce gelirin. oluşum sürecinde, gelir dağıl::ı.rn

n.ın dej~iştirilmesini sağlayan .. Taçlar incelenecektir. Daha sonrc:. Cie 

yeniden gelir dağılımının araçları belirtilecektir .. :Bu incelen:.sler 

~ra::pılırken d e çalışmanın kapsamını aşma mak iç in? gsnel özellü.:l o:.' 

ljc.lirtilmekle yetinilecektir (19). 

le GAıiRlN OLUŞD1YIU sü:::CCİNDE GELİR :O.b.GlLIIviLUH 

E'iı....RRL ILAŞ THtlLlviAS I 

Gelir dagılımını:::ı f~,rldıluş tırılınasında ~ yeniden gcJ.i:c 

dağıtıcı araçların etkinliğine l::z-ırgılık, gelirin ya re tılm<: sı m~r,~cin

de de bazı ekonomik, sosyal ve ki.:lttı.rel stkenlerin faktür geli:ı.'J.::.cı·ini 

farklılaş tır dı ğı bilin ... rnekted ir. Bu t=.:;tkı:.mler içinde on ilin:emlilor i 

(19) :Su konuda bak. E'uat AND IÇ; nG.::üir Dağılımının :Bazı Yönleri ve 
Yeniden Da::;,ılımı 11 , (Çevi.ön,~~er AE.I), Maliye· Enstitüsü Konferans-

ıs -"·T ın ,-, ~ mf-"r ·r ., ·---- -, .. -
ları, lı..g.e., s.27-34· SCH1üTLıER9 A.g.e., s.7-12. IuRK9 A •. _ •"•, 
s.C86-310 •. YAZG-AN; A.g.e., s.23-33· TUNCER; A.g.e., s.40 .. 
IviiCHAELY; A.g.m. 1 s.342-35~-. 
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cıarak da, servet daJ;::ı.lım::ı.ndakl eşitsizlikler, faktör fiyatLarında

id :i: arklılıklar ve eğitimde f::ı.rsat eşitsizlikleri ileri sürülebi

lir '(20). ll elirtilen farklıl::ı.kların sonucu olarak da_, adil bir ge

lir dağılımının meydana gelip-gelmemesi, genellikle emek gücü ile 
. . 

"''""·~-:.!.1 uretim araçlarının kişiler arc:wındaki dağılımına ba,'?;lı bulun-

ı;ıc:~ktulır, Ür e tim faktörlerinin· :piyasade, cl uşan fiyatları, kişilerin 

1v ailelerin gelirlerini belirledii?;i için de, kişinin sahip olduğu 

üre tim faktörü ile, bu faktörün ni teli2i ve miktarı faktör gelir le

rinin vluşuınunda etkili olmakta ve sonunda da belirlenen farklılık

l.;::.rc. bor e, kişilerin gelirleri oluşnıaktı:,dl.r. · -Görülev(lği gibi de, pi

y[-.sc:~ ko şullar;;ı..nda oluşan bu gelir, adil olmaya cakt.:ı.r. :Bunun için de 

bu safhad~tgelirlerin oluşumuna müdahale kaçınılmaz bulunmaktadrr. 

Gelirin oluşumu sürecinde e;elir dağılımının dei!:iştirilme

sirıdc,devletle birlikte, diğer güçler de etkili olmaktadır. :bu di?;cr 

·'irlcr piyasa dışı güçler olarak bel:i,:rlenmektedir• Emek gelirleri yö

ni5ı1d en s endikal ar, bu güçler iç inde ··en etkin olanlarındandır. Tarım 

ürüılicrinin fiyatların::ı.n belirlenm~sinde de üreticiler bir başka pi

yc.sE dışı güçler ol.niakta ve destekleme alımlarından yararlanmaktadır

lar. Taban fiyatları uy~~aması da,bütün tüketicileri koruyan diğer 

l:.:r.::c-crlar olmaktadır.· Yine piyasadaki bütün işletmeler piyasanın arz 

ve tc:.lep yapısından bağımı&l.Z ·:öler~k, faktör fj.yatlarını belirlemek 

;:rvh.m.a e:,itmektedirler,·"lıütün bunların ötesinde toplumdaki bireyle

l'in do siyas1 bit' güç olarak,· politik organların kararlarını etkile

yerek, faktör fiyatlarını (gelirlerini) artırma çabası içinde olduk

ları ve bunda da başarı kazandıkları görülmektedir. Şimdi de, gelir

l~rin farklı şekilde oluşumuna neden olan bu etkenlerle ilgili poli

t~kc.lc:.rın ya da araçların incelenmesine g~çebiliriz. 

(.20) };unlar ve bunlara b enzer etkenlerin daha başlangıçta' gelir da
ğılımında eşitsizlik yarattığı ileri sürülür• bunun için de; 
başlangıçtaki bu eşitsizliklerin kaldırılıp-kaldırılmamasında
ki tartışmalar, iktis~d1 ve siyasi rejim tartışmaları olarak 
belirir. Piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde, gencl
likle başlangıçta jşitsizlik yaratan bu etkenlerğ değiştiro
cek siyas1 rejimler yerine.- b elirli bazı po li tikeların geçer
liliğinin kabul edildiği görülür• iu amaç benimsendiği için do 
günümüzde, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri ortadan kaldır"'"" 
ı~ıc.yı i:t..ke kabul eden sosyal devlete ulaşılmıştır. 
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.A. Servet Do.ğılımındBki Eşi tsizliklcrin Giderilmesi 

Genc;.lliklc. gelirin dağılımı sUrc;cindc gelir eşi tsizliklc

:cini yC",ratan önemli etkenin, değişik üretim fc:.ktörlcrine se.hip ol

ı;:.Ccktcm ileri e;eldiği görülür • ..Welirli fc.ktör t;olirlcri ,farklı dr:~{.;ı

lım şekillerini -göstc;rir. Lunun sonucu ole.rck da mülkiyet 0 elirlcri, 

7'5-L:s Gk gelir gruplarında yoğunlaşır. :i.·u durum da e; elir d2.gılımınG.2, 

:.c:~h2. f&zlE'. eşitsizliğe yol açar. Fc.rlclı ft::.ktör sahiplii;i dE., servet 

c:;_.itsizlikleri şeklinde belirir. Genellikle de büyük servctlcrin kö

keni tv prak mülkiyetine dayanır. DiJ;t;r servetler saneşide, ticarettc 

y::. c~s. banke.cılık gibi işlerde kazanılır. Özel mülkiyotin ~:eçerli 01-

'-~lı.[;u ülkelerde de, servet eşitsizlikleri kaçınılmaz olur. :....u durum 

c nU,müzün de gerçeğic1ir. İngiltere 'de yc.pılnn bir çalışme:;ya göre 925 

"JTCJ üzerindeki nüfusun en zengin yüz;."le 10 'unun 1960 yılınr1a toplam 

kişisel mülkiyetın ytı.zc1e 83'üne sEÜ'ıiP olr'_uğu görülür. :Uu grubun mül

LiYctinc drc;,yanan iielir yüzdE.si için~1cki pz,yı de. yüzde 99 'dur (2l) • 
.· 

Gori,lc:üğü .:;ibi de gerek servet dağ:ı..lımınc~a, gerekse scrvctc day:c:ınrm 

i:';c:::l ir ler aresında büyük farklılıklar vr~rc:tır. 

Servet c1e..ğılımındaki eşitsizlikleri 6 i.::1crmck için de, ü.:cc-

tim :.rr.çlarının mülkiyetinin kişilerin mülkiyetineten çıkı::.rılmcsı 
.......... _ 

. ..::."""' 

r,_,ı;:tL;i ilori sürülür. :Uütün üretken scrvctin devletin mülkiyetinG 

~eç ir ilmasi ile, c.,elir dağılınandE.ki oş i tsizliklcrin be.şlang-ıçta 0r

tr::lc_n kalkacağı b c:lirtilir. i.:u görüş Lic::rx tcrafınc1e.n savunul.rrmş vs 

bu[;'J.:n M.arxizm 'in geç erli ilkesi ol2.ro.k crto.ye. çıkmıştır. Marxist 

De::~;cr Teorisi 'ne göre de "Gelişme derecesi vo üretin~ biçimi ne olu:c

ss clsun, her toplur;ırla temel toplum.ss.l fac.liyet, ekonumik faeliy.:t, 

bL.ınun tE-meli üretim faaliyeti ve temel üre. tim ilişkisi mülkiyet iliş

kisj_dir. Gelir dağılımını da üretim tcyin etmektedir {22} .. 2-u,na-·· 

, ,'_J j Ga.n RO.ı..:INSON..john EATWELL; Çe_j;c1cş İktisada Giriş, ( Çevi.. Ccş
kun İÇÖZ), Eskişehir İ.T.i.Aıttı.dcmisi Yay:ı.nle.!':ı. No:l44, ·~-4-0-~·-' .,
l974,.s.243· 

( i,.:) l.;ıCb,net SALİK; marksist Değer Tevrisi, Doğan Ynyınevi, iınkr~ra, 

19 7 4' s. 41. 
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c1cnlc de M.arxiznı, t,~lir dağılımındaki oşitsizliklcrin, üretim SELf

hr:sınc18. belirdiğini ve bunun nedeninin de mülkiyet ya da servet c1a

,zıl:ımınc12.ki eşitsizlikler .olduğunu ileri sürer. Özel mü.l:k,tyet:in ge

çerli ::..,lmc:.sı durumunda da Marxizm • e göre· ;.:u--ft:.rklilıkiar ks;çll'lı_l~z--
• 

cır ve biderilmesi de imkansızdır. 

Günümüzde özel mülkiyeti t.::.m2.nıcn k~~ldırmaksızın, devletin 

y~ıür':cn celir dc:.ğıtıcı poli~ikalarla, sorvet dağılımındaki eşitsizlik

ı eri .;::c,ic~crme çabc:sı içinet e olduğu görülür. l. u politikalP,r da çe:: şi tl i 

şcl~illorc1e servet mülkiyetinin.).baş.Jz;a ·bir deyişle üretim araçınrının 
' 

mülkiyetinin sınırıanınasi ya da değiştirilmesi şeklinde belirir. 

'1..:...u c~c ye. serma.ye mülkiyetini devlete devrcc'!.erok ya da toprak rcf;Jr

rılu, .c~ c: çoğunlukla uy gule.nc1ığı şekilde, toı.Jrc~klc:rı özel kiş il er e.rasın-

c:c. yeniden dağı tarak yapılır • .i.;U şekilde c1f'.hD. önce vsrlığı ya da ser

vc"ci c:z clanle.rın payı arttırılmış olur (23)• Toprak reformu ile ü

rc.;tim e.raçları, özellikle de toprak üzerind0ki mülkiyet biçiminin ve 

::-ıc:ıliklcrinin bir d_ış zorle..ma ile değiştirilmesi ve bunun sonucu ola-

r.:::k dç, yeni üretim ilişkileri doğar. J.ıu şc:;kilde de piyasa mcke.nizma

sının önt:;örmediği ,bir faktör dağılımı belirir ( 24} • Görüld.ü6ü ;ibi 

clo toprak reformu uygulaması ile ,bir yanc.1e.n sorvetlerin farklılaşrr.c.sı· .. 

nı y2.rr.tc.n toprak mülkiyetine müdahale sc1ilc.rok çok büyük olan gelir 

fo.rl::lılıklErı giderilir ve diğer yandan da toprağı olniDyanlar toprs.k 

sc.hibi olurlar • .uu şek_ilde de ·yüksek gelir elde edenlerin gelirleri 

sınırle.nırken, düşük gelir elde edenlerin L·,clirleri yükstü tilir. 

Toprak reformu dışında servet fc~rklılıklarının giderilmesi 

iso; c1E..vletin bazı ürotim araçlarına sahip olme.sı ile gerçekleşir. 

Ke.l'rıl?. ekonomi sistemi buna örnek olur. Sosyc,ı Deıt.okrat Sisto.mi be

nims (.mi .;ı. ülkelerde de devl~tin bu yola başvur(~uğu görülür. I;u ülke

lerde devlet ekonomik işletm·eler kurar. 

(2.:1) 1\IICfuı.ELY; A.g-• .m., s.345~ 

(24) ~"Ll kcnuda bak. Güneri AKALlN; ~§Dl.Illiyıızıfu SQ:sy:aı:ı:._~ono~~ t'~~.P~
s ı., ~.nrgils~;_ıje ,G.alı..l.şm:e, ı.~fijŞ~ıiSBl:- , .. :ıilgil er ]'akül tes i Yayın
L.lrı No.384, Ank:ra, l975, s-.72-75 

} ·; '. 
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Iv~artin :Sronfenbrenner, devletin üretken mallci.rın m·lükj_;~·,, ti

ne dokunrrıaksızın9 servet dağılımınciaki eşitsizlikleri giderebilrııc;:eıi

ni "Gelir .Akımının SosyalizasJron-...:!. 11 olarak tanımlar. :Bu süreçte ~.:;.'c:t

ken malların mülkiyetine dokunulmamakla beraber sermaye stokıJ_nun ar

tırılması, genel olarak devletin denetiminde ya da yonetiminde olı_;T. 

Gelir sahiplerinin bu çeşit i:S~lirlerinin büyük bir kısmı da, d,j·v-1-2t 

·:.:;arafından alınır. Diğer servet s;ekillerindeki öz el hcı.klara is::: do

kımulmaz • .Ancak bu d okurunama, d2.ha on ce belirtilen yeniden gsli:c ~~:.B.

~~ı tıcı politikalar nedeni ile ver,;ilenen akımın dışındaki gelir1c:....· 

veya servetler için söz konusu olmaktadır (25). 

Servet dağılımındaki e::_:ıitsizliklerin giderilmesi için, x:XL

kiyetin sınırlandırılması ve top.cak reformu uygulamasından başl;;::: c1.J.-

ha katı ve uç müdahaleler de var c ır ve bunların uygul'andığı da :.:;,_,:,.:·ül

müştür. :Bu şekilde özel mülkiyet sahiplerinin gelirleri ile bi:rlikte, 

mülkiyet haklarınını da kaybetmclr:~ri söz konusu olur. :Bu kaybetme he

ı:ıen olabileceği gibi, bazı koşulların sonucu olarak da belireb.:i.lir~ 

Örneğin servet sahibinin ölümü lFlinde bu hak mirasçılarına c,·::çı;ıcz, 

~:a da tr·plu bir toprak kirası odenrTek özel nıülki3rete son ver~~.l:Lr, 

1940 ve 1950 yıllcS.rında Komünist Çin'de bu çeşit el koyma işlemleri 

c:;orülmüş ve el koymanın kapsamı da ·üretken sermaye dışındaki hor şey 

için geçerli olmuş tur. El koym.s. veya mülk sahipliğinden çıkarılr.ıc:. 

;;;eklindeki bu yöntemler, yeniden {;Slir dağılımı araçları olarak cl

ci.nkça sert yöntsnıler olarak beli:::::·ir'. Euna rağmen bu uygulamalar2, ,~_;ü

r:.·c.::.m.üzde İsrail 'deki .Kibutz 'larq.a, Hindis:tan'dakf .1!bhoodan Yagnaıı ±0-

::cın ve .Budist lVlanastırları gibi ütopik Kooperatif Toplumlarda ,;önl!.l

lt. olarak başvurulduğu görülür ( 26). 

Başka ·bir yol da vert:~i ı)oli tikası olmaktadır~ Artan oJ:'c.n-

b ir ver gilemc il e servetlerin belirli. ellerde toplanması, 

üstü kazançlar üzerinden e.lınan vel'fi:.ilerle de 9 servet dağılımJ.nı:c-ı :·::·;

elen oldu[i;u büyük eşitsizlikler gi(:terilmek istennıektec1ir. 

( 2 5) B.R.OlrF·:&NBRENi~1R; A. g. e. , s • 118. 

(26) .A.g.e., s.ll9. 
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l3. ]'aktör Fiyatlarının Farklılaş tırılnıa sı 

Daha önce faktör fiyatları analizi incelenirken de gör·t.n

düğü t,ibi, piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde, üretim feJ;,:

törlerinin fiyatları, kişilerin gelirlerini belirlemektedir. ]·aktör 

arz ve talebine göre oluşan faktör fiyatlarına da, çeşitli müdahal 

ler olmakta ve faktör fiyatları farklılaşmaktadır. Her geçen gün de, 

serbest fiyatların geçerli olduğu alç,nın daraldiğı görülmektedir~ 

Anccı.k daha sonra da görüleceği gibi, bu müdahalelerin_ piyasa ekono

.:nisinin genel yapısına ters düştüğü de açıktır. Neuınark'a göre; dev

letin ekonominin yönlendirilmesi görovini üzerine aldığı topluınlardcı., 

fiYatlara müdahale en etkili araçlarQan biri olmaktadır (27) •• 

Günümüzde gerek devlet müdahalesi ve gerekse piyasa güçle

ri dışındaki güçlerin etkileri ile, bütün üretim faktörlerinin fi

y2tlarına müdahaleler olabilmektedir, ~elirtilen müdahalelerle de, 

~iyasada 'düşük olarak oluşacak üretim faktörlerinin fiyatları ytik-

s ol tilerek, faktör gelirleri etkilenmektedir. Sonunda da faktör go

lirleri, bu müdahalelerin olmadığı durunıdakinden daba farklı şekil

de oluşmaktadır {28)•. ·Neumark, devletin faktör fiyatlarına müdaha

lesini "Aşırı liberalizm ve fertçiliğe karşı, ekonominin millileş

tirilmesi ve devletleştirilmesi ... olarak ileri sürmektedir. 

Gelir dağılımında eşitliği sağlamak için faktör fiYatları

na yapılan müdahaleler içinde, genellikle emek faktörüne yapılan mü

dc:.halelerin önem kazandığı görülmektedir. 1u nedenle de önce genel 

olcrak emek ve istihdam politikası yoluyla gelir dağılımına yapılan 

ı:1üc1e:.haleler belirtilecek ve daha sonra da fiYat, faiz, k~r tesbitla

rine yer ver ilecektir. Çalışmamızla ye.kından ilgili olduğu için de , 

ikinci kısımda emek gelirlerinin farklılaştırılması ve sendikal~rın 

ckunomik etkileri ayrıca ele alınacaktır. 

(i?) -~·EUI.\'.[ARK; A.g.e.·, s.ı.- · 
{28-) :Faktör fiYatlarının· devlet müdahalesi ile değişmesi halinde, 

bu durumun da bir yeniden gelir dağıtıcı etki yaptığı ileri 
sürülmekt·edir. Devletin bu şekilde hem gelii bölüşümünü (fonk
siyonel gelir dağılım.ını), hem de yeniden gelir dağılımını 
etkilediği bolirtUmektedir. Lak.YAZGAN; A..g.e., s.57-. 
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a·.- Emek ve .İstihdam foli tikası Yoluyla, Faktör 

· J:!'iYatların:ı.n ;E arklılaşt~ı"ılması 

.; 

Faktür fiyatlarının (gelirlerinin) oluşumuna müdahal~ 

eelilcrE-k ctkinlisin sa[:landığı faktör daha çok, emek faktörüdür.1ill ..... 

c~ıl; bu etkinli::;in sai;lanması da kolay olmamıştır • ..uatı ülkelerinde . 
Sc.ncı.yileşmenin yeni başladıgı dönemlerde, devletin faktör fiyatları-

n:::. miıc1r.hal c etmeyi düşünmemiş olma sının; 01nck faktörünün s ofaletini 

~::.2.zırladıgı görülmüştür. "XIX yüzyıl i.~. vrupa 'sının sanayileşme yanın

c~.::J-;::i l:.::orkunç sefalotinin, insan ile diJcr girdileri bir tutan, bir 

~:;:uc~;Tışın sonucu olduğu açıktır''(29), 

Emek faktörünün fiyatının (gelirinin) farklılaştırılmcsı, 

gGn•:.-llikle şu yollarla olmaktadır: 

- İş Kanunlarıyla çalışma bayo.tı düzenlenerek, çalışrr~ ko

~rLı.llcı.rı belirlenir. :Colirtilen yasal koru.n.rn.c.larla emeğin gelecoj'i 

c,iJ.vC;nlik altına e.lınınakta ve istism.ar:ı. onlenmektedir. Çalışma hayr" 

tıııın düzenlenmesinden de devl~tin sorumlu olması, emek yönünden 

ünemli bir t:,üvence ol ur, 

-:Devlet, asgari ücret tesbitleri ile emeğin fiyatının, be

lirtilen asgari ücretin altına düşmcyocc.t;i ilkesini yasEüaştırır (.30) o 

.L ... sc.;nrJ. ücretler·, toplu pazarlık düzen'inin gelişmedisi ülkelerde, ge

nel ücrot politikası yönünden de etkili olur'. Lu gibi ülkelerdP. c~· 

c;arJ. ücretleri belirleyen kanunla~, toplu ı:azarlık süreci için de 

kuıı2nılır. ~u şokilde toplu sözleşme sürecinin etkinli:;3i sağla:n:mak 

istenir. Devletin asgar1 ücret tesbitleri dışında, uzlaştırma VP 

to.hkim yollarıyla da yasal olarak·ücrct tesbit etmesi ile do karşı-

lc::s:ılır. 

- Levlet, kıdem tazminz.tı müosscscsini de düzenleyerek, yi

ne.- c ynı ş ckild e emek faktarünü iş ve gcl'ir güvencesi e.ı tına almakta-

dır. 

- Sendika ve toplu sözleşme h2ldo.rı ile, emegin pazarlık e:;'J.

cü C.c.stcklenir, iu-tan f8Zarlık gü<?ü ilc ücrotlerin yi,tkselmesi sa:~lo.-

(29) 

(30) 

Y.l:..ZGAN; "Toplu İş Sözleşmesi· :Wüzcninde Ücretler", ·Mess Konfe-
. -~ . -it•t ·b ·l l.C75 14. . ..... " .. ·· -:-.· +.,. r rtlnaları l974-l:::ı75,!1oı:ı §lt u :~. t ş.,. , :·····--.;.· .. -· ··-- ·~ ,_._._,..;, · 

... ~etin KTJT.l.ı.L; Teorik Esasları ·Ve , Ta tb~ ka t;ı. . .i.iaktp-:ı.ndan As.cc,.rı_ 
Ücret., İ.Ü.İktisat ~'altül t~s;i. · Yayınla:ı:_'J. No •. 244t ıstan~11.~.' _: 

....... '! .. -·· • 
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ınrken, aynı zamanda da ücretler arasındaki farklar da giderilmege 

çı::.lışılır. Emek faktörünün gelirlerinin artmasıyle birlikte, ülke Z:lL-· 

z, ~:yinde gelir da ğılımındak1 eşi ts iz lik eğilimler i de azalır. Çünkü 

sendikalaşmanın hareket noktası yülmek gelirlilerden ya da emek c~ı·· 

şırıdaki diğer faktür sahiplerinden, emek faktörüne doğru bj_r yeniden 

daGılım düşüncesine dayanmaktadır (31). 

- Devleti..'l'J. ekonomik faaliyetlerde bulunmak amaci;rle emek 

istihdam etmesi de, gelirlerin oL.1s;wııu yönünden etkili olur .. 11 Kamu 

sektôründe özel sektöre oranla, ücretler ve maaşlar bakımından daht·l 

az eşıtsizlik olduğu varsayıldığından, kamu sektörünün istihdam hac

nıinin artması, genel olarak gelir da().lıınında eşitlik sağlanması yo-· 

lunda b ir gelişme gösterir" ( 32). Devletin teknoloji seçimi de, emel~: 

Belirlerinin oluşumunu &tkiler. Sermaye-ye~ teknoloji yerine, emek

yo~un teknolojiler seçilmesi halinde emek fiyatının yüksek bir şekil

de oluşacağına şüphe yoktur. 

- Devletin emek i'aktörüntin gE::lirinin artırılması yönünden 

önemli görevlerinden biri de, emek faktörünün tam istihdamını sağla

maktır. ö~ell1kle ekonoai bünrev1 iş~izlikle karşı karşıya ise; iş

sizlibin ortadan kaldırılması veya or2nının düşürülmesi eşit (adil) 

c;clix· dağılımı yön ün d en zorunlu ol ur. İ ı; s iz lik önemli oranda tarım 

sektöründe yoğunlaşmış bulunuyorsa, istihdamla birlikte ekonominin 

bünyesi de değişir. Belirtilen grupların işsiz olması veya çok dü

şük gelirli işlerde istihdam edilmesi, gelir dağılımındaki eşi ts iZ

lili:lerin nedeni olmaktadır•. Tam istihc1am politikası ile, bu durumun 

de,~~iştirilmesi zorunluluk gösterir. Uluslararası Çalışma Teşkil{ttı 

nın bir Araştırmasıında tam istihdam politikasının sa,ğla.."lması için 

çöyle denilmektedir. "İşsizlik oranının arttığı ekonomilerde, i.stih·

tan düzeyinin yükseltilmesi kaçınılmaz olu;ı.." ve gelir daztılımına mü-

.(31) Bu konuda bak. MCCORIVIICK; Na:.:,r:s., iı..{::_.e., s.l20-122.(:Der,,'!f,L. 
JYICC.ARTY); Trade Unions, Penguin Nlodern Managenıent Readings ~ 
London, 1974, s.275-313, j.iJ(.[l;G~ A.t.e·~ s.43-45, .Arthur· IJ .. 
BDTLER ~ Labour Economics and Instı..ı .. ti~, The Maclil.i.lln.n Comıx:L'~:, , 
New York, 1961, s.J82-384. 

(32) ANDİÇ; A .. g.m. 1 s.JO. 
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c-:.r:halclori gerektirir. ~u müdahaleler de gerçekte düşük gelirli grup~ 

l~Tın tl.,:plı:~m gelirden biraz daha fazla :pay almalarının tek yolu ol·J.r, 

.i.~.şırı fc:kirliğin toplumun bir derdi olarak devamı istenmiyorsa, tan 

istihdam politikası ilk ve en etkili bir arnç olmalıdır'' ','33)., Dc··v.·· 

lot, t~:m istihÇl.amı sağlayarak emek gelirinin oluşumunda etkili :üur-

kcn, be:lirecek enflasyondan da emek faktörünün etkilenmemesi için, 

corokli tedbirleri almak zorunda kalır. Lu de, diğer faktör fiyr:tl~::..

rına y2.:pılecak müdahaleleri gerektirir. 

Görüldüğü gibi devlet emek ve istihdam :poli tike.sı yoluyla 

f:::.ktör fiyatlarını değiştirebilmektedir. İş Ks.nunları:ı:ı:.1,n çıkarılrıı2.

sı, c~sg2r~ ücret tesbi~leri, :uzlaştırma ve tahkim yolları, emek is

tihd[~mı ve tam ::i.Stihdamın sağlanmas:ı. politikası, doğrudan doğruya 

c1cvlctin gclirin .. :ı·:"" .· .::.:::t oluşumunda etkinliğini sc~lamaktac1ır. Bunun 

dışında ve de günümüzde emek gelirlerinin oluşumunda en etkili güç 

cl<m sendikalaşma hareketi ve toplu sözleşme hakkı ise,yine dGvletin 

sorumluluğu ve güvencesi al tındc:.. işleyen piya~a dışı önemli güçler 

c·lı~ıc~ktc.dır. 

b. Fiyat, Faiz, K~r ve Kira Tcsbi tleri Yoluyla ]\aktö:r 
Fiyatlarının I·.arkJ.ilaŞ.tlxılmaıtlt··~ff G6n.:..ı 5e-g:~leme 

Devlet, üretim faktörlerinin fiyatlarını değiştirerek cc··· 

lir cle.ğılımını gerçekleştirmek için., em:~ dışındaki diğer fe,ktörl.::;

rc c1c mi.:.c.1ahe,le eder ve bunlarJ.n da fiyatlarını değiştirir. Emek fck

törünün fiyatlar~J.n değiştirilmesi,başka bir deyişle fiy3tlarının 

crttırılı:ı.ası, dikey dağılım olarak b elirirken; fiy~:. t, faiz, ktr ve 

kirı:.1 t.:sbi tl erinin kesinlikle dikey gelir cl2.ğılımını gerçeklcştir

diCi c1c söylenemez. ~P:iyase. fiYatı yüksek ole.n faktörlerin veya n:al 

ve hiznctlerin fiyatını düşürmek bazı ko şullf'.rlE>. dikey, bazı k:..;şul

lc::rla tersine dikey transfer nedeni olabilir" '(34},_. Çünkü fiyat:;ı. 

dü.şürülcn bu faktörlerden veya mal ve hizmetlerden yüksek gelir gru 

bunc-:.akilcrin de yararlanme.la:t'ı sğz konusudur. Bu durunıda gelir eşit

sizlikleri devam etmektedjr • 

(~35) ILO; A. g. a , s .• 134., 

(.34) YI~ZGliN; A..g.e., s.,56, 
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Devlet üretim fe.ktörlcriİlin fiy2tlz-.rınu müdahele etmek i· 

i çin fr:dz hc:c1lerini tesbit ed er, kiraları c1.Gndurur, mal ve hizmc tl e

rin fiyr~tıarını belirleyC:Jrck_,k§.r hadlerini C:.Lşürür .• :Junlarc.:.e.n br.skr;~ 

• belirli ürünler veya bütün toplum için zorunlu ole.n mal ve hizmet-

lcrc~c tc~ban fiyatları politikası uygular.-..- AYrıca :para ve kredi po .. 

li tikc~l2rı ile §,WnrUk himayeleri vc;;.ya döviz kontrollerine :::1e bEışvu · 

rur .. Lütün bu politikalarla ıSıüdülen am2.ç de.; yüksek gelirli gruplc:~r-·· 

de.n, c~~~şük gelirli grupl<?,ra gelir transferleri yapı:::ıak,ya da üre·dj_;11 

iaktcrl€rininı fj.yatlcrı 'lliii,:~ -v..e.·hi"Ziliet~rin fiyE~tıa'rını··fc::rk-·:ı 

1ı.le)ş::t.ıtm-B.k:t.ı.r ... B ı.ı.. .f~ı).aşt'ırwa da da CD-ak .fak.torünü.z:i. .fi1Jst·r ar_ 
tırılırken, genellikle di[; cr faktörl or in fiYatlarının düşürüh.ıcsi 

c.rzulc:.nır. 1urada tCJ.rım. Urünl eri için kcnulro.n tı:tban fiye. tl.srı d2, 

tc:k"tvr sehiplerinin gelirlerini artırıric.yı ::.mc:çlar. 

ı;üphesiz ki devlet ın.üdı::.halcsinin sc,nucu ol.Lrak beliren 

bu tc sb i tl er, piyasa ckunomisine ın.üdalı.:.'l.l edir. Devletin bu ın.üc~ahale

lc..rCc bulurunaması h8.linde ise, uygulamf',k isteyecE-ği gelir dagılımı 

p:;li tüı:r.sı etkinliğini sürdüremeyecektir. J~nccı.k bu müdahalelerin~ 

ne c:1orccc uygulama şansının ·bulunduğu vc..yr. ne derece etkili olduz~:u 

t:::.rtışn.ıc kcnusudur. Çünkü bir faktöre yEtpılr~n müdahale, diğer f2.k

tördc etkisini gösti.:rir. Örneğin ücrctlcrin nrttırılması ve istih

r:lcnıın sc~lanın<:.<.sı, emek fr::.ktörünün g8lirini ı:-.rttırır • .bunun karşı·

sınc:.c. :r;ıütcşebbis,fiyatları arttırma yuluna gider. Lu durumda GJD.ek 

sclirlc:cindc:. reE::l bi.r artış olamaz. Devletin fiyE.tlara müdG.hale;si 

c'.dıe c~çıkçası fj_yatl2rı G.ondurmak ister,lCSi' işsizliğc yol açar. Pa--· 

re.. ve kredi pvliti}rası ile etkili olunrn.&k istGndiğindo de;bu c1urur:ı 

LlZı.J..n clöncmd 8 iş s izl iğc yol ·2.çar. .ı...u ncc1...:nl c de c1 evletin zorunJ ıJ 

(cebri) tcdb irl er almadan, ücret payını ve is tihclanu e.rttırmaya cacJ

il:::.ri sürülür. Devlet de.h~. fazlş müdahrüc e;tmck isterse, özgürlük 

ve :piy2.SE'. ekonomisi esasını::~ dayanan sistcıiün büyük bir tehlike ile 

kcTşıl<.'.şacağı belirtilir '(35),~ .. Ance.k bu gorüşlC;re kı:ırş.ı t gö:cüşl -~ 

ileri sürenler, b elirtilen müd.ahalcle;rin beş2,rısız olh1f~dığını sa·· 

{35} E.i..LLER; A..g.e •• s.J07. 
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vunurlc.r .UPJ+. Örneğin dGvletiiı faiz hc.c1c1ini uygun bir şekilde; tes

bit cc~ip, uygulanacak ucuz para ve kredi politikc:sı ile de, ekonomi.-:" 

nin dengesini tGm çalışmaya ye.kın bir düzeyde tutabilec8ği öne sürii · 

lür. 

Faktör fiyatlarının piyasa koşullarına göre oluştuğu tir 

gC:rçck olme.kla birlikte, devlet-in zaman ze.me.n tek taraflı ınüd&halo

l ::ri ilc fiyat tesbitleri, fiyEft kontroll2.rı ve üretimde bulunarak 

fiyr:tlc.r üzerinde etkili olduğu bir ge;rçoktir. Ayrıca günümüzde dev

let üzel kuruluşlar gibi mal ve hizmet li:i:'ctir ve uygulay2.ca,3ı fiye,t 

ıx.:litikrısı ile de, mal ve hizmet arzı ve tr~lE:bini etkiler. _._u etki

lc:mc clüşük gelirli gruplar yararına oldu6unda ,devletin fe.ktör fiyat

lr~rının oluşumunF, müdahelesinin de; gelirleri farklılaştıİ-dığı sonı· 

cımc: vEr ıl ır . (37) ~· · 

Devletirı: düşük gelir gruplarının ı;olirlerini e.rttırmak için 

f<:Jc'cor fiyEtlarına müde,hale etmesi, çok yönlü bir konu olma~te.fl.ır. 

:...,u_ nc.C,cnle genel bir açıkle.ma ile yetinilınck zorunda knlınır:ıştır. 

ifficc.k taban fiyatlar~ politikası da, özellikle ekonomisi tarıme de.

yc.lı gelişmemiş ülkelerde, toplumun gelirleri düşük olan çok büyük 

:Jir böli111ünü ilgilendirdiğinden, önem kı::zanır. :Ju nede;nlo de konunun 

b:lirli ölçüde tartışılması gerekir. Yine taban fiYatları politikası, 

yr.lnızc2 te.rım ürünleri ile de sınırlanm~.z. Tarım ürünleri dışında 

mc.l v .... hizmetler için' de • daha çok düşük g0lirli grupların zurunlu 

ihtiyr.çl2.rını karşılayan mal ve hizmetlere do taban fiyectları uygu

lc.nır. ~u şekilde düşük eelirli truplar yönünden gelir dağılımının 

clr:hc:. c..şi ts iz olması önlcnm&k istenir. :Wtmun sonucu olurc~k da, zcrun

lu. ihtiyaç malları ve hizmetleri için, tcban fiyatları tesbit edilir. 

lüksek gelir grubunda bulunanlnrın ihtiyaçlarını gideren 

m2l ve hizmetlerin fj_yatlar~nda bir farklılaştırma yapılmadığı için 

(,c c;clir, G.ağılımındaki eşitsizlikler b elirli olçülerde dondurulma:2;a 

vcy<' e.z2l t~lmağa çalışılır ·oa,ı.. .Lıu uygul2.n2.yı e;erçekleştirmek :için 

('Jö') 
(.:rı~) 

( .}&) 

J..u konuda bak. TÜRK; A. g. e., s, 289 • 
i.ıu konuda bak; Scl~hattin TUNCER; "K<::mu Gelir~ ve gY;atlar" 
ES.h:O.ER, Cil t• İV, Say~ ll, Ocak 1968, s ,ı .. ıg·~· ''w ' "' · 

~RON]ENLRENNER; A,g,e,, s,ll8, 
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de -~·.evlet, düşük gelir grupları yönünden zorunluluk gösteren me.l ve 

hizmctlc.:;rin üreticilerine katkılarda bulunur. 

:Devletin belirli tarım ürünlerine; uyt:;uladığı teben fiyct·· 

lc.:rının veya bu amaçle. yaptığı d es tekl cm c c::.lırı.ılc.rının, düşük t;clir<~ :i 

cruplc.rın:::. yararına ol up- olmadığı tartış:ıııc-:; konusudur. .L;ilindiJ;i 

dcstcklcmc: alımlarında belirli tarım ürünlerinin .fiyatı,. iç pi;vr· 

fiYc'.tl2.rının üstünde tutulur. llu şekildG de kentliler ~~i·<)t..,;:t::fı:_-._--

:'..: : . ..,-: 
·. -~ 

yişle: yüksek gelirli gruplar aleyhine, düşük g-;.;lirli gruplar clı:m 

köylülar lehine bir gelir transferi sa;3;lanır. Ayrıca bu yüksek fiyati· __ 

lc~rlc. dc:ı, tarımsal üretim ve istihdam hacmi suni olarak cırttır.ılı~ '-~-

~ban fiYatlarından,tarımdaki düşük ve yüksek gelirli bütün 

ücrctlilerin birlikte yç,rarlandığı görülür. Destekleme alımlarının 

finansmznında aa~an~~aynakların da enflasyonist etkiler yaratarak, 

ülke ölçeğinde fiYatlar seviyesini yükselttiği ileri sürülür .. Ayrıca 

c1üşük cc..lirli grupların ürettiği ürünlerin yine büyük çsğunluğunun.' 

kendileri tarafından tüketildiği görülür. ":üu nedenlerle de ister ge

lişmiş, isterse gelişmekte olan ülkelc;rdc olaarı tarım sektörüne dev··· 

lctçc yapılan gelir transferiirinin etkileri gelir sahipleri yönün·

c1cn fr,rklıd.ır. Daha çok yararlananlar da g·clirleri, milli sclir or·· 

t,:ü-:J:ıasının üstünde olan yüksek gelir grubunda bulunan kişiler ve 

aileler olur. Düşük gelirli ailelerin otkilcr~üsi daha önems~~:~. 
---~--·---·-

J..;..:;lirtilcn bu görüşlerle birlikte, taban fiyatları ve desteklGme'··-pe---- · 

li tike.sının genel gelir dağılım.ını düz el ttiği de bir gerçektir Q Çün,c 

kü bu uyf:ul2Jnalar sonucunda tarımdaki toplc:m nüfusun geliri etkilenir 

ve f":::~r:.l nüfus başına gelir artar. J.;u politikanın sonuçları aynı ölçü

de ::::·Lın:::..sa da;küçük üreticilere, topraksız tc'1rım işçilerine ka·,'icır et· .. · 

kilerini sürdürür (_4l). özellikle de nüfusun çok büyük çcğunluğunun 

tcTım kesiminde yoğunlaştığı ve gerek toprak se.hibi, gerek kiracı ve 

c;orcksc terım işçileri olarak istihdam edilen kişilerin bulundu:?,,_ ~'-1 _, 

( 3-9 r .blCALIN; A. g. e. , s .142. 

(_t;.~' l1iiCH.J .. ELY; A.g.m., s.347. 

( 41) AKJJıiN; A.g.e., s.144. 
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kcl-.:..rdc tc::ben fiyatlarının ve destekleme c:üımlarının f58lir dağıtıcı 

etkileri ~çıktır • 

. Faktör gelirlerinin oluşumu yön-l-mc~cn tertışılan ve geliş

lYı.c..ktc c·lr.n ülkeler yönünden oldukça önem kc::z~nen bir başka müdahele 

de, ctffiırük himayeleri veya gümrük kontrolüdür • .:_,u şekilde düşük gelir 

c::;rupl8.rının ze,runlu ihtiyaçlarını karşılc::.yr:n tomEü malların, düşük 

clöviz fiyctı üzerinden ithal edilmesi sağle.nır. Yüksek gelirli c.rıır 

ların kull<::.ndığı lüks mallar için de, yüks::.:k döviz fiyatı eygulanır. 

l;.yrı ce bu lüks malların i thal i için sınırı: liK.lP.r konulduğu da olur. 

Lis:~.:ns ve kota uygula.malc:rına başvurulur. :...u şekilde yüksek gelir 

g.cubv..rıc~c: bulunanların reel e,elirleri aznltılıp, c1üşük gelir grubun-

de;, bulune.nlE:rın reel gelirleri yüksel tilmck istenir. 

Q·L'J:ırU.k himayelerinin gelir dağılımı yönünDen yetersiz olduğu ve 

gelir c~c:Z::,ılımındaki eşitsizlikleri arttırc.~ı.:::.ı il(.ri sürülür • .,i.;unun 

nedeni c1o, bu işlerle uğrc.ş&n i thalatçılr:rın bir hizmette bulunm2.k

sızın :;-::..lir elde etmeleri gösterilir. Yine; C;iimrük himayeleri sonucu 

0 eliren çcşi tl i karaborsaların, gelir da(;ılımı eşitliğini bozduğu 

b elirtil ir (42) • . .i.:u son iki transf erin; 1Y.zı c~ururnlarda tersin2 ,: ·· 

k ey trc:msfcr olduğu söyl<mebilir. Gelirl :,rin oluşumu sürecinde gelir 

dc.(;ılı:uıını değiştiren tasarrufların, piyasct ckcnvmisine müdahale an

lmııın:: c.;clcliği ve bu müdahalelerin piyasc. düzenini bozduğu açıktır. 

Ancak devletler gerektiğ;i.nde bütün üretim faktörleri yönünden 

bu ti..lr müc.1ahalelerdon kaçınmaına~tadırle.r. Lu durum ekonomik anlamda 

bez ı sorı.,ınları: ortaya çıkarınakla birlikte, yapılan müdahalelbrin 

fcktör cclirlerinin oluşumunu etkilediği c~c c.;çıktır. Görüldüğü gibi 

do sum.mc!.e. devlet, dolaylı bir şekilde; gelir c~2,ğılımını değiştirmE.k

tcdir. Çünkü servet dağılıminın· değiştirilmesi, c5itim olanakların

d2, fırsnt eşitliğinin sa.ğlanması ve faktör fiyatlarının değiştirilm.e

s i ,).bi tLsc.rruflarla fonksiyonel gel ir_ d2,::;ılımı da d c.,ğişmcktodir • 

.ıJur:.-:~~- tcıüc:ün gelirden e:m.eğe. düşen nisbi pnyın E,rtırılması, buna 

ke.rşılık sermaye ile ilgili diğer faktörlerin nisbi paylarının azal-
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tılmc.sı amaç edin.."TT.ektedir • .Du amacın gerçekleşmesine bağlı olarak da,, 

ct.:Jıs c1üşük gelir e;rubunda bulunan emek sc.hiplcrine, yüksek gelir grup

L:rınc::.an gelir transferler i yapılm.aktc:~dır. 

Gelirlerin oluşumu sürecinde, fsktör gelirlerinin koJ,.ay

lıklc. fr~rklılaştırılamadığı açıktır. :Jı.mun için de b.u müdc.halelerin, 

iktiso.t ve sosyal kanunları yenecek ölçüde güç kullanare~k uygulan~. 

bilcccLi de göz önüne alınmalıdır • ...:u .;iiçlüklGrc ra.ğmen günümüzdeki 

c,,:lis;Eclcr, piyasa güçleri dışındaki güçler vlc-ı.rak belirlenen çoşi t

l i ciiçlcrin (etkenlGrin) oldukça başt:rılı sc,nuçlar sağladığını gös-

tcrmoktoG.ir {43), 

O. E,_~i tim' Olsnaklı:.:rınd.s.n Ye.rcı-lE;.nmc.::dB. :Fırsat 
Eşitsiz~iklerinin Giderilmesi 

Çeşitli nedenlerle eği tilomemiş ve bir meslek sahibi ole.

ıacmış emek gücünün, genellikle gelirinin c1üşük ol<luğu~ görülür • .Lu 

durum de daha önce belirtildiği gibi 8mt:k kr~yncı.ğındaki farklılıktan 

ileri gelir (44). Özellikle de vasıfsız C"TT.Gk gücü ile vasıflı emek 

0ücü urasında 6elir farklılığı, eğitiınQe fırsat eşitliği sağlanrr.ası

nı z::.:runlu kılar. Günümüzde ern.ek-serınF:yc [.;,Clirleri arasındaki fark

lılıklar kadar, emek ss.hiplerinin kendi .c:.ro.lcrında da gelirleri fark

lılc.~maktad:ır. ·; .:' ..~..>unun nedeni de, enı.ok t,iicünün farklı nitelikte bu-

l ı.:ı.nuşuc1ur. 

Amerika ~irlcşi~ Devletleri'nde ücrGt farklılıklarının 

yuz,'.c 75 1 inin, meslek içi farklılıklarr~c,n clcğc1ul1u hesaplarııq.ıştır. 

~-unc. kc.rşılık ücret farklılıklarının ancz::k yüzde 25 1 i,mesleklerara-. . 

sı fc.rklılıklarla ilgilidir ('~r;.) • GörülccoLi ;ibi de aynı meslekte 

(4'3) Bu konuda bak-. "Faitcsr·Fiyatle.rı Analizi''-a.73-121.-:~1 

.(4~) Lu konuda bak. T.M.b.YER; "Distribution of- Ab ili ty and Earnings", 
The Review of Ec·.Jnürrıics and S ta tistics ,M':-ı.y, 1960. Amir an KURTKAN; 

Sosyolojik Açıdan Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları, l!'akül
toler IVlatbaası, İstanbul, 1972. 

(45) ~il{lNG; A<~.e., s.59 •. 
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ç:~.lış~.nL·.rın :sE:.lirlcri erasında çc·k büyük fcı,rklılıklar vardır. 11Nite··· 

kim ;::e:lirlcrin değişik düzeyde olmalarını b lirle.yen ana etken, en 

iyi işlL.rc tirebilmek için mülk sahipliztinin ya da yoksul ailelerin 

be. şe" çıkc~mc.dığı ölçüde pahclı eğitimin yerine L·etiril 8lllemcs i olmak--

J.. • ,- -,C·~" ( -16") • lh ... ..._..ı.. "* . • Gerekli G#3i timden f:eçemeycnlor dP,hcc düşük gelir eotircn 

ve vc~sıf c.:.~ranmayan işlerde çalışmak zorunda kalmaktr,dırlar. 

EG;itimde fırsat eşitliğinin s2.clanme.sı ile, {~elir dağılı-

mınc.c~lö eşitsizlik nedenleri daha başlancıçtc~ gidcrilmoktedir •. Ayrı~· 

ca bu yol ekonomik :.. elişmeyi teşvik ve hızlr:.ndırmak bakıırıınr~an da v 

nonli yP.rar sağlayan bir yatırımdır ve Jencbilir ki fiziki sernıayenin 

arttırılmc.sından daha yararlıdır. Çünkü bu şokilcte sadece düşük gelir 

ı;Tu})lc.rının toplam gelirdeki paylarının e.rtması değil, aynı zame.nda 

o ülkcnin toplam geliri do yükselir (4?)'. J..,ue-_~nün bir gerçeği de' o-· 

t~,m~·~syon noc~eni ile, yüksek nitelikli işlGrc; ole.n talebin artmasıdır5 

Parc-.sız eğitim sağlanması:,, bu hizmetlerinin yay gınlaştırıl-· 

mc:ı.sı, bu,rs ve kredi ile parasızyatılılık olc:naklarının işletilmesi 

ve kız ö.:~rcncilerin toplam ö:3renciler içi:nc.:;::ki oranının arttırılması 

il o ~l~;ıük :::elirli grupların gelirlerinin artırılacağı açıktır .Lu P · 

kil:~e; br:i.şlangıçta, var ·oıan bir eşitsizlik nedeni giderilccoktir. Son 

yıll~r~a ccl~r da~ılımındaki cşitsizliklcrin Löstcrdi~i azalma eğili

minin, c2;itime bağlandığı görülür. Gelişmiş b::-:tı ülkelerinde eğitimden 

yEJ.rc.rlananların sayısındaki artışlar VG o(;i ti:nc1c sa slanan eşitlikle

rin, ce:lir dağılımındaki eşitsizliklerin az<ü tılmasında etkili oldu~ 

,:;u ileri sürülür • .ı..)una karşılık gelişmek cc C>l<::.n ülkelerdeki t::elir eşit

sizliklorinin önemli bir nedeninin de, cC;itimc:cki fırsat ı:;şitsizlilr

l.cri ol:~uLu konusunda· bl.rleş:i!l:riektedir (43) .. 

(4b) 1W~INSON-EATWELL; .A. €{· e., s. 248. 

(47) IüiC:E~iLLY; 1 ... 1,;.m., s.3A8. 

C4IT) ~ ~:.J{ING; b.. ii• e. , s· 59 • 
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2' GELİRİN OLUŞtJMUN:PJili SONRA~ GELiR IlAGILIMININ 
li'ARKLILAŞ.TlRILMASI (YEN .l.DLN Gl.LİR DA GitiMI) 

Üretimle oluşan faktör gelirlerinin dahq 'sonra, devlet ta-. . 

ı~afından kamu maliyesi araçları ile yeniden dağıtıldığı ve bu şek::\"' 

d. e harcana b ilir gelirler e ulaşıldı ğı öne ed en belİ.:rtilmişti. Gelir le

r in oluşumu sürecindeki müdahalelerin dolaylı etkilerine karşılık, 

:.clirin oluşumundan sonraki müdcı.haleler dolaysız bir şekilde olduğ1.::. 

için, daha etkili olmaktadır. Luradaki araçların kamu maliyesi araç

ları olması ve bu araçların dolaysız etkileri, günümüzde yeniden :;e

lir dağılımı :politikasını güncel bir olay haline getirmektedir o 

Önceki kısımlarda belirtildit;i gibi, yeniden gelir dağılı-· 

ıınnı [ . ..::.rçEkleştiren araçların, gelirlerin oluşumu sürecinde gelir 

c~::<~;ılımını farklılaştıran araçlardan daha etkili olduğu görüşü yay··

gın bulunmaktadır. Çünkü gelirlerin oluşumu sür_ecinde yararlanılan 

areçlar, dolaylı bir şekilde etkili olmaktadırlar. :Bunun ncdoni r"r. 
. . 1 

"Ltı. 2.:r·c,çlarla ·önce, fonksiYonel· gelir daıbılımının değiştirilmesi ve 

sonra da yeniden gelir dağılımına €;eçilcbilmcsidir. Ancak daha önce 

belirtildiği gibi; piyasa düzeni içinde fonksiyonel gelir dağılımını 

c1c'~iştirccek kararların, piyasa düzenindeki karar özgürlüğü ile ça

tışm8. gbsterebilecek boyutlara ulaşabilcccği de endişe konusu olmak-· 

-~ac~ır. l.:u durum da; kamu maliyesi dışındaki araçların etkisini dalay

lı kılme.kta ve de bu gücün,eınırlanabileceğini göstermektedir. 

Oysa devletin kamu mal;iyesi araçlari ile gel:ır dağılımını 

(c{;iç;tirmesi, kendi hakimiYeti al:tlndaki d,.ole_ysız araçlarla olduğu 

için, daha etkili olmaktadır, Çünkü_ devlet, oluşan faktör gelirleri

ni kc.mu maliyesi araçları ile yeniden bir dağılJ.ma tabi .tutmaktadır. 

Lc::.gJ..< .. f.:, gir d~yişle sosyal devlet anlayışına uygun olarak, ç e~i tli 

lir gru:plar:ının kişisel gelirlerinin arttırılması veya azaltılması 

yoluna başvurulmaktadır 1 Kaıiı.u maliyesi are.çlarl da; versiler, kamu 

h~·.rcamale.rı ve kamu borçlalllllE1ifldır, Ver gilorin, kişilerin gelirleri

n :ı. dogrudan doğruya ve ilk anda değiştirmesi • kamu harcamalarının 

da ticar1,görüşlerden ço~, politik görüşlerle Çeşitli amaçlar için 

y::.:ı;almc:.sı halinde, gelir dağıll.mJ.nın farklılaşacağı açıktır. Lu 
• 
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Lr&çle.rın etkin olup..:.ol.madığı da zc:,mc:.n içinde gelir de,gılımındaki 

eşi tsizliklerin farklılaşması ile orte.ya çıkacaktır. :Uaşka b:l.r dOJ:i.ş

le~ devletin kamu maliyesi yoluyla ki9iye sağladığı nakdi pozitif 

tr2.nsf erler in toplamı ile, kişiden ke.mu ıne,liyesine akan negatif trens-

f erler in nakdİ ~oplrunının, her kişi vsya t;rup için farklı oluşu 9 , V 

lirin yeniden da~ilımını sağlayacaktır; bu şekilde kBmu maliyes:.:. 2.-

raçlarının yeniden e: elir dağılimınc1c~ etkin olduğu durumla, olmadı(_ ı 

durumun karşılaştırılması yapılmış olmE,ktadır. {49) ... Devletin kı::, mu 

mc:~liyesi araçları ile geliri yeniden dağı tma sı yanında, bir de ke.mu 

m.:.liyesi araçlarının geliri yeniden d.:;;.[ıtnıadığı bir durumla ke.rşıl.-:1-

şılır. İlk gelir dağılımının de]'işmcdiği bu uygulamada ,kamu maliyesi 

no tr olmakta ve bu durum da 11N ötr lvialiye" olarak tanımlanmaktadır ( 50) ,, .. 

Kamu maliyesi araçle.rının (kanr,llarının), gelirin yenielen 

dL[,ı tılmasındaki etkileri genellikle üç şekilde incelenmekted:ir: 

A. Vergilerin Yeniden Gelir De);ılımına Etkisi 

B. Kamu Harcamalarının Yeniden Gelir Da~ılımına Etkisi 

C.. Kamu i.:orçlanmasının Yeniden Gelir Dağılımına Etkisi 

belirtilen araçlar yoluyla yeniden gelir dağılımının incc

l€nmesi, kamu ınaliyesinin ilgili sahasına girmektedir. Çalışmamız 

daha çok gelirlerin oluşumu sürecindeki müdahal81Gr ve dolayisıyla 

ur..ek faktörünün fiyatının farklılaşnır.sı ile 'ilgili olduğundan, ye

niden gelir dağılımında ~amu maliyesi araçlarının etkileri genel o

larak belirtilmckle yetinilecektir (~). 

(49) 

(50} 

.(51) 

~oratav; Kamu maliyesi araçlarının bulunmadığı dönemdeki da~ı
lıına 11Maliycsiz Dağılım" demektedir.• .Nihai dağılınıla, maliYe
siz dağılımın karşılaştırılması ile ortaya çıkan farkın da, 
mali sistemin .dağı tıcı etkilerini bir bütün olarak ortaya koy
duğunu belirtir. ]akÜ)ORATAV;A.g.e,, s•l45· 
Tiber :b.ARNA; l}edi.stribution of Ineome Throu&: Public Finaneo 
in l937f Clerendon Press, London, 1958, s.ll. 
:Du konuda ülkemizdeki özel çalışıncıardan biri, 1970 yılında 
Sel~hattin Tuncer tarafından yapılmıştır. Çalışmanın adı "-Ge
lirin Y eni~.§p._Dağ~!~~..ıJ±t~~i~yrj.butio~_) "dur. Dii?.:cr bir çalış
ma da Korkut Loratav':uı l965 yılında yaptığı ":Kamu Ma~-~~-i 
!._9__ G_~lir Dağılımı" adlı çalışması olmaktadır. 
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A • Vergilerin Yeniden Gelir Dağılımına Etkisi 

a. GenEıl Olarak 

Gelirin yeniden dağılınıında yararlanılan kamu maliyesi a·

l'e.çle,rı içinde en etkili araç, kamu hc:.rcame.ları olmaktadır~ :Dunun 

ncdt:;ni de, kamu harcamalarının siyasi bir karar sonu:cunc'le.. oluşr.:ıale:.-

r ı dır. Çünkü kamu har cama:ıarına kar ar v~ en siya s 1 or gemlar ~ 2}-::-l:::: · 

darda uzun süre kalabilmek içint kamu o~unun arzularını gozönünc e..l

ı:ıc,.k zorunl'uluğu ile karşı-karş:ı.ye.dırlar {52) • Ayrı ce.. dam. sonra. gö

r-L,asceği gibi, vergileme ile toplumun bütünü yönünden gcüir dat:ılı

mında arzulanan eşitliğin sağlanamayacağı görüşü yaygın bulunmaktadır~ 

Vergi sisteminin yüksek gclirl6ri onemli oranda azal t:m8.sı

na rağmen, yin~ de gelir dağılımınd2ki eşitsizlikleri gidcrdiği 

söylenememektedir. İn6iltere'de 1911-1959 dönemi için yapılan bir 

çc:.lışma, servet dağıl~mındaki eşitsizlikler üzerinde v~rgi sistemi

nin etkisinin önemsiz oldu6unu orto..yr, çıkarmıştır. Yine İngil ter o 'c1':; 

lS 38-19 39 ve 1966-1967 dönemleri için yapılan bir başka çalışınadE C-2., 

ver~. i sonras·ı: kiş is el dağılımlar incelenmiş ve İngiltere 'de en yüksek 

gelir grubundan, orta-yüksek gelir gruplarına doğru bir kayma olmak

lt. birlikte, düşük gElirli ~upların gc.;lir :ı;ayında bir c:.rtrna ci:~:·,~::::.~ 

tır" • 19 38 .... 19 39 dönemindeki en düşük gelir grubunda yüzde 10 nüfus, 

toplem kişisel gelirin yüzde S •ini, en düşük yüzde 50 nüfus da yL:z:::1c 

30'unu alırken; 1966-1967 döneminde bu ore.nların yüzde 4.2 ve 31 cle

r2k gerçekleştiği görülmüştur ~(53);.. İngiltere 'de artan oranlılı2ın 

gelir v0rgisinde yüzde 90'a• eml~k vergisinde yüzde 80'e çıkmasınc. 

rağmeıı, servet mülkiyetindeki eşitsizlikler giderilmiş değildiro J..:r

t2n oranlı gelir vergisinin, İSveç dışında hiçbir ülkede, servet ve 

gelirlerin daha adil bir şekilde yoniden dağılımını sağladığı görül

ucmiştir• Çünkü vergi kanunlarınd2ki boşluklar ve vergi idaresinin 
( {:'"" ~ \ ' 

otkcn olmaması, uygulamada vergi kaçırılmasına yol açmaktadır ./,, ~ , 

.(52): 

. (53) 

. (54) 

İzzettin ÖNDER; Türki.re'de Ke.mu HarcE:malarının Seyri:l927-l9G7.7 
İ.Ü.İktisat l'akültesi Yayınlr~.rı No.330, İste.nbul,l974,s.l4 • 
RO~INSON- 1aTwELL; A.g,e., s.256. 
Nicholas KnLDOR; IndJ.an ~ex Reform, ~ew D.e~.~-' 1956, s.8'den .. 
Hüsnü KIZILY1l.LLI; Türk Verg;L Sister.ıin;J.n Ekonomik Analizi, A~D" 
Siyasal :U ilgiler !'akül tes i Yc.yınlarJ.. No. 286, AnkBra ,1969, s • 366 .. 
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Vergilerin yeniden gelir de<;ılımı yötıündsn etkinliği; uy

{::ı,;.l.::-·.ncm vergi sistemine bağlıd:ır • ..uilindiG;i gibi vergilernede anıe,ç, 

L.:r-:.lkı:rı...::.nanın finansmanı, ya da toplumu..ı-ı tcıuel hizmetlerinin görülebil

ıııcsi için; mükelleflerin gelir ve s EJrvct fazlalıklarınlın emilmesi-

C.ir (55)' .Jir ülkede vergi sisteminin c.mecl.na ulaşması ile, gelir 

'i2C,ılınıında etkinliğin sağlanacağındr. şüphe yoktur. Çünkü vergi sis

tcmini belirleyen .ı;ıoli tik tercihler, aynı zame.nda vergilerin yeniden 

2,c.lir daı§,ılımında etkinlik sal;lamasınL yc~r.syacak teknikl.G:ri de berabe

rinde [,E.tirmektedir. 

Vergi sisteminin yeniden .:::;~;lir dcC;ıl:ımında etkin olması, 

, .. :;c .•. ıCi.2ki politik tercihierin kazandı ~:ı cmcmc ba,~lı bulunmaktadır '(56). 

Toplam Vr:::r üi Yükünün Ağırlı~ı 

- Dolaylı vo LolaysJL.z Ver giL .. :r in Önemi 

- VG:rgi Kaç2kçılığına Karşı Ynpılacak Müdahale 

Vergi Kaynaklarının Tamamının Kullanılması Gereği 

- Vergilerin, Mükelleflerin Ödeme Gü.cünü Gözönüne Alması 
ve Vergileme Tekniklerinin Etkinliği 

-bir Ulkede vergi yükünden. topl<:;m vergi gelirlerinin gayri 
.. 

s,-~fi rnilli hasılaya oranı anlaşılmaktc.clır. Lu oranın yüksekliği, dev..;. 

lctin ülkede yaratılan 60lir üzerindeki hakimiyetini gösterdiği gibi, 

2ynı zamanda da vergi sisterrd ile, mükelleflerin gelirlerinin farklı

lc.ç;tırabilme olanağı olduğunu ortaya koymr~ktadır. 

- Vergi sisteminin dolaylı vergiler üzerine kurulduğu ve top

lr.::cı ve-re;ilerin içinde 1dolaylı vergilerin nisbi öneminin fazla olduğu 

ülkelerde, gen:ellikle vergilerin yenidon golir dağıtıcı etkisinden 

si.:iz cc!.ilcme:c;. Çünkü bu durumdaJo Ulkcc1c, toplam vGrgi selirlerin:in 

cm·J.m.li bir kı.smııı.ın, .düşü.tc gelirli gxuple.r tarafından ödendiği orta-

( 55)" Vere,ilerle gerçekleştirilmek istenon [~aç ile ilgili bir açık
lama şöyledir :uverginin asıl anıacı; mill! ekonomiler içinde ü
retim ve da2~·ılım süreci sonunda, özel ekonomiler alc:nıne. ayrıl
mış bulunan veya c:yrılmakta ols.n do2;crlcrin bir kısırıını, devle
tc ei t ter.ı.el hizmetlerin gbrülnıesini tE;.ınin me.ksadıyla, kamu ko
sinüne devretmGktir"• :Uak.TUNCER, A.·~·e., s•42· 

( 56) Lu tercihlerden bazıları ile il;sili ";larak bak. lVlaci t İNCE; 
"Gelir Dağılımı ve Vergi Politikası", Konferanslar 2, Ankara 
İ.T.İ.Akadcnüsi yayınları No •. 40, imke,ra 1971, s.213-221. 
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t~xc~ çık&r. ,Dunun nodcni do; dolaylı vcr&,ilerin, düşük gelirli grup

l[:rın tükettiği zorunlu mallar üzerinde bulunduğunun varsayılma sın

c:2.n ileri gelmektedir. 

- Vergi kaçEkçılığı ile yapılacak mücadele dE:, gelir da

,~.ılıı:;ındn vergilerin etkinliğini b cl irl cr. Eğer vergi kaçakçılığı 

ilc mücadele yetEırsiz ise bu durumda, vertileri kaynakta tevkif usü

lüıw göre kesilen ve de genellikle düşük gelir grubunda bulunan işçi 

ve memurlar, bu uy gu,lamadan zarar gO:r:tiB. Çünl(Ü bu· grupların vergilerle 

sr~·cın alma güçleri e.zalırken, gelirleri yüksek olan ve do vergileri 

~) e:y2.nc.; dayanan yüksek gelirli gruple.rın sc~ tın alma güçleri, işçi ve 

~ Vergi politikasının etkinliti yönünden bir başka politik 

tercih de, vergi kaynaklarının ya da vergi rezervlerinin iyi seçilip

s cçilcmcmesidir. ÔdemG tsücü olan gruplnrc1c.n ye;~ da kaynaklardan vergi 

r:lımneması da, vergiler yo 1 uyle. gelir de. Gılımındaki eşi ts izliklerin 

bclirm.csine neden olur. Vergilerle mükelleflerin gelir ve servet faz

lrüıklarının eı.-ı.ilmesi A.L.n. 'de yapılan bir çalışr.:ıa ile açık bir şe

kild'-- ortaya çıkmıştır. A.:U.D. '_dEl 1929 yılında gelir vergileri tople.m 

tt.tkctim harcamalarının yüzde l 'i 0l ur kon, bu oran 19 40 1 da yüzde 2 'ye, 

1963 yılında büyük bir artışla yüzde 13'e yükselmiştir. :bu durum da, 

g~lirlcrin zaman içinde önemli oranda vcr;i ile emildiğini göstermek

toCir (57) • 

~ Son politik tercih de,ver6ilcrin, ödeme gücünü gözönüne 

c~l~:.:rc~k tahsil edilmesi ve bunun sağlanması için de, vergileme teknik

lerinin etkinliğinin önem kazanmasıdır. Vergiler; gelir, servet ve 

hrTcc.ın?.lar gibi çeşitli konular üzEırindon alındığından, bütün toplum 

~:.:n ellikle vergi mükellef i olmaktadır. lmcek toplumun bu değerlere, 

frrklı büyüklüklerde sahip olduğu da bir gerçektir. Laşka bir deyişle 

r:~i..,~kcllcflcrin gelirleri, sahip oldukları sorvetleri, harcama ve ü

rotiın ::;üçleri birbirinden oldukça farklıdır. Lu durum daha önce de 

'beli::. tildiği gibi, bir ülkedeki kişisel gelir dağılımındaki eşitsiz

liklcri orteye çıkarmakt.adır. J;.\U nedonlc de kişisel gelir dağılımın

dc~ki eşi tsizliklerin giderilıne:sinde, vcr5ilcr önemli bir araç olmak-

{57) Robert L.HEILl>hON:ill; İktis~di Sorun.I, (Çevi. D6IIlir DEMİRGİL), 
Çei,laye.n :Dasımevi, İstanbul, 1970, s.l?. 
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tr-·.dır. Anm::k vergilerin yeniden gelir dağılımındaki etkinliJi, mü

lccllc:flerin odeme güçlerine, ya de. bc .. §k2. bir deyişle mall. güçlerine 

Göre düzenleruniş olmalarına ba,];lı bulunmaktadır. 

Görüldü;;u gibi mukelleflcrin ödeme gücü~ mükellefin elde 

ctti~·i gelir, sahip olduğu servet, ht=TCU112 gücü ve ürotim &,ücü gibi 

ckunoırdk etkenl ere ba:_;lı olmaktadır. :Cğcr mükelleflerin ödcrr;_c güçle

ri t:;özönünc alınmaz ve gelir dağılınınclc:c vcrgılE:meden önce görülon 

~~;:şitsizlikler, vergilemeden sonra dg - yeniden gelir dağılımı s~rc

cindcn sonra da- soz konusu olursa, bu durumda vergilt:menin yeniden 

gL-lir daJılımında bir etkisi olmadı.~ı ort::~ye.. çıkar. Sonund2, da kişi

s cl gelirler arasındaki eşitsizlik do ~işmez. Hatta vorgileme ile dü

şük r:,slirli gruple,rın gelirleri, dahc:', da e.zalır. 1une, ke..rşılık g,::;lir 

sahiplerinin ödemo bücüne göre bir yüktınılülük bcnirrısonirse~ vergi 

ödemelerinden sonra harcanabilir gelirlerin birbirine oranı, vergi

lcrı:ı.cdcn önceki gelirlerin birbirine ol2,n oranından farklı olur (5{5).. 

JJ-cı.nun için de,v~:r::g:i; .Yiikünün çeşitli tclir i_::;rupları ya da harcam bi

rinlcri arasında farklı olarak dağıtılması 1 yeniden gGlir dağılımı

nın gerçekleşmesi için zorunlu olmaktadır. Ancek bu şekilde ödeme 

::ücü yüksek olan grupların harcanc:tbilir 2,8lirle:ri, ödeme gücü düşlik 

olc.n e,ruplara göre fELrklılaştırılabilmcktedir.Sonuç olarak "İlk ;;e

lir daf:,ılımından payı çok olanların vergi yükü, az olanlc:.rınkine o

ranle. fazla ise, geliri hızla artanıc~rın vt;rgi yükü de.hc: hızlı artı

yorsc., vergiler geliri de.ha e.dil bir d2 c~:ılıma tu tme:.ktc,dır n denebi-

lir (59 }. 

Mükelleflerin ödeme güçlerin,:.; e,ore vergilendirilmelcrindc, 

c::.::cte.n oranlılık, en az geçim indirimi ve r:~yırma ilkesi gibi ça[;dP .. ş 

ver e:ilcmc tekniklerinden yararlanılı:ır ktr,dır (6~) • Lu tek:nikl erin 

(e.rv..çlc::rın) uygul2runası ile de,mükcllcflcrdcn gerçok vergi ödeme 

(58) 
(59) .. 
(60); 

FJ~LLER; A. g. o. , s. 281-28 2. 
YAZ~AN; A.b.e., s.58. 
TU1~CER 'e göre başka bir vergile:.ı::c tcJc.ı."liği de; "Dağıtıcı Ver6i 
Politikası" olme..ktadır. ::Uu politikaya gör o; "Devl ct, toplam. re
fabı artırmak için, geliri yüksek tabakalardan geliri düşük o
lan iktistden zayıflara, iş s iz ler c. ,ya;ılılara ,hastale.ra, çok ço
cuklu ailelar0 nakdl. v0 ayni gelir aktarmaları yapar". :Cs.k. 
TUNGJ:!R; a.g.c. ,s.45. Ancak "Da~;ıtıcı VergiPolitikası "'nı, ver
gilerrıo tekni[.;inden daha çok, vort:,ilemc. teknikleri ile gerç3klcş
tirilrn.ek istEmen amaçlara dönük,bir politike. olarak görmek d;:.::t.ır, 
anlamlı olmaktadır. 
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L,üçleri ile oranlıı olarak vergi alındısından, yüksek gE.lirliler, 

dü;ıük gelirlilerden daha fazla vergi odcrlor. lıu nedenle do çn~;daş 

clcvlc.tlerin verc:;i sistemleri ve bu sistcr:ılcrin kc:~bul ettikleri ver

ı::;ilondirme teknikleri, c:;elir da,;ılınındaki eşitsizlikleri dengeleyi

ci ;ı,röndc etkide bulurur:c:ktadıro 

VsrtSilcme teknikleri içinde, kişisel t;clir da6ılırrnnde,ki 

c..;ıi tsizliklerin gidorilmesinde en fc,zla etkili olan vergilcme tckni

~~i, e.rtan oranlılıktır • .Arte..n ore..nlılık ilkesi, kişisel gelir dai;ı

lımı yönünden oldukçr- önemlidir .. .i.iu ilke yardımıyla, mükelleflerin 

toplc:.L: ödeme ı§:.Üçlcri gözö:ı::.ündc tutulur. ve buna göre ele artcı.n or;:-:.n

lc:.rde vc,:rgilendirmo söz konusu olur. :Uir vergide artan oranlılık ilk;:;;

sinin uygulanması sonucu, kişisel ge;lirlcr arc-~sınd2ki farklılıklc~rın 

bc~irli ölçüde ı§;,iderildiği ve bu vcrgilmrıc teknii:tinin önemli bir eşit-

L:.nC:~irme e{ilimi tc~şıdıJı görülmektcdir • 

.Artan vrc:mlılık ilkesinin uy.:_,ulal'l.E'ı.asında (i) kişisini yük

sek gelirli, (j) kişisini de düşük c.:,< . ..:lirli r:1ükellE.:t olnrak varsaye,r-

sck, artan oranlı vE.rtSileme uye:;ulo.ndı~ınde.; 

Ti '\ .Ti 
--~~ 
Yi/ Yj 

Glur. l:urada (Y) gelir, (T) vergidir. Gbrüldüğü gibi de artan oranlı 

vcı\,i uy gulum::ı.sında, mükE::llofin ödcdi!~~i vc.r t;i ilc, Gl de ettiği gc:lir 

c:rr~sındc:.ki oran, gol ir E<rttıkça e.rtc.r ~ ::Caşka b ir deyişle vergi oranı 9 

dt:.~:}tı.k gelir gru:plc:.rınde.n, yüksek gelirli gruplara doğru artmaktadır. 

Artan oranlılık ilkesi gelir ve servet vergilerinde uygu

L.ııdı~;ından aşırı derecedeki gelir ve servet farklılıklcı.rı önlenobil

·m.:Jctc ve aynı zame.nds. da, yeniden d2-,;,ılım için yeterli fonlar sa~la

Iwl::ı ilıTıGktedir. Eğer mükelleflerin cl do ettikler i gelir arttıkça, öC:.c

:cıcn vGre,inin gelire oranı azalırsa, artan oranlılık söz konusu clm2.z • 

_!i_ /_1_j_ 
Yi -~- Yj 

Olan bu durumda, azalan o:ranl.ıl:ık gcçcrli.-.ol.ı;ır. ki-, yeniden gelfr da-

:~:ılımı y~nü.llden negatif .et#:'i görülür._ .. 
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Ti = _!j_ 
Yi Yj 

c1u.rumu ,.geçerli· oldu:ğıibd:-e, düz oranlılık vardır. :Uu durunıda da vorc;i

lomo, yenidon dağılım yönünden etkisizdir. Ancak burada verginin ~ 

devlete harcamale,r yönünden kaynak sa[_lc:~dığı görülür. 

Artan oranlılık çok dik biçimde d e olms.me.lıdır. Eğer bu 

yola başvurulursa artan oranlılık ilkesi, mükelleflerin çalışına ve 

cl.~:chn çok kazanma arzuları üstünde dolo.ylı şekilde monfi bir etki yc:

J?C.r. :Lu nedenle do artan oranlılık, istenildiği gibi aşırı d.::;recodc 

1-\YL;lÜc::.na.maz. Çünkü do.ha yüksek 3..:üirler elde edildi 1_s·indo gelirin, 

sınırsız şekilde ek yükler altında kalması, yüksek ~elir elde etme

nin c:;zibesini ortadan kaldırır. Lu.nun sonucu olarak da ekonominin 

toplaıı: üretimi, ok yükümlülüğün olm2.ch6ı duruma göre daha düşük o

lur (6-l).-

.uir ülkGdc artan oranlı vor[:,ileıne ile birlikte, elde edi

ı on e:, elir büyük oranda düşük gelirli g-ruple.ra transf cr ole.rak ayrı

lırsa, dah':t sonra belirtilecek kamu h2.rcc-.ınaları ile birlikte, ver-

5il erin yeniden gelir dağıtıcı etkileri e;,erçekleşıniş ol ur. 

Ödeme gücü ilkelerinden ikincisi de, en az geçim indirir::i 

ilkesi olmaktadır o En az geçim indiri:r;ü ile. "Dolaysız vergilerin 

ba0layabilecegi gelir scviyesinin9 fiziki varlıgın devam ettirilmo

sinc imk§.n veren, maişet gelirinin üstünde olması" e.ınaç edinilir (62') .. 

Laşke bir deyişle, ailele;rin ancak varlıklarını sürdürebilmelerini 

sat;L-:yabilecek bir gGlir seviyesinin ı:ü tındaki gelirlerin vergilen

dirilmemesi arzulanıro Özellikle do İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 

en r·z geç im indirimini zorunlu kılc:n önEmıli gelişmeler olmuştur '(63) • 

Üçüncü teknik olan ayırma ilkesi ile de, emek gelirleri

nin, sc.riD.2yc gelirlerine göre dare dü§ük oranda vergilendirilmesi 

(6l} ~u konuda bsk. SCHNITZEa; A.g.c., s.7.HALLER; A.g~e., s.288. 

{62),. Kenan :UULUTOGLU; Türk Vergi Sistemi, Geni~letilmiş 4.:Uaskı, 
]'akül tel cr lVle tbaası, İstanbul, 1972, s ,.ı 7 4·· 

J6]3.} :Du konuda bak. K~mil lVIUTLUER; f1Türk Gelir Vergisinde Dar ve 
urt2 Gelirlilcrin Ana Sorunları" ESADER, Cilt.XI, Sayı.l, 
Ocak 1975, s.6l-88. 
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~'c·. de::: be;lirli servet ve sermaye unsurlr~rının, ek bir v8rgiye tabi 

Ol "'!C'> sı sa :ilr nır _._ • ._,_.__ı ~ Ct • .Du şekilde vergi yükünde bir farklılaş tırre" 

lur {64) •• 

Aşağıda ineeleneceği gibi de, vergilerin yeniden gelir dr·.

;ı tıcı etkileri farklı olmaktadır. Gcncl olarak da, "Eğ<..:r bir ülke

nin vergi sistemi, uygulamadan sonre. fc.kirleri biraz da.lı..a zengin, 

zcnc,inleri de biraz daha fakir hale 0;ctiriycrsa, o zeme.n vergi sis

tcr,ıinin yeniden dağı tıc ı etki s inde n ;ı s öz 8dil eb ilmGktc.;dir (6 5);. La-.:

hec önce belirtildiği gibi de-, verc;i çcşi tlsrine göre bu etki farklı 

clmc.ktadır. Şiıııdi genel olEcrak,çeşitli ver2,ileri yeni(1en gelir dP...t;ı

tıcı özellikleri yönünden inceleyobiliriz. 

b. Çeşitli Vergilerin Yoniden G·elir Da~ğıtıcı Etkileri 

Genellikle her verginin yeniden gulir da,jı tıcı etkisi fc::rk

lı olduğu için, incelemenlizi de çeşitli vergi gruplarıne, göre yap

mc:.mız zorunlu olmaktadır. Ancak uy ;;ulc:l::ıc~da da vert:.ilcrin, g·encllik~ 

lo üç ana gruba· göre sınıflandı:r:ııq.ı,J;ı. görülmek:tedir. ~iz :b:ı:L_sın:ı.A'lama

lcr içinde, ekono:uıik ya da gelirin kFyneklarına göre sınıflama ay

rır,undan hareket edt:rek, vergilerin yeniden gelir dağıtıcı etkileri""' 

ni bCncl olarak bclirteccğiz (66}~ 

Ekvnomik ya da gelirin k<:~ync::klf.'.rına göre sınıfl2.mada da 

vcrt;ilerin; gelirler üzerind8n alın2n vergiler, servet üzerinden 

r.lını:.:n ver~~iler ve harcamalar.·üzerinden. alı.rıan vergiler olmak üzere 
üç grupta toplandığı görülmektedir • 

. (94) 1ın az geç im indirimi ve ayırmc ilkesi ile ilgili ole,rak bak. 
Ak if ER.GL''H1.Y; Kamu l\1aliyesi, S evin<; l!l:iatbaası, .Ankara, 197 4, 
s.62-70. Tl.J}WER; A.g.e., s.44~45· TUNCER; Kamu Maliyesi, 
A.g.e., s.345-354 • 

.(65) ANDİÇ; A.g.m.,s.32· 

.(66) Genellikle vergilerin; objektif-subjektif, dolayıı-dolaysız 
ve gelir, servet ve harcamalar· üzcrinden .. alınan vergiler ola
rak sınıflsndırıldı~ı görülmektcelir • .Ancak günüıaüzdc: bu sı
nıflamalar içinde, dolaylı-dolc.ysız vergi ayrımının, yerini 
gelir, servet ve harcamalar üzc..:-cinden elınan vergiler e bıre.k
tığı il eri sürülmektedir. ::Gu konuda bak. .Aykut HERLKLV.iAN' Ge
nel Vergi Kuramı, Eskişehir İ.T.İ.Akad~ıisi YRyınları, Eski
Ş·:Jhir, 1977, s.l07-ll5. 
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I) Gelir Üz erinden iliınan Vergiler 

1) Gelir VErgisi 

Dolaysız vergiler grubunda bulunan gelir vergisi; şahsi, 

r.rtc:;n oranlı ve yansımalarının güç yn da iL"lk~nsız ol:uıası r .. cdeniylo 9 

~,'-'lir dağılınıında e;şi tleyici etkide bulunarak, dikey yoniden gelir 

dc.iılımını gerçekleştirmektedir. iıncc::~k bu vergilerde yeniden geli:_~ 

dc<~_ılırrıı yönünden, etkinliğin sa,ğlanabilmesi için de; hizırctlorden 

ve di[,er ivazlardan faydalaruna ore.nının,, g.9lir vcre,isinin etkisini 

o:r·t::~c~c:m kaldırmaması gerek:r.1ektedir (67) :Junlaı::dat.ı. ay.!'~ ol~ı:: a}ı: • .-.:..::;elir ver

gisinin, dikey yeniden gelir dağılımını gorçekleştirebilmesi için do, 

öncelikle bu vergilerin uygulanmasının bc:şı.:~rılı olması gerekir~ Çim-· 

kU c::;clir vergilerinin uygulanmasınd2 görülen aksaklıklE:~rın, bu ver·

c;ilordon beklenen Eunaçların gerçekloşmesini önlediği bilirınıektedir (C. , Ci 

Öncelikle de gelir vergisi; genel bir gelir vergisi olnalı 

V\:; he:r çeşit kazanç ve iratlar aynı vergi tarifesi ile vergilc.:ndiril

mclidiro İstisna ve muaflıklarla, götürü usulle vergılendirilmeler 

Libi, vergiden kaçınma durumları olm:::mslıdır. Yine bu vergilerin 

<7) 
(6'G) ı ... .Li.:O. 'de yc:pılan bir çalışma, verbi uygulamasında etkinliğin 

sağlanamaması nedeniyle, çok yüksek gelirli ailelerin toplam 
gelirlerdeki vere:,i payının düşük olduğunu göstermekte, buna 
karşılık düşük gelir grubundeJ{i ailelerin -işçilerin ve me
murların- gelirlerinde değişiklik olmadığını ortaya Koymaktç,
dır. Chicago Üniversitesi 'nden Profesör Mil ton ETeidrcıc-,n 'ın 
yaptığı çalışmaya güre; eğer indirimsiz ilk kademe gelir üze
rinden yüzde 20 ile yüzde 90'a kadar yükselen verti oranları 
yerine, bütün indirimsiz gelirler üzerinden aynı oranda olarnk 
yüzde 22 oranında vergi alınrrDsı l~linde, mükelleflerden top
lanan tüm. verrsiye eşi-t; vergi t,jplcnacağı belirtilmiştiro .baş
ka bir deyişio Rsgari sınır _olsn yüzde 20 yerine, yüzde 2 orrı·

nındaki bir artışla, yüzde 22 üzerinden b elirlenecsk vı::;rgile

mo ile, aynı sonuçların elde ed il€ ce ği ileri sürülmüş tür. .J&k. 
JhiCHAELY; A. g.m., s. 346. 
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::.enel bir gelir vert,isi olw.a yanınd2, aynı zamanda de" v;:rginin uy

c;uic·.nma s ında etkenli[;inin sağlalliııa sı ge:r c.Jcınckte dir • ..ı..:,aşkct bir deyis;

lc vc;rtilendirme tekniği bakımından, her çeşit kazanç ve iratla~ 

v-~rgi ts.rhiyatı aynı usulle yapılmalıdır. Eğer kayne.kta tevkif usu

lüne. t_örc vergilendirilen maa~ ve ücret e:,slirlerinin nksine olere.k, 

"Jcyc.n2. dayane.n vergi tarhiyatı düşük kazançlar üzerinden vergilenir

s;:.., c;olir vergisinin yeniden dağıtıcı _etkisi menfi olmaktadır. i..:u 

chı.r-uıüdE~ e_:enellikle düşük gelir grupler-ı olan işçi ve rıc.murlar alcy

iıirl(~ bir gelir da,~ılımının gtXçeklcşti·ği çSörülür ve gc:lir vergisi

rlin eşi tlcndirme görevinden söz edilo:r:ıoz .• i:.ıelirtilen nodcnlerlc de, 

0cc.lirin yEmiden dP."E;ılımında eşitleyici etkisi olan gelir ver€isi 

1_;-L.~.sbütün etkisiz kalmasa bile, önemini yitirmiş olur. Hatta düşük 

,_cüirli gruplar aleyhine, menfi bir etkide bulunduğu söylcmebilir .. 

Genellikle de gelişmekte olan ülkelerde, bu darboğazların .f.Seçcrli 

olc1u(;u görüşü yecygındır ( 59) .. :bir önemli- tcnki t de, artan oranlı 

olc:~n gE.:lir vergisin,de, marjinal vergi kP,dc::mcsinin çok dik yükselmc

s i il e ilgilidir. :Ju nedenle de kişiler·in çalışma ve dahe. iyi bir 

c;clir duzcyine kavuşma arzusunun kaybolace.ğı ve buna bc:,:Slı olare.k 

C'.c'. 1 to:plumun refahının azalacağı ileri sürülmektEdir. 

2) Kururnlar Vergisi 

Kurumlar vergisi, gelir vcre,.isi grubunda bulun2,n ve gelir 

vcı:·~;isinin sermaye şirketleri ile k2.mu iktis~d1 teşebbüslerind8ki 

k:;.r,]ılıt,ı olup, yansımayan veya yansım2,sı çok güç olağanüstü koşul-

1:'.:-cın csrçekleşmesine bağlı olan vergilcrdir. Kurumlar vergisi ile, 

s:.:.;rnEtyc şirketleri ek bir vergiye tc.bi tutularak? ayırme. ilkosinin 

c::;crç ekleşmes i sa~lanmaktadır. bu duruınd2. kurUınlar ver L .. is i, s er:mayo 

üzcrin8 konulmuş ek bir vergi durumuııdadır. Kurumlar vergisinin bu 

rütcliği ve bazı ülkelerde olduğu gibi şcklsn c-:rtan :"Jreı.nlı olcral{ 

1.:ıy gul<.:~nma sı, bu vc:;r gilerin gelir dağılımındaki eş i tleyici etkisini 

kuvvctlendirmektedir (30).. Ancak ortaklık kazançlarının tek bir 

( 6:9} 

(JO) 

lu konuda bak. MICHAELY; A.g.m., s. 346. Tul-HJER; Gelirin Ycni,,"ccn 
Dağılımı (Rcdistributioni• lt.g.e., s.49.TÜRK; A.t::_,.o.? s.294c 
1UNCER; A.g.o., s.49e 
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gelir vergisiyle vergilendirilmesi olanasının varlığına rağmen, bu 

yola gidilmemesi, kurumlar vergisi ile ilgili tartışmaları güncel~-

hale getirmiet~r (71). 

Kurumların hukuki statüleri de, bu vergilerin gelirı ye

niden dağıtıcı etkilerini farklılaştı.rmaktadır ~ Kurumlar vergisine 

tc::.bi şirketler halka açık anonim girketler değil de, aile şirketle

ri is e~ kurumlar· verg;isi gelir vergelirinde olduğu gibi, gelir da

&ılımındaki eşitsizlikleri giderme yönünde etkili olmaktadıro Çünkd 

eilc şirketlerinde hisse senetleri salıi:plEırinin, yüksek gelirli gı"up

lcır olduğunun varsayılması, kurumlaı1 vçr.;isinin gGlir dağılımında 

C:.]i-Glcyic~lik fçmksiyonunu kuvvotlendirınektodir. Bilindiği gibi bu 

v::rgiyi ftemettülerinin azalması nedeniyle hisa$ senedi sahiple:rj_ 

öc~Gmektedirler~ Bazı ülkelerde artan oranlı tarifenin uygula:n:ınE:sı ~ı, 

bu vorgil erden b eklenen etkinliği dc~ha da artırmaktadır. §irkctl c

:cin halka açık anonim şirketler olması duru.ı-nunda ise; hisse senet

lerinin düşük gelir grupları ile, yüksek gelirli gruplar aras-.ı.nC.a 

c~E::~·ılı:p-dağılmadığı ön~ kazanır. Bu durumda kurumlar vergisi uy-

2,ulaması, düşük gelirli hisse senetlori sahipleri yönünden gelir 

da:: ılımını eşi tl ikten daha da uzaklaştırır ve yenid en g~lir dağı tı··

cı etki de menfi olur. Bazı ülkelerde de halka açık anonim şirket

lerde, sermaye şirketlerine göre daha düşük vergi tarifelerinin uy

sı:J.anması, kurumlar vergisinin yenidon gelir dağıtıcı etkisini art

tır:ı:naktadır (7-P:) • 

II) Servet Üzerinden Alınmı Vergiler 

Servst üzerinden alınan versiler? gerçek veya tüzel kişi

lc~in, belirli bir zamanda sahip olduklerı menkul veya gayrimenkul 

sGrvct unsurlarının, tamamı ya da bir kısmının değerleri üzerinden 

G.lım-:cn vE::rgilerdir. . 

(71) :Bu konuda bak, SelçUk ABAÇ; Kurumlar. Vergisi ~zerine J2_ir __ İn
celeme·, Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, İstaı.L~ - · 
1974, s.6• 

(12) TÜRK; A•b•e., s.296.297t 
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Daha önce "Gelirin Oluşumu Süro c inde, Gelir Dağılımının · 

:F'arl;:lılaştırılması" sorunu incelenirkon de görüldüğü gibi, gelir 

C:~asılınıındaki eşitsizliklerin nedenlarmden biri de; servet dağılı

mJ_ndaki eşitsizlikler olmakta idi. :Bu nGdenle de uygulanacak bir 

-,v-or(:,i politikası yoluyla, servet de,ğılınıındaki eşitsizliklerin gi

d::rilcbileceği belirtilmişti. 

Servet vergilerinin uygulnndığı bütün ülkelerde, tovlam . 
vcr;i gelirleri içindeki payinın düşük oımasına rağmen, yine de bu 

verginin üzerinde durulmasının nedoni;yoniden gelir dağıtıcı özel

lisinden ileri gelmekted~r. Çünkü servet vergileri ile, e.dil de..ğıl··

ı-.~2 C::.ı ğı ka bul edilen s er vet ve gelir cl<J.ğılı:m.ının daha adil bale g"'

tirilmesine yardımcı olaoağına inanılmdki:Bdır. Görüldüğü gibi de 

servet üzerinden alınan vergilerin; devlete gelir se,ğlamak gibi ma

li amaçtan daha çok, gelir vo servet dağılımını daha adil bir h2lo 

e:,ctirmek amacını taşıdığı ortaya çı}cm2.ktadır~ Bu durumda da servet 

üzerinden alınan vergilerlet;Y'Emid.en gelir dağılirrıl.nı gerçekleştirme;k 

gibi politik bir amaç güdül~ekt~dir. 

Bunun için de piyasa ekononıisinin geçerli olduğu ülkelcr

c1 c, mülkiyet in neden ol d uğu gelir de[;ılimındaki büyük eşi tsizlikle-
l 

rin giderilmesinde; <m etkin amaçların kaınulaştırma ve servet ver-

gileri olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle de servet vergileri, 

gelir vergilerinden.farklı olarak,gelir getirmeyen iktisat potansi

yelini de vergilendirmektedir f73}. 

Ancak servet üzerinden. alinan bütün vergilerde de, bu a

mr:.cın geçerli olmadığı ileri sürüimektodir (14).:...unun sonucu olarak da-

(73) Eu konuda bak. Halil NADAROGLU; Kamu lVlaljyesi Teorisi, Serınet 
1Viatbaas2, İstanbul, 1976, s. 384. ÜlkGnlizde servet üzerinden 
alınan vergilerin, toplam vergi gelirleri. içindeki .:p:tyının, 

yüzde 4·3 olduğu görülmektedir.· 
._(7 4); Yıllık olmayan ve belirli özel hallerin sonunda başvurulan 

genel servet vergileri yönünden bu amacın geçerli olduğu, 
buna karşılık yıllık olan kişilcştirilmiş subjektif niteliktc 
genel servet vergil-eri ile ,kısmi servet vergileri ve servet 
transferi vergileri yönünden ise;; dovlcte gelir sağlama aına~ 
cının ·önem kazandJ.ğı ileri sürülmoktedir, Bak. HEREKlVI]fN; .A.g~c"' 
s.122. 
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dnhc sonra servet üzeri..11.den alınan çcşi tli vergiler incelenirken dü 

;ôrülccot,i gibi ,bu vergilerde yeniden G·:.üir dağıtıcı etkiler fe.rklı 

olnc:ktc:dır.-

Servet üz erinden alınan vergiler:re· .ilgil.i ole:.rak, çeşitli 

en -::-ııflccmalar yapılmaktadır (75). Çalışmamız yönünden uygun sınıfla

ne?. iso~ servetten alınan vergiler, servet transferi vergileri ve 

s or vet artışı vergileri sınıflaması olnwktndır. · 

l) Servetten Alınan Vergiler 

S 8rvetten alınan vergiler, em.ltk vergisi ve l:lO torlu ke..ra 

tc;,şıtlcı.rı vergisidir. ::benzer özellikler göstermesi nedeniyle, çalış

ı:ıcJnızda yalnızca eml~k vergisinin yeniden gölir dağı tıoı et.JP,şi üze

rinde durulacaktır. 

A ) Emlak Vergisi 

Eml~k vergisi ile • gerçek ve tüzel kişilerin mülki

yetlerinde bulunan bina ve araziler vergilendirilmekte ve genellik

le do matrah, bina vo arazilerin değerleri olmaktadır~ :Bazen de mat

rc:.h, bina vergilerinde binanın gayri safi irad:i,, ara ai vergilerinde 

C::. o crazinin değeri ya da yüzölçümü olarak belirl,e:nİnektedir t'7f5') • 

Eml~,k vergisi, binaların sağladığı gayrisafi iratlar 

i.i.zurinden alındığında~ bu verginin yenielen gelir dağıtıcı etkisi, 

bine:;, sahiplerinin bulundukları gt:;;lir gruplarıw. göre değişnektedir. 

Bilindi <Si gibi de, gelişmekte olan ülkelerde mükelleflerin kendi 

ihtiynçları için konut ve işyeri.ol~rak kullandıkları bi~,la~ın dı-

, ~ -·· ' 

.\/'6) 

TJu konuda bak. Sel~hattin TUNCER; T.eoride ve Pratikte Servet 
V8rgileri, Eskişehir İ,T.İ.AkadmasJ,.' Yayl~ari~:Not32/9.,·İs:~anbuhl96 
s .. 32-36. K~il MUTLUER; Türkiye •de Gayrimenküilerin Vergilen
dirilmesi, Eskişeh:p;~ İ,T.İ • .fradcmisi. Yayı:q.ı~ri' J.To.l05/60, Anlişı)a 
1973, s.22~4~ HEaW\4~; A.g,e.,.· s·.l:ıl-127, 
Ülkemizde 19'72 yılına .kadar bina vGrgilerinde matrah, binanın 
gayrisafi iradı, arazi vergi;le~iiı.de de arazinin doğ.BI"i olmuş
tur. 1970 yılında 1319 sayıl~ 'i:G:j.n~ ·'Ve . .Arazi Vergiiki Kanunu'' 
ile bu uygulama değişmiş,bina ve arazilerin'değeri üzerinden . 
vergi alınması kuralı getirilmiştir. ~ine daha ö:rıcek.iil' uygula
mada, idareice takdir ve tesbit ~dil.o:tı Iiatrahlar ,yeni kanun ile, 
mükelle;flerin tesbit ve' beyan edc cekleri değer:ı.er üzerinden 

b olirlenmeğe başlamıştır. 
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sıındaki b inalar'. yüksek gelirli grupların mülkii.yet.mnde· .. bulunm.akta d::l.r. 

Lu durumda eger emlak vorgilf3r·indc geniş muafiyet ve istisnalar L-1Y

[ÇLlian.1Juyor ve vergiye matrah olan kanuni kira veya gayrisafi ira tıc,r 

gerçek değerler üzerinden alınıyor, ayrıca emlak vergisinin, gelir 

vergisinden düşürülmesi de söz konusu olmuyorsa; binale.rdan alıne.n 

oml2k vergilerinin 1 yeniden gelir dağıtıcı etkide bulunduğunda ş'Li.p

hc yoktur. 

Ancak 1972 yılına kadar ülkemiz uygulamasında görüldü;~ 

sibi, düşük gelirli grupların meskcn krcdileri ile edindikleri bi

nalarda da, sosyal mesken anlayışının çok dar tutulması ve muaf~c

"Cin süre ile sınırlanması nedeni ile, düs-ük gelirli gruplar da a(.:.r 

b ir bina vergisi yükü al tırıda kalmışlardır. Sonunda da bu G.inlak ver

gisinin, gelir Eışi tleyici etkisi e..zalmı ş ya da bazen tersine dönnıüş

tür (77) •. 

:&nlak vergilerinin binalc.rın dc[erleri üzerinden alınma

sı ve matrahların bina sahiplerinin beyan edecekleri değerler üze

rinden vergilenn1esi halinde ·de, bu vcrgilcrin yenidon gelir dasılı

nı yönünd8n olumsuz etkileri olduğu ileri sürülmektcdir .. Eınl~k· ver

gilerinin ,gayrisafi vergi olmaları ve vergi mükellefinin kişisel 

üuı.~umlarını gözönüne almayarak,. do:';rudç,n doi::ruya binaların de,ğcrlc

ri üzerinden alın.~ları, bu vergilerin yeniden gelir da6ıtıcı etki

lerini ortadan kaldırmaktadır. Çünlcti emlakin mülkiyete dayanılarak 

vergilendirilmesi, vergi ödeme gücü ilkesinin bir yana i tilmesi so 

n ucunu do:Jurmaktadır, Iıunun nedeni do i günümüzde eml2kin, vergi ö

deme gücünün bir belirtisi olmamasına baE;lanmaktadır (73). D.iok. .. 

Netzer 'e göre de bu vergiler~ düşük gelir gruplarında regresive 

(c;e:rileyici), orta gelir gruplar.ındcı. daha ook· rogreai:v~,. · .. yüksek 

.:;elir gruplarında da düz oranlı olm<:,ktadır. Sonuç olarak da bina-

·(77). TUNCER; Gelirin Y·eniden-Da,~ılınu (Redistribution), .b..g.e., s.50. 

D .H.LROWINLEE-Edward D.ALİıEr\f ~ Economics. of Public :Finance ı 
Second Edi tion, Printice-Hall.Inc., Englewood Cliffs, N .j • 
1956, s-346'dan l\WTLUEE; A.g,c.,- s.27 •. 
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lardan alınan oml~k vcrgisi,gcliri yeniden dağıtıcı önemli bir et

kide bulunmamaktadır (79) • . 

Arazi vergileri dş, bazen e.razinin yüzölçümüne, bazen de 

doterine güre belirlenmektedir. lrrczi vergisinin, arazinin yüzölçü

·,~:t:i..ı.'1e göre. alırurı.e.sı halinde, t?..rım kosiminde küçük işletmeler ço~un

lukta bulundu~u ze~an, vergilendirme gelir dağılımı eşitliğini da

ha da bozacaktır .. Çünkü küçük işlotmclorin verimli olma:m.Rsı v0 aynı 

yuzöfuçümündeki toprakların, farklı verimlilikler göstermesi gelir 

d::ıt,ılımı eşi tsizliğini artıracaktır • 

.Arazi vere,isinin, ar2zinin de:~~8ri üzerinden alınması halin.-

de de, bina vergisinde gelirin yenidon dağılımı yönünden geçerli o

lan olumsuz etkiler, burada da söz konusu olacaktır. Çlliıkü arazi dc

,";orininsmük8ll8flc..rce düşük olarak be:yan edilmesi halinde, büyülc irş

lotmeler, küçük işletmelere goro c\~.lıc az vergi yükü altında kalRc~:.~:.:·-

lo.rdır o 

ôzellikle de gelişmektc olan ülk8lerde toprak da;~ılım.ının 

büyük eşi tsizliklor göstermesi knrşısında, E~razi vergilerinin, c.rr-.

zinin değeri üzc;rinC:.Gn alınması, küçük işletmeler yönünden gelir dc'.

{:';ılımındaki eşitsizlikleri daha do. arttırmaktadır •. Ancak belirtilen 

durumlar söz konusu olmaz, vergi kEyı tl2.rı arazinin gerçek değerini 

belirler ve büyük işletmelerde artı:m orenlı bir şekilde vergilcnC.i

rilirse, yeniden gelir dal~ılımınclE, F.razi V\::rgilerinin olumlu etki

lerinden söz edilebilir. Çünkü bu durumda arazi vergisi, dolaylı bir 

şokilde gelir vergisi haline gelmektedir, :Belirtilen nedenlerle, 

·U.lkemizde arazi vcrt;:isin:l.n yenidon gelir dağıtıcı .etkisinin olurıısu.z 

olduğu ileri sürülcbilmektedir, .Arazi vergileri yönünden ülkemize~ c 

0ncmli bir sorun da, tarım kesiminde önemli bir vergi potan~iycli 

olmasına raenen, bu potansiyelden yarar lanılamama sı dır. (Co} .. 

(79) Dick NETZER; ~conomics of the Property Tax, The Lrookings 
lnsti tion, Washington,· D. c. ,1966 ,. f3. 42;;.:.42., 

Bu konuda bak. TÜRK; A,g.o., s.298.İNCE; A.g.e., s.219-220. 
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..,. 
L~_lindiği gibi do bu konu1 hE:rz2.ı:ıe.n güncelliğini koruıne.kta ve de 

gelir dağılımı yönündem oldukça önc.:n lmzanmaktadır.. 

Servetten alınan motorlu kr·.ra taşıtları vergisi de, oml~l-c 

ver[,iSi gibi gayrisafi bir vergidir. Mükelleflerin kişisol duruınls.

::'ının güzönüne alıru:u:::.rnası, bu vergilerin de yeniden gGlir dağılım;i 

yöıı.ü.nden _. ön8Irlli b ir etkisi olmadı;ını go s termektedir.. 

2) Servet Transferinden Alınan Vargiler 

Servet trans:ferm.dı.en .. alınan vergiler, karşılıklı ve 

ıı::.:,rşılıksız olarak, bir kişiden diğerine menkul ve ge.yrin1Gnkul mal

l::.rın devri nedeniyle, genellikle yeni sahibi tare.fınden ödenen vc-:ı..~

c.;j_lordir. Özellikle de bu devrin kc.rşılıksız olınf:sı halinde, golir 

c1o.:~·ılımındE:ki eşitsizlikler dahe, da btiyüycceı'~i için bu vergilerin, 

2' :.::;:niden gelir da~ı tıcı etkileri önem kc,zenme.ktadır • 

. Servet t:r.ana:fi.~t nlınc.n vE:rgiler c1q veraset ve 

intikal vergisi, c~lek alım vergisi ve taşıt alım vergisi olmakta-

,.:ı..., .. ""1 

\..t..J..J.. • 

A) Veraset ve İntikal Vergisi 

Servettsn alınan "V-ergiler içir..dc_, gel.ir 'da.'gı tıcı etkil0ri 

yönünden. ver.ase.t .ve intikal v.ergileri önemli .qlınaktad-:ılı?. ':ı-u :g.J..ebi 

v:rr:,,iler; veraset veya bağış, piyEngo ve ikramiye gibi karşılıksız 

k::'.zc::nılan menkul vo gayriinenkul m2.llcr üz er.ind en P,lını'1H?.,ktadır. Ve

raset ve intikal vorgilerin~n do~rudan doğruya se;rvet üzsrinden a-

lınmakta oluşu· , servetlerden elde cd.:i.lcn gcüirlerin belirli kişi

lerde ve ailelerde toplanmasını cngcllcmcktedir. ·sonunc.1e. da servet, 

~Jir nesilden diğer bir nesle geçerkon törpülendiği için , bu du-

rur,ı esclir dağılımında tekrar düzenlGyici ya da eşi tlGyici bir etki 

yc-.rc. tmaktadır. 

Görüldügü gibi bu vergilerin konusu, karşılıksız sorvGt 

tı·c,nsf ~:.-rlE:ridir .• Lu nedenle belirtilen sorvet \transferleri, bu 

trnnsforl0rden yararlanan kişilere iktisEldl. bir kaze.nç sağlamaktE. 
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ve dolayısiyle d c, bu kişilerin iktisadi refahları ve ödeme güç~eı~i 

i'.rtmaktadır (Gl) •. Du durUlllda vcro.sot ve intikal vergilerinin; dc'T

lcte gelir sa,ğle.maktan daha çok, S(;rvct dağılımını ctkilemek ve bir 

b .. t d t h" b. ı ı/engellemetk d ~ ·ı . .. .. ., ça a gos srme en s er ve sa ı ı o m2.;w amacını aş ı ıgı ı e rı sur"LL:..-

nc.;ktedir. Genel olarak da bu vergiler, toplumdaki yüksek gelirli 

c::cupların toplam gelirdeki payını 2.zal tecre,k' toplumun ÇOJ"unluğunun 

t;e:lirini önemli oranda etkileıLek n.mo.cını ts.şımE,ktadır (82). 

Veraset ve intikal vorcilori, subjektif nitelikli vergi

lerdir. Vergilomedç mükelleflerin miras bırakan kişi ilc yakınlık

ları,kazanılan servotin yapısı ve özellikleri, alacak ve borçları 

gözonünde tutulmakta ve artan oranlı tarife uygulanmaktadır. Vern

set ve intikal vergilerinde yeniden gelir da:sı tıcı etkileri ge-rçek

leştiren de, artan oranlılık ilkesi olmaktadır. Ancak gelir vcr(_;j_

lcrinde bclirtildii:;i gibi, yE:ınidcn t::;clir dağıtıcı etkinin gerçokloş

-Giril eb ilille si için, vergi idaresinde ctkinli,sin yerine getir ilııl.Jsi 

zorunlu olmaktadır. il:unun için de istisna hadlerinin az, vergi 'tc.

rifcsinin yüksek ve kazanılan sorvctlcrin piyasa değerleri üzorinc.1cn 

vcrgilendirilerek, bu vergilerdcı1 kaçme.nın engellenmesi gerekmektc

dir .~83 ):~ Lelirtilen tedbirlerin gcrçokleştirilemediği ve özellik

lo menkul değerlerin kole.ylıkla vergi dışı tutulabildi(:;·i ülkelcrC:.c, 

veraset ve intikal vergilerinin yenidon gelir dağılımını gerçokloş

tiremiyeceği öne sürülmektedir. ·r·U.rl<:iye 'deki uygulanıanın da, bu o ·::::.

limlEXi doğrulaclığı söylenmektedir ('84) .• · 

Vere.s ct ve intikal vergilerinde uygulanan e,rtcm oranlılık 

ilkosinin, ekonomik yönden olumsuz etkileri olduğu da tartışıllllakta

dır. özellikle de çok scrt ve yüksek artan oranll.lığın, kişilerin 

çc~lışma ve teşebbüs arzularını on~;cllcyoceği, s ermaye birikimini 

olumsuz otkileyccc[i ve servetleri liki t hale getirmeye zorlayr.ca·-

(Gl) 
. . 

Yılmaz ~-ÜYÜK:LRŞ.E.l~; Vergi Tcsirlc;;rinin Mikro İktisat Analizi, 
Eskiş ehir 1. T. İ • .aıcad~ıı:ı.::Lsi Ylj,yııÜari No·• 71/37', -.Ankara, s .138. 
JYllCEAELY; .A.g~e., s·.34~···· . . ··· · · · · .. 
TD~K; A.g.o., s.JOO. MICHAELY; .f~..g.e., s.346. 
İN C E; A. &.. • e • , s • 217 • 



~ 196 -

,_:;ı ileri sürülmekte.dir (.05) •. iınco.k olumsuz etkiler olarak ileri sü

rülen bu etkilerin de, genellikle bcnimsennıediği görülmektedir (BS)., 

Ve:;rc=.sct ve intikEü verGisi dışında, servet transferi ilc 

ilgili ole.n diğc.r iki VGrgic1en eınl~k alım vorg~si ilc t~şı:t alım· ver-

gisindo j vergi mükGllofinin kişisol ödeme gücüno önc:m vcrilmGmcsi 1 -
bu vergileri· gcı.yrişabsl. vergiL:::r ye.pmc:ktadır .• ··Görüloceiti gi.bi d~_,1J"'Jl 

VGrgileri:J:L yeniden. gelir ~dağı tıCJ.. etkile.:ci olııa.d'l...ğı ~,o~.rtaya.:-Ç~km.ak(iC ~~~. 
dır (87). 

3) Servst iirt.ışları Vergileri 

Servet artışları vergileri de; istisnai-geçici-servet ver

gileri iL~ j s crvcttoki d o:~cr e.rtışları ver e:;il sri olm?. k üzere iki 

t;,rupta incclcnıncktedir (8& Y 

..Ju ver .;il or O. on biri is -Gisnai ya da geç i ci s cr vet v::::;r ,-_fl:.:.ri 

olmaktadır. i>u vcrgilcre, olağnnüstü servet vergileri de dGrımcktc

dir • i öyle denmosinin nedeni c1c, bu v8rgil.erin olağanüstü zar;ıanl<=::.r

da, olağanüs~J durumlar nedeniyle kazanılan sorvcttGn, bir def8.Y8. 

mc.hsus olmak üzere alınmasıdır. Savaşlardan ve ekonomik bunalıu1c.r

c~an sonra, bu olağan duruınlardc=m y<~rRrlanarak:. büyük. :ser"l!~t edinmiş 

kişiler in, s er vetlerinin tokr:u~ topluma maledilmesi amacını tc,;_;ııysn 

bu vergilerde, devlete gelir sc-.z;lame, amacından daha çok, topln:wcü 

(Ş5:) 
(36,) 

(87); 
(88) 

{(;·r. \ 
.• .. 

-Lıu konuda be.k • ..uÜTlİKER~.JN; li. g. c., s .138-140. 
Geliri yc..nidcn dağıtıcı bir vorgileL.ıe po;J:i tike.sının, eko:r1onik 
gE:lişmc;yi cngclleyebilcccJi, c1urduracai~ı,ya c~a tamamen tersi
nG çevirebilcce~i gorüşü g-.;çcrli olme..ıne.ktadır. :;:üyük sorvct
lerin VC;rt::ilendirilmosi ilc, ülke düzeyinda t2sarruf'ların ::.zc:"
lE:C.:i[;ı şüphosizdir. :ı .. nmc·. kz.:rşılık düşük gelirli grupları -l;ç,s2r
rufta bul\U)ll:aya teşvik cc1cr0k ve onlara çeşitli vergi kolc.ylık
lc::rı sc.ğlayarak servet sc:~hibi ya:pma olanakları da varclır.:Uöylc 
bir uygule.manın da uzun dön~dc ,adil bir gcüir dcLğılımını ger
çekleştirebileceği ileri sürülm6ktcdir.~ak.Hl~ER;A.g.e.,s.294. 
:Wu konuele bak. MUTLUER; l~.g.c. ,. s.29-31. 
Serv0t 2.rtışlnrı vergileri grubuna bir de,-vcrcsot ve in·ci2:c.l 
vergil.crinin dahil edildiği görülmcktedir.Ancak biz vcr::.sot 
vp intikal vcrgilerini,scrvct transferlcrinden alınan verci
ler grubunda incelediğimiz için,bu §;rupta belirtilen iki ver
giyi incclemekteyiz .n elirtilen ayr;ı.mlar için bak.-NEUlV.iARI~;!ılali ~-. 
y~y.e,.:Cair Tetkikler, 1.Ü..İktis2t :F·akL:.ltesi Yeşınle.rı No.llô/.J, 
İstanbul, ıg 4G ~ ,S;. 5~ ı 2.~'. 
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ve siyasal amaçlar önem kaza.nmaktc~,'\ır (39). 

Savaş kc:zançları vor:::;isinc. bonzotilebilon bu vergi ilc, 

sr:-. va ş esnasınde. ve sa va ş dolayısıylo. old c edilen ole .. ;2.nüs tü kaz2.ııç-

ls.r, s erv8t artışle.rı d~ğurduğu orc.nd2 vc;rgilendirilmcktcdj_r 

.Artan orc::,nlı tarifenin uyguınndı:ı bu vergilerc1e, mükel

leflerin kişisel durumları da gözönüne alındığı için, olağanüstü 

c.~ urumların sonunde. gelir dağılımında servet yönünden büyük eşit

sizliklerin önlenmesine çalışılmo.ktc,c:lır. (91)., Ülkemizde 1943 yılın

c.1rc uye:;ulanan "Varlık Vergisi" ilc, ]T2nsa'da 1945 yılında uygulc:.n2.n 
111\alll. Dayanışma Vergisi" istisnG.i-c,cçici-servet vergilerine örnele 

ol:cıe.kta dır. 

Servet artışları vergil8rinden biri de, "Servotteki DeCc.:r 

Artışle.rı Vergisi 11 dir o l-u vergiler, iktisadi konjonktür ve bazı tc

scdüfler sonunc1a bc:lirli bir yılc~c·.ki {::::nel servetlo, önceki yılc. 

(veya birkaç yılın ortalamasına) [:it servet arasındaki, pozitif 

fr:-,rk üzGrinden periyodik şekilG.c e:üıncn vorgilordir. 

Sürekli fiyat hareketleri ol2n ckonomilorde de, özellikle 

cnflasyonist dönemlerde spekülasyon konusu olan ınalların alış fiyatı 

ilc ,satış fiYatlerı .:,rasındaki fark vc;rt;ilendirilmok suretiYle bu 

vcı~gilerin periyodik bir hale g·.:;tirildiklcri daha açıklıkla görLi.lnı..::;ktu~ 

dir (92) •• Mükelleflerin vergi ödeme gücünün gözönüne alınJ.Tc: .. ı, b1..1 

vort;,ilcrin yoniden §,Ol ir daj;ı tıc ı :.:; tkileri olduğunu gbstermekto dir. 

:l..:>t..ı. vergilerde mükelleflerin fordJ.-sız·.hsi n:itclikleri en az geçim 

indirimi koşulları, vergi borçlusunun ail.:vJ. durumu. ve artan or2<' .... 

t::..rifonin uygulanışı yeniden gelir d:?):!;ı tıcı etkileri s.rttırmakte

_c1ır (93) • · 
( VJ) E:gtl.KJ):i~; .. A!..g!.e .• _,_. ~. 123. 

(9 O.), ]'. NEUII'IARK; A. g. e. , s • 59. 

(91), Lir de istisnai servet vergilerine benzeyen "Olağanüstü Ka
zançlar Ve2gisi" ve.rdır,~u vergi; enflasyon,sefcrberlik ve 
he.rb gibi olağanüstü duruınl2rue., g':ılir da:~ılımının büyük eşit
sizlikler göstermesi halinde ,ola:S,'Gnüstü koşullar devam etti~i 

sürece alınmaktadır. :Uu vercil(:;rin istisnai servet vergilerin
den farkı da;bir defaya mahsus olmayıp,olağanüstü koşulların 
n.evı:ı,mıncet ::ı.lınm.asıdır. :Ge.k.Tf.!:RK; A.g.e., s.301-302. 

( 9 2 ) . HER EKMEN ; A. g • e • , s • 1 2 5 • 
(9 3) · NEulvl.ıili.K; 1l. 6• e. , s. 59. 
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Görüldüsü :;ibi de servetteki.c~c(,er artışları vcr,;isi ile 9 

;Y,"_, s (.rvet sahipl cr i lehine. büyümüş ol2n s or vet da '_;ıl ımındaki c.-

')i tsizlikler, belirli oranda eşi tlendirilcbilmekte ve servet c1a,:J;ılı

ı~nı1(~c:~ki eşi tsizliklorin önlenmesi ile de, kişisel gelir c1a~:ıluüı.rida 

c:şi-Glik se.Blanabilmcktcdir. Çünkü scrv..;ttclü dc:;_;cr artışl:trının nc

,·oıJ.i olan; iktis~di konjonktür, baht, tc:~lih, spcküla·syon gibi et

~-·:c:ılcı~in yol açtıcı kişiler arasındaki fırsc,t eşitsizlikleri, bu 

şekil d c be.şlangıçta ortadan kaldırılme,kt-·.~cl ır (94) •. 

III) He.rcamalar Üzerinden J~lınan Vergiler 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler, delaylı vergiler 

~;TubıJl1cl2, yer almaktadır. bu vergiler le :::;elir VGYE~ s cr vet' cl do edil

diklLri zaman de~il, harcandıkları zaman mal ve hizmetlerin fiyatla-

ı~ı içine gidenmiş olarak vergilondirilmclctJdir. Üretilen, satılan 

ye. lL~ tüke til en mal ve hizmetlerden alınem bu vc.rgiler, üç grupta 

·c:eı::,ılarımc:~ktadır. :Uunlar~ g·enel gider vc.:rgilcri, özc.l gider vm-gileri 

v;,;; c;umrük vorgileridir (95.) •• 

1) Genel Gider VcJ.~t,ilori 

Genel gidGr. vGrgilcri; toplu rrıur::nn.clt:; ver2_;isi, yaylı mu-

e.:·_ıcL; vergisi ve katma dc(;er vc.rgisi olmak uzcrc üç şokilde uygula:n-

şeklinin do, gelir dc. ~~ılırı.u üz cr inde ki etkileri 

f2rklı olmaktadır. 

A) Toplu'Muc.mcL, Vergisi 

Genel gider vergilerinden, toplu muame~e vergilarinde 

vcre:;i; iınc:~le.t sürecinin bir safhasında ve toplu olarEk alırunaktı::dır. 

Oı:L:nı ~rüksek V6 gs.yrişcJısi vergilerden olc~u·:u için do,mükollcflorin 

gc-.hsl. cl:ırumları gözönüne alınamamaktaclır. Toplu muamele vcrt;ileri 

il'.:,;ri;y-c dosru yansı tılme,ları nedeniyle, bu malları ve hizmstlori 

(94) ~"'..L· ı7TJ_:.~ K~ A. .-· e 
vL, oc_,o·o, s. 299. 

(9 5 ) A. 2.. e. , s • 3 02. 
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kı.ı.llananlar üzerinde kalmaktadır. :üu c1ur-~.-ımda bu vergi kapsamındaki 

mal ve hizmetleri kullananlar, dahc:ı. fazla vergi ödemektedirler. Dü

çük gGlirli gruplar, gelirlerinin onemli bir kısmını harcamak zorun

c~;:ı oldukları için de, yüksek g.slirli gruplara göre daha fazla v.:;;rgi 

yükü altında bulunmaktadırlar. i.iu noCl.cınle de düşük gelirli tüketici

ler için vergi, tersine artan orar.clı olmakta ve vergi ornnları da 

yt:.ksek olduğu için, vergi kaçakçılı(;ı cazip hale gelmektedir. J!u du

rıı.ında vergileme genellikle tüketicilGrin 7 başka bir deyişle düşük 

:' __ elirli gru:pların alE.yhine olur. Çünkü düşük gelirli grupl&r, golir

lc::cinin çok büyük kısmını harcadıklaı~ı halde, yüksek gelirli gruplt:;

rın tf:sarrufta'bulunabilnıe olanakl2.rı V2rdır., iolirtilcn nedenlerle 

de gider vergilerinin, yeniden gelir dağılımında eşi tlcyici bir etki 

yr~ı~:-t;ı~ı ileri sürülemoz. 

Ancak toplu muamele vergilerinin, gelir dağılımındaki olum

suz etkilerinin giderilmesi için, bc.zı tedbirlerin alındığı da görül

mektedir .. Laha önce gelir vergileri incelenirken de görüldüğü gibi, 

c1ikcy yeniden gelir dı::ğılımının sa(:;lc.nabilmesi için, CLrtan oranlılık 

ve on az gcçim indirimi ilkelerine bc.şvurulmakta idi~ Aynı şekilde 

benzer uygulamalara, toplu muamele vergilerinde de başvurulabilir. 

Örnc(Sin, tüketime konu olan mallardc:: sınıflandırmalar yc1pılarak~zo

rmılu ihtiyaç maddeleri vergi dışında bırakılabilir. Zorunlu rı:ıallc.rın 

dışınde. kalan ve genellikle lüks olc,n mallar, ihtiyacın derecesine 

c;or0 artan oranlılık ilkesine göre vcrgilE::ndirilobilir., ..... -u şekilde 

s~lir vergilerinin en az geçim indirli~i ve artan oranlılık gibi il

keleri, gider vergileri için de goçGrli olur. :ı:.ıu şokilde gider ver

gilerinin de, ödomc gücü ilkesine uy cunlu,;u sa,ğlanınaya çalışılır (9G)" 

- Gelir vergisinin ne kadar iyi düz:c;.nlenmiş olurse.-olsun, bütün 

(96) Gelir vergilerindeki en az g.::.çiın indirimi ilkesine uygun olc~re.k 

gider vcrgil~rinde de; vergi konusu olan mallara farklı vsrg~ 
oranları uygulemacağı gibi, tükcti·cilor için zorunlu olan inaı
lar ve:rgi dışı bırcıkılabilir, y2. da çok düşük vorgi ore.nle.rı 
uygulanır. Gelir v~rgisindeki srtnn oranlılık karşılığı olarak 
da, zorunlu ihtiyaç malları dışındc,ki mallarda, sosyal te,snife 
uygun olar&k vergi farklılığı saglanıro 
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~elir sahiplerinin .g·erşek ve:r;gi 0c1eı:1c güçleri:u#. ke.tt&v.run:-,:_cıı,;;:ı:: bcl:l:.r ..... 

tilr:ıektedir ... _-""ll mükelJ..ef,iy.e~in:. dı .Ş.:rndo. beliren vergi od~;ıne ~ctintfu_. • 

knvra:ı:ıı:ı:asının iso, gider, vergileri ile gerçekleştiği .. savunulrı:ı.akta.-

c~ ır (97) o • .. i 1 • 

görfişlere karşılık,~clişmokte olan ülkelerde toplu mu2-

mc,lc vcrgil.erinin, e:;cliri yeniden clL~.~ıtıcı olumsuz etkilerinin gi

c1crilemediği, gelir dağılımını dc:~h:::: cb oş i ts iz hP. le gc:tirdii'Si ve 

tersine artan oranlı bir nitelik t2.şıdı.~:ı ileri sürülmektodir (98). 

ÖrncC;in_, ticler vergilerini düşük gelirli f';Tuplar yönünden belirle

nen olumsuz otkilorini gidermek için, zorunlu ihtiyaç me.ddclcrinc1on. 

vergi alınmayabilir. iıuna karşılık lüks mEtllarla, keyif maddesi o

l:::·.n mco.llar ek tüketim ver€:,ilori ilc, V(:rc;ilendirilcbilir. :Du şekilC,c 

lLÜ:JÜl.c gelirli sruplar ya da tüketiciler yönünden ,çok sJınırlı bir ki:

r-~c~,ıc;lcndirme yc:.rcıtılc:-~bilir. Ancak bu ltc.r:l_cmclendirmo, toplam olctrcJC 

düşünüldüğünde .. genellikle çok önoı:ısizclir. lıu durumda gider ver;i-

1c:.: ~.nin düşük gelir erupları yönün,kn c,clir dağılımındc:.ki olumsuz 

~-t!cilt.-rinin c~zal tıl:::.bilece,;i söylcn;::,oilir, feka t ortadan kaldırıla

bil~cc~i söyl~nGmoz. Sonuç olarak da delaylı vergilendirmenin ve 

lJı.ınL bağlı olarnk da t:idcr vergil ;::,rinin ~· dolaysız vergilendirmenin 

cJ.c.h~, yüksek bir dağı tım adaleti anlc.:;ıındaki yemiden de. ğı tıcı 8tkisi

ııi ioir dereceye kGcle,r giderdiği ileri sürülebilir {99). • 

·n) Yaylı Eunmclc Vergileri 

Genel gic1cr vorgilcrindcm~ ynylı muamele vergileri de, 

ihı::.latın hor safhesını vcrgilcndirmcli:tcdir. Vergi ore,nının yüksel;: 

ol;~ı~ .. w.sı ve imalatın her safhasının vcrt-,i konusu olması :nedeniyle., 

(97) .ı.:,u konuda bak. Nu.<ne.n ÖZSOY;· "Gelir Vergilerinde Reform Sorunu" 
Konfore.nsle.r 2, A.g:e.~, _s.8).-85. 

. - i 

(9 G ) TÜRK; A • g. o • , s • 3 O 3 • 

( 9 9 ) HALL ER ; A • g. c • , s • 29 3 • 
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\ . .r, i ke.çakçılıfı azalmaktc.dır<. ll8rlJ1 :; doi~ru yansıdıkları için de, 

ni::u~.i bd ey i cil or tük eticil er olms.kt'1. dır~ i. u vcrgil cr tc.r;wrküzlor.J 

o..:_c:nc.k s.s~·lc:ı.maları ve yansıtılcıbilmclvri nedeniyle dc 9 tersine e.rt2.n 

oı"::'.nlı dururne. gclm8ktcdirler. Toplu muc~:ı:u~lc.. vcrcilerinde yapıldıB;ı 

~ __ ibi, tüketi:nıc kon11 olan mallar sınıilz:~nc·,ıı"ılsa ve zor~_mlu olmayan 

ttUcctirrı malları için artan orc:mlılık ilkeleri d.e uy6ulc:ı.nsE":, yine do 

dt.şLi.k {:;.Glirli ve çok çocuklu aileler bu durUllldan zare,r görürlGr. -'-'U 

chuunıc1e özellikle t:;.elişnıekte olan ülkcl:::-rdc yc:t.pısal nedcmlcrle, genel 

:/;.';,lı ı:ıuamele ver,:;ilcrini-toplu mu?.mclc vcr~:,ilt:-ri gibi - uygulc:.ınanın 

olf'.rklksız olduğu ileri sürülmcktedir (100). Gorüldü:;ü gibi yc:tylı mu-

0L:clc vergilarinin de, gslirin ysnidcn d;,<:ılımınds eşi tli.k sağle.yı

cı ÖZl~lliği bulunmamaktadır. 

C ) Ka t:m.c'1 D e:~; c.r V cr i:- i s i 

Genel t:,id.cr vergilGrinJ.cn sont.:~ncusu d2., k2,tı;1a de:SGr ver

:-_).sir~~ir (1_01). Katü1C. dc,:~cr verc;isi ilc, üretilen m?,llc.r, ürctinıin 

lEr z .. §rmesınc:ta vor,~ilcmdirilmekte VG y:T8.tılc:.:m değerler üzcrinr1en 

v.::.."_:,i [·.lınmaktadır. Ke:~tnıa değer vı:::r~silcrindc, yaylı muar.-1cle vergile

r i::ı~::. cr:.. farklı <JL:rak ver .§;i oranı~ hc .. r c:~çGmeds m2mulün o f:\,>amedakı 

"'-:".m sc.tı.ş fiyatına uyı:;ulanrnayıp, nıamulün hc.r aŞf'cmadc:t ks.zanclığı katus~ . 
(',.:.:tcrc uygulaninaktE:.dır {:!.;02) • .Löyl'..;CC.. im;:.:l2tçı 9 kendi imsl8t 8ŞE'<Il1E-. 

sınC:{:ı önce ödcn8n vcre:iyi, kendi vcr:._;:lsiuC:.c:n dii]1~1Gk suretiyle, vor

:"i müke::rrcrlit;ini önlomiş olme.ktadır. K.:-:ı.tm2. d8ğer vergisi bütün imc:.

ltt ve hizm~; tl eri kapsE".dığı ve yaygın olduğu için do , kaçc::.kçılık ihn 

ti~_._c:.li azalme.ktaclır.- :Wu v~::rgile:ır de. CLi,::>r &.ider vergileri gibi, ilo

:ciy.:.:; ::::_oı':;ru yc:msımE,ktc, ve ver~inin nihnl. ödc.:yicilcri, tüketiciler ol

nı~~ktc:.dır. _._,unun için ke.tme. de,~Gr vcrt:,isin.in tarifesi nu~l VG hizmot

lc.:rc c,ore de~işmekle beraber, düz orı:..:nlı olme.kta ve bu yüzden ttike

t:i,.ci birimler arc:~sınde.ki gelir daj';ılını c::, i tsizlikleri e.rtmaktadır • 

(:,1.00) TUhK; A.e:,.o., s•JOJ. 

(1,01) :ı...u konuda bak. Ratnıa De,Q;er Vcr:~isi, LskişGhir İ.T.l.Akadcmisi 
Yay:uı1arı No .151/9 3-,. ·Eskişehir, 1976. 

(lJ2) IJ:\GİNAY; A.e,.c., s.132. 
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Sonunda da katma değer vergisi, düşük gelirli tüketiciler için c ter

sine artan oranlı bir duruma gelmektcdir (103)8 

2) Özel Gider Ver~ilori 

Gider vergilerinin ikinci grubunu oluşturan özel gider 

vcr5ileri, belirli mallar üzerinden alınmaktadır. Gelişnıi.ş ülkeler

do bu malların dah2. çok, özel otomobil, televizyon, viski gibi _yük

sek gelirli e;rupların talep ettikleri mt:,llar olduğu görülmekteO.iro 

L~or bu dayanıklı tüketim mallarınc. sflhi:p olanlar genellikle yüksek 

gelir grubunda bulunanlar ise; bu vcrbilcrle dikey yoniden gelir da

ğıtıcı etki gerçekleşmiş olmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde ozcl gider vcrgilorinin kaı)-· 

sc: dığı mallar ise, genelliklG düşük gelir gruplarının talepde bulun

c1u[Su şeker, tuz gibi zorunlu ihtiynç meddeleri olmaktadır .. l,)u durunı

d2. dı:' gelişmiş ülkelerdeki uYgıW.E-..ı1lanın aksine, özel gider vc:;rgilc·

rinin tersine artan oranlı etkisi nedeniyle, gelir dağılımındaki e

şitsizlikler büyümektediro Gelişmektc olan ülkelerde mali ve tahsi

l~t kolaylığı nedeniyle özel gider v .... rgilcrinin önem kazanması, bo

zuk olan gelir dağılımını daha da L-Şitsiz hale getirmektGdir .. .J..ıu 

verbilerin spesifik vergiler olme.sı hnlinde de, gelir c1c-.;~ılımındD.ki 

olumsuz etkilerin büyüyoccğinde şüphe yoktur~ 

3) Gümrük V or gil er i 

Gider vergilerinin üçüncü ve son grubunda, gümrük vergi

leri bulunmaktadır. Gümrük vergil~rindc 1 zorunlu tüketim malları ilc, 

lüks tüketim malları için fc-.rklı &,"Ümrük ve-rgisi tarifesi uYgulandı

{:ında; önemli sonuçlarla karşılaşılabilmoktedir. Örneğin, ekonomide 

yc:pısal değişiklik sağlayacak ye tırım malları ,düşük vergilendirilc

bilcceği gibi en az geçim indirimi ve artan oranlılık ilkeleri de 

gl.:'cnrük vergilerinin bünyesi içine sokulnbilecektiru Güınrük vergilo-

rinde ad valorem vergi uYgulanarak, malın değeri üzerinden vergi n

lınması sonucu, ge::ılir dağılımındaki eşitsizlikler giderilGbilir.,jJu

na karşılık s:pesifik vergi uY gulE:.masının, gelir de.ğılımındaki o şit·-

s izlikleri artırcıbil eceği b elirtilmcktc..c1ir. Çü.ı.ı.kü spesifik vergi 

(103) T1~CER; A.g.o., s~53~ 
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uygulaması, me.lın değerini ve k:::üi tesini gözönüne almadığı için, 

tersine ar"ian oranlı olmaktadır~· 

Hercemalar üzerinden alınan vcr::_ilerle ilgili. bir de,::·e:rl" 

:;.:ı.; y::.~pıldığıncb; genel {:,ider vergilerinde ;yansıma ole.yı söz konusu-

ch:ır. lu ver::_,ilerde son odeyiciler tük-:ticiler olduğu için de, g8liş

mcktc ole.n ülkelerde gcnE:.llikle vcr:.::,i yükünün ağırlığını çekenler, 

;.~,clirlcrini artıre.mayan düşük gelirli gı--upl2r olmaktadır. Tersine 

::Tt~-~n orF.ınlı olduğu için de, kişinin c.,c..liri büyüdükçe, tükettiği 

ııcc.J_ ve; hizmstler üzerinden ödedi:,i vcr~inin ,J_clirine oranı küçülmek

t,:;dir. :Lu nedenle dG: gider vergilerini, t-..:,;lirlerinin büyük bir kıs

::Lı:r.ıı tüketime ayırrr.ak zorunda olan fcJ.cirlcr in, gelirlerine oranla 

z cn'-::inlc.rden dahc, çek ödedikleri kc-:lJul Ge\ ilmektedir (104). 

~elirtilen nedenlerle d~ dikey yeniden gelir dadılımı, nc

c;c~tıf yonde g8rçckle;şmektcdir. Ancak bu duru.ı.ııun, tartışma konusu ya

pılQ~~ı da belirtilmelidir. 

YinE: bu gruptaki vsrgilcrc~cn özel gider vergilerinde de, 

;y-u:lic[cn c;elir dağıtıcı etkilsrin ol1..u;ısuz uldu&u ortaya çıkmaktadır. 

So:Q. olara:k inc1ll::e:nar.il gümrük v...:.r(:;ilcrinde ise; bu vergile

rin advalorem olması başka bir doyiglc. r:ıc:·.llc,rın deScrlcri üzerinden 

2lınmc:.lc.rı halinde~ 5elir datılımınd2ki cşitsizliklcr~n düzcltil-

mcsi yolunda başarılı olunmakta, spesifik olarak uygul,andı:ğın:-~c;ı. ise; 

u ::.çc:.rılı ol unamamakto.dır. 

D. Kcımu He.rcamalarının Ycnic~.:..n Gelir Da;ılımınE; Etkisi 

Kamu harcamalarının, gelirin yc.nidE:n dae;ılımında vergi

L:;ı,c~ en de. ha çok etkin olduğu gorüşü y7,y gındır ft Çünkü d evlet, kamu 

lı:-:_ı,c :.ı,ıc:üarı ile gelirin yeniden daC,ılııı:ı yönünden dar.ıD. farklı bir 

ccı:.:Lç c.,üder ve doJ:;rudı:m doğruya toplums ~2clir trs.nsfcrluri yc,par. 

l..,"l:G:l:m sonucu olarak de,; (;;E-liri olmayı::nlE'Tle., yetersiz {.:;Clire sf::.hip 

(104) iliGJ.NAY; A.g.E- 07 s.121. 
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,·;ı~·:ıılc::-.r ,ye, da başkc::. bir deyişle düş~k (;.elirli gruıJlar yönünden go

l ir y:--,ratılır. Oysc: vorgilerle. ilk 0clirlcr üzerinde etkili olun

nc:~kt::ı. ve gGlir yaratılması düşünülmcı:ıcktcdir. Gorildttcü e;ibi kE:.cıu 

~ı::.rcc.u:ıc~l2rında amaç düşük gelirli grupl2~rın, yeterli b ir ()Cl ir c kc:i

Yt.u_;ı;;;·larıdır • .wu nodcnle de kamu harc,::~:ııc:.lı:•rında ilk {:,;:;lirlGrin 0· 

:.içtir ilmGsi yerine 7 hiç ya da yeterli ,~elir i 0lrı.12.yanlar için, sc-
ı ir yc~r2, tılm.a sı önem k5. zan...'TI.aktadır. :Uurıun sonucu olsr<:.k d n d evletin 

li:LHu hnrcamf~ları politikası, aktif bir y::oniden gelir c1a:~·.ılım. anıacı 

·,t -Gr,ı ckt cd ir • 

Günllinüzde kamu harcamalarıran, onvr:ıli artışlar gösterdiği 

~):)rülmcktedir. İnsil ter c 'de 1260 yılındP. kE:.Em harcamE~larının gayri

srcfi milli hasıla içindeki payı yüzde ll iken, bu oran 1970 yılında 

;>;.z,~, -~ 53 olrauştur (l05). Ülkeler yön(üı.d crı d c, bu oranlar de _;işiklik 

us-G~...racktedir • Gcnclliklc de kamu hc.rccı.nalarının ı:J.illi f,Clir ya ds. 

~:se.yrisaf i milli hasıla içindeki payının yuzc~.o 10 ih:, yüzde 50 ore.·

:-ıı:ncl:.:-: bir do'~işme gosterdiği ,görülmcktcc1ir. J:.unun nedenleri de fark

lıdır. Genellikle de ülkelerin siyc,s1 sistcn~leri ile, c,clişme dü

z,_yl:.:ri etkili olmaktadır. Çoğunluklo de, k2:rııu harcamal2rının milli 

:_.::.lir· içindeki paylarının yüzde 50'nin üzerinde oldui~u tUkolcr, sos

;y-<~list ülkelsrdir. 1960 yılı itibariyle ırülli gelir içinde kc.mu har

c::-:~ı:ıc.lz:.rının yüzde 50'nin üstünde c;,Grç<.:klcştiği ülksler şı.ll1larc1ır: 

E·.zc,\; 6 2 ile :Nlacar is tan, yüz d e 57 il G İn{~il tere, yüzde 56 il e Çcl<r 

lc::.v?.kyE~, yüzde 52 ile Sovyet Sosyalist C1.mıhuriyetlcr .Dirli~i, yüz

de 51 ile Federal .Almanya ve yüzdE: 50 ilG İsrail 'dir. :;.;u ülkeleri 

:-L~zdc 30-40 arasındr~ de;t:,işen oranla :.>o.tı Avrupa ülkeleri izlcmektc

cüı~. Türkiye'de ise bu orc::m, yüzde 22 c1ir.K2mu hGrcamalG.rının mil

li · ,.lire oranının en duşük oldu~~u iki ülke ,İsviçre ilc ~J~oksika 'dır. 

Ld;:sika''de. bt:ilirtilcn oran yüzde J dir. İsviçre'de orc:.nın c1üşüklü~ü:· 

I1lt::ı n~dc.ni, sadece konfcd8rasyonların kc:.mu hc.:.rcamalarının kc.ps.;::nı.ır

zınc:an ilori ~;c.lL~l-ctcdir.c.İsrail, Ir.?:J~ -g..c Ü:r1d.~n..'!do ol:::1u~:u-gi1ü.,c·c_:-



lişmckte olan bazı ülkelerde kamu harcan&larının yüksek oranıara 

ul,:,şması, savuruna harcamalari ilc ilcili olme.ktadır; .Aynı durumun, 

~ .. :...I·. için de geçerli oldu.~u görülmektcdir (106 ) .. 

' ' 
~azı özel durumlar gözönüne 2lın~adı~ında; kişi başına ~~ 

ı~ise.fi milli hasılanın yüksek olduLu tilkolerde, kamu harc2malarının 

r_;c.:yrisr.fi yurt içi hasili3.ya öranlarının yüksok olduJ;u görülmektedir. 

Ki,~;i baı;:ına düşen gayrisafi milli he,sıl~mın 2000 Dolar civarında 

olduğu A•J;tD., ]·ransa, ]'ederal illr:.1e.ny2, İntil tere ve Finlandiya 1d2 

k<:'ıJu harcamalarının {Sayrisaf i yurtiçi hesılsdaki :payı yüzde 20 'nin 

._::c·indedir. i:una kE~rşılık kiŞi b::tr~ıl18. u::.yrisafi milli hasıle.nın 

500 Dolar' ın al tınd.a oldu;u ülkel cr do is c ı belirtilen oran yüzde 

20'don daha aşa~ıdadır (107). 

Kamu hE.rcamEtlarının mutlak ve nisbi büyüklüCünün ı kesin-

li~-clo yeniden ;olir dağıtıcı etkiler y[To.ttığı da söylenc:cıcmektodir 

On\...;.:,~li olan kamu harcc:ı.malarının ı gol ir "~rupları yönünden etkinlik-

lcridir. l:·ir d0 bu he,rcanuüar içindo, sosyal harcam;:::lC'.rın oranı ö

nc.;.:üi olmaktE,dır. :0u ds ke.mu harcr.Eır~l2.rının 9 çeşidi ilc ilgilidir. 

iı.ncc~k kamu harcam::~lc~rının yenidon ,;· .lir ch,:,ı tıcı etkisinin geç0rli 

·.:L.l:ı ili<, es i için d o, öncE-likle bu hc.r C2EE.l'.rdan düşük e:;olirli grup-

.l:'rın dc:,ha fazla ;ye.rc:rla:rıı:nalerı g(rckir. ~:aşka bir deyişle, yüksek 

c:o·: lir grubunda bul unanle,rin kamu h;.x CE~malarındEtn yarı.:rlarun.a oranı, 

CLv•·f:.l.k gclirli gruplc:.ra göre daha e.z olne.lıdır. Kemu &, elirlerinde ar-

tcm oranlı vergilerneye karşı, ksm.u hr.rcr::rımlr:rındo. da szr.ılan or[mlı 

hc--TCC ... i11E: ilkesi gGçcrli olur. i.)u ilkonin gcçerlili,;-i halinde; de; k2-

mu hc-trca:walarının 9 [:,eliri yeniden dn~~ıtıcı etkisinden söz edilebilir, 

i't.."L r.;.Gdenla de gelir c~rttıkça, karnu l1<:trcnn1ale.rından ytlrc..rlc~nnla azal-

ı:ı2.kt c:td ır. 

(106) H.üren lillSAi\J; Kamu l\1aliyesi Üzerinde Uluslararası İstatistik
sı:;l bi;r .t:..raştırma, A.Ü .Siy[~sc:ü lilgiler F'akül tesi Yc~yınls,rı 
No.J65, Ankara, 1973, s.20. 

(107) Kamu harcamo.larının çe§ i tli ülkelerdeki 0tkilcri ilEı ilgili 
olarak bak.Nanak C.KAKWANI; 11lı.Ic:z~surement of Tax Protressivity~ 
An International Comparison", The Economic .journal, No.J45, 
IVlarch 1977, s •ı 71-80. 
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Kamu harcamaları (G), ki;~ile::i~·: .;elirleri de (Y) ise~ 

JL~:,_~:;el;: &,elirli (i) ki.şisinin ·kamu haı."'c;c:r,ıalarından yararlanması, c....:.
,yL'.\: c~:lirli (j) kişisine göre daha düşül;: oranda olur. 

Gi 
li 

··' 

' 
Gj 
Yj 

D-ı·c:r-;::ıınında kamu har·camaları, azalan oranlı etki gösterir. 

Gi \ Gj 
Yi 1 Yj 

oı~-·.uğımda .ise artan oranlı kamu harcanic1ları söz konusu olur. Bu du

:L"'LUııdt:ı. lmmu harcamalarının yeniden gnlir dağıtıcı etkisi olum.suzd-ur 

v-:; c: e ülkede kişisel gelu .dağılımındaki eşitsizlikler artma e,;;;ili..,. 

:nin c~ ec'\ ir. 

_..-G.-i_:::: 
Yi 

G;}. · .. 
Yj 

Ir'"ü~ı..::munda ise kamu harcamaları düz oı-8.nlıdır. 

Kamu harcamalarJ.nın yeniden. .:_~elir dağıtıcı etkileri, kr::.'."' 

hc::cı·cain.alarının türüne gQI'e farklılaşmaktadır. Genellikle d'e kamu lı:~~:r.'

,.:;r.: .. :: ı~-~rı reel harcamalar {mal ve hizr,ıetlerle ilgili kamu harcamc..lcır::..~ 

·cr~:nsfor l;l.ercamaları v-e. sübv&ns1yon~ar ·olmak. üzere üç grupta· to:pl:L::.:ı.

":;nktadır. Yeıüden • golir ~a.gat•ol.S(;tıp.ler de .bu gruplar ~yönündE.:n ~fi:.,ı·::=~=-

0zollikler te.şıına,ktad:ı.r •.. Şimdi üç ~ü~:pta toplanan kama.:-·ıı~cE> .. ı:':titar::!.:ıl:;..n 

;~-~-:i..ci,!.:..:n [:,elir ·dağı tıcı etkilerini gen,:l özellikleri ile belirleye bi-

a. Reel Harcamalar (Mal ve Hizm.etlerle İlgili Kamu Harcama

larının) Yeniden Gelir D2;;ı tıcı Etkileri 

Reel harcamE,lar ya da devletin mal ve hizmetler ile ilgil.i 

i.:<?.HıU harcamalı;1rı, toplumun büyük bir ço,~-ı.mluğu yönünden zorunlu oıe:,rı. 

r:ıc:~ı ve hizmetlerin karşılanması iç:l.n JC::i.lJllan harcamalar olmaktadır. 

I:i::..,ckt devlet harcamaları ·olan bu hercc:.rııaların finansınanına, hizme·t

..LC'cc on yararlanam.ayanlar da katılmaktat~ır. Ancak :bu iştirak farklı 
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:_,eLLr ,:;-.rupları y-önünden, farklı ş ek il c'. i:~ olmakta ve hizmetten y[.rEL.:'

l~LJ.ı~--~l::tar ya hiÇbir Ödemede bulunmamaJ<::-[;(:: ya da maliyetin ;_Ü tında :::ir 

L;_/at odemektedirler. Bazen de hizmetlc::cc:len yararlananlar birer ver

C;_ nrU.!~ellefi olarak· hizmetlerden3 öd::~c:.ikleri vergilerden dalı& f'eızla 

~Jl"'8.l}(~~a yarar da sa,~layabilmektedirler. Sonu.nda da hizmetlerden yara?

:ı.e.n::·:nlar yönünden yeniden gt:lir dağılımı {;,erçekleşmekte ve daha dnce 

:C:;_çt.uııu söz konusu olmaktadır. Başka bir deyişle de bu durumda kamu 

~l~'.J.:'c2m::larının azalan oranlı etkisi c~·:t.·ülmekted ir. 

Devletin mal ve hizmet alımları şeklindeki bu giderleriyle 

J;.:2.ynal~ dağılımı da etkilenmektedir. Ayın ş ekilde kamu har camc:ılarının, 

c-J:c1nomi üzerinde de etkileri görülmekte ve devletin mal ve hiznıetle:r 

5.c;in ;ı.rG.pacağı harcamalarla toplam talep de etkilenmektedir. BilinJi

ği e: .. ib i bu talepler tüketim mallarına_ olabileceği gibi, ür8 tim m8.l-

lc::~·ına da olabilmekt•3 ve sonunda da iktis~.di kaynaklardan bir kısmı

n::. o=_o.n talep belirlenmektedir (108). Bu ll'.':denlerle reel hc-ırcamalar 

:;· J:.::: c\-: gelirli gruplardan, duş ük .gelirıi gruplara ya:ı-ıılan transfer

l_::r'c;:,n iarklı bir nitelik taşımaktadır. 

Devletin mal _ve hizmetlerle ilgili kamu harcamalarının ge

:Liı' dc:ı,ğı tıcı etkileri yarı bölünebilir, ölçülebilir ve pazarlanabi

lir :.l.Dxda sağlayan mal ve hizmetlerle, b ölünemeyen, ölçülemeyen ve 

}_)::o,z2Tl<:<nanıayan fayda sae;layaı:ı mal ve :ı:.Lzn:ı.etlere göre farklı olmakta-

('.ır. Yeniden gelir da. ğı tıcı etkiler de genellikle yarı b dlüneb ilir 

vo ölçülebilir fayda sağlayan mal ve hizmetler yönünden geçerli ol.,

mc:Jcliadır. Bu özellikler i taşıyan eği-tim ve sağlık harcameı_larının, 

-cuııi:..unun düşük gelirli grupları yönt:_nd ::::m daha çok talep ed ilm es i ds 

u;c:'.lt:l~l oranlı harcama ilkesinin bu hizmc:;tler yönünden geçerli cl~L~ ~~-

DE vr·i:iaya koymaktadır. 

Bu konuda bak;. Tadao YAMAGUCHI; "Kamu Harcamalarının Ekonomi 
·tzerindeki Tesirlerinin İktis~di A...-vıalizi", (Çev.İzzettin J.;,\_;_; _ _,_ __ i 

ll~ aliYe Enstitüsü :Konferansları, i\.. 6· e. , s • 96 • 
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JJ-~:ı ilkeye göre de yi.j_ksek gelir ,srubmıda bulunanların harcamaların

·:~211 yararlanma oranı, düşük gelirli ı:STuplara göre daha azdır. 

Gi / Gj 
_Y.:...;;i:;,.__\ Yj 

dir. 

Yarı bolünebilir, ölçüleb:.Llir ve pazarlanabilir faydc:~ sa -

.L:~_:<:U1 kamu hizmetlerine kar;:,;alık, bol"L:.neme;yen, ôlçülemeyen ve _paz:::~:ı.-·

.. _; .;.r :1ayan kamu hizmetlerinden. bütfu1 topl<)JTI yararlanmaktadır. :B:.:ı ~: .. · ·"j 

l -, • llA • b • b ·•ı•· ı ·•ı ~ 
.o. e r~ e mı ı savunma 2;:1, ı o unemeyen 9 :; Ç<A. eıneyen ve pazar ..Lana.12~a.;;.'c::·:~. 

hizmc·clerin yeniden gelir dağıtıcı etkilerinin tarafsız (nötr) ol-

dr~·~u ileri surJ.lmektedir~ 

b. Transfer harcamalarının Yeniden 

- Gelir :Dağı tı cı Etkileri 

Transfer harcamalarl., c: :>ser kamu harcamalarındEm far~ ~-_:L 

ol:~.rak bir mal ve hizmet karşılı,ğı olm·aksazın yapılan harcamaleı"' :: ___ ·c 

Bu harcamaların yeniden gelir da~ı tı·cı etkileri açıklıkla görülr.ı . .- .:'

t ir. Ailel ere ya ı:.ıilan yardımlar la aileler ve çocuklar, yaşı ııc:.:':'.c· 

il::,ili yardımlar la da yaşlılar ko rw.1mc:ık ta dır. Konut hizmc:::tler irıde:ı 

:;rara.rlananlar._da t;snsllikle düşük elirli gruplar olmaktadır. Geli:.' 

c/~:c.xntisi ihtiyacını hisseden çeşitl2. doğal afetlere u,ğrayanlara, 

~_:;,_r_L' ma1Ullerine, dul ve yetimlere, sz~katlara ve asker ailelerine 

:·<:~_:ılan yardımlar da Ş osyal transf·:Jrlc:c iı.'1 bir bölümünü oluşturmaL ca

c~J.rlar. Görülec8.~;i gibi de bu yardını1a_r geniş anlamda sosyal c;üv-:.ıı

lik ~·B.rdımları (har camaları) olmakl;a ve devlet bütç.::sinin transf.sr

J_::;:ı:_, b olumünden kar ş ılanmaktadır ,Belirtilen yardımlar içine yiyecek 

ve 1Yı.mlarla ilgili ;yardımların da c;ir ~.izi ileri sürülmekted.ir. Yc~ln

::;_2:ı yiyecek yardımları lle de 9 bu yar(tırr.iardan yararlanan kişile~~~~.-

.:clirleri artırılmaktadır. Bu kapsamcl.::ı ele alındığında yapılan yar

(,ınüarın mal ve hizmet .alJlrüarıyla il;;il i reel harcamalar la, SOi3;)'C..l 

-ı~:.''r~n.s::f:erler arasında bir grubu oluşt·"ı_rclL.i.ğu belirtilmekteelir (lü9) • 

Sosyal transferler içinde cl_e ozellikle sosyal :3üvenli:: 

e;('_cı;ıelBrinin yenic~en gelir dağıtıcı ct\:ilsrinin önenı kazEmdığı g::i

J.~tüı;ıektedir. Bu nedenle bütçe olanaklErı dışında pirimlerle fine.D;~:e 

edilen sosyal sigorta kurumlarının, toplumun belirli ~:-ıplarına s :;s

y-o.l transferl~r yaptığı görüşü yaygınlık kazanmaktadır .• Ancak sosyt .. J. 

ı ,.·. 



c :J-(:,ortaların gelir ve giderlerinin, de-vlet ha zinesi dışında t'·ttu.l 

c:.>ljnf:,sının da bir darboğaz olaoileoc:~i ileri sürülniektedir .. :Buna. r~· 

bütün sosya1 si:~orta kururhle.rıııın ·-cahsil ettiği pirimlerle 9 s,·. _·_-. 
l'i<<~ yardımlar arasında gittikçe azalan b ir ilişkinin olduğ'c' da ·- :_·-

-c._ ;.·cı_ çıkinaktadır i Di,ğer taraftan da so.syal sigorta kapsamının 9 sod

:\';_.J_ ,:;Uvenliğin kend.i iç dinamizmi e:;:reL~i gittikçe genişledi~~i gur,~---. . 
:·r;':"Ccdirl Bu nedenlerle de sosyal s:j.::prta p~rimlerinin veriSi ks.rc: .... -:'

·cc:.:· inin ağır b as tıi:Ç;ı ile~ i sürüj.molccs:_~ir (110), .Aynı zamanda da suf.: .... 

y:::,ı parafişcal gel.irler olarak belirJ_.m:1eıı b~_;~pirimlGrin, gelirin 

~c~ıiden dağılımı üzerindeki etkilGrinin vergilere benzetildigi g0r~ı~ 

ı.·.e':tcdir (lll). Bu dur-u.nıa göre de soc~;yal sigorta kurumlarının ye,ı<:ıi;:.-. -. 

l .c·:ı_nın 7 toplumun bG~irl~ gr~pları için ]apılan sosyal t::·ansferlc:r 

u1:: ... ı'2k de2;erlendirilmE?si görüşü ya;y-::;ınlık kazanmakta,dır. 

Sosyal sigoı:-talar yoluyla so.sysl transforlor;tn· ya.i[?ıl.r-,";:._c;:...~"

gen€lliklG iki uygulamanJ,n oldu,1u ~;orülmektedir• B-..ınle,rr"::::::-. "'-~ -

:r·isi pirimler· yolu;'{la kişilerin finansınanına katıldığı sosyal si 

t;.-::. Lur~ları, diğeri de d·evletin VOl"(si &,elirleri ile karşilaciıC;ı --' -

,~, cosya.l güvenlik harcama:J..arı. (sosyal 'yardımlar) dır. Bi.:L ;;ek~: __ . 

C',ai~il1 bir gelir dağılımı ·sürecinin _ erçekleşeoeği sa vıinulmaktc:: ve: 

'<Tıca da çsşitli tehlikeler için, öz~::l ve bağımsıfi ayrı si:;ortec:'_ -· 

L.;•_:ı_·-:,J..abileceği belirtilmektedir .• Sonı..ınd.a da bir çeşit ken0:..-~<-'-- ... L-'-'-' .. _.._ 

: .· T!·ım kurumunun ~~3rçekleşeceği ğC:·ri .. ~fJÜ geçerlilik kazarııı,aktedı.:c ~-- ..... .. 

Çe şi tl i n. edenlerle çalışma ct~cünü ve gelirini k::-~:rb c::i;:;ıı:·_ -· . , 

vc;:L"(!,i gelirlGri ilc karşılanan ·ve b·L~-tqeı-ı.in sosyal transf•.::rler i~u: __ :_

' .. c:::n odenen transferler yoluyla geli:;.."' c;Uvenliği sağlanıanın da1 pek 

Jc.~.Y 0lmadığı ileri sürülmektecU.r• Özeı:;_ikle de gelişmekte olar~ i.l...L.:U''

lc;rC:e bu fonların, ekonomik gelişiJJ.enin s:::.<;la.nmasında ek kaynaklar c

:u~,rc:J;;: kullanılıası zorunlu blmaktadır. B·rt duru..ında da mecburi ve : o:::

~~~ı :::it,ortalar ~ yeniden gelir dağılıTriıı1ın saglanrııasında ye.rdımcı .,_ 

(110) Y.tı.ZGA.~.'V; A.g.e., ·s.60-61. 

(lll) .Aykut Hb8.:CID;~j2N; Teoride ve Türldye'a:e,Parafisca.l GGlirler; 
Lskişehir İ.T.İ.A·.Yayınları No .• 99/55, Ankara: 1972~ s•4i, 

(112) HaLLER; A.g.e., s~299. 
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r·umlar olarak önem kazanmaktadırlar. (llJ). Ayrıca da sosyal si :o:c,·ca 

l;:uru.mlarının kapsamadığı gruplara, Clovl et tarafından sosyal yarc~=-··~ır:-,r 

,]~-~dinde yardımlar yapılması ve b;):,J.L~lli.)" kuruluşların da katkıCla c·ı_-

l ~ .. ::.rıı1ıalarının sa 1Jlanma sı hali:r.ı,de yeni(len gelir dağıtıcı etkilerin ::_;.-~

ll.a da artacağında şüphe yoktur. Bu şokilde de düşük gelirli ,;:rurı::..L :~··ı:c, 

J.irlerinin artırılacağı ve kişisel ,~elir dağılımındaki eşitsü;~_::_:.:

l cı.· in giderile ce ği ortaya çıkmaktadı ı~ (114 )_. 

c. Sübvansiyonların YeniClen Gelir DağıtJ.cı Etkileri 

Transfer harcamaları i_çincTe yer alan ve dovlet tarafıı:::.~~E 

~.G:cunması gerekli görülen ailelerc, sc:;ktörlere ve bazı özel tegs;)i~ .s

lcTe yapılan sü-bvansiyonların · (yardımlar.ın), yeniden gelir dagı-t=~ ..:::c. 

stkileri farklı olmaktadır, Çünkü ne;c;tif vergi ni teliğindeki s:.~b-i7r::!:ı

uiyonlardan düşük t;elirli grupların ne oranda yararlandıkları 7 b•uıc

::.<:,Tşılık bu grupların süovansiyonl2.rı:c1 finansınanına vergiler y-cj -'-·'-~/--;·.~ 

ne oranda katıldıklarını b elirlemek kolay olmamakta dır. 

· GüniJmüzd e d evlet düşük ::,el ir li grupları korumak ame. ci;:·=_(; , 

.. ,.·.n ellikle bu grupların tüketti.:Si .ma.l ve hizmetlerin fiyatlarını 

(113) Harpler, çeşitli doğal afetlGr ve ı:ıara reformları gibi hel{L_:;~-
meyen d urumlar nedeniyle önsrdi. s er vet kayıpları ile ker s~_,_ __ _ 
şıldığında, sosyal sigorta ve sosyal yardJ.m kurumlarının ye. 
cağı yardımlar yeterli olmayabilir, ]enzer duruırılarda devıe·c 
tarafından zarar gorenlere t2z,jtJ.inat verileceği gibi, bu z::.:ı.:,.~_-

ların karşılanması için yan r.ıc-:.1! kuruluşlar da kur·uJ.sı.bilir. :U·u.
rada devlot bütçesinin ·etkinli,:0i sö_z konusudur. Bu konuda L • 
HALLER; A .·g. e. , s • 302..:304, 

(114) Günümüzde transferler yoluyla cslir dağılımındaki eşttsizl:;.~;:l.e
r in gider ilmesinde önemli· ::ırz1 çlardan biri, so sya ;ı_ s ig:()rta J:-u.
rumları olrııc.: . .ktadır •· Gelişmi::ı ;_'ll}:elerde sosyal si :.:,orta:farııı :~·<_ı
samı bütün iş gücünü kapsam&lcb-:ı.c:"ır. Bu oran ]'ransa 'da ve 1-c .. ,::.:, :~ 1 

da yilzde 100 ;dür.· Gelişmekte olan ülkelerde ise oranlar· oı.:.~-.ü~- · 
ça düşüktür. Türkiye 'de işgU.cünUn s igortalanma oranı . yakl'. ']ık 
olarak yüzde 25 itir. Yine bu ·: .. lkelerde sigorta _ı::rogramla:riJ .. c~<;, 
sınırlıdır. Gelişmiş ülkelerin aksine, Türki;)re gibi baz·ı ~a::o

lerde işsizlik sigortasının uy.::·ulanmadığı görülür. Geli:gınc~~-.o 

olan bu ülkelerde hizmetlerin yetersizliğinin nedeni, finaı;.B-
man sor-:mu olmaktadır. Bu UJ.lu.;lerce sosyal e,~venlik giderle:~:L
nin gayrisafi milli hasıla için;.::!~::ki payları oldukça dÜşü.kt:J..ı·. 
196 3 yılında bu oran Türkiye 1 de yüzde ı. 5 olurken, ]:ederıs.l ~·:,_l
manya 'da yüzde 16.1; ]'ransa 'clrı. yüzde 15.4 olmuştur. 19'Ti 3r:;_lııJ.
da ise bu oranın· İsveç 'de yüzete 25.2 'ye çıktığı görülnı::@k~s,~.:b.." • 
Yine gelişmekte olan ülkele:cCe, sosyal yardımların da old;..~.;~,~: o. 
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Pi;~sn fiyatlarından dJşük düzeyde tuterak b~tçe gelirleri ile sa~-

l.c,:::ccn yardımlarda bulunmaktadır. Devlet bu amacını özel kesim.deki 

~~re t::;_ci birimler yoluyla gerçekleştirebileceği gibi, kamu kGsimi yo

ı~_:yla da gerçekleştirebilmektedir.· 

Bilindiği gibi günümüzde devlet çeşitli nedenlerle sko-

J.1(,Ldi~ hayata müdahale ederek, ekonomik ::.m&çlı kuruluşlar k:.;..rms.kta 

lilZ:.:L vG hizrüet üretiminde bulunmaktadır. Ayrıca da çeşitli yollc-:rla 

özel :~;:uruluşlara da müdahalede bulunars.k bu kuruluşların üretti2i 

maL_cı.rın fiyatlarını etkilemekte ve fak:tbr fiyatlarını farklıle.ştır

uakcsDır. Çünkü devlet fiyatlar üzerinde etkili olarak,. belirli grup

lu~:·c-t ,_'.:,elir transferleri yapmayı amaçlame::.ktadır.; Bu nedenle de devle·-
: 

tin E:r~lbvansiyonlarda bulunma.sJ,. kaçınılmaz olmaktadır. 

Devletin düşük gelirli gruple.rın tükt-ttiği mal ve hizffiet

l·::Ti 3-~bvansiye etmesi sonucu, bu mal ve hizm:::tleri satın alanlara 

pi;~--e:~s~. fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark kadar bir transfer 

Ja)ılmış olmaktadır. Bu transfer oranında da düşük gelirli gT'J.pla

rul ·, lirlerinde bir artış sağlanmaktac1ır,. Üretilen malların lüks 

m:.:lJ_ar olması halinde de satış fiyatınDan daha yüksek bir fiyat ko

rı.:ı_:,"c:~::, c;elir dağılımındaki eşitsizlikl:~rin giderilmesi yönii"'lde bir 

tsrciüde bulunulmaktadır ... 

Görüleceği gibi de düşük 6elirli c<;eupların ihtiyaçlarını 

1-G,::':sııJ.z.\;sran mal ve hizmetlerin fiYatları:nı:::ı, piyasa fiyatından daha 

c,_,_;,:- 2;: olarak belirlenmesi halinde yapılan transferler kadar b·U.tçe

<:}.Gn sü1rvansiyonlar saglanr:ıaktadır.. lu-ıcak bütçeden sağlanan b'J, süb

v:..,:.ısı.:ronların da kesinlikle yeniden t.;:-:ı:ı_r dağıtıcı etkilerinin o

l up-ul.:ı.;:.~cJığı tartışmalıdır. Çünkü mal ve hizr:ıetlerin fiya tlsrında 

:~;c:ı-~·:._1 b ir indirim söz konusu oldllğunda, ::rl:Lbvansiyonlardan di..i.şük 'Te 

yU;:s e:k es,elirli bütün gruplar aynı şekilde yarar sağlayacaklc:.rınC.s.:c 

---·-----------
(114 l·;·o.lu dipnotun devamı) 
,_cJ. ·-·.:;:'_:.:; olduğu gôrülmektsdir. Bu konudr: lJuk. Taner KARAlliı.S.!ı.~;(/}TC9 
S~~':!~l·:~_ye'de Sosyal Gtivcnlik-Çıkmazı, Şamil Yayınevi, İstanbul 197-3, 
s. ')7-77. 
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sübvansiyonların yeniden gelir dat;ı·L;:ıcı etkileri zayıflayacak ve 

yeniden gelir dağı tıqı etkilerden söz edilemeyecektir. Ancak 

da müteşebbis~er:i? sübvansiyonların finansmanında kul-lanılan 

' " ou .. ı, c.~ c;_ a 

'JGI';:;i-

leri ne oranda yansı ttikları ve boyle ce sübvansiyonlardan hang:i_ öl.,.

çüde kendilerinin, hangi ölçüde ·tüket i cilerin yararlandıkları ser: cEU 

\.:.nem kazanmaktadır., 

:O evletin ekÖri-omik hayata c,irsrek mal ve hizmet üretimini 

sl:ı.bvansiye etmesinden başka, eme:)- de sübvansiye edip-ederniye ce.:_> 

tc.rtışmalı bir konudur. GenellikJ.e de devletin emeği sübvansiye en;-
' 

ıııeG inin idari bakımdan güç olduğu b c:.lirtilınektedir (115). Ancak ı;:--

gulcı.manın geliş~ıekte olan ülkelerde farklı olabildiği görülmekte( i:-·. 

G~:~ısllikle de bu amacın gerçekleşrD.t~si için, gerektibinde daha f:-::~cJ_<cı 

istihdam sağlanmaktadır •. Bu kurulusılarda ücretlerin, özel sektcir<eki 

i.i.cretlerden daha yüksek olarak düzcnlenmeleri halinde de devlet c

i:ı!Gk faktörüne piyasa fiyatından -farklı olarak bir transfer yep!.ll§ 

olmaktadır. Bu transferler in de bü.tçeC:~en sağlandığı bilinmekted.ir .. 

Bu durumda da bu açıklarw, devlet tarafından sübvansiye edilinee:::.::.in 

yeniden gelir dağıtıcı etkileri olduğu ileri sürülebilmektedir. j~: ,;1-

likle de ülkemiz gibi gelişmekte olan ve karma ekonomi poli tikas:..

nın uygulandığı, başka bir deyişle c1 evletin ekonomik yönden etki:.ı

li;sini gosterdiGi ülkelerde~- bel:~rtilen eğil:iJnlerin geçerli old: . . -:, 

sö;y-lenebilınektedir, Ancak bu dururnda da bu kuruluşların zararl2.~:.'ı

na d.olaylı vergiler yoluyla işsiz durumda olanlarla • daha düşük (:'e

lirli grupların katılınası söz kom_,,.S11 olcluğunda da yeniden geli:' 

dc:\~~ıtıcı etkilerin ne oranda geçerli olduğu tartışılabilece;ktir. 

:Devletin yaptığı sübvansiyonlar içinde en fazla önem ka

~~c::~nan, tarım kesimine ya_pılan sül:ıvc;mbiYonlardır. Tarını kesiıninuc\:i 

·L.,ı~ eticilere saglanan sübvansiyonlı:t::r. sonucu ortaya çıkan reel sos:fc:.l 

(~C:lir artışı, stibvansiydnları sa,_'~lamak için alınan vergilerin, so,::-

(115) MlCHA:s:LY; A.g.m. 7 s .. 347~ 
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JF'''l gelirdeki yaptığı· azalıştan daha f<:tzla olmaktadır (116). Çünkü 

ü:;_1 e;ticilere yapılan sübvansiyonlar som,;,cu, dikey bir yeniden gel:ı.~~, 

' 
c1a~~ılm ortaya çıkmaktadır. Ancak sübvansiyonların finansınanına ver-

Gi &,elirleri ile katılan müteşebbislsrin bu vergileri yansıtmal3.~'ı 

hB.lind e mali yük öz ellikle tüketim e.;,ilimi yüksek olan düşük zsli:.'-

li &;ruplara yükle ne ceğind en, yenic1 en ~;cl ir da ğı lımının ol urrılu etki-

]_e;:cinden söz edilemeyecektir. ~inr" aynı şekilde bu net gelirin tl

ulçülebilme.sinin de oldukça zor olCu.L:,u sübvansiYonlardan düşük ve 

;:<Jmsk gelirli bütün üreticilerin yarcrlanmaları halinde de, düs{ 

c:~lirli gruplar lehine gerçekleşen bir yeniden gelir da&,ılımındo.ı: 

,)<:Chsedilemeyece:?:~i açıktır. 

Yine devletin üretimi ve ihracatı arttırmak için sc:t acJ.ıZ~~ı 

Ç;c:;;jtli kolaylıklarla, pirimler şeklinde yapılan transferler in V(; 

'Lıı_unmla ilgili olarak yapılan sübvansiyonların da yeniden gelir ~;:ı

'·J.lımındaki etkilerinin oluııısuz oldu.;ru ileri sürülmektedir (117). 
1 •• ! • ...._. 

Gcnc::llikle de sübvansiyonların kiş :Ls el gel ir da ,S ılımını bozduğu :.~s

rckçesiyle, yeniden gelir dağıtıcı etkilerinin olumsuz olduğu be-

lirtilmekt edir. 

Gorüldü:~ü gibi de gelirin ;;-sıüden dağılırru. yönünden lmr1.u 

~.ı.aı'camaları içinde transfer harcamcı.lc.u:··ırun önemli bir yeri oldu!1;tı. 

ortaya çıkmaktadır •· .Ancak belirtilen ilişkinin gelirin dağılımınCln 

ya tay mı, yoksa d. i k ey mi olduğunu :pek :;ostermediği gorulnıektedir. 

Buna karşılık transfer harcamalarırıın aynı gelir grupları arasınc~;,~~ 

ccJöli olması da y& tay gelir daGıl:uiıı:rıın gerçekleştirilmesi yöni .. ·L;.-

,·~en önem kazanmaktadır. 

]aha once de belirtildi:'i .~·ibi ver<ülerde oldu:'iu ,cibi~ 
~ u ~ ~ ~ 

·cı'cnsferlerde de vergi yansıması, yeniden gelir ds.,ğı tı cı etkileri 

orLadan kaldırabilmektedir. Bu nedenle de ihtiyaç içinde olan be

lirli gruplara yapılan sosyal traneferlerin parasal yararları ile, 

bu t:;:·~:J:1sf'er~~~ karş~Jı~~ için alınen vergilerin menfi yararlarının 

l:e-rşılaştırılması ::inom ka.ze.hrrı$kt&dır. Bu hizmetler için pirimierin 

3rc.n.ında ~ynı zaı;ı.andac :vrtıngi ~dLi:ı;-ler ine d e başvu.rul.ırı.akt.aO.cl.I'. '· .. 

-·-··-----------
(116) SCENlTZER.; .A.g.e., s.12. 

( ..,_l:::_, ,....{) rnUR·· K ' -'- ..ı. ; li..g.e.' 
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Gerek vergiler~ gerekşe kamu harcanaları ile yenidan gel~ da

ğılımı sonucunda gerçekleştirilmesi istenen g~lirin miktarı ne 

olacaktır ? Verilen cevap.., yeterli değildir· Ancak bu yeterli 

gelirin hesabında da psikolojik asgari geçim deeil, yavaş fa

kat devamlı olarak yukarJ.ya k.a.yan toplumsal bir asgari geçim 

esas alınacaktır. Bu esasın da adalet kavramı tarafından dBğil$ 

poW.t:ik kararlarla belirleneceği ileri sürülmektedir ( 118 ). 

6. Kamu Borçlanmasının Yeniden Gelir Dağilımına Etkisi 

Borçlanma bir kamu geliri g®rünümündB olmakla beraber, 

vergiden .farklı nit.elikt..e.Q..ir. Karşılıksızdır, doğrudan doğru-

~ Ya alınmaktadır ve de nihai değildir. Devlet tah~il satarak,ta

sarruf sahiplerinden borçlanmaktadır. Tasarruf sahipleri de, tü

ketim harcamalarını kısıp, kişisel tasarruflarını arttırmak su

retiyle, tasarruflarından bir kısmı ile tahvil satın almaktadır. 

Bu dururnde devletin tahvil satımı, kull~ılabilir kişisel gelirde 

azalma yoluyla de~il, tasarruf veya servetin kullanılmasının yö

nünü degiştirerek gerçekleştirilmektedir• Genel olarak dertilebi

lir ki; borçlanma ilk etkisi yönünden gelir ve servet dağılımını 

degiştirmeyip, sadece tasarruf ve servet dağ.JJ.J..mJ.nın kullanım şek

lini de~iştirmektedir ( 119 ). 

Vergilerin ise, borçlarunadan farklı olarak, tüketime ay

rılan gelirleri azalttığı görülmektedir. Buna karşılık borçlanınaP 

görüldüğü gibi, toplam harcamanın düşmesi anlamına gelmektedir(l20). 

( 118 ) 

( 119 ) 

( 120 ) 

HALLER ; A.g.e •• s.304. 

Bu konuda bak, TÜRK; A.g.e. s. 305 

Yılmaz BÜYÜKERŞEN ; İç Devlet Borçlarının Enflasyonist ___________________ ..,...._,_ _______ ,_ ___ 
Etkileri, Eskişehir,-İ.T.İ.Akademisi Yayınvarı No.6l/29, ------..... 
İstanbul, s.27 
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J...ıu durumda devletin gelir elde etmek için e:;:onüllü borçlanma yolunı:, 

bc.şvurarak piyasc:.ya tahvil sürmesi~ bu tahvilleri se tın c>.lanların 

hc.rcr:mt:ıbilir ki.şisol g2lirlerini c.zr:ı.ltnrj:'lr:::.ktadır. Çünkü bu kişiler 

. clcvlet tahvili s& tın almakla~ taserruflr:Tının bir kısmın). devlete 

borç 0larak verı:ıekte ve bu borç vcrmonin kaynağı da, önceki tasar

ruflar olmaktadır. J::ıu durumda borçlanmanın yenidon ;elir dağıtıcı 

etkisi ,oluı:nlu değildir~.:·:. Çünkü borç tc:Jıvilleri, sahipl.::rine baş

tc: faiz olmak üzere çeşitli çıkarlar sc:ğle.maktadır. Saclanacak bu 

çıkarlar da ,devlet için. bir yük olı;-,c:.ktadır. Gerek sr.aı~ara ve gJrd::::~c 

se.ğlansn bu çıkarların ödenmesi, vcr,~c;i ~,elirleri ilo olf"_caktır • .ıJU

ııun 2nlaını ise, söz .kcnusu yükCn vcı"2;i ödçyenlcrce çckilocc;~idir. 

G._n,_.llikle de tahvil sahiplerinin yilksek _,;elirli g-ruplar olması, 

~_"_'Lts;ük ve orta gelir &uplarındaki v;:.;rt,i mükellefleri alE.:yhinc bir 

-lir dağılımına yol ctçace.ktır. Gelişmekte olan ülkelerde tahvillc

rin faizlerinin vergi dışı tutulnk'·:tsı 9 eşitsizlikleri daba da bü

yt~tn:cktcdir ( 121). 

Devletin borçlanınası yuke.rıciP,kinc1.en farklı olarak gonül

lü -::ıorçlannıa yerine, cebri borçle.nııı2yla oldut;unda, borçlanma vorii

... JO ye.klaşmakte,dır. i.- i~ indiği gibi cebri borçl2,nma; teı.sarruflarc1an 

(:.<_~il, genellikle kişilerin gelir le: :c inG on b c:.slen,ı:ıekted ir. Devlet 

cebri borçlamne. yoluyla gelir sahiplerinin sELtın aln.ıa §,"ÜCünü azal t-

mr,kta ve bu kaynakları kendi ihtiycçlO'.rı için kullaruııaktadır. Ceo

:-ci i:ıcırçlan.ınada .faiz hadleri d~/.şük tutulur, faiz gelirlarinde e.rmn 

or:::nlı bir vergileı.ııe _uygulanır ve cl.c borçlc:mms. g0lirloro göre ar-

tan orE1nlı ole,rak yr,pılırsa; borçlmı;nr:nın yüksek gelirli g-ruple.r 

yonünden 9 yeniden t;,olir dağıtıcı etkide bvlundu:::Su ileri sürülebi

lir. l.,u dururnda bcrçlcmır.anın etkilcı-'i 9 vcrc,ilerin golir dc:.ğılımının 

(121) ..uu konuda bak. JYiacit İNCE; Dovl""t :ı...orçlanması (Kc:urıu Kredisi), 
Kalite Mr:,.tbı::cası, Ankara, 1976, s.255., 
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isrklılaştırılrrc s ında ki etkilerine b cnzGmckte d ir (122) • 

..UorçlE:.rımanın gelir da,;;J.lımının farklılaştırılması yö

nünden etkisi, borçlı:mmanın han,~"-i fniz be:ddi üzerinden yapıldı,~·ınc. 

:Jat~lıdır. Eğer devlet sermaye piy2.sG s ında geç erli olc::n cari faiz 

J:ıc:cc~dinden borçlanıyorsa ~ bu d ur1ımdn borçlanme., gel ir dağılırrı.ı üze

rinde bir etki yapmaz • ..LJUU2. karşılıl;: devlet ffiiz haddini yüksel tc

:c· ok borçlanma yoluna giderse, tas:,,:rrufi:P. bulunmak caz iı:> hale .>.:lir 

ve: ttiketim kısılır. ~una rağmen. c1rlh[: önce de bclirtilc1i.ği gibi ,i.;

dcnen faiz gelirleri nedeni ile, borçlc::nnıa gelir dc::.(ılır.nnı düşttk 

c~lirli ~ruplar 8.leyhine bozar (123). 

Devlet borçlE:.rı için yc.;ılen faiz ödemelerinin, ycnic~-Jn 

cclir dağıtıcı etkileri, borçlar..ı:ıaya 2,öro daha bolirginC.ir. :Cunun 

C~a nedeni~ devle-t borçlurının fe.izlcrinin, transfer ödemeleri nitc-

liLindc olması ve trı:msfcr harcc.mr.l2rı e.rasında yer almasıdır. Gö

rülecegi gibi de bu transfcrlsrlo, t[:hvil sahiplerinin gt:üirlcri 

c-~rtmaktadır o Ancak g.:lirlerdeki bu artış, devlot in borçlandığı kc:.y

nc::klara gore do c,e;;;işmektedir., 

Dahe, oncc belirtildic_;i gibi d.e ,t;.;önüllü borçlar.J:rıe,nın ~.e

lir· da bı tıcı etkileri farklı olElC'_ktedır. L.:;.:..r faiz ödemelerinden 

ye.rarlanan özel ku.ruluşlardaki ortc~klar ve kişiler yüksek gelir 

(122) Gelişmiş ülkelerde faiz :_~0lirlcrinin artan orrı.nlı bir t2ri:fo 
ilc: ver 8 ilondirilmesinin, ,_>:lirin 2daletsiz bir şokilde dc.(;ı

lımını bE.lirli bir ölçüde önlcyecGt,i ileri sürülm.cktedir. :i:.-11-

nun da nedeni tahvil sahiplerinin odsyecekleri vergileri, du~
letten al2.cakları tahvillcrin fe. iz gelirleri ile ödcmcloric1i:i.~ • 
.Lıaşka bir deyişle bu kimseler, bci.odikiori verr__;ilorin bir };:ıs
mını, devle--'eten (:.8ri nlmakto.ciırle,r. :Dak. İNCE; li..i;_.e., s.256. 

(:ı23) Faiz had d inin yüksek tutulm~~sı s o nucu tüketimin kı sıl ıp, tc.
sarrufların arttırılması, oni'J.csyon dönenılerinde gelir dc.~;ı

lımındaki oşitsizliklerin c~zc.ltılması yönünden oluı::lu bir ot
ki sağlRr. 
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Lrubunda iseler, ·bunlar::ı.n gelirleri düşük gel ir li gruplara güre 

;y-üks elecektir. ~u durumda faiz ödomclori, .kişisel gc:Üir dağılımın

c"lrı.ki eşitsizlikleri arttıracaktır. :;:_una karşılık ke.mu kurumlarıno.. 

yc:.pılan faiz ödemeleri, kişisel c;c.lir dağılımı yönünden bir etki 

yE:pmayacaktır. 

KE~mu kurumları dışında devlot tahvillGrini satın alm1-

lc.rın, ti:,Gnellikls üzel kuruluşlarla, yüksek gelirli kişiler oldu~_;u 

scrülmektcd:i,r • ..ı...Jilindi;si gibi de c1cvlr;t tahvilleri c;elir ve sorvet 

etkisi nedeniyle 9 büyük toprc=ı.k snhiplorinin ilt;).sini çcknı.ektedir. 

~unda da devlete ole.n güven etkili olme.ktc,dır (l24:). :Wu durumdc:. da 

;rrJ.ksek &,elirli grupların, kamu t;clirlorinin bir kısmından yararlnn

r.ı.c:ları, gc:;lir dağılımındaki eşi ts iz likleri arttıracaktır. Ülkc::ıizc~o 

clduj;u gibi tahvil faizlori için 9 gc.lir vergisi muafiyetinin do tc.-

nı:ı:ımış ol.m.ası, eşitsizlikleri daha da b"Li.yütccektir .. ÇünkU gelişmiş 

ve gclişmektG olan bütün ülkelerde ,düşük ve orta c: elirli g-ruplc:.r 

devlet tahvillerina büyük ilgi e;cstcrrlcmoktedirler. :.:u dururLd2 f:::.iz 

ödcnıeleri, anc2.k g8lirin yeniden dağılımını açma yönünde etkilE::mok

to ve böyle bir sonuç ;sosyal yöndon oldu:~u kadar, ekonomik yönden 

c1o E,rzuJ.anme.rae.kt<?.dır (1~) • 

.ı.;orç:LarunE:nın cebri vo ;önüllü olması da, düşük gelirli 

gruplar yönünden önem kazanmaktadıı". Çünkü devletin, düşük geliı .... li 

c;ruplardan t:Sönüllü istikraz yoluylc:~ borçlanabilmo olanac;ı yoktur. 

l·u nedenle de devletin, bu grupl:u~ için cebri istikraz yoluna be,ş

-v--..;u:ms.sı zorunluluk gosterir (126). 

(124) Devlet borçla.runası:q.ın çe;şi tli gelir gruplerı yönünden kaz<::~n
dı~~ı onom için bak • ..o.;ÜYÜX.i:J.i.ŞEN; I ... g.E:,, s,42-47. 

(125) TUNCbR; A•[;.c .• , s.64. 

(12C) Dcvlc t bcrçlarının yıllık fr.iz odl..mclcrinden başka, bir kıs
mın;ı.n alacaklılara ödenmosinin ·.dE:: clnmomi üz8rindc önemli ot
kil Gri olmaktadır. Genelliklo de devlet b orçlarının öd ennc si
nin, ekonomik faaliye tl eri d aral tma yönünde etkileri oldu;su 
ileri sürülmektcdir. lıu nedenle de borç ödeınGleri depresyon 
dönemlerinden daha çok, onflc:syon donemlerinde yerine getil'i
lirs e' hen:. enflasyonun tazyikinin e.zale.ce. @;ı' h om de odeınclor 
için gcrGkli vergi gelirlcri:n.in kc.laylıkla sc:.sls~nc.c cağı ileri 
sürülıncktccUr. :;_u konuda bak. M81Ilduh YAŞiı..; Devlot :L:crçları, 
İkinci iiaskı, Serınet Matbaası, İstanbul, 1971, s .169-l 7J • 
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Devlet borçlarimasının yenidE.:m. gelir dağıtıcı etkisi9 tor

llli~ların gelişme düzeyi, tasarruf alışkanlıkları ve tasarruflarını 

detierl~ndirmelerine göre farklJ,lık göstermektedir (127), Genellikle 

do devlet borçlanmasının yeniden gelir dağıtıcı etkisinin, ol~~suz 

olduğu ortaya çıkmaktadır (128). 

(127)Levlet borçli!Wmasının; kısa vadeli. ya da orta ve uzun vadeli ol
ması ile, iç ve dış borçlanma olması durumları da vardır. Konu
yu sınırlamak amacıyla, bu· c1urumlı:ır :::c>zönüno alınmamıştır. 

(l2G)L.C.Miller tarafından A.~.D. 'de y&pılan bir çalışınaya göre; 
"Tahvillerin faiz g~lirleri; orta gelirlerin çıkarlarına kar0ı 
çıkan, fake,t çek yüksek vo çok c1üşük gelirli gruplar yararınrı 
bir gelir dc:ğılımı oldugunu ortc.ya koymuştur~" :Uak.İNCE; A.g.c., 
s.257. 
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K I S I M : II 

: .. LbK GbLİRL.ERİNİN E·.ARKLILA~TIRILiviASI 

ve 

S}l~:LİKALAhlN i:lWNOlvlİK E.;TKILERİ 

I. M.LbK GLLİRLEiÜNİN 1!1.ARKLILAŞTIIULiv:ASINA GENEL BAKIŞ 

1 • GEN EL OLlLR.AK 

Daha önce birinci bölümlin ikinci kısmında incelenen tt:Fak

tör ]iyatları Analiziıı nde, Neo-Kl~sik Teori gereğince faktör .fiyat

larının. dolayısıyle de emek faktorüntt.ı. gelirinin, tam rekabet koşul

larn1ın geçerli olduğu arz ve talep mekanizmasına göre oJ uştuğu belir

tilmişti. Bunun sonucu olarak da, marjinal verimlilik kuralı gereğ:i,n

ce, her faktörün marjinal biriminin katkısına göre 1 toplam gelirden 

pu.y aldığı ileri sürülmüştüa Ancak t:,ünümüzde faktör talebinin ve do

layısıyle faktör fiyatlarının belirlorunesini sağlayan marjinal ver»n

lilik kuralının varsayımlarının da, tartışma konusu olduğu belirtil

mişti. :Bu dururnda faktörlerin fiYatla::'ının (gelirlerinin), piyasa 

süçlerinden ya da mekanizmasından daha çok, kuvvetler dengesi olarak 

tanımlanabilen bazı güçlerin etkisi3rle oluştuğundı=ın söz edilmiŞti. 

"Gelir Dağılımının l!'arklılıştırılması" başlığını taşıyan 

il>::inci bölümün, 7 birina.ii...ı.kısmında da; gelirin oluşumu ve oluşumunda!} 

sonraki s~eçte, piyasa dışı güçlerin (koşulların) etkisi ile, geli .. r 

<la:,J.lımının farklılaştırılması (deglştirilmesi) incelenmişti. GörL~

dü.~;·u. §)ibi de gelirlerin oluşumu sürecinde; servet da,ğılımındaki eşit

c=l.zliklerin giderilmesi, :faktör fiyatlarının değ·iştirilmesi ve eğitim 

olc:Lrıc.lldarından yararlanmada fırsat eoitliğinin sağlanması ve gelirin 

cılu;;uıı1undan sonra da}yeniden gelir du .. _,ıtıcı politikala:.la faktör ge-, 

l:Lrler inin farklılaştırılacağı genel olarak b elir ti1mişti. Bu geliş

;·.ıc.lere bağlı olarak da, günümüzde gelir dağılımının Neo-Klasik Teori-

_ nin anladığı anlamda, faktörlerin fiJatlandırılması şeklinde ele a

ı:ı.~.1Tüadığı görüşünün geçerlik kazandıl.:;ı ileri sürülmüş ve gelir dağı

lımında piyasa dışı güçlerin etkenlik kazandığı konusunda birleşil

m.işti. Çalışmamız yönünden emek faktorilnün gelirinin farklılaş tırıl-
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ması on em kazandığı için de; ".Einek ve İstihdam .Politikası Yoluyla 

.1i'aktör li iyatlarının Farklılaş tırılınası "·başlığı altında genel değer

leı;ıeler yapılmıştı. Bu bölümün son kısmında da - bu kısımda - emek 

iaLtö:~ü gelirlerinin. farklılaş tırılınasında en etkili güç olan sendi

lw.la.rın, ekonomik etkilerinin teorik· olarak ineeleneceği söylenmişti. 

Özellikle emek gelirleri yönünden soruna bakıldı.C;:ında, 19. 

yüzyılda işçi ve işveren sendikalarının ortaya çıkınası ile, ücretle

rJ. tam rE;kabet koşullarından çok, eksik rekabet koşullarına göre o-

gorülmektedir. Gerçekten de ücret-pazarlık süreci, bir taraf-. 

t;:.::. s enel ika temsilcilerinin' diğer tarafta da işletme yöneticilerinin 

b1ü·uüduğu iki yanlı monopol (Bilaterial Monopol) durumu olarak orta

~nı çılmıaldadır. Bu nedenle de iki yanlı monopol teorisi ve bu teoride 

c.cçcrli olan kayıtsızlık ettrileri analizi, çoğu zaman kiiçük değişik

liklerle ücret analizine uygulanabilmektedir. (129). 

Günümüzde tam rekabete yakın bazı kısmi piyasaların bulun

mc:.sı2ıc:~ karşılık, genel eğilim faktör fiyatlarının tam rekabet piyasa

laı'ıncıa oluşmadığıdır. Çünkü ekonomiye hakim olan güçlü ve sınırlı 

sayıdaki firmaların, ekonomiyi önemli ölçüde yönelttiği bir gerçek}i:Lr. 
/ 

Günilinüzde faktör fiyatlarının genellikle. karteller ve tröstler yoluy

la oluştuğu ve bundan da, fonksiyonel ~elir dağılımının önemli ölçü

de etkilendiği kabullenilmektedir. Bu nedenle de piyasaların biçimle

riyle, piyasaların rekabet tekclleş:na durumunun$ gelir dağıl::ı,mıriın' 

b tlirlenmesfride. öneını :ii ·tir· etken oTeluğu "ileri sürülmektedir .. · 

. Bu gelişmelerin sonucu olarak_ Ja, modern gelir dağılımı teo

rilerinin çoğunluğunda, piyasada rekabetin kısıtlanmış olduğu varsa

yJ.mından hareket edilmektedir. (130). Bu nedenle de tam rekabet koşul

l:n:'ının gerek emek ve gerekse mal piyasc..sında aksadığı ve gtinlimüzde 

r;rııc:o:...n çok satıcısı ve çok alıcısı yerine, tek satıcısı ve tek alıcı

sı olduğu görülmektedir. Emeğin tek satıcısı olan işçi sendikaları 

ile, emeğin tek alıcısı olan işveren sendikalarımnı emek piyasasını 

tam rekabet koşullarından ayırdığında şdphe yoktur. Bu nedenle de bü

:_~ü.:n işçi ve işveren sendikaları, birbirlerinin rakipleri olmaktan 

(129) William j .BAUMOL; Economic The or~ anel O era tions Anal sis , 
1'hird Edi tion ,Printice Hall Interna tio:B.al Ed.i tions ,London ,1972 
s.415. 

(130) Bu konudaki teorik görüşler için bak.Sai t DİLİK; Servetin Geniş 
R;i tlelere Yayılması, A. ü .Siyasal Bilgiler Fakül tes·i Yayınları, 
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çıkıp, birbirlerinin karşıtı olmuşlardır. (131)~ Ancak Samuelson~ gliı1ü

müz iş piyasalarında rekabetin tam olmadıf2ını söylemenin, bunun sıfır 

oldu.gu anlamına gelmiyeceğini belirterek, günümüz piyasalarının reJca

bct ve ğdenecek ücret üzerinde bir dereceye kadar monopol kuvvetinin 

blüunduğu bir karışımdan ibaret oldugun1:ı. ileri sürmektedir (132). 

Genellikle sanayileşmiş ülkelerde ücretin (fiyatın), iki 

yanlı monopol koşulları içinde gerçekleşen pazarlık ile oluştuğu gö

rüsrLi. c;eçerli olmakta dır e Bu pazarlıkl2.r sunucunda da artan ücretler 

(fiyatlar) talep artışına yol açmış, fiyatlar yükselmiş ve sonunda 

(la bütün üretim faktörlerinin maliyetleri karşılıklı olarak artış 

,~;üstermiştir .. .Artan maliyetler, artan :r·iyatları yaratmış ve artan fi

yatlar da nakdi ·ücretlerin tekrar artmasına yol açmış ve ücret -fi

yat y2.rışı diğer etkenlerı e birlikte, enflasyonu körüklemekte devam 

e tıniştir. Enflasyonla birlikte, tam istihdamın sağlanması da önemli 

bir sorun olmuştur. Bu nedenle de devletler enflasyon ve işsizlik so

ru:rnmun çözümü için piyasa fakt or lerini tam bozmadan, çeşitli yollar

?-a ücret ve fiyatları düzenlemek amacıyla politikalar geliştirmek zo

rwıda kalmışlardır ~ Genel olarak "Ücret ve Gelirler Politikası" ola-.· 

rak tanımlanabilen bu politikalarla da, çeşitli yollarla ücret ve fi

yatların oluşumunu etkilemek istemişlerc1i:>:> (133). 

İkinci Dünya Savaşı'ndan soıu~aki dönemde, ozellikle emek 

faktörünün fiyatın:rn (ücretinin) b elirlenmesinde Neo-Klasik İktisat

çı'ların ileri sürdüğü tam rekabet piyasasındaki arz ve talep mekanız

ması geçerli olmamış, işçi ve işveren sendikal_arının karşılıklı pa

zarlıkları yanında, devlet de etkin bir l"ol oynamağa başlamıştır. 

Başka bir deyişle piyasa güçleri ya da ıüyasa mekanizması c.ışında 

bazı güçler etkin olmuştur •. Devlet to.rafından asgari ücretler tesbit 

.(130'un devamı)No,·39l,Ankara 19769 s.lG0-161. Krel1" Ücret :ı:ayının u.
zurı dönemde değişmemesinin, yalnız tekel derecesinde ônemli değişik-:-

1ikler olmamasına bağlanmaktadır .. 
(1 31) Ekrem OZEL11A.S; Ü ere t ve Ücretlerde ]: arklılık, İstanbul İ. T. ! . 

.Akademisi Türkiye Ekonomisi Yayınları No o 7, İstanbul, 1976, s .17. 

(132) S.AltlUELSC~: i Jk.tisa t, A. g. e & , s, 6 24. 

(133) :Bu konuda bak. Sel~hattin ZAİI\1; -~iirkiye'de Ücret ve Gelirler 
Siyaseti, TU.rkiye İşv.eren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 
1974, So3·-5e 
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c.C:~ilı:ıiş, b&zı özel durumlarda da mE':hkcme;ler ve hakem kurulları tara-

fınc~e.n ihtiyari ve cebri tahkim yollc::cıyla ücretler bE:üirlenmiştir. 
7Jy t:,ulE~nan "Ü cr etler ve G&lirl er Pul it ikr~sı" ile Çi e, ç eşi tl i şekil• 

l cr(c ücret ve fiye. tlara müdahalol cr ere bulunulmuştur. :Du müdahale

ler. de gönüllü ve yasal uye-,ul~ı·malr:r ;:ıcklinde belirmiş ve ülkeler 

içinc1o bulundukları el{(Jnomik ve sosyc.l Cluruı::üara gör o tercihlerini. 

yc)mışlardır (134). 

Günümüzde gönüllü uy gul2.na ::ı.!f'.tı Avrupa ÜlkelE-ri 'nde ge:- . 

ç erli ulnıaktedır. A:ST tarafından ]'. Al;~ı2lıye., İsveç, Hollt::.nda ve İn-

0·iltcro 'deki uygulmıı.e.le.rla ilgili :..;lr:rr.k yr~pılan bir çalışmada: il

ginç sonuçlar& varılmıştır (135). ~c.lışınada hükümetlerin asıl gö

revinin,~ işçi s endikalerının ücret tz:lcplorinin ve işverenlerin de. 

bu t:e.lepler karşısındaki tutumlarının, daha ılımlı ve yapıcı olabil

:ııcsi için, uzlaşmayı sağlayabilecek sosyal v;,:_ ekonomik bir rolitike. 

izlcı1ck olduğu belirtilmiştir. 197 4 yılının ortalarında İngil ter o 'de 

hükü.ıııct ile işçi sEmc.ikaları arasınc1c,ki anlaşEıaya dayanan "Sosyal 

Kontrct" uygule..ması ile merkezi sGnr1ikf'.lf,r be.zı talo:plerinin karşı-

l h ı . d k ·ı • ı . b ·-ı ., . ı ı d " l ., ı .. ~.s.r.:.r,~c::.sı a ın e enc.ı.ı erıne a; ı scrkı <:e. e.rın a, cı.~:ıa ı.LıL ı uc-

ıoct tc..::...lcplerinde bulunacaklarını tacüılı.iJ.t ctTn.işlerdir. Mcrkuzi sen

c~ikc~lerın hükümetten yerine getirilmesini istedikleri talepleri ş1.ın-

laı ... olmuştur: Konut yarÇiımı, ücret yc:rdımı. ve bu yardınıle.rın denet

lcn:.cıcsi, emekli ve düşük gelirliler için yeni maddi olanaklar ilc 

iş e:;::ı·antisi sağlanması, 

Yesal yollarla uygularne. ç;ünl.~müzd8. A • .0 • .D. 'do görülmekte

c.~i::c. :...u uygulamada :Uükürn.E:tler ücret ve ± iyatle.-rı doj~rudan doğru.,;ra 

l:o:ı.trol altına e.lmakta ya da d.ondurı:ıcktc.:~dır •. 1966 yılında İngil te

ro 'de başvurulan bu uygulama ile Nisc::r~ 1967 'ye kadar, enflasyon o

ranı yüzde 3 oranında azaltılmıştır • .lı .• ::ı.:.D. 'de de bu uygulama sonu

cu 1971-197 3 c1önemincl.e yıll~k enflasyon hızının öz el tarım dışı ko-

(13~-) :Wu konuda bak. "A History of Incomes Policy, "Economist-n, 
Yolume.254, Nunih.er.6866t <29 lVlarch-4 April• ,l9'f5~·s.92-94· 

(135) Bu konuda bak. tHr"-:re p.-.J_:J,ıc.iGs, Ir.ı..i'latiön~and Industrial Rela
tionsn, The OECD OBSERVER, No.26, july-August 1975, s.l6-l9. 
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slı1do yüzde 1.7 ilG yüzde 2.3 are-sında azaldığı görülmüştür (136) • 

. Ancak ücr0tlerin bGl.i.rlcnmosinde, ya da nomimü ücretlo

rin de€~işiminde piyasa güçlerinin (mekanizmasının) dışınde"ki güçle:

rin etkinliği, özellikle London School of Eccnoınics Öğrotim Üyele

rinden Prof. A.·,;.Phillips'inl950 yılında y2yınladığı bir makalesi 

ilc tartışına konusu - olmağa başlarıı.ıştıt'.JLL'. Ücretlerdeki değişmelcr

lc, işsizlik ornnı arasında bir ilişki oldu~unu belirten Philli~s•e 

c.:ü:cc; işsizlik erenındaki artışlar, ücretlerdeki artış oranını dü

şil.rmckte veya işsizlik oranındaki düşüşler de ücrctlerdeki artış o

rr,~nını yüksel tmcktedir. Li teratürc"?lıillips Eğrisi" olnrak ge::çer.ı. vo 

ücretlerdeki do3işme ile, işsizlik cr2.sındaki kantitatif ilişkiyi 

1) elirleyen bu görüş, ücretler in belirlenınesini _piyasc.daki emek r~rz 

ve te. lt; bine bajladığı için, s ondik~"l2.rın e tk il cr ini ortadan kaldır

mc~ktudır. Çünkü Phillips E&;risi 'no t:ıc.iro? s endikaların varlığına re. c
men ücretler ,emek arz ve:; talebine t_;öre belirlenmc;;ktedir. Ancak Phil

lips E~risi'nin taruninlc;;rinin aksinc 9 son zame~larda yüksek işsizlik 

ve hızlı enflasyonun (yüksGk fiyc:tt o.rtışlarının) birar&da tecrübe; 

cc~ildiği eörülmE.ktedir (137). Yapılc:ın çalışmalarda ücretlerdeki ,;or

ç-:_,kleşmiş değişınelcrle,Pla.illi:ps BLrisi ilc tcı.hmin edil.:.:n değerler 

<.·..rasında büyük fe,rklılı..."Lclar old u";u, öz ellikle do 19 67 yılından son-

:;:-c_ ücr8tlerde e;orçekleşen de2işmt:.lcrin, tahmin edilen değ·erlerin çok 

tız.cı"inde olduğu or-tc:,ye, çıkmaktadır. 1970yılında gerçekleşen ücret 

ve aylıklardaki d et_~işme yüz d e 12. 5 iken, tahmin ed il en de ğer yüzde 

5.3 olmuştur. 

Görüldü~ ~ :j,:bi ·_I'.J:ıU.l..ips Et,r is i yaklaşımının esasını; emek 

2rz ve talebi aresınclaki farklılı;J,ın, başka bir deyişle işsizlik 

oranının ücretleri belirlediği ve bu ore,nın derecesine göre de, üc-

(136) Çalışmamız ın sınırlarını e.§El2Eıc.k için daha fazla ayrıntıya (Sir
ınemekle b er ab er, uzun döneında gönüllü uy gulamala:r?ln, ya sal uy
gulamalardan daha etki:Li olduğunu bolirtebiliriz. 1ak • .A.g.m. 

(137) :Phill:Lps Eğrisi yaklaşımının notünal ücret he.ddinin değişimini 
açıklamadaki yetersizli~i ü:;.;crinde çeşitli gorüşlcr yardır. 
:Ju konuda bak.A.MARİN; ":ı?hilli:ps Eğrisi 11 (Doğuın:l95ü-Olüm)", 
(Çevi.Suat OKSÜZ), ESAD:Eı.~, Cilt.XIII, Sayı.271977, s-343-354. 
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ret ±Erklılıklarının büyüycce:'1'i ys d2 küçülece 1:;i düşüncesi teşkil 

ctı::cktedir. :.2u durumda düşük iş s izlils:: s oviyos i, dahe hızlı ücret 

: ~rtışına yol açmakt2dır. 

Ücretlerdeki değiş:ıneleri 1 belirtilen etkenlerden başk2. ct

~~uılsre IJaslayan t§;öruşler,Pl:ı.;~~., .. i;ps EC;risi ile ilgili çalışmaların 

~~~crinleştirilmesinc neden olmuştur. lıu çe.lışmc:üarda 1 ücretleri be

lirleyen dieer etkEmler olarak şu.nlctr incelenmiştir (138): 

- Geçinme indeksler ine: eki (hayat pahe.lılı.'!ınde.ki) cı.c·:.ir::.-
~-..:ı . _,. .) 

neler, ücretler üzerinde ek ve bcı,~iJ.msız bir etki yapmaktectır ~ G,_;;çi1J.

ı'ıc indeksierindeki artışların hemon, hemen yarısı ücretler üzcr:L.'1.c~c 

kendini e:_östermiş ve ücretler9 VE::rilcn belirli işsizlik seviyesinde 

yi.':.ksc.lmesi beklemen orandan, geçinme indskslcrindeki artışların y2~

:cısı kc~d8.r artmıştır. 

·- Verimlilik ve k~r gibi diGer de:ğişkenlcrin de yine 

cşnı 9ekilde9 ücr;:;t dc;'::tiş:ıneleri üzerindeki etkil6ri incclcmniştir. 

- lı.. G. H in es tarr~f ında n y; ı:. ılan b ir ç2.lışm1:~ da, s cmdilw.-

1~"'.rın ücret de,;işmelcri üzE.:rindc çok onemli ctkilor yc~:ı;ıtı,':~ını ,3os-

- Pi;'{B.Sc,nın rekabet ve monopolist k~tre.ktGrinin de, tic-

Tct dcgişmt.;le;rini ctkilediJi görülmüştür (139)" 

Çc:üışmamızin kcı.:pscanı ·il':. sınırlı kslarak,önce emek ge

lirlerinin farklılaştırılmasında s endikaların [;Emel etkileri ile eko

nomik etkileri üzurinde durulacaktır. Daha sonra da sendikaların c.ko'

nomik etkilerinin, c:,elir dağıl...:mı.ını.n feı.rklılaş·~ı~ılması yönünden., ,i.k,c

:: ct 1 eJ.:flaeyo:..1 vJ is ~ihd&1l .etki:ı eri gen,~ü oJ;.ar.ak incelenecektir. 

(l 3Ô ) D emir 
tılar _ .. ..,._._, 
19-27" 

(139) Z.AİM; 

A,ASL.AN; İşsizlik, Ücretler ve l'i;yatlcg .Arasındaki :Bag-ın
Atatürk Üniversitesi Y&yınları No.J06 1 Ankara 1973·, s. 

• ·~ ..... Q 

A.g.e-, s.15~ 
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II. SJ.:JiLİKALARIN 1KU:NOMiK :GTKlLERİNE G:sNEL ::ı..Jı.KIŞ 

le SENDİKALARIN G.ıillEL ETKİLLRİ 
A, 8'-mdikaların-: Etk·il=e:rJ.,p~_ Genel Bakış 

Sendikaların genel olarak üç çeşit fonksiyonundan, et

kisinden söz edilmektedir. Bunlar; ekonomik, politik ve sosyal (psi

kolojik) fonksiyonlar olmakta ve de içlorinde~sendikaların ekonomik 

fonksiyonları önem kazanmaktadır (140). Sendikaların gelir dağılııra 

üzerindeki etkileri ile ilgili bir dei~crlendirme yapJ.lırken de, ge

:nc:llikle sendikaların ekonomik etkilerineten hareket edilmE:ktedir (141). 

Dunlop, genel olarak sendikaların belirlediği amaçla

rı, maksimum şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını ileri sürer. 

J...,unun için de Dunlop '& göre senelikalar, hedef değişkenlerini mümkLL.'1. 

olduğu kadar büyük sa:ptarlar. J3u hedef değişkenleri de; ücret haddi, 

s c:ndikalı işçilerin toplam ücr,:;t kc.zancı, toplam ücret ke.zancı + iş

sizlik sigortası yardımları toplamı ile diğer başka değişkenler ol.

mc:'.ktc.:ı.dır • .tcyrıca işsizliğin asgari düzeyde tut-ulması da, diğE:r bir 

değişken olarak önem kazanmakta~ır. Dunlop ücretlcrlo birlikte,is

tihdam sorununu da ele almakta ve omo.:;in talep el3.stikiyetine önem 

v~rmcktedirQ Çünkü işgücünün talep ol~stikiyeti birden büyük oldu

ğunda, daha yüksek ücret haddi daha düşük toplam ücret kazancın2 

yol açacaktır. 

(140) Sendikaların politik fonksiyonl2rı; demokratik ülkelerde ge
çerli olmakta ve bu ülkelerde sendikalar, işçi sınıfının po
litik gücünü yönlendirerek, toplumun diğer.kesimleri ile ken
di aralarında hak ve sorumluluklar yönünden bir denge sağla
maktadırlar. Lu nedenle de işçiler; ya do~udan doğruya işçi 
partileri kurarak meclise girmekte, ya da bu gücü bütün siye.
si partiler üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanmaktadır
lar. Sendikalar sosyal fonksiyonlarını da, toplumda bir sosyal 
grup olmanın kendilerine sa;ladığı üstünlükle gorçekleştirmck
tedirler. Çe.lışmamız yönünd.Gn önem kazanan ekonomik etkenlik
lerini de; kooperatifler, işçi şirketle;ri- ve toplu sözleşme
ler yoluyla belirlemektedirlcr. Lunlar içinde de bizi daha çok 
ilgilendiren, toplu sözleşmaler oımaktadır. 

(141) Lu konuda bak. jEKING; A.g.o., s.43-44; PEN; A.g.e., s.l07-lOu. 
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Dunlop'un görüşüne karşı Ross, sendika yöneticilerinin, 

sendika üyelerinden farklı amaçları olduğunu belirterek, sendikala

rın ne kantitatif. ne de diğer hedefleri maksimum yapma konusunda 

olmadıklarını ileri sürmektedir. Öte yandan Ross, sendikaların poli

tik kuruluşlar olduğunu ve bu nedenl::: de çeşitli baskılarla kar::;;ı

karşıya kaldığını söylemektedir. Bunun için de seiıB.ikEdarı:ı;ı ,_ ya-p-: -ı,.,,..., 

baskıları dengel,emekle görevli oldut,unu belirten Ross, maksiınizas:'on- · 

cu bir hareket tarzının, mekanik şekilde uygulanmasının da karıçık

lıklar yaratacağı görüşündedir. Ross, sendikaların üzerine baskı ya

pan gruplarının çok ve isteklerinin de birbirinin zıddı olduğu.ı.vıu ile

ri sürerek, sendikaların bu baskıları uzaklaştırmakla görevli oldu

ğnnu belitmektedj.r~ :Su durumda sendikaların politikaları Ross 'a g(jre; 

iktisadi olmayıp, politiktir. 

Sendikaların fonksiyonlarının açıklanmasında, uzlaştır=,_cı 

bir görüş Reder tarafından ileri sürulmüştür. Reder, sendikaların 

fonksiyonlarını, ücret dışı konulardan hareketle belirlemektedir. Bu

nu..ı-ı için de Reder genel amaçların maksimizasyonu yerine 1 işe gj.::ci~

lcrde uygulanacak sınırlamalarla' sendikaların pazarlık güçlerini 

B.rtırabileceklerini savunmaktadır. Bu nedenle de Reder, sendikaların 

ücretler üzerindeki etkilerinin onemsiz olacağını 9 ancak durgunlulc 

donemlerinde bu etkinliğin önem kazanabileceğini belirtmektedir. 

Kuvvetli sendikalar ve bunların s·özcüleri de, sendikt:~l<:Tın 

gücünü9 emek faktörünü teşkilatıandırma yönünden ele almaktadırlc.r. 

B-ı.ınlara göre sendikalar, diğer faktör sahipleri karşısında daha da

~ınık ve güçsüz olan emek faktörünü teşkilatlandırdıkları için, d

nemli bir görev yüklenmektedirler (142). 

Marxistler de, sendikaJ..arın ücretleri arttırrnek dışınc~a 

başka amaçları olduğu görüşünele birleşerek, sendikaları tarafsız 

ya da politik olmayan organlar olarak görmemektedirler. :Marx 'a 

sendikalar herşeyden önce, "İşçiler.ı::ı sınıfsal bir ilk öğrenimi VDJ:'Grı 

öngLi. tl er, işçilerin kuvvetlerini topladıkları merkezler, örgütlenme 

ıı·ı or kezler i 11 dir., Bunun sonucu olarak da s endikal ar, ücre:tlilik sis-

temini ortadan kaldıracak örgütler olarak önem kazanmaktadırlar (14-3) • 

~(142) BRONl!'ENBREJ:Ui!:E.I1; A. g. e., s. 257 • 
(143) Bu konuda bakoA.LOZOVSKI; Karl ı .. ıarx ve İşçi Sendikaları, (Çevi. 

Nuri ÇOLAKOGLU}, JYiay Yayınları ,İstanbul,l975, s.ıg·. 
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Ka:pi-'çalist sistemin genel eğiliminin, ücretlerin ortalama düzeyini 

yüksel tmek olmayıp 1 bunun ak~ ine ortalama ücretleri dü.<::<ürme etE:lL::ı.~ 
';i '-' 

olduğunu ileri süren Marx 1 iŞÇi sınıfının normal ücretler için ;y-aptı

~ı mücadelenin, ücretli lik s is temin in ( ecirlik sisteminin) bütünün- . 

den ayrılmasının olanaksız olduğunu ileri sürmektedire Bu nedenle de 

I:J:arx:, işçilerin kendi bayraklarına, muhafazakar bir ilke (şiar) o1.an: 

11Adil sir iş gücü j çin, adil bir ücret" ilkesi yerine~ "Ücretlik e is 

·~eai (ecirlik sistemi) kaldırılsın" illeesini yazmalarını savunmakta-. 

dır (144) .. Çünkü Marksizm'e göre ·J.cretli işçiler , topyekUn. ekono

rnik ve toplumsal sistemden önce - henüz bu sistemi değiştirmemiş ol~-. 

sa bile~ ücret yüzeyini deği~tirebilecek güce sahip olan, değiştirme~ 

zor1.,ında olan aktif bir unsurdur"(l45). Bu durumda da Marx'a göre sen· 

dikalar, güçlerini basire"tsizce kullanırlarsa, amaçlarına erişnıekte 

la sm en başarısızlı ,ğa uğrayacaklardır (146). 

Sendikalar yönünden tartışmalı bir konu da, sendikaların 

mono:polcü satıcı olup-olmadığıdır. Sendikaların,öhemli ölçüde emek 

arzını kontrol etmeleri ve bu şekilde gelir ve çalışma koşullarını 

düzenlemeleri nedeniyle, bu görevlerinin sendikaları . monopol1eştir

c1it;i e;orüşü ağırlık kazanmaktadır (14 7). Bu nedenle de sendikalar 7 

-taırı rekabet piyasasını bozdukları için monopolcü satıcı olmaktadırlar. 

Aı1cak bu görüşe kar ş ı olanlar, sendikaların emek monopolü yarattığını 

Jabul etmeyerek, sendikalaşmayı ve buna ba2j;lı olarak da toplu sözleş-;

li1.GlE.;ri sadece ücretleri arttırdığı için benimsemektedirlero ·Bu duru

ma gvre de sendikaların, emek yönünden bir monop-::>1 yaratmadığını şu 

c:;cı'ckçelere dayand ırmaktadırlar (148): 

(l~:-4) MARX; Ücret, 1(;1yat ve Kar, A. g. e., s .9 J, 

(1L:.5) Alpaslan IŞIIIT.ıi; Ücret~ Doğan Yayınevi, Ankara, 1975, sc94~ 

(l~-6) 

(147) 

(148) 

Marx 1a göre sendikalar, mevcut sistemin doğurduğu sonuçlara 
karşı küçük çarpışmalardan ibaret bir savaş yürütmekle yetini:p, 
aynı zamanda bu sistemin değiştirilmesi için çalışmadıkları ve·· 
teşkilatlı kuvvetlerini çalışan sınıfın nihai kurtuluşu için, 
başka bir deyişle ücretlilik sisteminin (ecirliğin) kaldırılma~ 
sı için bir manivela g~bi kulla~~adıkları mürece, amaçlarına 
erişmekte tamamen başarısız kala caklardır .... Bak..,MARX;A,g~ e., ,s· 
s.93-94 .. 
Adnan LA VKAN; n_»n.~.L(!elj.r_:i.:.Jİ..~e.r.ip,,q.§_j:_şg.!-__ .Ş'v:J.dj.kaları. ve;. iDF:vl~:-· 
_tin Etktle:r.i n, Adana İ o Tc İ .. A karl em isi De:r.~•js;jSqyı...-3:;Mar tr· 1974.,.s,33 
BROlU·1J.'t8l-thlH~ER; A.g.e., s,.2J4-2J5., 
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- .Emek bir mal değildir ve bu nedenle de, monopal kom.wu 

olamaz. Sadece .mallarda monopol söz konusu olabilir. 

Sendikalar, emek satıcısı değildirler. 

- Sendikalar, ekonomik kuruluşlar gibi gelir ya da k~r 

cinsinden herhangi bir şeyi en yükseğ·e çıkarnıayı amaçlamazlar. 

-Sendikalar, gerçekte politik kuruluşlardır. Amaçla.rı da 

üyelerini tehlikelere karşı korumak ve üyelerinin isteklerini. yerine 

getirmekle sınırlıdır. 

- Sendikaların olmadığı durumda monopolcu işverenlerin 

pazarlık gücü, sendikalaşmamış işçilere göre çok fazla olacaz;:~n:jan, 

yine rekabetten sapmalar olacaktır. 

Genellikle de sendikaların monopolcu satıcı oldugu gör-:5.şü 

bcnimserunemektedir. Çünkü daha önce ele belirtildiği gibi sendika.lar, 

politikalarını uygularken çeşitli ekonomik ve sosya~ baskılarla kar

şı-karşıya kalmaktadırlar. Bu dur-cı.nı da; sendikaların serbest }ı2.rG

ket etmelerini kısıtlamaktadır. Ayrı ca sendikalarınf emeğin t<.~,lep 

elastikiyetini tahmin edebilmeleri de olanaksız görülmektedir. Bu

nunla b irlikte ücretlerdeki deC;j.şmelere karşılık, işsizlik orc.;.nında -· 

ki eğilimlerin de, sendikalarca güzönüne alınması zorunlu gözU..lcw.ek

tedir. Günümüzde sendikalaşma oranının yüksekliğine bağlı olarak, 

emeğin ikame oranının azalması da onemli bir gelişme olmakta ~149) 

ve pahalılaşan emek yerine, makine ikamesi tercihi ye.pılmaktac~ır. 

Bu eğilimler karşısında, sendikalaşma oranının da düşük olduğu ge

lişmekte olan ülkelerde makine yerine, emek ikamesinin bir tercih 

nedeni olarak ortaya çıktığı guri.ümektedir .. Belirtilen nedenlerJe 

sendikaların ücret dışındaki konularla ilgili politikalarının 1Yi.i.yük 

bir kısmı, bu etkileri önleme çab"\J.arı olarak önem kı:ızaruiıakta(lır. 

Örneğin iş tecrübesi aranması, işe girişlerin kontrol edilmesi,ye .... 

tişmeye ilişkin kurallar konulması, .mal piyasasına doğrudan yr:.~:nlaiı 

müdahaleler bu konudaki bazı ~rneklerdir. 

Günümüzde .sendikaların fonksiyonları konusunda önen kaza

nan görüş ise; sendikaların monopolcu satıcı olmaktan çok, emek -p:i.

yasasını düzenleyici kurumlar olduğudur. Bu görüş de çağdaş elwno-

(149) LAVKhl~; A.g.e., s.34. 
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mik gelişmelere uygun düşmektedir (150). 

Görüldüğü gibi de sendikalar ekonomik faaliyetlerinde, 

ücret ve ücret dışı konularla ilgilenmekte ve genel olarak da --

müzde aşağıdaki görevleri yapma amacını taşımaktanır::..c. .... \-L)..i.)~ 

Sendikalar; işçiler ve işverenler arasında bir güç don
gesi kurmaktadırlar. 

Sendikalar; işverenlerle, işçiler arasında geli:ı::- daj,~ı

lımını farklı la ş tırmaktadırlar. 

Sendikalar; düşük gelirli grupların politik güçlerini 

dizginlemektedirler. 

Sendikalar; endüstriyel verimliliği artırmaktadırlar., 

Sendikalar, ve dolayı·siyia toplu. sözleşmeler 9 ücre+J p·;~-ir. 

verimli ve ucuz bir yöntemle belirlerınıesini sağlamal:

tadırlar. 

Sendikalar ve toplu sözleşmeler; bireylerin kendi i}Lıj_, 

kendilerinin görmelerine-olanak verdiğinden y demokru. t:i 1
\ 

sürecin işlemesine yardımda bulunmaktadırlar~ 

.Daha önce de belirtildi~~j_ gibi sendikaların 1 bu amaçla rJ. 

ye,lnız başlarına gerçekleştirebilmeleri güçtür • .Devletin de bu po

li tikalardan (uygulamalardan) yam_-ı.· olması gerekir~ Bu uygltiar.ı.alarla 

il <'.:.ı il i olarak, aşağıdaki tartışmc:.lar önem kazanmaktadır: 

- Oneelikle sendikaların işçilerle, işverenler arasında 

bir güç dengesi kurabilmeleri için, devlet-tarafından emeğin mohi1i

tesinin (hareketliliğinin) sağlan.m.ası gerekmektedir., 

- Yine sendikaların, yalnız başlarına gelir dağılımını 

c:L::: :_~iştirme çabaları da yeterli olmaz ve devlet yeniden gelir da~~ı-
-

tJ_ cı politikalarla' gelir dağılımına müdahale d e bul unınak zorundadır r 

- Ayrıca sendikaların diisıük gelirli gruple.rın poli tilr 

gliçlcrini dizginlemeleri de,. genellikle- bu gruptakiler in sendiko.sız 

olnıc:;ları nedeniyle gerçekleşmez ve bunun ya-nında da Ilkimin kimi c1iz-

(150) jEKİNG; A.g.e., s.44-45• 

(151) Bu konuda bak. MCCORMICK; A.t.e., s.l69-170 ... 
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ginlediği" sorularına da kesinlikle cevap verilemez. 

- Endüstriyel verimliliğin artırılması da, yalnızca sencü

kalarca sağlanamaz. Bu amaç, sendikalarla birlikte devlet taıc...i_ . 

DY&;Dıanan selektif istihdam vergileri ile gerçekleş tirilebilir ~ 

- Toplu sözleşmelerin ucuz ve demokratik bir yöntem olı_-:.z.:~

sı da, enflasyondan sorumluluğun sendikalar ve toplu sözleşme düze-

ninin üz erine yıkılmasına yol açtığı için tartışma konusudur. 

Görüldüğü gibi ~endikaların fonksiyonlarını yerine getir

mekteki etkinlikleri, devlet tarafından bazı ted)irlerin alırunasına 

b c::.{_lı bul urunaktadır. 

~. Sendikaların Gelir Dağılımına Etkilerini Belirleye~ 
Teoriler 

.Daha sonra da gôrülecez;i gibi, sendikaların ekonomik 

etkıler i olumlu ve olumsuz yönden çok ;yönlü tartışma konusudur~ Bu 

etkilerin inçelenınesi de, sendikaların olumlu ve olwnsuz etkileri +lo, 
belirlenen etkilerin yansıması yönünden önem kazanmaktadır. I3·;ı, kcr:ı

da altı teori ileri sürülmektedir (152). Bu teorilerden "Yeniden Da

ğılıır?. Teorisi" (The Redistribution Theory) i 11 Verimlilik Teori s i" (The 

Productivity Theory) ve 11 Tüketim Teorisi 11ne· (The Consumption Theor;r) 

-::}.;re~ sendikalar gelir dağılımına olt:unlu etkide bulunmaktadır,, Buno. 

karşılık nEnfla.ıyon Teorisi 11 -v(The Inflation Theory) ile uyeniden--1'ahsiP 

Teorisi nn~ (The Rea.ll-oeıe(t.imL.~;~:ty) göre ;sendikaların etkisi olum

suz, "Hay~l Teorisi 11ne (The Ilıusion Theory) göre de; sendikaların 

g,üır dağılımına etkisi nötr olmaktadır. 

- Sendikaların gelir dağılımına olumlu etkilerde bulun~ 

d n&;. unu il eri süren "Yeniden Gelir Da::;::ı.lınu Teori s i ttne göre; sendika·

lr:,:::' ve toplu sözleşmeler fonksiyonel gelir dağılımını değiştirme.k1iG·

ö.ir. Sonunda da emek faktarünün G.S.M.H,daki payı artmakta ve dio]E:r 

f.:.:Jcl:;ör gelirlerinin payları azalmaktadır. 

-"Verimlilik Te:orisi "ne güre de; işverenler toplu sözle§

::ıelerin baskısı altında kalarak, etkinliklerini artırmaya ve yenilik-

(152) BRON::E'ENBRENNER; A.g.e., s.242-244. 
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leri kullannaya zorlanmaktadırlar. Bu d uruında da ekonomik büyüme ı-.~ 

zı artmakta ve ülke düz ey inde daha büyük GSlYIH yaratılmaktadır. ır;,~ 

yen GSIIlli 'dan da, emek faktörünün daha büyük pay ala~ğında şü:phe ~rok 

tur. 

- Toplu sözleşmelerin olı.,unlu etkileri olduğunu savcınan serı 

teori de, "Tüketim Teorisi 11dir. Bı..ı teori daha çok "Yeniden Da.7;ılı:n 

IJ:'eorisi "nin bir uzantısı olarak görülmekte ve genellikle de, toplu 

C' '-'zJ :~şmelerin uzun dönemli etkilerini gözönüne almaktadır. Teor~ye 

.;öre toplu sözleşmeler; fonksiyonel gelir dağılımını emek faktör:ı:~ 

lehine değiştirmekte ve bu yeni duru.m da, emek faktörfuıün alım gücü

nü artırmaktadır. Sonunda da toplam talep artmakta ve tam istihdam 

gerçekleşmektedir. Bu gelişmelerden ,de 1 diğer faktör sahipleri bir 

zarar gôrmemektedir. 

Sendikaların gelir da:~~ılımındaki etkilerinin olumsuz oldu

C:;unu savunan teoriler de; "Enflasyon Teorisi" JVe -"Yenid'en Tahsis '11. · 

o::-isi 11 dir. ..: · 

-Bu teorilerden "Enflasyon Teorisi"; toplu sözleşmelE?rin 

paı~asal ücretleri artırıp, fiyatları yüksel ttiğini ve bu durumdan da 

dar ve sabit gelirliler olan emek faktörünün zararlı çıktığını ilç::'-i 

sürmektedir. Bu nedenle d e sendikalar, gelir dağılımını iyileştir

mekten çok, daha da kötüleştirmektedir. 

"Yeniden Tahsis Teor'isi 11ne göre de; sendikalı sektö~le:c

deki ücret artışları, sendikalı-sendikasız bütün sektörlerde çaıı

şanların daha yüksek ücret taleplerinde bulunmalarına yol açmak~r.::.

dır .. Artan ücret talepleri de, işsizliği artırmakta ve bu duruıiı da, 

sendikasız sektörde ücretlerin düşm.:;sine neden olmaktadır. Bundun 

b&şka da, üreticiler sendikalı sektörün ürünlerini daha pahalıya 

8.lrnak zorunda kaldıkları için de sendikalaşmadan zarar görmektedir-

ler. 

Sendikaların gelir dasılımındaki etkilerinin nötr oldusu, 

"Hay~l Teorisi 11nden hareketle savı...ı.."lulmaktadır. 

- 11Hayal Teorisi"ne gore~ s·endikalı işçilerin toplu sözlesı

meler yoluyla ancak tam rekabet piyasasında gerçekleşebilecek bir 

ücret geliri elde edebilecekleri, daha fazlas:ını elde edemeyecekle

ri ileri sürülmektedir. 
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Belirtilen altı teori, bir başka yönden de onem kazamııcı.l~ta

dır. Yukarıda ileri sürülen olumlu ve olumsuz etkilerinin genel dc,:;er 

lernesi de, toplu sözleşmelerin yansıması şeklinde ele alınmakta ve 

kamu maliyesindeki vergi yansımc:~sına benzer şekilde incelenmekted.iro 

Bu teorilerden "Yeniden Dağılım Teorisi 11 , "Yeniden ~'ilhsis 

1'eorisi" ve "Enflasyon Teorisi" ne göre; toplu sözleşmelerin e·ckile

ri, işverenlerin üz erinde kalmayarak 9 tüketicilere yansımaktadır ... B1ı

na karşılık "Hayal Teorisi~ s ''Verimlilik Teorisi 11 ve "Tüketim ~i.: oorisi 11 

ne göre de, toplu sözleşmelerin etkisi yansımamakta ve işverenlerin 

·Li.zerinde kalmaktadır~ 

9Görüldüğü gibi de, sendikaların gelir dağılımı yönlinden 

ekonomik etkileri, tartışmalı bir konu olmaktadır. Ülke ekonomisinin 

içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal duru..ınun 9 sendikaların ekononıik 

etkilerini b elirleyeceğinde şüphe yoktıJ.r. Belirtilen her teoriı_ıin, 

ülke koşullarına göre geçerli olc;,cağı ve yalnız başına sendikal&:şm<:~ 

hareketinin, gelir dağılımını ol1:unlu yönde farklılaştırmayaca,:::;~ (de

(;iştirmeyeceği) açıktır. Daha önce de belirtildiği gibi, sendikr~lc.rJ.rı 

c tkileriyle gelir dağılımının d12 ~ iştirilmesinde devlete de öneııı.li gö

revler düşmektedir. 

2. SENDİKALARIN EKONOMİK ETKİLERİ 

Sendikalar ve toplu sbzleşmelerle gerçekleştirilm~J.r ts-

tenen ekonomik etkiler~ genellikle ücret ve sosyal yardımlardaki ar

tı;;;lt::rla birlikte 9 çalışma koş 1.ü.le.rının iyileştirilmesi ve sencüka

lı sektördeki istihdamın düşmesinli1 önlenmesidir. 

Sendikalı sektörde istihdamın düşmesini önlemek y.a. c11:.1. 

bu sektörde istihdamı artırma çabaları yanında, sendikalı ve serlcU.

kasJ.z s ektörler arasında ücret hadler inin farklılaş tırılına sı da {_;en. el 

amaç olmaktadır. Yine sendikala:c, ücretlerle ilgili olarak ücret 

farklılıklarını azaltmak~ ge:rçek ve parasal ücretler dt;.zeyini 

lsmek, vergi öncesi veya sonrası olmak üzere gelirin ücret VE:. 

c -t~.:j_-

arasında dağılımını değiştirmek çabası içindedirler. Bunlar yanın(~a 

çalışma koşullarının iyileştirilm.esi de, sendikalar açısından örıeın.li 

olmaktadır. 

Sendikaların bu istekleri karşısında., işverenlerin c~G J.car

şı teklifleri ve davranışları olmaktadır. Çünkü nı-aliyet unsurln.:L·ı 
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içinde önemli bir yeri olan ücret ödemelerinin, toplu sözleşmeler so

nucu işverenin odeme gücünün üzerine çıkması, işverenlerin faali;yet

lo~~ni de tehlikeye düşürebilmektedir. Bunun için her iki taraf da, 

}ı<:;r karşı teklife göre, en yüksek kazancı elde etme çabası içinde bıı-

1-t_r,:rtr""''kt'?dır ~ Bu durumda toplu pazarlık düz eninde, ücret pazarlı 1C;ına 

~.r;r'.'l o::ı -'3.:1 ücret seviyesinin hangi verilere gore tesbit edilece[:i so

n.:.nıJ yap:-ı.lan bütün pazarlık gorüşmelerinde karşılaşılan çözümü en 

fÜÇ bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır (153). Sonuç olarak da, top

lu pazarlık düzenini açıklamaya yönelik bazı yaklaşımlar, her iki 

t:::t:cafın da isteklerini Ş3killendirmcktedir .. 

Toplu pazarlık sorununu çozümlemeye yönelik iki temel .;ra};:-
. ' 

1aşım vardır. Bunlardan biri paranıet-rik, diğeri stratejik yaklaş:~nı-~ 

dır (154). Parametrik yaklaşımda send:i.ka (veya işveren); işveren~:ı.ı 

(veya sendikanın) davranışını kabullemnekte ve kendi davranışını C:lu 

ouna göre ayarlamaktadır. Stratejik yaklaşımda ise; sendikanın(işve

renin) davranışı~ işverenin (sendikanın) bütün muhtemel tepkileri 

güzönüne alınarak belirlenmektedir. 

Toplu pazarlık sürecinin ba.şlangıcında sendikalar, işva~en

lerden taleplerini yerine getirmelex·ini isterler. Doğal ol
1
arak d0 j_sı

verenler, bu taleplerin tamamını kabullenmezler ve bazılarına tepki 

sostererek, karşı teklifler ileri sürerler. Bu şekilde parametri~ 

~raklaşım olarak başlayan toplu pazar lık süre ci, yer ini s tra te jik yak

laşıma bırakır. Başka bir deyi;ıle muhtemel her karşı teklif karş::ı_sın

da, en yüksek kazancın sağlanması için pazarlık başlar. Stratejik yak

laşımda tarafların karşılıklı tepkilerine göre, kendi stratejilerini 

belirlemeleri sonucunda toplu sözleşme süreci "Non-Zero-Suın Oyum:ı."nu 

a:ı:ıdırırr~ 11Non-~Zero-.Sum Oyunu" nu açıklığa kavuşturmak için de onee

likle, "Zene-r:rS.um··-Oy.ıınU]uu .belirtmek gere.kj;r.:~· ~!~.e:r:o-sum Oyunu "nda b ir 

turafın kazancı, diğer tarafın kaybı olmaktadır. Buna karşılık t~rphı 

pazarlığa uyguladığ·ımız nNon-Zero-Sum Oyunu"nda ise tarafların an.

lc::uıamaması, iki tarafın da kaybetmesine yol açabilmektedir. Aşa,~ıda

ki tabloda~ çeşitli uzlaşmaların sendika ve iş..verene neler kazand-3..r-

d ı ğı :gö_~ü1rrt_e.k i; ed ir , -~ ·, . 

(153) .Ali Çli'BUK; "Sendikalar].ı.n ve Devletin Ücret Hakkının Muhtevası
nın Tayininde Rolü", Ankara :1:" .. rr. f.,Akademisi Dergisi, Cil t .. 2, 
Sayıol, 1970, s.39. 

(154) Bu konuda bak. MCCORMICK; A.g.G., s.99-100o 
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11Non-Zero-Sum Oyunu"na Göre Toplu Sözloş

mel erde Uzlaşma 

3 o o 
ı !O o 

o 2 o 
o "2 o 

o o ı 

o ;o 3 

Kaynak: L. j .·IvlCC0RMICK; WagGs, Penguin 
kodcrn Ecnnomics, 1970, s.ıoo. 

Görüleco.~;i gibi uzl::,~şma, ınE~trisin esas köşE.gcni üzE.rinde 

.jlı_:dı:: zorundadır. Uzle_şms.; tarafların gü_ cü, blöfleri, bilgisizlikle

r i ('Ju0.c.üe.lıklı::~rı) il e sendika ve iŞV(;r '~.nlcrin tüketicil c:r i s öınür

D1c;yo istekli olup-olı:ıamalarına bazlı bulurJ.nıaktadır •· Burada önemli 

bir nokta da, strat_ojik yaklaşımın b'~zı durumlarde. tskrar paramot

,:ı:'ik y2.klaşıma dönüşobilmeaidir •. Örrc[:in sendika, üyelerinin belli 

lJi:ı:' ücr(. tin al tınde. ücret kabul etmcc'.iğini ileri sürebilir ve artık 

bu ı-ı.oktedan sonra s tre teJ ik yaklaşım ı; oç srli olmaz. 

nNon-Zero -sum Oyunu 11 gorE:~incc te.rafların anlaşaıııc=tm&sı, 

t2rLfın da kayb ctmBsine yol ·açacc.:~ı için, taraflar anle.şmak zo-

ruııc~c~ kalacaklardır. GGnellikle ücretler nçısından varılecak bir an-

1.-::-.şm:~nın; istihdam, toplam üretim ve fiyatlar genel seviyesi yönün

c:cn de incEüenmesi gcrE:ıkecektir. 

·A. Toplu Sözleşme Düzeninde Ücretierin 
belirlenmesi, (H.i.;:cks .. JYiodeli) ' ' ... .L~; 

Tie.ha önce dE: belirtildi3i g1bi, toplu sözleşme düzeninde 

ttT~.::.flr;rın anleşması zorunlu olmaktc,c1ır. _;-,nlaşm.:mın saı~:lanamamc:sı, 

i.ki tETe.f ın da kaybıne yol açacak ve 2nlc:.şme da tarafların pazarlık 

e-,-0-çl:;rine göre şekillenecekt:l.r. Çünkü iki yanlı monopol (Lilaterial 

:t,~cJ·l .. '~:ol) riyasasının özelliği; tek alıcı vo tek satıcı olarak, işve-

i 

1 
1 
! 
1 
1 

ı 
-'· 
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ren ve işçi ssr.dikalarının biraraya gelmelerini gerektirmektedir. Yi

ne iki ye.r.lı monoı::;ol ı~·iyasasının başkc~ bir özelliği de, bu piyasala

rın te.m rekc.bet lJiyasalarından farklı olı;::.rek belirsiz olmalarıdır .. 

ÇünLii emek piyasasında tek 2:lıcı ve tck satıcının bulunması ve re-

1:~-:::.bct ;y-orinejtoplu :p8ze.rlığın geçerli olması, ücreti belirlonebilir 

olmaktan çıkarmakcadır,. 11 .... ferdi hüviyctte ole.n tek e.lıcı ve tek 

setıcının ~er zaman dcvamlı ve kararlı bir dengeye ulaşamaması do

j:-:111 olmaktadır (155) .. j.Robinson'un deyimiyle de; bu çeşit _piyP.sa

lc:~r2~, dengesi belli olmayan monopollor c.dı ve:rilmektedir (156) • .._,u 

c1urumda tarafların @o_,.J<;lo:rini. tayin eden unsurların vori olmsması ve 

dzollikle değişken olması, ortaya çıkacak ücret haddini belirsiz kıl-

j .RcHicks, sondikalaşmanın olmeof1aı baline g:)r.e, sşrı,q::5:~g 

br·.skılc~rı sonucu işverenin, ne ölçüde dahı?. yüksek bir ücret ödemek 

zorı._ı.nd.e. kalacağını ele ı::larak, belirsizliğe çözüm getirmiştir. l.ıura

c~<:.'. bc:.skı aracı olarak grev ele alınmrJcte ve sorun işverenin uzlaşme. 

o[;·risi ile, sendikanın direnme eğrilerinden hareketle çözfunlenmektc-

c~ir (157). 

Ücret 

işverenin Uzlaşma Eğrisi 

u 

"' Sendikanın J?irenme Eğrisi 

Zaman 
o 

Şekil 11 Toplu SBzleşme~azeninde Ucretlerin Belirlenmesi 

--·---·-------------
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Sekı"ldekı· (o-u~'') u'"cret ""..,ddı·. sondı·k,-:-._l'"'.,rın ı ., .ı..ıc. , ..: c, bu unmadı:?_:ı ZBEEn 

i;:vcr:::nin adernek istediği ücrt:t baddidir. İ9vcren bu safhada,ödcyc- <..,.· 

cc,;i cr~ha yükssk bir ücret haddinin işysr{ne olan rınliyeti ile, gre

ve [,id ilr,10si halinde gr evin işyerine olc::~n mF:liyetini karşılaştırır. 

Grcvin rrıE,liyeti; greve katılan işçi sc:yısına, gr-evin uzunlu,3'una,i.ş-

-v cr cı1in s toklarına ve iş ver en in piyas2c~a die cr iş v;.:;r enl er karşısın

c::~.ki durumuna bağlıdır. Uzlaşma e:~ris i bu durumda işversnin, gr ev 

ııcC:c..niyle oderrJ.eyi kabullendiği ya de. bc.şka bir deyişle' ödemeye gü

cünC:.n yettiği en yüksek ücret haddine kcdar yükselir. İşvercnin öde

:~ıcyc [MCünün yettiği ücret haddini i$0 çu etkenler belirleyecektir; 

- Üret.ilen mal ve hizmetlerin piy2,se. fiyatle,rı 

İşgücünün marjinal verimlili~i 

İşgücü yerine ikame edilebilecek,diğer üretim iRktörle

rinin fiy-atlerı 

-Benzer işyerlerinde ödenen ücr0t hadleri 

İşveren bu etkenleri gözününe 2.l2.rak., toplu sözleşme gö- _ 

rüşı:ıcls:rinde tavrını bEüirleyecek ve uzlaşma e,ğrisi de, önce yE: vaş, 

C:~·-.hc_ sonra da e:;revin süreeine göre hızlc.~ç,caktır. Çünkü grev uzadık

çc, ücretler _de yükselecek ve artık belli bir· noktadan sonre, uzlaşı:ıa 

c·~risinin yükselmesi - işverenlerin ödemeya güçlerinin yc;;ttit1·i en 

y~ksck ücret haddi - durmcaktır. (Ü ) 'den sonraki ücret talepleri 
ı 

iso; işv<:::renin ödemeye gücünün yettiGi dcbil, ödemeye zorlandı,ğı üc-

~:·ct hs.dlori olmaktadır. Bu ücret hadleri işverenlerin k~rlarını or

tr.:.c~2:n kaldırdığı için~ sonunda işv..;;rcnlorin piyasadan ç c;;kilı=-ıeleri 

s0z 1-;:unusu olabilecektir. Görüldü";ii {_sibi de,işverenin ücret polit'i-

lee::. sı t~ c:.n cll ikl e ; 

Ödemek istedi~i ücret, 

Ödemeye gücünün yettiği ücr0t, 

Öd~moye zorlandlğı ücret politikası 

Cl:.:2.k üze-re bir sıra takip etmektedir-. İşvcronin ücret politikası 

:~L~crindG, ka:w.u oyunuh da etken olduju gözc1Gn uzak tutulmamalıdır. 

:2;> 3' işverenlerin davranışlarında bir Go,~;işiklik olı:ıe.zsa, sendikalar 
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ücret taleplerinden yavaş yavaş ve.,zcsoçeceklordir. Grcv tehdidinin 

...::thili olmaması durumunda, sendikc.nın direnme e~?;risi (ÜÜ) ücrot c.1i.).-

z eyin i (A) noktasında kes ecektir. Bu nokt8dan sonra s cndikanın Clc.;~re.n-
' mco~ gücü kalmadığından 9 ücret tEüc.binCI.cn vazgeçmek zorunda kala c::1r-

tıı". (ÜÜ) ücret düzeyi aynı zaiLı2.nü2. e.sgari ücret düzoyi oldu.~u için, 

·c;[cretin en alt düzeyini temsil ctlllcktcdir. 

Sendikal düzende ücrotin oluş1=wa,g,ı yer~ işvGrc.nin uzle.ş

ı·.ıcı eğrisi ile, sondikc.nın direnme of.srisinin kosiştiklori .(ü
2

) ücret 

düzcyidir. Gorüldü,>;;ü sibi de işv::._:ccnle;rin uzla§r:ıa c,~risi yüksJlon, 

sendikaların direnme eğrisi de e.lçr~lc:.n bir eğim gostsrı:lt:ktedir. ôr

.::ıeğin,sendikanın direnme eğrisi; o ülkedeki sendikalaşms oranını:.~, 

işçi sendikalarının r::ıali ve politiK &:,üçlerine, işverenlerin toşki

l2tlanıp-teşkil8.tlanmadığına ve kr•.mu oyunun grevler hakkındaki c[,-:- v-

rcEışlarına göre şckillonebilmcktcdir. tşvercnlorin uzl::1şır,e c"i-risi 
.) 

d;::;; e,rcvin me.liyeti ile daha yüksek bir ücretin rüaliyetinin işl;,.;tı;lc 

.yönünden de,~orlondirilmcsine, işverenlerin kendi aralarında anlc,şr:ıc'?. 

(l cr GC ol er in m s endikalaşmış ol u:p-olmemalarına, ı~ıal ve faktör piy['.-

;::r.lc_rının durumu ile,ülkenin konjonktürel duruınuna ba31ı olarak be

lirl enınektedir. 

Görüldüğü gibi ücretlorin bolirleru~,csi, tc:.rsfların slicü 

ilc yakından ilgili olmaktadır. Ücı~:.:;t teorileri içinde, gürı.ürı:ı.üzt~c 

u::.ıcmli bir yeri Glc:m "Pazarlık Gücü Teorisi" ne göre. de~ ücret c~·t.1zc-

yinin oluşumu, otomatik iktis~dJ. mcke.nizmalar yerine, işçi ve işve

renlerin davranışıarına göre gc.rçcklcşmcktedir. İş piyasasında cmc.Jc 

c~rz ve tal o :ı;; mekanizmasından baş ko., çok çe ş i tl i ve b irbirine. kcr ~:ı 

etki yapan kuvvGtlcr vardır. Bu kuvvctlcrle, bir tek ücret cl üz cyi 

olus;mamaktadır. Çünkü ücret d~Lzcyinin,cn yüksek ve 011 düşük sınJ_r

ları vardır. Bu durumda tarafların pezarlık güçleri, ücrst düzeyi

nin bu iki sınır arasında e.laca;ı y-eri belirleyecektir (1513). Bu 

bclirlcmcdc de, daha önce belirtti{;'imiz gibi; işverenin uzlaşme, 

(158) Bu konuda bak. Sabahattin ZAİM; Çalışma Ekonomisi, İ.Ü.İkti
sat Fakültesi Yı::tyınları No. 306, İstanbul, 1972, s .186. 
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, __ ;~risi ile, smdike.nın direrune e.ğrisini c,tkilcyen güçler etkinlik-

lcrini,göstereceklcr. 

13. 1'o.Plu Sözleş.me .. Düzeiiinde Ücret'· İstilidam Vf;.· 

Üretimin Belirlemnesi (Lewis .... Rees Modeli) 

ı 

. ... :-

Sendikgların ekonomik otkiL::rinin belirlenmesinde Recs 'in 

çı::-.lıs;mr::.1arı, sorunu çeşitli yönlc_riylo incelediği için önemli olmak

tı:cuır (159). Lüwis 1 in çalışmalc-:rındc::ı:ı de yc-~rc:.rlanan R c<~s 1 s t:ndika

ı.::~ı'ın nisbi ücretleri artırmalarının; scndiknlı sektörde: istihdamı 

c~"L~s~j.r c;ce[:ini, buria karşılık sGndike.sız s c,ktörde 2.rzın artıp, ni sb i 

ücrctlerin düşGce~~·ini ve sonunda da toplam üretimin aze.lac2.ğını ile-

ri sürmüştür. 

Uc retler 

u 1 

u 
o 

ü 
n 

o 

T 
u 

T 
t 

A istihdam 

Şekil: 12 Nisbi Ücretler ve Nisbi İstihdamdaki Degişmeler 

Şekilde (AA r) emek arzını, (Tu), (Tn), (Tt) de sırasıyla; 

s ~.:nC:ikalı s ektordeki emek talebini, s endikas ız s ektördeki emek ta

L ... 'uini ve toplam emek talGbini - scn<üke.lı ve sendikasız sektör1Gr 

(159) ]u konuda bak. Albert REES; "The Effoct of Union on Resourcc 
Allocation", (:Ocr.BIEIT-HOCHWUU:;), Rcadings in lVIicroeconomics, 
HOlt Rinehart Winston, London, 1970, s·375-3G2. 
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to:ı;;lc::mını - göstermc:ktedir. Sendikc-~lq;nn::.dan önce ücret (Ü ) 'dır. 
o 

S c.nc":ikelaşma ile birlikte s endikal ı s cktorde ücret (Ü ) 'e yüksel-. ı 

tilc:litinde, istihdam (E ) 'dan, (E ) 'c etü~er. Bu duru,.'ll senclikasız o ı ':>' 

scktorde sınek arzını [:rtırıp, istihdc:ı.ıııı (E
2

) 'den (E
3

) 'c çıkarırken, 

t:.croti dE. (Ü ) 'YE- düşm8ye zorlar. Toı!lnm istihdam yine (OA) 'dır. 
n 

:ı:'-·-LCl.J fonksiyonlc~rının marjinal vcrimlilicc oe<~lı olduju ke.bul edil-

e~ ii\ i için d e, bu o gr ilE.r in el tındE~ kc.lLn c. lanlar, eıne :~in gt-rçek 

(·r,.;·l) - \...... ... , 

cl. ikr~lı 

üretimidir. E.ınc(?;in yoniden tahsisi ve buna ba .>::lı olz,rak sen

soktorde istihdaının düşmesi, bu sektörde (E c a E ) gibi bir 
o ı 

"Clr- c tiEı ke.ybıncı. yol c~. çar. S endikcı.sız s oktürdcki istihdam artışı is c:; 

(E
2 

1 g E
3

) gibi bir üretim kaze.ncı y2r[~tır. Bu alanlar are.sındaki 

f2.rk - (bcde) dikdörtgeni ilE: göste;rilcn e.lan - üretim kaybıdır .. 

Bu fark; istihdamdaki de,S,işme, çarpı ücretlerdeki de:Sişmcnin yarı

sın2 Eşit olmaktadır: (bcde. />,E. l/2 ; _ _., ü). 

Re es üc~st artışlarının, s en dikalı s ektörde istihda~ııı dü

şurdü[ünü ve buna karşılık, sendike.sız sektörde emek arzını artırd~ğı 

ve ücretleri az al ttı,~ını b 0l irtmektcdlr. Sonunda da toplcur1 üretimde, 

lJ ir c~ üşme olmaktadır. Bunun nedeni de, hor iki s ektördeki talep e.::;-

rilc..rinin doğrusal olmaması ve her ikisinin de,aynı c.;1iıne sahip bu-

1 IJnmrr;:ıa s ıdır. 

Sendikalsşma ile birlikte g0rülcn nisbi ücretlcrdGki artış, 

ıns~ji istihdamdaki azc.dışa neden olm.::.ktcdır. Çünkü senclikcı.lı sektörde, 

cr·lc_'.in ücretinin (fiyatının) cı.rtınası kr:::.rşısında işver8nlGr, serınaye

;)ro~un tc:kniklere yöne;lecekler ve cm~k ye-rine diğer faktörler ikame 

::..C:.ccc;;klE:rdir. Ancak bu durum maliyetlerdeki artışı azaltmc:sıns. rc:<;

ucn 1 ;yine de ortRdan kaldıramayacE:ktır. Çünkü ortnlcma birim mc:.liyl;t-

lerine yapılan il~vsler; nihai ınannıllcrlc, sendikalı sektörde üre

tilen hizmetlerin fiyatını artırac~ktır. Sonunda da, bu mallara olnn 

tellerı e.z2.lacaktır. J3u durumda sendikslı sektördeki nisbi istihdaı:ı; 

EiG1c:likslı işçiler yerine başka ürotim fc,ktörlerinin ikaın8si ve tü

li:oticilerin sendikalı sektörun dnha pc,hslı üretimi yerine, daha .ucuz 

nihni ınE~lları ve hizmetleri ikame etmc.üeri ile düşecektir. 
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Re es 7 L ewis 'in 19 57 yı lındc.li:i he sc:~plamalarınde.n har ekotle , 

.. ~ • .: ... ,.:_:::;.'dt. üretim knybının 600 Milyon :Dol:::~r ya da milli üretimin yüz-

c~ c 0.14 1ü kadar olduğımu hesaplamıştır. ::;.;u kayıp Arnold Herberger 

t~.:::'c:iınctE~n firma monopolü için bulun2.n y~zdo 0.1 ora:ru ilc eynı bü-

y-... Jdükte olmakta G.ır. 

Lewis, sendikaların nisb1 ücretiere etkisinin lS;57-1958 

yıllC'.rında A • ..L:.1. 'de ücretleri, sendikr'.lc-:şmaınış sektörl~re ornnla 

yüz·(lc 10-15 oranınc12. c.:.rtırdı~ını hcsc.plr:mıştır. ScndikcüP,şmrmın nis

bi istihdam etkisinin, nisbi ücret etkisindon farldı olm.adığı da, 

;;-ine Lowis tarafınd.an hesaplanmıştır. L.::,şlm bir deyişle tc:plu söz

ıc,şr.ıclcrin etkisi~ sendikalı sektördeki istihdamı, sendilmsız sek

tor(oki is tihdc:una oranla yüzde 10-15 oranında azaltmıştır. 

C. 'Toplu Sözieşma .Düzeninde- Ücret ve İstihdamı'f.l:L-İliı
likte Sağla:nrnE'. sı Modeli 

Görüldü~ü gibi Rees Modeli'nde ücret artışları, istih-

c~c.ınc~n. ve to:plam üretimde düşmeye neden olLıaktELdır • .:C:·aşka bir de3riş

lc ücret artışları ile birlikte, öncGki istihdam düzeyi yerini ko

rı..:ıyo,ı:mmakta ve .eriek yerine, diğer faktC.irler ikame edilmektedir. 

i.ııma karşılık aşağıda incelenecek birinci durumeta, üc

ret c.rtışları ile birlikte,eski istihr1c.n1 düzeyinin de korunduğu gö

:ı:<UnıcJ~tc dir. İkinci durumda ise; ücret r:rtışlarının uyardı .. ~;ı taloj_J 

kc-.yım::.l2rı sonucu, istihdamda artışleT se.~;lE:.n..."''laktadır. Önce birinci 

(~urumu görelim. 

A 

ücretler 

B .. --

T 

E3 istihdam 

Şekil: 13 Ücret Artışı ve lstihdarnın Korunması 
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Şekilde sendikaların ücret haddini (Ü ) ~den cu-.,-) 1 yı:: ;-,! _., ·-
. .' ı / 

r;ıası hr:Ltıi.nde ı istllld.am, (E )~den (E ) 'ye düşmektedir. Çünkü daha ö:ı.-
ı 2 

ce de belirtildiği gibi, firmaların iş gücü talep eğrileri negatif 

e:J;imlidir ve bunun sonucunda da ücretler artınca, emek talebi düş u·

ccktir • .Bu durumda (Ü 
2

) ücretinde çalışmo.k is teyipte, iş bulameyc.:·:-

lar (E
2

E
3

) olacaktır. Sendika tüm üyelerinin hem kazançlarını s hor,ı de 

istihdamlarını göz önüne aldığında? işverenin (Ü ) ücretinden (~ ) 
- 2 ı 

emek istihdamını kabul 8tmesini istey-ecek, e.ksi D.alde grcv tchchdin-· 

de bulunacaktır. İşveren, sendike.nın tcklifini kabullendiğinde (B) 

noktc.sınR kayacaktır. Görüleceği gibi do bu nokta, işverenin talep 

Gğrisinin dışında olmgktadır. Bu d-urumda sendika dahe. önce Ro es Mo-· 

d<ö:li 1nden farklı olarak, hem ücretleri yükseltmiş 1 hem de istihdam 

düzeyini korumuştur (160). Ancak sendikanın başo.rısı; sözleşme ynpı

lan sektörde işverenin yüksek k~r oro.nları ile Ç8lışması, işverenin 

ücret artışlarını fiye.tlarına yansı tc:bilecek güçte olması ve sendilın 

ilc uzlaşmayı benirn.seıniş veya çeşitli nedenlGI'le greve yol açı:r,Euna 

c::rzusunu duymuş olmasına bağlıdır. 

J.ı.şasıdaki şekilde, ücret c~rtışlarının uyB.rrm:-,sı iler t::ı.lep

tcki ve dolayısiyle istihdamdaki kaynwlar görülrn.ektedir. Sendikalo.

rın ücretleri yüksel tmesi he,lindc, o;);or yükselen ücretler emeğin vc

rimli1iğinde de bir artış sağlıyorsa, bu durum emek talep eğrisini 

yvkarıya doğru kaydıracaktır (161). 

ü ı 

ü 

Şekil: 14 ücret Artı~ı ve Talep Kayması 

(160) LIPSEY~STEINER; A;g.e., so4l5. 
(161) S~IUELSON; A.g.e., s.627-62Ü. 
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Şekilde ücret hadlerinin (ÜÜ) 'den, (Ü ü ) '0 yükselmesi 
. ı ı 

sonucu, 8ill.Gk talep e~risi de (TT) 'don (T T ) 'ye kaymaktactır. Bu 
. ı ı 

durunıda yeni. denge noktası (~)'dir. Görüleceği gibi do bu nokta, 

eski denge noktası olan (A) 'ya göro 7 hem ücretlerin, hem de istihdr~

ı:ıın arttığ:ı:nı göstermektedir. 

:Bu durunıda sendikalar emek talebini artırıcı :politikalar 

yoluyla, ücretle-rde_.artış sa;:;ıamnktP.d.ırlar. Sendikalar iş&,iicü ve

rinliliğini artırmaktah başka, ilgili işkollarında gümrük tarifele

ri uygulanınası, yüksek nonopel ke.rıc.r.ı sağlaruna sı, ürE:tilen mallr::.rın 

rckl~mının yapılmasında yardımcı olvnmc:~sı gibi yollara da başvurn

rak, talep eğrisinin kaydırılmasını gcrçckleştirebilmektedirler. 

III. SENDİKAL.ARIN EKONOMİK ETKİLERINİN, GELİR D.AGILIIviiNIN 

Fn.RKLILAŞTIRILMASI YONÜNDLN GLNEL DEGERLll\lliSİ 

Sendikaların, toplu sözleşmeler yoluyla ekonomik, sosyal, 

politik (:psikolojik) amaçlar peşinde koştuıçıarı 1-:'i il inmektcdir. Bu 

o .. t"1lnçların da genellikle, ekonomik ve ekonomik olmF~yan amaçle.r ols.-

rak iki bTupta toplandığı ve bu şekilde incelendiği görülmektedir. 

Sonc~ikaların ekonomik olmayan amaçları; üyelerine sosyal ve psiko

lojik yönden yararlar sağlamak ve sondikaların kuruluş amaçlarını 

gsrçekleştirmekdir.. Sendikaların okcnonıik amaçlarının başında dc.; 

ücret [jelirlerini yüksel tmek ve ücretlilere yapılan toplam ödemele

rin, milli gelirdeki :payını artırmak gelmektedir• Bunun için de son

diks.lar, ücretleri yüksel tmek ye:. de. b<J.şkn bir deyişle alınabilccek 

r~crctin, en yükse{in:L alabilmek çabc.sı içindedirler. Bu ua ücret 

hs.c:lcrinin veya toplam ücret ode~ıclcrinin ~ en yükso?;e çıkarılması 
f 

ile gerçekleş eb ilmektedir (162). Samuelsun bu konuc:c:ı., sendikaların 

üç yoldan yararlanabile ceklerini ileri sürmektedir. :Eunlar (163); 

Sendikaların emek arzını azaltmaları, 

(162) Lu konuda bak• Arthur D•I5UTLER; Le.bor Econoınics. and Insti tu
tions, The Macınillan Company, New York, 1961, s.l76-1Gl. 

(163) S.iu'VlUELSON; A.g .• e•l 8•6~. 
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- Toplu pazarlık kudretini kullanarak, do 1ğrudan doğruya 

standard ücret hadlerini yükseltmeleri, 

- Emeğe karşı deri ve talep eğxisinin, yukarıya doğru kay

masını sağlamalarıdır • 

.Bu nedenle de g~ümüzdc· sendikaların gücünün, ücretl.:::rdc 
' y0terli artışları sağlayıp.,..sa~layamamalarındaki bEı.şarılarına t~orc: 

olduğunu söylemek pek yalnış olmcyacc:.ktır (164). 

Sendikaların etkinlikleri, ülkelerin gelişme durumları ilc 

de yakından ilgi~i bulunmaktadır. Lilindiği gibi do gelişmiş ülkcler

dc,ücretler:i.n dÜzEnlenmesinde işçi ve işverE-n sondikaları etkili 

olmaktadır. :Bunun ncden.i de, bu :Lükclcrde sendikalaşma oranının yük-

sek ve sendikaların güçlü olmasıdır. Ayrıca de. devlet, işgücünün pc_..., 

zarlık gücünü artırmak amacıyla, işt;ücünün harckotliliğini sa;1c.y2cak 

çcşi tli örgütleri de kur-muş bulunmaktadır. Görüleceği gibi de d. evle

tin görf3vi, sadece boşlukların ,d oldurulması ile ileili olmakte. dır. 

Buna karşılık g2lişmekte olan ülkelerde, ücrctlerin düzenlenmesin~c 

önemli görevler devlete düşmektedir. Çünkü sendikalaşma harekatinin

ülke düzeyinde ynygın olmama.sı, emek arz ve talebi yönünden uy·um sE:.ğ...

laye.cak örgütlerin de yE.iterince etkin buJ.unnıaması bu duruma yol c:.ç

r,ıaktadır. Bunun için de, emek ve s ermaye ilişkilerini düzenleyici 

tedbirler almak bakımından, devlete daha çok görevler düşmektec1ir. 

Görüleceği gibi de ;_;cli.şmekte olan ülkelerde, scndikr:

l<:'.ş:rrF. hareketinin etkinliği, gcli;)miş 'ülkelere göre daha sınırlı 

elmaktadır. l3u duruma göre de bu ülkelerde E:mek gelirlerinin c-~r·cı

rılmasında, sendikcüardan ve do toplu sözleşme düzeninden önemli 

gort;vler bekl.enelileyecektir{l65). Laha sonra ülkEmıizdeki cğilimlc::c 

(164) :Gertram R.CRb.NE; "Toplu Pazarlıkta Ücret .Ayerlamasınn İli&kin 
Kri terlor", Türki;ıe 'de İşçi Ücretleri Cil t.ı, lVIilli :Prodül<::ti.
vite lVlcrkczi, Ankara, 1965, s .• ll5. 

(165) Eyüp Günay İSPİR; "Ücret Hc.ddinin Teşekkülü ve tlcrct Ödomc 
Sistemleri", Ankara İ.T.İ.A~edcınisi Dergi&it~Cilt.IV, Sayı42, 
l973, s.58. 
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bolJ.:rlenirk~n d.e, durU!D.. açıklıkia:.göriilecektir. 

Çalışmamızda sendikaların ekonomik olmayan amaçları ~ir 

yr:mec bırakılarak, ekonomik amaçları incelenecektiri Görülece~i ,;i

bi do, sendikaların ve toplu sözleşmelerin ckonoEik etkilerinin in

colcrunesi çuk yönlü sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Herşeyden önce 

C::. c, ücret artışlarının gerçekleşmesi ile bii'liktG conel ekoncmik 

c~url-:m, toplu sözleşme döneminden önceki döneme i;;;Öre de.?.işmektedir 

(166). Tartışmaya t'~irmemekle birlikte, ücret artışlarının ekonomik 

etkilerinin, özellikle milll. gelir seviyesi; istihdam seviyesi~ t:.:-, •. 

sc~rruf hacmi, yatırımlar ve milli gelirin büyüme hızı üz erindeki ct.;.. 
-. 

kileri ile aynı yônde olınadığı ileri siirtilmektedir (167) i JJu olumsuz 

etkilerle birlikte, fiyatlar 5cnel seviyosihin de c1eJ:iŞti:~i bilin

nektc elir. l.lunlara kar:;ılık milll. gelir içinde ertı.ek colirlerinin o.r-

gelirlerinin azal:m.c. sı ~sunucu, fonksiyonel gelir 

lJölüşümünün iyileştiği de bir gerçc:ktir. Görüldü1Z;li gibi de, 0mek ~~o

lirlerinin artarak, geli~ bölüşümünün iyileştirilmesi politikası ilc, 

cl:Jnumik gelişmenin gerçekleştirilmesi roli tikaları çatışma haline~ c 

:JulUD1.ı.cktadır. :Uu durum daha sonra ülkemizdeki ei;ilimler belirleni::::' 

kcn de görüleceği gibi' özellikle· cclişıııokte olan ülkeler yönündan 

önemli bir dar boğaz yaratmakta ve ekonomik gelişme ile, gelir bö·

lüşümünün iyileştirilmesi politikalarının birlikte yürütülmesi de 

bir sorun, ya da politik ve ekonomik bir t0rcih olarak önem kazan-

Çalışmamız ka~samı ile sınırlı kalarak, bazı tesbitlerin 

y~rılmnsı yararlı olacaktır: 

- Eğer sendikalaşma hareketi, sendikalı ve sendikasız i§S_~-

çil:;rin t:,elirlerini farklılaştırıyorsa -ki farklılaştırdığı kabul e

-dilmektedir. Bu durumda send.ikalı işçilerle sınırlı kalmak şartiylc 

(166) :Lu konuda bak. james R.SCHLESINGIR; ''IVlarket Structuro, Union 
Power and Inflation", Labor and Tre.de Unionism: an interdisci,.,_ 
linary reac1cr, (Der.Walter GAL2NSON-8cy:Gıour M~:,rtin LI:FSET), 
john Wiley-Sons, Ine., New York 1960, s .155-169 • 

(167) Ivlükerrem HİÇ; "Gelişen Ülkelerde Lmok Piyasası, İşsizlik Nevi
leri, Ücret Politikasının Ekonon~ik ve Sosyal Etkileri n, İş Hu
kuku Dergj.si, Cil t .ı, Sayı. 3, Mc,rt 1969, s • 297-298 • 
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fonksiyonel g~l ir dağılımı değişmektedir. :Böyle_ ce toplam gelill'de ~ cniP ,_ 

gelirlerinin payı artmakta, diğer faktör gelirlerinin - özellikle 

ldlr gE-lirlerinin - payları azalmaktadır. Arzulanan duruırı. budur. ci1.

Cc'.k bu arzu ne oranda gerçekleşebilmcktE::dir? Şüphesiz ki tartışnays. 

-Eğer ücret artışları karşısında işverenler, cn-;.ek yariLc 

c1iscr faktörler ikame ediyorlarsa-ki ettikleri: kabul edilmektedir-, 

iJu G_urum sendikalı sektörde istihdaıııı e.zal tırken, scndikasız sokt.Jr-

de uı;.ok arzının artrrı ... asına yol açacf',ktır. Lewis-Rees Modeli ineola

nirken de görüldüğü gibi, s endikal ı s ektörde (E E ) kade.r is tihc1c~Eı 
ı o 

c~zcclışı ortaya çılu:..aktadır. 

- Eğer ücret artışları, istihdc~ı:ıda bir düşnıGyc yol açıyor

sa-ki açtıklnrı kabul eelilmektedir -, bu dururr" üretim. kaybı nedeniyle: 

nilli gelirin düşük düzeyde oluşme,sına neden ol:o..::,ktadır. Lewis-Roes 

Mcc.1 eli 'nde gdrüldügü gibi üretm knybı (E c a E ) Etlanıc1ır. Re os, 
o ı 

üı~ctir:i. kaybının değer olarak 1957 yılınc~a A .. .D.D. 'de 600 Milyon Do-

lar olduğunu hesaplanıştır. 

- E~or ücret artışları, milli gelirin ve emek dışındaki 

c~i[,cr faktör gelirlerinin düşmesine yol nçarsa - ki açtığı daha ön

cc kc~bullenilmişti -, ekonomik gslişmo yönfuıclen bir c1GrboğazlE:~ k:.~r

;ııln,şıle,caktır. Çünkü ekonomik g8lişmo; diğer faktörlar le birlikte:, 

milli gelirden ayrılabilecek tasarruf ve yatırım hac:rrıine bEcğlı ol

mcktac~ır. Genellikle tasarrufta bulunınılr:rın, emek faktörü c1ışınc:ı.cı.

ki c~itScr faktör sahipleri olduğu, ya G.c::. on azınc1an bu (STubun ücr ·Jt

lilore göre daha fazla tasarruf VG ye_ tırınıeta bulunma 6lanagı ol,1u

[unc1a b irleşiimektcdir. J3u duruma göre de ücretlerdkj: artışl~r, hc-rr 

bugünkü milli gelir seviyesini, hem de bugünkü tasarruf ve yatırım 

hscrrüni d.aral tarak, milli gelirin ileri yıllardaki büyüme hı zırıı 

dLLşUrecektir (163). 

(166) HİÇ; A.g.m •. , s.Jl-0. 
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Ec;er ücret artışları maliyet enflasyonuna yol aç:ı..yorsa 

-'- ki açtıt1·ı kabul edilmektedir -; bu durumda kaybedenlerin sabit 

::,clirliler olduğunda şüphe yoktur. 

:Bu tes b i tl erden şu sonuca vermak r,ek yanıltı cı olı:.ıayB.cak

tır. Ne fonksiyonel gelir dağılımı, ne de fiyat seviyesi etkilenr;ıe

niş ve milli gelirde de bir gelişme olmaı:ıışsa, sendikalı sektördeki 

~§Çilcrin ücretlerindeki artışlar, scndikasız sektördeki işçilerin 

gelirlerinin düşmesine neden olacaktır (169). 

Günümüzde sendikaların ekonvmik etkilerinin, bütün çs.lı

şc~nlar yönünden de aynı şekilde c:;oçerli olmadığı ileri sürülmekte·

c1ir. Lu görüştokiler, bu kısmın başında dahc: önce belirtildi,S'i gibi; 

se;rıclikcüarın,:Uyelerin~ sendikasız işçilere göre yararlar sa[lasalar 

bile, ll ••••• bu, tüm. ula.rak işçi sınıfının, kapitalist sınıfın yare.r:ı_ı::P 

Glcn fc::zlaya el koyabilecek, hatta bu fazladan artan paylt:ı.r alabilo

cek bir duruma gelıncdi,,ğini" belirtmektodirler (170) • .bunun nedenini 

-ı ·ı cr rtl erde ki artışların, kap i talis tl cra e fiyatlara c10 nüştürülıncs i:1.ı? 

ve s : .. nunc: ka:;;;i talistlerin karlarının yine nynı şekilde eski düzey

lerini kuruyabilmelerine ba~~lamaktadırlar • 

..iJelirtilen e;crüşlerle Merx vo 1\i.lc.rkSistler, sendikaların 

ücr:C.:tlcri artırmak dışında, diğer amaçlarının da oldu.r_;unu savunmu;;··· 

l::~rclır. Maurice Dobb, Marx 'ın "İşçi sondikt:.:.larının işgücünün piyasc: 

fiyc:,tını, bir zaman işı§,ücünün değerinin üstüne çıkarabilmeleri ya-

nı:r:ı.c1p,, bir de zaman :.:.ve yere @,öre do~;işcn bir 11 to:plumsal ve tarihsel 

ı:trısurun •.•••. , tarihsel değişmeye konu olacağını önemle bolirttie:'"tini u 

ileri sürmektedir (171). MarkBistler'o cöro sendikalar, ''Sermaye ilc 

C:Y.cük e.rasında tsGrilla savaşı için ve,zc:cçilmez duruLu ı:_:<,eln:işlcrdir~ 

O halde ücretli emek sisteminin c.ırtado.n kaldırılmasını c:erçekleşti-· 

(169) SEKING; A. c;. e., s. 45-46. 

(170) Iaul A.B.b.fl.!ill - Ps.ul. lVI.SWEEZY; Tckclcj Kapitı=üizm (Çevi.Filiz 
Onaran), Do('?;an Yayınevi, 1970, A.Ilkc~ra, s.95 • 

. . 



- 247 -

recek örgütlü organlar olarak daha da fazla öneru.H taşımnkte.dırlar 

(1 7 2). 

Yukarda belirtilen gelişmclc:c gözönüne alınarak, sendik2 ... 

lc::şmı::nın gelir dağılımı üzerindeki Gtkilı::::rini; ücrc:t etkisi, cnflr.:~s

yon etkisi ve istihdam etkisi olarak inceleyebiliriz,. 

1... SENDİKALARIN ÜCRETLERE ETKİSİ 

., 

Daha önce de belirtildiği gibi scndikaların, toplu süzJc:'-

melor yoluyla ücretleri farklılaştırdı[;ı kabul edilmektedir. :Gu fe,:rk

lilo.s:tırma da genellikle iki şekil·de olmnktadır~ 

- Sendikaların nisbi ücrct seviyelerine veya ücret 

lerine ctkisidir• lSurada sendikaların etkisi; şah:ıslar arası' 

ı .. 
ıJ u..ı-ıy c -

içlct-

Bcler arası, iş kolları arası, bdlgclcr arası ~e v&sıflar arası üc

ret fnrkları yonünden önem kazanınaktc:Cır (173)~ 

Sendikaların ücret s-eviyelerine ve senc~ikc-~laşnıış - scn

dilw.l&şrnamış işyerleri arasındaki ücret farkıarına etkisi, 

Erward R.Curtintsendikc,lerın nisbi ücret suviyelorim; 

vcy:::. ücretlerin bünyt:lerine fiilen etkisinin de; ar.a}.Jirik vorilerle 

isr-.:,tlanarrııyacağını ileri sürmektedir. iıuna karşılık nisbi ücret 

seviyt:lerinde meydana -gelen değişmelerle, sendikcı. faaliyetleri r-ın·~-

sınc1a bir ilı:sinin olduğu vey~ olmac1ı~s·ının ortaya çıkabilecc,~·:ini be

lirtmektedir. Löyle bir ilginin denutlaka illi olmasının boklcnc

m.iycce,2ini ileri süren C:urtin, bunun ne;c18nini de; belirli ücrGt ti -

lc..rinin, diJ,er üc~etlerle olan ilişkilerinde önem taşıyan birçuk 

:Kt(;ımsız de,}işkenin varlığına ba;'1;le.maktac1ır. Çünkü s enchka c~e_;işko

ninin etkisini açıklıkla belirleyebilmek için, diğor de{;işktmleri 
. . 

satit tutabilmek olanaksız olmaktac1ır (174). Şimdi genel olarB.k, 

(172) LOZOVSKY; A.g.e:., s.21. 

(173) Erward R.CURTIN; "Sendikaların Ücret FElt'klarına Tesirif (Çcvi. 
Toker DERELİ) İ~Ü •. İktisat Fakültesi Mecmuası, 25.Cilt;No.J, 
Nisan 1966-Haziran 1966, s .-187 •. 

(17!~) A.g.m., s.U)7~l\..HJ,. 
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2crır~ikE:ların ücretlerc etkisini inccl.:yel:iliriz. 

Sç;nctikaların nisbi ücret seviyelerine vc:ya ücrctlorin !J'U.ı.J.

;:{cs:i.n·-- müdahale ederek, ücretler arasıncl2.ki farkları azaltı::e.sının 

,:::enel cle.rak olumsuz etkileri oldu,3"u il eri sürülmektcdir-. .i.;u {öru~:ş

tc ol&nlr:.:.ra gore sendikalar, müdahaleleri ilc;:; ücretlerin bünycsird 

bc,zn.;.~kta, üretim unsurlarının ver.:iınli bir şekile:. e da~sılımına enscl 

olr.rcJ;: iş s izlige ve enflasyona yol açınnkt8 ve sonunda da milli .ı::cl ~ -... 

-.n -i 
.ı.._ düşürmektedirler. 

.L;U gorüşün bir yönüyle de cloi:;ru cldu;'~u :.~örülmektsdira Çün

kli. s onelikalar, bazı iş kollarında ücretler in bünyesine etki ederek

ücretler in bünyesini bozarak -, ücretlcrin çvk daha fazla artrı.1c:::sır:--: 

ne:" en olmc=:.ktadırlar. i.ıu etki de bazı işkollarında is tihd8.mın düşnır -

sine, milli gelirin azalmasına yol açmaktEd.ır • .Ancak sonrlikalP,:ı."ın 

koneli aralc.rındaki rekabet s.onucu bazı işkvllarında yarattı,;;ı tu C.u

rum, bütün ekonomi yonünC:en geçerli olı;ı::~ı::aktadır. Sendikaların eko·-· 

nc.:r;ük etkilerinin olumsuz oldu~u iddiFesında bulunanların ye.nılr::ılP -rı 

ele., 1.>r~zı işkollarında ortaya çıkan bu duruır:..u, genel bir o?Silim olr:,rc--. .ı. .. 

,_~;i...;ru· ... lc;rinden ileri gelmektedir. Zaim bu ::;;örüştekileri, yalnızca s :::n·-

:.·uın~lc~.rın olmadığı tabii bir iş piyasasını c0zönüne aldıkları ve 

yüız.; t0yl8 bir piyasada, ücret piyasasının on yüksek c~croccdo ı::illi 

eeliri sa;11aya cak şekilde tam rekabet k·jşulle,rı altında doncode bu

l uı:ı.l u:":unu varsaydıkları için yanılgı için .. c bulmakta d ır. Oysa Zaim 'e 

c;crc; tcı:lu :pazarl:;ı.k sisteminin müdahale ctr:ı.edil?;i bir riyasadaki üc

rot t1ünyosi, denge, s-eviyesinde bulunmaktcm çok uze.k c;lmakts.dır (1 75) • 

Genellikle sendikaların (tcplu sözleşmelerin), ücrctlcrin 

bünyesi üzerinde etkilerinin olumlu oldui"u ve bu şekilde her türlü 

ücr,::_ t farklarının ortadan kaldırıldı i.Z;ı ileri sürülmektedir. l;u etki 

işlct:.::ı.;.:lcr ar8.sı ücret farklarının azalm2sında en fazla, işk!lları 

eTe. sı ücret farklarının daralınasında en az, bölfcler ve mesleki üc·-

(175) I;u konuda bak. ZAİM; A.ı;S.e.; s.314. · 
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ret farklarının azalmasında ise orta derecededir. Genel olarak da en 

cız lcarmaşık olan şahıslar arası ücret ilişkilerinden, en karmaşık o-

1c:m iş kolları arası ilişkilere doğrı..:ı. etki azalmaktadır (1 76) ~ 

Sendikaların nisbi ücret seviyeleri ye da ücretlerin bün

yesi üzerindeki etkilerinin tartışma konusu olmasına kar§ılık 1 sen_di;.. 

'.~aların ücret seviyelerine ve sendikalc:,~;;mış-sendikalaşmamış işyerleı'i 

;:~~-asındaki ücret farkıarına etkisinin - ücret teorilerinl.n tartışncı

sına girmemekle beraber- gerek teorik ve gerekse uygulamalı çalışrrı.ala-

J..'ın sonuçlarına gore, olumlu oldu.};u oı·tsya çıkmaktadır. Bu durumda 

s endikaların, sendikalaşmamış sektörlere güre, nisbi ücretl8ri arttır

dı cı görülmekte dir. 

Daha önce de belirtildi2:> gibi, Lewis 'in A.B.D. 1 ile ilg_ili 

sonuçları da bu eğilimi doğrulamaktadır. Lewis 'in bulgularına göre~ 

sene.ikalaşmış sektörlerdeki ücretler, sendikalaşmamış sektörlere c:;ö

re 1923-1929 döneminde yüzde 10-15, l93l-1933'de yüzde 25'den fazı~, 

l939-194l'de yüzde 10-20, 1945-l949'da yüzde 0-5, l957-1958'de yüzde 

10-15 oranında artış göstermiştir. Lewis'in bulduğu sonuçlara göre 

sendikalar, ücretleri konjonktür dalgalanmaları ile ters o~antılı _o-

1aı··ak etkilemektedir. Başka bir deyi_şle sendikaların etkisi; ekono

mik büyümenin düşük ya da negatif olduğu durgunluk ve deprasyon dö

nemlerinde en yüksek-l931-l933'de yüzde 25 1den fazla -, ekonomik bü

yiiıııenin gerçekleştirdiği refah dönemlerinde ise ,..;en az - 1945-1949 'C.a. 

-yüzde O.ile 5 arasında -olmaktadır. 

Bı:.ınun b ir nedenini ll:icCormicli:, s endikaların karteller ola-

ral: değişen çevre koşullarına uymadaki gecikmelerine baıSlamaktadır 

(1 77). Gerçekte en büyük artışların 1 ekunomik refah dönemlerinde o.l

d u(~illlcta şüphe yoktur. Ancak hızlı enflasyonun da gorüldü,ğü bu dön sm~ 

18ı"de, sendikalı kesimdeki ücret artışları, toplu sözle~me bünyesin..

O.ski bazı sınırlamalarla ya da başka bir deyişle kırtasiyecilik ne_c~e-

niylc gecikirken, sendikasız kesimlerde ücretler bu engellerle karşı-

(1 76) A. g~m. ·, s. 313. CURTIN; A. g.m., s. 200-201. 

(1 77) MCCORMICK; A~·g.e.·, s.121. 
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laşmadan artmaktadır (1 78 )·. Diğer başka bir neden de, k~rların kon

jonktüre bağlı olarak kısa dönemde hızlı dalgalanmalar gcistermesidir. 

Çünkü deprasyon dönemlerinde ·düşen toplam talep karşısında marJinal 

işletmeler piyasadan çekilirken, .piyasaya hakim olan güçlü işletmc:lcj~ 

Q8 fiyatları düşürerek kıtlık k~rlarından belirli ölçüde vazgeçmul: · 

~:orunda kalmaktadırlar • Sonunda gslir bcilüşümünde kar payı dilşme:.ı::te ~ 

eu:k faktörü payı.nda bit düşme söz konusu olmamaktadır. K2.r payı ciü€:

tü::~ü için de,emek faktörünün payı artmaktadır .... 

Görüldüğü gibi sendikaların etkisi 9 deprasyon d0nemleri 

ile ekonomik refah donemlerinde farklı olmaktadır. Sendikalar ücret

leri aşağı doğru rijid hale getirdikleri için, deprasyon dönemlerin

de ücret hadlerinin belirli bir düzeyden aşağıya düşmesini engelle

yöbilmektedirler, Keyı:ıes d~, tam istihdama ulaşıncaya kadar emek a.rz 

eğri sinin ufkl-horizantal- olduğmıu b elirterek 1 s endikal<3.rın bel ir li 

bir ücret haddinden aşağıda emek arzına engel olduklarını ileri sür

mGktedir. Tam istihdama varıldıktan sonra ise, emek arz eJrisi yıı.ka

:cıya doğru dikleşmek:tedir, Sendikaların ücretleri aşaj-;ıya doğru :t:i,... 

j id hale getirmeleri nedeniyle, deprasyon dönemlerin d e ücret hadler i

r:.in d.t..~şmesi önlenebilmektedir, Ekonomik refah dönemlerinde ise, ttc

ret artışlarının gerek talep çekici ve gerekse maliyet itici etk:ller 

·cL;J.dığı ve;: bu nedenle de ücret artısılar ının - enflasyon etk;isi in

celenirken de görüleceği gibi- enflasyonun hem nedeni, hem de sonucu 

oldu);,u ileri sürülebilmektedir. 

Daha yeni bir çalışmaya 5öre de, A.B.D. 'de ekonomik bü;;rü.

ır,c:nin ve fiyat istikrarının sağlandıgı 1960-1965 döneminde işgücüıı:~:n 

milli gelirden aldığı pay sosyal yardımlarla birlikte yüzde 71 'den 

yüzde 69.8 'e düşmüş, buna karşılık vergiden önceki kar :rayı yüzde 

ı 2 'd. en yüzde 1.3. 8 'e çıkmış tır (1 79) •. 

(178) Al b ert R.REES; "Kaba bir tahminle diyebilirim ki sendikaların 
üçte biri, üyelerinin ücretlerini sendikalaşma olmadan gerı;el::

leşen ücretlerden yüzde 10-20 daha yükseğe çıkarırken, diğer 
üçte biri de yüzde 5-10 arttırabilmiştir. Geriye lmlan ügt~ bir 
ise, arttıramamıştır. "demektedir 1 Bak.S.AMUELSON:; A. g. e., s .634 .. 

(1 79) Bu konuda bak. David H.FREEDMAN; 11 I:nfla tion in the United Sta
tes 19 59-197 4ı Its Im.pact on \Xc:ı:ployment;, Ineames and Industrü~l 
Relations",I:nternational Labour Review,Vol,ll2, Nos.2-3, Auc;ust
Scptember. 1975, s.l33• 
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Başka bir çalışmanın sonuçları da, sendikalı sektörd~ is

tihdam edilen işgücünün milli gelirden aldığı paydaki değişmelerin, 

sendikasız sektördeki çalışanların aldığı paydaki değişmelerden daha 

büyük olduğunu gôstermektedir. Lewinson'un A.B,D. 'de 1929-1952 döı.ı.omi 

için yaptığı çalışmanın sonuçlarına güre; milli gelirden sendikalı 

sektğrde çalışan işgücünün aldığı pay yüzde 34.0'dan, yüzde 39~5'e çı

};::arak yüzde 16.2 oranında bir kayma göstermiştir. Buna karşıl1.k qr'""'

dikasız sektörün, milli gelirden aldığı pay yüzde 21.6 'dan,;yüzde 21.9 • 

çıkmış ve ancak 1.4 oranında bir artış sağlanmıştır (l80)o 

Ancak sendikalı ve sendikasız sektörler arasındaki ücret 

farklarının tamamının da, sendikalaşma etkisinden doğduğu kesip.1iJ.:le 

söylenememektedir. Çünkü sendikalaşmış sektörlerin genellikle tarım 

dışı, karlı ve gelişmekte olan yüksek verimli merkezileşmiş sanayiler 

olduğu bilinmektedir. Bu durumda sendika, hareket eden bir talep e[ri

si üzerinde:.. seyredeceğinden, sendikalaşma olmadan da gerçekleşebile

cek ücret artışlarinJ..n sendikalara bağ·lanması t neden-sonuç ilişkisinj-r 

ötesine geçernemektedir (181) • Belirtilen durumlara rai;men, sendikalaş

:cnş sektörlerdeki ortalama ücretlerint sendikalaşmamış sektörlerdekL 

o:.'talama ücretlerden yüksek olduğı..:ı.nda şüphe yoktur. 

sendikalaşmış sektörlerde istihdam edilenler, sendikçüaşma'"" 

dan dolayı daha yüksek ücretler elde ederlerken, buna kc::.rşılık s endi ... 

l;;:c;_sız sektörlerde istihdam edilenler sendikalaşmadan zarar görmekte

dirler. Çünkü Lewis-Rees Modeli'nde de görüldü,ğü gibi; sendikaf-ı sok

-Gordeki ücret artışları sonucu bu sektörde istihdam düşmekte ve igsiz 

kalanlar sendikasız·sektörde arzı artırmaktadırlareBu durum da son

dikEosız sektörde düşük olan ücretlerin, daha da düşmesine yol açır~z'k 

tad.:ır. Sonunda da sendikalı sektordeki ücret artış,larının, işveronle

rin k~r gelirlerini etkilemediği, bu sektördeki emeğin kazancıp.ın -cc.
mamı olmasa b :ile önemli bir kısmının, sendikasız sektördeki ücretle

rin düşmesi ile gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Daha da ile;ri,ye 

gidilerek1 sendikaların işverenlerin karıarını düşürmediği ve s.endika

lı işçilerin durUmunun, sendikalaşma etkisi ile tam rekabet piyasa

sında~.:..ol.uşaoak ücret düzeyinden daha farklı bir duruma gell,nedi-

(180) BRONF'BNBRENNER; A.g.e., s.86, Tablo: 4•4• 

(181) SAMUELSON; A.g.e., s.633. 
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ği iddia eelilmektedir (182). 1929-1952 dünerründe A.J..ı.D. 'de YDI;ılen 

bir çalışmaya t:söre de, bu yargılar doğrulanmaktadır. Çalışma son-uç

larıne, [;dr e sendikalı s ektörde k~rların, milli gelirde ki :payı yüz( e 

1.6 oranında artış gösterirken, scndikcısız sektörde ise k~rları:ı:ı 

yındaki artışın yüzde ı. 3 oranınde. ulduğu cörülmektec1ir (103). 

S endikas ız s ektörde istihdam edilenlerin, s ondikale,şıneJ~an 

zarerlı çıkmalarına neden olan ikinci sonuç da; senelikalı sektorr·~cki 

ücrstlerin yükselmesine bağlı ol2rak, bu sekt~rde ınaliyetlerin nrt

r.ı.::::sı .. ır. Sonunda da sendikalı sektörün ürettiği yüksek mEüiyetli ü

rünleri satın almak zorunda kalan sendikasız sektör:-:ekilerin, se.tın 

elma güçleri düşe·cek ve ortaya çıkc::m nmliyet enflasyonundan cln ,bu 

soktdrdekiler dahn fazla zarar 'orcceklerdir. ~u nedenle de ... _.. . 
.. , . l . 

S GnCJ...rÇa:-

laşmanın, sendikasız sektörde istihdam odilenlerin, rGel e;elirlcrini 

düşürdüğü ileri sürülmektedir. 

Sendikalaşmanın ,sEındikasız sektördeki olumsuz etkilorinc 

kc:.rşı, ol urıılu etkileri de olduğu b clirtilmektec1ir. Çünkü senclikc~lı 

sektördeki ücretlerin, sendikasız sekter için de ems~l alındığı Z2-

menlard.a sendikalaşma, sendikasız sekterdeki ücretleri olumlu yon.'o 

ctkileyebilecoktir. Ancak b·elirli scktörle:r için ::::;eçerli olabilecek 

bu uygulamanın, ülke düzeyinde GCÇ erli olabileceğini s :::yleınek de ·::ü

c1ukça t~~üçtür. Yine aynı şekilde s enc.1ibılaşma or2.nının düşük oLlu&,u 

ülkelerde, sendikalaşmanın reel ücretleri düşürcLiğü id<9.iası da c.·l~'-

ğan karşılanmalıdır. Gvrü~eceği Gibi do ileri sürülen eğiliiller ya 

c.1c. eelişıneler, sendikalaşinanJ.n gblir dat:;·ıllill.ı yonünden· olumsuz etki

leri olmaktadır. 

Genel bir değerleme yapılc1ığın•\a, belirli ssktörlerr,Lcki 

işçilerin sendikalaştı3ı A.~.D. 'do, parasal ücret artışları, genel 

(1~2) lu konuda bak. Harry G.jOHNSON-J?eter MIESZKOWSKI; "The Effcct 
cf Unionisatiun on the Distribution of Ineome: A General :E:g_u
ilibri um Ap:proach", The ~uartcrly jotırnal of Ec0ncmics, Vol. 
LXXX.IV, Novcınber 1970, No,4, s~539~ 

(lü 3) .LRON]'EN .... ~RENNER; A. g. e. , st G6, Te.!Jlo .: 4 • 4 • 
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2konomik dengenin unsurlarının de(;işmesin? yol açmıştır. Örnei;;in sen

dikalaşmış sektördeki ürünlerin fiyetları, sendikalaşmamış sektörün 

~'"rünlerin e göre artmıştır. Toplam üretim azalmıştır. Sermaye, pahalı

laşan emek yerine ikame edilmiştir. Bu süreç içinde işsiz kalan emek, 

selıdikalı sektörden, sendikasız sektöre geçmiş ve ekonominin her iki 

sektöründe ücret ve fiyatları etkileyen bir istihdam,değişikli~;i or

taya çıkmıştır. Bu gelişmeler yanında bir de parasal ücretlerdeki 

e::rtışların, gerçek ücretleri artırmadığı, aksine olarak da gerçek 

ücretleıri düşürdüğü itirazı yapılabilmektedir. 

Sendiks.laşmanın ücret etkisini, genel denge yakla şımındc.m 

hursketle inceleyen Harry G.johnson ve Peter Mieazkowski 'nin bir ça

lışması ilgi çekicidir. (184). Çalışmada sendikalaşmanın ücret etkisi, 

iş~;ücünün tamamının sendikalı olmadı{ı d1..:ırumda, emeğin tamamının s en

dikalı olduğu dururrta göre ayrı a;y-rı incelenmektedir. 

Birinci durumda 1 emeğin tamamı sendikc. i..aşmnr.ııştJ.r. Ernek, 

Lewis-Rees Modeli'nde olduğu gibi sendikalı sektörle, sendikasız sek

tör arasında istihdam edilmektedir'. Yine Lewis-Rees Modeli 'nde olc~t:_,:;u 

c;ibi ücret artışları, sendikalı sek·'ı.:;ord.e istihdamı düşürmektedir. S:~n

c_;iLalı sektörde istihdamın düşmesi,s.enC.ikasız::.. sektörde emek arzını 

artırmakta ve bunun sonucu olarak da, sendikasız sektörde ücretler 

c[(işmekted:Lr. Böylece emeğin bir kısmının sendikalaşmış olması, sen

(~ikalaşmamış sektörde bulunanlar c:üoyhinB bir gelir dağılımı orto.;ra 

çı~mrmaktadır. Bu durumda toplanı emek yönünden, fonksiyonel gelir da

ğılımının değiştiğini ya da gelir dagılımının iYileş tiğ·ini söylemek 

mü...ınk'J.n olmayacaktır. Öz ellikle sanc-tyileşme doneminin başlarında bul•.ı

nan gelişmekte olan ülkelerde bu d1..:rt.uıı olağandır. Hatta sendikalsı,ı:n 

bu ülkelerde gelir dağılımını, senC.ikasız sektör aleyhine bozduğu s0y-

lcnGbilir. Ülkemizle iıgili eğili.nılGJ:· belirlenirken, durum açık-

lıkla görülebilecektir. 

Kısmi sendikalaşmanın i!icelendiği bu dur'..llTI.da, toplam eretek 

·'··' Cinünden c: elir daP.ılımının iyileş. ti/' i söylenememektedir. Çünkü 
V 0 · Q ~-

·(184) JOHNSON 
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c1c::hc: c .. nce dE: belirtildiıSi {sibi, s cndikr::.lı eme,3'in elde etti::i ke,zc.n

cın büyük kısmı, s endikasız sektörün aleyhine ·olmakta ve ücret cr~ 

tışls.r;ı, işverenlerin k~r 6 elirlerini önemli oranda farklılaştın:ıaiJ:ı.ak.;.. 

İşverenler_ genellikle, maliyetlerine kendiler ince b cl ir ı.. 

lodikleri bir k~r uranı ekleyerek, fiyatları tesbit etmektedirler. 

Lu durumda da senetikalı sektörün c~aho. yüksek m.aljy.etle ürettL>:~i ı:ıc.l

ları almak zorunda kalan sendikasız kesiLıdeki işgücünün reel :_;;eliri, 

c12ha da düşmektedir. bunun yanında bir de, sendikalı kesimdeki ücret 

artışlarının, belirli oranlarda sonc1ikasız kesimdeki ücretleri c~r-tır

c~ıDı da kabullenilirse; genel fiyat cL.zeyinin yüks·oleccği kole.ylılüa 

;:}Jrül eb ilecektir. 

~elirtilen durumdan kurtulUbilmek için, bir ülkedeki tfun 

işr.ücünün sendikalaşması gereklidir. Ancak e,:ünümüzc-le iş;ücünün tm,ıo.,... 

ı:ıının s endikalaşmaetı;.ı gdrülmektec~ir •. S e:::ndikalaşma oranının en düşük 

olc1u{:;u tarı:r::ı. kesiBi hariç tutularc:.k yapılan bir çalışmanın sonuçln.

rına ger e; gUnfu.ıüzc1e s endikalaşme. ~;rc.nının en yüksek olduğu ülke 

yüzde 03 oranı ile İsveç o1ınakte. ve İsveç 'i yüzde 7'0 orr.'m ile Fin-

lo.nc1iya izlemektcctir~ l.iu oranın japonya 'c1a.yüzde 35, A~~.D. 'de yüzı:'~o 

JO, :Fransa 'da yüzde 21 olduğu gcrü1mektcclir (iJ-5); 

juhns(Jn ve IVlieszkowski 'nin inccledii!,i ikinci durum; ·::mc

Din tamamının senrlikalaşmc-:.sı halinde, 811lek faktörü yönünden gelir 

;~~c:;:_ılımının nasıl ole.cağıdır. i>u :Juruı:rı şü:phesiz. ki, 8illG!!;in taıü8.ı:unın 

s endikalaşma(:1..ı 1sı bir inci d urumdan farklı sonuçlar ver:ı.:ıektedir. Lu 

durumda eğer bütün ..:mdüstriler scn(~ikalaşır ve bütün senc1ik212rın 

ı:;r,zs.rlık c;ucu her endüstride aynı olursa, bu takdirde işverenlcro 

mon::.:•ı.;sonistik rantlar kalmadıkçc ve sendikalar, mono_ı::-:;lcu karlc.rın

cl<:m b ir ş ey alm.adıkça ortaya çıkacak c elir dağılımı, s endikaların cl

m::'.dL!;ı bir ekonomideki gelir dağılımının aynJ,:sı olacaktır.~ 

(lJ 5) Everett M.KASS.ALOW; "Kalkımıakta Olan Ülkolerdo Encüstri İliş-
kilerinde Son Gelişmeler", UluslE>.rarası Dencylorin Işı.:;ınc~e 
Türkiye 'd,.eki Endüstri İlişkileri Semineri, Ekonomikve Sosyr~l 
Etüdler Konferans Heyeti, 19-22 Ekim 1976, İstanbul, s.Ek.2. 
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S endikalaşma; s endikalaşmış s ckturl erin, s cnc1ikalc:ş.ı:ınnıış 

s'"'ktorl0re ore.nla clnha fazla emek-yo.::;un veya sermaye-yoz;un bir sck

t~:-r olmasına ~:ere de farklı etki yapmaktc..dır. E1';er sınd.ikalaşmış 

sekter, sendikasız sektGre göre dahn fe.zla sermaye-yo;;un ise; sGn

~-:.~~1::o.laşr:~a hareketi ile, s endikalaşmış s ektörde çalışanlcı.rın mutlak 

Slı.rctte kaz arnnalarına karşılık, s enc1ikc:laşınamış s ektörde çalışanla

rın dE~ kazanr.oBsı söz konusu olabilir. Lunun tersi olc1u':.un:1a 7 be,şka 

bir do;yişle emek-yo,;un sektörde senc1ikalr~şme. söz konusu ol:lu[''J;unc1a, 

b-:.-:. c1ofa sendikalaşmamış emGk mutlak:~ ko.yboc1erken, senchkals.şr.uş sok

tJrclo çalışanlar. da kaybedebilir. Scrmayo-yoG-un bir sektörde scnc'l.i

ko.lnşmamış ome~;in kazancı, sermaye sahirlorinin kaybına yol açe.rkon, 

omek-yot,un sektör.J.e ise sendikalı c...'no,:in k2.ybı, kapital sahiplerinin 

dcüın fazla kazanmasına neden olace,ktır. i-elirtilen iki ·:1u:rum arasın

cirtki farklılığa .::;üre s endikalaşına, s unc1i ke.laşan e..rrıek üzerinden vor

c;i alınmış t;:ibi etki yapar. bunun sonunda de. piyasa talebi, s cndi

kalc.şııaş s ektörden s endikalaşnc'1ınış s ektör <::ı ke.yar (136 ) • 

johnson ve Mieszkowski 1 s endikaların ücret artışları dı

s;ınG.o. üyelerine, başka., oluml~feyd.eı.lar da saclayabileceklerini b..:J·-

lirtcrek, kısmı bir sendikalaşma durumunda, sendikaların üyelerine, 

sorme.;ye aleyhine bir fayda sağlamac1ığınc~a birleşınektcdirler .. i.unun 

rl~1 noG.8nini daha on ce d e b elirtildi,3i r;ib :i,., işverenlerin de ken,:1i 

kf".rl< rını en yüks o,jc çıkarma konusuncla kararlı olmele,rına ba2;lamak

tc:~~ırlc::,rc Çünkü s endikaların üyelerinin ücretlerini artırınac~aki 

.~çlori kadar, işverenlerin de buc,iinc kadar sasladıkları k~rlarını 

dcvE:ın ettirmek için; ıne.l fiyatlarını, üretim tekniklerini ve istih

dnı:ıı o.yarlama konusunda [,'Üçleri olducu ileri sürülınekteflir. LU du

runıda eta fonksiYonel gelir dazılımının clc::;'?işn18si ya da başka bir 

::.1oyişle k~r gelirlerinin azalıp, emek r.:;clirlerinin cırtması çok sı

nırlı olacaktır. 
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Sendikaların ücretlere etkileri ile ilgili genel sonuçları, 

9uylc özetleyebiliriz; 

Tartışma konusu olmakla b :irlikte, genellikle sendikaların 

nisbl. ücret seviyesini ve ücret bünyesini etkiledikleri görüşü geçer

li olmakta ve bu şekilde, ücret farklılıklarının ortadan kaldırıldı

.~_;ı ileri sürülmektedir. Bu etkinin, içıletmelerarası ücret farkları

:nn azaltılmasında en fazla, işkollarıarası ücret farklılıklarının 

ccZ<:ltılmasında ise en az olduğu belirtilmektedir. 

-Yine aynı şekilde sendikaların 9 parasal ücret seviyeleri

ne ve sendikalaşmış;,..sendikalaşmamış işyer;ıeri arasındaki ücret fark

lı1ıklarına etkisi de olumlu olmaktadır. Sendikaların, sendikalı ke

simde ücretleri artırırken, sendikasız l~esimde ücretleri düşürdü~;ü 

gei1ellikle kabul görmektedir • .Ancak senelikalı kesimlerde sağlanan bu 

Rrtışların tamamının da 9 sendikalaşma etkisi ile olmadığı bilinm.ektc-

dir. 

Sendikaların parasal ücretleri arttırmasına karşılık, 

aynı şekilde gerçek ücretleri arttıramadığı, hattA gerçek ücretleri 

düşürdüğü de ileri st:.rülmektedir. 

Sendikaların parasal ve rsel ücretler üzerindeki etki

lerine karşılık 1 sendikaların yalnız başlerına GSMH içindeki ücret 

}JS.yını artırıp-artırmadığı, başka bir deyişle ;fonksiyonel gelir bölü

f:f.:mi.üıü emek gelirleri lehine iyileştirip-iyileştirmediği tartışma ko

:•.:Lsuc::.ur. Daha önce "Sendikaların Gelir I!an,ılımına Etkilerini Belirle

y-en Teoriler" incelenirken de görülcHCü gibi, bu etkiler· ülkelerin 

içinde bulundukları sosyal ve ekonomil~ duruınlara göre değişebilmekte

dir. Bu durumda da sendikaların emek gelirleri yönünden gelir da.ğı

lımına etkileri ol1.-unlu, olumsuz ve notr olabilmektedire Bu teori

lerden; 

- "Yenid en Dağılım Te or isi", "Verimlilik Teorisi 11 ve "Tü

ketim Teorisi" ne gore sendikaların, fonksiyonel gelir bölüşü.ın:inÇid;:i 

E;tkileri olumlu olmaktadır. Çünkü bu teorilere göre sendikalar pa

rasal ve gerçek ücretleri artırdığı, işverenleri verimli çalışmaya 

zorlayarak GSlY.lli 'nın ve emek ~yının btlyiimesine yol açtığı ve de emel~: 

faktörünün satın alma gücünü destekleo.iği için; fonksiyonel gelir bö

lüşümünde emek faktörü lehine, diğer faktörler aleyhine bir değişme 

sc.<~lamaktadır. 
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- "Enflasyon ~eorisi" ile, "Yeniden Tahsis Teorisi" ne 

g0r8 de; sendikaların gelir dağılımındaki etkileri olumsuz olmaktadır, 

lh.mı.m da nedeni, sendikaların :ı;ıarasc:.l ücretleri artırırken, gerçek 

·L.icretleri dUşürmesi ve bu durumdan da dar ve sabit gelirli gr-uplo.r 

olan emek faktörünün zarar görmesi dir. Ayrı ca da sendikalı sektörc~e

ki ücret artışları, işsizliğe yol e.çtığı için üretim düşmekteelir .Blm

c":.z:n başka da sendikasız sektörlerde de ücretlerin düşmesi ile karşı

lo.şılmaktadır.Sendikaların bu etkilsrine bağlı olarak da, .. GSlrJ.H için

c1e ·3mek faktörünün payı giderek düşmektedir. 

- Sendikaların gelir da:~ılımı üzerindeki etkilsrinin nötr 

olduğunu belirleyen teori de, "Hayal·I'eorisi" dir. Bu teoriye e;öre 

c·:e, sendikaların emek gelirleri yönl:.mden gelir dağılımı üzerinde o

h..ı;nlu ya da olumsuz bir etkisi görül:memekt~dir. Çünkü sendikaların 

oluşturduğu emek gelirleri, tam rekabet koşullarında oluşacak emek 

c;elirlerinden farklı olmamaktadır. 

Görüldüğü gibi sendikaların, ücretler yolcyla gelir böli'

i}~;~mündeki etkileri ile ilgili genel bir yargıya varmak güç olmaktc::dır. 

Ancak özellikle gelişmiş ülkelerde, fo:::ıksiyonel gelir bölüşümünde c,

mek .::~elirler inin :pay ında önemli artışlar olduğu bilinmektedir. Buı-:ı.ı.m 

de. nedeni, daha önce l:)irinci bölilinde "Gel;ir Dağılımının ::E'arklılaştı

rılması" kısmında incelendiği gibi, diğer e;elir dağıtıcı politikalo.ı"' 

ve .uYgulamaların emek gelirleri :ı;ıayını artırmasıdır. B.Külp de~ "Sen

dikalar ve başka siyasal organların, gelirin oluşum ve dağılımını 

belirleyen iktisadi faktörleri, örneğin tüketim, tasarr:uflar, yatı

rımlar, devlet harcamaları, vergiler ve dış ekonomik ilişkilerin ni

celik ve bileşimini etkileme yolcyla gerçek ücretler ve ücret payJ_nı 

y·ukseltebileceklerini" savunmaktadır ( 187). 

(187) B .KÜL:P; :Yoh;rıb ;i.,ld.JJ.TI._g_j.,gı_'{Y.E?C.h.?_ls_ill~L.Z.w.is çJ:ıen ___ ~li t~ş_ç_~~:r.ı v.rı_g 
Jt.tr_tscgaftlic:J:.!:,.E?n..._lÇröf_t.en.:, Berlin, 1965, s .. 338 'o.en IŞIKLI9. • 
lı. • g. e • , s • 1 59 • 
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2, S.Li''D)iKALARIN :&N~·LASYONİST ETKİLERİ 

Günümüzde enflasyon, ekonomik sistemleri ve gelişmişlik 

düz c:yleri ne ol ursa olsun, bütün üll·celer yönü.n,den öneınli b ir soruı-ı 

olmaktadır., Samuelson 'un deyimiyle nyavaş-yavaş artan enflasyon, ça,:;~

daş karma ekonominin bir hastalı,;ıdır." J5eraber yaşanılmasının zorun

ı u,~u ve hastalıktan kurtulmanın güçlüğü nedeniyle de enflasyon, sı t

ma;ya b enz etilmektedir. Samuelson, enflasyonun önemli bir üz elli ·::in·:: 

dikkati çekerek, enflasyondan kurtulıncek için alınıcak tedbirlerin, 

enflasyonun ke;ndisinden çok daha fazla sorunlar doğurduğunu ileri 

sürrııckted ir (100) .. 

Lugün artık "Enflasyonla ss.vaşrnak 11 tan daha çok, "Enflns

yona alışmak 11 , ya da başka bir .deyişle "Enflasyonla b crabor ya:şcı.rrıc.k" 

clüt>üncesinin önem kt'tzandıi;';ı görülmektedir .. 11 İktisatçıle,r belki bundan 

sonra çalişmalarını; enflasyonla mücadeleye değil, enflc,syonun tnhri

bo.tını onlemcyc yön cl te ceklerdir. n ::Wu:rıun nedeni de, teorik açıdan ik

t~:_sc:,t 1:1tlimi içinde enflasyonla mücc~delcnin mümkün olrrıEtsına ra?,Eıen, 

siyas 1 nedenlerle bu mü cad elenin ya.pıla.IJJB:rnB.sıdır. Örne tçin bazı ikti

S[~tçılar, konunun artık iktisadi dciiil, siyasi oldu1zunu soyler:ıekte

dirlcr:11Enfl.s.syonu sona erdirı;emeyc karşı gerçek engeller siyt:1sidir, 

''+' A_:j.ı. d ~·ıd• lKuısa~ı egı ır. Enflasyon sona erdirilirse devlet şu anda k~nuna 

c~2..y2nmaden elde etti .O·i gelirden m2hrum olacaktır. Enflasyon sons. cr-
"" 

r'lirilirs e, geçici olmakla beraber b ir miktar uzantılı gGrileme , yc,

vnşlama ve oldukça yüksek bir işsizlik dönemi başlar." loelirtilen 

nedenlerle günümüzde ülkeler enflnsyonln etkin bir biçimde mücadele 

otmektense, enflasyonla birlikte yaş<ıyacak tedbirleri almayı tercih 

etmektedirler (ld9). 

i· elirtilen gelişmeler karşısında, gelir dağılımı yöni.:L'1.dcn 

sendikaların ücret etkileri incelenirken gorülon olumlu etkiler, D.y ... 

(100) Paul A.SAr.:UELSON; "The h~wo Nixon11s", rN.ews Week,Vol .. LXXVII, 

N um b er .6, Feb;r:_uary 11971, f!• 50. . · · - ... · 

(189) n·u konuaa: bak o ~ii~a.y~;~ --v~;;-gi --si~temi ~:t-i~.ki.'~]f-tkii&ri ,. • 
İ .. Ü .. İktisat Fakültesi IIT3.liye Enstitüsü, İstanbul 1976, s•3-4• 
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nı şekilde sendikaların enflasyonist ctkilori yönünden ileri süİ'tilc

rncyocektiro Aşaj'ıc1a görül·.ecezi gibi~ 8nflasyonu önleyici poli tikn.lci

rın katı bir şekilde uygulan:m.s.sı c1n, fonksiyonel gelir de,{;ılı:r:ıınc~P. 

c:wck gelirleri yönünden olumsuz etkilerin do~?;mnsına yol açacaktır • 

.ı..iu kısımda çalışma k2.pse.mımızı açmamak için, vnce s enr!.ilm

h~rın ve dJlt;lyısıyla ücret artışlarının enflEısyonist etki~eri genel 

olarak belirlenecek, C:Laha sonre. c1c. nedeni ister maliyet i tmesi, is

ter talep çekmesi olsun, enflasyonun emek gelirlerine etkisi tartı-

salacaktır. 

A. Ücret Artışlarının Erıf'lo.syonist Etkileri ve Sta15flc~sycn 

Genel olarak fiyatlar L,.c..ncl seviyesinde hissedilir ölçü(: c

ki devamlı artışlar olarak belirlenen enflasyonun nedeni; sosyal, 

siyasi ve ekonomik olmaktcH1ır!' .J..)irbirine ba~lı olan bu nec1cnler ,_cc; 7 

bir süreç dahilinde birbirine dönüşm~..:.kted.irlt:ır(l90). Ge:nclliklo de 

enflasyonun sosyal ve siyasi nedenleri veri olc-crak alınmakta ve enf

lasyonun açıklanr.ıe.sında, enflasyonun okcnoır"ik noc1 cnlorinc~ en h::ır d: ot 

cc:ild.i,~i görülnektedir. l:urad8. du cnfl2,syvnunun noc1 :nin in, :w..:üiyct 

o.rtışlarının yol açtı~-=;ı n~ali.yet enflasyonu mu, yoksa talep artışla

rı sonucu ortaya çıkan talep onflnsyonu mu, ya Qa talep yapısının 

üretim yapısına uyıııamasından dole,yı yapısal enflasyon nu oldu:;tu tnr-

. tışntı konusudur (191). 

(190) Enflasyonun sosyal nedenleri; tcpluında tükGtin amaçlarının 
art:rrı.clsı ve bundan doğan gelir mücadGlesi olmaktadır. Enflns
~ronun siyasal nedenleri iso; kar·şılıksız pci.ra arzı, ön.;Jrül
medik vergi kazancı ve enfl2syonun devlet borçlarını azal t:-,ıc:sı 
ile, toplumu meydana getiren baskı gruplarının siyasal mok2-
nizma ile gelirlerini artır:r:ıak~arı.dl.r. EnflasyGnun iktisadi 
nedenleri do, talep enflasyonu, maliyet enflasyonu ve yapısal 
enflasyon vlı:rıaktadır. :Lu konuc1e.. bak. A.t~,.e., s.13. 

(191) Enflasyonla ilgili olarak bak. Richard PERLi.YJ.lu~; Inflee tion Dc
mand Pull cr Cost Push,D.C.Ho2th and Co. ,.Loston,l965,DcmalG. 
H. W.H.ITEHE.b.IJ; "Avustralya 'da Stagflasyon",.(Çevi.iothi H&ER.) • 
ESiillER , Cil t :x:ı~ ,_·_ Sayı.. 2, Haz il' an 19 71-, · a. 35 5-372 • ~nur 
K~.ARA~IBAŞI; • '"Türkiye 'de Enflas;roil' ·"fe N-eaa:lıe;;.{~:A.n~ra -·.-
;i.~- 1~&-Dert?aisi:Jfait·ıiYt . .Seyı-.i.ı. 9~l~ ~ı:ı2 ·~Ri.a:~an i.ıı.R:tUK·;- ~ :_ 
"Jı:ıflasyon Kavram.ı 'Ve Sonuçları*,· DER,bii.t:U:-,-·Sayı • .J..,:Jcak · 
19.73., 2 .. 201-209. • • .~-o . 
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Tartışmanın on emi de 9 ':,'Tek enflasyonun açıklanme. sının ve 

(sSrEkse enflasyonle. mücadelenin farklı gorüşlere göre yapılmış olrnE

sından ileri gelmekte ve bunun sonucu olarak da, farklı politika tcd

lJirleri ile::.1 i sürülmektediro Bu durumda enflasyonu talep fazlasına 

bağlayan gorüş sah:Lpleri 1 para ve maliye politikası ile ilgili tsd-

b ~.::-J .cr j "1 ~-}J. ı_~r gLÜ e.:::;~nsJ.nı ~ e:.ıflas;y-onu maliyet artışlarına bağlaJran 

g(]rüş sahipleri ise7 ücret ve fiyat kontrollerinin tercih edilmc:::sini 

ileri sürmektedjrler (l92)o 

Scrıdikaletrın enflasyonist etkilerini, maliyet enflas;ronu 

ve talep enflasyonu yonünden incelemek mümkündür (193),. Öncelikle ma
liyst cephesinden soruna bakabiliriz (194). 

Burada üc:c~;d; a:c vışlarının, maliyet enflasyonuna yol açmc:ısı 

iki nedenle ortaya çıkmaktadır. BiT in ci ne d en daha on ce ücret et~;:isi 

};:ısmında da belirtildigi gibi 7 ssndikaların toplu sözleşmeler yoluJl[:< 

ücretleri yukarıya doğru esnek, e.,şa,;ı doğru katı (riJid) hale gGtir

mcsiyle i_lgilidiro Bu durumda s endike:üar, ekonomik refah dönemlerin

c~ c ücretleri daha da artırdığı, de~9rasyon donemlerinde de yüksek üc

:,_~ct hadlerinin devamını sağladı6ı J.çin ücretlerdeki aynaklığa en::,-:::1 

olmakta ve sonunda da devamlı (sinsi) bir enflasyon olayı ile karşı

le:: ş ılınaktadır., 

(192) Harry G,jQID\SON; "Enflasyon Teorileri Üzerine Bir i:~.raştırma", 
(ÇevL.Asım YÜCEiı) ~ Akademi, Bursa İ .. T .. İ,..Akademisi Dergisi, 
Cilt:2, Sayı~l 1 Temmuz 1973, s.l7lo 

(19 3) Yapısal enflasyon ise; ekonominin yapısı gereği talep yapısı
nın, üretim yapısına uymamasından doğmaktadır. Genellikle do 
gelişmekte olan ülkelerde ·c~ücı' edilen çeşitli malların, aynı 
şekilde arzının sağlanamaması, arz ve talep arasında den,;c:siz
liğe yol açmaktadırQ Bunun sunucunda da talep edilen malların 
yokluğu 7 bu malların fiyatlarının artmasına neden olmakta ve 
enflasyon süreci, talep ve maliyet enflasyonu şeklinde baş1c:cmak
tadır., 

(194) Bu konuda bakn ZAIM; A~g.e., s.368-378 .. 
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İkinci neden de, sendilwlaı-ın ücret-fiyat yarışına ycjl ~ı';

YılClSl ile. ilgili olmaktadır • :Bilinc:.i ~i e;ibi öz ellikle tam istihd8r:ı. 

h~linde, yüksek ücret talepleri sunucu ortaya çıkan işçilik giderl~

rindeki artışlar 1 maliyetleri artırnıakta ve bu durum da işçilerin 

reel giderlerini düşurmektedir. Sendikalar yoluYla reel gelirlsrin 

cTtirılmak istenmesi de, yeni ücr~; -;; -~c.:leplerine yol açma.kta ve so

~ıu:ı:ıda da ücret-fiyat yarışı ile karşı la sillmaktadır. 

Ancak ücret artışlarının h2r durumda, ücret~fiyat yarı::ıını 

~:.ızlandırdığı da ileri sürülmemektcc1ir~ 

Ücret artışlarJ.J.'1.ın, prud.üldi vi te artışlarının altında ·ve

ya prodükti vi te artışları oranında gt":.rçekle;;mesi halinde, sendik:=.ü;:;.

rın ücret ya da maliyet enflasyonvna yol açtığından söz edilemiyscek·-. 
tir. Özellikle prodükti vi tenin altında kalan ücret artışlarında, iT'-

lc:tme giderlerinde işçilik mrc liyetleri yönünden bir artma olmayace.

:OJ- &ibi, aksine birim işçilik maliyetleri düşecektir• :Bu durumda üc

ret artışları ücret ya da maliyet enflasyonunun nedeni olamıya cc:ddır 

Prodükti vi te artışı· oranındaki ücret artışlarında ise, i.:i.c

ret artışı oranında işletmelerin de prodüktiviteleri artacağından, 

mc.üiyet enflasyonunun nedeninin, ücrr-;t artışları. oldu~u söylenem'>.'e

ccktir. :Bir yönüyle de ücretlerdeki bu artışlar, işletmelerin proc~·LJc

·ci vi te artışına bağlı olarak, piyasc:ı.ya s.rz edecekleri yeni mal ve 

J.ıizmetlere talep yaratılması yonünden de zorunlu gözükmektedir. ç:~n

k:;, aksi durumda, artan mal ve hizmet arzı karşısındaki talep yeter

sizliği. iktisadi c:urgunluğa ya da c~spresyona yol açabilecektir. Bu 

(,urumu önlemek için de işletmeler fi;-ıratları artırmak yerine, fiyat

ları düşürmek zorunda kalabilirler. 

Görüleceği gibi de prodükti v5.te artışı oranındaki ücret 

c:::ctışları ücret ya da maliyet enflasyonunun nedeni ·olmaya cağı için, 

sncülikle işverenlerce de bir tepki ile karşılanmayacaktır;. :Bu du

rurn aynı zamanda da iktisadi durgunluğu ya da ekonomik deprasyomı 

unlemek yonünden de bir tercih nedeni olabilec-ektir. 
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- Prodüktivitedeki artışların iJ.zerindeki ücret artışların

~a da işverenler karlarından fedakarlıkta bulunarak, diğer giderle

:c i c;ı.;L§.l.Ir erek ya da teknik gelişmeden yzıra:clanarak ücret artışlarım. 

:,_ iya tlara yansı tınayabilirler. 

·- ]'iyatların işletme yöneticil srinin kE.rarlarıyla değil ::~c~ 

.:, ··c::sa koşullarının goz·onüne alınarak belirlenmesi halinde de~ ücret 

c:~ı'tışları maliyet enflasyonunun ne d eni olmaya bilir. Çünkü fiyatların 

:\.,şl·.tme yöneticilerinin kararları sonucu belirlenmesi lialinde; ücr:::-

1 ,::'(~f,k::i_ artışların kolaylıkla maliyetlere ;y-ansı tabilme olanağı var

c\ır., Oysa re kab et koşulları uygun de ~j_lse, ücret artışları kolaylık

la fiys. tlara yan sı tılamaya caktır. Bu durumda fiyat artışlarını tek 

bir n:::dene, başka bir deyişle ücret artJ.şl rına bağlamak gÜç olacak

·i.;ıı"'. Çi.mkü görüldüğü gibi ücretlerden b<:ôşk<:: daha birçok etken, mali-

~' tleri yüksel tebilmektediro Hatta bu etkenlerden bazıları, - işve

rc;;nlsrin kısa dônemde karlarını daha fazla yüksel tmek istemeleri~ 

lı.~aiır:ıadd8 fiyatlarındaki artışlar, faiz hadlerinin yükselmesi- fiyat

J.a::·ın ücretlerden dar.ıa once ve daha fazla yükselmesine neden olabil-

m elci.; ed ir o 

Bu du::.."'umda sendikaların malj_yet enflasyonuna yol açması, 

()~ı cc ücret aynaklığını engellemesi, C:.c~hc sonra da oz ellikle tam is

~:Ll:i.C:_;,,m halinde yüksek ücret taleplerine.. yol açması yonUrıden önem ka

<<.:mmaktadır e Sennikaların bu iki enflasyonist etkisi de, birbirini 

t<:<.mamla;yıcı nitelikte bulunmaktadır. 

Şdyle ki tam istihdam halind en one e sendikaların ücret oy

:cL.\:lı{sın& engel olmaları, ekonomide bir e:n:tlasyonist eğilim yaratmak

tc', daha sonra da bu enflasyonist e:;ilim tam istihdama geçiş halinde, 

senc~.ikaların pazarlık güçlerinin artışı nedeniyle daha da hızlaruna'k:

tc:·. ve bir ücret yarışı başlamaktadır (19 5)'" Ücret yarışı da giderek, 

üc:c c.t-fiya t yarışına donüşmekt edir. 

-----.. ···------
(195) H.Nejat BURUK; .!)cretler ve Ücret Politikaları, Devlet Yatırım 

La:nkası, Ankara, 1969, s.53. 
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Sendikaların talep enflasyonuna yol açtıkları da gorülmek

tedir. Bilindiği gibi talepde baciımsız bir şekilde artış meydana gc.l

D.ii~ınde, toplam arz ve talep derıi:/;si bozulurak enflasyon süreci !Jaş

lamt=,ktadır. Çünkü daha önce belirtilen sosyal ve siyasi etkenler, ta-

ı eb in bağımsız bir ş ekilde artma sına yol açmaktadırlar.. Örneğin çe

'Jj.tli nedenlerle bir topluında tüketim arzu ve isteğ;i artabilmektedir" 

Iln durumda toplumdaki sosyal gruplar, bulundukları gelir grubuna e:;ö

:L'e artan ihtiyaçları karşılamak için (:.elirleri ni artırma mücadele

sine girebilmektedirl~r (196); 

Ozellikle işçiler yonünden soruna bakıldıgında ar:'Jsn ts.

ıc,plerin karşılanabilmesi için ücrct;leri artır:rrı..a çabsları 9 sonunda 

fj~ft::. tları yüksel te cektir. Ancak h·:O:L' ücret artışının da talep enflas

yonuna yol açabilme si, olanaksız ,;cziikmektedir.. Çünkü prodükti vi te

nin al tındaki ye. da prodükti vi tedeki artış oranındaki bir ücret ser-

. tışı, talep enflasyonuna yol açanıaye.caktır. Çünkü talep edilen me,l 

ve hizmet kadar da arz sağlana b ilmele'ce dir. 

Buna karşılık ücretlerin, :produkti vi tedeki artış ors.nınC',an 

C cı ha fazla artma sı halinde,_ arz ye ter siz kala cağından jJalep eni'la s

:·ronu ile karşılaşılabil!3cektir. Çünkü E:lde edilen fazla gelir 1 arz

tc: .. lep dengesini bozacaktır. Ancak prodtı.ktivitedeki artışları agan 

ücı'st· fazlalığının tamamının tasarruflara gitmesi halinde de 9 talep 

enflasyonu soz konusu olmayabilecektir •. 

GorüleceL;i gibi toplam talepteki otonom artışlar'· enfls.s

ycnw"1 nedeni olmaktadır. 

Ancak artan talep karşısında 9 ;y-r:;terli olan §/.:Üirin de y?.l

:i.1lZ ca ücretler d eki artışlar la sağlanch b';ı da ileri sürülemiye cektir. 

Çüdd.i. ücretlerdeki artışlarla birlilde, istihdam seviyEesindeki artJ_;:?

ların da toplam ücrt gelirlerini e.rtırdığı bilinmektedir .. Bu duru;;,

::::e ücret seviyesinin, fiyatları ta.lcp·yonünden yukarı çekici rolü de 

un cak belirli. ölçüde söz konusu olabilmektedir (197)" 

('196) Enflasyonun Vergi Sistemi Üzerindeki Etkileri, A.g.e~, s.ll. 

(197) ZAllVI; .A..g.e., s.370.. 
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Sendikalar yüksek ücret t.:::lc:ı;·leri ile ortaya çıktıkların

clc~ ve riyasa koşulları da işverenler yönünden elverişli ulrııadı~;\ırıdC'.' 

işverenler yüksek işçilik giderlerini maliyetlere ckloycıicOyccoklorin

c1cm, k~rlarından fed~k~rlıkta bulunabilirler·~ Sonunclr, de. J.eha düşük 

k~rlarla yctincbilirler, ya ~a işçilik dışındaki giderlerden hare

ketle, üretilen malların. birim maliyetlerini düşürme yoluna t:~iCL:;bi

lirler. ~u duruw_da sendikalar, işçilerin reel ücretlerini artırmış 

olurlar. Çünkü artan işçilik giderleri, henüz maliyetlere o~eTh~e

r.liştir • Jl'aka t piyasa koşulları, ücret artışlarının maliyetlere yc:n

sıınnsını zorunlu kıldığında, fiyat artışları da ortaya çıkacak ve 

bu durumda gerçok ücretlerde bir iyileşme bekleneıniyecektir• :Uc:.şkL. 

bir ci.eyişle ücret artışlarına bağlı olarak, fiyat artışları da ka

çınılmaz olacaktır. 1u durumda s cndikcdarın baskıları, gelir d& ;ı

lıı;n yönünden ücret paylarında ücretler lehine bir sonuç sağlE~mn.c:.l:

tnn çc·k, maliyetlerin ve fiyatların yükselmelerini ancak karşılayc-

b ilc cektir (198). 

Ücret artışlarını maliyet ve talep enflasyonu yonünden iıı

cclcdikten sonrat onflasyonun nedenleri ile ilgili olara k ilori · sü-

rülcn t,.ôrüşleri cenel olarak şöyle özetleyebiliriz: 

- Enflasyonun sosyal nedenlerinden hareket u1onler, tek

nc,lojik e:;;elişme ve nıedenj_yetin ilerlemesine bağlı olarak7 bir top

ı um::~e.ki sosyal t:;;ru:pların daha fazla tüketirnde bul unnıEt E.rzularını 

<cc_rçckleştirmek için; gelirlerini c.rtırma, ya da bnşka bir deyişle 

milli gelirden daha yüksek bir pay alma mücadelesinde bulundukları

nı ileri sürhlektedirler. ~u mücadelenin sonunda cla, bazı sosyal 

cru:pların claha çok i.:.elir elde etmcleri enflasyonu başlatmakta, dii;:or 

sosyal cruplar.ın harekete t'seçmeleri de, enflasyon sürecini hızlan-

(198) Cahit TALAS; Sosyal. Ekonpmi, !k:inci Kitap~ S Yayını-5,imkare., 
1976, s.37l• 

'"'i. 
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c~ırnaktadır ~ · -Toplumdaki c;elir dağılıını da, enflasyonun e;8lirlere 

~arklı etkisinden ve bunun sonucunun meydana belen gelir mücadel~

sinc~en dolayı ,devc:unlı olarak dei;işmcktcdir (199) •. 

-·Enflasyonun iktisadi nc::C.c:::nle:rinden hareket edenler v::

\Jı::şta işverenler olmak üzere bir görüş, enflasyonu; aşırı ücrt;t 

ertışlarının neden olduğu me.liyet onflasy:.muna baJlaı::ıaktt:dırlarQ 

i..unlar enflasyonun nedeni ole.rak, emek vori.J.:ı.lili,ginin üzc::rindeki 

aşırı ücret taleplerinin, maliyetleri i ttiisini ileri sürmoktv1.i;"

lor. :ı.u durumda [;-fuıüwüz enflasyonu, ücrctlerin itti,~i maliyet enf'

lo.syunu olarak tanınılanm.akta ve ücretlerin enflasyonu izlemek ye-

rine, ücret artışlarının enflasyonu dosurduğu ileri sürülmektcdirh 

lY.Ialiyot enflasyonundan hareket edenlerin bir kısmı da, 

c~şırı ücret talepleri.yle birlikte, işverenlerin k§.rlerın yükselt-,. 

ıiıek istemelerinin de enflasyonu. hızland::ı..rd.J;ğ;.uı.;ı. .ile·ri~ sürm-ektedir

ler. james Tobin ~~uhakkak ki a9ırı ücretlerin yol açtı;ı ~~liyet

lor enflasyonu artırır. Ancak esas ncclcni bulmak istcrsek, karla·

rın uynadı(;ı mutlak role de bakmak gerekir. n c1eınektedir o Aynı şe

kilde john K. Galbrai th de enf'lasyonu~ aşırı ücret ve k~r rztışlr>

rına baiJ:lamaktudır. Gfllbraith,.. şirket ve sendikEılc:-.rın buı:.::ün dJ,'5-

:r:"'L2::::.:--'n doğruyc ~ ya da dolaylı olarak knrş:ı:."""'k:erş:ı.y.a..:,:~!Sldp. -~oos t'2. duran 

t~-:~_·luma istedikleri fiyat ve ücret c.rtışlarinı kabul ettirobilc~ik

lorini ~leri sürmektGdir (200). 

- Enflasyonun aJ.yasal· · ı_ nC;,lonlerine ağırlık verenler de, 

kcrşılıksız para arzının ve toplumdeki beskı 15ruplc:rının ,enflas

yc:,nu yarattı 11;ında birleşmektedirlor. Lunlardan "Rl&sik Miktar Te

::.:risi" ve ]'riedman' cı görüş taraftarları, mali ve ı;arasal güçlorin 

(l99) :Elnflasyonun Vergi Sisteı::ıi Üzorindoki Etkileri,.,.i-~..g .. ç .. , s.?. 

(200) i.u konuda bak. Charles LEVINSON; SGrrr.aye-Enfl'as~on :V:.fj ;Q,ö:lf 
Uluslu ~irketler, TürkiYe Gıda İş Sendikası Yc..yinı,.N\)~3, 
s .l-ll. 
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cnflr:syonu doj;urc.Lu~unu ileri sürr.ıcktc.(irler. ]'ried:c:ıan, enfl2,syJnun 

tunGl nGeleninin .ı:'e.resal, enflasyon hcJtc~inin de tc:iavüldeki banknet 

hc:cı:ıinin gösterdi;~i e:,elişmeye ba ,lı .clc~u.:;unu söylE:mek:te:'l.ir. :ı..u gô.- ~ 

rlişte olanların r1a savunmaları n •••• enflasyonun asıl nec~Emi, bnnk-

not arzındaki çok yüksek artışl~r~ır. Iirçck kişinin enflasyon için 

o:ı:... sürdüklor i r1i:'~er ncc-1 enler, aslınc~e. snflasyonun sonuçlarıdır. S .:;n

-~ikE~ların üyeleri için daha yüksek ücret isteınelE.:rinin temel noc~cni, 

enflasyonun kendisidir .• İş adamların:ın man:ulleri için ~e.ha yüksek 

fiyı::.t istemelsri c1e, yine enflasyunun bir sonucuı~ur 11 şı::klindedir (201) i 

rc:L:-·ür. :..,urada ..1::;2.r2. arz ın daki art:r:şlurc. ba ~',lı olarak aşırı gelir ve 

etkili talqJ, sınırlı mal ve hizmet üzerine baskı yaparak, fiyatlE'.

rın yükselmesine necten olmaktadır. 

To.ı;:-lumde.kı baskı gTuplarının da, siyasal t:,'Üçlerini kull2,

ns.rak t,elirlerini artırma mücadelesina girişmeleri, enflasyona yol 

cçıııEktadır. Öz ellikle de e...rııek faktürü yonünden işçi ve msmur s en( i-

lc:.ları, günümüzde önCJ11li baskı 3ru:pl2rı clrııaktadırlar .. .i:ı.ynı şekilele 

t.::~:cın~ sektöründeki çiftçilerin de siyc,sal tSÜÇlerinden hs.rC;ketlo, c~C:.

lu:-:_ Ji.iksek tsban fiyatları peşinde l-c.:·ş2.rak, snflasyonu hızlandır.1ık

ları bilinmektedir." ll.Ilcak siyase..l bc:,skı kullanmE~k yolu;yla gelirlc-

:c·in e.rtırılmc::sının amacını kesinlikle; l;elirlemek de zordur. i-u e.maç~ 

:_Tte.n fiyatlara uyum sa;ıcı.:ınak ole.bilccc."'i ı§;,ibi, reel S':lirlcrin ::-~r

tırılı:nası ame cını ele-. taşıya·b ilmcktü~ ir n ( 202). 

Günümüz enflasyonu il8 ilt.,ili açıklc-.m.e..lf'.r~'_en birini Lc

virıscn, dönemler itibariyle y2..pmıştır (203). Levinson'e t;;öre; 1:)60' 

(201) lV1ustc.:.fa AYSAN; "Enflesyon Önlenebilir .nü ?", ..i.ıanka ve Lkonomil_~ 
Yorumler Dere;isi, Cilt:l37 Sayı.6·, Haziran 1)76, s.2',;-31. 

' -
(202) Enf;ıasyonun Verşi Sistemi Üzerindeki Etkileri, A.~:.:.e·, s.lO. 

· (203) Levinson 'a göre; il:i: döner.ıde genişleyon kamu harcamaları, ;;uli
Şen dış ticaret, yatırımlarla daha yüksek bir gelişme hızına 
ulaşmanın arzulanması, özel ve ke.mu kesiminde aktif de }:::rlerin 
amortismanlarının hızlanc1ırılmış olrr.a.sı gibi etkenler, sans.
yile§miş ülkelerde para arzında ônt;m~i oranda artışlar sa ~lE
mıştır. Aşırı miktardaki effektif tale:ı, artışı kcı:r ş ıs ındı:>, da, 
yeterli olmayen mal ve hizmet ür8tinıi enflasyonun nedeni ol
mu:,.tur. :Ja~.LEVINSON; A.ti;.e., s.ll. 
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dan sonraki ilk yıllarda enflasyonun nedeni, aşırı miktarda effektif 

talep karşısında, yeterli olmayan mal ve hizmet üreti.."llidir. l:laş.k.a 

bir deyişle enflasyonun nedeni! talep çekici ya da parasal r.edenler

cür. Ancak daha sonraki dönemde fiyat artışlarının nedenini~ talebin 

çekiciliğine bağlamak yeterli gorülmemiştir. Çünkü bu dönemde satış

larda ve gelirlerdeki artışlar durmuş ve net karlar azalmaya başla

mıştır. Başka bir deyişle ekonorn.i bir durgunluk dönemine girmiş 9 bu

na rağmen fiyatlar artmakta devam etmiştir. Bu durumda t2lebin çek

tiği enflasyon teorisi y~rine, ücroto dayalı enflasyon teorisi ortcı.

ye. çıkmış ve ücretlerin maliyetleri i ttiği görüşü geçerli olmuşt·ur ... 

Levinsan, A4 JJ .rı. , İhgilter e, İtalya 9 De.nimarka, Hollanda t İsveç ~ 

Norveç, Türkiye ve Yunanistan' daki 0 e;lişmel8rin, belirlenen eğilim

ı eri doğruladı gını ileri sürmek tc dir. 

Levinsan 1360 'lar sonrc:sındaki enflasyonu, maliyet cnf

lı:·.syonu olarak b c..lirlemekle, ~enel anlamda yanılgıya düşmc.mektG c~:;.r, 

Ancak m&liyet enflasyonunun, ücr ct c:.rtışlarına ba ğlanrna sı ve bu s; e·-

kilde günümüz enflasyonunun ücret enflasyonu olarak belirlenmesi, 

l:,cnel bir yargının ötesine &,sçmemckdc ve bu tesbit de, tartışme kc

nusu olmaktadır (204). Çünkü enflasyonun nedenlerini vo kaynekları

nı b clirlerrıod e güçlük yar E' tan b irçok lwntrol edilemayon d eğişkenlcr 

ve bu süreci etkileyen güçler Vt~rcl.ır. Bir enflasyonun b ir di ğcri ile 

benzerliği bulunmakla birlikte, h.:;psinin ekonomi tarihinin farklı 

donerolerindeki nedenlerinin, farklı olduğu görülmektediro 

Ks.ldo-r 'un da belirtti§;i gibi, 1~68 'lerden sonra. sane.yi

leşmiş ülkelerde bir birim sınai hasıleya düşen anek ı~<liyetind~YQ 

2rtışlar, hızls.nmaya başlamıştır(205). Ance<k 1970'lc:rin ckJnomik 

(204) Bu konuda bak. Herbert G.Hill'fllYJ.AN-Dale YODEB.; Le.bor Econoııücs,_, 
Second Edition, South-'1/estcrn PublishLı.g Company9 Cincinnc:,-'ci, 
1965, s.6J4-637· 

(205) Nicholas K.hLDOR; "Dünya Ekonomisinde Enflasyon ve :Durgunlu.k", 
(Çevi. SE:dat SAN.ATK!R), ,i:ktisat_Dergisi, i.Ü.İktise.t F'akülto
si Mezunları Cemiyeti, Se_yı .151 ~ Ocak 1977. 
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{:;(..lişm8lerini de, gozden kaçırmamak gc..rck.t1l8ktedir. ;şöyle ki; ulus

larc::rası ödenıeler sisteminde ortay2c çıkan zorluklar, 1971 yılında 

sebit döviz kurunun genelliklo terkedilmesine yol açmış, 1::372-1:..;73 

yıllarındaki Arap-Israil Savaşı.'tıc12,n sonra petrol fiye.tlarında C.cr·t 

misli artışlar olmuştur. H1?J1Imadde fiyatle.rındaki artışların hcınen 

C:lrk:::,sından da, genel fiyat seviyesini yüksGl tici etkide bulunan tCJı;-

1 u iş s'özleşmcl eriyle yüksek oranlı enflasyonla kar şılaşılmıştır ( 206). 

Kaldar sanayi ürünleri fiy::. tlc-,rının, maliyctlerce belir

lendiğini ileri sürsrı;;:k, l970'lord:...:n itibc>.ren ,önce hammadde fiye.t

lcrında ve dahe. sonra da petrol fiyc:.tls.rındaki artışlc.rın 1 sanayi 

m::·liyctlerini etkilediğini belirtrncktcdir. Kaldor 'a göre sı:mayide 

fiyatlar yükselince de bu kGz ,ücretlcr ETtmıştır. Çünkü SEcnayiLjş

miş ülkelerde sendikalar is ter güçlü, isterse güçsüz olsunlar, üc

rctlsrin düşme eğ·ilinüne kar·şı daima bir kntı tav~rla ort~ya_~ıknıak

t8..Clırlar. Ücretliler, fiyatların yükselmesi ve yaşama düz eylerinin 

dü&mcsi karşısında, bir direniş içine girerek, parasal belirlerini 

_.rtırrrcaktadırlar. K<üdor "Görülüyor ki :Be,tı 'da birbirine bağlı o

lr~rek se.nayi ürünleri, hammadde fiyatları ile işçi ücretlerinde gö

rülen bütün artışlar, tümüyle bir ::_ı;.c.liyct enfle.syonudur. :Bu hiçbir 

biçimde bir talep enflasyonu değildir" dGmektedir (207). 

Ancak günümüz enflasy....onunun yc.lnızca maliy8t enflasyonu 

ol:l;~c:.dığı da ileri sürülmektE::dir. ?.cof .Yüksel Ülken e:,ii..."lU.:müzdeki bu

:n2lım, "Prof.Kaldor'un da dediği gibi, önceler:j_ bir rm:üiyct enflc.s

yonu olarak belirmiş, fakat gider8k tE,lep enflasyonuna dönüşmüştür. 

Şu anda ise, maliyet ve te,lep enfle.syonunun berabGrce etkiledikl~ri 

(206) Kaldor, 1S72-1973 yıllarında A.J3.D. 'deki onflc;~syom;u-ı bir üc
ret enflasyonu olmayıp, maliyet enflasyonu olduğunu ileri stx
mektedir. Çünkü Ke.ldor 'a göre; enflasyona h81llirıe.dde fiyc.tlc:.rı:n
daki artışlar neden olmuş ve ~nilcsyonu önlemek için de, kı
sıtlayıcı parasal tedbirler ı:üınmıştır. Ancak bu tcCı.birlc;rin 
de, sonunda ciddl. bir ekonomik bunc=üıma yol açtığı görülmüş
tür. J3ak.A. g.m. 

(207) Nicholas K.b.LDCRi "Dünya .Bunalımı Nasıl Sona Ere bilir?, Düşü
nenlerin :E'orumu, Milliret Gaz ct esi, 16 Aralık 1)76 • 
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bir süreç içindedir dünya" demektcdir (208),. 

Harry Qo. johnson, enflasyonun maliyet enflasyonu ya da t::,_

lc:ı;ı enflasyonu olarak ayrılmasını üç nedenle hatalı bulmaktadır~ Bu 

nedenlerden birincisi, bu teorilerin; pe..rasal yönüyle ilgili varsa·· 

yımlarının ne olduğunun gere;:~ince are.ştırılmamış olrrı..asıdır. İkinci

si, her iki teorinin de tam istihdccmı farklı şekilde tanınılar.ı.ıal<?,rı

C:~ır., Üçüncüsü de, herhangi bir cnflo.syonun, mc.liyot ye da talep onf

ıc:~syonu olup-olmadığını bc.lirleyocc.k bir araştırma yaprıw.nın olan2_~;::

sız olmasa bile, oldukça güç birşey olduğudur (209). Johnson 'a kar

~~ılık, Der ek C .E ok ve john T .Dunlop 'un, g-ünümüz enflasyonunun no

donlcrini b olirl ediklerini görmekteyiz. Bo k ve Dunlop ~ "İktisa tçı

lcrın çoğu İkinci Dünya Sayaşı'nın bitimindon bu yana,.toplu pazar-
" 

lı,jın enflasyona ancak sınırlı ölçüde katkıda bulunduğunda birloş

mcktcdirlcr. Para VG maliye poli tiks.sı ile ilgili değişkenler ve 

devletin harple ilgili harcamaları, cnflc.syona neden olma konusu..11.de 

d:::.he. önemli rol oynt=,mışlardır" damektedir (210). 

U
-1 ç. 

~- 1 

Bu durumda sGndikaların ücret-fiyat yarışının hızlanmasın

sınırlı bir katkıda bulunduğu görüşünde bir tartışma çıkrremak-

tc.dır. Tartışma sendikaların, enflasyonun tek n'edeni olup-olmc;,rrıasın

de.n ileri gelmektedir. Daha önce de bclir~ilditi gibi sendikalar, 

c~-ncllikle ücret-fiyat. yarışını t2hrik etınekten çok, üyeleri adınc~ 

bı.1 yc.rışı izlemeleri n ed eni ile cnflı::.syon olayına kerışmaktadırlar. 

:ıl>üttm bu geligmoler, sendikaların ücret-fiyat yarışını tahrik edi-

. , ~·ı 
cı Ctegı , tskip edici olduklarını, faktör piyasasınde. kuvvetli bir 

;:, "ncı ikanın, Eı.cu.ıul piyasasında tekı;;;lci bir teş eb büs ke.rşıs ına hızlc~ 

yükselen ksrdan dahe. fazla pay almak için çıktığını" göstermekte

dir (211) • .Ance.k bu durumun gerçekleşmesi, o ülkodo sendikalaşma 

(208) Yüksel ÜLKEN; Dünya Bunalımı.Ne.sıl Sona Lrebilir?", Düşünen
Ierin JI·orunıu, A. g. g. 

(20S) jOHNSON; A.g.m., s.l?l-174. 

(210) Derek C.BOK-john DUNLOP; Labor and The American Commonity, 
Simon and Shuster, Ine., New York9 1S70, s.292 .. 

(2ll)LT..ihUK; A.g.c., s.60. 
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o:;:'.:::\rı.ının yüksek v.e bunun yanında sendikaların pazarlık e:üçlerinin 

kuvv,:;tli olmalarını gcrektirmekt edir. G<::.l işmekte olan ülke ı er yö

nunden de, bu koşulların ne oranda gGrçckleştiği ise ayrı bir ko~ 

nuc:-lur. 

Ilugüne ke.dar talebi kısıcı politikalarla, ücret ve fiye.t 

kc.ıntrollcriyle ve hatt~ mill1 ekonomidc..ki ve dünya ekonomisindeki 

konjonktürel daralmalarla kontrol cc~ilc.bilen ve geçici bir olay o

lc-.rak görülen enflasy-on, şimdi daha farklı bir şekilde olc alınme.k

tsdır. David H.Friedman 'ın belirtti:_:i gibi; ııGünümüz deneyleri gös

t .:rm ektedir ki, sadece bug-ünkü enflasyonun ncqonlcri VG yapısı hc.k

kında dar b ir ş ekilde tanımlanmış, te..lcp çekici vGya maliyet itici 

v:~.rsc:tyımlara göre düzenlEmen tedbirlsr, enflasyonun kontrol E.:.l tıne, 

.:.lın..ıne.s ında yeterli olmayacaklardır. Ayrı ca da bu tedbirler; çok 

~roLun bir şekilde uygulandığında, işsizlik önemli arandı:: c..rtacak 

vı:; ~.şçil erin bugünkü durumları dah2, da kötül cşecektir." 

E'riedm..-:;.n'ın belirttiği durum, 1]70'lerden sonrs gslişmiç 

s:::'n2yi ülkelerinde ortaya çıkmış tır. üz ellikle işverenlerin cncr j i, 

c.rc. r:ıc:,lları ve kredi ihtiyaçlarını yüks <:::k maliyetlerıo tcmin sdG

oilm(.lE:ri fiyatları artırmış ve bu dtı.rı)m da, daha yüksek ücret te.

lcplcrine yol açmıştır. bu şekilde ortaya çıkan daha yüksek fiyat

l::~r VE- ücret.:-fiye. t dengesini kurmak için uygulanan kısıtlayıcı po

li tikc,lar, talebin ve üretim seviyesinin daralmasına 11:ec1en olmuş 

vo dünya 19 30 'le,rdan bu yana ilk olr:r1::k evrE.ns el bir sorunla kar

gılcı.şmıştır • .B"U: soruna durgunluk içinde en;flasyon (Stagflc.tion) adı 

vc:ı: ilmcktedir • .dir yz:ndan yüksek orc-mlı fiyat 2,rtışlc:rı, diğor yr:m-

d~.n büyüme oranlarındaki düşüşler ve işsizlik ore.:nlarındski Lrtış

l[:ın 1 günümüz onfle.syonunu daha da karnıaşık bir duruma e-,otirmiştir. 

Lu nE.dcnle de bu yeni durunı.a, durgunluk içinde enflasyon ( Stagf'L;.

tion) adı verilmiştir (212). 1ir başka görüşe göre de, 1974 y~lından 

( 212) N uran "G"ıLUDAG; "Enflasyon ve Sosycüist Ülkeler", Bemka ve Eko
nomik Yorumlar Dergisi, Cilt:13, sayı.4, Haziran 1976, s.53· 
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itibaren durb~luk içinde enflasyon, daralma içinde enflasyona 

(S>ımpflation) 'a dönüşmüş bulunmaktadır ( 213). 

197 3-1975 dönemini kapsc.yan iki yıl içinde tüm OECD üll;:::;

lerinde enflasyon oranı yüzde 26 olmuştur. Bu oranlar· İngil terc ·C.' 

yüzde 44, japonya 'da yüzde 3G, F .J~lmanya 1 da yüzde 14, İsviçre 1 do 

yüzde 17'diro Dah2. önce de belirtildiği gibi, enflasyonla birlikte 

ol.:onomik dW?gunluk da başlamış, sannyi sektöründe üretirııde ve istiJ:.:.

c"lc:mda önemli düşmeler görülmüştür. 19 6 O 'larda sanayi s ektöründe yıl -

ô.a yüzde 6-7, 1971-197 3 döneminde yüzde 9 oranlarında artan üretim., 

1975 'de yüzde 10· oranında düşmüştür. Aynı şekilde işsizlik oranındı:-: 

c1c- büyük artışlar görülmüş ve işsizlik oranları 1930 'lorin düzeyine: 

yüksolmiştir .. 

,, Enflnsyon ve ekononı!ik durgunluğun birlikto ortaya çıkışı, 

;y·cni bir olay olduğu için de bu konudaki öneriler, bu5"Ün için tc:Ttısı·

rııc:. Jronusu olmaktan öteye gidememoktoc1ir. Kal d or, dur guuluk içinde 

enflasyon (Stagflatio:h) olayını, nı:eüm ülkelerd0ki para arzının.::ı.rt

mc-._sı veya toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan bir maliyet itisi 

c;ibi tek bir nedene bağlamanın da bir anleı.m taşımaya cağını 1 yine 23:-

nı şekilde enflasyon oranındaki bu hızlı artışı uzun süreden bori 

c1ev.sm eden 9 sw.rünon enflasyonun kr, çınılmaz bir sonucu olarak da {;ör

mcnin yanlış ola cağını ileri sürmcktod ir" ( 214) o Günümüz i.ktisa tçılc,

rının da 70'li on yılın enfle.syonunu, "··. benzorlerinin e.resındc. ·ye: 

fi;{2~t ve ücretlorin artış oranı ilc işsizlik oranı paralelliğinin 

koyulaşmEcsı, ya de tam istihdam pel i tikc:.sı anlayışının toptan inı.:::d.~ .. 

rı" şeklinde görmeleri (215), sorunun çözümünü bize göre 

(213) ili Parıl SÜMER.; '.'Uluslar2~r2csı Ekonomik Gelişmclor 11 , 
Türkiye İşverenler Konfectercsyonu, Cilt:XIV, Sayı.7, 
1976, s.9, 

( 214) RALDOR; Ao gom. , s. 6. 

kolay.-

( 215) .Anne RamEmis LRA1JN; "Ul uslarare.sı Ekonomide Enflasyon ve Stag
flation", (Çevi • .Adnan NAS), 11aliyc Dergisi,Maliyc Tetkik Ku-
rulu, ucak-şubat 1977, s.ll9. 
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1.::-.çıtırmaktadır (216). Daralma içinda enfle.syon (Stum:pflEttion) gö-

~ ı'·iJ.şünc1en harekat- edGnler ise; bugünkU buna"ıımın nodcnlcrini, 11 ••• 

b2.şlane,ıçta · birçoklarınca ileri sürüldüi;ü ve bazılarınca hel~ id-

c'~ic~ edildiği gibi, bazı temel haı:nnıadc1clcr fiyatlarınde, meydc:ma ge-

len ~::rtışlar ve petrol bunalımı deıSildir. Enflesyonun b::.şlangıç 

:ncd.cni 1960 'lardan bu ye.na dünya ekoriomisindo ağırlığı ole.n bazı 

(.ükclcrce izlenen yalnış büyüme politikc~larında" bulmektadırlar (217)~ 

Çalışmamız kapsamını aşme.mak için de, günümüz enflasyom~;-

nun analizine girmeyi burada gerekli ~crmemckteyiz. 

~elirtilen gelişmeler, günilinüzde enflasyonun gerekli ol

m::~dığının savunulmasından başka, enflasyon olayının istihdam, büyü

l11G ve gelir dağılımı hedeflerine ulaşılmasında engelleyici· etkisi 

yönund en de önemli olme.ktadır (218). ;;>üphesiz ki böyle bir duruıı:ıda 

0.2., ckunomik durumun düzelmesi ve reel gayri safi milli hEsılc:~nın 

bt:.yüyerck istihdamın cırtırılması, mill]. gelir içinde emeğin nisbi 

(>:..lir pc.yının artırılmasından çok dc-:h2 fazla ·önem taşıyacaktır (21S)" 

ç-ü.nkü enflasyon ve durgunluğun bileşik etkileri altında daro.lmış 

clc.n rsel gco..i.yri safi milli hasılanın, r:ıutlak büyüklüğünü de sabit 

tutn~2.k giderek zorlc~şacaktır. Görül cc os i gibi de bu gE::lişınol0rin' 

fonksiyon el gelir dağılımında faktör pc~.yıc-~rını etkiloy8 ceğinde şU :p-

h o yoktur. 

Çok fazla ke.:rJmaşık olma özelliği bir yana bırakıldığında, 

c:~n~:\.r.ıüz enflasyonunun; kısmen işv•...;rcnlcrlc işçiler arasındaki üc

:rct Ve kar, kısmen de değişik SGktörlcr ve endüstriler arasında JC

lir d2.ğılımı mücade.lcsinin sebep ve sonuçları şeklinde ortaya çıktı-

(216) Örneğin 1975 yılında OECD ülkelerinde bunalımı giderici, kon
jonktürü yükseltici ve işsizlik oranlerını düşürücü bazı t8d
birler alınmıştırrReeskont hadlerinin düşürülmesi vo kredi 
sınırlarının genişletilmesi, ~ütçe harcenaları ve sübvansi
yonların artırılması,- Vergi or2.nlarının düşürülmesi ve tüko
tim kredilerinin artırılarak iç t2.lebin yükseltilmesi, - :İh
re.catın artırılme.sı. Bu tedbirlerin enflasyonist baskıları s.::ı..~

tırı:naması için ge şaba harcannıştır.~2k.SürtiER;!!g.m.,s.l5-16. - . . 
( 21 7 ) A • g. m • , s • 9 • . _ 
(218) lıu konuda bak.Irving S.FRIEDIVIAN;mflas_y~:m, (Çevi.Haluk :ır.·G-JR

SLL) ,Türkiye İş :Bankası Kül tür Yeyınları ,lınke.ra 1975,s.l34-125# 
{ 2F~ ) ~-,__LT, ·ı:;ı--ı-:ıvr AN ,· ' . 1 ' 6 , _""' .ı.:.ı.ı.1:,ı ... , .... h • .ıt:ı. A .. g.nı. , s. '+ • 
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ını sôylerı.ıek :ı;ıek yanıltıcı olmayc,cEktır (220). 

l3, Enflasyonun Gelir Da:Sılırrw_ Yönünden, Eıno k Gelirleri

na Etkisi 

Daha önce de beli.rtildi,~i gibi 9 günümüzde çeşitli sos-:

yel, siyasi ve ckono.r::ı.ik nedenler enflc::syona yol açmaktadırlar. Öz;:.:l

liği nedeni ile de, enflasyondan en fazla etkilenen gru:ı;ı ücretli 

ve mE:e.şlılar olın2ktadır. ·Ücretli ve m2r:şlıların cnflasyonde.n etkilc:::ı

::ıclcri de, enflasyonun nsdenine göre doğiş:w.sktedir. bu durumda; 

- Ücret artışlarının - di;cr etkenlerle birlikte - (,• ...... _ 
:::..~V 

rck mc.liyet itici V8 gerekse talep çekici etkilerinin; enflasyons 

n;:__don olduğu ya de. snflasyonu hızle.ndırclığı bilinmektedir. Çünkü lıor

hnngi bir sektörde sağlanan ücr0t c:~r~ışları, özellikle ditcr sektör

lcrlc, scndikale:--.şmamış sektörlerde istihdam edilenler tarafından ds 

Cl.ikkı:~tle izlendiğinden, fonksiyonel ;elir bölüşümünün ücretli ve nıoı

c:şlılar lehine dsğişmesine yol aç;:~cr.ktır. Bu durw:;.:ı iso, daJ:ın önce 

b clirtildiği gibi? enflasyon ·ve durgunluğun müşterek Gtkileri e.l tınc~c" 

c1f~rc-.lan reel -gayri safi ıııilli has ılcı.nın sabit tutulmc-,sını zorlaştJJ.~

r::ıc.kta ve sendik.,üarın artan fiyatlar karşısında, yüksek ücret t2lcp

lc.rinde bulunarak ·enflasyona neden· oL1e.sına yol açmaktadır. Sonuıı.d.n 

de ücret nrtışları; enflasyonun hum ncdcni 1 hem sonucu olıne.ktadır. 

- Enflasyona ücret 2r·tışlari .dışındaki diğer otkcmlo

rin neden olı:nası halinde de - par::-. V€ me:üiye :politikaları, he.mınc~dc1e 

fiyatlarındaki artışlar, döviz kurlr~rındaki değişiklikler, baskı 

c;ru:plarının gelirlerini diğer grupl2r E~leyhine farklıle.ştırmale.rı 

ve bunun benzer nedenlerle - bazı faktör sahiplerinin ne.kdi g"-lir

lc:ri artarken, aynı şekilde bazı ±ektör sahiplerinin nakdi gelirle

rinde bir artış olıilrunaktadır. GEmellikle de ücretli ve matJ.şlıların, 

~:;clirlerini otomatik bir mekaniz.m.c. ilE:: fiyat artışlarına uydure.no.

y:::.n faktör sahipleri olduğu biliruiıcktcdir. J3u durum.da da "lism e ko-

. . ·~· 

(220) A•€;•ill•, s.l46, 
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no:ııiyi enflasyonun P·ençesinden kurtarıp fiyat istikrarına kavuştur-

mak' hem de bazı g~lir gruplarının nakd1 gelirlerini artırmak çok 

güç ola.caktır (221), Burada sendikaların; ücretlilerinnakdi gelir .... 

ı erini E~rtırma çabe.ları da, enflasyonun tekrar körüklenınc sine yol 

aça c2.ktır. 

-Enflasyonla birlikte, işsizlik oranlarındaki büyük ar~ 

·cısl:~rın da, emek faktörünün milll. gelirdeki :ı;:e.yını düşürdüğü bilin

moktoc1ir• 

Görüldüğü gibi de nedeni ister ücret artışları, isterse 

ücret a!:'tl.şları dışındaki diğer nedenler olsun; enflasyon ve .... dahe, 

sonı-'2. ı§sörüleceği gibi ... iş~izlik emek fcJdörünün satın e.lma güçleri-. 

ni düşürmekte ve gelir dağılımını bu 6ruplar aleyhine daha da kötü

leştirmektedir. belirlenen gelişmelere göre de sendikEüarıng gelir 

c~r~ğılımı yönünden emek gelirlerinde b·~lirli oranlarda olumsuz etki

leri olduğu görüşü geçerlilik kazanmnktadır. Çünkü enflasyonla bir~ 

likto; 

- Parasal ücretlerdeki e,rtışlar, fiyat artışlerının geri

s inc1o kalmakta , 

- İşletmeler enflasyondan k~.rlı çıkınaktedırlar. 

GcnEülikle tart;:ı.şmasız ke.bul edilen bu sonuçlar, Haınil ton' 

"L1ll k~r enflasyonu tezine dayanmaktadır. Lu sonuç aynı zam::mda :Batı 

Avrupa Ülkeleri 'nin sermaye birikimine yol e.çarak, sanayileşmesini 

'-~c c~çıkladığı için il5i çekmektedir. Ye.pılan çalışmalarle. da reel 

ücretleri n enflasyon ne d eni ile · azald:ığı, buna karşılık reel kar la...;. 

rın e.rttı~ı görülmektedir~ Ilunun nedeni de, enflasyonist bir orte:un~ 

c1c. bt::tün faktörlerin gelirlerinin aynı or2.nda artmamasıdır., Enflas

yonun kendi mekanizmasından dolayı k~rlar, diğer faktör gelirlerinden 

(~'.he. erken ve hızlı artmaktadır. Ücretler, rantlar ve faizler genel

likle sözleşmeye dayE'.ınan ve belirli süreler sonunda değişebilen 

(221) .Ahmet KILIÇJ.3J:.ı.Y; "Gelir Dağılışının Yenidem Düzenlenııı.esi" t 
Türkj_ye .İktisat Gazete.si t 17 Ke.sım 1977 ~ 
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gelirler olduklarından .• karlardaki artışların gerisinde kt:J.maktadır

lc~r • .b:ynı zanıande, da eksik rekabet piyasalarında kt\rle.r, ır~aliyctl::..

rin bir oranı olarak belirlendiğinCon, artan fiyatlar ve dolayısıy

lzt maliyetler, k~rları otomatik ole.ro..k artırmaktadır • .Buna karşı lık, 

ücret ve maaş geliri elde edenlerin do, sendikalar ve toplu sözlcş

m.:..ler yoluyla gelirlerini artırdığı ileri sürülebilir. Ancak ücrot

lorin, k~r gelirierini geçmesi de mümkün olmayacaktır. Çünkü dabP. 

oncc de belirtildiği gibi, ücretler k~rları geriden takip etmekto

dirler ( 222) • 

:Belirtilen nedenlerle gelir dağılımı emek faktörü aley

hine, diğo~ faktör sahipleri lehine değişmektedir~ ~u durum özellik

le ta ı ep enflasyonu yönünden dam e;;c.çcrli olmaktsdır. lı ilindiği gi

bi bir ülkede talep artışJ.nın neden olduğu enflasyon söz konusu ol

duğunda k~rlar, ücretlerden dah2 fazla artmaktadır. Ancak bu duru

nun; genel b ir o,ğilim olduğu da her zaman s öylenemeye cektir. Çünkü 

sendikalaşma oranının yüksek ve scndikalarca parasal ücret artışla

rı yerine, reel ücret artışlarının politika olarak benimsendiği Z2-

mc.nlarda ücret artışlarının,· fiye.t e.rtışlarının gerisinde kalması 

söz konusu olmayabilir (223). 

1970-1974 dönemi ile ilgili olarak on gelişiTd·ş ül,kedo ya

pılan bir çalışmaya göre ücret artışl~rı;- İtalya ve A.L~P• hariç ~ 

tüketici fiyatlarındaki artışlardan dE:he fazla artmış olme. sına rağ

men, satın alma gücündeki artışlar yine de aile bütçclerindeki açık

ları karşılamaya yetınemiştir • .J3unun sonucu ole.rak da, gelişmiş ül

kelerdeki orta ve di.Lşük gelir grubunds.ki tüketiciler, kendi ire,do

lcri ile gıda, giyim ve eğlence gibi he.rce.nıalarını kısmak zorunlu

luğu il~ karşı-karşıya kalmışlardır (224). Gelişmekte olan ülkelor

d eki düşük ve orta gelir grubundaki tükcticileri:,n, .. bu durumd·.an çek 

(222) Enflasyonun Vergi Sistem~ Üzcrind.cki Etk~leri, . .A.g.e., s.7. 

(223) l3~- konuda ba~. 13RON.F'EN:BRENNER; A.g.e., $.91. 

(224) Françoise CİVEXREI_,; ":Pusulayı Şaşırmış Avrupalı Tüketiciler", 
J~vru;pa To;gluluğu Dergisi, Sayı.2, Şuba..t-Me1rt 1975, s.-1·2·· 
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dE~ha fazla otkilcnqikleri ve toplumun sosyal bunalımls.rla karşı-

karşıya kaldığı günümüzün bir gerçc6i olmaktadır • 

. Aşağıdaki tabloda on .gclişniş ülkede.,: enflasyo:u oranla_· 

rındaki gelişmeler görülmektedir. 

Tablo :13 1970-197 4 Dönerılinde On Gslişmi ş Ülke de 

Enflasyon ve Ücretlerdeki Gelişmeler 

----------~----------------;---------------r--------------1 
1970 = ıoo 

Tüketici :Fiyatları 
1'070 = ıoo 
Gıda M:e.d.deleri 

\ 1970 = ıoo 
Ücretler i 

1 

--------~--~--------~----~------~--~~---------ı· 
! 1974 1974 ı· 1974 1 i 1973 i 1-ir Yıllık 19731 Lir Yıllık 11973 :i.; ir Yıllıh: 

!Artış Oranı 1 Artış ,_ ! !Artış Or2.nı 

uLEI.LER 
; 

F .lUınanya i 1 29 
• 1 

1 

:E'r2nsa 1 142 i 
İngiltere j 155 

İts.lya 157 

' Hollanda 142 

1 :Gd çika 
1 
1 -, -, "'l" im "I' ka i ~ ... c. • .a , 

1 • 

i Irlanda 
1 . -
1 .i~ .ı, • D • 

\ Japonya 

139 

148 

! 160 
ı 
i 132 
ı 
ı 

ı 162 

i +% 7 

+ %15 

' + %17.5 
' ! + %22.5 

1 

+ %1.0.5 

+ %16 

+ %16.5 

+ %16 o 5 

' + %12 

+ %25 

124 

144 

171 

149 

131 

131 

lt:-9 

169 

145 

168 

Orenı ! 

+% 5 

+ %12.5 

+ %17.5 

+ %19 

+ % 9 

+ %13 

+'/c 7o5 

+ %16 

+ %11.5 

+ %32 

i56 + %12.5 

170 + %20.5 

ı 71 i + %19.5 

196 + %20 

173 + %18.5 

173 

191 

172 

135 

' 215 

+ %19.5 

+ %10.5 

+ % 9. 5 

Kcynak: Françoisc CIVEYREL; 11 Pusuıc.,yı Şaşırmış 
.Avrupalı Tükcticiler", Avrupa Toplulut;u 
Dergisi, Sc.yı.2 7 Şubat-Mart 1975, s.l3o 

Enflasyon dönemlerinde p2rc-.sal ücretlerd.r~:i artışların, 

fiyat artışlarının e;erisinde kalm.2.sı dışında, sendikal2,rın istihc:.c.ı:ı 

etkisi incelenirken d E.: görtil eceği gibi, skonorrıik d urgunl uğa ba,;ıı 

olc,rak işsizlik oranlarındaki artışların da büytirn.esi, emek faktö

rünün aleyhine o~maktadır. Günümüzde fiYatlarda istikrar sa~lanEı.e.sı 

il e birlikte t tam istihd&mın da gerçekleşmesi ön6mli bir soru.ı."1c1ur • 
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Çünkü işsizlik oranında büyük artışlc.rın görüldüğü birçok ülkede, 

e.ynı zamanda fiyatlarda da önemli artışlar olmuştur. Mali ve nakdi 

tedbirlerle nisbi fiyat istikrarı sa{;lanırken, bu tedbirlerin aynı 

,~,.:;kilde devamlı bir tam istihdamı sa@;lc:::mada yeterli olmayışı, "Üc

ret ve Gelirler Politikası 1 ' nı zorunlu kılmıştır. iiu yolla işsiz

lik ve enflasyon sorununa, bir çözÜJ'J. 2.ranı:-t:J..ştır. ·Temelde do bütün 

c1ü:nyada 11Ücr.et ve GE:lirler Politikası" nın a:oacı, aynı derecede 

tan istihdam seviyesini, en e.z fiyat tırmsnışı ile sağlemak olmuş

-'c"ltr' (225) ~ 

~elirlenen t:;enel değerlemelerdon sonra Gnflasyonun, gelir 

c1a{iılımı yönünden e:r:ıek gelirlerine etkisin:in, diğer fc.ktör gelirle

rine l':Oöre daha fazla önem kazandığı ortr.~yc?~ çıkmaktadır,. Genel ole,

re.k sürE;kli ve yüksek bir enflasyon hızı, bütün ekonomik ve sosyal 

:;_lişkilerde olduğu ı:sibi, toplu sözloşrw düzeninde de belirsizlik 

yc:~rc.t.r:ıaktadır. Çünkü enfle.syon donemlerinde emek ve di ğer faktör 

gelirlerinin nisbi oranları farklılaşmakta, reel ekonomik kazanç-

12rın yapısı bozulmakta ve fiyat bekleyişleri değişmektedir. Toplu 

sözleşme görüşmelerinin uzaması ve buna bağlı olarak da ekonomik 
' 

durumun daha da kötüye g~tmesi halinde, hükümetlerin nasıl bir ta

vır tEtkınacakları ve no gibi kısıtlayıcı tedbirlere başvurc:,cakları 

c~c, bir sorun olmaktadır. Bütün bu gclişı:wlor de sonunda endişeli 

bir bekleyiş dönemine yol açarak, toplu sözleşme görüşselerinin de

V:J.Iıunı e;,üçleştirdi~i t,ibi, giderek de zorlp,ştır:a,,k:tadır. 

Sürekli ve yüksek enflasyon hızı karşısında sendikaların, 

silcchlE:rının genellikle grev olmadı,~,ı corülı:.;:ı.ektedir. Çünkü enfl2syon 

c1oncı:ünde i.Şçiler, uzayan grevlerle ücret kaybına uzun süre katla

n2cak güçte değillerdir. J3unun içi:p. de sondikalar, enflasyon dönem

lcrinc1 e zor laşan ya da P< halı laşan ye-; şe.ma koşullarına karşı, yeni 

tc.mine.tlar ar·aınak zorunda kalmışlar vo cnflr-:ı.syonun otkilerind.en 

(225) ZAil\II; A.g.e .• , s.7. 
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korunmak için, yeni taleplerde bul uru:ıc.,:la •· :J.şlamışlard.ır .. :i3u ne CL en

lo de sendikalar, toplu sözleşmeler devam ederken; 

.... ]·iyat artışlarının yükselmesi karşısında, ücrctler:i.n ye

nü~.cn düzenlelliuesi ya da eşel -mobil (hc.roketli mcrdivc:m) sister.ü 

:~ibi sistemlerle, ücretlerin kendilif',inc'~E;n yeni koşullara uyclurul-· 

r:!.asını sağlamak istcmişlerdir., Senr:hl~r.lar ancak bu şekilde 9 geçin

ı:-ıo indckslorindeki artışlara bağlı ol::~r21{' ücretlerin c,e kendiliğin

cl en yükselmesini e?;Crçekleştireb il:ı:r[j_,-:loı1dir ,, 

,.... Sendike.ların enflasyon c~öncmlcrinde üzerinde önı.:;mle dur-

c1uldarı taleplerden biri de, toplu sözleşmelerin kısa sü:.:-·elor için 

yo.pılmasıdıro Özellikle yüksek enflasyon hızını durdurmak için, üc··· 

ret kontrollerine başvurulduğu dôn8mlorQo::kısa süreli sözleşmelerin 

l-e ~ınılmaz olduğu görülmüştür,. J3u konuda A .. l.])o 'de ücret kontrol

lerinin olmadığı 1970 yılında, inşaat sektöründe yapı~_e.:-, t:-Jplu söz

leşmelerin sadece yüzde 7'si bir yıl için yapılmışken 1 ücret kontrol

lurinin başladığı 1972 yılında inşaat sektöründe bir yJ.l j_çin yapı--

l t ı -. ı ı . .. :ı 81 ı 1 t ~ . . . ·ı kt :ı • ..ı...CJ.n op u s oz eşme er ın oranının yuzc c o ÇL>= ı gı t;,oru ır:. c eeı.ır ~ 

; i.ıunlar yanında iş ve gelir güvcnlif;tinin sa,Z:;lenması' vcr

;::;iloncbilir gulirG dahil olmayan sosyc:::l yardımıara ağırlık verilme-

si r:_;ibi talepler 1 sürt:.:;k2.1. vo yüksel;: c.:.·~:.:lc:,_cycn hızı karşısında iş-

çil.:;:rin korunmasını amaçlayan ve de cünümiizde oldukça önem ks.zanan 

yeni talepler olmaktadır (226) ~ 

Gôrüldü,ğü ı;ibi sendikcüc.rın bu tutumları, üyelerinin 

cnf'l:::-.syon nedeni ilc satın alma [SÜçlcrini koreyabilme erecına da-

yc_~nrllr::ktadır .. Çünkü s<:mdikalara rEtğmGn cı:ıck cc1irlcri, fiycı.t a:r·tış-

l<='.rını bir e;ecikme ile izleyebil.r.ıektediro Çeşitli korunma tedbirle~· 

( 226) :&REEDlVlliN; A~ g .m. , s .143-144. 
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ve dar gelirliler olduğunda şüphe joktur • ...ı ir çalışmaya göre .&ı.. .. ~ .:o. 'de 

1973 yılında enflasyonun düşük cclir bruplarına etkisi, orta vo yük~ 

sek gelir gruplarına göre üçte bir oranında daha fazla olmuştur (227). 

Lilindiği gibi ~enellikle enflasyondan k2rlı çıkanların, kar geliri 

elde edenler olduğu t;örülınekt Gdir. Çünkü enflasyon dönemler inde ı:ıt'.

liyetler, fiyatların gerisinde kE',lmckta ve. artan fiyat artışlnrın-

dan da, sabit ve dar gelirli gTuplar zarctr görmektedirler (228)~ 

.A • .ı3.D. 'de 1959-1973 döneminde cari ve sabit fiyatlıc~rlE'. 

ortalama saat başi kazançlar ve bu kazançlardaki değişmelerlo, tü

ketici fiyatları indeksinin incelenmesi, önemli gelişmeleri ort2ya 

çıkcrmaktadır~ Öncelikle de ekonomik büyüme ve fiyat istikrarının 

sağıandısı 1965 yılına kadar ücret ve maaş kazananların reel durum

larının, enflasyonun görüldü~ü 196 5-197 3 döneminden daba iYi oldu[Su 

ortaya çıkntaktadır• ~aşka bir deyişle 1965-1973 döneminde emek fck

törü sahiplerinin reel durumlarını 9 1959-1965 döneminde olduğu ka

dar hızla geliştirememeleri ile kşrş~laşılmakta~ıro 

.A.şa~ıdaki tabloda b elirtilen gelişmeler görülmektcc~ir. 

( 2 2'1 ) A. e • m • , s • ı 3 5 6 

(228) .uu konuda bak. Harold M.LEVINSON; A.t:,.m., s. 173• 

-· -·---·--·---------- ··---- --·---.. l. 
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Özellikle Çekoslavakya, Doğu Almanya, Macaristan ve Po

lonye. 'da tüketicileri koruyucu tedbirler alındığı V:e -bu ülkelç:r" · 

~ltEciların alınan bu tEtdb:U'lerle,. enflasyonun gıda maddeleri üzer:-i.:::-1· 

Q.eki tüketimi ve tarımsal ürünler üretim ve ticareti üzerindeki et·

kilerini tesbit edip, bir değorlo..."ldirme yapma zorunluJ.uğunda k2.l

dıkları e.nlaşılmakta dır. An. cak bu ülkelerdeki tüketiciler in ,pc:cr~

kende fiyat indekalerindeki yükse;lnıclerden etkilenmedikleri görül

mektedir. ~unun nedeni de, tüketici fiyat artışlarının, fiyat kont

rolleri ile önlenebilmesinden ileri gelmektedir. ~azı malların pe

rakende fiyat ertışıarına müse.e,de edilmesine karşılık, bazı mc:-:lla

rın fiyatlarının da düşürülerok bir dengenin sağle.ndığı görülmekte

dir. Genellikle de gıda maddeleri ve giyim eşyası fiyatları, b1f ül>: 

lerde.sabit tutulmaktadır ..... Merkezi :plô.nlanıanın geçerli olduğu b-ı.:: 

ülkelerde, düşük gelirli grupların enflasyondan etkilcnrrıemesi için 

de,gıda maddelerinin devlet tarafından .sübvansiyc edildiği gö:-c-Lilmok·· 

todir. Gıda maddelerinin fiyatlarının sabit tutulması için de, dev

_lEJtçe yapılan sübvansiyonların bütçeyü inikasının yıllık ortala...'Tia

nın yüzde 8-1 O arasında olduğu or·tay2 çıkmaktadır ( 231). 

3. SENDİKALARIN İSTİHD.lill~ ETKİSİ 

A. Sendikale.rın Ücret .Artışlarına ve İstihdam 

Etkisine Genel Lakış 

Daha önce incelenen 11Scndikaların Ücret Etkisi 11 kıs-

ınında sendikaların, sendikalı kesimde ücretleri artırırken, istihdam 

seviyesini düşürdüğü belirtilmişti. Yine ·nsendikF.ların Enflasyonist 

Etkileri" kısmında da, ücret crtışlarının diğer etkenlerle birlikte~ 

ımüiyet ve t~üe:p enflasyonuna yol açtığı öne sürülmüştü. Ücre:t·-fiyr~t 

dengesini kurmak için de, hükümetlerin uyguladığı kısıtlayıcı poli

tikaların, birçok ülkede talebi ve dolayısiYle üretim sevjyesini 

düşürdüğü görülmüştü • .Bu durunnın sonunda da, enflasyonla birlikte, 

işsizlik sorunu ile de karşılaşıldığı ve günümüzde bu. olaya, d"LU'E;un

luk içinde enflasyon (Stagflation) dendiği belirtilmişti. Aşağıda Ga 

( 231) C el il VEISOGLU "Enflasyon Doğu Llokunu da Etkiliyor", Türk iF· o 
İktisat Gazetesi, 3 Nisan 1975. 
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görüleceği gibi bazı durumlarda, s endikaların ve dolayısıyla ücret 

artışlarının, istihdama olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. 

Ücret artışları, enflasyon vo işsiz lik sorunle.rı, ülke:lA:

rin gelişme düzeylerine göre farklı nedenlerl8, farklı sonuçlnr ver

mektedir. Gelişmekte olan ülkclcrc1c işgücü fazlalığı ve s erı:ıe.yo ye

tersiz liğinin, bu ülkelerde işsizlik oranlarını artırdığı bilinmek

tedir. Uygulanan para ve kredi :poli tike.larının da, genellikle iş

sizlik oranlerını azaltmadan, enflasyona yol açtığı gcirülmektodir. 

Lu durumda da gelişmekte olan ülkelerde yapısal nedenlerle, işsiz

lik ve enflasyon olayı birlikte yaşanmaktadır. Çünkü bu ülkelerele 

tam istihdama ulaşmak için başvurulan açık bütçe uygulamaları ve 

kredi gelişınGlerinin yarattığı yüksek talep, 8nflasyona neden oln.C'k

tadır. Görüldüğü gibi de bu ülkelerde enflasyona yol açan ncO.c.:rılor, 

yalnızca ücret o.rtışları değildir. Lu eğilimlerc karşılık gclişni;; 

ülkelerde, l970'lere kadar berizer uyı;ulan:aların, enfle.syonist b~.skı 

yar2.tınakla birlikte, aynı zamanda da istihdamı artırdığı bili:nP' ı

tedir (232). 

Enilnsyon ve işsizliğin birlikte görülmesi, ye.kın zr.ncn:::. 

kı:u~a;r yalnız g;.::.lişmekte olan ülkc.lc.rin sorunu ols.r2k bilinirkcn, 

bu durum 1970'lerin başlarınd2 gcliş~i§ ülkel0rin de önemli sorunu 

olmaya başlamış bulunmaktadır (233). Çünkü bu ülkelerle büyüme hız

le.rında ve istihdamda önemli düşmeler görülürken, ücretlGrdc ve f'i

yçıtlarda artışlarla karşılaşılnuştır. Gelişmiş lllkolerde ilgili bir 

çalışmanın sonuçlarına göre, 1970'lcrden itibaren, bu ülkelerele bti_

yüme hızları (GSN.ili i~tışları) düşmeye başlamış bulunmaktadır. 1961-

1965 dönem.indo ortalama yüzde 5. 3, .1966-1971 döneminde de ortı::lr'.ma 

yüzde 4• 7 olan büyüme hızle.rının, 1972-1975 döneminde ortale1n2 yüz-

• 

(232) john P.POiıE.LSON; National Ineome and Flow of ]'unds iuıalysis z 
McGraw Hill book Company Inc.,l960'dan ~L~UK; A.g.e., s.60 • . 

(233) Daha önceki yıllarda ,örncJin 1950'lerin sonlarında A.~.L. 'Q~ 
bir önc·2ki dönemden farklı olarak, fiyatlerdaki artışlE,rlc. · 
birlikte, ortalama işsizlik oranlerındaki artışlnrın büyf_ı::i.csi ~ 
sorunun dc.ha o dönemlerdon itibaren tartışma konusu yapılıB
sına neden olmuştur. ~u konuda bak.jOHNSON;-A.g.m., s~,~-

.•. . ..'\-. 
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de 2.4'e düştüğü görülmektcdir (234). J.ıüyüme hızlarındaki bu düşüş

ı ere karşılık, işsizlik ve enfl2syon oranlarında büyük ertışlc:~rlc: 

kc~rşılaşılmıştır. Örneğin 14 gclişmi;;ı CJ.ECD ülkcsinc1e, 1962-197 3 

c~ on eminde ortalema yüzde 2.,4 olan işsizlik ·oranı,. 19-7-~-Y"'l"' -r.ır: n r.-'"'-ı

yüzde 4.9'a yükselmiş bulunınak~~dır (235). ~u ülkeler. içinde işsiz

lik oranının, en yüksek olduğu ülke yüzdıa 13.8 ile Dani.ınarkı:l 1 c_ır 

( 236). E' iyat :;,rtışlarının da yine aynı şekilde, dönemler i tibariyle 

biiyük farklılıklar gosterdiği corülmektedir. bütün OECD ülkelerin

de (237), 1962-1972 döneminde ortnlamc. yüzde 3.9 oranında rurtış gös

tE..ren tüketici fiyatları, 1975 yılıncıa ortalama yüz do 9.9 orc:nındc:~ 

ı:,rtmıştır (238). Yine ayni şekilde~ ücretlerde de ·c:nemli oranda ar

t.ı~larla. karşılaşılmıştır. Ör.p.e~in 10 OECD ülkesinde 1964 yılındc. 

imal~t sanayiinde ücretlerde ortc-_lama artış oranı yüzde 8. 7 olurken, 

1975 yılında bu oranın yüzde 1Q.6 olduğu görülmüştür (239). En yük

sek ücrGt artışının olduğu ülke de, yüzde 27.5 oran~ ile İngiltere 

(234) Türkiye'nin de içinde bulundui,u gelişmekte olan ülkel~rcc ise? 
büyüme hızı 1961-196 5 dönenünde yüzde 5.9, 1966-1971 d cinc
minde yüzdo 6.1, 1972-1975 döneminde de yüzde 5.0 olmuşturc 
Türkiye'de bu oran 1975 yılında yüzde 8.0, 1976 yılındE; de. 
yüzde 7. 2 ularak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi büyüme lıız·

ları gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir. na~-TürkiYe' 
Ticıaret Odaları 7 Sanayi Odal2rı ve ·Ticaret Borsaları· Birli;;i; 
İktisadi Rapör-1917,-Ankarc:., 1977,.$.24 1 Tablo:l0~· · 

( 235) ..uak. OLCD; Economic Outlook, DocE:ınbcr 197 5, Tablo :9. 

( 236) Ülkemiz d c ise işsizlik oranı 1 1962-197 3 dönemindE: ortalc_ım:~ 
olarak yüzde 10, 1975'de c1o yüzc_e 13.2 olmuştur. Lak.DPT; 
1977 Programı, .Ankarc,l977, s.320,Tablo:220.(1962-1973 ortc:Jr
ıııası:. da DPT tahminler indcn hrcrc.kctle..~ tarafımızdan hesaplr:m
mıştır.) 

(237) OECD; _Economic Outlook 7 A.g.e., Tablo:l9 

(238) Ülkemizde de tüketici fiyatlarındaki artış oranı, 1962~-1972 
döneminde ortalama yüzde ü.6 olurken, 1975 yılında yüzde 21.2 
olmuştur. (:Dak.OECD; Economic Outlook ve İstanbul Geçinme İn
deks i). 

( 239) :i.JRAUN; .A. 5 .m. , s .. 113 • 
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clmuştur (240) • 

.lı.şe.ğıdaki tabloda b2zı e:,clişmiş OECD ülkelerinde ve Tür

kiye 'do, · GSJ.V.lH .Artışları, iş-sizlik oranle.rı, t'üketici fiyatları ve 

ücretlerdeki '·geiişm'"üer gbrüiı:nekted ir 1 

(240) Türkiye 'de ise ücrütlorclc <?.rtış oranı 1964-1972 döne;;ninc~o 
ortalama yüzde 10.4, 1975 yılında da ortalnma yüzde 25.J 1 cliJ.r. 
Ancak bu oran, yalnızca sigort2 primine esas ücrctlerle, sa
nayi kesimi ilc birlikte bütün kesimlerdeki ücretleri do kap
S2,dığı için, olduğundan d::'.h2. düşük görünmektedir. J..;ak. Sosye.l 
Sigort<?.lar Kurumu; İstc.tistik Yıllığı 1974,_ ~~~' l975. is
tatistik Yıllığı 1975~ Ankara, 1976. 
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Yukarıde. belirtilen eğilimlordarı C'"e görüldüğ-ü gibi, bü

yür.J.c hızlarındaki ve istihdamdaki c1üşı~clcrc rağmen, fiyatlar ve 

ücr2tlerde önemli artışlar olmuştur. ~unlar yanında bazı ülkeler 

ele, dış ödemeler dengesinde açıkle.rlct ks.rşıle.şmışlardır o Karşılaşı

l2n yeni gelişmeler de, dünyamızın 1930'lardan sonra içine düş~jğü 

ilk uluslararası bulıran olarak ni tclcndirilmektedir. :Ju nedenle de, 

1970 'lerden sonraki enflasyonu, dalı.::~ üncc de belirttiğimiz gibi 

g.m)ı:lüz iktisatçıları '!lı~nzerlerinin c.'.recsında ya fiyat ve ücretle

rin rrtış oranı ile işsizlik oranı pc~rr.lclliğinin koyu.le.şme.sı, ya 

c:c: t21ı:. istihde.m politikası anlayışının toptan inkarı 11 şeklinde ae
ğ .~rı cndirmektedirler. 

1974 yılına kadar durgunlw{ içinde enflasyon (~tagflation) 

olc.rC'.k belirlenen bu durumun, 197 4 yılından sonra daralma içinde 

enflasyon (Stuınpflation) olarak tRnııJ.ıl::.ndığı da görülmokter'lir • ..Ju

GÜne kadar birbirini önlediğine innnıl~n iki çPlişik olayın, başka 

bir deyişle daralma ve enflasyonun bir arac1a meydana gclmGsi, gö

ı~ülcceği gibi günümüz .enflasyonunun n:..:dcnlerini güncslleştirmekte

dir. Daha önce de "SEndikaların Enflasyonist Etkileri" kısmında 

c;cnol değerl€lneler yaptığımız için, burada ayrıntıya girmomekte-

yiz (241) • 

Daha önce de belirtildi,ği gibi, sendikaların istihdam et

kisi bazı durumlarda clumsuz olmaktadır • ..ı..>unun de. nedeni1 sendika-

1c:J.'"' yoluyla sağlanan ücret e.rtışlarının, istihdamı düşürmesidir (242) • 

SonGikaların istihdam seviyesi üzerindeki olumsuz etkilerinin ne

denlerinin, genellikle şunlar olduğu ileri sürülebilir: 

(241) 1u konuda çalışmamızın "Sendikc::.lc;,rın Enflasyonist Etkileri" 
kısmına bak. s. 258-282. 

(242) Lewis 'in çalışmalarına gbre A.:"u.:O. 'do sendikalar, 1957-195d 
yıllarında ücretleri, sendikasız sektörlere göre yüzde 10-15 
oranında yükseltirken, istihdamı da s~ndikasız sektördeki is
tihdama oranla nisbi olarak yüzc'~c 10-15 oranınc1ec düşi.irınüştür. 

Lak. S·258-282. 
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- De.ha önce "Sendike.ların El{__;ncıüik Etkileri" incelenirken 

Lcwis-Rces lVIoteli 'nc1G gorüldüğü gibi (243), sendikaların ücretleri 

~~ı"tırıriaları kar;.Jı sın::~a, işv0renler de p2heclılaşan emek yerine , di ... 

. ;cr ürctir.ı faktörlerini ikame Gdecsklcrdir. :L:unun sonucu olarc..k de-:, 

~Eck-yoğun tckn,Jlojilı::rinin yerini, sermaye-yoğun teknolojiler ale.

cz-·.ktır ( 244) • Doğ:a.l ol·arak bu clurumda da1 s endikal ı s ektör dı;:; iş s iz 

:l;::·:ı.:.-~n işgücü, s endikas ız s ektöre kc::.yz- cr:.ktır. S endikas ız s ektörde 

2rlJan işgücü arzının ücrE;tleri dd.şürcrek, bu sektörde istihde.mı 

;-::rtırıp-e.rtırm.ayacağı da tartışma konusudur •. i-urada tartışmaya gir

mcr:Lckle birlikte iktisatçilar· arasında ücr0:tlordeki ci.-üşınenin, istih

ı:-,c.~:aı artır.mayaca.;:;ı kcınus·unda bir görüş 1)~l~·liği- sağl~ndıJ3:.-gö::eülınek

.tsr.i:c ( 245) o·· 

-'Yine Lewis-I!.cos lviodeli 'ncl.c ,~örüldü(Sü gibi, tüksticilc

rin davre.nışlc-~rı d2,, istihdam scviy:.sini ctkilcycbilecektir~ ÇünkLt 

ücr·.:.t c:Ttışlarının, me.liy;;t Gnflasyonun:: yol açm.e.sı ka.rçısınde. tü

kcticilcr de, s en(~ikc:~ıı s ektörün pLh~~lılr.şan üretimine tc'.lcpto bu-

lw""lm2ye.ce,klarc1ır. :._;u c1urın.::1a tU.kcticilor - c,~cr vc=ı.rse. -,sonclikasız 

(243) Lak.s.238-240. 

(244) 

( 0 ;) h) 
r:...-·ı-j 

Gel işmekto ol<:•n ülke l Gr de , s ::;rr:.ı.c·.y en in kıt fe.ktö r olı:ıe:~s ı dolc:-:;y-ı

sıyla, bu yola kolaylıkla baş~vıxrule.mıyace.ğı ileri sürülebilir. 
Ancak gclişr.:slerin, bu eğilimi c1cğrulanıadığı görülmc.:ktcdir • 
.hichard Eckmıs, gGlişmekte olan ülkelerde mütcşcbbislcrin bul 
işgücü bulabiline olanakların& r2.(,mcn, pahalı serrrıaycyi gcr8k
tiren modern teknikleri tercih ettiklorini bclirtmcktec1ir.3c
k8ns bunun nGr.~enlcrini 11 ••• bcll~ bir teknolojik seviy0de ve 
fiziki s ermayenin kıt oluşu h:ı.linccc, herbir endüstri için ü
retim öyle bi:~ optimum seviy(;dc .:..:le.caktır. ki, bu halele fiziki 
s ermayenin tcu:1amı kullanılmış bı..:ılune,cak ve işgücünün bir kıs
mı yine işsiz kı:üacaktır. 11 c1anc..ktcc~ir, Yine Eckans,"Makinc;lcr 
yerine emek kullanılınası halinCo, Dakinalardan se.glr,nan tasc~ı·

ruf, ds.ha büyük sermaye gi._crJ..crinc n&den olabilir. Şöyle ki, 
mc:kinc yorinc c:r.ı.e;~i ikar:ıe etmek, b ,::;lli bir ııliktarı.:tc:'.ki mamul ün 
üretilcbilmesi igin dr:,he. fazıc:~ zc.rı!Emı gerektirebilecek ve do
layısıyla üretimdeki stokların finc~nsmenı için, daha fazla 
serınayG ger;:,;kcccktir. ~u nudunlc c~.c scrmı:o,ye me.liycti yükselin
ce, de.ha fazla işçi kullanmak ckcmoı:dk olmayacaktır" demekte-
dir. lıu konuda bak • .iıt.J.Rt]K; A.:;. o., s.6l. _ 
::u konuda b.ak~ c .. ~.FüTTW; "Ho-:;; Higller \76gss Can Cause. 
Unemplcyo~nt", Lloyds . .l3ank...itCVicw,. No,.l.CJ. j:::.nuary 1972., · 
s.l2-24~ ·-·L· 



s .-J:tvr<m dc:-.h?, ucuz :;len ürctilr'dno talcytc: bulunace.kl~r~ır. I:olayı

s:.r.ylo. c~a sendikaların ücretleri artırdığı scktbrlerde:, talep ve is-

- "Sendikalarırn Enflasyonist llltkileri 11 incelenirken de 

gör~ildü;1ü gibi, s cndike.lar yoluyla ücr c tl 'Jr do sağlanan artışle.r, 

mP.liyct enflasyonuna yol açab ilmektediJI. İşverenler de ücret artış-

1c.rıı1ı, genellikle fiy::::t s.rtışları şekline% tüketicilere yüklen:ek-
1 . ' • ı -. " d ,.. f . t t ı ' ' . . tl . ı . ·::;c_;c,ır e;r • .wu u.urum. a C,:,~er ıya ar ış 2,rı Karşısına.a, ucre ı erın 

:c· eel sc::. tın c:.lma güçlori c~ü§üyor, başka :::tr c1Gyişle ücret c.rtışl&rı, 

tiyr 'S 'Xtışlarının t,crisinde kelıyors-"., gorulcce)~i gibi ücret artış

ı.:--.rı tvi·lc:m ts.lebin diişı:;:ıosine yul açe.c·:ktır. Tople.m tc.lsbin düşme

si c'1 o, kendi bnşıne işsizlik erEmını crtır.::':c2ktır (246). Gorüldüğü 

c: ibi o u c1 urum, ücret ::x tışlarının me.liyc t. enflasyonu ye.re>.tma sı he.-

liı1c1.c \Jrte_ye çıkm&kta ve ı;:;nfle.syonle, biılikto, işsizlik de kendini 

- ·'···--- .. kt·~"~ . ( "47) .:US uı .... ı·ı.tıo cuır c:.. • 
-~ 

- Talep ve istihdamın düşmesi:1i etkileyen bir bsşke ne-

den üo, bazı işkollarında çeşitli nedenlerle ücret artışlarının, fi

-;;rr:t ertışıarı şsklindc, tüketicilerE:. f':ktc::rılEJf',sınJ.n müınktin olmE:rr.ıa-

( 2 4 6 ) .t~ • g • B • ,_ S , ~9 • 
(2Ln) Sendikaların, scnc1ikalı sektordc ücrctlcri yüksoltıueleri kar

ç;ısınde., b~ı. sektörde işsiz kalan iş[.,iicü, sendik::,sız sektöre 
l..;:c:şacak ve bu sektörde ücretleri c~üşürcccktir. Eğer şondike.
sız sektörde smc.:_in talop cl~stikiye:ti esnek iseıı sendikalı 
scktöri.L"l fazlalı~ı olan işgücü istihdaı:l edilecek, talep cl~s
-'cikiyeti esnek dcJ;ils o, s endikr:üı s ektörden ş onra, bu s ektör
(}.: de iş s izlikl c k2,rşılaşılacE~ktı::ı..~ • :Wv.nun sonucu olc:.rEtk da 
bu s ektörde' ücretler dahe. de. düş GCCl{tir. Yine cwnı şekilde 
to:ple.m üretimdo do bir düşme görülc ccktir. Daha önce de be-
l irtildi6i gibi, s en dikalı ve s en d ike. s ız s ektörlerdeki talep 
uG-rilcrinin doğrussl olme-ması ve c<imlcrinin de farklı olma
sı, bu duruma neden olmakte.dır. :WLk,s.240. 
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sından ilEıri ıSClmektedir. Gemellikle de firmaların fiyat e.rtıglcı.rın

da, lid cr duruınunda bul uıır:ı::,kttm kn çınd.ıklo.rı görülmektedir. :..,u c.~·'-ı--

ru--::ılarda da fir:i1Ellar, kfl.r orr~nındEi.ki düşüşler nedeniyle, işçi sc~Jı-

larını rczal tı:.;.sk ve yatırı:ııları dv..rc1urı::ıak yoluna başvurc-ı.bilirL.:.::-·. Gö

rüldü~;ü gibi de , baz ı f irı:ıalaı"ca ücrot Ecrtışları yoluyla, ~~ı~::liyot 

onilasyonuna neden olı:;:ıarr..ak isteği, istihdamı olru:ısuz yönde o-'ckilc-

y cb illi.ıcktec1ir. 

- Öz ellikle gE,lişr:ıcktc olm: ülkolor yonü...'l.dcm, il :;ri s·LTU.

lobilecek bir durun da, scnc'~ik<:üc.rın serm:::.y:s birikimini onlc:;;ı-crc:k, 

ya tır ımlo.rı Cll{':ıCllc :liğidir. i_,j_lirıdi si Li bi e_:~clişmckto olcm iJJ.kcl :::r

dc, sorJ.ııayo kıt kaynt:tktır. Sor:rc.ıc:.y(; birikiminin c1:~, genellikle t:.:s~r

rufla olacağı bilinmektedir. :L)u nedenle sendikaların ücrGt :.ı_rtıs;

l?.rı yoluyla, fonksiyunel golir bölüşiiı11ünc~o ktrlE'rın p:,yını cı.·:~ı.çü:r:

r;ısleri ve ücrotlilurin de. gelirlerini clc:,ıha çok tükctiE:. için ıı:-~rc,·:_

maları, ülkcc~c tssarruf VG scrı;ır.yc birikiElini önleyerek, yc:rıi yc,_tı,-

r ır;ılar ın f in-:'.nsr.ı2nını f{Liçl uç tirı:.cktcdir. .Lu no d cnl2 d8 s orLll·.s· en in 

kıt ksynak olduğu ülkelerele, ücrt.. t c:.rtışL:ı.rının ye, tırımıarı vo cLL:yı

, sıylc:~ istihc"..anıı ,:;ıur;.;.suz yönc~c etkilediği iclc1üünrı ileri si..\.rülebil

mekte:lir. 

YukCLrda t elirtilen c'.ururıılP.rc1a e;örüldttğü (~ibi, ücrotlcr(o .... 

ki e.rtışlsr - b~=~zı ,1urunl>ird.:'. ünflasycna yol 2.çarc:~k, bazı durü;.::l<'trda 

c1a enflasycna yul s.çacaz;ı enc~işosiyle - işsizlik ·~ranlcrının :-.rt:::;;.:'t-

sına n ed on c-l.:::ıb ilmektedir. imcnk ücret artışıcırının, goııcü kurc,l o-

larak istihdr~ı::ıı ol~.suz yönde ctkilo·:lii;Si, ya da işsizlik yc:rr.ttı,:~:ı 

ds ileri sürülcrı.;;yecektir. Şöyl~ ki (24S); 

Ücret artı.şla·rının, daha once bolirtildi(;i e;ibi,s.::.rr:~n:rc: 

·iJirikimini önleyerek, yatırELlnrı ve istihckmı oluLısuz yönc1o ctki

leı:ıcs inG karşılık, ol urnlu yönde . o tkilerde bul undu~;u da görülı:;.~ J,;:t ~

dir. liilinc1i2::i e;:;ibi de ücret artışlarının etkisi, uzun ,J.ôncnlcr:'.c, 

( 24Ü) lıu kcnuda bak. PRATr.FEN ~ li. c,.ı:ı.,, s .20. 
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diğer faktör gelirlerinin etkisinden, daha farklı olmaktadı~~ ~~şka 

bir deyişle ücre.t artışları, ücretliler in ı::-:ünlük hayatlarını • c1i

?5or faktör se.hiplerine göre, çok daha fazla etkileyebilınekteqir. Li

lindiği gibi düşük belir grupla~ı olarak bilinen ücretlilerin, nar

jinal tüketim Ot~imlori ( ll(::: ·;~i ) , yü.ksek ,.:elir [,TUplarına [;Öre 

çok daha fazladır. Sendikalar yoluyla ücretlilerin eelirlerinde sal~

lanan artışlar, tasarruf'ta bulunmaktan daha çok, bu gr"uptakilerin 

yerine getirilememiş arzu ve ihtiyn.çları için harcanacat;ındr:n, te.lo:p 

artacaktır (249). lu nedenle ücret artışları ,di[;or faktör sahipleri 

aleyhine bir gelir da~ılıınına yol Qçtı1ında, önemli sonuçlar ortayn 

çıkabilmektedir. Çünkü toplumun büyük çoEunluğunu oluşturan ücretli

lorin, tüketim harcamaları to:plm:1 talebi artıracak ve tnlepteki ar

tışlar· da, yeni yatırımlara yol açacaktır. Sonunda da, istihdaı::an 

artacağında şüphe yoktur. 

-Ücret artışlarıyla birlikte, :prodüktivitede de artışlar 

oluyor ve yaşama ko ş ullarında da iYileşmeler 5örülüyorsa, bu d urtında 

tnlep düşın.eye cek ve buna bağlı olarak da istihdam azalmaya caktır. 

ifJ.nkü prodükti vi tedeki artışlar, ücretliler in satın alına {:.7Üçlerinin 

düşmesini önleyob ilecektir. 

- Enfle.syon hızındaki c10vo.mlı artışların da, toplam to..lo

bi ve dolayısıyla istihdamı artıre,biloceği ileri sürülebilir. :Junun 

nedeni de, enflasyon hızındaki devamlı artışlar karşısında, bazı ki

şilerin, fiyatların gelecekte daha· ~·~a yükseleceği varsayımı ilc, har

crınıalarını artırma eğilimidir. ::Ju o[;ilimirL de yeni ya, tırımıarı teş

vik ederek, istihdamı etkileyebileceği ileri sürülebilir. , 

- Ücretlerdeki artışların çeşitli nedenlerle piyasada ot-

kilerini gostermediği ve iç piyasada· üretilen malların da ücret 

(249) 1.\u konuda bak. KAR.AHASANOCll.U; ı~.g •. e.~ s.3-11. •· •• ,.J.. 
"'·· , ..... - _.......,._.___........ ... ' .. . . . 
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tışlarından etkilen.nıediği, ya da başks bir deyişle ücret artışlr~rı

nın, fiyat artıçlarına yol gçmac1ı,~;ı c1uru.ı.ıılarda, c;crçck (reel) c_.·o

lirler ve d0layısıyla talep artabiloccktir. ::u cırtışlrcrın etkisi 

hiz.uıct scktörlorind.e bir ,;ecikmc vlrrıac1c-m ç;örlilebilirkon, sanayi 

scktörlcrind.8 ise taşlangıçte. pek otkili ;ümayabilecoktir (250). 

S..:.·r~uç olarak da te.lep artışı, y<mi yatırırnlE~rın ve is tilıdaının r;rt-

EıE·. sına yol aç ab il ecektir. 

B. Ü cr ct Artışları, İşsizlik ve J:'hillips E6--ri s;ii 

Görüldü <ü ri b i s endikaların ücrs t e.rtışl2,rı ye;l uylcl is-

t~i.hc~cmıa etkisi, ,ü uıııl u ve olumsuz olr,ıı:'.k üzere iki ş,::kilc1o orta;yrı. 

ç:ıJ.::nG.ktaClır. S(:mdik::ıla:r:-ın istihdamc::. cluı::~suz etkileri söz konusu .:.ıl-

=~uJuw'la ,,:;enellikle ücre:t artışları fiye.t 2.rtışlarına yc;ıl açr.ıaktachr. 

::.>mf'. bc:~,;:lı olarak da, ücretliler in sc: tın c.l:wa güçleri düşraektedir. 

Ucr<::tlilerin satın 1Jlma t...,üçlerinin u:U.şm:.:::si de, bilin·::ı.i'~:i {:~ibi t:),;ı.~,ı:~ı 

t::.lebin ve istihdam st::viyesinin düşr.:ıcsi ilc sonuçlc:~mrır:.ktc:dır. :;..;utün 

>u ,_,cl işmel er in ele s onunda, işsizlik yP. ra tma s ı ka çınılmaıa olmakta-

... :u olur:..suz etkilere karşııık, (~ah<:l önce ele !:·clirtildi ';i 

;i:.:i, sondikzüarın bc:,zı durumlarda istihc1mm olur.:ılu ctkilori s·l8.1.;il

:ıcktc<:~ir • .LU etkiler de, ücret artışlc".rı y.:.ıluyla gelir ye"ratılme,sı 

v.:.;, l:;u çek il d e ücr e tl il er in sa tın c:ılım:. L,üçlerinin artırıli11esınc, ba :;-

1r~ıınıı:::ktadır. Ücrotlilerin satın alı:ıc:. cüçlorinin artırıl:::;.ssı dü, t: ı:.ı-

lc::.ı;ı talebi etkilomekte ve sonunda da istihdB.r.ıda artışlar se.t:;lcmm.ak-

(250) Çünkü bazı firrıw.lar fiyatlarJ_nı dcrhal ayar1ayıp, eski st:_;l;:
larını da yeni fiyatlE;.r üzcrin,~cn satışa çıknrarak, ücret 
artışlarını &eçici b ir süre C. o olsa, etki s iz d. urtıma &otirir
ler. ::.:;u şekilde eski c1ururrüarını koruyabilirler. ~azı firilK\
lar da. fiyatlarını artırarak, ücret artışlarınr::.sn dc.:,~Em üre
tın maliyetlerini, kontr.Jl e:.l tın::. alabilirler. Lunu ya:p.rua 
0lane.,~ına se.hip olmayan firr;ıslc.r ise; s erm2:ye stoklc:,rını dü.
şür:m.ek zorunda kalırlar. :J1::. c'lo. yeni yatırımları önleyici bir 
etken olarc',k ln:crşırnıza çık2.bilir. :io.k.PHATTEN; .b..c::•m·, se23• 
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Daha önce de belirtilcli_:i ı;i1Ji, ücret artışları ile bir-

1ikte işsizlik or2.nle.rında da e.rtışl2.r corülmesi, ücret srtışlarının, 

cnflosycna neden ol_up-olmaması yönfuı·.:lcn c.;ncm kazanmc:ktadır. Çünkü 

ücret c-~rtışları, maliyet enflasyonun2. yol açıp, fiyatları _yüksel to-

1Jilir,ve sonunda da tc:plam talep ve istihdc.n düşsbilir. :..;u durwnda 

ücret s.rtışlt-1rı ile t.irlikte, işsizlik crarıl[;rı :la 'L:üyüyorsa; sendi

kc.lc.rın eel ir da~~.ılnıını, emsk f&ktorü ı:.:loyhine köti.UGştirc1i3;i ileri 

stirülcbilccektir. Ücret artışları kc:ır şısındr::, maliyet enflasyonuna 

yol açan etkenl·::ırc müdahalede bulurı .. ,'::ıayabilinir, Örne11;in, ücretlerde 

ve c1i( cr (;ir dil ordeki artışlar onl cnrıı.:ycb ilir. :C aşka b ir deyişle, 

[_;cnül olarak ücret ve fiyat kuntr:..,llcri ilc, ücret ve :fiYc~t dı.:mdur

m:üarına gidilı:ıeyebilir. :Ju yolu.."l iz 1 cru:ıcsi hrı.linc1e, h eo enflasyc..

nım, hem de işsizliı.~;in birlikte yeşanc,ca,~ında şüphe y0ktur. lıncak 

fiyat srtışları, maliyet itici etkenler sonucu c1ezil de, talep çe

kici etkenler sonucu da ortaya çıkrıış c.ıe.bilir • .:..ıu durur:ıı:!.cı. da pı: •. ra 

ve r.ıı:üiye politikaları yoluyla, te.li:.!ı:~ çekici etkenler crtadan ke.l

c~ırılamazsa, yin~~ aynı sonuçla karşılaşılacnktır. Görülece;;i (~;ibi 

~ıcr iki durumda da, ~nflasyon ve i:;ısj_zlik "birlikte ortaya çıkmRkta-

.i·u kc·nuda ~ünfunüz yönün~lcn vnem kEzenan ve (.:,üncelliğini 

C, c uzım bir süre koruyacasına inanılc-n1 ü:nc.mli scrun, işsizlik sorı..ı

ını c .. lmsktadır. Çünkü enflasyonc:',an kuı~tuımak için ı:üıno. oe.k tedbirle

rin, sonunda enfls.sy::ın kadar ön8ırıli ı::;~,sJ<::l ve Gkcn::.,ı:ıik yönden bir 

l:::::şkc. sorun olan, işsizlik sorununu yarEttı;;ı bilinmckt€c1ir. Xuka

rıc1n b(:lirtilc1i~~i 6 ibi, enflasyon ve işsizlik arasında, bu..ıı.ların 

S·:is;:rı:ü :saliyotl(:;;rine uy[.-un tercihlerin yr,ı:ılmc-~sı ·~r·, pel i tikacıla

rın c·lduı:~·u kadar, iktisatçı ve susyc:.l ı:;oli tikacıların da sorunu ol

ıımktB.dır. Çünkü enflasyon hızının durdurulı:rı.Esı konusunda genellikle 

birlcşilrııesine ra&::fllen, alınacak tod"Jirlor konusun'la ayrılık çıkmak

t3c'.ır. Örne~~in A • .u.TI. 'de bir okul, cnflc.syonu durdurl!lc:~k için yük

sek cranda bir işsizlik yaratacak tcc1bir:2.c. . .:- öne sürerken, di::~eri 
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ise, istihdam seviyesinden fedak~rlık göstermeden,_ enflasyonu dur

duracak tedbirlerin uygulanmasını salık vermektedir (251). 

Ücretlerdeki değişmelerle, işsizlik oranlarındaki değiş

mcler arasındaki ilişki özellikle 1950 yılında A.W.Phillips'in bir 

me.L:Elcsi ~le tartışılmağa başlanmış ve birçok ülkede Phillips Hipo

te;zi (Phillips Eğrileri) ile ilgili çe.lışmalar yapılmıştır. Bu ye

ni y.;::klaşım şeklinde enflasyonun nedeni üzerinde durulmamakta, ancak 

bunun yerine 2 emek piyasasının dinamik l[E.~rc:~ktori üzerine ağ.ırlık ve

r ilmektedir ~ Daha önce bu kısmın başıncl.a, "Emek Gelirler inin ]·ark

lılı?.ştırılmasına Genel Bakış" (252) b2..şlıZ::ı 21 tında da belirtildiği 

zibi, toplam parasnl ücretler ile, toplam işsizlik oranı arasında 

bir ilişki bulunmaktadır. Phillips bu ilişkiden hareketle, hipote

zini istati:Stik vorilcr.e uygulanıış ve "Iarasal ücret seviyesindeki 

c1ci;işmo oranını; işsizlik oranı ve; bu orandaki değişmolerle" açık

laınıştır (253). Phillips 'e göre, aşat~ıc:Lz:ü~i ş0kilde de görüleceği 

gibi, ücretler ile işsizlik arasındaki ilişki ters yönde olmakta 

ve işsizlik oranı azaldıkça, ücretlurdeki artış oranı hızlanmakta

clır. lmcak böyle bir ilişkinin de ilk bakıştn, istatistiklerde a

çıkça ortaya çıkmadığı görülmektedir. İst?.tistiklcr düşük işsizlik 

seviyelerinde ücret artışlarının yüksek olduğu ve düzensiz olarak 

değiştiği halde, işsizlik seviyesinin yüksek olduğu hallerde ücret 

c:rtışlc.rının düşük oiduğunu, fakat işsiZlik seviyesine bağlı ola

r2.k büyük değişiklikler göstermediğini bclirlemektedir. 

( 251) J·üHNSüN; A. g.m. '· s. 171. 

(252) Lak .. ıh219-240. 

( 253) :Bu konuda bak. A. Vı.l'HILLil?S; "The Rela tion :Between Onemploy
ment e.nd the Ro.te of Change of Money iNages Ratcs in the Uni
ted Kingdom, 1361-l957u, Economics,Vol.25, No.ıoo, November 
19 58, s. 2b 3-299 ,Demir A.ASLAN; A~ g. e:, ,.rvıAA.WJ. A, • .gdl.,..·l s~J-4.4~~.3.4.5• 
JOHNSON; A. ,ç;,n1;~.,..~:!1:75-J.77, .. . ~ · ... .. : . .. ·:. =-~·.·. :_:.::;' 

.-·• • .. . . . .. i 
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İşsizlik Oranı 

Şekil: 15 Phillips E~risi 

fhillips, .:ldeki vsrilori yüksek ve düşük işsizlik sevi

y(,lcri yönünden tok bir ilişki he.lino köymuş ve bu ilişkinin doğ

r":sc.:l değil de, Gğrisel olduğunu vc,rs,;-~ymıştır. Bu şekil bir ilişki 

ve: prodüktivite artışı oranı· ile ilgili versayımdan hareket eden 

Plıilli;PS, fiyat istikrarını sağlayc.ccJ-ı: gore;kli işsizlik seviyesi

nin İ.."tJ.giltere için yüzd0 2. 5, .A.:B.JJ. için de yüzde 7-0 arasında 

dc(Sişcceğini ileri sürmüştür. 

Görüleceği gibi de Phil~ips 'in soruna önemli ke,tkısı, 

cmfl,osyonu durdurmak için, istihdeJn seviyesinin ne miktar azal

tılması gorektiğinFl açıklık getirmek olmuştur. Ancak bütün bunlar 

yanL~da, ~hillips Eğrisi 1nin ekonomi politikasının düzenlenmesin

do, be,şarılı bir şokilde kullPnılabiloccği de şü:p;heli gözükmekte

c1ir (254). 

(254) JOHNSON; A.g.c., s.l76. 
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Philli:ps Hi:potezi (Pllillips E:~;rilcri), ni<:,dern ekonomilerde.,... 

ki onflasyonist davranışlar ile, politikncıların ücret artışları 

. (enflasyon) ve işsizlik cırasında tcrc;ihdo bulunmalarınc:: da yardımcı 

olmaktac~ır.~kü. Fhillips Hi:potezi 'nin belirtti si ilişki gerçekleş

ti(;inde, :pvlitikacılar bir tercihele bultmrna hakkına sahip olacaklo.r

dır. Örne.:ıin düşük enflasyon ile, c1üşük işsizlikten birini ~eçcbi

lcceklerdir. Verimlilik de hesabn ka tılc1ı?}ında, ücret artışlarınd[':n 

fiyat artışlar:ınH gidilebilecek V8 Fbjll:i,.ps Eğr:i.si rıolitike..cilnra, 

işsizliği belli bir seviyede tutw2nın, ne kadar enflasyon doğurabi

lcce~ini gösterecektir. 

l?l:lillips Hiij0tezi 'nin cs2sını; mal ve hizmetler yönünden 

arz ve tale~ ilişkisi, işçi ve işverenler yönünden de, işçi ve iş

verenlerin kendi aralarındaki rekabet oluşturmaktadır~ ~u durumc~ 

1hilips 1 e t;öre; parnsal ücretlerc~ki do2_'işır.eler üç etkene ba;;lı 

olmaktadır. Du etkenler şunlardır (255): 

.. J:arasal ücretlerdeki ,~1c<;işmeleri belirleyen birinci ot

kon, işsizlik seviyesidir. lıurad.c:. ücret ve errıek, iktisatçıların c1i

;:;cr mallara ve fiyatlc:.ra bai:ıi. şekli ilc ol o alınmaktadır. Çünkü 

Ihilliiilt"1ir mal veya hizmete c.ılan talep, unun arzına vranla yük

sak ise; fiyatın yükselmesi beklenir ve fazle. taler; büyüdükçe, yük

scliş oranı artar. TersinE- ol.::rak t2.1oı;, arza oranla :Jüşükse fiya

tın düşmesi beklenir ve noksan te.l CJ) arttıkçs., r:1üşmc oranı da artnr n 

demektedir. ~,u varsayımın em.cğe do uyt:,ulanr1ası ilc~ cme::;in fiyatı 

olan :parasal ücretin, değişme ore.nı bf:lirlenmektedir. :i.:u 11urumda 

~ıok talebi yüksek ve işsizlerin sayısı düşük ise; işverenlerin üc

retleri yükseltmeleri beklenecektir. 1unun yanınde işgücü açıkları 

olan !irmalar da, diğer işkolların,:an işgücü çekebilınek için üc

ı1ctlcri devamlı ,:ilarak yükseltecektir. I.aşka bir deyişle taleJ? faz

l<::.sı ne kadar büyükse, ücretler de o oranda artacaktır. i: elirtilen 

(255) ~u konuda bak. ASLAN; A.g.c., s.9-10. 
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(\urumun tersi gcrçckleşti~';inde, b2.şka bir deyişle emek tcüebinin 

clüşük ve işsizlik crRnının da yüksek cJldu[~u ze,manlarc1a işc,ücü bu kez, 

Cllıo~?,ini cari ücret düzeyinden daha aşa,:·_ıda arz etme eğilimini taşı

yncaktır. Görüldü,1ü c.·ibi de nakd1 ücretlordeki d0i1işmcleri belirlc

yen ilk etken, l::billipa 1 e göre işsizlik sev:1tvesi olmaktadır. 

- Parr:tsal ücretlerdeki clc,::;işr:ı.clcri belirleyen ikinci et

ken de Philıi:ı;ıs 'e güre, emek tc.lc.bi ve işsizlikteki d.c,~:işıne oranlo.

rıdır. Taler fazlasının ölçülmesinde arz ve talep ile ilgili verile

rin bil±nmediği,buna karşılık işsizlik ilc ilgili verilerin bilindi

;·~i t).iz önünde tutularak, emek t::ücr fazlç::.sı ilc işsizlik arasınde 

bir ilişki hi:potezi kurulmusıtur. :._u ,ıurumda; emek talebinin yükse-l

mesi, işsizlik ors.nının azalması ve iş hacminin artması kar şısınc:.o., 

işverenlerin işbücü bulabilmek için kendi sralarında rekabete girmo

leri, ücr.etleri - ortalama işsizlik oranının aynı kaldı 1;ı, buna ko.r-

:;ıılık emek talebinin yüksel:ınedi;_;i bir yılc:t göre yüksel tocektir. 

li.ksi durumda ise, işverenlerin işcçücü talebinde 'bulUTh"Tlll.m<:;ları ve 

bu kez işçilerin işe girmek için rckcbctte bulun.uaları, ücrotlori 

c:.üşürecektir. :..-elirtilen iki e tk one be. ;~lı c_~larak da, Eıillijs E1~;ri

si 'nin e...mpirik olarak denenmiş ilişkisi urtaya çıkmaktadır. Sonunda 

da ::f-hilli:ps Hi:potczi 'ne uygun olaro.k, düşük işsizlik seviyesinin, 

C.nhcl hızlı ücret nrtışına yol açtı:;:,ı ileri sürülebilmektedir. 

- ?hillips 'e göre nak'2i ücrotlerckki dc:ı~?,işmelGri belirle

yen üçüncü etken ise, perakende fiyatların desişr.ıe urr~nıdır. :...ıu r1c

t'Sişme geçiın ınasrs.fları ayarlanıalarl. yoluyla·, üc:-et seviyesine etki et

ncktedir .• lincak i the,l~t fiyatlarınc~c..ki hızlı yüks elrnolerin zorladı-

ğı perakende fiyc=ttların yüks elm.o devreleri bar iç, [:eçim masrafların•' 

cl2.ki a.yarla.maların, nakdi ücretlerin clo['~işmo oranıne. Gtkisi öneın

sizdir ya da hiç yoktur. Çünkü "Du ays.rlamalar işveren trı.rafından 

ClüCk iÇin olan rekabetin sonucu olc:.rak, {CÇim. m-::::.sraflarını aye.rle-
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nn adı al t:;ı..nda yapılı:::ıaktadır" (256) ~ 

Gdrüldü:};ü t;ibi Phillips, p[U'::.ı.se.l ücretlerdeki dG[~işmolori 

üç ctkcne ba:Itlamaktadı~. :I'hilli:ps 'dün r.::ı2-şka birçok ure,ştırıcı da, 

kc-n( i ülkeleri ile ilc.ili elarak teorik vo uyt,-ulamalı çeşitli çg

lışmalar yapmıŞlardır. ~u çalışmalarla da, kendi ülkelerinde benzer 

~hillips Eğri~ri 1nin ol~p-olmadıJını nraştırmışlardır. 1\raştırmacı

lc·.rın anacı da, bu ilişkinin b ölf;os cl veya herhan;-_;;i b ir iş kol unc1a 

tutarlılığını veya işsizlik dışında c1i(er doJişkenlerin, ücret de~iş

ı:ıolcrini sistematik olarak &tkileyip-otkilomodiğini b elirlemek olı:ı.uş

tur·. :Phillips Hipotezi 'ne ~ekonomik rJle:ylo.rı ve sorunları özellikle 

ı:;iye.sa mekanizması ile açıklayan iktisntçılar yönünJ.on büyük il,ji 

cöstorilmiştir,:Phillips 'den farklı olr,rnk dat paras.al ücretle::rc1oki 

c~;.:;,-~işıneleri belirleyen başka etkenler ..:.Jld~·cınu ileri sürmüşlEırdir. 

' .. 

( 256) J?hillips ,İngil tore 'de 1961.:...19 57 yılları erasında nakdi ücret
ler ile, işsizlik istatistiklerinCen aldı{;ı veriler arasında 
kGrelasyon a.camış, dağılma diyacrnmınd&ki. noktalar arasından 

t en UY'i;un e;;riy"i e,eçirerek:, J?hillips Eğrisi 'ni ortaya çıkarmış
tır. UYt:.:ulr::ı.;.:ınya alınan devre bvyunce, ücretlerdeki değişme ore.nı 

ile, işsizlik arasındaki ba,:;ıntının oldukça sabit kaldı ~ı ve 
bağıntının do;rrusal olmadı~ı, ;y-ine I'hillips terafınDnn kuvvetle 
belirtilı.:ıiştir. Metod olarak :Ehillips ücretlerdeki de{J,işmc o
ranının hesabında, 

( 1/W) (dW/clt) + a= bu c 
lcgaritmik formülünü kullanmıştır. 1urads; (W=Ücrotleri), 
(t=Zamanı), (U=İşsizlik Oranını), (a,b,o:Sabit &ıyıları) :cüs
t<::rmektec1ir. (a) parametresi, C:.e;nomolt.r sonucu bul Unm.uştur. 

İşsizlik oranı yükseldi~'-~i zeL.lc.n, bc.~;ıntıyı göst8ren 
nok~alar, İ'Oi';rasyon e,ğrisinin alt kısr:ıınde, yayılmaktadır. :..:u
nun Eınlam.ı ise, işsizliğin arttı ·-ı zErnanlarda, ücrctlerin dahn 
yavaş yükseldiğidir. İşsizlik cranı azaldığı zamanlar ise,n·.:ık
talar esrinin üst kısmında yc~yılmc;.kte:clır. Lu ise ücrotlerin 
ortalamaya göre, daha hızlı yüksclCLLj·ine işaret eder; Verile
rin teşkil etti~i da,~ılma diyat:,Te.mına en uy~-un e(~inin denkle-
mi ·I'hillips tarafından; . 

~1.394 
W ; 0~9 + 9 ;638 X 

şeklinde belir;Lenmişti;r.-.Bak. ASIJ:ı.H; Aig .. P. .. , s.l9-~0-



... 299 -

.L.;U konudaki çalışınalardan bazıları şunlar (;lmaktadır ( 257) e 

- Ihilli:ps ·'in makalesinin y.s.;y-ınlanmasından iki yıl sonrG, 
İniltere'de Lipsey'in çalışması ilc;i çokmiş ve Lipsey, Fhillips ili-

potezi 'ne önemli katkılarda bulunmuştur (25G). Li:psey makalesinde, 

'1üşük i;ısizlik düz0yinin, ücretlerdeki 'büyük de(tişnelerlo il{,::::.li :ü

c~u:)Jnu ileri sürmüştür. Oysa Lipsey'in :r:-ı.akalesini yeyınladığı 1960' 

lnrda Ihillips 'den fr,rklı olarak iş s izli(:in, ücrGtlerdeki değiş:cwlor 

y cr ine ,ücreti.:e.ı:dcki değişn.eLeriiı., iş s iz li(·" b,:ı~~:::.ı u~·, ··c "''-: "iiareay:ı.lm:ı..şt:ı.r ... 

Lj_psey ücretlerdeki değişmelerle ,işsizlik ::~rasındaki ilişkinin 100 

yıl ci b i b ir sü.r e için :~eçerli olr:ıE~sınc: rc::ı.,·~·men, I'hillips ilişki s inin 

ş e:klinin, dönem boyunca sabit old u~;-ı-l. id~'l ie.sının yalnış ol:=tuz;unu b c-

lirtlı1iştir. Lips ey gelişmiş teknikler kullanarak, bu ilişkide ke.y

mcle.r oldu(';unu ,~:os termiştir. :.Lunun ,y.o:mısıra Hıillips 'den farklı ola

rak, hayat pahalılıitınc1aki c~eçinme indeksindeki) .de[işmolerin, üc

rctlsr üzerinde ek ve bagımsız bir etki yaptı,~cı bolirtilı::ı.iştir. Ör·

nct,in, geçinme inde;ksindeki artışların hcıacn hemen yarısını ,ücret 

dcCişmolerine eklemiştir. Lipsey 'e (jGre e;.~er fiyatlar yüzde 10 art

r:.ıışsa, ücretler - verilen belirli işsizlik seviYesinde yükselr:ıesi 

b oklonen orandan - yüzde 5 daha fe.zle ı:::.rtacalctır. 

-Yine İngiltere 'de L.A.Dicks-Ivliroaux ile j .R.Dow'un ça-

lışırrc:sınds.ki hiı.;oteze göre de; ücrst c1c:,iş:meleri urenı, Cl!18k teüobi 

fc:zlc. sı il e fiyat de tişmeler inin b ir fenksiyon u olmaktadır. ::i:! ur ad n 

c'.rc,ştırıcılar dahc.'. çok fiyat de ?j_şmclcrinin, ücrGtler üzer:iJ:1<"cGki 

8tkisine önem vermişlerdir. 

(257) ~u konuda bak. A.g.e~, s~l9~27;· · 

( 25G) 1u konuda bak. Richard G.LIJ?SL'Y; ''The Relationshi:p I etween 
Unem:ployment and the Rate of Change of IVIoney Wages D'.ates in 
the United Kin.sclom, 1862-1957 :A Fu.rther .i\.nalysis", :SCONOl\H
CA, Vol.27, No.105, February 1960, s.l-Jl. 
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- L.R.IG.ein ve R.j .:Jall 'ın İngiltere ekonomisi için ya:ı;ı

tı,;::::ı E.:konometrik dc:memenin bir kısmında da, ücret-fiyat oluşumu in

celenmiş ve işsizlik belirtilen ilişkiye do(1rusal olarak ds.hil ciil

r:ıiştir. 

- A.G.Hines tarafından İngiltere için yapılan bir çalışmQ~ 

c0re de, ücretierin decişiminde sendikaların önemli etkilerde bu-

lundu~:~lu belirtilmiştir (259). Hincs, işsizlikle ücretler arasında 

bir ilişkinin bulunduğunu kabullennckle birlikte, sendikalaşma ve 

fiyatlar gibi de.:;işkenlerin modele katılmasıyla, duruınun değiştL~ini 
• 

ileri sürmektedir. Yeni durumda Hines, ücretlerin d.cğişiminde, iş

sizliğin etkisinin azald~ğı görüşündedir. · 

- A.:B.D. 1 de de William G.Lowen, I'hilli:ps Hipotezi 'nd eki 

ilişkinin mevcut olup-olmadığını vo ze~an içinde ~e«işi:ı;ı-değişmedi

Cini ars.ştırmıştır. Çalışmasında işsizlikteki decişmenin yönü, is

tihc1amdaki de,ğişmeler, kgr seviyesi, fiyatlar, sendikalaşma, sanayi 

tcaorküzü gibi de,;işkenleri de gôzönü.ne- al.iuuA.k"i~ücretlerdeki değ . .tşru.oleri 

incelemiştir. Daha sonra Lowen'in, R.lubert Lerry ile yaptığı çalış

Eı::,Cln da, işsizlik orc~nındaki de.-;işmolerin, ücretlerdeki de[tişm.elcri 

::::olirledisi belirtilmiş ve bu ilişkinin aynı ze.manda sınek piyasala

rının, ilerki dururr~arı için mükemmel bir indeks te olacağı ileri 

sürülınüştür. 

- :Paul A.Samuelson ve Robert M.Solova da,l914-1948 d::,ne

r.ıinde A.B.:D. ile ile;ili verilerden hareketle ,:Philli:ps Es'Tisi 'ni ve

rilerine g0re çizmişlerdir. :..ıulguları c~a Fhillips 'den farklı olma

mış. ve· Amerikan .Ekonomisi 'nin enflp,syondah sakınması için bazı 

tavsiyelerde bulunmuşlardır. 

(259) .:u konuda bak. A. G.HINES; "Trade Unions and War~es Inflation 
in the United Kin~dom, 1§93-1961" E.eview of Economic Studies, 
Vol.Jl, 1964, s.221-252. 
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j .Rs.ttan ~hatia de,, A.Li.D. 'c1s Phillips-Lips ey Hipo toz i 

nin desteklenemeyeco6ini, işsizlik veya fiyat de,~işmEılcrinden lK.n.:··ı_., .. ." 

sinin, ücret ete ;işm(;..lcrine yol açtı~ının kesinlikle belirlenenı.eyo cc

,::ini ileri si..ı.rr..ıüştür. ~hatia dahR sc.)nra 1935--1959 dönemiyle il,::ili 

:Jlc:rak ya:ptı,1ı çalışmada, istatistik varilere i_:;Jre .A ...... D. 'de ne.kc~i 

ücretlerdeki dc.:işmelerin hem k~r seviyesi, he:m fto bu sGviyedeki ,:~c

i;işmeler tarafından etkilendit'i:ini belirtmiştir. 

- Ronalc:t G • ..L.'odkin 1900-1957 clvnenıinde ..A • ..._;alJ. 'de ücretle-

rin belirlenmesinde, işsizlik ve fiy2tların etkisini incelemiştir. 

- Kan2da 'da da S.l!'.,Kaliski vo j. Vanderkamr ,I1üllips Hipo

tezi ile ili; ili çalışmalar ya:pmışlc.rdır. j. Vandcrk?.JD.p çslışmaları 

sonucu, ücrstlordeki ·ie;}'işmcleri cP.Jrt etkene ba~la:o.ıştır. :Lunlar; 

işsizlik oranı, işsizlik oranındt:'ki (:~c:-:işme.ler, verinılilik ve f'iyt',t

lar b enel seviyesindeki de,~işmelcrdir. 

. k~r de.;işkc:mini de hi})Ote-

zinc kat<:,rak, Ihilli:ı;s Hiputezi 'nin j[;J_X!ll Ekcnomisi için de ,~:;eçerli 

clc1ur;unu ileri sürmüştür • .;.;u şGkildo lhillips Eğrisi 'ndoki kayrnaı~~rın 

C:L<:'.hE:. iyi açıklanabilece2,!ini belirten Watanabe, çeşitli de-~işkenlore 

Göre; 0.73 ile O.Gl arasında cıe;işon basit korelasyon katsayıları 

yı:mısıra yü.sde 5. 5 işsizlik oranı halinde ,ücretlerde artış •)l:w.ı:~ye:,ca-

cı sonucuna varınıştır. 

Türkiye'd€ Demir A,Aslan ~~rafından 1950-1966 dönemi 

için ya~ılan bir çalışmada da, işsizlik ile nakd! ücretlerdeki copiş

mc c.ranı arasındnki ilişki konusunc~a ya :rılcın analizler, TürkiYe için 

I-hillirs Hip o tezi 'nin desteklendit:;·ini r_;Gstermiştir. incelenen c.1onoEı

c1o ilişkiilin normal olduğu görülmüş ve fiyatlar t,enel seviYe si il8, 

ücr8tler arasında teknik olarB.k var oldu,~·u bilinen ilişki, analiz

ler sonucu da destüklenmiştir (260). 

(260) ASLAN; A •. :;~.e., s.60. 
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Gorüldüğü e:,ib i Phill ips Hipotez.i ile ilgili olarak çe--

sı i tl i ülkelerde yapılmış çalışn .:lar, bazı farklılıklarla Plı i"J ı · :: j 

Hipo tezi 'nin do&rulandığını g6stcrnı.c;ktedir. Bu durumda Phillip:J E .. '. 

potez 'ine göre? ücretlerd• 1 deJişmeler, genellikle işsizlik ormı:: .. -· 

da. ki ve f iyatlar genel saviyesinde ki değişme ler e bağlı bul unmaicGc' •''- ,_ 

Ancak daha önce çeşitli ülkelerde ycı.pılan çalışmalarda da görü:::...d< ·_: 

gibi, ücretl'?rdeki değişmeleri belirleyen diğer etkenler de ilG~;.·~

s·~~rülmektedir. Bu etkenler de genellikle şunlar olmaktadır~ Geçiru:ı 

indeks indeki (hayat pahalılığındaki) değişmeler, kar hadler incls: ') ; 

verimlilikteki değişmeler, sendikaların etkileri ile meydana çıkan 

de1sişmeler, piyasanın rekabet ve mc..ınopolist ni teliğirie göre belirc:r 

değişmeler, G.S.M.H. deflatörü gibi değişkenler. 

Phillips Hipotezi 'nin !~;cçerlili~lne inananlar, poli til;:E cJ_·

ların düşük enflasyr:n ile düşük işsizlik arasında bir tercihde brıJOt:c··· 

nabilme olanağına sahip olduklarını savunmuşlardır. Yine Phillips 

Hipotezi'nin g8çerliliğine olan agırı inanç sonucu, yüksek oranlcr-· 

c~aki b ir iş s iz likten kaçınmanın nn:mkün olmadığı ve enflasyonla mü

ct=:.d E,lenin tek yolun.un da işsizlik olduğu gerüşü savunulmuştur o Be::: n·· 

]ca t;örüşte olanlar ise; daha dnco de belirttiğimiz gibi, enfla,syo::ı·· 

la birlikte yaşanmak gt=trektiğini vr:; enflasyonun, bu enflasyonu ,:::_,:Lc:L c··· 

recek işsiZliğe tercih edilmesi gcr .. :.ktig;ini ileri sürmüşlerdir. B<ı~.ı 

iJccisa tçılar da Phillips Hipo-::;ezi 'nin, politikacılara sunduğu list..:> 

rün (menünün) hiç de tercihe şayaıi olmadığını ve uygulanacak poli·ci· · 

kanın da; gelirler politikası ( L"lcomes Policy) ile desteklenmesinin 

zorunlu olduğunu belirtmişlerdir. Bu da enflasyon ile işsizlik <'Td··· 

sındaki ilişkinin başka bir deyişle Şekil:l5'deki eğrinin kaydırıl-· 

ması anlamına gelmektedir. 

Phillips Hipotezi 'nin ke.tı şekliyle yorumlanması, başka. ~J 

dsyişle ücretlerdeki değişmeleri:n, ;>'alnızca işsizlik oranındaki c'.c-

,_'~i;smelere ya da fiyatlar genel s (~vıye sindeki değişmelere tağlaru.n.::' ::u 

llelinde ,sendikaların ücretler üzGrindski etkileri ortadan l:aJ.dı:...~ı-~ · 

nı;ı olmaktaC:.ır. Görüldüğü gibi de ckc-.:;_ı.omik olaylar ,yalnızca piyc· r:~~:ı 

~{J.çlerine bağlanarak açıklandığıneta Hipotez geçerlilik kazar .... ınak'cnc._. 



- 303 -

Bu durumda da sendikaların, maliyet enflasyonuna neden olamayacağı 

görüşü ileri sürülebilir • .Ancak sendikalaşma hareketi güçlü oldu

:~).;mc1cı. da, s endikaların emek e.rz ve talc bi dışında ücretleri yükselt-

. -. c;ücü olduğu bilinmektedir. Oysa Phillips Hipotezi 'ne göre; sen

c.LjJ:;:aların varlığına rağmen, ücretler emek arz ve talebine göre be

lirlcrunektedir. Bu durumda da Philli~s Hinotezi'nden hareket edil-- .... .. 
Cli~~inc18, ücretlcrin nE-dem olduğu me.liyct enflasyonu teorisi geçer-

siz olmaktadır. 

Ancak daha önce "Gelir Dağılımının Farklılaştırılma sı" 

nın incelendiği bu bölümün birinci kısmında (261) görüldüğü gibi; 

bütitn faktör gslirlori ile birlikte, emek gelirleri do farklılaştı

rılllıaktadır. :Bilindiği gibi de faktör gelirlerinin farklılaştırıl

J.;ıası, gelirlerin oluşumu ve oluşumundan sonra olmaktadır. :Su neden

le de ücretler in belirlenmesi· Phillips Hipotezi 'nde olduğu gibi-~ 

:"2lnızca er.:ıek arz vo talebi ile, fiy2tlardaki d0ğişmelere bağlı ol

~a2cktadır (262). 

(261) Eak.s.l63-218. 

(262) Daha önce bu bölümün birinci kısmında, gününıü~de ücretleri 
emek arz ve talebi dışında belirleyen bazı etkenler olduğu 
ileri sürülmüştü. Örneğin, iş kan~~larıyla çalışma hayatı dü
zenler:ırnekte ve emeğin geleceği güvenlik altına alırunakta, kı-:

dem tazminatı müessesesi ile de, iş vo gelir güverıiği sağ
lanmaktadır. Devlet·, asgar1 ücrotl(;ri tesbit odorck 1 insan
lık haysiyetine yaraşır bir ücrotin, tabanını belirlemektedir. 
Sendika ve toplu sözleşme hakları ilc, emeğin pazerlık gücü 
ı::::~rtırılmaktadır. Uzlaştırma vo t2.hki."Tı yollarıyla da, bu güç 
destekleru"!lektedir·. Devlet tarafındo.n tam is tilidam :rıoli tikası 
uygulanmakta, özellikle kamu sektöründe istihdam yaratılması 
amaç edinilmokto ve teknoloji seçiminde tercihlerde bulunula
rak, işsizlik önlenmeye çalı§ılmaktadır.· Bu şekilde eme~e 
karşı talep yaratılma~ı sağlanarak, emek faktörünü~ geliri 
artırılmaktadır. Eak.s. 169-171. 
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L..Lı:c:.rin de, enf'lasyonist süreç içinde, sendikaların rolünün yete:o-· 

rince yansıtılamadığını belirterek, Phillips Hipotezi ilc ilgili 

::'n;:.lizlerin, ücretleri yalnızca piy2s2.da kişisel düzeyde tesbit c

dildiği şekliyle ele aldı~ı ve sendikaların olduğu duruml&rı gözö

ıı-Li..nc 2lmadığını ileri sürmektedir. Ayrı ca da Phillips Hipotczi 'nin, 

pc.ro.s1:ü ucre t haddinin değişimini ç;çıklarııakta yetersiz olduğunu bo

lirtmoktedir. Marin "Şu anda Philli~.S Eğrisi çalışamaz haldEodir. Ne-

denini kesin bilone dek, eğrinin kaY,ıp mı olduğuJyoksa geçici bir 

süre komaya mı girdiği söylenemez" demektcdir (263). Harry G.joh.n

son da, Phillips Hipotezi'nin ekonomi politikasının uyg~an~asında 

bs."nrılı olabileceğinin şüphe lle karşılandığl. görüşündedir (264). 

Phillips Hipotezi 1nin b elirlediği ilişkinin doğruluğu 

1-;:::.buı c.dilmedi3inc1G de; dlişük enflc:.s;yon ile, düşük işsizlikten bi

rini seçme olc:cnağı ortadan kalkmış olctce.ktır. J?hillips E];risi 'nin 

tdıminlerinin c~ksinc,son zamanlardc:. yılksek işsizlik ile, hızlı enf...; 

l:::.syonun bir arada tecrübe edilmiş olm;::'. sı da, ::F'{lillips Hi_potezi 'nin 

IJ :~lirlediği ilişkinin geçerli olmadı:i;ını göstermektedir. Ye,pılan 

Çf'.lışma.lara göre do, 1967 yılından sonr2. ücretlerdeki gerçekleşmiş 
desişmeler, tahrain edilmiş rakamların çok üstünde olmaktadır (265). 

(263) Miı.RIN; A.g.m., s.353-354• Marin; soruna g~mel e:konomi açısın
dan bakıldıgında., genel enflasyon dönemlerinde reel ücretle
r in önem kazandığını ve daha do,;ru bir Phillips Eğrisi 'nde 
dikey oksond€. pe,rasal üc.ret yerine, reel ücretin olması ge
rektiğini belirtmektedir. :Bak.s.34G •. 

(26.4) johnson·i:ki gGrekçe ileri sür:ıektor:t~.iJu•.ils:i gerekçeden bi·.:; .. 
risi; Phillips Eğrisi'nin gC;risi.ndc genel ve iyi bir teste 
tabi tutulmuş bir para ve kıyınet toorisi bulunmadığıdır. Bu 
durumda hipotez, basit bir ekonomik dinamik modele dayanan 
bir emek piyasasındaki, ayarlamc:.lar mekanizmasının sadece 
istatistiki bir tasviri görüni:i.r.1ünde olmaktadır. İkincisi de~ 
Phillips Eğr.isi'nin, yalnızca OLlck piyasasında iktisEldi dal
galanmaların ve değişen nisbc·ttcki enflaeyonların, birlikte 
yer aldığı de-vTelerdeki davranı;:;:ları temsil etmesi ile ilgi
lidir. J3u koşullar mehtemelen onıck piyasasının davr2nışını 

bizzat etkilemiş olabileceği gibi, iktisadi de.lgalannıale.rın 
giderildiği bir iktis~di politika uygulandığında da, eğrinin 
sahip olduğu şeklin aynen korunup-korunamayacağı da şüpheli 
olmaktadır. Iıak.SvHNSüN; A.g.c., s.l76. 

(265) Örneğin 1967-1968-1969 ve 1970 yıllarında tahmin edilen de
ğerler yüzde olarak sırasiyle; 4.1.5.0,5.2 ve 5.3 olurken, c_:cr
çekleşcn de[erler de; 5.4,7.6,1.p ve 12·5 olmuştur. :::.:.ak.MARiii;; 
A.g.m., s-347-340. 
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Phillips Etsrilerinden hareketle, sendikalarıp.· ya-: da .~:~ ...... ,.., · 

·;;uzleşmelerin ekonomik etkilerini beli.rleme_k olanağı da bu1ı.ırırr.s.k:-- ~: · 

:Su auru.mda hant::,i hallerde en.tlasyon ve işsizlikle karşJ..laşıla bile ce

<::.1.. yc.t da karşılaşılmayacağı Phillips Eğrisi sonuçlarına göre ortaya 

,;·ı.kr.: ılabilmektadir (266).. . • 

Aşağıdaki şekilde yatay eksen işsizlik oranını, dikey ı=:;J(

s ~n de :parasal ya da rt:el ücretle..-rc!.c:J:;:i det1işmelerden birini gcistE::r-

mek· 

ücretlerdeki 
Değ'işme 

Oranı 

B 

İşsizlik Oranı 

.Şekil: 16 Phillips Eğrilerinden Hareketle Sendikaların 
Etkilerinin Belirlenmesi 

(P 
0

) ve (P ı), iki değişkenli ve farklı iki Phıllips ~;riR-;

rı.i gustermekted ir. Zğrilerin sa;~ a.şa1-~ı doğru e:ğimler i de, genel ola.-

:ı>.k b12.lecekle ilL;ili bekleyişleri bı::.-lirleınektedir. ~ekildeki yatc:.y 

(lı.) do 1;rusu, fiyatlarda istikrarı saL~layabilecek talı...m.ini yıllık m,,,;-;::

simv.m ücret artış oranını, dikey (B) do 6 rusu da ülkedeki işgücünü:1 

pcıli tik etkinlijine göre, hükUmetler ce musamaha edilebilecek tat.ıJ:üni 

r,ı:::Jrsimuın işsizlik oranını gosternıelciJEdir. Görüleceği gibi de (A) c~o~

ı:usunun üzerindeki alan enflasyonu 1 (:S) doğrusunun sağındaki alan da 

jJoli tik dinamik olarak belirlenebilen işsizlik oranının büyüdüğü <~la-

(~:66) bu konuda bak. B.d.ON.l:ENBRBNN"._;E~ A.g.e., s.248-250. 



;.;;,. 306 -

nı göstermektedir. (A) ve (B) doğrularının kesişme noktası da (J:ı') 1 

c1 ir ( 267). 

~ekildeki (P ) Phillips E:~risi, sendikaların ve toplu söz-
o 

le:şmc::lerin etkin olmadığı bir dönemdeki Phillips Eğrisi olarak çizil-

ı:ücı bulunmaktadır. Görüldüğü gibi de bu eğri, (F) odak noktasının 

t_).üıey batısından geçmektedir. Buradaki (CD) alanı parasal ve mali 

)~::,:c:::ır organlarının enflasyona yol açmadan, yüksek bir istihdam düze

yini :'::,er çekleş tire b ilecekler ini göstermektedir~ Phillip s 1 in 19 58 yı-

1inc"laki ilk çalışmalarını temsil eden (P ) Phillips Eğrisine 1 taşıdı-
o 

ğı amaçlar gözönüne alınarak· "İyi Phillips Eğrileri n dentTiektedir. 

(P ) gibi Phillips Eğrileri sendikalaşmanın etkin olmadığı dönemler
ı 

de enflasyon yaratılmadan, yüksek bir istihdam düzeyinin gerçekle~-

tirilebileceğini ortaya koymaktadır. 

Sendikalaşmanın etkin oldu.[;u ekonomilerde yapılan çalışma

la:.: ise (P ) gibi iyi olarak tanımlanan Philli:ps Eğrilerine karşı
o 

lık, (P ı) gibi liKötü Fhillips Eğrileri n nin geçerli olduğunu göster-

mektedir e Şekilde görüldüğü gibi de (P ) Phillips Eğrisi, odak nok
ı 

tası (li) 'nin kuzeydoğusundan geçmektedir. Bu durumda hem daha yük-

c ok bir işsizlik, hem de daha yükse::e bir enflasyon söz konusudur. 

Bilindil~i gibi, enflasyon ya da işsizlikten birinin seçirni 

kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir tercih olmamaktadır .• Bu 

e,\:.i.limlere bağlı olarak da (Pı) gibi Phillips Eğrileri, refah dönem-

1c:c~Lnde toplu sözleşmelerin enflasyonist etkileri olacagını göster

ıııektedir. (P ) Phillips Eğrisi özellikle sendikalaşmanın etkin ol-
ı 

mctd~Zı (P 
0

) Phillips Eğrisi ile karşılaştırıldığında, deprasyon donern-

J2rinde toplu sozleşmelerin etkisinin, işsizlik şeklinde ortaya çık

mas:ına yol açacaktır• 

Görüldügü gibi iyi ya da köt'iJ. Phillips Eğrileri, sendika

l<.:,:.cın ve toplu sozle>şmelerin etkilerini belirleyen ampirik çalışma

lar olarak. genel değerlemeler yapılmasını sağlam.aktadırlar. 

(267) A.B.TI. 'de (1962-1966) Kennedy-Johnson Döneminde (A) doğrusu 
parasal ücretlerde yüzde 3.2, (E) doğrusu da yüzde 5 oranında 
artışlar olabileceğini gösterınelctedir • .A,g,e.,, s.2.4~ 
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ÜÇÜNCÜ.· BÖLÜM 

TÜRKİYE 1 DE GELİR DAdiLIMI 

YÖNÜNDEN EMEK GELİR.LERİ İLE 

İLGİLİ BİTI MODEL ÇALIŞMA SI VE 

SENDiKALAŞMANIN EKONOMİK 

ETKİNLİGİ 
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KISI~I: I 

T Ü IL K i Y E 1 D E G E L İ R. DAGILIMI i L .E 

iLGiiİ GEN :J.L J3ULGULLR 

I. GJ\JiL OL.ARAK 

Ülkemizde gelir dağılımı sürecinde sendikalaşma hareketi-
' 

nin etkinliğini belirleyebilmek i.çin, öncelikle scndikalaşınsdan ön

ceki ve sonraki dönemlerde gEüir dağılımı ile ilgili t;ğilimlcrin bi

li:rı::,,csi gerekmektedir. DEhe. önce de belirtildiği gibi, gelir dağılı

mı kc.vranıı birb:i,rinden farklı anlamıarda h.-ullanılruaktadır. Gününrüz

c1c r;clir dağılımın:ın, genellikle fonksiyonel ve kişisel gelir dağı

lır~ı olmcık üzere iki şekilde incelt::ndiği t:,örülmektedir. 

]'onksiyoncü gslir dağılımı, yurtiçi faktö:r: gelirlerinin 

ür~·ciLl faktörleri arasında bölüşümü ilc ilgilidir • .ı3u bölüşüm sonun

dE fr:ktbr sahipleri, üretime iştire.klcri kErşılığında falttör payle..

rını alırlar. Emek faktörünün bu bölüşümden aldığı pay, ücret ve 

ın::"c~ştır. Toprak, müteşcbbiş ve sermaye faktörü sahiplerinin payle""' 

rı de. r.s.nt, kar ve faiz olarak belirir. :&onksiyoncl gelir dağılımı 

bı_;_ yi:ınüylc, faktör gslirlerinin emek ve c~ iğer fak tör sahipleri ara

sındaki bölüşümü olarak yorumlanabilmektedir (1). 

Kişisel gslir de.ğılımı, fonksiyonel gelir dağılımından · 

fc.rlüı oleralr, üretim faktörlerinin ürotj_m sürecine· katılmaları ile 

il:._;ili dEığildir. Çünkü bir kişi birden fe.zla üretim faktörü arzede-

(1) DF!.ı.r-. önce de belirtildiği gibi, fonksiyonel gelir dağılımı, ge
lir bölüşümü ile aynı anlamda kullanılme.ktadır • .i3ak.s .• l. 
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rck üretim sürecine.katılabilir ve elde ettiği gelir, bunların top

larüından oluşa b ilir. Kit;is el bgelir de. >~ı lımının ölçülmesinin ama cı, 

_ _.~:!.i::"in kişiler ya da aileler arasında duğılımının belirlenmesidir. 

Eu şekilde .toplam gelirin farklı gelir gruplarına göre dağılımı in

celenir ve ge:;Lir dağılımındaki eşitsizlikler ortaya çıkarılır (2). 

Görülctübü gib.i,. kişisel ·gel ir dağılımında, gelirin kişiler arasın

c:::ü~i dağılımı karşılaştırılırken, fonksiyonel gelir' dağılımında ge

lirin faktörler arasında~i bölüşümü ince:lcnraek:tedir. 

Ülkemizd~ gelir dağılımında sendikalaşma hareketinin et

kinliğinin belirlonebilmesi için öncelikle ,1960-1975 dönaninde fonk

siyonel ve emek faktörü ile ilgili kişisol gelir dağılımlarının bi

linn1csi gerekir. Ancak.bundan sonra emek payları ile,amek faktörü 

gelirinin kişisel gelir dağılımı ilc ilgili eğilimleri incelenebilir. 

Görüldüğü gibi çalışmamızın bu bölümünde önce fonksiyonel 

gelir dağılımı incelonocek ve emeğin toplam yurtiçi faktör gelirin

uan ücret ve maaş olarak aldığı pay ·ya da 1. EG ) oranı bulunacaktır. 
\YF 

:JzJı~~: sonra emek faktörü sahipleri başlın bir ~eYişle ücretli ve maaş-
lıl~r, çeşitli gelir gruplarına göre gözlcncbileccktir. Bu şekilde 

ücretli ve maaşlı olarak çalışanla: arasındaki eşi ts izliklcrin, za

mnn içindeki değişimi ortaya çıkarılabiloc0ktir. Eu son işlem de e

mek c;_,clirlcrinirit kişisel gE.ilir dağılı~u yönünden incelenmesi olmak-

t2.dır. 

Ülkemizde gelir dağılımını bclirlcm8k amacıyla, çeşitli 

z::'JYıv.nlc.rda gelir dağılımı araştırmaları ve dar kapsamlı bazı çalış

.ınalar yapılmıştır. Ancak bir çok nedenlerle bu arasıtırmalardan, tam 

c-~nl2.nu ile yararlanabilmek ve uzun dönenıli eğilimleri belirleyebilmek 

mi).mkün olamamıştır. :Daha sonra da bclirti1ccoği gibi, bu araştırma

l<:ı.rdE:n yararlanma da birçok sorunla karşılaşılmaktadır • Örnoğin • ey

gL:ıle.nE'.n yöntemler ve inceleme konusu y2.pılrı.n kapsamlar farklıdır • 

. i..:ı..""r>.ştırnıalar ve çe.lışmt:ılar ileridc __ :gö:r<"~lcccği gibi belli bir yılı 

(2) ~u konuda bak.s.122-141. 
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kc:.ı)s<'Jn2kte.dır. Sonuçlar arasında çok büyük farklılıklar vardır • Ça

lışn:c,lc.r yeni tarihlidir ve geniş kaps2L1lı ilk araştll'nıa dn 1963 yı~ 
' 

lındr~ yc;pılmıştır • ..Gütün bu nedenler, e_.clir dağılımı yönünden uzuıı 

dönemli eğilimlerin bclirl~csini ve k2rşılaştırmalar yapılmasını 

cnf::cll emek tcd ir. 

1u durumda dc:::ha önceki bulgul2-rc1c::n yLrarlarun.ak ve ~elir 

dL,jılımı yönünden s endikE'.laşma hareketinin etkinliğini b clirleyebil

mck olenc:.:.ksızdı~. :Ju nedenle çs.lışmamızd:::ı önce, yurtiçi faktör gelir

lerinin ;uzun dönemde cr.ıck ve diğer faktörler c:~ra.sında bölüşüı::ı.ü he

s:.plr'.ne'_ cs.ktır. TI2h2~ sonr.::; do. toplam emek p<::yının, ücretli ve mc>.aşlı

lc.r 2rc.sındaki dağılımı ya da "'.i·aşka bir deyişle; ücret ve maaş geli

ri f2.rklılıkları ile ilgili eğilim.ıer belirlenecektir. Gorüldüğü gibi 

de bu tesbitierin yenidon yapılması kaçınılmr,z olmı:ı.l:~tadır. Ülkemizde 

toı;lu sözlGşme uygul8.masının başladığı J863 yılından b-ugüne kE:.dcı.r 

Geçen c~ önemde ,sendikalaşma hareketinin ekonomik etkilerin:!., belirle-

Y ecek olan bu çalışme., bundan sonraki tr.rtışme.le.ra yardımcı olması 

yun:).nclcn de önem kaz2mac2ktır. 

Lizi dar kapse...mlı da olsa c3clir c1agılımı ilü ilgil,i yeni 

bir çalışma yapmağa zorlı::yan nedenleri Lçıklr:dıktan sonra, şimdi do 

ülkemizde ys-ıpılmış çalışma ve e,raştırmr.ları genel özellikleri ile 

b cl ir tc b il ir iz. 

II. iiUGÜl~E KAD.tili GELİR DAGILII~J IL~ İLG-İLİ OLAR.iıX. YiJ'ILMlŞ 
ON _dı~ILİ Çi.ı.Ll~M.t~ V:Ei iJtA~TIR.l,I.ı .. LAR 

Ülkemizde gelir dağılımını belirlemek amaoıy1a yapılmış 

belli bc:-~şlı araştırmf::~le.rı, genel öz·~lliklc.ri ile belirtmak ye.rcrlı 

ol;·_cLl'>:tır • ..a.JU durum bir yönden dt.. zorunlu ;ozükmektedir. Nedeni dc; 

b iz ir;ı bulguJ,.arımızın ,yc..pılınış olan çc-~lışıım ve c:.rs.ştırı:;ıaların so-

n-ı.: .. çlr~rı ile kEcrşıl2ştırılı:r-: ?1 ve bu şekilde, )bulgular:ı.mızın gerçeği· 

ynusıtıp-yansıtmadığını belirlemektir. 

Lelirtilen çalışma ve araştırmalardan önemlileri şunlar 

ol"rıaktadır: 
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Eva 
Hirsch'in "Income .Distribution ın Turkish Ag:rieuıturo" ac1lı çalışmn-

sıc:.ır. 1960 yılında yo.yınlanan çalışmrı., 1950'lerde tarım sektöründe 

fcnl-.:siycnol ve kişisel gelir dağılıını il._: ilgili bilgileri vermekte-

;lir ( 3). 

-...,irinci .0oş Yıllık Kalkınma Pl&nı 'ndE. da 1950-1960 dönomi 

için çe şi tl i gelir grubundaki kişilerin sabit fiyatlarla, ortalama 

.;clirlorinin nasıl bir de,ğiştirme göstt.rdiği ve bu değişmalerin genel 

ortc.l2nlE yaşama seviyesindeki yüksGli;ücrc ne ölçüde uyduğu tahmin 

c/~ilniştir. (4). 

::Pevlet Pl~nlcına Teşkilatı •nın bu çe.lışnıı: sı üzerinr:1o Öner 

Ccl:~l Se.rç, dc-,ha sonre bazı çalışmale.r y~:.par,~k yeni sonuçlar elde 

·:.:t-miştir ( 5). 

-1963 yılında da Amer;i.kan Ye.rc~ını Teşkilatı (lı... I. D.) tarafın

üan j.L.Enos'a hazırlattırılan "The Turki~h Five Year ?lan and Ineo

n:c Distribution 11 adlı çalışmada da"' gelir dağııım.ı ile .ilgili. ·bile;:il ~

bul unnıe.ktadır ( 6). 

-Ülk~!tizde gelir- dağıl:ı.mı. -ile ilgili ilk•-kap&amlı- çalışmıi,J!ievlet 

Plenlc:ma Teşkilatı ·te.rafından yapılan nGslir Dağılınu liraştırması 1963" 

di.:l.r (7). 1963 yılındgki eğilimleri belirleyen .Araştırma.'p.ın sonuçla
ve 

rının açıklanması, bazı nedenlerle geciknıişjsonuçlar ancak 1966 yılın-

(3) i-u konuda bak. Eva HIRSCH; Ineome Dıstribution in Turkish Agri
culture, Columbia University Microfilms, Ine •. , Michigan, 1960\.-

---. .., 

(4) .:L-u kunuda bak • .DPT; KalkJ.nma l'lanı ,:W irinci Leş Yıl 1963-1967, im
kara, 1963, s.48-53· 

( 5) Ömer Cel~l SARÇ; "Kalkınma Planı ve lViilli Gelirimizin Dağılım.ın
lı.aki Değişmeler", İktisat Jfakültcsi Moc.muası, Cilt:25, No.l-2, 
Ms.rt ·1966, s.l65-176. 

(6) 

(7) 

J.;u konuda bak. j .L.INOS; The Turkish :E·ive :iear Plan and Ineome 
Distribution, :ı.Un.erikan Yardım Teşkil~tı,l963, (Bu çalı.şma;yı.~t~~-
min etmek mümkün ol.emam.:L.ştır.) '• 
DPT; Gelir Dağılımı Araştırması 1963, A,g.e. 

... , .· 
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da açıklanabilmiştir • .Araştırma rda ,kişisel gelir dağılımı yönünden 

br .. zı sunuçlara varılırken, fonksiYonol gelir de.ğılımı inceleme kor.ııı"""' 

olmamıştır. Araştırma'da,çeşitli sosy~l sınıfların ya da başka bir 

clcyişle üretim faktörleri sahiplerinin elde ettikleri gelirlerlo il-

gili ct?,ilimlerin belirlenmesi önem kr".zc::nme..mıştır • ..Ju nedenle de Art:~ş-

tırme 'nın giriş kısmın de.; " .......... areştırma sosyal grup ve gelir çe-

şidi uyrımı yapmaksızın ,kişileri 1963 yılı içinde elde ettikleri tor

lillil gelirlerinin büyüklüğüne göre sınıflandırma amacını gütmoktedir 11 • 

denilmektedir (8). 

Devlet Planlama Teşkilatı 'nın bclirtil6Il Araştırma·'sının 

önemli de,rboğazı veri eksikli.ği olmuş ve araştırmacılar bu eksikli.~i, 

bazı varsayımlarla kapatmak istemişlerdir. Ayrıca Araştırma sonuçle

rının d8@;erlendirilmesinde, araştırmecılerın kişisel görüşlerinin ·~~-

bırlık kazandığı görülmektedir • .ı;elirtil~n nedenlerlE. ;araştırme. ilc 

ilgili olarak çeşitli eleştiriler yepılmış ve ülkemizdeki geniş kE.p

sc:ııılı bu ilk '~Gelir Dagıl~l. Araştırması l963''ün gerçekçiliği şü:phc 

ilc karşılanmıştır (g). 

(8) Arc:.ştırma 'da Türkiye id eki gelir c1c:.{1ılımı; tarım dışı scktörlerclo 
ve tarım sektöründe olmak üzere iki bölümde incelenmiştir. Tarım 

clışı sektördeki gelir dağılımına ul<:~şmc.k için de, ücretliler, emek-
li geliri elde edenler ile kira, r[mt, faiz ve serbest meslek ge
liri elde edenlerin yıllık gelirlerinden h?,reket edilmiştir. Ta
rım sektöründeki gelir dağılımı için de iki yaklaşıma başvurul
muştur. :..<u yaklaşımlardan birinde, "İşletme gruplarına göre top
rak dağılımı 11 esas alınmış tır. Di(; cr yeklaşımla is o; "Her b ir ü
rünün11 hasat edilen saha ve ·mahsül miktarlgrının , Türkiye ça
pında işletme gruplarına dağılımı "csc;,s c.lınmıştır. 

(9) Devlet Planlama Teşkilatl 'nın 11 Gelir Dağılıını .Araştır:mc,sı ~ ?-: ., 
yön el til en eleştirileri, gelir cb,;ılJ.mının incelenmesinin ülke
miz yönünden önemini ve bu konuda çalışma yapmanın güçlüfünü gös
termesi yönünden özet olarak belirtLlc~tc yarar görmekteyiz. Eleş
tir id e bul unanlardan ömer Cel~l S arç , "Uygulanan metodlarda büyük 
zaaf ve kusurle.r olduğunu belirte;rok 11 şoyle demektedir. 11 Gelir 
:Oe.t,-ılımı .Araştırması 'nın bazı konulnr hakkında ilginç malfunatı 
ihtiva etmekle beraber, gelir dağılımı hekkında hiçbir surette 
t,iivcnilemeyecek, ha tt~ kaale alınmc:.yc.cak rakamlar vermiş oldu'1u 
ve sonuçlarının müşahadelere dayc~nan bir istatistik teşkil etme
yip, sun 'i bir inşa niteliğini t2şıclığı söylenebilir.'~ :,ak.Öm0r 
Cc.lal SARÇ; Gol ir Dağ:ı.lım:ı. Dışarda . ve Türkiye' de, A.. g. e. , s~ 23v 1 . ~ 
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-Tuncer .iıulutc::.y 'ın bir çalışnıc.sı ilc de 1950-1962 c1önu::ı.inc':.c 

ülkeıiiz' lçın-.' foriksiy,.inei gelif böİüşüniü fie İ!g±±± tahminlerde bı·,
lJ.ı..ümuştur. Çalışmada milli gelirin; belirl snE:n dönem içinde emek geL\.r 

leri, tarımsal gelirler ve karlar olare.k gosterdiği ecili.mler incclon

ı~ıi.ış tir ( 1 O) , 

- ... ır başka ko.psamlı araştırma dc.:ı~·}_jr):f_ix_~--~de. Ge~ir J?..§k2-1.::ı..!P·.-:. 

1968" J...raştırması'dır. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi N"li.fus Zt"t.L~-· 

lori L:asti tüsü 'nce yapılan alan ar2ştırmc:.sı sonuçlarına dayannakta· 

~:ır (ll). Devlet Plenlama Teşkilatı 'nın Bro.ştırmc:.sınde, olc~uğu gibi bu 

L:u-r~.:.;ıtırma 1da da 1 fonksiyonel gelir dagılımına. ilişkin eğililı"ller incelc

mc ~ışı bırakılmıştır. 4505 hane halkının gelirlerinin tesbitinden ha-· 

rckctle yapılan Araştırma'nın, bir örncklamc çalışmasından öteye git-

( 9 ) 1 un d evamı : ... . -.. · . '.1. , • -· • 

Z cyya t Ha tipoğlu 'nun eleştirisi c1 c şöyledir. 11Re.:pcrun he,zır ...... :::-,.> ~, 

l2.rının Türkiye 'deki gelir dağılımını çok kötü göstermek ar,ıacı ilc 
bu raporu hazırladıklarından şüphe etmek için açık sepeplcr ver~ 
c1ır." l>ak.Zeyyat HJ~TiPOGLU; CumhuriYet Rejiminde Türkiye Ekonomi·~ 
sinin Gelişmesi, İstanbul, 1974, s.136. Korkut ~oratav da ı:, ••..•. 
.ıl.nc&k herşeye ra;;men bu yolda ele~(; cc~ilen "Türkiye için gelir i_::,TL.:.r
lc:rına göre gelir dağılımı "nın ülkenıizd eki gelir eşi tsizliklcrini 
c1o;ru olarak yansı ttığını ileri sürmek ı§:;üçtüı:. n :0ak.Kofkut :._,oRLTLV, 
100 Soruda Gelir Dağılımı, Gerçok Yayınevi, Istanbul 7 C,96~, s.l85o 
i1raştırma sonuçları ile ilgili bir başka eleştiri de §Oylsdir: 
11]'arklı gelir türle:tilıeüve.meslek t:,Tu:plarına gôre gelir da:(tılımı
nın elde edilmesinde çeşitli nitelikte fc:.rklı kaynaklJra başvurul
muş olması ve verilerin yetersizli~i, bulguların ôüvefilirlisi4i 
olumsuz yönde etkilemiştir." ...>ak.:DPT; Gelir Da,:;ılımı il..973, r-. ·, 
· 6' r · 1 
s~ .. , ı.;, 

(lO):.:u konuda bak. Tuncer .i.iULUTAY; Ek:onomctrik l:ir Deneme, Jı..Ü.Siyec··· 
sal i ilgiler ]'akül tes i Yayını k.nkara, 1'967 • • 

(ll):._ u konuda bak. Tuncer .wi.J"'LUTAY-Berim TİMUR•Hasan ERSBL; Türk~~' 
de Gelir Da,;ııımı 1968, .h. Ü .Siyc:.sal i ilgiler Fakültesi Yayını 
Ncı.325, .Ankara, 1971. 
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nl\:x1i :,i belirtilmelidir (12). Ara.ştırma 'nın fvnksiyonel gelir da1·ılımı 

ilc ilgili eğilimleri belirleyememesinin yanında, Araştırma sonuçla

rının yalnız başına kullanılması da mümkün görülmemektedir • ..o;unun da 

nccl.c;ni; .hraştırma sonucu bulunan toplanı g~:üirin, Devlet İstatistik 

Lnstitüsü'nce hesaplanan milli gelirdon daha düşük çıkmasıdır • .Araş

tırı<ı;>, cıler "Kanımızca çnlışm?..mızdan kı::.rşılt::ştırmE:sız, tek başına or

t:.ıc~mc. €"E..lir de._;crlcri çıkarılması sakıncr::lıdır ..... una ks.rşılık orta

L·:mr:-~ [;elir değerlerinin kendi aralarında kLrşılaştırılmalarında, önem

li bir sekınca yoktur" demektedirler (13). i-u nE;denle toplam de~?;er

lcr yönünden, Araştırma 'dan yararlanmanın mümkün olmcc1ığı görülmek-

tce~ir. 

-Uğur Korum de bir çe.lışması ilc, 1950-1965 dönenünde aktif 

nüfusun cari fiyatlarla milli gelirdeki paylarını hesaplamış ve be

lirtilen dönemdeki gelişmeleri ortaya çıkPxmıştır (14). 

-Uğur Korum 'un verilerinden har0kctle Korkut :.,oratav, 1950-

1965 dönGminde tarım dışı sektörlerde çc.lışanların gelir bölüşümü 

yönünden gösterdiği eğilimleri belirl~niş vo ilk kez ülkemizde"üc

rcllilcrin p~rite oranlarını hesaplamıştır (15). 

-Daha sonra Üçüncü i> eş Yıllık Kankınına l'lan:ı 'nda da; 196 3, 

1967 ve 1971 yılları için fonksiyonel gelir dağılımı ,(bölüşümü) yö-

...... ' ~· . . . . 

(12) .lı.rc.ştırma 'da Türkiye 'de Gelir Da:ğılımı; coğrafi bölgelere, yer
loşim yeri birimlerine ve m8sleklcre göre gelir dağılımı olmak 
üzere üç böllliüde incelenmiştir. Mesleklere göre gelir dağılımın
de; dört meslek grubu esas alınmıştır. Lirinci meslek grubunda; 
büyük ticaret ve sc-,nayi, serbest meslek, ticaret ve esnaflar 
yer e.lmaktadır. İkinci meslek grubundc.; büyük ve küçük memur, 
üçüncü meslek &:,rubunda; teknisyon,kr~lifiye işçi, düz işçi, dör
düncü meslek e;rubunda da; çiftçi VG tr..rım işçileri bulunmaktadır. 

:elirtilen bu rlört meslek grubunc~ göre kişi.sel ı§,elir dağılımının 
incelendiği araştırmada, en yüksek ortalema geliri birinci meslek 
crubunda bulunanlar almakta, bunu sırasıyla diğer meslek grubun
de bl)].unanlar izlemektedir. lu konuda bak. A.g. e., s.ll9-120. 

(13) A.g.e., s.3-4· 
(14) Uğur KORUM; "1950-1965 Döneminc1e Türk Ekonomisind8ki Değişmele

rin Oranlar Yardımı ile Analizin,İst~tistik Dergisi,Haziran,l968 
Cilt:ı, Sayı.l, s.l-24.Ayrıca bak.Uğur KORUM; Ekonometrik Mo
rl"eller ve Türk Llwnom±S.j. .İçil'lt ~:Bir· :Öen~me.ıj-A.Ü .SiYasai filgiler 
.lc.kültesi.·.Yayını Nç,-.268,-Aıilçar.a 1D69~ -'. __ . · . t' ., 1. 

(15) Kork_ut LOJiATA.V.;}.!J..9.50·l965 ~Doncmüıae ~ar.:tni- .JJ:ı.şin~ki ;&ek~r<Grup
lar Açısından Gelir Dağılımındaki Değişiklikler" ,s;ıasal· :Bil si-
ler Fakültesi Dergisi, Cilt:XXIV,No.l,~art 1969,s.20l-229· · 
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ıTi.::ı1clc.n tahminler yapılmıştır (16). Yepılc::n tabminler sonucu ücret ka.

z::.nçlerının gayri sc,fi yurtiçi he,sıl<'c:e.ki payları ile ücrctlilcrin 

ilctis2.c1en faal nüfustaki oranları bulunı:ıuştur. Çalışmada tahnıinlerle 

il,~;ili yöntemlerin ve V8rilerin belirtilnıcıııiş olması, önemli bir ek

siklik olarak görülmektedir (17). 

-Devlet İstatistik Enstitüsü•nce yapılan ve 1968-1972 döne

l1ıini kapsayan "Türkiye 'nin Gelir ve İstilıç~811ı Dağılımındaki Yapısal 

lki;~~i~inı. ve Kuznetz Hi:ı;:ıotezi n adlı çe.lışmc;, 1ilkemizde. fonksiyonel ge

lir dc,ğılımı ile ilgili e~ilimleri kapsc:rıll. bir şekilde belirleyen 

ilk c;clir dağılımı uraştırması olmakte:'.(~ır (18). 

Araştırma ile;l968-1972 döneminde fonksiyonel gelir da

~_:;·ılımına ilişkin e;ilimler e:;özlenebilmcktedir • .ıı..raş.tırma 'nın di;er 

çalışEelardan daha gerçekçi olduğu il e:ri stı.rülebilir. ~unun nedeni 

,~.elirler in tesbitinde brnekleme yerine, ks:psamc: dahil ulan ücretli 

ve: me.e.şlıların tamamının gelirlerinin tahmini yoluna başvurulme.sıdır. 

:Lu tahmin işleminde - t2.rım kesimi h:.:~riç - f)encllikls ke,mu kuruluş

l::·.:cının derlE::diği ankst sonuçlarına be.şvurulınuş olııc=:sı, eksik bildi

riLli C.ncmli ors.nda azaltmıştır. Ü crctJli vo maaşlılar grubunun e;eli

rinin eenellikle belirli olması da, bir lH?.şka olumlu etken olmakta

c:ır. Tarım dışı kesimlerde gerçeğe ycJnn tesbitler yE',pmak olcna,s-ı 

(16) DJ?T; YGni Str~.tc.ii ve Kalkınma Pl&nı, Üçüncü .Jeş Yıl, 1973-1977, 
.A • g. e. , e • 89 • 

(1 7) 11Yeşama Düzeyina c Gtüişmeler" bo:.şlı.:ı E.l tında yer ö.lan bulgu
lc-:r, fonksiyunel ı§,Clir dağılımı F:.m::lizi yönünden ilk bulgular 
G_lduğu için bne:m kc: zs.nmıştır • .iınc::k ücretliler kapsamının si-
60rtalı işçilerl~ sınırlandırılmış olması, memurların da yal~ 
nızca Genel .._;ütçeli Kuruluşlarda çc-:lışc::.nları kapsame.sı, genel 
e~,ili.nı tesbiti ye.pılinasını imkansızıaştırmaktadır. Daha sonra 
corüleceği gibi de bulunan scnuçlc:r, temamiyle şüphe ile kar
şılanmaktadır. :..:elirtilen sonuçl2,rdı:~n bir yönüyle yararlannıe.k 
mümkündür. O da; ücrctlilerin iktis~den faal nüfus içinde gös
terdiği artışlara uy6~ olarak, ücret kazançlarının da gayri 
sE.fi yurtiçi he.sıla içinde artış göstermesidir. Daha geniş bil
gi için bak. A.g.e., s.8g. 

(18) J.ıu konuda bak. Leyla ECEVİT-Erc.oğc..n OZÜTÜN; ~Türkiye 'nin Gelir 
ve İstihdsm Dağılır.ıındaki De§;.işi111 vo Kuznets Hipctez~, D. İ. E. , 
Ankara, 1975. 
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bulunmasına karşılık, tarım kesimi için 2ynı iyimserlik bu~ün için 

ileri sprülememektedir. Araştırma'nın geniş kapsamlı bir 6elir dağı

lımı araştırması olmadığı ve yalnızc2. fonksiyonel gelir dağılımına 

ilişkin bulguları ortaya koymak amc:ı.cını güttüğü de belirtilmelidir~'. 

Araştırma'da, ücretli vo maaşlı olarak çalışanlar toplamın

d2h h2reket edilmGkte ve bunların iktis~di faaliyet koll~rına göre 

c~ asılımları ele alınmaktadır. Kapsamı c:·luşturan ücretli ve maaşlıla

rın c,clirlerinin bulu:nm.asında Devlet İstP..tistik Enstitüsü Anketleri, 

Sosyc..l Sigorta İstatistikleri ve özel olc.rak derlenen anket ve bil

Gilerden yararlanılmıştır. 

Ücretli ve maaşlıls.rın her iktis?..di faaliyet kolu için hc

s<.:~planan e,elirleri, yine Devlet İst&tistik Enstitüsü'nce mil11 gelir 

.iicsapları için bulunan iktisadi faaliYet kollarındaki faktör gelirle

ri toplamından çıkarılmakta ve geriyü ,di6er faktör gelirleri dedi;i

r.ıiz sermaye ya da mülk gelirleri kalmaktadır. Daha sonra ayrıntılı 

oleı--ak görülece~i gibi; diğer faktör gelirleri kalıntı metodu ile 

t2hmin edilmekte vG toplam faktör gelirlerini bulmak için de, bazı 

ayarlamalar yapılmaktadır • .Bu n.adanl~ d'e önce her iktis$.d1 faaliyet 

kolu için,Devlet İstatistik Enstitüsü'nce toplam olarak hesaplanan 

e:r:yri saf! yurtiçi hasıla ye da başka bir tanımla, gayri safi katma 

c~B,E,Gr bulunmaktadır. :Faktör payle.rını b clirleyebilmek için ele gayri -sa

fi yurtiçi hasıla'dan, yurtiçi faktör gelirlerine ulaşmak zorunlu~u 

c1oğmı;.ktadır. :.:.ıu nedenlE: bulunan gayri safi yurtiçi hasıla 'ya; her ik

tis~.di !aaliyet kolu/iç~~pılan sübvansiYonlar eklr>..nmekte buna kars;ı
lıl>: ve.sıtalı vergilerle, aşınma ve cskiı.nü payları toplamı çıkarılmak

te:;Cıır. Lu şekilde hor iktisadi faaliyet kol una· göre; ··yu:rtiçi.:f.aktör ge

lirleri tahmin edilmektedir (19). 

··- A»&ışt'l::;ml! 'n:ın önG:Inli öz;;;lliı:;i, bir model çalışması olması 
" '" . 

ve ınilİ1· ~elir :istf::.t1s"t1klerf ilc bir bütün teşkil etınosidir.Ayrıca 

ytı.rtiçi faktör gE:ılirlcrinin hesaplanmc:.sında geçerl::i. olan ilkeler, 

(19) A.g.e., s.57-58. 
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nynı şekilde maaş ve ücrGtlerin hesaplanmasında da ge~ önüne alın

·dıcı için? tahrr.inlerde tutarlılık sağlanmaktadır (20). Gayri safi 

yurtiçi hasılanın ve yurtiçi faktör gelirlerinin bu şekildE) tahmi.:ni. 

aynı zc::m.smda karma bir şekilde üretim, golirler ve harcamalardan mil

li Gelirin tahmini ile de ilgili olmaktadır. 

·Araşt:.rma Y9ntem;i.'.zı:1n millt gelir hesapları ile bütünlük 

bostcrmcsi onemli olurken, yararlanılan anket sonuçlarının iktisadi 

fc.c.liy.:.- t kcllarında çalışanların tümünü ke.psf.mc:ması bir eksiklik ol

mc.kt~~.dır. 1 u eksikliğin tı:..mamlanması için do, bc-·.zı tahmin yöntomle·-

rino b2şvurulmaktadır. Karşılaşılan bu darboğaz da, belirli orsnda Araş

tırmc sonuçlarının güvenilirliğini etkiloıncktodir • ..i.lU nedenlo araş

trrmP.cılar "Türk :Ekonomisinde ödenen ücret ve maaşları bir der~ceye 

lwd.:~r düşük tabmin etm:.tŞ olabiliriz • .Uu dv.runıda yı:ünız tahmin yöntem

le;:rinıiz değil, mevcut istatistiklerin, özellikle nüfus sayımı veri

lerinin tenkit edilmesi gerekir" demektodirler (21). 

Araş~ı~aoilar~~ da belirtti1i c~bi; bizce bu Araştırma' 

nın önemıli dar boğazı, Genel Nüfus Sayımı Sonuçları 'nın güvenilirli .... 

. ~i ilc birlikte, yine Genel Nüfus Sayımı Svnuçları 'nın Araştırma i

çin gerekli şt:kild8 dökümünün yapılmamış olmc~sıdır. Araştırma 'nın 

19!.-8-1972 dönGIIlini kapsamasına karşılık, 1970 Genel Nüfus Sayımı 'na 

ilişkin sonuçların açıklanmamış olması ncdcni:.;rle, 1965 Genel Nüfus 

S::.Jıı;ıı fenuçları'ndan hareketle tahı-ninler yc-<pılmıştır. lıncak bu du-

rum kesinleşen sonuçle.rla, tahminler arasında önemli farklılıklar 

olcl.u;zl::nu gtflstermiştir. Gcnol olarak yônel tilebilecek bir başka eleş

tiri de, Araştırma'nın 1968-1972 dönemi gibi kısa bir dönemi kapsaması 

ve c12.hr.c geriye gitmemiş olmasıdır (22). · 

(20) lillcak bazı nedenlerle, bazı sektörlerde tutersızlıklsrın cldu
J,u da görülmektedir. Daha sonra bu gibi tutarsızl:ı..klar belirti
lecektir. 

(21) L.~.e., s.77. 
(22) ~i~ de emek taktörünün gelirlerindeki eğilimleri. belirleyebil

mek için, bu Araştırma•n~n yöntemini scçtik. ~unun da hodeni~ 
d:h~ bnce balirtildi~i gibi, ancak bu şekilde milli gelir hc
sr-:.pL-crından hareketle, fonksiyonel gelir dağılımının tutarlı 
ol~:.rak · karşılaştırılmasının mümkün ol2.b ilmesidir • 
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-Ülkemizde gelir dağılımı ile ilgili en yeni araştırmat 

Devlet :Pl~nlaına Teşkil~tı taraf'ından yapılan ''Gelir Dağılımı 197 3n 

araştırmasıdır. (23). bu araştırma da, "Türkiye ide Gelir Lağılınu 196[} '' 

araştırması gibi Hacettepe Üni vGrsi te si Nüfus Etüdleri Enstitüsü 'n
ce 1973 yılında yapılan "Türkiye 'nin Nüfus Yapısı ve Nüfus So;runları" 

ile ilgili Alan Araştırması 'na dnyarunaktadır. Örnekleme ni teliğindc

ki bu araştırmanınt hanehalkı ile ilgili bulgularından yararlanılmış

tır~ Örnek alınan 4658 haneden hareketle eEÜir dağılımının belirlcm

diti Araştırma 'da~ başvurulan örnekleme ve soruşturma yöntemi nede

niyle bulunan sonuçların güvenilirliği tartışma konusu olmuştur(24)• 

Araştırma ile j,lgili bir başka eleştiri de, "Yapılan çe.lış

:;.nc.nın ankete dayanınası ve üstelik örnekler kapsamının sınırlı bulun~

m~ci.sı yüzünden , Araştırma 'nın kesinlik taşımadığı" dır (25) • .A,7nı 

endişeler Araştırma 'da da belirtilmekte ve "Tüm örnı.;;kleme çalıŞma le.

rında olduğu gibi, Araştırma'nın da örneklemeden gelen hataları içor

c1iği kuşkusuzdur• Ayrı ca, kulle.nılnn vorilerin kişilE.:rin sorulı::m so

l"ulara verdikleri yanı tlara dayarun:csı nedeniyle, .Are.ştırma bu tür 

211ket çal:ı.şmalarının taşıdığı s2.kınc2 ve yanlı.şlarCJ.r:,n arınmış da dıc

ğildir"(26) denilmektedir. Yine Araştırma 'da ":Bütün eksiklikler,mut

l;;..k gelir tahminlerinin olduğun.dan c1ügük çıkmasına yol açmaktr~Clır" 

yargısı yer alme.ktadır (27). 

E elirtilen nedenlerle .Ar2ştırma sonucu bulunan toplam gelir, 

mill~ gelir hesaplarından elde edilen gelirin yüzde 85.2'sine eşit 

olmaktadır .. Elde edilen sonuçlara göre;tarım dışı kesimlerde tople,m 

golirler, tarım kasimine oranla milli gelir hesaplarından daha dü

şük çıkmaktadır. Tarım kes iminde bulunan oranlar, milli gelir hos.c~.p

larının yüzde 93·4'ü olurken, tarım dışı kesimlerde bu oran yüzde 80.5 

(23} ]u konuda bak. TIPT; Gelir Dabılınu 1973, A.g.e. 

(24) Araştırma'ya yöneltilebilecck bir başka eleştiri det anket kap
samının düşük tutulması ve söz konusu olan araştırmasının bir 
gelir dağılımı araştırması olar&k düşünülmcdiği bir çok yönlü 
veriler derlenmesi amacını gütJruğüdür. 

(25) Haluk CİLLOV; Gelir Değılıını :Nc.sıl? rıalliyet Ge.zctesi,21 Kas]jiıl97t 
(26) DPT; A.g.ci.~ s.o. 
(27) A.g.e., s.B~ 
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olarak ~erçekleı:ımekte.d"- •. Ta.,.,. .. ,~ .. kesım.· ı·ndc. a~;.,na · ·· ' c r- .. =Ao'JU ""' "" gerç-tkçi gelir tahriı.in ··;:;-. 

dilamemesin;in nedeni ,bu kesimder-gelir ·tahminlerin-in:..hane ha-lklarl:-nın 
bildirimleri/yer~~~ştırıcılar tarafından delaylı yoldan hes2.plannış 
olir<::-.sınt:: bağlanmaktadır. "TürkiYe 'de Gelir .Dcı./~;ılımı 1968 11 ~aştır

ma'sınd~ olduğu gibi, bu J~aştırma'da da bulunan ortalame gelir ra

kF~l2rının,yalnız başına kullanılmasının snkıncalı olduğu belirtilmek

tedir. iu durumun "····• gelir bölüşümü kcnusunda tı.laşılen sonuçla

rın c::.ç~~;rlili~ini etkilemediği ileri sürtilc;:mez" denilmektedir (28) • 

.Araştırma 1'da eksik gelir bildirimi nedEıniyle ,toplam gelir

lar oldu(~undan daha düJük bulunmuştur. :O.:uno. reğmen, Araştırma 'nın 

bu&,ünc l;:r~dc-.r yapılmış gelir dağılımı araştrrmc.lc::rı içinde, en kap

sc11llısı olduğu görülmektedir. Yine .A.raştırme 'nın kişisel gol ir da

;~ılımı ilc birlikte, fonksiyonel gelir dE.~ılımı yonünden eğilimleri 

bolirl;...:miş olması önemli olmaktadır. :.:>u .Ar[~ştırıne. 'nın 1973 yılını, 

IJ·evlct İstEtistik Enstitüsü 'nce yapılan 11 Türkiye 'nin Golir ve İstih~ 

dem Dc,i',ılımındaki Yapısal Degişim ve Kuznots Hi;potezi" adlı are.ştır

mc.nın da ·. 1972 yılı ile ilgili bilgileri kapsadığı göz önünG alı

nırsa, bizim bul§;ularımızla birlikte ;üç çc_lışın2~nın sonuçlerından ya

rr-rle.runak olanağı olacaktır • .,i.;;U şt:kilde üllc-mizde ,fonksiyonel gelir 

dc.:Sılımı ile ilgili olarak karşılaştırmalı ve tutarlı e,3'ilimler be

lirl en c b il e c ek tir ( 29 ) ! 

III. El.ViEK GELlRL:&'-tİNİN UZUN DON.:iviLİ EGlLİlV.ITı:BRİNİN YJ>.PILMIŞ 

OLA11' Ç.b.LIŞWıi~ V:E. .ARiı_ŞTIRlViilLl~DA LdıİRLLNIMEMİŞ OLM.i.SI 

:Daha önce ae belirtildiği gibi, sendikalaşma ~.reketinin 

gelir dağılımı üzerindeki etkilerini görebilmek için,öncelikle uzun 

c~öncmdo cm~ gelirlerindeki eğilimlerin bilinmesi gerel:rinekteai:rr 

( 28) J~rz.ştırma 'da 11 Çeşi tli sektörler ve meslek gruplarının kendi iç
lerindeki gelir da~ılım~nın bu sapmaden çok etkilenmediği, bu
ne-. kerşılık t;:.rım. gelirlerinin payındr.ki a.?~ı.rlığa göre, bölgesel 
t;clir dağılımı, sosyal kesimlere göre gelir bölüşümü ve faktör 
gelirleri dağılımlarının eşi tsizli~i,i ~-ızal tıcı yönde ve belirli 

ölçülerde etkilendiği söylenebilir" de:nmc..ktedir~Lak.A.g.e. ,s~l4-l5. 
(29) Lr2ştırma'da gelir dağı.lımı; coğrafi bölgelere, yerleşim taba

kc.lLrına, sosyo-ekonomik gelişmişlik ve sanayileşme göstergele
rino, kaynaklarına, sektörel, mesl0k ve sosyal kesimlere göre 
ine cl 8nmiş tir'. 
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~lU1~ın için de ülkemizde fonksiyonel gelir d2ğılımının bilinmesi· ge

rekmektedir. lJelirtilen çc:ı.lışma ve ara.ştırın2::lardan, uzun döncmdeki 

c,~ilimlcri belirlemek olı.naksız olmaktadır. Lunun da n8deni, fonksi

yencı (.Clir da,~ılımı için yararlanma ol:-,n..:\::;ı bulabildiğinıiz Devlet 

İstt:.tistik :Enstitüsü 'nün "Türkiye 'nin Gelir ve İstihdam Da,?ülımındaki 

Y2.ınsnl Deği:ı,im ve Kuznets Hi;ı::otezi n adlı çr~lışmasının 1968-1972 dö-, ,;. 

nemini, D0vlet Planlama Teşkilatı 'nın "Gelir DaP":ılımı 1973 11 l..raştır

mc.sı 'nın da 197 3 yılını kapsamı ş olm11.sıclır. Herşeyden önce sınırlı 

bir şekilde de olsa' em.c.k telirlerindeki ccilimlorin 1963 yılından 

i tib.~~rcn bilinmesi zvrunluluk kazanmaktadır. Ülkeİnizde-senC:ika- · 

lr.şmc;. hr:~re.ketine etkinlik kazandıran to:pl u s ozl eşmE:: uy gule.masının 

275 s; .. ;y-ılı "Toplu İş Sözleşmesi, Gr ev ve Loke.vt Kanunu" ilc 15.7 a.l963 

yılındr. bc.:şlamış olması, uzun dönE;;IIlli o.=ilimlerin bilinmesini zorunlu 

l\:ılmC'.kt2.dır. ı.: elirtilen c..rc;ştırme.lar içinde Devlet Planlame. Teşkil~

tı 1nı11 "Gc.lir Da ?::ı.lım 197 3" liraştırması 'nde:, cks ik bildirimden dela

yı, özellikle tarım dışı kesimlerde gelir cl<.I_;ılımının c:;tkilenmiş ola

eecının belirtilmesi de. e,özden uzak tutulm:-Jnc:lıdır (JO). 

J~şağıdP. belirtilen nedenlE.r, • ... Jrıck gelirlerindeki eğilin>.le

ri belirleyebilmemiz için; bizi yeni bir ç2lışma yapmaya zorl2mış 

bul unm.ak tt::. d ır : 

- Yapılmış k2.psamlı çalışmale.r, genellikle belli bir yıl 

1çin yEpılmış b.ulunmaktndır. Günüm.üzG kr~dc;r ,uzun dönemli oğiliı."'l.leri 

bc.lirlcycn bulgular yoktur. 

Çeşitli tarihlcrd~ yapılmış ~reştırmalardan hareketle, 

uzu:rı doncmli eğilimleri belirleyebilme ol:::...ne.ğı da bulunmamaktı:,dır. 

Çt~!:ıkl.~ ;T~lpılan araştırme. ve çalışmaların yöntoillcri ve veri kayn2.kla

rı vldukça farklı olup, karşılaştırma y2pılamamakta ve genel eği

li:mL;r b .lirlenememE:.:ktedir. 

- Yapılan araştırmalarda genellikle ilk e.maç, gC:.:lir de..ğı

lınıınc12.ki eşi tsizliklerin b elirlenmesi olG.uJı.mctan, bulgular genellik

le l:işisol gelir dağılımı ile ile;.ili olmc:ktndır, :Eonksj.yoncl gelir 

dr:.Dılımına ilişkin eğilimler önem kazannıamaktF.dır • .ı..iunlardan yal-
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nız ca; "Türkiye 'nin Gelir ve İstihdam Dağılımındaki Yapısal Değişim 

ve Kuznets Hipotezi 11 adlı araştırma, fonksiyonel gelir dağıll.Illına 

ilişkin bulguları vermektedir. Araştırma bu özelliğine karşılık, da

he;:. önce belirtilen nedenlerle yeterli olamamaktadır. 

- 1960-1975 döneminden onceki vs sonraki eğilimleri de be

lirleyebilmek için, uygulanabilir bir model çalışmasının benimseruno

si de bugün için bir zorunluluk olmaktadır. Özellikle fonksiyonel 

~-,elir dağılımına ilişkin verilerin milll. gelir hesapları yönünden de 

onEını kazandığı ve milll. gelirdeki gEüişmelerle, fonksiyonel gelir da

ğılımındaki ilişkilerin açıkça gôzlcncbilmesi için, Devlet İs ta tis

tik lmstitüsü 'nce geliştirilen modt:l çalışmasının benimsenmesi uy

gun görülmüştür. Daha sonra görüleceği gibi de, bu model çalışması 

tnrcdıınızdan bazı düz el tme ve eklerlo işler hale getirilmiŞtir • 
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II 

T Ü R İ Y E' D E 1 9 6 O - 1 9 7 5 D Ö :N L M İ N D E 

EMLK GELİRLERİ TAHMİN MODELİ 

Daha önce ülkemizde uzun dbnDudc emek gelirlerindeki e

:~ilimlcri belirleyebilmemizi sa:jlayacak,c.raştırma ve çalışmaların 

yc~pılmadığı ve bu nedenle yeni bir ç2.lıs;ma yepılınasının zorunlu ol~ 

du~u belirtilmişti. 

Gelir dağılımı ile ilgili bir çc:.lışmayı gerçekleştirmek 

içi::.~ başlangıçta karşılaşıL=m önemli dar boı:;2.z, vGri eksikliği olmak

tı:.~~ır. Gelişmiş ülktılorde ise ;veri eksikli;sinin ç_oğu zaman önE:Illli 

bir sorun olarak ortaya çıkmadığı görülmektedir. i:·u ülkelerde gelir 

:J.n[;ılımı araştırmalarında, genellikle ~..:..lir vergisi beyannamelerinden 

y2rc-~lanılmaktadır. Gelir vergisi beyannamel~ri dışında, başvurulan 

bı:.şkr: bir kaynak ta aile bütçesi anketleri olmaktadır. l:elirtilen 

kQynaklarla derlenen verilerin, milli gelir istatistiklori ile de 

tı:::-ıamlandığı görülmektedir. Ülkemizde milli gol ir hesaplarının üre

tin1, gelir ve harcama yolundan hareketle karma bir yöntemle hesap

laru:ıış vlması (31), üretim faktörlerinin toplam gelirden aldıkları 

p;::yl2,rın bilinmesini enıSellemektedir. GGlir, vere;isi b cyannamelerin

c-1cn ve aile bütçesi anketlerindan de y2..rarlanmak olanağının bulun

nKınc.sı nedeniyle ( 32), ülk6mizde yapılmış gelir dağılımı araştırma-

(31) DİE; Türkiye Mill! Geliri•Kaynak ve Yönt~mler, 1962-1971, An-
' kE.ra, 1972, s.2. 

(32) :Ou ko!!_uda_"Kiştsel,Gelir Dağılırn.n·kısmına ba:K:•.s·.l22 .... l4l •.• 
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lc.rının, alan uraştınne:ır,rına day&ndı :::_ı e,orülı:1üştü ( 33). Ancak bu 

2.r:.rıtırme:.larda önemli bir sorun clarro.k ::.ırtFCya çıkan eksik bildirim 
"' 

de, c~::.ht, önce belirtildiği gibi aro.ştırmc.lo.rın gerçekçiliJ;ini öneı-r..

li ölçüde etkilemektedir. 

Emek gelirlerindeki e;];ili.mlc.rin C'"'~::.;J.::.,n.::.;'Jilm';}Si iÇ-in,öncc

likle yurtiçi faktör gelirlerinin oluşu.nıunun bilinmesi gerekmektedir. 

'Yurtiçi faktör Eeliri içinde emek fr.lı::törünun payının b elirlenmesi 

ilc de diğer faktörlerin l:.ı::.şka Çı i:- deyişle toprak, s ermaye v.e mü

teş:tbbislerin payı 1Jelirlenebileccktir. 1ilindiği gibi de yurtiçi 

;f.aktor belirinin. emek ve diğer faktörler arasında bölüşü.mü, fonksi

;;·c.mc.l gelir dağılımı cle.rak tanıml2.nm.c~ktac~ır. :E·onksiyonel ı;elir da{;ı

lımı analizinden ayrı ularak, dahE scnrr- ücretli ve maaşlıların sa

lıiı.ı oldukları gelirlere göre incelom11esi ,başka bir deyişle ücretli 

ve mE~c.şlıle,rın gelirlErinin büyüklüklerine gbre gruple,narak, toplam 

emek telirinin dağılımının bGlirlcnm:::si gerekecektir. i:u şekilde üc

r:;tli ve maaşlı olarc:k çalışanlar yönl5,nc1cn emek gelirinin paylaşımın

caki cşitsizliklerin urtaya kon~ması, kışisel gelir dağılımı analizi 

olm.s.ktadır. Görülecesi gibi de bu analiz, si::: c~ e ce emek faktörü ile il

gili kişisel gelir C:e.gılımı analizic1ir. 

Ücretli ve mc.aşlı olarak çc.lışEmların yurtiçi faktör goli

rinden aldırğı payın ,fonksiyonel ve kişisel gelir dağılımı yönün:ien 

iki c10nemde incelenmesi gerekir . ....,u donemlerden birisi, 1963 y .. üın

dc~n önceki uygulama !· -:~·:ra Çir. deyişle tuı;lu sözleşme uy&,'Ularr.ıası önco

sic"Lir • .i:U dönemlerdon di:';eri de 1963 yılından 1975 yılına kadar o

lan dbneffidir. Anc&k bu şekilde emek selirindeki eğiliml~rle, ülke~ 

mizc:c gelir dağılımı sürı:::cinde SGndike.laşma .hc-,reketinin etkinliği 

b clirl<:;nebileccktir • .i... u etkinliğin gorülcbilmesi için, öncelikle 

iktisadi faaliyet kolları itibariyle yurtiçi faktör goiirlerinin o

luşı...ınıunun vr;;. bölüşümünün hesaı:lanması gerekmektedir. 

ÜlkE-mizde .Dovlet İstatistik :Enstitüsü 'nce ye:.pılan milli 

:~-:-lir hesaplarından hareketle, yurtiçi faktör gelirleri bulunabil-

( 33) "Türkiye' de Gelir De)2;ılımı 1968 11 ve 11 TürkiYe 'd e Gelir Dağılımı 
197 3" araştırmEÜE,rında oldu,z·u [>ibi. 
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mc.ktcC::ir ( 34) • .b.:ncak bulunan faktör gelirleri, toplam faktör gelir

leri •.Jlmc:J·:~tt:'.dır ..... ,aşka bir deyişle ülkemiz(~ c milli gelir tahminlE.:ri; 

üre,;tim, LC.lir ve harcama olmak üzerı;; karmc::. bir yolla hE.se.ple.ndığı i

çin -~~retime katılan faktörlerin payları ayrı c:şrı bulun2-ıname.ktr=ı. ve 

hcsı::.plc~mc.l2.r toplam faktör t:,elirleri üzerinden yapılmakte,C:.ır. Hesa:p

lrı.mc~lc:.rın toplam faktör c;elirl eri üz cr ine: c;:a y2.:pılınF.sı da, f:::.ktör pay

ls.rının 2.yrı ayrı bilinmesini engellcm.ektcc~ir. 

Milli gelir tablolarından yar2.rlc:.nr.re.k, iktisadi faaliyet 

kollr-.rı i tibc:riyle, yurtiçi faktör gelirlerinin hcsaı)lane.bildiğini bo-· 

lirtmiştik. Ülkc;;mizde ürGtim faktörleri içinde ,gelirleri. diğE:r ;fak

törlere c;öre güvenilir şekilde hE.scı.:pl.s.n::.bilccok f.s.ktör, cmsk faktö

rü olmaktP.c~ır. Ürl:)tim faktörlerini emek ve diğer faktörler ( 35) ola

rc:.k iki .::,:I'uba ayırdı~ğıınızde.; işgücü içinde emek se.hipleri ya da üc

rc.;-i;li vo maz.şlı olarak çalışanlar, topl2ın işgücünün 1960 yılında yüz

ele 19 •unu, 1975 yılında da yüzde 27 'sini c.·luşturmaktad.ır. :Wu nedenle 

hcs2plc::.me yonünden en düşük kapsam, ücrGtlilcr ve maaşlılar olmakta

rlır. :Wir bc.şke, ve belki daha önerrıli neden d\ .. , ücretli ve me.aşlı ola

rr:.k Çc..lışanleırın çoıS"U!llu~unun' e elirler inin t.;;üvcnilir ş ekilde tes

bitinin mt~kün olduğudur. Özellikle memurl2~r yonünden bu tcsbi t tam 

olmt:kt: ve milli gelir tablolarında memurl:.:.re. yapılan ödemclc::r yer 

alnıRk-t:-.:1ır. Ücretlilerden de önemli bir f_,ru:p için aynı d8U'unı, geçor

lilik k~-.zcmmaktadır. Gelirleri tesbit ol2n2t;ı olmayan ücretliler 

için de, varsayımlar yayabilecek örnekler bulunc:.bilmektcdir. iilin-

disi gibi de ücretlilar içinde gelirlerinin tcsbi tinde güs,lük çeki-

lcn ;STUlJ, büttı.nüylo tarım kesiminde çalışc;~n tcrım ve orman işçileri 

ol:ı::.12,k taüır. 'larım kesiminin yapısal özolliiıi nedeniyle de, bugün 

.-.·. -~. .,.·. "t'. - ' ._ '·· 

( 3~-) Dı::hc. sonra görülece,~i gibi, milli c.;clir tablolarında iktisadi 
fc.<-::.liyet kolları i tibariyle gayri sc:.fi yurtiçi hasılet topla:rrııa
rı y cr almak te dır. Daha sunra bazı işlc..rnl er yc:>:pılarak, iktisg
di fc:.aliy<::.t kolları yönünden yurtiçi fe.ktör gelirleri bulunabil
m.:.;ktc.dir. 

(35) :ı..:u ş::.;kildo bir ayrım yapmamız, bir zorunluluk gcrsğidir. Oysa 
u"'!lck dışındaki diğer feJttörlerin g.:.lirlcrinin bilinmesi do, ge
lir dLt;ılımındaki Gt;ilimlerin belirlenmesi yönünden kaçınılmaz
dır. ÇtınkLi emek fe.ktöründeki geli.şme:lcrin, diğer faktörlerden 
h<:nt.:ilerinin yararına, hangilerinin z~Tarına olduğu da önemli 
bir scrundur. 
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için gerçekçi tesbitler yepılması oldrı.-1tça [.;üç cllli.aktac\ır (36)., 'i"cırt·

içi fc:.lct;ör gelirlerinin bblüşfunünde önc,~liklc emek faktörünün gc:.Lir:i.::~i 

hcst::J!'l<::.mak istcrnemizi...""l bir nedeni c.1E., emek f2,ktörü ilo ilgili kişisel 

~--·l:.ı..r clC:.J;;ılımını bclirlcys·bilE..cck verilere ihtiyeç dı.:ı...vme.mızdır. 

Görüldüğü gibi b elirtilen n-=::cL.~nl;:-;r ve karşılaşılan zorun

lL.uu};:lecrlB., milli gelir tablolarından ye.re.rlane.:cc::k önce iktis2rl~ fae·.-

liyct kolle,rınc. gore emek faktörünün geliri belirlenmekte vo dEtha son

re. kc:~lıntı yöntemiylG, diğer faktörlerinin j_:;c.yları bulunabilmekte-

;:ı ı·-.~ ( 37 'ı -~ .1. _, • 

l:u yöntemin ; rııilli :;elir h·.:.;sL:cl,·.rıylc:· d~~ tutc.rlılık gbs

tc:.cracsi, iktisadi faaliyet kolları i tibrTiylc emek f::~ktörünün goliri 

h cs:::~;ıs.nırken o fae.liyct kc,.llarınde. to:plc.ı:::ı. ytl.r-:t;içi fe.ktör gelirleri-

nin hcsc:;lenmc:sı sürı=.cinc1eki kurE:.llars. 'l:ıyulru?,sı ve bu şekilde bazı 

sc.pme:.lar cldu,:~unda, bu sapmaların düz altilcbilmesi için nedenlerinin 

b cl:Lrl en cb ilmesi ol u.mlu etkenler ulms.kt2(~ ır ( 38)" 

(36) J.:ıclirlenecek birçok neden içinde en önCJ.i.llilcri şunler olmakta
Gır: Öncelikle Genel Nüfus Sayıml2rı'nda tarım vo orman işçile
rinin sayılarının tam olarak tesbit edilemediği düşüncesine~ ey iz. 
'i.inc, t2,rıın ve orman kE-simincle ç2lışınc.nın genellikle mevsimlik 
ye. d2 geçici olme.sı, t0plam gelirlerin bulunmasını enc;ellemekte-
6.ir. J.:unlar dışında m-u k.esimin orc;ütlcnmem.iş ve bu kesime Kemu 
Kı).ruluşları 'nca yeterli ilginin gösterilmemiş olması d:: syrıca 

o~lirtilmelidir. Daha geniş bil;:;i için "Ücretliler G.olirlorinin 
Tc.runinin kısmına bakılması. 

( 37) Aynı ybntem ,Devlet İstatistik Enstitüsü 'nce yr:.pılan ''Türki.XE:~n_i~ 
Gslir ve İstihdam Da"~ ılımıpdaki YaıJısel :Deği§im ve Kuznets ,_H..il22. -· 
tezi 11 adlı çalışrrıo.dn da kullanılmıştır. i.. u durum bizi.J."''l için şans
lı olmuş ve Araştır'ma 'nın kapsadığı ;;rıllerde.ki sonuçlarla, bizim 
bulduğumuz sonuçların karşılaştırılı~:r.sı müınkün ola b ilmiştir. 

(3ö) Ücrctlilerin gelirlerinin tahmini il:..:. ilgili hcsa:ı;ılEülıalar YE•:pı
lırkcn de görüleceği gibi; toplE~:m fc.ktör gelirleri ile bvlunan 
ücretli ve ınaaşlı gelirleri arasında onemli uyumsuzluklar orta
ye. çık.rriaktac1ır. :Uu da to :planı faktör cc..lirlcrinin hc.se,pls.nr:;.c. sı 
s· .. ,r:~cindeki eksikliklcrlE. ilgili olE~::.l:.·tr·.c:ır. :ı:::u nedenle ülkemiz
c.1c yr:çılan milli gelir tahminlarinin t:;crçckçiligi, tc-.rtış.r:ıa ko
nusu olabilmekt&dir. Gslir tahminleri kısrı:ında bu sorunlar gö~· 

rü.lccektir. 
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Aşa~ıde< uyg-u.l[dığımız yönt~ılc ilgili açıkle.n:alc:.rc~a bulu

nı..ı.l.Ec::::k, de<ha sonra da olda edilen bulgulc:.ra göre üçüncü kısımda 11 Tür

kiyc 'de 1960-1975 Döneminde :~fonksiyonel -.Gel5a- liölüşümünün (Dağıliınınl':ı) 

• ;. '.. ; 'ı--a. 

ll. YÖNTEM 

.Ars.ştırma 'nın yöntemi üç aş2mr,dc:c gcrçf'k1eştirilmiştir. :U irin

ci c.şa.ı:ıadE 1960, 1965, 1970 ve 1975 yıllF.rında iktis~di f.:::;aliyet kol

l~~rında ücretli v~:.ı maaşlı olarak çr~lışr::nl2.rın seyıları tahmin edil

miştir. İkinci aşamada: iktisadi faaliyet kollarında belirtilen yıl-

1<:>.rc1r:, çe.1ışe.n ücretli ve maaşlıle.rın to:plc-~ı:ı f2.ktör gelirleri bulun

uuştur. Üçüncü aşama de. da i milli gcüir t2.blolarından yararlanarak, ik

tis~d.i ±c.ı::liyE:;t kollı::rına göre hesaplcm:~n fe:ktör gelirlerinin emek 

ve C,i~or faktör payları olarak oluşwrm ve e.;y-nı anda da bölüşümü he

S2,:pl.::nnıştır. 

KBXşılaştırmcl&.r ye,pabilmek ve belirlenon sonuçları tartış

Jr:ı.e.yc.. eçık tutabilmek için, yLpı1an işlc,llcri genel öz€llikleri ile 

"b ,.lirtmckte yarar gormckte::yiz. 

1. ÜCR2.TL İLl:.hİ1 Ti:JThUN İ 

Yurtiçi faktör gelirleri içinde c ek fc.ktörünün gelirini 

;:r:.:.r~:tc~nl2.r, ücret vo maaş karşılığı ç·.lıç2.n i;s>çi VG memurlar olınakta

c::ır. J.ıu gruptakilere §:CllCl olE~rak ücr c tl il c.r e. wüekteyiz. Emek fs.kto

:'·U.nün c::_clirinin ücrs tl i ve maaşlılar t.:::re.fından oluşturulması, öncc

liklG bunların se-.yılarının tahminini gcrcktirm8ktedir. İktise,di faE'.

liyct kollc.rı i tibariyle ücretli ve ma::-~şlıların tahmini ilc ilgili 

kc.--.yno..k, Devlet İstatistik Enstitüsü 'neo beş er yılda bir y:.:::pılcm "Ge

n-:::1 I\iifli1s Sayımları" olmaktadır. Ance,k t;.zülerek belirtmek gerekir ki, 

hor sc.yımda değişen tablo kapsamları vo se.yımlardaki kodlama de.ğişik

liklcri nedeniYle, düz el tmoler yapılrııc:.d&n s::::.yım sonuçlarından yarE~r

lcnme.k olE.nağı bulunım:m::.ktadır. DevlGt İst:;:. tistik Enstitüsü'nün bir 

yc.yınında da " •••• te.nımlar, kod t2.lim2.tl~rı vc tabülasyon pl~nla

r:ı.nc~a maalesef birçok değişiklikler vo tutarsızlıklar olmuştur 11 de-
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nE.rek, bizim tesbitlerimiz dogrul811.maktadır (39) ._ 

Belirtilen yıllarla ilc_;ili olarak başvu::c·ul8.n kcıyr:ı.aklsr ilc 1 

bu kaynaklardan yararlanılarak yapılan hesaplamalar aşs. ğ1.da gurL[l·

mektedir. 

Aa İnceleme Yapılan Dönemlerde Ücretlil0rin TatillQni 

1960 yılı ile ilgili tahminler 11 23 Ekim 1960 GE.nel E us 

Sayımı "ndaki "15 ve Daha Yukarı Yaşlardaki F'aal Nüfusun İktisadi 

:Eaaliyet ve Meslekteki Mevki İtibariyle Ayrılışı" tablosundan ayne:m 

alınmıştır (40). Görüldüğü gibi tabloda 15 ve daha yukarı yaşlcrd::~

ki iktisaden faal nüfusun dağılımı esas alınmakta ve bu yaşlarcle.ki 

ücretliler sayısı tahmin edilmektedir. 

1965 yılında ücretli ve nıaaşlJ.lar sayısı ile ilgili tc.h

minler 24.10.1965 yılında yapılen "Genel Nüfus Sayımııınc.a yar al

;IJ_r~n-,c:,kta dır. Bunun nedeni de bilinmemektedir. "196 5 Genel Nüf-J.s -· Jı

nı.ı"nda yalnızca toplam olarak iktistden faal nüfus bulunmakta1 ikti

s~d1 ;faal nüfusun meslekteki (işd·cki) durumları ile ilgili çapr2,z 

dağılımları belirtilmemektedir. Ancak Devlet İstatistik L~stitüsü' 

nün bir çalı~mıasında, 1960 yılında iktisad en faal nüfusun işcl.clü 

durumlarını gösteren o~anlar aynen alınarak, 1965 yılı için iktisa

di faaliyet kollarına göre ücretli ve maaşlıların da~ılınunın hesap

landığı görülmüş ve bu orandan ~ararlanılmıştır (41)6 

1970 yılı ile ilgili olarE~k, iktis~den faal nüfusun son 

he.ftadaki iktis~d1 faaliyet kollE'Tına göre dağılımına ilişkin sonuç

ların yayınlanİila sına karşılııt (42), iktis~den faal nüfusu işdcki du

runüarına g0re belirleyen çapraz tablolar, 15 ve daba yukarı yaş 

g-.cuplarına göre yayınlanmamıştır, Bu nedenle de vşrileri.n kullmul-

masında, bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. i 

(39) ECEVİT OZÜTÜN; A,g.e., s.29. 

(40) DİE; 23 Ekim 1960 Genel Nü~u~ Sa~ımı, Ankera, s.439o 

(41) ECEVİT- OZÜTÜN; A.g.e., s.44-45 Tablo .XXXVIII. 

(42) DİE; Genel Nüfus Sa;ıımı Nüf.usun Sosyal ve Ekonomik Ni tslil:;:~:.cri 
25.10.1970, Ankara, 1977, Tablo:~5, s.l?O. 
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~ .u u sorunlarcls.n biri, iktis~rl -:n f 2.1::.1 nüfusun iş d eki durumları ne. 

cor€. dağılımını belirleyen tablolc:.rın 12 ve daha yukarı yE,§ grubu-

na göre düz.enl.eıa:miŞ- ol.m.a$a..Çtır. Oy ss. ds.ha onceki yıllarda bu te. b le lt:r 

15 ve daha yukarı yaş gruplarına güre düzenlenmiştir. Ülksmizde sun 

;y-ıllarda eğitimin yaygınlaştırıldı,;ı c12 gaz önüne alındı,:;-ında, il\:ti

s~den faal olma yaşının 15 'den 12 'ye c1üşürülmesinin bir anlamı o1m:··.

mcıktaC',ır • .üu nedenle bulunan sonuçle"rın, 15 ve daha yukarı yaş :~ru

buna göre düzeltilmesi zorunlu olmuştur •. ~. :l.·u düzel tme işlemi ,ücretli 

ve maaşlı olarak çalışanların topl2mı yönünden bir sorun olmamış, bu-
ı 

ne:: karşılık iktis~dl faaliyet kollarının kendi içindeki dağılır:u ;;rö-

nünden güçlükler yaratmıştır (43). Ks.rşılaşılan ikinci sorun da, 

1970 yılında önemli kodlama de~~işiklikleri yapıldığı için ,1965 ve 

1970 yılları arasındaki eğilimlerin oldu.kçc:: farklılıklar göstermiş 

olmasıdır {44}. 

1975 yılı verileri 11 26 :ekim 1975 Genel Nüfus Sayımı % 1 

Örnekleme Sonuçları "ndan ( 45) ye.rt.'rL:~nılPrak bulunmuştur. Örnekleme 

aonuçları, alt sınır, tab..nıin ve üst sınır olmak üzere üç şokilde dü

zenlenmiştir. Ancak bu üç tab:ı.ı:ıin src:sında da pek ön8mli farklılıkl:::~r 

(43) .Ancak bu düzeltme işleminin gcrçoği ne oranda yarısıttığı şüphc
lidir • .;_,unuıi da ncdeni; Devlot İs:t2. tistik Enstitüsü Nüfus Şube
si ilgilileriyle birlikte düz ol tmc.ler yapılırken, 1970 Gcnol 
Nüfus Sayımı Sonuçları 'nın yonic~cn kodlanması olanağı bulunamc:.
dığı için, b:::1.zı tahmini işlcml ere başvurulmuş olmasıdır. 

Ctr4) ..... ,u konuda bir örnek ''Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişis~l Hiz
metler" iktis~d! faaliyet kolu olmaktadır. :Gu sektörde iktis2-
den faal nüfus 1960 yılında 676.839, 1965 yılında 835.813 olt~
ken, bu sayı 1970 yılında 1.533.905'e ulaşmıştır. ~unun da ne
deni 11970 yılında kodlamada yc-~pılan değişiklik olmuş ve de,h8 
önceki yıllı:~rda "İmal~t Sanc:~yi" ve "Ticaret, ::üe.nka, Sigorta ve 
G-.Menkul Satışları n ile ilgili iktisadi faaliyet kollarında çc:
lışanların bazıları, 1970 yılınds. "Toplum Hizmotleri, Sosyal 
ve Kişisel Hizmetler" iktisad! fs.cıliyet kolu içinde kodlanmış
tır. ~u durum ilşrde görülecDği gibi, faktör gelirlerinin he
saplanmasında önemli bazı sorunlar yaratmıştır. 

(45) DİE; 26 Ekim 1975 G-E:nel Nüfus ~ayımı % l Örnekleme Sonuçları? 
Ankara, 1976. 
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olmı:.(ı;jı görülmüştür • .L;iz bu tahminlerde e.l t ya da üst sınırı kullan

nıc.yc;rı:'.k, ikisinin arasındeeki değerler.i kullandık. :.:urada bir sorun 

1970 yılınde olduğu gibi ,1975 yılında ele:, 2:ktif nüfus.un 12 ve daha 

yukcrı yr..ş grubundan başlgtılmasıdır. :.:.ıu ncdcnlt; de 1970 yılına ben:a-er 

Şekilde, 1975 yılı için de baz.ı düz el tmoler e beşvurulmnk zorunda 

k: lınınıştır ( 46). Örnekleme sonuçlarında iktisecli faaliyet kollc,rı

nı:rı kc:.:ndi içindeki dağılımıarına yer vorilmcdi€,i için de, 1970 yılın

deki c:ı.~,:~nlc' rı=; gör e dağılım yaııılmış tır. i,:yrıc2 be,zı iktised i fac:liy ct 

kolL·rınc:l.c.ki ücretli ve maaşlılar topls..rııı ece. kuşku yaratmaktadııı-:Of47). 
~u~kuşh."Ularm.ne.denini .de, .geç.ic1 sonuçların.~.~..ı örneklerneye dayan-

tUş olma sına ba.ğl.Gmaktayız.. 

(46) i~'tif nü:fusu.n iktis~di faaliyet kolle.rı yönünden 15 ve daha yu
k:.r.ı yaş gruplarına göre dağılımı, ıJc.lirtilcn yayının 12 No.lu 
t::-blcsund:a yararlf'mılarak düz el tilmi§tir • .Ancak aynı şekilde aktif 
nüfusun 1şdeki durumlarına göre d.s.ğılıı:nnı, 15 ve daha yuketrı 
ycş- t:,rui-L.rı yönünden düz el tmek m.ü.mkün clr.nıı:~mış ve bu nech:nle ba
zı tabınini işlemlere başvurulmuştur. j_,"Lln=;da 1970 yılı eçniuçla
rınden yararlc.nılmıştır. 1970 yılında iktis~den faal nüfusun iş
c.~cki dağılım ornnl2rı, 1975 yılı için de kulle:nılmıştu- .. 1970 yl.lın~
dLki dağılımın da bnzı tc:.hmini işlcınlcro day-ı:mdığı göz önüne alı
nırsa; sonuçların gcrçekçiliği "tartışms. konusu olG.caktır. Görü
locc{;i gib:i bütün bu sorUnlar, Gcnol Nüfus Sayımları Sonuçları' 
n:ı.n yeterli ayrıntıda olmaması ile ilgilidir. 

(~.7) 1975 yılında "%1 örnekleme Sonuçları 11 tereddüt yaratan iktisadi 
fae.liyet kolları ;"Tarır.ıl, Avcılık, Ormancılık, l.;alıkçılık", "İma.
l~t Sanayi", n İnşaat ve. iıayındırlık İşleri", iktisadi faaliyet 
kullErı ile, "İyi Tanl.llllanmamış Fae.liyı;;:t'' lerdir. KuşkUlari ,.ı.·_ 
(Ccha iyi belirleycbilmt;k için dü~cl tmc işlwnino uğrama.mış sonuç
lar, daha başka bir dGyişlc 1970 ve 1975 yıllarında 12 ve daha 
Y:uks~rı yaş grubunda çalışanlar yönünci.cn karşılaştırma yapılmıı.ş
tır. 1970 yılında 12 ve daha yukarı yr:.ş gTubunda "Tarım, Avcılık, 

OrmFrtcılık ve J,.,&l:ı.kçılık" iktisRdi fc.~< .. liyGt kolunda ç~lışanlar 
sc.yısı 601,710 iken, 1915 yılında bu s2.yı 323.718 olmuştur. ay
nı ~:ekilde ''İmal~t Sanayi"nde çalışo.nların se,yısı da 830.691'den 
789 .• 643 1 e düşmüştür. "İnşaat ve ~ayınC..ırlık İşleri~ iktisadi faa
liyet kolundaki ücretli sayısı da 431.074·1 den 377.120'yc inniş~ 
-Gir. ~unlara ke.rşılık nİYi Tanımlannır:~mış ]aaliyetler"de çal:ışan
lnr seyısı, 256.259 'dan 507.727 'YG yükselmektedir. 12 ve daha 
y·ctl::e.rı yaş grubundaki toplam ücratli sr-.yısınin 4.529.545 ve bu 
topl~-mın yüzde ll' i olan 507.727 kişinin, "İyi Tanıınlanmam:ış 
J;?.c.liyt;tler" de b..ulunması, beşka bir d~yişle iktis~di faaliYet 
}(0lunun bilinmemGsi ,sayım sonuçları ... yti.nünden olumlu bir dUijmı--
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Genel Nüfus Sayımları'nda 1970 yılında bazı e.lt faaliyet 

koll<::.rında değişiklikler yc.pılrnası n'.:J~cniyle, 1960-1965 yılle.rında

ki t<.".blolecrın da bu değişikliklere uy s_,un vlc:.rak düz cl tilmos i gerek

miştir. Aşağıda (l6) No.lu tabloda, 1960, 1965, 1970 ve 1975 yılla-

rınc1s. Genel Nüfus Sayımı Sonuçları 'na core bc.:lirlcnen ücretliler gö

r-t:l.lınckte::dir. 

((7) 'nin devamı; olm.e:.nmktadır. "İyi TLnıınle.nma:qıı.ş FaaJ_iY,bti:er" ikti
s~di faaliyet kolunda çalışanlar, 1970 yıl~a kadar önemli oran
da düşme eğilimi gösterirken, bu durumun 1975 yılında tekrar 
çok büyük oranda yükselme göstermesi kı'..ş!;:;~ - yaratmıştır • ..uu
nun nedenini, daha önce düşme c2ilimi gösteren sektörler yönün
c1cn açıklamak mümkündür. J..ıelirtilün sektörlerdeki düşmeler için 
i;Jl:t§..:t:1~---L~kçclcr bulmak mümkün olc:1madığına göro, gerçekte ik
tisadt faaliyet kollarında bir düşme olmamakla beraber, eksik 
tahminler yapılmış ve bu şekilde fazlalıklar "İyi Tanımlanmamış 
Iaaliyetler" i şişirmiştir. 



T AB L O : 16 1960-197 5 DÖ1HJMINDE GENEL NÜFUS SAYIIVIL.ARINA GÖRE 15 ve DAHA YUKAlU YAŞLA..flDAKİ 

İKTİSADEN FAAL J:r'JFUS VE ÜCRETLiLER 

ı 9 6 o 

İKTİSADİ FAALIYET KOLLARI 
İktisaden : 

: Faal Nüfus~ 
(1) 

I. Tarım, Avcılık, Ormanc.ı-· 
9-7 37-489 

lık, :Balıkçılık 

II. İstihraç Sanayi (Maden 
İstihraoı ve Taş Ocak
ılı v1 

77-329 

' .. , 
Ucretli-ı 
ler · 

(2) 

75.202 . ; 

ı 9 6 5 
. i 
Iktisaden 1 

Faal Nüfuı 
(3) ! 

Ücretli
ler 

(4) 

8~. 620 ' 84.283 

i III. Imalat Sanayi 8S4.659 460.198 i 960.950 , 532.190 

(Kişi olarak) 
ı 9 7 o ı 9 7 5 

İktisaden l Ücretli İktisaden Ücretliler 
Faal NÜfus \ ler 1 Faal Niifus 
. (5) ' (6) ·, (7) (8) 

ı 

ı 1 
9.281.024 ı 472-746\ 9-463-310 254-312 

' 
110.077 !104.821 

; 
108.106 99-511 

i 

1.186.364 i 687-779 
ı 

·: ı. 230.682 ' 723.57 3 
1 . ~ 

,--------------------------._--------~------~~------~~--------~--------~------~----------~--------
ı. Gıda, İçki, Tütün 

i. 140-122 102.27-5 175.328 ; 144-563 169.056 i 137 ·349 • Sanayi ı 1 · 
163.006 : 121.702 

~--------------------------~--------~------~------------~------~--------~-------+----------+·---------
2. Giyim, Deri, :Mensu

cat Sanayi 

3. Kereste ve Mamulleri: 
Sanayi 

4• Kağıt, Ka.ğı t ürünlerı 
! 

ve Basım Sanayi , 
) 

! 

) 

5· Kimya, Petrol, Kömür, 
Kauçuk,Plastik Mamul+ 

.. ler :i.. Sanayi l 
6. Metal Olmayan Maden

ler, Ta~, Teprak ve 
Kum Mam~lleri Sanayi 

1· Ana Metal Sanayi 

290.647 117-514 

102.632 35-901 104.771 37.278 

18.184 14.833 24.373 20.015 

21.729 18.245 .ı 32.149 27.429 

]0.181 . 22.839 . 31.130 

17 .)15: 15-393 . 28.82) 

• i 

468.126 169.300 451.174 ı 160.871 
' 

135.285 60.619 

)O. 507 27.115 29.421 25· 447 

44.828 41.351 43.184 39,203 

47.308 40.016 

36.67.3 

r-------------------------------------------------------~--------------~------~--------
' 8. Metalden Mamul Ma

kine ve Teçhizat 
İmalatı. Sanayi 

IV. Elektrik, Gaz, s~ ve 
ıı.mizlik İ~leri 

v. ln~aat ve BayındLrlık 
İşler1 

VI. Toptan ve Perakende Ti
caret, L~kanta ve Oteller 

Vll. Ula'i'tı.rma., Haberlafima 
ve Depolama 

:VIII. Mali Kurumlar, Sig~rta 

Tajınmaz Mallara Ait 
İ>}ler ve Kurumları, Yar- : 
d.~mc: İ rı Hitftz..*'?C ±laai __ _ 

66.949 

290~084 ı 271.277 351.147 328.)22 
r 

3.5l·.539 i 60.997 57· .)87 

286.618 

50.225 : 60.356 57-519 
) 

182.10) l06.)6ij 

107.941 97.568 104.045 94-.506 

14-544 14.523 16.201 13-701 

431.074 )86.802 440.324 355·171 . 

110.073 797.643 

357-111 207.451 510.527 272.674 

14~·797 116.670 175-907 ' 142.716 



IX. Toplum Hizmetleri, 

N e t 

Sosyal ve Kişisel 676.838 . 509.317 ' 835-813 . 629.367 1.533.905 1.359.072. 1.843-101 l-635·551 
Hizmetler 

X. İyi Tanı.mla.nma.nıış 
660.759 166.648 868.040 ! 219.614 288.015 162.497: 661.J35 321.949 Faaliyetler 

i \ 

TOPLAM 12.993-245 2.437-135 ;13·557-860!2.795·381 14.051-209 i 3·718.228~ 15.202.618' 4.065.399 
1 

Tabl~1arın düzenlemesindeki farklılıklar nedeniyle, bütün yıllar için uyumluluk sağlamak zorunlu olmuş ve bu 
amaçla tablolar 1975 yılındakine benzer şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 1965 yılı genel topla.ınınin, 
alt faaliyet k~lları to};la.mı.nda.n farklı Qld.uğu görülmektedir. 

KAYNAKL A R• (1),(2): DIE, 23 Ekim 1960 Genel Nüf.us Sayımı, Ankara, s.439, Tablo: 52. 

(3)~ DİE, Genel N~us Sayımı, NÜfusun SQsyal ve Ekonomik Nitelikleri 24.10.1965, An~ara 1969, 
s.500-504, TablQ: 42. 

(4): ECBVİT- ÖZÜTÜN; Türkile'nin Gelir ve İstihdam Dağılımındaki Yapısal Değişim ve Kuznets 
Hipotezi, Ankara 1975, s.45, Ta.Qlo: XXXVIII. 

(5): DIE; Genel Nüfus Sayımı Nüfusun S(,syal va ·Ekoıillmik Ni t·elikleri 25.10.1270, Ankara. 1976 
s. 170'd.en hesaplanmıştır, Tablo: J5. 

(6); Ücretliler toplamı, DİE, A ••• e, s.l86, Tablo: 37, s.194, Tablo: 39'da.n alınmış, ücretli
'4 

lerin iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımı da özel olarak hesaplanmıştır. 

(7)• DIE; 26 Ekim 1275 Genel Nüfus Sayımı cJ?l Örnekleme Sonuiları, Ankara,l976, s.28-31 
Tablo ı 12'den yararla.nara.k·hasapla.nmışt:ıı:Ancak tabloda "İmalat Sana.yi"nde alt faali
yet kolları itibariyle dağılımlar bulunmadığı için,hesa.plamalar 1970 yılındaki oranla
ra göre tarafımızdan yapılmıştır. 

(8) ~ 1975 yılında, A.g.e., s-36-37, Tablo: 14'deki genel toplamdan önce; 12-14 yaşlar arasın
daki ücretli sayısını düşmek gerekti. Bunun için'deD.I.E.den 1970 yılı için özel olarak 
alınan 12-14 yaş grubundaki ücretlilerin, toplam ücretliler içindeki oranı bulundu. Bu 
oranın değişınediği varsayılarak, 1975 yılı toplam ücretliler sayısından düşürüldü. 
Alt faaliye; kolları için de benzer işlemler yapıldı. 
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:s. Yurtiçi :Faktör Gelirlerinin Gerçekçi Olarak Tahminine 

Olanak Sağlayabilmek İçin, GEmcl Nüfus Sayımları Sonuç

larının Yeniden Düzenlennwsi Gereği 

Genel Nüfus Sayımları'ndan ysrarlanılarak bulunan ücretli 

sr.yılarJ., faktör gelirlerinin hesa:plc.:..nr;ır..sı sürecinde aynen kullanıla

mamış ya da başka bir deyişle,elde edilen veriler bazı zorunluluklar 

nedeniYle düzeltilmiştir (48). ~u düzeltmelcr üç nedenle gerekli ol-

- :Uu nedenlerden birisi, ücrctlilcrin gelirlerin hesaplannı.s.sı 

sürecinde yararlanılan kaynaklardaki ücretliler sayısı ile, Genel Nü

fus Sc:-.yım.larJ.'ndaki ücretliler sayısının -farklı olmasıdır. :Uaşka bir 

ccyişlc gelirlerin hesaplanması sürecinde de görülecc3i gibi, Devlet 

İst::-; tistik Enstitüsü'nün "Sanayi ve İşycrlE..ri SayımJ." ,Sosyal Sigorta

lc,r Kururr'ı.U 'nun "Yıllık İs ta tistiklcri" ve özel olarak d erlenen veri

lerdeki ~cretliler sayJ.sı bazı iktis~di faaliyet kollarında Genel 

Nüfus Sayımı Sonuçları 'ndan daha yüksek çıkme.ktac1JX (49). HcsP,plama 

::'T<pılan bütün yıllar için ,be.~ı iktis~dt fac:liyet kollarında bu durum-
. -

la karşılaşılmJ.ştır (50). ~elirtılen kaynaklarla,, karşılaştı~ıldlğınd~, 

(48)(16) No.ıu tablo ile iltili olarc;k ye.pılan düzenlemelerin, yeni 
bir seri bulmak yerine, çeşitli dönemler arasmda eğilimle

ri belirlemek ve karşılaştırma olanağı sağlamak amacını giittü
ğü belirtilmektcıdir. :Uaşka bir deyişle, Gen cl Nüfus SayJ.Inları 

ile bulunan veriler üzerinde değişiklikler yapılmamıştır. :Uu a:ia
me.daki düzeltmeler ise; iktisadi faaliyet kolları itibariYle yurt
içi faktör g0lirlerini hEısaplayabilnıck için ,ücretlilerle ilgili 
yeni seriler bulnınyı amaçlaın.akt8dır. 

(1.~9) lı.ncak Türkiye 'de Genel Nüfus Seşım.l2~rı ile bulunan ücretli sa
yılarının, olduğundan daha düşük t~sbit edilip .~1ilmediğini 
söyloyobilmek ise,·tart~şmalı bir konu olmaktadlr. 

(50) Ornek olarak 1975 yJ.lı verilebilir. 1975 yılında 11Elektrik,Gaz, 
Su", "İnşaat ve :üayJ.ndırlık İşleri" ,.ve"İmal~t Sanayi " ile ilgj,
li d erlenen veriler, "26 Ekim 1975 Genel. Nüfus Sayımı % 1 örnek
leme; Sonuçları" ndaki ücretliler sc.yısından daha fazla olmakta
dır. 1975 yılında "Elektrik, Gaz, Su" iktisad1 fealiyet kolunda, 
Sosyal Sigortc:.lar Kurumu kaps.amındc.ki ücretliler sayısı % 1 ör
nE:.kleme Sonuçlarından 62.124 kişi, "İnşaat ve :Jayındırlık işleri" 
nde çalışanlar da"42.669 kişi fazla olmaktadır. öze1likl~~4~o 
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vG:cilerin, daha gerçekçi olduğu varsayılmış ve bazı faaliyet kolls.

rında Genel Nüfus Se.yımı Sonuçları yerine, d erlenen veriler kulle,

nılmışt;ı..r. Bu farklılıkların nedenini, üç grupta toplamak mümkündti.r. 

Birinci grupta, birçok neden birarada bulunme.ktadır. ör

neğin Genel Nüfus Sayımları'nda kişiler, çeşitli nedenlerle gerçek 

mesleklerini gizlemekte ya da meslekleri belirleyen sorular açıklık

la soru1mamaktadır• Bunun yanında nüfus sayımlarındaki kodlamala:"la, 

c~nketlerdeki kodlamaların da farklı olduğu görülmektedir,..Ayrıca bc.

zı yıllarda, Genel Nüfus Sayımları'nda iktisadi faaliyet kolları iti

bE'.riyle ücretliler tesbit edilmemiş, ya da 12 ve daha yukarı yaş 

Gruplarına göre tesbitler yapılmıştır. Bu nedenle de bazı varsayım

lsrdEm yararlanmak. kaçınılmaz olmuştur. 

(50) 'nin devamı: "İnşaat ve Bayıno.ırlık İşlerinden sigorta kapsamı
nın, GenE:l Nüfus Sayımı kapsamından büyük olnıası ilginç gözüknıektc
ctir. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki "İmalat Sanayi 11nde çalı
~;c:~rılc.r1a ilgili fazlalık da şöylo dir: ''Dokuma" alt fae,liyet kol und;:: 
ıs .GG4, ''"a.ş, Toprak ve Kum Mamullori Sanayii "nde 20.525, "Metal lu1.'?.. 

Sanayi"nde 4.716, "lWetalden Mamul I·iic.kina ve Teçhizat İmalatı Samlyi 11 

ndo 141.735 kişinin fazla olduğu gorü1müştür. "İLıal~t Se,nayi" toplcm 
ol2.-r ak ele alındığında da, Sosyal Sigortalar Kurumu kapscmındaki üc
retliler sayısının, Genel Nüfus Sayınu kapsamındaki ücretliler sayı
sından daha fazla olduğu görü1mektudir. 1975 yılındn "İma1~t San2.yi u 
ndo sosyal sigortalı kapsamı 850.396 olurkon, nüfus sayımındaki bu 
lwpsam 687.779'dur. Görüleceği gibi nüfus say.ımı kapsamı, sigortc. 
k2.pse_:rnından yüzde 19 daha düşüktür. Yine DE.vlet İs ta tistj_k ·:Ensti tü
sü 'nden özel olar·ak derlerren veri lo ro göre; 1975 yılında "İmal~t Sc.
nayinde ücretle çalı şanlar sayısı "%1 Örnekleme Sonuçları ttnclan daha 
yüksel-c çıkmaktadır. 1975 yılı .İmal~t Sanayi .Anketlorinin, yalnızca 
b"üyük işyerlerini kapsamasına ragmon, örnekleme sonuçlarından büyük 
çıktığı görülmektedir. Burada büyük işycrl8rinde çalışanlar sayısı 
691.654 olmaktadır .. 1970 Genol Nüfus Sayımında ~'İmal~t Sanayi''ndc 
çalışan ücretlllerin 723-.573 olması karşısında, 1975'de "İmal~t Sa
nayi "nde çalışanlar sayısının düşme;s ini haklı göstcre cek bir neden 
olrrıe.dığına gore; bu durum "% 1 ÖrncklcnlG Sonuçları "nın. gerçeği yan
sı tmadığını göstermektedir .. Burac12~ önemli bir Ö4e1lik olarak, gerek 
Gcn·cl Nüfus Sayımle.rında, gerekse "YJ.ll.ık İı;J.a1~t Sanayi AnketlerinG.o" 
lv~psemın ücretliler dışında maaşlıları de. kapsa dı ğı, Sosyal Sigorto.
lE~r Kurumu İs ta tistik1eri 'nin iso; yalnızoa ücretlilerle sınırlı ol
O.uğu b e1irtilmelidir. 
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-Genel Nüfus Sayımle.rı 'ndaki tcJırııinlcrin düz el tilerek kul

lr~nılı:ıa.sını zorunlu kılan ikinci neden C.c ;ücrc,tlilcrin iktisa.di fe.ç~

liyct kollarına göre dağılımında, onuncu iktis~di faaliy0t kolu ola

rc.k "İyi Tanımlarunamış ı·aaliYetler, :ı..ıılinmcycnler ve Evvel ce Hiçbir 

İşte Çalışmc::.mış Olanlar•ın yer almasıdır. lu iktis3di fnc.liyet kolun

c~e.. bulune.n ücretli sayısı 1960 yılınc12~ 166.648, 1965 yılında 219.614, 

1970 yılında 162.497, 1975 yılında da 321.949 kişidir. ~unlar ücret

li olduk~arına göre; yurtiçi faktör r::;olirinin bölüşümünde aldıkları 

paylr>. ;cr:ıck faktörünün gelirini olu.şture.ce.ktır • .J.-u nedenle ,gelirleri 

c~ c, ücretliler grubunun gelirleri için~:.:- c1üşünülmsli ve "İyi Tanıın

lz:nnr.rn.ış ].'8aliYetlor, Bilinmeyenler ve Biçbir İşte Çalışmanıış Olanle.r 11 

to:JL:·.ııa ı:_a;belirli oranlara· göre, c1iL~c:r iktisadi faaliyet kolla-Fı ·i

çinde dağitılmalıdır (51). 

:F'arklılıklc.rle ilgili üçüncü n-:..dcn la e; inceleı:ıe yapılan yıl-· 

1Lı"'d2. Genel Nüfus Sayımları Sonuçları 'nde.n bcşka, diğe.r veriler yö

nünden de karşılaşılan dar'boğazlarle.. ilgilidir. Genel Nüfus Sayımlq

rı 'nü2 gelirlerle ilgili verilerin olm<:.ınc~sı nedeniyle, bu verileri 

kc.ıJsc.yan istatistiklere başvurmak zorunlu olmuştur. lillcak bu istatis

tiklorin ineelenon bütün yıllar için c1orl cnrı1cdiği, bun8. karşılık b2-

zı c.ı~2. yılları kapsadığı görÜlmektec~ir. Lu nedenle belirtilen yıllar 

için tdırrünler yn:ı;ıılme.sı kaçınılmaz olmuştur. :ı:::unun senucu olarak da, 

ç eşi tl i iktis~di faaliYet kollarında, yc~rr.rl~nılan kg,ynaklar i ve baş

Vu:rule.n yöntemlerıdaha sonra da görüloccci gibi çeşitlilik göstermek

tcc1ir·. lelirtilen ncc1cnler, bazı düzol tnıclcrin ye.pılnıasını zorunlu 

kılmıştır. Lu durumde. öncelikle faktör gelirlerinin hoscıbında başvu

rulc.n kaynaklardaki ücretliler sayısı - fr:zlalıklar da dahll olmak 

üzl-rc .. ı::~ynen alınmış ve fazlalıklar toplamı Uİyi Tanırrııannam:ı.ş ]··aa

liyctler" toplamından çıkarılmıştır. Geri kc:.lan ücretliler de faz-

(51) Lon~er uygulama için bak. ECEVİT+ÖZÜTÜN; .A.g.e., s.59, Dağıtım 
yi'.pılırken iktisadi faaliyet kullc:.r:::.nc1.:;, bulunan ücrotlilerin, 
toplam ücretliler içindeki oranlr.trı:r::~~Em yararlanılmış ve bu o
ranlara göre dağı tım yapılmıştır. L.nce.k bunun nG dere ce gerçek çi 
olduğu tartışılabilir. 

' 
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la. lık göstermeyen iktis~dl. faaliyet kollarına dağı tılmıştır.., Bunun 

:::.çin de önce b elirtilen iktisadi faaliyet kollarında ücretli olarak 

Ç;Eclışanların, toplam ücretliler içindeki oranı bulunmuş ye daha son

ı,c.:. da fazlalıklar toplamı t hesaplanan oranıara göre dağı tılmıştır o 

Bu işlemlerden sonra, toplam ücretli sayısı değişmemiştir • 

.Lncak iktisadi faaliYet kollarında ücretli olarak çalışanların, kon

di içinde dağılımları değişmiştir. Gelirlerin tahmininde de bu yGni 

toplamlara gôre hesaplama yapılmıştır. Yurtiçi faktör gelirleri i

çinde emek faktörünün payının belirlonebilmesi ve milli gelir he

sc,pları ile de tutarlılık sağlanması yönünden., bu düz el tme işlemi 

k2çınılmaz olmuştur. 

Aşa~ıdaki tabloda 1960, 1965, 1970 ve 1975 yıllarında 

tc:;_:üı::un ücretli ve maaşlılar gelirini meydana getiren ve hesapları

mızf.', E.sas olan ücretli sayıları görülmektedir .. 



"" 

. 

'l'ABLOılf 1960 - 1~7) :DÖNEMİNDE ÇALIŞM;AMİZDA GELİR-: TAHMINLERINE ESAS: ALINAN DüZELTİLMİŞ 
ICRMİLER :SAYlSL . 

(Kişi olarak) 
,_ ................. ·. ,,.;..~ ..· .. -. -

.:.- .. : 
..,. 

İKTİ~ADİ fAALİYET KOLLARI .. 1960 i 196S • 7 ın o 
.. 

1975 
. ::. . . '"' . . ..- .. ~ 

ı. Tarımao Avoıl1k, Orinancı1ık,Balıkgılı~ 726.452 ; 741.660 491..618 351 .. .520 (4) 

1 

I I-. İs.t.thrac; Sanayi (Ma.d&-n · İstihracı. .. ' . 
80.716 \ 91.574 108.616 99 .• 511 ı 

ve Ta~ Ocakçılığı) 
~ 

i 
~ 

III. İma1at Sa.na;yi 493.960 ' 575· 475 
: 7 49-776 850.396 (5) 
' 

1. Gıda, İçki, Tütün Sana;yi 115.882 
j 

1 
1)9.031 149 .. }.3-7 l81.85i:; . 

; ! 
2. Giyim, Deri, Mensucat Sanayi 160.696 171."946 176.364 ~179~755 

' 
3~ Kereste ve Mamulleri Sanayi 35.901 40.307 ' 62.979 36.301 

4. Ka1'ıt, Kağıt Ürünleri ve Basım 
ı6 ... oo8 22. L94- 28.045 .33.680 

Sı:ı,1 3Şi -
5· KL<ya,· Petrol, Kömür, KauçUk; 

24.251 29 .. 952 42.697 61.698 
Plastik.Ivlamulleri Sanayi 

·6 .. Metal Olmayan 1Vladenler, Taş, 
22.839 30.392 41.336 58-352 T~p~~k ve Kum Mamulleri S~nayi 

7 .... Ana Metal Sanayi 15.393 2.7 .?06 37.873 39 .. 104 

8. Metalden Mamul Makine ve 
72.082 Teehizat ·İmalatı Sanayi ' 101.687 110.332 .242~818 

• 

' 

Lv 
UJ 
0\ 



.,..............,. .. .,...,.,...,_.,~_._""':"":~~--~"',.,..""".,".~"'-·~·•·-~·:'r•> ..... ".' ,..---.. -- ~ · ·" """"" r 
,.,,_ . ., 

'C - . ,.. -

ı 9· Di.ğer İma.la.t Sanayi 30.908 ·12 .• 254 100.813 ' 16.832 ' 
' ' . ' 

1 
·' ! 

IV. Elektrik, Gaz Sa ve Temizlik 16.199 27.837 ; 47.044 75.825 '· ! 

İşleri (ı) , . 
' ' 

V. İnşaat ve Bayındırlık İşleri 291.174 356-762 400.800 i 355-171 (6) 
i 
1 VI. Toptan ve Perakende Ticaret, ~ ' 65.466 62.332 176.220 ! 282.035 1 

ı ı Lokanta ve Otaller 
1 

' 1 ! VII. Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 165.051 194.067 214-963 i 272.674 
; 

VIII. Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınma.z 
1 

! 
Mallara A.i t İşler ve Kurumları, 51.386 61.733 120.894 i 142.716 

ı 
Yardımcı İş Hizmetleri 1 

1 

(3) 546.729 683.941 . ı. 408.297 
i 

IX. Hizmetler 1 1.635-551 l 
ı. Sosyal ve Kişisel Hizmetler 262.613 257· 533 845-521 ı 933.646 

2. Devlet Hizmet1er.i 284.116 426.408 562.770 ı 701.905 j 
! 

T O P 1 A M 2. 437.135 2 .• 795· 381 3·718.228 1 4-065.399 ı 

N o ·t 1 a r : (l) Sektör fazlalıkları "Diğer imalat Sanayi" ile düze1tildi. 

ç ( 2) Genel Nü.fus Sayımlar::ı!nda bütün yıllarda. "Elektrik, aa.z, Su ve Temizlik İşleri "nde çalı-

(3) 

şanlar sayısı,Sosyal Sigorta kapsamından küçük çıktığı için, Sosyal Sigortalar kapsamı 
esas alındı. 

Hizmetler, sosyal ve ~ahsi hizmetlerle, devlet hizmetleri olarak ikiye ayrıld~. Devlet 
hizmetlerinde çalışanlar sayısı . T.C. Emekli Sandığı'ndan alınan verilere göre düzen
lendi. Iktisadi amaçlı kamu kuruluşlarında çalışanlar ilgili faaliyet kollarında belir-

··· tild,~ği .. i<;in t. b~cı,_ı;ia~i t..'?:Pl~ın~ da?~_ı __ ~~~!!ll_e.di. 

(4) 1975 yılında, daha önce'de belirtildiği gibi "Tarım, Avcılık, Ormancılık, Balıkçılık" 
da çalışan ücretliler sayısının,diişük tahmin edildiği ileri sürülmüştu. "İyi Tanım
lanm.amış Faaliyetler" toplamından, "İmalat Sanayi" ile 11Elektrik1 Gaz, Su" fa·•.liyet 
kol •.ı için eklenen pay dışında kalan 97.208 kişi bu iktisadi faaliyet koluna eklenmiş
tir • .Belirtilen bu iki faaliyet koluna öncelik verilmesinin nedeni de, bu faaliyet 
kollarında ücretlilerle ilgili olarak derlenen verilerin daha gerçekçi olmas~nın var
sayılmasından ileri gelmektedir. 

(5) 1960, 1965 ve 1970 yıllar:ı.nda "İmalat Sanayi" kapsaını olarak Genel Nüfus Sayımları 
kapsamı alınırken, 1975 yılında Sosyal Sigortalar kapsamındaki imalat sanayinde ça
lışanlar alındı. 

( 6) Diğer sektörlerdeki duş ük tahminler nedeniyle, "İnşaat ve :Bayındırl:ı.k İşleri "ne 
bir ekleme yapılmamıştır. 
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{16) ve (17) No ,lu tablolar .k2.rşılcştırildığında, toplanı 

üc:ı."..::::tli ve maaşlı sayılarının değişmcd,;i.(;i, buna karşılık iktisadi 

f2.r~liyct kollarının kcmdi içinde değişiklikler gösterdiği görülccek

-:~il". llu değişikliklerin yapılması bir yerde kaçınılmaz olurken, di:!'""'~ 

yondL;n de veri eksikliği nedeniyle çeşitli tahminlere ya da varsayıın

lr..:r~·~ başvurulması; gerçek sonuçlara varılıp -varılamadığı yönü;nden şüp

lJ.clcr ;yTratmaktadır • .L>urada sonuç ole..reJl:fVeri eksikliği ile birlikte..

.;eşitli scyımların kapsam yönünden yıldan yıla de~işmc gösterdiği 

vo :.:n.:nun da hiç b ir haklı nedenini,a oloadığ~b.elirtilııel:tılir o 

.iıizce gelir dağılımı ile ilgili olarak çalış1n2. yE~pan k.tşi

l erin kc~rşılaştığı en büyük dar bo~az ,_- mevcut verilerin gcrçckçili

'~inin to.rtışılnıe.sı bir yana • verilerin kullanılmasında karşılaşılc:~~

cüçlttkl Grdir. Daha önce de beli.Jbtildi,~i gibi' yıldan yı le~ ':~v3işen 

3'i3ntcm ve kapsam farklılıkları, bu sonucu y2ratan ncdcnlcrin başında 

t;elmcktcc~ir. 

~elirtilen nedenlerle, ineelenon donemde gerek ücretli ol:.·

l"'-·J~ ç:.lışe.nlar. sayısı, gerekse bunların iktisadi fealiye:t kollerın

c~Rl~i c1ağılımının gerçek durumu yansıtıp .. yansıtmadığı tartışmalıdır. 

- Toplam.ücretliler sayıs~~oldu~undan daha düşük tesbit ~dil

ı:ı._;ktcdir. Oz ellikle me vs :i.mlik ve geçici olarak çalışanlar la, tar_ım 

ve CJriııcn ;işçilerinden ücrE.t gelirleri önemsiz olanlar, sayımlarda 

konc~ilcrini ücretli olerak göeterm€:ınektc(:irlcr • .i:ıu gruptekiler in, k en~ 

C~ilcrini; "Kendi Hesabına ÇalJ.şanlar", "Ücretsiz Aile İşçilori" ya 

c.12. nJ:yi Tr-:nımlaninamış l"'aaliyetler" gibi ik"tis~di faaliyet kollaıiırır· 

c2 gösterdiklerini ileri sürmek, gözlemlere ters düşmomcktcdir. ~u 

sonuç bir yönüyle de; "Genel Nüfus Sayınıı~'fııı.:mn•ıf!K:Jim,:...aJ[:rr.nda yap-ılması 

V':- iktis~clen faal nüfusun iştE:.ki durumun"lın tesbitinde, son haftadaki 

ı::-ıoslct;in sorulmasından da UG!'i gelmektedir. li.i.evsimlik çalışmanın 

üll-~;·;nüz yönünden k~sinl:lkle belirlenmiş tç~rihlcrinin vlmadı[;ı· da 

.' ört\.lmoktc..dir, Devlet istatistik Ensti tüsti. 'nün t.'ir yayınında "~il-
~ . 

lJ.c.ssc. bilgisizlik yüzünden veya vergidon veya Sosyal Sigortadan kaç-
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Tcıc.l;: gr~ycsiyle bilerek bazı maaş ve ücret snhirlcrinin ücretsiz aile 

işçisi kategorisine dahil edildiklerinden şüphe etmekteyiz" denilıx ,..., __ _ 

t u". ir ( 5 2 ) • 

- Toplam ücrotlilerin iktisadi f&aliyct kolları arasındaki 

l~a~ılımının gerçekçi bclirlenememesinin önemli nedeni; c:mket kodla-

w::~ı,:rır:.c~aki değişikliklerle, soruların sorulm.::~sındaki yE,tcrsizliklor 

ve kişil8rde gerçek durumu bildirip-bildirmeme konusundaki c~2:ilinı 

cl:sil:lii_·,i olmaktadır. Özellikle tarım ve ormLn işçil8rinin sayısının, 

c~üşük bclirlEmdi~i düşüncesindeyiz (53). ~u dururn hGnl ücretliler t9:p~ 

le.EEnı düşürmokte, hGm C',e tE,rım ve orman kesiminde ücretli ole,r2,k ~"

lışz~nlnrı:ı,.,di,3er iktis~di faaliyet kolle.rı içinde gösterilmesine yol 

c:.çw:Jct2c1ır. Tarım ve orıne.n işçilerinin boş z.stmRnlarında "İnşaat ve 

~e.yınC:.ırlık İşleri" nde çalıştığı görülmoktcdir. :L:u durumun da ,tarım 

vo orm2.n işçilerinin inşaat işçisi ol2.rak f:,OSt·crilmesine yol 2.çtı1I;ı 

ileri sürüJ.ebilir. Karşılaşılan durum bir yönüyle de, kEtçınılmaz cıJ 

me.lct;o~1ır. 1u tür işçilerin bazı dönemlerde tc:rım, bazı dönemlerde de 

inş:.:~c.t sektöründe çalışması zorunluluk gcro;idir. Tarım ve orm2.n i~~

çilcrinin bir kısmının da, ''Toplum Hizmotlori, Sosyal ve Kişisel Hiz·

r.-ı::;tlor 11 iktisadi fac.liyet kolunda kapsam<::: dahil edildi[~i de ,yine gdz·· 

lclııl criLüz arasındadır. 

-.Gir de iktis~den faal nüfusun 15 yaşından be.şlatılmesı, 
ücrctlil€-r sayısının düşük çık:masıne. neden olmaktadır. 12 -1-~ yaş 

(i,Tubu 2.rcsında çalışanlar sayısının ülkcınizc~e oldukça büyük rakamlare:t 

"lÜ2ştı,~:ı e:;örülmektedir. 1975 yılında bu yaş grubunda çalışanlar 

-:.6.; .• 1<~6 kişi olmuştur. iilicak bu gruptakileri gerçek anl&"TT.da ücretli 

(52) ECLVİT-ÖZÜTÜN; A.g.e;,, s.77. 

(53) Gerçek yönünün ne olduğu bilinmemekle beraber, bir gazc:;tc habe-· 
rinde "320 bin tarım ve orman işçisi için to:plu sözleşme ya:pıl~ 
mış 11 olduğunun yer alması ,ilginç olmaktadır. Çünkü biziEı düz el t·
Eı.:;lor yaparak 1975 yılı için bulduğu.ı-nu,z tarım ve orman işçisi 
sc:.yısının 351.520 olduğu göz önüne alınırsaf durum ilgi çeL~ 
olmaktadır. Toplu sözleşme yapılctığı söylenen 320 bin kişinin, 
sc-·.dece kamu kesimingeki işçiler oldu,~u ve de bir tek sendikanın 
ü;;rclcri olduğu da göz önüne alınmalıdır. iıncak bu haberin doğ·rulu
.~u konusundaki kuşkularımJ._zı da bolirtmek istiyoruz. :Dak. Tercü·
man Gazetesi, 3 Kasım 1976 • 
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sı.-~yı:ır:k .da, şüphesiz ki tartışma konusu olc:caktır. 

ç, Ücrctlilerin 1960-1975 Doneminda İktiseden Jfaal Nüfus 

İçindeki ürenları ile İlgili E}:Silimler 

X ukarıdaki (16) ve (17) No .lu tablolardan hs.reketlc, ücret·-

li1crin iktis~den faal nüfus içindeki psylcrı ilc ilgili eğiliınle

l"in Cc bilinmesi gerekli olmaktadır. Çünkü emek faktörünün, yurtiçi 

fc:>Jı:tör t,clirind en aldığı faktör payları ilc ,yine emek sahiplerinin 

iktis2.dcn faal nüfus içinde zame.nla gôstcı"c.aği eğilimlerle ilişkisi

nin kurulması önem. kazanm.aktad·:ı:r .. _Dahf~ sonrc. bu ilişkiler üzerinde 

r1urulacağından, burada se.de.ce ücretli ve mc.cşlılsrın belirtilen yıl

l?.l'E .:;öre iktisad·en fa<?..l nüfus içinde göstcrcl.i,;;i eğiltmlere yer ve-· 

r ilmcktcc~ ir. 

Tablo : l6 1960,1965, 1970· ve 1975 Yıllarınde. İktis~den 
l!'aal Nüfus, Ücr0tlilc;r ve t cretlilerin İktisa
don .ll'aal Nüfusa Orr:.nlc.rı 

İ7{tisade.n l!'.aal NÜtue 

: ücrc_tl:i.l~.r 

~ ügrctlilerin 
! itt is ~d en :baal .Nüfusa : 
: ()t'anı 

(15-64 Yaş Grubu) 

; i 
1960 1965 i 1970 11975 . ı 

2.437.135: 2.795.381! 3-718.228 . ' 
4.065.399 

% 18.75 % 26.46 : % 26.74 
ı 

Kaynak: (16) No .lu tablodan yararlanılarak düzenlenmiştir. 

Tabloda görüldüğ{i. gibi iktis~dc;" fac~ı nüfus içinc~e ücret

lil-:.;rin oranı,l960-1970 döneminde önomli bir artış göstermiştir. İk·

tistdcn fE,al nüfusun 1960'da yüzde 18.75'ini, 1965'de yüzde 20.61'<

ini, 1970'de de yüzde 26.46 'sım ücretlilcrin oluşturduğu görülmekte..;. 

c1ir. ii.:ı."lcak l970'den sonra bu oran 0.28'lik bir artışla yüzele 26.74'e 

ulr.:.şınıştır. :;.;iz bu sonucu ihtiya tla karşıleJnaktayız. Daha önce de 

i)e;l:.Lrttiğimiz gibi - özellikle 1975 yılı için - ücretliler sc:.yısı

~nn,olduğundan daha düşük belirlendiği görüşüııdcyi·z. 
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___________ _. ---

1960 1965 

-- --.-------- -·--

1970 19.->~ Yılla ı 

Sekll ı 17 1960-1975 Oöneminde Ocretlllerln, 1 ktisaden Faal Nüfus 1 çindeki Gelişimi 

2. ÜCRETLİLE..RİN GELlRLI:JdNIN Ti...ffi;LLNİ 

Emek faktörünün yurtiçi faktör gelirindeki 2.JE,yını bc::...i:::.' 

'~:r·'bilme.k için .daha önce görüldüğü gibi çeşitli düz el tm.sler ye; ı 

lt.:rr~k ücretlilerin ·sayısı tahmin edilmişti. §imdi de bu ccşt:-unc.da 

ücrstlile:rin gelirleri tahmin edilecektir. 

bilindiği gibi ülkemizde yurtiçi fc.ktör geliri tcıhn:inleri ~ 

Devlet İstatistik Enstitüsü •nce iktis~d1 fc.aliyet kollo.rıne. g·öre y2.-. 
:;; J.:lm:::-kte.dır. Ancak bu fe.aliyet kollarındE~n "Konut u için, em;:; k ı 

türü .;eliri tahmin edilmiYecektir. Çünkü DcvlGt İstatistik Ensti tü-

s·c:, 'm.:i.n n Konut .u faaliyet kolu için tc.h.11in ettiği yurtiçi faktör ge·· 

ı i:L~ ine~ c d s , emek faktörü . iç in gelir tc.hıı.ıini yrı pıl:maınış tır... Lu faal i·

yct kolunun gelirini; kira gelirleri ilo, konut se.hibinin konutunda 

k ::;rı~: isinin oturması halinde izaf1 ( imputcd) colirler ol uşturmakta,

(:~ır. l.,u nedEnle emek gelirleri tahmini söz konusu olmamaktac1ır. (54),. 

İktis~d1 fa:::liyet kollarındc. ücrc. tli ve maaşl J.. r"ll "~--

~'-' :]r:.nl2.r sayısJ. bilindiğine göre, bu 2.ş2.mnc1a ortalama gi5.rılük ücre:t

lcrin ya da yıllık gelirlerin tesbiti gcrcknıc.ktedir • .Jundan sonra .. ·· 

(5<-) DİE; Türkiye Mill1 Gel~ri Kaznak ve YontGDler 1948-1972· t' 
-.8. 52 .• 

'> ,... 
- t!' .__; .• ") 
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dır ki, ortalaına ücretler in ya da yıllık gelirlerin, o faaliyet kolun

daki ücretlilerle çarpılması iilıe her faaliyet kolu için, toplam ücrc-+

vc maaş gelirlerı tahmin edilebilecektir. i3ulunan ücret ve maaş ge

lirleri de ,Devlet İstatistik Enstitüsü 'nce tahmin edilen toplam fak

tör gelirlerinden Çıkarılacaktır. Lu işlGm sonucunda danktisadi far;-· 

liyot kolları itibariyle, ücret ve maaş gelirleri ile, ci.iğer faktör 

gelirlerinin fonksiyonel dağılımları bulunac~ktır. 

Emek faktörü gelirinin oluşumunu bulirleyobilınek için, ik·· 

tisadi faaliYet kollarında maaş ve ücretlilerin tahmini ile ilgili 

ol2.rc:·Jc yapılan işlemleri genel özellikleri ile belirtmekte yarar e;ör

mcktcyiz. Lu şekilde yapılan harcamalar ve bulunan sonuçlar, tartış

nr:yec açık olacaktlr. Veri bulunmayan iktis~di faaliyet kollerı için 

c1c başvurulan varsayımlar görülebilecek ve v~ri eksikliği çekilen L:r,~-· 

liye:t kolları ortaya çıkacaktır. Lu şekilde, emek gelirlerinin bl2.:lir·

lcnEıc:sindeki eksikliklerin ve dar boğazlc..:.rın neler olduğu e,çıklık k8.z:~

na.cnktır, Uygulanan yöntemin bundan sonraki çalışmalar için, önerıli 

kolı:~ylıklar sağlayacağında şüphe yoktur. 

A. Tarım, Avcılık, Ormancılık, ~alıkçılık 
• 

Tarım, ülkemizde veri eksikliği çekilen bir sektördür., ... ı-· 

n'Lın nedenleri .de çeşi tlidir. ~ilindici gibi ,tarım sektiiıründ.e sGndikı:ı.-

laşme. hareketi güçsüz ve etkisizdir. :L:u sektördeki ücretliler Sosyal 

Sigort[•.le..r kapsamından yararlanamamaktndırlar. Tarım dışı kosimlcr,:en 

farklı olarak, asgar! ücret uygulaması son yıllarda başle.mıştır ve et-· 

kinli[,i de tartışmalıdır, Yine bu kesimde, gelirler le ilgili ol<:rak 

çok 1::z sayıda çalışmanın yapılmış olması da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Gelirlerle ilgili tahminlerimizde ~şağıda da görüleceği gi

bi, t2.zı çalışmalardan yararlanma olan22;ı bulunmuş ve özel bilgiler de 

C.crl en erek, eksiklikler b elirli ölçülerde giderilLıeye çalışılmıştrr. 

:L;unıJnla birlikte, yine de gerçek tesbitlorc ulaşılıp -uıaşılamadığı 

tc~rtışuu;, konusu olmakta devam edecektir. Daha sonra da görüleceeti 6i

bi, tarım kesiminde r;erçekçi tabminler yepılabd.lnıesi oldukça güç ol

mo.kt[:;:ır. :,.,unun önemli nedeni de. tarım kE:.simindeki ücretli sayısının 
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t;crçekçi 0larak tahmin edilememesidir. Yine aynı şekilde veri eksik

likleri de önemli nedenler olmaktadır. 

Ülkemizde tarJ.m sektöründe yurtiçi faktör geliri, Devlet 

İstatistik Enstitüsü'nce üretim yoluyla hesaplanrrıaktadır. Önce tarım

sal ürotim değerleri bulunmakta ve bundan tarımsal girdiler düşülcrekJ 

c.:::yri safi yurtiçi hasılaya Y-a da .. başka .bir deyi-şle.( gayri -saff~-katm6. 

c1c[;oro uıaşılmaktadır. :L;ulunan gayri safi yurtiçi hasıladEın da, ta-. 

rımse:.l se.bit sermaye t:üketimi ve ödenen vc:-..sıtalı vergiler çıkarıla

rc:~k (55), yurtiçi ~aktör belirleri builıunı:n.::ktadır. >urada elce edi-

len cc.-ı.yri safi katma değere, üretici fiyatları ile gayri safi katr;:ıa 

ele(; cr denmektedir. Üretici fiYatları deyirıı.inin kullanılmasının n ed c-

ni de, üretimle:Pi de~erlend~irken kullanılan fiYatların üreticinin 

ürününü c::.lıcıya teslim ettiği anda eline c.:cçcn fiyat veya ilk fi.yat 

olme,sıdır •. ~'i.yat içinde diğer sektörlerin örneğin, ticaret ve ulaş

tırınn sektörlerinin payı bulunmamaktadır (56). Tarım sektöründe üre

tim yoluyla ğayr~ safi yurtiçi hasılanlll ve buradan hareketle, t8.rım

sc.l yurtiçi faktör gelirlerinin tah.ıniniJ:'ıdc; te.rl.Illsal ve hayvansal 

üretim, ormancılık ve balıkçılık fae,liyot kollarının üretim clE>;er

lori toplamı esas alınmaktadır. buna uygun ularak ücret ya c1a gelir 

tahminleri de, belirtilen ;i.ktis~di faaliyet kolları itibariyle ycıpı

lacaktır. Ancak burada çok ayrıntıya girmcr.ı.ck için de, ücretlcrin 

tc.hn;.inin~c yarc-.rlanılRn kaynaklar ve be.şvurulan varsayımların belir-

tilmesi ile yetinilecektir. 

&• Tarımsal ve H~yvansal Üretim 

Tarımsal ve hayvansal üretimde çalışanların ortcılc.~ına üc

retleri ya da gelirl6rinin tahmininde; Sosyal Sigortalar Kurunm 'nun 

Sosyrü Sigorta İstatistikle:ı:-i 'nden, Gıda-To.rır:1 ve Hayvancılık : .. ..ı:ıkc.n-. 

lıt::ı ilc Köy İşleri .Jakanlıkları ~ndan s2.·;1o.ne.n özel verilord en ve . 
( 55) Mill1 Gelir Hesaplarında, tarım s ektörü için aübvc:·nsiyonl2ra 

yer vcrilmemektedir. ~u nedenle de sübvansiyonlar için bir he
snplama yapılmamıştir • .Dak.DİE; A. g. c., s .67-68, Tablo: 2-27, 

2-28 '. . 
(56) ::Uu konuda bak. A~g.e. ," s,8~··. 
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kesiminde ücrstlilerle ilgili yr.:cıJılnu ç, bazı çalı.çmalardan ye.>. .:c.: 

~~ ~-:i_lmış tır ( 57) • · 

Tarım sektorti genel olara~ Gosy&l Sigortalar kapsamı dıcın·· 

,_;lmc-sına rağmen, istisnai is;lerc~c ç;~lı,ş. nlar bazı yıllarda Sesyel 

s::_ urtalar'dan yarc.,;_lanmıştır (58). İncc.lc:nen yıllar içinde sadece 

l')ô O yılında 12.4 76 t&rım işçi s inin J:;:, psand.ığı goriilmü.ş ve bunlar ır_:_ 

,_c;:_' ·cıi::ri de 11 l§.9i Si,:prtaları K-Lll'Ulill:-: •. .19 .. 60 Yılı İş ve lfaaliyet Iste-~. 

_-~:L.s>::.J;::ler i 11 nden hc-,rsketle bul unmu:)·cu;:c ( 59). Ancak bu ücr;:ö:tler e, i~ , 

l'~ ı:ilerin çalışanlar için adedikleri ii)\ :.r(:;n pirimler i ile' bazı odr;:-1 

1 .:i:·in dı:ıhil olmadı,:~ı belirtil-melidir. lh:ı. durum 506 sayılı Sosyal 

Si::o:;.."talar Kanunu'nun 77. maddesincJ .:.-ı il,::ri celmektedir. 77.maddey ,_v

ı· -; t~crGtlilere sosyal amaçlarla v··-~-'iJ.~m yolluklar 1 çocuk ve aile zı:~J:ı-

: , .LJ_ 1 olum, doğum ve evlenme yardımJ.c:_:;_'ı ile ayni yardımlar, sosyal : ~~:l 

c.ı.Et::_;'::r olarak belirtilmekte ve bu y<:T(ı;,,lardan pir im kesilnK:mektedi:c, 

l>c ;'':(enle de bu çeşit ödemeler Sosyc.,;_ Si;_ortalar Kurumu'na bildiril-

J.c ., , tE-;dir • .6unlar cL ıçında yine aynı : :: .. rıunun 78. maddesi ::'.erei];ince c 

. n~_;_·).k kazançların b :.lirlenen üst sınırının üzerindeki ücretlerden r~c. 

::_: iıı:. kesilmemektedir. Başka bir deyi;~;le Sosyal SiJ_orta İstatistiklc.-

:."i' nd eki ücretler, çalışanlara yapı12n toplr.,,m ödemeler yr':rine, sac~,- c::_; 

:.J.:':L.m':.. esas olan oc1emelerle sınırl.l ul:'F ktadır (60). Belirtilen nede:,"-

~-- -~-------------
( 57) Devlet İstatistik l.usti ttisü 'n ün, 11 'J~ürlüye 'nin Gelir ve İstihdapı 

Datıılımındaki Ie pısal De,~; iş im v:e. Kı) .. znets Eipotezi" c:ıdlı çalıgn-ı;:..

sında? "Tarımsal ve Hayvansal 0ı" ;·cim 11 iktisadi fa<üiyet kolu-.'1.(> 
ücretler, Devlet Pl~nlama T~çkil~tı 'nın bir çalışmasınd.an yaret::·
la.nılarak hesaplanrrıı9tır. AnceJ:.: ;:,u çalışmada veri kaynalları -j.:;-· 

lirtilmedi6i gibi 9 d erlenen vcTL. ::ı." in de gerçek ;elirleri yanıc::ı. t
ms.ktan uzak olduğu e;orülmektec'.i:c. Lu çalışma için bc:ck. Mete 'I'O
J:LÜliibR-ömer KA...i.AKAYA; _Bitkisel ll'ı~ ·cimc"e ~aktörlerin .!':Ja:ılımı9 Vc::
rimlilik ve Üretim ]'onksiyonla_r.:ı:_, J)Fi:$ AnkBra 9 1975. 

( 5J) Sosyal S ie:,ortalar Kanunu 'nun 3. i'J.c~c.i.cl es inin (A) b endi n'"' ;or e 9 bı" 
j_sti snai iaaliye:tl er şunlar olı:c:~ ~:_:-eç, dır; "Tarım sane: tlarına ai·c 
:L;,lerde veyc.. t<:::.rım işyerlerin(·::. ye: 1-ıılan ve tarım işJsrlerinden 
sc;_yılmayan iş,y-srle r inin park, u. hç. c, fidanlık ve b enzer i iş;yer~ 

lt;r inde çalışanlar n. 

C:S') İşçi Sigortaları K'qrurrıu; İşçi s.=-~<i<?rtaları Kurumu 1960 Yılı İı:ı 
"~le .!!aaliyet Ls·iiatistikleri, An:~,Tas 1961, s.47? 'Ic-ı.blu ~11. 
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prime esas olan ödemelerle sınırlı olmaktadır (60)~ Belirtilen n8don

lcrlo Sosyal Sigorta İstatistikleri, ücretlilerin gelirlerini tçurı '-·. 

lahlı ile yansıtmamakta ve gelirler olduğundan daha düşük çı~~aktadır~ 

Da~a sonra diğer iktis~dl. faaliyet kollC'.rındaki ücrctlilerin gelir

leri tahmin edil_irken de, önemli bir dar boğe.z olarak bu durum görü

lecektir~ :Bu nedenle sigorta kapsamındaki ücretlilere yarılan toplc.."ı 

ödemeleri bulabilmek için; iktisadi' fae.liyet kollarının özelliklerincı 
·. 

gör o ,çtşi tl i varsayımıara başvurulmuştur~ Sosyal Sigorta1İstatistik-

lcri 'nd eki :prime esas olan ücretler üzerine, bu varsayımlar gereğin

cc kapsam dış~ kalan ödemeler kadar eklone yapılmıştır (61). 1960 

yılında Sosyal Sigorta kapsamı dışında kalanların golirierinin hc·

snplanmas:ı.nda iso; M. Cengiz Pınar' ın "Ege Z!r.§._at J.g>lFc§J.!_:gc1e İ_ş_g_;i_ 

ve Ü ~-ret Me s elel~~i 11 adlı yayınından yararlanılmış tır ( 6 2). 

1965 yılı için derleyebilc1iğimiz veriler,sadoco asgari tic·· 

rctlorle ilgili olme.ktadır. Lu yılda tc.rını kesiminde asgari ücretle·--

(60) 506 sayılı Kanun'un 77. maddesine. görc;uygulanıada Sosyal Sir;or·-~ 
ta İstatistikleri 'nde gmrülmeyon ödemeler ,ayrıntılı olarak şun
lar olmaktadır: Yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum 
ve evlenme yardımları ile ayni y2rdınılar, verilen ihbar tazmi
nat:ı., kıdem tazminatı, kasa tazminatı, yemek par2sı, yakacak, 
elbi·se parası, tahsil yardımı gibi sosyal yardı.ı'Jl paraları ile s 
ücret toplamının 50 kuruştan az olan kesirleric1ir. Yine günlük 
kazançın üst sınırını aşan ödemolar de 78. madde gereğince; si
cortalıların ücretlerinde görülmemektedir. Iugün bu sınır 200.
TL. dır • .:Jak. Gür b üz ERSAN; 150 Soruda Sosyal Sir<:orta Hakları, 
Kutyay Eğitim ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 1976, s.l4c 

(61) "Tarım,Avcılık,Ormancılık ve :Bc.lıkçılık" iktis~di fE-ucüiyet ko-· 
lunda ücretlilere yap.::ı.lc:m toplam ödemeleri bulabilmek için~ 
tıistilıraç Sanayi "nd eki eğilimlerdon yararlanılmaktadır. lıunun 
da nedeni, Devlet İstatistik Enstitüsü'nce 1959 yılından bGri 
İstihraç Sanayi (Maden İstihre.cı ve Taş Ocakçılıği.) ile ilLi

li olarak toplam ödemeleri belirleyen anketler in yapılmış olrr -ı
sıdır • .belirtilen anketlerden yararlanarak, bu faaliyet kolunet 
özel :JeiliJ!uie çalışanlar in ortalama ücretleri bul unm:::~ktadır. Dt:\ • 
ha sonra da bulunan .ortalama ücı .. otlcr, 1960 yılındc:ı. e.ynı faali
yet kolundaki sigortalı ücretleri ile oranlannıaktadır. Aradaki ' 
fark sie:,ortalı işçilere ödenen, fakat Sosyal SiGorta İstatistik·· 
leri 'nde görülmeyen ödemeleri bclirlemcktedir. :Wu oran kadar 
sigorta gelirlerine ya::pılan ekleme sonunda, t:.plam öctoLıelere 
ulaşılmaktadır. "İstihraç Sanayi 11 nde sigorta kapsamındakilerin 
gelirinin, anket ka~samındakilorinin gelirlerine oranı 1960 yı
lında yüzde 67, 1965 yılında yüzde 53, 1970 yılında yüzde 54, 
1975 yılında da yüzde 50'dir. 

(62) M.Cengiz PINAR; Ege Ziraat ~ölgosi•nde İşçi ve Ücret Meseleleri; 
İstikl~l Matbaası, İzmir, 1966. · 
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ri bclirlcyen,bazı çalışmaların yapıldığı görülmektedir-. Lunlardan bi

ri, Devlot Planıama Teşkil~tı<'nın "Asgari ÜcrE:tlor" adlı çalışme,sı

dır (63). Diğer çalışmalar da; Halil Dirimtekin'in nMilll. Gelirin Te

şekkülünde ve İ.nkisamında Ücret ve As,;ari Ücret .Meseleleri·" (64)·, İh

san &kul 'un 11 Türkiye'd.o Ziraat İşçileri ve :Lunlara İlişkin Çalışma 

Hukuku" (65) adlı çalışması ile, Metin Kutnl 'ın ''Teorik Esasları ve 

Tntbikctı lakı.m.ından .Asgari Ücret" adlı çalışn~.o:.sıdır (66). Ancak, ta

rır.ı kcsir:ıinde tesbit odilen asgar~ ücrotlcrin uye:,'Ulanı:p -ı.:ıygularur...adı

ğının tartışma konusu olduğu da ayrıca belirtilmelidir. 

1970 yılındaki gelir tahminleri için do, Taner Karahasanoğ

lu 'nun "Ke.mu Kesmindeki Tarım İşletmelcrin~lo Ücretle Çalışanlar ve 

Sosye.l Güvenliklerini.ri Sçı.ğlanması" adlı çalışm['_sından yararlanılmış

tır (67). 1975 yılı tahminleri ise; Gıda-Tztrım ve Hayvancılık l;akan

lığı 11 Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü •nden özel olarak deriEmen veriler, 

tnrımsel o.sgar1 ücretler ve özel verilerelen hareketle bulunmuştur (68) • 

. ~ • Orman c ıl ık, Orman İşl etmeciliği 

Orman işletmeciliği ülkemizde devlet taratından yapıldığı 

için~ l\-:illl. Gelir Hesapları 'nda bu faaliyet kolu bir kamu sektörü 

( 6 3) İcc.ı."l :LÔRTÜCE.NE~Er'tan Zi ver SAVER-Tanar Kiililı.Hiı.S.ANOG-LU; Asgari Ü c
r etler, DPT, .Ankara, 1968, (Kapaks:ı,z Teksir) 

(64) Halil DİRİMTlli{İN; Milli Gelirin Teşekkülünde ve İnkisamında Üc
ret ve Ase-:arl. Ücret Meseleleri, Jit.ıkiş·o:İü:r .li:".ı."T .. --r....Aluıdcrrı.iei:<Yayl.ta~ 
r;;Jı. 36/2 '. is tD!iiliul' 196 6. 

(65) İhsc:n ERKUL; Türkiye 'de Ziraat İşçileri ve. l:u,nlara İlişkin Ça• 
lısm~ Hukuku, Eskişehir İ.T.İ.Akiide:ı::ıisi Yayinl. Noa42/l6 ,1atru:tı5Ul.: 

( 66) Metin KUT.AL; A. g_. e. 1967. 

(67) T2.ncr K.iiliAHAS.ANOGLU; Kamu Kesimindeki Tr!r;:ı.m _İşletmelorincle Üc
retle Çı::~lışanlar ve Sosyal Güvenliklorinin Sa~lann~sı ,DPT, Anka-
re., 1970, · , • 

(68) T2.rım sektöründe ortalama ücretler kac1::r önemli ol2.n di~er konu 
da, ortalama çalışma günleridir. :..;ure.c1a yalnızca te,rımda çalışı
lan gün sayı.sı alınmamış., tarını i~çisinin yıllık çalışabiieceği 
QL~lcr toplamından hareket edilmiştir. 
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olc..rnk işlem görmektedir. :Du nedenle de arınancılık iktis~di faali-

yet kolunun yarattı.~ı t;;oyri safi yurtiçi. hasıla ,y& da di."~er bir deyiş

le cayri safi katma değer, Orman Genel. Mci.c1ürlü~~-ü bilançolarından ha

reketle tahmin ec1ilı:rıoktedir (69). Dahc:~ scınrc. da yurtiçi faktör geli

rine ul2şmak için ; dolo.ylı vergilerı e, sr~bi t s errr.aye tüketimi çıkarıl

makto.rJ.ır. i-ulunan yurtiçi faktör geliri içinde de, emek faktörünün 

ı:ır~yını hcsa:playabilrıck için, yine aynı şcl<:ildc Orman Genel 1\rlüdürlü--

r":ı11 'nce ödenen maaşlar toplamından har ok etle gelir tabınini yapılmak-

te.c1ır. 

Ancak 'Ju hesa:plamalc:ı.rda gelir tahminlerinin, sadece memur

lc.r için yıı.:pıldı,1;ı belirtilmelidir. İşçiler için gclir tahmin edil-

rüomcktcc1ir. Oysa tarım kosiminde veri tGı:lt.mıa olanağı bulunan tek 

iktis~c11 faaliyet kol unun, orman c ıl ık oldu{;u e:örülı:nektechr. Çünkü bu 

fc:c..liyct kolund&ki Orman iakanlı~-~ı ~ycrlcri·'nde,birim fiyntla çok 

sr.:.yıdrc orme,n işçisi çn.lışmaktac1ır. OrrJ.P.n :i:.,Eıknnlığı 'ndan alınan bil

gilere cöres 1970 yılında daimi ve geçici olarak 292,722, 1974 yılın

r22. c~c: 397.058 kişinin çalıştığı görülmüştür. 1975 yılı verilori henüz 

cl.crlcnomcrı:ıiştir. Lah'li çalışanlar sayısı eta 197@'de 4254-, l974'dc 

27.4-48 kişi olrı1uştur,. Lu durumda 1974 yılınc1n ormancılık faaliyet 

kolun('!.n çc.lışanlar sayısı, 1975 Genel Nüfus Sayımı 'ndaki terlam t::Tır!ı 

işçileri sayısından d2ha fq4la çıkmaktauır (70). D~lenen bu veriler

den ,cl.aha çok tarımsal ve hayvansal üretim ile, balıkçılık iktis~d1 

fa<?.liyet kollarında ortalama ücretlerin ve ortalama çalışına g-ünleri-

(69) ~ak. DİE; A.g.e., s.l8. 

(70) iuıce..k bu sayıların da ihtiyatla karşılanması ;gerekmekte,.lir.Ne
dcni de; aynı kişi bir yıl içinde çeşitli zamanlarda işe girip, 
çıksakta ve her girişte de yeni bir işçi olarak işl~u görmek
tcr1ir. Yine orman işçileri orman dışınc1a, özellikle tarımsal 
ve hayvansal ürGtimde de çalışmaktndır. iu nedenle ücretli sa
yısının oldukça yüksek çıktığı ileri svxülebilir. 
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nin bul uruna s ında yararlanılınıştır (71) • 

n:ualıkçılık ve Su Ürünleri" fa.J.liyot kolunda çrüı9a.n ücr;:, t

l il erin i;elirlerinin tahmininde, Sosyal SicortE• ka:psaı:.:ındskiler için-~ 

Sc·syc::.l Siı;orta İs ta tis tikleri kullanılmıştır. Sosyal SiL;C:·rtc. İs tat is

ltiklcri 'ndeki ücrctlerin, işçilere ödenen to:plam ödemeleri ka:pssm2.::::ı.-· 

.::.ı ve --1echa düşük oldu:~ belirtilmişti• 

i:u nedenle de bazı varsayımlr.ra başvurmak zorunlu olmuş~ 

tur (72) ~ Sosyal Sicortalar kar~samı dışında ke.lan ücretlileT.in o:;·olir

lori ilt.. ilg~li çalışmalar olmadığı için do, daha önce "Tarıins~.ü ve 

Eo.yvEmsnl Üretim 11 ile ııvrnı.an.cılar, Orı:ı.E1.rı. İşlctmecilii;-i" kollarınc1a bu

lunn.n ücret tahminlerinden yararlanılr.ııştır. 

B~ İstihraç. SanaYi (Ma~len İstihracı ve Taş Ocakçılı(~ı) 

.LU f2eliyet k8lunun faktör [;Slirlerini; Jzul ı:ıeJtenle.r, dev-· 

lct ne.denleri ve taş ocakları faktör cclirlori oluşturıJ.aktecelır. Özel 

ı:ıc,c1 onl cr ve taş 0 caklarında ~;elir tahı.Lıinl <::ri; ür etin yo 1 1--:n(en, d cvl ct 

mcr~cnlerindşiise; gelir yolundan hesa:planmo.ktadJ.,X'. Devlet :tstr'tistik 

:C.."lstitti.sü 'nce d evlet ıne.denleri için, fc..ktör G,Blir inin tahmj.nindo.; üc

rctlcr, k~rlar, ödenen faiz ve kiraların to)!l&mındnn hareket edilerek, 

cayri srdi yurtiçi hr!sılaya ya da gayri saf~ katme. de.'tor e u:laşılınG.ktc,, 

(71) 

-, -. "' 
, .1 ' 

Lıclha önce ücretliler say:ı.sı tahmin Gd.ilirken, ts.rım kcs:)m-i"YJ"' ~ı::::ı 
tahminierin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülmüştü.~ Yukarıdaki 
voriler de bu yr.::rgıyı. doğrulamaktadır. :ı:.,u durum L'Iill.i dolir Ec~-, 
scıJları 'nda tarını kesiminde ücrotliler :payının oJdu11undan daha 

dt,şük, ~!una k2.rşılık diğer faktör :ı;aylarının daha yüksek hess.r··~ 
lnruı:asına yol açmaktadı.r. Çünkü ücrotliler sayısı düşük tutul·ur
kcm, diğer üretim faktörlerine sahip olanların sayıları artr;::akta 
vs bu da onlar m paylarını yüks cl tınektedir. 

S,:..·syal Sigorta kapsamında çalışo.nlr:.ra ye.pılan torla.;-:-.ı üd.c:w.olcri 
~)ulE\bilmek için, t'Tarımsal ve Hay-ve.nsal Üretim" do olc1uf:;.'U t;ibi;; 
"İstihraç San&yi "nd eki eğilimlerden yararlanılmıştır. Görülece-
ıS·i g;j.,bi "İstihraç Sanayi" benzer iktis~di_ faaliyet kolu olarak 
düşünülmüştür. Jıncak bu benzerlicin to.m olmadı?>;ı ve hir zorunluluk 
gcrc~:i bu ycla başvurulduğu belirtilr;1elid;Lr. "İstihre.ç Snns.yi"n
cle 1959 yılından i tibarEm Devlet İst::ıtistik Enstitüsü 'nce 11Ma- ./ .. 
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bUl~adan da, faktör gelirleri bulunmaktadır (73 ) • 
. 'cm Toplam fakter gelirleri içinde ,ücretliler in gelirlerinin 

tahmini ile ilgili olarak iki kaynak bulunmaktadır. i:unlardan biri, 

Devlet İste.tistik Enstitüsü'nce 1959. yılından itibaren yapılan 11!,1~.§:

c~cg:_j:~-~~-}._~__ş:!iJ;lc): _ _c?pi" (7 4), diğeri de ııscsyal ~!go_E_"Eal~ _ _!\;~}llll\l __ )s~a_t_~s

~i~;L.eri "dir. Daha ön co de b elirtilc1ilÇi r;ibi nsosyal Sigortalar Kuru

mu İstatistikleri~nde ödemelerin tamamı yerine, belirli ödemeler yer 

clınnktadır. iu da toplam ödemelerin, ys da gerçek gelirlerin bilin

ı-ttesini engellemektedir. "Sosyal Sigortalar Kurumu İs ta tistiklerit\nc1cki 

bu eksikliklerin, "Maden İstatistiklori"ndc. olmadığı &:;örülmoktet'lir. 

"I.1::::c::.on İstatistikleri"nde;maaş ve ücretler dışında' yapılan ayni ve 
sosyal yardımlarla, Sosyal Sigortaler Kurumu ve T.C.l!inekli Sandığı 

r;ihi sosyal güvenlik kuruluşlarına, işverenlerin ücretli ve maaşlı

lar için ödedikleri işveren primleri de yer almaktadır. 

"Maden İstatistikleri "nden yararlanarak ~"'(elir tahrnininde, 

kc.ıJsc:.ın yönünden b ir sorunla kar şılaşılmışttr. (}elir tnhminlcrind e 

nıvic.~~cn istEıtistikleri n esas alınmakla birlikte, Sosyal Sigortalar 

kr~ısc:mındaki ücretliler sayısı, anketlerdeki ücretli vo Eıaaşlılar 

sc.yısından daha yüksek çıkmaktadır. İncelenen bütün yıllarda aynı 

(72) 'nin devamı: den Jı.nketleri" nin ye:;;~ılım::sı, veri bulma yönünden 
i.:,nemli olmuştur. Ayrıca tahminlerde iki iki ts~di faaliyet kclunde 
da yalnızca özel kesimle ilg~li verilerin karşıls.ştırılrrıası ve 
ccnollikle de özel kesimde, tarllı ve i_stihraç iktisadi faaliyet 
kclundaki şartlnrın benzerlikler ccsterdij;i ilori sürülebilir. 
ttistihraç Sanayi 11 nde çalıian işçilerin, önemli kısmının tarım 
işçisi olcuğu da bir gerçektir. TBrım kesimi için benzer iktise
d1 faaliyet kolunun inşaat olduğu, fakat bu faaliyet kolunda , 
v~ri olmaması nedeniyle "tlu yola baş\ttı:rulı:ıadığı da ayrı ca· "b·elir.:.·.:.
tilmelidir. 

(73) Lak.TIİEJ A.g.e., s.31. 

(74) Dİ$ lVIaden İstatistikleri 1959-l9G6, Jı.nkara,l968, Iv1adtm İsta
tistikleri l961-1968, Ankara,l970, Maclen İstatistikleri 1966-
1973, Ankara_,l976.( 1975 yılı verileri de DİE'den özel olcrak 
nlınmıştır .) 
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(~urt.ımlt: ke.rşılaşılmış ~ ayrıca 1965 ve 1975 yıllarınd::t Sosyal Sic_or~ .. 

t0. kr:.J_;sc.mının, G-enel Nüfus Sayımı kapsamınden da büyük olduğu görül

nüştür. l-azı ik-cis~di faaliyet kollarınc~8. de, cörülm.üş olsn bu dururıı1 

Gdı:-~ ::ince de b elirtildi[;i gibi; sayımlardaki kodlama ~arklılı?:tından 

ileri colmektedir •. LU nodenle "İstihraç Sr:meyi 11 fakt(5r colirini.n telı

nini için, Sosyal Si5orts.lar ·Kurumu kaps<.:-ı.mındaki ücretli sayısı, 11ll.Ia

(lcn İstctistikleri" nd eki ortalama gclirlerlo çe.rrılmıştır .. 1960 ve 

19 70 yıllarında ise, bu işleme başvurulmamıştır. N edeni c1 G; 'bu yıllar~~ 

:le. Genel Nüfus Sayımı ile bulunan ücretlilcrin, "11aden istatistikle-

ri" ve "Svsyal Si~::,orta İstatistiklerin nden c1c-,ha yüksek çıkr:.1nsıiıro 

Genel ka:pscım olarak Sosyal Sigortalar clınchl;ından, Scsys.l Sigorta·· 

lar k8.psamı dışındakiler için celir tahmini yapılması zorunluluk gös-

termiş ve bazı varsayımların yapılması kaçınılmaz olmuştur (75) , .. 

c. İmalat Sanayi 

"imalat Sanayi n faktür gelirinin 1Julurmasınde. 1 kc~mu ve c zel 

kcsiı-:ılor için ayrı ayrı tahminler yaralmıştır: Kamu İn12.lEıt Sanayinde; 

cclirlcr y~..üundan hareket edilirken, özel imLlat s;:~n~yinde üretim yo

lu seçilmiştir. Kamu imalat sanayindGki fc.kt0r gelirlerini; ,.:;denen 

(75) Sosyc:ıl Si;,:~orta kapsamı dışındaki ücretliler; 11Sanayi ve işyerle
ri Sayımı" ndaki büyük-küçük işyerleri eyrı.rı.ına uyularak, küçük 
işyerlerinde çalışanlar olarak varsc~yılmıştır. Küçük işyerleri vı :: 
"10 ve daha fazl2 kişi çalışan işyerleri ile 9 ve daha az kişi 
ç:::lıçan, fakat 50 + l:G kullanan işyerleri n dışındaki işyerleri 

ol:ı:-to.ktadır. Küçük ve büyük işyerlc:rinclcki ortale,ma ücretleri, 
1963 V8 1970 yıllarında ya::ı;:ılan ns[~nayi ve İşyeri S::wımı n sc
nuçlarından bulmak mümkün olmaktaclır. "İrnı:ü~t Sanayi 11 içinde 
nistihraç Sanayi" ne benzer iktis~di far:.liyet k::ılunu "Metal 01-
mEyan lviadenler Taş, Toprak ve Kum Mamulleri Sanayi" olarak soç·
tik. ~u iktisgdi faaliyet kolunda küçük işyerlerinde çalışanla-~ 
rın, büyük işyerlerinde çalışanlara cure ortalam& ücrctlori,l963 
yılınr:..a yüzde 40, 1970 yılında yüzc1o 76 oranınc1o.dır. 1963 yılı 
ore.nı 1960 ve 1965, 1970 yılı orp .. nı da 1970 ve 1975 yılı için 
kull&nılmıştır. "Maden Sanayi" ankctlcr~ndcki ortalam.E1 gelirlG
re, yukarıcle.ki oranları uygulayarak, s iLcrta karsamı dışında ka-
12~nların ortalama t:.elirleri bulunmuştur. i:urada 11 İ<"llalat Sanayi" 
n(~ eki uranların, "İstihraç Sanayi" nde kullanılmasının sakınca
lr~rı ileri sürülebilinirso dei yaınlan bazı ek çalışmalar ve 
cözlemler,bu konuda çok ·onemli bir farklılı~ın almadığın~ Gös-
termektedir. ~~ük ve küçük işycrlcri ayrımı için bak. BIE; Sa 
n~~;x-i ve İşyerleri Sayımı, İrrı.algt Sanayi, II.Küçük L,ııalat Sap.~yi 
19704 Ankara:l974, s~VIİ. 



- 350 ..... 

maaş ve ücretler, sosyal yerdımlar,T.C.E..'Tı.ekli Sandı . .i3:ı ve Sosyal Si~;r:·T 

t::.~lc.r Kurumu 'na işveren payı ularak ödenen Si(:.Orta prim.lt;;ıri ~ ınüess:;

so kar ve zararları, tebarrular, ödenon kira ve faizler oluşturlllak-

tc.rlır (76). 

"İınal~t Sanayi 11 nde toplan fr~kt\:.ir gülirleri içinde, ·L.c.;.~"-·,, 

lilorin gelirlerinin tahmininde Sosyal Sicortclar Kurüı-ııu 'nun :•f_;;-:· · 

;ıc~~l·--~~.("-Grt_a İstati~_:!iiklez:_i" :ül:ıe Devlet İstatistik Enstitüsü'nün "Yıl-

1_;ı.._lf__İıg_al~t_S~I!_~~_:_lgık_etl§Ei." ve 1963 ile 1970 yıllarında yapılan ı:s:

~c:;yi_ye İjlŞ"_~rle~~---.. ~?-YJ.J~ı.ı 11 çalışmaların~:.an yararlanılmıştır. "Yıllı:: 

İı:ı.alat Sc:nayi A:rıketleri"nin yalnızcc. büyük işyerleri ile sınırlı ol ,· 
ı:1c:.sınn karşılık, 1963 ile 1970 yıllarında yaı;ılan "Sanayi ve İşye:"~-'·' 

:ri s['~yırrJ.arı" nda küçük işyerlerinin d 8 ka}::sandığı '~~örül:ııekted.ir. 

11 İnwlat Sanayi iınketlori 11 nde işveren primleri hariç, işçilere yapı-

lan bütün ödemüler yor alınış, 1970 yılı için de işyerE.:n primleri öz ol 

ol<:~rc.k d erlenob il:wıiştir. ~elirtilen n ed cnlerl c; "İLmlat Sanayi" fak

ter :::~eliri tahmininde, ''Yıllık İı.nalat Sc.nayi Anketleri 11 kvılanılmı;&-

tır. (77). 

"Yıllık İmo.lat Sanayi Anketleri" nden yarETlanılarak, i:~c~·~ 

l~t snnayi faktör ı;clirinin tahmininde veri oksikli,si ile karşılaşıl-

mış ve bu neden;Le bazı varsayımıara başvurulmuştur. J.:U darb:.:ısezlarc~e.n 

biri, kapsanıla ilgili Glmaktadır • ..:üyük ve küçük imaltlt sanayi anket 

k.spse.ınları toplamları, - 1975 yılı h<:.riç - Genel Nüfus Sayımları 'n(~f.m 

küçük çıkrı'1aktad.ır (78). Ararıaki fark "İstihrc=ıç Sanayi 11 nde oldu~u gi;Ji ~ 

küçti.k işyerlerinde çalışanlar ul2.rak vnrsayılnıış ve küçük işyerlerin

do çc:üış~ll.arın golirlGri, bunlar için c.1c kullanılmıştır. "Küçük İnır,

ıt,t sr~yımları ır nın yalnızca 1963 ve 1970 yıllarında ya:rılmış olması; 

(76) DİE; A.g.e., s.28. 

(77) Lu konuda yararlanılan kaynaklar için bak. DİE; .İs tn tistik Yıl
lı/Lı 1960-1962, Ankara, 1964. DİE; Türkiye İstcttistik Yıllı;";ı 

1975, Ankara!Ol976. DİE; Sanayi vo İşycrlcri Sayı.:ıı, İı:ıalat ~Eı!l,§.
yi, II.Küçük İo::~l~t Sanayi 1970, Ankara, 1974~1975 verileri iso; 

't"§ ~ özf:l olarak c1erlenniştir ~ 
\ u 1 Laha önce 11Ücretlileri:ri Te.hnlini" kısmınde da belirtildit'ti c:?ibi, 

/ 

1975 yılında "Genel Nüfus Sayıını ıı ncls "İr:"ıal~t Sanayi" kt~rsetmı 
gerek "Yıllık İmr<l~t Sanayi Anket" ka_fısamlEsrından, cerokse Sc;s
yal Sigorts. kapsaınından düşük çıknıştı. l!u n edenle 1975 yılı için 
Scsyal Sigo;rta k;apsamı, İr.ıal~t Ss.n2.yi kE'.rsamı olars.k alınrn.ıştı. 
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1960, 1965 ve 1975 yıllarında büyük ve küçük işyerlerinde çalışe,nlo."':" 

rın sayılarının bilinmesini zorunlu kılma.Jştıulır •. I,unun için do G.:;ncl 

Nüfus Sayımları toplamından,, büyük imalat sanayinde çalışanlar çıkcı.

rılnış ve geriye kalanların tümü de ,küçük işyerlerinde çalışanlar o

l:.:.~rc:.k varsayılmıştır. 

Gelir tahı::ıinlerinde, büyük imalt':ıt sanayinde çalışanların 

c:olirl eri, "Yıllık .lmala t Sanayi Anketı eri" nden alınmıştır. Küçük 

iJDLlat sanayindeki ücretlilerin gelirlerinin tahınini ise, şöyle hc

so.planınıştır; Önce 1960 ve 1965 yıllc.rı için "1963 Sanayi V8 İşyorlc

ri Sayımı" sonuçlarından yararlanılarak, küçük imalat saneyinde ça

lışe.nların ortalama gelirlerinin, büyük imelat sane.yinde çalışanlr:~

rın ortalama Gelirine oranı bulunmuştur. Laha sonra bulunan bu oran, 

1960 ve 1965 yılları için kullanılmıştır. "1970 Sanayi ve İşyerlcri · 

Sc.yımı" sonuçlarına g0re bulunan ore..nlardan da, 1970 ve 1975 yıll2.rı 

için ye,rarlanılınıştır ( 79) • .Lu oranlar la, b elirtil en yıllarda büyük 

iın2l8.t sanayindeki iktisadi faaliyet kollarındaki ücretler çar:pıj::arak, 

o iktisa.di faaliyet kolundaki küçük işyerlerinde çalışanların ortnla

ı:ıa ücretleri bulunmuştur. Gurülec8{~i ,-:;ibi 1963 yılınd2c bulunan ornn, 

1960 ve 1965, 1970 yılındaki oran da 1970 ve 1975 yıllerı için kul

lanılmıştır. (80) • 

.J..iurada gelirl€r yönünden başka bir sorun da, c12ha önce b o

lirtildiği cibi, işvor8nlerin öd.edi:~i primlerin 11Yıllık İınalat Sam~

yi Anketleri 11 nde tc.ıplam t;elirlere c1r.hil ec1ilmcnıiş olmasından ileri 

cclmcktedir. Anket formlarında primlorle ilgili sc•ruların sorulması

n2 karşılık, toplam ödemelere dahil edilmemesinin bir anlam.;ı. de, ol

mamaktadır-~ Sadece 1970 yılı için işveren primleri derlcnebilmiş vo 

(79) Çeşitli iktist!di faaliyet kollarına cöre, b1iılunan oranların de
ğiştiği gurülm.ektedir. 1963 s2.yıınına göre en küçük oran yüzc"'..c 
lll ile "Petr::>l ve Kömür" faaliyet kolunda, en yüksek uran c1a yüz
de 54 ile "Ecza ve KimYaf' faaliyet kç,lunda bulunmuştur. lj70 sn
Y :ı,m:ı..nda is e en küçük oran yüzde 28 ilc ''Ma d eni Eşye" ve "Nakil 
Vasıta$arı Sanayi" nde, en yüksek oran da yüzde 61 ile "lVIobilye 
Sanayi" nde GerçekJ_eşmişti::f· 

(80) J..ulunan orenların sabit kalmayacf'-i2;ı ileri sürülebilirse de; bey
le bir varsayımda bulunmanın bir zcrunluluk vldu,:u da belirtil
r:ıelidir .• 
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c:i'::cr yıllar için bazı yç:ı.rsayımlar yapıls.rE.',k ,işveren primleri tahmin 

edilmiş ve e;enel toplama katılmıştır (81) •. Primlcrin ekl.eru:ıesinde S..:s-. 

ynl Sic~orta kapsamı esas alınmış, si,i,orte kı:~psamının dışında kc.:llan 

ücretliler için ise prim eklenmeyerek~ bunlc:.rın sigortasız üldu,~u 

versc:yılmıştır (82) ~ 

D.ı: Elektrik, Gaz'· Su ve Temizlik İşleri 

"Elektrik, Gaz, Su. ve Temizlik İşleri" fac:.liyet kolunda 

f'akt0r gelirleri,llevlet İstatistik Enstitüsü 'neo gelirler yolundan 

hcseı:;lanmaktadır (8 3). Ü cretlilerin :::·elirinin tElhıninind.o tek kaynak, 

Sc;sy2l Sitsartalar Kurumu İstatistikleri olme.ktadı.r. Ancak daha önce 

c:. o bclirtildisi gibi. Sosyal Sigorta İstrı.tistikleri 'nde ç2.lışanlar 

için yc.pılan ödemeler toplam ödemeler c,lme.yıp, prime esas olı:m öde

melerle sınırlanmakta ve işverenlerin çc.lışanlar için ödedikleri prim

leri k::.'psamamaktadır. Toplam öd€Illelerc ye. da e.;elirlere ulaşmak için, 

"L;cczı varsayımlardan _başv:uxu.+muştci'. · (84'). 

(81) :Wurada 1970 yılında toplam ödemeler içindeki prim src:.nının yüz
ele 9 .. 77 oldut1u t;urülmcktedir .. 1975 yılı için de bu oran kulla
nılarak, primler tahmin edilmiştir. 19 60 ve 1965 yılları için 
isü, "İs tihraç Sanayi" nd eki oranl<::rdan yarc:,rlanılmıştır,. 19 6 O 
yılında bu oran yüzde 8.38, 1965 yılınd8. da yüzde 8.63'tür • .i\n-: 

cnk iktisadi faaliyet kollarındr,_ki f2rklılıklar ne,.:ıcniyJe "İs
tinraç Sanayi" nde yüksek işveren rrimi claca:'tı ileri sürülebl
linirse de, buns karşılık bulunan·ur<:ml2.rın pek yüksek olmadpı 
b elirtil eb ilir. · 

(3 2) HcsEplamalarda anket kapsamları il c : irlikte, sicorta k.aı;samla
rı da esas alınmıştır. Daha açık bir deyişle -1970 yılı hariç.
b·üyük ve küçük işyerlerinde çalışc.nlar sayısı, Sosye.l Sicorta
lar kctı::samını oluşturmuş, geriye ke:.l2nlar da si,:~;ortasız (.larak 
vr:~rsayılınıştır. ·.ı.., unlar için de do_~.!:Ü ol&rak ,prim hesabı yapıl- · 
ınmnıştır. 

( 8 3 ) L IE; 1'. .• e_; • e • , s • 31 • 
(84) Çslışanlara yapılan toplam ödemeleri bulmak için, bu iktisadi 

fe.ı:::.liyet koluna benzer bir başka fa::üiyet kolu bulun,maktadır. 
"Elektrik, Gaz, Su ve Temizlik İşleri", :Devlet İste.tistik Ens-· 
ti tüsü 'nün "lvlesl·ok ve İktis~di Fc:o.li;,rot Klastf4;kasyonu 11 nda; 
"Lif.·er İmalat Sanayi" içinde yer al:lıı2.ktadır. "Elektrik, Gaz, Su 
ve Temizlik İşleri 11 faaliyet kolund2. ç2.lışc:.nlar, ı.:::enolliklo kc.:..-.· 
rıu kesiminde bulunduklerından,inccloınc yapılan yıllarda Sosyal Si. 
Sicorta kapsamınc~aki "Lit;er İınalct Sc-.nayi" n~=to şalışanların cr
tnlr~ma .:_,:elirlerincin1frk.aı:ı:ıu8k:Saıimikdtekir' ı'Dit:;er İmaHlt Sam::.yi n nd. e 
ç2.lışanların ortal8,ma selirlerinc '-'ranı hulunmaktar1ır. J,cı:ha son-: 
rr:. bulunan l:;u orcm ,incelenen yıllo.rdc', sicorta e:elirlori toplamı 
ile çarpılmaktadır •. l:u oranlar 19SO yılında yüzde 68, 1965 yı
lında yüzde 79, 197Ö yılında yüzde 74, 1975 yilında da yüzde 58 
clmuştur~. 
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Sosyal Sicortalar kapsamınd~ki ucretlilerin gelirlerinin 
' . 

t2hınini yönünden, 1970 ve 1975 yıllarında bir sorunla karşılaşılmış-

tıı~ ... lun un da n ed eni, 19 70 yılına kt:::do.r Sosyal Sigortalar Kurumu İs

tstistikleri1nde iktisadi faaliyet kollarında sigortalı işçilerin 

crt:·.l<:::ma günlük kazançları il~ ,ödenen yıllık ücretler tople.mına yer 

verilirken, 1970 yılından itibaren bu bil6iler ~lül ayı itibariyle 

incele:mo konusu yapılmıştır. Lu durumda sigortalı işçilere ödenen 

ücrotle:ri,ya da başka bir deyişle sic()rtalı işçilerin yıllık gelirle

rininbulabilmek güçlı;:;şmiştir (85) • ..uu n0dcnle yıllık r:_;elirler topma

nını bulabilı:ıek için, bazı varsayımlar yarılı:ıası kıJ.çınılmaz olmuş

tur (86). iu iktisetdi faaliYet kolundc. çalışanlar yönünden ilginç bir 

c~ urllLl da, Sosyal Sicorta kapsamında bulunan işçilerin bütün yıllardc., 

G.:.:nc;l Nüfus Sayımları ile kapsanan işçi sayısından daha yüksek çık

D2Sı olmaktadır. 

E,. İnşaat ve i:ayındırlık İşleri 

"İnşaat ve ~ayındırlık İşleri 11 faaliyet kulunun üretim do

:·~cri, 1inşaat sahibinin inşaat bitineeye kı:.dar ynptı~;ı öderEelerin t·:.ıp-

lr.·.mın::;, e;şit olmaktı:-ı.r:1ır~ l:aşka bir doyişle bu faaliyet kclunda yurt

içi faktör t~.elirleri, ödemeler yoleyla tah.-Tıin edilmektedir (87). 

(85) :..cyle bir uYculo.maya e;eçıne de;~işikli.-~inin hiçbir anlamı olms
maktadır. Sosye.l ~it;orta Kururnu il::.ilileri bunun nG:donini, yıl
lık tüplamların bulun..'lle.sının uzun süroli bir çı::.lışmayı gerektir
di2ine ba~lamaktadırlar. 

(8G) Önce, ücretlilGro yapılan ödemeleri yıllık olarak belirleyen 
1969 yılında, iktisadi faaliyet k",llr:::rı i tibariyle c_,rtalama y:ı.l

lık çalışma süreleri bulunrı.ıuştur. iu ortalama çalışma sürcleri
nin,l970 ve 1975 yıllarında da dc~işmcditi varsayılmış ve bu 
yıllardaki :ey-lül ayı i tibariyle bulunı:m ortalarrıa ücretlerı e Ç2.r-
pılmıştır. ~u şokilde ücretlilerin yıllık celirlori tahmin edil
mektedir. :..;.u tahmin y0nteminin, corçok durumu ye.nsıttığı, Sos
ynl Sit?:ortalar Kurumu ilgililcrincc de do:;:ruıannıştır. 

(87) DİE; .A.s~e., s.32~34. 
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''İnşaat :Y.e :.:.,ayındırlık İşleri'' faaliyet kolu rrTarıın~ Av~ 

çılık, Ormancılık ve :;_,alıkçılık 11 fae.liyüt kolu c;ibi, ücret tes b i tl o

ri r;üç olan ve veri kaynakları da kısıtlı ::_,lan bir faaliyet koludur. 

Gelir talım.inlcrindo ya:rarlanılabilcm tck kaynak, Sosyal Sigortalar 

Kı..,ıT-ı.ımu İstatistikleri'dir. Ancak bu istatistiklerdeki ücrctlerin dey 

tc::'l2.m ücretleri belirlemediği bilinmcktcc''-ir. Lii;er faaliyet k...;llc.

rında olduğu gibi, beliren farklılıklar için bazı varsayımlardan ya

rc~lanılmıştır (88). 

Sosyc.~ı Sigortalar Ra;paruuınc~c~ki ücretliler sayısı, 1975 yı

lı hariç, diJ,er yıllarda Genel Nüfus So.yımı kapsamından düşük çıknı.r.:.k

ta~ır. Lu nedenle Sosyal Si2ortalar kapsamı dışında kalanlar, baş

ı:- birdeyişle sigortasızlar için do ,,:·elir tahminlerinde bulunmak zo

runlu olmuştur (89)·. 

(88) Scsyal Sie,ortalar Kurumu İstatistikleri 'nde yer almayan öderüc
lcri bc.:lirlcmek için, 11 İstihraç So.m::.yin ndeki eğilimlerden ya
rc:::rlanılmıştır. :L.unun için de öncelikle, Sosyal Sicortalar Kuru
nu İstatistikleri 'ndcki ortalo.rı12. ücrctlerle, "ivladon İstatistik
leri 11 ndeki ortc::lama :.:-:-"Y'etler bulunmuştur .• Eaha sonra bu ücret
ler in birbirine sranından ya:rarlc.narnk, işçilere ye.pılan to.:ı;:ılc;ı:ı 

ödemeler tar.Lmin cd ilmiştir. Oranlc:~m:.:.ların kamu ve özel kes iı:ı -:.:]J.'J. 

ayrımına göre bulunmak istenmesine rr~i};men, vcrilorin özelli,~i 
nedeniyle bu c1urum ancak l,;no, ve 1975 yılları ~çin e,erçeklcşc
bilmiştir. ~u oranlar 1960 yılınc1c~ yüzde 57, 1~65 'de de yüzde 
44 cl.m.uştur. 1975 yılında ''Me.dcn İste.tistikleri 11 ayrıntıları ilc 
dcrlenemedi~inden 1970 ve 1975 yıllerında aynı oranlardan ya
rarlr::.nıl.m.ış ve :..ıranlar kamu kes ililinele yüzde 4~, özel kesimde 
ise yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir. 

(89 )S·:.~syal Si[;orto.lo.r Kurumu ka:ı;:samı dışında kal?~nle.rın gelirleri
nin tahmininde 11 İstihraç Sanayiıı nde uyculanan y-öntem uy;;:,ulan
mıştır. :ı.)urada büyük ve küçük işyerleri ayrımınden hareket e
clilıİı.iş, 1963 vo 1970 yıllarında yc.rılan 1'Sanayi ve İşyerleri 
S ey ını ı 11 sonuçlarından yararlanılı:nştır. Ortçüama ücretler d e 
cösterdikleri e:·;~ili:rnler yonünden berı.zcr faaliyet kolu, "Top.,.. 
tan ve Perakende Ticaret" alınmı;itır. :Lurada küçük işyerlerin
de çalışanların ye. da başka bir deyişle sie;ortasız c·larak çsı.

lışanların Gelirlerinin, sicorta kapsamındakilere ya da büyük 
işyerl·erinde çe.lışanların, gelirlerine oranı ;1960 ve 1965 yıl
ları için yüzde 47, 1970 vılı için de yüzde 48 olarak tahnin 
edilmiştir~ 
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:F 'ro:ptan ve PGrakende Ticaret 

:ı..,u faaliyet kolunda faktur :geliri tahmini, gelir ve üre-~Yim 

ye;l u..ıı.c1Gn yapılınaktadır. Ancak gelirler yoluyla yupılan hesaplama yön

tcr.ünc~c, t:,elirler oldw];undan daha düşük çıktıt~:ı için: üretim yolunP, 

ucnülrlüştür (90). Ücretliler-in gelirlorinin tah.ııinindo Sosyı::l Si;or

tc~lc~r Kurumu İstatistikleri ile, Levlct İstc::tistik Enstitüsü 'nce 

1963 ve 1970 yıllarında yapılan ve bütün 0c1cmcll:iri kapsı::yan 11S_;:~!l?:Y-.t 

yç _ _İr;yc_r1Ç-_r..i •. 9..§l.±~ 11 anketlerinden ye.rfc~lenılmıştır (91). :ütün odc

acluri kapsadısı iç'in bu anketler tercih edilmekte birlikte (92), bu 

kullnnım da tam anların ile 1970 yılı iç in vlmuştur • Li:~ er yıller da 

2.nco.k Susyal Sigortalar Kuru.'1lu İsta tistiklcri ile birlikte tal::ıminler 

ynpılabilmiştir-

nsanayi V(f) İşyorlcri Sayımı" .?cnuçlarıtı.dan he.rekctle' önce .,,. 

ücrctlilc.rin büyük ve küçük işyerlerine ,_>.;;re dağılımları tah.'Tıin odil

:r::ıişti:r. l.ir varsayım yo.pılarak 1963 s:-'.yımına göre büyük işyerlerinde 

ç~-:.lırgr:n ücretliler te;~::.ılr~mı, 1960 ve 1965 yıllo.rı için de r;eçerli se.~ 

yılmı~tır • 1975 yılı için de, 1970 s2yımınc"l.G.ki büyük işyerlerindeki 

ücr c; tl il cr toplc::.mı esc::. s nlı:nı:ııştır. iJu seyıle.r Genel Nüfus Sayımı to ı)..;. 

ıc~rııınc1r.n çıkc.rılarak, ccriye kalanlar küçük işy8rlerin1e çall.jan üc·-

retlilor olarak düşünülmüştür (93)• 

Gelirlerin tahmininden önce, 1963 ve 1970 "Sc:no.yi ve işyer

leri St::,yımı" anketlı::;rinden ,büyük işyerlerinde çalışnnların ı;olirleri 

(SO) DİE; A.l:~·e., s.37-44· 

(91) .:..cJt. DİE; Sanayi ve İş;ıerleri Sayımı Seri: 2; Ticnrct.-uıaştırı:ıa 
H~~t!crl_eşmc-1-Iizmet 1964, Ankara,l969. DİE; 1970 Sanayi ve İşycr..;. 
lc::Ti Sayımı III~Ticarot, Anke.ra ~1975. 

(32) :....ır başka neden olarak da, Sosyal Sicortalkapsamının _;ldukça 
düşük, buna ksrşılık anketler k<:.~:-ı;)sr~mının Genel Nüfus Sayımı ka:p
sc:mlsrına yaklaşrıış ulrrı.ası ileri si.1.rLı.lcbilir. 

(93) :...u şekilde bir Vt:;rsayım tartışrı.ıa lcnusu yapılabilirse de:, so
nu.cun :pek etkilerurıiyece2;i ileri sürülebilir. 
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::~uluı1J.ı:uştur. (1963 yılı ortamaların::lan ?1960 ve 1965 yılları, 1970 

yılı ortalamalarından da;l970 ve 1975 yıllc::.rı için yararlanılmıştır(94). 

~üçük işyerlerinde çcı.lı9an1arın gelirlerinin tahmini için do; 1963 

ve 1')70 sayımlarında küçük işyerlerinde ç1~~lışan ücretlilerin gelir

lerinin, büyük işyerlerinde çalışanların {,Olirlerine oranından ha-

r~kct edilmiştir (95). 

G• Ulaştırmc., Haberleşme, :Oc:;,~<lc'.m~ 

~:urade. faktür [elirleri, ayrı111 yapılan üç sektöre &öre 

f:.Tklı yullardan t?.hırün eiilmektE:d ir. Öna1 kazanan tahrrün yolu, ge

lirler yolu olmaktadır (96). Toplam fc.ktör celirleri içinde,ücrctli

l;_.:..~in ;_ slirlerinin t::::.hmininde Sosyal Sir;orta Kurı..;unu İstatistikleri 
,, 

~:~ışın·:l2, ozel bir çeclışma yapılmış ve T. c.:.e.şbakanlık YükseL~.2:J1Q:t~ 

l_d110 Kurulu_Jıl;J..ık RaJ2orla!_'.ı,1 ndan yararlanılmıştır (97) •. Gelir tah

minler ine: e kamu ve öz·el s ektör ayrımından hc.reket edilmiştir. Kamu 

i:::,ıy orl erin d e çalışanların g:elirleri T. C.:L f:lşbakanlık Yüksek l:enetloıno 

(9 4] .. ıs 63 yılında büyük işyerlerine"~· ç::::lışr:~nlr:rın ortale.:m.a celirlc
rinin, yine aynı yılda Sosyal Sicorta kapsamındakilerin ortala
mc t':clirine oranı yüzde 91 'dir. ~u cran 1::.160 ve 1965 yılı için 
kulls.nılmış ve bu yıllardaklti si c;orta tel ir leri yüzde 9 oranı 

ilo ça:rınlarak, sicortalılara ya:;;nl::.n toplam ödemelere ulaşıl
mıştır. l970'd8ki t:elirler aynen eclını."'lış ve bu yıl için bulunan 
yüzde 48 0ranı, 1975 yılı için kullanılmıştır. 

(96) 

( ,~.,\ ') 1 ) 

1963 yılında küçük işyerlerindo çc.lışan ücrotlilerin,· büyük iş
yerlerinde çc:::lışan ücrotlilerin cclirlerine r.:.:·ranı yüz:::1c 47' 1970 
yılında ise yüzde 48 clffiuştur. lS63 yılı oranı 1960 ve 1965, 
1S70 yılı oranı da 1975 yılları için kullanılmıştır ...... ulunen 
::.ırE:nların incel une yt,:pılan yıllo.rc1c. :Jüyük işy erlerin,:'leki ortnlc,
me. ücretlerl0 çarpımı, küçük işye:rlcrindo çalışan ücretliler in 
crt&lama ücretlerini vGrmektedir •. 

"Ulaştırma, Lepvlanıa, Haterleşnıo 11 fac.liyct kolunda kamu kosi
rr.:.i işyerleri olarak; J?TT, Türk H2VT', YcllEı.rı, T.C.D~vlet l~emir

yollr::rı, :ı ...... Ioniz Nakliyat, ~)onizcilik .i.ankcı.sı ve Uçe.k Ser
vis i alınmıştır. Laha geniş b il ci için, T •. c •. ....;aşbakanlık Yük~ 
s ek DenıJtleme Kurulu 1hun belirtilen rapurle.rına bakılması. 
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KcU'ulu :ıı?aı..orları 'ndan aynen alınmıştır (go) .• 

Kamu kesimi dışında kalan ücrc:tlilor için r;elir tahmini, 

c:i~_-ur f2E',liyct kollerında olduğu :sibi büyük ve küçük işycrlorindo 

çc:-~lışc.nlar ,ya da Sosyal Si(~Ortalar kr-;.:ps:::,"mındc:ı. ülu:p ,.,olm::.~ma yônürıchm 

ycpılmaktadır. .:U urada 1960 ve 1965 yıllo.rı için 1963 "Sanayi ve İş------· .. ~ .. ___ .. ··----·- --. 
:;rorlori Sayımı'' ndan~ 1~70 ve 1975 yıllur ı için de Susy::ü Sigortalar -- -·-··----... ---·--
Kı)..rumu İstatistikleri 'nden yararlanılmnkt~:c1ır- • ..ı..;üyük işyerlE:ıri ve si

r,·,:.rt.:;-, ksfsc:m.ında çalışanların t;elirll'ri belirtilen 11.Sanayi ve İg~<::::ri 

S:?:Y.ıı:u" e.nketlcri ile Sosyal Sigortalo.r Kuru.ı:ıu İstatistiklGri 'nden 

tr~hEıin edilmiş (99) ~ küçük işyerlerinr.lo y2 da sigortasız olarak çs.

lışcnların f?:elirlerinin tahmini için c1c bazı varsayımlar ya:pılmııt

tır (100) ~ 

GGrülGce~i c:::ib~, iki gru:p için t_::clir tahmini yc:q:ıılmaktadır • 

.J..U [TUflRrdnn biri, kamu kesimindeki işy-erlerinde çalışan ücretliler 

(Su) 

(J:J) 

(100_} 

Lu kuruluşlarda çalışan ücretlilorin ss.yısı y0nünden, bir sorun
le~ kGrşılaşılmıştır. iunun da nedeni, bu kuruluşların ula ştır-· 
r;m, depulama ve haberleşme işlori clışında 11 Taşı t Araçları Scmn
yi11, "Mali Kuruluşlar" ve 11 İş Hizmetleri ve Kişisol Hizmetler" 
cibi faaliyet kcllarına e:;iren ücretlileri de çalıştırmasıdır. 
Lelirtilen işleri tören ücretlilorin <elirleri, di/ler faaliyet 
kollarında hesaplc:ı.ndız~ı için, burc.c.1c-ü;:i to:ı;:lamds.n çıkr:~rılmıştır. 

:.u durum yurtiçi faktör geliri yönün,lcn de önemli olınaktc:c1ır. · 
Çünkü aksi :ıtakdirde bu faaliyet kulunc:.aki faktör coliri, oldu
~_:undan dRha yük s ek tahmin edilmiş ~ls. c2.ktır. 

lu fauliyct kolunc.~a ı:: evlet İst2"tistik Enstitüsü 'neo "Sane,yi ve 
İşycrl8ri Sayımı" yalnızca 1963 yJ_lı için yaı;ılrıııştır. Sosyal 
Sic__ortsl&r Kurwnu kf.:psamındaki ücrotlilcrin -::ırtnlama gclirlGri
nin, sayım s:.:muçle.rındaki ortalcm.c. r;clirlere oranı yüzde 73 'dür. 
1S60 ve 1965 yıll[ırında Sosyal Sicort:::~ kaı:;so.mındaki ücretlilt::rin 
,>elirleri yüzde 27 ile çar:pıldı,~ınc1n, sic,orta kapsamındaki üc
rctlilerin to:ı;~lo.m Lelirinc ul2.şıl:r:ıaktadır. lıurad2. veri eksik:li
,::_(,i nedeniyle ,1970 ve 1975 yılları için farklı bir yöntome baş
vurulmuştur. Kamu kesimindeki işyerleri için özel c'larak derle
non ortalama ücr c tl erin, bu defa Scsy2.l Si[ or tc: ka:pss.mındaki ka
ı:ıu işyerlerinde çalışanların ortcüame. ücretlorine ::::ıranınc:~c:.n ya
r2rlanılmıştır •• 1970 yılında bultınan ore.n yüzd c 54, 1975 yılı 
için is c yüzde 9 2 olmuştur. 1975 yılıneta c.;rc<nın oldukça büyü
düğü Görülmektcdir •. 
Küçük işyerlerinde ya da sigortasız olarak çalışanların geli
rinin tahmininc1c;l960 ve 1965 yıllr~rı için 1963 "Sc.mayi ve İş
yerleri Sayımı" ndaki küçüklerin :~;.clirinin,büyüklerin celirine 
orc.nından yararle,nılmıştır .- :Lu c.rc:n yüzde 56 olarak tal'.ı1nin e-, 
:'tilmiştir •. 1970 yılında "Sanayi ve· işyerleri Sayımı" nda ,"Ule.~
tırma ,re:polama ,Haberleşme" faaliyet k0lunun kapsanmanaş olması, 
nerieniyle, benzer faaliyet kulu '~lc:.rak "Ticaret" alınmıştır .• 
ı u1 un an oran da yüz d e 48 ulınuş tur. 
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olmr~ktc.c1ır. l!i~er t~rup ta Cizcl kesimdeki işyerlerinde çalışanls.r ç

ı u:;_::, :nınlr.rın [:'elirler inin tahmini de S:JsyB.l Sit_-::crtalar K-ürm::m kar..;. 

sc::mınclc:.ki ücretliler ile, kapsam dışı kalan ücretliler için e_ynı ,ye.~-

~~ıırnıştır. 

H.· Msli Kuruluşlar 

1'1Vlali Kuruluşlarn faaliyet kulunda, :gayri safi yurtiçi hası±:· 

lr:(',[~n y::_>_ c18 gayri sefi katr:;.a değerden hc:rokGtle 1 faktör ;:;elirinin bu

lum-ı-:-.sın<'la, gelir yolu kullE-mılmaktadır (101). l.u faaliyet kolunda fak

tör eeliri tahl1lini; bankalar, tarım krc:di kuc:ı;:cratifleri, yerli ve ya

;:·c.ncı sicorta şirketleri, cdünç para veren kişiler ve sicorta kr)mis-

yunc1:tlc.rı için yapılmaktadır • .uiz de bu heseplamaya uygun olarak, ma-

li ki .. ıruluşlar faaliyet kolunda ücret "~clirlcrinin t~ıhmininde (102), 

nynı c,ruı::larc1an yerarlnndık (103). iınco.k Sicorta İs ta tis tikler i 'nrlcki 

(;elirler, tcp1E1m gelirleri bı;::lirlemed.ii~i için ele ,d.iı1;or sekt0rlerde 

olClu~~;u ci bi br,zı varsayımlar yapılmakts .. ~ır (104) ~ .Arık ot ya da Susyal 

Si,,~;ortclcr Kurumu kapsamının dışında kalnnlar ~ Si{_;crtasız c.:larak var

sc;.yılm2kte ve t;,elirlorinin tahmini için br:zı işlemler ~,~crek.i1ıe:ıtte-

(101) ~İE; A.b.c., s~6. 

(102) :;_.-c; crupların tcplat1 gelirleri gelir y· ı unclen hcsR;lenc~ıÇ~ı için, 
~evlet İstatistik Enstitüsü 'neo c.nkct çalışm&l~:ı.rı yr::ı:ılmr,ktac'.ır. 
iınCELk bu anket çalışmaları yatınlcTıı:tJ'Jrıakte.ılır • .:._u çe.lışmelarc!c.n 

yc:rc~'.rl<:marD.k, ts.rafımızdan ücr-:;tlilcrin c:,e:lirleri tahmin odil
r:ıiş, z"',runluluklar nedeniyle 1960 yılı yerina' 1961 yılı veri
lc-ri kullanılmıştır. 

(103) Devlet İstatistik Enstitüsü' Anketleri 'riaBn y&rarlanarak gelir
leri tarililin edilen g-ruplar ilk üç ~~;rup clmakta, Jdünç ı-;are ve
ren kişiler ve si~ort~ komisyonculnrı bu anketlerde yer slmamak
tnc1ır. :...uxıların :~;elirleri için·,s.:;.syc.l Si::ortc:~ıar Kurumu İstatis
tikleri 'nden y<:-..rtırlanılmıştır·. 

(10-i.) İnccL:men 'yıllarda s-Jsyal SigvrtalC'.r kapaemındaki ücre;tlilcrin 
, elirlerinin, ankot kapsamındakilerin ;,olirlE..rine --_,r~mından ya
~nrl&nılmaktadır. ~u oranlar l960'da yüzde J4, l9G5'de ytizdc 65, 
l970'de yüzde 63 ve 1975 yı1ındec d::-~ yüzc1e 47 (/lmuştur. 
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dir (105) . 

.LCU faaliyet k.:;lunda g0rülc1ü~'.ü [:ibi; &nk et kapsecrı-ıındakilor, 

s~Jsy.s.l Sigortalar Kurm1u kapsamındakiler ve küçük işyenl erinde ya -~n 

s ir_ortr.s ız c larak çalışanlar için :;;slir tnhminl eri yı:::. :pılmıştır. 

İ4 Sosyal ve Kişisel Hizmetler 

rısosyal ve Kişteel Hizmetler" faaliyet kolu, kamu kesimi 

c.~ışın;:lc. hizmet üretenler in fakt'i.:;r gelirıorini uluşturırıe.ktadır. :...uradz:. 

fc.:.üct:_;r cclirleri Devlet İstatistik Enstitüsü'nce celir yulundan he-

s c rı c.ru::ı.f',k ta_d ır . -oy .:::.nncla o ka ps !lmınrl nk i m csl ek s ahipler in in kazanç..,.. 

ları ,:_:elir verc,isi ve kurumlar vorc.:isi bcyennamolerindon, beyanname 

kc.~:;;:sc..nınc1E~ olmayan Lrur;ların kişi başınn t:clirleri de.ı diğer kaynak

l;:;rc"Lc.:-.n yc:-~rarlanrırek t::hı:ıin edilmckt e:.~ ir (106). 

::Gu fac:.liyct k,Jlunda çalışanlz:.rın sc.yısı yönünden, bir so

runlc karŞılaşılmakt:::~c:~ır • .uilindi,~i r:ibi ücrctlilcrin iktis~di faali

yet k~.,-llEcrınE~ i:_:;·Jre da(;ılımları, Gcnol l'iüfus Sayımları ile tahmin e

C1,ilmc.;kte, fs.ka t bu sc:.yımlarda ücretlil erin kctmu ve c zel kosimc1eki 

c1cci:~ılır.ıları yer almndıgı için de, kamu kosi.ır..indeki memurlar da topın

mc clc:hil clmaktadır, Lu neclenle "Sosyal ve Kişisel Hizmetler" faali

yet kc-lunda çalışan ücretlilerin bulum:t'::·ilEwsi içi:rı, ":Devlet Hizm8t

lcri" nc~c çalışan U.crotlilerin çıkarılmc.sı cerekm0ktodir. i:urada da 

2,ynı işlem uyculannış Vü daha sonra c;0rülccek olan n:Jevlet Hizmetle

ri" ndo çalışan ücretliler, Genel Nüfus Snyımları 'ndaki "Hizrnetler" 

(105) Anket ve Sosyal Sicortalar kapsc:~mı dışında krı.lanle.rın Gelirlo
rinin tahı:rıininc1e,benzer faaliyet k:.;lu olarak 11 Tico.rct" alınnıış
tır •. Önce 1963 ve 1~70 yıllarında ''Sanayi ve İşyerlcri Sayıuı.:f" 

nc1a küçük işyorlGrinde çalışanlc:.rın c;elirlcrinin ,. büyük işyer
lerinde çalışt:mların (iE::lirl8rine (;renlHrı bulunmuştur. lulunan 
0ranlar 1960'da yüzde 47, 1965'dc yüzde 47, 1970'dc yüzde 47, 
1975 'de de yüzde. 47 olmuştur, G·_:rüldü[;ü gibi,oranlar bütün yıl
lar için se.bi t k~tlmaktadır • .;.,u faaliyet kc.lunda büyük işyerio
rindeki ortalamo. ücretlerin, bul~wn oranlarla çarpılması so~ 
nucu;küçük işyorlorindeki ort2.lı:~mc. ~-:~lirlere ulc:-~şılmıştır,, 

(106) DİE; A~~.e,, s.5ô-60. 
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toplamından çıkarılmışt.:ı..r• 

"Sosyal ve Ki§isel Hiz:tnetler 11 faaliyet kolundaki ücretlilo

rin gelirlerinin tahmininde tek kaynak.- Sosyal Sigortalar Kurumu İs

·catistikleri olmuştur, "1963 Sanayi ve işyerleri Sayımı" sonuçları dn 

bulunmakla birlikte, bu sonuçlardan ancak bazı varsayımlar için ya-· 

rarlanılmıştır. Sosyal Sigortalar Kurtmıu kapsamındaki ücretlilerden 

(;e:, kamu kesiminde çalışan ücretlilcı" çıkarılmıştır. Bu ücretlilerin 

:~~~,lirlerine Sosyal Sigorta İstatistikleri 'nde görülmeyen ödemeler i··

çin ekleme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bazı varsayımıara baş

VL~ulmuştur (107). Sigorta kapsamı dışında kalanların gelirleri için 

de, benzer faaliyet kolu olarak seçilen faaliyet kolundaki eğilimler

elen yararlanılmıştır (108) • 

.Burada görüldüğü gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında

ki ücretlilerle, kapsam dJ.şında kalan ücretliler için gelir tabminin

de bulunulmuştur, 

(107) Sosyal Sibortalar Kurumu İstatistikleri 'nde yer almayan ödeme
ler için, "Ticaret" faaliyet kolu benzer faaliyet kolu olaral;: 
düşünülmüştür, 1963 ve 1970 11 Sanayi ve işyerleri Sayımları 11 nc1a~ 
"Ticanet" faaliYet kolunda anLet ortalama gelirleri ile, Siror
ta İstatistikleri 'nd eki ortalama gelirler bulunmuştur. 196 3 o
ranı; 1960 ve 1965, 1970 oram da? 1970 ve 1975 yılları için L"L:.i 
lanılmıştır, Oranlar 1963'de yüzde 91, 1970 yılında da yüzde 87 
olmuştur, ;Bu durumda 1960 ve 196 5 'de Sosyal SiLorta İstatistik· 
leri 'nde ki ortalı;mıa gelirlerc yüzde 9, 1970 ve 1975 yıllarında 
da yüzde 13 oranında b ir ekleme yapılmıştır. Burada 196 3 "Ss.
nayi .ve işyerleri Sayımı" ndaki "Hizmet" gelirleri ortalamasın
dan yararlanmak, eğilimlerdekj_ uyumsuzluklar nedeniyle mümkLi.n 
olamamıştJ.r, 

(108) 1963 ve 1970 "Sanayi ve işyerleri Sayımı" nda "Ticaret" faali
yet kolunda, anketlerdeki ortalama gelirlerin, Sosyal Sigor·ca 
kapsamındaki ücretlilerin gelirlerine oranı bulunmaktadır. Bu 
oran 1963 'de yüzde 47, 1970 yılında yüzde 48 olmuştur. Yüzdo 
47 oranı; 1960 ve 1965 yılları, yüzde 48 oranı da; 1970 ve lS/5 
yılları için kullanılmıştır. Başka bir deyişle si:~ortasız ola
rak varsayılan ücretliler in (:,elirleri, inceleme yapılan yılla:ı.~ 
da anket kapsamındaki ücretlilerin ortalama gelirlerinin 1960 
ve 1965 yıllarında yüzde 47'sine, 1970 ve 1975 yıllarında da 
yüzde 48'ine eşit olmaktadır. 
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Bu faaliyet kolunun toplam faktör gelirinin,fonksiyonel 

e::elir dağılımı yönünden btilüşürnünde, emek faktörünün payı ile ilgili 

olarak, önemli bir sorunla karşılaşılmıştır. Bu bölüşümde ücretlile

rin gGlirleri, toplam faktör gelirler inin tamamına yekın tahmin ed il-~ 

miştir. Daha sonra belirtileceği gibi sorun, bu faaliyet kolundaki 

ücretliler in, Devlet İstatistik Enstit·üsü 'nce olduğundan çok daha az 

trJını.in edilmesi ile ilgili olmaktadır. 

J\ Devlet Hizmetleri 

"Devlet Hizmetleri tı ,kamu kuruluşları tarafından ye.pılc.n 

vo 2.macı kPmu hizmetinin sağlanması olı::n bütün fae.liyetler olmakta

dır. Bu faaliyet kolunda yurtiçi faktör gelirlerinin tahmini, Devlot 

İstatistik Enstitüsü'nce ödemeler yol,_zyla yapılmaktadır• Bunun dn 

nod eni~ '1Bu faaliyet kol unun ye,pün ger c ği, Devlet Hizmetleri için 

bir satış değeri hesaplamanın mümkün" olmame.sıdır. Ödemeler yoluyla 

fakter gelirinin bulunmasında bu ödemclGrin içine maaş ve ücretler 

ilc, ayn~ olarak sağlanan çıkarlar dahil olmaktadır. Elde edilen 

topl<:ımcic,n~yin8 milli gelir tablosunda yer ~,lan aşınma ve 8Skime pa-

yı çıkarılarak (109), "Devlet Hizmetleri" faktör gelirleri bulunmak

tc.dır. Llde edilen bu faktör gelirlerinin tc-;mamııiı da,maaş ve ücret

ler oluşturduğu için, gelir tahminleri yapılması gerememektc ve 

f.s.ktör gelirleri toplamı milli gelir t.::-~.blolc::rından elınmaktadır (110). 

11Devlet Hizm0tlcri" nde çe.lışnnls.r yönünden kerşılE:şılan 

sorun, bu faaliyet kolunda çalışanlc:.rın s~:~yılarının bilinmemesinden 

ortGya çıkmaktadır. Çünkü daha önce görüldüğü gibi,"Sosyaı ve Kişi

sel Hiznetler" faaliyet kolunda çalışanlc.rın gelirlerinin tahmini, 

(109) Bu konuda bak. DİE; A.g.e., s.60-62. 

(110) Daha önce de belirtildiği gibi, milli gelir tablolarından a
lınan toplanıdan, aşınma ve eskiı::ıo p~y-ı çıkarılmaktrı.dır. lm
C2k burada bir sorunla karşılaşılm8.ktadır. Oda aşınma ve es
kime payının,milli gelir tablolarında toplam olarak yer aldı
ğıdır. Daha sonra görüleceği gibi, bczı çalışmalardan yarar
lr.ne.rak, faaliyet kolları i tib2riyle aşınna ve eskime peı.yla
rı bulunabilmGktedir·l'il 
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önc:.likl:::. "Dovl ct Hizmc. tl eri" nd e çalışc:nL:rın bilinmosine bcı.ğlı ol

m::--,ktc--. :Lır. I·urada öneml i güçlük, ka:r;m kuruluşlerının iktisad i amaçlı 

görLvlcrlc dG yükümlü oL;ıc.sı vo bu işlerde de ücretli istih.J.am ed:ilmo

sic~ir. İktisadi amaçlı kuruluşlard2, ÇE:.lış::.~nlc.rın ye.rattıkle.rı faktör 

geliri ve elde ettikleri emek g,§lirleri? o iktisadi fZ>aliyct kolları 

içine~ e tahnıin edildiğinden 1 "Devlet Hizmetleri" faaliyet kolunım kap

sc.nn Cışıncla kalmaktsdır. Kamu hizmetlerinin 9 ekonomik nitelikli hiz

metler-:'. en e,yrılmasında _Devlet İstatistik Enstitüsü 'nce başvurulan öl

çü~ hizmetlerin masraflarının karşılanması şekli olmuştur (lll). 

"Devlet Hizmctl eri" nd e çe,lıç:::.nls.rın tahminini Genel ve 

Iü::tn::~ Bütçelerle, Özel İdareler, Belediyeler ve Köy İdareleri ve di

;;,E:r Devlet Daireleri' ncı. en hereketle bulc.mc.~dığımız için, ·ra~}€.§ t:fl:e 
yolc~c.n ;:rt:.rsrlanılmıştır. Bunun için de.~ T. C. Erııekli Sandığı iştirak

çilerinden hareket edilmiştir. T.C.Emekli Sandığı'ndan özel olarak 

ckrl :n en bilgilerden hareketle, Genel Bütçeli Kuruluşlarda, Özel İda

ı· cl ere~ c 9 Bclediy el erde ve Ka tma Bütçeli Kuxul uşls.rda çalı şe.::.ılar top

lr:~ru;,ıs;tır. Bu toplama, Sosye.l Sigortalt:~J:' Kurunıu kapsamında bulunan 

kc:-.r;ıu kc: s inündeki "Amme Histıc tl er i" nd e çc:,lışG.nlar da ekl onmiştir. Bu 

ş ekilc1 e "Devlet Hizmetl E:ri" fa[üiy et kol unc1a çc.lışan maaşlı ve üc

retli sr.~yılarına ulaşılmıştır (112) o 

:F·aktör payle.rının gerçekçi olF::::'c::k b E:lirl en eb ilmesi için· 
.1 

öncelikle yurtiçi faktör geliri gerçekçi tGhınin edilmiş olmalıdır. 

Dc.hc. önco iktisadi faaliyet kollarında g(:.lir te.hıninleri ile ilgili 

D.çıkL··mE'.l<::rda da görüldüğü gibi, ülkemizc:e iktisadi faaliYet kolla-

(lll) "Eg·cr .s.maç 9 masrafların hizmet ve ııı2.lın satış bedelleri ile 
kf'.rşılanması ise; bu hizmet ve malın tir s timine ait faaliyet
lcr,ait olduğu ekonomik faaliyet kolunda gösterilir. Eğer hiz
met ve mal9karşılıksız olarak hiçbir şekilde masrafları karşı
lamayaca~ itibari bir bLdel karşılığında arzediliyorsa,bu 
gibi fae:.liyetler, kamu hizmetleri olarak kabul edilmektedir. 11 

b8k.DİE; A~g.e~, B.60. 
(112) Üzel olarak derL:men verilerle yapılr,n telınıinin geçerli olduğu, 

yc:.lnızca sözleşmali kamu personGlinin bu tahminler içinde gö
rülmc.G.iği ilgilil Gr ce b elirtilmiştir. 
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rının özclliklE:ri ve de veri eksikliği n0.deniylE:, milli gelir tahmin

lerinde üretim, gelir vc ödeme yollarınc.~en üçüne de başvurulmaktadır •. 

Bu üç tahmin yönteminde de, veri eksikliği aynı derecede önemli so

rlın olmı::kte., çoğu kez varsayımlar geçerli kılınmaktadır. ,Devlet İs-

te. tistik :Enstitüsü 'nün "Türkiye Milli Geliri Kaynak ve Yöntemler 
-•·-"-- ·~ •·--·-· • ·---- ~-- ... w•~•·-• ·-·-

19-<6-197~ 11 adlı çalışmasında da aynı y2.rgı pe,ylaşılmektadır. rıTürki

yc'dc Killi Gelir hcsaplanırken,birbirinc eşit sonuçlar verE:n bu 

üç yold2n hiç biri tam olc:.rak kullanılmc:'.mc:kte.dır. Başke bir deyişle 

y2.lnız üretim ve;rpalnız harcamadan gic..1ilcrek,milli gelir tahininle

ri ys.pılme.ınaktadır. Bu nedenlE: de eldeki verilerin doğruluğunu kont

rol imk~nı bulunmamaktadır:_,!' denilmekteC.ir (113). Bu durum tGsbi ti, 
......:; .... 

üneelikle ülkemizde yurtiçi faktör geliri tnlwıinlcrinin tartışıla

bilir olıncı.ktan çıkarılmasını zorunlu kılmE~ktadır •. 

Bilindiği gibi çalışmamızın önemli özelliği, yurtiçi fak

tör c;c...lirinin bölüşümünde, emek faktörünün pEı.yının belirlenmesidir. 

Ancak daha un ce do görüldü<3ü e:ib i, ö1ı..:.mli darboğazlarla ka:v·şiaaıt:ıJL

mıştır, Bunlarin ötı.efnlileri şunlar olmuştur • 

A. Toplc.:.m ÜcrctlilE:r ile Bunlr,rın .İktisadi ]·aaliyet 

Kollarıne. Göre Dağılımının Bclirlenmesindeki Güçlükler 

Em.ek faktörünün toplam faktör geliri içindeki pe.yını be

lirleyebilmek için, öncelikle ücretli ve mae.şlı ole.rak çalışs.nların, 

gcrçGkçi olarak tesbiti gerekmektedir . .Bilindi~i gibi bu tesbit,ül

kcmizc1o Genel Nüfus S2.yımları ile yapılm::J.-;:tçu:lır. Ancak daha önce 

belj_rtilen nedenlerle, gerek iktisaden f::.c,l nüfus içindeki toplam 

ücx·otlilcr sayısı, gerekse ücretlilerin l;;:~i.tiJ;. içindeki dağılımları 

tartışma konusu olmaktadır. 

Öncelikle ücretliler sayısının düşük tahmin edildiği gö

rüşürıc.~ ey iz. Bunun nect.:.mi de, iktisad en fat:.l nüfusun ,mesl ekteki (iş

c.~c.:ki) clurı.:ırıılarına göre dağılımında, ücretlilc:rin diğer gruplarda 

~~:~-~ .~:.:.:.::si ya da göstc:rilmGsidir. Bulgulc~rımız ·ve gözl(ltllerimiz.·~ üc-

(llJ) DİE; A.g.e., s.3. 
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rctli olı:,rak çalışanların kendilerini~ t;_rım kesiminde "Ücretsiz Aile 

İşçisi 11 ,şehir kesiminde de nKendi Hesabına Çalışanlar" olarak belir

lediklerini göstermektcdir ~114) ~ 

Yine aynı şekilde ücretlilerin iktisadi faaliyGt kollarına 

göre dağılımı da, gerçek çi olarak tesbit edilememektedir. Özellikle 

11 'I'Z.l'ım, Avcılık, Ormancılık, Balıkçılık", "İnşaat ve Bayındırlık İş

lc..ri" ilE:..," İstihraç San2yi" nde ,faaliyet kollarının benzerlikleri ya 

da öz cllikleri sonucu iş değiştirmelGr ole,ğ8.n olmakte.dır o "'I'optan 

P~.~.r:::.kende Ticaret" ile, 11Sosyal ve Kiş is cl Hizmetler" fae.liyet kol-

l:::ı.r·ı <:T2.sında da bu dururiı.a karşılaşılm:;.~;#~~ır. Çünkü b elirtilen ıe,a

liyct kollerında geçişler kolay olmakta, geçici ya da mevsimlik ça

lışı:ı2. de. bu duruınu hızlandırmaktadır. Belirtilen nedenler,bazı ikti-

s2d1 facliyet kollarındaki ücretlilcrin olduğundan yüksek taruni-

ninc yol açmaktadır. Kişilerin gerçek ınE:slcklcrini belirtıncmesi, yıl

d::.n yıla değişen kodlamalar ve fae.liyct kolları e.rasınde.ki geçişler 

de 
' gerçekçi tesbitl-erde bulunmayı önleyen diğer etkenler olmaktadır .. 

1:"~: Ortalama Ücretlerdeki Ya da Gelir Tahminlerinde:ki 

Veri Eksikliği Sor~u 

Görüleceği gibi emek faktörünün gelirinin tahmininde yarar

Innılan tahmin yönt8mi, gelirler yolu o1mc:ktadır. Bunun için de üc-

r..::::tli ve maaşlı olc:crak çalışanların tahmininden sonra, bunların or

tc~lcır..ıc, ücretlerinin ya da ortalama gelirlerinin tahirrini gerclrnıekte

dir. Bu şekilde çalışanlar sayısının~ bulunan ortalama gc-lirlerle 

ç::rpımıylc:, o iktisadi faaliyet kolunuı-ı ,~~~ktör gelirleri bulunabil-

moktcdir. 

İktisadi faaliyet kolları içinde "Trrım, Avcılık, Ormancı

lık? Bc,lıkçılık" faaliyet kolunda genel ni tclikli veri kaynakları yok 

t!ib iCtir. B1: n edenle bazı örnek çalışmalarde,:q\~yararlanarak, gcnell e-
... ~ ~-;· 

r:ıcler yr::.pılmış bu da gerçekçi sonuçl2rn ulaşılme.sını güçlcştirmiştir. 

(114) D:::.ha önce bu bulgu ve gözlemler belirtilmişti. Bak. "Ücrctli
lcrin Talıminin s .. J26-340. o 
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Diğ8r fas.liy.:.. t kollarından "El e:ktrik 1 Gaz, Su ve Temizlik 

"İnşaat ve B2yındırlık İşleri 11 1 "Sosycü ve Kişisel Hiznıet-

ler" ferliyet kolunda gelirler, Sosyal Sigort::ü<:~r Kurumu İstatistik

l~:ri' nd8n yararlanılarak tahmin edilmiştir. Ancak Sosyal Sigorta

lar Kurumu İstatistikleri 'nde, ücretlilcrG y1::q;nlan bütün ödsmcler de.

hc. önce de belirtildiği gibi yer almamaktedıra Sosyal Sigortalar Ka

n:.mu 'nv.n 77 .maddosine göre; ücretlilere sosyc~ı ame.çlarla verilen 

yoll~klc.r, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğwu ve 8Vlenrr.e yardınüa

rı ilc c-:yni ye.rc1ımlar sigorta is ta tistiklcrinde görülmemcktGdir. 

Yino K2.nun 'un 78. maddosi gereğince; glinlük keczançların, belirlenen 

ı.ist sınırının ü0i;;rindE::ki ücrotler de kapsc::~nmamaktadır. Ayrıca işvo-
. ': ~·: .. 

rcnlcrin, ücretliler için ödedikleri işveren primlori de ücret ge

lirl .. rinc dahil olmame.ktadır. Bu nedenle ücretlilere yapılan toplam 

ödemelerle, sigorta istetistiklerirıdôkJ. ödemeler arasındeki farkın 

de. b:.üı_muıJ eklcnn8si gürekınektedir (115). Bunun için çeşitli ve.rsa

yımlc;,r yc.pılmıştır (116). Sosyal Sigort2. İs tc-. tis tikleri 'nd eki gelir

lcr'il1 b:.üunme.sı ile ilgili olc:::rak yE~pıır-~n bir bcşka versayır.ı dec ,1969 

yılıncl::.·ki yıllık ortalamc:. çalışma günlerinin. 1970 ve 1975 yıllc::.rı 

içüı c;_cğişmc;;yerek sabit kaldığıdır. Bu yol2. başvurulmasının nedeni 

de; 19G9 yılından sonra Sosyal Sigortalr:.r Kur1.mıu İstatistikleri 'nde 

ücretliler in gelirlerinin eylül ayı i tibc-:riyls yer almasıdır-. Yıllık 

toplc:,m2. -ı.ıle.şabilmcsi için. belirtilen varsc.yım kaçınılm&z olmuştur. 

Devlet istatistik Enstitüsü'nün çeşitli anketlerinden ya

r2rl<.nJ_l2.r8.k gelir tahminleri yapılan; "İstihraç Se.nayi", "İme,lat 

sc~n2.yi ll' 11 Toptan ve Perakende Ticaret"' "Dsvlot Hizmetieri n fe.c-,li

yct koll2-rında önemli sorunlar le. karşıl2..şılıııe.mıştır. Yine bizim der

ı cdiğ·imiz "Ulaştırma, DE::polama, Ha b erl oşmo" ile ,"Jhali Iturul uşlar 11 

(115) Bu konuda yapılan bir çalışmaya göre de i a.yni ve sosyal yardım 
:--~dı sl tında sayıları 35 'i bulduğu ileri sürülen bu ödomelorin; 
1970 yılında saat başına brüt çıpl2k ücrctin yüzde 63.5'ini, 
1975 yılınd;:;, d2. yüzdE: 75 'ini bulduğu belirtilmektedir. Be.k. 
İşveren Bülteni, Türkiye İşvcrenl;Ş)nc1ikr:ları Konfederasyonu, 
A,;us to s 19 76, Ssyı. 68. 

(116) İlgili iktisadi f'c:·<·.liyc;;t kollarıncl~:~ bu v2.rsayımlar bolirtil..,.. 
diği için, bur2da tekrar edilmemckt~dir~ 
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iktis:':di far'.liyGt kollc.rındı:ı d:;. gelir t:ünninleri tutarlı olmuştur. 

YapıTian vnrsayımlar dışında: bir başke, önemli sorun da, ge

rek Sosyal Sigort2.L::r k8.pse.ını, gerekse IJcvlet İstctistik Enstitüsü 

Anketleri k2pse-ı.TI1.ı dışında kalan ücretlilc:r yönünden olmaktadır. Eu 

noc1cnl o iktisadi faaliyet kollarında s igortE~ yE. da anket kapsamında 

olc.nl~rlB., kapsam dışı ke:~lanle.rın gelirleri için bulunan oranların 

t[.:rtışmc konusu yapıle.cs.ğı açıktır (ll 7). 

C,~ Dolaylı Vergilerin, Sübvansiyonların, Aşınma ve Eskime 

Paylarını~~ Ernek ve D:!.[;cr Pc;ır.tör· Gel·irleri ·.Lrasındakj. .. -

Dağılımının .Lilinmemesi 

De,ha one e belirtildiği gibi, ülk:::.:mizd8 gayri safi yurtiçi 

h::.:sıle, ile,yurtiçi faktör gelirleri tople.mları Devlet İstatistik 

E..nsti tüsü 'nün Milli Gelir Tabloları 'ndan n.ynen alınmaktadır. Bu tab

lolc.rda sadeec. gayri scfi yurtiçi hD.sıle iktis~·!S. faaliyet kolları 

itib~riyle tahrrıin edilmekte, aynı şokilde yurtiçi faktör golirinin 

iktisadi faaliyet kollerına göre olu;mnnma yer vcrilmemektedir. Bi

zim ç2lışrr~mız yönünden de iktisadi fa~liyct kolları itibariyle yurt

iç i fc:.ktör gelir inin tP lımini ônc.ın kazc:ndığından, bazı işl cml cr ye.pıl

m;_'S::..c~ın zorunluluğunu belirtmiştik. Bu işlemlerin gpreği ol2r2k da, 

iktis2di faaliyet koll2rı i tibariyle tc:üını:.n edilen ge.yri safj'yurtiçi 

hc.sılc:ı.ds.n; dolaylı vc~c).l8rJ.e ~ aşıEma ve oski.ıne payl?.rı toplamları

nın çılwrılınası ve sübvansiyonların cklcr.ı.mosi gerE::lrnıektedir. İktisE3.

di fc.c.liyet kollt.:.rı i tibariyle dolaylı r~::,, .. rgilcrle' sübvansiyonların 
."h .... .;(< 

"'itJ! 
dc.,::ı.ıımlcrı 1975 yılı dışında diğer yı'rlr;:.r için biliru:rıektedir (118). 

Sorun c~şınma ve eskimo payları yönünden belirmaktc ve iktisadi faa-

liyot kolları i tibariyle, aşınma ve oskim .. c pc:.ylarına Milli Gelir Tab-

lolc~::c·ı 'nde:, yer vE:ril~ııe:r.ı.ektedir. Bu pe.yl:-.. rın bulunması için de, bc:zı 

(ll 7) Çe,lışEıamızda, incel cm e yapılan bütün yıllarda ve ~±~~i:tisadi" 
fc:·.E~l iyet kol und9. oranlams.lar yapıldığı görülecektir. Tek bir 
oranın bütün fe.r,·.liyet kolları ve bütün yıllar için kullanılma
ması~çalışmamızın özelliği olmaktcdır. Devlet İstatistik Ens
titüsü'nün "Türki;ye 'nin Gelir ve İstihdam Dağılımındaki YapıT~ 
sal .Değişim ve Kuznots Hipotczi" :::dlı çalışması,bu yönüyle ten
kit edilebilmektcdiro 

(118) 1975 yılı tabminlr:;ri de 7 Devlet İstı:~tistik Enstitüsü'ndE-n özol 
olcTak alınan bazı veril erden yare,rls.narak bulunmuştur. 
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';-'ranlamalardan yararlanı.lınaktadır . (119). 

İktisadi faaliyet kollarındaki gayri se.fi yurtiçi h~a·ala

c12.n, yine iktisadi fae.liyet kolları i tibc:Tiylc bulunan dalaylı v€:r

gilorlc aşınma ve oskime paylarının toplc.nıp 7 sübvansiyonle.rın çıka

rılmc~sı ilc elde edilen değerler, gürüleceği gibi yurtiçi faktör pay

l.c~rını oluşturmaktadır. 

Bu işlem, iktisadi faaliyet kolları yönünden yapıldığında 

bir sorın1 yaratmame.ktadır. Ancak dolaylı vergilerin, sübvansiyonla

r:ı.n, eşı:rune. ve eskime paylarının her iktis8di faaliyet "~lu içi:q,t;

mck vo diğer ürotim f'e.ktörlc;ri arasındr.~ki dc:~ğılımlarının bilinmemesi 

s orun olmaktadır. Daha başka b ir d ey işl o b ir ·iktisadi faaliyet ko-

l undc,ki toplam dalaylı vergilerin, sübvunsiyqJ.+ların, aşınma ve eski

mc pc.ylcrının ne ke,darının emek faktörüne, ne kadarının diğer faktör

lere ait olduğu bilinememektedir. Bu durumda, bunlnrın emek vG diğer 

f2.ktörlor arasınde. eşit dnğıldığı varso.yılmakte.dır. Bu ve.rs;:~~yımın da 

tcrtışılr~biJ;ir olduğu açıktır (120). 
"·.:' 

ll,. Tahminlcrin İhtiy:::iiıt;a Doğ0rlcndirilmesi Gereği 

Bu kısmın başlJ.ğı. daha önce belirtildiği gibi, ııTürkiye 'd;;; 

1960-1975 Döneminde Ernek Gelirleri T2bı::ıin Modeli" adını '.taşımakte.dır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü'nce de benimsenen bu modelin uygulanmasın

clc., mo d elden gol Em bir sorunla karşılr:;;:ı.lmamıştır. Ancak modelin uy

gulr::.rın12 sürecinde veri eksikliğindEm br:şka, mevcut verilerin de tam 

i:tnl<='J~ll il e güvenilir olnamas ı gibi sorunlc,r ortaya çıkmıştır. Yine 

but'J.nc kc=:dar verilerde ayrıntıya inilmcmiş olduğu ve alt dökümleri

nin yo.pılmadığı görülı:ıüştür. Şüphesiz ki çeşitli nedenler, emek fak-

(119) Dcha sonra yapıle.n çalışmalar gcirülcccktir. 

(l 20) Bu durum Devlet İs ta tis tik Enstitüsü 'nce yapılan tahı:J.ünlerd c 
dG, onemli bir sorun ol~.rak ort2.yc:. çıkmakta ve gözden uzak kal-
ms.ktadır. Bak. ECEVİ.T-:-ÖZÜTÜN; .A.g.e •.. ~ s.58! ·-·: ~ 
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tö:cünti.ı1 yurtiçi faktör gelirindeki pay un ctkilemişt:ir. Bu etkileme, 

emok gelirlerinin daha düşük tahmin edilmesine yol açmıştır •. (.!}, 

(;· ) , (.O ) başlığı altında yapılan de:c~~;rlemeler de bu durumu doğ-

:<:ulaına.kta dır. 

Öncelikle belirtmek gerekir zı, tahminler in e:,iivenilirli

.~:,ini kısıtlayan one:ınli sorunlar ya da da::cbo~azlarla karşılaşılmıştır. 

:Bu ;Jc)runlardan ya da darboğazıardan önemlileri, daha once de gorül

(l·J<ü __ ,i b i şunlar olmuştur: 

Toplam ücretli sayısı dalıe. c.t~s;ük tahmin edilmiştir. 

Ücretlilerin iktisadi faaliyet kolları arasındaki da6ı

lımları e,erç ek çi dG ğild ir. 

- Çeşitli nedenlerle ücretler, gcrc:k ücretlilGr ve gerek

::;;~ i::,;v,:;:r cnler tarafından oldu;'~undan d<üıa düşük gösterilmiştir. 

- Dolaylı vergilerin, sübvansiyonların, aşınma ve eskimo 

pEylarının emek vr:; s ermaye faktürleri erE_sındaki dağılımı tcıh.ınin e-

cl. il cmcmiş tir. 

Bütün bu.ıılar bizi, emek gelirinin C.'0"şük tahmin edildiği 

sonuc1..ma götürçın Jnomli ncdenlcr ya da etkenler olmaktadır. 
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III 

TÜR K İ Y E' D E 1 9 6 O - 1 9 7 5 D ÖN E M İ N D E 

:1! O N K S İ Y O N E L G E L İ R B b L Ü Ş Ü M Ü (DAGILDII) 

I. TÜRKİYh 'DE 1960-1975 DONElVÜNDE GAYRİ SAlT-İ YURTİÇİ 

HASILA VE Yl.i'RTİÇİ JI·AKTÖR GELİRLERİNİN T.AHiviİNİ 

Daha önce ikinci kısımda belirtildiği gibi, ülkemizde 

gayri safi yurtiçi hasıla tahminleri Devlet İstatistik Ensti tlisü 'n

ce iktistldi faaliyet kolları itibariyle yapılmaktadır (121). Bu tah

minler cari faktör fiyatları ve 1968 yılı üretici fiyatları ilo ol-

maktadır. 

Gayrisafi yurtiçi hasıladan hareketle, fonksiyonel ge

lir dağılımında ya da başka b ir dr:::yişle üre tim faktörlerinin payla

rının belirlenmesinde güçlükle lwrşılaşılmaktadır. Bunun da nGc1cnıi, 

gayri safi yurtiçi hasılanın net faktör gelirleri olmamasından j_le

ri gelmektedir. Bu durum karşısında öncelikle net yurtiçi gelirin, 

ya da yurtiçi faktör gelirlerinin tahmini zorunlu olmaktadır. 

(121) Bu konuda bak. DİE; Türkiyte IVfilli. Geliri ve Harcamaları .1.943-
1972, .A. g. e. , s .19-20, Tablo :1, DIE; Türkiye Milli Geliri 
1962-1976, A.g.e., s.l, Tablo:l. 
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.du lL;C~:-.:nlc oneelikle toplr.m dolaylı vorgilcrin 9 toplc:.m sübvı::,nsiyon

lcrın vc, toplam açınma ve cskime paylarının bilinrı12si ger ckı;ıcktodir. 

Arıcek Di...1YJ.c~cm sonre üretici fiyatlarıyla bulunan gayri safi yurtiçi 

hQsılc.Clz~n ,dolaylı vergiler ilc aşınme. ve eskine pe.yı to:plr-rmının çı

k.::crılıp, sübvc:.nsiyonların eklenmssiyle yurtiçi fc:,ktör gelirleri top

lc.r.nrıc. :ilt\Siılnak· mümkün .. ol. ab ilmE.ktcd ir (1 22). 

bncr!Üi sorun ,yurtiçi faktör gclirl~.rinin, iktis~di fac:li-
. 

yct kcl:l. ·rı i tib~.riyle biliru:~cmesinden il.:ri G,::.lnıckt::dir• Milli Ge-

lir T:--~bı-.:..1-:.:ı.~ında (123) toplc;:ı:ı olarf',k. "Mt:.ctş ve Ücrctl6r + Diğer J:?ak

tör 3-clü~ıcri" yer alnıaktc:ı.c~ır' (124). Bu n.~.cl.cnlc iktisadi fe.:::liyet 

kollr:~rınc"lc gcyri s8.fi yurtiçi hasıladEm hr.·.rckc.. tl c, iktisadi f2,:liyct 

kollz-:rı i tibE.riyle yurtiçi fektor geliri tr:hEini yo.pılc~caktır. GE~yri 

yurtiçi fc.ktor gclir±ne ule:.şE:bilmck içinda iktisg_d1 faa;ı:t;tet -ıtoll~rı 

itibc::.riyl~ clol<::ylı vergilerin, sübvansiyonl.::·.rın, aşın.c"'l& V6 8Skime 

pc:.yl:::Tının bilinm(JSi gerekmektGdir. 

Dolr'.ylı vergil8r (125) iktis2di f:: cliyct kolları i tibariy

le - 1975 yılı hariç -Milli Gelir Tablol:-::rıJında yor almaktadır (126). 

1975 yılınd2 iktisadi fsaliyct kolları itibnriylc dolaylı vergiler 

tnhı-:üni d c 1 Devlot İs ta tis tik Enstitüsü 'ne~ en bz cl olarak alınan do

le.ylı vc:rt:-ilcr VE: i thalat vergilGri toplamının, 197 3 yılındaki oran-

' .. 
(122) Bu kQnuda bak. ECEVİT-ÖZÜTÜN; A.g.c., s.57. 

(1?3) Lck.DİL;"Türkiye Milli Geliri ve Harc::'.mc:~l8.rı 19.9'2-1973,A.g._e.;c. 
s.l9-201 Tablo:l. 

(124) lı:~ll i gc:lir tablolarınds. incel em e yE,ptı[;ııaız yıllardr. -19 75 so
nuçlcrı y€r s.lme:.me.ktadır. Devlet İst, tistik L."l.sti tüsü 'nden ö
z ~-ı olc:.rak alınan ver il crl e, 19 75 yılı tt:rafımızd.an t~.hmin o-
(l ilmi ş tir. 

(1 25) Doır.,yl ı vergiler; m;ı.l v8 hizmctl0rüı üre tüü, alımı, se. tımı ve
ye> kullsnımı dolc:~yısıyla üreticilerden e.lıns.n ve üreticilerin, 
~retim m&sraflarına dahil ettikleri v~rsilcrdir. İthRl~t ve ih
r:~cc.:-.t vergileri, eğl0nce ve setış vcrgfule:ri,kstma değer ve_ is
tihdam vergilcri,ücretliler tarafınden ödenen motorlu vasıta 
chliyct imtihanı, chliyet, havaalı:mı ve pf,sP.port harçları ~ibi 
ver ,cil er d ol aylı ver ~il er olnaktad ır. Bak. DIE~ A. g. 8. , s. 9 • o w 

(126) DİL; Türki;yc;; Ivlilli G..:üiri Kaynak ve Yöntemler· 1948-1972, A.g.-e. ,. 
~.65-66~.Tablo:2. 
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L·.r:·. gôrc dsğı.tımı sonucu bulun.ıiı.'1%ştılr- 0.27). 

Sübvansiyoxıların da (128) 9iktis2di f20liyet koll3.rına görs 

c~[~~ılıı~üarı yine 1975 yılı h2.riç ol:r.ıak (;~zere, .Milli ,Gelir T2.blole.

r::. 'nd& yer c:dme.ktadır (129). 1975 yılı topl<·:mı Milıi ~elir Tcı.blola

rın(::-~n .:~lınmış, iktis&di faaliyet kollarına göre dt=ı.ğılımı de. Devlet 

İst,~ tistik Enstitüsü 'nden özel olarak alın2.n 1976 yılı ore.nlEJ.rına 

~[_,ür · tc~hı:ün edilmiştir. 

Önemli sorun, iktisadi faaliyet kollrı.rı i tiberiyle e.şın

r;:_.-~ ve . s::(imc (130) pc.ylarının, milli gelir tr.blol8rında yer almama

::::ınc~:::~n ilcri gelmektecUr. Bu nedenle bczı i§lc.r.ılC:r yapılmış vo var

s c.y lLÜ :.r cl n n Jlıar-:::k Ot WilUıi Ş..t il;' . ...(ljjl ) • 

(127) 

(128) 

(129) 

(130) 

(131) 

197 3 yılı oranları, DİE tarafındc::n özel ol.:::.rak b2sılan "-1.9..7.3. 
Intsr-Industry Transactions Me.trıx of Turkey" c:.dlı tc:,blod8.n · 
···-~·-··~·-.-····-·. ···-- ... -~ --.. ··-··--··~~-····--- ·-·~------·--· ·--···-··- ·-- ·--·· 
P.lım,ıştır. 

Sübvc:.nsiyonlar9 Devlet kuruluşle.rınce., özE-l endüstrilcrle, ku
runılar v<::rgisi ödeyen kamu kuruluşlrrına ve devletin fiyp,t po
litikası sonucu olarak meydana gelen z2rc:.rlarını k2.rşılamak i
çin iktis~di kamu kuruluşl2rın2 YLJ.:nl::m hib~...leri kr~ps2Eıaktedır. 
KC.r a.rr.acı gütmsyen özel kuruluşlr~r;:;_ verilen hibeler, sübvt:ınsi
yon kapsc:mına girmı.:::moktodir. Bak . .D.l.:G; Türkiye Milli G'~liri V8 
Bsrcc:.me.ları 19-62-l.9:?3,A...g~.::., s.9. 

DİE; Türkiye Milli Geliri Kaynak ve YöntE.rül8r 1948-1972, A.g •. e~ ,. 
s.67-68, Tabl-o:'-2..-27, 2-28. 

i:~.şınına vs oskime payları içine; cc.ri ikcımc mt:liy~::ti ile göste
rilen bütün sabit sermayede normt.ü cşınmc ve 8Skimc, model es
kimes i ve muhtemel (normal olare.k b ckl en en) kazo.lar sonucu moy
~cne gelip, tamiri yapılamayan z .r2rlsr girmektedir. Beklenen 
dışındaki model eskimeleri Vf.,ya tcbii kaynakların tükenınesi da
hil degildir. Bak.DİE; Türkiye Mill~ ~eliri ve Harcamaları 1962-

1~73; A:gıe., s.9. 
Aşınım::. ve eskime pı:~ylarının iktis~.di f2,nliyct kolle.rı i tiberiy-
lc tahmininde; 1960, 1965 ve 1970 yıll::..rı pr.yı 1 .Dcvlet İstatis
tik Enstitüsü'nün "Türkiye 'nin Gelir ve İstihde.m Dağ;ılımı 'nde
ki Yapısal De,ğiŞim ve Kuzn8ts Hipu--'cczi 11 e.c1lı çalışıııasalidE?-ki 

19 68 oranl2rından y2..rsrlanılmıştır. 1975 'd eki dı::ğılımı da yine. 
Dc..vlc:.t İstatistik Enstitüsü'nün 111973 Inter-Industry Transac
tions Matrix of Turkey" cıdlı tabl.js-:_ındr:ki oranlc:,ra göre hesep
ıcınmıştır. Bunc, ks-.rşılık "Dev ı et Hizn:ctlcri" faaliyet kol unda
ki c:~şını--r:a vt- eskiı-r~e payları, Devlet İstc:ı.tistik Enstitüsü'nün 
(~::',ha önce b Gl ir til en yayınlarınde,n 2lınmıştır. 
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AşE~ğıdaki tc-~blolarda önce 1960, 1965, 197.08ve 1975 yılla

rıı1ch: gayri safi yurtiçi hasıla topl::.mları b elirtilmiştir. Daha son

rı:. c1c sırasıyla;dole.ylı vergiler, eksi sübvansiyonlar ilc .s.şınmo. ve 

cskimc peylarınc:ı yıJr verilmiştir. Tablclo.rın son kısmınde d2., faktör 

li:r.tl2.rıyla yurtiçi faktör gelirlori bulunmı:,kt2c1ır. Görüldüğü gibi 

tc~blolı:::.rda cari üretici fiyatları ilc bulunsn gayri safi yurtiçi hc:::.

sıl2C:.o.n, dolaylı vergiler ile aşınmr:: ve cskime pc.yle.rı toplamı çık2-

:cılıp 1 sübvansiyonlc,rın eklerurıcsi sonucu, fe.ktör fiye.tls.rı ile yurt

içi faktör gelirine ulaşılmıştır. 
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TEblo :19 1960 YılındP ı·ktı· sa"".dı ... -. - · t ı- ll ~ .ı:c-:.c-.j_ıyc {O arına Göre, 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Yurtiçi Faktör Geliri 

, 1 (lVülyon 11. ) .. 
~Gayri Safi ı:Oolaylı (:&esi )Süb- :Aşınmn, i Yurtiçi 1 
!Yurtiçi ~a-jVergi1cr vGnsiyon iLskime llaktör Ge- 1 

KOLLiı.RI j~ılc.(Carı ı ı liri(:Eak. ! 
ıurctici .Fi.) \ F'iy8.tlarıy) 1l 

.·.ı (1) (2) (3) (4) ı (5) .. ' 

5. ille~ .ş tır11La, Ha b er
ı c;;:::-üc ,Depolama 

6 .L~c.li Ivlüess es eler 
ve Si{:Ortalar 

7 ~Konut Gelirleri 

8. S c.:r;.:; c;.s t 1v1esl ek 
'lC Hizı:ıetl er 

S. :irı:~_üs tr il er Top. 

lO.Dcvlct Hizmetleri 

403.9 ! 
2.255-21 

! 
~ 1''70 ı : '+ • c:: 1 • ; 

3· 270.3 

1.111.5: 
1 
ı 

2-746-3! 
' ı 

1 
ı 

2. 415.9 i 
1 

41.782.9 ı 

~ 5,-8 1 1 

51.6; 

1.6 

131-4 

19 J. 5 

235 .ı 

169.4 

118 o 6' 

2-555-9 1 

60.8 291.5 

163-2 3·975-5 

82.3 588.3 2-570.8 
! 

32.0 ! 844e4 

480.5 2.0g6.4-

1 

21.8 
! 

2.275-5 ı 
ı 

36.981.3 176.2 i2. 421.9 

! 116.6 3-411.5 
1 

ll.Tcpl~E (9+10) 
\ 

jo C: • 1 

45-311.0, 
1 

1.665.9] 

2-555-9: 176.2 !2. 5 38. 5 40.39 2.8 
' 

1 
l ,-, ·ı·-'--'1 .. l At V . . . ~~·~L~~-R ergısı 1.665.91 

113. G-<:~Y~i Safi Yurti-
; çı 1-:..r:s ıla (lliıcı 
i Jh_yct.)(ll+l2)! 46.976.91 4-221.8' 176.2 2-538.5 40.392.8 

( 2) 

(3) 
(4) 

( 5) 

DİL; Türkiye Milli Geliri V8 E2rcam2.ları 1946-1972; 
A. g. e. , s. 30, Tah'la !6 ~: ·- ~ 
DİE; Türkiye Milli G8liri Laynek ve Yöntemler ıg,~S-1972 
A .. g.Q,, · s-~65,-:Tablo:2-26~ 
A.g.c., s.68, Tablo:2-27. 
Genel ToplEmh DİE; Türkiye l\'~illi Geliri ve H2.r canıaları 
19 48-1972, s .19, Tablo 'l 'd ,__;n c.lınc.ı. İktis2di facliyet 
kollE~rına [,Öre dağılım clc::,tr.rafını.ızdan tahmin GUildi. 
Yurtiçi fe.ktör gE-l iri, ga,yTi sc.fi yurtiçi hr:s ılr.c1an; 
dolaylı vcr::silerle aşınrı1a VG c.skimc pa;ylarının çıkc?.rılıp 
sübvansiyonları_n eklenmesi ilc tr.rFfımızd2n tar.ı.J.r:.in edil
miştir. 
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Tc,blc :20° 1965 Yılında İktisadi Faaliyl?t Kollarına Gdrc, Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla ve Yurtiçi E2ktör Geliri 

(l'i.Lil on TL. 
----------------ı:----------ı,--------~.------~~~~~~-----------0~ 
İKi:-İSJi.JJİ ı_Gayri Safi!Dolaylı (E:l.çsi)Süb-!Aşıruna ve Yurtiçi ! 
I.Lo~;~LiY:.::;T ı Yurtiçi Ha-Vergiler vansiyon l Eski.me OF~k~ö: Ge- 1 
KOLiı~'J{I 1 sıla(Cari ü- i i lırı(.t!ak. 1 

!retici ]'iyat) o Eiyatlarıy) 
' ( ı ) i ( 2 ) ,CJ ) A ) ( 5 ) 

ı.·:r--~rım 7 Avcılık, 1 
Orrı~encı1ık ,Da. 1 23 • 6 59 • 6 

ı 1 
2.Sccrıc~yi i 15.338.8 l 

a • Iolc. c en c il ik , ; 
1 

Tc.ş Ocakcı. · 1.342.2i 
• 1 

b. ~ı<~~=t o Sa~~,yi 1_3· 259.2 1 

c • .:..ı1 ~_;k ur ık ' ..:.re. z ' ı 

Su 737.41 
! 

3.İnşcat 4.150.7 i 
ı 

4.Tic:~rot 7.666.1 

5. T.Jl.:-.:sı tırr:ıa, Bab er
ı c:;nc ~Dcpol&ma 

6.· li kticsseseler 
vo Si;::;orte.lc-,r i 

i 
?.Konut Gelirler{ 

\ j 

8. S cr~~ es t Ivıesl ek j 
..,le 1-ıizı:LGtl er : 

. 
1.722.0 i 
4. 282. ı 1 

3 o 9 ÜL~ ol 
i 

9.::.S-~r.:ı.t-~strilt:r Top. 66.4-02.81 

1 

205.8 : 
ı 
i 2. 7 31.5 i 

! 
i 

112.6 1 

2.535-5 ı 

83.41 

6.8 1 
! 
1 

221.2 i 

260.8 

448.5 

399.4 

416.6 

4.690.6 

ıo.~c:vL:.:t :thzr,;.ctleri 6 .843. 5j .,... 

ll.Toı:ıl::.n (9+10) ! 7J.2!i-6.-31 4.690.6 

l2.l-'c;h~l2t VErgisi 3.193.81
1 3~193·8 

ı 3 • G::. ~rr i S c. f i Yurt i-
V 1 

ci Eusıle.(iılıcı i 
i·oiy::~t.) (11+12) i 76.440.1! 7,884.4 

1 

ı - \ 

;:::4 C); j 
./ •.40< ' 

.... 1 

ı 

54. ı 

ı 

J03. 7 1 
i 

362.8 

3(' -~ 8 o.,..,. 

496.5 : 

~ 11 08 9 ; .Lo4 o ; 

78 .o ı 
1.222.7! 

108.2 i 

115.9: 

1.047.3 

56.9 ; 

855.5 • 

38.9 ' 

4.J09.9: 

217.6 ; 

4. 5 27. 5 : 

22.957.3 

11.252,5 

1.151.6 
9.555~1 

545-2 
4.028.0 

7.154·9 

4. 680. o 

ı. 216.6 

J.027.2 

3•448,6 

57.765.1 

6.625·9 

64 o 391. o 

4. 5 27. 5 : 6 4. 39 ı. o 
ICc.ynr~Lı~::r: (l) DİE; Türkiyo 1\Ulll. Geliri ve Hcrcr•.ms.ları 1948-1972 ,.l: •• g,c,, 

( 2) 

(3) 
(4) 

(5) 

s.Jl, Tr,blo:6. 
DİE; Türkiye IVülli Geliri Kc.yn~~k vo Ydntenıler 1948-
1972, a,g.e., s .. 66, Tc:tüo:2-26. 
A~g.e•, s.68, Tablo:2-28 
Genel Tople.m DİE; Türkiye Killi Geliri ve Harce.maları 
1948-1972? Jıı,.g.e., s.2Ö'don' alındı~ İktis~di faali~~t 
kollarına göre, .. dağılım d.a·,. tarafımızdıah tahmin· edildi,_ 
Yurtiçi fc:ktör geliri ge.yri scofi yurtiçi hasıl&dan~ 
dolaylı ver ~il er le, aşınma ve es kime payı çıkarılıp, 
sübvansiyonların eklenı::ıssi ile t2.rafımızdan tahmin e
dilmiştir. 
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TGblo:21 1970 Yılında İktisadi Fcu=üiyct Kollarına Göre, Gayri 
Sıni Yurtiçi Hasıla ve Yurtiçi Eaktör Geliri 

(J!ül ~ on '1'1. ) . : 

KOLLAR I 

jGayri Safi ~olaylı (Eksi)Süb
IYurtiçi Ha- 'Vergiler l'vcmsiyon-
: s ıla (Cari lar 
jüretici E'i. )

1 
ı 

jr 

:AŞınma, 

lEs~ime 
ı 

ı 
·Yurtiçi 
.E'aktör ı 

1 Jeliri 
K:F ak • E' iyat. ~ 

(5) l.Tc:rıın,Avcılık, l (l) l (2
) 1 (

3
) 

~ ı k '• 1 8 SS7 51 9 ! urm~,·.ncı ı ,..ua. 1 , 3 • • i 4 9·4! 

ı 
1 ı ı 

2 • s cın2.y i . ' 3 o • 5 o 3 • sı_' 6 • os 2 • 9 : 
2 .• I.~c.d cm cil ik, ! 

To.ş Ocakçı. i 
b. !ı:ıc~ıs.t Sanayi 
c • Zl ek tr ik ; Gaz , 

Su. ı 

3 Ir.ıqc:::=ıt a "'"'::;·--C, 

4. S: i cc~r~ ct 

5. Jl<:.ç; tıı·IY:c~ ,Ha b er
ı "ş~;:,c.; ,Depolama 

6 .: . .i:::.li ?:lücsscseler 
\FC ~·i··.crtr-:lar ! 

ı ,.., -- ' ~· ı. ı .1 ( .l~O:iTU"t '-XC ır eri 

8.Scr~~st kcslekı· 
ve .r.:.ız::ilotler , 

! 

2.412.4! 23S.7! 
26.398.9! 5.660.0: 

i 1 

i 
1 

ı. 69 2 .ı; 

9. 48 2 .ıı 
ı 

ı6. 325 .sı 
i 
ı 

11.224-lj 
' 

184.2: 

15. o; 
459.5 i 

ı 

:, ı!lJ!W;:;;; ~ 
*''~~·Y::.r•Y 1 

j 

' 231 ~: ol 4- .b, 1.254. i 
1 \ 

7.566.5! 854-51 

1 1 

i 
! (4) 
i 
! . 

9 34.6 37-453-5 

640.8; 8.961.6 22.099-7 

640.8 

916.7 

l4Ö .8: 2.024-9 
2.612.8: 18.766.9 

ı 
i 

200.01 
1 

210.11 
ı 

503.4! 

1 

2 .ıs 3. 51 
ı 
ı 

lo,~~ 5\ 
1.603·41 

; 

' 

1.307.9 

9.257.0 

15.362.9 

).108.6 

74.1\ 6.814.1 1 . 

1 9 .Znclüstrilor Top. 

7.594·9ı 706.7; 

ı2:.8ı:.9! ı~.~~7·~j 1.557.5 8,575.2J108.430.3 

~'90 3i ı-:ı. .~,~,.... 8 lıO.Dcvlot Hizmetleri 
! 

jll.TOJ:Ü2ı;ı (9+10) 

!12 r·+;,~ıA~- iT •. ,.,.· • ı • V.ı..l.•., c• lı V er oısı 

: 13. Gr.:yri Safi Yurti
çi Hc·.sılo. (Alı cl 
iiy,;.t.) (11+12) ! 

j 

l+.llj.ll :;>•..;erl.v, 

ı 39 • 9 29 • oıı o. 36 7. gl 
5.561.8: 5-561.81 

ı 1 

ı ı 
j 1 
' 1 

ı 4 5 • 4 9 o. 8 i ı 5 • 9 29 ~ 7 ; 
' ' 
' 1 

1.557.51 

i 

'+ • ! --'.oc:.::. 

9.065.5\122.053.1 
1 

1 
ı 
1 
; 

1.557.5! 9~065.5:122.053.1 

Kc.yL:lclr,r:(l) DİE; Türkiye 1\ülli Geliri l9G2-l976, )f..,g.e., s.2, Te.blo:2 
(2) DiE; Türkiye lviilli Geli:ri K2.ync.k ve Yontenler 1948-1972 

A.g;e., s.66, -:rablo:2-26. 
(3) A.g.e., s.68, Tablo:2-28. 
(4) ECEViT-ÖZÜTÜN; A.g.e., s.ô6, Tc::blo;J~LII. 
( 5) Yurtiçi fz.ktör e;cliri, 52.yri sc ::Ci yv.rtiçi hasıl2.dan; 

dalaylı ver~ilcrlE::, aşınıt'ıa ve cskiınc payı çıkc.rılıp, 

sübvansiyonların eklenmesi ilc ts,re.fımızde.n bulur...r:1uştur, 

1· 
1. 
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Tablo:22 1975 Yılında İktis~d! lanliyet Kollarına Göre, 
Gayri Safi Yurtiçi Hesıla ve Yurtiçi .E'aktör Gc:l.i:ci 

ı. CC.:;rım ,Avcılık, 1 
1 

! 1 1 

Orme.ncılık,:Ua. 133.810.8; 1.167.8 

1

1 3.132.0~ 129.511.01 

2 • S c.nay i l 08 • 6 2 O. 3 ~ 6 . 06 5 • 7 ı . 071 • 6 . 1 O. 3 3 O. O : 8 3 • 29 ,_) • 2 ; 
e .• ~'la d en cil ik~ 1 1 

~ 
ı ı 

396.6 544.6 Ö24.0i 5.071.6 ı 
! 5.226.2 527.0 8.791.01 71.191·31 

Taş ücakçı. 5-747.6 
b.İınalat Sanayi94.681.5 
c. El ek tr ik, Gaz, 

Su. 8.191.2 4 4 2. 9 715 • o i 7 • o 3 3 • 3 1 

189.8 58 5. o i 24. o 3 5. 6 ı ' ı 
24.810.4 

~-.Ticaret 66.867.5 2.148.0 S96J7 2.245.oi 62.211.2 

).Ule.ştırına,Haber- , ! j 
lcşme,Depolama 43.729.7 2.058.4 i 1.032.5 6.425.0j 36.278.8 

6.lüal1 ıvıüesseseler 
- t :s Sigort~lar . l 7 .()70. 5 15. 2~8. 3 

~·~onut Gelırlerı 20.791.8 

1 

1.7o7.0 

3 .0crbest Ilkslek 
ve Hizmetler .-~6.834.0 ,2.9~4·~ 

9. Endüs tr il er Top •H 3 · 335 ·O 132. lo9. o 

lO.Dcvlet Hizmetleri50.546.6l 

ll.Toplam (9+10) 493.881.6)32.189.6 

l2 • .İthalat Vergisi 21.102.1 !21.102.1 
j 

13. Gayri Safi Yurt i- • 
çi Hasıla(Alıcı 1 

! ı ' ı 

i 
1 
!2.500.8 

2.500.8 

' i 

129. oj 
ı 

4. 7 36. O! 
! 
i 
1 

622.0( 
i 

28.204.01 
1 

ı 
1.974-0j 

30.178.ol 

- 1 

ı 
' 

14-268.8 

38 5 • 4- 'i- 2 • 2 

48.572.6 

434. Ül!~ .8 

I: iyat.) (11+12),514 .. 983.7 i53-291.7 ! 2. 500.8 3 o • ı 7 8 • o ı 4 3 4 • o ı 4 • 8 j. 
' 

Ko.ynaklar: (1) DİE; riürki_ye Milli Geliri 1962-1976, A.g.:B.,s.2;Tc:ı.blo:2.· 
( 2) ( 3) :Oolf.:.ylı vergiler vo stlbvo.nsiyonlar toplamı i~. g. o.? 

s.4, Tablo:4'den, iktis~d! faaliyet kollarına göro 
dagılımlar ise Dİ:S'lLon ozcl ol&rak alındı. 

(4) Aşınnıa ve eskime payının 1975 yılı için tahmini ya
:pılmadığından,Devlot İstatistik Enstitüsü'nün 1973 yı
lı için yaptığı "197 3 Int8r-Irdustry Transactions 
IV.la tr ix of Turkey 11 tc blosundeki oranlardan yararlc.nıl
mıştır. 

(5) Yurtiçi faktür gGliri? t:,E:;yri safi yurtiçi hasılads.n; 
dol2ylı vert:,ilerle, aç;ıınn~.~-'- ve oskime pe,yı çıkarılırı 
sübvansiyonların ekl e:m:ıcsi il o tarE.fımızC::.an bul ur.ü:ıuş
tur. 
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Te,blolc:crde. görüleceği Gibi, ·ıg60-1975 çlonemindc yurtiçi 

=.,:;,ktor gc:.lirleri onc:mli orande. ar·c:.ı_sı [:;Gs termiştir, 1960 yılın.d9. 

<'!0.392.800.ü00 Tl. olc:~rak gcrçcklcr)cn yurtiçi faktör geliri, 1965 

yılında 64.39l.OOOoOOO· TL.ye, 1970 yıl.ındc=ı. 122.05].100.000 I1.ye, 

19'75 yılında da 434.014.80"' ... 000 ~ /.L.yc ulaşmışt;ır. Gclişıı{eler e.şa;;::..(,_: 

,::-;or"Lılmektedir. 

1960 

1965 

1970 

1975 

40.39 2 .soo. 000 

64.391.000.000 

122.053.100. ooo 
434.014 .soo. 000 

TL. 

11. 

TL. 

ÖnGmli artış 1970-1975 c1onunirıde olmuştur. l:u donemde yurt

içi faktör gelirlerindeki artış hızı yüzde 356 'dır. ~eş yılda yüzde 

356 'lık artışa karşılık, 1960-1970 6i.)ncınindeki on yılda .s:rtış hızı 

;;n:.?; de 302 'dir. Gorüldüğü gibi son b:~-_, ,:,·ılın artış hızı, daha yüksc k 

olmuştur. 

llerde daha ayrıntılı '--ilc-ırc.k gürüleceği gibi, yurtiçi 

f2ktör gelirinde~i bu artışlara bc.1lı olarak, aynı şekilde nisbi e

mek payında bir iyileşme söz konusu olmamıştır • .Juna bağlı olarak de 

1975 yılında 434.014.800 .. 000 L ü,.ye ul2şan yurtiçi faktör geliri cc.ri 

fiyatlar üzerinden değil de, sabit fiy~:~tlar üzerind·en değcrlendiril

di:;j_nde, olumsuz sonuçlarla karşılaşJ.lrr1aktadır. Daha sonra bu konu 

~:-:~rrıntılı bir şekilde ele alınecr.(~:ı- için, burad8. sadece belirtilmcl\:-

1 c y E:tinilmiştir. 
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Gayri Safi Yurtıçi Hasıla 

1960 1965 1970 1975 YILLAR 

Şekil , 1 s 1960-1975 Döneminde GayriSafi YurtiÇi Hasıla ve YurtiÇi Faktör Gelirleri Gelişimi 

Yıllar i tibariyle .vurtiçi faktör gelirlerindeki artışlar 

;ye.nında, bir başka eğilim de bazı iktj_s~di faaliyet kollarında ya

Tc.tılan faktör gelirinin, toplam Ytı.r-ciçi faktör gelirindeki nisbi 

onmııinin değişmesi ile ilgilidir. En onemli değişimin "Tarım~ Jı.vcı

lık 9 ürmancılık 9 Balıkçılık 11 ikt is~di faaliyet kolunda olduğu gor'LU

müştür. Bu faaliyet kolunda yaratılan faktör gelirinin, toplam yurt

içi faktör geliri içindeki ı;ayı; 1960 yılında yüzde 42.75 iken, bu 

pa~c- 1975 yılında yüzde 29.84 'e düşmüştür. 1960-1970 dönemindeki düş

mc hızının yüzde 12.06 olmasına ksrşılık 9 1970-1975 doneminde yüzde 

0.05 oranında gerçekleşmesi, 1970 yılınds.n sonra bu eğilimin yavaş

L:dıl~ını gostermektGdir. Tarım dışında toplam yurtiçi faktör gelir

lc~indeki payı d~şün diğer iktis~di faaliyet kolları da "Madencilik, 

T2.ş Ocakçılığı 11 ,nKonut" ve "Serbest l'.'Icslek ve Hizmetler" dir·. NisbJ': 

pe::yle.rı düşen faaliyet kollarına karşılık, nisbi paylarda artış gö

rLlcn faaliyet kolları içinde önem kc~z.c.nı:,n "İmal~t Sanayi" dir. :au 
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f.::-~cliyct kolunun 1960 yılında toplam yurtiçi faktör gelirindeki pa

yı yüzde 11.68 iken? 1975 yılında yüzde l6.40'a çılr....mıştır. Artış o..; 

r::ı.nı yüzde 4. 72 'dir. ]·c::ktör payları artış &,öst.;rcn diğer iktisadi 

ü::.c.liyc..t kolları da şunlardır: Yüzde 4.51 ils "Ticaret", yüzde:; 2.12 

ilc nD evlet Hizmetleri", yüzde ı. 99 il(; "UlE:ştırma ,Depolama ,Ha b crl cş

mc1'9 yüzde 0.90 ilc "Elcktrik,Gaz,Su", yüzde: 0•78 ile "Mı:ül. Kuruluş

lLr ve Sigortalar", yüzde 0.13 ile de 11 İnşc:,at" dır. 

Aşagıdaki t2bloda belirtilen gcliş~~ler görülmektedir. 

Tablo.: 23 1960-1975 Döneminde İktis2di Fae.liyct Kollarında 
Ys.re tılan Faktör G(.;lirl erinin, Toplı:~m Yurtiçi 
Faktör Gclirind~ki Payları 

liLT iSJm1 J:!·AAL İYET 
XCJLLı,Rl ~ 1960 

ı. Tcrım ,Jı..vcılık, Or:mı::n-; 

cılık,Balıkçılık 

2 • S c:.n.e.y i 
cı,. Tiir,d 8ncilik, Taş ı 

Ocakçılığı 

b. İıııalat Sc..nayi 

42-75 

14-25 

1.85 
11.68 

c. Elektrik,Gaz,Su\ 
ve Temizlik İşle-
ri 

3. İnşe.at 

4. Tice.ret 

5. G~2ştırma,Depolama 
vo Haberleşme 

;· 6 • .l.~.:::ll. Kuruluşlar vo 
S i,,ortt:::.lar 

7. Kcnut Gelirl0ri 

8. Susyal V5 Kü}~:s.cl 
··- tl .•. · . ./ lÜZLlC er .. 

9. Devlet Hizmetleri 

10. l:'uplı:mı Yurtiçi Fak
tur Geliri (Faktör 

0.72 

5-41 

9-84 

6-37 

2· 09 

5-19 

5. 63 

8.47 

y I L 
1965 

35.65 

17.47 

1.79 
14.83 

0.85 

6.26 

11.11 

7.27 

1.89 

4. 70. 

5. 36 

ı o. 29 

(Yüzds Olcrak) 

L A R 
1970 1975 

30.69 29.84 

18 .ı o 19.19 

1.66 1.17 
15-37 16.40 

ı 
ı. 07 1.62 

' 7.58 
ı 

12.59 \ 

5.54 

14.35 
1 
1 

i 

ı 7~;e6 8. 36 

1 
ı 2-35 
1 

4-19 ı 

2.87 

3· 29 

ı 
' ! 5.58 5-37 

11.16 11.19 

:E iye:, tl2.rıyls) 
! 
:ıoo.oo ıoo.oo ıoo.oo . ıoo. oo 

Not .: (19 ,20t21 ve 22) No.lu t2.blolardan ya
rarlc..nıL.r:·.k l1j;;:zr,:;nl:enr:ıiş tir. 

1 . ı 
! 
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Tarım 

__ .,.... _____ ..,. _____ ..,. ____ Sanayi 

Ticaret 

1960 1965 1970 1975 

Şekil : 19 1960-:-~975 ~öne~in·i~ İktisadi Faaliyet Kollannda Yaratılan Faktör Gelirlerinin, Toplam 
Yurtıçı Faktor Gelırl~·rındeki Payları İle İlgili Gelişmeler 

Yurtiçi faktör gelirinin incelenmesinde, ikt:is~.di faa-

liyet kollerı i tib2,riyle yaratıL::m i'c::'cktcr gelirlerinin~ Zc::man için

de 0osterdiği değişikliklerin bclirloom,;:;si, 8mck gelirleri yönünden 

0J1cm k&zrnmaktadır. Bunun da nedeni, görülGn de t'Sişikliklcrin emc k 

:ı:::.ktörünün to:ple..m yurtiçi faktör g~clirindoki~!J&.fıru etkileyip-et

Lilc.mcdiğidir. ilaşka bir deyişle bc.zı faaliyet kollB.rının yurtiçi 

:f:'r.ktör gelirindeki nisbi durumunun iyilcşmesi karşısınde,, aynı o~ği....; 

lim ücret ve maaş gelirlerine do yc:~nsımc:~kta mıdır? Yokse-~ bu iyileş

:,n:::., emek faktörü dışında diğer faktör sahiplerine mi y2rar sağla-

1J.H',1:::tc.:.dır? Yine faaliyet kollarınd2,ki nisbi kötüleşmenin do, emek 

f2.ktörü yönünden c tkilsrinin bilinmesi zorunlu olmektadır. ·Emek 

fr~ktörü gelirindeki eğilimler tartışılırken, bu konuya tekrar dö

nül-::..cuJinden, burade. s~dcce durumu b c.lirtmckle yetinıı1ektoyiz. 
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II. TÜRKİYE 'DE 1960-1975 DÖNilliiNDE YURTİÇİ FAKTÖR 
GıiliİnLERİNİN 9 Elı'I..;;K Vl~ DIGER :fAKTÖR GII;LİRLERİ 
ARASINDA BÖLÜŞÜMÜ (DAGILIMI) 

1. BÖLÜŞÜMÜN (DAGILIIvliN) HbSAPLANI\lASI 

İktisad1 faaliyet kolları i tibariyle yurtiçi fak-

tör e.·· 1_irinin bulunmasından sonra, bu gelirin fonksiyonel bölüşüınü

nc ,3eçeb ilmekteyiz. :ı: onksiyon el :_:}J .. ir bolüşümünde de, çalışr,ıamızla 

ilc,il.: olarak bizi emek faktörünün yurtiçi faktör gelirinden aldı;._;:ı 

p8y, başka bir deyişle( ~) ilgilendirmektedir. Diğer faktör pay-
Yl!' 

luı~ı, emek faktörünün payıNı belirlüL18k yönünden ilgimiz i çekmekte·-

c.1ir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, ülkemizde milli ge

lir tahminleri yalnız başına ne ü .. cetim ne gelir ve ne~de harcama 

yoluyla yapılmaktadır. Mill1 gelir tahminlerinde iktis~di faaliyet 

kollarının özelliklerine göre~ gelir, harcama ve üretim yollarına c1a 

0aşvurulduğundan, faktör payları ayrı ayrı belirlenememektedir. Bu 

ncC:~enle de yurtiçi faktör gelirlerini oluşturan rant, ücret, kar 

ve faizler toplamı bilinememektedir. :Bu b ölümün "Birinci Kısmı.,. n·· 

:J.l1cemizde yapılmış çe şi tl i çalışmal<.~rın sonuçlarına göre, gelir bö-

1-LL~:üınünün uzun dönemde ayrıntılı olc:lrak belirlenemediği görülmüş t\_:~~ 

Bu nedenle de faktör fiyatlarını belirlemek amacıyla, ikinci Jrı.J..sım

cla "Türkiye 'de 1960-1975 Doneminde hı.ıek Gelirleri Tahmin lVIodeli" i:1-

ce:lenerek, toplam yurtiçi faktör i.:~C.;lirleri içinde, emek gelirleri 

ya da ( ~) oranı tahmine çalışılmıi}-'cı (132). 
YFG 

Medelimizde toplu sözleşme uygulamasından önceki dö

nemdeki eğilimleri de gözleyebibnek için, 1960 yılı temel yıl alın

mı§tır. Daha geriye gidilmek isteırıı:::sine rağmen, veri eksiklikleri 

nerl'miyle bundan vazgeçilmiştir, 1960 yılından başlamak üzere bc:;;c;r 

yıllık donemlerden hareket edilmiş, ara yıllar inceleme dışı bıra

lcılmıştır. Bu şekilde davranılmasının nedenleri olarak da; 

Veri derlemedeki güçllikler, 

- A..'t'a yıllarla ılgili ayrıntılı nüfus sayımı sonuçlarJ .. ru:ı.ı 

l.n:ıl u.nrnaması, 

(i-.32) Tahrninlerle ilgili açıklamalar için bak. "Kısım II. Türkiy':: 'l1·..:; 
196 0-1975 Döneminde Emek Gelirleri Tahmin Modeli 11

• s • 322·· 36 :J ,. 



- Uzun donemde daha açık ve dt:~ha belirgin eGilirnlerin be

li:::·lenebileceğinin tabmini ileri sürtHcbilir • 

.Emek faktörünün iktisadi fa2,li;y-et kolları i tibariyle yurt

iç: i faktör gelirlerinin bulunmasında, iktisadi faaliyet kollarında 

ti.cı~ctli ve maaşlı olc:ı.rak çalı şanlardan, başka b ir deyişle işçi ve 

;ııo;;Luı'lardan hareket edilmiştir. Maaş vo ücretler kapsamı olarak da 

.şu c~clirler altnmıştır (133). 

- Çalışemlars. para ve ayni y2.rdım olarak ödenen bütün 

maaş ve ücretler, 

İşveronin çalıştırdı~ı kişiler için ödcdigi Sosyal Si

gorta ve T.C.Emekli Sandı~ı priınleri, 

İşveren tc:ı.rafından, çc:ı.lıştırdığı kişiler için özel emek

lilik payları, aile yardımı, s2.3lık sigortası, işten çı

karı::)::ma ve ke.za sigortası, hay2t sigortı:.sı gibi neden

lerle ôd .. men veya izaf'c edilen yardımlar (134). 

Belirtilen ödemelerin t&mcmı, iktisadi faaliyet kolları 

:Ltil)ariyle maaş vo ücretler toplamını oluşturmakta ve bu toplam de,, 

C:Lr~lı2 önce hesaplanan iktiead:i faal iyct kolle.rı itibariyle yurtiçi 

f:J;:jci::;r gelirlerinden çıkarılmaktadır. Iiu işlem sonucunda geriye diğ·cr 

fakter gE::lirlcri kalmaktadır. Diğer faktür gelirleri bu durumda kc~;... 

lıntı yontGıni ile bulunmaktadır • .Bilindiği gibi de diğer faktör go-

1i::le;ri; rant, kar v'-' faiz toplamındc.n oluşmektadır. :B-q. gelirlerin 

:ı_c_,i,·) .. .r :E ektör Gelirleri" başlığında top le. nar ak incelenmesi do, bir 

',;c.'ı'unluluk gereğidir (135). 

Aşağıdaki tablolarda yurtiçi faktör gelirlerinin, ik

tis2.cli fe.s.liyct kollarına göre, E:mck ve diğer faktör gclirlori ara

sınc~:-~ bölüşü.11ü görülmektedir. 

(133) :Bak.DİE; Türkiye lVIilli Geliri ve Harcemaları, J:ı.. g. o., s .9 • 
(134) Ancak': bu grupt2.ki yardımların özt-llikleri nedeniyle, tam an

lar:ıı ;tl e de derlenemediği J~elirtilı-.h.:.lidir-. Görülec.e;3i gibi :d€ 
bu durum, emek paylarının gerçekçi olarak tahminini engelleyen 
etkenlerd8n biri olarak ortaya çıkmaktadır. 

(135) :bizim çalışmamızın bir sonraki ::,şanıE,sı da şüphesiz ki, "Diğer 
:Faktör Gelirleri" nin kendi içinCo dağılımının bulunması ol
maktadır. 



- 383 -

Ta~~o~24 1960 Iılında İktis~di i22liyct Rollarına Göre 
Yurt iç i J:ı aktör Gelirl crLlin, EmGk ve Diğer ]:aktör 
.: ::..:_rıeri A.ra~ında 1)3ölüşürıü (~aktö:r2,,Fayatlarıyla) 

(1vlilyon !'1. ) . ·-·-----------.,.------..,..--------~:.:!:..ı!..~.....!!!!:..L_ __ ~ 

l.TrTlll11. 7 Avcılık, , 

Toplam 
(1) 

Maaş ve , 
•• • 1 
Ucrctlcrı 

(?) 

l Me.e.ş ve Ücret
Diğer ! ler·in ;.Toplam : 
I aktör 1 Yurtiçi .Haktör ! 
GclirleriGelirlerindeki' 

(3) 'Pa ı 

Orıı1.:..ncılık ,BalJ.kçıl:i.kl 7 ,. 271. O • 1. 272.5 15.998.5 

2.875-3 

% 7. 36 

2.02rıayi 

r:,. h·.i.c:.c~ cm cil ik ve 
·:Lı:,ş Ocakcılığı 

., r· ıAt s · ıJ. mc ::;; anayı 

c. :ı. ek tr ik, Gaz, Su 

3. irı~2.2. t 

5. Dluştırm& ,Depo
ı.:·.mc:. , Ec, b t:;r 1 e şme 

6 .~":::.li IvıücsseselGr 
·ve E:>ic,ortalar 

?.Konut G~lirleri 

8 .S-..;rb,..:;st lVıeslek 
V(; rlizmetlor 

s.iı.:rı:~ l'o:plecmı: ~ti
sedi ~aaliyet Kol
ı~~ının laktör Ge
l irl-,.ri 

ıo.~cvlct Eizmetleri 
~r :::ti cil cr i 

ll.Yt:Itiçi J.taktör Ge
lirl2ri Top.(9+10) 

5-759-2 
7?0-. 3 
750.3 

4. 717.4 
291.5 

2.188.5 

3-975.5 

2.570.8 

844-4 

2-275-5 

36-981.3 

3·411.5 

40.392.8 

i 4d 3. o 
: 2. 28 Jl6 

117.3 

i 
1 
ı 

799.3 

391.9 

!1.035-2 

544-2 

712.3 

ı 
1 
' 7. 6 39. 3 
i 
: i 3. 411. 5 

i 

D-1.050.8 
! 

267.3 
2-433-8 

174-2 

i l-535.6 

300.2 

2.096.4 

ı. 563. 2 

29. 342. o 

29. 342. o 

' 

~{ 50.07 

% 
1 64-37 
')i: 48.40 
c;: 40.24 
c·:' 
/'' 36.52 
c·/ 
1" 9.85 

c1 40.26 ;v 

o;; 6-~. 48 

'f[ 31. 30 

% 20.65 

%100.00 

% 27-35 

Ke.ync.:klar: (l) (l9)No.lu tablodan alınmıştır. 
(2) Tarafımızdan tahmin edilmiştir. 
(3) Kalıntı yöntGmi ile bulunmuştur. 
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Tablo~ 25 1965 Yılında İktisadi :ı::·ar.liyet Kollarına Göre 
Yurti·;;i lıaktör Gelirlc;rinin :Ernek ve Diğer<F'aktör 
Gelirleri Ar8sinaa -'Bölüçür:ıü (:Faktör., Fiyatlarıyla) 

(IV~ilyon ı'1. ) 
-·-------------:~. -----,_.------r-~::::.=.:~::.:::......::::.:+------·--' ,, 

lViaeş ve Ücret-i 
1 

Iliğer ler in, J:·oplami 
L0LLLl:',_I Iıilaaş ve ' ı aktör Yurtiçi I2ktör. 

i Toplam Ücretler Gelirleri Gelirlerindeki · 
-----------------+-----~(=1~)~--~(2~)--~--~(3~)~--~P~a~.y ~ı------~ 
l.I2rım,Avcılık,Orma~-

cılıl{,.l,&llk];c:i)a1ık 22.957.3 

2. S2~nayi 
a.L~-::dencilik ve 

~c.~ş Ocakçılığı 

b. İma la t Saru:-ıyi ' 
c.~lcktrik,Gaz,Su 

5 ~ 1Jlc ştırrtıa ,Lepo
ı,- l:lC::c ? he b er 1 eşme 

6 ,. Lc.l i l\:i..i es s e$a'ıÇ\er 
\'i., Sic_ort2lsr 

t~ı. 0 crtı ... st lV, es 1 ek 
-ve Ej_zn~ctl er 

lO.Dsvlct Eizmetl0ri 
Ür ;:::ti cil eri 

11.252.5 

1.151.6 
9.555.1 

545.8 

4.028.0 

7.154.9 

<i. 63 o. o 

ı. 216 .• 6 

J.027.2 

6.625.9 

1.567.3 

4.737.1 

~67. 3 
3. 8 4 2. t;. 

227. !, 

1.915.2 

454.0 

12.8 21 o 8 

6.625-9 

21. 39 o. o % 6.82 

6.515·4 
,d 42. og "'P 

484.3 ~{ 57.9 4 
5.712.7 % 40.21 

318.4 % 41.66 

2.112.8 
A 

~'o 47.54 

6.700.9 % 6.34 

c2 .8 31.9 % 39.48 

356.3 ~~· 70.71 

3.027.2 -

2. 008.8 (.51 

/0 41.75 

% 21 .g6 

%100.00 

li • Yurtiçi .1! aktör 
Gelirleri Top
lr.:mı (9+10) 64.391.0 l9-447-7 44-943·3 % J0.20 

-------------------~----------~--------~--------~~----------~ 
Kaynsklar : (1)(20)No~lu tablodan alınmıştır. 

(2) Tc::crofımızdan teJı.uin edilmiştir. 
(3) Kslıntı yöntE-mi ile bulunmuştur. 
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Tablo:; 26 . 1970 Yılında İktisadi :Faaliyet Kollarına Göre 
Yurtiçi ]aktör Gelirlerinin Emek ve Diğer ]aktör 
r;:,, .. ., :.;_rleri Arasında Lölüşümü (:Faktör Fiyatlarıyla) 

(lVül on TL. ) 

:;_z ~i SJJYİ 
l' .ALI ir :LT 
:r<OLI.L:l !Toplam 

i (1) 

lVlaaş ve 
Ücretler 

(2) 

:Di t·er 
! ç. 

(D aktör 
'a-~lirleri 
'• ( 3) 
! 
i 

jıv.ıaaş ve Ücretle- ; 
irin,Toplam Yurtiçi! 
.):Faktör Gelirlerin-: 
!deki Payı _: 

l.Te.rım,Avcılık~ 

Ormancılık,Bal. 37.453.5 

2.Sanayi 22.099.7 
c .n~ad en c ilik, 

Taş Ocakçı. ! 2.024.9 
• 1 

b.Imalat Sanayi: 18.766.9 
c.1lektrik,Gaz,Su.l.307.9 

].İnşaat 

5 e \Jlc:.ştırma ,Depo
L ras, Fsberleşme 

li Müesseseler 
ve Sigortalar 

7 .Z..cın;'"t Gelirleri 

J.Ssrbest Meslek 

1 i 
9.257.0 

15.362.9 

9.461.4 

2.873-1 

5.108. 6 

' 
;1.714.41 
1 i 

~2. 05 o. 7 i 
ı. 1 
. ı 

ı ı 7*•8 11 ı ı o ~ o.,_ 

ı 9. 705. 3 i 
i 6 27. o i 
i 3.702.3 
! 1 
1 8 r !1.52 .o ı 

ı ı 
ı ' 
ı3-670.2 ı 

i ı 
'ı 1 2. 06 5 o ı 

1 

ve hizmetler ! 6.814.1 i 6.275.8 

S • Ara To pihamı: ikti-\ 1 

--~c"~ '-~aıı·yet 1701 ,: ı· b~t~ ~a ~ r 
L: . .ı:·ırlln :E'aktör Ge:_ 1 1 
lirlcri ~08.430.3 61.007.1 

llO.Lcvlet Hizmetleri! \ 1 

i 
1 

35.7 39. ı i 
10.049.0!" 

ı 
306.5 

1 
1 
ı 

9 o 061.6 1 
ı 

680.9 i 
i 

5.554-71 

13.834-3 i 
i 
1 

5. 791.2 i 
1 

808. o i 

5.108.6 
1 
1 

538.3 : 

i 
1 

1 

1 

77.423-2! 

% 4-57 

% 54.52 

% 84-.86 
% 51.71 
% 4 7-9 3 

7'~ 39·99 

% 9-94 

;·:~% 38.79 

% 71.87 

"i.·:::' 

% 92.10 

% 28.99 

%100.00 \ Üreticileri : 13.622.8 ~3-622.8 ! - j 
ıı1:·y~~~-t·i-~-i :FaktÖ;--.. G~~---·------·-:·· .. -------------·--t----------:----· ---·--------- ---- ··---

l lirleri Top.(9+100 122.053.1! 44.629.9! 77.423.2 ~{ 36-56 

Kay n ::~kle.r : (1) '21) No.ı-:..~ ·trıblodan alınmıştır. 
( 2) Tarai ırınzcan:.,tahrn.in ed ilmiştir. 
(3) Kalıntı yöntmrü ile bulunmu;;1tur. 
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Tablo:27 1975 Yılında İktis§di Fa~liyet Kollarına Göre 
Yurtiçi ~aktör Gelirleri"'in bnek ve D.iğ~r_E'aktö:;-· 
Gelirleri .Arasında Bölüşümü (Faktör· Fiyatlarıyla) 

1 

(Ivül · on 'IL~ ) 

~KTlSADİ 
,2-iı.ALiYbT 
!1~-·,.·,~TT ·.~·--r 
i ..ı..'- \ • .;..~-ı.L:.ı-:....t..L J.. 
ı 
' ' 

! 
;Maaş ve 
iücretlcr 

i 
ID·~ , ·ıger 
iı aktör 
!Gelirleri 

Maaş ve Ü cr et•ı 
lilerin Toplam! 
Yurtiçi Iraktör! 
Gelirlerindeki: Toplam 

(1) (2) (3) ı Payı 1 

i 
l.Tsrım,Avcılık,Orman+ 

1 

i 1 

J.707.2 i 125.803.8: cılık_,T,al·J :k;ç..l:lık il29. 511 • O 1 
' 1 

2. Sc'.rmyi 
2 .~.1ad. en cil ik ve 

T'aş OcakçiLığı 

b. İ:ı::u:~ıa.t Sanayi 
c • El ek tr ik , Gaz , S u 

i- ·. t 
~ J o J.nşae~ 

15 ~ :n.:::·.ş tırı:n.a, Depola-
ı - .. - ı : m:.::t 7 L2o er eşme 

' 17 .~'-onut Gelirleri 

1 8 3' 296. 2 \ 
' 1 . ! 

5. 071.6 ı 
71.191-3! 
7.033·3 ı 

ı 
24.035.6,· 

6 2. 271.2 ! 

ı 
36. 278.8 : 

ı 
i 

41.521.1 i 41.775.1 ı 

i ~ i 
4.s:.n.9 ı _ . öJ.7 ı 

33-931.81 J71259-5 1 

2 • 6 Ol . 4 , 4 • 4 31 • 9 1 

lo r:ı'7'-) 9 1 ı j.. 756 7 ' 
•C:..iV• • • 1 

8 r-;'7 ({ .o_,,.u 

1 57.662.8 1 

27.641. o 
; 
1 

ı 2 • 4 7 3 • 2 i 7 • 38 5 • 8 5.087.4 

14.268.8 
ı . 

ı ' 6;) 9 ! ~. 7 '" .·. .. i 
't • 2 U • ı .J.; • flFJ.rj • 2 , 

: 1 
:J.;:.,crbc.st .Meslek 1' · 1 

i vr.:.; Eiziiıetler 1 23.307.4 1 ~~~l· ~>l·~ ·ii 

j9. ~~~e. Top~amı: ~ktisa- ! 1 

i ctı ı.:c-.c;lıyet Kolları-ı ı 
. 1 

: nın } c.:.ktör Gelirle- . ! 

ri 
; . ı ~ 
:J8 5 • 4 4 2. 2 i 9 3. '5 7. ~- 291.884.8 

% 2.86 
c,1 ;o 49.84 

% 98.34 
% 47.66 
% 36.98 

% 42.76 

% 7.40 

~~ 23.80 

% 59.21 

·~rt-. 
]i'" 

% 74.73 

' i 
7UlOO.OO 1 

·---···· 1 
ur' eti cileri 48.572.6 48.572.6 

ı ı 

:ıı. ~t.,xltiçi :ET·'akto(·r9 ıGoe-) !434 014 8 'ı;l42 ı-· o O 1 2a1 ~84 8 1: oıo· 32.78 ı', 
1. ir_ cr i o p • + . . • ' • i • J • . J • u • 

1 
r f 

--------------------~~------~--------~--------~-------------
Ks.ynakls.r: (1) (22) No.lu tr,blodan e.lınm.ıştır. 

(2) Tarafımızc:.c,n tc::hmin edilmi.ştir. 

(3) Kalıntı yarıtemi ilc. bulunmuştur. 
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Tablo sonuçlarının incelenmesi ilc de görüleceği gibi .. ül-
• .1 

lcc:mizde 1960 yılında tarım ve tarım dışı kesimlerde yurtiçi faktör 

gellxinin yüzde 27 ~ 35 'ini oluşturan emek gelirleri, { EG ) , 1965 yı.
lınCa yuzde 30.20'ye, 1970 yılında da JLlzC:.c 36~56'ya YFG_ul~şmış bu-:-

1-L.:ulliıuktadır. 1970 yılına kadar artma c_2ilimi gosteren( EG ) oranı-
YF 

1 °,...,5 1 d .. d 32 78' d" t ... ,.. ··ı G nın, _) 1 yı ın a yuz e • e uş ugu t_,oru müştür.- ~-

Iıu tesbitlerden sonra 9 şimC:.i ele: emek faktörünün 1 yurtiçi 

fC::l:tö:c gc.lirl8ri içinde göstçrdiği e,~ilimlL.:rin incelorunesine gcçcbi-

ı:_riz e 

a. Bölüşümle (Dağılımla) İlgili Genel Eğilimler 

Ülkemizde tarım ve tarım dışı kesimler birliktc ele 

o.lıııc:J.ı~,ında yurtiçi faktür gelirleri içinde ( EG ) oranının, ya da 
YFG 

cmcJ.: faktörünün payının 1960-1970 dönwnindo yüzde 27.35 'den yüzde 

36. ~6 'ya çıktığı, 1970-1975 döneminde de: yüzde 32.78 'o düştüğü da

luı önce hcsaplanmıştı. Bulunan sonuçlcı.J::'a -=söre 1960-1970 dönemindeki 

co~ı~·cış hızı yüzde 9. 21 9 1970-1975 dönemindeki düşüş hızı da, yüzde 

3.78 olmuştur. 

:Bu durumda üç önemli sonuçl c. kc:~rşılaşılmakta dır. 

:Bu sonuçl2rdc:.n ilkine göre; c".i ~~cr ttıkclerde ki eğilimler 

üıc~lcnirken do görüleceği gibi, ülk0mizdc cm;::;k faktörünün yurtiçi 
E 

e; :__l ird.n·:1 eki :payı. ya ... da (--G-) oranı oldukça düşüktür. 
YFG 

İkinci sonuç ise; 196b-1970 döno~inde artma eğilimi gös-
ı::ı 

-cGrcn(~) oranının, 1970-1975 dönuılindc düşrneğe başlamasıdır. 

YFG E . 
-Üçüncü sonuca göre de hesc:tplanan(__Q:_) oranıi genel bır 

YI 
ornn olmc~kta ve ülkemizin sosyo-ekonomik ys.pısı Gdiklın tc alındığında, 

E 
"!nı or::::rı yalnl.z başına bir önem taşımamaktadır. Çünkü(__Q_) oranı, 

YF 

ülkoı:üzdc.. çeşitli kosiınlGre ve emek i'aktörunün çeşitli .g-iloşim du-

rur.üarıne. göre değişiklik gösterebilm8ktcdir. Bazı durumlarda da 

E ey; ) oı~:,_nı' yukarda bulunan değerlerdon claha da düşük çıkabilmekte-
G 
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dir. 

E 
ÜlkGmizds gerek ( G ) or"~·~ nı nın düşüklüğü ve gerekse bu 

_Y"F 
• .L •. G .. ~ .... 

ors.nıri 1975 yılıhds.n ı:; onra düşmcy0 başlr:~nası ile ilgili nofl.enler, bu 

böltünün beşinci kısmında "Türkiye 'de Lmek Gelirlerini Etkileyen ö

ncnıli Yapısal ve Sosyo-Lkonomik Terçihlsrle İlgili Etkenler" başlı

jı c:.l tında incelenecektir. Bu kısıınde. sadece, üçüncü sonuçla ilgili 

C::.c,,\::rlemeler yapılacaktır. 

İleride gbrülece~i gibi, ~lkcmizde toplam ücretliler için

do. tc.rım kesimindeki ücretliler sayısı diğer ülkelere güre daha clü

ş'L:\.k olmakta, buna karşılık yurtiçi faktbr gelirinin önemli bir kıs

mını tarım kesimi oluşturmaktadır. Tarım kesiminin bu özelliği ne

deniyle de, emek gelirlerinin mutle.k ve nisbi paylarının etkilencco

;_> şüphcsizdir. Ayrıca ücret ve mac,ş s.:..lirlerinden oluşan ernek ge

lirlerinde de, sendikalaşma hareketinin otkinliğinin bugün için yal

:nızcc:. ücret geliri yönünden dnem kc::z2.ndıı:;ı ve maaş gelirlerinde bu 

·:tkinliğin sağlanaın2.dığıi tarım kesimind8ki ücretliler yönünden de. 

s·--nclikc..laşına hareketinin etkinli6'inin olrnEtdığı bilinmoktedir. Belir-
E 

-cil cm nedenlerıo do ( G oranı, çeŞitli durumlara gôre farklılaş-n;-) 
mc:~ktn dır. G 

A.şattıdaki tabloda döncrnlcr itibc-:riyle tarım ve tarım 

Cışı kesimlerdeki iktisadcn faal nüfus ilc, ücretli ve maaşlı olarc:.1~ 

ç:.·üışcnlarla ilgili eğil:iınler gdrülm,;lctcdir. 



Tablo: 28 1960.-1975 Dörırmünde Tan.mclışı KN,,ir,,lorde İktis&tclen Fa.al 
Nüfus ilo Ücretli ve L.<ı.t:.şlı Qlar·ak Çr.;.lışc;ı.nlar 

ı---~---~~~--;:~;~-:~-~:~~ T e~;-;:·~~--~~--~~ı--~-~-:-~:-~~:·--~ ~- ~cJ-~~:;,~~~~-~--~~~~-·~-~~----~-T a ~~--;Ş --ı··-~~-;~~-~~-~--~ 
1 1 ~.2:_i__::ı. ~--~- 'r O E_ 1 a m ı ~ -~-~~~"~--~-~~~~~-~~~--~-k--~-~---~. --~---ı----~~~-~ 
j ı Iktisttden j [Tcretli ve :rcretli ve 1 İktisndcn Ücretli ve 1 ücretli ve ı İktisfıdenj ücretli vo 1 ücretli ve ! 

ı ı ~~al 1 Haaşlıl::ı.r ~aaşlıların l Faal MaaşlıLr 1 r~aaşlıların 1 Faal 1 r:Iaaşlıl<:ır ~Iaaşlıların J 

ı 1 i\Tufus l Iktist':den Faal Nüfus 1 Iktisilden F.:ıal Nüfus , IktisEtden Faal! 
y I L L A R 1 N"f O ; ~r··f ,. ' N"'f 1 , , ll usa ranı , i i r u usa oranı , •U usa oranı ! 

1 ! ı· ?~ Olaruk 1 ! 1 ;; Olarak ! ı % Olarak 1 
1 ı (ı) \ (2) (3) i (6) ı (5) i (6) : (7) ı. (8) . (9) ! 
~~:o t. 12.993.245 j 2.437.13;+~· .18~7~-~737-480t726.4;~~-~7.~~~~·--~-·r;.;5-;-7~;· -;,7;;.683~ 52_-;;~--l,~ 
ı ı ı 1 ı ı . ı ı 1965 ı 13.557 ~860 2. 795.381 ı 20.61 j9· 750.269 ı 741.660 ı 7.60 3.807.591 2.053. 721 ' 53.93 ı 

ı 1970 l 14.051.209 ·ı 3,718.228 l 26.46 ~9.2U1.024 i 491.618 ı 5o29 1 4.770.185 
1 

3.226.610 1 67.64 ! 
1 1975 ı 15.202.618 4.065.399 1 26.74 19-463.310 ! 351.520 1 3.71 ı 5.739.308! 3.713.879 1 64o70 j 
~ * -=~·-~---~ -~~< ·---·-· ·-----. ·-~~-~~-~ -·-----~--- ~~~-~-~--------~--------~--~-·-----""-------~~---~---,~-. 

• Kaynak: (1.6-17) No.lu tablol,:~rdl:.'.Il yararlanılmıştır. 

VJ 
CP 
'-!) 
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Tablo sonuçl2rında da gorüld",L:Sü t_:,ibi, 1975 yılında ülke

ıEizr~e; ücrc. tl i ve mac:,şlıların iktisud en fs2l nüfusa oranı j tarırn_ ve 

t;_'_ı·ım dıgı kesimlerde 2ncak yüzde 26.74 olabilmokt2dir. Bunc. karşı

lık tc.rım kes iırı.inde iso~ ücretli ve maaşlıl[_rın ore.nının çok düşük 

cldu~u gorülmckte ve 2ncak yüzde 3.7l'i lıulabilmektedir. Tarım ke

siJ:::iı1Clcki bu eğilimlsrin aksine olarak ds., ücretli ve ı::ıaaşlıların ge

nellikle tarım dışı kesimlerde yoğunlaştı;ı görülmektedir. Burada 

ücretli ve maaşlıle.rın iktisaden faal nüfusa oranı, 1975 yılında 

yi).z d c 6 4 <! 7.0 olmuş tur"' " 

Genel eğilimleri daha iyi belirleyebilmek _Te yurtiçi 

fsktör gGlirlerinin hölüşü.ıuünde, emek gelirleri ile ilgili analizle

r~ cgıklık getirebilmek için, beş ayrı duruma güre inceleme yapıla-

cc.ktır. 

l"G Tarıs ve Tarım Dışı Kesimlercle, Ücret ve Maaş Gelir

leri İle İlgili Eğilimler 

Ücret ve m2aşlıların, yurtiçi faktör gelirlerindeki pa
E 

yını belirleyen genel oran. G or&nıdır. 
(-yr) 

G 
Aşa~ıd&ki tabloda ücrut ve mn2ş g~lirlcri ile, di~er 

fp_lc~cl' f_:,clirlorinin yurtiçi faktör gelirlurindeki :::ıayları toplu bir 

şekilde. görülmektedir. 

Tablo :29 1960-1975 DönCillinde Tarım ve Tarını Dışı Ke
simlerde Yaratılen Yurtiçi Faktar~Gelirinin 
Emek veı Diğer };'aktör Gelirleri Arasında Bölü-
şümü 

TL.) 
'Yurtiçi :!!'aktör 
; Geliri (Faktör 
'liyatlarıyla)ı 

1 

ticret ve 
Maaş Ge-:
lirleri 1 

1 

Di~er 1Ucret ve Maaş! 
Faktör !Gelirlerinin 1 
Gel~r-:T~plam ~urti-1 
lerı ıçı ]aktor Ge-ı 

lirlerindeki 1 

Diğer Faktör~ 

Gelirlerinin '1 
Toplam Yurti-j 
çi ]'aktdr Ge-l 
lirlerindeki ! 

YILLi.R (l) l ( 2) 1 ( 3) 
ifayı 

(4) 

1S 27.35 
1s 30.20 
ey{ 36. 56 
r~ 32.78 

Payı 

(5) 

% c 72.6 5 
% 69.30 
1{ 63-44 
% 67.22 

Kaynak : (24,257,26ve 27) No.lu tablolardan yararlc,-, 
nılmıştır. 

ı 

i 
J 
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Ta-blo sonuçları, yurtiçi ü:~ktor gelirleri içinde,. ücret
E li ve mE~aşlıların payının ya da ( __Q:_ ) oranının, 196 O yılında yüz-

YF 
de 27.35§ 1965'de yüzd~ 30.20, 1970~de yüzde 36.56 ve l975'de yüzde 

32.78 olduğunu göstermektedir. Bu durwnda da 1970 yılından sonra 

( .ı.:;G ) oranının düştüğu görülmektedir. belirlenen eğilimler,. tarım 
Y.tr 

ve ~s.rım dışı kesimleri birlikte kc.ps2makta ve de emek e,clirleri. 

ücret ve maaş belirleri toplamından oluşmaktadır. 

Daha sonra diğer ülkelerle ilgili karşılaştırmalar ya

pılırken de görüleceği gibi· ülkemizdeki (~)oranı oldukça düşük-
YFG 

tür. Ayrıca da belirlenen oran 1970 yılından sonra düşme göstermiş-

tir. bu d urumda da ülkemizde. ücretli ve maaşlılar aleyhine işleyem 

bir c_clir bülüşümü olduğu ortaya çıkıııc:}:tc~dır (136)~ 

Türkiye'de Emek 

ve Dii;jer Faktör 

Gelirleri 

-- ... _ -----... ...... 

--- _...--

1960 1965 

........... _ ..... ................ ....--
--... _ ....... 

,.,...,.. ..,.....__----,.,.,.. --- .....__ 

1970 1975 

Di!;ier Faktör Gelirleri 

Emek Faktörü Geliri 

YILLAR 

Şekil: 20 1960-1975 Döneminde Emek ve Di~er Faktör Gelirlerinin, Yurtiçi Faktör 
Gelirlerinde Gösterdiği Gelişmeler 

(136)( EG, oranının düşüklüğü ve giderek de bu oranın daha da kö-
Yl!' ' 
tuıışmesinin nedenleri, ayrıntılı olarak ilerde incelenmek~ 
tedir. 
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ı.B. Tarım ve Tarım Dışı Kesimlerde Kamu Kes imi Hizmetle

rinde Çalışanlar Hariç, Ücret Gelirleri İle İlgili 

Eğilimler 

s inüEırc~e 

Daha önce de görüldü3,ii. ;ibi tsrım ve t8.rım dışı k e
E 
(~) oranı. en yükseğe ulnştığı 1970 yılında yüzde 36.56 

olmuştur. 
YFG 
Bu hesaplnms.da özel ve kam .. c kesimleri birlikte ele alınmak-

tu::ı.ır. Kamu kesimi hizmetleri katma dc~eri gGrck yurtiçi faktör gÖ

l iri, gt:;rekse ücret ve maaş gelirleri yönünden kapsam dışı bırakıldı
E 

gınde, (_Q_) oranı dE,ha da düşük çıkmc:.ktadır. Bu oran aşağıdnki tab-
YF' 

locln görüYdüğü gibi yüzde 2Ö. 59 orc:~ru ile en yüksek olarak 1970 yı-
lınC.<::: gerçekleşmiştir. 

Tab1o:30· 1960-1975 Döneminde Tarım ve Tarım Dışı Kesim:
lt:rde -Kamu Ke::sir1ıi Hizmetleri Katm.ct Değeri Hc.
riç- Yaratılan Yu.rtiçi ]aktör Gelirinin,Eı'nck 
ve Diğer Faktör Gelirleri Arasında Bölüş!Jmü 

1Kamu Kesimi 
Hizmetleri 
Hariç,Yurt
içi E'aktör 

1 Geliri (Fak
lt ör lhyatla
;rıyla) 
i 
1 
1 

l Kamu Kes imi 
ı Hizmetleri 
ı .• 
1 Maaş ve Uc-
: rE. tl eri Ha-
! riç, Ücretler 
1 
! ve Maaşlar 
Toplamı 

(Milyon 'l:L. ) 

ı Kamu Kesimi :Kamu Kcsiıni ıKamu Kesim~ 
', 

Hizmetleri !Hizmetleri !Hizmetleri 
Ket:m.a Doğoril Maaş ve Üc- jKRtma DcJ~c 
Hnriç~Diğer ! retleri Ha- jri Hariç, 
Fr:ktör Gclir-riç ,ÜcrEJtlGr ı Diğer :b'e,lr
lcri ·ve Maaşlar ~tör Gelir-

; rrc)ple,mının i lerinin' 
1 Yurtiçi E'ak-iYurtiçi 
! tör Gclirle-ıFaktör Ge·· 

' 
i rindeki Payı; lirlorin-
! j deki Pc.yı 

YILLAR: (l) (2) (3) (4) (5) 

1960 36.981.3 7.6 39.3 29.342.0 % 20.65 1f 79.35 

1965 57.765.1 12.821.3 44-943·3 d 
i" 22.19 % 77.31 

1970 108.430·3 31.007.1 77.42 3. 3 4 /o 28.59 % 71.41 

1S75 385.442.2 93-557.4 291.884.8 % 24.27 % 75.7 3 

Kaynak : (24-, 25·, 26 ve 27) No .lu tablolardan yc.rarlanılmıştJı-

Öze1 kesim yalnız başına ola ~lındıgında. tabloda da gö-

rl.UdüisU. gibi EG oranı, ücretliler c.lcyhine daha da bozulınakta-<n-) 
G 
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dır. :Bunun yanında 1970 yılına ks.de.r artış gösteren(~) oranı, 
YI!' 

1975 yılında düşmoye başlamRktadır. G 

. ..c. Tarım Kesimind~ki Ücret ve Maaş Gelirleri İle İlgi
li Eğilimler 

.Faktör .rıeşlarının incelcnnesinde. tarım ve te.rım dışı ke

s:L;ıüor için ayrı tahminler yapılması zorunlu olmaktadır. Çünkü eEıck 

fcktörünün payının( ~G) oranının.düşük çıkmasının önemli nedenlerin-
y~ 

d.en biri, tarım kesimtndeki ücretlilEr sayısı ile ilgilidir. Tarım 
l;:csiminin yapısal özelliği nedeniyle, ülkemizde bu kesimde ücretli 

olcr2k çalışma şeklinin bugün için IJir önem kazanmadığı görülmoktc

c~ir ~ I:una bağlı olarak da. ücretli olr:.rck çc:~lışanların sc:yısı, nıut-

l::.k ve nisbi olarak düşük çıkmaktadır. 1975 yılında t2rım dışı kosiı~J.

lcrde iktis~den faal nüfusun yüzde 64.70'inin ücretli olarak çalış

ııır:ı.sına karşılık, t.s.rını kesiminde iktisE\don faal nüfusun E~ncak yüzc.~o 

~. 71 'inin ücretli oıc:,rak çal::ı.ştı,~ı c_;öri.Ume;ktedir. Bu durumda tar ın 

k:,s imindeki iktisaClen faal nüfusun ytizde 96.29 'u işveren, kendi 2-

dına çalışan ve yardımcı aile işçisi olmaktadır. 

( 28) No.lu tabloda gönüchi.(~Ü gibi, tarım kesiminde çc~ıı

:J2n ücretliler ve ms.aşlıların iktistdcn fe.al nüfusa ore.nı 196 5 yı

lınG.a en yükseğe ul<'.şaıştır. :Bu orc:~n Jc.kle.şık olar;:;.k yüzde 8 cive.

rındr,dır. 196 5 yılındr,n sonra, oranın c1 cve.mlı düşme eğilimi göstc;r

fli!;i görülmektedir. ı~ncak bu durumun tscrçokçi olup-olmadığı tartış

ıtıc:lıdır,. Özellikle 1975 yılı yönündan endişelerimiz daha önce belir

tilmiş ve bu yargımızı docrulayan bulsular ileri sürülmüştü. 

Tarıiıı ko s iminde ücretli sc:yısının düşük oln12 sı, ülko.nüz do 

ln~ hosimdeki mülkiyet ya.rıısından ileri· [:,Clmcktedir. Çünkü miras yolu 

ilc tarım toprakları devamlı cıarak küçtilBckte ve bu durum da,ülko

ı::izcle küçük tarım işlE:tırıelerinin yo2;unluk kazc:ınınasına yol açmakta

c1ır. 1öyle bir mülkiy0t düzeninin gcç.:.rli olduğu tarım kesiminde do, 

senellikle ücretsiz çalı,;;an aile işçileri ononli ore.nlara ulaşınak

tc;Cır. 1975 yılında tarım kesimindeki topl2Ll aktif nüfusun yüzd~ 

41. 29 'unun ücretsiz çalı şan ailG i,şç is i olma sı da, bu yargıyı doğ;-
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J.··-cü:.:Jıı2.ktc::.dır. Yeterli ya da hiç topr-dr sc~hibi olmaye.nların, ortak

çılık ye:, da yarıcılıkla geçiı.11lcrini sc>.(,S·lame.ları da. ücretliler sayı

sı:.ıııı düşük çıkmasının başka bir nGeleni olmcı.ktadır. 

ll elirtilen nedenlerle ,t8.rEl lı:c siıninde ücrotli olarak ça

lıs;2nle.rın s2..yısının düşük olması, tz~rım kesiminde ücrt.tlilerin. top

lo.rü yurtiçi faktör e:,elirleri içindeki psyının da düşük çıkmasına 

E 
yol E:çm.aktadır. (--G-) oranının 1960 yılında yüzde 7.36, 1965 yılında 

Yl!' 
yüzde 6.82, 1970 yıfında yüzde 4-57, 1975 yılında da yüzde 2.86 ol-

d u.:, u .:crülınGktedir (137). bU durwn c:L~ tükomizde. tc:rım kosiminde 

·c.cr,...:t e:,elirlerinin 1 bugün için oldukçc. önemsiz olduğunu göstermekte-

dir. 

:buna karşılık tarım kesiminde yaratılan faktör geliri, 

tüplam faktör gelirinin 1960 yılında yüzde 42-75'ini, 1965 yılında 

ytlzc1c 35.65'ini, 1970 yılında yüzde 30.69 'unu, 1975 yılında da yüz

ele 29.84 'ünü oluşturmuştur • .Bu bulgul2.r aynı zamanda ülkemizde. top

lc-.m yurtiçi faktör t;'.:..liri içinde, tarE:ı sektörü ge:lir ::._ün nisbi pa

~rının da düştüğünü l::~,östermektedir. L~ .. tün bu eğilimler, yıllar i ti bo.

riyle ücretli sayısının azalmasının sonucu olarak, emek faktörünün 

p:.yını geriletınektcc1ir. Şüphe yok ki te.rım kcsimindoki bu pc:yların 

duşük olması, tople.rıı 0mek fe.ktörü g·:...lirini de etkilemektodir. l3u 

ncl..::nlo, anlamlı bir karşılaştırma YC<PE'.bilmck için t.s.rım ve tarın 

c:lı.;:ı kssi.L.ı.lerin e,yrıı::~re.k incolcm:ıc.;si y~-re,rlı olac.;aktır. 

Aşa~ıdaki tabloda tarım kesiminde, yurtiçi faktör geliri

nin cr;ıek ve diğer fç,ktör gelirleri 2.r2sında bölüşüıı-ıü görülmektedir• 

(137) 1975 yılında belirlenen uranın yüzde 2.86 gibi çok düşük bir 
oran olı.ı-ıası, tartışılmalıdır. Ilizcc bu durum de.ha önce de be
l.irtildiği gibi, tarım kesiminde ücrGtliler toplamının düşük 
tahmin edilmesinden ileri gelmektedir. 
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Tablo: 31 1960-1975 Döneminde Tarım KesiTılinde Yaratılan 
Yurtiçi li-aktör Gcl.irinin, Emek ve Diğer :b aktör 
Gslirler i i'I.I'as ınc1s. :Uölüşümü 

i Tarım Kesi- Tarım ~esi- l TEtrım Kosi-l 
minde Yaratı- .minde Ucret i minde Diaer: 

ı 
t '-' • 

lan Yurtiçi vs Maaş Ge- ; f'aktör Ge- 1 
]·aktör Geliri Ilirleri 1 lirlcri · 
(}~·aktör ]'iyat..:. · 
larıyla) 

(Milyon '1'1.) 

Tarım Kesi- Tarım Kesi
minde Üc~et,lmi ~a~t~r 
Maaş Gelır- ıGelırının, 

lerinin Ta- \Toplam 
rım Kesimi 1Yurtiçi 
Yurtiçi ]ak-! :Faktör 

. i 

tör Gelirle-i Gelirin
rindeki Payı;deki PGyı 

:YILLlı.RI 
' . (1) (2) (3) (4} (5) 

' ! 

il960 17.271.0 1.272.5 il5.998.5 % 7.36 % 42.75 
! 
il 9 c, 5 ı- V 22.957-3 ı. 567·. 3 21.390. o 

ı 
% 6.82 % 35.6 5 

ı 

!1970 37-453·5 1.714.4 35-739-1 % 4.57 % 30.69 

/ıs75 129.511.0 3. 7fl7. 2 ~25.803.8 ı .to 2.86 % 9 ,~,' 2 o 0"-'r 

Kaynak: (24~,2-5;~6 ·ve 27). No.lu tablolardan yararlanılarak 
düzenlenmiştir, 

Daha önce de belirtildi6i gibi, tarım kesiminde 1960-1975 

c1öncEıinde yaratılan toplan faktör g-:::liri yüzde. 42.75 'den, yüzde 29.84' 

o, yine tarım kesiminde iktis~den f<::.o.l nüfus içinde ücretli çalışan

l<::.r sayısı yüzde 7.46'dan, yüzde 3.7l'e ve bunlara bağlı olarak da, 

ücrctlilerin toplam yurtiçi faktör gelirindeki payı yüzde 1.36'dan, 

yüzde 2.86'ya düşmüştür (138}. 

Çalışmamız daha çok sendikalaşmış emekle sınırlı oldu-

{;u. için, tarım kesimindeki eğilimler kc:.pse.m dışı bırakılacaktır. 

D. Tarım Dışı Kesimde Ücret ve Maaş Gelirleri İle 

İlgili Eğilimler 
k' .uG 

Tarım kssiminde çok düşük düz8yde oluşan ( --Y-I',.;;_-) ore.ıu, 
G 

t:.rım dJ.fl. kes1mde bÜyÜIİi.ektedir. 

Aşağıdaki tabloda tarım dışı kesimde yurtiçi faktör gc
lirlcrinin,emek ve diğer faktör gelirleri arasında bölüşümü görülmsktcdir 

(138) 1975 yılı sonuçlErı., daha önce belirtilen ncdenlEJrle, ihtiyatlc. 
k2rşılanıl:m2lıdır. 
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Tablo: 32 1960-"1975 Döncıııinde Tarım Dışı Kesimde Ya.ı.. 

ratılan Yurt iç i l:·o.ktör Gelirinin, Eı.nek ve 
Diğer ]'aktör Gelirleri .Arasında JJölüşümü 

(Milyon l:L. ) 

Tarım Dışı Tarım Dı~ı jTarım :Jışı ;Tarım Dı~ı Tarım Dışı j 
Kesimde Ya- !:Kesimde Uc- ıKesiı:r.dc !Kesimde Uc- ,Kesim Ji'ak- l' 

YILLlı.R 

1960 

1965 

1970 

1975 

ratılan Yurt-ret ve MaaşjDiğ0r ıret ve Maaş !tör Geliri-
içi Faktör !Gelirleri !Faktör iGelirlerininjnin;Toplam 
Goliri (F'ak- : ; Gelirleri ! Tarım Dışı !Yurtiçi 
tör J!'iya tla- ' Kesimlerdekil :Faktör Ge-
rıyla) ;Yurtiçi :b'ak-llirindeki 

1 . 

i tör Gelir le- i Payı 

(1) 
jrindeki Payı ı 

(2) (3) (4) 1 (5) 
1' 

23.121.8 9·778.3 13-343-5 % 42.29 %· 57-25 

41.433.7 i· 17,880·4 23.553•3 % 43.15 % 64:.35 

84.599.6 42-915·5 41.6C~~.ı % 50.72 % 69.31 

304~503.8 '138 4 42248 ! 166. 08i. o % 45-46 % 70.16 
i 1 

Kaynak :(24,25,26 ve 27) No•lu tcblolardan yararlan~larak 
düzenlermiş tir ı 

Ta~1ın kesiminde çok düşük düzeyde oluşan - 1975'de yüz

cc 2.86- (~) oranı, tabloda da görüldüğü gibi. tarım dışı kesim-
YF · 

1c:rc1c büyümekıedir~ .Du oran en yüksek olr.:rc-.k da 1970 yılında yüzde 

50.72'yc ulaşmıştır. Oysa tarım kesDni ilc birlikte(~) oranı, 
~ YF 

l.Lc>.hc:·. önce de görüldüe?;ü gibi 1970 yılındc:~ yüzde 36,56 ofarak gerçek..:. 

lcşınişti. 

Ücret ve maaş gelirlerinin, tnrım dışı kesimde yaratılan 

y1:ı.r·L~içi faktör gelirlerindeki p:ı.yı 196 O y:.ı.lında yüzde 42,29 t 196 5 

yılında yüzde 43.15, 1970 yılında yüzde 50.72, 1975 yılında da yüz

de 45.46 'dır. Tarını kesimi ile birlikte. bu oranların sırasıyla; yüz

de 30. 20, yüzde 36.56 ve yüzde 32· 78 ols.rnk gerçekleştiği daha önce 

görülmüştü. 

ı 
ı 

ı 
ı 
' ı. 
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.... ----~ -... 
Difter Faktör Gelirleri 

-- - Emek Faktörü Oeliri 

1960 1965 1970 1975 Yıllar 

.-
Şekil: 21 Tarı~. Dışı ~esi~.lerde 1960-1975 Döneminde Emek ve Oi~er 

Faktor Gelırlerının, Yurtiçi Faktör Gelirlerinde Gösterdijti 
Gelişmeler 

E. Tarım Dışı Kesimde Kamu Kes :i.Jı.ü Hizmetlerinde Çalı şun
lar H8.riç, Ücret Gelirleri İle İlgili Eğilimler 

Daha önce de görüldüğü gibi, tr:~rım dışı kesimde emek ge

lirleri, ücret ve maaş g&lirleri toplamından oluşmakta idi. luıcak bi

lindi~i t:,ibi. ülkemizde toplu iş sözleşmelerinden yare.rlanma hakkı f 

196 3 yılında yürürlüğe giren 275 sayılı "Toplu İş Sözleşmesi, Grev 

ve Lok2,vt Kanunu" ile yalnızca işçilere tc.nınnııştır (139). <Duna kar

şılık 20 TGlDIIl.UZ 1961 te.rihinde yürürlübo e;iren .Anayasamızın 46. mad

cl0sinc.1o, "İşçi niteliği taşımayan kamu e:;orcvlilerinin bu alandaki 

(139) 275 sayılı "Toplu İş Sözleşmesi,Grcv ve Lokavt Kanununnun ı~ 
mndd8sinde, toplu iş sözleşmesinin tanırr~ yapılmaktadır. l.mad
c1Gdc~ ":Ju kanun anlamında toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin 
yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzen
lemek üzere, 7.nci maddede gösterilen işçi teşekkülleri ile iş
veren teşekkülleri veya işverenler <?,rasında yapılan toplu söz
lcşmedir" denilmektedir •. Görüldü;_) . .i. e;ibi işçiler adına işveren
lerle toplu sözleşme yapma yetkisi, yalnızca işçi teşekkülleri
ne verilmiş bulunmaktadır. 
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lı-·.kl~.ı'ı kanunla düz cnlcnir 11 hükmü yer c.lm<:Jctadır. Du hüküm. goreğin cc 

CLo, 17 Baziran 1965 te:rihinde 624 .sayılı "Devlet Personeli Sendikalc.

:r·ı Kc::'.nunu" yürürlüğe girerek, kamu personeli sendikaları kurulmuştur. 

lı.nc::~k bu kanunla memur sendikalarına grov, toplu sözleşme, gösteri 

vo protesto yürüyüşl~"'ri yapma gibi haklar verilmemiştir (140). Lunun 

seı:;.;.ucu olarak da kamu personeli sendil1:B.ları 9 üyelerinin 2elirlerini 

,,:rtırma konusunda . doğrudan doğruya b :~r stkinlik sağlayamamıştır (1,~1). 

Ülkemizde altı yıllık bir uygulaması olan kamu personeli scndikacılı-

, Anayasa 'nın 46. maddesini dejiştircn 1499 sayılı Kanun 'la, 

1571 yılında son verilmiştir (142)o 

Ülkemizde memurların g-:;lirlcrinin oluşumunda, sendikalaş

ma hrreke:tinin b ir etkinliği olmadı ğı ~Sürülınektodir. :Dilihdiği gibi 

de Eıeınur maaşları, 1971 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı 11Devlot 

Ec.:rıul'ları Kanunu "na göre, her bü tço d öneminde kararlaştırılan ka tse.

yıys. göre düzenlemn.ektediro 

Ülkemizde memurların gelirlc..rinin düzenlenmesinde, bugJl 

j_çin ssndikal.srın etkinliği görülmsdii_2ind8n, sendiknların etkinli6ini 

(l/rO) 624 sayılıttKamu FE:rsoneli Sendikc.le::.rı Kanunu"nun, başlıca dört 
önemli eksiklik ve aksaklığı olduJ,u ileri sürülmüştüro (l) Sen
dikaların grev,toplu sözleşme,göstcri yürüyüşü ve buna benzer 
yolls.rla. idareye karşı direncbilmc imk2nlarındo.n yoksun olma le.
rı. (2) Kuru.rn iç:::..·:::ı.o .sGndika fa.:?..l~.:~ctlcrinde bulunc.bilı·no imka• 
nının, kanunl::. aşırı derecede kısıtlanmış olması. (3) Kanunda 
st-ndika enflc-,syonuna yol açabilccel{ hükU.ınler bulunması. (4) Sen
dika yöneticilerinin, yönE:ti.ın kcrs;ısında herhangi bir teminat
tan yoksun bulunma1~.:r;>ı o :Ju konuda bak. Cemal MIHÇIOGLU; Türki-
ye'de Kam~ Personeli Sendikaları,Ankara,l96ô,s.70,Tablo:2l. 

(141) l;u konuda bak., Cemal MIHÇIOGLU; lı.. g.e., GE:ncay ŞAYLAN; Memur 
S endikacılığı ve Türkiye Deneyi 196 5-1971, Töb-Der Eğitim Ya
yınları.3, lnıkara,l975oMetin KUTlili; "Türkiye 1d6 Memur Sendika
cılığının Hukuki Çerçevesi ve Sorunları", "İş Hukuku Konferans-
ları, İstanbul İ~T.İ.Akademisi,Sosyal Hukuk Enstitüsü Yayını, 
No.l, İstanbul, 1976o 

(l<-2) 1965-1971 dönomi içindos 500 dölaylgrında kamu personeli sendi
kası kurulduğu ve kemu personalinin yarısından fazlasının sen
dikalaştığı ileri s~rülmüştür. Lu konuda bakeMIHÇIOGLU;A.g.e., 
ve ŞAl~AN~ A.g.e •. 
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1J :.;l J..rleyeb ilen geç erli or2.n 9 tarım dıgı k: simlerde ki ücretlilerle 
E 

-iç;ç:Llerle- ilgili bu kısımda incelenen (_JL) ore.nı olmaktndır. Çtın-

YI 
kü bu oran hem s eneLikeların etkin olm2clı,~ı Gtarıın dışı kes imi, hem 

C. e memurları kE,psam dışı bırakıne.ktCcdır. :Uu nedenle de s endikalaşmış 

Jcosi1nlerdeki ücretlilerin gelirlerindeki gelişmeler, bu orandan h8-

rdcctle değerlendirilGcektir. 

Tablo ::" 3.:3 196 0-1975 Döneminde Terım Dışı Kes imlerde-Kamu 
Kesimi Hizmetleri Kcctmc:, Do.Qeri Hariç- Yaratılan 

'-' 

Yurtiçi 1aktör Gelirinin, Enek ve Diğer ]aktör 
G·::..lirleri Arasındc: Lölüşümü 

(Milyon TL. ) 

ı . 
(1) (2) (3) IYILli:..R · 1 i 

ı 1 

% 32.30 ! % 67.70 !1960 . 19.710.3 6.366.8 

11.254-5 

13.343·5 

jıs65 34.807.8 

70.976.8 

23.553-3 % 32.33 ~~ 67.67 
t 

!1970 29.292.7 

89.-850.2 

L:.ı ._684 ol % 41.27 

% 35 .ll 

% 58 .. 73 
i 

..A 64.89 '!c 255.9 31.2 ~ 166.081. o 11975 
1------~------------~--------------._ __________ ~------------~--~------

Kaynak: (24,25 ,26 ve 27) No.lu tablolardan yc:1rr.rlanılmıştır ~ 

Tabloda tc:::r-ım dışı kes .iir..de ücret gelielerinin, yurtiçi 
7.\ 

f'<:,ktör e;,elirlerindeki payının ya de. ( .ı::ıg_) orsnının 1960 yılında yüz-
YF 

de 32.30, 1965 yılında yüzde 32.33, 1990 yılında yüzde 41.271 1975 

yılında da yüzde 35.11 olduğu-görülmektedir. Lıu eğilimlere göre, ta

:-cı;;' dıı;;ı kesiıiı.lerde ücrGt gelirlerinin :!:J?.yında. 1960 ve 1965 dönemlo:

ı·.:tndc önemli bir deı~işiklik olmaınıştır. Lune. karşılık 1970 döneminda 

b;.::. c1uruı:ü. değişmiş ve ücret gelirlerinin or2nı yüzde 32· 33 '~en, yüzde 

!~.ı. 27 ';y:;e çıkmış bulurunaktadır. Daha sonr[: belirtilecek ncd.Gn.lerle de 
ı:;:'. ' 
.J,;.Jr< + ___ -v-) oranı, 1975 yılında düşr:ıüş ve yüzde·35.11 olmuştur. 

lJ:.G 

' --· 
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----·-·-___ . ... .. ' 

--- --.. __ 
-- ücret Gelirleri 

--------------_..,, 

1960 1965 1970 

Şekil : 22 1960 -1975 Döneminde Tarım Dışı Kesimde ücret Gelirlerindeki Gelişmeler 

Yuke:;rde. ince.len.en bcş ayrı durumla ilgili değerlemeler 

TL:J.ılcı~ olmaktadır : 

E 
(_JL) oranının ya de. ücı·stli ve rrıaaşlıle.rın, fonksi-
Y:F' 

yoncl ~elir bölüşüı~ündeki payının en y-t_',ksc~o u.lc.ştığı kosim 9 ( 31 ) 

No.l"LL tç,bloda ve aşa§;ıda (2.) ) No.lu ş::-kildc de görüldü(~:ü gibi tarır,ı 

c1ısa kc sim olmaktadır. "Tarım Dışı Kc.;si~ öc Ücret ve ~!Iaaş Gelirleri 11 

-,:71 

:n:Ln ij_1Cclcndiği dordüncü durumda ( ~G ) orE,nı, dii;cr durumle,ra göro 
Y.S!' 

on yükseğe ulaşmış bulunı-naktadır. 19t0 yılında 
::;ı 

1975 yılında da 

(~)oranı yüzde 
YE· 

yüzde 45.46 olmaktadır. Lu lwsirrıde Gücretlilerin,. sen-

üil~D.lnr yolı.zy-la ve devlet tarafından c:;crçckleştirilen çeşitli s ooyal 

vo ckonor:ıük tedbirlerinden yararlanarak gelirlerini artırdıkları bi

linır,ektedir. Yine aynı şekilde 1 memurlc~rın da kat sayı artışlarındEm 
E 

y:T:-:cle..m1aları, tarım dışı kesimde (--G_, oranını yükseltmiş bulunınc-ü:-
YF J 

t::Cır.. G 

- Ancak tarım dışı kesiııılerd.o ( ~G ) oranının yüksek ol-
Y.I-1· 

m::·.sının ne;deni; ücretli çalışanlardan dr:üıc:. çoQ, maaşlı-olarak çe,lı-
şc.nlc~Ts. bağlanabilir. Çünkü ( 32 ) No.lu tc:::bloda da görüldüğü gibi1 

;~;__;_:~ı.-~ kesimi hizrrıetler inde çalı şanlarıi1 k,:-psanmaması halinde(~) 
YFG 
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or:..nı 1970 yılında yüzde 41.27'ye, 1975 yılında da yüzde 35-ll'e 

c1 :.';;ı;ı :.::kc cd ir. 

Tarım ve tarım dışı kesimde; ücretli ve maaşlılar bir

liktc ele alındığında (i) oranı .daha d2. azalmakta ve en yüksek o
YF 

rc:nn ı.-ıleşilan I9'7'.0 yilınga (i) oranı~ yüzde 36. 56, 197 5 yılında da 

yüzde 32.78 olmaktadır. 
YFG 

- Tarım ve tarım dışı kesimlerde yalnızca ücretlilerin 

lG-:'-ı)so.nıp, knmu kesimi hizmetlE:rinde ÇE~lışrmların kapsanmaması halin

de ise~ yukarda da belirtildiği gibi{ EG ) oranı daha düşük olacaktır. 
YF 

DU orc~nların da 1970 yılında yüzde 28. 5g, 1975 yılında yüzde 24.27 

olcrc.};: ecrçekleştiği görülmektedir. 

- ..üelirlonen eğilimlerden çok farklı bir durum ise, tarım 

kcsLli ;>rt·lnız başına incelendi.Si ZE.man or-Gc:yc~ çıkmaktadır • .ıJu kesim-

c1.e: yrrr:.tılan yurtiçi faktör gEüirinden cmok faktörünün aldığı pay, 

cn yükseğe ulaşılmış olan 1960 yılındc:. e:.n.cnk yüzde 7. 36 olabilmekte

dir. 1975 yılında ise (i) oranı:düşmo göstermekte ve yüzde 2.86 
YFG 

ol: -.re. le gerçekleşmektedir. 

Emek 

Gelirleri ,_, ......... 
__ ... -- -- ........ 

,... -. -• ""'-Tarım DIŞI Kesimlerde ücret ve Maaş Gelirleri 
•• )(to • •• . . . . .. . ..... . 

, • • • • · . ..,. • ..,..e ... ·- • ._., • .._ • · ·~.. Tarım Dışı Kesimde ücret Gelirleri 
•• JIIJ&ıı· ..... • -·· .... ••• • ••••••'' •:;. ·.-;;.,...-' - •- Tarım ve Tarım Dışı Kesimlerde ücret ve Maaş Gelirleri -·-· . ~ . ... .... "' .,. .,. ..,. 

+ .... + + .. +.......... ..,. "'"+.,.'lo + + Tarım ve Tarım DIŞI Kesimlerde ücret ve Maaş Gelirleri 

r----.... ------4------.--- Tarım Kesiminde Ocıet ve Maaş Gelirleri 

1960 1965 1970 1975 YILLAR 

Şekil :23 1960-1975 Döneminde Çeşitli Kesimler ve Durumlara Göre Emek Gelirlerindeki Gelişmeler 
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:Ju durumdc::L şu sonuçlar ortc.yC:. çık:r:ıcJctadır: 

EG 
-(~) oranının tarım kesü:ı.indo dt:.şük, tc:.rım dışı kesimde 

G 
yüksek olması olağandır. Çünkü tarım kesimindeki ücretlilcrin gelir-

lcı-'i, bu kesimdeki arz ve talep koşull<::rınc:. t;,öre beli:ı:>lenmoktedir. 

Yine bu kes inıd e sosyal politika tc db ir lerinin ve s endikaların etkin

liği yoktur .. Ülke düzeyinde asgari ucrvt uygulaması da yeni olup, 

k:~mu kesimi ile sınırlı bulunmaktadıı~. LGnctim olana,ğı olmadığı için 

de, tarım kesiminde asgari ücret -u3r sulz,nıasının başarılı olduğu söy

lcncmomcktedir • .Uilind~ği gibi tarım kesimine karşılık, tarım dışı 

k"sii!:ılcrde ücretlilerin gelirlerini .c:.rtırcı.bilme olanakları daha 

çoktur. 

Tarım dışı kesimde de, ücretli ve maaşlılar birlikte ele 

o.lındı[ında '~) oranının yüksek, bunc:. karşılık kc:.mu kesimi hizmet
'YE' 

lerinde çalışanYarın kapsanı dış::ı. bırc::'J:alıp, ye.lnızca ücretliler in 

kr,psanması halinde ( ~G ) oranının dahf'. düşük olıncı.sı da olsğandır. 
Y.ır 

iı.ı1c2k ülkemizde memurYarın sendikal h;..-:klardan ye.rarlanamadığı vo gc-

lirlurinin farklılaştırılmasında pnzr:rlık tsüçlerinin olmc:dığı ileri 

sürülebilir. ~una karşılık memurların bütçe kan~l~rı ve değişen 

k;:;~tsayı sistemi aracılığıyla, her yıl c,:.:;lirlerini artırdıkları da 

bili:.nmcktedir. bu artırma bir pazarlık t;ücüne dayannamakla birlikte, 

politik ya da eo~y~l bir güç.ola~ak kondini hissettirmektedir. Kaou 
17o 

ı: esimi hizmç;tlerindo çalışanların (_:g_) oranını artırmalarının asıl 
Jr)!' . 

'Jnoml'i ne d eni ise, te.rım dışı kes imlgrdo is tihdo.m edilen ücretlile-

r in tamamının aynı şekilde pazarlık {ftcünc sahip olmamaları ile il

c·ilid ir. Ülkemiz d e s en d ikalaşnıa ort-unnın düşük ve sendikaların da 

o.nç&k belirli iş kollarında pazarlık ,;ücüne kavuşmuş olme.sı gözönlinc 

c:.lındığında, ve.rdı ~ır:ıız yargı hatalı o1ı:ıEwacaktır. Devlet Pl~nlama 

Tcşki1~tı 'nın bir tahminine g,Jre de ,196 3-1971 döneminde sigörtalı 

i.şçilorin ortalama yıllık kazançları ilc ,memurların ortalama yıllık 

~~8.zc.nçle.rı arasındcı, çok önemli farklılıklar vardır. Örneğin 1971 yı

lında sigortalı işçilerin ortalama yıllık kazancı 24.032 n. olmak-
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tr~dır (143). :Uizim daha önceki tablolc;rdo.n hareketle bulduğumuz bul

gul2ra göre 1960-1975 dönemindc yıllık ortelama işçi ücretleri 

3548,. 5412, 9826 vc 27.815 TL. olurken, yıllık ortalama memur maaş

lurıda 12~007, 15.538, 24.206 ve 69.201 ~. olmuştur~ 
E 

. G ) .... Inealenen beş durumda da~ Cy~· oranının 1970 yılına 
r< 

kc~d2r cı.rtış göstermosine rağmen, 1975 yılıiide. düşmeye başl2ması de. 
' 

olc~j'.ndır • Çünkü ülkemizde 1970 yılındr .... _, i tibc~ren ekonoı::ıik nlanda ö

nemli gE.lişıneler olmuştur. Lllindiği gibi ülkemizde 1970 yılında dc

vc:üüc::syona gidilmiş ve bu yıllarda. d-Li.nya konjonktüründe de önE-mli 

fi~r2t artışları görülrııüştür. Daha sonn:~ börüleceği gibi de, 1970 yı

lından sonre. ,ülkemiz d c fiyat artışlo.rı önGii.ıli boyutl<:ıre. ulaşmıştır. 

:Dıuılc~r yanında 1964-1970 döneminde s cndikslar yoluyls ücrctlilerin 

s cı. tın e.lma güçlerinde onemli artışlar saJlanmıştır. Yine e.ynı ş ckilclo 

1971. yılında "Devlet M6liıurları Kanunu 11 uygulamasıyla. r.ıcnıur maaşla

rı urtırılmış ve dcğişE.n katsayı sistoni ile de, her yıl fiyatlar ve 

milli gelir değişmelori ile uyum saJ,L.~mck e.me. cı güdülmüştür. 1961-

1974 yılları arasında da sanayileşmiş ülkGlE:;re başlaye.n işgücü e.kımı, 

ülkor,üze önemli oranda dij·viz girişleri sı::.,:tlamış, destekleme alımla

rındaki sosyal amaçlı fiyatıandırma politikası da satın alma gücünü 

1.-~rtırı:nştır. :U~mzer nedenlerle. ilere~ c dahe. ayrıntılı olarak görü

lece,::~i gibi, maliyet ve talebin yarr·.ttı&~·ı bir enflasyonla karşılaşıl-~ 

:w.ııştır. 1970-1975 döneminde ücret ve ı:mc>~lardaki artışle.rla birlikte~ 

ücretli ve maaşlı sayılarındaki yüzde 0.28 oranında artışlara rağmen, 

yine de ( EG ) ore,nının düştüğü görülr,ıüştür. 
Y:E' 

G 
.Jelirlcncn eğilimler 1970 yılından sor.ra fonksiyonel 

c;e.:lir bölüşümünde, ücretli ve maaşlılP.rın milli gelirdeki artışlar

c1an t:::creğince yararlanama dıkları gibi, aynı zamanda da 1970' e göre 

csld. c1 urumlarını koruyamadıklarını göstermektedir. 

(143) DPT; Yeni Strateji ve Kalkınma ?lt'.nı Uçüncü .L>eş Yıl 1973-1977, 
11..g.e., s._667, Tablo:52l. 
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IIIo ÜLK:il:IIIZDE Lt\1:3K G:cLİ11:!:.ı:=ıc/r"JRT1Çİ :B'AKTOR GZLİRLERİNİlç 

BOJJUi:,:,ÜiviÜ :lLE :tLG.tLİ D~G:L.Fi. J31JLGLJL.A.R VE "G""LUSL.ARJıRASI 

ı . .Diğer I3ı.::ıleı:;.1_ar 

bir deyişle emek gelir-

leri/yurtiçi faktör gelirleri (:y~~G _) orz,ranın gerçekçiliği de f şüphe
.. ~ G 

s:!_z ki tartışma konusu ola ca :tJ_r. Bı..L m:;de:_Je bulunan sonuçların de-

L>~rle:mesine geçmed.en, daha önce ;yapılııaş Braştı:;::'ma ve çelışmaların 

fK,nuçlar ı ile karşılaştırılmasında ;,,.,::Tc-;-:: vs.rdır, Ancak burada b ir 

d.er1Jo.2;azla karşılaşıldığı da belirtilmc,lidir. Çünkü bizim çalışma

nnz dE.:. dahil bütün çalışma -::-e are,f.itJ . .ı:·ıı,aların yöntemleri ve veri 

}~;~yEekları farklıdır. Bu nedenle do i:3onuçların karşılaştırılmasınde:l, 

b::.2ıl açıklarnaların yapılması zo::'tUılu olmaktadır,., 

1960 yılı ile ilgili bilelleri; :Birinci Beş Yıllık Kalkın-

ma Planı 9 Eva H ir s ch, Uğur Kor-um ve Kork:u .. t Lora·';a v 'ın çalışmale.rın

cl<:~. bulmaktayız .. Ance,k bu b ilgiler C. eı1, fonh:s iyon el gel ir b ölüşü.mü yö-

1TLi.r1clen yararlanılamamaktadır (144). :.Gu ÇcLLış1w.:ılai' ;:;ranında DEvlet 

:Pltnle.ma Teşkilatı 'nın 196 3 yılında ;y-:.ıptıJı "Gelir Dagılımı .Araştır

_:}.:~r:-n l963"ün sonuçlarının ke.:'şıla§t:Lrıln:a.Jı 9 daha anlamlı olmaktadır. 

c,;-~_~nkü bu araştırma ile ülkemizde, u.:liı~ da€;ılımının belirlenmesi ap;:ı.-

cı :;;üdülmüştür • 

.Ancak dE,h& önce de belir·t:ildiği L~ibi 9 })evlet Planlama 'l'·:;:ş-

kil.'!tı 'nın bu ara;t::..::..rrt:..oı da dos:: c_~~-- _, .- {::'ı..;:_ya fonksiyonel gelir da-

(;ıl ımı ile ilgili cı.e&ild ir. Bunu:rıle ~.:;e:: rr,.b er Araştırma 'da toplam ge-

(14-~-) Eı...ınun nedeni d·e, Dirinci .Beş Yıllık Ke,lkınma Planı 'nda milli 
gelirin fonksiyonel bôlüşümünı._rı hesaplanmamış olr.:ıe,sıdır. Di[;cr 
üç çalışmada ise 9 tarım dışı scJdörler i\$:::..11 hesaplamalar ya
pılmıştır. Eva Hirschıin çalL]lj12.sında tarım sektorlindeki em<:--:o}: 
faktörünün 9 toplam tarım gel:L~-'indeki payı yüzde 10.25 olmakt2-
dır :::ıak HIDSCH' " g e s ı:::ı u:··ur K-,. .. ,,,.,., 'un ç-ol ıc•">TI<:.i SJnd"'" e·l11 ':;,l,r ıı .D 1 .L-ı ~ -ti.l."> ,.J n e~ f • ../ O ..::·· ., ~\...' · _ı __ ı, Cl.....ı... r:;:.ı..ı . .LL.:. . U. ,ı..r.-._;_';).. 

faktörünün payı ı 19 50 yılında yüzde 19 o 5, 196 O yılında yüzde 
22.7,1962 yılında yüzde 24.0, 1965 yılında da yüzde 24.6 ol2-
rak bulunmuşturo Görüldüğü gibi 1960 yılında terım dışı sek
törlerde emek faktörünün payı, yt..~:-,de 24.6 olarak b elirmiştir. 
Tarım kesimi de dahil olduğ1mdt'., bu paylar şüphesiz ki daha da 
düşecektir. Bak.KORUM; .A.g.m. ,s.6, Tablo:2.Boratav'ın çalı;ırı1Cl

sında parite oranları hesaplc.nc=:ıEı için, ücretler/milli gelir 
oranı hesaplanmamıştır. Daha once de be)-irtildiği gibi, Bora
tav verilerini Korunı.'un çalışme.sından almıştır, 
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Araştırma 'da nisbi faktör }Jayları ile ilgili hesaplama

lar yapılmakla beraber ücret ve maaş gelirleri, yurtiçi gelirlerin 

ol~şuınu yönünden ele alınmıştır. Araştırma'daki eski serideki cari 

-:.tre tim amilleri fiyatlarıyla yurtiçi gelir, yeni seride faktör fi

yatları ile gayri safi yurtiçi hasılB.nın karşılğı olmaktadır. :Wurada 

eski ve yeni serideki tahminlerin de birbirinden farklı olduğu belir

tilınelidir (150). :-uenimsediğimiz yöntem gereğince Araştırma 'daki 

v ;rilerden hareket edilerek, yurtiçi gelirden ya da toplam gayri sa

fi yurtiçi hasıladan; dalaylı vergilerle, aşınma ve eskime payları 

toplamı çıkarılıp, sübvansiYonlar eklenmiştir. ~u şekilde yurtiçi 

faktör gelirleri toplamın~ ulaşılmı1;,>tır (151). Sonuç olarak, eski 

sc;.:'iyo göre emek faktörünün, 1963 yılında yurtiçi faktör gelirindeki 
E 

payı(~) yüzde 24.75, yeni seriye göre de yüzde 25.82'ye çıkmak-

tac1ır!l!Görüldü.ğü gibi de bu tahminler, bizim 196G yılı için buldu

,~~"lill1UZ yüzde 27.35 oranına oldukça yc.kın olmaktadır. 

1963 yılı ile ilgili olarak Dovlet Planlama Teşkil~tı'nın 

bir başka tahmini daha vardır .. Üçünct~ leş Yıllık Kalkınma Planı'ndE 

;:rcr alen bu tahminde kapsam, Genel I/ütçoli Kuruluşlar 'da çalışan mc

n:"L.U'lar ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki ücretlilerle sınır

lanrriıştır. başka bir deyişle. tarD~ dışı kesimlerin bir bölümünde 

çc:.lışan ücretli ve maaşlıların g•;:;lirlcrinin, ge.yri safi yurtiçi ha

,::ııl2,daki payları bulunmuştur (152). T2.rım dışı kesimlerde Sosyal Si-

(150) Eski seri için bak. DİE; Türkiye IIIilll. Gelir Toplam Harcame.lr~!_ı 
ve Yatırımları 19~8-1948-1970, Ankara, 1972, s.ıo, Tablo:ı, 

(151) 1963 yılında eski seride yurtiçi gelir ya da gayri safi yurt
:içi hasıla 69.236. O Milyon T1., yurtiçi faktör gGliri de 
59.589.0 Milyon TL.d:ı.r. bure.de. emek p:ı.yı yüzde 24.75'dir. Yani 
:seride ise gayri safi yurtiçi ;tıasıla 66.910.3 ve yurtiçi fak
tö.r geliri do 57.122.7 1 dir. Yoni seriye göre; emek faktörünün 
yurtiçi faktör gelirindeki pe,yı yüzde 25 .. 82 'dir. J::ıu hesaplam2.
iar için bak. i.ğ,. e •. , s .18, Tı:;plo; 5, Dİ.E; Türkiye Milli Geliri 
ve Harcame.ları 1948-1972 1 A.g~c., s.20, ·Tablo :v. 

(152) DPT; Yeni Strate ·i ve Kalkı· 77, 
~. .,s.89, Tablo:68. 
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gortz: lu:ıpsE~mı dıı::ıında kalan iı::ıçilerı·n kaps"'Y'I,..,...., " ~ EG 
"" "" c.: • .ı..ı..u.ı.c-:mı:. sına ragmen, (-) 

YFG 
orcnının yüzde 11.7 olare.k tahmin edilmiş olmc.sı, şaşırtıcı olmak-

tadır. D2ha önce de belirtildigi 
E 

bir br:şkc. çalışmada(__JL) oranı 

gibi, yine t2rım dışı kesimlerde 

1962 yılında yüzde 24.0 olarak bu-

lunmuştur (153). YF G 

1965 yılı ile ilgili olarak, fonksiyonel gelir bölüşümü 

yönlindem yc.ro.rlanabildiğimiz tek ,bir çalış:m.e, verc1ır. Lu çalışınada, 

ye.lnızca tr:.rım dışı kE:simlordeki ücretliler k2.psanmış ve Emek fc:~ktö

rü payı yüzde 24.6 olarak tahmin edilmiştir (154). Lizim çalışmamız

da ise bu oran, tarım ve tarım dışı kesimler için yüzde 30.20 olarak 

bul v.r,.uu~]tur (15 5). 

1970 yılı ile ilgili tahminler olms.masına karşılık 9 1967 

yılı için Devlet Pl~nla:ma TE:şkilatı'nın, 1968 yılı için de Tuncer 

J.)ulutety, S cr im Timur ve Hasan Ers el' in "Türlczye .1de Gelir. Dağılım l9.6Ji tt 

ve yino 1968 yılı için Devlet İstatistik Enstitüsü'nün daha önce be

lirtti('~imiz ve yönteminden yararlandığımız "Türkiye 'nin Gelir ve İs-::

~ihdam Dacılımındaki Yapısal Tieğişim ve Kuznots Hipotezi" adlı ça

lışmaları vardır. 

:Uu çalışmale.rdan Devlet Planlama Teşkilatı 'nın çalışme

sında 1967 yılında emek faktörünün payı yüzele 15.7 olarak hesaplan

mıştır (156). Devlet Pl~nlc:ma Teşkilatı 'nın tahminleri daha önce de 

b olirtildi~i gibi çok düşüktür. :i.Jelirtece;imiz diğer iki çı=üışma

nın so:ı1ı,..ı.çları da, bu yargıyı doğrulamaktadır. 

"Türkiye 'de GGlir Dağılımı ;1.968" araştırması da, faktör 

paylarını belirlemek amacıyla yapılmış bir çalışma değildir. Ayrıca 

çalışmz:dc~ toplam gelirler in, c lduğundan daha düşük tahmin edildiği-

(153) 

(154) 

(155) 

KOB.üYı; A. g.m. , s .6. 

.J.. • g .. e • , . s .. 6 ~ 

TzırJJn d.ı şı kesimlerde ise emek faktörünün payı daha soı;r:· 

goriile:cE-si gibi, yüzde 43.15 olarak t2.hmin 8dilmiştir• Iki 
tç,hmin arasında yüzde 18.55 gibi çok önumli bir farklılık ol
duğu gorülmektedir. 

(156) DPT; A.g.e., s~89, Tablo.:68;. 
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nin belirtilmiş olması da, toplam du,gcrlcr yönünden araştırmadan y-::,-

rc::.rlarırrıayı olanaksız kılmaktadır (157). Araştırma 'daki "Çeşitli ·.·.:r 
1\J.CS-

l,::;klerin Nüfus v~:; Gelir Miktarları ve J:c:yları 11 adlı tablolardan yr::,

ı~arlanarak, emek faktörünün toplam c,.:~lirdcki payları tahmin edilmi.ş

tir (158). 1ulunan( EG) oranı yüzde 27~34'düro bizim bulduğumuz ore.n 
Y]' 

iso; 1965 yılı için yNzde 30.20, 1970 yılı için de yüzde 36.56'dır. 
A:cc.ştırma 'da düşük gelir tahmin edildi~,i daha önce belirtilmişti. Lu 

r1uru.ırL karşısında tarım kosimindeki ücretlilerle, tarım dışı kesimler

Cc Sosyal Sigortalar kapsamı dışında k2lcm ücretliler in gelirlerinin, 

olc~uı:;.undan daha de. düşük tahmin edilrruş olabilece~i ileri sürülebi

lir. lunun sonucu olc;,rak de., bulunm"l yi.:Lzdo 21.34(_i) oranının, nc-
YF 

<:en düŞük Çiftiğı hs.kkındc:~ bir fikir odinilebil{~ ({59). 

MESLEKLER 

Aşa~ıdaki tabloda o~ilimlor görülmektedir. 

Tablo: 34 Çeşitli ru.::.sloklorin Gelir Toplamları ve 
Payları 

. Hanehalkı 
! Gelir Toplamı 
' 

Hanchelkı 

Gelir Yüzdesi 

Lüyük Ticaret ve 
Sanayi 1975942000.00 3-5116 

1 Tic2ret 6 2397 43500.00 ll. 089 2 
'ı serbest Meslek 2116967000.00 3-7623 
Yüksok Memur 1455627000.00 2.5869 

1 Küçük Memur 5178855900.00 9. 2038 
:\Teknisyen 430551230.00 0.7652 
Esnaf ve ~anatkAr 8297570500.00 14.7464 

i ICalifiye Işçi 4279 227800.00 7.6 050 
· :Dii.z İşçi 

1 
4068466600.00 7. 2304 

Çiftçi ı 21813787000.00 J8.7673 
~~~·~c.~r~ı.~m_:İ~ı~·s~ı~·------~·--~4~1~1~8~1~5~0~0~·~0~0------------~~0~·~7~1~------------~ 
· : 562685480oo.oo 10o.ooo . TOPb>.M 

Kaynak: Tuncer ::_,w"LUTAY-Hasan EiiSEL-ssrim TİWUR; 
Türkiye 'de Gelir Dai.?;ılımı 1968, A.g.e.-, 
s. ·ıso-, T<""'.b .. ı-çı!f ·L.. ·"'" . · ::. . 

.. · ~- _. !t -.; ; 

(157) i·ULUT.AY-TllVH.J"R-BRSEL; A.g.c., s.3-4o 
(158) A.g.e, s.l80, Tablo:6.A(Hesapl2mada emek faktörü geliri ul2rnk 

yüksok memur,küçük m6mur,kalifiyc işçi,ve tarım işçisinin ge
lirleri toplamı alınmıştır.) 

(159) Araştırma'da önce milli golir tahmini yapılmış ve 56.269.000.000 
'IL.: .• bulunmuştur. Oysa a;ytı.ı .yılC..a JJevlet İstatistik Enstitüsü' 
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:ı.ıelirledi3imiz sonuçların kc:::.r;;;ılaştırılması yönünc1en ben

Zel" ve örnek çalışma, Devlet İstatisti;;: Enstitüsü'nün daha önce be

lirtilcıı. çalışması olme.ktadır. :Uunun nedeni d<::. bu çalışmanın milli 

gelir he:sapları ile uyum sablaması ve yontcJ.ninin açık olmasıdır. Ay

ı~ıcc:~ c~~Jın ayrıntılı ve daha güvenilir v'-'ı"i bulma olanaklarındaki t>'.l ... -

tışlara bağlı olarak da, tahminler in güvcnj_lirlilik dereecsinin arta

c:::.e;ı =~çıktır .. _wiz de aynı yöntemi benimsediğimiz için, bulduğumuz 

s unuçlr:.rın bu çalışma il e karşılaştırılLlc>. sı anlamlı ol e. caktır. Jı.n

cr~k bu çe.lışme.nın da öne;mli eksikliği, yo.lnız ca 1966-1972 dönamin i 

kr·.]_)sc:Eıcsıdır. Çc-,lışme.dg 1968 yılındc:o, n~o.ş ve ücret gelirlerinin yurt

içi fc:Jctbr gelirindeki payı başka bir deyişle c-.3L) oranı, yüzde 

YFG 
32.29 ole.rak tahmin edilmiştir. ~u da 1965 yılı için bulduğumuz yüz~ 

de 30.20 oranına yakın olınaktadır. 

i.: izim çalışmamızla, Devlot İs tr~ tis tik Enstitüsü'nün ça

lışmasında ortak yıl, 1970 yılıdır. 1970 yılında Devlet İstatistik 

Enstitüsü tahminlerine göre(-.3L_) oranı y2 da ücret ve maaş gelir~ 
. • YE' 

. lerinin, toplam yurtiçi faktörGgelirinc.lcki p:ı.yı yüzdo 34.81 olmuş .... 
t~ .... Lizilll çalışmamızda ise bu oran, yüzde 36.56 tahmin edilerek, 

yüzele 1.75 daha yüksek çıkmıştır. AradP,ki fc.rklılığın nedeni de, üc

retliler toplamı ile ilgili olmaktadı~. IJGvlet İstatistik Enstitüsü' 

nEn çc.lışması yapıldı,;ı zaman, 1970 Gcn:.:;l Nüfus Sayımı Sonuçları ya

yınl2nın2,dığından~ ücretli ve maaşlılar sc:yısı tahıninlc bulunmuştur. 

~iz ise 1970 yılında ücretliler topl2nu için, Devlet İstatistik 

:..:Jısti tüsü 'ndan ald:;ı.~ı:mız ke:- inleşmi~ scmuçları kullandık. liu durum

da 296.29 5 ücretlinin geliri, Devlet İstc:ı. tistik Enstitüsü'nün çalış-

(159) 'un dsvamı: nün üretim arııilleri f-i_yatlarıyla milli gE:lir tahmi
ni 97.045.000.000. TL.dır. Daha sonra burade.n he"reketle tahmin
ler, kullanılabilir gelir yönünden düz el tilmiştir. :.;u düz8l tme 
sonucunda, .liraştırma ile tahmin oc1j_L:n t5;E:lir 67.945.000.0,00 
~. olmaktadır. ~u durumda Araştırm2 ile bulunan toplamın, Dev
let İstatistik Enstitüsü'nün tahnüı1inc1en yüzde 22.88 dabe dü
şük olduğu belirtilm8ktedir . ...ıe.k. L.::•c., s.3. 
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mc:.s ında tahmin dışı kalmakta ve topl~ı~~2 de.hil edilememoktedir • .._,un
E 

lc::.rın dahil edilmesi ile bulunan (_Q_) orr~m yüzde 37.74 olmakta-
YF 

dır (160). Devlet İstatistik Bnstittlsü'nco en son hesaplamanın 1972 

yılı için yapıldı,r:ı e;örülmektedir. 1972 yılında(~) oranı yüzde 
YF 

3L1 .• 37 olarak tahmin edilmiştir. Devle;t İs tc. tistik :)ksti tüsü 'nün e.dı 
c;cçen 

,s;örc 

çalışmasından 

E 
de (--G-) oranı 

YF 
G 

har~;;ketleş 1973 3'J.lı için y2.pılan bir tahmine 

yüzde 33o 37 oı,,:r:-.k tulunrriuşihtr .(161). 

Aşağıdaki tabloda Devlot İstntistik Enstitüsü'n~ 1968-

1972 dönemi için bulduğu tahminler to.rlu olarak görülmektedir. 

Tablo:35 Devlet İstatistik Enstitüsü'nce 1968-1972 Döne
nıinde Yurtiçi F~"'..ktör Gelirinin :lıölüşünıü İle İl
gili Tahminler 

Ücret Gayri Safi Yurtiçi 
1 

Yurtiçi Ha- : Faktör ve ~~":::~aş 

VO i\:lC~GŞ 

Gelirlerinin 
sıla (Faktör ! Gelirle- Gelirleri Gelirleri Yu.rtiçi .:E'c:::.k-
]'iyatlarıyla) ri Topla-; tör GelirlG-

mı ! rindeki h:yı 
i .;.:;.Y;...,;iL::;;.;.L=iı.R=-;-: -~(l~)'-----+----ı(..::;;2..!-) --.....----~(~3 )~- , ( 4) 1 ( 5) 

ı . . ~i . 1 
1 

3 o. 4 ~ 5 " 561 ,_j 6 7 3 • 7 8 6 ., 8 3 i c;~ 3 2 • 29 
. ! 

; 1966 lll2.190.098 ! 94 .. 212.398 
i ' 1 

'1969 il2 4. 470.801 il03. 900.901 
ı 

34.508 .. 208 .;, 69.392.493; % 33.21 
' ı 

i 1970 !144.634· 500 1121.196.800 
! 

i 

42.184.955 
ı -: 34.81 ; 79 .. 011 • 8 5 s: 7c 

1971 ı 8 1 
il 6.666.600 jl56. 467 c 300 
i i 

1972 )228 .856. 000 il89.646.700 

i 53.754.097 102.708.203 % 34.36 
ı 

i 65.175,897 124.470~80~ % 34·37 

Kaynak: ECEViT-ÖZÜTÜN 9 A.g. e.,s.6 4-7 3. 

(160) Devlet İstatistik Enstitüsü'nce 1970 yılında gelirleri hesap
lanan ücretliler sayısı 3~421.933'dür. bizim tallininlerimizo 
esas olan ücretliler sayısı iso; 3.718.228 olmuştur. AradP.ki 
296.295 kişi için ortalama gelir eldendiğinde, Devlet İstatis
tik Enstitüsü'nün çalışmasındaki oran yüzde 37.74'e ulaşmak
tadır. Görüldüğü gibi de bizim bulduğumuz yüzde 36.56 oranın
dan daha yüksek bir oran çıkmaktc:~dır., 

(161) ÇalışmEda 1968-197 3 dönem~ kE~psc,nrı1e,kte.dır. 1968 ve 1969 yıll2-
rınd1___Q_) oranı, Devlet Istcı. tistik Enstitüsü'nün bclirtil~n 

YF çalışması ile aynıdır. 1970'de oran 0.25 dahe, du-
G şük tahmin edilmiştir. ~u durumda bulunan oranlar 

şöyledir: 1970'de yüzde 34.56, l97l'de yüzde J4.26,1972'de 
yüzde 33.79 ve 1973'de 33o37 1 dir ... Lu konuda bak.I.lf.~~.C • .tı.ra;?
tırma ve Etüd Grubu;"l977 ~aharında Türkiye'de Toplumsal Kal
kırunanın Göri.mi.mı.ü ve Gelir :C0hişüınü 11 ,İktisat Dergisi, Cilt: 
XXVI, Sayı .. 53, Mart 1977 9 s.6, Tr:blo:2o 
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E 
(-JL) oranını belirl-:yon yeni bir çalışma da, Devlet Plf::n-

Y..t!' 

lr:.ı:~a Teşk:ilatf 'nın "Gelir D~ ,:-;,ıl ımı 19 7 3" l...raştırme.. sı' dır •. .ü.raştırr.:.'-: 1 

de~ cı:ıek faktörünün c;elir JE.Yı., iki yönden incelenmiştir. iirincisir~'~G 

ıısosye"l Kesimlere Göre Gelir Dai~ılımı" incelcnr.üş ve ücretliler in top

lo.ııı [,Clirdeki payları bulunmuştur. Lu:cad2" bulunan(_3L) oranı ,yüzde 
YF' 

31.9 'dur. Ancak bu inceleme şeklinde ücret gEüiri dfşındn.ki diğer 
~.,-lirler, örneğin kira ve faiz gelirleri do kapsanmaktadır. Gelirin 

fonksiyonel yönden incelendiği "Gelirin Türlerine Göre Dağılımı 11 şek

linete ise, yalnızca toplam gelirdEm c,lınc,n emek payları söz konusu 

ulL!.clkte"dır. :Uurada ( EG ) oranı yüzde 22. ]O olarak t&hnün edilmiş-
n· 

tir (162). Daha önce ge b clirtildiJi gibi, .Araştırma ile bulunan ge-

lir? Devlet İste.tistik Enstitüsü'nce tc.'.r.ı.Lün edilen toplaı:rl gelirin, 

c:.nc[.~k yüzde 85.2'sini oluşturmç,kte.dı:c. :ı.:.u durumun da, nisbi oranları, 

etkileyip-etkilemediği tartışme. konusı..lci.ur (163) • 

. Aşat;ıds.ki te.bloda Devlet Pl2nlama Teşkilatı 'nın "Gelir 

D::~(.ıl lllı.ı 197 3" Araştırma' sı sonuçlarını::~ t.Sörc; 19 7 3 yılında gelirin 

t~~rl erine göre dcı.5ılımları gorülmckte:dir. 

Tablo: 36 1973 X,ılında Gelir Türlerine. Göre 
Hanehalkının ve Toplam Gelirin Dağılımı 

Notlar: a) Toplam içinc1 c iz af i icira, emekli ve b ur s ge
lirleri ilc, türü belirsiz gelirler yer al
ınamıştır. 

b) Parantez içn1deki oranlar, Türkiye'de mevcut 
6. 89 5. 034 hE~ne içindeki payları göstermektG-
dir. 

Kaynak: DFT; Gelir Da :ılımı 1973, A.g.e., s.219.· 

(162) DIT; Gelir Da~ılımı 1973, A.g.o., &.195-219. 

(163) Devlet Planlama Teşkilatı'nca Y2?ılen bir başka tahmin de, ü
çüncü 1eş Yıllık Kalkınma Pl~nı'nda yer almaktadır. 1971 yılı 
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Ücret ve maaş gelirlerinin yurtiçi faktör gelirlerindeki pey:ı 

EG l yt·. da ) oranı i e ilgili tahminlerde, 1970 yılından önceki c1önGı1ı.-
\ YE 

G 
de onemli farklılıklar gôrülmektedi:c. Buna karşılık 1970 yılından 

sonra yapılan üç çalışmanın sonuçları birbirine yakın çıkmaktadır. 

Du durumda ülkemizde ücret ve maaş g~lirlerinin yurtiçi faktör eelir

ı erindeki payının yüzde 30-35 ci vc:ıTınde. olduğunu söylemek yanıl tJ. cı 

('lmaya. caktır. 

Aşağıd.a daha önce belirttisirniz çelışmaların sonuçları co
ri..ümektedir. 

Tablo: 37 Çeşitli Çalış~:ların Sonuçlarına Göre, Ücret 
ve Maaş GGli:clsrinin Yurtiçi Fe:.ktör Gelirle
rindeki Payı 

ç:;ş İ TLİ ÇALIŞMALAR 

'T.C.başbakanlık Devlet 
İstatistik Enstitüsü 

T.C.Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkil~tı 

Bizim Tahminlerimiz 

n n 

Yıl 

1972 

1973 

1970 

1975 

Ücret ve Maaş Gelirlerinin 
Yurtiçi Faktör Gelirlerin
deki Payı 

% 34-37 

% 28.30 

% 36.56 

% 32.78 

Kaynak: (35 ve 29) No.lu t2.blolardan alınmıştır. 

b. tJl us lararası KG.rşı la ş tırmal ar 

bu bölümde buldu~umuz t:.lkemizle ilgili sonuçların, di

ğer ülkelerle k.s.rşılaştırılması ülkemizde ( EG ) oranının düşük ol-
YE' E G G 

d.uğunu gost~rmektedir. Özellikle de ,gelişmiş ülkelerde(Y:FG) oranı
E 

nın yüksek olduğu görülmektedir. (-Q:_) oranının da en yüksek oldu,:;u 

. ' ~ • 1 · •. • YF G. Erı 
ülke İsveç'tir. Bir kaynağa göre İsveç'te 1971 yılında (YFI.J') oranı 

G 
yüzde 83.38~ bir başka kay nağa güre de 1973 yılı itibariyle yüzci.e 

67.20 olmaktadır. İsveç'i, A.b.D. izlemekte ve kaynaklardan birine 
E 

gore(Y],G ) oranı 1972 yılında yüzde 75.41~ kaynaklardan diğerine 

G 

(16 3) 'ün devamı: için yapılan bu taJ:ımin ile, yurtiçi faktör gelirinde 
emek gelirleri rayı,yüzde 18.20 olarak hesaplanmıştır.Bak.DPT; 
Yeni Strateji ve ·Kalkınma Planı.J!çüncü E eş Yıl 197 3-1977 ,A. ;-;.o., 
s.89~ Tablo:68. 
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sörc de 1973 yılında yüzde 68 olmaktadır (164). Gelişmiş ülkelere 
E 

kc-~rşılık, gclişmGkte olan ülkelerde (__Q__) oranının düşük oldu,:;u &:b-
E YE' 

·· G ) G rülnıektodir. Ornei;in(~ oram l973'dc Tayland'd8. yüzde 25.6, 1971' 
• r< 

IJ 

de Uganda'da yüzde 22o8 1dir • 

.AşafSıdaki ~:;·'.~~lada seçilmiş bezı ülkelerde~(~) oranlc..1rı 
YF sörülmektedir (16 5).. G 

(16 4) Görüldüğü ;_:;ibi kayn2.klar arc:sınc1r~ önemli farklılıklar vardır. 
Sözü geçen ilk kaynak Uluslararası Çalışma Teşkil~tı 'nın(ILO) 

tıYee,r :Uook of Labour Statistics 1975" adlı yayım, diı!;er kay
nak da Marti.ı.'1 Schni tzer 'in Ineome Distribution adlı yı=ıyınıdır. 

(165) ILCJ 'nun ye.yınında piyasrı. fj_y~.tlr.rıyla mi_lli gelir kapsamı ,bi
z im çalışmamızdaki yurtiçi f:-:.ktör gelirleri il e 2ynı c,nlr:mn 
gelmektedir, JJ.JO 'nun yaptığı heFr:plamRların l.Jirleşmiş lVIillet
ler Teşkil~,tı 'nın "Year ....ıook of lTr:tional l~ccounts Statistics" 
adlı ye,yınlara dayanması, bizim yontE..ı!l.imize esas· olan "Tür~..:i

yo 'nin Gel jr ve İstilida.;;:~~ _De.?f;ılımındaki_ Yapısal De-.:.2işim ve Kuz
nets Hipotczi" adlı çalışmBnın da~ ..ı.. ir leşmiş IVlill;:;;tler Teşki
l~tı'nın yukardaki çalışmasın2. göre esas alınmış olması, yön
temler ar s. s ında b irlik sa::Slaııır:.kte,dır" :Uu nedenle ILO 'nun vo
rilerindGn yararlanmak, deh8. t1.-1texlı olmaktadır. ~u konuds. 
bak. ILO; A. b. e,. , s. 588. 
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Scç5 .. lmiş :ı..azı (':tkcle;rde, Emek Gelirlerinin 
Yurtiçi Isktür Gc2.irinc1eki Tayları 

.,., 

.t.G 
( ------ ) \ y:,ı 

-~ ,--ı 

u· 

------~(v~~~~z~1e 2~arak) 
Emek Gelirlerinin, 
Yı..:ırtiçi ~'e.ktör GelirE 
18rindeki Payları ( _G) 

Y.ı:· 
------------~-----.-··---------··-----!..---------------.::::.G_...J,-_ 

ı Isvec 
ı ~ ' 
' lt . 
1 
: J.~ .~.D. 

İngiltoro 

" 
: E • Al;.~:cmy a 

ll 

• L;iı'"'"-~ • .,.,·ourg· ! v .. l..,.._., vl.L .. 

ı 
TT~I) ~-,ı~. 

: :.~:_._ .u ... :..:.. .• L c ... 

: ..Liclçıka 
~ J~ .-=::ıii~ıc.r l{a 

-;~- -; Y\10"" r"'. ı· Y'"' 
' -: .......... .ı. ....... .L..:.......... ~ 

i it::':lJn 

japon3ra 
İsı~c~ il 
i'üs ır 
.t'2ro. z;u2;y

ı Kclon:.bia 
i f"Ülll'~İYE 

ll 

(1) 
(2) 
(1) 
(2) 
(::_) 
(2) 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(Z) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3) 

1971 
1973 
1972 
1973 

BJ o] 

67.2 
75.4 
67.6 
70.0 

1973 66.9 
1971 69.1 
1973 60o2 
1972 65.3 
1973 62.2 
19 7 2 59o5 
1972 59.2 
197 3 59. o 
1913 5b.l 
197 3 56 c 5 
197J 55oÖ 
1973 54.0 
1971 43-2 
1972 39.4 
1973 37.6 
1970 ]6.5 
1975 ]2.7 

: Li by<:: .iı:cap Bum. ( 2) Jg 7 3 35.9 
1 Yw-ıc.nistan (2) 1972 34.2 
l Zl::vctor (2) 1973 ]0.6 

1 
T:~ylc:mcl (2) 1973 25.6 
U ,--.-,vı(lq (?) 1973 22 8 
~tS'...;,;·.ı.:.;;..~ ;.;..;L'-;.;..• ----..».:::L-: .. :u..·< -.---,,.--__;;;;::-='~""---_.;_------=.;:_• .;;;.._------~-

Not: ILO'nun belirtilen ye.yınında, .Türkiye ile ilgili veri
ler yoktur. 

K2y:naklar: (1) SCHlGTZllii; !-L.g.e. 9 s.6<.,31 9lö8,9(L 
(2) ILO; rea.r 1.3ook of Laoour Statj_stic.s 1975,s.733-738' 

d en_ taraf'1tnı2'Aian .. lı.eBaplarunış tır. 
(3) Bizim tahminlerimiz. 

Tablo :J onuçlc:,rının incelenm es i 9 t::,cli;şmiş ülkelerde ( EG ) 
YF 

orz;.nının çeşitli kE:ynsklare. göre yüzdo 55 ile yüzde 80 P~~p'.sınde, d~
-2;işti(~ini, buncı karşılık gelişmekte olc~n. ülkelerde ise(_Q_) orç,nı-

E Y]' 
·· G ) G ııını düşük oldud-unu t5östcrnıektedir. Orne;i~in(Y]'· ornnı L973 yılın-

G 
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de. Libyc. .iıre.p Cumhuriycti-·'.nde yüzde 35.9, Yunanistan'da yüzde 34.2, 

Ekv2tor 'da yüzde 30c6, Tayland 'da yüzde 25.6 vo Uganda 'de, yüzde 22.8 

ol;:;::::.ktz·.clır e iu oranın ülkemj_zde 1970 yılındcc yüzde 35.56? 1975 yılın

de c1ı:. y·Ltzde 32o7 oldu6u güzönüne alınırsa, gelişmiş ülkelere göre 

ülkc.m:izde (~) orc:mının çok düşük oldu.~_u orteya çıkm.aktadır. iiunun 

- . YF G 
ne:c;_cnlorı de daha sonra beşinci kısımd2. i:ncclcncce,?;i için bur2da ay-

rıntıye. girr::ıemekteyiz o 

EG 
Ancak (----) oranının ülkemizde düşük çıkması, mutlak 

rF,., lT 
sL.ı.r:·;tto ionksiyoncl c;,clir b·rJlüşümünün ücretli ve maaşlılar aleyhi-

ne ol<lu,~unu ortE~ya koyn:~e.me.ktadır • .ı.iunun n::;d.::mi de daha sonra görülo-
. ., 

ce:·_·i :.:,ibi (~) ore.nının yalnız başın::'. bir anlam taşımayacağıdır. 
YF E 

Ç'U.nkü bc.zı yagısal etkenler, ülkeden ülkeye (Y:f!'G ) oranlarını etki-
El"! G 

lumoktoc~ir. :Du durumda da(Y::&'lT) oranındc.n he.reketle, fonksiyenal ge~ 
. G E 

li:;:-- böl).ştimünün adi2. olup-olmo.dığı soı-::ucu çıke.rılamamakt:.adır. (YFG ) 

orc.nı c.ncak bir ülkede yurtiçi fnktor ~;clirlorinin bölüşümünde, G 

oEıck faktörünün bu bölüşümden YJ.e orandn pay ı?ldıe;ını. başka bir de

yiç1 o ücretli ve maaşlılerın yurtiçi fo.ktör gelirinin ne kadc:,rına 

sc.hi=.ı olduğunu göstermektcdir u Yoksa ( EG ) orc:mı, fonksiyonel gelir 
YF 

bölü:;ıürtıünün c-ıdil olup--olınadı!~ını göstcrgoyc yc;terli bir oran olmamak-

tc.dır. Çünkü adil bir gel:i.r bölüşümünü bclirleyecek(~) oranının; 
YF,., 

tc~bc'.ll ve tavanı· :tı.E:) olacaktır ve bu ore.n. neye göre bel!r'rlenecektir. 

Ülkslcrin yc.pısal özellikleri, örne,:;;;in ücretli ve nıaaşlılar sayısı-

' ' d kl ~ Er< nın ::..zı.ıt5ı ya a ço ugu(~) 

YE' G 

oranını de::~ ima farklılaştırab ilecektir. 

iıelirtilen nedenlerle bir ülke-de fonksiyonel gelir bölü'":" 

b~~.şv·ü.Y·u1ırıaktadırc i,unun için de ya_pısc.l etkenlerden bazılarını-ö

Z(..lliklc de bir ülkedeki ücretli ve m?.c.glılar sayısının azlığındap., 

yG d2 çokluğundan meydana gelen fe.rklılıüı- giderebilmek 2In8.ciyle, 

llC':citc oro.nlarından yc.:ro.rlanılmaktc:ı.dır. 
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E 

]e_hR sc.mr2, da görülccc~~i c;ibi (Y:E? ) oro.nını etkileyen 
G 

iki etken vardır. :J.;unlardan biri gelir c.ld2 edenler sr:yısı 1 di'_5;ori 

CLO elde edilen gclirl8rin büyüklüklc.."idir. :Fe.ri te oranı ile tilkole

rin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylarine göre, iktis~den faal nü

fus içindeki gelir elde edenler sc:~yısınden gelen farklılı;;-ı giderr;~cıc 

:rnümkün olabilmektedir. Pari te orenl2.rına t;öre de. bir ülkedeki gelir 

bölüşümünün, çoşi tli faktör sP,hiploı~i yönünden adil oluıJ-olın.adı ;;ı 

söylcnebilmektedir. 
E 

Gorülccegi gibi bu kısındc. ( y~-? ) oranının~ yc:ünız bo.şına 
G 

fonksiyonel gelir bölüşümünün adil ;)lup-olmadığını bclirleyemeyocol:Çi-

ni tesbit etmiş bulunmaktayız • .Du n eel cnlo dördüncü kı s ında, yapıse.l 

etkenlerden gelen farklılığı da gidcrnok amaciyle, "m.ek Gelirlei'i · 

İle İle:,ili J!"'onk$iyon~l .Gelir -·ölüşünıt. (Dc~;;ilı:r:ıı) .Anal.i.z i" incelene-

cck'cir. 
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K I s I M . I V • 

T ü R K İ y E ' D E 1960-1975 D ö n E 1';_;. İ If D E E I Vf 
----

.ı:: -

G E L İ ~1 L E R İ y ö :n ü N D ""' N F o n rr s İ \r (\ F L T 
.ı::t •.lı .1.~ ..ı. V ., .. u 

V E K İ C' İ s L' L G E L İ R B U L ü ı) u M ü 'DA;~-.-·.· ..• ·-,-) 
'<} ' ' \, 1 !V:.L_(•.·.J. L.-

AHALİZİ 

I. EL'IEK GELİlTiı:CRİ YÖNÜI'f.DEH, I'ONKSİYO:NEL GELİR BÖLÜ~5Üi:ViÜ 

(DAGILTI\JII) ANALİZİ 

1 • GEHEJJ OLARAK 

Bu bölümde önce ülkemizde ücretli ve maaşlı olarak çal:ışanla .... 
..... 

rın, iktisdden faal nüfus içindeki oranları bulunmuştu. Görüldüğü 

gibi de 1960 yılında yüzde 18.75 olan bu oran,_ 1975 yılında yüzde 

26.74'e çılanıştır.(l66) ••. ücretli ve maaşJ.ıların sayılarının belir'"'. 

lenmesinden sonra da bu grubun gelirleri tahmin edilmiş ve cari fi

yatlarla emek gelirleri/yurtiçi faktör gelirleri(_EG ) oranı lmlun-
, YF 

m.uştu. Elde edilen bu bulgulara. göre de'·· ülkerniz de ~r.aek faktörUnUn 

yurtiçi faktöı" gelirinden 1960-1975 döneminde yüzde 27.35 ile yüzde 

32.78 arasında bir pay aldığı, en yüksek oranında 1970 yılı:c.:~a yL:zd.e 

36.56 olarak gerçekleştiği görülmüştü-. .. 
. E 

Bulgu.la.r ,. incelenen dönemde Cy1r~ ) oranının yüzde 27.35' den 
'J 

yüzde 36 • .56'ya kadar çıkarak yüzde. 33..67 oranında bir artış göste.:.."-

diğini ortaya koymaktadır •. nu ec,ilimler daha önce de bı;lirti.lc~i~i 

gibi? fonksiyonel gelir dağılımıncia (bölLişümi.inde) emek gelirleri yö-

nünden bir iyileşme olup-olmadığı tartışınasını da beraberinde getir-

mektedir·. 
EG. 

İlk bakışta ülkemizde ( YJ:ı'G ) oranının büyümesinClen~ :Jcret-

li ve maaşlılar lehine gelir bölüşümünün iyileşrneğe başlac~ı~',ı a:::.:.lo.-
EG 

mı çıkarılmaktadır. Ancak( ~) oranının büyümesi ile birlil:te, 

( 166) 1975 yılı ile ilgili tahminlerin, tartışmalı olduğıJ daha önce 

belirtilmişti. 
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ücretli ve maaşlıların se.yısının de o.rttı ğı görülmekte ve incel emen 

l:-lurıcmdeki artış oranı da yüzde 42.61 olmaktadır. :Lu durumda ücrct

li1 cr ve :maaşlılar sayısındaki artı~-ıı::,r &-özönüne alıni'1ladan, ( EG ) 
..J "-..J -

. YF 
or:::mındaki artışların kesinlikle eı-;ıok r-selirleri lehine bir gefir c1n-

:1ılıllına yol açtıaı ileri sürülenıcyccsktir. :Uu nedenle de bir ül-

~--.c1c iktisad en f2,2,l nüfus içindeki ücretli ve ı:ıaaşlılar sayısının, 

!Jc.şka bir deyişle bagımlı .::ılarak çc.lış<mle.r sayısının büyüklüğü,( EG ) 
YF 

G 
·ro.nlEtrının belirlenmesi bakımmdan önem kazanmaktadır., 

Daha sonra ~:-örülece~i gibi de 

~~üş ülkelerle, gelişLokte olana üıkclcre 

EG 
(YF ) ore.nl2rının, gcliş-

göreG büyük farklılıklar 
göst srrrl.csinin ne:d cnlcr inin açıklEmr.ın sı yönünden de, baiS·ımlı olare.k 

çr·.lışc.mların üranının bilinmesi zvrunlu '.;lmaktadır. Çünkü &,elişmiş 

;.;lll-:clcrde (y:G ) uranlarının yüzde 55 .ilc yüzde 80 ars~sındF.:-ı bir dc~:cr 

kc..za:ın:asının Gbncmli nedeni, ücretli ve..; rııaaşlıların ortalaı:ıa gelir le 

:c· inin yüksekliği ile, ücretli ve mo.nşlıların iktised en fe.al nüfus 

için:1eki oranlarının büyüklüğüne ba~lı elmaktadır. 

E 
·· · · ( G ) t l tl 1 Ulkelere gör-~ ~ erenını c ki ey en; çeşi i ye,pıso. 

sosyo-ekonemik etkenler v~rdır. İlcrde de.ha ayrıntılı olarak ı;:·ö-ve 

r·tüccc{;i gibi, ç2şitli ülkelere göre de iktis~den faal nüfusun yapı

sı f'e,rklılık göstermektedir. İktis:dcn fE~Eıl nüfusun ye. :pısıhdaki de
E 

D;işmclere bağlı olE~rak da. (--G-)oranlarının etkilendiği C>rtaya çık-
YF· 

mnktadır. G 

i.Jilindiği gibi de ülkGnıiz ~:_ibi gelişmekte olan ülkelerde, 

ücrotli ve maaşlı olarak çalışanlar sayısı - l975'de yüzde 26.74-

çck düşüktür. iuna karşılık ekono.i;ıik ısclişmeye bağlı olarak, geliş

'~i] ~lkelerde ücretli ve maaşlılar yn da ba~ımlı olarak çalışanlar 

s::.lj~ısının c:-1.rttı;ı görülmektedir. Ülkenizele de incelenen dönemdG ik

tis2dc.n faal nüfustaki artış oranının yüzde 17 olme.sın2. karşılık, üc

rc;tli ve maaşlılar sayı s ında ki artış orc:_nının yüzde 67 olduğu ortc:.;y-c~ 

çıKE:.Gktadır ~ Gbrüldücü gibi de bo. 2ımlı çc:üı şanların artış oranı, ik

tis2.dcm faal nüfustaki artış oranındGn yc.kla.şık olarak dört kat de::~-
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~1:' ±c~zıa :::ılı:ırıktac1ır (167): 

Ülkemizde iktisad on farü nüfusun yflpısındo. gôrülcn de_ i:::

ı~ıclcrc1cn biri do 9 t2.rım kcsiminds düçnıc t:Sbrülürke:nq t~:~rım dışı kG

sı:.:lcrde artış gorülmesidiı=..-. 1960 yılınd2. iktisaclan fe.c.l nüfusun 

;:rjzcl.c 74.94'ü te.rıEı kesiminde istihc:2m cc~ilirken, bu ::ranın 1975 yı-

~ll "~ \.~u·~zc"l·~·· oc2.24'e du''stu"i?u" .. ··ı" t" . - 1 
-__ ncH.~ u ..J ; .:.:; goru muş ur. LUı.'1un sonucu O.LC?TE.K Ci.Et. 

TEl dışı kesimlerde ücretli ve mae.şlı ule.rak çalışanıc~rın crnnı 1960-

1975 done::rründo yüzde 52·54'den, yüzc1.; 64.70'o·çıkınış bt.üunnaktadır. 

Yukarda b cl irtilen do~;işr.ıc1 cr C:~ on ayrı ol?.rc=;.k, ckonolııik 

,~;elişme sonucu ücretsiz çalış2.n e.ilo işçilerinin scwılo.rın_da de, düs;

nc: ;_orülmektçdir. :Vu gruptakil Gr in §:cııc:llikle ücr ctli ye:, da kendi h0-

saı::ıına çalışanlar olare.k meslek dc:_::_şti:i~mcsi de, c1i(1Cr c1c,~işnıclcrc~c 
E 

-:.J_( u{~ u gibi burc~L~8. da (--G-) oranını dncnl i dlçüd o .:;tkil Giııekts d ir. 
YFG 

Ul}(:;;·,üzde 1960-1975 dönemınde ücr(.tsiz çc.lışan c.ile işçileri sayısı-

•• d A 7 8'. f' • nın yuz o ~ • d a~n, yüzde 44.42 'ye C~L.Ştiiğü esörülmcktedir. 

İktisadon faal nüfust.?.ki bu dc!~işmelorlc birlikte, sorı:::.z-~

nrtışı ve cjitiırı düzeyinin iyilcşı,ı.csi sonucu, iş<Sriicünün verirılili-

i_;i de artmakta ve verimliliği yüks de iktis8di fc=~E~liyot kcllc:Lrındr. ç:::.

lı:]r~nlf:r sayısı da çoğalmaktadır. Scndikc.laşma, toplu sözlsşmo ve 

:_.l:: .. n::.;::lik gelişn~c.yc bat,lı olarak çoşj_-Gli sosyal :politikP, toöbirlo:ci

nin uy(.:.,ularune.sı il~:- de ücret ve m2o.şlar yükselı:ıoktedir. Ayrıca so::3-

J;·[_:l devlet anl2.yışına uygu.u olarak birinci bôlümdo belirtilen ı::.ıü:::1e.-

l~ıc.lcl E.r de ôneı:rJ.i olr:ıaktadır • .Daha öne::; de be.J.irtildiği uibi, gelir c1a

:<ılıı~ım~ yapılan müdahslelerin ve ycnir~cn t;0lir d~:.,~ılımını sa ;lc><)TC.:1 

~J<;li tike.ların, ücretli ve m2.2.şlıl2.r-ın c elir düzeyini etkiledi(';;inc.lo 

çrU:phc yoktur (16G). 

EG 
Görüldüijü gibi de(-) :.Jr<.:.nı, yapısal ve ynpısal olı:ıc.~y::-.. :ı:ı 

YF,.. 
.;t~:c:nlerle de~işebilı..::cktedir. Y~ınsc.:ı.. -.::.tkenler olc.rck~ ücr8tli ve 

(167) .. ·' 

(160) ~u konuda bak. 11 Gc;lir J)a:tilımi:r'iın ~·r,rklıl8.ştırılması ve Scndika
l.:::,_ı·ın Ekonomik Etkilsri", s.219-304. 
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nı.~n: şlı sayısındE,ki artışlar önem kazanı rken~ yapısal olmayan etkenl sr 

Ol::Tük da SOsyal ve _politik değiŞIDEÜCl" ortaya çıkmakta dır e J.:U dur'UID.-
E 

cL~ (YI': ) ore.nındaki artışların, k~;sinlikle uzun dönemde ücretli ve 

:·ıi.J ;:lı ların nisbi ekonomik durumlarını iyileştirdiğini söylsmek müm

Çünkü ( EG ) or2nı (~,c-rüldüğü gibi yapısal bir s-'c
YJ::' 

kı..:~.:ı.ı clnıe.ya caktır, 

G 
l,:en olan ücretli ve maaşlılar s<:,yısınci.&ki değişmeler nedeniyle arta-

1Jilnıektedir~ i.ou de::;işmeler gözönüne (?.lı.nrııB.dan 9 ücretli ve maaşlıla

rın ortalama gelirlerinin, diğer fakter sahiplerinin orte.lama gE:lir

J:;:;:•inden daha fazla yükseldiği sonucuna vErılamaya çaktır. :ı:.;u duru.ı.11-

,_,, bir iyileşme söz konusu ise; bu i;f:Lleşmenin görünürde -zahiri -

i:ı ::I' iyileşmed en öteye gidemeyece .ğinde şüphe yoktur. 

Görüldü~~ü gibi de belirtilmı yapısal etkenlerin sonuçle.rı-

:n.::uı, ortadan kaldırılması gerekmektct;_ir. De.ha sonra görüleceği gib5_, 

b:";~ıinci kısımda "Türkiye'de Ernek G~':li:clerinin J:!·onksiyonel ve Kişisel. 

Gc:LLr Dağılımını Etkileyen Önemli Ya}nsal ve Sosyo-Ekonomik Tercih

lerıo İlgili Etkenler" den bazıları ;Lzcrinde durulacaktır. lunu.ı.'1 i-

qin de gerek F.G 
(n-) 

G 

oranındaki Gelişm2leri, gerekse iktis~den faal 

:cı~c:f\ı.B içindeki ücretli ve maaşlıların gosterdiği eğilimleri birlikte 

JOZö:,ıtlne alan pari te oranlarından yr:,rarlsnmak daha anlamlı olacG,ktır. 

i~:;:ıcak bu şekilde rari te oranı ile, uzun donem yönünden eğilimleri 

aqıklıkla ortaya koyabilmek olanağı ,_l,)()ııaktadır (169). 

2$ bl\iEK V~ D.İGE.R li'AKTO.t\ s~~FİPLb.HİNİN P.A:..>{İTE üHiı.NLARI 

Her sosyal grup için hsssplanan pari te oranları ile, 

·b'l"c C,l'l1}Üe.rın nisbi durumları hakkınds. bil.gi sahibi olunabilmekte vo 

~:ı:··;..{;ılar arası karşılaştırmalar ya~::ııl::~oj_lmektedir. Pari te oranındaki 

::rtışlar 1 incelenen grupun gelir da{sılımı yonünden nisti durumunun 

iyileştigini g~stermektedir~ Özellikle de bu oranın, birin üzerinde 

tır:·~.) 
\ )~ Pari te oranlarının, bazı durı..:ım1arda gerçek durumu yansı tmadı

ğı ileri sürülmektedir. Çeşitli r:wsyal grupların, kendi iç:inC:.:.: 
one:;:nli gelir farklılıkları gusterrııes.i halinde, pari te oranının 
yanıltıcı olacat.;ı belirtilmektedir. "Herhangi bir t.;rl."cba ait 

pari te oranı Y ortalama milli f,<=:lir ve diğer grupların pari te 
oranları. sa b i tken dahi, (gruplar s rası nüfus hareketle~ ind en 
dolayı) değiş eb ilir. Oran bu yüzd.en, ye.pısal değişmelerin et-
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clı:nsı önemlidir •. Çünkü parite ora.nının.birin üzerinde olrr,e.sı, inec

lunon 5rubun ort~:üc.ı:~2. gEJlirinin o ülkedeki iktis8den fcal nüfusun 

u:rt.~~lc::mcc gelirinden daha yüksek olclu/unu &östcrmekted.ir • 

..uoratav'ın da belirttiği gıbi 9 sınıflar r-trası gelir de,;~ı

lımınc. akademik olmayan bir seviyede ilgi duyanlar örneJ~;in işveren

ı ~;rlc, ücretler üz erinde :pazarlık halinde bulunan işçiler için anlc:.;.m

lı olan, ücretl·er/milll. gelir ya da ( -~G ) oranı gibi :;:,lobal göster-
Y.ı:ı· 

0 olcr clmamakt8dır. ~u gruplar için ôngmli ole.n bulundukla.rı gru-

bım urtc:üama e:;cliri ile, kendileri ilc bir bölüşüın ilişkisi içinde 

.. ;1;:-cn di.~er r.ı:rur\le.rın r"elir ortalamc:ür:.rı ara.sındaki fark ve bu far-
ı__; '--' ...t" .._ 

i:::ın büyümekte olup-Glmadıt_s·ıdır. :Ju ncclcnlo ortalama gelir fc:;rklE:rı

nın crnnlar şeklinde ifadesi olan ı-:arit-:; orc.~nı, bu 2nlayışa çok da

he::. yakın bir istatistiki gösterge ole.rc,k önem kaza..YJ.maktac1ır (1 70). 

Er.rıek faktürü için pari tc cJr3.nıru, şu şekilde formüle ed.::-

1.; :LJ.. ir iz • 

:Gm ek Geliri Pari te Oranı 
Emek Gelirleri = • Yurtiçi ]'aktör .. 

· Ücretli ve 
]!Iaaşlı lar Sayısı 
İktis{tden ..ı:c.tal 
Nüfus Geliri 

E 
ü.ras 

E 
G . = 

Y:E·G • il'N F ·-

E 
G 

Gcrüldü~ü 'gibi ·_:parite orc~m_J.ıın bulunmasınde., yc~lnızca(Yl'· ) 
!""< 

o:ı:·c.nındcm hareket edilmemektedir. Öncc.likle de paritc oranının bü-\.l' 

:J-Uyü:p-küçül:mcsini ctkilE:yen ücretli ve :~ıaaşlılar se.yısının yol açtı

:_;~L f~.'.rklılı~~ın, orte.dan kaldırılması yuluno. eidilmektedir. 

Emek gelirleri :paritcsi hcsr:~r12.nırkE"m~ onemli bir ıJ.ukto.-

rnn da gözden kcı.çırıL-:Htms.sı gerek:IT.~ktUj. ir. iıu da ücre:tli ve maaşlı

(l-':!9) 'un devamı: ki sinden ancak kısmen srinmıştır ve mükemmel olms
yan bir· b"öl.tt1}mh-6ô"S~rges i dir 11 L2k.LOR.ı:;.TA V; "19 50-196 5 dö~e
ı:ıinde T<'·,rı:ı Dışındaki fım.E:kçi GJ.~"J.:ı;lc.r Aç:ısından Gslir :Oa.:J,J.:±ı:. 
zundaki deJU~ikliklet. A. 5 .rn., s ~203_.iıu görüşten c:~y:11ı .:ol2.PG".k 
"lune. karşıl::ı.k iç g~lir da,;tılır.-:.lo.rı, fazla eşi ts iZ lik göster-
mcyen gruplar (öz eııikle işçil cr) iç in par i tc orı:ı.nı, çok d<:ı.hr. 
kullanışlıdır." J..ak.LORATAV; J:ı..::_,.c., s.ll2. 

(170) A.g.m .. , qs.203. • 
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lrTJ.n yurtiçi faktör gelirleri payı hosaplarken, iktis2den faal 

.nüflıs içindeki oranının tesbiti ile ilgili olmaktadır. :Lilindi~i gi

bi iktis~den faal nüfus ücretliler, işverenler, kendi hesabın2. ça

lışanlar ve ücrE:tsiz aile işçilerinden - üyelerinden - oluşmaktadır. 

O:isc ücretsiz aile işçilerinin, bir gelir elde etmeleri söz konusu 

dej;i;ılc1iro Ömer Cel§,l Sarç 'ın belirtti,::i gibi, "Gelir sahibi başına 

şc:~hs1 veya kullanıla b il ir gelir "deki ertışıarın, ücr Gtli vo maaş lı-

JrTın ortt=üama gelirleri ile karşıle.ı;:tırılması zorunlu olmaktadır 

(171). Lelirtilen nedenle de, iktisadon f2al nüfustan, ticratsiz ça

Lı_::,:~~ı: aile işçilerinin çıke.rtılmc:isı ~,;,;rclm1ektodir. 

A. I:arıın ve Tarım Dışı K.:-simlerde, F-onksiyonel Gelir 

:Uölüşüınü (Da~2;ılı.rnı) ve E..mok Gel·irleri 1-'c-,ri tesi 

Aşa~~ıdc:.tki tablod?. ülkorı~izdc 1960-1975 döneminde, ts,rım 

ve t;:;_rım dışı kcsiml8rde fonksiyonel cclir dağılımı (bölüşürnü )v~:::: cr:ı.8k 

gol irl eri par i tes i oranları (Ep) görülmektcdir. l3ir karşılaştırma 

ilgili parite oran-

lc.rJ. iktis§,den faal nüfus ve gelir sc.lıibi iktisElden faal nüfus (ik

tis2den faal nüfus-ücretsiz ailo işçileri)- yönünden hesc-;planmıştır. 

(171) Ömer Celal SARÇ; 11Kalkınna Pl~nı ve Ivülli GGlirimizin Da2;ılı
mınde.ki :Değişmeler"· İ.Ü.İktisat IiakUltesi 1vfecmue.sı, 25~Cilt, 
Ekim 1965-Mart 1956, No.l-2. 
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Tablo: 39 19,.. 0-2.975 Dö:'J.orı:..nd e Tarım ve ·Tarım 
Dışı Kesimlerde 1 ]·onksiyon el Gelir Lölüşümü 
(Dağılımı) ve Emek Gelirleri Feritesi 

. -------... "' ...... ___ ------~----------------(Yüzde Olarak) 

YILL.AR 

1960 

1965 

1970 

197~) 

İkt is ~d en Faal Nüfusa Gdr e Gelir Sahibi İktisaden 
]·aal Nüfusa Göre 

E 
G 

YF 
G 

27.35 

30~20 

36.56 

32.78 

Notlc,r: 

ÜolVIS 
E p E 

_Q_ Ü.Ms 
İEN YF .G GSİE'N 

18., 75 1·45d 

ı. 465 

1.381 

1.225 

27e35 35.ı98 o. 760 

o. 790 

0.770 

0.681 

20.61 

26.46 

26.74 

( a) ( EG ) : Emek 
YFG 
lirlerindcki 

30.20 38.19 

36 o 56 47-47 

32.78 48 .. 11 

;:,clirlerinin, y1.:ırtiçi f~::ı.ktör go-

(Ü .Ms) .. 
payını, İ]·N : Ucrı:;tli ve mac:.ş-

lı lar sayısının, iktis~den faal nüfusa o ra-

tu nı, (ü .1VTs ) .. .. .~.. 1 · 1 1 GS İFN Cl c ; u cr e u i ve maa ş ı ar sa yı .,.... 

sının, gelir s~·~ hi bi iktisad en faal nüfusD. o~ 
ranını? (EP) : İktisaden faal nüfusa göre 

emek gelirleri pr:>,ri tesini, (GSEP) de; gelir 

sa hi b i ikt is Qı· en faal nüfusa t.~dr e 1 emek e~e

lirleri :ı;mritcsini gostcrmektedir. 

(b) GSİFN; İFN'dcn ücretsiz aile işçilarinin 

çıkarılması il9 bulumilaktadır. 

(c) 1970 ve 1975 yıllc.rında Genel Nüfus Sayım
larında, iktis2.den faal nüfus 12 ye.şından 
başlatıldıi:;ı için~ ts.rım ve tarım dışı ke
simlerde ücretsiz çalışan aile işçilerinin 
se.yısını tc::.hminde [:,ÜÇlükle k2.r şılaşılmıştı:~. 
~u nedenle de bu yıllardaki ücretsiz çalı
şan aile işçilerinin sayısını bulebilmek i
çin, bazı vc,rs:·.yımlardan yare.rlanılmıştır. 

iuna göre de 1970 yılında 10~000'den daha 
fazla nüfuslu yerlerdeki ücretsiz çalışan 
aile işçileri, tDrım dışı kGsimlerdeki ücret
siz çalışan aile: işçileri olc:rak 8.lın.-rnıştır. 
Lak .DİE; Gen ol Nüfus Scı.yımı Nüfusun Sosye.l 
ve Ekonomik l~itolikle:ri 25~10.1970,A .. g .. e. ,. s. 
194-195, Tc.blo:39 .. a~(l975'-Yı1i rakamları da 
1970. yılı oranıııdan yararle.nılarak ·'b'u.lunmuştı.ır.) 

Kaynak: ( 29 ) ve (40 ) tc.blclcTdan yure.rlanılınıştır • 
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Görüldü~;ü gibi tE:blodı:.'!. t2Tlr;l ve tarırı dışı kosimler bir

ı ilct c; cl e alınr:ıakta ve ikti s aden fe.al nüfusla' gelir sa hi bi iktis2c: en 

fec::::l nüfus yönünden ayrı ayrı hesaplcı.m::::lEr yapılmaktadır. iktisad en 

;fr.:c~ı nüfus yönünden (E_) oranı birin ıjzerinde, gelir sc~hibi iktiscdcn 
.t' 

f~~.c.ı nüfus yönünden ise (GSEP) oranı birin Eü.tında çıkr::ıc.~ktad.ır. 

İktis2d en faal nüfus yönün( en hc.rckct ed il di ~;inCl:;:;' (E:t), 

lS60 ve 1965 yıllarında 1.45d ve 1.465 olmakta ve dahn sonra düşme 

c,::·il ini göstererek, 19 70 yılında ı. 301, 19 7 5 yılında de. ı. 225 ölarr:k 

c~rç~klcşmektedir (172). 

(E:ı) 'nin ülkemizde birin üz:.:..Tindo gcrçekleşmcsi 9 ilk ba

l~ışt:~: fonksiyonel gelir bôlüşürrıü yönün,.:ı en 9 cmok faktörü lehine bir 

b ölüşül!.l olduğu izlenimini vermektedir. ÇünkU. (RJ 'nin birin üzerinde 
..r;· 

olmc:.sı 7 ülkemizde ücretli ve maaşlılc~rın ortalama gelirlerinin, ikti-

s~dcn fe,;:~l nüfusun ortalama gelirinl1cn, dcJıa yüksek oldw~:unu orta-

' ı + d Ş" ' . ;i C:. KCyınrK vB. ır • UJ!IlG S ız ki bu d urum 9 ücr ·;tl i ve maaşlı lo.r yönünden 

ol vınl u b ir gelişmedir • 

.Ancak bu iyilik, görünüş-to clmc:kt<.: dır. Çünkü aşa D.ıdaki 

-t;,;_bloc1E'. da e:,orüldüğü gibi, 1960 yılınclc:t 12.993.245 olE,n iktisf\den 

fr-:.:_~1 nüfusun 6. 220.77 5 'i - yüzde 47. !;.J 'i- 9 ücretsiz çe. lı şan aile 

iççisiJ.ir. 1960-1975 döneminde bu oro.nda dUşme çôrülmE";sin•.; re.ğmen, 

1975 :v-ılında yine yüzde 44.42 gibi büyük bir oranle_ kc::rşılcşılmc::.kta

::~ır. Iilindit~i gibi de bu gruptakilerin ~'~yrı bir gclirLıri olmc:,mc:;_ktc., 

işverenler ile kendi hesabına çalışe.nlc.rın i3,Glirlerini paylaşmakta

clı:clar. :Wu da ücretli ve maaşlılar s2yısının, iktisaden faal nüfus 

içindeki orenının, olduğundan daha küçük çıkme.sına yol açmakta ve 

(E.,..,) orc:mı büyümektedir. :,u nedenle de ücret ve maaş c:o::
.1:' 

liTlori elde eden ücretli ve maaşlılc.rla, yine aynı şekilde çeşitli 

f: ;cl:vr c,clirleri c.ldo eden gelir sahibi iktis~den faal nüfusun kar-

şılc::.ştırılıoc~sı anlamlı olmaktadır. 

(172) J:...oratav'ın, UJ;ur Koru"'l'un verilerinden hareketle inc8lcmo yap
tı[:ı 1950-1965 dönoninc"e (EI) bil'~~n üzerinde .çıkmaktadır., En 
son yıl olan 1965 yılında bu oran 1.601 olarak hesaplanırKen, 
bizde 1.465 olarak çıkmıştır. :Dizim çalışı:nB.mızla, :Lıoratav'ın 
çalış.r.ı.asınde.ki ortak e€-ilim. (E-) 'nin birin üzerinde olması ve 
düşme p;österm.;:;sidir.:Lıak.lORATAvf 1>-•6•m· 9 s.205, Tablo:l. 



Tc.: blo; ~-0 Tc.:r:Lf;J vo rp,.-ırımi" ı_ ş ı Kcsir,ılerdo' İktistlden Faal 
l:üfw::;un J':Ionleki;eki (İşcloki) Mevki İtibariyle~ Dağılımı 

-~-~--T"-_ ,~=,.-~~·- -·-·-~·-.......--.----~~~-----~-~--~-- ------~-~~~~ -~~-~--:----~--------~-----~---~~~------~---~~--~~~-~~~-----~-"--·--~~~~-----
1 tktü::ficbn F::1al 1 ü c r o t l i ! İ ş v e r e n j Kendi Hesabına ; Ücretsiz Aile Bilinmeyen 1 

1 YILLAR \ Nüfus Toplcun ı~TOPlam ---TYü~deiToplBni ____ l_··yu~do---~--~~~!'~ın_r_--yi~_ .. zde{-~.ui;ı-·yuz;ı:;;- ToPıBni --TYiiZde- ~ 
~~--~-~~,~--~......,..----~----~-~~-- . --~~-~~~--:-:-r-~--~- -!- --~-~-~------~--r~~~-~ -~ -- -~~~ı-~~~-~~--ı 

i 1960 (ı) ı 12.993.245 ı 2.437.1351 18.75 1156.108! 1.20 ! 3.683.3621 28.35! 6.220.725 ı 47.88 495.915 !3.82 ı 
ı ı ' ı ı 1 ı ' i i 1 
ı 1965 ( 2) ! 13.557.880 1 2. :95·~81 ! ~0.61 ! 16~ ·5:6 -,- ı. ~3 ! 3. m ·~991 2;, ,6) i 6. 23s.·~121 4~ .o ı 601. 192( al 4.43 i 
1 1970 (3) , 14.051.209 lı 3., 18 • .::.28 j .:::6.46 1 10L~.323 l O. 74 i 1ı.oc9.ö22! 2o.541 6.2W.o361 Li-Lto26 - ı - ! 

1 1975 (~) 1).202.618 4.065.399 ı 26.74:127.885! 0.84 14.160.981: 27.37 i 6.753.363! !:<.,:2 9L1.920 1 0.63 1 
L =-- 1 .&~~-.ı ----.!.."*~~ ~-.-. ...,..___~! .,., . ....._ ' ·~==--. -~.-.-=-___J. 

Notlar~ (a.) Ücr·e:~lilor toplaınındmı gelen 41.540 kişilik fazle..lık, bilinmeyenlerelen düşülorek 
genel toplam dcnkleştirilmiştir. 

Kaynaklar: (l) DİIE; l?.l)Dcim~904 Gq;.n..rJ...1Jüfus_Şf..lJ'J,..l!J,2;, 1 .A.g.e., s.3ll, Tablo~42. 

(2) ECEVİT-ÖZÜTÜNi .~,.g.e., s.45, Tablo: :XX.XVIII. 

(3) DİTı:; Genel,Jt\i.fl,l§~S~ırrıı..~.. Nüfusun SJ?§_yal NitJıt:iJfle~Uj_J.O._l2.7Q, A.g.e., s.194, Tablo:39. 

(4) DİE; .?2_.A:WLJ.2]_j_ Gene~ Nüfuş ..tSanmı ;&_ 1 Jjrnekl.§.fllQ....S~mııc:Lr.JL1 9 A.g.e. 1 s.36-37, Tablo ~14 ve 
s.28, Tablo~l2 1 den yararlanılarcı.k, 1970 yılındaki "NUfur3un Yaş Grupları ve Meslekteki 
!1evki" ile ilgili or::nların uygulam<lsı ile taruı:iı1 edilmiştir. Bak. DİE; A.g.e., s.l94--l95, 
Tablo: 39. 

.p,. 
[\) 

\J1 
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~elirtilen nedenle de. ticratsiz çalışan aile işçilcrinin, 

ilctise,dcm faal nüfustc-m çıkarılarak 9 ::,elir sahibi iktisaden faal nü

fus yönündem (E:e) orcmının bulunması zorunlu olmaktadır. Çünkü ancc.k 

bu şokilde ücretli ve maaşlıların orte:'.lt:~ma gelirlerini, diğer faktör 

sc:,lıiı;lerinin ortalama gelirleri ile kc~rşılaştırmak olana{',ı elde edi

lebilmektedir (1 75) .. 

(39) No.lu tabloda. gelir s~hibi iktisaden faal nüfusa g0rG 

y: ı)ıl~-n hcsaplamadf~ da görüldüğü t::ibi., emek t_:olirlcri :pnritcsi (E.,_,) 
..t' 

":::._,j_'Ül altında çıkmaktadır. (Ep) 1960'c1c yüzde 0.760, 1965'dc 0.790 

c1m:..·ktc:.. ve daha sonra l970'de 0.770'yc ve 1975 yılınd~:=t de 0.68l'e 

,::-0 .. c;FLcktedir. iıu durumds. ülkemizde ücretli vs maaşlıların fonksiyonel 

-·-elir bölüşüınü yönünden' iki sonuç ortc.;ys-, çıkrnc:ı.ktadır: 

- .ı:;u sonuçlardan birincisill"- L,dro; cmok e:clirl8ri paritcsi 

(IL) birin altında olmaktadır • .J..ıaşka bir deyişle ücrstli ve rnaaşlı
J:' 

lsrın ortalama gelirleri, gelir sahibi iktisad.cn faal nüfusun ortala-

r~a ,'::;clirinden daha düşüktüre 

-~elirlenen sonuçlardan ikincisi~e göre de; 1960'da 0.760, 

l965'de 0.790 olarak c:crçeklcşen (E-u),l~.r?O'de C.770'c ve 1975 yılın-
_,_ 

ua aa 0.661 'e düşmektedir • .ı:;unun sonucu ularak da, ücretli ve maa.şlı-

laı·ın durwnlarının, giderek daha da kötüloştif~i ilsri sürülebilıı:ıck

tcdir. Tabloda da gcrülsccJi gibi (E
1
-) 196 5 yılından sonra düşr.ıoyo 

l:: (:~.şlamaktadır. 

(E"7.) 
ı-

t• Tarım ve Tarım Dışı Kcsimlerdc, Fonksiyonel Gelir 

llölüşümü (Da2-ılımı) .-·~ ] kt'r G 1-rıer· Par·t~si _;ı v c JJ ı:; er a o s ı ı . ı " 

Tarım ve tarım dışı kosimLTdc emek gelirleri ıx:trı tesini 

hesapladıktan scnra, şimdi do dj_~~r::r faktör sahiplorinin gelir

ilc il;;:ili parite oranını (DFG~) hcse.playabiliriz. 
-~ _t 

Aşa.ğıu.aki tabloda tarın ve tc,rım dışı kesimlerde, ikti-

s~tl,-:;n faal nüfus ve t;clir st:Lhibi iktisC.clcn fe.al nüfus yönünden~ di-

(173) 1 enz er b ir ho se.plama iç in bak. ~iJ\.Ç; A. g .:ı:ı •• , s .ı 70, Tt:tblo :ı • 
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cr fektör gelirleri (D:EGP) ile ilgJ_li JFTits ore,nları görülmektedir. 

1960 

; l97Cı 
.i ., ,, --h 

Tablo: 41 1960-19"15 .D~nemindc Tarım ve Tarım 

Dışı Kesimlerde, li'onksiyonel Gelir Iölüşüınü 

(Da[;ılımı) ve DiZE; or E'sktör Gelirleri Fe.ri t;:;si 

(Yüzde Ole_rak) 

İkt is ad cm ]'c.al Nüfusa Gör,:::; Gc::lir S2hibi İkti s~d en ]-aeü 
Nüfusa Göre 

DF 
G 

72.65 

69.30 

63.44 

67.22 

:DFSs 
.İE'N 

Jl.24 

79. 3Ü 

7 J. 53 

7-t.GO 

D:F'G 
F 

0.894 

0.879 

0.862 

0.898 

' . -ı - ' . . . . • . .. .... - .. ' ·- .... ' 

LE·"' GSD]·· ss \.T 

YE' 
G 

GSİE'N 

72.62 64.01 

69.80 61.80 

63.44 52.52 

67.22 51.80 

1.134 

1.129 

1.207 

ı. 297 ! .!._·:J'f :ı 

--------------------~-------------------------~------------------~--~E 

Notlar: (a) ( :F G): D it; er faktôr '-~· .lirlsrinin - onck dışında-

k · Gl · l · t . . -P kt.. l . . " k . ı [~C ır erın - yur ıçı ... a or GC ırınete ı pe.yı-

(DE'S s) D . ~ ~· k .L. , • l : 
nı, İE'N : ıger ıs. ·tıor sanıp erı sayısının, 

. . GSDFSs 
iktis~den faal nüfı::stc.l-:::i oranını, ( ·GS+-ı;··J:: Gc

.ı..d\i 

lir se.hibi di~·er f ·ı-ct ur s2:hipleri sayısının, ge-

lir s ahi bi iktis~dcD fc::.e.l nüfusa ore.nı nı, (D~'G~): 
_tJ 

:Gi,'>;(,:;r faktör .~_elirleri ].JE\ritesini, (GSL]'G~) 'de; 
~ ~ ~ 

Gelir sahibi di2,·Jr i:c,};:tur selirlcri per i te ora-

nını t:,östermskt3c1ir. 

(b) G·.::lir sahibi dir~~..-r ü·.ktör sahipleri sayısı ( GSLFSs) ; 

· t:_.plam iktis~den fc.:::ı.l nüfustan, ücrc.tlilor ve üc

retsiz çalışan ail; :Lççil:;ri toplaınının çıkarıl-

ması ile bulunmal\:tnc1ır. Gelir sahibi iktis~,dcm 
f,c:8.l nüfus (GSİJ!·N) ise i ·toplam iktis~dcn fe.cl nü
fustan, yalnızca ücr0tsiz aile işçilerinin çıka
rılması ile elde edilmektedir. 

(c) Ücretsiz çalışan e.ilc işçilerinin se:ı.3rısının tr.h
ııüninde, vc.ri eksikli:Z;j_ ncd:ni ile bazı varsayım
lar yapılmıştır. :Lıu kom..ıdo. be.k, ( 39 ) No~lu te.b

.lo, (c) di:ı;ınotu. 

Kaynak: (29 ) vo ( 40) No .ı u tablol~_,rdan yararlanılr:ıştır. 
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i::~blodc:~ da görüldü,~ü gibi diğer faktür s::::.hiı.ılorinin nisbi gelir du

::c-;_u;ılc:.rını belirlsyen pari to oranı (DI'GF), iktist\den faal nüfus yönU.n

':L·n =~:ncclcndiı~indc birin altında, {jGlj_r sc: hi bi iktis~den fe,cı.l nüfus 

;;-önt.~ndon incelendiğinde is e b ir in üz·:~:;:' üıde çıkmc:.ktE~dır. :.U unun n ed o

ni c1c, dshe. önce bclirtildi,;~i gibi di .r faktör sc-:hiplori olarak be;-

l:~:cl:non iktist\den f<~e.l nüfusun, ücr,:;·::;c;j_z çc:üışan 2ilc işçileri ilc 

:)j-c;uıcsi ve bunun sonucu olarak ücretsiz çc::,lı;;ı2.n e.ile ışçilerinin 

c::.:·-~.:.l:.".ma gel irl or ini düşürme.s.id·::i.r. 

1975 yılı itibariyle, ücretli ve mae.şlılar dışında kB.lEm 

J.i~,c:c faktör sahi:pler:inin yüzde 1.15'1 işveren, yüzde J7.J6'sı kcı:

cd. hcs2bına çalışan, yüzde 0.65'i bil:.:.ımoycn ve yüzde 60.6u'i do üc

rots iz çe lı şan aile işçisidir. Gorülc1ü ~>.:L ~~ibi de ücretsiz çalış&n 

c.:.ilc işçileri, di~;cr fc:..ktör se.hiplerinirı yüzde 60.6J 'ini oluşturr:ıek

~:~.L~ır. :Ju durunı da (IJ]'G~) oranının, cL.şük çılr,...n:.asının nedeni olme.kte.-
J: 

c.1ı:-c. Çünkü bilindiği {:;ibi,bu grubun ,,·:yrı bir eeliri bulu...l'J...'!lt'cillakte.dı:c~ 

11.imcsk e.l ternatif ücret imkanlarının -!:;; rım kesimindeki ücr..::t ortc:üs-

n1..'""'.. sı ci v2.rında olduğu, tarım kesimindeki faal nüfus ba şın2. tarım gc

]_:J_:..·i dikkate alıne,rnk tahmin Gdilcbilir 11 (17.4). 

Ücretsiz çalışan aile işçiL.:ıninin, iktisadcm fEu:ü ole:m 

c~i{;or faktör sahiplerinden çıkarılması ilc, bulunan. gelir sahibi 

di.::~c:c faktör sahii.Jleri parite oranı (GSDIGF) görüldüJü gibi hem bi

riı'l t:.zcrindo çıkmakta, hem dG 1970 yılından i tibaren Rrtış gôstcrmck

"l.;e:c1ir. 1960 ve 1965 yıllarında 1.134 vo 1.129 olan bu oran, 1970 yı

lınc1;:· 1.207'e, 1975 yılında da 1.297'J;:; yükselmektGdir. 

C. Tarım Dışı Kesimlerdo,Fonksiyoncl Gelir :Jolüşüm:ü 

(Da(;ılımı) ile Ernek ve :Di~: cr E'aktör Gcltrlori Fari tcsi 

Ülkemizde tc,rım ve tarım dışı kesimler yönünden durum 

incelendisinde, gr:üir sahibi iktist\dcn ±"ae.l nüfus yönünden emek fak

toı'l.ı.:nü..rı pari te oranı ( GSEP) , b ir in al tınde. olme.kta ve 1970 yılındP.n 

(174) ~~RUK; A.g.e., s.ll7. 
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itibaren ds düşm0 gosts:ırmektedir. Ancf'.k daha gerçekçi bir sonuca 

ulo;m.bilmck için do, tarım kesiminin kapsam dışı bırakılması zorun

ı u ,;ozükrıwktedir. Çünkü ülkemizde iktistlden faal nüfusun, tc:,rım ve 

tnrım dışı kesimler arasında dağılımı oldukça dengcsizdir • ....:ilindi

Ji gibi de 1975 yılında iktisaden f2,c::.l nüfusun yüzdt.. 62.24 'ü ta.r::.ı.m 

;;.:es irııind e bulurunaktadır • .D una kar ş ıl ık tarım kes iminde ki ücretli sa

yısı, 1975 yılında ancak yüzde 3.71 olabilmektedir • .i...ıu duru.mda da, 

tc-:.rım kesiminde bulunan ve gelir düzeyleri çok düşük olan büyük bir 

çoz:unluk karşısında, ücretli ve maaşlJ.ların ortalama gelirleri da

ha. yüksek olduğundan . ( ~) büyük çıla,:aktEdır • 

.ı..ıu nedE:mle yalnızca tarırn dışı k8simler yonun:::len buluna

c;=~k sonuçlar, daha anlamlı olacaktır • .Aşa1}ıda gorüldüJ_;ü gibi de, ta

rım dışı kesimlerde e;elir sahibi ik-Gis~den faal nüfusa göre emek ge

l :ix ls ri pari tes i ( GS:b
1
,) , 196 0-19 7 5 o c.ıncminde sı re. siyle ; O. 77 4, O. 7 21, 

o. 72u ve 0.667 'dir. Oysa daha once de gorüldü,;;;ü gibi ,te.rım ve taruı 

dışı kesimler birlikte ele alındıjınd8. - 1960 yılı hariç - bu oran

lar daha yüksek olmuş ve sırasiyle 0.760, 0.790, 0.770 ve 0.601 ola

rak hesapla:omıştır. İki durumda da ortal{ eğilim (GSEP) 'nin,l960-l975 

c=ı_oneminde düşme gbstermesi olmaktadır. 

Tarım dışı kesimlerde (~SEF) 'nin düşme gostermesine kar

:;J.lık, tarım dışı kes imler~ e gelir sahibi diler faktör gelirleri pa

ri tes i (GSDl!'Gp) yükselmekte ve sırasiyle; 1.271, 1.209, 1.626 ve 

1.63J olmaktadır. kynı zamanda da(4l)No.lu tabloda'da gorüldüğü gi

bi~ tarım ve tarım dışı kesimler için bulunan (GSD]1Gp) oranları da 

c.şılmaktadır • .ı..ıir önemli gelişme de, tJU oranın 1975 yılında olduk-

ça buyük bir artış gostermesidir. 

Gorülecei';i gibi yalnızca t&rım dışı kes-imler ele alındı

i~,ınd.a diğer faktör sahiplErinin ortalama gelirleri~ birin çok üze

rinde olmakta ve gıderek de Türkiye Ortalaması'nı aşmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda belirtilen eğilimler görülmektedir • 

• 



YILlAR 

1960 

1965 

1970 

1975 
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Tablc; 42 . 1960;...1975 Dono:r,-i_nde Tarım Dışı ;.,_.; 
Kesimlerde 1 Gelir Sahibi Iktis~.den Faal 
Nüfus Yönünden :E..'rnek ve DLzer :Faktör Gelir-

'-' 

leri Paritesi 

Tarım Dışı Kesimlerde,Gelir 
Sahibi İktisAden Faal Nüfusa 
Göre Emek Gelirleri Paritesi 

EG Ü .IYis 
GSE YFG GSİ:E'N I 

42o 29 54.60 O.((t;. 

43.15 55.92 o. 721 

50.72 69.63 0.728 

45. -+6 66.94 0.667 

(Yüzde Olarak) 
Tarım Dışı Kesimlerde) }e

lir Sahibi İktisAden Faal. 
Nüfusa Göre Diğer Faktür 
Gelirleri Paritesi 
DFG GSDE'Ss 
YFG GSİE'N 

57.71 45.39 

56. d5 44 .. 00 

49.28 30.30 

54.54 33· 29 

GSDl·~ 
~I 

1.271 

ı. 2()~) 

ı. 6 ~~6 

1.630 

Not: Kısaltmalarla ilgili açıklamalar (39 ve 4l)Nc~.lu 
tablolarda görülmektedir .. 

Kaynak: (28), (32) ve (40) No.lu tablolardan yararlanılmısıtır. 

Tarım dışı kesimlerle ilc:,ili e[;ilimlerin, tarım ve tr.rım 

dışı kesimleri birlikte ele alan ct;ilimlerle karşılaştırılması, :;ıu 

sonuçları ortaya çıkarmaktadır; 

-:-Tarım dışı kesimlerdeki emE:k gelirleri paritesi (GSEr)~ 

tarım ve tarım dışı kesimlere gör8 - 1960 yılı hariç - daha düşük 

çıkmakta ve iki durumda da birin altında ulmaktadır. Dir başka o~i

lim de .. (GSE
1
.) 'nin,l960 yılından sonra iki durumda da düşme gcister

mesidir. 1975 yılı itibariyle bu oran tarım dışı kesimlerde O.G67, 

tarım ve tarım dışı kesimler birlikte alındı}~ında da 0.681 'dir(l71)). 

I·u duruma gore de: tarım ve tarım dışı kesimdeki ücretli ve maaşlılar 

birlikte göz önüne alındı ;ğın da, bunların ortalama sel ir leri TUr:<iye 

(l 75) .coratav'ın çalışmasında .Çla, aynı eğilimlerle karşılaş:Llr;ıl.ştı~. 

Lelirtilen çalışmada hesaplama, en son 1965 yılı için ya:-ı;ııl
mıştır" 196 5 yi lına göre de pari te oranları; 0, 59 4 ve 1.6 Ol' 
dir~ Bizim çalışmamızda is e aynı yıla ait :pari te oranları, 
0.721 ve 0.790'dır • .Ancak Bore.tav'ın çalışmasında tarım ve ta
~ım dışı kesimler birlikte els alındığında, (GSEl') 'nin_b~:::-~~1 
uz erinde çıkması , :Bora tav' ın h(:;; saplamaları nı gelır sahıbı J.n:
tisaden faal nüfusa göre yapmamış olmasından ileri gelmekte
dir .. Daha önce de bel.trtilen nedenlerle, biz bu yola başv-'-'ı.ı~
madıko Boratav'ın yaptığı gibi iktisaden faal nüfus yönünden· 
hesaplama yaptığımızda (Ep),bizde de birin üzerinde çıkmak!a
dır. Daha önce görüldüğü &;i b i d e 196 5 yılında bu oran, 1 • ~tb 5 
olarak hesaı.üanmıştır • .Bak. s. 423· T~blo: 39 • 
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Ortalaması 'na daha yakın olmaktadır. Bm12 karşılık yalnızca tarım 

clışı kesim incelendib;i:::ıde9 Türkiye Or-l;alaması 'ndan uzaklaşıldı,~ı gö

r~lmektedir (176). 

Belirlenen et,ilimlere ı::ö:ort; ülkem:i_zde tarım dışı kesimler-

ClG, eerek tarım kesimine ve gerekse CC-:.trkiye Ortalaması 'na göre, adil 

ÜL:<J.:ran bir gel ir b ölüşfunü il e kargılcu;ııldı ğı s öyle ne bile cektir. Bu 

•.:: i1inüe ilgili olsrak, "Bu durı_;unda ncJ_ill. ekonomi içinde, tarımın 

·:~ar almasına ı-ıaralel olarak, tarım clı€<L emekçilerin :pari te oranları

nın 1.~zun dönemde azalması, yapısal d(;; ::).şkenlere bağlı, matematiksel 

iJi:c zorunluluk addedilebilir 11 denmc.Jctc~ir (177). 

- Ernek faktörü ile il(:,ili r;clj_ç;;melere paralel olarak da, 

di· cr faktör gelirleri ile ilgili parite oram ( GSDFG_,) . yüks elmekte 
..ı:· 

V": 'bi::cin üzerinde olmaktadır. Yalnızca tarım dışı kesim ele alındı

,:;ında da (GSDE'Gp) 9 tarım ve tarım dışı kesi.ınlerdeki (GSJJFG}?) 'den 

çok daha yüksek çıkmaktadır. 1975 yılEıda 1.638 olan orana göre dei 

cli,:;er faktör sahiplerini oluşturan işverenl~r ve kendi hesabına ça

lıiJanların, ortalama t_,elirlerinin t~..:.rım dışı kesimlerde ~~iderek bü

~nidü(ü sonucuna varılmaktadır. Görüld~:,{)5. t:,ibi (GSDFGP)~l960-1975 

dünGlııinde 1.271 'den 1.638 'e çıkarak a::.."tan bir trend izlemektedir, 

Gelir sahibi iktisaden faal nüfus yonünden (GSEP) oranı, 

ist·er tarım ve tarım dışı kesimler bir.l.ikte değerlendirilsin. ister

se yalnız başına tarım dışı kesimler yunünden de,~erlendirilsin, ge

nel c~ilim det;işmemsktedir • .Bu durumda (GSE..) daima birin altıftda 
J:' 

olmukta ve 1965 yılından itibaren de d~§mE: göstermektedir. 

3 -· ı V • - Kr:ıo·.) '-T _· ... L. ··----·- p .. u t-T·":: rıo;.\-I1TLA·RI IL. ·ı;; • E:I\>lbK V L .0 lG hrt l! .A .ı' h .:X .ı.:.;_u .ı.L -.;.;,J;U. .ı-ut... - ~.LL. d -

ILGlLl GE.NEL DEJl.RLE11LL=:H VB ULuSL.ARiıR.tl.SI KiL'Ri;ılLAŞ-

T IRlvl.ti.LAR 

A. Gensl Değerlemeler 

Gör-G.lc1-L~3ü gibi iktis~den faal nüfustan, nıilstakil bi~ 

(176) Tarım kesimi ile iigili eğili::üleri 9 Genel Nüfus Sayımları'n~a
ki verilerin yeterli ayrıntıda · olmamas.ı ~ nedeniyle hesap
le~ak mümkün olamamış~ır. 

(l_7'7) :DORATAV9 .A.ts.m•, s.216. 
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:~elirleri olmayan ücretsiz çalışan aile i~ıçilerinin çıkarılması ile 

bulunan gelir sahibi iktisad en faal nüfus için ( GSEJ?) oranları; ı~:;() Qı.i.. 

1975 dememinde birin al tırıda olm.e.kto.dır. I3u durum: gerek tarım ve 

tarım dışı kesimler birlikte ele alırıclı.ğında, gerekse yalnızııa ta

rım kesimi incelendiğinde de de,1,iŞEl2lnE:ktedir • ]elirlsnen sonuca gö

re de9 diJer faktör sahiplerine crm1la, ücretli ve maaşlıların or

talama gelirlerinin düşük olması cc:.ha sonra belirleyecet:imiz yarı

sal ve ya :pı sal olmayan etkenler e ba~:,lı bulunmaktadır. Ancak bu ct

keı.-vıleri belirlemeden önce de, bulunarı sonuçların değerlernesi yurarlı 

olacaktır • 

.3ulunan sonuçlar içinde (GS~1) oranının, ülkemizde sos.:ral 

j)olitika tedbirlerinin etkinlik ke.~::.~·nmc:,ya başladığı 1965 yılından 

surıra düşmeye başlaması ilgi çeknıekced.ir. Görüldüğü gibi de 1965-

1970 doneminde (GSEP) oranının tarım dışı kesimde 0.721 'den o. 728 'e 

çıkmasına ra;_;merı 9 yine de 1960 yılır:ı.daki 0.774 oranının altında krü

~11as ı anlamsız gibi gozükmektedir (1 78). :Bu nedenle de ülkemizde -

fonksiyonel gelir bölüşümünde (d2.,:.ılıınında) sendikalaşma hareketi

nin etkj_nliği, kuşku ile karşılanı;12.ktadır ~ Ancak beşinci kısımda 

c.~ aha ayrıntılı olc.rak görüleceği ;:)_bi 1 b1.ı_ duruma çe ş ;i tli etkenl erin 

neden o19-uğun<ia da şüphe yoktur .. 

Bu etkenlerden biri, ül};:::.·ı:iüzd.E. sendikalas:ma oranının d·i}_

şuklüğüdür. 1975 yılı itibariyle t;:thmin edilen, yaklaşık 2 lVIilyon

luk işsizler ordusunun, sendikal kssimdeki ücret artışlarını önle

di,~,i de kola,:rlıkla öne sürülebilecektj_r. Ücretli olarak çalışanla

l."ın da ihmal edilemeyecek kadar onemli bir kısmının gelirinin as

ı:::Pri ücret düzeyinde olması da, yinE aynı şekilde (GSE1) oranını 

8tkilemektedir. Özellikle 1970 yılından sonra beliren yi.i.ksek enflas

yon hızı da, önemli bir etken olarak ksndini göstermiş bulunmakta

t"lır. :Bu duruma t?_,ore de ülkemiz d e qrtaldma ücre.tıer.''~ · ~eşa:tı:li neden

ı crle dU~:me eğilimi gbsterdiği ortay2. çıkmaktadır ... 

(17G) Tarım ve terını dışı kesimler biı'likte incelendi~5_nde ise; 
1960-1965 donemindeki yükselmE:ye karşılık- 0.760'dan 0.790'a
l970'de (GSEF) oranı 0.770'e, 1975'de de 0.681 'e düşmektedL • 
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Ülkemizde ( GSEP) oranının E.: tkileyen önemli b ir başka e-t!.: on 

d;::tlıa vardır • .Bu etken de gelir sa!.übi iktisaden faal nüfusa göre 9 

ti.cretliler sayısının artış göster.mesiclir. 1960 yılında (GS~;N) or-~:Dı 
yüzde 45.53 iken, bu oranın 1975 yılında yüzde 54.16'ya çıktığı gi.J

rLlmektedir • .Ju durum köyden şehire göç olayının: bir sonucu olmak-

tadır. Kırsal kesimden gelen ve asgari ücret düzeyi:.1deki bir ücret-

le de çalışmayı başlangıçta kabullenen bu baskı grubv. 9 urtalama üc

retleri etkilediği gibi , yıllık ortalaına çalışma sürele;rini de et-

kilemektedir • .Buna bağlı olarak da dal:a sonra görülece1;i gibi, yıl-

lık ortalama çalı~ma süreleri de dü~:;:mektedir. EEüirtilen nf~denler1e 

ü.~rctlilerdeki sayısal ·-ıartıŞlar yanın~La, yine aynı şekilde ücretlile

r in gelirlerinde iyileşmenin yeterince sağlanamaması , bu grubun 

uı~talanıa gelirlerini etkilemekte 'iT. scnu.c-vıda da ücretlilerle ilgili 

~urite oranı (Üp) düşmektedir. 

Aş<:t J,ıdaki tablo bu yöne~ en daha açık b ir şekilde e.?;ilim

leri belirlemektedir. Tabloda c?;elir EJuhibi iktisad en faal nüfusa c<ö

:ce9 emek gelirlerini oluşturan ücretliler ve maaşlılar için ayrı

ayrı :parite oranları hesaplanmıştır.Bir karşılaştırma olanağı sa.~;

la;yabilmek için de, di~er faktör sahiJ)leri ile ilgili :parite oran.-

l<.,ı>ına da tabloda yer ver ilmiştir. 
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Tablo: 43 - . 1960-1975 Döner:ıinde Tarım Dışı. 

27.16 

Kesimlerde Gelir Sahibi İktis~den Faal Nü-

fusa Göre~ E·onks iyon el Gelir Bölüşümü (Da<~ı

lımı) ile Ücretliler, Maaşlılar ve Li~er Fak

tör Sahipleri Paritesi 

1 )45 ~ 53! o. 504 
1 

i 
44.3010.613 

(Yüzde Olarak) 

' : ı 1 \ 1 

tl4.75 ı 9,06:1.628: :57.71!. 45.39 !1.271, 

ıı5.99 1 1ı.6ıi 1.377 .56.85L~44.oJ :1-~·:_,·J: 

1 lCl70 ! -' ~34-62 ; 57 ... 52\ o.~ıı 
54-16 !0.544 

i · n ~ il6.10 1 ··12.15! 1.3~:5 -49.2o; ·_~0.30 !1.626 
! : i 1 ' 

: 1975 \ 29.50 ıl5.95 i .··12.62i l.263i 
' ı . ı 

·54.54\ 33. 29 'l. 6 38 i 
1 

Notlar:: 
ü 

(a) (_Q:._) 
y~ 

fak~ ör 

. \ 

:Ücret (;eliri elde edenlerin, yurtir]i. 

( Üs ) .. 
gelirl<::;ri~·ldeki payını~ GSİJ:!N : Ucrr.~-~~li-

lerin 1 gelir sahibi iktisaden faal nüfusa orr:nı

nı, (GSÜP) 'de; ,,~.~::lir sahibi iktisacten faal rrt..ii'u

sa gore 9 ücr:tlilerin .ı:e.ri te oranını~ 

MG 
(b) Cu-): Maaş :__.~.'liri elde edenlerin, yurtiçi faJ<-

G 
tör 2.eıı·rıerindekı_· Tayını ( Ms ) o Ivlaa:=üılaı"'~Ln, 

..__ ---- ..!::' ' GS İ:FN • ~ 

gelir sahibi iktis@.den faal nüfusa oranını, 

(GSMP) 'de; gelir sahibi iktisaden faal nüfusa ·,:.

re maaşlıların parite oranını. 

( ) D]' "' D J ,. ., • l . l . . t . . " ' ,c ( . ..,li' ) : i:'~.er ıaK-cor ge ır erının 9 yur ıçı ıc.<ı{-

. Y] SD~S 
t .. G l. l . , ı . ( G .1:! s) ..., l. ı . or ge ır erıı.'1a.S Kı payını 9 GSİE'N : G-e ır sa~n-

bi diğer faktur sahipleri sayısının 9 gelir se.hi

bi iktisaden faal nüfusa oranını, (GSDEGP) 'de; 

diğer faktür .elirleri parite oreınını gosterm0J~-

tedir $ 

Kaynak: (28, (32) ve (40) No.lu tc:.ı.blolardan yararlanılmıştır, 

Ta bl Jda görüldüğü gibi, ücr etl: ler 1 maaşlılar ve di,~·cT 

f<üctbr sahipleri olmak. üzere.,··üç [)-~up için pari te oranları hesapla.ıı-

rruştır. 
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- Birinci gr:ıpta yalnızca ücretliler bulunmakta ve me

ntırlar kapsamnamaktadır. Gelir s&hibi iktisadi faal nüfus yönünden, 

i_~cr __ tlilerin pari te oranları (GSÜP). 1960-1975 döneminde sırasiyle; 

O. ~i04 9 0.613 1 0.611 9 O. 544 olmaktadır·. Gelir bölüşümünde sendika

laşma etkisini belirlemek yönünden de, ücretliler in e,elirleri ile 

ilgili pari te oranları önem kazanr;ıaktz'.dır. Görüldüğü gibi de bütün 

c:lvnemlerde (GSÜP) oranları, birin altında çıkmaktadır. Önemli fark

lJ.lık, 1960-1965 döneminde kendini .ıstermektedir. Çünkü 1960 yılın

da 0.504 olan (GSÜP) oranı, 1965 yılında 0.613'e yükselmiş bi!llun

lcc:tlctc:.dır. :.Bunun nedenini ülkemizde ilk kez olarak 196 3 9 196 4 ve 196 5 

yıllarında yapılmaya başlayan toplu s8zleşmelere baglayabilmekt~yiz. 

i]63 yılında 9462, 1964 yılında 436.762 ve 1965 yılında da 171.859 

Jd-~ inin toplu sözleşmelerden yararlandıi4J. gazönüne alınırsa, toplam 

ul;Tcı.k 6ld,083 kişinin toplu sö.zleşmr;lr-:r yoluyla 9 ücretlerinin ve 

ı;;;:ü.:Lşua dururnlarının iyileştirildiDi .:;·Jrülecektir (l 79) • 

.ı:ıuna karşılık 1960-196 5 dönemınde sendikalar yoluyla üc-

rcd:;lilerin gelirlerinde iık kez saıilanan b"ilyük orandaki artışlar 9 

cı.y:.~ıı şekil d e di ğer yıllarda da sa,~l2n<:.m<::,mıştır. Ayrı ca daha on ce 

:.ıcllrtiğimiz diğer etkenler de göz-::müne cı.lındıgında, (GSÜP) oranı

ran 196 5 yılından sonra düşmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü bu 

yJ.ldan sonra ücretlilere kırsal kesimden yapılan yeni katılmalar 1 

s .::..rd.ikalaşmanın önemini etki s iz hal e ~.:, etirmiştir. Tabloda gorüldüğü 

c;ibi de, 1965 yılında yüzde 44.30 ola~ı tarım dışında iktisaden faal 

nl.ifus içindeki ücretli oranı, 1970 yılında yüzde 57.52 'ye çıkmış bu

lı..;uımaktadır. İki dönem arasındaki sayı~oal artış da, ı. ı 72.c3G9 kişi

rlir. Yeni katılanların genellikle sc;::;yal J)Olitika tedbirlerinin et

kin olmadığı hizmet sektbründe ist~hddm edildi~i ve asgari ücret dti

zc:;rinde bir ücretle çalıştığı da bil:Lnmekted.ir. 1975 yılında 0.544 

olan bu oran, görulc1üğü gibi 196 O yılında O. 504 olan ( GSÜP) oranı

rü.n 0"zerinde olırıakla birlikte, 1965 yılında gerçekle~en 0.613 ora

.:.·ı:::..ı.ı:uı da oldukça altında kalmaktadır. 1970 yılından sonraki önemli 

,L :yu,:_;ıün nedeni is e 7 enflasyon hızıncLe.~ci yüksek artJŞ lar la açıkla na-

(1 79) DIE; ~opl~~-()~leşme ____ C!_~~-Y._-~~--~oka~-~- İE? .. ~~is t~k~e-~i, Ankara, 
1972, s.l9, Tablo:23· 
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bilmektedir (180). 

Ü cr e tl il er 1 e ilgili par it e oranı , tarım ve ta rı m dJ_ tJı 1~ e

sim ler birlikte ele alınarak hesaplandıjında yine birin altında ol

makla beraber, tarım dışı kes:irrı.lcre ,z,öre daha yüksek çıkmaktad.JT. 

Tc:Tım dışı kesinılerde (GSÜP) oranları 0.504, 0.613, 0.611, 0.544- o

lc::.rak gerçekleşirken, tarım ve tarıı:n dışı kesimlerde bu ora'1.lar t.cs;a

:t~ıdaki tablonun birinci bölümünde cörüleceği gibi; 0.649' 0.685' 

0.709 ve 0.609 olarak hesaplanmı;:;; bub.ınmaktadır. 

i 

Tablo: 44 1960-1975 Döneminde'Tarım ve Tarırrı.r 

Dışı Kesimler ile Yalnızca Tarım Kesiminde Ge

lir Sahibi İkti sad en ]'aal Nüfusa Göre' ]ionksi

yonel Geli:· Bö1üşümü (Dağılımı) ve Ücre~erin 
Parites i 

(Yüzde Olarak) 
Tarım ve Tarım Dışı Kcsimlerde,i 
Gelir Sahibi İktis~den laal Nü-l 
fusa Göre ,Ücretlilerin Pari tesi! 

Tarım Kesiminde,Gelir Sa-! 
hibi İktis!lden :b'aal Niü'u-l 
sa Göre Ücretlilerin P&ri~ 

(1) tesi (2) ' 
·.-------,---------~-------'----------------
1 
1 

YlLL.AR! 
' YF 

G 

Üs GSÜP 
GSİJ!'N 

1 

1 
ÜG Üs GSÜ , __ :r 

i YE· GSİFN : G 

31.79 0.649 7. 36 11.91 ! 0.617 
1 , '1960 

ı 
20.6 5 ı 

1965 

1970 

1975 

22.19 

28.59 

24-27 

1 32-36 0.685 16.82 
1 

12.15 o. 561 

' 40.28 0.709 ; 4. 57 7.93 0.576 

39 o80 0.609 
,! 

2.86 5.45 i o. 524 ., 
:); 

Not: Kısal tmalarla ilgili açıklamalar, ( 43 ) No. 
lu tabloda görülmektedir~i · · 

Kaynak: (28), (32) ve (40) No.ı.ü. tablolardan yararlanılnuştır • 

.Bu durumda (GSÜP) ore.nları tarım ve tarım dışı kesim:ler

dE., tarım kesimine e;ore daha yüksek çıkmaktadır. :Bunun nedenini do, 

tarım kesiminde ücretler arasında bl-~yük farklılıklar olmamasına ba·_,la-

maktayız. 

(lCO) :Borata;~;.n,-çp-l~~m~sında tarıın,., dışı kes:imlerde _ (Üp) oranı - ·o
lir sehibi ölmayan... iktisad en faal nüfus yönünden pari te or.::;.nJ_
l96Q_ yılı için 0_,6_2..7 ,1965 yılı için de O. 594 olaralt hessı:;lan- -
mıştır • .wu çalışmadaki düş:gı.g .e;{.iliı:ıüne karşılık, aynı döns;.~ı:,c 

bizim çalışmamıza göre artı·ş -soz kbnusu olriıaktadır·. lıak • .ı30l1.E
TA V; A • g • m 07 s • 2 05 • Ta b 1 '? : 2 • 
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Tablomm ikinci bölümünde tarım kesimindeki ücretliler 

iç in hesapladığımız ( GSÜP) oranları:;. da ,196 O yılındau itibar.en.-lllti:şe

rek ücretlilerle ilgili en düşük :parite oranlarını ortaya koymakta

~~~ı:c'. Örnek yıl olarak s ectiğimiz 1970 yılında ( GSÜP) oranı tarım ve 

tarım dışı kesiınlercie O. 709, tarım d::;.şı kssimde 0.611 ve tarım ke

sinıinde de 0.576 olarak tahmin edilmi& bulunmaktadır. 

Genel olarak ülkemizde (GSÜP) oranının birin &.ltında oli·na

sı; ıgçilerin yıllık ortalama gelirleriiıin~ gelir sahibi iktis~den 

:.1.:.:-:;_al nüfusun ortalama gelirinden düştü\. olduğunu göstermektedir (101). 

Burada veri eksikliği nederü ile 1 daha ayrıntılı sonuç

la:ca ulaşılamamaktadır. Orneğin (GSÜP) oranını~ sendikalaşmış kesim-

c~ c:J'Ci ücretliler le, s endikala şmaını ş kC?ı3 im deki ücretli ler yönünden he ss p

larnak , şüphesiz ki daha anlamlı ve dciJE gerçekçi olacaktır. Ancak 

Lurada hemen belirtmek gerekir ki; s enc1 ikalaşmış kesimde ki ücretli

leı~ıe ilgili (Üp) oranının, _serıdikalc.ı:mamış kesime göre daha yüksek 

çı~m cag ında şüphe yoktur. 

- Tabloda ikinci grup olarak da, e;elir sahibi iktisaden 

:fe:• al nüfusa göre; maaşlıların pari te cranları ( GSMP) hesa_:plannııştır. 

·ücr2tlilerden farklı olarak da (Mp) ore:mı, birin üzerinde çıkmakta

\) ll'. Ancak önemli e,Q,ilim olarak da i.i.çre tlilerde olduğu gibi, 196 O 

;;-ılı ~.cı.an sonra (Mp) devamlı düşme gus-c·~.:rmektedir. 1960 yılında 1.628 

olan (M_), 1965'd~ 1.377'ye, 1970'de l.J25 1 e, 1975 yılında da 1.263' 
.J:-' 

2 C:~L;şmüçtür (182). 

Ücretlil·2rle ile:,ili parite oranının birin altında seyret

:.c•::::::iine karşılık, (Iv~) nin birin üzerinde olması, memurlar arasında 

çok büyük maaş farklılıkları olmaması ile açıklanabilir. l'umm ne-

(ldl) :Bulunan sonuçların. ( 42 ) No. lı.1 tc:,blo ile kar şılaştırıJdı{~ınCi.a 9 

1960-1975 döneminde tarım dışı ks.s:ımlsrde ücretlllerin (GSÜP) 
oranının, yine aynı şekilde tarım dışı kesimlerdeki ücret ve 
maaşlılardan oluşan emek faktcırünü.n pari te oranının altında 
kaldıgı Görülmektedir. 

(122) Boratav'ın çalışmasında t&rım c:_J_şı kesimde (Mp) orc:mı - gel~r 
sahibi olmayan iktisaden faal nüfus yönünden parite oranı- ısC:? 

196 O yılında l. 054, 196 5 yılınde. O. [Y91 olarak hesa:planrr:._ıştıı~ • 
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nin 1.263 olmasına karşılık, (GSDFG.,.J 'nin_. 1.638 oldu'Zu &:.c-rülmektre-
r ~- '---" 

dir. 

:Su dururnda 196 0-197 5 döneminde ülkemizde, fonksiyonel 

f;elir bölüşümünün, ücretliler aleyhine yq, da .diğer f,g_ktör sahipleri· o-

lc.rak belirlenen işver.enler ve _kendi hesabına .çalışanlar lehine işlediği 

soylenebilecektir. Görüldüğü gibi de 1975 yılında tarım dışı kesim

lerde (GSÜP) oranı 0.544, (GSMP) oranı 1.263 ve (GSDFGP) oranı de. 

1.636 olmuştur. Bu sonuçlardan (GSÜP) 'nin birin altında, (GSIVIP)' 

ni:u de birin üstünde çıkması tartışılabilir. Örneğin ülkemizde ü}-

ç il er in ortalama e,c:;l ir ler inin, gel ir s& hi bi ikti s~d en faal nüfusun 

ortalama gelirinden düşük, memurların ;elirlerinin ise yüksek ol-

ması ilk b1?-kışta anlamsız gelebilir. Ancak işsizlik oranının yük

sc:kliği, sendikalaşma oranının düşiiklii~ü ve diğer sosyal :politika 

tedbirlerinin yeterince etkin olamaması nedeni ile, (GSÜP) 'nin bi-

:cin altında çıkması olağan kar~ılanabili-r •• H elirlenen etkenliklerin 

belirli oranda gerçekleştirildiği 1S70-1975 döneminde ise, eski· dur1.:1Jll"L"L 

iyileştirilememesi yanında, (GSÜP) o:;_~anında da düşmenin görülmesi ; 

yüksek enflasyon hızı ile açıklanabilmektedir. (GSMP) ·'nin birin 

üzerinde gerçekleşmesinin nedeni ise; memurların işçilerden daha 

homojen b ir ki tl e olmaları ve kendi aralarında :jnemli ücret farlr

lılıkları bulunmamasına bağlanabilir. Oysa ücretliler için aynı 

yargıya varılamamakta ve ücretliler arasında büyük gelir farklılık

ları olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde 1960-1975 donsn:inde, emek gelirleri/yurtiçi 

fnktbr €:,elirleri ( ~G ) oranı ile, r_;mek ve diğer faktör gelirleri 
· Y.ır 

(:C ) , (DF'G ) pari te ~ranlarını belirledikten sonrat bu eğilimleı'"'i p p 
scçilnı.iş bazı ülk~lerdeki eğilimlerle karşılaştırmak yararlı ola--

c:.:.l-;.:tır .. 

.S. Uluslararası Karşıla.~.tırmalar 

Daha once belirtiğimiz nedenlerle, fonksiyonel gelir 
E 

böliişfunünden ücretli ve maaşlıların adil pay alı:p-almadığını,(__Q_' 
Y-~ ) 
~ı; 

oranından hareketle belirlemek sakıncalı olmaktadır. Aşağıda göfü-

lc-ce{i:i gibi, gelişmiş ülkelerde( ~G ) oranı büyük olmaktadır. Bunuıı 
YF' 

G 
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ö:ıcı:c1li nE;deni d e~ bu ülkelerde ücr(;tli ve maaşlıların iktisad en ~:'c:,s:.l 

i.ıüfus içindeki or2,nının büyük olmasıdır (183). Başka bir deyişle: 

t .. cretli ve maaşlıların iktisaden faal nüfus içindeki oranının büyüJ:;.:

lü(]ü, (3L_) oranının da biiyümes ini sat,l&.maktadır. Ülkemizde ikti sa-
YE' 

den faal Gnüfus içindeki ücretliler:Ln oranının, 1975 yılında ancak 

~ruzc.e 27 'ye ulaşmasına karşılık, bu cranın 1974 yılında İsveç 'te 

yüzde 91, A.B.D. 'de yüzde gO oldugu ecrülmektedir. 

E 
G 

:Fonk s iyon el gelir bölüşümi..'.. ile ilgili de ,~erlemelerde, C yı:---) 
G 

o:canının yalnız başına geçerli ols:2ı2;ya ca;_~ının ileri sürülme si 9 ulus-

lt:ı_rerası karşılaştırmalarda da pari te oranlarından yararlanılmasını 

zor-unlu kılmıştır. 

Aşagıdaki tabloda seçilmiş bazı ülkelerde,tarım ve tarıhl 

E 
dışı kesimlerde iktisad en faal nüf~ts ,yönünden emek pel::J.rleri ( G , 

- u YF -·J 

1::c.:.rite oranları gorülmektedir (184). G 

(lo J) ( EG ) oranını etkileyen di:~/:::c r.?tkenler, b eşinci kısımda ayrD1-
YE' 
tıfı olarak görülecektir. 

(104) Kaynakle.rdan gelen :f.arklılı.:~ı {:,idermek için, hesa:plan:alarG.a 
İLO'nun verileri esas alınmıştır. 
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ÜLKl'-'Lllt 

TUliKlYE 
ll 

u 
u 

İtalya 
Japonya 
I'.iı:::;ır 

L;.ücsemburg 
Y<:::::w.rıistan 

iıı:;il tere 
J?j_nlandiya 
l).:. ."".ı~. D. 
Belç:ika 
Isvcç 
İ;:::;rail 
L:Lbye:ı. Ara b 
J:J.:~_:nimarka 

::(re:'nsa 
Karıc::.da 

::::.Almanya 
ICrüombia 
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Tablo:45 Seçilmiş Bazı Ülli:0lerde Tarım ve Tarım Dışı 
Kesimlerde ,- İkt i.s2c~ en Imal Nüfus Yönı)..nden 
l:onksiyonel gel'ir Bolüşümü (JJa;f~ılımı) ve 
Kmek Gelirleri Paritesi 

Iktisaden Ii'aal Nüfusa Göre 

E ' E t 

Ü .II~s 
ı. 

G i i p 
: Yl:' 

1 
İ .i:! 'N . i ~ 

ey·· dG ·- uz e Olara-k+; ·(Yüzde Olarakt: 
_.._ ... __ .... ___ - • .,.,.ı 

; 32. 7J (1975 _) , 26.7 4- (19 75) ı~ 225 
; 27.35 (1970) 1 1~).7:-5 (19 70) 1.458 

' 
: 30.20 (196 5) 20.Gl (196 5) ı. 46 5 

3!- ı:::;r 
1 ·-:ı • _.~o (1960) 26.46 (1960) 1.381 
1 58.1 (197 3) 70 .• 06 (197 5) 0.829 

55-d (19 7 3) 68.44 (197 4) 0.815 
i 43.2 (1971) ' 53.89 (1966) 0.801 i 
; 6 5. 3 (1972) ' 82.12 (1970) o. 795 1 

34·2 (1972) 43.34- (1971) 0.789 
' 66.9 (197~ '7 . 8 (1971) o. 764 o • 4 

59. o (197 3) 77<~99 (197 3) o. 756 
67.6 (197 3) go. 32 (19 7 4) 0.748 

' 59.5 (197 3) 8" ~ . v 0 () L:. (19 7 4) 0.737 
67.2 (1973) 91.07 (197 4) 0.37<L-
54,0 (197 3) 73.55 (197 4) 0.·734 

Cum.: 35.9 (197 3) 49.61 (19 58) o. 723 
1 59.2 (1972) 82.71 (197 4) 0.715 

56.5 (1973) 79.53 (197 4) 0.710 
!. 6 2. 2 (19 7 3) 3G.50 (197 5) 0.702 

6 o. 2 (197 3) 85.83 (197 4) o. 701 
: 

37.6 (197 3) 57.26 (196 4) 0.6 56 

Notlar:(~) :Emek gelirlerinin, yurtiçi faktör gelirlerin-
YE',... ·· . , 

d k~ ( U .Ms) u·· '-1 · ı ı · kt · "' e ı payını, İE'N : crs·u ı ve maaş ı arın ı ısa-

den fae.l nüfusa gore oranı:ı.n, (E ) 'de; iktis6den faal 
nüfusa göre, emek gel :Lr12 ri par i {esini göstermektedir'. 

Kaynak: Türkiye ile ilgili bule:sulm- bizim tahminlerimize, di

ğer ülkelerle i~gili bul6~ar da:İLO•nun;Year Book 

of Labour Statistics 1975 adlı yayınındaki verilerden 

tareketl e hesaı:ılanriı.ıştır. ( İLO.'n:un yayınlarında T·Ur

kiye ile ilgili· olarak bu konuda veri b1llurunan:akt:-lc1ır. 

Seçilmiş bazı ülkelerdeki e~:Llimlerle ilgili tablo sonuç

incelendiğinde, (Ep) 'nin birin üzerinde oldu~u tek ülkenin 
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T·Urkiye olduesu gorülmektedir. Dii_~er ülkelerin tamamında ise pc::~,~~to 

ora.nı, birin altında çıkmaktadır. Lunun nedeni de ülkemizde ücrstli 

ve maaşlılar dışında kalan V8 di :_;sr faktör sahipleri olarak b·:üirle

nen t;elir sahiplerinin (sermaye ve mUk sahiplerinin);. olduğ;unda.:n c:.aha 

fazla şişkin güsterilmesinden ilc::ri gelmektedir. Çünkü. daha önce C.e 

b elirtildi,~ti gibi, ülkemizde 197 5 y:ı.lında Genel Nüfus Sayımına u.::ce 

Qi~er faktör sahiplerinin yüzae 4~·42 1 sini;ücretsiz çalışan aile iş

çileri oluşturme,ktadır • .Du gruptakiler ayrı bir gelir sahibi olni.c~Ciıl{

ları için de ücretlilerle, kendi hesabına çalışanların tıelirl:::;ı~ini 

r;aylaşmakta ve diğer faktör sahiplerinin ortalama gelirlerini C~üşür

mekted ir ler. 

1975 yılında Türkiye'de (EF) oranı 1.225 olurken A.B.D.' 

de~ 197 3-197 4 yıllarında . (~) 0rc-:nı O. 7 48 olmaktadır. i3una karşılık 

_t. J:..G) oranları Türkiye 'de yüzc:e 32.78, A.i.>.D. 'de de yüzde 67.6 çık
'YI' 

G 
maktadır, Görüldüğü gibi de A.:J.D. 'de ücretli ve maaşlıların yrırtiçi 

faktör gelirinden a:ldığı IBY, iJ:lUrkiye 'dekinln iki ka tından daha :t"az

ladır. Buna rağmen de ücretli ·v-s ı:naaşlıların ortalama gelirle:::"'i 1 di

.jer faktör sahiplerinin e;elirlerinc1en düşük çıkmaktadır- Türki~;-o 'ele 

ise ücretli ve maaşlıların ortC:•.lamı::. gelirleri , d :L~::cr faktör sc:.lüıJle

rinin ortalama gelirinden yüksek olmaktadır. llunun nedeni de üllr,e

mizde diğer faktor sahipleri içinde yer alan ve iktisacten faal ni.Ji"u

sun yüzde 44.42'sini oluşturan ücretsiz aile işçilerinin gelirlorüün 

olmayışıdır. Bu durum da J d iğer fal:tor sahiplerinin ortalama g.;lirle

rinin düşük çıkmasına yol açm2ktc:cdır. Oysa A.B .D. 'de ücretsiz çalı

şan aile işçilerinin iktisad en faal nüfustaki oranı yüzde 0.9 3 '(,iü·. 

Aynı şekilde bu oranın .E .Almanya 'da yüzde 5 .ı 7, İtalya 'da yüzde 0.6, 

Mısır'da yüzde ll. 28 olduğu gur~lmektedir (185) • 

..u elirtilen yapısal etk--m nedeni ile ülkemizde (Ep) 'yi, ik

tisaden faal nüfus yönünden değil, gelir sahibi iktisaden faal nüfus 

yönünden hesaplamak zorunlu olmaktadır. Çünkü ancak bu şekilde y-z:ı.pı

sal bir ~tkenin yol açtığı farldllık ortadan kaldırılabilmektodir.Lu

rada daha anlamlı bir sonuca varabilmek için, yalnızca tarım .:lı::;ı 
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kosimler yönünden karşılaştırma yapmak gerekiyorsa da, ancak diğer 

t~lkolerdeki verilerin ayrıntılı olmaması nedeniyle buna olanak bulun-

Aşağıdaki tabloda, tarım ve tarım dışı kesimlerde gelir 

:::ı<.:ı.lıibi iktisad en faal nüfus yönünden(~ ) oranları görülmektedir. 
p 

ÜLiillLER 

A.B.D. 
İtalya 
Lüksemburg 
İnc;il ter e 
r· inlanc1iya 
İs re.. il 
İsveç 
Jc.ponya 
Belçika 
Prnnsa 
ICI.U18.da 
D;.ı.nime,rka 

TÜHXİYE 
ll 

Ll 

u 

I,Iısır 

:!?.Almanya 
Libya Arap 
Yunanistan 
Kolom.biya 

Tablo: 46 Seçilmiş Bazı Ülkelerde Tarım ve Tar~li Dışı 
Kesimlerde, Gelir Sahibi İktisaden Faal Nüfus 
Yonünden Fonksi,y-onel Gr:;lir Bölüşümü (Dağılımı) 
ve Emek Gelirleri Pari tes i 

Gelir Sahibi İktis~den Faal Nüfusa Göre 

EG ü.Ms 
GSll'N GS~ 

YF' 
G 

(Yüzde Olarak) (Yüzde Olarak) 
ı 

67.6 (197 3) 86 .so (1974) 0.781 
58.1 (197 3) 74.54 (1975) 0.779 
65.3 (1972) o tl 85 0··,. (1970) 0.769 
66.9 (1973) 87.48 (1971) 0.764 
59 .o (197 3) 77.99 (197 3) 0.762 
54.0 (1973) 7).55 (197 4) 0.7 34 
67.2 (197 3) 92-43 (197 4) 0.727 
55.8 (197 3) 77.73 (197 4) 0.717 
59.5 (197 3) 8].60 (197 4) 0.711 
56.5 (197 3) 79.53 (197 4) 0.710 
62.2 (197 3) 8J.50 (1975) 0.702 
59.2 (1972) 86.44 (1974) 0.684 
32.78 (1975) 48.11 (1975) 0.681 

ı 
36.56 (1970) 47.77 (1970) 0.770 
30.20 ,(1965) 38.19 (196 5) 0.790 
27.35 (1960) 35.98 (196 o) 0.760 

43.2 (1971) 64.70 (1966) 0.667 
60•2 (1973) 90.51 (197 4) 0.665 

C um. 35·9 (1973) 54.12 (1964) 0.663 

34·2 (1972) 51.86 (1971) 0~659 

37·6 (1973) 6.2.)8 (1964) 0.602 

Kaynak: Türkiye ile ilgili bulgular bizim tahminlerimize, 
diğer ülkelerle ilgili bulgular da İLO'nun; ~ 
Book of Labour Statistics 1975 adlı yayınındaki ve
rilerden hareketle hE~aplanmıştır. (İLO'nun yayın
larında Türkiye ile ilgili olarak bu konuda veri bu
l urunamaktadır. ) 
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Tablo sonuçlarının bir önceki tablo sonuçları ile kar§J.

leştırılması, önemli ve ilginç bir cuı·u.rnu ortaya çıkarmaktadır. Bir 

onceki tabloya gore; TürkiYe 'de iktisad en faal nüfus yönünden hese.:ı;:

lanan (Ep) oranı birin üzerinde çılnnaktac:lır. Bunun anlamı da bilin

di&i gibi, ülkemizde ücretli ve m~a0lı olarak çalışanların ortal2ma 

~8lirlerinin, diger faktör sahiplerinin ortalama gelirinden daha 

;y~ ":ksek olduğudur. Bu duruma göre de ilkemiz tablodaki dii.;er ülkeler

ls k&rşılaştırıldığında, fonksiyonel gelir bölüşfunüne.en ernek faktö

r~).etln en yüksek pay aldığı tek ülke olmaktadır. 

Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi, bazı yapısal et

kenler in yol açtı[;ı bu iyilik, zahiri (gorünüşte) olmaktadır. Bu 

lı.ecic:nle de iktisaden faal nüfus yerine, gelir sahibi iktisaden fGt:J. 

nUfusa gore hesaplanan ( GSEP) oranının daha gerçekçi olduğu kab'.Ü 

e(~~::i_lmektedir. Ülk,;ırıizde iktisad an faal nüfusa göre bulu.."lan ernek c:::

lirleri parite oranı (EP) 1975 yılında 1.225, gelir sahibi iktisa

Cen faal nüfusa ,göre de (GSEP), 0.681 olmaktadır. (GSEP) oranı en 

yüksek olarak 1973-1974 yıllarında 0.781 ile A.B.D. 'de tahmin eClil

ı;üsıtir- A.:B.D. 'ni 0.779 ile İtalya, 0.769 ile Lüksemburg izlernekt~,

,~Lir. Seçilmiş ülkeler içinde en di)ş0J{ (GSEP) oranı 0$659 ile Ytmc::~.

nistan, 0.665 ile :E'.Alma:p;ra, 0.663 ile Libya Arap Cu.ı'1lhuriyeti 0.667 

ile Mısır 'da gerçekleşmektedir (186). Ülkemizde ise (GSEP) oranh:..l'ı; 

l960'da 0.760, 1965'de 0.790, 1970'de 0.770 ve 1975 yılında 0.681'-

:3.ir. 

Bu duru.mda belirlenen e:,:Llimlere göre ,ülkemizde; 

İktisaden faal nüfus yön·L.mden emek gelirleri/yurtiçi fr!.l:

tör gelirleri oranı,gelişmiş ülkel::;re göre çok düşük olmaktadır. 

(156) Ücretli ve rnaaşlıların pari t, oranları ile ilgili bir başket 
çalışmanın sonuçları ise, b i;~ im sonuçlarımızdan çok farklı ol
maktadır. Çalışmada incel em.-- yapılan 9 ülke iç in d e, ücret :;;:D,

ritesinin en düşük olduğu Ulke Türkiye olmaktadır. Ücret paı"i
tesi yönünden en iyi dururndaki ülke japonya'dır. Saponya'yı 
Yunanistan izlemektedir. Di:~;er ülkeler de A.B.D., İtalya ,.iı.v-c.:E:;
turya, Ke.nacla, İsrail, E' .Almanya ve Türkiye olmaktadır. An cc::, k 
bu çalışmanın kapsam, metot ve hesapla;na yönünden tartışıle. b i
lir olduğu belirtilmelidir. Bak.Yi~ZGAN; "Toplu İş Sözleşmesi 
Düzeninde Ücretler" A.g.m., s.48. 
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- Buna karşılık, gelir sahibi iktisaden faal nüfus JÖnün

d en ( GSEP) oranı gelişmiş ülkeler le karşılaştırıldı ğırıda, iki oı~an 

arasında çok önemli farklılıklar olmadığı ileri sürülebilmektec~.ir. 

Ôrneğin emek gelirleri/yurtiçi faktür gelirleri oranının 1972 yılın

da yüzde 50.2 olduğu Danimarka'da (GSEP) oranı 0.684 olurken, 1975 

yılında emek gelirleri/yurtiçi· faktür gelirleri yüzde 32.78 ol2.rak 

gerçekleşen ülkemizde (GSEP) oranı 0,681 olmuştur. 

Göriildüğüi gibi eır ... el{ e,elirleri/yurtiçi faktör gelir~ ..:ri 

yonünden 'ülkemizle, diğer ülkele:ı.'"' arasında çok b"Li.yük farklılık ol

masının nedeni; 'iktisaden faal nüf-u.s içindeki ücretli ve maaşlı ola

rak çalışanlar sayısının dt.şüklüğJ.dür. Seçilmiş ülkeler içinde emek 

gelirleri/yurtiçi faktör ge.lirleri oranı, Türkiye 'den çok daha yük

sek ülkeler olmasına rağmen, bu ülkelerde iktisaden faal nüfus için

deki ücr~:;tliler sayısının fazlalı3'ı ve buna bağlı olarak da orto.la

me ücretler in düşük olması nedeniyle (GS~) oranları, i.Ukemizc~en da

ha düşük çıkmaktadıt. Mısır, F.Almanya, Libya Arap Cumhuriyeti, Yu

nanistan ve Kolombiya bu· ülkelere örnek olmaktadır. :Belirtilen [::lke

lerde emek gelirleri/yurtiçi faktör gelirleri oram sırasiyle; yüzde 

43.2, yüzde 60.2, yüzde 35.9, yüzde 34.2 ve yüzde 37.6 olurkGiı, 

(GSEp)'de sırasiyle; 0.667, 0,665, 0.663, 0.659 ve 0.602 ta:b ... min 8dil-

miştir aJ..;U durum da çeşitli yapısal etkenler in, fonksiyonel ge;lir bö

liişümünü etkil.ediğini göste:nmektedir •.. '• 

Yukarıdaki tabloda da c~:orüldüğü gibi 9 gelişmiş i..!..lkc:üerde 

(GSE:il) oranlarıbire daha yakın olmakta, gelişmekte olan ülkelc..::rde 

·ise (GS~) oranları birden uzaklaşmaktadır • .Bu da gelişmiş üll<:eler

de, gelişmekte olan ülkele.re göre emek faktörü yönünden adil biı" 

t:;elir dağılımı olduğunu gJstermektedir. 

Ancak daha gerçekçi sonuçlara ulaşabilmek için, ücrc·>Jiz 

Ç8.lışan aile işçilerinin neden olduğu yapısal darboğazı giderıı:.ek'ts:ı 

başka, bir de tarım kesiminin fJmnomideki nisbi ağırlığından :::;o::i_cn 

7epısal etkiyi gidermek gerekmelctcdir. bunun için de karşıla§·t;::ıı·ı:.:L

ları, tarım dışı kesimler yönünden yapmak daha yararlı olacaktır. 
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Ç·imkü tarım kesiminin ülkemizde kgzandığı nisbi öneme karşıl.ık, Gj_,... 

ğer ülkelerde gerek gelirler yönünden 7 gerekse iktis~den faal.n4:i."'-:s 

ycnünd_en tarım kssiminin ekonomidel::i ağırlığı büyük değilda~·~ Orne:

.~;in ülkemizde 1975 yılında tarım sek-töründeki iktisad en faeı7,t n~;'nş. 

toplam iktis~den faal nüfusun yüzde 62.24-'ünü oluştururken, hu_G:.:.:' .. n 

197 4 'de İsveç 'te yüzde 6. 7 3, İngiltere 'de 1971 'de yüzde 2-t)-lJ-:~,';.?.;.F;.:L:"

mc:mya 'da 1974 'de yüzde 6.60, 1974 'de .A.J:ı.D. 'de yüzde 3.98 a.lmuş-l;-,:ıı~ .• 

A.."lcak diğer ülkelerle ilgili verilerin, istenilen ayrıntıda olıı~:ı.nr· sı 

ll( r:~.eniyl e de yalnız ca tarım dışı kes im.ler yqnünden karşı la ş tırnıc::L 

~'ar-ıma olanağı bulunabilmiştir •. 

Bu kısmın (A) _bölümünde emek faktörünün payını, fonkstyo

nel gelir bölüşüınü yönünden incel<-;;miş bulunmaktayız. Şimdi de ücret

li ve maaşlıları, bulundukları gcüir (STupları yönünden inceleyere~c, 

e:rnek faktörünüp. kendi içindeki dağılımını analiz edeceı};iz. Gôrül ·:;cc-
. ~ 

si e;ibi de bu arıaliz 7 em-ek gelirleri ile ilgili kişisel gelir da,~ı

lıını analizi olmaktadır. . . . 

II. $!YLGK GELİRLERİNİN KİŞİSEL GELİR DA,}ILIMI 

(İ.Ç DAGiLlMI) ANALIZİ 

1 • GEN EL OLARAK . 

Bilindiği gibi kişisel :;elir dağılımı analiz~tl;p, kr·.y:.~c.L:

larına bakılmaksızın bireyle:çin ( cUolW'~) eld.e. etti'kl.er~-:,t;.rt-oı;

lcı.m gelirin, çe şi tl i gelir grupls.rı aı"asırı.daki dağılımı in.Q~l~:..:ı,:;~-,:,ı,P.:

t::::dir. :Bu şekilde de çeş.itli gelir [~,ru:plarına gôre bir -toplumda .:ı-

şj"ier (aileler)aras:i: ·gelJr· eşitsizlikleri beli.rle:nebiimektediJ?-t 

Biz bu kısımda daha s onra da gürül eceği gibi s:ın:ı,rlı b :~::-c 

kapsamd~n hareket ederek, ücretli. ve maaşlılarla ilgili k::ış~~~J,. ,ge

lir dağılımını inceleyeceğiz •. İncelememiz de de ücretli ve maaşl::ı.}"g~'-"" 

:rın, yalnızcı;ı emekleri karşılı~ı elde ett:ı4}eri- ücret ve rn??Ş gcJ_iı·

lsrini esas alacağ~z. Bu şekilde ülkemizde ücretli. ve me.a~ıJ,la:c ar·<'~

sında gelir eşitsizlikleri ol up-~olınadığı ortaya çıkarılmaya çaj_J __ ~p:-:-

l8.caktır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde "Kişisel Gelir Dg.ğılımı. .ı.\

nc:üizi11 kısmında ayrıntılı olarak kişisel gelir dağılımındaki e::;:~t-
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sizl;iklerin ölçülmesi ile ilgili çeşitli yöntemlerden soz edilmiş-

ti (187). Hatırlanacağı gibi de 7 
11Parr::to Kanunu" 7 "Gibra·t Kanunu'~, 

"Lorenz Eğrisi" ,-",'Gini Toplanma KatE;ayısı" ya da "Gini Oranı", ııjc;p_n 

Fen ı in Cüceler ve Bir Devin Resmi G·açidi Yöntemi (A Parade of Dv.,rt:a·fs 

(and a Few Giants)) ve "Sıklık Dağılım Yöntemleri n olan bu yontomler 

içinde de, genellikle ·•Lorenz Eğrisi ve Gini Toplanma Katsayısı ya da 

Gini Oranı" .ından yararlanıldı ğı belirtilmişti .. 

:Silindiği gibi de Gini Toı:üanma Katsayısı (Gini Oranı) 1 tv:;::ı

lr'l~1 se~vet -.re gelirin bireyler ya da aileler arasındaki dağılımında~ 

ne oranda eşitsizlik ya da toplanma ( temerküz) oldu.;unu belirlcmskto

c:.ir (188). Gini Oranının değeri (O) ile (l) arasında değişmekte ve 

oş it dağılım söz konusu olduğunda Gini Oranı, (O) olarak gerçekleşHek

tc..:dir. Gini Oranı (l) olduğunda da, eşitsizlik (toplanma-temerküz) 

olduğu ortaya çıkmaktadır • .Bu d·uruma göre de Gini Oranı (l) ı e yc:~k

l:::ti]tıkça eşitsizlik büyümekte, (O) 'a yaklaştıkça eşitsizlik azalmak

t?.Clır. Daha önce belirtildiği gibi c!.o toplanma serisinden hareketle, 

Lorenz Eğrileri çizilmekte ve gGlir dagılımındaki eşitsizlikler c~c:.:.:.2 

iyi görülebilmektedir. 

Ülkemizde 197] yılı i tibariyle, emek ve diğer faktör scüüp

leri ile ilgili olarak DPT tarafından lıes~'planan Gini Oranı (0.51) ı 

Cl ir. Sosyal kesimlere göre is e Gini Oran~ ;ücretliler için (O. 39 210), 

sermaye ve serbest meslek sahipleri için (Oo4l743) ve küçük ücretli

ler için (0.43096) çıkmaktadır. Gürülcce~i gibi de Gini Oranları 

(0.40) dolaylarında gerçekleşmekte ve bu oran üç grup için de yük

sek olmaktadır. Bu da aynı sosyal grup içinde bulunan hr:meler ara

sında 9 ülk.e:mizde öne:mlL .gel.ir·. farklılıkları olduğ~ü..:. g.Qstermekte- • 

elir (189). 

(187) Bu konuda bak. "Kişisel Gelir Dağılımı Analizi" s .122-141. 

(188) (pi) 1nin ücretlilere ait kLi.Erlile oranları, (qi)ınin de gelirle
.re ait kümüle oranları belirlediği Toplanma Oranı Katsayısı 
(Gini Oranı) formülü şöyledir; 

Gini Oranı = 

(l ''n) ""'PT· A· u::;ı lJ 9 .g.e., 

k-ı 

2__ (pi-qi) 
ı 

k-ı 
·~-_ _,>_ pi 
ı 

s.l981 Tablo: VIII-3. 
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Belirlenen Gini Oranlarına göre de, gelirin en dengc·.:li ~~~3.-

. .;ıldığı grup (0.39210) oranı ile ücretliler olmaktadır. Bunu (O. ->1743) 

o~~.s.nı ile sermaye ve serbest meslek sahipleri grubu izlemektedir. :ic;

lirin eşitlikten en uzak şekilde bolüşüldüğü grubun da, küçük üreti

ciler grubu olduğu görülmektedir (190). 

Gini Orsnı mesleklere göre hesaplandı~ında da, en d~]ük 

cran ticaret grubunda, en yüksek oran da çiftçiler Grubunda g-::rçc;}c

Jcşmektedir. :Su durumda gelirin cs;itJi.~~G en yakın olarak dağıldı ı 

rıleslek grubu ticaret olurken, kiş is el 2,elir da 1ğılımının eşi tl ikten 

:~n uzak olduğu meslek grubu da çiftr;ilik olmaktadır. 1973 yılı:nd.& 

:JPT· 'nin çalışmasında Gini Oranla:;_~ı çeşitli meslek g;ruplarına gör.; 

§üyle tahmin edilmiştir: Ticaret (0.33405), düz işçiler (0.37102), 

m;:;::r;ıurlar (0.37139), işverenler ve sc;rbe~::t meslek mons-uPJ..arı (0.3~:(64);. 

esnaf ve sanatkarlar (0.41528), çiftçiler (0.56734) 'dür (191). 

Gelirin türlerine göre yapılan hesaplamada ise, Gini Oran

larının büyüdüğü görülmektedir. K~r, faiz ve rant gelirleri ile il

gili Gıni Oranı (0.57904) ile en y·ükseğe ulaşmGktadır. Bunu (0.4-40.39) 

ilc küçük üreticilik geliri izlemektedir. Gini Oranı en düşük olG.:c;::ıJc 

Cl.a (0.40746) ile ücret gelirlerinde c·rtaya çıkmaktadır (192). 

])PT 'nin 197 3 yılı il e ilcili bulgularına güre d e, - L:.:;s

leklere göre kişisel gelir dağılıını hariç - kişisel gelir dağılımının 

en dengeli olarak gerçekleştiği f,f::lir grubu ücretliler olmaktadır. 

2. ÜLKEivliZTIE EMEK .::;. 2ılD.l·l;.LcÜHN KİŞ IS :EL ·JELİR 

:Olı.GILIIVIININ (İÇ DAGILDfı:D~IN) iNCl.LENIVlliSİ 

biz im çalışmamız ın kapsan-ı.ı emek gelir le rini fonk s i;:;- on cl 

iC::~lir dağılımı yönünden belirlemekL; sınırlı olduğundan, ülke düze-

yinde kişisel gelir dağılımı anelizine c,;irilememektedir. l3elirti1e:ı:ı 

rı.d·Emlerle bu kısımda yalnızca emel~: ;elirlerinin kişisel gelir c~a-

(190) 
(191) 

b.g.e~, s.l97-l98, Tablo:VIII~J. 
1968 yılı için Bulutay ve Ti..Tilur 'un Araştırması 'n da da .. , 
Gini Oranı en düşük olarak (0.3391) ile memurlarda en yuksc~;;: 
olarak da (0.5898) ile, çiftçilik ve tarım işçiliğinele gcrç;ek
leşmektedir. Eak.TIPT; A.g.e., s.l62, Tablo :VII-2 ve BDLJfL-..-~-
T İMUR ; A. g. e • , s • 1 2 O , Ta b 1 o : 4- • A. 

(192) DPT; ~.g.e., s.220, Tablo:IX-2. 
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;_~ı lımları (iç dağılımları) analiz C(~ile cektir • 

~ncal$: derlediğimiz verilc :ı:· in, ücretli ve maaşlı ailelc::.~ 

(hanehalklarındanY doğrudan doğruya derlenmemesi, cizellikle de Sosyal 

Siesortalar Kurumu ve Devlet İs ta tis tik Enstitüsü'nün sayımları dısıın

cıE.: kalan küçük işyerlerinde çalışan ücretlilerin @;8lirlerinin de ts.h

müılere dayandırılrnış olmasının 2;crçek durumu ne oranda yansı ttı _~.ı 

-ta:ctışılabilecektir. Buna rağmen eksik tahmin ihtimalinin bütün gru:p

lc:tr yönünden ortaya çıkrnasJitıda, kişiler arasındaki dağılımı etkilı3~!li
'.:~..;ccg~i ileri sürülebilir. v • 

Çalışmcımızda çeşitli du:c-uınlara g~re emek ı:_;;elirleri ilc il

(~ili Gini Oranları hesaplanacak ve toplanma serisinin c~afiği esc::•.:3 

c:ılınarak da Lorenz Eğrileri çizilecektir. Ayrıca da gelirlerinir,. 

L)·:yüklüğüne gore ücretli ve maaşlılar gruplandırıla cak, en yüksc~;.: 'Ie 

ell düşük gelirli e-;:ruplarla, beştebir ücretli yüzdelerinin toplam ;~;c;-

1i::cJ.eki payları belirlenecektir. Sonuoda da bu bulgulardan harekE:d:;lr;, 

ülkemizde ücretli ve maaşlıların kişisel gelir dağılımında (iç ds.(;ı

lıııunda) eşitsizlik ya da toplanma (temerküz) olup-olmadığı ortaya 

çı~\:<.:;rılacaktır. Bu nedenle de çalışmamızda üç ayrı durum için incele

ne yapıla caktır (19 3). · 

A. Ücretli ve Maaşlılar Yönünden Kişisel Da~1ılım 
.Analizi ve Lorenz I;,;,r::.leri 

1960-1975 döneminde 'Li.ll:c;mizde tarım ve tarını dışı kesim

lerde ücret ve maaş karşılığı çalışanlar için hesapladı/'~ımız Gini 0-

Tanları; (0.3529) ile (0.1 707) arasında değişmektedir. Ülke:mizde Gini 

Cr2!ll en düşük olarak 1975 yılında, çn yüksek olarak da 191i 5 yılınö.C:t 

:r.ı:~:S3.1Jlanmıştır. 1975 yılında Gini Or<~nı (0.1707), 1965 yılında c':ls 

(0,.]607) olmuştur. Gini Oranları 1:~1 60 yılı için (0.3529), 1975 ~'ılı 

için de (0 .• 1707) olarak bulunmuştur. 

GorUI eceği gibi ülkemize] e ilere tli ve \ır~aaşlılar yönüncı cm 
lS!70 yılına kadar g,cçerli olan dcn_,csiz ve eşit olmayan gelir da!;ı-

(19 3) bel irtildi(;i gibi çalışmamızda c.mıek e:, elirlerinin ki·şi s el (iç 
dağılımları, ailelerden (haw.:;helklarından) hareketle hesapl2.::ı:J.
mamıştır.B1.IDun nedeni, elimizdeki verilerin bu ame,ç için el vc;
rişli olmayı ş ıd ı~. Bu darbo(~az gozönüne alınarak, gelir sahibi 
ücretli ve nıaaşlıların ortala.ma yıllık gelirleri:n,den hareket; 
edilmiştir. Gürüleceği gibi ele çalışmamızda ücretli ve maaşlı
lar arasındaki gelir eşi ts iz likleri belirlenmektedir. Çalışma
mızda esas alınan gelirler de; (24,25,26 ve 27) No.lu tablo -
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l:ı.mı, 1970 yılından sonra de[;işmeye 0<=:.;glamış bulunmaktadır. 1:)60 J·-ı

lında (0.3529), 1965 yılında (0.3607) olan Gini Oranının;l970 yılında 

(0.1966) 'ya düşmesi bu egilimi belirlemektedir. Gini Oranının 1975 

yılında düşme eğilimi göstererek (0.1707) olması da, olumlu bir - -

lişmedir. Bu dururnda ülkemizde 1970 ;y-ılından sonra tarım ve tarım 

dışı kesimlerde çalışan ücretli vs ı::aaşlılar arasında kişisel gcliı" 

ci<=.:_Lılımındaki eşi tsizliklerin azalı:ı2.ya başladığı söylenebilmektecU:r • 

.Aşa<~ıdaki tabloda en dt~;;r;__E-.: {:,elir grubundan başlanarak, b :::::;ı

t :::·-b ir gelirli gruplardan har eketls hesaplanan Gini Oranla rı gört.üıııck

t:::dir (194). 

Tablo: 47 1960-1975 Deneminde Beştebir Gelirli Gruplaret 
.Ayrılmış Ücretli ve liiaaşlıların Gelir DF<)-lJ.m
ları ve Gini Oranları 

-----:-----------------~---------------.. --- ·-
1 Gelir Yüzdeleri Künıül~tif (Birikimli) 

; ÜCT~:.:'~:~L.i ve 
lf.!.AAŞLI 

\ . Gelir Yüzdeleri : ---------,-·- ______ T _______________ i_ ·-- -- ----- ----.,.-- -·- ---r-·-- ------ ---·--·---T-· ........ ----- ·-;-··----- .. ··- ·---
' 1960 ~ 1965 1 1970 l_ 1975 ; 1960 ~ 1965! :ı9'70: _=!--53.3.5 

;B:.:..~:·i~ıci Beştebir 7.741 6.08 8.84 9.58 7.74 i 6.08; 8.84: 9.)8 ' 
• • i, 1. 1 ı 

i Il::i:::-ıci Beştebir 9.96 12.51 · 18.87 19.61 17.70i 18.59; 27.71; ;:g.ı~: 

;Üç~:ncCc Bec;tebir 20.92 19.18,22.58 22.81 38.62; 37.77 i 50.29
1
.· 5~:_.00 

ı 1 1 
\IL:rc::l.inc·(_i_ Beştebir \ 26.74! 27.64; 23.54 23_.09 65.36: 65.41. 73.83:7~i.09 

'rhc.::..·:-ıci lleştebir 34.64; 34.59: 26.17 2~:-.91 :ıoo.oo: ıoo.oo :ıoo.oo,ıoo.oo. 
ı . -· ... L .. .1. ... _._ 
( ! . . 

! _+ __ !.-d. -~~--J: ... A J~~ ___________ j __ l. QQ__._QQ _[1QQ! 9_Q_)1Q_9. ()Q__j_ ~_Q_Q ._Q() __ JJ9 2_ ~:{_2_ !_ -~-2 7 • Ş_5 __ l}-60 • 6 ?j __ ;b~.2~_86. 
· 0.3529 0.3607 o.ı966 o.ı 707 __ 

Tabloda da görüldü~U ~ibi 1960 ve 1965 yıllarında (0.40) 

dolaylarındaki Gini Oranı, 1970 Jıl:.::.ndan sonra (O. 20) 'nin al tı:ac~2 

bir e~ilim e;ostermiştir. 1970 y __ l::_nc1an sonra ücretli ve maaşlılc:.:;.."ın 

(19 3) 'ün devamı: lardaki, iktisadi fa&liyet kollarındaki ortals.ma 
gelirler olmuştur. Zorunl ~ü ul:lar nedeniyle ikLisad1 faaliyc; t 
kolların6 .. aki ortalama gelir1Gı'c1en hareketle, ücretli ve ııı.c~c:.r:,ı

lıların Gini Oranları hese.plamıııştır. :Bu yöntemin 1 tartıs;ıla

bilir olduğu açıktır. 
(19 4) Gini Uranlarının hesaplanmasında, ücretlilere ait kümüle c~:·c-uı

ları (pi) ve gelirlere ait lrumüle oranları (qi) 'den hareket 
edilmektedir. Tablonun ikinci b ölümünde (qi) 'ler yer almakta c\ ır· 
(pi) 'ler de yüzde yirmilerin~_ kL:\müle edilerek toplanması.T1a bu
lunmaktadır.(l88) No.lu dipnottaki Gini Oranı formülünden lE
reket ederek, 1975 yılı için Gini Oranını şöy~ hesaplayabiliriz 

Gini Or8.nı = 

O • ı c fO/ '·cı. ir • 

k-ı k-ı 

.. il- (pi-qi )/ ~l-· pi formülüne core Gini Oranı 200• OOO-l6 586= 
200.00 
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kendi aralarındaki gelir eşitsizliklerinin azalması olağan bir sonuç

tu-c. Çünkü a§>a{;ıdaki tabloda yer aJc:;rı e,~ilimlerin de belirledi,:;i ~;.;i

bi, 1970 yılından sonra gelir eşitsizliklerini azaltan önemli geli~:

;nclcr olmuştur. Şöyleki: 

- Ortalama ücretli ve maEı.g..LJ. gelirleri artış end.eksi (l~< O= 

ıoo) kabullenildi,~inde 196 5 yılında 153 ol ur k en, 1970 yılında 26 5 ı ot 

197~~ ;yılında da 771 'e yükselmiştir. Yine aynı şekilde zincirleme '"·'

deLste de önemli artışlar olmuş ve ortalama. yıllık gelirler 1960-ı:;:) 5 

<':uneminde yüzde 53, 1965-1970 dönertıincle yüzde 72, 1970-1975 donen:in

C:ll:O de yüzde 191 oranında artış gcis te::rmiştir. 

Emek gelirlerinin, yuı,ti~:j_ faktör gelirlerindeki payı C:!.o. 

uzellikle 1960 yılından sonra artmıştır. 1965 yılında 110 olan artış 

endeksi, 1970 yılında 134'e, 1975 yılında da 120 olmuştur. Zincirle

me endı;;kse göre de; emek gelirlerinın yurtiçi faktör ::;elirlerindekj_ 

ıı::.yında 1960-196 5 doneminde yl,izde ı o, l96 5-1970 dönernj_nde de yJ.zc~c; 

21 oranında artış görülmüştür.~ 1970-1975 döneminde ise t?,erek artış 

cnc~c.ksinde, gerekse zincirleme endc~:~steki düşmeler - 1975 yılında e-

ı;ıek :~e1irlerinin pa:rında 1970 yılın~' t:>':;re yüzde 31 oranında. azalnnç-

·cır - kişisel golir dağılımını etkilem.emektedir. ÇtLnkü bu düşmeler 

~.::::::l:i:lasyon nedeniyle olmakta ve bund;::_j_1 d.a bütü.."l ücretli ve maaşlılaı" 

::-:t1ülenrnektedir. 

- Ücretlerdeki artışlar ve dolE:cyısiyle kişisel tselir d& ·.ı

lı~ındaki eşitsizliklerin giderilmesi ile ilgili bir başka gelişme 

c:E.~, ·Ulkemizde ozc.,llikle 1965 yılınc.c.:n sonra sendikalaşma oranındaki 

lnzlı. artışlardır. 1963 yılında yi.J.zc~e 12.06 1 1965 yılında yüzde 15.21 

ol&ıı s endikalaşma oranının, 1970 yJ_l:ı.nda yuzde 66 ,lô 1 e çıkı:rıs. sı bu 

yıldan sonra cseniş kitlelerin sendikal hnklardan yararlandı~ını ..;cs

·:;crm'"'ktedir. 1975 yılında - abartmal::::. c~2-. olsa - sendikalaşma oranı

ı:ın yüzde 99 olması. önemli bir selişı.ı.eclir, Ülkemizde sendikalaşınz:ı. 

or~nının gerçekçiliJi tartışma konusu oldu~u için~ daha gerçekçi bir 

bulgu olan toplu s0zleşmelerden yars.rlE.nrna oranından hareket edildi

;~;::i.nde de aynı e 1J;iliınlerle karşılaç;ıJ..ınc:ı.ldıadır. Örne(Sin 1963 yıl:ı.nrla 

to_plu sözleşmelerden yararlanan işçilsrin, toplam işçilere oranı :r~:-~::

L1e 0.44 iken bu oranlar zamanla artmış ve 1975 yılında ys.kla.şık yüz-

c, e 2 5 olmuş tur .. 
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- 1971 yılında 657 sayılı ıtDevlet lViemurları Kanunu" ile 

c.:z.ellikle düşük gelır grubundaki memurların gelirlerinde sat:~lanan ö 

nemli artışların, Gini Oranlarının 1975 yılından sonra ~üşme goster

r:kic:i.nde etkili olduğu ileri sürülebJ_lecektir (195). 

Eeli~tilen gplişmeler aşa~ıdaki tabloda gdrtilmektedir. 

Tablo: 48 1960-1975 Döneminde Ücretli ve ~iaaşlıların~ı-L}isc: 

Gelir Dağılımlc;_rını ve Gini Oranlarını 

Etkileyen Jeliı]meler 

ı------.-~~~----~~~----------~~--------~--~~~------------------·-----
1 Ortalama Yıllık \ E'ınek Gelirleri4 Sendikalaşma ! Gin:L 

Gelirler 1 Yurtiçi ]'aktör ' Oranı ı 
. j ' 

1 Gelirl·sri i l Orc~-ıı 
' ! 1 

, ,..,, . !.li.rtış ~incir..! YüzdelArtış \ Zincir-;-Yüzde 'Artış ; Zincir-
, . lD. f ~ 1 1 ' . 
ı ı !:Eındeksi, leme jÜlarak iEndek- 1 leme Olarak Endek...:. leme 
!Y.LLLLRi Ola-(1960~ !,- ı ısi(l960::tındeks s:i(l960:Endeks! 
ı ' rak ıl 00) ;.ı::.nd eks • \ ı ı 00) ; 
ı 

1 
i. \ıoo) ı 

lS GO 

J~9ı.) 5 

1:)70 
' 
i lCl'(''; ; -' ./ 

-------· 

'-!-534 
i 
ıoo ! 27-35 ' 100 12.06(a) ıoo j o. 3529 i - i 

' i i 
i 

i 
1 

ı 

69 ~::7 153 jl53 30.20 i 110 ı-ı ı o :ıs. 21 122 ' 122 O. -:,C 07' 
ı 

i .J___ 
' 1 

- ; 

1 
·, i ! 

;66 .18 580! 1?003 ' 265 lı 72 36.56 1 134 \121 706 ! O.l96G i 

' 
; 

' 1 i 
' i) 
' .. ) 

' 1 ı i 
' : 

i99. 00 61 771 291 32-78 120 ' ~;o 159 0~1126 ' 0.1707, i ; ' ! 

' 
Not: (a) 1960 yJ_lındaki sendikalaşma oranı, 

1963 yılının oranıdır. 

··-··-·-. 

icelirlenen bütün bu geli.şmelorin, gelir dağılımını emek 

fuktorü lehine iyileştirdiğinde §Üphe yoktur. Daha önce de belirtti-

lÇinüz gibi, fonksiyonel ve kişisel ,_,elir dağılımları birbirinden ba-

i_,.ıınsız olarak gözükmemektedir~ Lili:-ıc~iLti gibi de kişisel gelir da~~·:;_-

lınıındaki eşitsizlikler üretim fal-:.::tcrlerinin dağılımındcı,n, ya da oa.:;;-

:ı;:c, bir deyişle fonksiyonel gelir bolüşümünden ileri gelmektedir. 

:;_ı edenle de günümüzde gerek fonksiyonel ve gerekse kişi s el gelir cc~c~ _;,.ı-

(195) DPT 'nin "Gelir Dağılımı 1973ıı araştırmasında .. , 1973 yılınc-lu 
ücretliler için Gini Oranı (0.]9210) olarak hesc::planmıştır. Gö
rüldüğü gibi bizim bulduğurm:ı_z G.;ini Oranı - 1970 'de (0.1966), 
1975'de (0.1707)- ile ilPT'ni:o oranları arasında onemli farl-;:lı
lık vardır. Lu farklılık bizce, kapsam farklılı~ından ileri 
gelmektedir. Çünkü DPT'nin ç;alı0masında ücretliler sayısı 
2.532.919 olC:<rak alınmıştır. JJiz,im çalışmamızdaki ücretli sa-
yısı ise; 1970'de 3.718.228, 1S75'de de 4.065.399'dur. L.:Lzim 
sayılarımızın daha gerçekçi olduğunda şüphe yoktur. 
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l:ımının iyileştirJ.lmesi için, devl?-Glerin gelir dağılımına müdahc:.l:,s:;_ 

L ç;ınılmaz olmuştur. Gelirlerin olu~;ı::ınu ve oluşurnundan sonraki bu ;;ü

(:<:~.ıaleler için de~ çeşitli politikalr,ı· {;eliştirilmiştir. Özellikle 

cclırJ.n oluşumundan sonra uygulanan ;y.:miden {;elir dağıtJ_cı politilcc'.

larla da günümüzde büyük yapısal deiJ,i:;;;.TLC:';ler beklenmeksizin 9 kısa c~ö-:-

llC.ttılerdE. kiş is el gelir dağ·ılımındaki .~çı:i. tsizliklerin ône:r:ıli oranG.ı.'~ 

~;::i.dcrilc~iği gorülmektedir. 

Sonuç olarak 1965 yılından sonra ülkemizde ücretli ve maa~

lılar arasında· den.seli ve eşitsizlikten uzak bir i:~elir dat.~ılımın.ın 

c:.;:'·l.Umesinin nedeni, sosyal politike. tedbirlerinin etkinliklerinin 

c;if-:_,~~.:.-ek artması ve toplu sözleşme kapseimından daha büyük t_,'Tupların 

ynrı:~rlBnması ile açıklanabilmektedir. 'J'oplu sözleşme kapsamının s3.ns.

yi kesiminden, hizmet kesimlerine doğru genişlemesinin olunlu, bun'J. 

l;:srşılık tarım kes iminde yay gınlaştırılamamasının da ol·u.ı.ı.ısuz etkileı"i 

olc':lu~unda şüphe yoktur, 

bilindi(~i gibi buradaki kapssmımız tarım ve tarım dışı Ji:::.:-

~:;iııüerdeki ücretlilerle, maaşlılardE:n oluşmaktadır. l3"J. kapsamı daral

·l~.:orc:,k kamu hiznıetlerind e çalışan 11:.C:2s;lıle..rı çıkardığımız da, yalnız ce 

i).c:r'':,tliler için bulduğumuz Gini Or2.nları daha yüksek çıkmaktadır. 

:'T.ac:çlılarla birlikte Gini Oranları (0.3529) ile (0.1707) arasında c~c:;

~J;;ıirken, maaşlılar kapsam dışı bırc:tkılcJ.ığında Gini Oranları (o. 3 5 ~~ı) 

ile (0.2874) arasında bir eğilim gcıst.:ormiştir (196). 

1\.ŞB:;ıdalci tabloda b eliı"l:~nen esilimler görülmektedir. 

(196) iı.yrıntılı veri eksikliği nedeniyle, maaşlıların ve diğer fak
tör sahiplerinin Gini Oranlarını hesaplayamamakta;y-ız. DPT 'nin 
"Gelir Da;sılımı 1973" çalışmasında, daha önce de belirtildi,~,i 
gibi "Mesleklere Göre Gelir Da'~~ılımı"nda çeşitli meslek t:,rurı
ları için Gini Oranları hesaplanmıştır. Çalışmada Gini Ora:1~L.c.

rı düz işçiler için (0.37102), memurlar için is.s (0.37139) o
larak bulunmuştur. iıncak burada yalnızca düz işçi ol2.rak belil~
lenan niteliksiz (vasıfsız) is;çilerin kapsanması 9 bir eksiklik 
olmaktadır. Bu durumda da gslir eşitsizlikleri yönünden, işçi

lerle memurlar arasında hanr;il cr :Lnin daha iyi d tı.rumd.a oldu<.st:. 
enlaşılamamaktadır. Bak~DPT9 A•C::•e. 9 s.l62? ·:rablo:VII-2. 



' 

- 454 -

Tablo: 49 196 0-1975 Döne!:ünd.e Kamu Hizmetleri Dışındaki 

Ücretlilerin Gelir Dağılımları ve Gini Ora.ı."J.ları 

--------------~---------------------------------------------------------

1 ~c~~~;~iR Gelir Yüzdeleri 
Küınülatif (Birıkimli) G,-~ı:;_r 
Yüzdeleri 

! ve 
1970 ! 1975 

1 

1 I•ilAAŞLI 

1 ~~~~Ii.sLL.>-tİ 
1960 1965 1970 1975 1960 \ 1965 

ı 

ı 

!Bi~inci Beştebir 9.15 8. 06 8.87 9.681 9.15 

19-93 

s.o6: 8.87: g.c;e 
! i İJ .. ~i~:~ci 

j tl ç-L~rı c·;j_ 
ı 

E8ştebir 

:Be ştebir 

ı o. 78 13.47 

14.70 21.64 

15.11 

18.09 

1 

21 " 5 3 1 2 3 • 9 8 i 21 • 9 6 12. 28! 
ı 

18-62 i 34.63! 43.17 i 42.07 i 40.5D 

27 .. 12 !. 65.26\ 68.66: 68.13! 67.'/0 ' : ;:-,r,··-;:;p eti Beştebir 
ı ··- ·.;- -l vc.-.L - : 30.63 25.49 26.06 

: ı ' 
32.30 :1:ıoo.oo !ıoo.oo :ıou.oo iıou.oo , 

' ' ' . { 1 ı ' 

l :Bc:)il·,_ci Beştebir j 34-74 31.34 31.87 

' ' 

AM ~oo.oo ıoo.oo ıoo.oo ıoo.oo [128.97 ~41.42 :143.05 :139-~'2 ( 

l - ·- - o·· -,-r ' !.iL. 1 -~~Ad . j o. 3551 jo. 29 29 jo. 284 7 i o. 3~~4 j 
~---·--~ 

Kişisel gelir dagılımındaki 8Şitsizlikleri belirleyen Gini Uran

larını ve bu oranlardaki değişmeleri belirledikten sorıra, şimdi de üc

retli ve maaşlıların gelir gruplr:~rı i tibariyle kişisel gelir da,':;ı1ım

lc.ırının incelenmesine geçeceğiz. Ancak burada bir darboğazla karşılaş

tı0ımızı da belirtmeliyiz. Bu dnrboC,az da, incelediğimiz bütün yı]_lar

da gelir e:,Tuplarının değişmesidir. Bunun içindir ki Gini Oranlarının 

hesabında, gelir gruplarından ha1:el~:et edilememiş ve beştebir ücretli 

ve maaşlı yüzdelerinden hareket edilmek zorunda kalınmıştır. 

·.Aşağıdaki tablolaJ'da 1960-1975 döneminde ·ücretli ve maaşliJ:::t

rın ,_ e, elir grupları i tibariyle kişisel :sel ir da-~ılımları görülmekte elir. 

GEDPLARI 

Tablo: 50 196 O Yılında Ücretli ve l\IIaaşlıların.) Gelir GruplarJ. 

İtibariyle Kişisel Gelir Dağılımları 

ı Ücretliler 1 

;._._ -·~------·-- ------- ---·--.--· ····-··· ..... - --- .. ... ..... __ ı_ 
l Ucretli ·. Ucretlilcrin .. 1 
1 Sayısı 1 Toplam Ücret~ 

Gelirler 

--Ücre'tlii er in -;- ü cre"tii"ı erin 
' 

Gelirleri Gelirlerinin 
: lilere Oranı l 

Y:.ı J.Jık ('fi_,o) i ! 

ı ı ı 

Toplam Ücret 
Gelirlerine 

1.272.5 
799.3 

2. 283.6 
874o9 

1.035-2 
·ıı 7. 3 
423.8 
544.2 

lle050.Ô 

ll ,,l . .•. -<-·-. ~ . .. ... ~-· 

7.24 
20.66 

9. 37 
ı. 06 

37-32 
4-92 

ıoo. oc~. 
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Tablo:51 1965 Yılında Ücretli ve Maaşlıların,Gelir 

Grupları İtibariyle Kişisel Gelir DaJ,.ılımlo.rı 

Ü c r e t l i· ı e r j G e ı i r ı e r 

i .. •• 1 .. 

lücretlilerin, 1 !GELİR ! Ucretli 
; .. ı 

Sayısı 1 Toplanı Ucret- i 
Ucretlilerin; Ucretlil2rin 
Gelirleri 'Gelirlerinin, : 

i 
:GRUPLARI ı llilere Oranı ! To plaı;_1 tJ ere t 

Gelir10rine 
Oranı 

• 1 

~()~·-' -L;L·~lGliDB. i 
ıY·ı llık (TL, ) 

A -----ı 

0-3000 741 •. 600 26.53 ı. 567.06 8 ,.,... 
• VIJ 

3000-6 000 356 .. 762 12.76 1.915.2 9.85 

6000-7000 575.475 20.59 3.842.4 19. 7G 

7000-8000 153,9 06 . ! 5.50 1.121.3 5. 7'1 

8000-9000 27.837 ı.oo 227.4 1.17 

9000-10000 194.067 6.94 ı .8 43 .ı 9.50 

1000-12000 683.941 2~~-. 4 7 8.065.7 41,!.:-7 

12000 + 61.735 2.21 860 .. 3 4.42 

TOPLAM ı2. 79 5. 381 ıoo •. oo 19.447.7 ıoo. oo 

Tablo:52 1970 Yılında Ücretli ve Maaşlıların,Gelir 

Grupları İtibariyle Kişisel Gcüir Dağılımları 

,..-------....,.-------------·-.. ·-- -· . . -· ----·~·"ı 

CfRlJPLLRI 

Ü c r e t l i ı e r G e ı i r ı e r i 
! 
ı 

l'"""ü,_c_r_e_t_l_i __ __,l.,..,ü-c-r-e-t-l-i . ...,.i-e-r-i-n-I:....__U.,.,. .. -c-r-e-t-l-i le.rini ü cr e ·eli -ı-c:;~-, i ;{-j 

Ort2,lama 
:Yıllık' (TL. ) 

isayısı !Topı~-,_ın Ücret_: Gelirleri : Gelirle:ı:'inin,! 
i ;lilcre Oranı ; : Toplanı Ücret ! 
! 1 i 

ı Gelirle:rine ! 
1 , __________________ _ 

0-4000 491.618 

4000-9000 176.220 

9000-10000 400.800 

10000-13000 1 749r776 

13000-14000 47.044 

14000-15000 1,408,297 
ı 
ı 

l5000-l6000j 108.616 

16000 + ı 335.857 
\ 

TOPLAM !3e7l8.228 

13.22 

<.75 

ı o. 78 

20.16 

1.27 

37.87 

2.92 

g,OJ 

ıoo.oo 

ı Ore.nı 
1 .. ·---------- ·-.. ---··· 

1.714.4 3.2>4 

ı. 528.6 j.42 

3. 702.3 8 •. 29 

9. 705.3 21.76 

627 .o ı. ~-0 

19.898.6 44-58 

1.718.4 
'"'\ (_), .... _"!.u o 

5.735-3 12. c s . 
44.629.9 ıoo.oo 
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Tablo.:: 53 1975 Yılında Ücretli ve Maaşlıların_,GGlir 

Grupları İtibariyle Kişisel Gelir De<~ılımları 

Ü c r e t ı i ı e r Gelirler 
-····-····---··ı 

Ücretli 
Sayısı 

i 
ı •• ·--- ~-· -.;;-·-····-... - ·~-~·---· ____ , _____ --

1 Ucretlilerin Ucretlilerin 1 Ücretlilerirı 

ı 
~ 

1 ., 

ı Toplam U eret-
l lilere Oranı 
i 
! 

j TJ.llık ('I'L~) 

Gelirleri '-'ı:.'. ı ·ı . u.~.ı.ır ı erın' 

Toplam Ücrı::d; 
GE:lirlerine 

! 

i l---· i 
ı 0-11000! 

1 11000-l 7000! 

ı ı 7000-30000! 

1 
1 

351 Q 520 i 
Ore.rı..ı 

8.6 5 3.707.2 2.61 i 
ı 

282.035 . s .~9-4 
8. 74 

ı 

4.608. 4 

10.273.9 

3.24 

7·23 

1 

1 

1 

i _3~)000-32000. 

355al7l 

272.674 6.71 8.637.8 6.08 
' 

! 32000-35000! 75.82 5 1.86 2.601. 4 1.83 

i .?ı5000-40000: 850.396 20.91 33.931.8 23.87 

1 '('''··-ıu~ 50000 ·ı 63r.:: -r.::ı L:.\J\./\.. - , • J • )~ 40.23 65.990.8 46 ·43 
f 

l
l 50''''" U--Ju + 

! Cl O :P L A M i 4. 06 5 • 39 9 

242.227 5-96 12.373-7 8.71 

: ıoo. oo 
i ! 

i 142.130. o !ıoo .. oo 
: ·-~·------.:.-------:.. _______ _... ______________ _ 

Tablo sonuçlarmdan hareketle, ülkemizde ücretli ve maaşlı

lt::rın gelir gruplarına gdre kişisel gelir dağılımları incelendi~~inde, 

şu sonuçle.rla karşılaşılmaktadır: 

- İ.ııcelenen bütün yıllarda, en düşük gelir grub1.,ında bulı..man 

' ücretli ve maaşlıların, toplam ücrstli ve maaşlıların içindeki mut-

lalr ve nisbi oranlarının oldukça ;y<.iJrs8k olduğu görülmektedir. Buna 

~.;:r.J.r~~ılık en yüksek gelir gruplarınG.a bulunan ücretli ve nıaaşlıların, 

torlam ücretli ve maaşlılar içindeki mutlak ve nisbi oranları ise 

d üçLü: çıkmaktadır., Örneğin 196 O yılınc:1a en düşük gelir grubu olan 

(O -2000) gelir grubundaki ücretli V-:3 maaşlılar, toplan ücretli ve 

ıııcu:::~şlıların yüzde 29 o 81 1 ini oluş tuı'maktadır lar. 196 5 yılında da yine 

en düşük gelir grubu olan (0-2000) Gelir grubundaki ücretli ve maaş

lıların, toplam ücretli ve maaşlıla~ içindeki oranı da yüzde 26.53 1 

-t;·i..tı:·. Yine en düşük gelir gruplarına c;cre belirlenen oranlar 1970 

yılında -(0-11000) gelir grubunda- y:izde 13.22, 1979 yılında da --

(0-11000) gelir gru-bunda- yüzde 8.65'ti:r·. Buna karşılık en yüksek 

gelir gruplarında bulunan ücretli ve maa.şlıların toplam ücretli ve 

m2.aşlılar içindeki mutlak ve nisbi oranları ise düşük olmaktadır .:Su 

(J]:'enlar en yüksek gelir gruplarına OJ:ce 1960 yılında (8000 +) gelir 
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grubunda yüzde 2 .ll~ 196 5 yılında (12 000 +) gelir grubund c: yi.Izd c 

26e21, 1970 yılında (16000 +) gelir grubunda ytizde 9.03, 1975 y::_lı:c1-

da da (50000 +) gelir grubunda yüzde 5.96 'dır. (197). Tablolarda 6C'c 

görülecegi gibi, 1960 yılında toplam 2.437.135 ücretli ve maaşlıd&n 

7 26.452 'si en düşük gol ir grubunda bulunurken 1 ancak 51.386 üc:;." ct li 

ve maaş lı en yüksek gelir gru:plarınd.a yer almış ~ır. Gorüld.ü<'?;ü (;:i.':Ji d e 

~)ütün yıllarda en düşük gelir t:,<ruplarında,bir toplanm8. söz korn.::.sı:riur. 

- En dü§ük gelir gruplarında bulunan ücretli ve r::ıaaşlıl?.:rın, 

toplam ücretli ve maaşlılar içindeki mutlak ve nisbi o:ranları:cı:ı.n dü-

şükl üğünd en ve d e en yüksek gOl ir grub l.illda bulunanlc:,rın oranlc:1.::cının 

yüksekliğinden başka, bu grupların -'coplam gelirden slöıkları pG.~v-ıe.r 

~.rasında da büyük farklılıklar vardır. Başka b ir deyişle en dügüJ..,: 

gelir grubundan başlanarak, toplam ücretli ve maaşlıla:rın heştebir 

e;clirli gruplara göre aldıkları ıJaylc.rın incelenmesi, ücretli ve ma

aşlılar yönünden 0 elir dağılımında önemli eşitsizlikler olduğunu or

t.s.ya koymaktadır •. 

(47) No .lu tabloda da görüldü&;ti gibi, 1960 yılında e:n d2l.'}L~k 

gelirli b eş te b ir ücretli ve maaş lı grubun toplam ücret ve ma aç :::;eli

:::'indeki r:ayı yüzde 7.74 olurken, en ytlksek beştebir gelirli gTub1m 

payı yüzde 34.64 olmuştur. İkinci beştebir gelirli grubun payının 
. 

;y-üzde 9.96, üçüncü beştebir gelirli !:7'ubun payının yüzde 20.92, dör-

düncü b eş te b ir gelirli grubun payının da yüzde 26.7 4 olduğu görülmek

tedir. 1975 yılında da bazı farklılıld.arla, benzer e~iliınlerle karsıı

lo.şılmaktadır. 197 5 yılında en düşük ~ eştebir .. g~libli grubun .~yı 

yüzde., 9~68, ikinci beştebir gelirli grubun r:ayı yüzde 19.61, üç\hıcü 

beştebir gelirli grubun payı yüzde 22.81, dördüncü beştebir &;elirli 

. ,:rubun payı yüzde 23.09, beşinci beştebir gelirli grubun payı d~'- ;:,d5.s-

0 re. 24.91 'dir. GörüldüJü gibi de eü c1üşük beştebir gTuplardan ho.r,::l<.:c:dı-

le bir artış söz konusu olmaktu.c~ır. 

(197) 196 5 yılında di~er yılla::ı."dan i arklı olarak, en yüksek gelir ::;ı."V"
bunda bulunan ücretli ve maaşlı1arın, toplam ücretli ve mu.aş
lılar içindeki oranı oldı1.kça ;ırüksektir. Bu durunı 1965 yıJın::..n 
özelliğinden ilEiri gelmekt8C.ir. Dt:,ha on ce de gorüldüğü 6ibi 
1965 yılı (0.3607) oranı ile~ Gini Oranının da en yüksek e:;c::.
çekleştiG-i bir yıl olmaktadır. 
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:Bu tesbitlerden sonra,şu sonuçlara varılabiJJ..m.ektedir: 

- İnceleme yaptığımız 1960-1S75 donemi boyunca en düşük 

~:_r ::srubunda bulunan ücretli ve mac:·.çlılerın, tople_m ücr·o:ıtli· ve ma-

.-.i_;ı1:.1z.-,r içindeki oranı yüzde 29.81 'don, yüzde 8.65 'e düşmüştür. Yine 

c:,yn:ı_ ç,ekilde, 1960-1975 döneminde en y"l:i.ksek {:,elir grvJ:;ur:..da bulunan 

·ltc:rc: L1i ve maa.şlıların toplam ücretli v.:; maaşlılar içindeki oranları:&

öcı <lr.• u.rtışlar görülmüştür. Bu artışlaı' c~üzonli olmamakla birlikte, 

1'.)()0 ;\·ılında en yüksek gelir grubu.ndt:\ ·bulunan ücretli ve maaşlıların, 

-Goıü21n ücre.tli ve maaşlılar içindeki ore:mı yüzde 2.10'dan, 1975 yı

lında yüzde 5.96 'ya çıkmış bulunmaktc-~d ı-r. :Bu durumda bir ülkede en 

C~U.ş"c'Ll'.: [,elir grubunda bulunanların mutlak ve nisbl oranlarının düşmesi 

o ü.lJrcde kiş is el f[(.Ü ir dag"'ılımındaki c~i tEı izlikl er in azaldı.Uını ,zös·L;er-
·.._J ... ,_':) ·-

EıcL·cu::.ir. Sonuç olarak da inçelenen cl.unemde, en düşük 0elir grubunda 

bıJl unan ücretli ve maaşlıların mutlak ve nisbl oranları azalırken, 

\::n y~ümek e;elir grubunda bulunan ücrcc::_i ve maaşlıların mutlak ve 

~ü:=-Jbl. oranlarının arttığı görülmekte(; i- 1 ~ 

1960-1975 doneminde toplc-~ı;ı ücretli ve maaşlılar içinde, 

,_,;_ cJ.n.jük ve en yüksek gelir grubunda l:n_üunan ücretli ve maasılıların 

r.:ıa;,-ılarındaki ol Uı.'Tılu değişmeler yanınCa, aynı zamanda bunların gelir

l::oı'::.x,cJ.e de bir iyileşme olduğu gorülr:ıektoc~ir. Daha gerçekçi bir gcis

-ccrc. olan bu bulgulara t,öre de, ôrnG~sin 1960 yılında en diişük beşte

~<Lr gelir grubunda bulunan ücretli ve n.ıaaşlıların toplanı ücret ve ma

a,:; Gelirlerindeki payı yüzde 7.74 olu..rkc;n, bu pay 1975 yılında yüzde 

~~. 5G 'e yükselmiştir. Buna karşılık en yüksek b eş te bir gelirli grubuı~ 

::>a;:rı ds. 1960 yılında yüzde 34.64 iken;l975 yılında yüzde 24.91 • e 

cJ.jt!~·;ıüş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi de 1960-1975 döneminde en düşük 

oc;:rcebir gelirli grubun gelir :ps.yı artarken, en yüksek beştebir ge-

l il~ li grubun payında düşme görülmektedir. 

- Bilindi,Si gibi Gini üranls_rı da, l9ilt0-1975 dönenünde 

(0.3529) 'dan (0.1707) 'ye düşerek,cinemli bir de2:>işme t,ostsrmi;o bulun-

Belirlenen eğilimler e göre ce, ülkemizde ücretli maaşlıla-

:ı_ ın J.c:işisel gelir da[~ılımlarında bir i;Tileşme olduğu sôylenebili:ı:: . ..: ... _· 

.Aşat;ıda 1960-1975 dönemi için, ücretli ve maaşlılarla ilgi

li Lorsnz Eğrileri ile kamu hizmetleri dışındaki ücretlilerin Lorenz 
El~TilcJ:oi ;orülmektedir. 
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Şekil: 24 1960-1975 Döneminde ücretli ve Maaştıların Lorenz E~rileri 
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Şekil: 25 1960-1975 Döneminde Kamu Hizmetleri Dışındaki ()cretlilerin 
Lorenz Eğrileri 

( 24 ) No.lu şekilde görüld"Lt:i,ü p)_bi 1965 yılının Lorenz 

~}_risi, Mutlak Eşitsizlik çizgisinden ::~n uzak olan Lorenz Eğrisi ol

nu-:.ktadır. 196 O ve 196 5 yılları ile ilt:;ili Gini Oranlarının arasınde.

ki farkın çok küçük olması nedeniyle de, 1960 ve 1965 yıllc:;rının Lo-
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rcnz Eğrileri çak:ı.şına balinde<iir. G-urüleceği gibi de 1975 yılının Iıo

::..':..;nz Eğrisi Mutlak lşitlik Çizgi.s::.nc., en yakın Lorenz ;~/jisidir. 

(25) No .lu şekilde de _:_,u:cL~lch.~).i gibi 1960 yılının İıorenz 

~L:r· is i, ıvıutlak Eş i tl ik ~;izgisindcn :;ıı. uzakta bulunmaktadır. Bu yJ.l(}_:~~ 

G~:.ni Oranının da (O. 3551) olması, _ .lir dağılım:ındakj. ~şits~ı:ik:.or:in 

~)·\.:yük olduğunu ;;.sostermektedir. Bunc. k<ır.ş:ı.lık 1970 yılında Gini Or;:~

üE:ın (0.2847) -oldu&u c,orülmekte ve bu yılın Lorenz E;;risi de, mutlak 

:W;) ı tl ik Çizgisine en yakın Lorenz ~,_ri si olmaktadır. 

B. S€-ndikal Rakl..a.r<lan. Ye:lrc.:ı:'landıkları Varsayılan Ücretli

lerin, Kişisel Gelir Daaılıını Analizi ve Lorenz Zğril~ri 

Gorüldt.,iii c::,ibi birinci Cuı'·t.mıc~a tarım ve tarım dışı kes:L '

lcrde:ki ücretli ve maa.şlılardan h2reketle Gini Oranları hesaplanmı.~

tı. Ancak belirtilen kapsam, oldukça g2.niş bir kapsam olmakta ve bu

ı.~.::.da ücretliler dışında memurlar d .:c. kapsanmaktadır. Yine bu kapsam 

i')inde toplu sözleşmelerden ve sosyal si.:;ortalardan yararlanamayan 

::-.:.:-~uplar da bulunmaktadır. Bu durLm.ıC:.c da ka:psamın homoJen olmaması 

n(;;de.niyJ.e, .çalı§lanl.ar are.sında büyük c_,E.lir farklılıkları olacağı a-

:,. ıletır. 

Ülkemizde sendikalaşma h<.:...oc::ketinin etkinliğini belirleye

o ilEıek iÇin de, cL:.,h6 dar bi:t' kapsc.mc~an hareket etmek yararlı olaca\:

·[;ır. Kapsamımızda da tarım işçileri, m.emurlar ve küçük işyerlerüı~:~c.; 

~ . ..:lışanlar hariç tutulmuştur. Bu ı::.·.C.~:nle de bu k:Lsımda yaJ.nız.oa .s.::ılı

,,i:~cl haklardan yarc:rlandıkları vaı's.:yılan ücretliler için, kişis~:.J_ 

l:ı.r da,lılımı analizi yaj;.:ılacaktı:c. Ancak bu· kapsarnın da, tahmini 

olı;ızktan öteye gidenıediği gazden uzak tutuımamalıdır (198). 

(1)8) lluradaki kapsam, Sosyal S ı._,aı,-GD.lar Kurumu kapsamındaki ücr o·iJ
lilerle b enzerlik gostermelrccC:i:c. Örn e~~ in- sic9rta kapsamla:...,:... 
1960 .... 1975 doneminde ~ırasiylc; 620.900, 895.802, 1 .. 313.500 ve 
ı.823.338'dir. Bizim kapsamııııız ise~ 696,425, 853.126, 1.4Jj.l74 
v'e 1.7'55.919 olmuşturıo Gört.lc[·,_:,~ü t_:,ibi &.1-;>..aa biiyük farklılıl;:l;·:ı~ 
yoktur.Karısao:ıml.Zl.n sınırJ.llı c~c:. Sosyal Sic,orta Kuruımı 'na b~ 'J.ı 
ücretlilerle, :Devlet Istatis·t;j_l;: msti tüsü 'nün d2ha once "Uc:;_,·~t

lilerin Tahmini" kı5mında ;)':.:li:;.'ttii~imiz çeşitli anketler v·~ 
derlenen bz0l veriler belirl :r:;.dccedir. Daha gerçekçi e:},ilL~-~~-c:_, 

belirleme iste:J,imizin, bizi fJ~Lnırlı bir kapsamdan hareket c·c
mege zorladı~ı da ayrıca belirtilmelidir. 
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1960-1975 döneminde belirlcclic~:imiz yeni kapsama göre ı}:Lrd 

Oranları, (0.1390) ile (0,1445) arasında de~işmektedir. Oysa bir ön~ 

ccki durumda Gini Oranlarının (0.3529) ile (0 .. 1707) arasında bir :.::-

.':il:i.ı1ı gosterdiği gürülmüştür. Gortücl ,s ibi d e bul d uğUı'Tiuz yeni oı'an-

la.r, eski oranıara ,_:;öre daha düşük ;·:lmaktadır. Buna be.ğlı olarak de. 

L'l~cenıizde, sendikal haklardan yar;~~rland.ıkları varssyılan ücretliler in 

kisıesil gelir dasılıını eşi tsizlikler:Lıin, toplam ücretli ve maaşı.ılc:~ı~ 

a:ı."asındaki gelir dağılımı eşi tsizljj~L:::rinden daha önemsiz olduğu söy

lenebilmektedir. 

Aşağıda tabloda da gôrüle::cc,~_;,i gibi; incelenen donemde Girıi 

Cranlarında bir önceki durumun aksine olarak artışlar olmakla bir

likte, ancak bu artışların da önemli olmadığı görülmektedir. :. 

:s :C S; J::GB İrt 
ij (J}i ı::ıTLİ 

niJ~J.~ıŞI:l 

y.;-z:y.ı:~ü 

B ir i:c-ı c i :S eş te b ir 

İleinci J3 8§ te bir 

Tablo; 54 196 0-197 5 DoncLc:ınde S endikal Haklardan Yararları-

dıkları Varsayıl.s:n Beş te bir G~üirli GruplarEt 

Ayrılmış Ücretlileri,n,Kişisel Gelir .Dağılımla~~,::L 

ve Gini Oranl8.rı 

Gelir ·:ı:üzdeleri 
Kümülatif (Birikimli) 
Gslir Yüzdeleri 

--,------------- ... ---·------+-- --------·-----·"----- ___ , __ .. ___ ....... 

! 1970 ! 1960 
ı 

: 196 5 
' 

1970 ~ 197 5 
ı. 

1960 
i 

. i 

13.02 l~_.~l:.:.:\.l419_6'·~-1<1-.55.)J:3 .. 02 ,ol5.3r. l4:i93 t.14,55 
ı , 

15.18 j 32.99 32•19 ı 33•08 ' 29.73 

Ü çt:.:1 cü E"''§ te bir 

:Oor~~i.:rı.cü Beştebir ı 

19.97 16;88 18.15 

20. 07 : 16.88 i 19. 37 

2 () • 07 : 2 2 • 26 19.37 

ı ,, '"' 4 5 53.06 .:_c:... ' i 

22.45 73.13! 

49 ·07 t 52·45 5? 18 ·-· . 
71.33 7Lı82 

1 

26.87: 28,67. 28.18: 25.37 !loo.ooı1oo.oo 1oo .. oo '1oo.oc_) 
ı ' ! 

!1oo,oo ıoo.oo ı1oo.oo ·ıoo,oo :172.20'167.,90 112.88:171,09 
.l . ........ ---· .................. --- ._J..- - ------ '·- -· . --- ... __ ~- ....... ...... '...... .• ..... .. -'-- . 

'i1 o· T'lam 
- :::- ·- f.:" ... -·~·~-- ··- .. ···--- ·-· 

: ı 

0 .. 1390 o.l605 !O•l36ı; o.ı.:;.,:-5 

----~-----------~------~~~----------------~----~------------~------

Tabloda da görüldüğü gibi, 1960 yılında (0.1390) olan Gi

ni Oranı, 1965 yılında (0.1605) 'e yükselmiştir. Bu oranla da ir~cc~-
··~ .. ··- -· -· ·····-------· 

lcnen dönemin en yüksek Gini Oranı 2erçekleşmiştir. Anco.k 1970 ;.--:.:..lıı 

---(~EL Gini Oranliiın (0.1386.). 'y.a dü;sıtü~;ü görülmektedir·.- "Bilind·i~:i ::_;il;:5_-
-

eLe incelenen birind. "durumda da 1 l970 yılına kada:r .. _ayr.ı.ı egilirılcı;ı~. 

karşılaş::ı..lm:ı.ştır. l975 · YI·1ında Gini Oranının.:. (0.1445) olduğu g::Jz(.:i--'

nüne al:-ındığinda 1970-yiii 1 's·endikal haklardan -yc:rrar]~_andıkları w'·r-
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sayılan ücretliler arasında gelir eşitsizliklerinin azalmaya başladı

~~;ı bir yıl olmaktadır. Bu duruma :,;v:ce de ülkemizde sendikalaşma hcı.::e-. 

kc -'c inin} 1970 '1 erde etkinlik kazanrııaya başladığnı s öylemek yanıl t~:.. cı 

olrc.amaktadır. Daha önce (48) Noslu tabloda da görüldüğü §,ibi, 1965-

1970 döneminde sendikalaşma oranında yüzde 706 oranında artış olnası 

c.u.:~., bu durumu do~rulamaktadır. Genel bir yargı olarak da, ülkemizc~e 

D osyal hakların sa,:~landığı ve s enO.ikalaşmanın etkin olduğu işye:cle

rinde çalışan ücretliler arasında, :::;elir eşitsizliklerinin azaldı:Jı 

söylenebilmektedirA 

Bu gelişmelere bağlı vlaı's.k, sendikal haklardan yararlun

dıkları varsayılan ücretlilerin ortulama ;}rıllık gelirlerinde de, ö

nemli değişmeler olduğu bilinmektt:clj_r. Örneğin ücretli ve maaşlıla

rın ortalama yıllık gelirleri 1960-1975 döneminde (4534 TL.) ile 

(34961 TL. )sı arasında değişirken, ssndikal haklardan yararlandıklcı.

rı varsayılan grupların ortalama yıllJ_k gelirleri ise (8648 ı'L.) i}_o 

(.39532 '1'1.) arasında bir değişme göstermiş bulunmaktadır. Bu e~~ilLüe

rin de sonunda, sendikal haklardan yararlandıkları varsayılan grL.ıp-

1D.rın Gini Oranlarını, daha düşük b:Lr şekilde oluşturdu~u ileri sü

r·<~üebilir" (199). 

Gini Oranlarının 1960 ..,. 196 5 dönemi:ı:;ı.d~ _e.r.tış göstcriJ.ıe si

nin nedeni olarak da, sendikalaşma hareketinin ilk yıllardaki sınır

lı etkinliği ile açıklanabilmektedir. Bu sınırlı etkinliğin de, :de

ret farklılıklarını. belirli kesimlerde ya da gruplarda artırdıc_;ı 

(199) İnceledi,ğimiz kapsamdakiler için Emek Gelirleri/Yurtiçi ]:'ale
tör Gelirleri Oranı hesaplanamamaktadır. Bunun nedeni de sen
dikal haklerdan yararlandıklarını varsaydığımız ücretlileriıı, 
yurtiçi faktör gelirinin yaratılmasında ne ora.J:ıda katkıda bu
lunduklarının hesaplanamamasından ileri gelmektedir. Bu nc;rl sı:.
le de belirli oranda benzerlik gosterdiği için, ·ıı'Iarım dıs_:ı lı.:e

simde kamu kesimi hizmetlerinde çalışanlar. hariç, ücret gslir
leri 11 ile ilgili eğilimler esas alınmıştır. Ancak eğilimlc:ı--in 

aynen olmadığı, yaklaşık oldu2,u belirtilmelidir. Örneğin 19'?~ 
yılında sendikal haklardan :~ ararlandıkları varsayılan ücrcc;·cli 
sayısı 1975 yılında 1.755•919 olurken, diğer kc::t:pscrrndaki üc:ccl;
li sayısı J.Oll.974 kişi ölmo.ktadır. Bu ka.psamda tarımdaki ~)_c:

retlilerle, memurlar hariç bırakılmıştır. Bunun dışındaki b-(.,i_
tün ücretliler sendikal haklardan yararlanıp-yararlanmadıkla
rına bakılmaksızın kapeanmışlardır. Bulunan ( EG ) oranı da 

1960 yılında yüzde 32.JO, 1965 yılında yüzdey3~.33, 1970 yı
lında yüzde 41.27,1975 yılında da yt.zde 35.11 olmuştur. 
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ileri sürülebilmektedir. 1970-1975 dvneminde ise eşitsizlikleri:n 

unemsiz oranda da artması, beklenmedik bir gelişme olmaktadır. P ... J'.ı.cak 

<:mflasyonist gelişmenin 1 sendiknlaşmanın güçlü olduğu iş kollarında 

ücretleri diğer iş kolJarına gore çok daha fazla artırdığı da bilin

T[ıekl:;edir. Aynı şekilde sendikalar arası rekabetin de,l970 yılları:~1-

tJan sonra önem kazanmaya başladığı gorülmektedir .. 1975 yılında go::ci5"

len eşitsizlik eğilimlerinin artma nedenlerini, belirtilen bu geliş

~elerden hareketle açıklamak sanırız ola~an karşılanacaktır. 

Şiı11di de sendikal haklc-~rc1an ye.rarlandıklarını varsaydı;~ı

m.ız ücretliler in 9 gelir grupları i tibariyle kişi s el gslir dağılım

larını inceleyebiliriz .. Ancak daha on ce de belirtilditi,i gibi zoru.:n

luluklar nedeniyle, bütün yıllarda aynı c:selir grupları oluşturulB.mB.

mış ve farklı gelir gruplarından hareket edilmiştir" 
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Tablo: 55 1960 Yılında Sendikal Haklardan Yarö.rlandıLlc:ı.rı 
Varsayılan Ücretlilerin 7 Gelir Grupları İti1:ı;.:_ı-.. iy
le Kişisel Gelir .Dağılımları 

i 
! G:=LiR 
f _ Gii"CJ?'Llı.Rl 

j ·oruüama 
ı "Yıllık - (1'1.) 
1 

0-4000 

4000-5000 

5000-6000 

6000-i-OOOv 

7000-8~00 

8000-10000 

(10000 + 

iTuPL.Are 

-----------
i 

G e ı i r ı err ! 

r-~--~------~------------~~----------~----~-----~i Ücretli fücre:tlilerin Ücretlilerini ÜcretliJ_eri;\ 
Sayısı liToplam Ücret-I Gelirleri 1 Jelirlerinin' 

1 
1 A ~ ' 

llilcre Oranı . : Topla.m Ucı~,Jt! 
! ı ' 
· . Gelirl :::·ine 1 1 

Ü c r etl i 1 e r 

1 Oranı 

116.464 16.72 467.8 l0o54 

25-964 3·73 130.3 2-93 

296.989 42.64 1.839-2 4lo42 

182.290 26 .ı 7 ı. 216.7 27. i~ O 

16.199 2.33 117.3 2.6 4 
i 

22.899 209 o 2 4.71 
i 

3o 29 '. 

35.620 5-12 459.5 ı o. 36 
' 

696-425 10o.oo 4.440.0 : 100. oo 
'-·-·--· --

Tablo:56 1965 Yılınd2" Se::.,clikal Haklardan Yarö.rlandıkları 
Varsayılan Ücretlilerin_, Gelir Grupları İtibc::,riy
le Kişisel Gelir Dağılımları 

liRDl'L.t'ı.RI 
.ı.; 

. Ortalama 
l- Y:.lfık (tL .. ) 

0-8000 

8000-9000 

9000-10000 

10000-11000 

ll 000-13 000 

13 000-16 000 

16000 + 

T~.FLAül 

Ücretli 1 er M a a ş 1 ı 1 a r 
...----:-:----~,...,..,...-----~-.,...------~----------"-

Ücretli : Ücr·;tlilerin Ücretlilerin Ücretlj_lorin 
Sayısı \ To;Jlarrı Ü-=:ret-· Gelirleri Geliı~ıeı'inin 

i J: ·- ' 

9 5. 215 

417.840 

66.256 

22.89 9 

112.238 

92-447 

46 o 231 

853.126 

!lilerc Oranı : Toparn Ücret 

i-
i 

11.16 

13.16 

ıuo. oo 

667.4 

3.512.8 

6 45.9 

248.4 

lo379o9 

ı. 26 3 o 5 

779.7 

8o497o6 

Gelirlerine 
Ore.rıı 

41 o JÜ 

7 o 59 

2.92 

16.23 

14.86 

9.17 

ıoo. ocı 
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Tablo: 57 1970 Yılında Scı-tiÜkal Haklardan Yararlandıkları 
Varsayılan Jcre-clilerm..: Gelir Grupları Itibariy
le Kişisel Gelj_ı' Dağılımları 

r- ----------~------------------------~-------------- ·--------. 
! GELiR 

Ü c r etl i ı e r Gelirler 

i .. GR UFIJ:ı.HI 

l Ortnlama 1 
l, Yıllı:K ('L'L.) i 
i i 

Ücretli 
Sayısı liÜcretli~r:;rin \. Ücretlilerin! iCretlil·~::ı.'ini 

Toplam D cr et- • Gelirleri · GelirlsrLJ.in· 
lllilere Oranı i Toplam Ücrot. 
1 GelirlerinG : 

, Oranı 
r-·----------~.~--------~------------~------------~~~----

0-lıooo ! 93.325 

282.782 

47.044 

727.419 

87 .g 28 

85.588 

6.50 652-9 4.51 

15.21 11000-13000 

13 000-14000 

14000-15000 

i 15000-17000 

17000-20000 

19.71 3-214.9 

3. 28 6 27 .ı 

50.69 10.421.8 

6.12 1.457.8 

5.96 1.768.8 

2.97 

49.31 

6 .go 

20000 + 111.091 : 7.74 2.692.8 

i , T U .P L. A M : 1 • 4 3 5 • 17 4 ı 1 00 • 00 21 • 1 36 • 1 

8.37 

12.73 
1 

:1oo.oo ! ______________________________________________________ _. __________ __ 

G:::.:LİR 
Gl~UILi.JU 

ı'· ' ·. 
1 Crtalama 
! YJ.1lık · (TL.) 

Tablo: 58 1975 Yılında Sendikal Haklardan Yararlandıkle rı 
Varsayılan ·ucretlilerin.: Gelir Grupları İtiba
riyle Kişisel Gelir DaJılımları 

Ü c r e t ı i 1 e r Gelirler 
ı 

~~------~--n-----------~~------------~--------·-·---~ Ücretli ~ j tlcretli~·c~rin i Ücret1ilerinJ Ücretlilerin! 
Sayısı · Toplam Uc:;ret- Gelirleri ı GelirlerLüıı:ı 

lilere Oranı Toplam ÜcrGt i 
GE.:1irlerine 

i 
ı Oranı 
1 ------------~----------~-------------+--------------------------

0-28000 

2(3000-29000 

29 OGO-35000 

'35000-43000 

4-J000-45000 

.45000-55000 

55000 + 

;TOP Iı A 11'1. 

162.984 

46 2 .g6 3 

15.825 

691.654 

138.684 

102.706 

121.103 

1.755.919 

9. 28 

26.36 

4.32 

39.39 

7 .go 

5.85 

.6 .so 

ıoo.oo 

4·534.2 6. 56 

13.402.1 19.38 

2.6 Ol. 4 3.76 

30. 512. 5 44.12 

6 .ıg 4. 2 8.96 

4-987.9 7.21 

6.924·4 10.01 

69 .156. 7 • 10o.oo 
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Tablo sonuçlarından hareketle sendikal haklardan yararl2.n

dıklElrını varsaydığımız ücretlilerin, kişisel gelir d.a,~ılımları ils 

ilgili ej;ilimleri şu şekilde değerle;yc:biliriz: 

- 1960-1975 doneminde 9 on duç;ük gelir t:T')"b-cında bulunan üc

::cctlilerin toplam ücretliler içindeJ.:i oranı, mutlak ve nisbi olarak 

yt'tksek, en yüksek gelir gruplarında bı.;;lunan ücretlilerin or§.nla.rı el-a 

cl üşük olmaktadır. Örneğin 196 O yılı:o.cJ.a topı·am ücre tlil erin yüzde 

JJ).72'si en düşük gelir grubunda bu:LunıU'ken; en yüksek g8lir grubu1.1-

(18, bulunan ücretlilerin oranı yüzde 5.12 olmuştur. 196 O yılında en 

chtf?ük gelir grubundaki ücretli sayı s ı 116.464, en yüksek gelir gru

bı.m(~aki ücretli sayısı da 35.6 20 rdi:.:·. :Ci,jer yıllarda en düşük gelir 

cr,J:·ubunda bulunanların oranları da ::;oyle olmuştur. 196 5 yılında y1·~zc~G 

11.16, 1970 yılında yüzde 6.50, 1975 yılında yüzde 9.28'dir. Bu arnn

lara karşılık en yüksek gelir grubund s. bul unanların oranları is F..:, 

yüzde 5,42, yüzde 7.74 ve yüzde 6.90'dır. Görüldit?ü gibi yalnızca 

lS70 yılında egilimlerde bir farklılJ.k olmaktadır. Bu farklılık Cc. 

nisbi yönden olmakta, mutlak yönden olmamaktadır. ÇünkLi. en yüksek 

cclir grubunda bulunan ücretliler in ıaayısı' en düşük gelir grubund;::l 
bı.üurwn ücretlilerin sayısından dah:cı. fazladır. 

- En düşük gelir grubundan başlanarak, sendikEü haklarc~an 

yc-.":ı.~arlandıkları varsayılan beştebir ,_;elir grubuna a;yrılmış ücretli

lcı·in, toplam ücret gelirlerindeki paylarının incelEnmesi de önemli 

olmaktadır. 1960 yılında en düşük :::.elirli beştebir grubun t:Oplam ge

lirden. aldıgı pay yüzde 13.02, en yül~sek gelirli beştebir g-rubun al

C:I.ı,~~-ı pay ise yüzde 26.87 'dir. İkinc:L beştebir gelirli (~rubun payı 

;>n:zde 19.97, i.tçüncü beştebir gelirli c:;rubun payı yüzde 20.07, dorC:li.ü1-

Ct-~ beştebir gelirli grubun payı da y·,_ zde 26.87 'dir. :Oı,·:er yıllarC.~o. 

dE benzer eğilimlerle karşılaşılmısdar. Örneğin 197 5 yılında en dü

C':U.ş beştebir 6 elirli &,Tubun toplanı t'Lcrr:;t gelirlerindeki :çayı yüzde 

~~.4.55, ikinci beştebir gelirli e:,rubı.m payı yüzde 15.18, üçüncü bG:]

-~cbir gelirli grubun payı yüzde 22.45, dördüncü beştebir gelirli 

grubun payı da yüz d e 25.37 olmuştur. Gorüldüğü gibi en düşük gelirli 

beştebir grubun toplam ücret geli:c:iıı:J aı aldığı pay 9 en yüksek ·bef}

tob ir gelirli grubu.ı.J. toplam gelir d en aldığı paydan bütün yıllarc1a 

de.ha düşüktür. 

Aşağıdaki tabloda belirlenen ebilimler görülmektedir. 
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Tablo: 59 196 0-1975 Doneminde Sendikal Haklardan Yara:t."'l2.n

dıkları Varsayılan Beştebir Gelirli Gruplara Ay

rılmış Ücretlilcrin, Toplam Ücret Gelirlerindoki 

Payları 

~"-·~------------ ---------------------------------------------
-.~· .-·mı:;B TD u·· CJO 'JI·TLI' .D.-::'; L.;.·.: . ·..ı.ı .n .ı.:.ı 

G e ı i r Y ü z d e ı e r i 
· YÜZLLLLRİ ···--.. -------------· ---~--------·- ------·-·· ..... _ ... - --- -- ------~-----------···· . 

r 

1960 1965 1970 1975 
--------·· ------L--.. ··- .. --·ı 1 ~ ..... ""k ı ., 

i ili J.)uşu ~e ir ..ı... i \ 
lLeştebir Ucretliler i 
! 

: İkinci Ileştebir 
: Gelirli Ücretliler 

:Üçüncü Beştebir 
Gelirli Ücretliler 

D~rQtinc~ Beştebir 

Gelirli Ücretliler 

EGşinci Beştebir 

Gelirli Ücretliler 

19.97 

20.07 

2U.07 

26.87 

15.31 

16.88 

l - ")8 ._b .ö 

22.26 

0EJ r7 '- ,b 
~..-. ...... ---

1 
ı 

14.9 3 14.55 ' 
' 

18.15 15.18 

19.37 22 .. 45 

19.37 22o45 

28.18 25.37 
_L... ... _....; 

Buraya kadar yapılan tasbitlerden sonra, sendikal haklardan 

yararlandıklarını varsaydığımız ücr e tl il er in, 196 0-197 5 döneminde 

Li§ is el gelir dağılımları ile ilgili sonuçlar şöyle alm2ktadır: 

- İncelenen donemde en cl''J,şJJr gelir grubunda bulunan ücret

lil e:c in sayısında mu tl ak ve ni sb i azalma, en yüksek gelir grubunda 

bulunanların sayısında da artış vardır. Tabloda da görüleceği gibi, 

1960-1975 döneminde en düşük gelir ~"rubı.ındaki ücretlilerin oranı yüz

ds 16.72'den, yüzc:e; S .. 23"e düşmü;g-L~i..J.o :ı·una kari§ılık en yüksek gelirli 

cruplarda bulunan ücretlilerin o:-canı yüzde 5.12'den, yüzde: 6.9'a yU;:-

s2lmi,ştir. Bu eğilimlere göre de üll;:(.;mizde, sendikal haklardan ya:ra:c

l:.::·.ndıklarını varsaydığımız ücretlilerin kişisel gelir dsğılımı ef;it

sizliklerinin azaldıgı söylenebilmektedir~ 

-Daha g~rçekçi bir gos·ceı·e::çs olan, beştebir ,s;slirli grurıla::::'

la ile-,ili eğilimler de, aynı şekile: .. ~ kişisel gelir dağılımındaki c

şi-'csizliklerin azalmaya başladığını ortaya koymaktadıro ·örneğin C;n 

cltlşük beştebir gelir grubundaki ücretliler in 9 toplam ücret gelirle

rindeki payı 1960 yılında yüzde 13.02 iken, ·1975 yılında yüzde .l~-·55 'e 

y-:.lks E::lmiştir ~ Bun3. karşılık en yülc:ı ek b eş te b ir gelirli grubun po.yJ. da 

196 O yılında yüzde 26 ~87 iken, 1975 ;-:n.lında yüzde 25-37 'ye düşmüsıt·L:lr • 
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I>e:cklı lıklar çok b [;,yi.1k olmamakla b8r2.b cr s g§üişmelerin yin8 de ol u.m.

lu olduğu söylenebilmektedir~ 

Daha önce b elirtildi~i ::;ibi Gini Oranları da, 196 5 yılın

~2 (0.1605) iken 1 1975 yılında (0~1445) 'e düşerek, sendikal haklarQan 

~;-;-:cm~landıkları varsayılan ücretlilerj_n ~ kişisel gelir dağılımı eşit-'-' 

f~izliklerinin azalma eğilimi gosterditsini ortaya koymaktadır~ 

AşağıdaY bu.lgularımızdan hareketle 1960-1975 donemi için 

::..~ ::ncdJ.ml haklardan yararlandıklarını va2saydığımız ücretlilerle il

r;il i Lorenz Eğrileri görülmektedir, 

100 

Gelirler 

90 

80 

70 

60 

50 

40 
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10 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Ücretliler 

Şe kil: 26 1960-197 5 Döneminde Sendikal Haklardan Yararlandıkları 
Varsayılan Ücretliterin Lorenz Eğrileri 

lj_:tJ.j_ f:,rupların bir boltimünde hariÇ;- :M.1.~tlak Eşi tl ik Ç izgj s inci en en 

uz;::.k Lorenz E[trisi olrr:aktadır. Gini Oranının da incelenen don em i

çinu.c en yükseğe -(0.1~05)- 1965 yılında ulaştığı bilinmektedir~B-,:ı.

LF, ka:r·S;>ılık M.utlak Eşitlik çizgisine rc::n yakın Lorenz Eğrisi de, 1970 

;;<1.lırıın Lorenz Eğrisidir. Buna ba,~lı olarak da Gini Oranının (0.1380) 

olc'.uğu gorülmektedir. Yine görülece:~,i gibi 1970 yılının Lorenz E~:ri-



- 469 \ 

si ile, 1960 yılının Larenz Eğrileri özellikle orta gelirli gruplarda 

çakışır d uruında bul 'J.llffiaktadır. 

C. İmalat Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Çalışan Ücretii

lerin ,Kişisel GE:lir De.j;ılımı t.na].izi ve Lorenz' EğLL'.ert 

Bu kısımda üçüncü durunı o1arak, imalat sanayi ile hizmet 

::::sktorlerinde çalışan bütün ücretliloı"in sektörel yönden kişisel c:e-

1ir dağılımları incelenecektir. ~arını sektöründe çalışanlarla ilgili 

vcı"ilerin ayrıntılı olmaması nedeniyle, sektörel analize bu grupta2;:i

leı., dahil edilememektedir (200). 

Aşağıdaki tablolarda görülE:ceği gibi d e,. çalışmamız ın ba.;;

langıç yılı olan 1960 yılında imalat sanayiindeki gE-lir dağılımı C'~; it

sizliklerinin hizmetler sektörüne e:;ore büyük olduğu, ancak 1975 ~rılı~1-

dc:~ b~.:ı. eşitsizliklerin azaldıltı gciı'1.i.1:nektedir. 1960-1975 döneminde 

hizrnetler sektöründE: Gini Oranının (0.2948) ile (0.2635) arasındal:::i 

C', işınesine karşılık,. imalat sanayiinde Gini Oranları.. (O. JOlO) :U_ c~ 

(U.l898) arasında değişmiş ve daha küçük bir değere ulaşmıştır. 

liyrıca ı_g60-l965 yılında hizmetler sekteründe azalan t$Slir dai_;ılınıı 

c;;i-Gsizliklerinin, 1970 yılından SOl1i'2 tekrar arttıbı 9 bu:r.La kar;~nlü;: 

iı.ııalat sanayi:Qde 1960-1975 donemi boyunca gelir dağılımı eşi tsizllL

lerinin azaldığı ortaya çıkmaktadır • 

.Aşağıdaki tabloda irnalat sanc:\ymdeki. eJ,ilimler gorül:r:ısJ.::·G-e-

C:lir. 

(200) Kapsamımız imalat sanayii ile sınırlandırıldığından maden (is
tihraç) sanayiinde çalışanlar kapsam dışı bırakılmıştır. Hj_z
metler sektör1.inün kapsamı da :~'::,.;1 kesimdeki hizmetiileri kaı~
sadığından, kamu kesimi hizmc[;L:ı.,inde çalışan maaşlılar kapca
ma dahil edilmemiştir. Hizmetler sektörü de~ inşaat, toptan vs 
perakende tict:<ret, ulaştırma-depolama ve haberleşme, mal!. rrıc~

esseseler, iş hizmetleri ve şahsi hizmmtler iktis~di faaliyet 
kollarında çalışan ücretlilerdon ol·~maktadır. 
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Tablo: 6 O 196 0-197 5 Doneıı:indc İmalat Sanayiinde Çe: lı şan 

Ücretlilerin~Kiçissl Gelir Dağılımı vE: Gini 0-

ranları 

i ' 
i IL:~,Ş CC .JJ IR y Kü.Inültltif (Bi~·ikimli) G e ı i r ü z d e ı (;; r i 
ı 

1 Ü Cl~~_;~:L İ Gelir Yüzdeleri 
1960 

-..... : 
1965 1970 1975 1 1960: 1965 1970' 19r/5 

1 Yi~Z.lJ)Xdiİ 
i ~~~~----~t----------------------------~~--------------------~---
1 Bi-ı:-· inci ll eş te bir 8.33 8.55 9. 59 lle44 8.33 8.55 s. 59 ll. 4-4 

i 

İkin.c:L :U eş te b ir 12.61 14.93 15.80 18.65 20.94 23.48 25.39 : 30.09 : ' : 
21.61 19.92 20.9 2 l8.SJ3~ 42.55 43-40 i 46.31 : 49. ·:)2 

25-42 22.67 23.60 22.46 67.97 66.07 
! 69.91 : 71.48 ı ' 

1 J:.-:,:r:J.-[~nc(:_ :SE...ştebir 
~ ı 

1 

32.03 33-93 30.09 20.52 ı oo. 00 ,ıoo. oo '100. 00 :100.00 ı ' B c-; i:c-,;, ci B eş te bir. 
ı ,, i 

)IOTLAM ıoo.oo ıoo.oo ıoo.oo ı oJ. oo .ı )9. 79 ':141. 50 il 51 • 2 o ı 6 2 • o 3 i 
-. . - ....... ··-·· 

iO~ 3010 O. 29 25 !O o ?4~-0 ~~189_9_1 

Görülece(Si t:,ibi de ims.lt1t ;:;;;:.nayiinde 1960 yılınd2. (O.JOlO) 

ole.n G :_ni Oranı, don em boyunca devamlı düşerek 1975 yılında ( 0.139B) 

.. ·JlL~uştur. ÖzelliklE; de önemli düşüşün 1970 yılından sonra oldu:;;v. 

h c:l :l .. rtilmelidir. Bu d urumda da, dcmC·1 b oyunca imal~ t sanayiJJde g(üir 

c'La(ılımı eşitsizliklerinin devamlı olı:ı.rak azaldığı ortaye çıkmaktaclır. 

Aııca.li:: düşme eğilimine rağmen y:ine deiE\.alat ss.nayiindeki gelir eşitsiz-

liklerinin önemli olduğu söylenebilecek-tir. Çünkü 1975 yılında topla::ı:. 

üc:cetl i ve maaşlılar ın Gini Oranının (0.1 707), s endikal haklardan yc.

ra~'1c:.ı.ndıkları varsayılan ücretlilerin Gini Oranının da (0.1445) ol

c[ui;u ~~özönüne alınırsa' 197 5 y.:ılifidc~. iı:.alt!t ~sanayiinde çs.lışanlarırı 

Gini Oranının (0.1898) olması, bu sektördeki gslir eşitsizliklerinin 

b--~~v-ül-~ olduğunu göstermektedir. 

İ:mal~t sanayindekil bUyül-:: 'lC kvi.çük işyerleri e,ra.sındaki 

on,:;~~1i ücret f'arklılıklarının, geliı~ da~ılımındaki esitsizlik neden-
,~ .J 

l .. :~'inden biri olduı~u ileri sürülebilir. Örneğin 1975 yılında büyük 

:L~:;;i'::clc:rinde çalı.;ıanlerın ortalama gelirlerinin 44.144 'I1.sı olması:n.e. 

_:;_-;_u1ık, küçük işyerlerinde çalışanlı:.:cın ortalama gelirlerinin 21. 5<-C 

' • .LG :Jlduğu görülmektedir. Bu farklıla;:cıı'mada da,sendikalaşme lıs.rekc-

·[:i:ün etkin olduğunds. şüphe yoktur. Ç:nkü imalat sanayizır1e karlı ve; 

Cı;] rekEb etten etkilenmeyen sanayi ko lle::. rı ile, piyasada tekel durv_

L.~lmc1aki sanayi kollarında fiyatların istenildiği gibi belirlenebilı:::ı.e-
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c.::: dır. İşverenler karlarını maliyet urtışıarı ve dolayısiyle ücret 

;:.tr"tışlarına bağlı olarak artıra cakları için ete, ücret s rtışları lx .. ~a 

~;::r~ıayi kollarında işverenler ce büyük bir tepki ile karsıılanmamakt:>.::ır • 

. L.;u (~h--lrumda da imalat sanayiinin belli kesimlerindeki hızlı sendiJ.:c:l~.e::'s'

ı.;-;_ı_,~ıın 9 bu kesimlerde çalışanların :c;clirlerini özellikle küçük i;ı:--~-~:l e

~ind~ çalışanlar aleyhine farklılagtırdı~ı söylenebilecektir. Bilin

r:~i,~:i gibi de ülkemizde imalat sanayinceki işkolları, hızlı sendil:~aJ.e.ş

rııanın olduğu işkollarının başında ,;elınektedir. Sonuç olE.rak da b2ZJ . 

. '>:nayi kollerında hızlı ücret artısılc:.u·ıne. rağmen 9 bu imk~hıla ra s<:~lıiıı 

olmayan sanayi kollarındaki bel.ir1i dt(zeydeki ücret artışlarının, im;o

ıt-c SP.nayindeki gelir eşi tsizlikle:rine yel ~:çtığı ortc-:y2 çıkmEtktGC:~ır. 

İllcel en en don em b o;funca Gini Orcmlc::r ının r:zc-üma s ı de,, bi.:iyük ve kf-!r1.1 

· ı · d ı ~ /oranlar;ı.r,ı.ıp .. ··kı · .. ·ı · 1 kt .. · ı:;;ıyer erın e çe. ışLnı.e.rın nıso:ı ou,y·,~ı::.:..!...u erıne1en ı erı ge me eaır. 

İı:1~·.ıtt sanc:yindeki ücretliler in yakl~'-Qık yüzde 81 'inin, büyük işyor-

lerinde çe.lışması da bu durumu belirlc:mektedir. 

İmalat sc.nayindeki ücretlilerin gelir gru_plr;.rı i tibc-;riJ!lc 

c12~,ılımle.rı incelendiğinde de, bulun('~rı el~;ilimlerin dc<.hR önceki eJ;i-

lircılere henzer olduğu görülmektedir. nu durumda; 

- İncelenen bütün yıllE,rdn iın.cü~t sane.yinde en düşük t;(:O)..i:i:' 

,:::"L:ı.IJuııda bulunan ücretlilerin, top.leıcı ücretliler içindeki mutlak ve 

n~.sbi oranları, en yüksek gelir gr::Jnuıc'ü:. bulunan ücretlllerin mutl:J;:: 

v::. nisbi oranlarındEm daha yüksek çı1rrıı.c:~ktL',dır. ımcetk dönem boyunc::-:. dr~ 

lJ j_::ı.' iyileşmenin olduğu görülmektedir. Lu oranlar en düşük gel ir ,gr:...;.:p

ı.- ::.'ı ndE; sırasiyle yüzde 26.80, yüzele 25.99, yüzde 23. 32 ve yüz d e ı,~~ • 34-

clu:r}cen, en yüksek c, elir gruplarınd2, ;yüzde 12.00, yüz d e l 7, yüzde 

2:J.83 ve yüzde J6.5'T olmaktadır. Orns·,'~-:~n en düşük gelir grubund2 iY .. :,

=ı_n:nc~n ücretlilerin mutlak ve nisbi c:c;'nlcrı dt.şerken, buna k~~rşıLLl~ 

r::n y·üksek gelir 5rubunda bulunan ücr.st1ilerin mutlak ve nisbi or::~nlc_t-

rı ~a~tmıştır. 

- Daha gerçekçi bulgular ol,..,n beştebir gelir g-ruplarıncl2.n 

Lc::-··:::ket edildiğinde de; en düşük be:5tebir gelirli grupt2ki ücretll

lerin toplam ücret gelirinden aldı~ı paylar, en yüksek beştebir ~8lir

li ~yupların paylarından daha büyük olmaktadır. Tabloda da açıkça 

c>ırülsceği gibi, 1960-1975 doneminde 8Il düşük beştebir gelirli C:,Ti\':_ÜU.

l'lJ.l }JC:.ylE,rı sırasiyle, yüzde 8.33, ;:rl~zde 8.55, yüzde 9.59 ve yüzde 
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11. 1+4 'dür. Buna karşılık en yüksek be.jtebir ı;elirli grupların payları 

ise,ytl_zde 32.03 9 ylizde 33.93, yüzde 30.09 ve yüzde 28.52 olmuştur. 

Ancak bu et!,ilimlc::re karşılık incele;Len d.(nem boyunca en düşük beşte

iJ ir L(Glirli grupların payları arta:r·l:::en, en yüksek beştebir gelirli 

grupların payları - 196 5 yılı hariç- azalmıştır. 

- Gini Oranları da (0.3010) 'dan, (0.1898) 'e düşmüş bul"t:uı.-

maktadır. 

Bu durumda da 1960-1975 dünGrJıi:nde, imalat sanayinde çalı:.y:uı 

ücretliler arasında gelir eşi tsizlildcrinin azaldığı söylenetile ceh:-

-'cir. 

Aşağıda da 1960-1975 donr;rııi ile ilgili Lorenz Egrileri 

r LLl nı e k te d ir. 

100 
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ücretliler 

Şekil: 27 1960--1975 Döneminde İmalat Sanayindeki ücretlilerin 
Lorenz E~rileri 

100 

~ekilde de @,örüldüğü gibi 1975 yılının Lorenz Et~.risi, r:._~:~

lc:;.k Eşitlik Çizgisine en yakın Lorenz Eğrisi olmaktadır. Buna kar~}ı-

1ık 1S60 yılının Lorenz Eğrisi de, ozellikle en düşük gelirli [;l'i...l]_J

larda Mutlak Eşitlik Çizgisinden uzaklaşan bir Lorenz Eğri sin:].: gcb-
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tcrmektedir. 1960 ve 1965 yıllarının Gini Oranlarının pek farklı ol

ır:::::.mEj.sı - (0.3010) ve (0.2925) - 1960 ve 1965 yılının Lorenz Eğrileri

nin birbirine yaklaşmasına neden olrı:;_aktadır. 

Daha önce de b elirttL;i:lıiz (e ibi, hizmetler sektüründe \ic":'et

liler ar~s.i1.ndaki e;elir dağılımı E>~; :.i_ ts izlikleri, 1970 yılına kadar i

mal~t sanayindeki gelir dağılımı eşitsizliklerinden daha önemsiz i

ken, bu yıldan sonra gelir dağılırın. 2şi tsizliklerinin büyüdüğü c;i;rül

mektedir. Bu sektörde 1960-1970 düneminde (0.2948) ile (0.2107) ara

sında olan Gi.ni Oranları, 1975 yılında artış göstererek (0.2365) 'e 

yükselmiştir• Oysa 1970 yılında imc.lat sanayinde (0.2440) olan Gini 

Oranı, 1975 yılında (0.1898) 'e düşmü:s; bulunmaktadır. Sonuç olarak Cia 

1975 yılı itibc::.riyle hizmetler sekLöı'ündeki gelir da,~~ılımı eşitsi::ılik

leri, imal~t sanayinden daha fazla olmaktadır. Hizmetler sektöründel-d 

b i.r başka eğilim de, 1970 yılıria kc:dlar düşme gösteren gelir dağılımı 

es; i tsizliklerinin, 1970 yılından sonra artış göstermeye başlamas::;_:_lır. 

Aşa,~ıdaki tabloda bülirlenen eğilimler görülmektedir. 

Tablo :61 1960-1975 Dunc~minde Hizmetler Sektoründe Ç<ÜJ.:ŞG1 

Ücretliler in, Kişisel Gelir Dağılımları ve Girıi 

Oranları 

,..------------------------__;.-------:--------------
ln~şl~BİR ~elir Yüzdeleri !Kümül§tif (Birikimli) 
\ ÜCIG>.LLİ 1 ! Gel ir Yüzdeleri 
, Y~_;ZDZL2Rİ 
! 

1960 : 1965 
i 

1970 1975 1960 196 5 \ 1970 
ı 

1975 

1 

j :Birinci Beş te bir 12.84: 15.29: 15.00 ı 14.06! 12.841 15.29, 15.00, 14.06. 
t ı 1 j i ! 

; İi;::inci 12.91: 15.38 1 15.00; 14.06' 22.75! 30.67: 3o.oo: 

13.00 ı 15.92\ 16.851 14.891 38~75 ı 46.59! 46.85:,: 
. 1 

Beş te bir ?8.12· 

Beştebir 

:Dordü:ncü Be>=ıtebir 24.95! 22.26; 19.15 24.491 63.;70! 68.85; 66.00: 67.50; 
':>' ' 1 1 

B · ·B tb" 3b~ ft30 31.15: 40.00 : .. ~.2.50tlOO.oo:,loo.oo:. 40.oo.1oo.oo: .. , coıncı eş e ır - - , 
: ... ~ 1 . . ' 1 ~ 

c:' o p LA ıv.: 1 10o.oo '1oo.oo ı1oo.oo tıoo.ooi141.04 :161.40!157.85152.6Si ------·--·-· ---------··- +------ -··· ·-· ........ _. _______ ..... : ...... ____ , ____ . __ ! ___ ._., ___ ., ·--·+-·· ......... - ........ ..;... _________ ...;._ __ ,_, _____ , .... --·-·"···~ 
1 ~~~f ORANI i0.2948 10.193010.2107 0.2365 
i ~--d.J.. \ ! ' J 

1975 yılı i tibariyle bulunan Gini Oranlarının deb':erlendj_

r ilmesi ile; kamı.1 hizmetler i dışındaki ücretlilerden sonra , en ~~:-~~ .. :

sek gelir eşitsizliklerinin hizmetler sektöründe oldut~u ortaya 1]ıL

maktadır. 1975 yılı i tibariyle toplam ücretli ve maaşlıların Gini 
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Oranı (0.1707), kamu hizmetleri dışındaki ücretlilerinGini Oranı 

(O. 3004), sendikal haklardan yararlandıkları varsayılan ücretlileriıı 

Gin.i Oranı (0.1445), imal~t sanayinc1eki ücretlilerin Gini Oranı c1a 

(0.1898) olurken, gorüldüğü gibi lüznetler sektöründeki ücretlil8rin 

Gini Oranı (0~1898) olmuştur. 

Veri eksikliği nedeniyle t.::trım kesimindeki ücretlilerle, 

L;::'L1J. kesimi hizmetlerinde çalışan memu.rle:rın Gini Oranlarını hes::-,)1<'.

Jamamaktayız. Eğer bu iki grupla ilgili Gini Oranları da bulunabilGey

di, ülkemiz yönünden genel değerlemeler yapabilme olanağına kavuçeı.oi

lccektik (201). 

Ülkemizde 1975 yılında hizmetler sektöründe çt:ılışan ücrc:d:;

liler arasındaki gelir dağılımı eşitsizliklerinin büyük olması 1 şu. 

etkenlerle açıklanabilir: 

Hizmetler sektörü, topl1.ı. sözleşmelerden yararlanma yd:r~~:ı

clen onemsiz bir sektbr olmaktadır. 1974-1975 döneminde hizmetler .sek-

tö:r·ünde 342.297 kişinin toplu s ozler:;mwlerden yararlandı ğı görülmekte

dir. 1975 yılında bu sektorde 2.062.067 ücretlinin bulunduğu gozcrıüne 

<~.1ınırsa, toplu sbzleşmelerden yrn~arlanma oranı ancak yüzde ı 7 civa

rında olmaktadır. Oysa aynı dbnemcle imal~t sanayindeki ücretliler:Ln, 

to:ı:ıl u sözleşmelerden yararlanma oranını yüzde 55 ci varında oldu<ftu ı·:;o

ı'i,,lELektedir. Hizmstler sektöründeki işçiler, toplu sdzleşmelerden ya

re:rlanma yönü..'1.d en Türkiye ortalame.s ının da altında kalmaktadırlar. 

Ç.'nkiJ. Türkiye ortalaması olarak, topl·u. s özleşmelerden yararlanma oı-..:~

nının yüzde 28 olduğu gorülmekteclü ..... Sonuç olarak da hizmetler s ok

türünde belirli iç;kollarındaki sen:..likc:.laşmanın~ sendikalaşmamış işkol

lurına göre gelir farklılıklarını c.-.rtırdığı ileri sürülebilecektir. 

- Toplu s bzleşmelerden yarc:trlanma oranına bağlı olarak da, 

uu. sektörde ortalama ücretlerin dt~;~ıül:: olduğu <:Sürülmektedir. İmal~t 

:ınnayinde 1960-1975 doneminde ortalama ücretler 5.837 ıL. ile 39.901 

l.Lı. arasında değişirken, hizmetler scktoründe ortalama ücretler 4.2~:G 

ü. ile 24.310 ~. arasında degişmiştir. Gorülece~i gibi de 1975 yılın-

- "-

.... 
1 

bt!_ kOJl~d~ki tE;Jk_ ç __ aı+şrna0 fı~~. ·D~~· '.nü1 ... Gel~~- ??~ılımı:·~:~l-J ",::=:-··:rj
tırma 'sında da, ucretlilerin sskttrel gelır i:fagılımları 1ıeso.ı)-
lanm~ıştir • .Sektörel~ gel-ir df'-:').lıEıı bütün ~çallş~u::dar yö:nUnd~on ,, 

incele!lllliş b~.l-üXllilaktadı.r~ -~ 0 ~..,: :i. 
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C.a hizmetler sektöründeki ortalama üc:;..~etler, imal~t sanayindeki ortr:L

lama ücretler in ancak yüzde 61 'ine l:ı.laşabilmektedir. Maaşlılar kc:~ıJ

sam dışı bırakıldığında da, tarım ve tarım dışı kesimlerdeki ortc.lama 

ücretler 27.815 IL.dir. Bu durumda da hizmetler sektoründeki ortaL·,;na 

ücretler, genel ortalama ücretler in ancak yüzde 87 'sine ulaşabilmek-

-L~cclir. 

1975 yılında hizmetl~r sGktdrü ile ilgili Gini Oranının 

1:.'-u.ytlklüğünün ve bazı işkollarında ücr :tl·3rin düşüklüğün·l.in ne d eni 1 

lüznH::tler sektörünün zorunlu istihc~(am sağlayan bir sektör olmasın(~c:m 

ileri gelmektedir. Bilindiği gibi ülkemizde çeşitli nedenlerle kı:ı:sal 

kes imden, şehirlere önemli oranda om ek göçleri olmakta ve vasıfsız 

nitelikte bu işgücü de ,genellikle b.izmotler sektöründe istihdam c<~il

mektedir. 1975 yılında toplam ücretliler in yüzde 61 'inin hizmetleı~ 

sektöründe birikmiş olması, ücretl.ori etkilediği gibi bazı işkoll.:::,rı 

lehine de ücret farklılıklarının artrno.sına neden olmaktadır. Örne,_,in 

elektrik, gaz, su - ulaştırma ,habcrlci]me ve depolama- m.s.li mü•:,ssc:Jc

ler ve inşaat kollarında ortalama yıllık geliz-ler 30.000 Tiı~ye yı:ıkın ~rr::. 

30.000 Tlln?ı~erinde olurken toptan ve perakende ticaret ile~:j.ş,,hizmet

J..,::.:ri ve şahsi hizmetler işkolunda ortalama yıllık gelirler 20, "oo· ı'L.:niı 
<.,ltında gerçekleşmektedir. 1975 yJ.lında hizmetler sektöründe ortcü<=~ma 

gelirleri 20.000 ~.'nin altında kalan ücretliler de, toplam ücretlile

rin yüzde 39 'unu oluşturmaktadır. Bu durumda da hizmetler sektöründe-

Li gelir dağılımı eşitsizliklerinin nedenlerinden biri daha ortaya 

çıbnş olmaktadır.\ 

IIizmetler sektöründe ücrc;tlilerin t,olir c:.srupları i tfbarj_z,r

lo incelenmesinde de, şu e]Sil:Lınlerlc karşılaşılmaktadır: 

.,. Bu sektörde de en diJş-t.ü~ ry:;lir grubunda bulunan ücretlile

rin mutlak ve nisbi oranları, en 3rJ.ksek gelir grubunda bulunan ücı'Gt

lilerin mutlak ve nisbi oranlarından daha yüksektir. Örneğin 1960-lS75 

c~öı~eminde en düşük gelir grubunda buh1nan ücretlilerin toplam ücr~:cli-

1cr içindeki oranları sırasiyle; yüzde 65.00, yüzde 63.97, yüzde ":-G.84 

ve yüzde 45.,28 olurlcen, en yüksek c:cüir grubunda bulunan ücretlilc:::'in 

oranları da sırasiyle; yüzde 6.03, yüzde 6.43, yüzde 6.69 ve ytizdo 

6.92 olmuştur. Gorüldüğü gibi de en C!üşük gelir grubunda bulunan üc-

~ljlerin oranları- düşerken, en yüksek gelir grubunda bulunanların 

..• ' 
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oı:·cı.nl&rında artış olmuştur. 

- Beştebir gelirli gruplardan :b..areket edildiği:::ıde de 1 bü

tün yıllarda en yüksek gelirli bes;tebir grupta bulunan ücretlilerin, 

·[;oplam ücret gelirlerinden aldıJı }]aylar, en düşük beştebir geliı"li 

:~rupların paylarından çok yüksek- olı-;-ıaktadır, Örnegin 1960-1975 dö-

rıc"~ninde en düşük bsştebir gelirli rn.A.}Jtaki ücre-Jlilerin toplam ücı~ct 
~ . 

c;c.lirlerindeki payları sırasiy-le; ~rüzdc 12.84, yüzde 15.29~ yüzde 

ı~).00 ve yüzde 14.06 olurken, en yüksek gelirli beştt..bir grubun ı;ay

L: . .rı da sırasiyleı yüzde 63.70 9 ~vüzdc 68.85 9 yüzde 66.00 ve yüzde 

67.50 olmuştur. Gorüldüğü gibi de lS70 ve 1975 yıllarındaki e:;;tilim

lcr, di~er yıllardaki e~ilimlerin tersi olmaktadır. Örne~in en d~ştik 

beştebir gelirli ~ubun payJ. 1965 yılında yüzde 15.29 iken, 1970 yı-

lJ_nde. yüzde 15.00 11 ı't 11 
91975 yılındc:. cla ~rUzde 14.06 'ya düşmüştür. Oysa 

daha dengeli bir gelir dagılımı için 1970 ve 1975 yıllarında artı0 

olı;~ası gerekı:nektcdir. Yine aynı ;::;:ck:i_lr.'e en yüksek gelirli beştebir 

c,::.,ubuıı toplam ücret c;elirinden alcl.ı~sJ- _;_.:;ayda. da azalma olması gerekir

ken, e rtış söz konusu olmuştur. Örn c:,:~ in en düşük gelirli b eş te bir 

::.:cul)un toplam e::sc:lirdeki payı, 196 5 yılında yüzde 68.85 olarak gerçek

lcc::;irken bu oran. 1970 yılında yüzde 66.00'a 9 1975 yılında da yüzde 

67.50'ye yükselmiş bulunmaktadır. 

Daha önce hizmetler sektö:rı::. ile ilgili G-ini Oranları C:',çılc

l;,_r~ırken de gorüldübü gibi ,belirlensn bu eğilimler ülkemizde 1970 yı

lından itibaren hizmetler sektöri5.:nde gslir dağılımındaki eşitsizlilzle

ı~in büyüdüğünü e_ostermektedir. Bilindiği gibi de 1965 yılında (0.1930) 

clan Gini Oranı, 1970 yılında (0.2107) ';y-e, 1975 yılın.da da (0.2365)' 

c ;;:-ükselmiş bulunmaktadır. 

Aşağıda da 1960-1975 dön~mi ile ilgili Lorenz Eğrileri 

.;:örülmekt edir. ,_, 
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Şekil : 28 1960 -1975 Döneminde Hizmetler Sektöründeki ücretiiierin 
Lorenz Eğrileri 

Hizmetler sektöründeki r~cretlilerin Lorenz 2r,rileri :içj_3.ıc~_8 

1~;6 O yılının Lorenz Eğrisi, Mutlak Eşitlik Çizgisinden en uza.k oJ. an 

Lorenz Eğrisi olmaktadır. Mutlak .Eşj_ tlik Çizgisine en yakın Loren~~ 

Z~~risi de gorüldüğü gibi 1965 yıJ_ının Lorenz Eğrisidir. 

ANALIZ-'- İLE İLGİLİ G~,1;EL TIEGiliLEIV:iELER VE ULüSL.iuqAPJiS~: 

KAR Ş ILA Ş TIRlVIALAR 

Daha önce de belirtildi,',;i gi.bi ülkemizde emek ve dit;er fs.k

tör gelirleriyle ilgili Gini Oran::.. 1973 yılı i tibariyle DPT t::,r;.

fından (O. 51489) olarak hesaplanm:u:; cır. bu oranın diğer ülkelerle: 

karşılaştırılr"ıası, ülkemizdeki Gini Oranının yüksc.k ol<iuğunu :_;0sts:c·

m8ktedir. Bu durumda da ülkemizde kişisel gelir dag·ılımının, di . . :ı' 

·[ilkelere göre eşitlikt\:>n uzak bj_:c ~/:ı:cilde gerçekleşti~ii söylen(:~b::J.

mektedir. 
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Aşat;ıdaki tabloda TUrki;:y-e ve seçilmiş bazı ülkelerde G:Lni 

Oranları gorülmektedir. 

Tablo:62 Türkiye ve Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Gini 

Oranları 

- -·-· --· ··--------· 
,-

G~::i O:n: .. .ı.ll ~ JLK:LL::::R 
-- ... y ... 

ı 
,Lirleşik Krallık 1974 0.31 : 

. Isveç 1972 0.31 

· IJ orveç 
' 

2.J-972 0.33 

:Pakistan 1968-1969 0.33 

'Il.Ulanistan 1971 o. 36 

,A .. :B.Do 1967 0.38 

, JJ<.~nimarka 
i 

1972 o. 39 

i :B inlandiya 1972 0.39 
t 

iSri-Lanka(Seylan) 1969-1960 0.41 

i Hindistan 19 57-19 58 0.41 

. I!':i.lipinler 1965 o. 52 
1 

: ~ı.~REiY~ 1973 o. 51 

Kaynak: DPT, Gelir Dagılımı 1973, A.~.e., s.32. 

Tabloda en düşük Gini Ore:~:::ıları (O. 31) ile Birleşik Kral

lık ve İsveç 'de, en yüksek Gini Oı~anları da (O. 52) ile Filipinleı .... 

ve; (0.51) ile de ülkemizde gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Biz i ç· ~'-~.~- :::':!:r_::-::::r.ız yönüne er: t'5tün faktör gelirleri ile ilgili 

Gini Oranından çok, fonksiyonel .:selir bölüşfunü sonucu beliren emek 

fc-~ktorünfuı Gini Oranı ilgilendirmeJccedir o DPT 'nin 197 3 yılı bul;;ula

rına göre, ülkemizde ücretliler in Güıi Oranı (O. 39 210) olarak hesap

lanmıştır. Bu oran ile de 1973 yılın.da sosyal kesimler içinde üc

retliler, sermaye ve serbest meslek sahipleri ile küçük üreticilere 

c;öre~ gelir dağı:::..ımında en az eşitsizlik gösteren t;-rup olmaktadır. 

Ücretlilerin Gini Oranı (0.39210) olurken, sermaye ve serbet"Jt meslelr 

;3ahiplerinin G'.ni Oranının r.o.41743), küç>ük üreticilerinGini Oranı

nın da (Oe43096) olduğu görülmüştür. 

Bizim bulgularımıza core de, ücretliler ve maaşlıların 

G:i.ni Oranları 1970 yılında (0.196G), 1975 yılında da (0.1707) ol<::l'D.k 



479 

llesaplanmıştır. Gürüleceği gib~~ de bu oran .DPT'nin (0.39210) c.ıı'c:'~tı 

ile karşılaştırıldığında oldukça dt1ş l:tk olmakta dır • .Aradaki fa::klı

lı~ın bir nedeninin, daha önce (195) No.lu dipnotta belirtildi:.i gi

bi kapsam farklılı~ından geldi :~i il cr" i sürülebilir. 

Yalnızca ücretlilerin yr:.t da başka bir deyişle kamu hizmet

ı cr i dışındaki ücretliler in Gini OrE:nlarının is e, ücrt: tli ve ınac:~.~:lı

ların Gini Oranlarından daha yüksek olduğu gôrülmektE";dir. Yalnızca 

ücretlilerle ilgili Gini Oranı daha önce de görüldü?~ü gibi 1970 yı

lı için (0.2847), 1975 yılı için de (Oo3004) olarak hesaplanmı;~dıır • 

.8 elirttiğimiz iki dur·w'1dn ki Gini Oranları , tc:r ım ve t:ı. ı1ım 

dışı kesimlerdeki ücretli ve mac:;_ıılıların Gini Oranlarını belirle.rn.C::k

tedir. Bu kapsamdan daha dar bir kapsam olarak belirlediğimiz sendi

kal haklardan yararlandıkları va:csayılan ücretlilerle ilgili Gini O

ranlarının ise; 1970 yılında (0.1386), 1975 yılında da (0.1445) oldu

ğu görülmektedir • .bu durumda da sendikal haklardan yararlandıkları 

varsayılan ücretlilerin Gini Oranları, ülkemizde ücretlilerle ilgili 

en düşük Gini Oranları olmaktadır. Buna bağlı olarak da gelir c~c-:~:.ı

lımındaki eşitsizliklerin, sen~ikalaşmış sektörlerde azaldı~ı söyle

nsb ilmektedir. 

Emek gelirlerinin kişisel t:slir dağılımı (iç daJ,ılımı), 

sektörel yönden incelendiğinde de hizıııetler sektöründeki gelir C:af!;ı

lımı. eşitsizlikler inin, 1975 yılındc: .. lsanayi sektöründeki gelir C.~c~~ı

lımı eşi tsi?liklerinden daha bi.:~;yük c lduğu ortaya çıkmaktadır. 197 5 

yılında sanayi sektörüntın Gini Oranının (0.1893) olmasınc, karsnlılc, 

hizmetler sektüründeki Gini Oranı (0.2365) ol.ınuştur • 

.Aşağıdaki tabloda, Türkiye' de ve seçil:ıni ş bazı ülKslc:rö.e 

emek gelirleri ile ilgili Gini Oranları gbrülmektedir. 
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'iablo ~ 63 S eç ilmisı .Dazı Ülkelerde .Emek 

Gelirleri ile İlgili Gini Oranları 

ER Yıl 

(l) 1960 

i 

\Yt:ünızca 
ı Ü crc:tlil er 

0.619 

Ücret ve Maaş
lılar Birlikte 

l Kolombiya (1) 1964 0.586 

·ArJantin 

1ÜRKİYE 

" 
ll 

" 
" 
" 

(1) 1961 

(2) 1960 

(3) 1963 

(2) 1965 

(2) 1970 

(4) 1973 

(2) 1975 

Notlar: (a) 

(a): 
1 
i 
' 

0.-:';87 

0.355 

o. 29 2 

o. 29 4 

0.371 

0.300 

o. 352 

o. 407 

o. 360 

0.196 

o. 39 2 

0.170 

Sadece düz işçiler için hesaplanmış Gini 
Oranıc'.ır .. 

Kaynaklar: (1) William R.CLINE; Potential Effects of In
come Rsdistributi~n on :Ec;noril'ic--Grö",;;:sıı---
-· -· --··- •··-·---··- r•~------<o.-•·-·~-~·-··~ ,,.. • ··-·~-- '-·-·•-· ·--- -···----

)j_§}];Q _ __ls_l~!l:_ca~ ___ Cas~s, Pra e ger PublislıGrs, 
New York, 1972, s.lll, Tablo:l9. 

(2) .Bizim bulgularımız. 
(3) Korkut :GORAT.AY; "Türkiye·'de Kişisel Gelir 

Dağılıını ve Planlama Teşkilatı 'nın . .t:ı.ı's,;:;;tır
ması" ,Si.L_asal isilgiler Falrol te si :Oorc;:i_si 9 

Cil t :XXI, No:-4-;···iı.r.aiık.I9K6--7---·s-~93-;·TP~b·:Co: YIL 

(4) DPT; A.2.e., s.l62, Tablo:VII-2. 

Görüldüğü gibi diğer ülkelerle ilgili veriler hem eski ta

rihli, hem de belirli sayıdaki ülkelerin eıSilimlerini belirlemektoö.ir. 

Bu nedenle de b ir karşılaştırma y2.:pma olEmağı bulun.ırıamaktadır. Dı..ıne, 

rağmen Arjantin, Brezilya ve Koloml;iya 'da ücretlilerin Gini Ora:ı.ıları

nın, ülkemizdeki Gini Oranlarının üzer~d1de olduğu ve bu ülkelerde üc-

retliler arasındak~ - ,~<~>.iımı eşi ts iz liklerinin, Türkiye 'ye gö-

re daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır (202). 

Genellikle de ülkemizde ve diğer ülkelerde, emek _;:li:cle--

rindeki kişisel t:,elir dağılımındaki (iç dağılımındaki) eşi tsizlik1orin, 

ülke düzeyindeki toplam gelir dağılımı eşitsizliklerinden dabE, önem

siz oldu,\';u görülmektedir. 

(202) .Bizim bulgularımıza karşılık tc:.bloda da görüldüğü gibi Boı·a tav; 
farklı bulgular bulmuştur. Boratav,DPT'nin "Gelir Dağılır:cı 1963 
araştırmasından bareketlc,l963 yılı için ücretli ve maaşlıların 
Gini Oranını (Oo407) olarak hesaplamıştır. Biziın bulduğu.ı..."luZ Gini 
Oranları ise 1969 yılı için(0.352) 1965 yılı içinde (O.J60)ol
muştur. Bak.BCJROTAV; "Türki;;ro 'de Kişisel Gelir Dağılımı ve~ :eıan
lama Teşkila-:;ı 'n:::...n ..Araştı:ı..~ması", li. g.m., s .9 3, Tablo :VIII. 
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_ıç_ISIM V 

'l'lJREİYL 'DE Lı."'YIBK GELİRLERINİN l!'ONKSİYCNEL 

VI: KIŞISJ:ili G1LIH .DAGlLllVIINI ETKİL.t:Y::.:ıN UNEMLİ 

YL2ISA1 VE SOSY0-3KONOMİK TERCLHLEHL:G İLGILİ ETK.EISLEH 

Gorüldüğü gibi bu bölümele on<ek gelirleri fonksiyonel ve 

l;;:j ;;d.sel gelir dağılımı yönünden an::!.liz edilmiş ve bazı sonuçlara ve,

rılmıştır. Bu sonuçları etkileyen y2 c~a bu sonuçların nedeni olan b:Lr

çok etkenin olduğu.nda da şüphe yoktur. Ancak sebep-sonuç ilişkileri 

c))riinümünde olan bu etkenler in, a;y-rıntılı bir şekilde nedenlerine 

c1ar inen bir analizin de çalışmamız karısamım aşaca<;ı açıktır. 

1.~--
lv.:.~-

Bunun için de ülkemizde emek gelirlerinin fonksiyonel ve 

l:işisel gelir dağılımını etkileyen etkenleri 9 iki kısımda ele almak 

3rarr:::ırlı olacaktır. :Bu etkenleri de, yapısal etkenler ve sosyo--eko:1C:

miJ.<: tercihlerle ilgili etkenler olarak belirlemenin pratik bir yak-

laşım olacağı düşiincesindeyiz. 

I. YAPISAL ETKENLER 

Emek gelirlerinin oluşı..;un~::Jll.-1 etkileyen önemli Ye' pısal et-

1ren1 er şunlar olmaktadır: ı. İkili 2konomik Yapı ve Geleneksel Solt

törü.n A1~ırlığı 1 2. Gelir ve Servet :Dc:~,~ılımındaki Eşitsizlikler, 

.3. ]·aktör liiyatlarına ve Dolayısi;ylu Ernek :Eaktörünün ]'iyatına .Müc~.nlıc:.

lı:;lcrdeki Yetersizlikler, 4. Kişi J3B.qına Gelirlerin :Oüşükll1ğü, S. Üc

l"etliler Sayısına.n Düşüklüğü, 6. Üc::.~etliler Sayısındaki Artışların, 

Ücrc::tlilerin Yurtiçi ]'aktör GelirlerindEki Artışlardan Daha Eızlı 

Ar·i:;ma s ı, 7. Emel: Kaynağındaki i'arklJ. lıkl&r ve E,_:;j_ tim OlanaklarınrJ.an 

Yc:~::.':Oü'lanmadaki F'ırsat Eşitsizlikleri, 8. Enf'lesy0nist Etkiler. 

l. İKlL:t EKONOMİK YAPI VE G:ElıENEKSEL 
SlııKTORÜN AGlRLii}I 

Ülkemizde gerek yı_rrtiçi :L'aktör gelirlerinin oluşumunda ve 

.:._'ckse iktisad en faal nüfusun sektörel dağılımında, tarım sektu-

:.cr~ mutlak ve nisbi yJnden ağırlık tasıımekta ve bu durum ekononük y:.:ı.

pıJı da etkilemektedir. Bilindiği gibi de ülkemiz geleneksel b ir 
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sektbr olan tarım sektörü ile,modorn sektbr olan tarım dışınc~::c::: .. _._;_

,J,::;r s ektörler in b irlikte olduğu ikili (Düalist) b ir ekonomik yaın:;rr:. 

~::ı<:1llip olmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi de ülkemizde ts.rJ_ır: l:..c

si;:ıünin yurtiçi faktör gelirindeki ı)ayı 1960 yılında yaklaşık yi..;~:·.;, 

L;.J ~ 1975 yılında da yaklaşık yüzde JO olmuştur. Bunun yanında Lc.i

st:lden faal nüfusun da 1960 yılında yaklaşık yüzde 75'i 1 1975 yılın

Cia da yüzde 62'si tarım kesiminde istihdam edilmi,;; bulv..rımaktadır. 

Aşa::~ıdaki tabloda, b·u e(_.iltııler. görülmekte dir. 

Ta bl o: 6 4 ':t:ü.rkiye '.de 196 0-1975 Döneminde 'I12Tım Kes imL:irı 

Toplam Yurtiçi ]'aktör Gelirindeki Payı ve Ta~_'ı:n 

Kesimindeki I;ı:.::/Lcünün Toplam İktisaden J:ı·&al 

fusa Oranı 
(Yüzde Olarak) __ .. -------i 

'YILLAR 

Tarll11 Kes iminin 9 Toplam 
Yurtiçi :Faktör Golirin
de'ki Fayı (1) 

Tarım Kes imü~cle ki iş,;üc·;_~- .1ı n ün, Toplam Iktis~den J:·as.l . 
Nüfusa Oranı ( 2) 1 

!-··-------~------------·-·-.------··-;---------------·~--. --·-
!1960 
1} r• r 5 : .:;i o 

42.75 

35.6 5 

]0.69 

29.84 

74.94 

71.95 
! 

1970 66.05 

:., "'75 ..L_:' 62.24 ! 
; ---------------·--·- - -_ _, 

Kaynak: (1) -Tablo: ( 31) ı den yararlanılmıştır. 

(2) 'TBblo': (23) tlen yerarlanılmıştır. 

Belirlenen bulgularla ülk2ılliz, Simon Kuznets 'in Ç~Şitli-·ül

kDlerle ilgili olarak 1959 yılın~a yaptıgı çalışmadaki sonuçlara s0re9 

~::::lişmemiş bir ülkenin özelliklerin:L taşımaktadır. Buna bağlı ol<:"lrak 

da ~vurtiçi faktör e;,elirlerinin boh~~;p"lr!ıünde 1 emek gelirlerinin _pe~~ının 

rL;_ışük çıkmasının nedenleri açıklıl<::la ortaya çıkmaktc:~dır. Kuznets 1 in 

l;l.'lgularına göre r:-elişmekte olan ülJ~elerde, tarım kes iminin yur·i;i.]i 
'--' yüzde 

±'ektör gelirlerindeki payJ/ 46T50 ar-asında 1 tarım kesiminde istil-.ı.t.c:,~~.l 

cc~ ilen işgücünün ı-ayı da yüz d e 58 ci varında olmaktadır. G-elişıııiş · t.ü

-~~clerde ise K.ıznets 'in bulgularına göre~ tarım kes irr:inin yurt i,,: i 

L:lktôr gelirlerindel>:.i payı oldukça düşük olmakta ve yuzde 14-17 c:~ı'a

;,;ında değişmektedir. Tarım kesimint::.e istihdam edilen işgüc"'.:tnllivı u:ı.-..,::ıı 

ea, yüzde 19 civarında bulunmaktadır. Kuznets'in vardıt~ı sonuç; lL)

mekte olan ülkelerde tarım kes im inG. e istihdam edilen işgücünün ·:;o ·ı un. 

işgücüne oranı, yine tarım kesiml:nde yaratılan gelirin, toplam "'-J:-]_:Lrs 
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or;:~.rıından daha büyük olmaktadır ( 203). 

Daha önce de belirtildi,zi ,gibi, benzer sonuçlar ülkemiz i

çin c1e geçerli olmaktadır. 1975 yılı itibariyle ülkemizde tarım ke ... 

:::;j_ıündeki iktis~den faal nüfusun, torJlam iktisaden faal nüfusa orcllU 

yüzü. e 6 2 'dir. Tarım kes iminin* tqJlo:~u yurtiçi faktör gelir inde ki ~x:ı.;n. 

Cc:~ JÜzde 30 ci varındadır. GörüldüE,ü (:,ibi de işgücünün orsnı, gelir 

pz.~nndan daha yüksek çıkmakta ve aynı eğilimler di,~:,er yıllar için de 

c çcrli olmaktadı::c·. Bunun da nedeni • E:ncl olarak te.rım kesimindel:i 

vo2iın düşüklüğüdür. Tarım kesimindeki sermaye yetersizliği, bu ı . 
_,~es ı-

:,ü:rı G.i~er kesimlere oranla genişleme sj_ni yavaşla tmakta ve buna bo ')-:L 

ularak da tarım kcsi..'llinde verim, di~.cr sektörlere göre çok düşük sc:

\'iyode kalmaktadır. 1969 yılında yapılmış bir çalışmaya göre; ta~ı::-ıEı 

V"; ·carım dışı sektörler arasındaki veri..ıı.lilik farkı, yaklaşık 5 m:!_::::ı1i 

. d d "' k t ı . kt ... d . ~ ··ık ı , ı 6 o . ... l l cı \'<.::rın a ır • .bU a sayı ge ışme c oıan ıger u e erae, • · ıı:.; _,_ ·~ 

c:.r.::,sında değişmektedir(204). Benzer sonuçlar Devlet Planlama Teşk:::_J.6t

tı tarafından da bulunmuş ve 1972 yılında tarım sektöründeki eme~:.in 

zJ_nıni ver iınliliği 1. O olarak alındıc;ı:rıda s aynı yılda sanayi ve hiz;ıc t 

,':.;c:ccöründeki zımni verimlilik, sırasiyle, 4.7 ve 4.8 ol:::rak hesaplar ... -

Gı:]tır (205). Görüldüğü gibi iktisud en faal nüfusun büyük bir kısnanı::; 

t:::.rım kesiminde toplanması ve bu kesimdeki işgücü fazlalığı nedeni;)rle, 

f'<:>.::J.l nüfus bc•şına ortalama verimin r:;ck düşük bulunması, ücret geııı~ıc

rini etkilemektcdi:::'. Görüleceği gibi t:.::rım kesimindeki işgücü fazla-

:Lı·:>, ücretlerde aşağıya doğru bir ~Jc:ı.sla yapmakta ve ücretleri düsrU_ı~

mcktedir (206). Bmıun sonucu olarnk da ':rürkiye 'de ve gslişmekte ola:n 

üJ.kelerde, tarım kc s imindeki işgücünün. toplam iktisad en faal nüfus ct 

C::Cc'.llı, tarım kesimindeki işgücünün eelirinin, toplam yurtiÇi faktÖ:..' 

~ ·. ·,. ,1: •.. L. 

(204) :Su konuda bak. Zeyyat H.AT!POGLU; Cumhuriyet Doneminde Türkiye 
Ekonomisi'nin Gelişmesi, İkinci :Basla., İstanbul1 1S74, s.llJ-
114. KUZNETS9 .A.g.e., s.402, Tc:ı.-blo :8. 

("05) "c:: ; 

( 206) 

Zımni Verimlilik; belirli bir sektörde yaratılan katma dezer:.n, 
o sektördeki toplam çalışanlar sayı~ına bölünmesi ile elde e:r:,::_
len değerdir. Bak. DPT; A.g.e., s.l48. 
LURuK; .A.g.e., s.120. Ayrıca ~x;lirtilen çalışınada 1965-1967 
yılları ·,için sektörlerarası ücret farklılaşmasının, ortalamr ;,r::;

rim farklılaşmasına benzer bii' gürünüşte oldudu hes<:1planmı;;;;t'E' • 
.Ancak bu farklılaşmanın verime kıyasla dahe. az şiddetli olCı.E ~--, 
gorülmektedir. Bu konuda bak. A.,~.e., s.120-121 • 

..t tr 
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~_,cli:-c ir1e oranından dEı.ha yüksek olmakta d. ır. 

Yine Kuznets 1 e göre, kişi baçına. gelirde ki artışlara ba,_:).J. 

: le rak~ tarım kes im. in deki işgücünün toplam ikti s aden faal nüfus il) Ül-

6.e sterdiği düşüş, tarım kesimindeki işgücünün golirinin toıJlam 

yı..:ıxtiçi faktör gelirine oranındaki düşüşten daha hızlı vla caktır ( 207). 

}ju d::ı.rı.lJld& tarım kesiminde işgücünün s.:~;_üması ile birlikte, mevcut 

j_:]:;ücünün verimliliği ve dolayısiyle yurtiçi faktör gelirindeki _ps.yın

Ci .:::. iJ ir iyileş :me görülecektir .. 

Ancak Kuznets'in belirledic~i anlamda bir gelişme,l960-1975 

t..10rıcıııinde ülkemizde geçerli olmflmıştır. Bir çalışmEı;y-a güre de geli;;imG, 

!~Fzncts 'in belirlediğinin karşıt is tlkamstinde olmuştux ( 208) • .Bu ç:<:t

lışmeda tarım kes imindeki işe:,iicünün ,~:,c'lirinin, toplam yurtiçi faktöı1 

:~/:ÜL j_nde ki oranında gürül en düşüş, i']t;;ücünün toplam iktisŞ:d en __ fa[Ü 

nüfus içindeki oranındaki düşüşten c[n.hç, hızlıdır. 

Bizim bulgularımıza gdre clo;lS60-1975 döneminde tarım kc~::.:i

EincJ.eki işgücünün topJam işgücü içindeki oranı yüzde 74.94'den9 ;;üz:~,c 

6 2. 24 1 ı=- düşerek yüzde 12.70 oranınCia bir farklılık göstermiştir. Bu-
yurt.t~i faktör 

::.:ıa karşılık tarım kesimindeki işcSıiici).nün/ gelirındeki payı da 9 bel irJ.e-

nen Dbnem içinde yüzde 42.75'den yüzdr; 29.84'e düşmüştür. Buradaki 

c:t"l>gme oranı da yüzde 12~91 'dir. ArB.daJz.:i farkın çok küçük olması nc

~~_eniyle de işgücündeki düşmenin, işCLccünün gelirindeki düşüş kadar 

:Bu konudaki görüşler de, b elirlE::nen eğilimi doğrulamaktadır. 

ırlJlkeler geliştikçe tarımda işçi başına verim ile, di/~ter sektörlerC:e

ki -v cr im b ir b ir ine eşit olma eğilimin(, edir. Son yıllardaki is ta tis

-~::U:.:lcr incelenince ,::_;örulüyor ki, T·~-ıı~kiye 'de tarımın bu durumımda .. bir 

~~: ,·~işj_klik yoktur" (209) .denmektedir. 

(207) KUZNETS; A.g.e., s.410. 

( 20(\) LCBVİT-ÖZÜTÜN 'ün çalışmasında, 19 50-1970 dön8minde t1:irım k8s j
mindeki işt;ücü toplam iktisaci.en faal nüfusa göre yüzde 10 o:cc
nında bir düşme göstermiştir. Bcma karşılık tarım. kesimi geli
rinin aynı dönemde toplam yurtiçi faktör gelir i içinde guster
dj.3i düşme ,yüzde 15 oranında olmuştur. J3a:k: ECEVİT-ÖZÜTÜN 9 

.A.g.e.9 So49• 
(209) HATİPOGLU; A.g.e. 9 s.114. 
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...... ___ -...... 

1960 

.... __ 

......... "' ...... ......._ __ 

1965 

-------~---~- -----...... Tarım Kesimindeki 1 ~gOcOnUn, T~plam 
1 şgOcUne Oranı 

- ... __ ------- - ._ Tarım Kesimi Gelirinin, Toptam Yurtıçi 
Faktör Gelişine Oranı 

1970 1975 YILLAR 

Şekil: 29 1960-1975 Döneminde Tarım Kesimindeki Işgücünün Toplanı Işgücüne, Tarım Kesimi Gelirinin de 
Toplam Yurtiçi Faktör Gelirine Oranındaki Değişmeler 

Kuznets, sanayi sektöri.i ile ilgili olarak da, bu sektorcl_e 

j_stihdam edilen iş:S,ücündeki artış oranının, sektörün gayri safi /LU't

içi hasıladaki payının g6sterdi~i artış oranıridan. daha yüksek ola

c&.~ını ileri sürmektedir (210), Yapılan bir çalışmala ise; 1950,-

1970 döneminde Kuznets'in bulgularından farklı bulgular bulunmuş vG 

srnayi sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıladaki payının gösterdiJi 

artış, işgücünün payının gbsterdi,?,i artıştan daha yüksek olmuşt-~(211) 

Kuznets ı in b.ıiJi ._haş.kai .bul.bıisu da·, tarım sektöründe çalışan·· 

•:şına nisb1 hasıla, toplam çalışan başına düşen nisbi hasılaya gi:;r3 

:l8.ha düşük olmasıdır. . .:.·. Bu düşüklük E:·,;:;lişmekte olan ülkelerde, c;oliş

rıiş ülkelere oranla çok daha fazladır, Başka bir deyişle tarım }cc;:ıi-

(210) KUZNBTS; A.g.e.,·s.410• 

( 211) T'Urkiye ı de 19 50-1970 döneminde gayrisafi yurtiçi hasıladaki 
payda. yüzde 24.16'dan J6,67 1y8 bir başka deyişle l'e 1.5; 

içgücündeki payde. da yüzde· ~~)..,15'den 29.15'e•başka bir de
Yişle l' e 1. 4 şeklinde artışlar &)crülmektedir i Bak. ECEVIT
OZÜTÜN; A.g.e., s.52, 
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:ıünd e verimlilik, tarım dışı kes imler e göre çok daheı. düşüktür ( 212). 

Bv dı.ll'uırıda gelişmekte olan· ülkelerde, tarım sektöründeki 

G\'~c;;lık verimlilik, gizli işsizlik ve eksik istihdam onemli bir sor·;_m 

•;;lmaktadır. Ülkemizde de tarım kesimi:üde çalışan başınE~ nisbi hesı11'.·.: 

iJ irden küçük b ir sayı olarak görülmekte va aynı zamanda da düşme s,';)_

li.t.li göstermektedir. incelediğimiz dön Gm içinde 196 O yılında O. 50 o

ln:::ı bu nisbi hasıla sayısı, 1975 ;y-ılında 0.41 olmuştur (213). Be.:'>'-':.-

:;:oı)Jılun sonucu olarak da, ülkemizde ki§ i başına gelir arttıkça tarEı 

sektörünün nisbi verimliliğinin kötilleşeceği ileri sürülmektedir (:::-14). 

Sanayi sektöründe ise çalışan başına nisbi hasıla., 1970 yılında 1.25 

civarında olmuştur (215). 

tarım 

l-ı ~ma ~--ı..:;H 

Ülkemizde tarım kes imindeki d-J.şük verimliliğin nedeni, ;:;-ine 

kesimindeki sermaye yetersizlijj·i, gizli işsizlik ve eksik ç:::,

ile açıklana b ilir. Bir yazar 11 GE.leceği yine de kırlarda are:uıwk 

tu·cli:usundaki politik proı§>Tamlar, bu :.:,eçiş önünde •••••• son wııutsuz

luktur ,. ••••••• Zira Türkiye 'nin kırlc:Tı o eski yoğunluktcıki bir cınc.::-

.::;i zaten talep etmemektedirler. Kcn tl er bir yana, kırler de. bile sos

yal üretimin ça,;daş biçimleri milyonlar ce. kır insanına ,ancr.k kırl<~~rdan 

l:opmaları bildirisini getirmektedir. ileri teknolojiler artık k en ts el 

c,cli§im süreci ile zorunlu bir baL~L=mtı içinde, Türk kırlarına inanıl-

I!l<:lZ boyutlarda girnıektedir. Belirlenen gelişim tarım kesiminde i:s;si:ict,1-

nti ücretli duruma getirdiğinde de, §ÜphGsiz ki emek gelirinin _p2,y:;_ 

iJi:l~niyecektir" demektedir (216). 

(212) KUZN~TS; A.g.e., s.410. 

(?13) Çalışan başına sek:törel nisbi hasıla sayısı, sektorün ge.yris<:::ı.ı 
yurtiçi hasıladaki payının, yine sektörün toplam işgücündeki ~F-

yına bölünıuesi ile bulunmaktELd.ır. 

(214) LCEVİT-OZÜTJN; A.g~e., s.53. 

( 215) 11bü tün ülke ı§,Tuplar ında sana3ri s c::kt orünün çalışan bal9ına ni sb 1. 
hasılası l.O'ın üzerinde olup, TürkiYe için de durum aynıdır. 
Ayrıca Türk verileri incelene:r1 19 50-1970 dönemi içerisinde bu 
sayının 1.14 civarından 1.25 civarına çıktığını ,:sosterıneldc:.ir. 
Oysa Kuznets 1 in inceleme yaptı,Sı ülkelerde en az t:-;:lişmiş ~;.i,·c;ıı)

la9 ortadaki grup arasın~a sc::~c1ece l.lO'den l.l4'e kadar küç~:~1: 
bir artış gGrülınektedir. Bt.mun Türk sanayinin oldukça hızlJ. ·c:L:l
yümesi ve teknoloJik modernleşmenin tj,r bşşka belirtisi olG.u~u
nu sanıyoruz." Bu konuda bak.A.g.e., s.54. 

(216) Ali GEVGILİLİ; Milliyet Gaze_-t_esi, 23 Aralık 1976. 
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Yukarıda belirtildid;i gibi, 1975 yılındaülkemizde yurtiçi 

faktör gelirlerinin yaklaşık yüzde JO'u tarım kesiminde yar2tılm:ı.ş ve 

iktisaden faal nüflısun da yaklaşılt yüzde 62 'si bu kesimde istihc1c.m 

edilmiştir. Buna karşılık tarım kesimindeki iktisaden faal nüius1::n 

yaklaşık yüzde 4 'linü oluşturan ücretliler 9 tarım kesimi yurtiçi f:J.k

-cör gelirinin ancak yüzde 2.86 'sını, toplam yurtiçi faktör gcliı'inin 

de yüzde 0.85 'ini alabilmişlerdir. Gürüldüğü gibi de tarım kes~·-m~~:n.c-~ e 

istihdam edilen gerşk: işgü~ü ve gerekse ücretliler, oran olarak 

yurtiçi faktör gelirinden çok düşük bir pay almaktadırlar. Sorı_ma 

e:r::tek t,olj_rleri yönünden bakıldı;~ıncJ.a da, bu kesimde ücret ~~E.li:..'lc~ri

:ain düşüklügü, toplam emek gelirlerinin payının da düşük olara~c i:ıe

lirmesine neden olmaktadır. Yine belirtildiği gibi 11 'Iarım keıo.:i:::in

deki iŞı§,ÜCÜ fazlası ve S ektörlerara sı ikti s aden faal nüfus ba J.na ve

rim farklılaşması, ücretlerin zaman içeresindeki de3işmelerini de 

etkilemektedir (217). 

2. SERVET D.AGILIII/IINDAKL :s;İTSİZLİKLER 

Bir ülkede gelir da,ğılımındaki eşi tsizliklerin kökeninde, 

servet farklılıklarının bulundu,:;:u bilinmektedir. Genelliltle de ser

vet farklılıkları 9 toprak mülkiy·::;tinin ve parasal s ervetlerin b elir

li kişilerin elinde toplanması ile, üretime iş.tirak eden faktörlere 

(:_eğişik fiyatlar ödenmesinden ileri e;elmektedir. Bu çekilde de ·üı'et

-~cen faktörlerin dağılımındaki eşitsizlik, sonunda çok farklı faktür 

;-:.:_elirlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Çünkü faktör dağılımından 

(,elen farklılık, se:rvet eşitsikleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Genellikle emek faktör:i. sahi;pler.L .. ile, küçük üreticilil~ :.:,e

liri elde eden küçük serbest meslek s&hipleri toprak ya da parasal 

scrvetlere sahip değillerdir. Buna ba3h olarak da ücretli ve maaşlı

lar ya da başka bir deyişle baj,ımlı çalışanlar, bütün ülkelerde s er vet 

E:C?JJ.ipliği yönünden yoksul grupları oluşturmaktadırlar. Günümüzde br'_ 

crupların belirli oranlarda tasarru~fta bulunabildikleri ve servet sa

hibi oldukları görülmekle beraber~ bu durumun da daha çok gelişmi§ 

ülkeler için .geçerli olduğu:hilitl.meki.i.exlir. 

(217) Bu konuda bakc :BURUK; A.g.e.t s.l21. 
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Bilindiği f_;ibi gelişmekte olan ülkelerdeki ücretli ve maaş

lıların, yerine getirilememiş, birçok arzu ve ihtiyaçları bulunmak

tc:r~tır. Gösteriş eğilimi gibi etkenlerin de hızlandırılmasiyle, bu ar

z·,,. ve frıtiyaçların yerine getirilmesi için bir yarış başlamaktadır. 

3onundcı. da bu gruptakiler 9 gelirlerinin çok büyük bir bölümünü tü

k(_~tı;ıelccedirler. Buna karşılık gelirleri yüksek olan diğer faktör sa

lli:;)lc:ci ise, gelirlerinin ancak küçük bir bölümünü tükettiklerinden; 

scrvr.:;tleri giderek artmakta ve bunları:-ı. gelirleri bağımlı çalışanlar 

aleyhine büyümektedir. Sonuç olarak da başlangıçtaki toprak mülkiye

-Gtndell ya da parasal servetl·erden gelen eşitsizlik, gelir dağılımın

d; Li c::;;itsizliklerin kaynağını oluşturmalctadır. 

Ülkemizde servet dağılımını ortaya çıkaracak yeterli bil

e;.i.lcrin olmaması, kesin sonuçlara varına:nızı engellemektedir. Ancak 

c~Gla·~·lı şekilde de olsa, bazı çalışmalardan yararlanarak genel değer

lm ~Gl ei' yapılabilmektedir. Bunun iç in de yara -'cı lan toplam yurt iç i 

-~,::~:::;a.rru_f'lardan, toplam gelirden ve toprak dağılımından hareketle, 

uı;~e:;~izc;_e servet daeılımındaki eşitsizlikler· belirlenrneğe çalışıla-

caktır. 

Bil indiği gibi, servetin kaynağı tasarruflardır. Bu neden

lo c1e ~)nce çeşitli üretim birimlerince 3rc:,~cetılan tasarrufların, kamu 

ve v;:; cl kesim arasındaki dağılımından hareket edilecektir. Ülkemizde 

tasar:;_nufları belirleyen, ayrıntılı çalı.:maların olduğu söylenememek

"Cc(· ir. Devlet İstatistik Enstitüsü 'nce br-.zı çalışmalar yapılmakla 

'Jiı':ı.i\:-~e, bu çalışmalardan da çeşitli nedenlerle yararlanılamamakta

c~ıı'. tilks.mizde tasarrufların, kamu ve öz el kes im arasındaki dağılımı

nı :.H:lj_rleyen bir çalışmaya göre (218) ~ 1973 yılında yurtiçi tasar-. 

rı_:QC::,r içinde özel tasarrufların p:ı.yı yü!C~de 51.1, kamu tasarrufları

ınn ::_x:~:ı;"ı ise yüzde 48.9 olmuştur. 196 3-197 3 doneminde özel tasarruf

ı:-,ı'ın ps.yı yüzde 45 .ı ile yüzde 51 .ı, 1:aı:.m tasarruflarının :p2yı da 

;·,-üzr:~c 54.9 ile ·yüzde 48.9 arasında b ir de (;i sım e göstermiştir. Gorüle

c<<.:ıi :;:l.bi de incelenen dönem boyunca_ düzenli olmamakla birlikte ,ö

:-z,.:;j_ tecarrufların payı artarken, kamu te?,;::ıe..rnıflarının payı düşmüştür. 

Aşağıdaki tabloda, belirlenen e~~ ilimler gôrülmektecUr. 

~-G'?lÖ) Sev il KORD1ı1; iıöz el Tasarruflar VG Halk Sektörü n §_üki..Lmet Proğr,a
mının getirelitti Yeni Pl~nlama S.o.runları SeminEJ.Ei ,.Ki ta~ I. 
Eak1eeh1r İ.T.İ.Akıid~mis!~aQt~j9ifti, No.l20/72, Eskişehir 1974;r-
s .8), ~ab lo :ı. · · • · 
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'I'ablo: 6 5 196 J-197 3 DöneminG e Toplam Yurtiçi 

Tasarruflardaki G<üişmeler 

:Toplam Özel Tasarruflar Kamu Tasarrufları 
'Yurtiç· i ,-------------------- ·-+--' Milyon YL~ de ı:ViiiY:ü~--~----- YÜ-zd.·e· ...... ---· 
Tasarrufları 
(Milyon nc)l U. Olarak n. Olarak 

3819 

5955 

6289 

8335 

9101 

9875 

52.8 

.51. 3 

,~ Q 3 ·+·.._;. 

4642 

4891 

5737 

7457 

8627 

54 .. 9 

45.1 

47.7 

47-2 

48.7 

51.7 

' -, ,, .-r· () 
{-'-:J \. 

8461 

1084(; 

12026 

15792 

17728 

20458 

23232 

27297 

34362 

44061 

59122 

11458 

13986 

18970 

22804 

30197 

49 ·3 

51.2 

10583 

11774 

13311 

15392 

21257 

289 25 

48.8 

44.8 

48.2 

48.9 

· ıcı 7l 1 :Yı-

~ ~-:~JtT2 
' 

51.1 

Kaynak: Sevil KORU1:l; "Özel Tasarruflar ve Halk 
Sektörü 11 Hi;_Lküınet Proğramının Getirdi '.~i 
Yeni Planla.me. Sorunları Semine~i 9 Ki tap 
.f, Eskiş~'J:-dr İ~T·~-·.!~ad_~~Lisi :Yayını No~ 
120/72, .Eski Ş(illi_E. 197 4-, s .83., Ta, b le> .~1 .-

, . 

Özel tasarruflardaki artışlar, servetin yaygınlaştırılması 

~röni.tncJ.en gEmel bir fikir vermektedir. Ancak onemli olan, servetin 7/8. 

da tasarrufların hans,i sosyal gru:plc:.r tarafından yaratıldığıdır ~ Ser

vctin kaynağının, tasarruflar olması rı:-,dc.rüyle 9 tasarrufların sosyal 

{_~ru:plar arasındaki dağılımının önem 1-,;:G.zandığında şüphe yoktur. 

Bu nedenle de özel tasarrufların, hangi sosyal gruplar ta

ra:fınL;.an yaratıldığının bilinmesi zorunlu olmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda,. özel tasc.rrufların dağılımları gôrü1-
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1963 

1965 

1966 

1967 

1969 

1970 
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Tablo :66 196}-1-973 -Doncmind·e .-Ö~al. .... Tasarrufların Da.~·ılımı 

Özel Tasar-
ı ruflar Toplamı 
f (Milyon 'l'L. ) 

ÇirJ<:et (l·:ra),sarruf"lar~ Hanehalkı --~~~-. 
- \ Ts,sarrufları ( 2) 

ı----------~~-- .... -·---------~"-------~--·---+--····---·-------·--·--~---····· -·---- ........ j 
(lVlil;{on 'iL.) Yüzde (Milyon iL..)) Yüzc'.e l ! 

3819 

59 55 

6289 

8335 

9101 

9875 

11458 

13986 

18970 

22804 

30197 

Olarak Ol2rak: 
--ı 

; 

750 19 .6 3069 80.4 
1 

832 14.0 5123 86 .o 
1065 17.0 5224 83~0 

1465 17.6 6070 8 r; ;: 
: ... . '"( 

ı 731 19-1 7370 80.9 

2311 23.4 ı 7564 76 
-

.u 

2397 21.0 
ı 

9061 1 
1 79 .o 
1 

2760 19.7 ! 11226 Q(l 3 V'-'e 

2909 15-3 ı 16 061 
i 

8/; .• 7 

4740 20.8 
ı 
: 18064 79.2 i 

1 
1 

6528 (3) 21.6 ! 23669 7(') 

ı U• :1 J 

Notlar: (1} Şir\ct tasarrufları 9 ;yalnız kuruın1ar 
ver~isin·::ı tasi şirketlerin tasarn.rila-
rıdır. 

(2) Earıel::.alkı tasarrufları da, nekit ıx:-:r2, 
Vallesiz tasarruf mevduatı ,vadeli tc:,;:::;ar
ruf mevduatı 7 devlet tab.vill:el:::i .. , özel 
şirket tahvilleri 1 doğrudan yatırıma 

yonr: .. I en tasarruflardan oluşmaktadır. 
(3) Gr::çici t2bmin. 

Kaynak: KORUM; A.~~·m•, s,88~ Tablo :3. 
Bizi öncelikle, hanehalkı -[:;.g_sarrufları ilgilendirmektc,~ir. 

T,'.bloda da e;örüldüğtt gibi 1963-197 3 C. cinemi boyunca ,hanehalkı tass.r

r-nflarında mutlak olarak artış cln .. ak1a birlikte, nisbi artışlard2c 

düşme söz konusudur • 1963 yılında toplam tasarruflar içinde, hanc::,o.l

kı tasarruflarının oranı yüzde 80.4- ol ur k en, bu oranın 19 7 3 yılınc1.n 

:r ,zö.e 78.4' e düştüğü gorülmektedir. Buna rağmen toplam tasarruflar 

t~inde ho.nehalkı tasarruflarının yüzele 78.4 olması,ônemli bir t:Seli::JmC: 

vlıü;__Jrtadır o Ancak hanehalkları içincıski grupların bilimnemesi j c:_;r:;u~ :ı_ 

yargıya varmamızı engellenıektcClir, 

Çünk'J. hanehalkı tasarrufları, şirket tasarrufları dıı;;ıTl(.-~8-

ki bii tün sosyal gr""J.pların tasarruflarının; toplamından ol uşnıaktac1ı::c". 

:Du ·dıirum-' da bir Ciar boğaz olarak or-Gc-.. ya çıkmaktadır. Bunun nedeni uc, 
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lıc-ı.nehalkı tasarrufları içinde ücretlilerin, serb~st meslek sahipleri-

nint çiftçilerin ve kurumJ;:.g;~svergisinç:ı tEı.b~ olm.ey~n· şix:.ketl~X:i:ı.Jl,:i~r..~.

sarruwlarırıın. nisbi ağırlıklarının bilinememesidir. Ayrıca_ şiı:.lcet~ 

te.sarrufla.rı ,_ .yalnız·ca kurumlar vergisine tabi .§.i~ketleri ı..k.a~$~J;l 

için de, ku.~uınlar: ·vergisine tab i olmay._a:q_diğer bü ti.ip- ~:t~~J.xttii:o::. 

leL:.n de tasarrufları, hanehalkı tasarruflarının büyüme s ine yol aç

J."c<.'ktaD.ır. Sonuç olarak da hanehalkı tasarrufları içinde, kurumlar 

\":'.ı·~.isine tabi olmayan şirketlerin, ·Ecretli ve maaşlıların, çiftçi

~-c:,·in ve bağımsız çalışan serbest m,-:;slclc sahiplerinin tasarrufları 

l! irl j_kte yeraldığı için, hangi grupların tasarruf ta bulunabildikleri 

;;m d~:;_ servet sahibi oldukları bilinememektedir. 

Görüldüğü gibi ülkemizde ö7.ellikle servetin dağılımını 

uc1irleyebilecek bulgular yoktur. ·Bu nedenle de servetin kaynağı ol-

cl U(~,-ıını:, varsaydığımız tasarruflardan h:u eket edilmesi zorunlu olmuştvx. 

Tasarruflar dışında, gelir de.@;ılımından da hareket eder cJ.c, 

b:::.z ı :::,sn el değerlemeler yapa b ilm e ola:::ı<::~:;ı bulunmaktadır. Çünkü gelir 

(~~,:~J..J.ımındaki eğilimlerin bilinmesi ile, hangi faktör sahiplerinin 

,::~:.·;_rlerinde artış olduğu belirlenebilccektir. Gelir dağılıc:ıındaki 

in1. ;:r·cısıların da, faktör sahiplerinin tasarruf eğilimini ve buna. ba,E

lı olarak da s er ve tl erini artırabilcce;~~i s oyleneb ilecektir. Miras dı

Y~n:c:.(.~alü servet in kaynağı gelir olduğu için de, gelir dağılımındaki 

cr;_ıitsizlikler aynı zamanda servet da,§;;ılımındaki eşi tsizliklerin de 

:~_ .. jstergesi olmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda 1973 yılında, mesleklere göre hanehalk

laı~ının ve toplam gslirin dağılımı go:c·UJ.nıektedir. 
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Tablo: 67 1973 Yılında I .. 1esleklere Göre Hanehalkının ___ _ 

ve Toplam Gelirin l!at';ılımı 

r Hane \Hane Toplam 
1 -,·--c~- --,.KLT.D ) LL.- ık> .u J.;; .ı::.u 

Toplam 
Sayısı ! Yüzdeleri Gelir Gelir 

i 
ı--------------~------------~~--------~~~~~~~~~~~~±----------

ı 

• ' 
(Milyon TL.) Yüzdesi 

1 

1 Çi:ftçiler 3.032.202 44.0 70.111 41.2 

~ Büvük Ticaret 1 .., 
! ·- c .... 
'v\.c 0anayır.ı, 

; S c:rb es t Meslek 
1 

Sc.hipleri 53.506 0.8 9. 286 5.5 + 

Tic:::rst Erbabı 80.225 ı.ı 8.913 5.2 + 

JJüz İ~; çi ( a) 

:Ssn~:.:tf ve 
;::::,::ı.na tkarlar 

J.):i._;:er (b) 

:.C:JPLltiıvi 

853·348 

790.875 

ı. 089.156 

995.722 
' 
IS. 89 5. 034 

12.4 

11.5 

15.8 

14.4 

100.0 

12.391 7.3 

21.560 12.7 + 

25.286 14.9 

22.442 13.2 

ı 70.269 100.0 
1 

-------------~---------------------~-----------------------------! 
• r ,-. 

...... -. ' . . • ~ +:.:. •• -L. ,.) ·.._,· ' 

Notlar: (a) Düz iççi terimi niteliksiz (vasıfsız) 
işçi anlamında kullanılmış. 

(b) Bu 5Tur•ta kalifiye işçiler, teknisyenler, 
tarım işçileri, beyaz yakalılar, rantj_
yeler, craekliler, mesleği belli olm&jT(I_n
lar yer almaktadır. 

Kaynak: :OPT; Gelir Da:;ılımı 197 3, A_.g. e. ,s .16 O, Tablo : Vli-~ 
Tablo sonuçları 1973 yılında ülkemizde toplam hanehalkle-

l"'Eıın yüzde 44!ünü oluşturan 3.032.202 hanenin, toplam gelirin yüzc:_e 

']-l.2'sini aldığını gostermektedir. Jh_:\na karşılık hanehalkları için6.c 

un küçük oranı oluşturan büyük ticaret, sanayici ve serbest meslek 

sahiplerinin toplam gelirdeki payının ise yüzde 5. 5 olduğu ortaya 

çıkıııaktadır. Tablodan çıkarılacak onemli sonuç, ülkemizde büyük ti-

caret, sanayici ve serbest meslek sahiplerinin, ticaret e:cbabının ve 

mcmı.xcların toplam gelirden aldıkları payların, toplam hanehalkları 

i~:indeki oranından daha büyük olmasıdır. En iyi durumda da hanehalk

larının 0.8 'ini oluşturan buyük ticaret, sanayici ve sex·best meslc.:k 

z;JJ:ıiıJleri olmakTia ve .. bu grup gelirin yüzdE- 5 .. 5'ini almaktadır. ikiE

ci c~urumda iyi olanlar da, ticaret erbabıdır. Ülkemizde gelir dasılı

mı yönünden en kötü dururnda olan meslek t:srubu da düz işçilerdir. 
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Ik {-,ruptakiler toplam haneler in yU.zcı_e 12.4 'ünü ol uŞturme.larına k~t:~'c;ı-

1ıJ.<.:, toplam f:8lirin ancak yüzde 7.J'c,ınü alabilmişlerdir (219). 

Tablo sonuçlarından da gö::."~üece,:_ti gibi 7 ülkemizde hane::.-,. ~ :~

Je::_:L:'J. içinde en düçrUk grubu ol uştur an b i;;yük ticaret, sanayici ve s eı·,_ 

l:. e;:ıt meslek sahiplf.:rinin toplam e:;elj_rc~eki payları 9 hanehalkı sar:.L_-

rınc.J. eiÖr6 qüyük olmaktadır. Aynı e,t,:ilinüerin ticaret erbe,bı için : ·0 

.:;c:çerli olduğu [:,örülmektedir • .Bu..na kar,:,nlık da düz işçiler, çiftçil.eJ:' 

ilc esnaf ve sanatkarların gelir pnylarının düşük oldu);u bilinme.l:::i;ocür 

Bı,.ı d urumda da toplam gelir d en daha ~;-~;.~m cJ.-;: :pay alan gr u pl>:,rın ta :::,n,~ı:

r;.;.I·ıarının9 dolayısiyle de servetlerinin gelirden dnh;::.. düşük pa;y- ;:ütm 

:')~'-clplar aleyhine c_;jderek büyüyeceğinci.e şüphe yol;:tur. 

Buraya lwc.ar parasal serve:tl<:"::rdeki eşitsiZlikleri belirlG

ıııe;;rc çalıştık. Daha once yapısal etJ.;:enlerin ilki olarak belirledi2;·i

miz, "Ikili Ekonomik Yapı ve Gelen8k:~: el Sektörün Ağırlığı 11 ile ilL;ili 

i;:ıı:nmda da gorüldü,~ü gibi' ülkemizde tarım kesiminin ekonomideki acır-

lı.'.ı gelir dağılımını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle ce 

-::z~ı1 J.m sektörünün ai:j;ırlık kazandığı tüi<::elerde 9 toprak mülkiyetinin 

Cc..:ııımındaki den5es izliğin, serve-c da fc;ılımını da etkileyeceğind e 

~:·;Lı:;be yoktur. Gelişmekte olan ülkelerde de büyük servetlerin, topra:: 

u!.t1lüyetine dayandı2ı b ilinmektedi:L". Bunun için de ülkemizde tarım

cc:ü toprakların da:~ılımının incelenmesi, sE:rvet dağılımındaki eşit

c-Ji':~liklerin belirlenmesi yonünden önenı kazanmaktadır. 

Ülkemizde tarımsal topraluarın mülkiyetinin dağılımını b8-

lirleyen veriler ol:mamakla beraber ;c.::::cun kesiminde işletme büyükl.:;ri 

ile ile,ili bilsiler bulunmaktadır. Ancak işletme büyüklerinden haı~r:;

~·=~~-cıc, tarımsal toprakların dağılırııının ne oranda belirlenebilc:ce(::i 

de ·cart:ı..şma konusudur. Çünkü işletme sahipliğinin, herzaman tarım;ö::::_l 

mLtlkiyet salıipliğini de belirledi2;i söyl~mememektedir. 

(:_l9) Mesleklere g0re Gini Oranle.rı da9 çiftçilerde (0.567B4), esnaf 
ve sanatk~rlarda (0.41528), bi.iyük ticaret ve sanayj_ci, serbes·l; 
meslek sahiplerinde (0.3946~-), memurlarda (0.37139), düz işçj_
lerde (0.37102) ve ticaret erbabında (0.33405) olmuştur • .Bu 
durumda en bozuk gelir dağılı"nı çiftçilerde ,en dene;eli gelir 
dağılımı da ticaret erbabı meslok z.,rubunda görülmektedir. J.:ı:~L. 
DPT~ A.g,e., s.l62, Tablo:V-2. 
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Ekilebilir toprakların işletmeler arasındaki dağılımı ile 

il(;ili çalışmalar, Devlet İstatistik Brısti tüsü 'nün "19 52 Sonbahar 

.. -11-ni~.Jj._", "1963 Tarım Sayımı 11 , "1970_J.§l:'fm Sayımı" ile Kö;;r İşleri Br~-

kanlıgı 'nın 11 Köy Envanter Etüdleri 11 çc,lışma1arıdır • 

.Aşaltıdaki tabloda belirlenen l.uJ_gular görülm8ktedir~ 
Tablo: 68 Ülker'kizde Çeşitli Sayımİara Göre Tarımsal 

Toprakların Da~ılımı -···-·--· -------------·- ...... ı ı . . ' " - : 
1 1952 Sonbahar Anketi 1963 Tarını Sayınııl Köy Envanter 
; (1) : (2) 'Etüdleri (3) 
ı-·--·--..---·--~- -··· :··~--- .. ----- .. ·-----.---~---------~------·-----;-----.. ---·"· ···----l·-·----------··;· _,_ .. _ . j 

ı 

! Aile Toprak- A:i.le , Toprak- . Aile · Toprc'~~-
• - 1 

'Yüzdesi ları:ı:.ı. ~- Yüzdesi ların :Yüzdesi' l&rııı 

~------~-------i-Yüz d es i . ___ ___!ü_zd_es i _____________ .,.._Y_ü~_(c_s:j-

l-50 

31-100 

lC'l-200 

?01 + 

62.10 

21.90 

10.30 

5. 70 

18.60 

20.70 

19.30 

41.4J 

lb.ll 

9.40 

3.70 
' 

24.39 

23.87 

23.74 

28.00 
·-------'--- ... ··---·- ··---

77.8 ":ı ~~ , .. _ . 
.) .,. .. -_ 

Kaynaklar: (1) Dİ:;; 19 50 Ziraat Sayımı Neticele_r_~ı_, 
"J.py:i.n rLo. 371 9.Ankara.~l96 5, s .124. 

( 2) DİB; 196 3 Genel Tarım Sayımı Örnel;:
lcme Sonuçları, Yayın No.477, Ar.lwTEt, 
1965, s.6. 

( 3) Köy İşleri Bakanlığı~ Cl'oprak ve ~sk~h 
Gcm~ü 1/i-i__Würlüğü; Köysel Alan Env<;;::l:.
t;::;:ı:'i9 .Ankara, 1971, Tablo:l8. 

Tabloda da görüldüğü gibi 9 toprakların zamanla daha da kt'.

'~-üldü,ğü ve böyle ce toprak temerkU.zünün ortadan kalktıti,ı görülmekte

c:.iı~. Toprakların J:larçalanmasına 9 min=ı.sçJ.lık düzeni ya da Toprak Ro-

form.u uYgulaması gibi etkenlerin yoJ. açtığı ve bu nedenle de toprcı,~;:

la:ı.."ıll. aile üyeleri arasında bölüştüri.üc!ü,~ü ileri sürülebilir. Bir (e 

11Tievlet İstatistik E'ı1sti tJ.sü 'nü.ı.'1. Anketleri "ile 9 "Köy Envanter EtU.dle

ı~:L ı:ı:ı'".eki toplam top:cak varlığının f8Tklı büyüklüklerde tesbit edilmir; 

olmasının da, işlet:ııe büyüklüklerini etkilediğinden bahsectilebiliı~. 

Juı.cak tarımsal işletmelerin küçülmGsirıin, ekonomik yanden yı::;.rarlı 

.sonuçlar vermediği de bir gerçektir. ç-cnkü toprakların bölünmesi so

nucu ortaya çıkan cüce işletmelerin, ıxı.zar için üretim yapabilmesi' 

·cc':::':ı.msal üretimi geliştirebilmesi vo s-:.;rmaye birikimi Gerçekleş~.:;L'c-

~:' iJ.meler i rrrüınkün değildir. Sonunda cla bu işletmeler, kendi-kendine 

y2tcrr~ez hale gelmektedirler. Buna bu.,;~ıı olarak da ya kentlere go·ç 

·ca§lamakta ya da tarım işçiliğine d.o,;ru bir kayma görülmel{tedir. 
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Tablodaki "K:::iy Envanter Eti.~dleri" sonuçlarına göre~ aile

l,.::'in yüzde 79 gibi büyük bir bôlÜt!rU, ancak 50 dekarın altındaki tn-

J_'ıEısLl topraklarda tiretim yapma olatc.a(ırıa sahip bulunmaktadır. Bu :::i-

2_ clGrin işledikleri toprakların~ toı~lcU!l topraklar içindeki oranı da 

;.::,ncak y'L.zde 34 o 2 olmaktadır. Buna karsalık 201 dekardı:::.n biiyük işl E::<ı

nelı:;re sahip olan aileler ise; topL:cn ailelerin yüzde 2. 4 'ünü ol u;;rc·~:ır

rı:.~:·c<:ı ve de bu ailelerin işledikleri -Go~uraklar, toplam işlenebilir 

.:o akların yüzde 22 's ini meydana .. ~eti:rıı; ektedir. 

Gorülece"'_;i gibi de, en son v:.::;.r·iler olan "Köy L:rıvanter E

tu~leri" ne gdre, ailelerin yüzd~ 79 1 u toprakların ancak yüzde 34.2' 

:rü ~L;;:l(.tmekte ve bu topraklar da, 50 c::.::karcJan daha küçük topraklar 

oJ.)ııc.~ld;8dır. Buna karşılık ıoo dekareLan daha büyük toprakları işleJCn 
yuzc, e 
ts.< oranındaki aile, toplam toprakların yiızde 42.13 'ünde üretim ya-

1J1:,1Jilme olanağına sahip bulunmaktadır. Belirlenen bu sonuçlar da, ·;u

~.:smizde toprak dağılımının önemli eş i ts iz likler ::SÖ S terdiğini ortaya 

.Bulgularımızda işletme büy-üklüklerinden hareket edildi]i 

iç:Ln, ·bu t,rupların işlettikleri toprz~.kların sahibi olduğu söylenemc~-

ı_: .. Jccedir. DPT 'nin bir araştırmasına c~.ırc de (220) 9 çiftçilerin anca\: 

;;;--C~z~,E: 70.2 'si işledikleri toprakla:cın sat.dbi olduklarını belirtmişler

c!.:L!'. Yüzde ll. 4 'ü hem toprak s ahi b i, hem ortekçı, hem kir c. cı, yüz ds 

18. tj. 'ü ortakçı ya da kiracı duru.munc~a bulunmaktadır. Bu durumda tama

lıten veys. kısmen toprak sahibi bulunı:m çiitçiler, bütün çiftçilerin 

.:.nce:,k ;rüzde 81.6 'sını uluşturmaktadı~:·. 

LPT 1nin belirtilen çalıiJm.c:.sı 9 tarım kesiminde 6 elir yetor

li'-i yonünden de ilsinç bulg;ular ileri sür::.:ı:ıektedir(221). Bu sonuçlara 

c,:.:::r."8 de 1963 tarını sayımından hareketle, işletmeler büyüklükleri yö

n: . .::ıc~cn üç ::,rupta toplanmaktadır. Birı:aci ,;rubu (1-30 Dekar) 9 ikinci 

,n;;_bu(3l-200 JJekar), üçüncü grubu da (~:Ol JJekar)dan btiy'l1k işl·3tmsler 

Glı)_;ştur·maktadır o Bi:rinci gruptaki is;letmeler tarım toprakle:trının ,yü~;;:;

(~ s S0.2'sine sahip olmakta ve toplam tarım nüfusunun da yüzde 52.1 'Lıi 

(220) LPT; 'furk KoyündL!g_S!~~nleşme }d(:j._liiJ.ıleri Ara§tı~ı:ne:.~-'- .. ~'.?J?.~~:-1 ~ 
Ankara, 1970, s.32, Tablo:l8. 

(221) DPT; A.g.e., s.35, Tablo:21. 
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ol-uşturmaktadırlar. Araştırma sonuçlarına göre de bu t.sruptakiler, ye

terli tarım gelirine sahip olmayarı sruplar olarak belirlenmektedir. 

İk in ci gruptaki işletme ler~ tarım toı-:ıre::J.(larının yüzde 46 • 2 'sini, tc::t

rımsal nüfusun da yüzde 43.7 's ini ol 1;_ş turmak ta ve de ancak yeterli 

~/üire sahip olabilmektedirler. Bı.ınlo.ra karşılık tarım topraklarının 

::.iadece yüzde 3.6 'sını ve. tarımsal :nc~fusun da yüzde 4.,1 'ini oluşt~.LJ..'<,~.n 

c_;ru:r:ı ise ,r tarımsal t,elirleri.. ihtiye.çlarının üzerinde olan ve tasar

rufta. bulunabilen grupları oluşturmaldadır. 

Aşağıdaki tabloda beLirtilen eğilimler t;orülmaktedir. 

Tablo:: 69 Tarım Geliri Ysterliliği ile 197 3 'I·arım Sa;yJ.ı-:cıı 

Sonuçlarına GGre İşletme Büyüklü[Sünün Kar,ıılc:ı.:;

tırılması 

----------------------------------- - - --T-! 

ı--
.AhAŞTIRliill SUNUÇLARI 

Tarım Geliri 

ln''r-ım ~.J-C~ ll Geliri Yetmeyenler! .. ~2.1 1-30 Dekar 

!Tarım Geliri Ancak Y etenl:-er 43-7 31-200 Dekar 45.2 

!rıı-,~ım -U..L ... Geliri Artanlar 4-1 201 Dekardan fazla J.6 
ı 

Kaynak: DPT; 'l'U.rk Kö;vünde Modernleşme Eğiliı1~
leri Arc.ştırrnası Rapor-ı, Ankara 1974, 
s.3:_.i, I'c::.blo:21. 

Buraya kadar ,ülkemizde~;:i servet dağılımındaki eşitsizlik

leri çeşitli bult;ulardan hareketle belirlemeye çalıştık. Bult;uların 

cösterdiği gibi de; ülkc;ınizde serv~?-G r.iağılımının kökeninde bir eS~i·c

sizlik yatmakta ve bu durumda emek faktürünün fonksiyonel Vie ki:şisel 

·Glir dagılıınını etkilemektedir. 

Servet dağılımındaki d sn,·:~es izliklerin kökeninde, paras.:::~ı 

-ve toprak mülkiyetinden gelen farklılıkların olduğunu e;orınüş bulunu-

yoruz. Bunlar yanında üretim faktörlc:;rine. 9 farklı fiyatlar ödenmiş 

olmasının da 9 aynı şekilde servet U.a{~ılımındaki eşitsizliklerinin ne

C"eni olacağında şüphe yoktur. Aşa}~ıc':.a üçüncü kısllllda bu d-urum incc-

J. <::miıektedir ~ 



- 497 -

3. .EAICI:Oli E IYii.TLARINA V".i'ı D:JLAY ISlYLA EJ.I!ıEK ]'AKTORÜNÜl'1 

:t· İYATINA MÜDAH.A.Llill:Z:Kİ :c~,Ttiı:S İZLİICLER 

Yurtiç~i faktor ı::;elirlerirün bolüşüınünde, emek gelirleri

rı:in düşük oluşmasına neden olan bir başka yapısal etken de, devletin 

faktör fiyatlarına ve dolayısıyla '"'-rıc::k faktörünün fiyatına müdahale: 

ı:ıcli tikası olarElk belirtilebilir. IJ:·ha önce birinci bölümde de ,;ö:-ı.~·l.ll-

c~ gibi, çeşitli ekonomik ve sos_.;:·-aJ_ nedenlerle devletler, rnüdalıele. 

:.~deıoek faktür fiyatlarını değiştirmektcydi (222). Bu. mud[:ı.halelerden 

br:3klenen amaç da~ bLzı faktörlerin fi~;:c::~tlarının normel piyasa ko~n:ı.l

l.e:..~ında oluşan fiyatlarından, d ah::.~ :fe.rklı olarak gı:Tçekleşmes id ir. 

:Bilindiği gibi üretim faktörlerinin Jiyatları kişilerin gelirlerini 

uh~,şturmaktn ve bu şekilde üretiıü tc.ktorleri sahiplerinin celirleri 

r::tJ:ölenmekteC.ir. 

Günümüzde devletlerin mi;,c~ahaleleri yönünden ons>n kazEın<:m 

:'.:;<,ktörün de, emE:~c faktorü olducu cl:::.ha once belirtil:.o.i'!ti. MGünürırUzc;e, 

·:.:~cret seviyesinin piyasa kurallarının serbest işleyişi sonunda bcli:c

lcn~nGsi olanaı:;ı tamamen ortadan kalkrüaktadır. Ücret }X) li tikasının ;;_ç 

ü::.J.crııli unsuru..'1dan~ ücretierin kam.ui.i tesbiti, uzlaştırma ve tahkim 

·;<_;:;0leri ve toplu pazarlık sistemlerinden biri veya birkaçı, ücre·l; 

seviyesinin belirlenmesinde degişik a;,::;_rlıklarda et.P->-ili olmaktadıı1ar" 

( 2:::3) 1 

Devletin asgarı ücretle:r·:i. tanzim etmesi, mahkemeler ve J:.ı;::.-

kcm kurulları tarafından ihtiyari 'JOJ:C:'. mecburi tahkim yoluyla ücı~Gt

lerin belirlenmesi ve ücretierin tanz:!_mi için toplu sozleşme hakkJ.nı 

tanıyan yasaların çıkarılınası ve kı d enı to.zmina tının ye.salaştırılme.sı 

:;ibi direkt yollar yanında, di_::ter c:;.raçlarla da emek fal{törtinün ii3ro:: tı 

ye.. da geliri dola;y-lı yoldan etkil·snsbilmektedi.r •. İş kanunları ile ça

lışma koşullarınJJ1 düzenlenmesi ve çalışma hayatının kontrol al tım:. 

Eüı:nması, devletin ekonomik amaçlarla işçi istihdam etmesi, ülke d"li.ze

]"inG. 8 emek faktörünün tam is tihdamı:ıın saclanmas ının ()nem kazanm<::sı 

c~c,lc:tylı şekilde emek gelirler inin iyil esıtirilmesini sar~layan polı.-ci-

ya da araçlar olmaktadır. 

( 222) Bu konudcı bak • . İkinci .. Bölürt., s .16 2-176 •. 

( 223) Alpaslan IŞIKLl; .TC?plu İş Sözleşnıeleri ve Türkiye Ekonomisi 
İçindeki Yeri ,A. Ü • .Siyasal Bil t:,iler ]'akül tes i Yayınları ,.Anka :r'z 
1967, s.ll7. 
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Ancak ulkemizde. emek :flırlerinin yurtiçi faktör [;cJ.irin

deki payını iyil~ştirici uygulc:uıc:üarın,çeşi tli nedenlerle yet<:t. ... siz 

kı:1.ldığı gorülınektedir. Özellikle de ta.rıın kesiminde, tarım dışı k\3-

simde uygulanan politikaların (:;Cçerliliğinin söz konusu oldu_;'-1 ileri 

sürülemez. Bu kesimde çalışma koşullarını düzenıeyecek Tarım İş .Kcmu-

ı1u yoktur ve 1475 sayılı İş Kan1J .. nu de. tarım kesimini kapsam dı,"}ı ·oırak4-

maktadır~ line tarım kesiminde asesari ücret tesbiti, t2rıın dı~.:ı };:esi

me güre daha yenidir ve tarım kesimi için özel asgari ücret tcsbi ti 

1973 yılından i tibaren geçerli olmuştur (224). Ance.k tarım kesiıninde 

asgari ücret uygulamasının olQ.uğu da şüpheli i_jörülmektedir. Bn c-~kin

lik kamu kesimi için ancak ileri sürülebilmektedir. Yine tarım L:~:si

rr:.inde s endikalaşma hakkının tanırınıasına rağmen 9 toplu s özleşme ı..ı.y 2,u

lamasının da genellikle kamu kesimiyle sınırlandığı görülmektedir. 

Sosyal Sigorta uygulaması da 1 tarım kesimini kapsam dışı bırahwkta

dır. 1975 yılı programında da bu e:;örüş paylaşılmakta ve "Toplu İs; Söz

leşmesi sistemi, asgari ücretler ve diğer yasal düzenlemelerin, ,~:e-

n ellikle tarım dışı s ektörlerde is tilıdam ed il en s igortalıl.e.şmısı üc-

retlilerin çalışma koşullarında etkili bir rol oynamaktadır." c~c::nil-

mektedir. Görüleceği . ;_ gibi de tarım kesiminde ortaya çıkan bu 

der boğazların, daha önce belir-:;ilen ys:pısal nedenlerden ilE.:ri cel.C'ı.i-

. -·· ~ ' . 

. • t, ..... f 

(224) Ülkemizde tarım ve tarım dışı kesimler için asgari ücret tesbi
ti, 19 51 yılından 1969 y.:ı.lın2 kadar mahalli komisyonlar ca ;';'c<ı_:ııl

mıştır. 1969 yılında ilk kez nıGrkezi bir komisyonla asgs.:ı."i t~c
retler altı bölge'ı.teebi t u~cilmişt:ir. Daha sonra 1972 yılı:rıda 
tarım dışı kesimler için, dört bölge üzerinden tesbitler yc.t:;;,ıl

mıştır ı. Bundan sonra da 197 4- ve 1976 yıllarında yine tarJ_Eı d.ışı 

kesimler için bu kez tek bir asgari ücret tesbit edilmiçt:L.'. Ta
rım kes imi için asgari Ucre t tesbiti is e ilk kez 197 3 yıJında. 
olmuş ve 16 yaşından büyülc ve küçükler için Uç bölge üzc~.'J.nclon 

tesbit ;y-apılmıştır. Bu tcsbi tler 16 yaşından büyükler ir;;iıı, 

21.00, 19.00 ve 17.00 ıL., 16 Jaşından küçükler için de~ ıb.OO? 
16.50 ve 14.50 TL.dir. Dsıl;ı.a porıra 197-:ıı. yılında ulusal düzsyc:.c 
16 yaşından büyük ve kLı.çükla" için tesbit yapılnuş ve .33.0'~' ile 
28.50 ü,. olarak belirlemn:Li) tir. 1976 yılı i tibariyle tc::.ı·::.Lı C:. ıçı 
kesimler için asgari ücret ;)O.'I.L.olarak belirlurırniştir • .;2-o ~:ıon 

ol,arak da 1977 yılında tc.i."lm dışı ke3imde asgari ücretlo:c 110.-
11. olarak tcsbi t edilmiştir. Tı.:~.rım kesiı:::ünde de 1978 yılJ.:::l·~~o 
l6 yaşındsn küçükler için 57.50 TL.l6 yaşından büyükler içir:ı. de 
90t1 •. asgari ücret tesb:Lti ya::;.'ılmıştır.Ancak bu arada 19:::ı.-1969 
dönemi cı.rc;_sında mahalli J:,:c.misyonlarca tarım kesimi iÇin c~S....oc..ri 
ücret tesbitleri de yapılmctl:la birlikte eygulamanın ne (; _ _:rc~oe 
başarılı olduğu tartışmaııe;ır. 
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Jinde şüphe yoktur (225). 

Tarım kc: s iminde ortaye. çıkan sorunların, tarım dışı kos im 

için de belirli oranda geçerli olc1'J)~u belirtilmelidir. Ücretle::..,in 

piyasa koşullarından daha üst düzeyde oluşması amacını i:üden müda

halelerin, tarını dışı kesmılercle de etkinlikleri sınırlı kalmclk-Gadıı'. 

Ozellikle küçük iş yerleri ve [:,2çic:_ işler yönünden,asesari ücr(:.d; 1.\Y

:~_ulamesının etkinliğinin sağlan(ı ~:ı tartışmalıdır. " Halen yv..r:j:r·lFk

te olan s is tem~_n gerek tesb:. tiııd e, gerek 'J..Y e::ulamasında önemli cL:cçlük

lerle karş~laşılmaktadır'' (226). Bu görüşün işçi teşkilAtları tura

fından da payla~ııldığı görülmekte vo "Asgari ücretlerin scı.dr:~cc tcsbi-

tinin·ô.~ğJ.l ,uy e;ulamasının daayrı bir' öne;i'' taş.ı&fğ:ı! tt v'Lı olirtilriıektediJ:.",. 

(2:2.7}; :Daha sonra dördüncü bölüindc:c~c: ı_::J;rül~oeğiegibi, toplu sc:izlo.g-

.:-,ı el erden ve /s osyal si- ,::;ortalardan y c·:ı:r:,rlEtııanların sc. yı s ın in da düqlLk 

cldu~ıi ·ortaya çıkr:naktad-ır.. -

lı..yrıca ülkemizde yapıs·a.1. ::ıcdenlerle, tarım ve tarım dı(;ı 

l;.:csimler arasında büyük ücret f.:ı.ı'klılıkları oldu_ğu bilinmektedi::c. 

Bu durum gelişmiş ülkelerin de sorlmu olmakta ve tarım-tarım dışı 

kesimler arasınd.aki ücret farklılıLl<:•.rını bide.cmek için de~politika-

lar:ın e:jeliştirildiği görülmektedir. Özellikle Ji'ransa 'ds 1968 yılından 

fwnra başlayan çalışmalar eonucu, tarım ve tarım dışındaki asgari 

Lc:c etler yaklaştırılmıştır. 196 3-197 3 doneminde Ortak Pazar Ülkel .. :~i 

ile ilgili b ir çalışmanın sonucu:ı.ı.a gür o de, tarım sektöründeki is; çi 

ücretleri, sanayi sektöründeki işçi ücretlerinden de,ha fazla artı ::;ı 

r;ustermiştir~ Bu eğilimlerin sonucu olarak da, tarım ve tarım dıs;ı 

ücretler arasındaki farklılık, gidsrek azalmaya başlamıştır. Ancnk 

bütün bu çabalara rağmen, Ortak Pazar Ülkeleri 'nden düşük gelir el

c~e eden grupların da, tarım kesimüıcleki ücretliler olduğu bilin:rn.'!k-

(225) D?T; Kalkınma PlAnı Üçüncü B8f? Yıl 1973~1977 Prograınız 
.A.'tg .. ~,s-286. 

(226) ZAİM; Türkiye'de Ücret ve Gel-irler Siyaseti, A.g:e.-,'8.218-219 .. 

('C2~-7) TÜRK-İŞ; 9 ... Genel Kurul Çalır7ııı.a :1.a_ıı_oru9Ankara: l973! .. 3L!.i8Z~-......-... _ -· ==--
:_) . .'~·.:.: / ·' 
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Aşağıdaki tabloda 1973 yılınd.:::, bazı Ortak Pazar Ülkeleri 

ilc: I'f~:ddye 'de sanayi ve tarım sektorLmd·c:::<.:i kalifiye olmayan işçile

: . .:ill ücretleri görülmektedir. 

Tablo: 70 19 7 3 Yılı:Q.da S eç il~'liŞ Bazı Ortak Pazar Üllwl e-

rinde ve Türkiye'dc 9 Sannyi ve Tarım Sekteründe 

K::difiye Olmayan İşçilerin Ortalama Saatlik 

Kazançları (:iYI illi J?:_':c':::lara Gör e) 

iürtalama Saat Ücretleri 
ı 

! VLIC:.:Jı El.\ 

Tarım Kesimindeki Ortalama 
Saat Ücretlerinin, Sanayi 
Kesimindeki Ortalama Saat 
Ücretlerine Oranı 

' 
' 

ı 
' ı 

! 

D D. rı ~L~·.ı.a:.., ka (ı) 

JJıı,:.l~lE)E. (1) 

l' ., Al]:ıanya (l) 

I-~;~-l~~rLı (l) 

Eullanc~a (l) 

T--, .; l -·-·,re 
..ı....L.i..:...:_1.l..- Lı·.:.: (1) 

:~{Ul~ ı<·~ı:ı:~J (2) 
....... ~-... ·---···-

16 • 58 

5.00 

5. 26 

5·77 

6 . 40 

0.46 

2.6 3 

Kaynaklar: (1) 

ı 7.91 

7.66 

7.57 

9.70 

6.75 

0.79 

(Yüz d e Olara le) 

93 

65 

59 

94 

58 

37 

Jacques BU:ill_~-ciN.1T; Avrupa Ekonomik 
Toplulr_ ~u:11C.a Tarım İşçilerinin Ücret
ler i 11 , Ayı"upa Ekonomik Topluluğu Üz e-
r ine Ç 2vi:c il er IV, (Çev i. Taner IURAHA~ 
SANOGL·:J) ;t;skişellir İ,T.:t.Akademisi Av
rupa Ekononük S::·opluluğu Enstitüsü Yaxı
nı No.lD, :Cskişehir, 1975, s.l26 ,Tablo: 

(2) Türkiye ile il:-!;ili veriler 9 tarafımız
dan he fciC't_,_::lar.ı.mıştır. Tarım kes iınindel:;:i 
ücret tabninlerindeı 1973 yılındaki as
gari ·ücret esas alınmıştır. Se.nayi ke
simi için c~ e: si.:;ortalı işçilerin orta
lama 'Lwı·o·c1erinden hareke -c edilmiş 9 dG
ha sm~J.."F:. D',ılu:nan giinlük ücretler de, r3C'.· 

at ücretine çe·vr.ilmiştir. 

:Bu konuda bak. js.sques BOURRUL::ı~~; "Avx·upa Ekonomik Toı)1uluğu.ncla 

~i:arıın İşçilerinin Ücretleri 9 _Ji..yr:J..pa ~konomik _T~-J?.~~l11:ğ·~J!zeriE._~ 
Çeviriler IV, (Çevi.Taner KARAEASAFOGLU);Eskişehir I.T .. I.AkacL;
D7i~·i· .A;r~pa Ekonomik Topluluğu sıs ti tüsü Yayını No .10 7 Eski şe
hir, 1975, s.l27. 
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4. ÜLIG:JviiZIN GE.Ll~l'v1.E SÜR:CClrmE OLU~U VE KİŞİ 

BAŞINA GELIRL:ERİN Du~:)I<LuGÜ 

Ülkemizde emek faktörünt~n y·urtiçi faktör gelirnc:Len düşttk 

!_Jay almasını etkileyen bir başka ya.:ı:.ıısal etken de, büyüme hızının ve 

1nut--. bağlı .ol.arak da kişi başına dli§b·ı <i:·elirlerin düşlik olmasıdır. 

BB,';>ka bir deyişle yurtiçi faktör geliTinde ve kişi başına g,elirc1ski 

(1üşü};:lük9 emek gelirlerinin de düşük c1üzeyde oluşmasına neden olrnal;:-

Bilindiği gibi bir ülkenin gelişmişlik derc:cesine göre O. c;, 

gelir bölüşümUndeki eşi ts iz lik artmakta ye:. da azalmaktadır. :Bunun ne

c~cnj_ de; düşük düzeyde oluşan toplaın yurtiçi faktör gelirinden, ö:scl

:ı_ ikle nüfus artışının da etkisiyle t-:.~:;~ük bir grubun pay almak zorını

C:c: l;:alnıasıdıro İşgücünün genellikle vsrimlilikleri düşük işlerde is

tihC:ie:.mı da, düşük gelir ve dL.şük payın oluşmasını sağle::.yan bir baçke 

etJ;:en olmaktadır. Bu ne d ein.le Üçüncü .tıerş Yıllık Kc.lkınma Pl~nı 'nda 

H'LJzı...uı :Conemli .Amaç:lar" olarak. gc.lir d-. ze;rinin yükseltilmesi ile 9 : __ .~ 

ı:;_:::., bolüşümünün;;...iyileştirilmesi arasında bir ilişkinin kurulduğu c_~C:

:.'·-~ımekte dir ( 229) o 

Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda, gelir da~ılımında-

ki eşi tsizliklerin kalkınma süreci b o;;-ru1ca önce arttıisı, daha soıu·a 

CL;~ c:ızalmaya başladı~;ını gösteren e,~;ilLılerle karşılaşılmaktadır (230). 

Il<.lf5k8. bir deyişle iktisadi gelişmenin başlangıcında gelir eşi tsizl:Ll(

lorinin büyüdüğü, c~aha sonra da geli:" e::;;i tsizliklerinin küçüldü;~ü i-

leri siirtilmektedir ~ Rn .::=örüş e c;örP i=ı"' !:üç gelişmemiş ya da sanayi-

lc;nı1e sürecinden önceki aşamada bulunan ülkelerde 9 gelirler arasınc7~2 

f·c,rli::lar ve genel g•6lir dağılımındaki e~ i tsizlikler dahe. az olmakta

dıı1 ( 231). Ekonomik gelişmeye ba~lı olarak ,nüfusun büyük çoğL.ınlu2:,u

n.un da bu gelişmeden yararlandı,ğı v·:; sonunda da eşi tsizliklerin azal-

( c'2J) Üçüncü :Beş Yıllık Kalkınma Pl2:.·:ı 'nde "Celir düzeyinin yüksel til
ınesi topluma daha dengeli b ir (_.elir dağılımını ve yüksek bir üı
tihdam düz ey ini gerçekleştirme 9 ayrı ce. eğitim, sa,~,lık ve di.>:::r· 
kamu hizm::ı tlerini iyil•·ştirrrıe v:; ya~· gınlaştırma olanaklarını da 
sağlayabilecektir" denmektedir·. Ba.k.DPT; A.&.e., s.119. · 

(2JO) AHLUVvALIA; A.g.m. 9 s.J. 

(,···ı) \ ,:_ .J Irving B.KRAVIS9 "International Differences in the Distrib1ı.tion 
of Ineome" The Review of Economi es and Sta tistics 1 Vol· 42, No: 4, 
November 1 l960o 9 s.415. 
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cLt_ ·_:t e:,orülmektedir. Bu azalma da gejJ.•:ülikle: diğer faktör gelirL::riı:ı

clcı: C:\ aha az det;işkcn olan emek gel iris:;..~ inin, toıllam gelirdeki payının 

;~,}:'tması ile gerçekleşmektedir (232). 

Ülkemizde son ,}'ıllarda bi.ty·.~me hızı veya G.S .Ivi.H. ile 9 
1:is;i 

-ıJas:ına G.S.IVI.H. 'daki artışlar, c,el:L;:Jnü;; ve gelişmekte olan ülkele:c(.en 

yüksek olmasına ra[,tmen (233) 7 kişi bc:-L;;ana gayri safi milli hasıle::. bu 

iükc.lerden çok düşük olmakta ve buın;~ı sonacunda da ülkemizde ,düşük 

bir celir dtizeyi ile karşılaşılmaktadır. 

AşağıdD1d tabloda da gg:ör~"ıc-:, ce ği gibi 7 ülkemizde 1960-1~·:?5 

~~-cm cnıind e J. S .lVl. H. ; cur i alıcı fiyc:d:1e:trıyla yüzde ı 040. 5, sabit fi

yatlarla da ytizde 155.9 oranında bir artış böstermiştir. Bu gelişme-

J_·;ı'c baslı olarak cia 7 kişi ba r:;ıına .: ,/J::'j_ safi milli hE;.sıladaki artı.J~ 

l:::ı.r 1960-1975 cL:.ıneminde cari üretic~L fiyatlarıyla yüzde 719 .g, SE'cbi t 

iiyutlarla yüzde 76.5 olmuştur (234)~ Gbrüldüğü gibi de sabit fiyat

lnrla G.S.M.H.daki artış hızı yüzde 155.9 ile ,sabit fiyatlarla kisıi 

i:ıa.;ııne G.S.M.H.daki artış hızının- :rüzö.e 76.5- oldukça üzerinde :;o::ı .. '

ç:ch:leşmiştir. Bu duruma gbre de kisıi başına gelirdeki artış hızlctı'ı

:nın, G. S .ıv.ı. .H. 'daki artış hızlarının D. ltında kaldı~~~ı ortaya çıkmakta

cJ.ır. So:uuç olarak da ülkemizde dU;~ni2: gelirlerle karşıla~ılmaktadır, 

_Aşa,;tıdati tablodc-, 1 1960-1:)75 doneminde G,S .M.H. ve kiçıi 

;Jds:::ı.na G.S.M.H. 'daki gelişmeler 1 (lJGC ;;.rılı = 100) kabul edilerek :::.c

saı.:ılan.ıııış bulunmaktadır. 

(23~2) :Bu konuda bak. SA..Iı:Ç; A.g.e.? s.23· 

( 233) Türkiye Ticaret Odaları 9 Sanayi Odaları ve Ticeret Bor se 1[-;.rı lhr
liği; İ_~t i~@.dj. __ R§J2.0~-l~(_§ 9 Ankaıoa 9 1976, s. 29 9 Tablo :10 • 

( 23L!.) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pltııı 'nda:; gayri safi milli hasılc-,
daki artış hızı (büyüme hızı) h::;dcd'i yüzde 7 p9 alınmıştır· An
cak gerçekleşme 1973-1974 ve: lS75 yılları ortalama.sı olarak' 
yüzde 6.8 olmuştur. 1975 yılı j_le ilt::;ili olaral{ ise üç tulEı:2.rı 
yapılmıştır. Bu tahminler y·l.'Lzc:e 7.4 1 yüzde 7.9 ve yüzde 8.C·''-~-::c'. 
Bu konuda bak.T.C.Resmi Gaze-:::;c; ;_1976 Yılı Pro.~.ramı dl.Ocak.lS/'C·, 
Sayı:l5485,s.2 ve Türk Sanayi-cileri ve İş Adamları Derne[.i, 
1976 Yılının İkinci Yarısına Girerken, İstanbul, 19769 s.g. 



Tablo: 71 1.960-1975 Döneminde Gayri ~ic.;,fi Nilli Hı:~sıla 'da ve 

Kişi Başına rlilli Hasıla 1daki Gelişmeler 

---~----------- ; K İ c: İ B 1~ Ş I N A GAYIÜ SAFİ M İ L L .! II il S I~~ 
~ r --

l Sabit Fiyatlarla (1968 Yılı ! Cari Üretici Fiyatlarıyla) 

-- ... ..--~'!....c..,.-.---~~ ı ' 1 ' t 

Sabit Fiyatlarla (1968 
Yılı üretici 

c• .. 

Zincirleme 

1 
1 

.Alıcı fiy<.ı.tları:zla) i f' . 
1 :Milyar l Artış \ zincirl(jme1 1Ulyar! !ırtış ı ZincirlemR . TL. lı ı1rtış Zincirlem TL. 

! n.. Endeksi 'ı Endeks l TL. ı Endeksi Endeks j Olarak Enduksi J9ıdeks Olarak ı Endeksi l IDndeks 
YILLAR 1 ( 1960= , ! i ( 1960, i ( 1960= ( 1960: ı 

1 100) ı ! i 100) ı 100) 1 ı 100) ı 
J l C 

1
) i c s) ~ _ c s) i c.:ı_ j :.> lı _S?) ~ ~ , : ~s) c s) ~ c~) c 5 > ı c 5 L 

\ 1960 1 46 •6 ! 100.0 1 ıooo~ ! 10.~ ~ 1,Jc.o ) ıoo.o 1 1~9o 1 1oc.o 100.~ 
1 

"-~76 1 10~.0 ; 1oo.ol 
\1961 1 49.5 ! 106.2 ı 106 • .: j 72oL \ 10L9 ·ı 101.9 1 ~754 103.4 

1 
103.4 ! 2)60 1 99.3 ! 99.3 

:1962 
1 

57.5 ı 123.3 ! 116.1 1 76.7 ı 10~.3 106.2 ı 1991 117.~ ı 113.5 \ 2~53 ı 102.9 ı 103.6 
!1963 ı 66.8 ı 143.3 116.1 1 ~~-1 ı 1lö.7 ·ı ~09.6 1 2253 1 13~.ö 113.1 ı 2~~9 ,. 110.2 ı' 107.0 ı 
i1964 ! 71.3 ı 153.0 106.7 1 <:.,7.6 i 123.7 . 104.1 1 2346 ! 13ö.3 104.1 ! 2oö3 111.9 101.5 

1 

'<!; 
11965 ~ 76.7 164.5 107.5 i 90.3 ! 127 .s ı ~?3.0 1 2~63 ! 145.2 104.9 i 2901 1 112.6 ı 100.6 1 (jJ 

!ı966 ı 91.4 il 1)'6.1 1 119.1 ( 101.2 1 142.9 ı 112.0 i 2863 ı 168.8 116.2 ! 3169 ! 123.0 ! 109.2 ı 
j1967 )101.4 ı 217.5 ı 110.9 ı 105.4- i 14~·~ ı 104.1 ı 3099 ı 18~.7 ı 108.2. ı· 3~~0 ı 125.0 ı 101.6 ı 
, 1968 lıı2. 4 241.2 ı ııo.8 i ıı2.4 ! 158.7 i ıo6.6 

1 
335o 

1 
197.5 ı 1o8.o 3350 13o.o ı 10

4
.o 

1 j1969 l124.8 ! 267.8 ) ııo.o ; ııs.5 ı· 1~7.3 ' 105.4 ! 3626 ·ı 213.7 1 108.2 1 3L~43 1 133.6 1 102.7 ı 
!1970 \147 •7 ı 316.9 ı ııs.3 ; 125.~ ı ın.1 j 105.8 ı 416o ; 24:.2 ı ıı~ı.7 i 3?11,6 i ı37 .6 ı 102.

9 
-ı 

~1971 1192.6 1 413.3 ı 130.31 · 138.1 1 195.0 ı ııo.ı 5302 1 3L:.6 1 127.4 ı 3d26 1 1
4
8.

5 
i 10'{.8 

;1972 \240.8 i 516.7 i 125.0 . 148.4 ' 209.6 1 107.4 6401 \ 3'77s4 1120.7 l 4014 ; 1
55

.8 j 1o
4

•
9 

11973 309.8 ı 664.8 ı 128.6 ; 156.4 ı 220.9 1 105.3 b099 ı 477 .s 1 126.5 ı 4129 ı 160.2 \ 102.8 
!1974 1427 .o i 916.3 ! 137.8 : 168.0 1 237.2 ! 107.4 10773 ! ~35.2 1 130.0 1 4323 ı 167.8 : 104 .. 6 

~ f53l.5 1 114o.s i 124.4 ! 181.2 ı 255.9 l ·ıoı~L _ _:_:j_1390J L~--~.8.12.:9 · -_-] ı29 ;..9 .. L~~-49 __ t 116~5 · __ 105· 2 

K<:-.ynG.klar~ (1) 1 (2): 1960-1969 dönemi DİE; ]'ürk:hY,.e_JI:ij.li_GefuL,y_g ~Iaı~cı{ngJarı,_}.9.4Q.: .. _:J3_]1,, .A.g.e., s.19-20
7 

20-21. 

Talılo ~ l-2 'den, 1970-1975 dönemi de DİE; ~E1_J\Ji~JJ __ g~!J::r:~ __ _l_2§_?~197..§,: Jı..g.e., a.J.-5, Tablo :I-V iden 
yararlanılarak düzenlenmiştir. 

(3),(t:)~ 1960-1969 di:inemi Dİ]~; Tü~·:~~;r~!i~-~1.!__(~~2--~-~2-~E~ __ H!:::~~aı;~':::-~2:-~~--}94_~1-~_72 1 "~.g.e~, s.l43 1 Tablo:45'den. 
1970-1975 dönemi için de bak. ':Oürki;y-e 'l1icaret OcbL~rı, Sa.nr.ı.yi Odaln,:n vs 'l1icaret J~ors<::-.lc,rı 
~-. ··l. V"• r' l··t. "'""··'"" I'''" or ' r· C> .i:Jl.i. lijıl .. ::_:-.~>_::~..::::::p __ 1 ~!oı:,oc•oı s.~~7, Tz:b1o~8 • 

(5) T;::ı.rafımızdan hosapJ.a.m;ıştır. 
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Ülkemizde gerçt?klsşen m:_ı:i_j_ 
':elir ve kisi ba~ına milli ~3--.;,- 'i . \ ,J 

lirin di;';er ülkelerle karşılaştırılı:ı&r3ı, arada çok önemli bir ;5eLl:t· 

:i::. ::c~ı:ı olduğun'J. ortaya koymaktadır. 197 4 yılı itibariyle kişi ba}ınr:ı. 

_;_;:ı_-:'·2sa fiyatlarıyla düşen gelir Dol<:ır olarak9 Kuveyt 'te 11.182 9 ill:c

ril:ea :Birleşik Devletleri '"nde 5941, }~anada 'da 5672, ]'ederal Alman,{Ec' 

C'2 5461, İtalya'ds 2442, Yunanistan'::'~;_:_,_ 2095 9 Kıbrıs 't& 1273 Lol::a·:·:_::;__ı·. 

r_\!.:;:'kiye 'de 197 4 yılında kişi başına -~slirin 79 2 Dolar olduğu goz 01.1. !.

nr:. alınırsa 9 aradaki farkın çok büy"L~k olduğu e;örülecsktir ( 235) • .Du 

ch:Lr-wnda ülkemiz d 8 kişi başına t:,eli:ı::' c~üzE:yi Kuveyt 'ten 14 9 A .B .Dev1 (:t-

1:-.:::ri'nden 7.5 9 Yunanistan 1dan 2.5 kat daha düşüktür. 

Belirlenen eğilimler, ülh:e::i~:;c:e toplam ve ki;;oi b:::.şına rc1ir 

cH.şüklüğünün, emelr faktörünün payını da etkilediğini göstermektedir. 

:ı.:aha once uluslararas~ kc:.rşılaştır:,ıaJ.ar yapılırken de görüldüğü gHli, 

c~el~Lşıniş ülkelerde emek gelirlerinin :n.:s.'tiçi faktör gelirlerindeki 

}_)<.:;yının yüzde 7 O' e kadar ulaşması 9 G.lk(_lerin gelişmişlik düzeylerinin_ 

():::~:_ir bölüşümünü de etkilediğini ortaya çıkarmaktadır. ::Scı.şka bir de

~'i;:;.l e, kişi başına yüksek gelir düsı en 0elişmiş ülkelerde, gerek fonk

si~· anel gelir bölüşümü ve gerekse "b1.:'JI.u:n sonucu olarak kişisel gelir 

(l;:,,:jlımı daha adil olmaktadır. Bu neC<:mle Türkiye gibi gelişmekte o

l<.:ı.:ı::ı ülkelerde sorun, oldukça karmaşık b \ll urunaktadır. 

Uluslararası karşılaştı:ım2lar yupan bir era€?tırmada da; 

:;.i?ckçok ülke b ir yandan geri · kaln:ıs:lıklarını yenıneye çalışırken, 

c.',y;-ıı anda da c, el ir dal1,ılımında eş i tJ .. :L ~i so. t:,lamak zorunda kalmaktadı:ı.~. 

İkt:Lsa t teorisi t;elir kalmışlıkla, :_.elir dağılımı c :şi ts izliğinin !):\.:ı.' 

cr:::,d2 görüldüğünü ortaya koymaktac1ır 11 (236) denmektedir. 

Daha önce birinci bölümde belirtilen bir çalışma~ bu konu

cl. a ilginç s onuçlar ortaya koymaktadı:;:· ( 237). Çalışmarla ülke ler k:i.§i 

bc:_;nj_ıa düşen gayri safi milli hasıL:::.la:~·ına ve dolaylı olurak da~· ,>,c

li§lTıişlik di.zeylerine göre üç grupta ·coplanmakta ve {"'c;lir da,ğılımın

(~;- ki ~=,österdikleri eşitsizlikler yöni.ü:ı.c~en incelenmektedir. 

(:235) DİE~ Türki;re İstatisti:k Cer ~ıl_l_ıj3ı 19769 Ank::cra, 19779 s.25~~, 
'Tablo: 29 .. 

( 2 3 6 ) AHL U WAL lA ; A • g • m • , s • 3 c 

(237) A.g .. m., s.3-8. 
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Çalışma 'nın bul [Sularına ~)Jr e, b ir ülkede nüfusun en d< .. şük 

;_:;c::lirli yüzde 40 'ının toplam gelirdem &.ldı;ı pay yüsd.e 12 'den .::.. ··.., 
' ··'-

ü:ıe; bu ülkeler u.::lir dağılımı yone-~jıc~sn yiiksek derecede eşi tsizlilc 

:_,::~stermekte veya başka bir deyisıle 2,;;ıi tlikten çok uzak ülkeler olıcak.;.. 

tac~ır, Bu ülkelerde onemli özellik~ kişi başına düşen c::slirlerin 

c1üşüklüğü olmsktB. ve de kişi başın;:, 300 Dolar ;elir dt.~mE:ktedir. J3u

ns karşılık aynı nüfus Grubunun ,tcı-;J.c:uıı 0 elirin yüzde 17 'sinden clahc-~ 

:J..c.'zlapay aldığı ülkeler de, en a;'; (:c:cr.ccde eşitsizlik gosteren Llll\:c

lsr olarak belirlenmektedir. Bu i.J_kelc;rde nüfusun yüzde 20 'sinin payı, 

ÇGkoslavakya 'da yüzde 27.6 'ya kadar çılıüa.l<::tadır. Belirtilen ülkc:::lerc',e 

lci..:;ıi başına dU.şen G.S.ll.H. 750 .Dol2r olmakta vt- bu ülkeler en yüksek 

[:;Clirli ülkeler olarak b eli:r-le:nrnG]::-GU5ir • Çalışma 'da 1968 yılı i ti ~Jc1,

riyle Iiirkiye 'de kişi başına düşen gE:lir 282 :Dolar. olmakta ve bu ne

denle de ülkemiz; düşük gelirli ve yüksek derecede eşitsizlik gvste

rerı ülkeler grubunda bulunmaktadır. 

DPT'nin 1973 yılı verilerine §,ore ise; Türki;}re'de kişi ba

ı:;nna gayri safi m'illi hasıla 540 Dolar olmakta ve nüfusun en düşi.J.k 

:~,cüirli yüzde 40 'ının toplam gclird'":;n aldı;':tı pay yüzde 11.5 olare.k 

[;orçekleçmektedir (238). Bu duruıııc1.::.: ülkemiz, 1973 yılı itibariyle 

JOü-750 Dolarlık gelir grubunda y~ı, alan .ot:ta ge:4irli ülkeler ar~·.sına 

,;:!..rmektE:dir. Buna rağmen nüfusun ~':n duşük gelirJ-i yuzde 40 'ının top

l2.m gelirden aldığı pay yüzde 12 'nin <ıl tında oul unduğu için de. yü.k

sek derecede eç, i tlikler gosteren 'ô.lkeler grubundan çıkanıamaktadJ::"• 

Aşağıdaki tabloda, ki:şi b:::~;ıına düşen G.Ş.M.H ve nüfusuı-ı en . 
c-J.şük gelirli yüzde 40'ının, tol,)l8m G.S.Ivi.H. 'den aldıkları paylar y'o-

ni.:Lnden en yüksek derecede eşi tsiz1ikler gösteren ülkeler görülriıexte-

dir. 

. ~ · .. . ·:· ·, . . " ~· 

(238) :Bu konude. bak. DPT; Gelir Da(ıJ.ımı 1973, s.Jl. Bizim çe:~lı:)ıııB.
mız fonksiyonel gelir dağılımına yönelik olduğu için~. nüfus 
gruplarının gayri safi milll. hasıladaki payları hesaplanamanıç
tır. Bu nedenle. DPT 'nin ver~;,lE:J'i ssas alınmıştır •. 
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Tablo :72 Kişi Başına G.S .I1/1.H., .Açısından En Yüksek 

Derecede Eşitsizlik Gösteren Ülkeler 

YÜKSEK DE.R:C.CB1Jj.i; B§İTSİZLİK GOSTEREN ÜLK.ELBı.q 

ı --·· ....... ------.... -·--···. --· -···-klŞT·t~-~ Şii1a:-··--·--···: ----·i~1Iiüs uı1-ED.--Iıüşük 
: 

1 G.S.m.E. j Gelirli Yüzde 40'ı-; 
1.. i nınJ ·:ro:plem G._s .IG:.;I. ı 
~Ulkel er Yıl j(Doıcu~ Ol e rak) daki Payı _ 

;Kenya 1969 
1 

)Si erra 
:Leone 1968 

irrak 1956 
1 

lEilipinleri 1971 
' ' 

! if en e ::al 1 cı 

j:F'ildişi 
\Sahil i 
ı 

:Rodezys 
1 
1 

:Tunus 
1 

Hondras 

1960 

1970 

1968 

1970 

1968 

.Ekvator 1970 

El Sal vador 1969 

l3G 

159 

23~) 

24:,) 

247 

252 

255 

2T1 

295 

TÜR.K.IYB 1970 2d2 

10.0 

9.6 

11.6 

10.0 

10.8 

11.4 

6.5 

6.5 

11.2 

9·3 

---~;;;,_....._ ____ --.ır-_ ----- .. ' ....... 
ı Malezya 
1 

1970 
1 

Ko1omb1ya 1970 

Brezilya ' 1970 

:Peru 1971 1 
; 

'Gabon 1968 

:jamaika ' 1958 

. Kosta Rika • 1971 

i 

~)30 

358 

390 

L.j.GO 

':97 

510 

11.6 

9.0 

10.0 

8.8 

: Arasındaki; T·u:··R. T7 +y·: 
l',..L b 1973 

1969 

1965 

521 

5<-0 

11.5 

11.5 

ı o. 5 ı Meksika 

! G.Afrika 669 

: Panama 1969 69 2 9 • 4 1 

~-----+----------------~----~~--------~----~~---------·---' 
1 
~-l~}i l Venezuella 1970 1°04 7.9 1 

1 ~:~g~~~~H.s~ }finlandiya: .1962 1599 11 .. 5 1 

750 __ Dolar';]·ransa : 1962 1913 9.5 
:Ln Uzerin-
C~c:::l-;:: · Ülkeler 

Kaynak: l:..HLUWALlA; A. t;.m., s. ,3.. 
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Tabloda da g:;rüldüğü gibi, en yüksek derecede eşi tsizli:;: 

zösteren ülkelerin büyük çoğunlu2,u, kişi başına dtşük G.S .M.H. dt,~: en 

ülLeler olmaktadır. Bu ülkelerde kişi başına G. S .:Nl.H. 7 5 O D olardc:uı 

c_~~::üıa aşağıdadır. Başka bir deyişls erı yüksek derecede eşitsizlik ,~u

teı"en ülkeler, düşük ve orta gelirli ülkeler olmakta ve Türkiye ;d:::. 

b :ı grupta yer alma.ktadır ., 

Çalışilla 'nın sonuçları, ~c,lisıınekte olan düşük gelirli üJ..>:G

ı:·;rin, genellikle t,elir da ğılımınc1e. yüksek dere c ed e eşi ts iz lik o- s

te;rdiğini doğrulamaktadır" Tablo d cı. c'~ s (:,cırülecegi gibi, yüksek 2:cü~c.::..' 

:_;,:~·ubunda bulunmakla beraber; Venezuella, E'inlandiya ve E'ransa yül;:E:ıc:::k 

(lerecede eşitsizlik gostererek istisnaları teşkil eden ülkeler ol

r,:c:ktadır. Bu ülkelere karşılık, du~?tc:~ ;5elir grubunda bulunmakla -G era

IJ er en az derecede eşitsizlik .gost :::ren ülkelerle de karşılaşılnıalct;a

C:Lır. Çad ,Seylan, Nijer, Pakistan, Uc,2:nda, Kore, Tayland. bu ülkelere 

örnek olmaktadır. Belirtilen_ ülkelerde kişi başına G.S .wı:.H. 300 :Do

lc:Lr olmakla birlikte, nüfusun en düşL,:k ,::~elirli yüzde 40 'ının toplam 

~,elirde n aldığı pay normal olarc:d-: yuzde 12 'nin al tınds. olma sı ,g'n" e

kj_rken, yüzde ı 7 'nin üzerinde hı.ılt'.lli1J.2Jda ve Tayland ·da bu oran yi.'~zde 

20 ';;-e çıkmaktadır o 

5, ÜCR.STLİLIRİN SAYI8lNIN DÜŞÜKLÜGÜ 

Ülkemizde iktisaden faal nüfus içinde, ücretlilerin 

sayısı oldukça düşüktür. 1960 yılında yüzde 18.75 olan bu oran, 1975 

yılında yüzde 7o99 bir artışla yüzde 26.74'e yükselmesine rağmen, 

r:ı:::-;.18-Yileşmiş ülkelE,rle karşılaştırılchb,ında yine çok düşük olmak:;c;,

(~ır. Daha önce görüldüğü gibi ücretJ..ile..r/ iktis8den faal nüfus oruıı.ı, 

~,elişmiş ülkelerde oldukça yüksek olmakta ve bu durum emek gelirl;::;ri 

:parite oranınL.(:PE) etkilemektedir. Bu oran 1974 yılında İsveç'te 

y1..tzde yüzde 91, iederal Almanya'da y·c.::.zde 86, İsviçre'de 1970 ;y-ılııır::a 

y"i..'~zde 85, .E1ransa 'da 1974 'de yüzde 79 1 Amerika Birleşik Devletleri '::.ı

d::: yüzde 90, japonya 'da yüzde 68, Ç:Jwslavakya 'de. l970'de yüzde 07, 
İncil tere 'de 1971 'de yüzde 87 'dir. Göruldüğü gibi gelişmiş ülkeleı~dc 

iktisad en faal nüfusun yüzde 70? -9 O aro.sındaki çok önemli bir bölhi:ı.ü, 

cl~Cretli olarak çe.lışmaktadır e Bu du.ruın da bu ülkelerde' ücret i:)2lt: .. "l8-

ri/yurtiçi faktör gelirleri :ı;ayını etkilemektedir. Gelişmekte olaı~ 

~ilkelerde isa 2.ürkiye 'de olduğu gibi, ücretlilerin iktisad en faal 
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nüfus içindeki nisbi payı düşük Glmaktadır. Bu oran Libya 'da l95d 'de 

;y-üzde 50~ ~I:'unus'da l958'de yüzde 62, Kolombiya 'da l964'de yüzde 57, 

Hindistan 'da 1971 'de yüzde ı 7, Enc1onezya 'da 1971 'de y·U.zde 32, İran' 

da 1966 'da yüzde 44, Pakistan 'da 1972 'de yüzde 17, Yuna.nistan 'da 

1971 'de yüzde 42 'dir. Gelişmekte olan ülkeler içinde T·ürkiye 1975 

yılında yüzde 27 oranı ile,bu yön~en dikkat çekici olmaktadır. 

Aşazıdaki tabloda seçilmiş bazı ülkelerde, iktis~dan faal 

nüius içinde ·"·ücretlilerin oranlc::;rı e;.urülmektedir. 

Tablo: 73 

ı 
1 

lüL.PILER 
1 
' : İsveç 

!A.J3.D. 
i 

j İngiltere 

: Cekasla vakya 
1 " 

: l!' .Almanya 

1 İsviçre 

:Fransa 
i 

:Japonya 

Tunus 

: IColombiya 
' 
i Libya 

! İran 

j Y c. ma n i st an 

! 3J:ıc~onezya 
1 
f I'tr,KIYE 
' 
; . ., . t , r~ıno.ıs an 

! l·:::.L is tan 
' 

Seçilmiş Bazı Ülkelerde İktis~den Faal 

Nüfus .içinde, Ücretliler in Oranı 

İktis~den Faal Nüfus ... 

Y.ıllar İçinde, Ü cr etlil er in 

1974 % 91 

1974 )?c 90 

1971 % 87 

1970 % 87 

1974 % 86 

1970 % 85 

1974 'jG 79 

1974 % J.8 
1958 % 62 

1964 % 57 

1958 % 50 

19~6 % 44 

1971 % 42 

1971 % 32 

1975 % 27 

1971 % 17 

1972 o;b 
1 17 

Oraın 

Kaynak~ ILO~ Yec:,ı"' book of Lab:..,ur Statistics lS!7~, 
J.,.g.€. 

Ülkemj_zde iktis§,den faal nüfus içinde ücretlil.erin o~'t.nı

nın düşük olması, ekonomik gelişme ya da başka bir deyişle sane.;y-il<,:::::>-

d .. · ı"le ı·lf!.._ili olmaktadır~ Ülkomizde sermaye yetersizliği ile ms ,;.zeyı ·~ 
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birlikte işyerlerinin küçük ölçekli olması, iktis2den faal nüfus·1x1 

bi..iyük çoğunluğunun kendi hesabına ya da aile işçisi olarak çalışmr-'sı

na yol açmaktadır. İmal~t sanayinde tcpl<:m 174.986 işletmenin ancak 

y"L"izd e 2. 58 'in büytik işyeri 1 buna ker gılik yüzde 97. 4.2 .'sini'n:rtlLe )14:U 1~JJ~~ 

igyeri Q.lması iilkemizj;.n bir gerçe:~i olmaktadır (239). 

İmal~t sanayiinde küçük iswerlerinin 10 ve daha fazla i:}çi 

c::::ı.lıştırmak ya da daha az kişi çalı;d;ırmakla ber_aber, 50 BG. kullan

ı::1c:ckla belirlendiği güz önüne alınd.ı:Sında küçük üreticili,ğin yay,zınlı

~ı _- vrülecektir. Büyük iş;terleri ile ilgili dağılım bilinmemekle b:;

j:'abcı~, küçük işyerlerinin yüzde 79.37'sinde de 1-2 kişinin çalışnu~_; 

olmc"sı, duruma daha açıklık getirmek-ccdir. (240). 

İı11al~t sanayiine benzer durumun, ticaret sektoründe de ol

du2u gbrülmektedir. Ticaret sektörlinde 1970 yılında toplam 195.694 

içy·.-rinden,ancak yüzde 7.49 'unu büyük işyerleri oluşturmu§•tur • .Bu 

sektbrde de işletmelerin yüzde 82'sindre l-2 kişinin çalıştığı gor·L-U

n:-l:tG:dir. Ticaret sektöründe l00'ü.ı:ı. L:zerinde işçi çalı,;ıtın:..n işyer

le:-cinin, toplam işyerlerindeki oranı yüzde 0.01 'dir. (241). 

Daha önce de belirtildi:;;i gibi ülkemizde tarım kesiminc~c 

}.:i toprakle.rın çeşitli nedenlerle parçalanması sonucu, tarım işle·cm·,;

leri de küçülmektedir. 19 52 yılında ;yo.ınle.n nsanbahar Anket~-- _Ş~n_u9_~c:l

rı "ne e;öre 1-50 Dekar arasındaki topr8.k üzerinde tarım yapan işletrıe-

lcrin sayısı 1.570~200 iken, tll~§J ... ~~~~~-~~-S~y~~--Ör~~kleme J:lon~ç~-~.I~J.- 11 

na core bu sayı 2.132. 288 'e çıkmışt:;_r. Yine 19 52 yılında işletilmcJ.c.::_ 

-:;G buıunulan jiaprak, tüm tarım to:ı;ırnldarını:o. yüzde 18.60'ı iken, 1963 

yılında bu oranın yüzde 24.39 'a yükscJ.diği görülmektedir. İşletme sa

yıla.rının artışı ve işlenen arazi y[ze;yinin genişlemesi, daha bl.ty"0J{: 

-~c:.rım işletmelerinin b ölünınesi ile c~ç:ıklanmaktadır ( 24?.). 

(239) DİE; Türkiye İstatistik Yıllı/sı 1975,A.g.e., s.206:, Te.blo~22l. 

(2<-0) DIE; Sanayi ve İşyerleri Sa;ınu 2 İrnal~t Sanayi Il.Küçük Irrıal~t 
Sanayi l9709A.g.e.,·s.25, Özet~~ablo:V. 

(241) DİE; 1970 Stmayi ve İşyerleri S~-:yımı Ili. Ticaret, A.ı;.e. ,s~l48 1 
Özet Tablo:V, s.l60, Özet Tablo~II .. 

( ?~~-2) Taner KARAHASANOGLU, "Türkiye 1de Ta_r_ı!ı.ı .. J.ş_gü~fuı Sosyal G;üve.ıı
lik Meseleleri", Tarl.m.saı İşgücü Sorynl~r:ı Semineri, M1ll1 ~o
düktivite Merkezi Yayınları, No.99, Ankara, s.51. 
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Bug-ün 50 dekardan küçük işletmelerin cüce işletmeler olarak b eliı·len

rrıssine rağmen, ülkemizde hanehalklarının yüzde 79 'unun sahil) ol(uklc:.

rı toprakların 50 dönümden az oldu[~ u görülmektedir a 200 dön:ı.m.d.en i'c.z

la toprağa sahip olanlar.:. da, toplam hanehalklarınlı yüzde 2 'sini cH ıı.ş

turmakta ve bu gruptakiler de topleJrı toprakların yüzde 22 'sini :~l:!_o

rinde bulundurmaktadırlar. "Bu durum geniş ölçüde bir yoksulla:;;ı;·,ıc:•. il e 9 

l::üçük gruplar lehine bir kutuplaşma olgusunu belirlemektedir. :Sıc:: ~J'Jl

cular ücretlilik düzeyinin tarım kesimindeki gerilit;inin de bi:;:.~ :)r~şka 

anlatımına yardımcı olmaktadır 11 (243) • 

.Xer0k imal~t sanayi ve. ,;erekse ticaret ve tarım sektörleri 

ile ilgili olarak belirlenen ornekler, ülkemizde bu~-:ün için küçük ü

J:uticiliğin yaygın olduğunu gosterrnE:ktedir •· Bu nedenle de ücr,:;tl~ sa

yısı düşük olmakta,. buna karşılıl:: kendi adına çc::.lışanlar ve yardımcı 

aile işçile.ri sayılaı.rı buyümektcc~ir ~ Ayrıca tarım kesim:inde yc~rı cılık 

ve kiracılık usullerinin de yay ti,ın olma sı, bugün için emeğin ücr·: tli 

olarak çalışmasını onemli oranda en·:,ellemektedir .. Ülkemizde ç<.üışan 

nüfusun meslekler ve kesim ayrımından bu anlarıda yapılan b ir toj;Jlu

laştırma, toplam çalışanların yüzde 60'ına yakın bir kesimin,Jci',c,;-dc 

üretici ve onların yanında çalışanlar olduğunu göstermekte ve 1:-ı-c: .. -cılc.r 

ııverimliliğu Düşük Kesim" olarak adlandırılmaktadırlar (244). Geçcim

lik üretim tercihinden pazar için üretim tercihine geçildiğinde i;:ıe, 

bugünkü durumun değişeceğinde şü:phG yoktur. "· ••• teknolojinin F;:ıo

tim tarzınL ... yapısal olarak pazar için üretim yolwıda değiştirc'i,~;i 

bir toplumda, emek de giderek modern bir kategoriye dönü~ür. :BGlli 

bir rasyoneli olan ücretli emek dur-:._urıuna gelirt' (245). 

Aşağıdaki tabloda ik-'cis~den faal nüfusun, iş teki dururı

ları ile ilgili dağılımları görülm.8ktedir. 

(243) İcen BÖRTÜCLNE; "Ücretler vo :iiyc:,tlar", Türlüye 'de Toplu Pa;.:.;r:E_
lık Sisteminde Yol Gösterici :Eaktörler, lViilli Frodüktivite J:,·,er
kes i Yayınları No .198, Ankara, 1976, s. 75. 

(244) BORTÜCbNE; .A.g.m., s.75. 

(245) GEVGİLILİ; A •. g .. m. ~ 
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Tablo: 7 4 1960-1975 Deneminde Iktisad en ]'aal Nüfusun 

İşdeki Duruml2rına Göre Dağılımları 

,-
ı 
1 

! İ ş d e k i Durum 
i ~-

1 Kendi Hesabına Ücretsiz! .Bilin..- Top-
!YILLAR Ücretli İşveren 

• f ' 

Ço.lı1;;1an i Aile I§-1 meyen flem 

tl960(l) % 
1965(2) % 
1970(3) 7~ 

!1975(4) % 

18.75 

20.6 2 

% 1.20 ı 

ı % 1.24 

26.46 % 
1 

0.74 ; . 
i 

26.74 % 0.84 
! 

Notlar: (a) 

1 'is i ; 
i. ) 

% 28.35 !% 47.88 :% 3.82 100 

% 27.70 

d jo 28.54 

~·: 
/' 27.37 

u{, 
' 1 

% 
l<!! i ;o 
' 

46.01 .·% 4·43(~_);;:.loo 

44.26 

44.42 

;c:loc·, 
; jÜ 1 

0.63 i5::1oo 

Verilerin alındığı lmynakta 7 üc:ı.~c;-cli

lerin eksik toplanmasındaki farklılı
gı e"iderınek için 9 bilinmeyenlerle cW .. -
zeltilmiştir:· 

Kaynaklar: (l) Di:::.;; 23 Ekim 196 O Genel Nüfus Say:~.T-~~, 
A.g.e., s.3flt Tablo:42· 

(2) EC~ViT,..ÖZÜTÜN; A.g. e., s. 45, I'ab1o: 
XXXVIII. 

( 3) DİE9 Genel Nüfus Sayımı ,Nüfus mı ~)os
yal ve Ekonomik Nitelikleri ?5 .1.0.1970 
A.~z?-;,.e;., s.l94, ~ablo:39. 

(4) DİE; 26 Ekim 1975 Genel Nüfus Sayı:1n 
%1 Örnekleme Sonuçls.rı, Ankara 1976,A.&: 
s.36-37, Tablo:l4'den yararlanarak 
d-:.::czerı.lenmiştir. 

Tabloda da görüldüğü ,3ibi, ülkemizde iktisaden faal nüfu

sun yarıya yakın b ir kısmı~ ücretsiz aile işçisi olarak çalı;şmcic:::ta

dır. Bu çalışma şeklinin yoğun oldı.:_~~u sektö.:r de, tarım sektörü olmr:,k

ta ve ücretsiz aile işçilerinin 1):70 yılında yüzde 98 'i, 1975 y:ı.J.:Ln

C::.a da 97.4 'ü tarım sektöründe isti.'!ı.C.am edilmektedir. :Su eğiliml uı ... e 

gbre de, tarım kesiminde ücretli olerEı.k çalışanların sayısının c1t-~§ük 

'.Jlme. sının n ed eni ortaya çıkmaktaetır. 

Ortak Pazar Ülkeleri ile il&,ili olarak yaınl:n-ıış bi~c ç2lış-

nanın sonuçlarına Gore; de; tarım }{ssiminde istihdam edilen aile ı:]-

ç il er inin oranı Hollanda 1 da yüzc:e 20? ]· o.Almanya 'da yüzde 54, en yUk-

..L a ·; 
.. ,_ . 
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,c:: eL olarak da yüzde 61 .·54 ile Lükscnı_b-ı).rg olmaktadır_ ( 2.:i-6). 

ÜL1LLER 

Belçika 

Iransa 

~-.Almanya 

rtalya 

L·~j::semburg 

=-Iollanda 

Aşagıdaki tablo,e~ilimleri belirlemektedir. 

Tablo :75 1970 Yılında Seçilmiş :Bazı Ülkelerde 

'l'arım Kes iminC:.c: ]ü İstihdam 

.69 ı.28 

79•40 

34•41 

42.52 

32.05 

56.36 

Kaynak: 

İ ş t e k i 

61.54 

20.00 

D u r u m 

6470 

20.60 

ll. 80 -

33·45 

6.41 

23.64 

BOJ.R.ı.-rtiNET; A.g.m., s.ll2, Tablo:2. 

' . 

Çeşitli yapısal nedenler, blkemizde ücretli olarak çalıGan

ların sayısını etkilemekte ve bun"Lu sonucu olarak da emek faktörü, 

yı.:::ctiçi faktör gelirinden düşük b ir ::;;2;,y almaktadır. Buna bağlı.c~o-..,-· 

lo.rak da: emek pari tesi (PE) ,birin :.::ltında olmakta ve emt:k sahiple:ci

nin gelirleri, ortalama e:,elirlerden c~üşük çı.kmaktadır. Çünkü emek 

f~_ktörünün yurtiçi faktör gelirin.-lcL :vi..-:.zd.e 70 civarında pay aldı :,ı 

c._,:::lişmiş ülkelerele, iş&:,"'Ücünün ikbis~don faal nüfus içinde payı 3''jz-

Q e 70-90 arasında değişmektedir. Bu nedenle daha önce de belirtilc;_i

,~i e:sibi, gerçekçi bir sonuca varabilmck fçin. emek gelirleri/yurtiçi 

fnktör gelirleri yerine, yapısal r.=leii.işikliklerinin etkil(-:;rini de c.Jz-

öni.J.ne alabilen pari te oranlarından ;ya::tarlanılmaktadır. 

6. ÜCR:C.TLİLER SAYISil\fi!AKİ ARTIŞLA.tLIN, ÜCR.0TLILE.RİN 

YURTİÇİ ]'AKTOR G.wLİdİNDEKİ ARTIŞLARDAN DAHA HIZLI 

.ARTivlASI 

Dahe, önce de görüldü,~·,_ (,i b i 1960-1975 d öneminde ücrc -c 

(246) Ülkemizde Genel Nüfus Sayımle.:ı:ının kapsamı farklı oldu {tu içi:ı, 
veriler tablodaki ayrıntıya uyr1amaktadır. Sayırnl2.rc1a_ çifyçiler 
yerine, işverenler yer almaktG.~[ır. 1970 yılı itibariyle de ta
rım kesimindeki hanehalkı reislcrinin yüzde 7.19 'unun· ücrc-tJ.i, 
yüzde 0.42'sinin işveren, y·üzde 91.16 'sının kendi lıesabın~:l ço.:
lı.;;>an ve yüzde ı. 23 'ünün de ücrcGsiz aile işçisi olduğu ortc.yn 
çıkmaktadır. Görüldüğü gibi bu oranlar anlamsız olmaktadır • 
Bak.:DİE; _G:::nel N~flliı_Sa;ıımı_, ~~üfusun Sosyal ve Ekonomik .Ni"C~
likleri 25.10.1970, A.e:..e.-, s_.202-293, Tablo=43· 
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ve maaş gelirlerinin yurtiçi fakto:~· ,:._ ::lirlerindeki :pa.yı artarken, o:r.,.. 

ni şekilde ücretlilerin iktis§:den ni.H-i..lS ıçindeki oranları da artı,'ı:~1-

tır. Belirlenen dünemin önemli JzslliGi, ücretlilerin sayısındaki ar

tışların, ücretlilerin gelirindeki c::.rtış oranından daha yüksek oLc1.8.

sıdır. Başka bir deyişle ticretlilerin iktis§den faal nüfus içinde~d 

;~·rtış oranı kadar bir artış, ücretlil<;rin yurtiçi faktür {:)elirleri Jü

rrı).nd en söz konusu olmamaktadır. Ülkeİnizde ücretliler in t:_elirlerinin, 

;y-urtiçi faktör geliri içindeki endeks de,;eri 100. C 'dan 119.8 i e çılc'T

ken, ücretlilerin sayısındaki artısıları belirleyen endeks değeri 

1<-2.6 'ya yükselmiştir (247). Bu durum ücretlilerin gelirleri alc:;yh:.Lne 

bü~ gelir bölüşiimü olduğunu gostermekte ve bunun sonucu olarak de: .. , 

CiL, er faktör gelirleri olan rant, kar ve faiz gelirleri büyümekte C. ir·. 

Aşa~ıdaki tabloda,bu Jelişıneler görlilmektedir. 

Tablo: 76 19.60-L975: Döneminde. Ücretli-l-er Hı Yurt-içi ·l'aklih~ 

Gelirinde Te İktis~.den ]aal Nüfus İçinde Gdsteı--'-

diğ.i :Qe.ğiişıne1er 

---------:-:----.....:..--....;...--------....----.,.,-------__.-~ ... 
Ücret ve ... :J.Vlaa§l Gelirl.::ırinil;ı. ·Ücretli ve Iv.raaşl:::.l:::,ı~ı: 

Yuttıiçi.Faktö.r "I~tiÇi.]'aktor İktis~deri • İktis~c~cıı l!'a: 
Gelirlerindaki ~slirlerindeki 

Oranı Artış Endeksi 
:YJ:I,L.AR 

l!'aal Nüfus 
İçindeki 
Oranı 

i Nüfus ·;-,.,.i'"ı"ie· 1 • --o;--~ '· 

i ki. Artı~j 
:Endeksi 

:ı q()O 
'-~ % 27.35 100. o % 18.75 ıoo.o 

! 
196 5 % 30.20 110.4- % 20.61 109 .SJ 

11970 % 36.56 133·6 % 26.46 141 .ı 

: l075 
-·- _) ı % 32.78 119.8 do 1 26.74 142.6 
-

Görülece.:~~i [;,ibi de, ücr::tl:i ve maaşlıların gelirlerinin \.m

(l-:·.ks değeri 1960-1970 döneminde 133.6 'ya çıkmış ve daha sonra 1975 

yılında düşerek 119.8 'e inmiştir. Bı. ne lnr ş ıl ık ücretliler in S[tyı sı 

Jl•-.: ilgili endeks değeri ise devamlı ols.rak yükselmiş ve 1975 yıl::tn

dc. 142.6 olmuştur. 

( 2t:.7) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~.nı 'ndaki ·verilerden hareketı'-' "'JC.~
pılan bir çalışmada, 1963-1974 yılında yalnızca memur ve si; .. }H'

ta,lı ücretliler in, iktisad en io.E:.l nüfustaki orar~ı yüzde lll, 
ücret kazançlarının gayrisafi yurtiçi hasıladaki artış ora~n eta 
yüzde 64 olarak hesaplanmı~tır. ::Sak.BORTÜCENE ,A. g.m. ,s .86, ·:~'.''~J
lo :lO ve Türkiye İ,yçi Sendil;:c;.ları Konfederasyonu: Türk-İş_ _ı u. 
Genel Kurulu'na Sunulan Çalı,ım.a._3aporu, Ankara, 1976.1 . s-.3§ı • 

. J -- •• 
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ücret ve Maaş 
Gelirleri İle 

ücretli ve Maaşitlar 
Sayısı 

-----

1960 1965 

.,.,....-----

1970 1975 

ücret ve Maaş Gelirleri 
ücretli ve Maaşlılar Sayısı 

Şekil: 30 1960-1975 Döneminde ücretlilerin, Yurtiçi Faktör Gelirlerinde ve İktisaden Faal 
Nüfus İçinde Gösterdi~i De~işmeler 

Endeks degerlerinin, dow.:mler itibariyle incı:üenmesi 

l :_mler yönünden daha anlamlı sonuçls:c vermektedir o Aşağıdaki ta bl.; d;:; 

cln (::,OrÜleceği 8ibi Ücretlilerin iktisaden faal nüfus içindeki ar·cısı 

oranı, ücretlilerin yurtiçi faktör gelirlerindeki artış oranından 

G2_dece 1965 yılında daha düşük ole::rak gerçekleşmiştir .. Diğer yılLT

'-' ise ücretliler sayısındaki artış oranı 1 ücretlilerin gelirle:r·i::ı

c-~·~lci artış oranından yüksek olmuştur. 1970 yılında bu iark yüzde ,~;.oı 

c~ır. 1975 yılınd2. ise; emek t,elirleri end<::ks değeri yüzde -10.3 or;::t

nında düşerken, ücretliler sayısı yüzde lo6 oranında bir artış gos-

·ccrmiştir. 

Aşağıdaki tabloda belirloı:Lt:;;.ı egilimler gori5lmsktedir. 

Tablo: 77 ı_g60--l975 Döne:ı.ııj_nde Ücretlilerin Yurtiçi Faktör 

Geliri ve İktis2.c1en ]'aal Nüfus YonU:rıclen, Artış 

ve Zincirleme Artış Endeksi 

r-· ~ Ucret ve Maaş Gelirlerinin ücret li ve ı:~ aa şlıle. rı n 
İktisaden Faal Nüfus ! 'Yurtiçi F'aktör Gelirlerin-

ı. i deki Dral'i!Jr 1 İçindeki Oranı 

1 
y--ıT ~-:c \.Artış Zincirleme Artış i Zincirleme 
· ..L '....;.Ah · T:.:ıdeksi Artış Endeksi Endeksi Artış l.ndd;:si 

ı - -------·-·-·-. =~~;..::;::...----~;....;..;~-~=~=~--;+- ___ ;;:::-..:~:.:.:.:::.;:::..--!---=....;..;;~...;;:::;=~~-;-
ı lSGO 100.0 
; 
! 
ı ı~::c s 
i ., ,, '"''(' 1 1 u 1 . ! -./ ; 
ı ~ 0'75 
1 ..L~· 1 

! 110~ 4 

133.6 

119.8 

c~ 
1" + 

% 
""'" 

o" ;o 

ıoo.o 

10.4 109.9 % + 9-9 

21.0 141 .ı % + 28.3 

10.3 142 .. 6 % + lJ 
. -- ___ --.!, _____ --i,_ ________ ....;,:;...;____;_..;__ _ __;, ________ _ 
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Tablo sonuçlarının incelenmesi, ülkemizde 1960-1975 döne

minde ücretlilerin iktisaden faal nüi'rı..s içindeki artış oranı kB.dar 

bJ_:::.:' artışın, yine ücretlilerin yurt:iç:i faktür gelirleri içindeki a::c

-'cı~ oı~anı kadar olmadığını gostermekted ir .. Bu sonucun yapısal nec'len

lr:.ri olarak da şu.ı.'1lar ilerj, sürülebilir. 

Öncelikle ücretlilerin büyük çoğunluğu~ düşiJ.k vsri.mli ve 

gelirli işlerde çalışmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde işgJ-

cü 1Jol, sermaye kıt kaynaktır. İşe:,ilcL1.-ıCleki artış oranında, sermaye 

=<ı·tı~a sağlanamamakta ve bu durum de:: nmek faktörünün verimliliğini 

ci.üs;f:.rmektedir. Ser:m.Eıye kıtlığı bir yandcın emek-yoğun te:V..niklerin 

kullc:ınılmasını zorı.mlu kılark en, di :_
0
<T ;;r;:mdan da işgücü fazlalığının 

yoı"at·:.:;ıgı düşük ücretler, genellikle '.=.111ek-yoğun tekniklerin kullanıl

l!'C:• u ı na yol açmaktadır. Sendikalaşmanın etkili olduğu iktisadi faali

yr:;·c lcollarında ise, durum biraz daha fc;,rklı olabilmektedir. 

Ülkemizde mevsimlik ya da :.~:çici olarak çalış.:mlar sayısJ_ 

l~u önemli olmakta V"; 1975 yılı itib;.::riyle Sosyal Sigortalar Kurumu 

lGctJ)S<:;_mındaki işçilerin yaklaşık yüz Cl c:: 22 'si geçici işçi durumunda 

,)·,:t1"t..:nmaktadır. 1969 yılı için yapılccı1 bir hesaplamaya gore dE::, daimi 

~;c;,lısıc:mlar ortalamE~. olarak 323 gün ç;:'~ lı şırken, mevsimlik çalı şanl.::n~ 

2~)~) t:=,ün çalışmaktadırlar ( 248). lVIevs imljJi: çalışanle.rın ortalama üc

retleri de, daimi çalışanlardan yüzcıc.~ 21 oranında daha düşük bulun

rıı.alci.:;adır. Ayrıca tarım kesiminde de [)_cı."etler düşük olmakta 1 iyimser 

bir yorumla ücretlerin asgari ücretl~::r dL.i.zeyinde oluştuğu söylEme-

bilmektedir. 

Tarım kes imindeki büyük b ir işsiz kitle sinin, s8.nayi 

t\ir başka deyişle modE::rn kesime geçmr.::l-\: için hazır beklec1ies·i de bi

Li..n:nıektedir. Ayrı ca her yıl işe;iicü he.\ruzuna gelen yakle. şık 400.000 

L:Lsıic1en ancak 250-300 bininin iş b·c:ı.lc:ı.iJildiği ~ geriye kalunların da 

(~>:-d) 1969 yılından itibaren Sosyal Sigorta Kuruırıtı. İstatistikleri'n
deki veriler yalnızca :&Ylül ayı i tibcıriyle derlend:.;. ,ği için, 
1975 yılı belirlenememiştir. B:::Jc.Sosyal Sigortalar Kı.:ırwnu; Sos
yal Sit-sortalar Kurumu İs ta tisti.}s_ X=:t-llı;!~ı 1975, Ankara ,1976, 

s.27, Tablo:6, ve SosJeal Si,:::ı;or-~<i)ar Kur·umu İstatistik Yıllıgı 
1969, Ankara ,l970 ~ s. 27, Tablo ~6 1 d.::.•.n he saplanmış tır. 
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~.ç:ıl:: iş s izler ki tl esine ka tıldığı .:_~ ortilmektedir. ,Lu:na ba~lı olarak da 

8.~:10L p,elirlerinin cl uşumunun etkilerune;: sl ve düşük olmssı kaçınılmaz 

cJlnaktadır. "Türkiye 'de Pl~nlı Kalkınına Düneminde endüstri kesimi:n

c~c tstihdam olanakları bulamayan VCo ÇOk hızlı bir şekilde kentleşarı 

iG}(Süc-tı, özellikie hizmet kesimlerinde yanıltıcı, sa(1-lıksız ve ürr.:d; .... 

l;:~.:n olmayan istihdam şekillerini g<:::nişletmiştir: •• Kendi çalışacac_·ı 

iGıi de kendi yaratmak zorunda kalmal:: Gr-•,, üretken olmayan istihdam f} 8-

:dllcri hızla büyümekte, işsizlik so:t'L1lLları kendini düşlLk gelir, J·oJ;:

sullulq eksik istihdam şeklinde or·taya koymaktadır"(24S). 

Belirlenen yapısal özellikl<:.:r yanında, sosyal :politika 

tc:e".tb ir lerinin ve uy ~ulamaların ye ter li etkinlikte olma dı ,ğı ve toplu 

sözleşmelerden yararlanma oranının i'La düşük oldu,0;u görülmektedir. Lu 

c~,ilimlere bağlı olarak da ücret artışları, daha sonra göriilece;:;-i ,:~i

bi esenellikle sendikalaşmış kesim içi:Lc söz konusu olabilmektedll', Bu 

i': t:ırumda da ülkemizde sendikalaşms.. heöT:..::keti, yurtiçi .fakt0r gelirle

J:•inin bölüşümünde sendikalaşmış ol<:m sınırlı bir kesim için geçerli

lik ll:azanmakta, bütün ücretliler yönünden etkin olamamaktadır. Asga

ri ·[}_cret uygulamasının etkinliğinin de ta.rtışılabilecei;i ve özellik

le de tarım kesimindeki uygulamanın br:şarısız olduğu bilinmektedir·. 

7. EMEK KAYNAGINDAKİ FAFGLIITKL.AR VE EJİTTiıl OLANAK

LARINTIAN Y.ARARLANl'viAJJAKİ :EIHSAT EŞ İTS İZ LİIITıER. İ 

Toplam ücretliler sayısının düşüklüğü yanında, emek ge

lirlerinin yurtiçi faktör selirlerindeki payın:ı. ve dolayısiyle emel: 

~,::lirleri pari te oranını (PE) etkileyen emekle ilt1ili başka bir et

ken de, emek kaynağındaki farklılıklar olmaktadır. Bu farklılık da 

emek kaynağının homojen, ya da b aşk.:::~ bir deyişle eme{_tin ni te liğinin 

kişj_ler arasında aynı şekilde dağılmış olmamasından ileri gelmekte

C.ir. Emek kaynağınC'.a dikey ve yatay olc:,,ı~e,k beliren bu farklılıklar

c::.z:m, b izim yönümUzden daha çok dikey farklılık önem kazanmakta-

(249) Nusret EKiı.~; Geli~~n Ülkelerc~g_ye r:I:ürkiye 'de İşsizlik, İ.Ü.İk
tisat Fakültesi Yayınları No.l397/240 7 İstanbul. 1971, s.397. 
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(:ll" (250). 

Emek kaynağındaki dikey ic:;r1.dılık, emek gelirlerinin yurt

:Lçi faktör gelirlerindeki payını önc:nli olçüde etkilemektedir& Ülke

;ı:l~7,f1C nitelikli ve daha yüksek e;eli:-2 .> tiren mesleklerde çalışan üc:

::ctlilerin oranının, duşük olduğu ı_:;·\:irülmcktedir. Bm:ı.a karşılık nitc

_,_iJ.:}i işgücü ve sanc::.tkğr kesiminde lıı...lyük açıklar olduğu da bilin.ıı:ı.sk-

Nitelikli işgücü açıklarının ;v-:::t da nitelikli işgücü arzınL:ı., 

,,_ ;_J.cl olarak iki nedeninden söz edilmr:::JctccUr (252). BI.Ullardan biri, 

::J.(T toplum için g2çerlidir. Buna ~<:I'c- ·l.;r)plu.ı:rılarda yüksek düzeyde:ki 

işlerin gerektirdiği fiziki ve fikri yeteneklere sahip kişilerin sı

ı:-ııı·-ıı olması, nitelikli işe,"'Ücü arzıncta· jretersizliklere yol açmaktrJ.

c~ı::t. İkinci neden de eğitimdeki fırscı_t eşitsizlikleri ile, üst dii_~ 

:;:;r:yde mesleklere yönelmeyi engelleyen sosyal çevredeki ye tersizlik-

ı sröir. Ülkemiz yönünden bu J. urum olclul-\:ça önem kazanmaktadır. Çünklt 

;ıi telikli iş§,ÜCÜ bir e~ i timi gerektirmskte ve bazı meslek kollarırı

c~c'_ da, uzun süreli ün i ver si te e ği tüü z0 ruıılu olmakta dır. Bu eğitim 

okulla ilgili or gün e ıS i tim ola ca;ı .::;ibi 9 okullar d ışındaki yaygın 

e::~:;it:Llı de olabilmektedir. Çoğu zaman cla ikisinin birlikte olması ge

:c e~G-:-Kkts dir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkliıına PlElnı 'nda da " •.•. İş hayatır.L2, 

c;_:_.::_~~:c ;y-a kınlığına rağmen, yaygın e\::;_-t;_i .. m.in üretime donlik fonksiyonel 

:) ~ı· biçim kazannadı ğı" b siirtilmektedir ( 253). Zorvnlu oği timleri 

sa~layamayanların da, daha düşük nitGlikli ve daha dUşlik gelirli i]-

1crc1 e çalışmak zorıında kalacakları açıktır. Bilindi.b'i ,~:i.bi de di.L;;;U.l;: 

;_:;cliı~li grupların, yüksek maliystl ers lcatlanarak nitelikli işc;üc-~t 

(;l;:,b ilm e olanakları bulunmamaktadır. Bu t,ruplara yönelik e,~ i tim prrJ;::ı;

l'E.mL:c:_rının ve özellikle yaygın e;~itim proğramlarının Ja 7 e 6 itimJ.e 

fırsat eşitliğini sağladığında şüphe yoktur. Eğitimde fırsat eşitli-

(250) Yatay farklılığa göre; piyasa;yc nrz edilen belirli bir eme.se 
karşı talep teki farklılıklar, e:;mi?,k sehiplerinin c1e farklı J,G

lirler elde etmesine yol açmaktadır. 
DPT; Yeni Strateji ve Kalkınma Pl~nı Üçüncü Be§ Yıl 1973-1977, 
A.g.e., s.77. 

( 2 5 2) LEE T Wl CH 9 A • :., .. 8 " , s • 61 • 

(253) DPT; A.g.e., s.77J. 
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. ü1iı1 sağlanması ile d e, yurtiçi faktcJr cclirlerinin bölüşümünde, c;-
' 

r·ck faktôrü aleyhine işieyeTi gelir bolüşümünün değişece,zi açıktır. 

Belirlenen eğilimlere ba~lı olarak darülkemizde işgücü faz

~-c:.J.ıl:::larına rağmen ( 254) · yıllara göre b 0.yüyen yetişkin işçi açıkl<J.

rı olduğu ortaya çıkmaktadır. DPT 'nin tahminlerine göre; 1972 yılın

C.a ~-80 bin civarındaki yetişkin işçi açığı l977'de 999 bine, 1992' 

d 0 de ô. Ol 7 milyona ulaşacaktır. Bu c:turum aşağıdaki tabloda görülmsk-
_ı_ ~: ···") 
Lı ...L.-- • 

Tablo: 

=n~SL:SELER . - . 
· İz~-~be:ci-Haddeci 

I.i; .kina ile İlgili 
:rJ ·::s 1 c kle r 

2lektrik ile İl
. c; il i I·!.les 1 ekler 

ı İıı.saa t İle İl--
. -
· ,~;~_lj_ Meslekler 

·IJic er 

· TOPI.duıl 

Türkiye 'de 1972-199 2 Döneminde Türkiy.e 'd-e.. 

1971 MS.."\Id-udu.na ---Gör-e. Yeti-şlt.in İşçi Açıkle,rı 

(Bin IÇişi) 

ı - y. ı ı ı 
' ___ , ____ . -·-···--- --·-···-··------· -·----·· a 

: 1972 

- 17.0 

. + 64.0 

-284.0 

-480.0 

1~77 

- 43\0 

- 20.0 

-448.0 

-999. () 

r - ----·-···· 

1999 

-2136 .o 

823.0 

- 679. o 
-4156. o 
-8017 .o 

Kaynak: DPT;. Yeni Strateji ve Kalkınma Pl~nı, 
Üçüncü BGŞ Yıl, 1973-1977, A.~.e.1 s.776, 
Tablo:60J, 

Yukardaki tabloda da görUlc!:V,:,u gibi, yüksek nitelikli ve C:, e 

;;,iJ.;:r:tek gelir getü·;:;.n işlerde, işçi 2,çıkları olduğu ortaya çıkYIJ.akta-

c' ıJ:'. Ancak bu işler düz işçiliğin dı ~;ında, bazı yetenekleri d e ge

ro\.li kılmaktadır. B\:-t nedenle devletin, eğitimi bir kamu hizmeti ha

line getirmesi ve isteyen kabiliyetli kişilerin. yüksek ücretli nıos

lelüere girmesine olanak sağlayacak bil'' eğitim sistemi kurrr.ıa sı zorun

J.r~ oln1aktadır (255). Ülkemizde yetişlci.n işçi açıkları ile birlikte 
l~c~~,c-i:;lilerin et; i tim düzeyinin de düşük olduii;·L,-ı 2,örülmektedir ( 256) • 

(254) 1975 yılında işgücü fazlalığı 1.740.000 kişi ile, toplam iş[(Ü
cünün yüzde 11.4'ünü oluşturmuştur. Bak.DPT; A.g.e., s.282. 

( ,·,:-;:-) ( ... ./ :J 
(,5,.-) 
\ L. ü. 

Tt~K; A.g.e., s.289. 
Yusuf HM~URDAN~ TürkiYe•de İşçi işveren İlişkileri9 Eko~om~k 
ye Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, İstanbul 1974, s.J56. 
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l:·"''~ ~k ·' r.::;~:. i~.:.:. 

Örneğin imalat sanayiinde yüksek öğretim görmüç ücretli oranı yl}"zde 

1 'dir. Diğerlerinin de yüzde 9 'u c.ır-Gaokul ve lise~ yüzde 58 'i do j_lk

olrul mezunudur. Geri kalan yüzde 3~? 'de hiç bir ögretim görmemiştir, 

Emek kı::_ynağındaki farklılıklar ve fırsat eşitsizlikleri 

ile ilgili bir başka bulgu da; iktiEı:':den faal nüfus içinde meslel-ci 

ve teknik işgücünün gosterdi.ği düşük oranlar olmaktadır• Mesleki ve 

t:;knik işgücünün iktis~den faal nüfus içinde en düşük olduğu faaJi

:~ç:;t kolu yi.izde 0.33 ile "Ziraat, Avcılık, Ormancılık, ::Salıkçılık!ı 

olı:ıakta ve bunu, yüzde 1.77 ile 11 İnş2atn izlemektedir. Mesleki t~Lük 

i~}e,ücünün en yüksek orana ulaştı:;,·ı faaliyet kolu d8 ,y·üzde 27.40 ii o 
111\'lc:üi Kurumlar" dır l 

Aşa2;ıdaki "iabloda çeşitli iktisadi faaliyet kolların~·--~'

to:;lam işgücü içinde, mesleki ve teknik işgücünün oranlıarı görüı,.~lul,:-

ted ir. 

Tablo: 79 1970 Yılında İktisadi ]'aaliyet Kollarında, 

' 

ÜC.l' i SAD! } iı.AL iYE T 

KOI:LARI 

Ziraat 1A vcılık 
Or~ancılık,::Salıkçılık 

İstihraç Sanayi 

: -;-,u2,lat Sanayi 
1 
; 
: 2'1 ektrik t Gaz, Su 

' ..ı··-~, c.• aat 
' .ı...J.. ı:: 

'ioptan ve Perakende 
• ~i_: j_ c ar e i; 

: u1açtırma ,Haberleşme 
i :D8polama 
f -

'La.li Kuruluşlar 
ı 

· ~·:oplum Hizmetleri 
i 

: İyi Tanımlanmaını ş 
: J.:-aaliyetler 

1l:OI'L.AJYI 
Kaynak: 

Toplam İşgücü İçindeki Mesleki ve ı·eknik 

gücü Oranlnrı 

İl-~tis~di ]'aaliyet Kollarına 
Gor et Mesleki ve Teknik 
İ c::: .r.üciiı."lün Oranı 

1~ 0.53 

'fo 3.85 
4 

)/c 2·45 

%12.30 

1~ 1.37 

'fo ı ~90 

7;~ 2.13 

~~27. 40 

%23.63 

'}~ 9 .14 

+, .. 
..L.=:.:-
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Seçilmiş bazı ülkelerc1cld. r,~esleki ve teknik işt;üciinün~ ilc

ti.s:'-iden faal nüfustaki oranları t~lkem:1.zdeki mesleki ve işgücü orc:,:.1-

1arı ile karşılaştırıldığında, ülk";mizdeki oranların oldukça ::Iü§Ul;: 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Seçilmiş ülkelerde' YugoslE;_vya 'da iktiE::a

<:.en faal nüfus içinde mesleki ve teknik işgücünün orr:.:.nı yüzde 2!3.9, 

T~3'':'Vç'-t;e yüzde 11.5, .F'ransa'da yi.:tzCc; 9.9, ve Türkiye'de de y-~~zdc 

olmaktadır., 

Aşa~ıdaki tabloda seçilmiş bazı ülkelerde iktis§den faal 

nüfus içindeki mesleki ve teknik işgi:icünü.n oranları gdrülmektedil'. 

Tablo: 80 Seçilmiş Bazı Ülkelerde İktis8.den Faal Nüfı_~s 

İçindeki Mesleki ve Teknik İş&,v.cü Oranları 

--------------------- . .....,------ --------- -----·-.- ---

i.JlK.ZLER 

:Sel çi ka (1) 

IC2.nada . (1) 

:Oanimarka(l) 

Tr"-ı"ls :=ı (1) 

. Almanya (1) 

İngiltere (1) 

Y~_manistan (1) 

,J;:,ponya (1) 

:tlollande. (1) 

Norveç (1) 

}ortekiz (1) 

İsveç (1) 

Yu,;oslavya (1) 

iJRKlYE (2) 

MEsleki ve Teknik 
İş 1siicünün, İktis§.den 

_. _]:a_§_l__N_"l}.fusa Oranı (a) 

<jo• 8. 3 
c:: 
/() 9.7 
(.·r''~" 
fO 9-5 
c1 
;" 9"9 

d 7 7 ;v • 

7~ 8.6 
(, 4.2 /V 

~c 4.9 

<fo 9.1 

% 8.0 

rs 2.8 

</oll.5 

1~28 -9 

% 3.6 __ ı 

:Not: (a) Türkiye dışındaki ülkelsre ait veriler 
1960-1962 yıllarını, TLirki;y-e ile il,c:.i
li v· ri de 1970 yılını ka:ı;ısamaktadıı"' .. 

Kaynaklar: (1) DPT; Yeni Strateji ve Kallanrna Pl_§_r~ı., 
Üç ÜD; cü L c;ş Yı 1 l 9 7 3-l 9 7 7 , A • g • e " , s • '/ O 2 , 
Tablo: 543. 

(2) DİE? Gonel Nüfus Sayımı_,_~-~:fl!-...~1?~ Sos,LS':l
ve_ :Bl{_onomik Nitelikleri 25.10t;b;no_, A. 
g.e., s.l62, Tablo.:3'den dUzenlenıni!Jtir. 
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Ücretliler yönünden yapıL:n bir başka hesaplamaya g:)re >-, 

1970 yılında ülkemizde; ücretlilsrin ancak yüzde ll.57'siııin m,:::s:-L::.Jd 

V~;J teknik işgücü olarak istihdam eD:i.1di~ini cost<Srmel:.tedii·. Ücre c~.i

lc~:cin en düşük oranda istihdamı cla 111'.1t!.·:ce;:,::ebbis, Lirekto:·.: ve Ü:st K.;~_(•.:-

:·~'-' Yoneticiliği 11 eUro Bunlar to:plaliı i.tcTetlilerin yüzde 2.02'sin::. l::c~~-

~3U."l2ktadır. "D iğerler i" dışında en y og·mı istihdam da, yt~z::ı e 20.07 ile 

11 1'arım Dışı Sektörlerde Çalışan Sana.tkerlar ve İşçiler 11 dir. 

Aşağı daki tablo da ücr et~_i J.c;l'iD. 9 iş veya m es ı e:k olarak l~'G-~ı-

lı1ıı oranları gor"Lümekted.ir. 

Tablo:81 1970 Yılında Ücretlilerin 1 İş veyc Iiiı:~slekteki 

:Dağılımları 

-- -~-·-··----- --------·--- . --~-----:-:--·---
Toplam ticretliler 
Içindeki Oranı ! ;:;r)ı:. HA:H'T.ADAKI lŞ VZiA IYIESLEK 

; İlın i ve Teknik .Glemanlar 1 S erbest 
· k::slek Sahipleri ve Bunlarla İl
: :_?,ili DiG,er lVIes l:,,kl er 

i rı-~.,\.teşebbisler, Diraktörler, 
, ust ICaderne Yöneticileri 
i 

: :Ldc;r1 Personel ve :Cenzeri 
Ç:::üışanlar 

Ticaret ve Satış Personeli 
1 

i Şnhsi Hizmet İşlerinde Ça
' lı,şanlar 

; IJ..'arımcı ,Hayvan cı ,Ormancı, 
! :Balıkçı ,Avcı 
i 
, T~rım Dışı Sektorlerde Çalışan 
ı s, .. ııa tkar işçiler 

~ ~Li i·_:. er leri 

'2: 0 I'L.b.M 

% 

% 

% 
~~ 
1 

% 

% 

% 
% 

% 

11.57 

2. 02 

3. 29 

2.25 

10.17 

12.88 

20o 07 

32-75 

lOOo 00 

Kaynak: DİE; Genel J'I.ü_f_u,_s._ __ Şaıımı ~ Nüfusun Sosyal ve 
Ekonomik ~it~J~i~leri 25.10.1970,s.l56-157, 
Tablo: 31 1 c,·. n düzenlenmiştir .. 

Belirls:1erı sonuçlar ıillmınizde emek ı<:aynad;ında farklılıklar

uı(ıu;;u1 yüksek nitelikle ve de yükse~-c e;elir sa(~layan işlerde çetlıg .. :.-ı

L.rın sayısını:ı:::ı. düşüklüğü yanında, a~rrıca da bu tür i,şlerde işgücj 

:.~çıkları olduğunu :;ostermektedir. Yine ücretliler tn e~;:i tim düze;:y-le::'i

~~irı de düşük olduğu (·rtaya çıkmaktadır. 
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A.J3.D. 'de 1909-1949 yılL.rı arasında yapılan bir çalı:;ı.r:ı:ıın 

b oEuçle.rı, tar ın dışı kesimlerde ki cslir artışının yüz d e 5. 3 'ün~;_;~ 

isıı~,üct.nü.n eğitimindeki artışlardan c1o(~du,bunu ortaya koymaktadır. Ülke-

nizdeki e:ırı.ok kaynağındaki fı:ı.rklılıkların, yurtiçi faktör 1_selirlcri i

çinde, emek payını etkileyeceğinC:.2 şüphe yoktur. G-orüleceği gibi de 

~Ju d urum, yapısı::ü b ir sorun olarak o::··(;,_:wa çıkıııakta ve 11Kcükınma Pl8n

ları" ile 11Yıllık Programlar" da da r::c::r."nna etkili çözümler getirilc:,1c

Gi~i belirtilmektedir(257). 

Etkili çözümlerin, emeJ.~: c.;':.:lirinin oluşması safhasında bo

lij:'en bu dar boğazları ortadan kaldıracağında şüphe yoktur. Gelişmiş 

:).lkelerdeki uygulamalar da bu durumu doğrulamakta 9 eğitimden yara: .. la

nanların sayısırıc~aki artışlar ve c{~itimde sağlanan f'ırsa t eşitlikleri-

j;_in sonucu olarak gelir bölüşüınUnde~ü d.ene;esizliJ;in sidei"ildiği :;ö-

ı"Lşü yaygın bullu:ırııaktadır ( 258). 

Uygulanan politikalarla da emek kaynağı yeniden ,;tahsis c

c~ilmekte ve bu şekilde dikey ve ya tay lıare:ketlilik (mc bi li te) c:,r:cı::·ıl-

m;cJctadır. En ek k&ynağının alt seviyeden üst seviyeye transfer ec~iJ.~,:c-

;:o; i sonucu da,hcıı1 gelirler arasındald fark azalmakta, hem de milli 

ı ir yüks el.mekt edir ( 259 ) • 

( 257) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı 'nda, "Planlı Dönemde yüksc ls: 
öğrenim gören nitelikli insan 2;t.:tcü ks.ynakları artırılırken, e
konomi için aynı derecede ôneıa -caşıyan orta nitelikli tekni;;:: 
insan gücü kaynaklarının artırılmasına uyulmada gereken a(;ırlık 
verilmemiş, teknisyen ve yetişkin işçi sayıları t:konomik il-1 ti
yaçları karşılamaktan çok uzak kalmış yüksek nitelikli insan 
gJcü ile teknisyen ve yetişkin işçiler arasındaki denge kQrula
mamıştır" denmektedir. Bak.DPT;Yeni ··stra te·;ti ve Kalkınma Pl g},._,ü
çüncü Beş Yıl l973-l977,A.g.e., s.q96~697, 1975.yılı Pro·>~z.u'lıında 
"Üçüncü pl~nda eğitim sisterü:'lin bütünlüğü içinde ele alınaı~aıc 
büyük bir a~~ırlık verilmiş b"Lllunan ve örgiin eğitim dışında ~:a
lan bireylerin bilgi ve beceı1 i kazanacakları olanak olaral:o: 'ue
liren yaygın e~i tim? gereken ölçüde geliştirilip etken bir di5-
zeye er iştirilemediği 11 belirtilmektedir .Bak .DPT 9197 5 Fro,Sr_0}lf!:-_, 
Ankara, 1975, s.JOJ. 

(258) JEKLNG; A.g.e., s.59. 
(259) Dikey mobili tenin artırılmasıncla, belli başlı üç yöntem ts.v::::;:iyc 

edilmektedir. Önce devlet, e,~i tim fırsatlarında eşi tl ik sa .ıı.:nro.a
sı için kişilere yardımda bulunur. İkinci olarak, sermaye ıiL~1Iü
yetind e göriilen eşi ts iz liğin C:.;:;r ec esi düşürülür ve yüksek 'V"'<>

sıflı emegin gelişmesine yarclıı1ıcı olan ekonomik imkanlardE.ı.:c:. ö.a
ha çok kişinin yararlanması için .. gerekli koşullar hazırlanıı'. 
Üçüncü olarak da, bazı yüksek nitelikli emek sınflarına ka.t::ı..l
mayı engelleyen işçi birliklerine ve teşkilatlarına karşı tcc.-
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8. EN.ı:LASYONlST ETKİLER 

Daha önce de görüld"i~ü :,·ib:i. · ıgG0-1975 doneminde t&.rım ve 

·L;' ~-- :.G .. L (lışı kesimlerde artış gösteren e:<k gelirleri/yurtiçi fc-1ktör c:c

liı,lsri (Ea/YFG) oranı ile~ emek gelir1eri parite oranı (PGSE) lJ70 

yılJ.ndan sonra düşmeye başlamış bulunnaktadır. 1970 yılında yüzde 36.5 

olan (Er./YE'"') oranının 1975 yılında ytizde 32 •. 78'e, yine 1970 yılıncia 
\.T lT 

0.'/70 olan (PGSE) oranının da 1975 ,:~ılıııCa 0.681 'e düştübt- bilinmek-

Ücretlilerle ilgili eğiliıD.leri daha iyi belirleyebilmek 

için c~e tarım kesiminde çalışan ücretlilerle 9 kamu kesimi lıizmetle

rinJe çalışan ücretli ve maaşlılar karsam dışı bırakılarak y2pılan 

ç:tJ.ı;:,:walarda~ da, aynı eğilimlerle kc.:::.'')ıl2§ılmış bulunulıiiaktad:ı.r. 

Üçüncü böltimıirı, üçüncü kısm.ında belirlediğimiz bu eğiliın-

2.eı· ccç;ağıdaki tabloda görülmektedir. 

'I'ablo: 82 196 0-1975 Dôn<::ı,ı::_;:ıde Tarım ve Tarım D~şı Kes.inı-

lerde Yaratıl<:,n Y;1rtiçi Faktör Gelirlerinde

pııek G.elirlerini:i:ı Payındaki De~i;gmeler 

--------~ -·---------------------· 
farım ve Tarım ~ışı Kesimlerde 
Yaratılan Yurtiçi Iraktör Gelir
lerinde.~nek Golirierinin Payı 

.J 

.1\:'rıın Dışı Kesimlerc'.~e ve Zaritl.l 

p~esimi Hizmetlerinde Çe.lıs;an 
;ucretli ve Maaşlılar Hariç, 
lüc:cetler 'I'oplamının Y·urtiçi 
;!aktÖr Gelirlerindeki Payı _ 

E 
G 

·İndeks 
. ı 

Zincirle~. Done:ı.n- · E~"' İndeks i Zincir-' .DGilCii1-

-.YILLAR[ YE' 
G 

(1960::100). me İndeks: ler A- · \)" (1960~100)leme İn- ler .lı.-· 
ı Yl: ı 
; rası De- G deks rz:~sı 

1 7..; ·~~, .... ~ c!' 
o..Li~J. ... _ v io DeiSişr 

·~"l Jo 
--·-··--·------i.---------------------------ı--------'-

:1cıso 
ı .-/ 

· lSG5 

. 1975 

' 
27.351 100.0 

i 
30.'20: 110.4 

36.56! 133.6 

32-78 1 119.8 

100.0 

110.4 ' 10.4 1 

' 
121. o i 21.0 

89.6 j_ 31.4 

32.30· 100.0 · 100. o 

32.33 100.1 : ıoo.1 ,""'. , 
V • _ı_ 

41.27. 127.7 ! 127.6 ~ 27.6 

35.11, 108.6 85.0 ~42.6 
'--·- ------· -··------------.----..__ ______ .:.,-~--------------

Kaynak: ( 29 ) , ( 33 ) No .lu tablolardan alınmıştır. 

( 259 'un devamı) birler alınab ilir. Ya. ta;y mo b ili te yi artırmak iç in. 
de; emek mübadelesini ve işçilerin bôlc;eler arasında hareketini 
2,srçekleştirmek için,. fon temini ile meslekl. eğitim proğramların.'"'J. 
başvurulur •. Bak. tFJ:TWI.OH;, A. €:~· 8 •, s. 69-70. 
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~ablo sonciçları, tarım ve ·ca:::oıu c:tışı kesiı;ılerdeld ücretli 

;.ıa.c:·.şlıların 196 O yılında 100 olan one! c::ks de,~ erlerinin, 196 5 yılıü

::~~ı ııo. 4 'e 9 1970 yılında da 133.6 'ya c;ılı:cı,'~ını ve daha sonra da 1975 

J-ı.:ı..ında 119.8' e düştüğünü gosternıe:.:.:tsc::.ir. Yine aynı şe kilete tarım 

,:ı::,a kesimde ve kamu hizmetlileri harioi:tJdeki ücretlilerin 1965 yılı:tJ-

.. , -- -ı ():', 9 ı 
Ü.c ~ \..JV • 0 an indeks decerlerinin 1970 ~:-ıJ.ında 127.7 'ye çıktı;~ı 

,uş·~-~:ır. Ancak 1975 yılında· indeks d s. ')i' i cL:şmeğe başlamış vG 1975 Jı-

J. ın( c:-. 108,6 olmuştur. 

Tabloda d onemlerarası incel:.:,:: LL e;~;j_şmeleri irıcelend.iğind.e, 

(:cj-:ı:-I·G) oranındal:::i farklılıklar. dr.:.,~ıc.• açıklıkla gorülmektedir. Tarım 

ve ·coo,rım dışı ~esiınlerdeki (E/YBG~ indeka değerleri 1960-1965 dcna·-

1::in,~'.c yüzde 10.4, 1965-1970 döneminde d.e yüzde 21.0 oranında artar-ken, 

lS"/0-1975 döneminde dı...~şm~ştür. 1970-1~:75 eTonemindeki azr:üma yüzde 

31.:;. 1 Cl;...:tr. Aynı et;ilim tarım dışı kesiı:ı:1_c.-·de ve kamu kesimi hizmetle-

riı1c~': çalışanlar dışındaki gruplar ic,.iı~ de geçerli olmu9tu:r.l970-1J75 

,_ un .. x:ind e o u t§,rupların da yurt iç i f'2,::_cG or <3EÜ ir ler ind eki indeks deg;r

lc;:ci, ;•(c:..zd e 42.6 oranında düşmügtür. 

1960-1970 0.oneminde yüksel::1e: 

1]70-1975 döneminde düşmesi, emek 0 <l .. iı~ısrine karşılık~ diğer fc:,k-

·i_;r_.:: c,clirlerinin bc..-tylidüğünü gösterr,ıslcte ,·.i:~. 1975 yılı aynı zamanda 

ücretl~ ve maaşlıların iktisacten faal nt~fustaki oranlarını korudukla

rı ve hatta o.2 oranında artış gosterr:!.ikleri bir yıldır, Bı.1 nedenle 

(Er/YJfG) oranındaki düşüşler in nedeni, ücrc: -Lli ve maaç;lılar sayısı 

il c c1 c: ilgili olm.aınalctadır. 

J3u durumda da ülkemizde lSJ'fl_) yılından sonra, ücretli ve ma

c'.;:_ılılar aleyhine işlE::yen bir gelir bölc.ş;Jınü ortaya çıkmış bul'lXllnakta

c~ı::c. Sun uç olarak da~ ücretli ve maaşlıların nisbi durı..unları, işve

:cenl.c:::.." ve kendi hesabına çalı.şanlar2 göre kötüleştigi ve ücretlilsr 

(PL·) il e maaşlılar (Pm) ·için ayrı ayrı hesaplanan pari'te oranlarınıı.ı 

c,a. ,~'.ynı et;; ilimler i taşıdığı söylen sb il ecektir. 

Aşağıdaki tablo bu yöndeki e~ilimleri belirlf-mektedir. 
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Tablo: 83 196 0-1975 Done::l::_nc~8 Yurtiçi Faktör Geliri 

ve Emek GelirlGr inô.eki Gelişmeler 

---·-··· -------·-------------- ··---------- __ , _____ _ 
Yurtiçi li'a.ktör .Geliri Emek Gelirleri 

;(l\~ilyon 
i 

ı 

1 Zin~irle- Doncmler: (Milyon'l'L) Incisim · Zincir-:J-)ı:.·~c!ı-
1 me Indeks: Are;, sı De- :196 0: leme le::· A-

YiLLAh 

TL~) İndeks 
(196 o: 

100) . ! ğişme (I) 1 100 'Endeks ~ası 
% JJe_;;.~ı rj-

·1960 ! :o. 39 2.8 
i 

.... . --...r ..-- ! 
64.391.0 .i~ O~ ' 

;1970 ]_22.053.1 

19'75 ·1 ~ ,; 014 8 
1'.1. _; '--;·. • 

100.0 

159.4 

302.1 

107 4 e 4 

100.0 

159.4 

189.5 

355.6 

59.4 

89.5 

(155 .6 

: 11.050.8 1oo.o 

ı 19 • 44 7. 7 ~ı 7 5. 9 
ı 

hıe''(1r; 
-· }? 

100.0 

175.9 "75.~) 

: 4 4 • 6 29 • 9 . 4 o 3 • 8 2 29 • 5 ı 2':J • 5 

:l42.lJÜo0 ;1286.1; 318.5 ~21(3.5 
- .. ---· 

Tabloda da t:,örüldüğü gibi, 1~60-1975 dönemincls r~mek gelil"-

:,_c:,_"i endeksi 1286.1 olurken, yurtiçi :faktör gelirleri enc~eksi 1074.4 

olırn;:_ştur • .İncelenen donemde emek gc:v_ı"lc~ri endeksininy y-urtiçi taktô:c 

. __ . l:i:rleri endeksinden daha büyük ol::li.l,_~, ortaya çıkmaktadıı~. 

Ancak a.şasıdaki tabloda da ::_;,•.Tt.lc~ü6ü gibi ·ı donc,mler&rası 

:-•_:;_,-~ı-~;lar incelendi;~_inde, 1970 yılındt.:'~'~'- rJ onra eğilimlerin değiştiği 

:~,-:_,::cl-~lmektedir. Örne,ğin emek gelirler:L endeksi. yurtiçi faktör gelir

l•:c[i endeksinden 1965 yılında yüzde 16.5, 1970 yılında da yüzde 40.0 

oı'<:üıında daha yüksek olurken 1975 ~'J.lında. yurtiçi faktör gelirleri 

cnc~cksi büyüdügü gibi~ yüzde 62.9 urc_l·lında da emek gelirleri endeksi-

;ıi cJ.şmış bulunmaktadır .• 

Tablo: 84 1960-1975 J)onominc1 c Y:).rtiçi :Faktör Gelirleri ile:, 

Emek Gelirlerinc\.e =>:ı:ı:ıemlerarası :E-arklılıklar 

---------------------------------------
l Y ILLi-L.'i. 

r 1S70 

Yurtiçi :Faktör Geliri }:i'n.ek Gelirleri 
~------------------
1 

[ Donemlerarası 

Değişme I.._ % 

89.5 

155 ~6 

Lur:ı.emlsrarası 

D0ğişme II % 

75.9 

129.5 

218.5 

Dönemleraras ı' . 
Endeks larklı:-
lıkları % 

I-II 

-16.5 

-40.0 

+6 2.9 
j .., 

Kaynak~ ( 83 ) No .lu ta bl oc". an yararlanılmıştır. 
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Belirlenen e~ilimlerin sonucu olarak da 1 1970 yılından son

:C'a. yurtiçi faktjr gelirlerindeki büyümeden emek gelirlerinin y,::.:.."~ :.'la

naınadığı ve dib_c~ faktör s&hiplsri lehine bir gelir bölüşümünün cc;;e::.:'

li olduğu görülmektedir. 

Benzer bulgular daha one e belirtilen "Türkiye 'nin 3-,'.:li.J~ 

ve İstihdam :Dai~;ııımındaki "Yapısal Le;: ü?irıı ve Kuznetz Eipotezi" c. C.:l.:L 

çc:ı.lışmada da gorülmektedir (260). Bn ~~;ü.lışmada (E,.,/Y:F',J oranları 1S68 
lı l:I 

7ılı için yüzde 32.29, 1969 yılı i(;in ~rüzde 33.21, 1970 yılı için ;;~~~z

ctc: 35.46, 1971 ~rılı için yüzde 34.26 ve 1972 yılı içi::ı G.e yüzde 33.79 

C'larak hesaplamınş bulunmaktadır. D-,_-, ÇElışmanın devamı olan bir ıJas;ka 

çz..Llışmada da (E,.,/Y1l1
_ • ...) oranı,l97.3 yılı için yüzde 33.37 olarak hc3aı;-

ı.:r IJ" 

ls.nmıştır. Çalışmada 1968 yılında 100 olan endeks ded;erinin 1970 :,-J_-
lında 107 'ye çıktığı ve 197 3 yılında da 103 'e düştü:;ü ~,orülmekte6ir 

(261)., Aynı kay-naktan hareket ec1en bu iki çalışmanın bulguları c~a, 

1970 yılından sonra emek gelirle:cinin,y:;rtiçi faktör 2:elirlerin0_r;}d 

IJC:ı.yının düştüğünü ortaya koymakt.:tsLır. 

Devlet Pl~nlama Teşkil~tı 'nın "Gelir La,ğılımı 1913" Al'G.ş

·cırması 'nda da, "Ozellikle 1970-197 3 duneminde cineeki yıllara goı·e 

luzlanan fiyat artışlarının, ol rıı~tlr: ::tldleri büyük ölçüde ortad<:.:-ı 

:.::s.ldırdığı ha tt~ ıS elir bölüşümünL~ OE [,Tuplar aleyhine boz d uğu" c.;o:ci.~~

.;;ıüne yer verilmekteG.ir .. Yine Arac:-tıı-·::.1a 'da. 1965 yılına göre, toııla~:ı 

ni.:i.fus içindeki payları hızla artan memur ve işçilerin, toplam t::slirde:n 

c.:lG.ıkları ~payın çok daha yavaş oJ_z,ı.oc::k y"J.ks eldiği ileri sürülmekte-

c1i:ı.~ ( 262). 

1960-1970 döneminde 

1:)75 döneminde d.Uşmeye başlaması b·•ı dönemdeki yLi.ksek fiyat artıçıla

rının b ir sonucu olma_ktadır. A§c::~ıC8.ld tablolarda da tsbrüleceği {).bi 

1970 sonrası, gerek ücretliler in v:; ~~erekse maaşlılc,rın gelirleri:c1.8 

':jrıemli oranda artışların olduğu ;;rıll:;ı.rdır. Bu donemde işçilerin -co·;J.u 

(260) ECEVİT-iZÜTÜN; A.g.e., s.76, Tablo:XLIV. 

(261) i.M.C.Araştırma ve Etüd G-ru1nı.~ A.g.m.,, s.6., .. Iablü::ı • 
. ;ı 

; _, . ~ 

,': •' .,, ~ 
; ) .:· .. CLJ.. : •. . ,/ . ~ .. 
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s ozleşmelerle? memurların da 6 57 sa~rılı 11Devlet Manurları Kanunu 11 il e 

,::;clirlerinde önemli artışlar sa~lanClı;;ı bilinmektedir. Bunlara ru. .. ncn 

(:S/Yl: G) oranının düşmesinin nedeni, enflasyonist etkilere be._;h,n:::·~)il-

Dı.ekte dir. bilindi ,;i gibi enflasyonun :~,cl ir b ölüşümü üzerindeki etki

leı·i, teorik tartışmalar yönünden dG ilgi çekmektedir. Genel ole.:::·c.\. da 

enflasyondan en çok sabit gelirli ,~;n..ı.ıüar olan ücretli ve maaşlılar, 

cls.r gelirli gruplGr olan geçimlik toıırak sahipleri ile küçük esn<::>.:~· 

ve sanatkarlar zararlı çıkmaktadırlar. 

Tabloda 1960-1975 dônem:Lnc~e, İstanbul Ticc:.ret Odası tara

tından düzenlenen "İstanbul Ücretliler Geçinme'~Erıdeksi 11 lu.deıkd.:gelis:

:r:~<::;ler görülmektedir (263). 

Tablo: 85 İstanbul Ücrr: tliler Geçinmf;) Endeksi 

ı~---- (196};:100) (1960=100) (1960=100) 
Zincirleme 
Endeks 

( 196 0=1 00) 

ı 
t 

(1) ı 

Olarak Dü-
zeltilmiş 

D Cı n eınl er ara sı 
.Artışlar 

i 
ı 
1 

! YILLAn Endeks 
(2) 

ı 
ı 
! 

1 ----~--~----------~----~~------~---------------------------------·~ 
11960 100.0 100.0 
i 
i 1S6 5 108.4 129 .• 8 129.8 29.8 

197'0 143-3 

1975 326.6 

Notlar; 

171.6 

391.1 

(1) 

227.9 127.9 

İs tanlJıJ.l Ticaret Odası "İstanbul ÜcrstJ.i
ler Geçinme Endeksi u 

(2) İstanbı_ü Ticaret Odası 'nın (1963=100) olan 
"İstanbı.,.,_l Ücretliler Geçinme Endeksi 11 ~ıi:ı.ı, 
(1960=100) olarak düzenlenmı::si sonucu bu
lunmuştur, 

Tablo sonuçları, 196 0-197 5 döneminde ücretliler geçinrw en

,;.eıı:sindeki artışları gostermesi ;y-onl:mclen ilginç olmaktadır. Çünkü 

(1960::::100) olarak düzenlenen encleln; sonuçları 1 1970-1975 dönemine~ c 

dönemler arasındaki artışların olr.lt.lkça biiyük olduğunu ortaya koynıak

t<.:cür. 1960-196 5 döneminde yüzde 29.0 olan geçinme endeksindeki artış. 

1965-1970 doneminde ancak yüzde 32.2 olurken, 1960-1975 dönc;nin-

istanbul Ticaret Odası 'nın (19 58=ıOO) ve (1963==100) olmak L'Lzc:ce 
iki endeks çalışması vardır. Ancak 1973 yılından itibaren 
(19 58=100) endeksi yayınlanamcı.mc:ı.ktadır. Bu nedenle çalışmamızc'~a 

(196 3=100) olan endeks esas s.lınEı.ış, 196 0-196 3 döneminin de.".:.::T
leri bilirunedi~i için de (19 58::::100) endeksinden yeırarlanıLa::;:
tır.. Daha sonra tabloda da c;0ri.adü:{;;ii gibi, (1963=100) enc~~~L::<:_D.
den harekat edilmiş ve (1960=100) endeksi bulunmuştur. 
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enflasyon .dönemLerinde, ür-etimden ya du gelir . ....bölüşümü.ndenıyj}.a.yla;G'-J_nı 

lr.2r olarak alan grupların. zarar t~,vl'rıu~dikleri il eri sü.rülebilir. Si.-

nc;,_yi ve ticaret sektoründeki bu nıü·ceeebbisler grubul1a serbest mcs-

J.ei,. mensupları 9 bi}.yük toprak salüpl~,:.ci ile verimli ve tekel güc:J.iıc 

r::ı;_:;_hip işkollarınc.a çalışan güçlü. sc:~1r:'.ikaların üyeleri de dahil ol---·-

ı:·;_aktadır .. Bu gru})ların fiyat artışlc:eı oranında~ [::Glirlerini de .• """ı 

f-~J- -

-:::ı:c·Dıkları bilinnı.ektedir. Bu gruplerc:ı kar~ılık dar gelirli olan !·;1-
.Lı....Vı. 

çiftçilerle~ kıiçük esnai vs sanc:ı tka.rların, sabit g~olirli gru:;,üz~:r 

:):ı_ ·n memurların ve verimli iş kol:L ı'ı ile tekel ı::;ücüne sahip olmz,yc.,~-ı 

işkollarındaki yeterince teşkilatlanaınamış işçilerin fiy~t artışla~ı 

arenında gelirlerini artıramadıkları ortaya çıkmaktadır. :Su d urucc':a 

r~c.~ ülkemizde gelir dağılımı denses iz li (~;,i, bu gruplar aleyhine olaraL 

~_:·ii." J:~ere daha artmış bulunmaktadı:c·{265). 

1970 ba.şl&ngıcı 9 çeşitli nedenlerle ülkemizde enflas_ıronuı:ı 

hızlanmaya başladı~ı yıllar olmuştur •. Çünkü bu dônemde onemli ge.liş

m2ler görülmüştür. (266). Öncelikle c:~c yüzC.e 66 oranındaki 1970 c~cvz:,

l\ c;,syonu, kamu iktisadi teşebbüslorinin ürettiği temel mallara yr.ı.n

l2.n zamlar ve 6 57 sayılı "Devlet Mt~m,_;ı.rları Kanunu" ile memur maa;;:L'-

l':!_ndaki önemli artışlar belirtilmsliC.ir, 

Yine 1968 yılında ülke ctü:::ıeyinde asgari ücret tesbitleri 

ile, sendikalaşmanın etkinliğine -Da,,~,lı olarak ücretlerdeki artışJ.c~l·, 

,..:,nemli olmuştur. i'iyatlandolaylı 3;-;_i Cla dolaysız bi:c şekilde etk::.ls

Y':C.'bilecek bu etkenlere bağlı olarak c1a,ülkemizde önceki yıllara &;ö

:C'e daha hızlı f i;y-a t artışları il e }-;:cı.rşı1aşılmıştır. 

J:Vlaliyetlerdeki bu artı:;ılel,a, 197 3 yılından i tibaren pe·..;

:i."Ul fiyatlarındaki artışlar da eklem:ıi<o.,ti::. Ancak petrcl fiyatları 

~ l (-\ artışlar yalnız ca petrol üzeı1 irıC:_ C; l{t:Llmamıı;: ve petr·olle do:Jruc1ctı1 

ys. da dalaylı olr:;.ı~ak ilgisi olan bL~-Glin ı;ıal ve hizmetlerin maliyetle-

ri artmış tır. 

( 26 5) nu konuda bak. Memd'uh:'>YAŞA; 111977 'nin Ekonomik Bunhlimı vd' 
197Ü'inUmudu 11 {'J\'hlliyet Gaze~, 4 Ocak 1978. 

(2Gô) Bu konuda bak. Sevin YAYIN; .1974 Yılında Maliyetleri Artırıc_ı_ 
Etmenler ve :Fiyat Artışları_, DP'T9 Ankara, 1975, s.l-6. 
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Dünya konjonktürüne bağlı Jlarak da,hammadde ve are.maddel<..;

:_ in ithali ile de fiyat artıi;;Jları ithal edilmeye başlarurııştır. Öts 

_rc:ıc[an ihraç ed ;ilen mallardaki i iycı t artışlarının, iç üretimde kLu

lanıle.n malların fiyatlarını artırcüLı ve bu artışların da maliy, -t

l eri etkiledi~inde şüphe yoktur. 

Genel olarak maliyetleri c:.~.~·tırıcı bu etkenler 3•anında, ·ca-

18}) en:ilasyonunu dalaylı ya da doL~ysız etkileyen etkenler in de ,1970' 

lerdeki enflasyonist ortamın yaratılmasındaki yeri önemli olmakta

üır (267). Bunlar içinde para arzıncJ.aki artışların ve lrredi geni:;;le:

ı:t':.(ıinin, ülkemizde enflasyon is t oı··-!;c-ı:,ıJ.r, ;yara tılırıa s ında onemli b ir 

.. -L;Lisi oldu6u bilinnıektedir. Kamıı _:l.C: ,rlerindeki devamlı artışları:n. 

J.~~ıc;ı~L ez .Bankası tarafından finanse ~-:;G.iJ_mesi, tarımsal d_estekleme alı1n-

ları ve kamu iktis~di teşebbüslerin~:..:ıı. '~ç;ıklarının kapo.tılması gibi 

-:~tkenler sonucu para arzında gor:.~l,:;;~ı <.:.rtışlar 1 yeterli olmayan mal 

V':: hizmet arz ı karşısında effektif ·(;: lebin dentsesiz b1lyümesine yol 

e.çınıçtır. 

1968-1972 doneminde yıldc:. u.t.·talama yüzde 18.4 oranında bü~ 

a:ctı~ gusteren para arzı, 197 3-197~i doneminde ortalama yt~.zde 29 cra

nın(~a artarak. 1975 yılında yüzde l:~i.4 N.iilyar olmuştur. Son yıllEıTıı-:. 

i:Lyat yükselişlerinde para arzı genişlemesi, hem neden hem de sonuç 

ol2~ıaktadır. Çiliıku ekonomimizin ~elişme hızı, nüfus artışı, moneti

ze:lsyon ve diğer etkenler dikkate alınrü {ında . para arzı geni;;lemc s::.

~ıin1 yıllık olarak 3rüzde 20 1yi geçmemesi gerektiği ileri sürülmekte

ö.ir. Oysa 1970 'lerC'.en sonra lı.u ora.nı çok aşan pare. arzındaki art;ış

ların, talep baskısı yara tarak. yüksek fi;y:a t ar..tışlarJ.na y.ol.. "';;~:aÇı~··· 

:ııası doğal b ir s on uç olarak. kar şılc::ıımc..ktadır. ( 268). Kredi arzınc~.:ı:i 

: ı<ı~ların da 9 benzer etkiler yar.:'.-c·cığı bilinmektedir. 

Yine aynı şekilde 197 3 yılla.rında 1. 3 Milyar Dolara ulcu]c:m 

j_;~:çi dövizlerinin yatırımlare. yönel tilememQaine beğlı olarak ortaya 

çıkan 'ek satır1 alr:ı.r.ı ,cticünün, arz t-alcı::~ dengesini·bozduğu.da bir ger-

(267) Bu konuda bak. KWv1BARACIBA~I; i~.g.m. 7 s.l-11. Rıdvan Z.JillLJK~ 
":Eiyat Artışlo.rı ve Türkiye", _pSALEii 9 Cilt:X9 Sayı.l9 Ocak 
1974, s.310-348. 

(268) İktis~d1 Ra-oor 1977, A.g.e., s.409-410. 



532 

Bunlardan başka destekleme alımlarının da, 1970 'lerden .~sonı~;:ı_ 

2rz-talep denbesini bozarak, enflasyonLst ortamın gelişmesinde öneP-

1 i c:tkileri olmuştur., 

.Bilindiği gibi destekleme <:o.lı:nları sonucu kırst-ü kesime aJ(

uc:~:cıj_an fonlar' geniş ölçüde harcama. 'biçinıinde ekonomiye yeniden dön-

:ıclc'cc:;dir. Çünkü bu kesimin marJinal ·:;.ketim e_,ilimi oldukça yüksek

·cir. Ayrıca da tarım kesimi esaslı bi::c"' vergilendirmeden yoksundur. 

J3ı- Jlgu. tarımsal de;;stekleme alımlarnun enflasyonist ~S tkilerine ka.:c

·~:ı, vertilerin otomatik istikrar sa~layıcı gücünden ekonominin yarar

j_;,ı'}j;ıe:.sını engellemektedir (269). :JPT 1nin bir araştırmasında da 11 T2-

:;,ım ;.~rünleri için u~usulanan destekleme ;:.lımlarının zaten bozuk olan 

~~:.1ir· dağılımını do:Jıa kotüleştirdL_;)_, ta.ban fiyat politikasının :ıc~..~ç-J.lı:: 

· .. :.:cc tıcilere de (Sil,- büyük to prak s ahi .:ı; lerine yaradı ğı" go~"' Leşüne yer 

ve::.. ilmi~ tir (270). 1970 devalüasyo:nı.1).ıu te.kiben destekleme alımları 

il u tE, b an fiyatları hızla yüks el.rtilr:ıi '.! ve gelirlerdeki artışlar de., 

::_;:~;j·::~sc:·c~a talebin :şi;şmesine yol açmı;JtıJ.'. I't:ırımsal ürünlerdeki artı.;< 

C:~i~>;r yönüyle de daha once belirtilc~i,::,:.:. t,:i.bi maliyetleri artırıcı 

bir etken olmuşturo G·orüldüğü gibi c~;:; hem talep, hem de maliyet enf

lasJronları birlikte gorülmü.ştür. 

1970-1975 döneminde kam~:L l:L~:·.::cc:amalarında önemli artışlar 

ortaya çıkmıştır. Özellikle 657 sayılı ;'Levlet :ill:emurları Kanunu" ve 

bu kanuna ba6lı olarak yapılan düzenlemeler sonucu, artan cari harcc,_

!JC.~Ltrll.1 effektif talebi artırdı ;ınd.e. ,crl.~_phe yoktur. Kamu yatırımları

ıcı:~.'- itretime geçmesinde de gecikmeler olmasının, arz-talep dengesini 

bozucu etkileri olduğu görülmüştür. 

Enflasyonist etkilere bablı clc_rak da, para talebi düşm~'-0 

ve br: de. talebi artırarak. esnek vll:1::,Jc:-<n mal ve hizmetlerin fiya tla

~-·ı~ııı-:_ daha da yükseln:.esine neden olmu;}tur • 

.Belirlenen gelişmeler dışında, özellikle 1970 'l:.:;rden son:-c:~.-

~::j_ de,::işen nüfus yapısının ve şehirlesıme l.LB.reketinin talsbi etkile~~:"-

ın ek, fiyatları artırdığı da ileri sürt~l eb ilmektedir. Ülkemi?de 196 0-

(::?GS) İsmail :BULlıiUŞ9 "Tarımsal Destetleme Alımları ve Bnflasyonn,L;~;-
liy..§t ___ Gc:ı.~e:t(;;~i:: , 23 Ağustos 1977. 

(270) DPT; Deste):Üeme Politikası UygızJ-_amc.sının -·-Qay, Şeker :Pancarı., 
:Pamu.k~ :E'ınd.J_lr ·i· -~i_('!.ilı ~i Ü'7,r:ırj·..,rıc1ri. _Etkileri, Ankar·a,-1976 •~" 

J - ~ 
1 
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1970 döneminde tlretken olmayan n~L·L~~; o:3...c:,rak kc.bullenilen 15 yaşın(.Em 

t:tı_çüklerle~ 65 yaşından büyükle:~Lı oranı yüzde 44.8 1den, yüzde 45.5'e 

;;·-:.(kselmis;tirr :Bo.'_;ka bir deyişle :·ı·:i:f:us Japısı ürı;;tken olan ya§ o:·.·ıb'J. 

aleyhine ve üretken olmayan yaş ;ruou lehine degişme zöstermiştir. 

:~ .. ırsal kesimlerden 7 şehre olan o:1enıli orandaki gb çler sonucu Ca ::;; :::

Lirleşen kc:iyltilerin tüketim da-v::.~<.::r•.ı,:).Brı de~işmektec~ar ~ Çü.ı.""lk'l or.ce-

1eri tarımsal ürünlerin üreticil:::L':i. olan bu gruplar 9 daha sonra e.ynı 

r.ıslların tüketic is i olmaktadırlar. "To _pl um ihtiya çla:cının f~Jçlc: :,.~in 

etkisjyle artması sonucu. fiyatlar üzsrinde bir baskının doğması c~o

~al bir gelişme sayılmaktadır~.(27l) 

Belirlenen ve diğer e·cl;:SjJ.l8r ülkemj.zd e l9G9 sonı.aı-·ın-

oc· düşük -~ranlarda. • başlayan enilasyonun, 1970 yılından son:ı.-a ö

nemli boyutlara ula ,ştı ;;-ını s')S tsrjH'.\.tsc~ ir. Öz ellikle de t'iye. tla:.:·-~_Zcı l';:i 

gelişmeleri ve paranın satın aLıa cc:ücündeki det;işmeleri belirleTr:to 

.::~macı taşıyan ~Cicaret Bakanlı;;ı Kon2onlctür ve Yayın I\~Udürltiğü 11 ioı;:

tan Eşya ]'iyatlc.ı.rı Lndeksi" ne ::;,c·:;_' de, 1960 yılında 127.3 olan crı

deksin, 1975 yılında 343.2'ye çıktı~ı ~örtilmektedir. 

Aşa:~ıci.&ki tabloda gorüle ce ği gibi de, özellikle 1971 yılın

elan geçerli olmak üz ere endeks c'_e;:~erl~;rinde büyük artışlar ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin 1968'de J.l, l969'da ?.2, l970'de 6,7 olan on

deka artışları, 191l'de 15.99 l972'ds ıs.o, 1973'de 20.4, l~74'&a 

;::9.8 ve de 1975'de 10.7 olmu;ştuıo. 

C['ablo: 87 Toptan Eşy2 J!'i~ratlar;ı. Endeksi (196J=lQO) 

Genel :&ıd ek s Zincirleme Yıllık 

End8kS Artl§lar d. o _k,;.__ _______ - .. _ _,__ 
YILLAR 

le~' 4 - J'"'" ıoı. 2 101.2 1.2 
1965 

', J.966 
109.4 
114.7 

ıoJ.l a.ı 
104.8 4.8 

1967 
il968 
f 

'- ~ 69 J..::J . 
:1970 
'1971 
1972 
1973 
1974 
1.975 

123.4 107.5 
127·3 103.1 
136·. 5 ı ('7'. ;~ 
l~-5. 7 106 .'"( 
168.9 115.9 
199·3 llo.G 
240,1 120.4 
311 • 8 129 • ~) 
34~·2 110.7 

Kaynak: Ticaret Bakc:~ıııı;;ı 

7-5 
j.l 
7.2 
6.7 

15 o9 
18.0 
20.4 
29 •8 
10.7 

Konjonktür ve Yayın 

(271) B.ıza K.iı.ND,İLLER; ~rki;;.:_e.'.nin Planlı Dönemindeki ]iyat_}:h.:.~.2ketl8-
:riı)pl ..ı..ı;il' _Analizi• Türkiye Ticc~r.u::t Odr:üe.rı,sanayi Odc:ı~~rı ve -.s 
:::1oar et ,toJ'saları ;.ı..iirlL~:i, .AnkıJra·,:l9C76..;s·~50--61. Ayrıca di,1cr 
G·tJs:enler için bak •. K.Ali.LUK; A.g.ıı:H s.J33-334---· - '-';;: 
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1. J.J'. i,L ULAhAK 

Bu kısımda daha one e~ L;~lc '3mizde yurtiçi fektôr gel i:r'

--- :'inin bölüşümünde emek faktörünün :Lcı::ı 1 ~siy-onel ve kişisel .gelir ,:'c·_

'·- :ı ,ı:u:ıı etkileyen ~--apısal etkenler i ·~) c;lirlemiştik. Ş imdi d e 3.ru.pısa.l 

t2c'IÜer dı.gıında kalan ve daha çok politik kararlar sonucu ortaya 

"'tkenler üzerin(e dyracağı4. Bu rc.·ckenleri de, "Sosyo-.iıkonomik 

-~<::ı:., cilılerl e İlgili :3tkenl er 11 olarak ~>- =~ j_rleınekteyiz. 

r· -i-
':./ _;_ 

BiLdıdiği gibi günLJE.Tz(,e d. evletler, 6 elir dağılımıüın 

c.Jri:L.:~~ştirilmesi için eserek gelirleri:.~ cıl:.:.şuınu sürecir;.cle' gerekse 

:: ___ l.~ .rin oluşumundan sonra kamu maliy::.si <:raçları ile gelir dat;ılımı-

j--.:_2 :.,ı.,C&halede bulunmaktadır. 

(I) kısımcıa incelec1~:.. ·:_:_.,j_:z. yE~pısal etksnlsr, 6 or1üeco-

j_ ·:;_bi e;slirlerin olu~umu sürecind:; 0 .,lir dağılımını etkileyen ya

:ı0~l etkenler olmaktadır, Bu etkenlerin sonucu ol~rak ~a ülkemizde, 

~- akt0rü ale.;' h ine işleyen bir ::::ı cl :.i_:_' '.c';jılımı orta;ya çıkmakta d ıl'. 

Yspısc;l etkenler s onl-~ C tl ,)cur tiçi fakt or 6eli::cle ri iç :l:.:

i,c cü§iik olarak ol'vl§Bn emek 6elirle:;~"L;j_rı kc:.mu maliyesi aracılığı ilE

~- G:ı:-ıjJ_ en dağılıma ubi,r&n;ası ya da başlca. b ir d.eyişl e iyileştirilmesi, 

... L.ı i yeniden da 0ı tıcı :politikaları:.:.. 1)~.-(;tüanmasını zorunlu kılmak-

·c:, .. ı:c. bu da:Zılımın ;ıre.pısal etkenlerle \Jelirlenen dağılımdan farklı 

·]_'-".l;.L,~~, ba,gka bir deyişle gelirin ill;: ~::,~ ~ıLwn ya da olaj;an dat%ılı

. u:.:,c'.2.n ayrı özellikler taşıdığı bili:cı.Hektedir. Çünkü yeniden geliı~ 

(:_:' ,:.ı.lımını gerçekleştirecek poli tik<ıla::c, c~evletlerin sosyo-ekonomi~,: 

~l~tikaları ile yakından ilgili olmahta&ır-

Gelir daıılımında eşitlik saglayıcı politikaların 

_,~.J_, nıı;_<:ısının, ekonoxıük ;onden __ olumlu ve ol-vmsuz etkileri olc:,ca,ğı te:ı:

·:;ı,:;;1,ıc lwnusu.d ur. Daha açıkçası ekonG":'i\: b-:;iyiline ya da ekonomik etkin

li:: iJ..e, t:,elir da~,ılınanda eşitlik "J·"c~. CL<. sos~ral adaleti ~,srçekleş·!_;i::

;.ı. ·ce:ce;üü arasında çatışma vardır. Bu ı;<.tışmaya bağlı olc:L"::ık da eJ,: -

·.,)mik bU.yünıenin mi ,yoksa gelir da,_3ılımııun mı bnceli . .:Si olacağı iiL~2-

gJre deJişebilmektedir. 

hümanizması ile katiyen iJ:~.-'~ds.sma;y-an scnuçlbr do.::;,uran e-
,,_) ,.) 
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~: _-Gsiz gc.lir pdyla:;.ımını yükselterek mi? Yoksa kdtü ..c"'8.yl<:,:;;ıma u(;:cc:·

> ~~milli :;elir hacmini genişlete:_'::-.::: ıü? Ya da bir başlm deyişle" 

j_i:',_-,-ıa<;;ıımdan Kalkınt1ıaya ~~eçı·s mı·ıı. v--ı.-'-··a ıır,:--lkıYı,o-'ıan P~\rl'·.,c,ıma :"' ·-ic•;; 
-J _ "' ~ J u .. ;.ı._u ......... J..ı..ı..t.ıı:.·l.t · av o.ı..s J · .. :-'-=J 

')ncelik kazaııacaktır (272). 

Gen·.:;llııde de bu oneeli :•_ıı ~ ~.lk el erin ;~;lişmişlik d:J.z :::~-

_,_.::ine gore belirlendi~i ortaya çık:ıaktc;.dır. Günü.ıııLA.z:~ e ,::,-=:lişr:.i.ş .ı··.-

l ~:_·Le ekonomik so:1uçlarına bakılmc:J~:;ız ın, toplum un isteklerinin ···-r._ . ~ 

_in e: getirildiği g . .,rülmektedir. A.:i:J .I-. 'de yapılan bir ara,ştırma ~ C.·-

1:i_ijliıi-:.,- Ulkelerö.e toplumun dengeli ~Jir &--lir dağılımı pe§inde ko,;:-(;-.;~-

'i:!.:unu ve hükumetlsrin de bu istel\:l·;:·.i ;yerin•::: getirme gayretleri i-

. :;_ıH-e old :tğunu 2:,0stermesi yönünden il~,i çekicidir. Arc•.§tırmada 11 

·:;~~dt·, sorun 9 hcrk~~;sin daha çok is·c:.:;.lııcsidir. Hefahlı c.onemlerc.1e bi~.:::, 

__ ,_ı c~ in sürekli yuk s ek ücret ile, ge~· sral ve amire. ll erin t;i ttikçe ._:.G-

Li_;Jtirilen silah istekleri ve devl ·t:i_n -~>enişleyen sosye.l hizmetls:_"i~1-

.~:i esneklik düs;üklüğü, ekonominL~ l-:;:·_rarlı fiyatlarlc:. -cu.:·etebilcb. >.:H:-

;_~ c,: ok daha fazla yükü sürgit eL._n(j,~_~ye getirmiştiı". f·e:ınokra tik :::.·:~-

- r:ı<;tler belli bir kesimin isteklc_·J_-,1- hayır demek yerine, genellik-

büyük bütçe açıklarl. yaratmayı - :~:.::. ls:olay yol olarak e_:)urmüşler, 

) .yle ce enflas;y·onu da körüklemişl~.:._o;~_ir", denmektec,iJ:· ( 27 3). 

Gelişmiş ekonomilerde {,~:J_:f_r :::·_c:<-'ılımı 9 ek.:mc·minin dev:::,j:~_J_::ı_ 

:j~:3"·\..m1esinin gerçekleştirilmesi yoiı. '.ı •. ::m önem kazanmaktac:J.ır. Devc:.ııilı 

iJ~:ş"t.iıneyi gerçekleştirecek etkenlerce11 biri de, devamlı talep artıs;

lc=,rıdır. Talepte devamlı artış sa~ls.n.ı1ıası ise, ~elir cta]2,J_lımı ile 

<:: lnndan ilgili olmaktadır. Bu nz -- .:ı:ıJ. s büyüyen ek onomil er d e ile:c'l:'cc. 

:<'çnlaşılması mul-ıtemel durgunluktc:~:n l:;:urtulmak için, 2:,elir da"ıL•xu

":;:· c.mem verilmesi bir fOlitika ol<:~J.."aJ;: benimsenmiştir. :Su ülkelere::_.:; 

y. L~se.h: gruplar için :zygulanaeak c~;,; __ :_,. :r·Umek vergileme püli tikala:L"ı 

::.ı ·•~· yeniden e:,elir da{;ılımının o .rçc:~=:_;~(?ecet,i, ancak b•J.:nun yanında 

·;_. > ·c:-.me hızının de. t .. t.ş eceı::;inin '\.)il :_:.-~ı. sine rağmen, yine Cl e büyük b :i_:,_c 

r'~.:rboğazla karşılaşılmayacağı kon:.s:.::nö.e birleşilmektecUr .. Ç'cmkU. ula-

:."q i, ...... , 

(273) "Kapitalizm Yaşayabilir mi?", ,IJJ!f;, l4 juiy. 1.975, '(çevi~l•:ı.:-.i 
' Cem AŞKUN), 1S.ADER.ı.:.·Ç~-1J;.:X.II, Sç.yi. 2, Hçı,zi;r.a:n 1.976 1 s ,;zzo .• , · 

.... ' 
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şılan gelir seviy-~sinin daha fazla yL,kselmesi halinde, y:;niden '=--'~j_ı:.' 

c:3ağrcıcı poli tikalG.i~ sonucu kalkınrk >ızınC:a gorülr:;cek (:i_~;;meler. aa
ba ~nemsiz olacaktır.Genellikle de _ li&mi~ ülkel~de sosyal adaleiiu 

,ge :rs:skle~mesi için, büyümeden fedak~.rlıkta bulunulması L2.çınılmaz . -

.c:;_,:·ce. ve bu fedak~rlı,Ii,ın da yapılc,_ı _ı :j,Grı.ümektedir (274). 

Asıl sorun 9 gelişmekte ol2.21 .lLe ler yönimden ortaya çı km-.: .. :

-~-:'--' ı:ı.'. ÇtmkU bu 0.1K8lsrde gelir da : :::.:L,.ına a[;,ırlık veren po li tikcüo.-

·- ın maliyetlerinin, ;y-üksek olacajı:c/.<: ,;;t.:~phe yoktur • .bilindiği :::,ibi 

0slışmiş ekonomilerde gelir dağılıE.ı, el: onomik büyümenin dev&mınırı 

r:; .. gıanması yonünd::::n onem kazanmaktc:-:'c,::... CJysa geli,şmekte olan ulkelc~:c

de _ge :ı. ir dağılımı, J·:c-lkınmanın :::; .. 2'-. ·::.:'.:J_ :~~.·c ir ilmesi yonünden ele E:.lL··.

:c .. ·cadır. C7orüldt:.sü [ibi de gelişrrı ... ld;>, clan ülkeler 9 bir yandan ,~;eı'i 

:.(~ lnn,:glıktan ki..lrtulmaya çalışırlarl;:-~:~1, c:i6er yandan da :::;elir dajıl..L-

:~_ı:. 2 _ eşi tl id, i sağlamak için uj~;:_--_,~_d<:. tae. ır lar. Günfum_;;_zde ikti sa·c 

tuor:Lsinin de bir yandan geri kalmışlıkla, gelir dağflııfu. ıeş:itsizliği

:t~Lı birlikte yürüdt;,~unü ortaya kc~~,,:::; sı, c~iZ:,er yandan da gelişen elw

~ı·::;~;~ilerin kendilı.ğinden dağılım -;:.;dtli2,ıni yaratıp-yaratm2dığını ç.Öz-

. · r·; --- çal ı .;ıma sı d ikkat çeki c i ölmaktc.c1 ır. 

Gelişmekt&- olan ülkeleı~cL::: ;:::( ,3yal ve ekonomik (sn.::;eyi sc:•.gla-.. . 

ve adaletli bir gelir dağılımınJ. L~,.:-.rçekleştirmek için, geliri yr::.-

:.~~'-·en dağıtıcı polLtikaların cesars-Gls u;ygulanması zorunlu bulunma:;:

·0zc~ır. ancak bu zor-unluluk, bir tercihtE: bulunmayı da kaçınılmaz ~.:.2-

lc ,,,c.:;tirmektedir. Çünkü tasarruf ol;:,:ı:..~lü&rı fazla olan yii.ksek e,sli:::::

lj_ .~rupların, gelirler inin bolü.şlilm ::s:L J.lG ~ etkin olmayan b ir kayıı:' l~: 

. .:,_;; __ :,ılımına yol açılacağı, sermaye bi::i:'Ü>.iıninin ya vaşlaye. caJı, kalkıE

.ıJ.cJ:ün finansmanı y.onünden dar bo;azlo.rla karşılaşıla ca,ğı ve sonuç: u-

1<::rc:k da, kalkınmanın engellenece(:)i ilsri sürülmektedir. Yine terci

... ,i::.1 elir dağılımının adaletli olmc:,s:o.ııda:;ı yana yapılması b:::linds, bu 

:;::::~:cihleri belirlemek ve uygulamak c:_,_-~r,:u.ııcmda olan farklı politik e8-ı.

lLJlere sahip siyasi organların da, :rj_zikoya girip-girmey-ecekleri 

':c:.:ı:··cı~ma konusud ur. 

Harry G.johnson, gelişmslccs olan ülkelerde .hızlı kalkınüı2-

j::ırı tcerçekleştirilmesi sürecinde, ~ lir c~ağılımında eşi tli;::ıi saSJ-a~rı-

... ·----------------------
( 27 () E~rr.y G.CİOHNS:ON; Monez,, Trade and Econoin--ie·lli'.rowth, ~-ond · EEl-i,_ 

tion, Uriwin, Oni.ver"iit.yo:§qoks, 1cmc1on 1964) s.159. 
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uı politikalara sıkıca sarılmanın, akılcı bir yol olmadı~ını ileri 

~j l .. lTü::.,:ktedir. Özellikle de ekonoınil;~ >:.- J_J:.~ınma süreci ·içinCLe or tE. ya çılcc.~~:· 

duraklamalc:.rı~:, beklenmedik-s:_ .. :.:-ı~lôtif- kazançları c:,rtırdı. ı:ıı 

"l~- c~2ha buyük d eng~:..s iz ı iklerin or tc.~;, a. ~-ıktı ğının 5orüldüğünü be ıL' ·i_;-

. i'.~' dir (275). Sonuç olarak da g.:l~,_::;;mekts olan ülkE::ler6s, 2,elir c~z. :ı-

lııuını iyileştirio ek poli tikalarııı ı:~.2liyetinin, o ülkE;lere yüksek :1:8,

·ct;:_:cc:lar çıkaracaL;ı ileri sürülebili.:c·. 

Gelişmekte olan tilkelerf:, lir da~ılımında e~itlik sa :ı~-

· ıcı politikaların y-Lı.ksek maliyetlere yol açmasının temel nede:::ü:~:.:i 

oı.c::.:ı."ak da~ bu politikaların tasarrı.1iları c:!zaltacağı ve sermaye bi:. ... i

:. ~~..ı;üni enc:selleyerek, kalkınınayı durCL-:..l~taca€ı görü§Unden hareket ec~ il-

Bu düşlincelerle . gelir d.<J. J.1ımında eşi tl ik sorunu ye teı"Lı

cc. onem >"azanmamış ve son yıllara k:::r~;_ar gelir dağılımındaki eşi tsi~;

lj_J~ı::;r'in sosyo-ekonomik etkilerinin ~~~L~.unlu sonuçlar ven::ceği kab-;.;_l_ 

~~:.l.:.;'i~tir. :Z:eynes 'le dcı.ha belir5in ~ıc~<l2 gelen bu düşünce 7 gelir c12-

. ılınundaki e§itsi)::;likleri, ekoncmil~ ~/ÜÜ}me yönünden b:::..r :~.üç cıs,:_;_":::.l'~ 

. ormekted ir. Keynss "Gelirdeki ar-t~ı;- , ::one ll ikle tasarruf ta artışa 

s .·:.ı c_,,. olur. Gelirdeki bir azalma is8j ·co.sarrufun düşmesin::. yol aç:cı.:.:- 11 

:,~~::ktedir. (276). G·:::lir dağıl-ımının oc:: it elmaması ve topl..._uııdaki bi-

-- ~ l.:;rd en bazılarının düşük 2,elir s;::;.lı::l: i olmaları halinet e, tasarr·vi 

cı·, ııı büyük olacaktır. Çünkü düştiL , :ili.L' sahiplerinin t8.s2.rruf yet;:;

:-:-,e_ inin olmadığı veya çok az old~oı.::. k:~bullenilmektedir. B1J gruptaki

_;_· .. ·in belirlerin:L.J. çok onemli bir J.cı.s: .. ıını da tükettikleri bilinmel;:·co-

'·.=~ı~ .. 

Bilindisi gibi KeynesyE3n Eli.:onomide, tasarruf:o:yatırım ch~ıı, 

milJ.i 6 elir yatırımlarınıı-n b ir fonl<siyonudur. "Mill1 gelir ya tırıın 

,:~ı'-Gli!.C: sı ndan aldı .::,ı kuvvet veya azc:,lı:ıer! ın dan uğradı :;ı kayıple , her 

r :::.:ta tasarrufu tayin etmekte ve d.ev.cc sonunda tasarruf ve yatırım::;_ 

:::.;:it hale getirmektedir" (277). Bu C:.urumda tasarruflar ne kadar çe~:: 

ul~:ccsC:t, yatırırnlar da o oranda artsc:e::k ve bunun som:.cunda c1e. dahs 

(275) A.g.m.9 s.l59~ 

( ;~7 6 ) john Maynard K1YN 1S ; The Gsn', ı::= ı Th eor;ı of Enı;pl c,y-me nt , İn t er.es t 
and Money, M.cM.illan and Co • .ı.ıtc .• ,London, 151, Se97. 

C277} ÜLG-::.NBB-9 A.g.e., s.230. 
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u ;',-uk milli ;_;elir yara~ılacaktır. b CDLTl için de bir ckcJnomide t,_ ,•:;ar-:

Tu± yaratan yıiksel:;:: gelirli gruı:Jl2Yll1 bulunması 9 ekonomik büyümerıi:ı 

bir gere,;i t:,ibi ;;ozükmektedir. B-ı~ ncc;ö_enle de gelir daJılımındalU_ e-

-~:_-L;sizliklcrin 1 yc_tırımlarx.ı.hızL-_n:_:_::ı_rıcı gücü ve ekononnk büyümenin 

tE.meli olduğu_ ileri sürülmel-ct-., L-. 

Geli~mekte olan ülkeler:>.::, 8 Slir da,:tılımına oneelik vt::ı.,en 

:;)eli tikaların gc.nel kural olarak c:~a, kalkıruna yı engelle;y e ce ği il::::;::'i 

:;._,,:rülememektedir. Aşa2,ıda gorülsc: ':i. :'::,ibi :Martin Bronfsnbrenner 'i:;_1 

---.--;,ı tsızlık e!;rileri ve üretim imL2nlô'._rı eğrisinden b&crekctle . .::, _.li:j

tir·(i~i teorik yaklaşım 1 ülkeleri:ı1 ıçinde bulunduJu ekonomik, sc·szral 

ve kültürel durı.xmların farklı e:t!;.:iler· ;;rapabileceğini orta;:y"B. koymz~L-t;e_

c~ı:c. ( 278). Dengeli ekonomik ve sos_-al kalkınma sorununun çözür~ıi).l.lc .. !i Ci.e 1 

~,,::_ı_celikle fiziki ve beşeri kayn<:•_kla::ı..-ı:ı_ı C:_-:.:-:n&_eli bir şekilde ~::=:li·~--l~_:__:,:'il-

'c-si ya da iyileştirilmesıne ba~:.ıı olôu,su açıktır. :Bunun için c~~~' 0-

:;_:_:Jıııik ve sosyal faktarıerin karşılıklı ilişkiler içinde bulunrıı.En_ .~E'-

Bronfenbrenner ö.k1- t-;:ccihten hareket etmeleeedir. B:.::. <;u-

'~::_~:!.lerden birinc~s ı::,elir dağılııın~ı(_eı. eşitlik sa.c~lanması amaç oL:2k

-;c:_C:ır. Diğer tercihe göre de, ;sc,lj_ı: ~a~ılımında e~itlik sa_~lar_ı_ıı;,:_ı:L_n

;-"Jl daha çok, ortalama bir hayat (.z::::yınin sa;,ıanm&sı ya da kişi :Jc:c

'":ına dJ_şen s-elırlc:rin büy;ıklü:.~Lt 01~ :üi olmaktadır. 

=;p,::'at seviyesi ye da kiş'i--başınn ,_ iı~ıer,- yatay eksende de g:::üi:L' 

'~c- ·ılım e9i tli_~i gorulmektedir. 

(._, Tulgar CAN; Sosyal Pl~nlama 9 DP-:::::,Ankc:cra ,19711 s.S. 
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Şekil: 31 Kc~_msızlık E~rileri ·.:e üretim imkan la:, i 

Pii.yüme ve Gelir Dagılımı Anatizi 

Bu iKi de6işken karşı sı:;:ıCc:Jü tercihl@:ır.in d,e :·(il.) ve (B) ~-ı:_lc

·s;::_lt::rı ı:e belirle:ı:ıdi€,ini kabullb-ıc.:lim. Aynı zam2nô.a da (A) n·Jk·c::.sı 

crtalama hayat seviyesinin, (BJ\ :nc.1 ~to.sı da d -· l a.~.ı ım e§itliginin t~~cih 

:~~ :ı.l1Ji j,ini go s ts ren ülke ler olm.:-. lee~"-' ı :c., I:· u durumda Bronf enbrennc::.· 1 ::: 

... _):ce (..t-ı) noktası A • .B • .D.'ni,(B) n.,·.-c .. bı da Ingiltere'yi temsil etno:<

tedir.lki.fil. e,iki farklı tercilıc~ı:; tı..::J.,_mmuş olmaktac~ır. 

~imc"li bir bireyin terı~L.inin n&sıl olacağını inceley:::J.~--'1· 

B,.;:_ birey ( J) ol s ün, ( j) b ir ey inin 1J ;:_ ::,:langıçta bu değişkenlerc~cn, c-

lir da]ılımında s~itlik saJlanmssı c~~işkenini tercih ettiğini ~~~Jul-

lenelim. bu tercihi belirleyen };:dyıtsızlık eğrileri de, (
'\\f' \(.:;_ ,, 

J1· ~ \ J ') ) \ ,;_, J 
1 '-- .) 

c~:..:~r. Gorülece~;i gibi de kayıtsızlık s~ı~ileri diagonel C.•lmaktac~:t.:c~. 

Böyle çiz ilm es inin n ed eni de 9 dah~ ~._;nce de b elirtildiji gibi bı.-, ,n-

_y için daj,ılım 8§i tliğinin Ön(·.mli ulmasıdır. Bazı uç }Jc_:_; llerc~s u~ _ 

_ , r·iler dikey olabilir. Eğrilerin c.:i~:ey duruma yaklaştı-::ı dur·t-.üar ~ 

C& 0ılım eşitli~inin o birey için artan onemini gustumektedir. Çı~~J 

bu eJriler ne ke·:,EJ.r dikey olurs&., c:la __ ılım eşitli~i o kaccar on:;ı1üi o1-

ı:<ktc:ı.dır. Çekilde de gorüldü,ğıi ..::~~-:_';:ıi (Jı) ~ (A) nuktc:;sı ~ (J
3

) 'de (.8) 

:;_;uktc..sı uzerinde bulunduğu sürece (S) birEşi da;ılını ".şitliği 'C;:;;_''_:;i-

.·.inden vazgeçme.:recektir. (J) bir <\·:Lıe yüksek hayat seviyesi ve c'c..tC:'. 
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-'-?i mali olanaklar sa.ğlanması 9 - ___ -~- cia~~-ılırnı ile olan ilgisi :_y-,(c:rü 

:i.l s etki etmeyec,c::ktir. 

:uıı\~tnları e{;risi vardır. :;;.ekilde2,:i _.,ibi bir ür8tim imkanları e ::_rJ::i_, 

:c:_sarrufun ve s··.;rmaye birikiminin <Zclc~ıLını gostsrmE.},:.tscUr. _ô,:, ,_--c-. :'.r 

r-<·_~lc:nırken, uz-L:i:'J. donemde tasarr1..ı.~:: v':' sermaye birikimi azaldı~.ı ..... n 

. r·:,timin düşmesine yol açacaktır. B:r~ınfenbrenner•e t_;:Jrc de b'J, oJ_ ... 9 

~ ·c:craurtalarına biı~an one e sahip olm2k c~rzusuyla 9 al tın ..,v'.ınıurtlE ;;-~.ıı ·c_;c.,-

Gelir ds.,~_ılımındaki e~::_tsizlilclerin büyu..meyi ya da kal~-:ım;"a-

2/ J_ srçekleş ti:rsceğini savununlc: .. :~ 9 Si "'.kilo eki (1!') üretim inıkarlar:L e~;-

::'5_ s inin:- eğimini:;.-ı a şa;ı doğru olııı~- c:-iı:ı:ı<a::, lrreket etmskt sr.lirl er. B-~.,_ ::.o-
::::'-i_cştekilere gore e.~rinin e~inıinin c:.~·t:·· ı c1o.;ru olması 9 tcısarrufli.::.:;~·: c;_

'/:2,ltacak ve serma.ye birikimi en2,:.:.J .. lc:;yecektir. Ancak burc-~da belirü•:ck 

::,E.;J.~ekirki;; tiretim imkanları e~risi::ün e~iminin aşa _,ı clo,~;ru olmas:L 9 

1.; ir varsayım olarak ele alınnıakc:.:. Cı:.:.. • Bu varsayım da daha o nce iJ 0-

l.i:c-tilen eşit gelir dağılımının tc-.s<.:.rruiları azal tac2,~ı ve sern~c~:;'s 

.xreket etmekte:.:! ir ler. 

Burac~a (:t) üretim iEık~_ıı;_,_ rı el,risinin (±'o:Lıksiyonunuı-:) 

:.Lıün a9a;ı doj,ru olduğu tartı.ş.~ıı_.:t :,,:u:nusud.ur. Çünkü (A) ve (.B) rıc· 

J_,:c:~~ından ı::,eçen (lı) gibi bir tek t~::cctinı imkanları eğrisi yerine ı :i_::i 

<)
C• 

>)J:-Üum için geçerli olabilecek (GI .. ) '-!<:; (GE) üretim i.'1'.k~nları e~r:tsi-

:,ün varlı6ıncJ.an soz edilmektedir. I. :c1:m medeni de~ bu iki topl;_:uı:·~~:ı 

L.::c:ı:ıı sosyal, ekonomik ve kül tür cl -..Jz <C.:lliklerle 9 i' arklı ek on o~:: E: ·-

~icme düzeylerine sahip olmaları ile ilgilidir. Bu iki fonksiyon '~ 

"-.;.karı doğru bir e;_;ime sahip olac?lccır. Çünkü don,geli bir gol ir· ·~~~,:ı

~UıLı9 effektif talebi artırB.cak ve. c;'-onominin tam kapasite ile ç:Lı.~-

, k s ını s&glaya caktır. 

~1mdilik bu durumu gozon:.mc almayarak, '-;srç-~kte c::;sli§L1 :.ts 

,.J,,n ülkelerde büy-~ck ,_,elir sahip~_Grinin tasarrufta bulu.nup-b-J.lur.:ı:,

cuklarını ve dolayısiyle yatırımla:;_, yoL;(ırla büyi.Urıeyi sa,Slayı:p-s<:~ ~-e:~-

:-~2.d.ıklarını tartışrr.ak çok yonL) __ ,~;_,~;-bu konuya bir çozüın §ıet::.:r'c;::'J_

x,lss i yc:inünd en yarar lı olacaktır. 



- 541 -

Uluslararası Çalışma 'Ieşkil8tı ve Birleşmiş :ı:.:;illetler :~·-~~~~:

kil~tı 'nca yapılc.:.J.1 çalışmalarda, ,:_,c;J.işmektekolan .. ülkelerde yüksc~:.: _;,s-
. ÇO nuşuK -

1üli gruplarının, tasarruf ejilimlerinin/olduğu, ayrıca lüks tüb.:::.-l::iıu.-

1 l'Cle bulunarak c,Öviz harcamalaLL~l cT tırdıkları ve doviz kaybıı:2 . 

. /cl E 9 tıklar ı~ S onuç olarak da iÇ,- V·:. (ış harcamaları ile ya tır ı•. ~:-~ ~:ı 

'.c-ng~lledikleri ve dolayısiyle ür:c:.t:'.mi azalttıkları tc:::.iı:'tilrrLektedir.-

Bu konuda Uluslararası Ç~c.lı.şma Teşkil§:tı (II,U) tc.,rafın·.8.ıı 

··a:"ılan bir çalışma oldukça ilJ,inc ;~ı~:::mçlar ortaya koyın.-uştur. ç~_J.ı,ş-

' nın adı ~Towards ~ull Employmc1-ı·c 9 1~ Fro f'Farrı,nıe J: or Colomb ia 11 .. ~L'.l 

·:c::.,şımaktadır. ( 280). 1970 yılındc-•. ~- ._ J ınlc.nan bu çalısma. .q_\ili-:?mc~:·c,,; 

olc:m bir ülke ol.s.:Lı Kolombiya 'daki e ilir:leri belirlemektedir. B .::_ii"-

J.cnen sonuçların c;nemli ozelli~i c1e~ ,:_/lişmekte olan bl;;tün ülkeL::i1 

için geçerli olabilecek niteliktc olın2sıdır. 

Rolombiya gibi işsizli\: ve :izli işsizlik oranının hızlz..; 

; ~·ttıtj,ı ekonomiler için raporda tc:ıvuiye edilen ilk politika 9 is·Cih-

... c:~ı: ın artırılması ile ilgilidir • .tr:d;üıde.mın gerçekle.s>cirilmesi :i.~-i~ı de 

2'ze:ıüden gelir dağılımının gerçekle;;tL~j_lınesi zorunlu olmaktadır. 

Gelir \).a~ılımı sorunu, ;::,_ ç,l:;t ve çalışmc:~ tekniği açılc:.:..:·ı:;_~L-

Cnn incelenebilmekle beraber, re.po:r ,_::,elir dağılımı sCJrununu is·cih-

r"c:cm açısından inc8lemektedir. B.aporc:' gvre Kolombiya 'de. ı:::;elir, s;:·yıJ..a

:_'ı ·belirli kişilG.~de toplanmal\:taCı: .• Yapılmış olan ciclc~1 ve güv · _ - ii1 

cLi:a9tırmaların sc;nuçlarına e?,bre ... n~.L-u::-;·cLn yüzde 50 'si milli geliriıı 

!c;;~Ci.ece 1/6 'sını :ı;ıayla.şırken, y~Al:~s·:l~ :-:: .. elirli olan yüzde 5'lik u~: .~.:.ı.'·:-}> 

t2. gelirin 2/5 'inde n fazlasını al!;ı_;_~ .. Lta dır. :Sel irlenen eş i ts iz li~d :.or 

·l;c::ı:ım kesiminde Ciaha açık olarak _,,.J..'L.lı,ıekte ve tarım sektoründC:; ;e-

~_;:ıyanların yüz d. e 5 'i 1 tarımdan sJJG ~-::c: il en [:,el ir in yüzo.e 40 'ınc'Lc~2::. 

<c-·zlasını alarak ctJ...3er gruplardc.cı' çok ,>"üksek oranda paylar almc_:.: ;a

c".ırlar. Bu durumda bu gruptakile~.:i:r.,_ scliri, ortalamanın 20 katı~.ı:-'<:,11 

\.laha fazla olmaL:tadır. Sanayi kesiJ .. ~i:ı.1: e faaliyet 2,osterenlerin ,'~: 

sc:J:_cce :;ttizde 0.2'si kazancın yüzCe C-.1 1 inden fazlasını alırkeny ~::;

i'i kalan gelirin de yine dene,,.siz bi::c .;ıekil~;e da~ıtılc1ığı gorülL,,::.:;:-

(;ec ir. 

(2,~0) Bu konuda bak- lL09 "Incom':; .: : stribution and l.mployment 11
9 

A. g~W· '-···-~_.134-143., - .. ~ 
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Koloınbiya 'd& gelir dağılırtııiıc·ıa ortaya çıkan bc.ı_ &.şi tsizli_·:.:.: . .c 

:.~ ::ı L··;;uk nedeni, tvprak ve diğer ffi"L.~ll:;:lc;:r·in kısacası ms.l da:ğılımını~.t 

~,· .2~ ı kiş il er .d e tu~-~larunış olmasın :_&L ileri t;elmekt3,~i r .. ~konomi:::ün 

-~:;:c lu:..siminde var olan bu dengesizli __ n, kendini tarıi:ısal c:o'landa d::: ... :.,: . 

. . ı: .. : ~jir biçimde gosterdi6i ortaya c,.:•.\:Jea\:tadır • .Ancak bu e,şitsizli\

.<l' (r.:; yalnızca Kolo.rrıbiya 'ya OZ2,Ü c·l;;x.~:,c:,k-Gc:,c'[ır. Bilinc~i:;i ::::Lbi de 

J.~_jınekte ola.ı;. bu.tün ülkelerde, aynı s_,ilirıılerle kar~ıla.;;;ılmaktaCL_. 

Kolombiyc:. 'da gelir da_;:ılLJ::ı.ndal<:i dengesiz li: in nedenleri 

:· .. ::.:~•.k 1 servetleri:ı.1 üelirli ellerele GC~·~LO.lli.iJ.asından ba,;J};:a, ö.;reniı·n 

: :..'-". ıııcan yareırlanam.aması ve buna ba Iı ~;l:..:Y2,k da .. yt;_ksek tahsil y0~;e.-

···<''·an grupların moc~ern sektorlere ,_::/'"<·cnı.e~'ip, zorunlu olarak tarım 

;:;~.::\türünde istihdam edilmeleri gös·c_-~_lstıilir. 

( .haporda ikinci eiJilim oL:._,,·':.·, Kolombiya'c1aki gelir da:~ılı

:ı.ı s~ i tsizli,-;;inin tüketim üzerind.-2.\~- ·.-cı:_j_leri ele alınmaktadır. Öne.: 

·· ~m:_J.nlerle, fakirlerin tükettikler·j_ i-c.::ıal malları kar~:ıla§tırılmak

~;:_ V'J harcamalar içinC:.e emek faktör :,ı~~-·- ha:r·camalarının or2.nı buluı1-

' . .. . Q kil:· d ·,.~:-~:_.,ır • .uU şe· Lle e zenginler üı i t~~1al malı kullanma e6liminin ~ 

::z· .. iı"lerinkinden ta,zla olup-olmadı.:.:;ı ::~ J.irlenebilecektir. Eğer zen

-:.··:::ı~:: .. crin ithal mallc:-,rı kullanma e.gili,·l.~:_eri yüksek ise, bu durunıda e:.::
.., ... ··. ılını ndaı· e ·t ·zl'klere n·-,~., .ı~ ol'"'rak y·abancı mallara t2.1s·:··, -~-::ı_,: ' & .• ~ ı , Kl '§l Sl ı 1 ô..ı.. .• t.G a ..... _ 

~-~L•. fazla olacaktrr. Bu durum gelü ,·:a ·,:ılımındaki e::;; i ts iz likleri 

-~:!~ .• ı:~ı gibi, aynı zamanda eşi ts iz li:;: :.i. onksiyon u olmal.;:ta ve doğru 

·c:!.J:ı_ bir fonksiyon urtaya çıkm.aktaı:·_ı:..'"'. B,_,rıa kar&ılık milli geliri 

v:L:':·ı,:ıak ve istihdam olc,nakları~ 

8.j_•-

,_-,·;:ül.srı ve ara malle.:~ı i thal i azalaca> vs: ters orantılı b ir fonksi-

fü:rıL:. keırşılaşılacaktır. Çünkü yabancı mo.llara olan talep ,ülke kay-

ı-ı::::U_C:: .. :cının azalması ile sonuçlana ca.~:.: (;ı::. Bu dur1.1ı'11da üretim. için ge-

:..'"' eldi kaynaklar ltiks ttiketim maddelc;::i için harcanacasından,yeni L:::>:-

:~uloJilsrin t,etirilnıesi ve dolayısiJ'"l'-' istihdam sevi;yesinin geniçle-

ilı.~·;si güç oleı.caktır. 

I:oıombiya 'da Mill! llanL·:,·.:: ·:~.:;;;kil~tı 'nca bi::lirlendigi 2,..L

bi ccs tüketim mallarının çoğu, yurd2~ keı.çak olarak sokulmakta ve bu 

".,,J_:ıc-• rı tüketenler in de tasarruf cL ... ıı..::• ~,:lE rı olan yuks ek 2_slirli g:: u:.ı-

1<.:::. oldu,Su bilinmektedir • .Ayrıca l9::J,:-l:J67 doneminde dış s8yahat :ı.:.~·:'

c, ,: larının da tüketim malle.rı i thc.:::_:•_ni:ı:J. yüzde 60 'ın üzerinde ol::'tu _;;.::. 
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··./l" .. lıı1ekte ve dış seyahat harcamalcıT:cınn,ihracat g:;lirlerinin onda 

bL: ini alı:p götürdüj,u ortaya çıkmaJ:ccc:ll'.ır. Şü:pheeiz ki bu harcanıalai·ın 

'Jüyük kıBlrıı da·, yüksek~ gelirli .gru:pların,lüks harcamaları için y 'J-~--

ı: ı;::_ l:tc- ci ır. 

Raporda 0r;:;lirlenen üçUnm c; _ :.;_lim 1 ülkede üretilen mallc: :.:.:;_ 

::_ ·c:_c:~ı mallarına oranının ne oldu~·c1c'L u..:c·. Ancak bu oranın tes 'u i ti ~o:.: 

~-o:;_· almakla birlikte~ .hammadde ve yarı mamul mallar i t>wlinden lı .. :'s-

2:c..-~ c:;c[ilebilmektedir. Ithal edilen be,'!. nE:·llardan yararlanıl:_::rak üre-

~:ı.::. en malların cinslerinin ve ni telikl"::rinin araştırılınası, ÇOJ:.ınlulc-

.LC3. zenginlerin tüLettikleri lüks t"Ccl;::-tiııJ. .mallarının üretildiğini v~:'->-.-

~-.:ı. }wymaktadır. Bu durumun da dcivü~ irJ:cafına yol açtığınc~a şü:phe yol~-

Kolombiya 'da elbise, ayak'-~::~bı 1 meşrubat, mobilya gibi maJ.

_,_c_j_ıJ:ı üretiminde ithal malları oranı:cnn ;:.riizde 5'in altınc,a 1 el-elccı-·i}:-

li c::letler 6 .ıbi dayanıklı tüketim :na:il:.3rın<ia ise bu oranın yüzde JC'ı_.uı· 

üz rinde olduğu gurülmektec1ir. Kolombiya 'da elektrikli L aletler gilJi 

l_i::.ye.nıklı tüketiJiı mallarını:.kullana;:-ıların da, gE:nellikle yüksek 

j_L·li gruplar oldu2;u ortaya çıkmakc~.c~ır. Layanıklı tüketim rrıe.lı üretirn 

nLı de yabancı ssrmaye ya da onları:ı.-ı iştirakleriyle yapıldığı biliı-ı.-

c•cCktedir. Bu dururnda ülke içinde yc~.ratılan katma de,ğsrin önemli bil~ 

Lısı.,_ının da kar, faiz~ :patent v.s. '"'::Jcilde yurt dışına çıktığı anlo.

:)ıL,'aktadır. Bu eJilimlere göre 0.e, yl,ksek e:,elirli grupların tükr:;ti2-

1 c:;.-i il e ülke tasarruflarını nasıl isı~ af ettikler i ortaya çıkmak-cc:~· .ır. 

Kol om b iya orneğinde gor~:.l ';~ !J~ e:,ib i 9 gelişmekte olan l:r'J. t'lüı 

:"lJ;:elerde yüksek 1::)2lirli grupların tasarrufta bulundukları ve bu ta

sarrufların ya tırımıara dönüştü;ü s'ıfl(:nememektedir. Kolombiya 'da l'& 

clr:us,u gibi, gelir daEılımındaki eç-:ctsizlü:ler sonucu yüksek g.;;;l:U~li 

.- ,:L'u'Jlar elinde b ir iken tasarruflETl1~, ya tırımıara gid i:p (S::::I) Kı:;;y~ıcrı

y~rı c.:§itliğini oluşturmadığı belirlenmiştir. Ayrıca da yüksek ,~;eliı,

l~L c,ı~upların eller:L.vıdeki tasarrufları israf etmeleriyle, hem (S) ';ıri 

7C J:ıem de (I) 'yı~ (..;:) oranında aze:. ı t·cı(_~ı da b ilinmektec~ ir. Yine b·o_ 

U".) oranında döviz israfına ve doviz c::a::bo,_:azına neden olundu[;u da a

~ıl-cL-ır hldeki istatistikler tam anlc:.ı:n ile güvenilir olmasalar bile 

Kolomb iya 'da kiş is el tasarruf oranı 1 1961-1967 do neminde yüz d e 2 'rün 

',.:;c__ ine ancak çıka b ilmiştir. Bu durı-u-;ıda da küçük oranlardaki ta sar-
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rufla:r için, eşitlik ve refahdan (]cl~ §Syler kaybeUilmektedir. J_:;_··~~:ı.s-

'--.e :.i ,gibi de bu sonuç~ eşitlik ve :;_~ei.ah açılarından çuk büyük bir 

:r:, t odendiğini gostermesi yonüne.s:-ı çok ilginç ve aynı za.manda ço>: c:.l'.

~,·--'nG.urücüdür ~-

Yüksek gE:lirli gruplar Dı tasarruf oranlarının yüksek c'~Li:.-

:,_-.,_~\: ge:: çe~":lcşmesi halinde de 1 yi:L~c bir ±arklılık olmayacaktır. r;. ·._ı 
\j"· •.. 

:,-. tasarrufl&r itlıalat~ seyahat 1 ke:·.ç:rc:kçılık, montaJcılık v.s. :.:)_;;:i_ 

. ·oJ.larla yurt dışına çıktığı için l.clL:c.:::~e yatırıınlc:.rs dönüsoınemokto ve 

}J:~:;_~ de ayrı ca ül>::: iç inde ya tırını=i.c'l"2 e::, i Cl en tasarrufların ~en ver i· .1i 

y: tırımıara gid.ip-gi tme di ,~i sorı..ı..m: vc.;TC:.ı r. Gelişmekte olan ülke ı eı~c e 

iJi:L' başka e~-~ilim de ,tasarruflarıü ;_eşitli nedenlerle c,aha yüksek ı,:f:;_~ 

s.:c. ;::lana cağı inancıyla, yurt dı şıno. çıkmasıdır. 

Başlangıçta (.:t·) üretim im.\f:nları eJrisinin e~iminin, e;;r.ı·ı 

u o ru olmasına ba _ lanan eş it g'::li:~· ... ,. ı lımının; ta sarrui:ları azc:J_ ·::;;::,-

cc:~~;,ı ve sermaye birikimini dnle~,-"';C:'-..;:·.i ve dolayısiyle de Ja tırınüe:.:c>ı 

:· za.l tıp üretimi dl..,şüreceği gor:ı;; .·. 7 ::_::_,ıombiya örneği gözönüne alı:ı(:_ı-

_.ında geçc;rli olmamaktadıro 

Daha önce de belirtildi). gibi Kolombiya 'da büyük geli::· (~&

:.:ııımı eşitsizlikleri sonucu 1 htif,_;~slm yüzde 5; ini oluştı..:ı.ran ve rıülli 

__,'::.lirin 2/5 'ini alan yüksek 5elir:J-=i. :~;ruplar ne tasarruf birikimini 

~:;o.ğlayabilmişler ve ne de bu tas:_·~~:':L'l.Ülctrı yatırıma dönuştilrebilı,::L:;-

1--::rdir. Çünkü Koloıabiya 'da kişiscJ_ -G:c:sarruf oranı y\~zde 2 'nin r.;;-

F-Jlombiya ile ilgili olaTak varılan sonuca gore ye tırım::ı..a-

:,:'ın artırılması için izlenecek eıı. i;?· i yol, vergi s is temin in yen il mı 

-::,uzC:.en c:;eçirilm0sic1ir. Vergilerıc~i:,:me ile yüksek e:,elirli gruplarJ_n 

:_slirleri törpu.lenebilir ya da belli bir düzeye geti:rilebilire J.·c,:·~üz::,;.

nB.n bu veni ver :~i gelirleri de yatı:rı:~rılara yön el til eb ilir se, 1-cc:ı.;_:·:ıüLa 

hızında artış sa~larıır. Sonunda r_~c~ :.,;::lir dağılımını en gü.venili:...' >iı: 

~:ekilde gerçekleş ::irecek olan istLı.:.a.m sorunu çozülmtiş olur. Bu.i.1C:.<:'.::ı 

ba:s:ka da transfer cd emeleri ve SOS~'al güvenlik poli tiks.J.arından Jı:;,

r.cketle~ yeniden gelir dağılımı gerçekle.ştirile.bilir. 

on tir st im imkanları e~).'Ül inin e~siminin ~ uy ;;ulama da 8.;~;2 ı 
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... :.. . .) . t;,srçskle.şip-gı:::rçekleşmediğinL~ tc:.rtışması bir yana, bu eJrini!l 

-v-~ :.."lı ~~ına kar ş ı da ı tir az edilmekts ~~ ~ .. : • Ilaha one e de b eLirtti ~im iz 

_,~-,-~eşit gelir d.a.cılımı uygulaması.l.Lı efft:;kti± talebi a.rtıraca''ı, 

... :\.l~Clliinin tam kapasi te ile çalı.~mc:.:::, __ .:-cJ. sa21ayaca6ı ve b~mlara ba _lı 

0~ribini kabullenmemektedirle:r. 

bu g0rüşte olarıara gore; (A) vs (B) tilkelerinde veya bu 

. J :· .' 1 c:c i temsil ed en (A) ve (B) nokt J.e:-.rında ~ bu noktalar e. an e; eç eı: 

V8 ~ imi aşaEı dogru olan (l) gibi t bii ·cTetiln imkCnları eğrisi 

;·::ı'irL. 9 (A) noktası:LJ.c:.an ve (B) nok·c,,_'c~ı.ü· .2.n ,seçen iki üretim imkanla

:..ı G yisi vardır. ~ilindi~i gibi (A) v~ (B) noktaları 9 tercihleri 

:L~ı"Jd:ı ülkeleri tem~~il etmektedir. li'J ~'c~enle de. tek bir üretim 

c:i)_:cwou açıklayamcın:· C.ır. Çünkü bu ülk::::ler arasın-

i<· __ a:..1 ldılıklar vs.rc~_ır. Bu farklılılcız-~:::., c_,- ülkelerin nüfus büyüklük-

~L.·: .. :.:iııe 1 yapısına 1 ka;ynBklarına? tar:j_:_,! ve sosyolojik ,3,'.:oçııüşine 9 gel.;-

:~·:;_ :L1e 9 kalkınmanın safhasına ve ek0ıı. :ı ik yapının öz elliklarine ,::;o:c::: 

~.ı1 ·,~ •• ya çıkc:·.b ilmektedir. 

Bu nedenle de iki ülke içi:.~ 9 iki ayrı farlmızlık eğrisi 

~isı;iek zorunluğı~ ol:uıaktadır. Çekilee ::vrüldüğü gibi de bu e}?,riler, 

(L) ·,;lkesi için (GA)? (B) ülkesi için 0.e (GB) 'dir. (GA) ve (G:B) LJ.rc::iııl 

:i::.;~.:~f::üsonları, (j) kişisi için yuke.:cJ_ c:o r0:. bir e;;ime sahill olacak·i;ı:c. 

e~it dagılıa, efi~ktif talebi ~~~ı~&cak ve ekonominin tam ka~&-

·~ ile çalışmasını sa~layacaktır. 

clı:L<:: sı 9 dengel i b ir ~.:::.lir dağılımı le.'-- -/::lunc::. bağlanrn.akta ve o.ncak dem.-

___ , bir gelir da_;ılıı~ının effekti:. tc::ı_::::oi artıracai.ı Vdrsayımı ka-

_;·;-J C ilmektedir. 

Belirtil'·:n (.E) ve (G) ,_~ib:L il•:i üretim imk7nları e.'_.,risiıı-

:l-~ l'lant:.isinin 9 da.h& ,5erçekçi oldu.~,'-~ ·v .. ya başka bir deyi,şle hangisinin 

_-:;(.:~~~cilı edilebiliı olcLuı1;u tartışma kcJ:Y:.~::::~olc'.DX· Ayrıca :..'La ~ılııı~ eşi tli,ji

,, sa.;lanması mı, yoksa sağlarunaması rı~ı t,c:rekir. Yine aynı şekilü.s, 

:.;c~_·._L~lsrini dağılım eşitliğınin so. lc.ımıc:.sı veya sa),larrı:naması lehilı-

c:: :·e:ı.pan ülkeler~ bu arzularını ne o: ,_,n.~: a gerçeklerştir eb ilmişlerdir'. 

G<Jrüldüğü gibi bu sorulara kesin v0 C'.e açık cevaplar vermek _;l;~:_,;·c,_::' • 
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Bizce teorik tartışmalarde::·j·.c ~~-uk, amprik çalışmals.rdan ha.rc-

v :·.(ilmesi pratik çöztim yolları , :tir sb ilecektir o Belirttiğimiz 

Jü,lcJmbiya ornejinden de ,;elişmekte o:,.: __ "Lükelerin yararlanaoileceklG

:.:., ij:LI, ~ şuplıe yoktur. Çünkü bu konuda bL~t-un ülkeler için t::;sçerli, o b-

~ · :~-:-j_:l: olçt.ler bulabilmek kolay"'dr:Lildir. 

Burada bE-lirtilme~i !§:;ereken ~.J~1c.rııli bir sonuç, şu olabilir. 

,, ülkelerin gelişme düzeylerina b~ lı olarak, gelir fa. ılıınının 

-.... ı ~-: __ LS:Jı oneminin aza c:>.cağıdır. 

SvrtG1'HJ 

Ülkemizde :::mek gelirlerLı::i_:·L loı1.'~siyonel ve kis;isel- gelir 

da:'tılınıı ile ile;,ili sosyo-ekonomik ·ccct..:üılere,. 1961 Anayasası 'nda 

vs Ke:ülünma Pl~nlarında yer varildi(S'_i göri.Umekiledir .Anayasa 'nır! ·~Sos

J2.l 70 İktis:'di Haklar ve ÖdevlerıtlE: ::.=:..:;::Lli üçüncü bolümü, ,;enel ku

_._,,J_ı'-·:~~ı belirtmekteC:.ir (281). Anayas<::~ 'ınn 41. maddesinde 11 !ktisadi 

v:. _ s;ycal hayat adalete, tam çalışma ··sc..sına ve herkes için insanlık 

;·Eysiyetine yaraşır bir yaşayış sevi~' si sa~lanması amacına_ göre dLJ.-

::ıü~::i.1ir" denmektedir. 42. maddede dE::, "']clışma herkesin hakkı ve o
:_ ·. ·:~i.c:' i:;:. Devlet, çalı§anların insanr;:cı. : ·e:~.ç;.s_ması ve çalışma bayatının 

:-ı_ ı lıK iç inde 6elişme si için, Sv SJ··:,l, iktisad i ve :mali te db ir ler-

~-c ~-.::,lı şanları korur ve çalışmayı dcs·c::::kler, işsizli .. ~:i unle;;rici ted

~)i:ı.:·ler &lır" kuralı ıle çalışanlarıu inseınca ya:iamasının sorumlulu

. :c_::ıun, Levle.t 'in üzerinde oldu6u oeli:r-~i~mektedir. 

Bu lh.,kJınlcr ve "Sosyal vs İh:-cis::'di Haklar ve Ödevler" le 

ilgili b!Uürndeki diğer hükümlerle,l961 A:;:ıc:..,;'C.;sa 'sının de:;:10:'?li sk:Jnv-

r~ı :!_.: ,: v -:. sosyal kalkınına ilkesini beniıcs~ i,~:ı. t:,orulmektedir. Bu ilJ:.-'J_,~-

··c~i,\ı) Arıaya sa 'nın bu. b6lUınündeki çaL:_>- :ı.-ılc:~rıa ilgili düz en ı emel er c:-.~:ı
lerdır: 11 Çalışma ve Sozleşme Hür:._ iy ,st i 11 (Mad. 40), "İkt is~di ve Sus-
yal Hayatın Duz eni" (Mad. 41) 7 nç::·lı.Jila ile İlgile Huküml er n (1'J:ad. 
42), "Çalışma >:s-artları" (M.ad. 43) ,_· ::.:tüenme Hakkı" (Mad. 44), "'Jcrett::.:; 
Adalet Sa aanina sı" (l'tiad. 4 5) , "S· :tı:'.i~ı:c:, K~ ma Hakkı 11 (IVic'-d • 46) , "To ıl
lu Sozleş;e ve Jrev Hakkı", (Atad.-::7) ~ 11Sosyal Güvenlik(Mad.48), 
"Saglık Hakkı" (l::J.c.,d. 49) , ııoz;ren:':.:üıı Sc.. _l&nrrıa sı" (Ma d. 50), "Ko o ıL J.'<::.

tifç "-liğin Gsliştir ilmesi 11 (I<.~c·.c~_. 51) ~Tarım"' ve Çi i tçinin Korw:ı2.\~ sı 1
' 

(J\1Iar1.52). 
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-rin sonuC-u olarak c~a boyle anla,şıL.:·.·· _., · l' \<:ılkınma kav.rc:,mı hsm dlçü-

-:~· ·_:c• ekonomik b"'J'cül16;':/i~ hem de ni·~ .:i.kssl oluşları sonucu kolaycC:~. 

~l .::,, __ .•1..2nanıayan sosyc:cl ve kUl tur el de jlilt::.)'i kspsadıiiı için, ayrı b i:;, 

'·' , .. 2;~czanmaktadır (282). 

Ancak bu 2, .::Jel hUkUmlere, ) • ı~c-·c~e ile dsvlctin bı;;. boll,u·,ı-

~:ı ... crevleri ile ıl,;ili b&zı sınırı. ,,ı._ .Lar konıliması da Anayasa 'nıı

;,,._~-ı i.J:'r ba.:;;ka ozelli.~i olmaktadır. 5J.mc:.dC:.E:c:.e 11 .:Cevl2t 9 b-~~ bolUnıde be

:ı.:._:. :;il:.c:n iktisadi ve sosyal amaçlara r:l . .:. -;;ma. odevler ini, c;,ncak iktis~

·.i li9me ve mali l;:a.ynakların yetsrl 1.:i._,:ı olçüsünde yerine 5etirir 11 

. ,_. : ~. ı_, ;;c er alınaktadır. Bu hüküm ; sl ~-~- r c:. ,gılll!.ıını gerçekleş tire c ek ı>-:. -

~'- :·_-l;i~.<<ların u,y-gulanması 9 ya da bu po:ı. i_·[;jL:aların oneelik k:.:ızanıp-k&z::::· ... -

,~_i:.rı~, sını belirlemek yonlinden ilgi çekici( ir. Çtinkü t.lkemizc~s gelir c_i:,

/:_LLlıı ile il"_sili politikaların y·.::teı"li :etkinlikte olup-olmedı~sının 

-~<..::.:'liı~;masında, e.:;;ısr !Ju })Ol i tikaların -,,- ·t;,:;rli etkinlikte olmB.dığı so-

;ıi·c,_;:nc, varılırsa, hemen 53. maddeden :;:···.::~:stle savurı..lila yapılabileccl.:-

-~:;___·. Hc:tırlanacat;ı 2:,ibi de bu hükUııı _:,elir dasılıı:ıının mı~ ~~oksa kal-

':._:· .. _F:.c.n:ın ını onceliGi olacağı oorunuyla ::l,::;J.li olmc.ktadır.:Bu durumda, 

:..~.~ L ... :·asa 'mızın 53. maddesi ile~ :...~L.:._,~j_:-~c.ls ,Jelir b0lüşüın .ndeki den-

, , .::; ı~liklE:.rin bu,:; ün iç in olağan kar~ :.1. ne b il eceği ba~üan2~ıçta .ka b-;_u 

ılrniş bulunmaktadır. 

Anayasa'mızın 53. ıno.ddesinr'.::. :nsl esprisini bulan bu ter-

<:.>.ir'-~ 1alkırınıa Pl~nları yönünden c~c ,·.r]C..::ı:lilik kazanc~ı,~.ı. ;;urLümektc

i~;_-. :Bılindigi gibi c.o lir dağılıını 9 ıl(; :c,·c' __ c:.n doj:cuya me.l tc..lebinin 

__ ::..sEıı etkilemekte(~.~r. bLIDa ba.:e,lı cL.:c·c:k da tcpl-u.m-ı.;c:ı sıy2si yapısı 

:._,llcnmekte ve C:.olcylı olarak da 

,;:(a ülımıncta. Li 
'-' 

:,;· :~sizliklerin nech.nlerinin, bir tc:. c:Uı :·;ı~s;:-lE:.si olduğu açıklık ka-

. D.lüc·. 1;:te dır. 

Bu genel açıklamalardan son:L·c:.. 1 :~,<ükınma Pl~nları 'rnızc1e. y:;ı~ 

: . .:.c.:tı t.,'lir dag:ılımı il". ilgili gsnel j_l elcrin belirlenmesine geçebi-

Birinci Beş Yıllık Kalkınm.a :ı:-ı~nı 'nda~ "Kalkınma hamlemizin 

;:ı_~u.::ı ci. onemde gerçekleş ecek ikti s~d i ve s os s al amaçlarının, kısa don cm~ 

C:~.; iJi:L'birleriyle ç:üi.Jik bir durum ~,u~<·cc;r··cbileceklerini kabul etmek 

.. -~:L>)-~:!_r" denerek 1 kalkınma ve gelir C:'.~'-(~;_lımı onceliğinin bir sorun 

C .. ~: ~: ) CAN ; . A • g. e • , s • 1 o-
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=ı_c-.:r·ak belirlendi_{i (;orillmektedir (:~83)., 

Yine "Orneğin, lViilli J :-L::.ı·in artışını en yüksek seviy _,-~, 

(_ ı:'-e::rmak, kalkımrıa po li tikası.LED t:.:~;: hc;G.ef i olarak ele al ınır vs bu 

Junden büyüme 9 t,elir dağılııııındr:<.::::i 2,,;.itsiz.likleri e.rtırs.cak y;Jnc>; ...:-

1 '~.:c sa 9 bu davranış kalkınmanın ç ... lı:,: tırmc:. ve ~-::ônel ye. ©anıc seviy ~::: :_:ıün 

;-:~;:seltilmesi e.me:~çlarının gerçek1.~nı.sine geniş olçüde :~ngel ol.:_;::·L-~-". 

Bd:t& lmrşılık, s0syal amaçlar t . .::u;ı;~;·'S!.1 on plana alınır ve gısnel 2" _:me. 

s :::viyes inin yuksel tilmesi iç.;rı_ aşırı sosy~.ı güvenlik todbi:;-leririe,. 

yeniden dağılxm po li tikaları:k~ ,<::,J.(iLLrse; o zaman da do(Srudan e c<_·:.---. .-~;~a 

: '.·tsad1 verimlili,;i artıracak ·vs jJctis.~c~i ;elişmeyi s&çlayacak ·~~-.:;·:-,ak-

l· -,ın· ··enı·- 'lç···'d,.. .:ıa ··ıtılması il _~ı . .rJL-·l· sf:dı"" b·:ıy· ,-,,.,!e '"·'~-. b~~ı------i' ···ı .•.LC.L 5 >;i u L-l •.j u :i:_) ---- ~' -'- ~ v• vuu uc'.llcc ct;g C.lllL . . c.l.. 

',. -~).rdurulmuş ola b ilir 11 denmektedir~ 

Bu neC:.enls de "Kalkınma I'l~nının en -ı.>neınlivımeseleJ.~.inılen 

.~~·.rı, den5sli bir· kalkınma sa ::l<';~:<,lz: ].<:_..in kısa dönemde çetışır s:o::· nen 

:c!ctisadi ve sosyal amaçların JE:l'Çc'.:' 1_:ı_·::.;:;'Cirilmesi için alınacak t , .. ,;j_j_"-

~'- cr e 9 gerekli ajırlıkları vererek e:.ı---c:.larında d en ge sa_~lemak ve :';:,, J_-

1~:U1Iıtanın bu iki temel amacının ç.slir:;sn yönlerini aza inC:irerek, !Jir-

1J i:LJ..sr ine yarc~ımcı olacak yonleL:_ni ::::·ı çol;a çılmrmak" ola. cağı aı::.: __ :U_-

•-, cıarak benimsen.ıııiş bulun..ınakte,Cır. 

Ikinci b eş Yıllık Kal lnnrııc.. Fl2hıı 'nın "Jsnsl Amaçları ıı -!.: ö-

l< ı-L~nde de ı iktistdi ve sosyal C:. en .u:tin kurulmasının am&ç alınclı ~,J. 

·. ~-ıirtilmektedir ~ Plan' da "Plan, ı·~:iye 'de bir yEmda.:Lı fsrt başııı; 

lıri hızlı ve c~ı'::vamlı olarak '· :r ~;ı:.";ıı: yı hedef alırkcm, ot e yc,nr'~c:~:.ı 

\. · .. i tl i e, el ir orupları ve 

j:c.:k, kalkınman.ın nimet ve külf;::tl ::.inin fırsat e~;itli.'-ine 9 sosyc:ü c•.

(::.1 et ilke sine _:,or- paylaçılar2.L :ı.J-:·:~i sf c~ i ve sosyal d~:,z e nd e olı..c;~ü. 

i::. ~~ı-· .,~,elişme elde. s tmek amaçlarE1C'. >j::- :::· lıa zırlanmı:;: tır ( 284) d en;~' .J.:·ce-

Gori.Ud·c;L::;,t;. !,:,ibi BirLıci vs İlünci Beş Yıllık :::alkınma ll2.n

L~:cı 'nda, dengeli ekonomik ve sosya.l l'-alkınma ilkesi bE::nimsenırdı:J ~ ç;e-

·~_:tl i gelir gr~:pları ve bölgel er ::.:c ~.sın6a d engel i ;ısl işmenin sc-~ :~~-::'.~1-

!j1~: sı amaç alınmı~tır" Bunun için c~e, 2;r::liri yenidsn da,:Sıtıcı ç:::~::~tli 

::c;oli tika ve araçlara yer verililli:~rciı---. 

(283) LPT; Kalkınına Planı Birinc~ _ _Beş Yıl 1963-19671 A.g.e-.·,_ ·: 
s. 4 7-48. 

(: J4) DPT~ Kalkınma Planı İk in ci _ı~ 'E Yıl 1968-197 2 1Aıa g. e. , s. 3· ' 
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.Ancak Üçüncü .Beş -:r.·ıllı 1 
.. lkınma Planı 'nın, Bırinci v. ---., . 

j_J.~~ı r1.-

ci beş Yıllık Kalkınma .Planları 'n,·an fc'.:'klı bir yakla~ımı benimsc. .. i,2i 

~;<J:L'Ülmektedir. Bu yaklaşımın oz elli j_ d e, etkin olmayan kaynak :l:.:l ~=~lı

E.~_jıa yol açacaJı, sermaye birikij':~~li ve dolayısiyle d,:onomik ~::;::üiçı:ccı.e-

~'i yavaşlatacağı düşüncesiyle. :~, J. bolüşiimünün iyileştirilıTiesi~ı:iıı 

c::2oı.cak uzun d onemli b ir amaç olar<.-"l:.: ele a.lınaca,jıdır. GcJrUldüsü ,~;:i b i 

,.·fe "lJçuncü Beş Yıllık 1:-lanl:L.a ~ kc.J.:.>::Lrıma ile gelir da,ğılımı are.s.:-Lıı c::.

.. ~J. çatışma ilke vlarak b enims er ... üi.:) \'C. kalkınma3ra onceli:r ver ilc-:: c( ..; 

.::· :: arlaş tırılını ~tır. 

Üçuncü Leş Yıllık KsllcLH:'.a Planı 'nda 11 Uzun :Ounemde Am-~ 

u -::,lu.rnünde, 11B"J. denem içinde kaync: \:Jaı~l.&n artan ersnlarcıa tasarı~-u_j_ c-

c~ilerek, ilerde claha hızlı bir ~ .. · l.ü c~2tı;;ına ve c.aha yt.ksek bir ~--~---

:> liıC.t d uzey ine uls~;mayı sa~layac<.:.k · lcc.n ya tırımıara ~ronel tilmes i ;z, u-

:ı.uJ.1lu olmaktadır" denmektedir (285). 

:. J.ııın yaşama d teZ :;J ini yüksel tm eL: c·.~.:\.:-ihı olsa bile, bu yaklaşım 8 s:.·.,~c-~-

y~ birikimini yavaşlatarak ülkenin ~elişme potansiyelini sınırl~;&ca~~ 

buylece gGlecekte daha yüksek bir yc::"~ama dlizeyine ulaşılması geci\c-

c :J(tir. Bu nedenle ç eş i tl i gel ir c_ru.pları ve yör el e;r c;Tasında t;,:li:C' 

:· aGılımının iyile~tirilmesi ve SOiT:. ı cüvenlik sisteminin tüm tcıüu

"~ıu kapsayacak biçimde yaygınlaştı:ı:':ı.lma.sı 1 uzun donemCle rserçekle~~d;j_::ı:i

l.':cek bir amaç :.;larak benimsenmiş·cj~_". lincak kısa dönemde gelir e:u:-··~ı:;:

L:..rından herkesin csgari ihtiyaçl<C.rını karçılayacak bir pay almc:u:;:.c.~-ıa 

.. ıc. .. nak sai:Slanacaktır" denmekts:'.i:<.' (;2C16). 

Bu ilk sn in gsre_;i oL:::;:' c·.\ ~:~a 11Uzun Donemc1e h" c~ c:: il E:r 11 b '.J~l:·. -

:1,~:nde, l980'lerin sonunda geli;mi:J bır sanayi to:plı..,ımuna geçiş ''~J;.rF·-

sına varabilme::,h için 1 ki§i baoşınc-: t; __ l\:etiminin yılca ortalama yı..,~zr 

5-6 oranında [s':liştirilmesi ileri·;:; : :..,.lmskte ve bunun :için de i~:::~. 

:.c;(;:::unluluk j_zerinde durulmaktacJ.ı:;:'. E:..mlardan birincisi 1930'l·sr .... :2-

tu:plam iç tasarruflarda gerekli ar :o::ı..çı onlemeyecek biçimde DYc:.'.·~.-ü.: ~~~ıc.e.-

( 2C:5) DPT~ Yeni S.tra te,J i ve Kal~~:!:.l'd'lc:.. Pl§.nı U çüncü Beş Yıl 197 3-l)JJ, 
.A.g.e., s.l20. 

( ~. -- ) '>o o \L .A.g.e.9 s.l22o 
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s:.dır .... İkincisi de yine bu d'önemde, .:,:· tim faaliyetleriyle do.;ru(<:.--ı ::i_

l :i.§l;:ili olmayan kamu tüketim harcamc.üar ında tutumlu davranılma s ıCı:;::·. 

bı_~· c" urumda bölüşü."'lle ilgili poli ti~;,:<-:ıların, kısa dönem için on ... eli_ j_ 

; :.c;n}nülmemekte ve açık bir şekile~ e "1~)80 'lerden sonra bır yandan '-.::..·-

·.:~: ___ tüketim olanakları, ote yandan ·'-·}.ir boluşümünü iyileştirecek 

tedbirler ile, top_lwn refahını dahc. :.uzlı artırmanın mlimlrun olabil,

c 8 i 11 ı§,Orü;:;rüne yer ver ilmektedir (;:81'). 

Belirlenen ilkelere re:, _):ı:-.ıı, -.. lkenıizde :;;lan uy gıJlamasınL1 

_ : __ . .L:. yonde oldu~u ileri surüleb:LJ.i:;_~ •. Bu farklılıd,ı y.?_ı··c:.:.tan neden

ır:,:,:_ r.:.n birisi 1 p·lE:.n uygulaması 'ndaki bs S;arısızlıklardır ( 288). Di.~- ı~ 

; G~n ise, sosyal denge ile ilgili il~elerin senel hedeflerde yer ~ı-
. 

;_;~;:::ına ra:Smen, il,sili sekterlerde ;>T(.~;:en a~ırlıkta ele c=ı_lınmaması 

ve ·.-Gkir: a:raçlarır::. belirlenerek ,~ r:_J>:li uyc,ulamalara geçilememis; .:_,J.

j~ı.:c ::ndır. Bu ikinci neden, Devlet Pltnla.ma 'ieşkil~tı 'nın b ir yayını:.ı

c~c. c_, belirtilmektec\ir. "Birinci Be.ç Yıllık Kalkınma Planı 'nın _:::,::;ı--ıel 

ı:;ulitika bol:Liınleriı-;.de bu şekild:-.:: ·canınıls.nan dengeli kalkınma anlay-ı

':F, sosyal ve ekonomik hedeflerin L:mti tatif olarak ortaya konması~:

!<. ;:;_ynen mUhafazcl scl.ilmemiştir. Susf<'~l ve ekonomik plan eDte,;rasycı:ı.E.'. 

sc:~c~ece kalitatif hedeflerin tesb itin.c~e eoozi::inüne alınmış, bunun dı::nL

c.c:~ sosyal kalkırıma hedefleri iktis1"ö.1 pl~nın bir arta :V.alc:cnı (resi

>~l) olarak belirtilmiştir" den..ınelcc8(ir (289). 

İkinci be§ Yıllık h..alkınıric'. l'l~nı yönünden de, aym. dun:un 

, ___ -:~lmektedir. Burada soeyal adalet lL,>.::sinin geçerli olaca.;[;ının bs-

::.ı.:;:'-Gilmes inE; kar;u·lık, "Ancak ..Pl~n' ··J e yardımcı etüdl srd€ bu he c~~:-

_L . .L.~ .-'crçekle>:~me6ı için alınacak tecF :_:;::::_,:::r, ayrıntılı olc:,rak ele sl:.~ı-

EJ.~;~. 'ın gelir h::;defl\.Ori sağlanırken, l\.ullanılacak vası t<:üa.rın ssçi

.~ü.tcı.e t:coz::Jniınde bı..:ılundurulacak bir \:ıatc::,s olö.uğunu h:abvı etmek" :;G

:c·~.\ir denmektedir" (290) .. 

( 288) Bu konuda bak •. KaRABASANu3.LU; J-G.:ı.~ki;ye 'de Sosyal Güv8nlik Çık-: 
mazı, A.6.e., s.l74-l75. 

C:<l9) CAN; A. 5• e,, s .14. 

("·s;o) Lilv:illıG-IL9 A.t:,.m., s.24. 
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Üçüncu beş Yıllık Kalkınma J?ltnı 'nda gelir bol\lij:.-JnL.,nun iyi-

Jo~:-l;L j_lmesinin? uzun dönemli bir ame:.•; oL-:~rc:;.k seçildi.>i belirtilmis-
._j 1.:_) J 

-~:ı. (2Sl). Gelir bolüşiJJnünün uzun ddl1C.üıJ_j_ bir amaç olarak seçilr:::ıesinL, 

(e:ü olarak da, bu amacın diğer e.me:,çlarla ve üz ellikle sanayileşme 

j_lr:: :,,.eli§ıebilecep;i 9 bunun için de gelir daC:,ılımını iyileştilme yon,.iı:ı

C(~ : .. l:Liı&cak tedbirlerin sanayileşmc..,)-i cn~s:llememesi t,erekti~ii ilerj_ 

..--ı 

•. J ,_!_ 

Crelir d.a~ılımının iyile<;ıti::'il~Lssi ile 9 kalkınmanın ya da 

-~LCfileşmenin d.aınw birbirleriyle ç .. -~L'&c.ıca,~:.ı ye. da çatışmayacagı 

.. v .. , :::;uı,C:c: ki tartışmalar, ülkemiz d e Yıllık Plan yonWıden 

·· L &lınmıştır. Üç;.;lncti .d eş fıllıL Kalkınma Planı ile il2:ili olar al': 

1':/t'? ;;'ılında toplanan "3. Plan lVIodeli -~J.:.v:.slararası Kollo.kyumu u nda, 

~_ltı'. -L;ercihlerine ks.rşı t tercihler j_l .r::. s(1riilmüştür (293). Nian

-·~(.;ı.: \i2.np 9 gelir dajılımının iyileştL'i1ı::ıe:siıün her zar:::ıan b"L1yüme ilc 

i::.:. il.~,ilendirilebilir. Tüketimin bil· ]ilıü s t&lep yonünden üretimin 

yapıs~nı tayin eden faktar olmaktadır. LU ~a.,, gelir dajılımı ve 

:.stilcc~amla yakından ilişkilidir" görüşünü ileri sürmüştür (294). Ar,lWam 

('.c;, ;ıA,~ırlı6ı temel endüstrilere ve:ccn bi::ı..~ stre;teji ve yüksek tasar::'"l:.i 

r.: ~<L:j_1·.ıine verilen .s :;,ır lık, büyük b i:L, c:lc:.sılıkla gel ir c'J.a~ılımını k ot:.

ı~ 'J ·~i:cecektir. l:3u nedenle ünerilen b ,._>··~;:~menin maliyetinin açıkça orta

s·.::', _,::unması ve yalnızca büyüme hadlerj_;.un c~e:;il~ gelirin kırsal ve 

L:~.nts el nüi us arasınc~aki da;2ılımını:.1 (a ü: .. c~ :.lde dikkate alırunasının 

iliğini 11 belirtmiştir (295). 

Gorülece ·i ; ibi de sadecE. ;::. E>yal amaçların asrçekleştiril-
~ ~ ~ 

r.ı. :.s i ;;;·o nunden değil, aynı zamanda e.konvnıik hedeflere ulaşılması yö

:, _:.H ~,n de; sa.:2lık 7 lwnut ve bunlar& b'::nzcr diı=er sosyal B.maçlı yatı-

..... ·• .,_ ·-------------

( >· .. : >') _ _, '-· 

dç'J.ncü l)eş Yıllık Kalkınma PlanJ. 'nC:.;::,ki bu ilk.:,nin clGştirisi i
çiıı bak. Türkiye Işçi Sendikalc:lr:.i. Lcnfec_erasyonu9 10. G~nel Ku
.E.._ula Sunulan Çc:';_lışma :Raporu~ L:..':c.i'&, 1976 ~ s· 387-380 a 

Dl:T 9 Üçüncü Plan 1ı~odel i Ul usla:c_: .. .-~:2:2 sı Kollokyumu 1 Ankara 9 197 2 t 
s.55. 

(~93) :Su konuda bak. A.g.e. ~ • 

A.g.e., 
A.i:_,.e·~ 

s.73. 
s. 47 .• 
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rımlara ağırlık verilmesi zorunlu olm<:Lkto.dır (296). Günümüzde yen:i_( ~.m 

,~:~:1ir dağıtıcı politikalar arasında önemli bir yeri olan vergilems 

de, yine aynı şekilde sosyal adalet ilke:·leri dışında önemli bir e!.:o

EO:Jük nedene de dayanmaktadır. ÇürJcü sanayileşmenin ön şartı olan i:;t'~

::<~yen bir iç rezarın 9 ancak gelir c.1a~·ılım.ının iyileştirilmesi ilc; 

.:.'rçekleşebilece.:,inde şüphe yoktux(297). Belirtilen nedenlerle ge,~~cl 

uL:rak ekonomik ve s osyal d·enge :fc.l da f.konomik ve s osyal pl~nlame. 

.:<c;-sında çelişwe olmadığı söylerısbilri1ekted.ir (298). 

Şimdi de ülkemizde g;:;lj_riı:'_ :-{eniden dağılımı yonfinden ~r·,;

-(;c;Tüıce etkin olm;:: .. Jan önemli sosyo-;:-;\~oııomik tercihlerle ilgili bi.'·.~.:.ı 

~;olitikaların genel özellikleri ilc incelenmesine geçebiliriz. 

3· tİ·LK:JlV.ilZDE Yl:.NIDEN G_.iliL'l DAG..LTICI SOSYO-ZKONOiviİK 

T:.ltCIHLEfÜN (POL l-.tİK~JıllliiN) crı::;NEL DEGJRLElVIESİ 

Bu kıs.rran 1) irinci bölıinıi;_ndG incelediğimiz yapısal etkerü :,:ı_-·; 

t.sori.ildüğü gibi ülkemizde fonksiyonel ::,::::lir bölüşümü yönünden emek ,-,,c

li:ı..,.,lerinin payının düşük bir düzeycls oluşmasına neden olmuşlardır (2SJ; 

(.:.s;G) Rafa el KHO]'lSOV; Concept of S_ocial Pol:i_cy .and the Rela tion c/ 
Social Planning ta. Eoonomic Planning, Kallvik, 1964'den CAfq 
A•g.e~, s.2. 

(297) KlZILYAlıLI; A.g.e., s.-369. 

(293) Bu konuda bak. C.iu"i; .A.g.e. 

(.~99) ]'onksiyonel gElir pôlüşümü. s0nı_;~cu emek gelirlerinin yurtiçi 
faktör gelirlerindeki payı:ıı::ı ;y"L.ksel tilmesi için, uygulanması 
gereken politikaların ya da t\;(lbirlerin iki grupta toplandı,.J
görLi.lmekteC:_ir. Bunlar dolaysız ve. delaylı politikalardır. i:hclc 
gelirlerinir:ı. payını iyileştiı~occk dolaysız politikalar olaı'c. .. :':;; 
fiyatların tesbiti ve çalışa:;:üc_:ca kgrdan pay sağlanmasından 
söz edilmekteciiro Dalaylı politikalar olarak da, şu. politikcü:ı.

ra yer verilmektedir. ~Tekeller1~ savaşılması, vere,i sistemi i
çinde_9r-9-~?rlti-erin azaltılması, c:;_1flasyoncu gelişimlerin önlEm
me si ve ekonomide bazı alı§kanlık ve değer yargılarının de:j-isı

tirilmeye çalışılmas:ıdır. Biz -b"L:. kısımda ülkemizde emek c:;·:ı:;_ı:·

lerinin payının düşük Olarak oluşmasını belirleyen etkenle:...',~GYl 
yalnızca,ke,nıu maliyesi ·iie i.1{,ili '::'tkenler üzerinde duraca{:;ız;. 
:Daha önce yü:pısal etkenler incclenirken·,. emek gelirleri :r;ıa;rının 

iyileşmesini sağlayacak .IX)li tjJmlar dalaylı olarak belirtilmifj
ti.• Bu konuda bak. IŞIKLI; A.&:,ee., s.l63-176~ Bizim çalışmaiiıız; 
s. 481::..533~ . 
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G2lişmekte olan ülkelerde de, yapısal etkenleri kısa dônerrılerde ~:--:·iş-:

tirmenin kolay olmadığı açıktır. Bu nedenle gelir bölüşümü son-,.ı.c-tJ. 

yaı-:ısal etkenlere bağlı olarak dengesiz bir şekilde oluşan ilk :_::elir

ı erin (faktör gelirlerinin) J kamu maliyesi araçları ya da kamu yeııi

r'\en gelir dağıtıcı kanalları (araqları) ile .yeniden dağıtıldığı bi

linınektedir (300)., Bu yolla devleJc üretim sonucu beliren ilk geliı' 

dağılımını etkileyerek, bireylerin(ailelerin) harcanabilir gelirl~C.

rinde·, başka bir deyişle kişisel _::,elir dağılımında farklılık yar:,·:.ts.

bilmekte "7'e yüksek gelirlilerden, düşük gelirlilere doğru bir gelir 

-transfer ini gerçekleştir eb i~ekteclir. 

Kamu maliyesi araçlp.rı ya da kamu yeniden gelir dağılJ:l,.Lı 

k<:malları olarak da ge:qellikle verc . .iler ~ kamu harcaınaları ve kann1 

!Jorçlanması yollarından yararlanıl;lı~ı görülmektedir (301). Bil:tı(:_i

;~;i gibi devlet vergiler ve sosyal güvenlik kuruluşları için piriln 

tahsili yoluyla oluşan faktör gelii~lerine müdahalede bulunarak, iJirey

lerin harcanabilir gelirlerini azaltmaktadır. Vergilerin tahsilinC.e 

cll:;~işik sosyal grupların ödeme ;iJ.çlsrinin göz0nüne alınması ve bu ']8-

l;:ilde çeşitli sosyal f.J'Upların verci yüklerinin farklılaştırılınası, 

devletin vergiler yoluyla yeniden gelir dağılımındaki etkinliğini 

[;(Jstermekted ir. 

Vergiler aynı zamanda kc:lnu :::,elirleri olara.k da kamu l-ı2rcama

ıe,.ı .... ının finansmanını sağladıkları:t1(~Lan;yeniden gelir dağılımında etkin-

(300) 

( 301) 

Kamu maliyesi araçları ya do, "Kamu Yeniden Gelir Dağıtıcı Kzcı.n2.l

ları 11 ndan başka, bir de ·"Özel Yeniden Gelir Dağıtıcı KansJ.lar 11 

vardır. Bunlar da üç grupta toplanmaktadır: ·Aile, Vas ı talı ÖzE:l 
Dağı tım Kanalları ve Vası tasız Özel Dağı tım Kanallarıdır. Va;n
tasız Özel Yeniden Dağılım Kana.lları da 1 sosyal yE:rdım, hediye 
ve miras olmak üzere üç zrupta incelenmektedir. "üzel Yenü.cm 
Gelir Dağıtıcı Kanallar 11 dah2 çok toplumların dini ve soa;'}"c:l 
görüşlerine 2;,öre şekillendi~~;:l.nden, çalışmamız kapsamını aşrıın:.ıak 
için bunları sadece belirt:nol·:le yetinmekteyiz. Bu konuda b:·~=• 

YAZGAN; A.g.e.s s.43-54. 

Devletin gcüir dağılımı 'de.i_'igtiren "Kamu Yeniden Gelir Da~:;·ı1ımı 
KanallarJ., ''nın bir başka tasnif i de, dolaylı .·ve dolaysız ka:-ıc.l

lar şeklindedir. Dolaysız kanallar;vergiler, harcamalar ve ka
mu borçlanması şeklinde incelenmekt~dir. Dolaylı kanallar oJ.o.
rak da, devletin faktör fiy::atlarına müdahalesi ele alırınıal::ta.

dıro Bak • .A.g.e., s.54-6J.. 
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lik t:,os·cermektedirler .. Vergilerle özel ekonomilerde yaratılan gelir

ı e:c in b ir kısmı, kamu kes imin e akta:cılmakta ve bu şekilde kamu h iz

I,letlcrinin finansmanı sağlanmaktadır. Bilindiği gibi de kamu harcame.

lz:. .. rı mal ve hizmetler, transferler ve sübvansiyonlar şeklinde belir-
c.l~, 

mel{:ted.iro Kamu harcamalarından yararlanmada düşük gelirli gruplara 

veT, ~i- yüklerine bakılmaksızın sağ·lanacak öncelik ile ,yarcl.ırp.lar;Q-p ~:f.c;,..;;,~2-

lılaştırmanın genellikle bu grupta yer alan üc::r;etli ve maaşlıların 

.·,:clirlerini 'Ttıracağında ve yeniden c;clir dağılımının gerçekleştiı~i

le c e(;ind e şüphe yoktp:r. Çünkü ver s; i yükünün dağılımında ve kamu hiz

rc1ctlerinden sağlanan faydada, sosyal e:,rupların yaptığı ödemelere kar

:~:ılıl:: bazılarının daha az, bazılarının. da daha çok yarar sağlaması 

LD.mı..J_ harcamaları yoluyla gelirler ara sı ndaki eşi tsizliklerin azal tıl

n.ıssına yol açabilecektir. 

Sosyal transferler şeklindc~;:i kamu harcamalarının bir böl"i.; __ 

En.nti. oluşturan sosyal güvenlik harcamalarının da, vergi benzeri oları 

pirimlerle karşılanması ve genellikle gelişmiş ülkelerde sosyal ~üvc.:~, 

li:~in i inanemanına vergi gelirleriyle devletin iş tir ak etme si, so s~-= ı 

güvc:mlik sistemini de yeniden geiir c1agı tıcı bir araç haline getir

mektedir? Görüleceği gibi sosyal güvenlik sistemi, "• ••• bizzatihi 

~'cm:~c~en gelir d&ğıtrnak üzere kurulan bir müessese" değildir. Bu ne

denle de sosyal güvenlik sistemi, finansmanı yönüyle yeniden gelir 

c1e:Sı tıcı bir sistem olma·ktadır (302). Özellikle de bütçe olanakları 

nedeniyle mal ve hizmetler ile;sübvs-,nsiyonlar şeklindeki kamu harca

nularının yeterli ve"'etkin olmadığı ::e1işmekte olan ülkelerde; sos

yal c,üvenlik sistemine yeniden g.:üir cl8c,3ılımının ücretli ve maaşlılar 

lehine gerçekleştirilmesinde önemli görevler düşmektedir. 

Devletin ·borçlanma yoluna başvurması halinde ödediği faiz

lc:cirı de, transferler olarak yeniden 2,<:.-lir dağılımında olumlu ve olUii':.

suz etkileri olduğu da daha önce belirtilmişti (303). 

Görüleceği gibi de vergi y~-..l::i:lnün ve kamu harcamalarından 

sa(;lanan yararın, çeşitli gelir gruplarına göre farklılaştırılması 

(J02) A.g.e .. _, s.63-64o 

(303) Bu konuda bak. s.214~218 .. 
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·:;-; uz.ellikle de düşük gelirli -grupla:._' ın daha az v~rgi yükü..ne karşılı~c, 

k:'.l1l1)_ harcamalarından daha fazla ya::rarlarunası, gelir dağılımının, dti:

'jük gE.:lirli gruplar lehine işledit1ini ortaya koymaktadı.r. Başka bir 

clcyis;le düşük gelirli gruplardan harclcstle kamu gelirleri yönünden 

<.::.rtan oranlı ver gilemeye karşılık, kaım:ı. harcamalarında da azalan o

r:::tnlı harcama ilkesinin geçerli o~E~sı ~ yeniden gelir dağılımının 

c;~,.orçekleştirilmesi yönünden önemli olmaktadır (304). 

Ver gi.lerin ve kamu harca~alarının mükelleflere ya da tü.ke

tici birimlere yansımasının farklı olıııası da 1 yeniden gelir dağılır:ı

ııa işlerlik kazandırmaktadır. 

Özellikl.e enflasyonıst eğilimlerin önem kazandığı durumlar

da 1 kısa dönemı~ tedbirler yönünden kE~rrı_ı._;_ yeniden gelir. dağıtıcı ka

ı·ıc:.llarının olumlu etkilerind.en yaraı"J.anıldığı görülmektedir. Genel

lilde de gelişmiş ülkelerde .dü.şlik cse:1irli. gru:pların vergilerinde 

in(\irirn yapılarak ve sosyal amaçlı kamu harcamalarını bu gruplar le

lıine yaygınlaştırarak, ·enflasyonun ücretli ve maaşlılar üzerindeki 

olı..m1suz etkilerinin giderilQ.iği gcirülırıektedir. 

Bu amaçla da iki tür politika uygulanmakta dı!.' e Bu po li ti

lcr,li.:n""dan birisi kamu yeniden gelir da!~ı tı cı araçlarından yararlana

rak, enflasyonUn. hızının kesilmesini amaçlamaktadır. özellikle ücret 

artışlarının. maliyet enflasyonuna dciıF~ştüğü dönemlerde; sendikalar ca 

:p:~_ı, .. ~sal ücret artışları yerine, reel ·[.'.ere t artışlarına ajırlık ver j_l

mektedir •. ·Çünkü reel ücretleririf parasal ücretlerdeki artışlar la sa e
lc~nmay-a çalışılmasının ekonomiye etkileri tamamen enfla~yonist bir 

yonc:.::; olmaktadır .. Bu nedenle parasal ücretleri artırmak yerine, üc-

(304) ]aktör fiyatları·na ve özellikle emek faktörü fiyatına ya_pılc-.::: 
inüdahalelerin .de, kamu maliye s i araçları ile ilgisi olduğtınd& 
şüphe yoktur. Devletin emek vo istihdam JX)litikası yoluyla {:;r:-. 
lir bölüşümüne müdahalesinin, y1-:rtiçi faktör gelirl8rinin bcili.; __ 
şümünde emek faktörünün payını olumlu olarak etkilediği açıktı:;_ .... 
Ancak devletin bu etkisi vergiler, harcamalar ve borçlanmal&r
da olduğu gibi doğrudan doğru.;ya bir etki olmayıp, dolaylı olmı.:ı.k

tadır. Bu nedenle de sosyal politika tedbirleri yoluyla emek 
faktörüne yapıl<:<n müdahaleler, yapısal etkenler başlığında in
celerunişti._ Bak. s •. 497-500. 
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retli ve maaşlıların vergi yüklerini azaltarak reel gelirleri artırı

le:ıbili~ ya da sabit tutuiatıİır: Yine azalah reelücretler karşısın
da t sosyal amaçlı kamu harcamaları ile ek gelirler yaratılabilir·. B-u 

J!Oli tikalarla ücret artışlarının m2.liyet enflasyonuna yol açmamaeı ve 

r:nilasyon hızının kesilmesi beklemııektedir-. AET tarafından yapıle.::. 

bir çalışmada da;ücretlilerin gelir vergisi yüklerini azaltan yeni 

<:·y&rf_amaların İsveç ve Hollanda 'da ücret artış taleplerini azal ttı:_ı

nı t İng il ter E: 'de de ücret artışlarıncl.a b ir yumuşama ortamı yara ttı ;ı 

·bi...lirtilmiştir. AET görüşü olarak da l;ıu tür gönüllü ücret politi~,:C:lsı 

ı0' t,L.Üamalarının, ya sal ücret po li tik&larından daha tu. tar lı son'J.çlrn' 

vereceği savunulmaktadır (305). :tngil ter e 'de 1975 yılında toplam ma

liyeti ı Milyar S terlin 'e ulaşan yi.tzde 12 oranındaki vergi indirinıle

ri1.1in sağlanması da, ileri sürüleıı }X)litikaların bir uzantısı olare.k 

L~örülnıektedir (306). 

İkinci tür: uygulamalarla da,;enflasyonun özellikle düşük 

ve orta gelirli 2,ruplar üzerindeki tahribatını ônlemek ve bu grupl2-

rı ez ilmekten kurtarmak için J gel ir ve::.: e:).ler inde geniş vergi indirim-

1?ri sağlanması yoluna gidilmektedir. 1975 yılında Kanada'da bu -Gür 

bir politikanın uygulanarak dik..~atleri çektiği ve büyük firmaların 

r~~:üj_rlerinde yüzde 18 oranında bir vergi artırımına gidilerek1 daha 

c·~igük oranda vergilenen duşük ve orta. gelirli .gruplara dönüşecek o

lan bu paylarla enflasyonun bu 2;ruplar üzerindeki etkilerinin a:;c.l

·t;ılcı.cağı savunulmuştur (307) .. 

(305) Bu konuda bak. The OECD OBS~; s.l6-19~ 

(306) Milliyet Gazetesi, 28 Ekim 1977. 

(307) 1975 yılı Eanada Bütçesinde ücı"::tli ve·maaşlıları, enfl::-:.sye;jıist 
etkilerden korumak için şu tGCbirler in yer aldığı görülnıelccc:~ ir: 
Orta gelir seviyesindeki yurttaşların yiyecek ve yakacak Hı-ci
yaçlarını karşılamak amacıyla gelir vergil_erinde 1974 yılınc~_E:. 
50 Dolar, 1975 yılında da 300 Lolar 'lık bir indirim se.{S::;_an~.nş
tıro Yapı malzemelerinde yapılan vergi indirimleri ile konut 
fiyatlarında 700 Dolarlık d·[.i.şüş sa~lanacaktır .• YE.:ni ev alı.cnrı
da 1000 :Dolarlık bir vergi inclirimi olacaktır. Emekliler grüir
lerinin 1000 Dolarlık bölümtL, küçük tasarrfu sahipleri de yıl
lık kazanç ve faizlerinin 1000 Doları için vergi ödemeyecekler, 
buna karşılık büyük otomobil, içki ve sigara vergileri yüzd.l:; 
3 oranında artırilacaktır. Bak. Milliyet Gazetesi, 14 Aralıle 
l975o 
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Ülkemizde yapısal etkonlc;r nedeniyle ücretli ve maa;ü].1:.u·ın 

;~,elir bölüşümünden ·daha yüksek b ir pay alamadığı bilinmektedir .. Lu 

ı:edenle de gelirlerin oh.::tşumund<:'..rı sonra; yeniden gelir dağılımın:!. 

gerçekleştirecek kam:u maliyesi araçlarına (politikalarına) onc:~;ü:1 _):i

revler düşmektedir. Ancak daha once "Anayasa ve Kalkımııa Plar.d.c~rı ~(c-

nUnden Gelir Dağılımı-rı incelenirken de görüldüğü gibi,ülkemiz~ls T.n.~ 

konuda tutarlı politikaların ve uy gulaı:uaların da belirlenemedi ,'~:i C· 0-

rülm ektedir • 

İkinci :Bölümde "Gelirin Oluşumundan Sorira, Gelir Da~s·ı::_ı;::ı.ı

nın ]'arklılaştırılması (~en~den Gelir Dağılımı) 11 başlığı al tınC:.a teo

rik bilgiler genel özellikleri ile belirtildi~inden, bu kısımda ye

niden gelir dağıtıcı etkileri yönt::m1en vergi sistemimiz ve kamu ha,rca

rrwları il:e genel olarak- değ.er.Lcnc1irilecekt:ir ·_(}08:). 

A. V:ı:ili.G1. SISTEI\ILİlv.liZ VB lE!'·: :LD:c;N GELili DAGILUU 

Aşa,ğıda gürüleceği gibi vert,i sistemimiz, ücretli ve iüaaş-

lılarıaleyhine işleyen bir gelir dagılımına yol açmaktadır. Basl~ 

bir deyişle kamu maliyesi ya da kamu yeniden gelir dağılımı .kano.lla

~-"ından olan vergileme, ülkemizd.t:o fonksiyonel gelir bôlüşümü soaucu 

oluşan emek gE::lirleri üzerinde oluınsuz etkilerde bulunarak, lı::içiscü 

c,c::lir dağılımını daha da bozmaktaöır. Çünkü vergi sistemimiz 11 ••• ho:n 

sosyal bölüşüm eşi ts iZ liklerini de.rinleştirmekte, hem de kullanıJ_;:JL~_,... 

yan bir vergi potansiyeli oluşturnw.ktadıru (309). 

Bir yazarın da belirtti,~:Si gibi "J:'ürkiye 'de vergilemenin 

yeniden bölüşüm işlevi yıllardır ters doğrultuda çalışmaktadır. G-ö

receli olarak zenginler az, fakirler çok vergi ödemektedirler. ~~mu, 

lınmusal mallar üretimine ve makro ::konomik r:;oli tika uygulamasınc-ı :,rc

·cecek verg:i.leme yapamamakta, bune, karşın para basmakta ve işletm.e ci

ler ve toplu sözleşmeciler yanında ~::nflasyonu yaratanlar arasıı:-ıC.:~: 

yer almaktadır" ( 310). Başka bir yazarımız da ,ülkemizde hükümc:d:;1c:cin 

(308) Bu konuda bak. e. 198-218. 

(309) Ali GEVGİLİLİ; Düşünerrlerin Iorumu: Vergi Düzeninde Neler Ya
pılabilir? M.illiyet Gazetesi, ı~;: Şubat 1978. 

( 310) Salih ŞANVili; A. g.f" 
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,~::lirlt;rin verc~i politikası ile den,::;cleru:nesini başarınada olumlu bir 

c"la\-ı~anış içine girmedikleri gibi~ ancEk <lengesizlikler yaratmada bd~ 

çız:c·ılı olduklarını il er i sürmektedir ( 311). 

Ülkemizde ücretli ve maaşlılç:_r yönünden vergi sistemimizin 

J8n:Lden gelir dağıtıcı etkilerini, on ce ücretli ve mEı.aşlılar üzerin

C:_e:1d t:,E::li!' vsı,sisi yükü yönünden iı.ı.cc~leyeceğiz ~- Bundan sonra ücretli 

v. r.1aaşlıların mali güçlerinin ya de:~ vcr::;i ödeme güçlerinin aşılı:p

.::ı.şılmadığın::c. tt~rtışacağız. Daha sonrc:. da ver~i yapısı ve dulaylı ver

:_;ilcrin ağırlığı ile, vergi idaresinin etkin olmayışının ve ver~ci 

kaç2Jcçılığının yay gınlığının, ücretli ve maaşlılar yonünden yeniden 

c,.l:Lı~ dağıtıcı etkileri üzerinde duracz<:;ız. 

a. Ücretli ve Maaşlılar Üz erindeki Gelir Vergisi 

Yülrunün Ağır lı ğı 

.Anayasa 'mızın 61. maddesi 11E;:rkes, kamu giderlerini kar

çıılc:,mak üzere, maıı··· e-;üc~ne göre vere:.:L odemekle yükümlüdür 11 demekte

(~: ir. J3u hüküm sosyal devlet ve sosyal 2.dalet ilkelerinin bir gere -Si 

o:ı..:.:--.::..·;;,_k, vergi yukLinün sosyal kesimler arasında eşit dagıtılması ku

:,.: ::.1ınc1an hareket etmektedir~ 

Ülkemizdeki vergi yükünün (Vçrgi Gelirleri/GSMH) duşük 

olup-olmadığı tartışmalıdır. 1975 y:..lında vergi yükünün yüzde 17.6 

olcl u::~u görülmektedir. Gelişmekte olaü ülkelerde de genellikle bu 

o:c·an yüzde 18-20~ 2_~elişmiş ülkelerele ele 30'un üzerinde olmc..ktadır. 

AncGk ülkemizds}:::i yü:-csek vergi oraulı::..ı,J.na rağmen, verc:;i yükünün dü

sri;,k olması da dikkat çekicidir (312) .• 1960-1975 döneminde vergi yü-

(311) Oğuz ÇATALOGLU; Vergi Yükünü Adil Dağıtmak İçin Ne Yapmalı? 
Milliy-et Gazetes_:!_, 8 Mart 1973. 

(312) :Silindiği gibi vergi yükü; toplum vergi gelirinin, G.S.M.H. 'ye. 
oranını ifade etmektedir. Ülkemizde 1960 yılında yüzde ll.O 
olan vergi yükü 1975 yılında yüzde 17.6 olmuştur. Gelişmiş ül
kelerc1e 4.se 1969 yılında ver J~i yükünün yüzde 36 'ya kadar çık
tığı gorülmektedir. Örneğin bu oranlar İngiltere'de yüzde 35.6, 
]',,Almanya 'da yüzde 34.3, A.B.L. 1de yüzde 25.0, Fransa 'da yüzde 
18~0 ve 'furkiye 'de yüzde 15.3 olnl<J_ştur. Türkiye 'nin al tındaki 
tıkeler de yüzde 11.6 ile İspanya, yüzde 8.5 ile Irak, yüzde 
6 ile İran'dır. Ülkemizde 1960-1975 dönemind~ G.S.M.Hoartış en
deksi 1139~1 olurken,vergi gelirleri artış endeksi 1817.1 ile 
G. S .M ~Ho 'daki artışları geçmiş bulunmakta dır o Ancak s on yıll2rc~c:.· 
ki vergi gelirlerindeki artışların onemli bir bölümünün de,dahc:c 
once de belirtildiği gibi fiyat y~~kselmelerinden ileri geldiili 
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:ri .. indo yüzde 6 O oranındaki b ir artışa rc.<:')i1en, de, bu durumun genel vor-
• 

ci colirlerindeki artışlardan çok, enflasyon sonucu ücretli ve maa3-
.. . -· 

lıLc·.rın görünürde büyüyen gelirlerindGn daha ... feıla vargi alıru:ııtılısJJndB-~1 

ileri geldiği g.el.irtilmektedir. Ba;şka bir deyişle 11Bu artışın tek ~:ı.:_:..

C eni, enflasyonun vurduğu ücretliler in, tek oranlı vergi öder durı.:~ . .u2 

gc;lmesi Hne bağlanmaktadır (313). Ancak vergi yükü üzerinde toplu söz

leşmelerle artan işçi ücretlerinin V;e özellikle 657 sayılı JJevlet l'' ... c

Dli.:CC1arı Kanunu 'ndan sonra büyüyen memur maaşlarının de etkileri göz -

Clon uzak tutulmamalıdır; 

>. 

Genel olarak da ülkemizeeki vergi kapasitesine rağmen, vc:;r-

{:.:-J· 7ü.künün düşük oldugu ileri sürülebilir. Bizi çalışmarrnz yönünden 

C<:~l·ıa çok ilgilendiren, toplam ver;i 31Ltki.i.nün düşüklüğü yanında aynı 

SctT:ıc:.nda bu vergi ytikLi.ndeki adaletsiz daG·ılıştır. 1977 tahminler inE:: 

~d~e genel bütçe gelirlerinin yüzde 91.4'ü vergi gelirlerinden saJ

laıuüakta ve toplam vergi yükünün d e y. zc1e 19 ." 4 olduğu ortaya çıkmak-

ta dır. Vergi gelirlerinin yüzde 51.7 'sini de gelirler üzerinden a

lıl.ıar~ vergiler oluşturmaktadır. 197 3.:..1978 donemi ile ilgili olarak 

b::;lirlenen eğilimler de ülkemizde gelir vergilerinin, vergi sistemi

:lliZ içinde önemli b ir yeri olduğunu· c,ustermektedir. Eğilimler e göre 

(312) No.lu dipnot devamı: bilinmektsc'iir. Enflasyon nedeniyle büyü
yen vergi yükünden de, ücretli ve maaşlıların zarar gördüğü a
çıktır. Enflasyonist etkilere r~lğmen de vergi gelirlerindeki 
artışların G.S.~~.H. 'daki artışlardan nicel olarak büyük olması 
olumlu ve önemli olmakla b·sraber, nitelik yönünden ele alındı
ğında yetersiz kalmaktadır. "Ne vsr ki bu artış 7 ns kamu sek
tôrünün gelecekteki kaynak ihtiiacına, ne de ekonominin verJıi 
kapasitesine göre yeterlidir. Bir ekonominin vergi kapasitesi, 
diğer şartlar aynı kaldığı takc~ircle milli gelire naz2ran müto
rakki olarak artar. Oysa 1966-1975 dönemi içinde milli gelirde 
vukua gelen artışın vergi yüküne müterakkl. olmaktan çok, mütc
nasip bir oranda yansıdığı görülmektedir. 11 Bu konuda bak. H.,J·
ren ARSAN; Kamu Maliyesi Üzerinde Uluslararası İsi<,tistiksel 
Bir Araştı~, A.Ü .. Siyasal Bilgiler ]'akültesi Yayınları No.J65, 
Ankara~ 1973, s.95, Tablo:24. Ivit.~Ltye Bakanlığı G·slirler Gencü 
rlıüdürlüğü; Bütçe Gelirleri Yıl)ı;';ı 1976, Ankara, 1977, s•·7, .. Xo.b
lo: 4. Ali KOCATÜRK; "Vergi Dcnetj.x;ı.inde Etkinlik Sorunu" lvialiye 
Tetkik Kurulu, Maliye Dergisi, S;:;yı.·l4, Mart-Nisan 1975, s.-19. 
Memduh YAŞA; "Nasıl Bir Vergi-Politikası?" 1976 Yılının İkinc~ 
Yarısına Girerken, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Dernesi, 
İstanbul, 1976, s$95· 

(313) ŞANVER; A. g.t. 
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1973-1978 doneminde gelirlerden alınan vergiler yüzde 41 'den, yüzrle; 

~!l 1 e çıkarken;servetten alınan vergiler yüzde 1 dolaylarında donn:.n;:', 

m<:ıllardan alınan vergiler de yüzde 24 'den yüzde 19 'a duşmüş, hiz:-._c. -~-

1 :::;rden alınan vergiler is e yüzde 22 1 den yüzde 17 iye düşmüştür. G·J:ı.·· ~l.i

cE:,:~·ii gibi de yalnızca gelir vergisinin, ortalama artış oranının üzc;

riııcle bir oranda arttığı görülmektedir (314)• 

Vergi ödeme gücünü de temsil sden gelir vergileri, vergi 

sistemimiz içinc.e mutlak ve nisbi yonden onem kazanırken, aynı zamc:~ıı.

c:L: rla ücretli ve maaşl::ı.lar aleyhine vcr§ıı yükünün arttığını da .orta

;y-a r:s:ıkarmaktadır. Bu durum da Ana;raso. 1mızın 61~ maddesine rağmen, fe

clc.l{tı~lıkta eşitlik ilkesinin çiğnendigini göstermektedir • 

.Aynı düzeydeki gelirlerin yer. da başka bir deyişle eşit du-. 
ru.ı~,_daki mükelleflerin vergi yüklerinin de aynı olması gerekirken .. ül-

1 

l;:cmizde bu kuralın geçerli olmadığı ücretli ve maaşlılar aleyhine 

olc-:_ı,e.k yatay vergi eşitsizliğinin b·üy-; öiijü gorülmektedir. Yine aynı 

CJGl:i:ilde, daha sonra "Ücretli ve Maaşlıların Ivlali Güçlerinin ya da 

Vergi Ödeme Güçlerinin Aşılması" incelenirken de görüleceği gibi, 

ücretli ve maaşlılar yönünden dikey vergi eşitsizliği de ön&mli bo

;;rutlara ulaşmaktadır • 

Aşağıdaki tablo b'u yönden ilgi çekici olmaktadır. 

,• 

(314) !.g.f •..... 
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Tablo: 88 1975 Yılınde Ücretli ve Maaşlıların9 İktis~den 
Ji·aal Nüfusa Oranı, Yurtiçi :F'aktör Gelirlerinc[o 
ve Gelir Vcr.,isindeki Payları ile Gelir Vergisi 
Yükü 

(Milyon 'l'L. ) 
------,-~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~---~~~~--~--~-------

İktis~den ~'e,al Ji'aktor Gelir Ve.ı:•gisi' 

1 _ _ Nüfus 
1 
ı... , . .. ;! •. 

;Iktisade_n ~kt{~ , Yurtiçi 1 Yurti4ÖdGneri !Gelir i 
;Fa13-l ·fien·.t'a-Ji'aktör çi :Ea~-Golir ıvergis~ 

, !Nüfus al Nüf*$eliri !tör ,Vergisi [Yüzdesi! 
; SOSYAL Sayısı ):üzdes::1. · i Gelir il :~. i l 
l G.f(JPLAR l i i ..• ) :Yüzdes1i .. . i . 
' ı . i 

! --·- (ı ) ( 2 )' i l. ( 3 ) i ( 4 ) 
! Ücı'otli ve ı , : ; 

! i,In:~:]lJ_lar: 4.065.399! 26.74] 142.130.0! 32.78 :2lo020.0 63.20 1133.810.8!15.71 
: ~,, . '. i i i 1 
· iF' .er · · 1 · 

i ~~~~~~~~~~~~,...,,·;ll .• l37o219f 73.26' 291.884.8j67e22 !1_2.308.0; 36.80 381.172e9i J.:~,? 
1
: ),.,) C:.t..!.l J._t.)-L ç;;..ı.. ı i 1 j j j 

i =cPLAIV: !15. 202 .61~ 100. oo: 434.014 .8i1oo .ool33. 328. o! 100. o o\ 514.983 o 7 ı 
~---------~~----------~·------~~--------~'------~·----~·--~~------~i--------~·-------

Not: Vergi yükü, veri eksikliği nedeniyle yalnızca Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla yonünden hesaplanabilmiştir. 

Kaynak: (1) (16) No.lu tablodan yararlanılmıştır·. 

(2) (29) No.lu tablodan yararlanılmıştır. . 
(3) Maliye Bakanlı;~ı Gelirler Genel Müdürlüğü; Bütç.~ 

.Q:.§.1_irle~.~ Yı:J..~:ı:.L_~_l:~_16, Ankara, 1977, s.73, Tablo: 
5*A• 

(4) (22) No.lu tablodan yararlanılmıştır. 

Tablo sonuçları gelir daCılımı yönündenJülkemizde önemli 

b ir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. Bu d.a ülkemizde ücretli ve ınaa;_;ı1J.

ların fonksiyonel gelir bblüşümünden karlı çıkmalarına karşılık, vc:r-

~i sistemimizin olumsuz etkileri sonucu kişisel gelir dağılımının 

lJ ozulduğudur. Ülkemizde kişisel t;C:li:L"' da .sılımını belirleyen ara::;ı-l::ı:.:'

ELEüarın vergiden onceki ve vergidmı sonraki gelir dağılımlarını bc

lirlememiş olması, vergi sistemimizin kişisel gelir dağılımındaki o-

11JJ.Tısuz etkilerinin ortaya çıkarılma sını engellemiş bul urunaktadır. 

Ea0ka bir deyişle vergi sistemimizin, ülkemizde yeniden gelir daLı

Lunını düşük gelirli gruplar olan ücr c:tli ve maaşlılar lehine iyilci:J

·l;irmekten çok, bozmuş olduğunu soylemek yanıltıcı olmayacaktır • 

Çünkü tabloda da görüldüğü gibi, 1975 yılında iktis~den 

faal nüfusun yüz d e 26.7 4 'ünü meydana getiren ücretli ve maaş lı lar, 

Y"L-":.rtiçi faktör t'"clirlerinin yüzde 32.78 1 ini alarak fonksiyonel ,:;elir 
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lJülüşümünden k~rlı çıkmışlardır. Brma karşılık iktis~den .faal nüf\;t

su..'1. yüzde 7 }. 26 'sını meydana getiren di ser faktör sahiplerinin is(;, 

yurtiçi faktör gelirindeki payları ~,·!:izde 67.22 olmuştur (315). 

Daha once c::,örüldüğü t;ibi c1e, t.lkemizde 1975 yılında iJcc:: __ 

s~den faal nüfus yönünden ücretli ve maaşlıların parite oranı (3 ) 
j) 

1.225 olarak hesaplanmıştır. Bu durun da ücretli ve maaşlıların or

tRlama gelirlerinin, toplam iktis~dGn fa2.l nüfusun ortalama J:·3lil'in

Clen daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (316). 

Bu tesbitten sonra, ücretli ve maaşlılar yönünden ortay<:~ 

çıkan vergi yükü ilginç olmakta ve vergi adaletini bozan sonuçlar 

c1oığurmaktadır. ~öyle ki; 

Yurtiçi faktör gelirlerinin bölüşümünden 1975 yılında 

yüzde 32· 78 oranında bir pay alarak k~rlı çıkan ücretli ve maaşlıl<·ır ;ı 

tablonup. üçüncü kolonunda da gor._üd·Js_j;i_ gibi ağır bir vergi ;yuk'J. s.l

tında kalmaktadır. Buna bağlı olt'.:;_~2};: d.c. ücretli ve maaşlılar yon'Li.j1-

t".en, yatay vergi eşitsizliği ort<:"-:/"·'· çıkmaktadır. Çünkü vergide ac"to.let 

y<.;~ da fedakarlıkta eşitlik ilkesine güre; aynı ekonomik güçlere sc.lıip 

olan mükelleflerin vergi yüklerinin aynı olması gerekirken, ülke:·,üz

c.Le vergi yükü önemli oranda ücretli ve maaşlılar üzerine yüklerunck

tedir. Bunun sonucu olarak da 1975 yılında yurtiçi faktör gelirinin 

(315) Bilindiği gibi de diğer fali:tör sahipleri rant, k~r, faiz gelir~ 
leri elde eden servet ve mülk sahipleri ile, sErbest meslek 
mensupları, küçük üreticiler ve ücretsiz çalışan aile işçiler~ 
den_meydana gelmektedir. ÜlJ·:~mizde ücretsiz çalışan aile i:z;çi
lerin iktis~den faal nüfus içindeki mutlak ve nisbi öneminin, 
fonksiyonel gelir bölüşümündeki etkinliği daha önce görülnrl-L~'tL,. 

Diğer faktör sahiplerinin yüzôe 44.42 'sini meydana. getiren ~Yu. 

gruba bağlı olarak da, fonksiyonel gelir bölüşümünden di~, c.:;.' 

faktör sahiplerinin aldılü~rı pay düşmektedir. 

(316) Hatırlanacağı gibi ücretli ve ıı:,a.aşlıların pari te oranları :'_J:-si
saden faal nüfustan başka, bir de gelir sahibi iktis~den LHÜ 

nüfus yönünden hesaplanını ştı. Bunun nedeni de ülkemizde üc:'c:t
li ve maaşlılar dışındaki iktıs~den faal nüfusun yüzde 44.~-2 1 

sinin, gE:lirleri olmayan ücr·2tsiz çalışan aile işçileri olması
dır. Hesaplamaya bu grubun da dahil edilmesi, ücretli ve ıı~aa~J

lıların ortalama gelirlerini yiiks el tmekte, eliğer faktör sa 'üıi~ 
lerinin de ortalama gelirlc:i.~ini düşürmektedir. Bu grubun 1:<-<.;ı

sam dışı bırakılması sonucu bıılunan gelir sahibi iktis~den :f:aal 
nüfusa göre ücretli ve maaşlıların pari te oranları ise (GS Ep)' 
1975 yılında 0.681 ·olmuştur. Bu konuda bak. s.442-446-. 
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tı0l·i;(şümünden yüzde 32.78 oranında bj_r pay alan ücretli ve mac-.şlıls.r, 

-~!.ll;:c:·ıüzde ödenen toplam gelir ver:;ilc:rinin yüzde 63.20tsini ödemek

t~:irler. tlcretli ve maaşlılara karjılık, di~er faktör sahipleri iso 

~,..,_,:~<;:]_ ç: i f aktor gelir inin 6 7. 22 's ini c::.lJ.~'J toplam gelir ver g:i.l er ine 

Y'-~~cc 36.80 oranında katkıda bulunmal::tadırlar. Gôruldü,gü g:i.bi de, 

,.ccı'e:t:::..i ve m::ıs.şlılar aleyhine işleyen iki kata yaklaşan bir bölüşüirı 

C:]:L tsizliği söz konusu olmaktadır. 

Burada "Di:~ er .E'aktör Sahiph:ri" grubunun, ücretliler dışıı:ı

C:c.:. •. \::L bütün sosyal grupları kapsandığı ve:: özellikle de vergi yiikü J:rıoı,ı

fd.z c1lan tarım kesimindeki bütün çii.·tçiler de "Diğer Faktör Sahiple

:Li11 :.y·ubunda yer aldı&;ı için, di(;cr laJ;:tor sahiplerinin vergi yüklc

:_,_':_:ı'iJı bu nedenle d:işük gözüktüğü ile:::; ıT:.;ı.rülebilir. :Su durumda da ·t_Ll;

ı· ·c1j_ler dışındaki "Diğer E'aktör S8.hiJ:üc-;ri" ni, tarım ve tarım dı ı;, ı 

l;::simdekiler ya da düşük voe <Y'U.ks,ak g.::.J .... :i.:x·liler olarak ayırarak :pln~ole;-

. ·. ~ni1ı y.ararlı ola cağında şüphe yoktur. 

Bu konuda DI'T 'nin "Gelir Lc.:;,i;:J.ımı · 197 3 11 Ara ş tırması 'nd arı 

yz··.l'<:<clanmak mümkün olmaktadır o Araştı:cTıE:. 'da gelir sahipleri ücretli

ler ve maaşlılar~ sermaye ve serbest meslek sahipleri ile küçük üre

·ciciler olarak üç gruba ayrılmış bulwvı.maktadır. Burada küçük üretici

j_cı~ t&rım ve tarım dışı kesimdeki f:J.llı~-= beyanname veren sermaye ve 

s c..:;_'bcst meslek sahipler i dışındaki ,':çvt;: ı~-~~ mükellefler i, küçük esn8.f

J...arı, kuçük ve orta çiftçileri kapserı-._:_-,_kt.sdır. 

Tabloda l97 3 yılı i tibariyle bu gruplarla ilgili e~;ilimler 

.rJ ı~-; ~lm c k te d ir • 
'--·' 
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Tablo: 89 1973(1974) Yılı İtibariyle Ücretli ve L::a::· lıla
rın; Ser ~:it;y-2 ve S erbest Meslek Sşhiplsr:Lüı-ı ve 
Küçük U:cc ti ci Hane Halklarının Toplam G~ 1 ir ler i 
ile Gelir Vergisi Yükleri 

(Milyon IL.) 

c! Hane Halkı Toplam Gel ir Toplam Gelir ı 
c:t·e:,, I.T : (1) 1 (2) Vergisi (3) ı 

ı 

Gel ı· r ve ( 4) lt' yr,-.--. ;_·;;ı_,..·· r.ı- e- ----'- • .L ·-d>. D. . 

Vergi ]·arkı :(G. Vor./Top:_ 
lsn G. ) ( 5); 

UVU.L.kU.J 1 ı 1 ·. - -

.-n:>-:-.,.,.LAR' ~ Hane 
1
Hane , Toplam n:

1 
o:plc:::.m Ödenen l! Geliri 

u.ıtv..ı: · t , J i l Halkı Halkı! Gelir :ıJ~lir 1 Gelir Ver. j 
t ! Sayısı Yüz. ' ;;(l,Az. ~ Ver.gisi, Yüz. i Lehte 

Aleyhtd (Y .Cl.:c·:eak) 1 

1 .. ı. ı i 

i Ucı,etli ı 1 1 1 
: ve I[ e: aş- · ~ . . .· 1 

i lJ.le.r 2 •. 532.919
1
37.0 54.056.8( 31.9 iı~-'•221.0\63.4 . . ' ı ı . 

! f.:i '.::nııaye 1 . . 
1 ! 

1 

31 .• 5 

. ve Ser- l ' 
., 1 

i b8s t M es·,.:; ! 
: ı ek Sahip- , ! 1 1 ı 
i ~~:~~ .. J 3o.625ııo. 7 i59. 554 .ail35. 2·j 7. 057 ~o i 35.9 , o. 7 j 

___ :._ı_,.ç.uk U ı_ _, , 1 ı ı; 1 
::ctici-·. ! : ! , i 1 

ler 3o577,284!52.Ji55o6lO.ll32o9l 154,0[ 0.7 b.2 i 1 

&2LA1Vl6'.a4o.828 ~OJ• o (69~ 2~. ?i ıoo,o! 22. 432;0 \ıoo.o 1 - . : 1 

0.27 

Notlar: a) Gelirler lS73, vergiler 1974 yılını kaps:::.E<:.J.cl:;eclır. 

b) Vergi yükl~nü hesaplamak için, 197 3· yılı2n~':. toplam 
gelirleri alınmıştır. 

c) "Sez:maye ve Serbest Ivieslek Sahipleri"nin vergile-· 
rini "Yıllıl: beyannameli Mükelie flerin" ,::;Gl ir le
ri ile Luruin stopaJlarından, "Küçük Ürccicilc:::rin•• 
vergilcrıni de "Muhtasar Beyannameye Gir::mleru 
den hareketle hesapladık. Bınzer hesaplc::rı2. için 
bak; Avni HLDİLİ; Eb Az Geçiın İndirimi I:·:~il, Ö
zel İndirim, 11/lilliyet Gaz e tes i, 19 Ocak lS 7['. 

Kaynak: (1) (2) DPT; Golir Dağılımı 1973, A.g~e .. , s.l~'5· 
Tablo: VIII-I. 

( 3) Maliy•;; Bakanlığı Gelirler Genel Müdüı':::_:,~,Sü., 

Bütçe Gelirleri Yıllığı 1976, A.-g. e .. , ;:; .7:::., 
Tablo:35. 

( 4) ( 5) Tarafınnzcian hesaplanmıştır. 

Tabloda da görüldü_;ü :~;ibi 1973 yılı i tibariyle ücretliler ve 

maaşlılar toplam gelirin yüzd<:: 31 .9'unu, sermaye ve serbest :;~cs1ek 

sahipleri yüzde J5.,2'sini ve l,:i)çük üreticiler de yüzde 32.9 'mn;. c.ü

mış bulunmaktadırlar. Bunc. l;:argı ücretliler gelirlerinin yüzde 63.,4 ~ 

ünü, sermaye ve serbest meslek sahipleri yüzde 35.9 'unu, kU.ç:"Ltk ure~ 

ticiler de yüzde Oo 7 'sini gelir vergisi olarak ödemiş buluıın<·.l:tadır-

lar .. 



- 565 -

Gbrülecegi gioi_DFT'nin ·,:;;"ü~ularından hareketle yapıları 'ICT

C;,i yiikü hesaplam2ları da, b iz im bule:;ulerımızı do,srulamakta ve ücr'_,•-L;l i

lerle, maaşlıların toplam gelirin 3rüzde 31.90'ını aldığı, gelir v2r

L,i.lcrine yüzde 63.40 oranında kat:ı.l('_ıldcı.rı ve vergi yüklerinin de 

~··c~zde 26.30 oranında olduğu ortaya. çıkmaktadır. Buna kFirşılık tr;;_::.>E-, 

ve tarım dışı sektörlerde geçimli'.~ kesila olarak belirleyebileceğinüz 

L: ... ıyı..ik üreticilerin dışındaki sermzwe ve serbest meslek sahiplerinin 

ise toplam gelirin yüzde 35.20's:.Lni alıp, gelir vergisine yüzde 35.90 

')r<::.rıında katıldıJı ve pirim yüklerinin de yüzde 11.84 olduğu gorjlınc:k-

·ccc:~ir .. Bu durumda da ücretli ve maasılıla ra göre toplam gelirin d.rüı::.<. 

büyük bir bölümünü alan sermaye ve serbest meslek sahiplerinin :::;elir 

vergisi yükü, ücretli ve maaşlıların yükünün yarısından da aşa.~ıc2<:. 

olmaktadır. 

Bu iki grup yanında, vor L,i 31ükünün en düşük old1ığu g:c · ~,;_ 

ki.içük üreticiler grubu olmaktadır. Toplam gelirin yüzde 32.90 '.ını cc

lan bu grubun gelir vergisine katıı:-ı2, oranı yüzde o. 70, vergi yül:.i cı. e 

y-\~.zde O. 27 'dir o 

Ücretli ve maaşlılarla, di~>::r faktör sahiplerinin 1975 

lınc1a yurtiçi faktör gelirindeki paylarının gelir vergisi öncesi vo 

"'-i'CI'{:i sonrası karşılaştırılması da, ·v2rgi sistemimizin ücretli ve mç_~

o.olılar aleyhine olumsuz etkide bulu.nc~-LJ.Junu göstermE::ktedir. 

Tablo: 90 1975 Yılınde Ynr-l;j_çi ]'aktör Gelirinin, 

Gelir Ver6isi Öncesi ve Sonrası Böluşümü 

Tiurtiçi ]'akl;or Gelirindeki · 
Pa' 1 

Alayhte 1 Lehde 
Fark l:'ark 

S 0S I .AL GRUPLAR 
:Gelir Ver~·isin-' Gslir Vergi-
( ._., o i 
i den Önce :sinden Sonra _J 

------------------~~~~~----~~~~~~~------~--~ ı 
Ücretli ve Maaşlılar 32.78 30.22 -2.56 

D-i per Faktör Sahipleri i 67.22 69.78 1+ 2 h(~ 
ı • <'"' 

Kaynak: (89) No.lu tablod2n ;ycı.rarlanılarak hesoplanmıştıı'. 

Tablo Ca da görüldüğü gibi ücretli ve maaşlı le.rın ., gelir 

ver6isi oneesi yıırtiçi faktör gsli:ı:'lcı ... indeki payı yüzde 32.78 iken, 

vergi sonrası payı yüzde 30.22 olmu:~}tur. Buna karşılık diğer falc~~ôr 

.r·clirlerinin ver:d öncesi yüzde 67.22 olan ,p~.yı, vergi sonrası y:~zc[o ·- ...... 

6J. 78 'e yükselmiş bulunmaktadır. Bu du..rumda ülkemizdeki gelir verc_i

;.:;i uygulaması ücretli ve maaşlılarl&, diğer faktör sahipleri arasın

,-~c-·.li::i fonksiyonel gelir bölüşümünü y·J.zde 2. 56 oranında ücretli ve 
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uac-,;~:lılar aleyhine bozmuş t•.ü•.rr.ı.maktndır. Başka bir deyişle vergi s:L:::

-:~21t~~miz, ücretli ve maaşlıların fonl:s:;_;;ronel gelir bölüşümü sonucu 

:/-:.;tr·:;::;_ç,i faktör gelirinden aldığı p:=-<.:;rı :.üzde 2.56 oranında azaltırl:en, 

Ci(c~ faktar sahiplerinin payını '' -, yuztle oranında artırmış b:ıl ;_;·" ,·' 

-;_;,:(J.r. Eu durum da vergilemenin, ülkcnıizde yeniden gelir da:~ı tıcı -:;;·c

l;::isiııin olumsuz ydnde işlediğini gdstcnnektedir\ 

- Yine tabloda görüldüğü e;i'oi 1975 yılında ücretli ve mr:~2-9-

lılsrın G.S.M.H. 'ya göre vergi yükleri y~zde l5.7l'dir. Başka bir de

yişle 1975 yılında cari üretici fiyatları ile 133.810.3 Milyar n. sc
lir elde eden ücretli ve maaşlıların, bu gelirlerinin 21.020.0 Milyar 

~lı •. sını gelir vergisi olarak ödedikleri anlaşılmaktadır. Buna karşılık 

G. S .r~~.H. 1 dan 381.17 2. 9 Iv:ilyar TL. pa~r l..ıe:-,n diğer faktör sahipler i i o c, 

1;2.]08.0 IV~ilyar lL. [;elir vergisi oC:.eEl::Lg b·clunmaktadırlar. Bu durum& 

c:.<i:' ~ de dieter faktör sahiplerinin ve;r ·_,i yükü yüzde 3. 23 olmaktadır. 

Bi:L1 karşıla§tırma yc-1pıldığında da ÜCJ:'c:d;li ve maaşlıların gelirlerine 

(;;ll'C: c:,elir vergisi ;y-J.kü~ diğer faktö:~" S[:'tlıiı-ılerinin yaklaşık beş katı

ne.:. çıkmaktadır • 

Belirlenen eğilimler di,~~er sosyal gruplar ya da kesimler

le L:.:.rşılaştırıldığında ~ ülkemizde ücrt:::tli ve maaşlılar uz erindeki 

,:,'~-1-J.:c:· vergisi y"Jkünün çok ağır oldu,-~_mr :_:,ustermektedir. Orneğin 19?5 

:·.7 :ı.Jı ı tibariyle yurtiçi faktör gelirloı"inin yüzde 30 'unu paylaşan 

·;;~_r·Jm kesiminin, gelir vergisi yükü yL;_zde 1.4 gibi çok düşük bir o

:L";~_nna olmuştur. ;;,;üp.tıesiz ki yurtiçi iaktor gelirlerindeki payına eçit 

bir vergi yükünün de tarım kesimine y-J_Jd:3rı...mesi beklenemeyecektir. 

Bilindiği t,ibi ülkemizde 1}çs:Ls§.den faal nüfusun yüzde 62'si 

-c::::.ı'ım kesiminde yaşamakta ve bu kesimr~~~kilerin ortalama gelirleri ı:;_c; 

Türkiye Ortalamnsının al tırıda kalmaktG.dır. Yine aynı şekilde tarım 

l·:esiminde yaşayanların~ kamu harcamaları ile sosyal güvenlik hizme-t;-

1,;:'inden sanayi ve hizmetler kesiminde yaşayanlar kadar yararlananm

madıCı da bilinmektedir. Bu nedenle de {,elir vergisi yi,i.kü taşım3.mr.1o:

ı~ıru.~ rs;;men 9 yaptıkları harcamalar nccleniyle tarım kesimin:Lı.:ı. dolc:.yl:c_ 

ver ci ylıkünün ~ tarım dışı kesimlere 0;'"'re daha büyük olduğu ileri sü

:;_,-; __ ınr:ktedir. B1.ma ba&;lı olarak da 11 Lü,~rcc;.malardan dolayı katlanmak 2;o

J:·r . .::1c:.c:~ kaldıkları vergi yükü oranının 1YL.,yFklüğüne, devlet harcamala-

J_·: .. :-lc~arı yararlarıamamanın tersine artm~lıjı eklendiğinde farkın kerı.c1i

Ji,:,inrJ. en ortaya çıka caeı it görüşü savımulmaktadır ( 317). 

(317) ÇbTALOGLU1 A.g.m. 
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Ancak ülkemizde .. bu kesimin vc:rei yükünün de oldukça düşük 

olö.uğu açıktır ( 318). Çünkü tarım kes imin e her yıl destE·kleme alı!·ı

J..c:ı.rı ı:oli tj_kası ile aktarılan 50 l'.hlyar ci varında bir k2şnağın bu 

ı,_:·simdekilerin bir kısmının mali ;;1.:çlerini artırdığı 7 gelir da,~ılımı 

r"'::;dtsizliklerini büyülttüğü ve ta:;_·ınt kesimini bütünüyle geçimlik J::e

~:.ir1 olmaktan çıkardığı rilinmektedir. Bu nedenle de bu kesimin bü;yük 

oranda VP"':';;i yükU. dışında tutulması, y,:o,ta;r vergi eşitsizliğine yol 

açmnktadır., Bugün tarım kesiminde istisna ve muaflıkların belirli o

ranlarda aza~ tılarak, vergi alanının genişle tilıne si ka çınılmaz oln:.~lk

tadır. Çünkü tarım kesiminde yapılacak adil ve tekin bir vergilenıo, 

'-?Ill zamanda sınırsız ve karşılıksız ı;sra arzının yara ttığı tale:p 

enflo.syonunu da dengelemesi yonlinden y&rc:rlı olacaktır. 

Tarım kesiminde zirai kazanç elde edenlerin gelir vergisi 

yükünün çok onemsiz olması yanında, aynı şekilde serbest meslek men

supları, esnaf ve sanatkgrlar ile, ticc:.ret kesimindekilerin büyük 

kJ.smının da vergi yükünün çok az vlcluğı...ı. ve bu grupların da vergi öüz-

meme imtiyazı içinde bulundukları bilinmektedir. 1975 yılında bu 

~yLA.plardan götürü mükelleflerin 9 sslir vergisi yükünün o. 5 olduz·cı. 

~,urülmel;:tedirQ Götürü mükellefler dışındaki beyannameye tabi serlY;st 

n;_csJ..ek mensuplarının da çok önemsiz dGrecede gelir vergisi yükü ol

(u2,u da açıktır .. 1975 yılında bu g..rubun vergi yükü de yüzde 1.8 ol-

muştur e 

Yine gayrimenkul sermaye irc~tları ile, menkul sermaye ir;.:··t

la.:cından alınan vergilerin de önemsiz olması, ülkemizde ücretli ve 

nı.z:;.eşlılar aleyhine dramatik bir ver[;:,i panosunun yaratılmasına yol 

a ç:rnc::<ktadır. 

BelirleYH3n bu grupların ön;,;mli oranda vergi yükü dışın(~C\ 

~.c::~liııası 9 görüldüğti gibi ya tay vert;) r;gi tsizliğine yol açmaktadır. 

Ülkemizde ücretli ve maaşlılar üzerindeki bu ağır ver·1_;;i ~ ·-

(318) Iviem.d uh YAŞA; "Çalışan nüfusu..Yl çokluğu dolayısıyle kişi ba.;ıın<:• 
gelirin d~:şüklüğü, işletmelerin clağınıklığı ve küçüklüğü, açık 
ekonomi ş2rtlarının yeh:rincc c,nlişmı:;miş olması tarım kesin'li
nin vergi verme kabiliyetini düşürdüğünü" ileri si..irmektedir. 
Bak. A.g.m.,.,, ,s •. 95" v· _. 
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ldi. n ed eniyle, veresi sistemimizin ccrm~::t ve cehennem yara ttığı il c:ci 

s Urülmektedir., Buı.ıun sonucu olarak c"~a. ·ü.cre tli ve maaşlılar c1 iğer .·o::,;.... 

ya.l toruplara güre ağır ve adaletsiz vergi ;yük'J. altında kaldıkları 

için vergi· cehenneminde, öi;eki y',ı.kfuüüler ise vergi cennetinde ;{u.

~.:.nJor kabullenilmektedirler. Bir 3'::::"z<:.lr "Gelir türü vergileri t13m '1-

:::_:?.rak yalnız ücretliler odemektedirlcr. Ücretliler dışındaki yük~:.:-

J.i~üer, güçlüys eler yasaların ve 1-\Y c_;-~üerr.anın kayırma sına sığınr::ıı:;l::':~·

c1ır. Buna nvergi kaçamağı" denir. Küçük ve ze,yıf yükümlüler ise , __ .c·-

· ·:,•.nl ukla kaçakçılık yapmaktadırlar., Bı:t haliyle T-Lirkiye ücretlilc2.o 

için vergi cehenrıemi, dteki yükit::ılüler için vergi cenneti duruı::rıl.,:ü(<:t

c1:Lr 11 dE:mektedir ( 319) • 

Buraya kadar ücretli ve m;_· ~:F)lılar üzerindeki a,}ır vergi 

;;rl.E;:i.ınü genel olarak belirtmiş bul\:ı.::mıak:.:;ayız. Şimdi de bu ağır ver:i 

:;-·"JcL!nün nedenleri olan vergi siat:~ı:ı:iJJdzclen ve vergi idaremizden Ge-

lerı sorunları ya da darboğazları brelirteceğiz • 

. 
b. Ücretli ve Iı1aaşlıların IVı;:ü1 Güçlerinin Ya da 

Vergi Öde:rp.e Güçlerinin Aşılması 

Ülkemizde ücretli ve m::::.o.(.:lıların vergi yüklerinin gitti;_;:

çc büyümesinin nedeni, ücretli ve maas,:;lıların mali güçlerinin yn da 

v·ergi ödeme güçlerinin aşılmış olmas~ı.nden ileri gelmektedir. Çünl:di 

;llkcmizde vergi ödeme gücünü belirleyen ilkeler olan en az geçim :Lıı

<lir :Lı1ıi, artan oranlılık ve ayırma illceleri etkinliklerini kay b etFü;g 

!Jul -ı:ı.nmaktadırlar. 

Bilind-iği gibi en az ,_:,eçim indirimi, mükellefin ve ailı:::.u i-

nin ;yaşamasını sürdür eb ilmesi için /erekli olan gelirin vergi dı_;::.. 

öı:ce:kılması ilkesinden hareket etmekte d ir. Mükelleflerin vergi ö\'!_,_;

r;:r:; (:(Üçleri de genellikle, asgari fizyolojik ihtiyaçları sa:'.2,layabj_l·-.::

cek b ir gelir düz E.yinden sonra baç~lamaktc:tdır. Gelişmiş ülkelerde .Ls c 

":fj_zyoloJik Asg,ar1" ile yetinilmer::.i:'i ·crülmekte ve e-'iitim, sa~lı~;;: 
~ _.1 \... _, \ .:::ı ~..J 

(_:i.bj_ ,:Siderleri de kapsayan bir kiilt:._·lıocü clsgariden sonra vergi 6üc~K 

CL~cünün başladığı kabullenilmektE:dj_r. })ı_tna rağmen genellikle UJ(:)lLL

LJ.C:.cla en az geçim indirimiine bir "J!'iz;y•oloJik Asgari" ne de bir "Kül

ttirel Asgar1 11 şeklinde oluŞmaktadır. G-onellikl e _ ~ "li'izyolo jik As (~a:r· i ıı 

(319) ŞANVER; A. g.f. 



nin biraz üzerinde, fakat "Kültürel Asgari"ye de erişemeyen bir dU

;_:;c;y-c.~c oluşmaktadır, Buna da "Medeni J,sgc,ri 11 denilmektedir (320)r 

Bütün mükellefler yönünden .:.u;srli olan en az geçim indi

j_'in:d, bugünkü anlamı ile ülkemizde 19 50 yılından i tibaren uygulan

ı;ıukt<:,J.ır ,, 19 50 yılında b ek§.r mükellef için yılda 540 TL. olarak kabul

lcıülen en az geçim indirimi, 1958 yılıncia 810 TLı, 1963 yılında lOôO 

~. ve 1968 yılında da 1800 ll. ye yüksoltilmiştir• 193 sayılı Gelir 

V-:-T.~_tsi Kanunu 'nun 980 sayılı Kanun il s degiştirilmiş 31. maddesine 

() . .:::.~r; tilkemizde en az t::.eçim indirimi 1wca için yılda 1800 l'L., eş için 

~:nlc~c.-:. 1080 n,. ve beş çocuğa kadar da her çocuk için yılda 720 şer ı1. 

c}_ ı :c·. 

19 50 yılında 540 1'1. olarak kc.:•.bullenilen en az geç im indiri

r:ı.i 1J:.' yıldaki kişi başına düşen G,S.I1.H. 'ııın 1.08 katı iksn, 1968 yı

lıı-~J~::, en az geç im indirimi ki.şi başına duşen G.S .M.H. 'nın O. 55, 1975 

yJ_lında 0.39,1977 yılında da 0.36 kı::ı.·cı olmuştur~ Görüldü~~ ~gibi 

JSiJC!-1977 döneminde fizyolojik ihtiyaçları gidermek amacı ile ver::;i 

:.ı::;:ı bırakılan gelir, zaman içinde kLJi başına G.S .M.H. 'daki artı:}

larle uyum sağ·layamadığı gibi, enflasyon dol&yısiyle de önemini yi ti

:;_·c;ı:'ck "Sembolik .Asgari" olmaktan öteye l~idememiştir. İstanbul Ticaret 

Ocl.c,sı Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nd'ki gelişmeler gözönüne alına

:cnl>:: yapılan bir çalışmaya göre; (1950=100) olduğunda, 1968 yılında en 

r:.z t:,cçim indiriminin 7874 TL., (1968=10U) olduğunda da en az geçim in

C~irinıinin 1968 yılındaki 1800 TL. nın c::: ·,erini koreyabilme si için 6867 

11. ularak değiştiril:necıi gerekmekted~_r(32l.)" 

En as geçim indiriminin milcczr·ının asgari ücret düzeyine 

y,.:i:ucltilmesi konusunda, uzun süredir bütün baskı grupları ve poli tilc 

oı~ u::ınlarca görüş b ir liğine varıldı .;;ı c~u:cıj_lmektedir. Bu arzunun ger.,. 

(: ._kl c'ç;me s iyle hem düşük gelirli grupl.:"::r olan 1 hem d e mutlak vergi mU.-

2;:rü1eileri olan ücretli ve maaşlılar aleyhine işleyen vergi yükünün 

adj_l dağılacağında şüphe yoktur. 

Ancak en az geçim indiriminin ve daha sonra belirtilecek 

oJ.c:·.n oz el indirirnin, asgari ücret düz eyin e çıkarılma sı halinde {:,elir 

-··-··---------------
(320) Mehmet PM~~K; Sosyal Adalet ve Th1 Az Geçim İndirimi, Tercüman 

Gazetesi, 20 Şubat 1978 .. 
( 321) A. g.me 
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v :r .ıl erinde 40 Milyar 1'1.lık bir kaybın olB.cagı ileri sürülmektedir. 

Gr-cc~y·e:', çıkacak ver ~~i kaybı ne d eniyle 7 r)U(_(üne kadar yalnızca ücretli 

.,,-c "~o;;.şlılardan beklenen vergi öde.i'TI.e i:ocıE~karlığının, bundan sonra da 

C:evamını beklemenin milli: ve sosyal devlet anlayışı ile bağdaşmaya

cc.-.:> c:-sorüşündeyiz • .Bu haksızlığı devam cttirmek yerine, bugüne kadar 

J)oli tik ya da başka nedenlerle kulle.nılma;;ran vergi kayna.kleırınd.an 

;;·;:-,:;_·a.:<.:lanmak, istisna ve bağışıklıkları az3.ltmak, özellikle y"ltksek 

:_,;..J.:L:clerde vergi oranlarını artırmak lı.c:m yeni gelirlerin ;yara tılma

::nrn sat;,layacak, hem de vergi adaletini gerçekleştirebilecektir. 

Bir yazarın belirttiği şekJ..lcle liGüncel olan en az geçim i:n

\ ::.J..'iriı:i. sorunu, "Onlar vergi ödemiyor, 'biz de ödemeyelim." anlayışı 

iL; çozt.lemez. B-ün un yerine "Biz ödüyoTuz, onlar da öde sin" yönünden 

o ::ı.:c r;:a.ba geliştiriL3rek 1 karşılaş tırır~alı hulcuka göre vergi miktarla

:c· ... ~n belirleyer&k 11 çozüm yoiu~['ı:i·:-.nm2lıdır (324) ... ......,öyle bir-dav_e..r.

n:c.::;ıın gerek ücretli ve maaşlıların kis;iscü vergi yükü, gerekse top-

~12·ı vergi yükünün belirlenmesi yönündsn yararlı olacağında şUphe J01~-

.Ancak asgari geçim indirinlindeki artışların. enflasyon hızı--
/ ·, 

!ll cr-tıı~ma tehlikesi taşıyacağını da tSJZc~._n uzak tutrramc:J.l.:: i:otSrE:kir. 

}J~ ~::.ı..ı.::ı yanında ülkenıizd eki yüksek enflecsyon hızı nedeniy-le 1 c:.:rtırılan 

a;.::ıt:;ar:t geç im indiriminin de bir müddst sonra önemini yi tirecs.~~.i bili~ı

nıe:J.<:tedir. Asgari geçim indiriminin, as:;ari ücret ile bir 't'u.tulrnası 

1ı<::~1ind'.:; soruna belirli ölçülerde bir çozün bulunabileceği açıktır, 

B:.ı.na ;e;ore asgari geçim indirimleri de 1 iki yılda bir değişebilecek 

d arıc<k-:;ir. Ancak asgari ücret tesbitlerinin iki yılda bir olma sı ve 

bu tc:sbi tlerin de sonunda baskı gruplar:,_nın oyları gibi politik kB-

:_'arJz.ı.rla b elirlenmesi, soruna uzun düncmd e bir çözüm getiremeyecektil~. 

L·t: nedenle asgari gsçim indiriminin l12r b~ttçe döneminde geçin..7'fle en

c;_ cksler ine gore düzenlenmesi yararlı ol c. caktır.. "Türkiye gibi çok 

h:ızlı enflasyonun geçerli olduğu bir ·(ükede, asgari geçim indirimi 

E·_-.,·',J_;:J~ miktar olarak na s ıl saptanır sa s~qJtansın yine sa blıklı b ir 

r:ı cn1..t.Ç alınamaya caktır ••.• b.elirli s-J.rcler sr»nunda geçinme endeksle

r ü:ı.". ,~,or e o torna tik değişimi sağlayacak 1) içimde bir yürüyen ol çü s is-

-·----------------
(322) ~ANVER; A.g.f. 
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·> .. ::ıi ka buılenilme si n gereklt olmaktadır (3 23). Çünkü en az geç im indi

ı·:l.:Li; tüket ~-ci f .:iyatları· dü~eyinE? göre be:li:rlsnme si gerek; en b ir ver,. i 
- .. ~ l · · ;- .... -; _· ... ur 

t.~l:::ni:.Sjdj_r. :Bu nedenle de yüksek f'iya-:.; r:onemlerinde1her yıl yeniden 

a-.-arJ.anması bir zorunluluktan doğmfoktac~ır (324). 

Asgari g2çim indiriminin artırılması yönünden ortaya. çıkan 

.J-'-""' fJc.~:c·un C.a; asgari geçim indirimini aı·tırnıak ;y·erine, daha sonra in-

cc;lr_,yccebimiz ayırma ilkesi yönünden :·;cçsınli olan özel indiri:ıni ar..:. 

tı:cmc:.nın daha ya::::-arlı olacağı görüşüdür. :Bilindiği gibi asgari geçiı11 

in(~iriminden bütün mükellef'ler yararlanır ~.ren, özel indirimden sade ce 

·c:.cretli ve maaşlılar yararlanmaktadırlar • .As:~ar1 geç im indirimi ye-

rine, öz el indirim in artırılınasını savtmanlar " ••• asgari De çim in-

~-~j_:L iiiÜ 8.rtırılırsa tüm gelir vergisi ıııülcülefleri bu artırımdan ya

ı:·cL:L'lmıacağından, bu l1urum sosyal kesimle:ı:' arasında adaleti sağlayıcı 

hiçbir etki yapamayacaktıro Oysa gel:i_r vcre:,isinde sosyal kes:i:ınler a

::i.'ZL8ınc1aki adaletsizliği iyileştirici yönele sonuç alnıada 1 sadece özel 

i:cı::ı i:cimi artırmak daha yararlı ola b ilir 11 demektedirler ( 325). Buna 

n: . .i.'~E:.n olarak da, bugün 0ötürü usulde vcr,_ilendirilen yarım milyonu 

;-:·-:1' •. --ı.!J. ı:rl;~k.,,llefin tümünün, beyanname ver·e:.."l birçok mükellefin de gelir 

~,/ v::L' gis irün kapsamının dışında kalaca:Jı (.::,Österilmektedir. 

Karşı gorüşte olanlar ise 11 .,. .. en az geçim indiriminin uy

~::;ı::.lc-:nmE,sında gelir kayne.klarına göre bir farklılaşma ve ayırıma gi-

c~ il;:wme si gerekir ••• En az geç im indi:ı.•imi bütün mükellefler için uy

uıc..nı:..ı.esı gereken bir zorunlu prensip olup, sosyal adalet ve vergi 

c..U:.1ctinin temelidir tt görüşünü savunn:ı.nktt-: dırlar (326). 

Kanımızca da en az e;, eçim in Cl ir iminin sade ce ücretli ve "":c. o.~·

l~lar yonünden uygulanmasını savunmak, ücretli ve maaşlılar dışında

ki i:ıl;~ttirı mükellefler in fizyol oj ik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayc;

bileliklerini varsaymak anlamına gelir ki, bugün için bu yargıya vara

b j_lnıok çok güçtür. Özellikle de küçük esnaf ve sanatk~rların gelirle-

(323) ONDER; Aogof. 

( 32~-) Ahmet BAYRAK? En Az G(3çim İndirimi ve Gizli V ergileme~ IVlilli-· 
Let Gazetesi1 6 Temmuz 1977~ 

( ·)·-:ır:) Avni HEDİLİ~ En Az Geçim İndirimi De,::.ils Özel İndirim, M.illiye-'~ 
,)c._.) ' - -

yazetesi, 19 Ocak 1978. 

(326) Iılehmet PANiAK~ Ücret Gelirleri Üzcr::'ı_ndeki Vergi Yükü .Ağırlığına 
Son Verilmelidir, J_er_cÜ!!J:~Gazetosi, 3 Mart 1978. 



rini:n 1 ücretli ~ve maaşlıların gelirlccinden daha yüksek olduğunu. s<--ı.

VUll1!Lc~k da pek kolay olmayacaktır. Bir de bütün mükellefler için v:· .. :.:··u

:Lz;n bir ihtiyacı, y-alnızca ücretli ve maaşlılar yonünden geçerli 

üıa2'= yeni eşitsizlikler yarataeacı c.:XDi, aynı zamanda da vert.::,i y - ... ~l

e''. en kaçınma da yeni kapıların aralanma sına. yol açabilecektir. V.::.r ·.:ı 

T.1-~ 

lç; 

ellef iyetinin dışında kalan grı.\pların kapsanma sı yonünden e:. e •-~ 

'oir tercihin, özendir~cilik yonü başlangıçta kapatılnu;j olac:::..·: --

Ödeme gücü ilkelerinden bix· di[;eri de, ayırma ilkesL:.i~.". :th:. 

ilkeye göre gelirlerin vergilendirilmes-inde sermaye gelirleriyle ( .; 
.. ) . .J~-

ra, faiz 1 temettü gibi)~ emek belirleri (ücretler, maaşlar, ikr;c:u:rü,.'·c

ler ~ huzur hakları gibi) vergileme bakımından ayrılarak sermay-e ~; ·.:ı.i:::·

le::ı~iı:ıden başka bir deyişle iratl2rC.a~ı oı~an itibariyle y'CLksek ve:::i 

c:.lı:,ıma ktadır ( 327). Görüldüğü gibi ayırma ilke si '· emek gelir i elde 

edc(ı.lerin ödeme güçlerinin 9 sermays .::,eliri elde edenlerin ödeme cttç

lc:~.inden daha düşük olduğu di.işüncesin::!crı ha:reket ederek 9 e~nek ve :,;c:;.'

cıı.c ye Gelirlerinin ayrı ayrı vergilündi:eilmesL.aıuac;ı.nı gtitmekt9dir. 

Ç/nkü günümüzde gelirin elde edildi~'i kaynağın niteliğineeki farklı

lıl~, emek gelirlerinin daha az ver:~ilendirilmesini gerekli kılmıştJ_ı,. 

:B':.;"'cu:n ne den i de, em sk gelirlerin_in o (.::rmaye gelirlerine g0re emniyc<:, 

C <:.;;"anıklı lık ve devamlılık yonünden (::.aha az bir güvence içinde oLL.-

8 l(}ll-1 e 

Ülkemizde ayırma ilkesinin ı.;ı~ygulan..ınası, 1960 yılınc_a ~:;_ -·· 

l.:ıu:l. edilen 19 3 sayılı Gelir Vergisi Kr~nunu ·ile başlamış bulunma:c·~~c::.

cl ır. I:aha son:ça 1968 yılında 19 3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ':ncu1 

930 sayılı Kanun 'la d.eğiştirilmiş 31. maddesi ile ücretli ve I..CtE..c..;sı:l.::ı..

lar 1800 TL. lık en az geçim indiriminin yanında, bir de ayırma il:_:_

s i &<:::reğinc e 1800 n,. lık özel indir irndcn yararlanmaya başlamışler dı:'. 

i:tô.d.cn yürürlükte olan bu _hÜkümlern i~;üre dei evli iki çocuklu bir ~'.:L~.r 

v,;:..~ı:, :Ls i mü kelle fi en az geç im indiriDü. CJlarak yılda 520 '11. 7 ücret 

zz:,ncı 9lde edenler ise yılda 845 j'L. vere-iyi tüm kazançları üzerinc~Sj~ 

j(:r::;y·ecekleri vergiden düşme hakkına s:::.llip bulunmaktadı:nlar. Bu d·ı_:tr:.ı;. 

C:~r,. Gelir Vergisi Kanunu 'nu ücret ve maaş g9liri elde edenlerle 1 ssı'

:~J::_,\yc e:,eliri elde edenlerin vergilonci.irilmesinde yılda 335 TL.lık b:L:c 

fa.rk ongörmüş bul un.rnaktadır .• 

(~?.7) .Akif ERGİNAY; Türk Vergi Sistemi Çozüm Bekliyor 9 !lJ.liyet 0-t::.
zetesi9 10 Mayıs 1977. 
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Bugünkü -ı.;ıygulam.a gözönüne c-:lındığında ülkemizde özel in(L_

~:im yoluyla, gelir kaynakları arasırıda bir farklılık yaratıldı;?~ı v2 

-::I:ck t_;elirlerinin korunduğu söylenemeyecektir .. · Daha önce 11Ücr::..tli -..~ 

I~::.t<::,i]lılar Üzerindeki Gelir Vergisi YL~kLi.riiin Ağırlığı" kısmında -.:.:-~o:~-

G-L:.,: eiib i de 19 7 5 yılında yurtiçi fgJ;:-cor ı::;elirindeki payı YL:~.:.:;~·-c. .),_.'i c . 
bu grup 7 gelirinin yüzde 63.20 'sini &,elir vergisi ole.rak öcıc-- .:: 1 

t ir. Bu nedenle de ücretli ve maaşlılarla' diğEr sos;:ral gr-..:tplc_.r a

<·tnndaki vergi eşits-izliğinin gideı'il:~EJsinde özel indirirrün buc.::~J-~ıkü 

e,ıc:JcJiyle hiçbir etkinliği olmadı~~ı açı\:tır (328). 

Ülkemizde ayırma ilkesinb1 ya da özel indirirnin ücretli vo 

mauşlılar yönünden bir etkinliğinin olm.:tması, giderek bu grubun ver

(.i yül--;:Unü artırmış ve vergi adaletini bozmuş bulun..ınaktadır {329) • 

Şöyl~-ki; 

Ücretli ve maaşlılar dışınJ_aki diğer sosyal gruplar~ gelir 

vc·r isi ile indirilebilen gid~rler y\Jrıi,~nden korunmaktadırlar. Vergi

Y8 tabi ticarl kazançların hesabında sc;rmaye ·kayıpları, ya tırımL::ı_rJ_ıı 

:.ı:ıcı:~·-cismanları ve Lşin genel gelişmesi iç_in yapılan giderler karı::i_e;n 

:!_.l1'~;i.:::·ildiği halde, emek karşılığı ticret B.lanların çalışma kapasit~ı(?

~:_-- :i_r1d:::: zamanla meyda.na gelen azalma· ( ç<J.lışma gücünün amortisrr.ıanı) 9 

l_:,c:.l1i bilı::,i ve tecrtibeleri kazanmak için yapılan masraflar, mevc1).t 

c.·:_u'ı:n-u_n devamı veya daha iYiYe gdtü_ctilmesi için yapılan giderl-sr ~ 

vc:;::-,_,j_lenebilir gelirin he·sabında emel:.: 2,c:J..ir:lerinden indirilmemekte

(1.:Lr1oro Oysa diğer sosyal grupların benzer amaçlarla yaptıkları ,·:i

c(,~;r1erJ görüldüğü :;ibi vergilenebilir gelir hesaplanırken bu hesar-~:.:..:1 

(~L,,::,:,:.'riilmektedir. Ücretlerde ise yçılnızca .emekli kesenekıeri ya da 

::ı ı::;;;rc:ü sigortalar aidatıarı indirilmcl:tcdir. Oysa bazı ülkelerde ve 

I':c~~:::ısa 'da inşaat işçileri, şoforler, c.rtistler, havacılar, gazetec:L

ı .. ı~ ve ticaret temsilcilerinde elde odilen ücretlerden yuzde lO ile 

y..:.Lzdc 30 arasında değişen götürü indirimlerin uygulartdığı görülmekt,-

( 328) He. tırlanacağı gibi en az geç im j_ndirimi incelenirken, ücr,:;t:::__~ 

ve maaşlılar aleyhindeki vergi eşitsizliğinin giderilmesinde, 
en az [sEÇim indirimini. artırmal: yerine, özel indirimi artırm'"'--:

nın daha- yararlı olacağının belirtildiği ileri sürülmuştü. Bü;
ce en az ~eçim indirimi ile bütiin mükellefler yönünden varclan 
~enel eşitsizlikler giderilmeli ve özel indirim ile de ücra~l~
lerle diğer sosyal gruplar ara.sında vergi yükünün dağılımı yö
nünden bir farklılık sağlanmulıc1ır o B0yle bir farklılığın da; 
ülkemizde vergi adaletinin sa :_l-:tnnıası yonünden zorı.mlu old-u.
ğunda şüphe yoktur •-

(329) Bu konuda bak. PAIY.LAK; A.g.m. 
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(ir (330)e 

Ülkemizde 19 3 sa;yılı "Gelir Vergisi Kaniınu ttnun 23. madd c;:::i 

ile ücretler yönünden bazı tıMüteferrik istisnalar" da getirilmiş ve 

l ~ ::,rup ta toplanan ücretler gelir vcJ~'c;isinden istisna edilmi.;ıtir. 

Ii.i<.c1dede belirtilen ücretlerden bazıları şıınlar olmaktadır: SeJ{at i.~.

çilerin, tarım işlerinde bilfiil çaıı,z;anların, toprak al tındaki ma

c~nıcrde çalışanların, ticari ve sına:t kazançları vergiden muaf bulu

n::.::üarın hizmetinde ça-lışanların, hizn~t::tçilik, b ah çı vanlık, kapıcı

J_ıL ,:::,ibi özel hizmetlerde çalışanlanıı,ttcari ve meslek _kazançları gc
-vu:ı..'tt usulde tesbit edilenlerin yanında iş ve sanat ögrenme k amacıyla. 

(Jc::..lı;:,;an ve 18 yaşını doldurmamış bulunc,nlar ile,. ücretleri götürü u

suld.c tesbit edilen hizmet erbabındarl 60 yaşını doldurm:.ış bulunanlct

:c·ın ücretlerinden gelir· vergisi kesiJ-~,~emektedir. Ancak bu tür koru.rı

ııı<c:ların da ücretliler yönllivıden genel dcni.:;eyi bozup-bozmadıgı ve kc.ı.·,_ 

sanın da yeterli olup-olmadığı tartışmalıdır (331). · .. 

- Genellikle bütün ülkelerde emek gelirlerinin, serms.ye ·e

lirler ine gôre emniyet, devamlılık vo dayanıklılık ydnü..'1den daha ·.-·.?ı 

lıir güvence içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizdeki ekonomik cc:::_;:r'/J 

düze;y-ine bağlı olarak da özellikle ücretlilerin bütünü yönünden),__,.::.~--~-' 

,·;ü-v:snlili ğinin de vamlılı ğı s öz kon us'-': olmamakta dır, Çünk-ü ülkemiz d~; 

0;onellikle işyerlerinin küçük ölçekli olduğu 'bilinmektedir. Toplam 

isıletmeler içindel!~:?~%esanayindeki işletmelerin yüzde 2, 58 'inin ı 
1970 yılında da ticaret sektöründeki. iı;;üetrnelerin yüzde 7.49 'unun bü

;y-üx işletme olduğu eörülmektedir • .A;y-rıca tarım kesimindeki istihdaıı:J.n 

C:[a nevsimlik olduğu bilinmektedir, 'I'irım dışı kesimlerdeki ücretlilc

rin yüzde 22 'sinin muvakkat ve mevsimlik o),.arak Qalışmaları da di-· 

ğer bir sorun olmaktadır. Bu sonuçlar<: 1Jc~3;lı olarak da ülkc;mizdeiücre+ 

li ve maaşlıların ancak yüzde 60'ının Sosyal Sigortalar Kurumu ve 

~ı:. C.:S.rnekli Sandığı ile sosyal güvenlj_kleri sağlanabilmektedir ( 332) • 

}jj_j_in(Li@;i tibi tarım kesiminde bu güvc·nce hiç yoktur. 

Ülkemizde toplu sözleşme llY::~;ul&masının da, büyük sruıJla:::' 

='ununden önemli bir· ~:<,üvence sağlaı:ru:::.dı,~ı b~linmektedir. Daha önce l'.e 

corU_düğü gibi, 1975 yılında ülkemizde toplam ücretlilerin ancak \1~·:·~.-.... ~ ... 

C~' 25 'i toplu sözleşmelerden yararlanabil.mişlerdir. 

Ekonomik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan bir bctşka •::

;~;ilLı de, özellikle tarım dışı kesimlGrclG :oranları yükselen ücre-':~ :.-

ERGINAY; A.g.m •. 
Bu konuda bak.l93 sayılı "Gelir Vergisi Ka,n'qnu", 1Ylad.23· 
:OPT; 1977 Programı 9 Ankara 1977, s.349, Tablo~327• 
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lerirı, gelirlerini ve refah düzeyini artırıcı uygulamaların önem ,1ca

:::;anmamış olmasıdır. Geliş.miş ülkelerde ise ailey;t., çocuğu ve aile 

rt;:l:.:-ılunı koruyucu tedbirlerin uy gulanc}ı ğı ve işçi:ı;lin r efa.hını. :::.na,-,: .,, 

sı:::.glığını ve çocukların yetişmesini sai;layacak tedbirlerin devlet 

-ı~aı~r:fından alındığı bilinmektedir. Örne~iin Fransa 'da iicretlilcrin c;o

~-~-rleri devlet tarafından finanse edilen aile tazminatı müessesesi 

iJ.o ailedeki çocuk sayısına bağlı ol<:;r~k artırılmaktadır. 1şçL:ıi:~ 

.,,e;:;.:irD.ini artırmak için bu tedbirlerin de; nakdi ücret-fiyc:ıt yarış-

.. ,~J_c~rını önlemek, hayat pahalılığınc!.E:.:ı di,_·~.er sosyal gruplc-ı_ra göre 

~<ılıa çok etkilenen ailelerin yükünü devlet tarafından azaltmak v3 

c;cçim tazyikini hafifletmek gibi etkinJ_ikleri olduğu görülmektedir 

( 333). 

Oysa ülkemizde aile tazminatı uygulamasının hiç yok denc

cek kadar önemsiz olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi de .ınaaşlıle.r

lo., j_ktisgdi devlet teşekküllerinde çalişanların ·çocukları için 50 

':.i... lık bir yardım yapılmaktadır. Toplu s özleşmelerle d e ücretliler 

için çocuk başına belirli.miktarlarda yardımlarla~ eğit~li yardımla

rının yapıldığı gorülmektedir. Ancak ülkemizdeki bu uygulmnaların, 

i•l.'L:_:.ün için aile tazminatı yönünden bir sistem oluşturmadı.zı da açık-

-~r:· • 

- Bil indiği gibi ayırma ilJ~esi gereğince ülkemizde ücret

lil ET in ve maaşlıların çeşitli kaynaklardan elde ettikleri ücrc t Vfj 

]::&<~:::ı ._ı:,lirleri. birle~tirilemeyerek <?''rı ayrı .·Vergilendirilmektedir. 
" --- yükÜnün ':f • '-V ·, • 

l~isiJl. ücrei(hafifletilmesi amac.ını -c-:-~~ı~yan bu_ uygulama, bu6ün üc:::-e·c 

c'·.'·'lir~i.eri düşük olan ücretlileri korl:ınıı:,ktan çok, yüksek ücret :_,::;li2-

lc:r·j_ E:lde eden ücretlileri koruma yöntınde 1şlati1me$:teO..it'-. Çünkü>::. 

:::;Gl;:jlde artan oranlılık ilkesi işlerli:'~ini yitirmekte ve çeşi-ı::.L. <)-:;_

J.ercten ücret elde edilmesi_, geliri nihai olarak ranta dönüş-'cürms~::te .... 

(ir. Bu nedenle dE: bugünkü haksız 'llY::sulama yerine 9 düşük ticretleri 

korı;t;Yacak şekilde bir uygulamaya gidilmesi zorunlu olmaktadır. "Özel

liJdG her yükümlü için belli ölçütler e dayanılarak i en az ücretl;iler 

~ilç<~sünde en az vere:.i kuralları getirilmesi 11 gerektiği görüşü ileri 

( 3 3 3 ) ZA İivl ; A. g. e • , s • l 8 7 -ı 8 8 • 
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sLirUlmekte dir ( 334) • 

.... .Ayırma ilkesi yönünden öncrüi olabilecek bir durum dE~, 

-l;~cretli ve maaşlıl2.rın vergilerinin l:ayı1a'kta kesilmesi ve bunların 

ı ;ı7.anırken vergi ödemeleridir; Bu 1-\:lL;uleilma ile üore tli ve :ırıB.aş1ılc:.:~ 

vsrı::_i yüklerinden ka çamadıklari gibi, kazanırken de vergilerini cil'c:

uelccc;clirler. Oysa diğer gelir sahipü .. ->Tinin vergilerini tam olarak 

ö\_ eyip-ödemedikleri tartışma konusu olmakla birlikte, bunun yanınc~n 

c~& vergilerini uzun süreler sonra ()deö.ikleri bilinmektedir. :Bu stlrs 

-:,·ilindiği gibi en az _15 ay olmakta ve temettülerde 26 aya kadar çılw.

~.:;ilııcektedir~ :Bu uygulamayı,ayırına ilkesinin ücretliler aleyhine ic-, 
~-c.:-cilmesi şeklinde değerlendirmek yanıltıcı olmayacaktır~ Ülke.i.rıi~-:;:~~: .. :i 

hı::::lı enflasyonlar gözönüne alındı;~ınô.a, diğer gelir sahiplerinin Ul:ı. 

us~,:;ı.üamadan ücretliler aleyhine k~rlı çıktıklarında şüphe yoktur. 

Aynı zamanda bu uygulamanın is.rafa da yol açtığı ileri ·sürülebilmc}:

t:..::c~ir. Belirtilen nedenlerle ,diğer ı:;clir sahiplerinin de ücretliloı" 

ve ma aşlılar gibi vergilerini kazanırken ödem~leri, aradaki eşi tsL .. ~-:.'~

ğin gider ilmesi yöniiı.ıden zoruniu gözülpnekt& dir. 

Ülkemizde ücretl.i ve maaşlılar yönünden sosyal güvenlik ·ı.x~·--

:;c.~2_,;_mı3.mızın sınırlı olması., işsizlik tehlikelerine karşı işsiz~-L" 

sj_(,ortasının bulunıne.ması, toplu sözlc,:;ımelerden yararlananların oranı

:,~_ın düşük olma sı ve işçilerin gelir ve refah düeeylerini artırıcı 

aile tazrninatı gibi müesseselerin sosyal yardım si~temimiz içinde 

ycı" almaması gibi nedenler.; emek gelil'lerinin sermaye ~~elirlerine 

c;crc özel indirim yoluyla korunmasını kaçınılmaz hale getirmiş bu

~~lli.Jlltaktadır (335). 

Ödeme gücü ilkelerinden üçüncüsü de, artan oranlılıktır. 

A::.:."-!cr:·n oranlılık ilke si il e bel ir~ eki r,.r tışrar:a bağlı olaı"'ak, mJ.ksll G

i'in u deme gücünün de artacağı varsayıldı ğından daha fazla vergi alın

r:.ıc..s ı ya da vergi ma tr alılarının büyi..'rrM;s ı· nedenjj:~e., vergi oranları

n:uı da e..rtırılması amacı güdülmektec1ir. Genellikl~ fonksiyonel ;;elir 
.{33_4) ___ §~NVER; A. B•f • . . 
(335) Ülkeı:niz;in ekonomik gelişme d :zey-inin sonucu olarak da, emek 

gelirleri dışındaki bütün sOSj-'21 .:7upların da gelir güven~e
sine sahip olduğunu söylemek fG.zls. iyimserlik olac2ktır. Oz ..::1-
likle küçük esnaf ve sanatkarların durılffiunun,daha iYi oldu;~;u 
s öylenemeyec,:;ktir. 
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·böltişü.mündeki e;gitsizlÜüerin kayna/~ı olan farklı gelir ve servet 

fazlalıklarını da gıderme amacı ta.s:ıyan artan oranlılık ilkesi, c;<üir 

ve servet vergilerinde uygulama alaııa bulmaktadır. Bu nedenle de ar

tan oranlılık ilkesi gereğince düşiDe ve orta gelir gruplarında (Cı.i

limlcrinde) yavaş, üst gelir dilimlerinde hızlı artan bir verı:;i te.

ri:t'Gsinin uygulanması gerekmektedir. 

Oysa artan oranlılık ilkesinin am&çlarının aşılma sı 7 Ul~,.::c;-

l!dzcle yatay vergi eşitsizliğinin do[;.ı::ıasına yol açmış bulunmakto.dır.ı 

Du da iki nedenden iler~ gelmektedir. Bu nedenlerden birisi artan 

oJ..,::ı.nlılık ilkesinin amacının, başlşngıçta gere.ğince öneınsanınemiş olma s 

·~L:!..r. Iliğer neden ise. gelir vergisi t.:.rifesinin enflasyon nedeniyle 

c:ıoozyona uğrayarak, adil olma nit~:li.;::.ni kaybetmesidir. bilindi,;si 

~)l.:i artarı oranlı bir tarifede, gelir c:rttıkça vergi oranı da artms.:.:

·c~·JJ.ır. Ülkemizde ise gelir vergisinc'.r:ki gelir dilimleri ile vergi o

:.·anlarına bakıldığında; düşük ve orta gelir gruplarının yüksek ve ol

du.lcça dik bir oranlılıkt~.vergilendirildiği ortaya çıkmaktadır. B'.U1Et 

1 :c~rçılık yüksek ,scüir gruplarında artaı1 oranıılığın düşük ve aynı z:::.-

:··ı2J.1C~a da gerektiğinden önce ortadan kalktığı görülmektedir~ 

Aşağıdaki tablo t;>u durt;.mu açıklıkla belirlemekte dir. 

Tablo: 9l Gelir Vergisi Kanunu'muza Gör e; Gelir Ver:r:: .~_si 
Oranları ve V cı:' .~;i Oranlarındaki Artışlar 

Olarak) r--· 
.ı;:,LİHLLR i "" ,lJ- ı · VE?rgi 

(Y~zçıe 

üre. m_ Artışlar 

10.,000 
50.000 

ıoo.ooo 

ı::;o.ooo 

200~;000 

c250.ooo 
_5oo. ooo 
j50 .. 000 
~00~000 
<-~)0. 000 
500G000 
6 oo. 000 
'{OOeOOO 
DOO~OOO 

. goo.ooo 
'ı .. ooo.ooo 

16.2 
28.2 
31·1 
41.4 
44.8 
46 .e 
48.7 
50.2 
51.5 
52-.4 
53-3 
55.3 . 
56.6 
58.0 
59 .ı 

.60.0 

ı 
1 
i 

12.0 '1 
i 7•9 

5-3 
3•4 
2ı.O 

1.9 
1 .. 5 
1.3 
ı.ı 

0.9 
2.0 
1.3 

. ı. 4 

. ı.ı 
0.9 

~ ....... 

... 



- 57J3 -

Tabloda da gorüldüğü gibi, mı:ckellefin gelirine eklenen ;Ler 

00.000 TL.; yüzde ı 2. O, yüzde 7 ;9, yüzele 5. 3 ,yüzde 3. 4 ve yüzde ;~ • .,o 
ol:cw.k üzere azalan miktarlarda ek bir vcrc_:,i oranı ile vergilendiril

;·:-ıck·cc~dir. Özellikle de çok yüksek ~:selj_ı: dilimlerinde bu artı;şların 

;:,rüzdc: 1.1 VG yüzde 0.9 olduğu görülmektedir. Buna bağlı olsrak da~ 

yüJ;:s ok [Gl irliler lehine gelir da;tılınıında ki eş i ts iz likler d aba .da 

31.12.1960 yılında kabul edilen 193 sayılı "Gelir Vergisi 

Krı.rn.ınu"nun 103.maddesini 1963 Y.ılında deCiş~iren 202 sayılı KanUı."l 'w-vı 

>l.ı::ı.::.ddesine gbre 9 ilk 2500 TL. için y·:.:_zd·..; 10·~ sonra gelen 2500 IL, iç::_ı-ı 

y·:::~c~.e 15, 5000 TL. için yüzde 20, 15000 TL. için yüzde 25, 30000 'lL,, içiiı 

yi.2:cJ.e 35, 60000 tL. için yüzde 45, 150000 11~ için yüzde 55, 225000 IL. 

:.:.~;üı yüzde 60, 225000 TL. için·yüzde 65, 285000 TL. için yüzde 68 ve 

1 T"lilyon TL. ve daha fazla matrahıara yüzde 60 oranı uygulanmaktadır. 

Ülkemizde yürürlükteki tarife;)Te göre en düşük gelir dilir'li 

·J1an il·k 2500 'i:L.ye yüzde ı o vergi oranı u;y gul.anırken, bu oran dif;er 

,.:~lkelerde yüzde 0.55 ile yüzde 5 gibi daha küçük bir oranda olmakta

c"ır (336) Bu durunıda düşük gelirler için yüksek olarak belirlenen ver

ci uranları, yılda 100.000 TL. ya uıa~~ııldıktan sonra daha az oranda ve 

on ;;;onunda 1.000.000 TL.den sonra yüzde 60 gibi tek bir oranda durwalc

·t;a(ır. Adil olmayan bu vergi oranları c}a özellikle düşük 2.elirli ;::;rup

lar olan ücretli ve maaşlılar yönünden c~ikey vergi eşi ts iz liklerinin 

b .. ~yLı:ıcs ine n•::d en olduğu gibi, arta:ı.J. Ol"C.ü'ılılık ilke sinin amacına da 

·l~cr;.::: düşmektedir. 

Gorüldüğü · t_ibi ülkemizde ye;-.. ·(~c:ı.;r vergi eşitsizliğinin neden

lcc":~.nden birisi,artan oranlılık ilkesinden beklenen amacın gerçekleş

mcı!ıcsidir. Çünkü düşük ve orta gelirli ::;ru:iüar yüksek oranlarda ve cl

d-:ücçı:: dik~buna karşılık yüksek gelirli ~,ruplar hem düşük hem de artc.m 

(33G) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nt.m 103. maddesine ::::·)re; ilk 
:;.elir dili:m.i 2500 J'L. ile ba~üamt:ıl~t-::.dır. 2500-10.000 TL.lık top
lam geliri içine alan ilk üç d:i.Li.nı.c.l.e oranlar yüzde 5 §;ibi k~.çLi.k 
artışlar gc;stermekle beraber~ ilk c~:i.lim fazla düşük t~_ı_tuldu,';;>t:~.:n

dan vergi oranı .5000 l'L.lık üç"t;.nc"J. ;} ilirnde birdenbire yüzde 20' 
ye ulaşmakta, yıllık 10.000 i'L.lık liazanca indirimsiz ortalame. · 
yüzde 16.15 gibi yüksek bir oranın uygulanması sonucu.rıu do.:j;ur
maktadır. Tarifenin 4.5 ve~. sırasındaki 15, 30 ve 60.000 ~. 
lık dilimler e is Gq yüzde lO 'luk ar -'cı ş gbstBren yüzde 25, y'J.zdc 
35 ve yüzde 45 gibi yüksek oranJ..a;r uygulanmaktadır. 
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C):'<c:i.ılılığı ortadan kaldıran bir ş·ekild.e vergilendirilmektedirler •. 

İLinci neden ise· çlaha önce de belirtildiği gibi, enflasyon n<::;~\ eniyle 

c;cüj_r vc:;re,isi tarifelerinin erozyona uğrmnasıdır. "Çünkü gelirlerin 

t_.:;e:rçck değerlerini çok aşan biçimde yüksel;: miktarlarla gosterilmesi 

~rC:cnıl tıcı olmakta ve vergi ödeme glicüni..in de arttığı görünümün'i ver

T.ı.ektedir, Paranın alım gücünün düşmesi sonucu aynı reel g(::lir daha 

b·L~;;,-~.l;: 1)ir rakamla ifade edildiğinden d.c;cslir vergisi dilimlerinin 

bolLrlcmdiği 1963 yılına ·göre üst dilimlerin daha yüksek oranlarda 

verr~.ilemnesi vergi adaletsizliğinin başlı ca kaynağı olmaktadır (337). 

Bilindiği gibi enflasyonla birlikte neminal gelirleri artan 

üc:cc:tli ve maaşlılar, üst gelir dilimlcı .... ine ı:;;eçmekte ve buna bağlı 

ola::ccık da o deme t,iiçlerini aşan b ir şekil d e vergilendirilmektedirler. 

Or:.:ıa v~;rt::,i yükü artan ücretli ve maaşlıl;-, rı n, aynı şe kil de reel ge

lirlerinin arttığı soy·lenememektedir. Başka bir deyişle de ücretli 

vo ;·Jcı.:::::şlıların enflasyon nedeniyle once reel gelirleri düşmekte, da

~~.a soıt::ı..'a da yüksek gelir dilimlerine geç:tikleri için daha fazla ver-

'_SJ. 'A:: emek zorunda kalmakta d, ır lar. 

Aşağıdaki tabloda enflasyonun, ~::,elir dilimleri üzerindeki 

c·c~:iJcri ı;orülmekte dir. 

Tablo: 92 1963-1977 Yıllarıücla Gelir Vergisi Kanununa 

Güre Gelirler 1 Öd.enen Vergi ve Vergi Oranları 

i ı. . . i 
1 G L L ı R L ER pdenen Vergı : Verc;i Oranları i 
~--------------------~------..:.--------- iArtışlar 
1 lS62 . 1977 1963. j 1977. lS63 1977 
1------[~~·..L.)__:...~---ı~TL~·.t...) ~~(l;:;.:'L.~)_,ır: ~· ·:.:....:::· .:4.·->~(T:.:::.:L.:....!)__. ___ ...._ __ -,.. _____ . ________ ... 1 

i 2.500 11~642! 250 2.0351 ~s 10.0 % 17.5; 7.5 

15.000 69.855! 2.8751 17.6751 ;;; 19.2 % 25.3' 6.1 
i 1 1 

JCwOOO 

i -, ;:; o ')(')0 
i _.._ ,../ • ' \. 

1 

iJOO.OOO 
ı 
' ,') i)Q .. 000 
1 

,SJ<JO.OOO 

372-5601 22.675: 189.911 ı 'f~ 33-9 % 50.9 
ı ! 

1 
1 

698e500; 62.125) 331.932! jh 11-1.4 % 47.5 

11.397.100; 146~375! 838.260 i;; 
: ' ! i 

; 2e794e200: 331.875jl.676.520: io 
tı-8 .. 8 % 60.0 

% 60.0 

% 60. o . 

17.0 

6.1 

11.2 

:4.191.300\.532-425ll.514.780 1 % )9.6 
, : . .. - .:· ı ----------------' 

Kaynak: lviehmet P.AJY"i.AK; Gf:.lir Vergisi Nisbetleri 
Yeniden Düzen1enmslidir, Tercüman GazetGsi,. 
10 lVIart 1978. 

(337) Bu konuda bak. Erdem ERAL? Enflasyon Gelir Vergisi Ters EtJd-
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Tabloda (1963=100) kabul edilerek, toptan eşya fiyatlarJ. 

cmC sksinden hareketle 196 3 yılındaki nıcı Lrahlar, 1977 yılına göre C::~t

z~~!nlenm.iştir. Tabloda da görüldüğü Coibi gelirlerdeki nominal art:ı.;:, 

ver~;ileri artan bir şekilde etkilemekte ve vergiler daha çok artnıe.L

tadır. Enflasyon etkisi ile küçük vo orta gelir dilimlerinde gidE~;ı..~ek 

< ·o·carı vergi oranlsrı, yüksek gelir dilimlerine doğru azalmakta VG 1~)7'7 

yılında 300.000 n.dan sonra da sabitleşmaktedir. 

Görüldüğü gibi en;flasyonuiı. 0:üşük ve orta gelirli gruplaı~a 

yi kJ .. cdiği vergi yükünde, önemli artıs;lar olmuştur. Bunun sonucu olar<::d-c 

rJc:. en düşük gelir dilimi olan 2500 TL. da bulunan bir mükellef orte:.la

ı:.w. yüzde J.O vert;;i öderken, 1977 yılında 2500 1'L.nin karşılığı olan 

11.642 'fl,~ için yüzde 17.5 oranında vergi ödemiştir. Bu durumda da bt;;y

le lJir mükellef 1977 yılında enflasyon nedeniyle, 1953 yılına göre 

;y-üzde 7.5 oranında daha fazla vergi i.:!denıi.ş bulunmaktadır. Bu fazL'tlJ.k 

196 3 yılına gore 80.000 'l'L.lık gelir c; rubundaki mükellef için yüzde 

l7'ye çıkmaktadır. Buna karşılık 1963 yılında 90.000 TL., 1977 yılın

de:~ da 4-19lo 300 11. ge.lir dilimindeki mükellefin vergi yükü ise ancc:~::. 

O~-<- oranında artmıştır. Bunun nedenlerini de~ tarifenin yapılı.:;,ıındc:, 

ve uranların yapısında aramak gerekınektedir (338) •. Çünkü tcrifoc~c:.:i 

ilk dilimler küçük dilimler olmakta vs reel gelirlerde artış olm:-.:.c~an.~ 

nonünal gelirlerdeki artış derhal üst dilimlere geçilmesine yol e:-ı.ç

malccadır. İkinci olarak da oranların yapısı önem kazanmakta ve orta

lama yüzde 10 oranından, yüzde 19.2 oranına çıkılırken ertıçın ytizac 

92.0 olmasına karşılık, ortalama y·L-i.zde 55.3 oranından ortalama yüzCe 

59 .,6 oranına çıkılırken bu .. artış ancak yüzde 7. 7 olmaktadır. 

Artan oranlılık ilkesine bir yandan yeniden gelir dağıtıcı 

ct~dler kazandırmak, diğer yaridan cl<:~ artan ~amu harcamalarını karşı

lamale ve düşük gelirli gruplar lehine ysni düzenlemeler sonucu azala

cak olr->n vergi gelirlerini artırmak i(_:in_, gelir vergisi oranlarındr<l~i 

tsrsine olan artan oranıılığın de(;i~it:Lrilmesi gerekmektedir .. Aksi 

l.i.C>.lcle tarife bu hali ile bırakıldıt;_,ı takdirde Türk Gelir Vergisi > 

Noolu dipnot devamı: liyor, MilliyE-t Gazetesi, 24 Ekiırı 1975,. 
Mehmet MEI\IIİK;; Vergi Kaybın:.:ı Azaltılması YollarJ., İstanbul i::.::
nayi Odası Dergisi, Yıl 12, So.~~ı.l44, 15 §ubat 1978, s.l9-2l. 

(33E1) Bu konuda bak.· Enflasyonun V-3r:c,i Sistemi Üzerindeki Etkileri, 
A. g. e • , s • 27 •. 
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::.::~ı:-ı bir gelecekte adeta tek t.,;.._•anlı (düz oranla mütenasi:p) bir verc::l. 

lıe::.1ine gelecektir (339). Ayrıca bugünkü u,ygulama enflasyon ned.c3ni 

iL:: reel gelirleri düşen ve bunun yanında 196 3 yılının vergi oranJ..c:

rJ. j_le vergilendikleri için de, ver;:;i yükü artan mükellefleri v0ı· __ i 

Lc:tçakçılı ğı yapma ga teşvik etmiş ola côktır. 

Belirtilen nedenlerle de yürürlf~kteki gelir dilimlerinin 

'.fC; :::;elir vergisi oranlarının, günümüzün ekonomik koşullarına .:;::=:re '"'·::-;

n:J.den düzenlenmesi gerektiğinde gorL:.o birliğine varılınaktadır e B-cır12. 

&:Ciı ... c de ilk gelir diliminin 2500 TL. ~c1en 1_0.00~ ·~'L.ye çıkarılması ve 

ilk 10.000 TL. için yüzde 5 vergi oranı uygulanması savunulmaktadıı~. 

:Un ş ekilde alt gelir dilimleri arasınü.aki kademeler büyül tülerek, dü

;::tU~ [:;elirlilerin vergi yükü azaltılacaktır. Buna karşılık yüksek cc
lirlilerin ödedikleri vergilerde ise, cc..lir kademelerinin farklılaş

tırılrnası ve bu kadGmelerdeki artan oranıılığın daha sert hale geti

:cilrııesi tavsiye edilmektedir .(340). 

Başka bir {::.ôrüşe göre de_ c;::::Lir vergisi dilimlerinin de,:~ü}

tj_rilmesi yerine, en son ayarlama yaınlan temel yıl baz kabul odil-. 

n~c,li ve dilimler bugiinkü geçinme endckslerine r;ôre d üzel tilı·nelidir. 

B1.:ı. ;;okilde her grup mükellef için, ~,.rcrgi yükünün aynı kalacağı bcli:~

tilmektedir ( 341). Ancak bu çözüm ~rcterl i değildir. Çünkü daha ônce 

c1c belirtildiği gibi bugünkü şekli ile gslir dilimleri ile vergi o

ranları düşük ve orta gelir dilimlerinde çok yüksek ve oldukça dik, 

y·l:J;:sek gelir dilimlerinde ise düşük ve aynı zamanda da artan oran1ı

lıl5: ~gerektiğinden önce kaybolmaktadır. Bu nedenle de oneelikle gelir 

C:. ilimlerinin ve ver;d oranlarının d-Li.zel tilmesi bir zorunl·o.luk olmnl:---·· 
tac1ır • .Ancak bundan sonra enflasyonist etkileri gidermek amacıyla1 be

lirli dönemlerde geçinme endeksleri t;özönürıe alınarak vergi diliJıı

lo:rinin yeniden düzenlenmesine gidilebilir. 

Ülkemizde ücretli ve maaşlılarla ilgili vergi adaletsizli

Gini belirleme. yonünden aşağıdaki tablo oldukça ilginç sonuçlar 

(339) YAŞA; A.g.m., s.96• 

(34-0) Rasih ASDII; Gelir ve Vergilernede Adaletsizlik, MilliyE:t Jc~~-2-
tesi, 10 Arnlık 1974. PAMAK; Gelir Vergisi Nisbetleri Yenide:c 
Tiüzenlenmelidir. A.g.m. 

(341) ÖNDER; A.g.m. ·Ayrıca bak. EnflE,_s;-rqnun Vergi Sistemi Üzt_;:;:·indo:,:i 
Etkileri, A.5.e., s.76-77• 
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vr:.n~1cktedir. Tabloda ülkemizde 1961-1977 döneminde asgari ücrEtl--c.r.· -

lc~r::j_len {:elir vergileri, gelir vergil,::rinin asgari ücretlere orar_ı 

j_le asgari ücretlerdeki ve gelir vergj_lerindeki artış oranları _ 1.-

:::-o·iü:mcktE:dir. Hesaplamalar ve eğilimler işçilerle b irlikte nısm~ırl;~:r 

için de geçerli olduğundan, ö.zellikle lhişük gelir grubundaki ü:::~rt-:.cli 

v. ım:u:ı.şlıların vergi yüklerinin, gelir::_c::t'indeki artışların oldukça 

ger j_s inde kaldığını gostermektedir. 

Y I L 

l~i6J 

196 5 

1967 

1969 

1972 

197<-

J~9 '/6 

1977 

Tabloda b elirlenen eğilimler ::-:;orülmektedir. 

Tablo: 93 ·1963-1977 .Doneminc"Lc Gelir Vergilerinin Asgari 
Ücretlere Oranı~ Asccı.ri Ücretlerde ve Gelir 
Vergilerinde Artı:] Oranı 

(Evli, ::i::kL Çoc:uklu Mükelleflere Göre) 
l Asgar~ Ücretler j Öc1cnon : Ödenen Ge:-:Sir Önceki .Döneme\ 
1
---· -p. _. Geli:c l_. lir Vergi;_:-Göre Artış Oran-

1
• 

Sigorta Pi- 1 Sigorta ı 
. 

1 
. K ı - K ! Verc:;isil sinin ,As- ları % ı 

r ım er ı e-' rimleri e- : A •• ... -1 
.. ( ) ..• garı Uc-. A_sgarı Ver ,.:,le~ e !. silmeden On- sildikten iL.. c 

ce i Sonra ırete pcrette ' 
i i Oranı % 1 

(l) ı (2) (:ı) b •
1 (4) ı (2~ (6) 

303.00 

330.00 

387.00 

585.00 

750 .. 00 

1200.00 

1800.00 

3300.00 

281.79 

300.30 

352.17 

532.35 

682.50 

:1080. oo 
' . 

'1584 .• 00 

: 2904.• 40 

4.00 

34.00 
i 
il26. JO 
1 

' 
!256,30 
1 

)663. 00 

7.67 

8.91 
ı 
(17.27 
i 

0.68 :51.16 
ı 

4.53 [28. 20 750.00 
i 

10.52 po.oo 271.47 

14 .• 23 :50.00 ıoı. 90 
! 

20.09 183.00 158.68 
-lo..... .. .. ··. 

Notlar: a) 1963-1967 dönemi, Türkiye ortı:üaması olarak as
€ari üc~etleri b el:i.rlemektedir. Bak.DPI 9 Yen~. 
Strateji ve Kalkıruna :Plti~ı Üçüncü Beş Yıl lS!7J-
1977, A.&.e., s.675, Tablo:527. - ~ 

b) 1969-1972 dönem:.nin asgari ücretleri, TI:Lerkezi 
Asgari Ücret Tcs1Jit Komisyonunun birj_nci o::::li::: 
için tesbit etti[i asgari ücretleri :~,oster:mek

tedir. 

c) 1974-1977 dönemi, IYlerkezi Asgari fjcret Tesbit 
Komisyonunun, tclı: bölge üzerinden tc:;sti t ettJ_ > 
asgari ücretleri bclirlemektedir. 

1969 yılına kadar asgarı ·U.cr::::·b gelirleri tabloda d2, :.:,ör:.a

(l"c.i.~>; [;ibi t gelir dilimlerinin kapsamı C~l§J.ncl8. kaldığından gelj_r V~;r

- iE:inc'len muaf tutulmuştur. Ancak 1969 y;ılJ.ndan i tibaren eloe ed:..ıc:ı1 
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<: EJ,~rc.rl. ücretlerden gelir vergisi l;:,:;siliiJ.eye başlanmıştır. 1969 ~;;-=.L~: . .:.

c"'.c'. asgari ücret için ödenen gelir vergisinin asgari ücrete ore.nı :_-;_;:~

c."le 0.68 iken, bu oran giderek artmı;:;; ve l972'de yüzde 4.53, l97t;:p 

:.'·L~ZC:. e lO. 52, 1976 'da yüzde 14. 23 ve ücre-t gelir i elde ı'3denler ;;2.:>> 

~-"eJ:;: artan bir oranda gelir vergisj_ yti.kii altında kalmaya başle.rc~:.v:~- :.·--

dır. 

Asgari ücret geliri elde edenlerin 9 çok yüksek bir vc:c ·:i. 

yüLü altında kalmcı.larının nedeni de bu c_ruptakilerin verr.::,ilerin<:~.-: :i 

r.:.rtış oranının, asgari ücretlerden çok daha hızlı artmış olmasınCnn 

ileri gelmektedir. Tablonun son kısmında da görüldüğ·ü gibi 1972 :··:·

lında asgari ücretlerdeki artış bir öncekj_ donerne göre yüzde 28~ 20 

olmuş, buna karşılık astsarl. ücretJ .. er için ödenen gelir vergisind.eJ.~i 

artış oram yüzde 750 'yi bulmuştı.u". 197 4 yılında da asgari ücretler

cl_cki artış oranı ;yüzde 60, ödenen c:;el::.r vergisindeki artış oranı ~rüz-

de 271.47'dir~ 1976 ve 1977 yıllarında ... .. tl d k' ' asgarı ucre er e ı c:"r ·,_;ı ;5 

o:ranı sırasiyle yüz d e 50 ve yü:ac1e 8 3 olurken, gelir vergisinde ki ~oı_r

tıg oranları da ;yuzde 101.90 ve yi.izc~.c 158.68 olmuştur. 

Tablo sonuçlarının da bEOlirlediği gibi, raranın satın 

[o0.cündeki düşmeler nedeniyle k2.nuni Dir zorunluluk olarak iki y·ıl rlr· 

!J ü" di.Azenlenmekte olan asgari ücı"'c/cle::ı:'e karşı lı k, t;elir verc;isi ,_-~i

l imlerinin ve oranlarının uzun süı--·::;l(.::r düzel tilmemiş olması, ülke::iz..,... 

ete asgarİ ücret :.seliri elde edenler aleyhine bir uygulamanın do.ğı:;.ıcsı-

na. yol açmış bulunmcıktadır. 

Gelir ver,:;sisi yükü yönünden Türkiye ile İngiltere 'yi -.,,·::ı_-

laştıran bir çalışmanın sonuçları, ulkemizde düşük gelir gruplerıran 

k :i.§ is EÜ vergi yükünün, İngiltere 'ye gore çok daha yüksek oldu,;~;;r, ': ,-;-·

·cz.::.ya koymaktadır. Orneğin İngiltere 1de yıllık 1500 S terlin9 Türki;/·3 1 

,:~ (: d e ı 500 ,s terli:airı yaklaşık olarak ka.rşılığı olan yıllık 52 e 05(, :.:.. 

~;r:;lir elde eden bir gelir vergisi nri.Ut::ellefinin kişisel ver[;i yli1=lc:,::: 

J.;:an~alaş tırıldığında; İngiltere 'de bu yükün yüzde ı, Türkiye' de ;~ .. -_:::

de 30.4 olduğu ort~ya çıkmaktadır. Bmıa karşılık İngiltere 'c:"le 25000 

i·' terlin ve bunun karşılığı olarak •.~a Tü..rldys 'de 867 .. 500 TL. eld,::; t-:">:c::n 

bir mükellefin kişisel vergi yükü İn[,il tere 'de yüzele 54-.8, TürkiJ·::: 1 

rlo ise yüzde 62.1 olmaktadır (342). Gurüldüğü gibi ülkemizde İn~:::J_l-cr:~

ro 'ye göre düşük gelirli gruplar aleyhine olan farklılık çok y-Tl:;:s c:k 

(342) Türk Sanayicileri ve İş Ada..ıları Derneği; Görüş 7 Cil t :6 9 S,.;;": • ;:~ 
Şubat 1978, s.32. 
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olurken- yaklaşık 30 kat- --~-·-yülrı:ıok elir grupları aleyhine olc.~rı 

farklılık ise ancak yüzde 11.3 oranındadar. 

Aşağıdaki tablı;da b elirlenen e(. il iı'nler görülmektE: dir. 

Tablo: 94 Türkiye ve İngiltere 'de Gelir Gruplarına 

Göre Odenen Vergi 

·---·-- ------------.----:-----------~---------,-, 
Kesilen Vergi :r.:Iiktarı 1 Odenerı Verı:;inin To~-·~: 

---·- --------:--------'-------ı--------+--=l::.::a~m~G!.:e:::::l:..;ı;;.;:· I;..:~ E:::.,' _:v:::,;'r;,.::a:::..;:t;.::ll:;_.ı.(Z:::...L.o) 
İ:cir:;il tere ! Türkiye ıl' İngiltere ' TErl-::iye j: İngiltere 1

1
' Türkiye ' 

_ _L~t~l~i~u~}J~-(~~-··~)-----~-~(~S~t~~~l~ı;·n~)--~l ___ (~ll~·~)--~ ________ _. _______ __ 
' !, 1 1.500 52.050 ' 15.30 i 

3.000 

Li. • 000 

7.000 

ıo .. ooo 

:104.100 
i 

;138.800 
! 
1 242·9 00 
i 
1347.000 

i ı 
ı ı:::. 000 : 520.500 
1 ! ı 

525-30 ı 

865.30 

1.885.30 

].162.50 

6.144.25 

ı 
ı 
ı 

ı 
ı 
\ 
\ 
i 

15.851 1.0 

40.721 39.1 

21.6 

26.9 49.7 

31.6 

41.0 57.0 

538.738 54.8 6 2.1 i 25 .. :JOO :867.500 ilJ.702.35 
L-----------~----------~----------~----------~--------~--------~ 

Kaynak: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği; 
Görüş, Cilt:6, Sayı.2, Şubat 1978, s.32. 

c. Vergi ):'apısı ve Dalaylı V•.;)r:.:.'ilerin Ağırlığı 

Vergi yapımızın, vergi kapasitesini bütünü ile vergilen

di~-"r: •'.:ıı:.cBi ve vergi sistemimiz içinde dalaylı vergilerin ağırlık ka

z.:.rL!>sı da;ülkemizde ücretli ve maaşlılar yönünden kişisel gE-:l1r da

,:;ııı,>uıu oluinsuz yönde etkilemektedir (343). Ülkemizde :politik ya da 

:po~:_:;_tik olmayan nedenlerle, birçok vergi :;:ay~-ıağının önemsenney ecek de

rocc:.c v;:;.;rgilendiği bilinmekt.edir. :Su dtu"'ı...ınıla ilgili bazı tesbitler 

şu~u.ar olmaktadır: 

- L975 yılında yurtiçi faktör u~lirinin yüzde 30 'unu alan 

t2.J_~ ı~!l kes iminin 9 gel ir vergiler ine ka tk ı s ı 19 7 5 yılında 4 7 5 lViilyon 1C.,. 

ilc aneale yüzde l. 4 'dür. Destekleme alımları ile yaklaşık 50 Milyar 

J:.L. bir h:cı.ynak aktarılan tarım kesiminin, vergi yükünün çok önerrısiz 

(3~-3) :Bu konuda bak. İlhan ÖZER~ Vergi Sister;;imizin 10 Temel Sorunu 1 

J_s_:c_?.nbul Sanayi :)dası Dergisi, Yıl 12, Sayı 142, Aralık 19771 

s.3-5· 
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olduğu açıktır. Tarım kesiminin ver ~,ilendirilmesi, kamu harcamals.:.·ı 

iC{in gerekli kaynakları·sağlayabilccei~j- ·gibi, aynı zamanda da bu :.c-

s j_ınd. ~~.~~ .. gelir dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunacak vo 

ülkedeki talep enflasyonunun hızını kesebilecektire 

- Yine aynı şekilde Gelir Vergisi Kanunu 'na tabi olan lıiz

Ilıet, serbest meslek, ticaret ve sanat erbabı gibi 
1
gdtürü mükellefle

rin de ödedikleri gelir vergisi yükü yüzde 0.5 olmaktadır. Bu durcu:ı 

da Gelir Vergisi Kanunu 'muzdaki go türü usul gereğince vergilenen mü

kellefler in) ödeme s i gereken vergilE:ri &,ereğince öd.emedikle rini ya e a 

.iıiç ödemediklerini gdstermektedir. Bu nf::denle de Gelir Vergisi Kanunu' 

n·-·~-:. hizmet, s er b e st meslek, ticaret ve st=, na t erbabı ile küçük çift~~i-

1erin vergilendirilmesinde uygulanan ~~ötürü usulün daraltılmasını ve 

götürü gider emsallerinin gerçeğe yaklaştırılmasını sağlayacak bir 

esnekliğin getirilmesi zorunlu olmaktadır. 

- Gelir Vergisi Kanunu 'muzun gUnümüzde artan kamu harcs.r:ı:c.

lerını karşılayabilecek ve yeniden :.:.ıslir dağılımında etkinlik sa ~J_c:_

yc:<bilecek bir esnekliğinin de kalrnaL'tı,J,ı görülmektedir. Kanundaki t~cc~2;ı 

istj_sna, bağışıklık ve indirimlerle, götürü usulle vergilendirır;.e '-.;

ı:cmli vergi kayıplarına yol açmaktadır. Bilindiği gibi enflasyon nc

d.·.miyle etkinliğini yi tir en asgari c, eçim indirimi, özel indirim ve 

artan oranlılık ilkeleri de düşük -::,elirli grupların yara,rına clınelc

tc:m çok, aleyhine işlenıneye başlamıçı bulunmaktadır. Bu durumda Ull:o

mizcleki ekonomik ve sosyal gelişmc,J.crc lıağlı olarak da günfu1 koşlüla

::;:·ına uygun yeni vergi. tarife. ve dilimlerinin düzenlenmesi, hüldil:'" d:;J.er 

için zorunluluktan ds ötedeibir r.J.:rev olmuş bulunmaktadır. 

-Bilindiği gibi gelişmekte olan ülkelerde gelir bölüşUmt;.rı

cleki eşi tsizliklerin nedeni olarak, servet farklılıkları gösteril

mcktsdir, Bu amaçla da servetler üz erinden alınan vergilerin, ysni

(,e:rJ gelir da[;ıtıcı etkilerinin olurillu olduğu görüşünde birleşilmeJ:::te

uir. Buna karşılık 1975 yılında servetler üzerinden alınan bütün ver

c;ilerin, toplam vert,i gelirleri içind;;ki :payının 0.90 olduğu gör~j.l

mcl-:tedir. Bunun nedeni de bu ver:.;ilsrin oranlarının çok düşük oh.ı<::\sı 

\ile, rayiç değerler~n mükelleflerce düşük gôsterilmesidir. Rayiç (~c;-

.·_c:'r beyanlarının 5 yılda bir yapılması ve bu beyanların da kontrol 

c~dilmemesi, vergi hasılatının azalmasına neden olmaktadır (344) • 

(344) OZER; A .. g .. ın.,, So5. 



Sc:cvetler üzerinden alınan Gayrimenl:ul Yıymet Artışı Vergisinde de~ 

cıııltk vergisine esas ola:n rayiç dc_'~~crin iktisap maliyeti ole.rak kt:.~bul 

e;ci.ilmesi de,ver;iden kaçınmaya fırsat verdiğinden adaletsizlikler 

;}'2ratmaktadır (34-5). Yalnızca 2,a;y-rirııcmkul rantlarında 50 Milyar n,.lık 

b ir vergi potansiy-eli olduğunun ile rj_ sürülmesi, ülkemizdeki ver ~i 

:~c:,fbını belirlemesi yönünden ilgi çc:JanE:ktedir. ·e-enel olarak da t:ı:co

;;üzde servetler üzerinden alınan vergj_lerin veriminin çok düşük cl

d.ugu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle c1e özellikle emlak vergisi yc:rrL)n

dcm yeni kontrol yöntemlerinin geli9tirilmesi zorunlu olmaktadır. 

-Düz oranlı olan Kurumlar Vergisi'nden bugünkü dururrr:__;x1c:~. 

L~"'l ir dağılımındaki eşitsizlikleri gidorici b ir etkinin b ekl enemcC:.:l.

_j;i, ayrıca alınan vergiler in b ir kısmı da tüketicilere yansıdı ~;ı ı

çj_n K-urumlar Vergisi 'nin dolaylı v·er_~~iler gibi gelir dağılınuru i':.~2<:: 

da eşi tsizleştirdiği ileri sürülmcktcc~ir (346) • ÜlkemizdE: toplam -.--·:r

cilerin yüzde 5.1 'ini şağlayan Kur\.unlar Vergisi 'nin, genellikle ~:c•.J,:-.t 

az vergi ödemek için amacından sap~ırıldığı ve ll 
• • • k:uruml& rı n 

n-lm ekonomik nedenlerle değil, ailG ;ı irketi olarak oluşturuldu{1u ve:; 

<c.~-ı.s. az vergi ödemek için de bir çıkış yok olarak kurum gibi kul=_G.:ı.ı-

clJ.kları" belirtilmektedi-r. Bu ne;denle 25 Milyar TL. lık bir vergi J;e;:.y

na{;ı olduğu tahmin edilen. bu alanın vere;ilendirilmesinc1e, KurUınla:c 

'v~;ı':;isi ile ilgili vergi dışı dv..r'wıılc:ı.rın ayaklanması ve kurumlaşma 

f<,~ da holdingleşmE: şemsiyesinin kaldırılması teklif edilmektedir ( 3~-7) 

J)<:: ·_·ı tılmayan karlc.rıri vergilendirilmesi ve vergi kaçırmanın önlenme

si zorunlu olmaktcdır (348). 

- Harcame.lar üzerinden alı:;ıs.n Genel Gider Vergileri, Özel 

Gider Vergileri ve Gümrük Vergilerinin de günün koşullarına [:';ÖrG y·_;

niden düzenlenmesi gerekmektedir. ö]_1celikle de Genel Gider Ver.::;;ilcri, 

1i·oplu Muamele Vergileri olmakte.n çıkarılnıalıdır. İlk yıllarda zor-t..ı.n

luluklar nedeniyle belli sayıdaki büyük işletmelerde uygulanan ve ilL 

is-cihsal malları üzerinden alınan '~or·lu Muamele Vergileri, tek 1-G:ı.uc-

( 345) Yılmaz ERACAR; Türkiye 'de V or ci H eformu Nasıl Başarılabilir? 
Milliyet Gszetesi, 22 Ocak 1977. 

( 346) ARSAN; A. g..lll.. 

( 347) Bu konuda bak. ŞANVER; A. C,•f. 
(J'i-3) Aydın AHISK.lq "Türkiye 'de V.::1sıtusız. Vergi Gelirini Artırmc:J-;: 

İçin AlınınasJ_ Gerekli Tedbirler 11 ,'l'Urkiye 1de Vergi Kayıplarının 
Önlenmesi Sorunu,İ .. Ü.İi,?letmE; :8''2kliltesi Yayınları No.7l,İstai:·ibuJ 
19779 s.25. 
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nıeli ve yüksek oranlı olduğu için lJu vergiyi ödeyen sanayi kolları 

. 2,0· inde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bu nedenle de Toplu Muame

le Vergilerinden~ Yaylı Muamele Vergilerine t,eçişi sağlayacak şekil

de kapsam genişletil erek (349) P Gider V:;J:·gj_lerinin genelliği ve es

nekliği sağlanmalıdır. Bilindiği gibi ö_r:; ülkemizde Gider Vergileri--

ıı::..::ı~ Katma :Değer Vergisi haline dcinüşl;ürülmesi için çalışmalar ~taJ)ıl-

nıg bulur.ılll.aktadıro üzel Gider Vergilerinin de lüks tüketimi önleyc:

cek şekilde bir vergilerrıe amacına kavt.:ı.ştu.rulrrıası da, bugün için ver

:;i adaletini sağlamanın ötesinde ayın zamanda ekonomik bir zorunlu.

luk olmaktadıro Özellikle özel otolara uyg"Ulanacak ağır vergi yükl.i.

nün, çok yönlü etkileri olacağında ı:{Li.pl~e yoktur. Gümrük Ver-gilerinin 

C::.ç: kaçakçılığı önleyecek, milli sanayiyi teşvik edecek ve üretimi 

artıracak bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bilindiği gibi De 

i_<: llikle son yıllarda, döviz israfı ve haksız rekabet kazancıncj. ;{c:1 

<ölÇc:tn i thalat kaçakçılıklarının ekcnomiye olumsuz etkileri önemli iJo

yutlsra ulaşmış bulunmaktadır (350). 

- Gelir Vergileri 'nde ücretli ve maaşlıların vergilerini~ı 

:::-,:r~ıakta kesilmesine karşılık, ticari ve s er b e st meslek k2.zan.çlarııı

c"i.a verginin ertesi takvim yılı içi:nde ve üç taksitte tahsil ediLııcsii 

··.; ~;r c:·, il em e ilkeleri ve vergi adaleti ,_von ünden s orunlar ortaya çıkarııı2l:

·caC.ır. Tüccm~ ve sanayicilere takvim 3rılı içinde sağladıkları ka~o,rmç

ları vergisiz olarak kullanabilme olana,:~ının sağlanrrıB. sı, bu gTuplara 

Cl evlet aleyhine önemli parasal fayda se:1 t,lamaktadır. Bu uygulama ayı:.ı 

2:.:-~manda yüksek enflasyon hızı nedeniyle, devlet gelirlerinin kayba 

u{;ramasına da yol açtığı gibi gelir vergisi mükellefleri arasında 

da adaletsizlik yaratmaktadır .. Bı::lirtilen nedenlerle de, böyle bir 

uy[;ulamanın haklı olduğu söylenemeyecektir. 

Vergi ihtilaflarının süratle çözümünün sağlanarnamasınırı. 

cla, vergi gelirlerinin tahsili yönünden olumsuz etki lE: ri olduğu ve 

"E2zinenin bu dur'lundan dolayı milyonlarca lira zarara girdiği 11 b(:::J.i::.:'

~..::t·q~J.ıcktedir ( 351). Mali kazan.cın etkihl,ığinin artırılması; bu nede:rılr; 
CJtı-_9). O_ZER_r_ A. g.m., f?.• 5 .•.... ____ -
( 350) Bu kısmın sonunda vergi yapımız içinde delaylı vergilerin kc:.::~c::n

dığı ağırlık dolayısiyle,harcamalcı.r üzerinden alınan vergilo:.ı.··:~ 

tekrar dönulecektir. 

( 351) Bak. Milliyet Gazetesi, Vergi İt:Lrazları Yıllarca Bekliyor, 
22 Şubat 1978. 
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dncfuli olmaktadır (352). 

Vergi yapımızla ilgili olarak belirlenen tesbitler, ver2;i 

~i <:~}JJ.mızın ücretli ve maaşlılar aleyhine işlemesinin nedenlerini cr·~=--

:ıra koymaktadır. Bunlar yanında vergi yc:ı.pJ.mızın dolaylı vcrc:iler üze

rıne J~urulmuş olması da önemli bir sorun olmaktadır. 

Bilindiği gibi dolaylı vergiler gelirlerin harcanması 

sEıda bderımekte ve genellikle de, fiyatlar yoluyla vergilendirilen 

:ı::ıE'.l ve hizmetleri kullanan tüketicilerin tizerinde kalmaktadır. D_:f_L"U.k 

c~üir e:,ıruplarında p;elirlerin çok büyük bir kısmı tüketim için harcc:m

C:',_J_,:~:ından da i bu grupların ödedikleri vergilerin gelirlerine oranı daha 

~~~ l;:.:::.ıck olmaktadır. Bu durumda dolaylı v~:.::rgilerin tüketiciler in ödc.n!.G 

.r:;Lt~:lc:ı::ine 2,öre ödennemesi, dolaylı vere:,i ytikünün büyük bölümünün dü

sF~-]~ celirli gruplar olan ücretli ve mD.aşlıların üzerinde kaldı~_;ını 

c;üstcrmektedir. Çünkü ücretli ve me.asılılar ödedikleri dolaylı ver~;i-

1er1e, sigorta pirimlerini diğer gruplar üzerine yansıtamadıkları e;i

b i' iryletmecilerin tüketiciler üzeri:ne yarısı tabilclikleri vere;i ve si

c,or-Go_ pirimlerinden payıarına düşen yülrı.i de çekmek zorunda kalnıakt~ı

'"'ı:'la:c .. Bunun yanında katlandıkları vergi yükü de, toplam 0-'0lird0n 

nlclıldarı paya güre daha yüksek olmalci:;adır. Bunun nedeni de yansıtı-

lan b-t. tün vergilerin. düşük gelirliler in vergi yükünü nisbi olarak (;ı
/ 

]ı.c fazla artırması~ır (353). 

Ülkemizde vergi sistemimizin clolaylı vergiler üz,erine kı_.___ 

r1.üduğu e:,örülmektec1ir. 1963 yılında toplam vergi gelirleri içinde ;_/"L~s

Cc 6~' olan dolaylı vergilerin payının7 1975 yılında yüzds 53 'e dU~:-c-L; __ 

görülmektedir. Belirlenen eğilimle.r, gelişmiş ülkelerle karşıll::.sı

t;ı:_'ıldığında görülen onemli düşüşlere rağmen yine de, ülkemizde dol~'.J·

lı vergilerin toplam verc;iler içindeki payının oldukça yüksek old':ı.:·:-c~ 

c:.c<;2.ya çıkmaktadır. Bu oran gelişmi9 ü1kelerde genellikle yüzde )i) 

-,.;<; dc:ıha aşağıda olme,ktadır. Gelişmek-'ce olan ülkelerde ise dolaylı ver-

( 352) Bu konuda İs-tanbul Defterdar ı N[:dl Çelenoğlu 'nun b ir beyc:mı :;_~-
gi çekicidir. "Kontrol ve tef·tisı elemanlarının ve vergi dairc:-
lerinin çabaları sonunda mükelleflerin bildirimlerine btitün -Jr.:-1'

C:,i tahakkukunu...rı yüzde 5 oranı:ı.ıcla bir ek yapılabilmek-te 9 bu ek 
gelirin gerçekleştirilmesi için de Vergi Usul Kanunu 'nun eyeu
lama yöntemleri nedeniyle, beş ye. da onyıl beklemek gerekrrıek:_;·_:;

dir. 11 Bak. Milliyet Gazetesi, 27 Ocak 1978. 

(353) Bu konuda bak. DİLİK; A.g.e. t· s.l-91. 
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cilerin oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu görülmektedir. yı-

lı.rıda dolaylı ver!5 ilerin toplam verc,iler içindeki payı ülkemizde 2'L:,z

c1c 62 olurken, A.:B.D.'de yüzde 10.0, J-aponya 'da yüzde 37.98, İcvcçt 

c~ c yüz d e 5 O. 86 , İtalya 1 da yüz d e G 8 • 9 1 İran 1 da yüz d e 77. 2, Tayla=.1r::. 1 c'~. a. 

yüzde 8 5 • 7 olmuş tur ( 3 5 4) • · 

.. ;dolaylı 
Ulkemizde verg"iierin düı;nJ.k ~<:::lirli gruplar, özellikle (c; 

ücretli ve maaşlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin nedenleri olr:.:c2lc 

çnmlar ileri sürülebilir; 

- Dolaylı vergilerin e;e_lir<;; g~">re azalan oranlı olması? ·;rer-
1 

gi yükünün adaletsiz dağılımina yol Bçarak gelir dağılımını dah~::. de:~ 

bozmaktadır (355). 

- Genel olarak ülkemizde dolaylı vergilE";rin oranları y·~.;~.:

;::ıektir. Miktar ve oranların tesbitinde devlete gelir sa,\?,lamak arııac:ı 

i.:stün gelmiş ve sos·yal adalet ya c18. yeniden gelir dağıtıcı etkilc;.~ 

önem kazanmamıştır (356), 

-.Bilindiği gibi dolaylı vergiler tamamen fiyatlar üzuri

:r:.c eklenmekte ve ,zenel olarak d·a global k~rı azamileştirme yerine, 

birim k~rın çoğaltılmasını amaçlamE:ktadır (357). 

- Dölaylı vergiler fiyatları yükselterek net ücret ve ı;k~2~ı 

:_:,(·lirlerinin satın alma gücünü di:qı.;irmekte, buna bağlJ. ıolarak da bu 

(Tupların refahını ve aile hacmini küçültücü etkilerde bulunmakte-

c1 ır ( 358). 

- tJlkmnizde dolaylı ver2;ilerin yüksek ve düşük gelirl~ bü

tün tüketiciler in üzerinde kaldı~ı, başka bir deyişle bütün tüketi

cilere yansıdığı ve tüketicilerin de gelir gruplarına göre farklı

laştırılamc.dıkları bilinmektedir. Çünkü şeker- tuz, elektrik, S'J., 

sigara gibi bütün gelir gruplarının tükettiği temel tüketim mac1:·. ~.:.L:..-

(354) ARSAN; A.s.e~, s.l04-105,. Tablo;28. 

(355) H.Üren ARSAN; Vergi Adaletsizliği, Tercüman Gazetssi, 30 Oc.::iJ;: 
1978. 

(356) ZAİM:; A.g.e., s·.l 78. 

(357) KIZILYALLI; A.g.e., s.239. 

(358) ZAİM; A.g.e., s.179. 
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rinin birer delaylı vergi kaynağı· oldu(;u
1 
bu nedenle de düşük ve yi.:~1,:

sek gelirli bütün tüketicilerin aynı oranda vergi yükü altında kal

Clı,'iı bilinmektedir. 

Belirlenen eğilimler gözönüne alındığında gelir bölt'ty. ··.

nün dengeli olmadığı ülkemizde temel tüketim maddelerini kullanm<.'.J:: 

2j02."'unda olan düşük gelirli. gru)2larJ:n 9 özellikle de ücretli ve maas~

lıların yüksek gelirliler gibi vergi yükü altında kalmaları adil ol-

maya caktır. 

Bir aşama olarak lüks tüketimin vergilendirilmesinin, bu 

(;:t-ı:ı.:;:ıları önemli dsrecede etkilemeyece~i ileri sürülerek dolaylı vex·

gileri savunmak mümh~n olab~lir. Ancak bunun da ülkemiz yönünden tar

tışılabilir olduğu açıktır. Çünkü ülJ.;:emizde buzdolabının, televiZJTO

ı:ıun, dikiş makinasının l:üks olup-olmaclıGını belirlemek kolay olm8.:ı::ıo.k

tadır. Bu nedenle de gelir bölüşJJn~mün d8ngeli olduğu ülkelerde c1o-

lc .. ;ırlı vergilerin yeniden gelir da:sJ.tıcı etkileri olduğu ileri sürü

lebilir. Çiliıkü gelir bôlüşümü den:e~·.li olduğunda, tüketirnde bulunul·L:.:c

J:.:en ödenen verc;i ile gelirler de t::özönüne alınabilmektedir. 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel lViüdürlüğü'nün b ir yayının

cıa da 11Diğer taraftan delaylı. veı·r)iler bunların tüketicilere yarısı tı-

lo.bilmesi ve genel olarak gelir a:rtcırken düşük oran gösteren gic1cı·

J.crle ilgili mallEırdan alınması nc(L.:niyle, azalan oranlı bir kt:Jrak

·:;er arzetmektedir" denerek, bu nedenle n •.•• delaylı vergilerin a::.·

tGn oranlı yönünün geliştirilmesi için .serekli tedbirlerin alınaca(;ı 

•••••• dengenin sağlanmasında ysterli derecede etkili bir araç Gle.-

ru.~;: kullanılacağı·" belirtilmekt.eC:.iı'' (359). 

d. Vergi İdaresinin Etkin Olmayışı ve Vergi KaçakçılıLı 

Ülkemizde ücretli ve maaşlılc:.r aleyhine yatay ve dikey ver

gi eşitsizliği doğmasının nedenler-inC.en birisi de vergi kaçakqılı ')-

c~ır. Vergi kaçakçılığı gerek vergi adaletsizliği. yaratması, gerekse 

:J cı:. uçları yönünden önemli olmaktp.dır. Ekonomik yapı ve enfles,yoniı:-:> -:; 

( 359) T. C .Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü; llirkiYG 'de Ve:.~
gi Yükü, Ankara, 1972, s. 35 •· 
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L.cl iş.n 81 c::::·.: ıı vergi kaçakçılığına yol açtığı ileri sürülebilirs e ele, 

vcrc:,~i jdar;)sinin yeterli ve etkin olmayışının asıl neden oldul~unc1::;:. 

~:liphe yoktur. Vergi idaresinin etkin olmayışına bağlı olarak da ver

e;i kc:lçakçılığı, ülkemizde kişisel ::::elir dağılımını bozan önemli et

kenlerde~ biri olmaktadır~ 

DaJ:ıa en c'? ücretliler J.ze:c:·· inCieki gelir vergisi yükü incelo

nirken de go::r.:üldü;?:ü gibi 9 1975 yılın•Ja ücretliler toplam gelir veı·,.:;i

fJinin yüzde 63.?'sini ödeyerek, c;clir vergisini bir anlamıyla ücret 

ver ~)-s i baline dönüş türmüşlerd i:r;'. Bunv.n sonucu olarak da Türk Ve;rci 

Sistemi 1nde verGi kaçakçılığı, verGi yülcünün dağılımında adalets5.~',

LL1c yaratan önemli bir etken olmaktrüJ.ır. 

İstanbul Sanayi Odası 4nca ;y-arılan b ir ara ş tırmaya gore, 

·t.U}.ccmizd e 19 75 yı lı nda tarım dışı ::' clci:;orlerde 6 8 Milyar J.'L. gelir vcr

.:;isi kaybı olmuştur,. Bu kaybın 22 JiJ:ilyar TL.sı ücretlerden, 46 lVIilyar 

TL. sı da ücret dışındaki diğer gelirlerden doğmuştur (360). Bu kayoın 

1977 yılında da 70 Milyar TL. olduGu il er:. sürülmektedir (361) o 

Aşağıdaki tabloda ücret clışı ,~;ulirlerdeki vergi kaybı r.·5-
r i.il.m ektedir., 

!YİLLAR 

ı~?l 
~ -
1972 

1973 

1974 

1975 

Tablo~ 95 1970-1975 Doneminde Ücret Dışı 

Gelirlerde Ve:.r (i Kaybı 

Ödenrnesi Gereken Ödenen Gelir Vergisi ı·· 
1 

(TL. Olarak) 

Gelir Vergisi G::.:lir Vergisi Kaybı 1 
------"~-------'----------~-~ 

15.541-000.000 

21.806. 000.000 

3lo078,000e000 

45e385,.000,.000 

56.574 ~ ooo. 000 

2 • 6 28 e 000 o 000 

].644.000.000 

4.790.000.000 

7 • 2 09 • 000 • 000 

10.740.000.000 

1 
12.9L3.000.000 · 

18.162.000~000 

26.288.000.000 

38.]56.000.000 

45.834.000.000 

Kaynak: Mehmet MEI:V1İK; Vsrc;i Kaçakçılığının Boyutları, 
J:stanbul Sanc·.;z,.i __ Oclc:sı Dergisi 1 Yılol2, Sayı.=-,~3, 

15 Ocak 1978, s.l8, Tablo :IV. 

Ara ş tırına sonuçları~ ülkemizde vergi kaçakçılığının yal-

(360) Mehmet MJJ.ıÜK; Vergi Kaçakçılı(;~Lnın Boyutları ,jst9_nbu}_ §_§?a~~~. 
Odası Dergisi, Yıl 12, Sayı.l43 1 15 Ocak 1978, s.l7-l8o 

~·-·----·-~---···· 

(361) Milliyet Gazetesi, 19 Şubat 197G. 
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nızca ücretli ve maaşlılarla 1 di{~er faktör sahipleri arasında r)li:1a

dığını göstermesi yönünden ilgi çekmektedir. Çünkü araştırmaya :;:-;re 

1975 yılında toplam 5.479.000 ücretliden, ancak 2.869.000 ücrc .iJ~irı 

vere,i ödediği görülmektedir. Buna karşılık ücretliler in yakle,~}ıı .. .- yc,

rısı olan 2 .610. 000 ücretlinin, ticari işlemlerini muhasebe kaTıtlr:

rı dışında izleyen ve işç_i ücrctle;rini maliyetlerine geçirmeyen i]

letmelerde çalıştığı ileri sürül::rtektedir (362). Bu tür ücretli1·:r::Ln 

genellikle kU.çt"Lk işyerlerinde deve:ımlı olarak çalışanlarla, geçici ya 

da mevsimlik olarak çalışanları kapsadığı il er i sürülebilir. A.ıı.c~i'.k 

aynı gelirleri elde eden diğer ücrctlilerin vergi mükellefi oL,lC::!,ii.ı

larına karşılık, bu gruptakilerirı verci yükü dışında kalmaları LlC:CC;t

liler arasında yatay ve dikey vc:r;:~i e§ i tsizliğini doğurmaktadn~ ·(363). 

Araştırmada ücretliler dışında ve tarım dışı kes:L-nlerdc el

ele edilen rant, kar ve faiz gcüi:clcri üzerinden de 1975 yılında 5G 

I.'.:i.lyar 'ı'L.lık vergi alınması gerckinken 9 10 Milyar iL. lık gelir vc:ı ..... :.,i

si alındığı ve 46 Milyar l'L.lık bj_r kayıp olduğu ileri sürülmektc;c~ir. 

Gerek ücretliler ve ::,erekse tarım dışı sektôrlerdeki cJ.i;'.er 

faktör sahipleri yönünden vergi kayıpları c;örülmekle birlikte, :;elir 

vere,isinin de yüzde 63.2'sinin ücretliler ve maaşlılarca ödenci(,'i bi

J.inmektedir. Dii;er faktör sahiplerinin ise gelir vergisinin ancak 

yüzde 36.8'ini ödemeleri 9 bu grupların büyük ölçüae vergi kaçakçılı

:::S·ı yaptıklarını ortaya çıkarmal;:taclır. Daha önce (88) No .lu tablodn 

r,t!rüldüğü gibi, ücretlilerin yı).rtJ.çi faktör gelirleri içinde 19'75 

yılında gelir vere;isi yiikü yüzde 15.?1 olmasına karşılık, dig·.:::r :c?;:..k

tör sahiplerinin vergi yükü ancak yuzde 3. 23 olmuştur. Belirl::;;:ı:ı.c:;,J. bu 

ci?, ilimler de, vergi kaçakçılı (;ı nedeniyle gelir vereisi yükürr::.J.l: 

kcllafler arasında adaletsiz da2~ldıtını göstermektedir. 

Kenan Bulutoğlu tarafın(-'lan ileri sürülen bir görüşe ,,J:~.'E:: 

·-

de 9 "Türkiye 'de gelir ver:§:,isi ta.m olarak uygulanmış ve ver ci :;;. (~n·ıl
mE:.sı da onlanmiş olsaydı, yurtiçindeki bütün mal ve hizmetlerdeL ::ı.-

. (362) ıvıa.ıiK; A.g.m., s.18·. 
(363f:Ar3ştirma .. ,..da~,-5-_-479.ooo ücretli ve maaşlıdan hareket edilme:t~tc

dir;· 1ıncak' bu' riıkamin gerçekçilii~i:i tartışmalıdır. Çtlnkü "26 E
kim 1975 GenE-:1 Nüfus Sayımı % 1 Örnekleme Sonuçları "na göre. ,1:2 
ve daha yukarı yaş lardaki ücretli -maaş lı sayı sı 4. 529.545 o1c.
rak tahmin edilmiştir. 12-15 YL'.fJ grubunun çıkarılmasiyle ücrc;t
li ve maaşlı sayısı 4.065.399 ki;ıi olmaktadır. Bu nedenle üc::ı."'ct 
gelirlerinden kayba uğrayan 22 J!!ül~r~r 'l'L.nın çok yüksek olarcı.k 
tahmin edildiği gorüşündeyiz. tJcretliler sayısı için bak. s. 331. 
Tablo :16. 
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lınan dolaylı verc,ilerin tanıarnını k2,ldırmak 11 gerekebilirdi (364). 

Vr::r ti kaçakçılığının ülkemizde y-elnız ca .t,elir vergilerinde or·~~o;'{z:ı. 

çıkmadığı, çoğu zaman işletme verc.iJ_sri ile giim.rük vergilerinde 1J.e 

ver~gi kaçakçılığı yapıldığı bilinmektedir s 

Gorüldüğü gibi ülkemizde veı·gi idaresinin yeterli etLüı

likte olmaması, vergi kaçakçılı~sı yoluyla gelir dağılımının bozl-U

masına neden olmaktadır. Çünkü vE;r{:.i uygulamasındaki bozuklukls.rı:ıJ 

c-nemli kısmı' idarenin yeterl·i ve -etkin olmamasından ileri celmc;Jc

tedir. Vert:>i idaresinin bugünkü C urumunu devam ettirdiği sürece ,-·._cc:c-

c.i yapısı ile ilgili hiçbir dUzeltmcnin kendisinden beklenen so:nuci..ı. 

veremeyeceği kom.ısunda e örüş b .irliği olduğu ortaya çılmı.aktadır ( 36 5). 

Bu nedenle de vert:,i idaremiz, ctli::inlj.k kazanarak vergi kaybını ;/,~·. cla 

verc:Si kaçakçılığ·ını asgarı düzt:ye inc'lirdiğinde,vergi sistemimizin --· 

yemiden 6elir dağıtıcı etkilerinin artacağında şüphe yoktı..ı.r. B,·:ı-ı';n 

sonucu olarak da; 

Devlet kamu harcainaları için yeterli kaynakları s<.:t:~ıa~ra

cak ve kamu harcamaları yoluyla ekonomik kalkınınayı vs yenid en · -~ 

lir dağılımını gerçekleştirebileceldir. 

- Kamu harcamaları için yeterli kaynaklar yaratıldı;_:;ınc:~a 

da, enflasyonist eğilimleri hızlcmli.ıran finansman yollarına bo.sıvu

rulmayacaktır. Bunun sonucu olar<:.Ic da~ gelir bölüşümünü düşük :::ol. ir-

l . .... ı gruplar aleyhine bozan enflasyon:)n onemli nedenlerinden b ir isi 

kontrol altına alınmış olacaktır. 

-Yüksek gelirlilerin li.,~ks tilketim harcamaları ve israiçı 

davTanışları ver1..iler yoluyla kısalacağından 1 talep enflasyonu öı:.

lelli~iş olacaktır. 

- Verc,i idaresinin etkinli,~ine bat~lı olarak da "Vergi ka

ç;c,kçılığı yapanlar, vergilerini dürüst olarak ödeyenleri de olı.mı

suz yönde etkilsyemeyecekler ve onL-:rı da adeta ksndi dogrul tul-srı-

na çekemcyeceklerdir 11 ( 366). 

(364) Bak.Milliyet Gazetesi, 26 Ekim 1977. 

(365) YAŞA; A.~.m. 1 s.96 .• 

(366) Erkan ALTACJq Vergi Verenler İle Vergi Ödemeyenler, IV:lilli;~e~ 
Gazetesi 1 21 I'v1ayıs 1976. 
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ı. Genel Olarak 

Daha önce belirtildi.'~i {:';ibi kamu yeniden gelir da ·,;:.cı 

araçlarından biri de kamu harcamalarıdır • Genellikle de yc:;nidsn 

~,elir ö.ağılımında kamu· harcamalarının, vergilerden dahe, etkin cl.. .. 

so;ylenebilmektedir. Çünkü kamu harce.r:~,L.lB.rı ilet bu harcamalardarı ;;,-~ 

r<. l"ls.nanlara gelir transferleri yapılmakta ve bu grupların :;el:i.c·lc:..'i

:::: in artırılması amaçlanmaktadır. Oysa vergilerle gel ir y8ra tıım,_,,_sı 

yc:rine, gelirlerin farklılaştırılmc.~sı düşünülmektedir. Bcm'Lı.n so:r~"ı.c:·_ 

ola.rak da devletler, kamu harcamale.l'ını aktif bir gelir da 1ğılımı · ıo-

1itikası olarak benimsemiş gözük:ınektcdirler• 

G~lir düzeyine bağlı olarc::tk vergilerdeki '1Artan Oranlı 

Vcrgileme 11 ilkesin_in aksinet kamu harcamalarında 11.Azalan Oranlı Hc.:r

Ct'·un.a ya da Yararlaruna 11 ilkesinin c;~Tçckleştirilınesi halinde, grsli:ı." 

C~.~~.~).lımını: 'düşük gelirli gruplar J.olıinc; değiştirebilme olanağı c~<-

Bilindi,_:;i gibi kamu haruamal&rını gerçekleştiren kaynak, 

(: •2-Vlet gelirleri olmakta ve d evle·:; (,\.;lirleri içinde de vergiler ::Jncm

lj_ 8{5,ır·lık taşımaktadırlar. Ancak '..ül;:emizde 50 yılı aşan devlet t::;c

rübesi de 1 devlet §,8lirlerinin belirlc:::r:ı.en talebe gdre yeterli sE;~n-

labilecek bir harcama düzeyinin genclJ.ikle çok gerisinde kaldı.~ı:cı:ı_ 

c~östermektedir. :Buns. bağlı olarak da kamu ke~iminoe yapılması if:ı·[;n-

ncn yatırım ve hizmet üretiminin yeterince gerçekleştirilerncdL_;,·_ ···~._ 

. ' 

taya çıkmaktadır (367). Bunun nedenleri olarak da; milli gelirLı. ,_ 

~"~Xklüğü ile, özellikle vergi gelirlerindeki kayıplar ileri .sUrü2.e~_..:.:....

mcktsdir (368). 

Kamu harcamalarının yenic'len €Y~lir dağıtıcı etkileriıı:~::ı ·--~c

:.Lirl enmes i yön'Un d en kamu harcamalarının GSJY.IH 'daki büyüklüğü ;y-a:ı:ı:ı.tıC:~r~. 

( r· C' ) \ 3o;..5 Ülkemizde 1971-1976 .. doneminde l;:amu harcamalarının (Konsolide; 
:Bütçe Ödenekler inin) GSIVIH 'd ald oranları sırasiyle 20. O~ 21. ,~', 
20.] 9 19.6, 20.4 ve 1976 yJ.lıJ.ldB da yüzde 23.6 olmuştur. Be:~L. 
bztin AKGÜÇ? "1977 Mali Yılı Bütçesi", :Banka ve :i.;;konomik :tc
rumlar , Cil t :14, Sayı_. 2, ~ubat 19 77, s. 7 ~ Tablo :ı. Halil Nc:::c~r~r
oglu ülkemizds. Konsolide Bütçe r::tkaml.arına mahalli idareler:.'.:1 
.harcamalarıyla, iktis~d1 dsvlct teşekküllerinin hs.rcam.aların::ı..:ı. 



- 595 -

.'i..::~~.·cc:.Ga gruplarının toplam kamu. harc~·.::ıc.üe:rı içindeki nisbi bt...tyükL:L-

1-:c::ı.'i de önemli olmaktadır. Bu da bizi L~aİrı:ıvı_ harcamalarının sınıflc~:~/lı-

rılı:ıc:.ı.sına götürmektedir. Kamu. har camalarının s ınıflarıdırılına s ın de: ';c

·5i-l::li sınıflandırm<:~lar yanında 9 gencJ_1 ikle I'igou 'nun sınıflamasınıjı 

·:)cnimsendiği görüln:ektedir (369). Bu sınıilamaya göre de kamu harc1.~-

reel harcamalar (mal ve hizmr:;t alımı ile ilgili 1'1 n r cc• rr. 0 j_., <YY' l 
..ı...i.C~ C• . .lü .. U CL.ı... i 

ve tr·ansfer harcamaları olarak ikiye ~·.yrılrnaktadı;r-. 

Reel harce.rne,lar · topluınwı. lnlyük çoğunluğmıun ilıtiyc-tçlerını 

, ic".c..r:r;ı.ek ame.ciyle devletin, dolaylı 3re. de:~ dolaysız şekilde üretim 

:ı.:J:·i~orü sa tın e. lmak iç in yaptığı· h2T cc~ııLlar olmaktadır. :Su har cam;:~ıe.r 

r,r<.:ı.!J:mu da? ulaştırma, enerji, sulama ı'::.ibi "Sosyal Sabit Sermaye Yc,

·L:.:.~·uıüt.rı 11 , sa{tlık 9 eğitim gibi "Bes"-Tl Sermaye Yatırımları" ve mil

li s~:-.vıJ.:nma gibi 11 Se.vwıma Yatırımları" oluçt1..-ırmaktadır. Transfer lc:;_~

::.:;:_,_,_:lc:~rı da~ herhangi bir üretim fakt;ijr'l.mün satın c:,lınmc::.siyle il,::,ili 

ol:.lr~Jıp, sadece kEtmu kesiminden ekonominin diğer kes imlerine gelir 

~.L L:line yol açan ve bu temel ni teliklcri i tibariyle de karşılıksız 

.·)~_c:r: h:::.rcamaları k.::;:psamaktadır. Trr_'nsf (:Cr harcamaları gr'J.bune. de. ,;·c-

n.· lli~:lc'~ sosyal harcamalar, devlet iç bcırçl2rının ana mc:ü vs X:.:..!.~-'---~ 

:.ı: in o ilişkin harcamalar ile, nefatif verc,i kc. rakterindeki st:bvc:cıJ.s:i.

yonların girdigi gortilmektedir (370). 

Görüleceği gibi kamu harcc:une.J.arı, devletin çeşitli c'.moç::..s.

rJ.~ı<:~ uygun olarak şekillerunektedir. Bun~ bc:"ğlı olarak da her hc:,rcc·,._ 

(368 No .ı u dipnot devamı) dahil olmo.c~ıi~~ını ileri sürerek, geniş rm
l<:m(,c;, ele alındığında bu payın - örne[;in 1972 yılında- yt;.zde 30 'u 
::.ry::c;:ı);ını belirtmektedir. Türkiye yun·~i_ııden de bu oranın, düşük olrr:2.
c~ı·_,ı c;örüşiindedir. Bak. NAD.ARO•}LU; A.,s.e,, s.l51~ Diğer ülkelerle il
:~:~:-=-i olarak bak. Bizim çalışmamız~ s,204.-205. 

r·.)·:)CJ) Bu konuda bak. Salih TUR:Hiı..N; u~::cıııı-t..L Harcamaları ve İktisadi J3·::~-'- ~ 

yi.1me I" 9 İktisat ve Maliye, Cilt~X.XIV, Sayı •. S, Kasım 1977, 
s.32F. s::tt..ttK9 A.{_-,.e., s.307. Tü1~·Jı-q Kamu Maliyesi, A.g.e., 
s. 326. 

( 370) Tli.RHA.l"J; A. g.m., s. 326 .. 
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ma çeşidinin, yeniden gelir dağıtıcı f:~tk{lerinin farklı olace.ğındc:, 

c;:üı1ho yoktur. Ancak burada kar ş ılaçılan darboğaz, bu harcamaların 

c;crçek etkilerini belirleme yönünden ortaya çıkı:naktadır. Gelis;"r;::_~ .. :2_.-

2':clerde bu konuda çeşitli çalışmaL:ci. yıpılmış olmakla birlikte 7 til_::;

Pıızc:te bugüne kadar kamu harcamalarının gerçek etkilerini belirl·:::-.:.:~~~ 

Çr,'.lı§ıı-ıaların yapılmamış olması, çalı§!.,lamız yon ünden de b ir s oru.ı1 :~:ı_--

mc~ktadır. Çünkü daha önce de görtilct-L::.:~ü gibi fonksiyonel gcl:.r b,_· __ -

~:.t.,;nr'leki payı önemli olan emek gelirleeinin, vergilerle payı az':<l .. ilt.- -

tc:~c'lır. Ha.tırlanaca~ı gibi 1975 y-ılıı1da yurtiçi faktör gelirinin _ı:· '',\., _; 

3;.78 oranını paylaşa~·ücretli ve uacçlılar 9 gelir vergileri ile 

2. 56 oranında gc:lirlerini kaybec~;;rek bölüşümdeki p2ylarının y 

(e; 30.20'ye düşmesini kabullenmek zorunda kalmaktadırlar. Bilindi.,i 

c~ibi de bu azalma 9 sadece gelir ver~~"ileri yönündendir. Ücretli ve ı,w,

: cJıların ()dedikleri toplam vergilerin hef3aplanması balinde ise9 i.lu 

:_:,:L'uptakil er in ver 0,i y"Ukünün çok dq.hs. b·u.yük o:;Larak ortay& çıkcı.ca,;ında 

,_;: .. J)lıe yoktur. Vert:;ilerin gelirler üzc:;:--indeki olumsuz etkilerine k:::.::ı:.··

'jJ.lık 9 genel olarak kamu harcamalarının etkileri olumlu olmaktar::l.ıı". 

Özellikle transfer harcamaları dot;rudan ve parasal etkileri nedc:;n:.L~,--

1 e düşük gelirli e,rupların gel irleri.ni artır ı cı yönde olırıc:. ktc.r."l.ır. 

:t;L· kısım reel harcs.rnalarda da bu am<::tcın hakim olduğu görülmektc · ~~_:!:'. 

Ülkemizde vergi sistemimizin ·ücretli ve maaşlılar Uzsr.:..~.:! .. ~~-

Li ;y8niden gelir dağıtıcı etkilerinin olumsuz olduğunu bslirledi>>~;~~' 

~Jon::c'cı., aynı şekilde kamu harcamals.rJ_ ~ı' önünden de etkilerin belir:1 
.. 

;.:ı~;si gErekmektedir. Ancak ülkemizde kamu harcamalarının sosyal 

J.c:r' üzerindeki etkilerini belirleyen hiÇbir çalışmanın bu&.,üne kc;,.:_:: __ 

y<.·_ı:;ılmamış olması da, bir darboğaz o.L:,rak ortaya çıkmaktadır. J3o.ı. '-:~c:

(::-:.nle bir zorunluluk gereği olarak sınırlı olanaklar ve ölçüler ı;:i:.::

,~~c s<.şitli kamu harcamalarının, üurctli ve maaşlılar üzerindeki j :L~~ 

c'.cn t;elir dağıtıcı etkilerini genel ola.rak değerlendirmeye çalışe.cc:~.ı~ 

2. Çeşitli Kamu Harcamçüarı:nın, Ücretli ve iliaaşlılar 

Üzerindeki Yeniden GGlir Dağıtıcı Etkileri 

a. Reel Harcamaların l~. niden Gelir Dağıtıcı Etkil·3ri 

Bilindigi gibi reel harcamalar, devletin dalaylı ya ~s 

dolaysız şekilde üretim faktörü satın almak için yaptığı harcomaleT 

olmaktadır. Öncelikle de reel harcam3ların yeniden gelir dagıtıcı 
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ctLilcrini belirleyr;bilmek için, bu l:.arcamalarla devletin hangi _sos.

:;rc:l ,_~ruplardan mal ve hizmet satın o.lc:r<.üc ödsmede bulunduğurnl, bunc:~ 

l:~:ı."r,ılık satın alınan mal ve hizmet;:~er ile devletçe yapılan kamu h~_7-

~-ıct:Lr~::c'inden k:i.mlerin yararlandıklarının bilinmesi gerckmsktedir • .LJc.~.

lct~ı mal ve hizmet satın almak amacıyla yaptı~ı reel harcamal&rın 

, ,rı.:J.cıı gelir da.~ı tıcı etkileriıı.in, G'-Ylcllikle olumsuz ya da tc:,rai'

iDZ (nötr) olduğu ileri sürülmektedir. Heel harcamalar konjonktür-:.'.1,_ 

no:"'rııal olmadığı zamanlarda ilke olarak düşük gelirli gruplardan Ç'Ok, 

;ırL~·l;c,:;ıcbbislere yapıl~ığından reel hs.rc<'J:'c<:~ların dağılım otkisi .g;c:r:L1c

~)-~i_ci (ric 1i) yönde oluşmaktadırı Zonjonktürün normal olduğu zamanJ.i:._··

da ise devletçe mal satın alınması sırasında yapılan kamusal ödemolo

J.."'j_n, g:c-üirin yeniden dağı tılmasi konusunda bir dereceye kadar nötr 

olC.uGu söylenebilir (371). 

Devletin kamu kesiminde uyr,u..la;y·a cağı istihd&m politikası 

ilc de, yeniden -gelir dağıtıcı etkileri olabileceği ileri sürülebilL". 

Örıwt;in devlet toplumdaki çok düşük g:üirli gruplara yurtiçi ve y:.ırt

c_J_[Jında istihdam öncelikleri tanıya.rak, hizmet sa tın alınması yolu.;;<~_r 

ycn:iJ!cn gelir dağıtıcı etki.l.erde buıunabilir. Ancak bu şekildeki ti:c· 

~ıc·litikanın da her zaman uyg-ulama şs.nsı olup-olmadığı tartışılabil:.'-

Ücretli ve maaşlılar yönünc!.c'l'. :r·cel harcamaların yenide.r.ı. .~,e:-

1J_l" daGı tıcı etkileri, bu grupların r:::sl har.oamalardan ne orand.::. y,::.

J.:.'~.i'lzmıp-yararlanamadıklarına bağlı bul1:U1Llaktadll' .• Başh-a bir deyiş-

le; münferi t gelir g.cuplarının - bizim yônümüzden ücretli ve maaşlılü

rın -,kamu harcamalarından yararlanma dr::recesi önemli olmaktadır ( 372). 

Bu ncc'Lc::nle de reel harcamaların yeni6cıi gelir dağıtıcı etkilerini , 

:.Ju hc-:rcamaların bireylere sağladıkl;ctı"'ı ye.rarlar yönünden ölçmek pr:.::

tik bir yaklaşım olacaktır~ 

Harcamaların yararları da bilindi~i gibi harcamaların bô

ı-t.:.nobilir, ölçülebilir ve pazarlanabi1ir olmasına göre değişmektedir. 

Yul:::·::'ıdaki sınıflamamıza uyarak ve savt.mma harcamalarını da yapısı 

( "•'71) \..)1 Bu konuda bak. Salih TURHAN; 11 ICc.:nıtı_ Harcamaları ve Gelir Ds1,·ıl::c_
mı", Maliye :&ıstitüsü Konferan,sh:ı.r;ı., İ.Ü.İktisat :·ah.iiltE.si IYILL
liye Enstitüsü Yayinları, No. 53 • Yirüçüncü S eri, S en e 197 4' 
İstanbul, ·197 5, s. 27 4-275. 

(372) TÜRK; A.g.e., s.3J8! 
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c>:·lay::ı.siyle ''Sosyal Sermaye Yatırımltırı 11 içine alarak, reel harcaı::ı.::·.

ı~·:'ın yeniden gelir dağJ. tıcı etkilor:Lni bölünebilirl.ik, ölçülebili:c

lik ve pazarlanabilirlik yönünden (..;'.21..;1 olarak tart::ı.şacağız (3'7.3). 
1 

Reel harcamaların alt .gruplar i tibariyle yeniden gel::_.;:· -

~_:.ıtıcı etkilerinin incel~nmesine geçiDedem öncet bu etkinin gsnsi 

leınd.a olumsuz olduğunun ileri sürüld:li~tinü belitteceğiz (.374) ~- k1c::J;~ 

ı~oel harcamalardan bütün toplumun eşit olarak yararlanabildi,;:_si v:; :,-,;;. 

h8.:L'camaların finansmanının da gen ..:lliklo dolaysız ve artan oranl:ı.. v oı'

,;ilerle sağlanabildiği durumlarda,yeniden g,elir dağıtıcı etkilerin too

ı·ih: olarak olumlu olabileceği belirtilmektedir. Gerçek hayatta ü:ıe 

reel harcamalarla ilgili politikaların, yüksek gelirli gruplar le:Jıino 

solir dağl;lıınını iyileştirdiği görüşünün genellikle kabullenildiJ-;i 

gö:cülmekted ir. 

Gorüldü~ü gibi reel harcamaların yeniden gelir dağ::ı.tıcı o~~

:.:~ileri, bu harcaınalıri yapan kuruluşların uyguladıkları :poli tikal<:::ı:'12. 

;.;-&J;:ından ilgili olmaktadır. Çünkü reel harcamaların yeniden geliı· c~c.

,:·:.ııımını olumlu yönde değiştirebilrıicsi, reel har-cama poli tikasınLı 

, ]f\_:cııdaki amaçlaı--ı gözönüne alıp-alm::ı.ma sına bağlı bulunmaktadır. L"L~ 

c:ıLıaç..ı_arın başında da düşük gel ir li :_p-npların, yüksek gelirli GI"t..ı.rJ, ~:~'2. 

::.:; :::'e daha yük s ek. b ir fayda frekans ı ve daha büyük bir marjinal . ···ı 

--~ 

s:...·_ıamaları gelmekt~diri Ayrıca reel harcama politikasının öz·:;:l:i..~_: ___ _ 

c'lL~§ük gelirli gruplar lehine olacak Şekilde, eiYas! organlarc& bil:~~;·

li olarak benimsenmesi gerekmektedir• Aynı zamanda da toplwnde._;_:::i ·';'c~

-Gttn bireyler b ir angelle kar şılaşrııad2.n ve hiç b ir ön şarta ba,J.:lı -.::::..:i~·

(:\<'.:!:1 reel harcamalardan yararlanm&lıclırlar. Başka bir amaç da reol ~ ... .:.ı·-. . 
ı.:c::maların, k<~r ,;eliri elde edenler lehine hiçbir dağılım etkisi -c::::şJ_

FlCLl1ası gerektiğidir. Oysa uygulamada bu amaçların geçerli olıne.dı,,~ı "i"S 

(373) Kamu harcamaları bölünebil~t.rlik, ölçülebilirlir ve pazarlanGl.ıi
lirlik dışında b ir de ·"Son I{ullar.ı..ım !'ayda sı" ve "Ara Kulı~:,_c~--·"" 
.Faydası" yönimden ele alınme_ktaC::ır. "Son Kullanım :Faydası" ~~,, ·:
rudan doğruya yurttaşıara sunulan hizmetl~ri, ".Ara Kullanım l::·'e:·y
dası ıı da firmalara. sunulan hizmetlere göre belirlenmektedir,. 
Sağlık 7 e ği tim hizmetleri son kı.:tllanım fayd/::!.sı, tarımsal l:oı"'L-c
ma ve alt yapı hizmetleri de :Ta kullanım faydası yarE<ta:r:.. J::iz
metlere örnek gösterilm~kte~_ir. Bak.K.enan B1JLUTOGLU; Kamı..:L lb~SQ
nomisine Giriş, Temat Yayınlcrı, İkinci Baskı,İstanbul,l977, 
s.207. 

(374) Bu konuda bak. TURHAN; A.g.m., s.275-~79 •. . . 
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bu nedenle de reel harcame.ların yeniden gelir dağıtıcı etkil\3rini:cı 

y-:.iksek gelirli gruplar -lehine olduğu ileri sürülmektedir (375)~ 

Reel harcamaların yeniden GGlir dağıtıcı etkilerinin teo~ik 

z:.:::ıL:,mda olumlu olduğı.:ınu, ancak uyt:,ıücı.macla olumsuz sonuçlarla ke.rşı~--~~

:)ıldığını söylemek de genel bir yeı.rgı olmaktadır. ç·ünkü ülkelerin c

~;: onomik ve sosyal yapıları ile, topl1:ınıu:rı ilitiyaçlarının bilincinde 

ol·L:.ı::-olmaması ve k"Lil tür düzeyi gibi bazı olgularının etkilerini d o 

C::>ZC:.en kaçırmamak gereknıektedi!'i Ayın zo.manda harcama çeşitlerin(e~J. 

farklılığında da, bu etkiieri onemli oranda belirleyeceğinCe 

yoktUr'. Şimdi de ücretli ve 1n<:ia,cı1J.lar üzerindeki etkileri ile 
~ : 

ilc_;j.li olarak çeşitli reel harcamaları bölünebilirlik 9 ölçülebilir]_ ilc 

ve pazarlanabil irlik yönünden genel olurak değerıeyebiliriz (376). 

- "Sosyal Sermaye Yatırımları 11 ~ devlet tarafından ekonoırıi

nin ·üretim gücünün önemli ölçüde artırilması amacıyla 9 bir piyasa c

Lcnomisi içinde özel rantabili te hesaı;larına bağlı kılınamayacak Lol .... 

1cktif ve yarı kollektif nitelik"t~ki hizmetl~erin kar şıl:.:ınmasını 

l::::racak kamusal temel yatırımlar olmc: .. }rl;adır 4· Bu harcamaların da 

C' .. , 
ı-.~·.... "· 

i_rl:ı.ba ayrılarak incelendiği görülmektedir• Birinci gruptaki harcanc:~ 

(375) 

( -:ır;-·r) _! 1 o 

Salih Turhan, uygulamad_a dl.tşUk g~;lirli grupların reel .i:ıarcaEı2-
lardan faydalaruna frekansının , y:c:'.ksek gelirli gruplara gi)re 
daha fazla ve marjinal faydanın da daha çok olduğunun belirL·
nemediğini ileri sürmektedir. Yil"!. e aynı şekilde gelişmiş i.',l.1.~.:::

lerde oneelikle öze-l sektöre yakın olan siyasi baskı grupları
nın kamu harcamalarının seviYe ve bileşj,.minin belirlerunesinr'.G 
agırlıkları bulunduğunu, düşlik ,_~elirli grupların ise çeşitli 
nedenlerle reel harcamalardan y2.rarlanmada çekimser davrandıl,: .... 
larını ve bu nedenle de yüksek c;elirli grupların daha fazla Ja
rarlandıklarını, son bir tesbit ole.rak da reel harcamalar la 
kar gelirleri lehine özel bir dai:tılım etkisinin ort&ya çıktı,·:.ı
nı belirtmektedir. Örnek olarak da ulaştırma yatırımlarının 
büyük bir kısmının doğrudan do[;ruya özel sektöre yarar sa.:,ıç:,_cl.ı

ğını, eğitim ve sağlık gibi lıizırıetlerde de dış kazançlar mey
dana geldi;~i için özel kesimin karının arttığını ileri sürme~:-
tedir. Bak. TURHAN9 A.g.m., s.276-279. . 

İsmail Tt.rk, bölünenıez ve ölçülemezliğin, belirtilen mal ve 
hizmetlerden mutlak anlamda ·eşit miktarda yararlanmak anlamı
na gelmeyeceğini belirterek "Bpııu her tüketici birimini...-rı men
sup olduğu gel ir grubuyla müten2.s ip olarak •••••• y<irarlanch L·ı 
ş eklinde anlamak" gerekir demektec1ir-. Bak. TÜRK; A. g. e • , s. 309 .. 
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lc:cr içine giren savunma, adalet, yonetim, ulaştırma ve park tesisle:;~'i 

c;i~J i topl u.msal mal ve hizrne:tl eri kapsayan har camalar b ol ünememektc, 

'umılerdan sağlanan fayda .bireylere ayrı ayrı dağı tılamamakta ve b1:~nuıı 

c~o~;.al bir somxcu olarak da pazarlanamam.aktadır (377), Bu nedenl8 de 

belirtilen harcamaların yeniden gel:[r da[;ı tıcı etkilerinin ücretli ·ve; 
~ 

n1.a~ı.glılarla, diğer fakt or sahipleri yonünden farklı olmadığı ve tr:·.-

:cafsız (nötr) ol .. C).uğu görülmektedir. Çünkü bu malların ve hizmetlerin 

·ıJuliinememezliği, sağlanan faydanı.n,bireylere ayrı ayrı da:sıtılmc:ı.sıın 

önlem ektedir. Buna bağlı olarak da ö~ el malların aksine piir kamu :rıs,

lını tüketen bir kimse, aynı maldan diL{; OJ;' bireylerin aynı oranda fay

d.::~lannıasına · engel olama:makte.dıl",Baçk<: b ir, deyişle de istenils e b il e, 

b<:lzı bireyler bu ınal ve hizmetlerin fz.ydalarından mahrum edilememek

-c c c1 ir ( 3 7 8 ) • 

- 11Sosyal Sermaye Yatırı;:;ıları '·' içinde ikinci grup harcanıs.lE-

ı,ı c:La yarı bölünebilir • ölçülebilir ve pazarlanabilir ni telikleki c1i-" 

,·~or harcamalar oluşturmaktadır. Bu c:cı..:.ptaki enerji v:e sulama gibi .tıar

c<e.E1aların, yeniden gelir dağıtıcı etkileri olduğuna şüphe yoktur (379). 

·- Reel harçamalar içinde ücretli ve maaşlılar yönünden, yo-
' ı-c.ü~en gelir dağıtıcı etkilerin ônenı l;:c.~zahd.ığı harcamalar *'Beşeri Se:c-

;·:k.JFG Yatırımları" olmaktadır. Çünkü ye:rı bölünebilir, ölçülebilir ve 
:;x.z~.~rlanabilir n:!.telikteki eği t"im, s.::<~.lık gibi refaha dönük mal vs 

·hizmetleri kapsayan bu harcamalar, to:plı.ı.mun bütün kesimlerince ts.L:;.._' 

::C~ilebilmektedirler 1 Özellikle de bu harcamalardan,belirli sosy~:ı.. .. '-'''T'

l=' :ı.·ı:1 daha fazla yararlandıkları ka bullenilmekte dir •: Yararlanrrı..BP' · · 

c~e c_:,1.::nellikle bedelsiz ya da düşük b~Lr bedelle saglanm.ası hali.o·'r::, 

ci:L.~~Jük ve orta gelirli grupların kişisel gelirlerinde sa2,lanarı y:.~ '···

:-:.-a::ı kadar· bir gelir yara tılab.ilmektec1ir • ~ği tim ve sağlık t:ib i iL.:L' ~;u

j,ı.:......Lc:ı.rın, belirtilen nedenlerle yeniden eel ir Q.ağı tıcı etkileri Ol. - -, 

,~. çıktır. Çünkü bu harcamalardan yer<:ı;ı..~lanan düşük ve orta gel;Lrl~. (:ı. L.~.J

l.a.rı~ı sayıları fazla olduğu gibit aynı zamanda da bu harcamaların ''.-,-

(377) TURHAN; "Kamu Harcamaları ve İktisadi Büyüme I", A•t::;.m., s.3 

(378) NiJJ.AROGLU; A,g.e., a."26-27e 

( 37S) Bu etkilerin incelenmesi çalıs:rı~aınız kapsamin_ı aşnıaktad:ı-r ~ Bı_: 
konuda bak. Tu.tU1AN; A.g.m:•, ·s.325~332/' -·.J 
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cdJk ve orta gelirli gruplc:1ra sağladığı nisbi faydanın 1 yüksek ~s:::li:c'

li gruplara sağlad?-ğı nisb1 faydadan daha fazla olduğu bilinmek-cc.::ir • 

.Ancak bu görüşün karşısında olanlar, düşük gelirli gr:.;_:pl1·;.

rın bcüirtilen hizmetlerden yararlı:mnıç:;.da çekimser davrandıklarını ilc~ 

rJ. sürmektedirler •. Bı..:ınun nedeni ol::.l:-cak da bu hizmetlerden yararl::::..cL:8.

ınD, kaçınılması imkansız bazı özel t~:mamlayıcı harcamaların yclJ:!ll::~a

sııw veya ücret kayıplarına. yol açacağı, örneğin eğitimde geçen ~,, ·~:·c··c 

boyunca çalışma ve geİir ·elde etme olane.klarının kaybolaca~ını b·-li:ı.~·iJ~ 

'~cktE;dirler. Yine aynı şekilde yi.ü..:sc:k ~/;lirli e:,rupların kamu lıarcu:.ıa-

L~.r:ının yararları hakkındaki bilgileri daha çok olduğu için 9 bu :;;cı.:.:p

ların ·yararlaıı.m.alarının da o· oranda artacağını savu.."ml.aktadırlar. Ilrı.

nu bağlı olarak da "•., kamu hizmetlerinin eşit olarak (siyasi bc.J:u::_

c~an) sunulması ~utlaka eşit ölçüde yararlanma için ye ter li olmamD;:·ca, 

:.:~ku ine bazı b akimlardan yüksek gelirli grupların a van ta jlı duruıY'ıda 

olduğu" iddia edilmektedir (380). 

Çeşitli ülkelerde yapıluış çalışmalar, özellikle eğitiE 

~-'-arcamalarının bireylerin· gelirleri üzerinde etkileri bulunduğuın.ı 

sJcermektedir. A.B~D. 'de·yapılan bir araştırmada, 1950'lerin i:icl.::ıci 

_:,:·z,~ı~ısında yüksek okullardan mezun olmı kişilerin yüzde 9 ile yüzde 

ll arasında daha fazla gelir elde ettiklerinin belirlenmesi (381) , 

c; j_tim harcamaları ile gelir artışı ;..rasındaki ilişkinin do,ğrusal c)l

Clu(;,unu göstermektedir. Yine aynı çekilde sağlık harcamalarının 6.c:t, 

~:<_:.itim harcamalarında. oldugu gibi c1üş-u.k gelirli g:ruplara daha f~:;.zl.::: 

y;:ırar sağladığı bilinmektedir. 

Ülkemiz si bi gelişmekte o.L:::.ıı. LUkelerde, ·bu harcamalar((c::ıı ··. 1--
'-.5'·-'..i.:-.. 

y0nlü yararlar beklenmektedir. Öz_ellikle de eğitim .. harcamalar1. :::..:.ıe;, 

b~r yandan fonksiyonel gelir bölüşi..irrr[:i., diğer yandan da kişisel r· >.Lı· 

cüı:.sılımı etkilenmektedir·. ÇünkU. fonksiyonel gelir bölüşümü E:ürsc.;_~"'~'~ 

c1ev·ıet . . t ~ eğitim olanaklarından yt.Lra~larunada fırsat eşitlit;i cıs ,lc.-

;';/8.rak gelirlerin oluşumunu etkilediCi gibi, kişisel gelir de.i2ılır:cı 

sti.recinde de karşılıksız ya da düşülr maliyetle bu hizmetleri büt~.·ıı 

sof3yal gruplara arzederek onların c;Glirlerini artırmaktadır. 

(JGO) Tli'RH..AN; .A.g.m. ~ s.278 • 
.. 

( Jôl) Salih TURHAN; 1tKamu Harcamaları ve İktis~d-1 Büyüme II u, Ilctıis~:~-~ 
ve l\IIaliye, Cilt;X.XIV, Sayı.g, Aralık 1977, s.378. 
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Ülkemizde "Beşeri Sf3rmaye Yatırımları" nın ücretli ve m:::·.c:_g.,.. 

lılar üzerindeki yenid~n gelir da~ı~ıcı etkilerinin, olumlu ya ~a o

h:ms-uz olduğunu söyleyebilmek kolay olmamaktadır, Çünkü ülkemizde üc.,.,. 
. . 

:cctli ve maaşlıların 11Beşer! Sermaye Yatırımlar " dan sa,ğladıkları 

i"2yd2 ile, ödedikleri dalaylı ve dolaysız vergilerin toplamını p <-li:c-
f 

lc;rcbilecek bir çalışmayı. gerçekleş cirGbilmek olanağımız bulunmb.Itlı:t}:.:.,-

i.;,::t(.ır. Aynı zamanda böyle bir hesaplamayı d_a, kantitatif yöntemlerle 
' i~elirlemek de kola;y- ol.mamaktadır. Bw:::.:.m nedeni de bil kimsenin,ne ö-

_clocliğ_:L dalaylı vergileri ne de parasal transferl-er dışında devl~'tten 

saij"ladığı yararları ölçememekten ileri sclmektedir (382). 

Ülkemizde 11Beşerl. Sermaye .Yc::.·cırımları" nın, ücretli ve :;.:_ce,sı~ 

lılo.r üzerindeki y·eniden gelir da&;ıtı~_;ı etkileriyle ilgili olarak ;_;u 

C:~dlimler ileri sürülebilir; 

- Ülkemizde eğitim· hizmetlerinin parasız olma sı ve gen~l:Lik

::ı_e de ücretli -ve maaşl~lıı.r. grubunun y~Ü{sek öğretim dışında hiçbi:i."' 

,::;üçlükle karşılaşmadan eği tiin hizmetlerinin bütün safhalarından ya

ra:elaıımaları, yeniden gelir· dağılınu yönünden olumlu etki olmaktf'.<.l:ıJ;'. 

ÇcLnkü ücretli ve maaşlılar gru.bu.ı."la kar!Jılık, özellikle tarım kesimin

(~ o ln-;lunanların bu hizmetlerden gcrch: nitelik ve gerekse nicelik yö

rıünet en daha sınırlı b ir şekilde yar<::rlanclıklar:ı. gözönüne alın;a.ı;s&, 

ln:ı. ol uınlu etkinin küçümsenmeınesi gerekecektir (383) • 

Ör gün eğitim yanında, yaygı:1 e ği time: gereken (jnemin ver~~ı

r;ı_r;nı;:;si 'fonksiyonel gelir bölüşümü ;y~önÜjlden de önem kazarunaktadı:r .. v~~ı:ı

) işgücü içinde bc:,yük oranda niteliksiz işgücüne k;ı_sa sürede nite1i~.: 

kazcı.ndırarak, bu ::1rupların istihdamını sağlayacak yaygın eği ti::n ·::::-.=-._._,

ı.~cları yeterli etkinlikte olmamakta(::LJ.l".• Yine aynı şekilde meslc.ti 'TO 

(382) NA:DAROGLU1 A.g.e., s~l78. 

(383) Ancak fonksiyon el gelir bölüşürrı.ü yönünden.~ e ği tirnde fı~sa '; · "-
liğinin sağlanamadığı ileri sü.rLilmektedir~ Üçüncü Beş Yıl+ı :;:: 
Kalkınma Pl~nı 'nda ~'Birinci ve İkinci Pll!nlarda tUm · 0.ji LL: rı ::U:'

temi. fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve gelir _da2f:ılııL.:..ı,ııı 
d üzeltilmesi ,:;,macına yönelmiç; bir araç olarak ele alı:r.ıriil ::tır. 

Eğitim sisteminde son on yıllık dönem içinde bu als.nlard.e. ·bl.~
yük gelişmeler olmadığı gorülnıckt8dir4! Eğitim kurı_unlc:~rının, u.~
retmenlerin ve eğitim araçlarının yurt düzeyinde dengesiz da(:ı
lımı 9 fiili b ir fırsat eş i ts izli.~~i doğurmaktadır 11 denmekt-eGir. 
Bak. DPT; Yeni StrateJi ve Kalkıruna Pl~nı Üçüncü Beş Y:ı;l, A< __ .r:~ 
s.88. 
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-k;lmik öğretim görenlerin de, çalışmcı. hayatının gerektirdiği y--: t~:: .. ·~ 

leri kazanamaması istihdamda dar boğazlara yo]. açmaktadır. Üçü~~c'~.,~ }>.şj 

Yıllık Kalkıruna Planı 'nda be1irtildi(;i gibi hÇeşi tli e~itim kc:Jter,~o::. o.

rinc[en iŞgücü piyasasına ~eçecek insan gucünün ,üretim sürecinde ,.~;:c·,.Jc

li yeri almasıni ı:;a,~;layan yaygın e;_:itim.~ eğitim sistemi içindeki .. -e~ 

:-c· :Lni çı.lamamış ''bulunmaktadır (384), 

DahEı önce de belirtildi~~ s:ibi sağlık harcamaları, y-e..:;:· ı 

i.::slünebilir, ölçülebilir ve pazarısnobilir ni telilcteki harcanıalar o:-

cı_-nıdarından, yeniden gelir da:ğı tıcı cc~tkilers sahiptir• Ancak ülkeHiz..,. 

(e bu harcamaların yeniden gelir da,::> tıcı etkilerini bEüirleyen çc.1ıg

rı::ların bugüne kadar yapılmamış olmc.sı, bu etkiler in ol u.mltJ. ya de-. o

ll:u:ci~uz olduğu hakkında b ir yargıya varı~:.ayı güçleş tirmektedir. Gc~nel 

anlL'..mda düşük gelirli grupların bu ho.rc<:ı.malardan daha çok yararlanC:~ı~.:: .... 

ları ve buna karşılık vergiler yolrıjla harcamaların finansınanına c:'.

h2 düşük oranda katıldıkları ileri sürülebilir. Ülkemizde sağlık ~J.iz-

no-tinin nitelik v_e nicelik yönünden :retersiz olmasına ra~men,yinE: C:(!'. 

c:1i.LşLi.k gelirli gruplar .. özellikle c1 o şehir kesiminde yaşayanlar ..... i_,_;

~-liılS: sağlık harcamı:ı.larının yeniden ::.;elir dağıtıcı etkilerinin ol:.::LLll:. 

olchAf,u ileri sürülebilir. 

Ancak üJ..kemizde ücretliler ycntmden· (lu oluınlu etkinir.ı. G'---:ı._ ... ...,. 

çckleşm.ediği, hatte. saglık harcamal<:.ı.r:ı.. ı;olitikafiının ücretliler ;:rö-

:~ncı.en olumsuz etkiler taşıdığını bolir-tebiliriz • Bilindiği gibi ~'~1~;..:

u~i_zc.~e koruyucu ve tedavi edici. nitelikteki sağll.k hizmetleri devıo-c 

·:;zTc,fından maliyetinden d-aha düşük, bazı durumlarda da karşılıksı~: o

J..::,::.T,~;: sa,~lanmaktadır. Emek. faktürü içinde de memurlar ve yakınları, 

b~_:_ hizmetlerden hiçbir karşılık odemedcn ~rararlanrnaktad.ırlar. Bu r~c.;

ci.c::nle de saglık harcamalarından dolayı gelirlerinde bir azaln:.a ..__:::..:c_::

ı:ıakta, buna karşılık bu harcamalar kadar .gelirlerinde bir artı c::-.· -

ı.:_ıJ.:;i;aktadır. Oysa işçiler yönünden ch;t;;._~1.,1:lll farklıdır. Çunkü işç ile:!., -~.;.; 

y2.kınları, memurların karşılıks~z olarak yararlandıklarJ .. t~::davı (. 

c:i. sağlık hizmetlerindem aynı şekilde karşılıksız olarak y~::.r22:'la.L~:. ,; .

nalctadırlar. Bilindiği gibi de işçilere B.ncak gerek kendileri ve ''-'----

(384) A.g.e., s.85. 
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r;kse onlar adına işverenlerin pirim oc.lemeleri halinde sağlık ve ana

lıl;: hizmetleri sağlanabilmektedir (385) .·Belirtilen hizmetler için 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 'nı.n 72. maddesine göre 1975 yılın

da tcı.hsil edilen pirim oranı yüzde 9 '.dur. Başka bir deyişle ülkemi;,:;

c1e Ciiğer sosyal grupların düşük bir nizüi;yetle, memurların da karşılıl\:

s:Lz olarak yararlandıkları tedavi edici sajlık hizmetleri için işçi

l<:.;r c;slirlerinin yüzde 4 'ü kadar bir lnsmından fedakarlıkta bulUi.'lrrn.;.ry .... 

lardıı~. A:ynı şekilde işverenler de boLLrtilen hizmetlerin finansman:ı.

ıı.c:, yüzde 5 oranınds. katkıda bulunarnk, devletin sağlık harcamalarJ-nın 

c!.-~'~şül;: düzeyde kalmasına yardımcJ.. olnıus;l&rdır ve olmaktadırlar. Ak~ i 

c~DXL.ı..rnda devletin, işçiler için de salık harcamaları yapmesı kaçııul-

~~l[~Z ola CEtktı • 

Şüphesiz ki ·devletin işçiler j_çin yapnak zorunda kale. ca ::ı 

sn lık harcamalarının .tu tarının da _b il inmesi gereklidir. Ancak ônem1i 

oJ. an, işçilerin bu hizmetler için :;elirlerinden ne oranda b il~ fedc::.ka:c

l::Llcta bulunduklarıdır, Başka bir deyişle sağlık harcanıaları poli -:::..~.:::~-

sının işçiler üzerindeki olumsuz etkilerirün boyutlarının .t:-ıe olcJ_-:.;ı. :u-

chuı. İlk pl~nda bu olumsuz etkinin yüzde 4 oranında olduğu soylenebi

lccektir. 1975 yılı itibariyle işçiler ve işverenler he:~stalık ve a::~c:::.

lılc sigortaları için Sosyal Sigortalar Kurumu 'na 5. 5 lVIilyar TL. piriı:ı 

· ·, emişlerdir ( 386). Bu toplaının · yüzele 5.' inin işveren his s es i oldu.}.ı 

:,özonüne alınırsa, işçilerin ödedikleri toplam pir im yükünün yak:;_a

ç:ık 2.2 lVIilyar T.L. olduğu· görülecektir, Bu da 1975 yılında işçilerin 

cü(i.e ettiği yurtiçi faktör gelirinin yüzde 2. 35 'ini ol uşturnıaktadır • 

Bu durunıda da sağlık harcaı:ı:~_1arı politikamızın Eı.ynı ş o s:" .:ıl 

.';ru:;_::ıt8 bulunan ücretlilerle, maaşlılcır arasında gelir dağılımını bo

?;ucu b ir ey gulama gosterdiğini soylemek yanıltıcı olmayacaktır .. Çiliı.

ı::-L1 c~e.ha önce de görüldüğü gibi ücretliler, memurların karşılıksız o

l::.::'e:~~k sağladıkları saglık narcamaları için yurtiçi faktör gelirle:ci

niYı yüzde 2. 35 'den fedakarlıkta bulunarak, gelirlerinin bu oranda e

zalmasına seyirci kalnıaktadırlar. Yine c::.ynı şeki~de işverenlerin oc~,j

(3G5) 1975 yılı i tibariyle Sosyal Si2,orte:ı. Proğramları ile 9491 254 
kişi hastalık ve analık sigort2sının kapsamına alınmıştır. 
Bak.Sosyal Si0ortalar Kurumu, §_osyal Sigortalar Kur"vUnu 1975 
Çalışma Raporu ve Bilançosu ile 1976 İş Proğramı, .Anks,ra s ::..::;7~ 
s .41. 

(336) Aeg,e., s.44~ 
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dikleri tabmin eci."ilen 3•2 Milyar l'L. tutarındaki pirimler de fi:::·~:-!_;:ı_~-.ı~ 

~~oluyla vası talı vergiler gibi bU:t;ün t·üketicilere yansı tıldıklarJ.:.:~.::..:.~ı, 

' '' / ) 
\ ~. ·-.' ; t::ı;ı ekonomiye şamil bir yeniden da(xtım sürecini oluşturmaktar::.ır 

Görüldüğü gibi memuı'lar lehine karşılıksız olarak yapılan sa~?lı· 

camaları, hem toplumun vası talı vergi yükü.nü, hem de işçilerl,:; r.ı:>:'.·-~:·

loı-' arasındaki gelir dağılımı eşitşi::-üi:::!;ini artırmaktadır. B·Lı dJ":;:-.:,·~ 

,::.2. karşılıksız olarak yapılan sa ~lJ.k yardımları kadar, memtu'lr :::·D. c'~ 

b ir gel ir yaratılmış olunmaktadır · ( 388) • 
~ 

Görüldüi;tü gibi Sosyal S:i_c;ortalar Kurumu kapsamındaki i~;r::iı e.,. 

r:!_n pirim karşılığı yararlandıkları tedavi edici sağlık hizmetler:~:::ı.-

<1 en memurlar karşılıksız, diğer s:J s;yal gruplar da maliyetinden CJ.::.~ırc 

r:t::;;a.Sıda bir f:iyatla yararlannıakta:cJ.ır·lar. Ancak ücretli ve maaşlıla:..· 

r.'~ı;ıındaki grupların yararlanmalarıı1ı:::-J. ~reterli olmadığı da bir gerç:oJi::

-L;ir. Bir diğer eşi ts iz lik de memurl<:.tı1 1a, diğer sosyal &:,ruplar yl>ntLJ.""' 

(cıı- olme.ktad·ır. Çünkü ilaç giderlc;ri de dahil mem1Jrlar sağlık yar;".ım

lc.:cJ.nın tümünden yc.:.rar lanırlarken, di~,er s osyal gruplar için ye.rc:.l'..,. 

lEmma sınırlı b ir kapsamda kalmakte.c1ır •. 

b. Transfer. Harcamalarını::.1 'X ::::niden Gelir :Oağı tıcı Etki:.:.c:ı.:·i 

Bilindiği gibi transfer harcamaları, herhangi bir ür et 

faktörünün sa tın alırunasıyla ilgili olmayıp ,kamu kes imin d en ekon::::,_:::_

nin diğer kesimlerine karşılıksız olarak g~lir naklini sağlan:c...~,_ :.~<!• 

~-z:h;;ılan harcamalar olmaktadır. B:--1 harcamalarda da belirgin e.maç, 

yo.ss ekonomisinin yarattığı gelir dasılı.<'llındaki eşi tsizlikleri::lı 

(387) RALLER; A.g.e., s.299. 
(308) Görüldüğü gibi işçiler yön-Li.nci.en kayıp kendi ödedikleri :Y"U;6(.S <

pir im karşılığı olan 22 Milysr 1'1.dir. işverenlerin işçiler :._.:i:··. 
ödedikleri yüzde 5 pirimle birlikte toplam analık ve hasts.~:_J_~: 
sigortası pirimi 5.5 Milyar TL.dir. Bu durumda işçilerin b .. ·>~c;
ye 5.5 MilJar 11. kadar fazla bir katkıda bulunduğu soyleY1Gb:L;.Ü'· 
.Ancak ·bu toplaının mutlaka 5.5 I1ılilyar 'l'.i.ı •. olacağ;ı da ileri s<-'.: . .-·~-
lemeyecektir. Çünkü işçi baı;an<::ı düşen sağlık harcamaları il o, 
memur başına düşen sağlık harcc.F'.alarının aynı olup-olmaclı,,~E;.ı 
bilemiyoruz. Şüphesiz ki işin (:~~t;er yönü de, iş9ilerle di.~c!r 
sosyal gruplar yönünden sa;Slık harcamalarının yeniden gelir f't2'
ğı tıcı etkilerinin nasıl olcl.u,:;;udw. Ülkemizde bu2:cöne k8.dar 
"Genel Sağlık Sigortası" uycLüe.masına geçilememiş olması? ;::;,'i;
lık politikamızın yeniden gcJ.i:L~ clc.:.jı tıcı etkilerinin b·~ı.tun. ·;_;o::ı
lum yunünden ol.umlu oldu.~unu soyle<'Tıenüzi engellemektedir. "~.:or-.:>
yalizasyon Uygulaması 11 na ra~~men, özellikle kırsal kesimde ~'o
niden gelir dağıtıcı etkilerin olur11suz olduğund.a şüphe yoı:·c~.~:~· • 
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gük es<Üirli grupların lehine düzeltilmesidir. 

Bilindiği gibi bireyler yaşadıkları sürece~ kendi irad.ele-· 

:cinde (e:,üçlerinde) olmayan çeşitli t~.c:hlikelerle karşı-lm .. r,;;:..;;-.:. lm.lril?l;:·· 

tc..;.c:'ırlar. Bu tehlikeler sonucunda da çalışma güçlerini ve de geliı"lc·-· 

rini kısmen ya da tamamen kaybetmektedirler~ Bu dunmıda da ekonomi}~: 

güvensizlikle karşı-karşıya olan bireyleri yeterli bir gelire kavu::;~ 

·cıu"arak ~ ihtiyaçların esaretinden kurtarmak zorunluluğu do&,'maktadı:ı."., 

B1:ı.. zorunluluk da günümüzde, sosyal C. evlet ın onemli gör ev ler i arasına 

L_~ir·miş bulunmaktadır. Geniş anlamda sosyal güvenlik harcamaları ola

rak bt:;lirlenen bu harcamalar da, sos;yal sigorta kurumlarınca i vazlar 

şeklinde ya da kamu sosyal güvenlik harcamaları (sosyal yardımlar) 

cıclr.linde sağlanmaktadır (389). 

Daha önce de belirttiğimiz gibi transfer harcaınaları, genis; 

anlamda sosyal güvenlik harcamaları olarak bilinmektedir (390). Sos

:;-al güvenlik harcamaları içinde de iki ,grup harcama görülmektedir. 

Bemlardan birisi pirini sistemi üzsrino kurulan ve bazı ülkelerde dev-

lctin de pirimlere iştirak ettiği sos~ral. sigorta kurumlarının harca

mEüarı olmaktadır. Bu harcamalarla hastalık, maluliyet, yaşlılık, 8.na

lık, kaza, ôlürn gibi fiziki tehlikole:ı:io, işsizlik gibi iktis2.dl. toh

lik<üerle ve çocuk sahibi olmaktan c1olc:.yı e. ile vi tehlikelerle karşı

J;:D.rşıya olan bireylerin ekonomik gi.:tvE.mliğinin sağlanması amacı gtiC.ül

mektedir. Bilindigi gibi de belirtil~ bu tehlikeler (rizikolar) top-

lurndaki bütün bireylerin çalışma &.:ücünü azaltabilecek, onları gelir 

l:::ayıplarına uğratabilecek arzu edilmeyen bekleyişler olmaktadır. Ju·

zu edilmeyen bu bekleyişlerin oluınsuz etkilerinden, bireyleri belli 

orunlarda korumak amaciyle de sosyal sj t;ortalar kurumları kurulrrn1s: 

bul uıımaktadır o 

·(309) Bu konuda bak .. YAZGAN; Türkiye 'de Sosyal Güve~lik Sistemi, İkti··· 
sadi Araştırma Vakfı, İstanbul, 1969. Ercan GUVEN; Sosyal. Si;;c·x_ 
talar s Eskiş ehir. İ. T. İ .Akad. om isi Yayınları No .149/91, Eskışdıi.c? 
1976 ~ Kb.RAHASANOGLU; TU.rkiye 1dG Sosyal Güvenlik Çıkınazı 9 A. {:;~e,. 

(390) Çalışmamız kapsamını aşmamak· i•)in, kamu tarafından yapılan soD .. -
yal güvenlik .tercam9.ları ele 2lınmaktadır. Kamu dışındaki ho.ı"
camalar, özel harcamalar olara:~ belirlenmektedir. Bu harca:male.·
rın içine de ailelerin, özel ı::-ıi:~::,ortaların, işletmelsrin, vnln:l.· 
ların yardımlarıyle din1 ve dijer amaçlı yardımlar girmektedir~ 
Bu konuda bak. YAZGAN; Gelir Dc:ı.,:;ılımı Açısından Sosyal Güven.l_j_.1:~, 

A.g.e~, s.43-54o 
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Ancak sosyal sigortalar sisteminin özelliklerinden doğan 

bz:.zı etkenler, bu sistemin yeniden gol ir dağıtıcı etkilerinin tartı-~ 

şılmasına yol açmaktadır. Örneğin sosyal siGorta kurumlarınca sağla

nan yararların (ivazların), sigortalılardan sağlanan pirimlerle fi

nanse edildiği bilinmektedir. Pirim oranlarının yüksek ve düşük geliı"' 

c;cv .. plarında farklılaştırılmaması ya da basıka bir deyişle artan oran-

l:::ı.lık gösterınemesi ile, bütün gelir gruplarının harcamalardan (ivaz

lardan) eşit oranda yarc.rlanmaları ya da başka bir deyişle gelir grup

lc:.rına göre artan oranlı harcama_ (ivaz) ilkesinin geçerli olmaması 

önemli olmaktadır. Yine işverenlerin si::sortalılar adına ödedikleri 

~_,il'imlr:~rin fiyatlar yoluyla bütün tük'.:ticilere yansıtılması ,daha ön··· 

cedG belirtildiği gibi sosyal sigortaların yeniden gelir dağıtıcı et

kilerinin düşük gelirli gruplar yönünden olumlu olup-olmadığını tar

t::_çılc:.b ilir bale sokr:ıaktadır. 

Genel olarak tahsil edilen pirimlerle sigortalıların g~lir

leriDin az al tıldığı, buna karşılık sa:~lanan yardımlarla (i vazlarla) 

da si:_,ortalıların gelirlerinin artırıldıı1. bilinmektedir. Sağlanan 

~'-C.:L'O.:t."'ların (ivazların) diğer kamu harcamalarından farklı olarak,doiğ

r·ı_:(an doğruya gelir yarattığı ve aynı ze:manda gelirleri eşi tleyici 

etkide bulunduğunda da şüphe yoktur. Ancak sosyal sigorta sisteminin 

;;rcıüde:n gelir dağıtıcı etkisinden söz c:clebilmek için de düşük gelir

li sisortalıların ödedikleri pirimle:re karşılık, yararlar_:ı.(ivazları) 

üaha fazla, yüksek gelirli sigortalıl,arın yararları ise daha düşük 

olmalı. ve de sosyal si.;ortaların finEmsmanına devlet katkıda bulun

Elalıdır. Aksi halde sosyal sigortalar, düşük ve yüksek gelirli bütün 

sic_,ortalılar yönünden ekono.mik güveneo sa.:;layan sosyal güvenlik ör

[;LLtL;ri olmaktan öteye gidemeyeceklerdir. 

Genellikle de sosyal güvenljJr kuruluşu olan sosyal sigorta-

lc:,rın esas amacının gelir dağılıinınG.aki adaletsizlikleri gidermek 

ohıayıp, tehlikeye uğrayan kişileri tdılikenin zararıarına kar-)ı as

'~nr1 bir güvenliğe kavuşturmak oldu~~u ileri sürülmektedir. Ancak bu 

:_)ivr;ıılik sağlanırken de gelir yeniden Ci_a,~ı tıldığından, sosyal ::sigor-

ta kururnlarının genellikle yeniden gcüir dağıtıcı etkilerde bulundu·

(;u kabullenilmektedir. "Burada önemli olan de:: bu dağı tL'Ilın, gelir. 

1)cTL':.:}ÜJ1ıündeki adaletsizliği giderici i.::Jr yonde yapılmış olması -· 
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(ir (391.). 

Sosyal sigortaların g~-l~:_ı' C:[a,~ılımını, üç ey rı yönde etk:::.lc

J 0b il eceJ,i belirtilmektedir. Bunl;: :;:"(<:~n birincisi dz el si bortalarc"'.z, 

0lGu[u gibi, do12n riskierin iktistd! sonuçlarını sisortalılar ar&

sınc~.a da2;ıtma yoludur. Ikincisi 1:i.;j.nin ;:-.E~lirinin, lıayc:tının ç·:::~::~tli 

r..;~~.he.larına bölünmesidir. Uçünc~~sL' ve çalışmamız yontınd,an önem kc~.:::~~:

llc.r:ı. da9 kişiler y.:_;_ da SOSyal _;;ru::,Ü .. T cl"'C:Sında gelir Ed;::te;rmaları ,:.·;:~

~!J.lm.asıdır (392). Üçüncü yönı.iylc .·~ır: alındığında, sosyal sit;;ort;:<:.~~ı" 

:;·oı uyla ::.;:.lirin ~rsniden dağılımı L :;_ı_1 nE:: ca tif hem de :pozitif yön,·. en 

olı:,,.s.kteıdır. Si~orta pirimleri nej.-ci:f ;:/onden :~c.lir eta;;,ılımına yol 

~-i:ı: yeniden da~ıtım etkisine sa.l-ıi) ·:.mesırı.a karşılık, ü_;;verenlc:i:'~_:c!. 

(jdedikleri pirimlorin ise tüm ekoı1omi yonünden etkileri olmakt;::~c~ı:c (3~)3 

(jv.nku işverenler sicortalılar için uci.rAiikleri pirimleri, fiyatla:c 

~"oluyla dalaylı bir vergi gibi e~.:oi·wmiye yansıtmaktadırlar. Bu yan-

sıtmanın sonucu olarak da sosyal si ·o:ct2. i vazlarından yararlarımı ;:;i-

.. urtalılar, ti.ik<::timde bulunurken ·;C:l~::e iklsri dalaylı ver ~il er y:Jl:.~;·J.c: 

iLinci kez sosyal sic_:ortaların f:ln<.:.~ısmEnına katılmış olmaktadınl<:·.r. 

ii:r·imlerin neg&tii yonden t:SE:.lir C:.· ı tıcı etkilerine ke:~rşılık, s .... :·J.c-~

il2n yararlar (ivazlar) da pozitif yöndsn yeniden gelir dagıtıcı ot-

~~::i.lsrde bulunmaktadır. 

Sosyal ~üvenlik harcamc l,rının ikinci srubı...ınu da 9 kaım;, r:;os ···· 

>:::.1 esüvenlik harcamaları ya da so.::: .. :2l yardımlar oluşturmaktadır. l>::.:C;

cc transfE-r harc.::tı"1aları içinde ;y.-.:::ıl(: en ı:::,slir daJı tıcı etkilerin c::~ 

iLL.la .ç:orüldü'~ü harcamalar. kamu so::;·:: cü '.:.üvenlik hcı.rcame:.ları olLıc.ı;:-c<:'c-· 
"-' <....J 1 ..... .__, 

c~. ır o Çi.mkü bu h<<r camalar do::;ruc~EU:i. 0.0 .~ruya ver .:.;.il er le fint::.ns e cc:. :Ll:nek·

tc ve pirim odc~ıııo t:_ücü olmayanlc~~:.:·, f,i~CJrtc:. kapss.mına 0 iremeyenlc:,: JEl 

c~c. sigorta kapsaınının koruınadı.;ı ·c· . .:.ıııı~elerle karşılaşznlar da ~-ıc.~ı..,-

'--· :.;ıe:.lardan yaraı·l.:,ne.bilmektedirlcı..,. }JC:ı.Ş~-:8, bir deyişle l.ıc:ırcamalaj~·>n 

~'2rarlanma hakkına sahip olanlar 1 ı":.~<?L..tL cclirli gruplar ile ih tifaç: 

~Lç inde bulunan herke s olmaktaCı.ır. G . .ılt:·;llikl e d e bu grupların d olu·':·-

( 391) Turhan YAZGi~N; "Türk Sosynl ~<~v··"nl ü;:: Sis temin in I eniden Jel:;.J:' 
Dae!,ılı.ı-nına ~"tki s i" ,Ivialiye .i:Ls ·c::_ -ç:~sü Konferansları, i;j. İlc-i:;j_ ::.i..·;; 
1mkültesi E<-tliye :&ıstitüs~. -:fc:.;:-:.-ınle:.rı No.53, Yirmiüçüncü S.".j:·:-$ 
Sene 197 4 9 ]akül te ler l!!Ia ~bE~<.sı, istanbul~ 19 7 5, s. 8t:j .• 

(392) Sait .DILiK; "Sosyal Sigortalz·.rı:-ı Gslir Dağılımı .;zc:;rine .Etk::_ı_::-

r i" ,A. ü. S iye:, sal Bilc.iler ..i.:\:''.~~··:.ı:c:.:-:. s-i Dergisi, Cil t ~:XXVI, Sayı.~~, 
Ankara,l9761s.l35. 

(3~i 3) TURHAN; Kamu har cameı.ları ve G 1 ir Da,_ıılımı, A. ::.:,•m ~ , s" 271 < 
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sız vergiler dışında,harcamaların finansmanındaki payları düşüktür 

ve harcamalar doğrudan doğruya gelir artırıcı bir etkide bulunduğu 

için de düşük gelirli grupların d u:C"t:Ulllarını iyileştirmektedir. 

Ancak dt:.şük gelirli grupların vergi yükünün yüksek oldut;r' 

ülkelerde 1 bu harcamaların yeniden e:,c.lir dağıtıcı etkilerinin olma.d:-ı.· 

Dı ileri sürülebilir. :Fakat gelişnıokte olan ülkelerde bu harcamalar~ 

:~lıti;y-aç duyan grupların gelirsiz ya da yeterli gelire sahip olmayan 

0ru.plar olduğu güzönüne alınırsa? ver si yüklerinin yüksek olmaya Ccl:~::ı

iddia ed ile b ilir. Ö~ellikle devlet :politikası olarak bu harcamaleTa 

c;ereJ.Ien önemin verilmesi ve ihtiyaç i~;.inde bulunan bütün t,ırupların 

L::::p[.oo.nması halinde,yeniden gelir c1a<;ıtıcı etkilerin önem kazanaca,~·ın-

da 0üphe yoktur. 

Bu harcamaların gel:Lrirı kaybolması, azalması, yeter

sizliği ve giderlerin artması ya da ba~ilr.a nedenlerden dolayı daha çolr. 

yolcsul olanlarla, yoksulluk koşulu ara:m:rıaksazın dolaylı ve dolaysız 

yoluan gelir olarak sağlanması,yenic1Gj_ı_ gelir dağıtıcı etkileri belir

cin hale getirebilecektir (394). 

Sosyal guvenlik harcamalarının yeniden gelir dağıtıcı etki

lerini genel olarak belirledikten son:cu, şimdi de ülkemizde bu harca

rıc:~1arın ücretli ve maaşlıların gelir c~ağJ.lımlarıni ne oranda etkilc-
.;, 

cJ.i(~;ini çalışmamız kapsamı ile s ınır lı k2 larak inceleye ce ğ;iz. Anaya-

sa:Tı1ı~ 40 ~ ı;naddes i :i,le: 11He:tkes s osyal {:;üvenlik hakkına sahiptir~ Bu 

hakln: · sağl.amak .içi.:n· SOSya·l sigortalar VC S'Of3yal yardım teşkil~tı k:_ı_r

IilC:.k ve kurdurmak devlet'in · ôdevlerii.:ıC.enc1ir" diyerek~ sosyal {:,iivenlici 

topll-un için bir hak, devlet için de "i:; ir görov olarak kabul' etm.ış bu

ı 'ltr ... maktad ır. 

I) Sosyal Sigortalar YönLtnclo:n Yeniden Gelir Dağıtıcı 
Etkiler 

Ülkenıizde sosyal ~venlik sistemimiz genel olarak sosyal 

si; ertalar yönünden etkin olmuş ve vergilerle finanse edilen kamu 

s::)f:JJal güvenlik harcam2ları yönünd.cn ci::kinlik sağlanamamı:s:tır. Bilin· 

cl :i.;_;·i <Si b i de ücretliler in sosyal {:S'lJ.vcnlı(~i 11Sosyal S igortalar Ku.r1.ımu·· 

bPnka ve sigorta şirketleri ile ticaret ve sanayi odaları ve borsaln~ 

(394) DİLIK; Servetin Geniş Kitlcrere Yayılrna.sı, A-.g.eq s.l93c 



- 610-

b irliğinde çalışan ucretlilerin sosyal t;,üvenlikleri bu kuruluşların 

ku.rdugu "Özel Sosyal Güvenlik Sandıkları" (39 5), memurların sosyal 

süvenliği "T.C.Ernekli Sandığı", esnaf sanatk~rlar ile işverenler ve 

kendi adına bağımsız olarak çalışanlo.rın sosyal güvenliği de ııBağ

Kı.,ır 11 tarafından sağlanmaktadır. ÇalışE1amız ücretli ve maaşlılarla s J.-· 

nı:;.~ıı olduğu için bizde, sosyal güvenlik sistemimizin yeniden gelir 

c1ac~ı tıc ı etkilerini Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki ücretli

lorle, T.C.Ernekli Sandığı kapsarnındaki memurlar yönünden ele alaca

~·;ız. Görü:,_ ·.ceği gibi de bu etkiler karsan . .ması gereken gruplar yönüı1-

c.1en olumlu olmamakta, hatta sosyal si~orta sistemimiz b8.zı dururnlarcla 

ücı~etli ve ınaaşlıların bütünü yönlinden yeniden gelir dağılımını daha 

da bozmaktadır. Sosyal güvenlik sistemimizin olumlu ve olumsuz etki

lerini aşağıdaki başlıklar altında incGlsyeceğiz. 

ı) Pir im Gelirlerinaeki önemli .Artışlar 

incelediğimiz 1960-1975 döneminde Sosyal Sigortalar Kuru-

rııu ile T. C. Emekli Sandığı tarafından si ::;ort alılar ve onlar a,_1ına 
.. ., 
OZO.L 

ve lmmu işverenlerinden tahsil edilen pirimler toplamında önemli ar-

tı§lar olmuştur. Bu artışlar hem mutlak hem de nisbi olarak. yurtiçj_ 

iaJ;:tor gelirleri ile toplam vergi J:E:lirlt=)ri ve yurtiçi tasarruflar 

yuniinden ortaya çıkmaktadır.GC:rüle.ceği gibi de incelenen dönem için-

Cl c yoniden dağıtıma uğrayan gelir giderek büyüdüğünden, transfer har·

co.mcları yoluyla fonksiyonel gelir C!.E~·_·:ı_lımının değiştirilmeye çalı

]ıldığı gorülmektedir. Çünkü böyle bir dağılım olmamış olsaydı fonk

siyonel gelir dağılımı değişınemiş olacak ve yeniden gelir dağılıının

dan söz edilemeyecekti. Görüleceği r:::j_ui de 11Ne kadar çok gelir yeni

elen c18.ğJ.tıma tabi tutulursa, iktisadi tatmin derecesi de o kadar de

:;içmiş olacaktır" ( 396). Ancak bu durumun yeniden g.elir dağı tıc ı et-· 

k:Llr::rinden soz edebilmek için de de.(~ı tırnın yüksek gelirli ücretli 

ve maE,_şlılardan, düşük gelirli ücrc·cli ve mao.şlılara doğru olması f?. ·· · 

rckmektedir. Belirlenen eğilimler aşa\ıdaki tabloda gorulmektec.ir. 

Ancak bu sandıkların sosyal güvenlik sistemimizi bozduğu ve be
lirtilen sandıklardan bazılarının, sosyal güvenlik kuruluşları 
niteligi kalmadığı görülmektedir. Bu nedenle de bu sandıklarc0 
kapsanan ücretlilerin, Sosyal S i::_,ortalar Kurumu kapsamına alı;:ı-, 

ması ile ilgili çalışmaların biran ünce sonuçlanması zorunlu 
olmaktadır~ 

(2.96) YAZGAN~ Türk ~)_osyal Güvenlik Sist_orr:i!J:in Yeniden_(}e_:;!;.~~J2.§L;ılJ.nn
na :Ş_tkis=h_, A.g.m., s.79• 
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'l\.,blo ~ 96 ı960-ı975 Joneuin<~e :.:..osyal .üvenlik L~.L·uıu;: L:cı Pi.ı: i:iıleıoiııin, 

Gay:ci S<::.fi Yurtiçi ıı: ... uıia, V0:..'E;i Goiiı·le:ci ve Yurtiçi TL,:..;u,:c

ruflar İçinueki O..c.:.ınb.rı 

( Hil~ron ,1. ) 

~--~--~- -·ı:~~;~~i· s-;;i·-·~~·:;o·~·:y·ı~::.~. -r y~;ti~-i--~- --~~-·~- :-~~~;-ı-:- :~- ..• ~-- -·--- r;.L~i~~-ı~e~~i;-;.,·- r-;·i-~:;_~J~ı::-;i~~- -,--p i'i;,~ı~-~;-n·~-- .. __ _ 

1 ~'-ı.L·~tı' l"l. .J''oı ... ycız ' T-•c:.·r···uf- --.··-·· ...•.. , .. - •. - .. - --~··· ··- ..... ~--·~ •··.··ITr·ı· ca· r'ı' ı· ·v •"•r-ı' r;nlı' .,.. ı y· .. r·tı' cı' rr·· ı .tL. ~· t.-.. ı.-..ı '"""··J ......... 1. . ı , , ı uuv to.) ı..,..J..D \..it:: J..-· ı..t ~ 
- . . 1 Sosy<.:.. • T.Go ıPi:cırrı eı' . ~ . . _ . ·· , 
lıdrnla 1 Ve:cgıler ı L.w . . i _ . i 

1 
ı Y :~rtı cı ha- 1er·ıne Orcmı 1 r:;c.>.i'L'U:fL:.ra j 

ı _ 1 SıGorta ;.lnel:ıı ıTop aını 1 . ·· , 

ı TopLJ.ll l ı·., c- ....• ;· 1 1 sı..Lc..:,:ra Oranıı Oı·,.ııı 1 
ı ' ""r ' ')'"'·'LıGı ' 1 1 l 1 

------- .. r·5 :: ...... j -·· _c~ .. -· L.<:L. --··· }~<~r: .. L~ ]_ .. J. (~: ... --~-~-~.ı. .... ··f····· .. (~L····i·-<:2 __ _ 
ı960 ! f~6e976o9 ! Jol{7 o2 ~ ti.46l.O(ct) 50i!o2 ı 4J'( o2(b) 991.4 l 2.11 19.lL:. ı ll.'Jı 

1 ı . ' 1 i . • 

1965 ! 76.L,.<,C.1 / l0.29t:; .• 6 ı 12.026.0 L6U9.1 1 7C9.2 L 77ü.3 1 2.32 1 17.27 1 
1 ' f ' ! 1 

lL; .78 

~45·49G.b 123.,002.,9 i l6.59J..O 3.0C3.7 ~1.672.4, 4e676.1 i 3.~ı 1 ~0.32 ı 

rı:m_ ... __ p_ ı:.:.:"!:!. _ . ! ')~_-o_7 ~:_ı __ J . ')?~_ı:~.. _ı:.: ~!_o.: _s /.o:_7_c_2 ~ .t.': ı 9 :'.:~-~1.!. __ 4: .6? .. __ J __ 2 ?: _7_ ı ____ . _ L .~? .:~.3 .... __ 

ır .ss 1970 

]Jotl<u·; ,-ı,) 1960 y:;_lı i'c.J.·~,ı.ı;Ü<....rı bilii1meC.i.:ô i;in 7 1963 yıl:Lnın :c.Lcıın kullc:cnııı:d~:tır. 

b) •.r.c.:.:;,ne.l:::li 3cın~Lı~ı 'ndu. Iıi ... im1(o:c y<ünız 11Daimt"Kaynaklc:ı:c11 ba.§1ı~.)ı c:ltuıcl.dü pirim ise1ir-
1erini beıirtmekte·-~ir. ı;;ôc ;rılı için, 196ı yılının piriıü.ari ,,lını;n~;tır. 

c) ·:ı\ılılod<.. 506 s. ~yılı :::osyal Sic.o:ctalu.i Kcınunu 1 nun ;,eçici 2C. rn,~;l,~esino (0 Öre ku:cui.-ı.n "B:;nkaL•r, 
Si;,o:cta ~i:ı:·ketlel'i, Tic .::et ve :~(~n.:,yi Od.aları ve llors..:<.L,rı" uan:u.;_;:lcı.i'ınca. topLm;;cıı pi:dmler 

yeı: c:.Li3.Inı:ı.kta<iırw Lu.,Lr da d.a.lıi1 eıiiıt.Ci0 11d.e 197] yılınc~;;, pi:ı:imler topLmı 25.792.8 11ilyon 
ı:.. olr,nkta.dır. 

Kaymı.klar:(1) (19)(20)(21) ve (22) Lo.lu t<:·.blola:cc~c:n y;;,:ı:·al'lanı1. ı~;tıı·. 

(2) E;tliye JJ<:ü.:..nlığı Jeliı'le:c Geuel Li:i.chi:clü!)ii .:D~U~~s~e •. ~:e.1_i}:'}-_e...'i~))}_l_ı12-~1312ı .A.c..e., s.3, Tab1o:ı. 
(3) DP'l'; J)Lı_ı~.J'/:~;:,:r.::;l.[ı:!_~~'!: 'd.an Y<U'<.:ı:clcmıır,ıı~,tıı·. 
( 4) Devlet İ:::ıtc:Gist ik En st i tü.GÜj :tc.:.·::i~"_G_ J.s~t.:..ı..tJE.t~il~.J_ıl.l:ıJ~l_t.:...E];. ı n(~;;;.ıı y c . .i'._t.!.li:.nıliıııı:,ıt l.L' o 

( !")(ll c 10·-~···_L .. C·~ r' '' }" ,.- y l ,, .... ····_L·-,-~ i ·'·ı 'T··•· ·ı-· _L. • ·tn J ~ o.LJlil0l. ı "-"~nu.ıf.ıi .. ı_e_!o.•.ı.Jl.'"..l •. ~1: .. .:l'-.."l?.V;-._a...,:-J;, H<..c .. ı Jiu . .ı.;:c.ı. ~c1ıı ı,ıı:s ı .... 
(6) (7) 1 (0),(9) ·L:cufıı,ıızdan hGsaplmıüııçtı:c. 
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Tabloda da görüldüğü gibi Sosyal Sigortalar Kurumu ve T.C~ 

:emekli Sandığı 'nca tahsil edilen p:Lrii.ıüerin 1960 yılında Gayri Safi 

Yt..rrtiçi ""Tasılaya oranı yüzde 2.11 olurken, bu oran 1965 yılında yüz-· 

de 2.32, 1970 yılında yüzde 3.21 'e, 1975 yılında da yüzde 4.69 'a ç::;_k .. , 

EU§ bulunmaktadır. Toplam vergi CGlirlsri ybnfuıden eğilimler inceıcı 

L:.ii_';J_nde ise pirimler toplamının tO])l<.tm vergi gelirleri içindeki payı 

1960 yılında yüzde 19.14 olurken, 1965 yılında yüzde 17.27 9 1970 yı .. 

lıncJ.a yüzde 20.30, 1975 yılında da ~,rüzde 25.71 .:.:ılmuş bulunmaktadır. 

1<)75 yılında Bağ-Kurrc& toplanan pirimler de dahil edildiğinde oran 

yüL3L~G 28.13 'ü bulmalctadır. Sosyal S.].C:;;ortalar kapsamı dışında kalaıı 

ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 'nun geçici 20. maddesine gore 

lnırnlan "Bankalar, Sigorta Şirketleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 

Borsaları 11 Sendikalarınca g-üvenlikleri sağlanan ücretliler in ödedH;:

lı.:ri. pirimler de dahil edildiğinde on:m 1975 yılında yüzde 27.41 'e 

;;rüksclmektedir (397). Pirimler in y·uı"·[~içi tasarruflardaki oranı da 

1960-1975 döneminde yüzde: 11.7l'den, yüzde 25.43'e çıkmış bulurunalcca·-

c::_ır. Görüldüğü e;ibi de 1975 yılında me~nurlar ve işçiler için tahsil 

Cl'li1en pirimler yoluyla' toplam verc.i c.;('Üirlerinin yaklaşık yüzde 

27 'si civarında bir t;.elir yeniden da[;ılıma uğramış bulunmaktadır~ 

Lu durumda :. sosyal sigorta ku.rııuşlı::-trınca mecburi olarak piriml2re 

el konulduğu için 1960-1975 doneminde bu yolla gelirlerin bir bdlı..\ıırU. 

yeniden dağılıma tabi tutulmuş olmaktadır, 

2) Kapsaının Düşük Olt..ı.,:;m 

Ancak belirtilen dağılımın clü;rt.i.k gElirlilerden, yuksek gelir~

lilere doğru olup-olmadığı araştırılche:Sınc1a, sosyal güvenlik siste-

mii.ı.i?.;in yeniden gclir dağıtıcı etkilc;rinin olumlu olduğu sbyleneme-

yecektir. Çünkü sosyal güvenlik i v;:.zla:cından yararlananların sayısı

ınn düşüklüğü yanında ,bu grupların imtiyazlı gruplar olarak kendi-

lsl'ini göstermeleri ve de pirim yükcmün yansıtılması sonucu, bu yti.ki.'LD 

(397) Daha önceki yıllarda belirtilen sandıklar.ca .. 1 tahsil edilerı pi··
rimler bilinmediğinden 9 yalnızca 1974 yılının verilerinden ;ro-· 
rarlanılabilnüştir. 11.6 Milyar olan 1974 yılının pirimieri 
ise, 1975 yılının pirimler i c:;ibi alınarak hesaplama yapılmıg-·· 
tır. 1974 yılı verileri için br:dı:. Z.Selçuk Wl.ARU:BLU; Sosyal 
Refah Devlsti Bedefi ve Sosy<:ü GU.venlik Sistemi, DPT; Ankarc:. ~ 
1978 9 s. 71. 



-613 

h<:.klardan yararlanamayan düşük gelirli ücretlilerle, diğer sosyal 

r.;ruı;ların. üz erine yükletilmesi ycnil"lcn gelir dağılımı yönünden ol w:ı

suz sonuçlar vermektedir. Önce sosyal sie:,ortalardan yararlananların 

sayısının düşüklüğünden gelen olum.su.z etkiyi inceleyebeğizo, 

Aşağıdaki tabloda belirtilen: eğıliınler görülmektedir. 
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T<:"blo ~ 97 1960-1975 jJörıer,ıincl_e ~osyc:.l Güvenli:~: İw•.zL.nııdan Y .:.~ ;:du.nan 

Jcrctli '78 ll<lc.c~;lıl<:.:.:·ın 7 E~tisi:L~en F.al lüfusa ve :Jc:cetli ve 
l~ "-'-§ lılc:t:ı: 'l'o9L ,;ıılL: Orc!.lll 

---l-~İkt-i~,~~de·; ~ f ~c:~·ot.li~ ~-e~ ·L=o~~~-;ı -s·i~~~~~~~ u~e~l- :·,~ıl;:·;~ ~:~u-":~:~~_;ii~ '; · ~:ğ.:T0ı""r-~- ~-~~-~t1i·-~·eı·~'v'-;ı;.~;~j_:_-·r-;-;.:=~:t::-~-~-~S-i~-~;-a~K;; 
F -.,, ı .• ,,lıl··ı· 1 ~lar~ T/",-.... S''-. cı, ü ·t·· 1'--n:...' ··"'dıg"' TT n- I"· "lll ı·ı··ç,ıı cı c ·t lı'- ı·. ·ınr'-'-ı uc 1 . ıi,. ,· -~~..... J.'J.C1.•--ı.~ r_,, I.J, ~ ı l..\..C .. JJ u.- i 0 EJ J.. 1 u. ~cı.t-' ...... n~.ı.J,.L ..Lo ~·-ı.l..t"' ~ ~\~}IJ..JL.-!.ıU - .LC dı..:s· ).,; - b )J.. ~ ~d.- ...:.t.:<.!u_ .J.\..-!.Lt..ı.:\. - G .... J11l!. Qalc~ uc 
IJu:.:us TopLuııı mınu.akı ucret-:- r.;c...,:ı:uıwıkı 13<1I.ıındc...kı \ u.~.kıle.L· ı;ort:.üı ı·ııı, IJ::tısa- .L'Gtlı ve 1-:ıa.:ış-j .. :etlılerın 

ı 
ı ' • 

, . li ler· ~ ıJc~·etliler 1 Le .. ıu.L'la.r l ITapların c~..::ll Faal j' ~-ılc.:.:cı~ı 'l'oplam, 'l'op~a..m Jc-
YILL.ür{ . 1 ı \ ~-ıu_;_·w:,a ucretlı ve Ha-ı n.ıtlıle:ce 

· 1 ı \ ı ~ı·_n.ı &şlıl,ıra Orc:nı· Onırıı 
. -~-·-~· ~--~--~.cı.L .. -·-· . 1·-~ ._{2). ___ . .ı. .~Ol ....... -~· ___ (!.). ... ~ .. .CsJ ...... l.Jü1 .. -~-~.J7)~-~· .. LL0.L_ ... ·- ... ~.--C3.t_ .. ~~-. ~.\.l.9J .. _ i 1 ' ' i : 

1 1960 12.993.245 1 2.437.135 1' 611.703 ı6.ocu(a) ! 359.303 t - l 907.oc6 1 7.59 iJt.L;-9 30.20 

ı ı ı : ı 
. 1965 13.557.860 l 2.795.381 ı 921.458 20.000 i 51./3.363 ; - ~ l.L)BLi.oil :10.95 53.11 ; ~1.80 1 

, 1970 1 14.051.20913· 718.228 11,313.50S 35.000 l 732.566 j - \2,001,066 ! 14.81 1 55.96 : >,•5.16 : 

L1:1~ •. __ _l_ı?_:_2o_2:~.1-8 .. :. _4_-_o_6?_: _39? .. k~!_3:_33~ _ .. - _ _ _': 3.'G~- ... -~ _ ."?o_. 7_o_o _ .. _ı_e_s ~ ~::" __ J 2_. "! 56: !.3~~'.2.3 :_1! ... _ .. J .. -~: !? . __ . --'·~ 50 .:_~:_j 
llotl .. tr ~ ( 8.) 1953 yılı:.ıın ve:cilo:L'iC:.ir. 

(b) Lat;-~~ur kapsu.ı11uıCL<.Jcilor ·~L.tl:ıil clei;ild.ir. 

Kaynaklar~ (1),(2) 16 :ı.~o.lu t.:ı.bloclan c.:.lıamı~<tı:c. 

( 3) C• '"'"··ı c .. r ·•"- ·l· -, V .,., .. Y ll 1.-l·•· • 1 rl" '" ... · • ···ı· · · l ... , --·t ., ı..>OS.:cı.. ,..Jıc~,OJ.. ı., .... .<f __ O,.J. .b .. UJ..uJuU l ı .... "\.. ~rı n ........ u.ll J'-:ı:Cr..l...ı.. c,.llJ_ ı~.:.l~-' l..ı..., 
~ ............. _,.,,--- .&; .......... .,_._,. __ _._ .. _,.__ --~-----.,...----~--..=&.--~-=-~-------- ·..----=-"'&~-"*"~ ,) 

( 4) ( 5) 1 ( 6) Lo lçuk IL:~ •• u: .. ~LU; ~~()_s;-r:'}~ ;;.eJ~~l~ DevJ_?_tl.. .• Y~e_j~e_cl_ef~i_Jt!L8.2.syal G~Jlerı_~ik Sj.,Et effii, DPT; 
Lnk~~ra 7 1970 7 Il.ogcmo·, s.39~-4Tabloü. 

( (),(8),(9) ve (lO) ta.r&.fırınzclc-uı ho[;aplamııç:tır., 
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Tabloda da görüldüğü ,~,;i.bi ülkemi.zde 1960-1975 donemi.ndo 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Özel Banl:a ve Sigorta Sandıkla:cı 9 T.C.JJ.J!';kli 

Sandığı ve Bağ-Kur kapsamından ya.ra:;.'lanan sigortalılar 8!3YJ sTrıdo. c_,rww-

li {:oClişmel er olmakla b irlikte, u i,:_ortalılaşma oranınJ.n düs~'ik oJ.:.:'cu:'],,;;. 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü 1975 yılı. :i tibariyle ülkeınj ~e mevcu·c c :.i.;-_.or~ 

ta kuruluşları kapsamındaki toplaiil sii,ortalıların, iktis8.de~-ı fac1 nü

fusa oranı 1960 yılında yüzde 8 civarında olurken 9 br~ or::trı 1975 ~-J_ • 

lında onemli oranda artış gds termcs ine rağmen ancak yüzde 24 ci 'v·:J.ı':.n -· 

da 5erçekleşebilmiştir. 

Sigortelılaşma oranı ücretli ve maaşlılar yöni5J1den C::.ul:ı.c:. y··li~\:

sek olmakla birlikte• 1975 yılı itibariyle toplam ücretli ve maaşlı

ların ancak yüzdE: 68 'inin, memurlar kapsam dışı b ırakıld:.ğında da ~i<>-

lanabildikler~ görülmektedir. 

Sigorta sistemimizin yeniden gelir dağıtıcı etkilerini si

f:.Orta kapsamındaki ücretli ve nıa2.:]l.J. lar yönünden incelediğimizd c, me-· 

murların tümü T.C.Dnekli Sandığı 'nca kapsandı~ı için ge.nellikle ol"t;ım

suz etkiler ücretliler yönünden s •JZ konusu olmaktadır Q Tebloda cb. (~ö

rüldüğü gibi 1975 yılında Sosyal Si[Sortalar Kurumu ile Özel Banka ve 

Sie:,orta Sandıklarınca kapsanınası r;c~ı'eken 3.175.399 ücretliden, ancak 

1.866.338 ücretlinin kapsandığı ortaya çıkmaktc~dır .... Ba;ka bir dcyi~;le 

bu durumda toplam ücretlilerin anca!.: yüzde 50.23 'ünün sigorta pı·o.r:;

ramlarından yararlanabildiği anlaşılmaktadır. Bu da ülkemizde s•:ıs;yTıl 

si1;ortalar yoluyla gerçekleştirilen yeniden gelir dağıtıcı etkilcı~c~cn" 

ücretlilerin C:.cncs.1{ yarısının yarc.Li:lc:tıı2-oi.l.ö.ıgi.rıi göstermektedir o 

Sosyal sigorta sistemimizin_, tarım kesiminde çalışan tz,rıın. 

ve orman işçilerini kapsamadığı :'~;ozönüne alındığında da 9 olumsuz ct

kilE:rin açıklık kazanacağında şüplıc yoktur. Çünkü bilindiği gibi en 

düşük ortalama ücretler tsrım ve orman kesiminde görülmekte, ay,ıca 

tarım ve orman kesimindeki çalışm;:., l:oşull2rını düzenleyen İş Karı•.mı,ı 

da çıkmı:tdığı için bu kesimde iş ve istihdam güvencesi de sa;_;ıanama··· 

nıaktadır. Bütün bunlar bu kes iı.'ndeldlerle ~ sanayi ve hizmst kesinünr:L r:: 

ki ücretliler arasında büyük gelir farkları olduğunu ve dikey f~;:~lj_c 

cla:~ılımı eşitsizliklerinin Snemli boyutlar taşıdığını göstermektcCliT. 
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Tarım ve tarım dışı kesimler birlikte ele alındığında 1975 

yılında iktis§.den faal nüfus yönünden si,sortalanma oranı yüzde 23.72 

olıu~ı;:en, yalnızca tarım dışı kesimde bu oranın yüzde 62.83'e çıktıi?;ı 

g;_;r~lnıektedir. :Bu durumda sosyal sic;orta sistemimiz; tarım ve tarım 

c1ı§ı kesimlerde çalışan ücretliler arasında ekonomik ve sosyal neden

lGı~le b eliren gelir dağılımı eşi ts izlih:J..erini giderme amacından daha 

çok, bu eşitsizlikleri artıran bir -ı.-ı,;rc;ulamayı benimsemiş gözükmekte

dir ( 39 8) o 

Ayrıca scsyal sie:,orta sistemimizin teşkilatlı baskı grup

le:_-:.:~ının yönlendirmesiyle kapsam yönlindon dikey bir yaygınlaşmadan 

çok, sa~lanmış mevcut hakları azamilesıtirıne yönünde yatay bir uygu

lo.mayı benimsemiş olillası da sigorta kapsamındakiler le 7 si e;orta kap

se.mı dışında kalanlar arasında görtil en gr:üir dağılımı eş i ts izlikle

rini daha da büyütmektedir. Örneğin 15 yaşında çalışmaya ba.şlayan ve 

yılda ortalama 200 eı:.ün pirim ödeyen (toplam 5000 gün) bir sigortalı

nın, 25 yıl sonra 41 yaşında emekli ol.::1bildiği bilinmektedir. Bu si

c::ortalı T.C.Ernekli Sandığı ile Bağ-Kı..:ır kapsamına giren bir işde tek

x·ar çalışmaya başladığında da hem yasılılık aylı ğı alabilecek~ hem de 

yeni işinden gelir elde edebilecektir. Bu tür özellikleri taşıyan 

sosyal sigorta sistemimizin 7 ülkemizele bütün ücretliler yönünden ne 

orzmcla yenid en gel ir dağıtıcı etkileriolabil eceği şüphe götürecektir. 

Özellikle borçlanma ve hizmet birleştirilmesi yoluyla bü-

yül~ y:.'lkler altına gire:ı;ı Sosyal Sigort2lar Kurumu 'nun, yakın zamanda 

geniş kitlelerin emekliye ayrılması ile aktüerya hesaplarının açık 

V(Jrebileceği de ileri sürülmekted5r. Bu durumda da bu açıkların dev

lc:tçe ve gelirleri ile karşılanması halinde, ösellikle bu haklardan 

yaJ:\::rlanamayanlar yonünden gelir da::::;ılımındaki adaletsizliğin daha dc::ı. 

( '0 n) _)_)u Tarım ve orman işçileri ile di~_;c;r istisna edilen grupların, -pj_-

rim ödeme gücü olup-olmadığı tar-Gışılabilir. Ancak bu· gr-·1plara 
ayrıcalıklı bir pirim sisteminin u;y-gulanması, bazı durumlarda 
bu gruplarla. sanayi ve hizmet kesimindeki pirim üdeme gü-
cünden yoksuıı diğer grupların pirimlerinin finansınanına diJ;er 
bazı ülkelerde olduğu gibi devletin katılması~ sosyal devlet 
olmanın h ir gereği sa:rılmaktadır. Ülkemizdeki tarım ve orman 
işçilerinin sosyal güvenlikleriııJ.n saJ;lanması ile ilgili olaral-;: 
bak. KARAHASANOGLU; Kamu KosiD..indeki T<:ı:r-ım İsletmel8-r:-irır·' ""' Fr· · 
:ı->etı~_çal.-_~9.anıa:r:-. v~=""1Wı1m~-sos;yai-Güve~lır-inin Sa/tı.r:ı__,-, · 
Aog .. e-o. 
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bü;yüyeceği açıktır • .Ayrıca tarım dışı kesimde olmakla beraber çırcü;.:

lar ile devamlılık gostermeyen inşaat, ev hizmetleri gibi işyerleriı:

de ücret karşılığı çalışan ücretliler, sigortasız olarak kaçak çalıç

tıı~ılan ücretliler ve sanatçılar gibi ı;:rupların sosyal sie;ortalar kap

samına alınmamış olması, bu gruplar yönünden de yeniden gelir dağılımı

nı olumsuz yönde etkilemektedir. "Gcrçeltten de şimdiye kadar yapılan 

mevzuat değişiklikleri belli bir kes:i.lilden yana olan ve fakat geniş 

h:osimlerden yana olmayan sonuçlar 'lermi,ştir (399). 

Bir başka imtiyazlı durum da "Bankalar, Sosyal Sigonta Şirke 

1 eri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Sandıkları 111 ndaki 

"Sınırlı sayıdaki yüksek seviyeli idareciler ile yönetim kurulu üye

lerinin Türk Sosyal Sigorta Normlarının üstünde yüksek emekli maaçı, 

ilcramiye ve tazminat sağlamaları" ndan ileri gelmektedir. Oysa sa;p.

ları 45 bine yaklaşan (aileleri ile beraber 250 bin kişi) düşük gtüir 

o_·;ı.z (:ıyind eki çalışanların bu haklardan aynı oranda yararlanamadıkları 

:::.:;örülmekt ed ir ( 4 00) • 

Belirtilen farklılıklar ncdE"~niyle de ülkemizde sosyal gLivon

lik sistemimiz, ancak teşkil§.tlı ve c~e imtiyazlı belirli gruplara de

vamlı ve artan bir şekilde dikey yeni haklar sağlayan bir sistem olı:1a 

zöı"Ln"i.ınıünü taşımakta ve bu durum cla kapsam dışındaki gruplar yönünden 

ı:=:, elir dağılımındaki eşi ts iz likler i daha da büyü tınektedir. 

3) Pirim Yükünün Genellikle Yeniden Gelir Dağılımını 

Olumsus Etkileyecek Şr:;lcilde Yansı tıl..ına sı 

Sosyal güvenlik sistemimizin dar kapsamlı olması nedeni;y-le, 

yeııiC:e.n gelir da6ıtıcı etkilerinin olumsuz olmasının diğer bir nede

ni Ci. e daha dnce belirttiğimiz gibi ı)irim yüküne, kapsam dışındaki di

üer sigortasız gruplarının da ka tılıııasından ileri gelmektedir. Bu et

k:Lyi,sigortalıların kendilerinin odedi.~,i pirimler ve onlar adına özel 

(399) Rıza KANDILLER; Sosyal Güvenlii~e :Dar Açıdan Bakış, Türkiye İk
tisat Gazetesi, 30 Mart 1978. 

(400) Bu Sandıklar Sosyal Sigortalar Kurumu, T.C.Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur Kanı;nu 'na bağlı olmctdıl;:larından, en kutsal hak olan ve 
dar gelirliler lehine kullanı1I;Lısı gereken sosyal t,rüvenlik s-G2.n· · 
dartlarını istEmildiği gibi tcssbi t cd eb ilmektedirler. :Bu kon·u
da bak. lVlARUILU; A.gee., s.78. 



d.a kamu. işverenlerinin ödediği pirimler yönünden belirtmek yararlı 

ola caktır • 

Sorun gerek üeretli ve maaşlıların kendileri için ödedikleri 

pi:cira.le:rin., gerekse bunlar adına kamu ve özel kesim işyerlerinin 

öd eD. ikl er i pir imler in yansı tılır-yansı tıJ.maya oağı.ndan d oğ;makta dır, 

Gcll'-..llikle de ücretli ve maaşlıların ödu<..~ikleri :pirimlerin kendile

riniıı üzerlnd.e kaldı6J. ve başkalarım..n üzerine ya.nsJ. tıı.ma.sının çok .:::;U. 

olöı~u ileri stirülmektedir .. Ancak piriııılerin ücret gelirleri büyük 

ölçü&e düşürmesi ve insan haysiyetinc yaraşır milli asgari bir düze

:Tin çok altına indirmesi halinde :piriril yükünün işverenler e ve dola

yıo::..yle de tüketi<:Uere yansı tılabilmesinin miim.kü.n olabileceği beli.r

tilııektedir (401). 

Oysa gerek pirim oranlarındal;:i artışların. ve gerekse üctıet

lc:.'in ytikselınesine ba<J,lı olarak artc::n ı)i:rim tutarlarının, yukarıda bo·

lirtilc~iği şekilde gelirleri ortalama gelir düzeyinin altına düşürme

c.!.i(i zamanlarda da,pirinılerin işverenlE::L"' ve dolayısiyle tüketicilerin 

üz.c::ı: ine yansı tıJJ:ı:ı.ası soz ka:r.usu olabilir. Çünkü üreticilerin pirimler 

n,J(.1eniyle azalan gelirler;i.ni bu oranC:~;;: a:;.~tırabilmek için, emek faktörü·

n~l.n fiyatını artırıcı ücret taJ..epleri!1(·.a bulunmak isteyeceklerini de 

güzden uzak tutmamak gerekir. Eğer piJ:imler oranında ücretlerde artı::;ı 

s~2;}.8.112biliyorsa, pir im y~ iito..re.t.l.iler ~~:Uıd~ kı:üma.yerak yansı

tıı~ı~ı savunulabil~.Bu durumda da pi~llıl yü~~nün emek maliyetindeki 

e.ı"tırjlar dolayısiyle işverenlere 7 işvc-c:_'r:)lılerce de mal ve hi!6met f'iya:cL.~· 

r.:ı.nc1aki artışlar yoluyla tüketicilere yansı tıldığı belirtilebilir. Ge

n ellilde de;·\u yansıtma uzu.T.L donemde lirtün;.ct;i.n ola1ülir.Çünkü ücretlilc

rin hizıt.et akdi ve toplu sözleşm.elerlc ,z.ıaaşlıların da kanunlarca be

l:.t.:..·=Lomn esi halinde, ii;;; verenler arzu et:ıLGdikleri sürece kısa dönemlereec 

genellikle pir im yükünü yansıtmak nrLlııı:. ;~:ı:ı olrriaz .Ancak ücretliler yeni 

yapıl<:<cak hizmet akdi veya toplu iş r::-ıüzlcşmesi ile memurlar da baskı 

.:;rupla:ı:ını harekete t;eçirerek maaş k2.Lt..li.llz::rında gerekli değişiklikle

ı-i s<.:.[layabildiklerinc1e,sosyal sigorta pirimlerini (sosyal güvenlik 

::.; ..... ~,ıı,ı:.;..ııı) işverenlere yansıtabilirler.Bcı.s;ka bir deyişle gelirlerini,· 

ı:_ı<,syel sigorta pirimlerini de kapsay.s.ce::.k şekilde artırabilirler (402). 

;~;~_§,c:siz ki pir imler in yansı t:ı,.lmasında L,;ı1;iler ya da onlar adına s en-· 

(<.Ol) YAZ GAN; Gelir Da&,ılımı AçısınC.c:::;·l S:Jsyal Güvenli k; A. 6• e~, s· 113. 
( .:.; ı2) Bi.ı.~.:DK.V.ı..t:J:~; •.re or id e ve Türkiye' c-:.. ::ı l?&Tafiscal Gelirler; A. gn e. , s,~ 
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senG.ik.:üarın işverenler karşısındaki üiiçleri 9 talebin e82~~''lc:i-; ::~,~ ve-: e::nsJc 

talebinin emek arzından fazlalığı etldli olabilecektir. u~:i:.:=~-ı~~~:ı.c 

ı3encJikaların etkinlikleri ile, işverenlerin fiyatloT üzcrin.d<~};: __ i •3 ;-' -· 

ldi1liklerinin fazla olduğu durumlarda ücretliler in ödcdl~:'L p5 -r .:irnl c··· 

:in tüketicilere yansıdığını söyleı2ıck yanıltıcı olma;-y-as:::-.~ct::ı.r (403)~ 

Ülkemiz yonünden sigortalı1&rın ödedikle;ri ıüriL_:c::::·:i.n t·L:lLc

·i_; icilere yansıtılıp-yansı tılmad ığını tartışmuk ye:trc.r~-~~ o:,;_::;_ ::s}.:~- :ı.·. Bi·-

]_ inc1i~;i gibi ülkemizde ücretliler toplu sbzleşmeleı-; le 9 r;_aaşlıJ_c.ı.ı, c~,:.t 

sınırlı da olsa tc:;rfi ve kat sayı ar-tısla::'ı ile gelirlerini artıi'r:ıak-

t;::C:~ırlar. Bu artışlara karşılık ge:üix'lcrin enflasyon, vc:rgj_ YG ı)i:ı.~_;_rTL

lc:c ;yoluyla önemli oranda azaldıjıncl.a şüphe yoktur. Pirimlsr yör;'):1r.un 

soruna bakıldığında da 1 ozellikle sosyal sigortalarda artan c)dE:~:.-luri 

l~arşılamak amacıyla belirli aralıklarla sigorta pirimle::::'inj_:r._ yü}::seJ_-· 

tildilsi görülmekteelir. Örneğin ücretlilerin ödediği pirimleı· 196 5-

1977 döneminde yüzde 9 'dan, yüzde l2'ye çıkmış bulunmakt:::ı.clır Di.,~~o~c~ 

't.ükelerle karşılaştırıldığında ise bu piri.ırılerin daha 3"~~:.~:,;3.:: olc.luf~u 

gorülmekt edir. Örneğin Kanada' da yti.zde 4, ]'ransa 'da yüzde 5 & 5, Yun2.

~istan'da yüzde 6~5, Belçika'da yüzde 8'dire Yine aynı şekilde geli~-

lc:;::'c1 eki artışlara bağlı olarak b ir önceki döneme gör e öde:ne:ı rir imle::r 

toplamı da artmakta ve bu oranda g·.::J.i.rler azalmaktadır, Görüleceği 

gibi de ülkemizde ücretli ve maaşlıların satın alma gücünü o::..unısuz 

(403) Bu görüşe karşı olanlar emeğin bir mal olm2,dığını ileri E':Üı'e

rek pirim yükünden hareketle ücret talebinde bultı.rırrıanın~ piri;:ı 

yükünün yansıtılması anlamına :;elmiyeceğini belirtmektedirler. 
Çünkü ücretli ve maaşlıların odeO.iği pirimlerin, ücr(,:t t-ı.:r:·tıqla

rını sa2,layan gerçek faktörler olmayıp, s tra tej i vo taktj_k ur c.·· 
cı ni telıt:tinclekı İaktörle..ı::- v~L,ct2u g0...:"J..:;;ıü.::ıd.ec1.irle:ı:--. :Su durlımcx;. 
de:. ücret artışları, yalnız sözü 0-dilen strateji ve ta~-;:t:!_k sc .. ll.> 

cu saglanılrııış olsa bile, bu i:u.rum pirimlerin işverenler üzs::ci -
ne yansımış olduğu anlamına {_;;r:;lmcy-scektir. Boyle davranıldıi_i;ı: . .-: -
da ücret artışları, sendikaların ücretlerde artış sa6lama korı:.:ı.·· 

sundaki olanaklarını yeterince l;:ullanmamış ve zo:rları ... mamış ol
duğu şeklinde yorumlanabilecektir demektedirler o :Bu konudc:\ 
bak. Sait DİLİK; T·ürkiye 'de Sosyal Sigortal§:!.,A.Ü .,Si;-{as .;_ J3j_
limler ]'akültesi Yayınları No.3159 Ankara, 1971, s.,288--293<· 
YAZGAN; A.s.e., s.llJ. 
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olarak etkileyen çeçi tli etkenler vardır. 

Bu etkeniere bağlı olarak da ücretlilerin, refah seviyele

rinin etkileneceğinde şüphe yoktur. Çünkü bu etkenler sonucu ücretli·-· 

lerin brüt ücretleri ile net ücretleri arasında önemli bir farklılık 

or·taya çıkmaktadır. Ücretlileri de c;enel olarak net ücretler ya de. 

ellc;rine geçen ücretler ilgilendirCi:~inden, bu durumda sa tın alma 

c;iicünü olumsuz olarak etkileyen h::T' ::::,iderin Ücretliler yonünden d.ik

lmtle izlendiği söylenebilecektir. Sonunda da ücretliler ve maaşlılar 1 

'LLcJ."et taleplerinde b.ulunurlarken bu. durumu gözden uzak tutmayacaklar

Clır. Çünkü ücretli ve maaşlılarca önemli olan, satın alnı..a gücünün iyi-· 

l:.:.s:tirilmesi ya da en azından satın elma gücünün korun.rnasını sa:;;ıamak

tır. :bu durUt!lll olumsuz olarak etkileyen her gelişme,karşı bir teklifi 

ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle de ücretli ve maaşlılar, gelirlerini 

olumsuz yönde etkileyen vergi ve pirim .§",ibi maliyet unsurla.rını ~öz

önüne alarak sa tın alma güçlerini korumanın yollarını arayacaklare.J.r. 

Şü.phesiz ki bunun için de satın alms. gücU.nü olumsuz olarak etkileyen 

her maliyetunsuruna işverenin de ke.tılması istenecektir. Eu nedenle; 

Cc sendikalar ücret taleplerinde b:üunurlarken, satın alma gücünü o-

1uFısuz olarak etkileyen etkenleri e:;özönüne alarak yeni ücret taleple

rini b elirleyeceklerdir. Turhan Yaz,gan "Spekülatif b ir iddia olmaıda 

beraber Türkiye 'de sigörtalı pirimlıc;rinin emek maliyeti yoluyla iç

verenlere, mal ve hizmet fiyatları yolı.:ıyla da işverenlerden tüketici

lere kaydırılabildiği söylenebilir ll demektedir (404). 

'Sendikaların pirimler ve b3nzeri yollarla işçilerin azalan 

sc:.tın alma güçlerini körumak amac{yls davranışlarını ayarlamaları 1::2,1> 

s;ısında, işverenler de kendilerini 2Drv.ınak istiYeceklerdir. ÖzslliLle ~( 

üll~cmizde oldu.~u t,ibi enflasyonist e{~ilimlerin groçerli olduğu bir eko

nomide işverenlerin pirimlerden dolByı artan ücret maliyetlerini kc.:

laylıkla fiyatlara yansıtma olana,;:;ının bulundu.;u varsayılırsa, sie:;or

talıların pir im yükü bütün topluma o(.rJ -'etir ilmi ş, başka bir d ey '.;şlo 

yansı tılmış olacaktır. Bu yansımanın ücrotli ve maaşlılar üzorinc:.cd:i 

(.~.04) YAZGAN; Türk Sosyal Güvenlik Sistemi~in Yeniden Gelir Da~ılı
mına Etkı s ı t A. g.m. , s .9 3· .• 
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.;y..:n::Lc1en gelir dağıtıcı etkileri de, sicorta kapsamında bulunçm ücret

L~ vo maaşlıların iktis~den faal nüfus içindeki oranına baj~lı bulu.ı.'1-

makto.c1ır. Eğer ülkemiz d e old uğu gibi ik-Gü3~d&n faal nüfus içinde üc

re-cli ve maaşlıların oranının yüzde 27 gibi düşük bir oran olduğu 

,:;:jzi.münr~ alınırsa, sigortalıların pirim yüktinün toplumun büyük bir 

l<:csiıüinin çektiğinj_ soylemek yanıltıcı olnıayacaktır. Özellikle bu 

r:~-~;:j:-um aosyal sigorta kapsamındaki ticrstlilerin yüzde 50'sinin kap-· 

.sc:mchL). ülkemizde, sosyal güvenlik s j_stomimizin yeniden gelir dağı tı-

cı ctJ.;:ilerinin olumsuz olduğunu belirleyen önemli etkenler olarak kar

:)ımıza çıkmaktadır. Belirlenen bu eğilimlerin yalnızca ücretliler yö

nünden geçerli olmadığı, aynı şekilde (::aha sınırlı olanaklara sa hip 

olmakla beraber maaşlıların da pirimleı~ dolayısiyle azalan satın alma 

gl.lçlcrini korumak için ücretliler gibi davranmak isteyecekleri söy

lenebilir. Politik bir baskı gücü olarak etkinliklerJgiosterdiklerin

clc mcnmrlar da, pirimler nedeniyle satın alma güçlerini koruyabilmek 

için maaşların artırılması mücadelesini yapaqaklardır~ Özellikle de 

moı:ıurl;;: rın sendikal aş tığl. ülkelerde bu olanak her zaman bulunabi-

lccektir. Memurların pirim yükü devlete yansıdığında da bu yükün, 

verGi gelirleri ile finanse edileceği göz önüne alınırsa bütün toplum 

2.ıirim yuküne iştirak etmiş olacaktı:ı...,. 

Burada bir başka durum da ,ücı ... ctli v6 maaşlıların pirimleri

ni C:~ :.::vlete yansı tıp-yansıtmaması yönünden ortaya çıkmaktadır. Bilin

c~ i;·:.:. ::_ibi pirimler genellikle vergi matrahından düşülmekte ve bu ne

c1unl<, de bu gruptakilerin vergi yükU e•.zalarak sonunda toplanan pirim

ler ::.:~.tcLar verg;i gelirlerinde düşme c;ör-~Llmsktedir. Başka b ir deyişle 

:)irimlerin bir bölümü, devlet üzerine yansıtılmış gözükmektedir .. Bu 

cl.ır:::·;..1m karşısında vergi gelirleri azalan devlet, ücretli ve maaşlılar-· 

cl ;cı dahil bütün sosyal srupların vergi y:..:Lkünü artırıcı tedb ir le re baş

vı_t,racaklardır. Bu uygiilama sonucu ücretli ve maaşlıların vergi yükle

r-i c.1e artacağından,bu gruptakilerin :pirün yükünü devlete yansıtması 

cl_a (;c:rçek ve somut bir yansıtma olmayacaktır (405). 

(405) Bu konuda bak. :OİLIK; ServetinGeniş Kitlelere Yayılması; 
Jf...g.e., s.191. 
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Ülkemiz yönünden bu durumdan, ücretli ve maaşlıların zarar

lı çıktığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Çünkü bilindiği gibi 

ülkemizde gelir vergilerinin 1975 yılı i tibariyle yaklaşık yüzde 64' 

·ünün ücretli ve maaşlılarca ödenmiş olması genellikle vergi yükürni.n, 

bu grup üzerine kolaylıkla yüklenebildiğini göstermesi yönünden dilekat 

çckmektedir. 

Sendikalarca sigorta pirimlerinin işverenleri etkilemesi, 

toplumlarda sosyal güvenlik kavramının anıaşılıp anlaşılınaması ile de 

yakından ilgilidir. Genellikle sosyal sicorta hizmetlerini devletten 

b eklerneye alışını ş ve d e sosyal s iGorta kuruluşlarının biiirokra til{ en

geller yüzünden etkin olmadığı toplumlarda, bireyler sigorta pirirale

rini aynen vergiler gibi kendileri için konu1muş bir yük kabullenrrwktl 

dirler. Çoğu zaman da sigorta pirimlerinin devlet hütçesi dışında, 

bireylere kendi iştiraklerinin karşılıi;ı olarak çeşitli sosyal c:,üven

lik olanakları sağlamak için alındıC,ı iYi anlatılamamaktadır. Ayı~ıca 

}.cendilerine sağlık hizmetler i gibi li:ısa denemli yararların iyi smn:ı.

lamama sı ve uzun d önemli yararlardan da henüz yararlanamamı ş olrııala

r.ı gibi nedenlerle ,sigortalılar pirimler yoluyla satın alma güçleri

ilin düşmesini kabullenememektedirler. 

Sonuç olarak da ülkemiz .::.,ibi gelişmekte olan ülkelerde teo

rjJc görüşler bir yana,ücretlilerin ödediği sosyal sigorta pirimleri

nin emek faktörünün fiYatının (maliyetinin) dışında tutulduğu soylcne 

meyecektir. Sonunda da emek maliyetinin artışı nedeniyle bütün tü:.'.e

ticiler özellikle de düşük ve orta gelirli gruplarla, sigorta kaı)sa

mında bulunmayan ücretliler aleyhine bir yeniden gelir dağılımı aJ.amı 

ortaya çıkabilecektir. 

Ücretli ve maaşlıların ödedikleri pirimler in tüke ticileı"c 

yansımasının tartışma konusu olmasın& rağmen, bunlar adına özel ya 

da kamu işverenlerinin ödedikleri pirimlerin büyük bir bölümünün tü

keticilere yansıdığı tartışmasız kz:bul edilmektedir. Bilindi ğı gibi 

işletmelerin ücretliler için ödcclid·i sosyal sigorta pirimleri, :::mc}: 

ril2,liyetine ve dolayısiyle de işletmr::;lcrin üretim maliyetine dahil 

olmaktadır~ İşverenler in çalıştırdıkları si gortalılar için piri.mlc;

re iştirak etmeleri, bordro üzerinc1,-=ın kesilen bir vergi niteliGilll~G 

bulunmakta ve daha sonre. da bu pirimler emek maliyetine dahil edilen 
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b ir unsur olarak etkilerini göste;rmcktedir. ,Genellikle da işverenle

rin k~rlarından fedak~rlıkta bulurunak yerine, pirim giderlerini m.c.li

;)TGte ekleyerek, fiyatlar yoluyla tüketicilere yansi ttığı bilinmekte-

dir. 

Tam rGkabet piyasasında birey olarak işletmelerin piyasa 

f'iy<'.tlarını etkileyemeyeceği nedeniyle, pirimlerin tüketicilere y.::,n

sıtılamayacağı ileri sürülebilir. Ancak pirimlerin bütün işletmelcı~in 

marjinal ve ortalama maliyetlerini aynı zamanda artıracağı, bu neden

le de herhangi bir işiletmenin di~orlerinin de aynı şekilde davranaca

Lını düşünerek, maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtma yohma 

c;ttmE·si söz konusu olabilir. Ancak ıJYCtı..larnada hiçbir piyasanın tam 

:;~ekabet koşullarını gösterınemesi nGdeniyle, bu konuda bir c~. .... :;un olma

dıığı da belirtilebilir (406). 

Tam rekabet piyasasında pirimlerin tüketiciler üzerin0 yan..: 

sı·i.iılması ,aşagıdaki şekil yardımıyla açıklanabilmektedir (407). 

Fiat 
Maliyet 

üretim Hacmi 

Şekil : 32 Tam Rekabet Piyasasında Sosyal Sigurta Pirimlerinin Yansıma Modeli. 

(406) nu konuda bak. DİLlK; A.g.G., s.l82. 

(407) Bu konuda bc:tk. HEREKJ:I,ffiN; A-::,.c., s.46. 
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Gerek işveren iştirakleri ve cerekse ücretlilerin işveren

ler üzerine yansıtabildikleri pirim yükü , maliyetlere etld ederek 

marjinal maliy-et eğrisini (lVllVI ) 'den (!11fv1 ) •ye çıkartacaktır. Tam reka-
ı 2 

b et koşulları nedeniyle .de başlangıçta fiyatlar yüksel tile.meyeceğin-

cLon fiyatlar sabit kalacak ve her firma optimum dengesini ,üretim hac

Elini (g_ı) 'den 9 (g_
2

) tye düşürmek yoluylc:·: tekrar bulacak ve bu arada 

ı, .. :::.I' ;j inal işletmeler piyasadan çekilecektir. Sonunda da genel üretim 

h<.~ cıı.linde ki düşüş t,lobal arz ı (A ) 'den, (A
2

) 'ye düşürerek (P ) olan 
ı ı 

c1enı5c fiyatını (P
3

) 'e çıkaracaktır~ J3n durumda da her firma (RP
3

) o-

lan rJirim yükünün {SR) kadar kısmını,. tüketiciler üzerine yansı tabile-

Yukarıdaki şekilden hareket edildiğinde de bütün firma.larca 

ayrn miktar pir im yükü tüketicilere yt:msı tabilecek ve bu yansıtma tn

]_ cı) e,;_;risinin el~stikiyetine göre de~;işebilecektir. Firmalar kendi 

marjinal ve ortalama maliyetlerine ~;öre karlarından bir kıs:ırı.ını kay

betr,ı;;:;kle birlikte,.pirim yüklerinin önemli bir kısmı aynı zamanda bi

rer tüketici olan ücretli ve maaşlıların üzerinde kalacaktır (408). 

Ozcl kesimdeki işvt:renlere karşılıJ.c, kanıu kesimindeki pirim yükü de 

ve.ı·&,iler artırılarak. aynı şekilde mükelleflere yansıtılır. Görüldü-

0ii- (-ibi depirim yükü fiyatlar yoluyla tüketicilere yansıtılmakta-

dıı~. 

Pirimler in fiyatler yoluyla t·üketicilere yansıtılması ya

nJ_;:-ıc·2,, bir de işverenler satın aldıkları üretim faktörlerinin fiyc:ı t

l<::TEll - burada da emeğin fiyatını - dt.şük tutmaya çalışarak, pirim-

1~-.:..·iı! yol açtığı me.liyet artışını gidermek isteyebilirler. Genellik

lo c.1e piyasa koşullarının bu yol içü.ı 1.ıygun olmaması nedeniyle 9 piı-•im 

yv.lo-~. fiyat artışı şeklinde tüketicilere yansıtılır. Eğer daha sonra 

bel ir tc ceğimiz gibi toplam talep def:;işmez ve faktör fiyatlarını da 

l.1: ___ srürmek mümkün olmazsa, işverenlerin karlarından fedakarlık ederek 

bu yüke katıanmaları zorunlu olur. 

Ancak işletmelerin mallarını daha yüksek fiyatlarla sata

bilmc:ılerini, başka bir deyişle fiyatların gerçek olarak yükselmesi

nin makro ve mikro düzeyde bazı koşulL.<cı olduğunda şüphe yoktur. 

Özcülikle de pirimlcrin fiyat yükseliolc:;ri s,:eklinde tüketicilere YcTL

sıtılabilmesi için, toplam talepte bunu karşılayan bir artışın ger

(408) A.~.e., s.46-47. 
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çekleşmesi gerekmektedir. Tam yansımanın da taplam talepte aynı o

c.'anc1aki bir artışla gerç.ekleşebileceGi açılf-tır. Çalışmamız ka:psamıru 

~:::şm2nıak için toplam talepteki artışların nasıl sağlanabileceği konu

S"lmda ayrıntıya girmeyeceğiz. Ancak tahsil edilen işçi ve işveren :pi

:'imlerinin sosyal sigortalar kurQ~ltrınca mal ve hizmet tüketimi için 

hc.rcE~ndığı, plasmanlar şeklinde ekonominin tasarruf ve yatırım kapasi

tesini artıracak şekilde kullanıldıi.:',ı ve sigortalılara ivaz olarak 

,sa,"landığı gözönüne alındığında da s talep artışının engellenmediCI;i 

suylenebilecektir. Ayrıca işverenlo~in de ~!rimler nedeniyle artan 

oı:ıcl~:: maliyeti karşısında, atıl fonlarını kullanarak ve kredi tale:ple

:: ini t. ısni.şleterek sermaye-yoğun yatırım haraamalarına gidebilecekleri 

söylenebilir. 

Özellikle de düşük gelirli r;rupların tüketim eğilimlerinin 

y',~ks ek olması ne d cnj_yl e; bu gruplardan tahsil edilen pirimleri:ı::ı. top

lam talebi düşürücü etkisi pek önem kaz~.ıwıayacaktır. Buna karşılık 

:v·üksek gelirli gruplarda talep azalması ise; (işverenlerin kredi ha

cjınlcrini artırınaları, yeni yatırımlara [:,irişmeleri ve i vazlar ile 

fonları plase etmeleri sonucu) bazen fe:-:.zlasıyle giderilebilecektir (4.09 ~ 

Ilc-:.mt bağlı olarak da işveren pirimler i, talep artışının sonucu olaı"ak 

tt.kcticilere yansı tılab ilecekt~r. 

Görüleceği gibi de sosyal si t;orta kurumlarınca tahsil cili

len })irimlerin, mal ve hizmet tüketirn.inde kullanıldıkları oranda tek

rar ekonomik akıma döneceği görüşü ileri sürülmektedir. Ancak ülkemiz 

yonünden belirlenen bu etkilerin ne ölçüde geçerli olup-olmadığının 

araştırılması da çalışmamız kapsamınJ. aşmaktadır. 1975 yılı i tibariy

le: de Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 15.5 Milyar TL. olan gelirinin 3.8 

Ldlyar 'l:L.sinin giderler için harcandı3ı geri kalan 11.7 Milyar ~'L.si

nın da ilerki yıllarda yapılacak olan sigorta yardım ve adeneklerinin 

karşılığı olarak fonlar (:pl~smanlc.r) şeklinde ;ayrıld:ı.ğ:ı. .. göri.ii.lmekte-

c1 iı'1. 

1975 yılı i tibariyle Sosy-e.1 Sigortalar Kurumu, Özel Banka 

ve Sigorta Sandıkları ile T.C.Eınekli Sandığı 'nın toplam gelirleri:i1in 

( ~~- 09 ) YAZ GAN ; A. g • e • 1 s • 11 5 • 
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2).0 l\'lilyar 'l'L. olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine 1975 yılı itibariyle 

yalliızca Sosyal SigGırtalar Kurumu 'nun pltsmanlarının 27.8 Milyar l'L. 

olctu;-'-;u. bilinmektedir. Bu pl~smanların. da yüzde 56.0'nın tahvillere, 

:,~üzde 13.78 1 inin bankalara, yüzde 18.78 1 :i.nin işçi mesken kredilerine, 

y-üzc1c 8.67 'sinin gayrimenkullere, yüzde· 2.82 'sinin de diğer pl~sman-

1::-_r~·· ayrıldığı görülmektedir (410) .• Sosyal Sigortalar Kurumu 'nda old ı 

.:;u gibi T. C.Eınekli Sandığı 'nda da plf:smanların yüzde 50.1 'i tahville

re c:wrılınaktadır. Genellikle de bu kı.;:_:~"Lüu~tis§:di devlet teşekküllo
ı>j_;ıin finansmanında kullanılan Devlet Y2.tırım Banka sı Tahvillerini 

Sc: tır.: .::: .. lmaktadır lar. 

Ülkemizde sosyal si5orta k< .. ll'ı.:ımlarınca toplanan işçi ve iş

vc:rsn pirimlerinin tüketim ve yatırım harcamaları şeklinde tekrar pi

J:·_sü..yD dönerek, toplam talepte artış yc.r~:,tınası ve bu şekilde pirimlo

::...>i:::ı :tiyG~tlar yoluyla tüketicilere yansıtılması bizce, ülkemizin üre

-:;iı~ı kapasi tes i ile yakından ilgili olnıaktad.ır. Bilindiği gibi geliç-

111::-:lctı.:: olan bütün ülkelerde olduğu gibi ·L:üJ.cemizde de arz esnek olma-

nıclcta, bu durum da toplam mal ve hizmet tetlebinin karşılanması yöniin

-:~ en (lar boğazlar yara tmaktadır. Bı.:ınun so nucu olarak da si gortalı ke

siı.:ün ürettiği mal ve hizmetleri satın almak durumunda bulunan bütün 

tükcticiler, mal ve hizmet satın alar'ak işverenlerin fiyatlar yoluyla 

y:.:~nsı ttıklar ı pirimler in finansınanına ka tılmış olmaktadırlar. Memur

lar iç:in ödenen işveren pirimlerinin de-kendileri için ödedikleri pi

J .. >imlerin yansı tılmadığı varsayımı altında- vergiler yoluyla piyasaya 

yansı tıldığı kabullenildiğinde ,ülkemizde genel ekonomiden, sosyal si-

,:_;<Jı~tc:~lar kurumlarına doğru yapılan c-;clir transferlerinin n ••• geli

::...·in y'.:miden dağılımı üzerinde olurnlu t;:.;_r etki yaratınası yerine, olunı

s uz 1Jir etki yarattiğı ileri sürülebilir" (411). 

Bilindiği gibi sigorta kapsamında bulunmayan ücretlilerle, 

iY~-~tl:L::ı tüketiciler mal ve hizmet satın. CLlc:.ıklarında, fiyatlar yoluyla 

nı':;lil yüküne katılmaktadırlar. Özellil;:lc do iktisEtden faal nüfu:.:>un 

c.nc::tl~ yüzde 24 'ünün sosyal si i:!,orta JwJjsamında bulunduğu ülkemizde bu 

(t:-10) Sosyal Sigortc:.:ı.lt3.r Kuru.11u9 Sosyal ___ S~ortalar Kurumu 1975 Çalış-
ma Raporu ve Bilançosu ile 1976. İş Froğramı, A.g.e., s.20. 

(~.11) E:...B.:tKMEN; .a • .g.e., s.lOO. 
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c•."\.ı..J: ı:un, kapsam dışında kalan büyük b iı~ ,,:r1ıbun pir im yüküne ka tıldığı

nı o:."taya koymaktadır. Görüldüğü gibi d::; aktif nüfusun ancak yüzde 

12 1 siııi oluşturan ücretiiierin - maas;l:ılarla birlikte bu oreı.n yakla

€ıık yüzde 18 'dir - sosyal güvenliklerinin sağlanması; aynı sosyal 

c;ru:pta bulunmalarına rağmen sigorta k<-.psz.mı dışındaki ı o 309 ,. 061 üc-

l' .. t::...~·-::ı:in, daha sonra inceleyeceğimiz J:;:amu sosyal güvenlik harcamaları 

ile koJ.."unmaları gerektiği halde korun<:n:ıa;y2.n korunmaya muhtaç çocukla

rı:ı.ı, ;}retimlerin, dulların, sakatlar:ı.n vr) tarım kesimindeki düşük ge

lirli .j"u:pların aleyhine olacak şekilde: bir· gelir dağılımına yol aç-

m<':J:tadır. 

4) Sosyal Sigortalar Sisttıı.·.lLüzin, Yeniden Gelir 

Dağıtıcı İlkelerden Yoks'lm Oluşu 

Ülke.uıizd e sosyal s igortale.::c s istemimiz in ücr?tli ve 

aaaşlılar yönünden ycn:i_den gelir dağı·c:·.,.:;:ı_ stkilerinin cııluınsuz olma

sı~ıın nr:;f:'.enlerinden biri de, sistemin yeniden gelir dağıtıcı ilkele

ı·i ::_,Gr'C(.:,ince benimsememiş olmasından ilcc:i gelmektedir· .. Şdyle ki; 

- Sosyal sigorta kapsamınc~a:rı. yararlanan ücretli ve maaş

lıl;:;,::;:·ın ödedikleri pirimlerde, vergil:~:;::'r'~e olduğu gibi artan oranlılık 

ilL:.:;si e;,eçerli değilC:.ir .. Uygulanan dı.;t~ o:canlılık ilkesinin, sigorta 

::::._.::.;::;: .. mındaki ücretli ve maaşlıların ,~;·:üirJ.eri arasındaki oranı de

L;i:~d;:Lrmeyeceği açıktır. Buna bağlı olc::.:cc:ck da düz oranlılık ilkesi 

oon-:_··o't"c, düşük gelirli t;;rupların katlaü~:ce:~ldarı pirim yükünU.n kendi

lsı"i üzer·indeki nisbi ağırlığı, yükseL gelirli grupların taşıdıkla

:;,'ı ıüubi ağırlıktan daha fazla olacaktıı". Çünkü düz oranlı pir im yü

kl..Lı~·~~n O.Lu~ük geli:i~li gruplarda nede.ı:ı ulc:ccc:.tğı gelir kaybı, bu gru;·la-

rın çok onemli ihtiyaçlarının karşılane.maması sonuçlarını dol?;urabi

lccekLir. Ayrıca e:,ers1s.: çalışanların ve ~cr ·skse çalıştıranların öde

c.lil.:l,.;:;.'i pirimler, gelir ve ku.;rumlar vcı',.,il::;rine tabi matrahlardan 

c: ... ,':,r~'lC:~·~.:<.Sü için gerileyici (ric 'i) bir -;;;,~j:·ife durumuna gelmek-ts ve 

!J Ll:J..L'.:ı.' sonucu olarak da gelirler arttıl;:ç;,;~ lJir im oranı yüks elinektedir. 

PL·:Lıi'L oderneye bağlı olarak vergi yükü c'l.G ü;:diilediği .. içinr ll . ') -. ~ :p ı-

~·:;_;l_J;C..' ;Jir taraftan ekonominin vergi k2})LSi tesini azaltıcı yönde 

ctL:ic~~c !Julunurken, diger taraftan gelL' (~::ığılımı üzerinde dr.;; bu yön

C!. 8il CÜ'l.:ı.msuz b ir etki meydana 11 getirmektediri er ( 412) • 

. .. . . . . ~ .. ------------
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Genellikle de düşük ve yüksek gelirli bütüıı sigortalılc-ı.rn 

saGlanan yararlar aras.J.nda .d.a.önerııli farklılıklar bulunmamaktadır{(l3) · 

:Başka bir deyişle pirimler yoluyla yüksek gelirli gruplardan düşük 

.;elirli gruplara bir kaynak aktarımı gerçekleşmemektedir. Bunun so

nucu olarak da dikey yönden yeniden .:;elir dağıtıcı etkiler görülme-

mckted ir. 

Ayrıca günlük kazançları 200 TL. nin üzerinde olan sigorta lı

ların gelirlerinden pirim kesilmedi~j_nden, pirimler yoluyla yüksek 

celirlerin daha fazla gelir kayıplarına uğrarnaları önlendiği gibi' 

düz oranlJ.lık ilkesinirı. de uygul.anıp-uy,~.ulanmadığı tartışma konusu 

olacaktır. Görüldüğü gibi sigortalıların ödediği pirimlerin düz oran

lı olması, ödeme gücü ilkesinin gozônüne alınmasını engellemektedir. 

:Bı._-ı_ d urum sadece sigortalılar yönlinelen olmayıp, işverenler yönünden de 

önemli olmaktadır. Çünkü düşük ya da yüksek gelirli bütün işverenler 

::_Lyıu pirim yükünü taşıdıkları için, işverenlerin nisbi gelir payları 
j 

etkilenmemektedir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi işverenler 
. . 

pir im yükünü genellikle fiyatlar yolvyla tüketicilere yansı ttıkların-

uan bu olanağı buldukları sür'ece üe pirinılerin düz oranlı olması on

lar~ etkiiemeyecektir• 

Bu konuda ülkemizde uzw1 dönemli olarak bir teklif ilgi çek

rııektedir. "Geliş~ bir ülke olan Türkiye 'ele gelişmenin hızını kesmerıek 

igin, bir süre pirime dayalı sosyc.'cl si~::orta sisteminin sürdürülmesi

ne ihtiyaç olacaktır. Ancak belli bir refah seviyesine ulaşmak içii1 

ilerde pirim sistQ~inin kaldırılarak, herkesin ödeme gücüne göre ue

g;l.şen progresif sosyal güvenlik vor·(:;:-isj_nin uygulanmasının devreye 

sokulması" görüşü savunulmaktadır (4-14). Şüphesizki artan oranlı bir 

sosyal güvenlik vergisinin eygulanması halinde sosyal sigortalar sis-

(413) Kısa dönemli risklerden hastı:üık sigortasında geçicı ışgörmez
lik ödeneklerinden yararlanı~ıada bek~r mükelleflerle, bekar ol
mayan mükellefler arasında bazı farklılıklar görülmekle bil~lik
te, bu farklılıkların da geliı~ düzeyini esas aldığı söylenemeyr.;
cektir. Yine düşük gelirli crı..l.:pların sağlık yardımlarından daha 
çok yararlandıkları ileri sitrülebilirse de bu durumun uyulamnda 
ne oranda gerçekleştigi şüph8lidir. Kalabalık ailelere sa~lık 
yardımları ile ilgili Ol[cr2JC tro.nsferler yapıldığı da; f;QJ.:"~J.,i}.rse 
de, bu aileler içinde yüksc~k c.,.::.lirli aileler de olabilecc;_;in
den ,burada da gelire gore bir farklılaştırma söz konusu olmo.ya
caktır. 

( 414) lV'.JiRUFLU 9 A. 6. e. , s .133 ~ 



t~ııinin yeniden gelir -dağJ.t:L.cı etkileri belirginleşebilecektir. 

- Gerek Sosyal Sigortalar Ranunu'nun kapsamının sınırlı o

lı.:ı.şu, gerekse uygulatr:ı.an:ı.n iYi k<>ntrol edilerneyişi nedeniyle sj gorta

[JlZ işçi çalıştırılrri.akta ve bu durum de, yeniden gelir dağılımını o

lu:rü;:;uz yonde etkilemektedir. Çünkü sicortasız işçi çalıştıran işyer

lc.:;:"i, pirim yükühden kurtularak bu oranda haksız hir kazanç elde et

mektedir. Bu durum da hem diğer işverenler al-eyhine, hem de sigorta

sı:; çalışan tüm işçiler aleyhine yenic1en gslir dağılımıni bozmaktac~ır. 

') < ::.tli nedenlerle de sosyal sigortc.1::·.rın kapsamı dışında kalan ücJ_'r:t

lilo::L", aynı zamanda dolaylı ve de dolaysız vergi yükü altında bulun

LuJ;:L,rından kapsam dışı kalmaları yanında, bir de daha fazla vergi 

:r~~ı.:~_üe ka tlanmaktadırlar •. Ayrı ca işv·-r Gnl er ce sigorta pirimler inin 

S'..Js~-al S igortalar Kurunıu.'na ya hiç, -;;r:~, da zamanında ya tırılınaması (~~ 

yoniten gelir dağılımını olumsuz ol;;::calc etkilemektedirler. 1976 ba;:ı 

i tibariyle Kurum 'un işverenlerden ı. 4 Milyar 1'1. tutarında bir alaca

C~ b~üunduğu görülmektedir (415). 

- Ülkemizde sosyal sigorta l~"unlarımızın plasmanlarının 

k~:_:lılık ilkelerine aykırı iir şekilde düşük faizle işletilmeleri c~o, 

yon ir~ Gn. gelir dağılımı•ı olumsuz yöne~ c etkilemektedir. Bilindiği gibi 

B os;:~;:ü sigorta kurul:uşlarJ-n:ın k.anunlarJ.. gereğince, pl~smanların b elli 

bi:c yüzdeleri devlet tahvillerine ve c1.cvlet bankalarına yatırılmak 

zo:ı..oot.mc~adır. 1975 yıllnda So~yal Si[.O::L'-tia Kurumu Pı~sın.anlarının yüzde 

70 1si, TeC.Eınekli Sandığı Plasmanları 1nın da yüzde 80'i, bu amaçla~ i

c:;ü1 ~ratırılmış bulunmaktadır. Sosyal Si.;ortalar Kurum 'nda tahvil ,z;c,;

li:ı..~1:_;j_~inin ortalama yü:ı!:de 7, banka faizlerinin de ortelama yüzde 5.13 

u1~ik sı enflasyon hızı da gözönüne alınc~.:ı}~ında, sigorta fonlarının i;;ı-i 

iç1c-:tilmediğini ortaya çıkarmaktadır·. Iiu durumda da ülksmizde sosJ<·~ı 

s ic,o~-Ga kurumlarından, devlete doJ;ru bir gelir transferinin oldu6uı-ıı..:. 

soyl:mıek yanıltıcı olmayacaktır (416). :Bu uygulamanın yeniden geliı" 

·- ·~---~·-----------
( <-1)) Sosyal S igortalar Kurumu; A. g. ,-;. , s .13. 

(LJ.l6) Ayrıca sosyal sigorta kuruluşl.:;_:ı_.,ının, devletin çeşitli görevlc;
rini yerine [;,8tirmekte olduğu corülmektedir. 1975 yılı itibari3r
le bu amaçla "S iVil Savunma Y2 . .i-'Cım Ödeneği ll olarak 3 .. 3 lVJ.ilJron c.O.,. 

11 İş ve İşçi B-ulma Kurumu" na c1.:~ 38. t;. IV;_ ilyon TL. , olmak üz er e 
41.7 Milyon u ... yardım yaJ?ılmısı -L~ı:c, Bak. Sosyal S igortalar Ku:ci.'.
mu9 A,g.e., s.l23. 
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dağılımı açısından etkisinin, gizli bir vcrgileme old ·(1u da ileri sü

rLlLıektedir (41 7). 

Burada sicorta kurumlarının e;,elir kayıpları iki yönden ö

nemli olmaktadır. Biri fonların iyi işletilememesi nedeniyle, kısa 

<"onemde hizmetlerin @,ereğince yerine E:,ctirilememesi, ikincisi de u

Zlll1 dönemde bu k.ıruluşların aktüeryc:il açıklarla karşılaşacak oluşla

ı,:::..C:~ır. Bu açıkları kapatmak devletin ,~(.revi olduğu için de, bu etki 

ünomsenmeyebilir. Ancak fonların k$rlılık ilkelerine uygun şekilde 

i;ıletilmesi halinde ise, tarım ı:. . \·dört gibi pir im ödeme gücü olmayan 

,:~rupların da kapsanması gerçekleşeb:i.11 cektir. Bu yönüyle de sosyal 

.::.ıic;orta sisteminin gideremediği eşit~3izlikleri, sigorta fonları ycl·Lı:y 

l<? .:)dermek olana~ına kavuşulabileccktir. Çünkü fonların kullanLını 

7oluyla, kuruluşların finansman yapısı @,Üçlendirilebilecektir. Bu da 

li:c.psanıın yaygınlaştırılmasında pirim odcme gücünden ;yoksun bireyler 

için, devletin taraf olarak finansmc:m ;;ruk~nü hafifletebilecektir (L~.lô) 

Yukarıda görüldüğü gibi sosyal sigorta kuruluşlarınıızın 

kcınvnlarına gere ,ülkemizde düşük ::Caizlj_ devlet tahvilleri satın alın

nıası zorunlu olmakta ve bu şekilde dJ devletti§-~A?-lim1lk:'\:ı~EfFo11fyisa 2;e:

lir tarklılıklarının önemli boyutlar-d ulaştığı ülkemizde, ücretli ve 

ma~·~Gllıların pirim yükünü hafifletmoL :l.çin devletin de üçüncü taraf o

l&.::'ak sosyal sit.:,ortaların finansmanın;cl katılması halinde 5 si;;ortalıla 

12 ci.iğer sosyal gruplar arasında yenidı=n gelir dağılımının düz el tilc

bilece&i ileri sürülebilir (419) • Öz .llikle de ülkemizde sosyal gıivcm.

lü: harcamalarının G.S.M.H. içindeki oranının 1975 yılı itibariyle 

(41 7) 

(419) 

YAZGAN; A.g.m., s.97. 

Devletin sosyal sigortaların finansınanına şu yollarla katılabi
lece6i ileri sürülmektedir: Prj_mlere benzer şekilde düzenli knt 
kılarda bulunarak, sosyal s icort<:·ların kısmen ya da bütünü il o 
yönetim <Siderlerini karşılayarak, sosyal sigorta açıklarını Jm
pa tarak ya da vergi indirim ve kolaylıkları sağlayarak. Bu ko
nuda bak. DİLİK; ifürkj_ye'de Sosyal Sigortalar, A.r::,.e., s.JOJ. 

Bizim,ülkemiz yönünden üzerindG durduğumuz devlet katkıları, 
devletin :pirimlere iştirak etrtı.Gsidir. Bu dolaysız bir katkı ol· 
maktadır. Devletin ülkemizds cızcllikle vergiler yoluyla dola::r
lı bir şekilde katkıları olm::ı.lccsclı_· .. Ililindi.Si gibi sL~ortala
rın ve işverenlerin ödedikleri ):~rimler bu grupların vergilen-· 
d iriler ek ücr ;:;tl erinden ve k~rla rından d üşülmektedir • Yine bi-
lindiği gibi sosyal sie:,ortaların sağladığı parRsal gelirler de 
vergiden muaf olmaktadır. 
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yüzde 4.4 olarak hesaplanmış olması, devletin sosyal güvenliğin fi

nansmanına katılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Batı Avrupa 

Ülkelerinde sosyal güvenlik harcamalarının G.S.M.Ha içindeki oranının 

yüzde 18-24 arasında de~iştiği gôzönüne alındı~ında devlet katkısının 

zorunluluğunun daha açıklıkla gdrünece,:.~;inde şüphe yoktur. 

Ancak ülkemizde devletin sosyal sigortalara finansınanına 

katılması istenirken de~ gelir da<5ılımını daha da kötüleştirmemek i

çin dikkatli olunmalıdır. Öncelikle de devletin vergi gelirleri ile 

QO r• 
C'. kutkıda bulunması halinde, gereken ok vergilerin büyü:I çoğunluğun.,.,.,., 

_,r:.:c ek gelir vergiler i 9 gerekse do lay lı vergiler şeklinde ücretli ve 

:rııo.0.şlılardan tahsil ed~leceğini lınutı~.ıams.k gerekir. Ayrıca da ort2.lı.:~-

ne cclirleri ,sigorta kapsamında bulmı<:L:ıların ortalama gelirlerindon 

çok yüksek olan ücretliler in d e bul unclui?,u gözden uzak tutulmamalıdır. 

Yins :bağ-Kur kapsamındakiler de dahil ildis~den faal nüfusun ancak ;;<~~z

c1e 23.72 1 sinin Sosyal Sigortalar kapsamına alınabildiği ülkemizde, 

kapsanamayan gruplar Eüeyhine ·büyüyebilecek bir gelir dağılımına yol 

açmanın da gereği olmayacaktır. 

Daha önce de belirtildiğ·i gibi sosyal sigortalar sistemimi

zin yeniden gelir dağılımındaki olumsuz etkilerinin temel nedeni, sos

yal sigortalardan yararlanan ücre tlile:rin toplam ücretliler içindeki 

oranının yüzde 50 1yi ancak bul ab ilmesidir .. Bu d urumda ücretliler in 

c.uıcak yarısının kapsanabildiği ve kapsanamayan grupların da g;~rçel-z:te 

çok düşük gelirliler olduğu bilin.ınektedir. Ayrıca kapsanan sigortalı

ların pir im yüklerinin belli bir kısmının da fiyatlar yoluyla kapse,

nmneyan grupların üzerine yüklendi.~·]_ de göz önüne alınırsa, devlet 

l::atkısını öncelikle kapsaının geliı;;tirilmesini sağlayacak şekilde yön·

len~irmek zorunlu olacaktır. Yoksa belirli gruplara daha çok haklar 

sa.jlamak uğruna, gslir dağılımını d&ha da bozmanın anlamı olmayacak-

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı'nda belirlediğimiz ılkeler 

beninısenirken, kapsanan gruplara sa[;.lanan hakların iyileştirilmesi

nin de amaçlandığı görülmektedir. ıı ••• Devletin taraf olarak sosyal 

r~i6orta proğramlarının finansmanın[:,_ katılrı.ıası ve b u proğramların za

manın yaşam koşulları ile uyumlu bir hale gE:tirilmesi, kapsamının :;~>· 

nişletilmesi ve tarımsal sosyal güvenlik fonunun ilavesiyle 1968 yı· 
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lında yüzde 4.3 olan sosyal güvenlik hc.rcamalarının gayri safi milll. 

lınsJ.laya oranın1u 1977 yılında Jüzde 7 ve 199 5 yılında 7üzde 15 'i aş

ması beklenmektedir"(4~0). 

Devlet katkısını yalnız sosyal sigortalar için düşünmeyerek, 

daha sonra inceleyeceğimiz · "Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları" yöniiıı

don de ele almak şüphesiz ki ülkemiz yonünden bir zorunluluk olmak-

Ücretli ve maaşlıların sof:iyal t:J'Ü.venliklerini sağlayan Sos-· 

yal Sibortalar Kur1~u, özel Banka ve Sigorta Şirketlerinin Sandıkları 

ile T.C.Emekli Sandığı'nca sağlanan ivazların da farklılıklar 

{Gstcrmesi 1 bu sandıklardan yararlananlar arasında imtiyazlı grupla

ı~ıı~ ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ozsllikle özel banka ve sigorta 

srmdıklarındaki uyculama, sosyal güvenlik espirisine de ters düşmek

·,;c, ır. Bu sandıklar içinde çok az sc.yıdc.ki birkaç banka sandı,~ınca 

Sosyal Sigortalar Kur~u ile T.C.Emelclj_ Sandığı 'nın üzerinde haklar sağ 

lanırken, sandıkların büyük bir bölti.mUnün sosyal güvenlik esprisin-

dem uzak, özel sigorta görünümünü -tac:J.dıj,ı görülmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile T.C.Ernekli Sandığı arasında ıla., 

sa;lunan haklar bakımından oldukça farklılıklar vardır. Örneğin ücret

ı::..ıerin Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli aylığına hak kazanabil

nesi için 25 yıllık sigortalık süresi boyunca toplam 5000 gün pirirıı 

oc~cmesi gerekirken, T. C. Emekli Sandı,~·ı kapsamındaki memurların is e 9 

emeklilik aylığından yararlanabilmelerı.t için 30 yıllık fij_li sigor

tPlılık süresi boyunca pirim ödemeleJ..~:L gerekmektedir. Başka bir fark

lılık da memurların sigortalıklarını dcvsm ettirebilmek için gelirle

=~ inin yüzde 8 'ini pir im olarak ödemelerine karşılık ,işçilerin gelir

lcı·:Liün yüzde 12 'sini sigorta pirimi olc::rak ödedikleri ortaya çıkmak

t.c:.c[ır. Bunlar yanında Sosyal Sigortalar Kur~u kapsamındaki ücretli

lcrin konut kredisinden yararlanmalarına karşılık, T.C.Ernekli BandıG-ı ~. 

nda böyle bir olanak yoktur. 

Çoğal tılabilecek örnekler nedeniyle, sosyal siesorta sistemi

mizin ücretlilerle, maaşlılar aras.ı.nda sosyal güvenlik espirisine uy

um yGniden gelir dağıtıcı özellikler taşımadığı ileri Sürülebilir. 

~~~b) DPT; A.g.e., s.804. 
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Btuı.un nedeni de sosyal güvenlik sistemimizin yeniden gelir dağı tJ. c .. 

ilkeler yerine, :politik veya baskı &"'uplarının arzuları d.oğru1-':usı.x~"- · 

da şekillenmekte oluşudur. 

II) Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları Yönünden 

Daha önce de belirtildib'i gibi :pir im esasına da;)ialJ. n C'·S ·" 

ye:tl sigorta sistemleri ile belirli ~;1.~uplar, belirli tehlikulc.rs (::.":i;:.~:. 

lcre) karşı korunmaktadırlar .. Oysa pirim ödeme gücü olma;ya:üar, sos·· 

yrcl sit§oorta kurumlarınca ka:psanmayanlar ya da karşılaştıkl.::.:ırı tcü1l:~· · 

l;::Gl'3r nedeniyle korunma, sağlık ve :.>:;lir güvencesi ihtiyacında bulu·· 

na:::ılarla ilgili kamu sosyal güvenlik harcamalarının (sosyal yardın>- .. 

L:rın) öncelik yönünden yeniden golJ.r cleğı tıcı etkilerinin daha ç~;ıi;;: 

unun taşıdığı il er i sürülebilir. Özellikle gelişmekte olan i.Ukclc:::'c~o 

sefc:cletle karşı karşıya bulunan nüfus1.u:ı çokluğu, bu harcamalar:ı.. zo·· 

n.:ıılu hale getirmektedir. Çünkü sigorta sistemleri ile koru.nan g.2UJJ·

l:.<r ,:;cnellikle gelir sahibi olan gruplar olurken, kamu sosyal güve:::::.-

lıE harcamalarının kapsamından yararlanaccı.k grupların e:;enellikle çc,J~ 

(J'L·t;ıük gelirli gruplar oldukları bilinmektedir. 

Daha önce de belirtildigi Gibi sosyal sigorta sisteml8ri~ 

p:;_rim esasına dayarunakta ve aynı zam.8.nd2. da belirli tehlikeleri 

(riskleri) koruınaktaclır. Bir toplumda her zaman :pirim odeEı.e gücü o~-· 

n:ayan yaşlılar, sakatlar, hastalar, ch:ı.llar, yetimler ve işsizlerin 

b1..ı.lunacağında şüphe ;yoktur. Yine aynı §<Jkilde harplerden ve doğal 

afetlerden zarar görenlerin, gelirleri yeterli olmayan çok çocuklu a::..· 

lelerin, konut sıkıntısı çeken grupların karşılaştıkları bu te.hliko·

le:r·in (riskler in) sigorta s istemlerince kapsanmadığı b ilinmekt:cdir" 

Bu nedenle de sigorta kapsamı dışındn l\:alan bazı gruplarla 9 bazı t:::h· 

liL:olr..;rin (rizikoların) giderilmesi de görüldüğü gibi devletin sorTrrll, 

ı ı.ll ui~una bırakılınaktadır & 

Ancak üzülerek belirtmek gerekir ki, ülkemizde tranm~, j':.' 

~crcamaları içinde sosyal sigorta harcamaları her zaman dncelik ka

zmunış ve bu grupları koruyan dikey ~:;enişlemeler, daha büyük gruıüa· · 

rın kapsanmasını sa:{,layarak yatay çall.ıJmaları ikinci :plan2. i trniştir- •. 

Bı.;ı.na bağlı olarak da kamu sosyal ;::~üvsn1ik harcamaları ne J2:ınll. k~., 

bugüns kadar gereken onemde ele alınmam.ıştıro DPT'nin bir yayJ.nındr 

da bu durumun belirtildiği görülmekte,·:.ir. "Ülkemizde ferd~t faydq V<; 
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tatmin düzeyini yükselterek sosyal refaha ulaşmak için uygulanan po

litikalar çağdaş bilimselliğe ve yeterliğe erişememiştir. Örneğin 

sosyal olmak niteliğini taşıyan devletin g8lir dağılımını düzeltici 

ve adilleştirici araç olarak dar ~;::lirli gruplara do~rudan gelir 

transferini on goren so~yal yardım (Social Assistance) veya aile 

yardımları (:::.gamily Allowances) ve kira katkısı (Rent Rebates) gibi 

~rasal ve örgüts8l düzenlemeler kurulamamıştır 11 (421) denmektccd.r. 

Ülkemizde gerek kamu sosyal t'.üvcmlik harcamalarından ya:;_"';::.:c~ıa-

nanların sayısını~ gerekse bu amc.c.çlarla yapılan harcamaların tuta:;_-·ını 

belirleyen kapsamlı çalışmaların olmaması da büyük bir eksiklik ola-

rak ortaya çıkmaktadır. Bu harcaı;ıalardan bazılarının şunlar oldu~:.u 
u 

corülmektedir: "Vatani Hizmet tertibinden ödenen aylıklar", "İstik

lal lVladalyası sahiplerine ödenen cylıklar (aynı tertipten) "~ 11168 sa

yılı Kanun 'a göre Türk K:ti.l türüne .rıizmet eden öğretmenler e ödenen ;:;:y

lıklar", 11 Müstehikkin-ı İlıniYe 'ye uel en en aylıklar", "Mahalli ido.r c

lcre korunmaya muhtaç çocuklar için yapılan transferler ", "Tedavi 

edici sağlık hizmetine dönüştüriilen l'.ıarcamalar", "Korı.ınrnaya Muhtaç: 

Çocuklar için çocuk bakım evleri ve yetiştirme yurtları harcamalerJ_", 

"Aciz İhtiyaçlar için huzur evlf;ri hizmetleri için yapılan harcama-
,., 

lı:lr" dır ( 4 22) • 

Ancak belirtilen hizmetlerle 9 ihtiyaç içinde olan bütün 

,~,rupların kapsanamadığı bir gerçektir. Yapılan tahminlere göre de 

ülkemizde o-18 yaş grubundaki 20.3 Illiilyon çocuktan, ana ve babasız, 

ı:•.na ve babası belli olmayan ya da ana ve babası tarafından terkeelilen 

3.7 lVIilyon çocuğun kendisine bakmalda yükümlü kimsesi bulunmadı.:,ı. 

ya da sakat veya ozürlü olduğu ilcrj_ surülmektedir (423) .,Bu hizmetler·· 

den de Sağlık ve Sosyal Yardım Balmnlığı, Milli Eğitim :Bakanlıeı ve 

illerde de "Koru..'Yll1ıaya Muhtaç Çocu.kla:;,."'ı Koruma Birlikleri 11 sorumlu ol

maktadırlar. Ancak bu hizmetlerin :.::,c~rektirdiği ödenekıerin :·. "' 

(421) Selçuk MARUILU; Sos al Refah ve Planlı .Dün_;r" 
de Politik8lar, DPT; Ankara, 

(422) YAZGAN; A.g .. nı.,s.77-78~ 

(423) IV1ARU.ii'LU; Sosyal Refah Devleti Hedefi ve Sosyal Güvenli~ Si~·.~c~·:: 
mi, A.c.e., s.97 .. 
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rinoe sağlandığı da söylenemeyecektir. Örneğin 0-6 yaş grubunda olup 

korunmay.a, bakıma, rehabilitasyona ihtiyaç gösteren 1.5 Milyon çocuk

tan ancak ).650'sinin bu hizmetlerden sorumlu olan"Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 11na;: korunabilme si 

acı bir gerçek olmaktadır. 

Çocuklar yonünden zorunulu olan bu hizmetler dışında, yetiş,·· 

]:in ve yaşlılarla ilgili hizmetlerde: c1e önemli dar boğazlarla karşıla

aılmaktadır. İktisl\den faal nüfusa ccre sosyal sigortalar kapsamının 

clür-:;:iik olması, kamu sosyal güvenlik hc:trcamaları olarak sağlanma sı ge

r8l-ccn aile yardımı sisteminin eksikli,;i, reel harcamalar incelenir

L:cm de görüldüğü gibi sa~lık hizmetloTinin yetersizliği gibi nedenler

le yaçlılara ve sakatlara da ger8ken hizmetler götürülemenıektedir. 

Aşağıdaki tabloda ülkemizd:; sosyal sektörlere ayrılan ya

tırım paylarının, toplam kamu ya tırımıarı içinde ki oranları görülmeli:-

tec~ir. 
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Tablo: 98 ;)osyal ıLOf< hla İlgili ~ektö:ı.·loı'e _,;uncı.k Y,:tıııın P~ylcü'ı 

(l,~il3ron ıL.) 
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Yatıı·ır.ı-

Y lLLArt la.n 

~ ·h Ü:i.'<mı 
lG72 1 20.200.0 1.528.2 ~-' 7.56 3UC.5 ı '1~ l.4ö i ,ı6~.? 1 la ~~.30 l 5.3 1 )v ~.;;:; 2-.~-9~ .. 3- ~;- 11~~-----/ ' ı: .. 1 ı 

19?3 l 25.375.0 2.51).0 ~-' 9.91 . 276.0 j' 'fo 1•08 
1 scı.a J )o ı.n 3.3 j % o.uı 1 3.296.1 % 12.9 

~!~~----. L- ~·3-~~·~2~-2~·~.--L~.~:?l~~·:.J ~~!-·!~~-L ::.2::.. . . ~~ .1 ... 4.4J. ~??:.0 .. J ~: ~~:~2~.1:.3:: .. ~ J. ~:~~-0~--~~ _;_~:.4~4:!~-~1-~ ı~_·:.·---~-
l:otlar~ (a) ç,üıı;,na :Bakanlığı ve bağlı k.u:ı:ulwjl;:.;.:cın y.j;:Lı·.u;ı p:.yl<k:ı:·ı. 

(b) uefulı ile ilt.;ili 8C.>SI.l arıc.ı.çlı tı..:ınsi'u:clcr, çev.i:e ol;~L2:li:i:ı:-ı, beslellıJe ve Sos:,ral ;y.;:C.~ll!iliü' 
gibi pc:ylcı.ı·ı lc; .. tego.ı:iles•tiruek ol; .nai_';ı b-cı.lua ... :Lıc-.ı·.nştır. 

Kaynak~ Selçuk L.bU~~'LU i p_opy~~l.l_ .ı..§J..ct}lJ. _G_o_s;r.c.o • .J... __Gj,i_v.e!.ıJ.iJ: • .v_e.J'.l.~pJ_ı •• JYf~c[a,d.e_.f.~}j._tjJc.:-"_..L.",~:ı iJPT 1 Arılee .ra ı 
1975, s.ıı, T~ıla:ll. 
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TablodE, :::.c, gorüldü(;ii gibi 137!: yılı itibariyle sosyal sek

. ·~vJ.."l-:.;re ayrılan· kamu yz.tırımlarınıl1 9 ·t;(~:_::ıl2.m yatırJ.llllara oranı yald2.

~:;_J.~ ~,-·::zde 13 civarınc~a clmaktadır. Aı.ıc::;~ ,_o:cüldü,::;ü gıbi ds en dü~;ük 

O. 06 ile sc,syal 6 üvenlik y, "Cıı"ımlarında (~erçekl :':.şmcktrd ij:·. 

c. Sübvansiyonların Yenic>::ıl G~;lir Dağıtıcı Etkileri 

Daha once C:~e belirtildi~i c;j.bi sübvansiyonların, düşük ;_jC

:::.. .... li ücretliler ye. da tliketiciler l;:.·_ ,~:ı.l:t:ı&k istenmektedir. Üretici-

J. -..ı.. :.e-:runmak is tendi~iinde bu grupl2.:ı."ııı urcttiği mallara sübvansi;ıroıı

ıc~.~c i:~<:", ·ıanarak bu ::::,ruplar:ı.n e;,slirleri ":r'tırılır. Düşük t,slirli tüketi

ci::; __ ::. torunmak istenc~ı· .. tinde de, bu. __ :::.. ... -,, , .. .,n tüketti~i mc:,l ve hizmc:::t-~ C:.J.. ..L •'':. 

1o:.."in k<::.r§_ılıksız ya cia düşük fiyatı. :::k .. lc::ı1111c::.sı istenir. Bu şekilc~c 

Cc c": vlE:. t düşük (::,elirli 0rupların ku.llc.:.nC:Lı(::,ı mal ve hizmc;;tleri sübvar:,-

( : ~ ~ . ~ 

1-.l -- ~: ' .dsrek, bu mal ve hizmetleri sB.t:.ı..n. c:lan {:J'uplara piyasa fiyatı 

·':ı.:·~ sc:.tış fiy-atı ar2,sındaki fsrk ka(~z-~:ı.~ biı" transfer sağlamış olur. 

Lnc, ~;- sa;3lanan aübvc:,nsiyonlardan dv:.y:J: . - lirli e.:,rupların ne oranda 

· -~~.::.:, :::ı . .::ndıJ,ının bilinGınt::rrıcsi Ve bu.ı.ı.uiJ. > nınd.s da bu grupl<=•.rın dolsıylı 

y:.:.- d:.~ dolaysız vsr "'il er yoluyla sübv&nsi~'onların finansınanına ne o

::."0-nc~a k.a tıldıklarının hesaplanamaması, sübvansiyonların yc=,nid en 0 21L· 

(~;::'_,ı tıcı e tk il erinin belirlerınıesini ~;L<.l8.ştirmektedir. 

Ülkemizde di~ier sosyal 2;ruı!LT .an farklı ol8r2k, E:.ynı za

<~iıc.::: birer tüketici olan ücretli ve ı;_,~.< .:;ılılara karşılıksız ya da 

··~-J.~: fiyatla SE,~lc:.man farklı me.l ve lı:~~~mr,t de ;yoktur. DPT'nin bir 

~~, ~~·:ın:u1da da beliı~tildiji t,ibi "}t,:;;fe..:.ı..· r:~(jmik mal ve hizıiı.:::tlcrin dev-

l ·'-, ' 
-- li·~ ., d:....şük ücretle veya ücretsiz oL:.r::.k sc:~c..·,ıanması, bu §::-~kilde özel-

J_ ::.Jel . clar gelirli bireylerin bütçe s inin olumlu yônd.e etkilenmesi, 

~J:.:c ::·lcrin bu alanlc-.r<.J.ak:i. tüketimlerij:nıı o.z.&l&.rak .:>::lirini di,;~er ih-

·i.;i>--<.: c~ uyduğu c...lanlara yönel tmes~ne c.L,:ı:, .... ~k veren ayni transferler C:ı.n

J., :.·:ı.:~ ı 3.-cterince y8rL::..şmemi;:Ştir" d..:'rıı'. :.<·c ~.:.ir (424). A3rnı :6a.manda da üo· 

-~17. ve maaşlılar dolaylı ve dolays~L:o.· v r, i mükelle1leri olarak,s·v.b

,;. i·wj_:;ccnların finansm&.nına onemli orc::::.1C::.::. ke:tkıda b-~üundukl.:.:.rından y,;

:;:ı:~, _:ı:ı elir da~ı tıcı c;tkilerin bu '"'-c::ı...yl. en azından notr oldu6u ilc-

. ~ . -. ---------------
(.:.;>~) I<..ı-.hü.t:LU; Sosyal Refah_, Sosyal ;.·v nlik ve :Planlı Do11::.mde :Poli

tikalar, A •. ~.e., s.13~ 
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Çalışmamız yönünden ilgi ~~'~!~en konu, ülkemizde üretic il ~::.'8 

;ra:ı;nl.sm sübvansiyonların yeniden gelir dağıtıcı etkilerinin ne olCı:ı..

_r:. -.-cc:;.~. Bilindiği gibi ülkemizde sübv.:::nsiyonlar, genellikle tarım kc

s:Lı-.Li.::cıc~eki üreticiler için yapılmakt~'.c.~ı:ı..~. YEL:pılan sübvansiyonların c\a 

l~amu c; elirleri ile sağlanma sı 1 finansıcı.<..1n yönü nd en ü·cr etli ve maaşl.:.. •· 

L.::ırı }{8. tkısının önemli olduğup.u ortaya çıkarmaktadır. Ayr·ıca tar ı.u. 

1
: -~:;:: ii:lind e düşük ve yuks6k gelirli bütün "0i.r s ticiler in s~.!.bvansiyonlc::~:::c:;.,,ıı 

:r:_:_:ı..~arlanmalarına karşılık, bu kes imin vergi yükünün genE:lli..l.cle d CL;·.:~ 

01C.:.oı.,·:u da b ilinmektcc1ir. Bu durumun cla e; elir dağılırmı..nın ücretli vr.: 

!'lc~E~lılar aleyhine bozulmasında e tk .n ol(·ı.l::Su ileri surillebilir ~ 

Ülkem"izde devletin istiJ:ıClam gol i tikası yoluyla, emek fe:.:

·co~ .. nü sı).bvansiye e;(_ ip-etmediği de ·t;ar·c:u]ılabilir • Bilindi,~i ğibi ül 

J.:mı.ü~(~[e tam istihd&m önemli bir sorwı ulınaktadır. Bu nse'.snl::; de · t=;:c:'--. 

> .. \">,-c dairelerinde, gerekse kamunun i\:lıistd1 amaçlı kurulus:larınc:_:· 

j_s :_:;!::;_(:_am olanakları zorla;nmakta ve ı)uli-bik aiiJ.açlar da a:;ır basc:.rak 

fjişldnlikler yaratılınaktadır. Bur.aCan haı'eketle de i~ısiz c~-ı:ı.rU.'11UilC1c 

:ı:l.;:.n ·:Jn.ek faktörünün sübyansiye edile'li ~;i ileri sürülebilir. Yine '.:: .. -.~:ı. 

~}cl-;:illl.e devletin ilı.:tis§di amaçlı k) .. ı~,_~:ı_,_.Lijlıu-·ında, genel olarak ücrcc

::;_,,J.:'i.rı verimlilik ilkelerine göre bc1irl8ndigi de söylenemeınekteclir. 

o~.; ol l~ssimle kamu kesimi arasındaki (il:l·~.];ıli ücret farkları da bu du-

:;_'._uııu Cl Oğrulamaktadır. 

Bizce, .kamu kesiminde çe;:j.·cli :ı:ıse.enlerle gerek e:,izli işsL:

li~ yaratacak şekilde ıstihdamın zorl~~u2sı ve gerekse iktisAdi am, 0-· 

lı kı..:ı.ruluşlarda ü.cretlerin verimlilL;: a:ı."tı~üarının üzerinC,e dtizenlcı-ı

~Jc_.;ji, bilinçli ya da bilinçsiz olarc:::.k r:;mel.~ faktörünün sübvcmsiye e

cı.ı~:ı~si politikasıne bağlanabilir. :Bo~·ıe bir politikanın ise yenic'.e~:. 

~ :.ü :i.::..~ dağı tıc ı et kil er inin, toplum ·uı•.i.:.nd en olumsuz old uğu il er i s .·

r'Lüc::bilecektir. Çünkü ücretli ve mc:l·.:~lılar da dahil olmak üzere b ·l; .::~ 

·iJt.~\cciciler, fazla istihdam ve yüks cl;: ·u cı~ etler nedeniyle pahalılct;:_ --~·~ 

1ı1al v:; hizmetleri cL:J:ıa yüksek fiyatı<~ satın almak zorunC:.a kalacakl:.:~:.· 

3r: '~c' kuruluşların zararıarına verc;iJ.GrlE:: iştirak edeceklerctir, A;yT:~-

cc:. z;~_rar eden bu kuruluşların finansmanı için kredi ve pm:.'s. poli ti'~<--

EJ:_j_j_ıı:a zor lanması sonucu ,hızlanan enfl2sycmdan da düsr:.ik ve sabit 

1:L'li1er başta olmak üzere bütün topl,_--.;<;_i..:ın :::;tkilenece;~~inde şüphe 

Belirt il en olumsuz et kil s:::' in s'L:l.bvansiyonlardan yararlan::cı··-~.;>·;_ıı 

i,~sj_zlerle, daha düç<ük gelirli grupJ.ar·. aleyhine gelir da;ğılımını cL.':_; 

fnzla bozacağını sos·:ı.emek de yanıl tıc:;_ olmayacaktır. 
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XISIM VI 

TÜRKİYE'DE 1960-1975 D U N E M İ N D E 

D A G I L I M I 

EKONOMİK 

YÖNÜNDE H 

E T K İ N L İ G İ 

GEiıtn 

Daha önce ou bölümde belirlenen o :~~ili ml ere göre, ülke~c:ıizC:.e 

1960-1970 döneminde fonksiyonel gelir bölüşümünde emek geJ_i.rlerinin 

payı (EG/l'FG) yüzde 27.35'den yüzde 36.56 1 ya çıkmış ve daha sonrı:~ Ja 

1975 yılında bu cranın yüzde 32. 78' e düştü~ioü görülmüştü. GeliQmiş 

ülke lerde (EG/YF·G) ·oranının yaklaşık. yüzde 70 ci varında oluştu~~ u 

belirtilerek de,ülkemizde ücretli ve ınaaşlıların foı:ıksiyonel c:elir 

bölüşümUndeki payının düşük olduğu ileri sürülmüştü. 

Bilindiği gibi de (EG/YFG) oranını, genel olarak Ucr~tli 

ve maaşlılar sayısı ile, bu grupların ortalama gelirleri beli.J:J .. emek

tedir. Daha önce ücretli ve maaşlılar say~sının,(EG/YFG) oranını ne 

ölçUde etkilediği Lizerinde durulmuş ve çeşitli durumlara " ' g<;re cıe 

ri te oranları (Ep) hesaplanm:ıştı .. Hatırlanacağı gibi de ülkemizC:~e 

" ücretJ._i ve maaşlıların, iktisade n faal nüfııs içindeki oranının ı e;r,·; 

yılı itibar.iyle ancak yüzde 27'ye ulaştıgı belirtilerek, gelitımiş 

ülkel-erde bu oran·ın yüzde 80' i aştığından söz edilmişti. 

Bu kısımda (EG/YFG) oranının belirlenmesinde, başka bir 

deyişle emek gelirlerinin fonksiyonel gelir bölüşümUndeki payE-ıın o-

luşumunda, emek gelirlerinin büyl:iklüklerinin etkileri Uzerinde duru-

lacaktır. Bunun için de öncelikle 1960-1975 dönemi boyunca, ücret 

gelirlerindeki gelişmelerin belirlenmesi gerekmektedir. Şüphesiz l:i 

bundan ~ sonra da emek gelirlerinin farklılaştırılmasınc12. ve 

fonksiyonel gelir bölüşümünün etkilenme sinde: sendikalaı:;ıma hr.ireketi-

nin etkinlif~ini tartışmak mümkü·n oJ,abilecel:tir. Görüleceği e;ibi ds 

çal ışınamızla sınırlı kalarak ücretliler y<:inünden e::,ilimler b-::liı'lf;-
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necek, maaşlıla.r kapsam dışında bırakılacaktır. 

I. 1960 ... 1975 DÖNEMİNDE ÜCRET GELİRLERİNDE VE KİŞİ 

BAŞINA G.s.M.H'DAKİ GELİŞWIELER . 

Öncelilde de ülkemizde tarım ve tarım dışı kesimlerde ça

lıı;ıan ücretiiierin gelirlerinin belirlenmesinde, önemli gi5çliJk1e k2r

çı1aşıldıN;ı belirtilmelidir. Bu nedenle de ücretlerle ilgili çalır]--

·-rıaJ.arda yararlanılan veri kaynaklarının da
1 
genellikle beli.rli bir 

kesimi kapsayan Sosyal Si{?;ortala.r Kurumu İstatistikleri ile, :l::ovle t 
. . .... 
Istatistik Enstitüsü'nün 11 Büyük Imalat Sanayi Anket1eri11 old1..<~u gö-

rülmektedir. Bunlal" dışındaki ve.ri kaynakları işçi ve işveren sc:..ı::lika:-

larının kendi işkolları il.e sınırlı olarak yaptıkları çalışmalarla, 

işçi ve işveren konfedera$yonlarınca yapılmış örnellierne çalışmal8Xı 

olmaktadır. Görüleceği gibi bu çalışmaların hiç biri, ülkemizdel:i üc-

retiiierin tümünü kapsayacak nitelikte bulunmamaktadır. Aynı şekilele 

maaşlılarla ilgili çalışmalar da, toplam maaşlıları kapsammmıktaclır. 

Görüleceği gibi bizim kullandı8ımız veriler, önceki t~blo

le.rımızdan alını.ıııştı"r. Daha önce ( 86) NG. lu tabloda belirlenclit;i gib:i. ~ 

ülkenı.izde 1960-1975 döneminde ücretli ve maaşlıların elde ettic,i emel-:: 

gelirlerinde önemli gelişmeler görülmektedir. Çünkü incelenen dönem-

de parasal ortalama emek gelirleri endeksi 771.0 1 a, reel orta.lama 

emel:: gelirleri endeksi de 338.3 r·e çık.ı.ıııştır ( 425). 

Çalışmamız ücretlilerle sınırlandıi.?,ı için de, naaşlılar 

kapsan.ıııamakta ve yalnızca ücretiiierin gelirleri incelenınektedir. Bu 

amaçla aşağıdaki tabioyu düzenlemiş bulunınaktayız. ~·abloda tru.-·ım ve 

tarım dışı kesimlerde 1 1960-l975 döneminde ücretiiierin parasal ve 

reel ortalama gelirleri ile, reel ücret gelirlerindeki artışlar gö-

rUlrııe kte dir~ 

(425) Bak. s. 528, Tablo:86. 
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1960-1975 Dc-:ıneminde Tarım ve 'I'arım Dışı Ke

simlerde Ücretlile.rin Parasal v~ Reel Ül"t~:;,

lama Yıllık Gelirlerindeki Gelişmeler 

-! Ü cr~~tli- Parasal Ortalama İst an-- Reel He el Ortalama Yıl- y~ ~- . 
i ler Yıllık Ücret bul Üc-, Orta- lık Ücret Gelirle- lık 
in ;rısı Gelirleri retliler lama rind,~ki ArtıTlar ! Ort ı::' '•2'8' 

.j Geç inme' ?;ıllık Artış ! Zin- Dönem! 1 ane.' 
Gelirler Dönemler Endeksi Ucret E d 1 1 . l lı , 'Artı,. ·- Arası M:'- (l960::i Geliri n e r- cır e-:- er 1-~-- 1 ~ 

('Il,. ) . .,., , . ar , 
tışlar % 100) sı me .r!ın..:.rası ' ,.,. ı 

c 
1 

\YIL s-

ı 
deks .A.ı-.tıQ.:_ '

0 ı 
1 "1

1 

_! 
( 2) (3) ( 4) (5) (6) ( 7) ar ;ö 

(l) (8) ! (9)1 
: ' . 1 

! 
' 
i-·~~--

!·ı~,.. ; jO 

ı J q6 ! -~ 

ı 197 

ı 
o 2., 153" 019 

5 2~368.973 
ı 

Oi3,155o458 
1 
1 

: 

3548 -
ı 

5412 ı 52.5 
1 

9826 ! 81.5 

ı 
1 

ıoo.o 3548 ıoo.o ıoo.o - - ! 
1 

1 
1 

! 

129.8 4169 117.51117.5: ı 7~5! ~ 5: 
../A i 

1 ! 

37.3! 
i 

171.6 5726 161.31137.3 1 7 4i 
~ ı 

ı l r5l3 .. 363.494 ·27815 183.0 391.1 7111 200.4!124.1 24.ll 4.8) 
1 1 

i 
ıl9'7 
i 

--.......-.. ........... ,~.:. 

Kaynakl ar : ( 1 ) 

( 2) 

(1 7) :ı:.ıo.lu tabloc~an yararlanılmı 13tır. 
( 24-25.:.26-27) No .ı u tablolardan yaraı:'laıııl
·mıştır. 

( 3) Tarafımızdan he saplan .. ınıştır. 

( 4) ( 25) No. lu tablodan alını.·ı::.ıştır. 

(5-9) Tarafımızdan hesaplanmıştır. 

Bilindiği gibi ülkemizde sendikaların toplu sözleşme yapma 

hakkını elde etmeleri 1 1963 yılında gerçekleşmiştir. Ancak toplu söz

leşme uygulaması, 1964 yılından itibaren etkinliğini gösterme~fe bn.ıJ-

lamış bulunıııaktadır. Buna rağmen biz, elimizdeki verilerin kı sı tlılı

ğı nedeniyle sendikaların ücretler üzerindeki etkilerini 1965 yılın-

dan önceki ve 1965 yılından sonraki dönem yönünden inceleyece[1,iz ~ 

Şüphesiz ki bu durum 1960-1965 dönemi arasındaki ücret artıfiiJlo.rJ_nın 

oir kısmının, sendikalaşmadan duğduğu gerçeğini görmemezlikten gel-

n1ekte dir. Ancak 1964 yılının bir geçiş dönemi olarak kabullenila8 si 

vs be ş :n.llık dönemin sade ce bir yılını kapsaması nedeniyle de, be-

lirleııen e:~ilimlerin önemli farklılıklar g()stermeyeceği di~içUr~ces:L:-

deyizo 

Tabloda da görüldü~ü gibi,toplu sözleşme öncesi dönem o-

larak belirlediğimiz 1960-1965 döneminde, reel ortalama yılJ.ı};: il--::ret 
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,'':elirlerindE:ki a.ı::tışlar yüzC:.e ı 7.5 olurken, toplu sözleşme r_"l,ijne~ıü:,ı_cJ_o 

e.:rtışların çok önemli boyutla.ra ulaştı~~)ı görülmektedir. Ö.rner,in be-

1i.rleneri artışların 1965-1970 döneminde yüzde 37.3, 1970-1C:7S ck::ıe

ıninde de yüzde 24,1 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda dr-ı. 1965 

yılından sonraki Ucret artışlarında , senc~ikaların önerrili :·· o.r·c· ~c -~,e 

:: tkinlikleri oldul;unu söylemek yanıltıcı olmayaca}:tır. Ancak 1970-

1975 clöneminde 1S65-1970 dönemiriin akf:ıine,reel ortalama ;yıllJ.k Uc-

ret gelirlerinde bir· düşme görülmektedir. Oysa parasal Ucre·c:.er yö-

nUnden e€iilirnler incelend.ii~,inde, bir düşüş söz konusu olmar;ıa~:tac.1ır. 

Tabloda da görUldU ğU gibi paraı:-)al ücretlcn·cleki artışlar, dc::inem.J..eı-ı 

itibariyle yüzde 52.5, yüzde Şl.5 ve 1970-1975 döneminde de yüzc~e 

183.0 olmuştur• Bunun nedeninin de, 1970-1975 dönernindeki enflasyo

nist etkiler olduQ;u.nda şüphe yoktur. 

·Iiarıın ve tarım dışı kesimlerdeki ücretlllerin gelirle.:."inde 

görülen bu e[f;iliınleri, gelir dağılıını yönünden değerle ye bilmek için 
... 

de aynı dönernde kişi başına gayri safi milli hasiladaki e(~il::.~ııe:.·=.:.:: 

karşılaştırmak gerekmektedir. 

Aşağıdaki tabloda; tarım ve tarır.:ı dışı kesimlerde ki~d bs.-

şına reel GSJ::::H ile, reel ortalama yıllık ücret gelirleri:n:..".::;~~j_ 

meler görülmektedir. 
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Tablo: 100 1960-1975 Döneminde :Reel Kişi Başın2 

ve Ortalama Yıllık t.Jcret Geliri"ıdeld 
me ler 

İstanbul 
Ücretliler 
Geçinme 
Endeksi 
(1960= 

100) 

R-eel Ortalama Yıllık j Reel Kişi Başın~ iCI)-C=::) 
_ Ucret Jleli.t>i (II1 Gayri Safi Milli ı _;:i'aı,':ı 

Reel 1 Artış 1 Dönem- ı ~:ı:asıla (I)- j 
Orta- 1 Endek- j·ler Ara-. r ~1~e~ ı Artış ! .Uoneın- ! 

lama 1 si j sı Artış Kışı , E:ndek~ ler 1 

Yıl~ ık 1 ı Endeksi j Başına si !Arası 1 
Gelır ı . GSlıTI-I :Artıç 1 

(Tr..) 1 jEndeks~ , 
--~~~(~1~)~~~-~<~2)~--+'~(~3~)--~~(~4)~:--~~(5~)~ ..•. ,.~,~---~~ ~<6~)-· ~·--~(7~)~j 
ı-

ı 
ı ~ 

,
1960 1oo.o 3548 ıoo.o 1696iloo.o! 

1 : 

1

!1965 129.s 4169 117•5 17.5 1897
1
lll•si ı1.s 

i 
!1970 171.6 5726 ı· 161 3 37.3 2424 142.91 27•7 

'ı i . . 1 -61 6 1975 391.1 7111 200,4 24.1 1 35_55ı 209• i 4 .5 

Kaynaklar: (l) (85) Ho.lu tablodan alır .. .ı'TI..ıştır. 

( 2) ( 99) ı:~·o.lu tablodan alınnııştıra 

(3-4) Tarafımızdan hesaplanmıştır• 

+ ) • 7 

+ 9.6 

-22.4 

(5) (71) llfo.lu tablodaki cari üretici fiyatla

rıyla kişi başına GSivil-P nin; İstanbul ·;.;cret

liler _ Geçinme Endeksi ile düz el til erel: 1J"L.-1-

l-ı.;ınmuştur. 

(6-7-8) Tarafımızdan hesaplan~ıştır. 

Tabloda da görülecee;i gibi tarım ve tarım clışı kesimlerc'.e, 

1960-1970 .döneminde reel ortalama ücret gelirleri; reel kişi başına 

dUşen G@,frıtnın üzerinde seyretmiştir, Görüldüğ;ü gibi de reel kişi 

başına GS~ili'daki artış endeksi 1960-1965 döneminde yüzde 11.8, 1S65-

1970 döneminde yUzde 27 • 7 ·o.ra~l.nda artarken, .reel 8rtalama yıllık 

ücrot gelirlerindeki artışlar yüzde 17.5 ve yüzde 37.3 olmuştur. An-

cak 1970 yılından sonra bu eğilim değişmiş ye .reel c.rtalaEı..a ücret 
. - -

gelirleri, reel kişi başına GSMH'nın altına düşrneğe başlamıştır• 

1970-1975 döneminde reel kişi başına GSMJ-I'daki artışın yüzele tr: .5 

ol:nasına karşılık, r-eel kişi başına ortala."lla ücret gelirlerincie.1:i 

artışın yüzde 22tı4 ile. daha düşük bir oranda gerçekleştiği gU:e.:ı: ... o ... :-

tedir. Aynı şekilde 1970 yılına kadar reel kişi başına g2y.ri stifi 
.... 

milli hasıla endeksinin üzerinde seyreden reel kişi başına ortala::..~n 

yıllık ücret gel"iri endeksi de 1975 yılında 200.4 olmuş ve 20S.6 o' . 

lan reel kişi başına gayri safi milli hasıla endeksinin altına ~:JŞ-
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mUştü.r. 

Toplu sözleşme düzeninden önceki dönemde .reel kişi başına 
. ~L 

GSlv.iH 'dan yüzde 5. 7 oranında daha _yüksek artış gösteren ücret gelil:'-

le.ri, toplu sözleşme düzeninin etkinliğinin gnrüldüğü 1965-1970 ::'cör:.e-
. . 

minde yL1zde 9.6 ya yükselmiş bulunmaktadır. Ancak bu eğilim~ 1970-

1975 döneminde de tersine dönmektedir. Çünkü daha önce de belirtildi

~i gibi, 1970-1975 döneminde h+zını artıran fiyat artışları, ücretii

lerin gelirlerini olumsuz olarak etkilemiş bulunmaktadır. 

( 99) ve ( 100) No.lu tablolarda Ucret gelirleri ile, kişi 

basana GSivlli 1 daki gelişme'leri belirlemiş bulunrnaktayız. Tablolarda 

gcirüldül;ü gibi ücret gelirlerindeki artışlar, sendikalaşma ve toplu 

sözleşme hareketinin etkinliliinin başladığı 1965 düneminden son~a hız-

lanmaya baglamıçı bulunmaktadıX:• Buna karşılık özellikle 1970-1975 dö

nemindeki enflasyonist etkiler nedeniyle de parasal ücret gelirlerinin 

aksine, reel ücret gelirlerinin önemli oranda değer kaybına u[~ra,:,ıt~.ı 

ortaya çıkmaktadır. Burada özellikle 1970 yılından s~nra etkinlj_ ~:,:~~1i 

gösteren enflasyon hızının, nedenlerinin tartışmas~na girmek istemi

yoruz (426). Ülkemizde gerek maliyet ve talep, gerekse yapısal enf

lasyonun bütün nedenlerinin var olduğunda ve bu nedenlerin at:,ırlılda

rına gere de enflasy~nist etkilerin görüldilğünde şüphe yoktur. Bizce 

daha sonra da g~rüleceği gibi bu nedenlerden birisi de, ücret artış

ları ·olmaktadır. Buna bağlı ~larak da maliyet ve talep enflasyQnları-. . 

nın var olan nedenlerine, bir başka neden daha ekle~~ektedir. 

II. SENDİKAL.AŞMA VE TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMAMIZIN 

ETKİllLİG İ SORUilli 

T·arım ve tarım dışı kesimlerdeki ücretlile.rin ortalama 

gelirler:L ile ilgili eğilimleri belirledikten sonra, sendikalaşma ve 

toplu sUzle şme c1U.zeninin ücret gelirlerine etkisinin ve buna be.ğlı 

olarak da enflasyonist golişmede sendikalaşma hareketinin payının 

ne oranda olduğunu belirleyebi\lmek için, sendikalı ve sendikaoıs 

(426) Du konuda bak. "Enflasyonist Etkiler'1 , s.523-533. 
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sektörler yönünden etkilerin incelenmesi gerekmektedir. Ancak bunun 

için de, Ulkero.izd.e öncel;ikle sendikalaşma hareketinin kapsamı ve et

kinliğin belirlenmesi zorunlu olmaktadır. Bu zorunluluğa ra[aen c:e, 

sendikalaşma hareketinin kapsamını ve etkinliğini belirleyebilscel: 

geniş kapsamli verilerden ve çalışmalardan da mahrum olmamız, b .::y~·k 

bir dar boğaz olarak karşımıza ç~kmaktadır• Sendikalaşma hareketinin 

ve toplu sözleşme uygulamamızın ücretler üzerindeki etkilerini belir

leme yönünden ortaya çıkan önemli sorun, ülkemizde gerçek cc_:..,~_::.:. ::-~:::.. ~.ç

ma oranının bilinmemesinden ileri gelmekte ve bu nedenle ele :Is:.1el 

olarak sendikalaşma hareketinin _etkinliğinin değerlendirilmesinde 

güçlüklerle karşılaşılmaktadır •. Çünkü çe 0i tli. nedenlerle sendikalar, 

snyıl~ını oldUkça yLlksek -gös.termekteclirle.r. Çalışma BakarılıiSı' na 

bildirilen sayıl·a.ra göı"e de ülkemizde ,3.328.633 sendikalı olduğu or

taya çıkmaktadır. Oysa toplu sözleşmelerden yararlananlar beliı""'len

diğinde,arada çok önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. 

Aşağıdald tabloda ülkemizde 1960-1975 dönemindeki sendi

kalı işçi sayıları ile, toplu sözleşmelerden yararlanan işçi sayı

ları Yer nloaktadır. 
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Tablo: 101 196.3-1975 Döneminde Senclib3.lar ve Toplu 
Sözleşmelerle İlgili Gelişmeler 

To..J2hı _Sözleşmele,p # ~--1 

Kapsanan İşye.ri Sayısı Toplu Sözle ş:neclen \ 
Yararlanan Işçi i 

... swsı ,... __ ___ı 

Sendikalar 

Sendika Sendikalı: 
~ ' . uayısı \ Işçi 

SayJ_sı ,-

.. ı (ı) 1 (_2) __ " 
·'~·---·~1ı>'~~ - . 

Kamu l 
( 3) ~ 

.~~--~~~--~--~--~- i 

Özel ! Toplarııf Kamu ;Özel Toplam ! 
c 4) _ ~ . c 5) j_ c 6 )_ t- c 7)_ -~U~')~~ 

' ·; 063 . ,,:~ _) 565 
il964 595 
1965 668 

:1966 704 
·, qr 7 ·~-·o 798 
1968 755 
1969 797 
'] 0 70 ı,~;· 737 
il97l 631 

:1972 642 

1973 637 

'19?4 675 

1975 7Dl 

' i 295.710 ' 

331:3.,769 

360.285 

374.058 
834.680 

jı .057. 928 
1 
!1.193. 908 
i 

!2.088.219 

b.362.787 
J 

,2.672.857 
:2.658.393 
12.878.624 

b.328.633 

29 ı 

1435 

1114 

i 1000 
! 1124 

11440 
1 

' 
\1261 

2309 

127 r ı56 ı · 3494 ı 5968 : s;462 . 

2483 J 3918 ı 263836: ı 72926\436762 : 

1741 ı 2855 jl21750j 501091171859! 

1595 2595 1159375 \ı 750131334388 i 
2506 3630 ! 1100411 78724 188765 : 

1531 2971 !35 4600 1163697 41C 297 j 

1614 2875 ı 981051136381 234406 

2727 5036 13347081215243 549?511 
978 3564 4542 t 188583 1153967 34255 o ! 

ı 1789 1879 3668 1278017 148L~28f 426L~45 ; 

1

·4211 2098 6309 1249901 193384!4432~0 
, 1880 2443 4320 ı 427300 ı 74~7o: roı "" 0 · ! 

1 
ı '-r ../ ~ , _ _, .. ı _.; . 

! 1051 3877 4928 ~ 91316 209002 .30C3lC , 
--------~----------~--~----------~------~----~-------------~ 

! 
~·-'*'·--=·. 

Notlar: (1-2) T.C.Çalışma B_akanlığı; Q?lışp.a DELr_g_işi., Cilt~ı 

Sayı.l, Yıl 1977, Ankara, 1977, s.l04. 
(3-8) 1963-1971 dönemi için bak. DİE; To2}~2öz~~~ne, 

G~ev.ye L~kavt İstat~st~_reri, Anka.ra, 1972, 
s.l9. 1972-1973 dönemi için bak. T. C. Çalışma 

Bakanlığ;ı; Qall;_§p1a J)er_jQ.si, Cil t ~ 1, Sayı. 1, 

Yıl 1974, Ankara, 1974, .s.l79. 1974-1975 dö
nemi için bak. T.C,Çalışma Bakanlıcı; ~a~~~ 

Der_g,is=!:, Cil t: 1, Sayı.l, Yıl 1977, .s •. l21-122-

l23. 

T·abloda da görüldüğü gibi, 1975 yılı i tibariyle ülkemizde 

sendika kapsamında görüuen işçi sayısı 3. 328.633 kişi olmakte,dı.r .• 

Du dururnda düzenlenen aşağıdaki tabloya göre de ülkemizde 1975 yılı 

itibariyle sendikalaşma oranı yüzde 99 1 dur. Oysa 1975 yılı itibariy-

le toplu sözleşme kapsamındaki ücretli sayısı 300.318'dir. Genellik

le toplu sözleşmelerin iki yıl için yapıldı(~ı gözönüne alınırsap 

1974 yılında toplu sözleşmelerden yararlanan 601;779 üc.retli ile 

.C 
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birlikte bu sayının 902.097 1ye ulaştığı görülecektir(427). 

1 

Aşağıdaki tabloda ülkemizde sendikalaşma ve toplu söz-

leşmelerden yaı•arlaruna oranları görülmektedir. 

Tablo: 102 1963-1975 Dvneminde Sendikalaşma ve 
Toplu Sözleşmelerden Yararlan~a Oranları 

J Sendikalaşma Oranı Toplu Sözleşme- Toplu f;cizJ.e;:;j:_ıelc.r-
' lerden Yararlan-den Yararlcma;:ıla-

! ' Or nı r ın S-i O''..J. r• -.- .• ,,..., '"'r-:1 , j , ma Q p ~ ...... fo 7 v c. _:__,c... _ __, oc.-

~ ı · ı ınındaki T3c.retlile·-
jTIIJI.J'-ı.Tii Ücretlileri . . , r.e O_ranı --~ ~---- __ 
i ] Sendikalı 1 Sendika-,1Toplu- !Toplu· !Sosyal ~o:ı;ılu Söz-i : Sayısı· laşma Sözle ş- jSözleş-:Sigor- 1eçımelerde~ 
1 1 Oranı ımelerden ımeler- italar ~ararlanan-
1 ı·, (b) Yararla- .den Ya-,Kapsa- !ların Si-
l Inanlar :rarlan-· mı g;o.rtc.lıla-
1 l! ,. ı Sayısı 

1
:ma Ora~ ( g) ra Oı-·c:ını 

ı nı(c) ' 
ı-- - .,., 1 • . 

~963 j2.153.019(a) 295.710j % 12.06j 9462 ~~[, 0.44j 710.820i ~: 1.33 

~965 12.368.973 36.0.2851 % 15,21,60862l(d~:25.70! 921.458! %66.04 

P-970 :3.155.458 2.088.2191 % 66.18 784437(e~~24.8511313.500; %59.72 

~975 ~3.363.494 3 • .328.6331 % 99.00 902097(f 9a27,08 jl823.338j %49.A7 

Notlar: (a) 1960 yılındaki_ücretli sayısıdır. 

(b) (c) Sendikalaşma ve toplu sözleşmelerden ya-

rm~lanma oranı, maaşlılar dışındaki ücretli

lerden hareketle bulu~muştur. 

(d) 1964 ve 1965 yılları toplamıdır. 

(e) 1969 ve 1970 yılları toplrunıdır. 

( f·) 1974 ve 1975 yılları toplamıdır. 

( g) Sosyal Sigortalar Kurumu; İstatistik Yıl::ı.ık

ları'ndan alı~~ıstır. - ~ 

Tablo sonuçları ülkemizde 1975 yıl:ı. i tibariyle senC~~ik.ala~""""" 

oranının yüzde 99, toplu sözleşmelerden yararlanma oranının da ... ,.. r- r . '.·~ ...... 

27 oldu[:~unu göstermektedir. Bu durumda da 1975 yılı i tibariyle L:llce-

miz de toplu sözleşme lerden yararlanan ücretlilerin 900 bin ci varı:.ı

da olduL~u ortaya çılanaktadır. 1975 yılında sigorta kapsamırıc~aki işçi 

sayısının da 1.823.338 olduğu gözönüne alınırsa, ülkerüzde cıi-~orta 

( 427) Toplu sözl.eşmelerin genel olarak iki yıl için yapılclı(;;ını:ı ka

bullenilmesi, toplu· sözleşm~lerden yararlananltlrın sayısının bu

lunmasındş. bir tekli; bir çiftli ;yılın rakamlarının toplanınası 

yoluna başvurmayı gerektirmektedir. Uygulamada da bu yoluı-ı be
nimsendiği görültnektedir •. Bak.1_ürkiye l§.veren Sendikaları Kon:E'e 
derasyonu; A.g.e., s.26-87. 
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kapsamındaki ücretlilerin yaklaşık olarak ancak yüzde 50'sinin 

toplu sözleşmelerden yararlanabildiği görülecektir, 

Ülkemizde sendikalaşına hareketinin etkinliği ile ilgili c-~ 

laı•ak da, toplu sözleşme uygulamamızın kesimler ve sektörler yönUn

den a[~ırlıklarının bili::r:ırrıesi gerelanektedir, Senelikalı işçileı"'in knm1.1 

ve özel kesim arasında dağılımı ·bilinmemekle birlikte, 1975 yıl::.. iti

bariyle toplu sözle şmalerden yararlananların yüzde 58 r inin kaın:u ke si

mi:nde çalışan ücretliler olduğ-u görülmektedi.l:', Genellilde de - tarın 

kesimi de dahil - kamu kesiminde çalışan üc.l:'etlile.l:'in bUyük bir bölü-

mUnUn toplu sözleşmelerden yararlandıkla.l:'ı söylenebilir. Toplam üc

retlilerin özel ve kamu kesimi arasındaki dağılımı bilinmedisi için 

de, özel kesimele çalışan ücretlilerin t·oplu sözleşmelerden yararlanma 

oranları bilinmemektedir. Ancak kamu kesiminde çalıçan ücretlilerin 

tamamının toplu sözle·şmelerden yara.l:'landıkları varsayılırsa, seri ka-

lan ücretliler yönünden hesaplama yapılabilir, Bu d1J.rumda d.a yakla

şık alarak tarım ve tarım dışı kesimlerdeki özel işyerlerinde çalı-

şan ücretlilerin,yaklaşık_yüzde 15'inin t()plu sözle§mele.rden ya!'ar-

ı ı 
.... 

a:-ıc. ıgı ileri sürülebilir, 

Bir başka eğilim de,ikt~s~! faaliyet _kolları ya ca se~tör
lcr yönünden toplu sözle.şmelerden yararla.nrn~ ~~t.ranla.rı olmaktadır. :Bu 

~- . 

nedenle aşağıdaki tabaf düzenle~~iş bulunmaktadır, 
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. "" ..... 
Tablo: 103 1974-1975 Döneminde Iktisadi E' aaliyet 

Kollarına (Sektörlere Göre) Toplu Söz

leşmelerden Yararlanma Oranı 

-~-----------~----------------~~·W·-<L,,C.·-• 
. ..... ..... 

Sektörler ve Iktisadi 
Faaliyet Kolları 

I. Tarım 

l.Tarım,Avcılık, 

Ormancılık 

II.Sanayi 

2.Me..ien İstDıracı 
. " 3.Imalat Sanayi 

4~Elektrik,Gaz,Su 

5.İnşaut 

ı Toplu Sözleşmelerden Yaraı"'lar::3.::.:.: ::~.: ... 

L--------------------~------------+ 
1974 1975 Toplam Yar ar ı c::r .. La 

ı 22.686 21.224 43.910 

Oranı c·:. -
-ı 12 

1 
1 
i 

12 

50 

100 

51 

56 

28 

III. Hizmet 

ı 22,86:. 21224
1 

43910: 

1467•354 !222.490 689.844 ! 
ı 95305l 16588 111893 i 
ı 245112 ı 188105 ı 4332171 

! 35944 ı 7694! 436381 

1 909~3 1 10103 i 101096 1 

jlıı. 739 i 62.016 !ı73. 755 i ll 
! ı 1 . ! 

9347: 29661, 390081 

6.Toptan Perakende 

.Ticaret 

7.Ulaştırma,Depolama~ 1 ı ı 
23986! 80441 32030! 

! 

! .Haberleşme 

8.Mş.li Müesseseler 1 22053 ı 5868 ı 27921 1 

9.İş Hizmetleri ve 
" Şahsi Hizmetler 

T O P L A M 

56353 i 18443: 

! 
1 
; 

74796! • 1 

' ; ! i ' . ~ ı 

:6oı. 779 i305. 7JO t907 1 509 , 
1 . . 

14 

12 

20 

8 

27 

Kaynak: T•C.Çalışma Bakanlığı; Çalıs,ma.J?ergisj. ~ 

Cilt:ı, Say:ı.ı, .'Yıl 1977, A.g.e., s.l23 1 deıı 

he s ap ı annu. ştır • 

~ 

Tabloda görüldüğü gibi ülkemizde 197 4-1975 döneı::q.ııdo top

sözleşmelerden yararlanma oranı. yüzde 27 olmaktadır. En düşük yarar-

lanı.'lla yüzele ll ile hizmetler, yüzde 12 ile de tarım sektörünc.lec.:i~ .. 

En yüksek y~arlanma oranı ise, yüzele 50 ile sana~i sektöründe 8erqe~::

le şmekteclir. Sanayi sektörü içinde. de yararlanma oranının en yUlcsek 
..... .... 

olduğu iktisadi faaliyet kolu yüzde 56 ile elektrik, gaz, ve sticlD..r, 

Genel olarak da yüzde 27 olan ortalamanın al tındaki faaliyet l:oı:.c.r~.-

nı send.ikalaşmaı:ıış faaliyet kolları olarak alırsak, hizmetler sel:tö

rü ile tarım sektörünü sendikalaşmamış sektörler olarak belirJ.cyet::.> 

memiz mürrıJ-cün olabilicektir. A.B.D. • de ;yapılmış bir çalışmada ci.a ta-

rım sektörü ile, hizmetler sektöründe bulunan toptan perakende ti-
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caret, mali müessE.seler ve iş hizmetleri ile şahsı hizmetler faaliyet 

kollarının sendikalaşınamış faaliyet kolları olarak belirlendi,~,i f;~

.rülmektedi.r ( 428). Ülkemizde de- genellikle bu eğilim doğ.rulanı:.1ckta 

ve sadece ulaştırma, depolama ve haberleşme faaliyet kolu senc~ike.;_c.ı::-;

mamış faaliyet kolu olarak ortaya çıkmaktadır. 

III. SENDİKALI W SENDİKASIZ SEKTÖRLEP..DE ÜCRET ARTIŞL.:;.LI 

Ülkemizde toplam ü-cretliler yönünden gerek bunların oayıla-:

rını ve gerekse gelirlerini belirleye bilecek verilerin derler.c.·,ıemi ş 

olması, sendikalı ve sendikasız sektörlerde ücret artışlarının geli-

s;iminin bilinmesini engellediği gibi, fiyat artıçıarında sendikalaşma 

hareketinin roll..inün de ortaya konularnamasına neden olmaktadır. Özel-

likle de sendikasız kesim yönünden yapılmış hiçbir çalışma yoktur. 

Sendikalı 1:e sinüe ilgili olarak bazı örnekleme çalışmalarının yapıl

mış olmasına rasmen, çeşitli nedenlerle de bu çalışmalaruan tam an-

lamı ile Yal.""'arlanmak mümkün o lamamaktadır ( 429). 

( 428) Alpaslan IŞIKLI; ns:ı.nai İlişkiler ve T;pltl Sözleşme Düzeninin 

Ekonomik Yaşamdaki Yeriıı, .!,ürkiye} q,e Tuplu Pa,z_arlık SJ_stemi_pde 

Yol Gösterici Faktürler 1A~g.e.~ s.26-27 • 
• 

( 429) Bv. çalışmalardan baziları şunlar olmaktadır: Orhan TUNA;Türki;re' 
. . ~ ~ 

de. To.J2lu Iş__ Söz_le~mesi püJi.eninin Ikti.§'\idi ve Sosyal ... Tes.irl?t.:b.. 

IJ_.I~ ta_l?, DPT; · Ankarc:.ı., 1.970. DPT J Kanıu Ke sin!ipde ve .. K.amtllll.b"1.__:~_:

tiraklerinde.4Tr.ıplu İş· Sözleşmelerinin ,İ~S(i Ücretle,.rine E.tki§Ji, 

Ankara, 1966.TÜRK-tŞ; Ücret Analizi,Ankara, 197-5; Tilrkiye :l:çve-

ren Sendikala.JÇ'ı .Konfederasyonu; Ücret Ar.aflt:ı.rması, Ankarıa. TUr

leiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MBiSS) J Ücret Et~.idü 197::

İstanbul ,1976. (Bu etüdler her yıl düzenle:n..rnC?ktedir). Cengiz ~"Jö.

Pı.AfiASANOGLU-Fuat HİÇYILMAZ-J:Taci ÖNSA:Lı; ırütl.s• e üye kurulufilardq 

Gelir-Ücret-.F'iza...t. İli_şlcileri, Türk 'I'aı.;ıı t İşverenleri Sendiknc2 

Yayınları, Ankara,l97 4. İstanbul Sanayi Odası; !_sta~bul Büj:i.;}: 

Saga_yinde Ücretler ve Veri_gfl.ili_! 1 İstanbul; 1972. Ercan a·u'v-=::T; 
!_ürk Şeker Sanayinde İşgücünün Sosyal Politik~~' Eskişehir :t. 
Toİ.Akademisi Yayınları Ho.-45, Ankara, 1967 • BURUK; A.g.e. ~ 

.. ..~ ~ "' 
Serpil OZDAJVLAR; Ucret Sistemleri ve Işgücü Verim A.rtı§ı,I.Iilli 

Prod.üktivite Merkezi Yayınları, J:Jo.-205,. Ankara, 1977. 
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Senelikalı kesinıle ilgili olarak yapılan çalışmal::ı.r:ı:.: :...a 

- sektörel olaı"ak yapılan çalışmalar hariç ... , genellikle Sosyal Sigor-

talar Kurumu kapsamındaki işçilerin ücretlerinden hareket et·:~i"i go-

riilrnelctedi.r. Ancak daha önce de belirtildiği gi1Ji Sosyal Sir;c:~:tn l':tl-

rumu İstatistikleri'ndeki ücretler, gerçel·: durumu yansıtmamal-;:tad::.r. 

ÇU:r.ı.kü bu ticretler ancak pirime esas olan L~cr•stle ri kapsamc:~l:ta., ayni" 
..... . 

i.D.ej:ıfaatlerle, kanuni ikramiyeler, doğum ve ölüm yardımları, çocuk 
.... 

zamle.rı gibi sosyal amaçlarla ödenen paralarla, azami günlük Ucretin 

:_:zerindeki Uc!'etleri kapsamamaktadır ( 430). Ancak bUtUn yıJ.lnı·chı ay-

nı yekilde davranılmı0 olmasının eğilirrileri etkilemeyeceGi ilori sü-

rülc bilir se de, sigorta kapsaının zaman içinde bir işçi çalıştl2."'8.l1. iç-

yerlerini de kapsanıası sonucu, ortalama ücretle!'in düştü:S;ü ve uunun 

yanında işçi sayılamayacak yUksek gelirli gruplar da sip;orta k;:ı.psa-

mında btılundu~;-ı;:_ için ortalama ücretle!'in yükselmesi gibi nedenlerle, 

.::::::ısyal Sigortalar Kurumu İstatistikleri'ndeki ücrctlerin ;.:,eı•çel:çi2.i-

ği tartışma konusu olabilmektedi!'. 

Ülkemizde toplu sözleşmelerden hareketle ücret geli.rlerini 

bc lirleme olana0,ının olmaması ve Sosyal Sigorta Kurumu İstr.ri:;i stilcle-

ri ı nin de yete!'siz ve dar kapsamlı ol~ası nedeniyle, toplu sö:-:::l.c s.:-:1e 

önce si ve sonrası ile, sendikalı ve sendikasız kesimler aı'r-: .. sındaki 

ücret farklılıklarını belirleyebilmek için· derlediğimiz ve dal-ıa ö:1-

ve (EG/YFG) oranını hesalılamakta kullandığırnız verilerden hareket e--

Çalıgmamızda tarını kesimi, derlcnen verilerde öne !ıli i C:. ere·-

ccde i'arklılıklar görüldüğü için kapsam dışı bırakılmıştır. l~2psar::ın 
. A 

bel:i:clenmesinde ve ücret gelirlerinin hesaplanmasında maden, irn.aJ.::-~t 

sanayi~ toptan ve perakende ticaret sektörle!'i için Devlet ~ st2t:. e

tik Enstitüsü' nce çeşitli zamanlarda yapılan 11 M~den İstatistikleri;ı 

ile 11 Büyük Sanayi Ve İşyerle!'i Sayımı11 ndan yararlanılmıştır.Bilin-

( 430) Sosyal sigorta ls:apsamındaki ücretlilerin gerçek ücretlerine u-
" laşılabilmesi için, bu ücretiere yüzde 35 oranında b~r ilave 

yapılması ;~;erektiği belirtilmektedir. Bak. Tül:'kiye İşveren Sen

dikaları Konfederasyonu; XI.Olağan Genel Kurul, Al:lkoru, 1976., 
s .. 50. 
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diği gibi de büyt.:k işyeı--leri 10 ve claha fazla kişi çalıi]tıran ye. da 

"' 9 ve claha az kişi ·çalıştırmakle. birlikte 50 + BG kı.ülanan i!•ıalat sa-
,.. 

nayi işletmeleri ile, yıllık· gayri safi satış tutarı 500.000 .'f:.,. dan 

fazla olan ticaret işletmelerini kapsamaktadır. ıı lviaden :Lstatistik-

leri ıı nde büyük küçük ayırımı olmadığından, bütün işyerlerincce çalı-

şanlar alınnuştır. Ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörU de yine 

ayrı...ı şekilde n Sanayi v.e İşyer~eri Sayınun ile kamu ke sim5 :;:ıJ.e:r_:. ::~cr le-

"" özel verilerden hareketle hesaplanmıştır. Mali müessess: .. er 

sektörü ile ilgili veriler·~e Devlet İstatistik Enstitüsü'nC.en özel 

olarak al.ınmıştır, İnşaat sektörü için kamu sektöründe çalıs;anlardan 

hareket cclilrniş ve gelirler için, Sosyal Sigortalar Kurum"Lı :i::statistil' 

leri' nden yararlanılmıŞtır. Ancak Sosyal Sigorta İstatistiklel."i' nde-

ki ücretlerin gerçek ücretleri·yansıtmadığı da gözönüne alınarak, 
"" . ilavelerle gerçek ücretle!' bulunmağa çalışılmıştı.J::I. İş hizmetleri ve 

şahsi hizmetler sektöründe çalışanı~ için de, S~syal Sigoı"'talar =:ur-u

mu İstatistikleri 1 ne başvurulmuştur. Ulaştırma, haberlec;:ne ve C.epo-
.... 

lar:~a sektörü ile, mali müesseseler sekt\:5rlerinde de belirli sc.}·ı-.:..s.:.::i 

~~uplar için s~syal Sigorta Kurumu İstatistikleri'ndeki ücretler dü-
.... 

zeltilerek kullanılmıştır (431) 1 

Görüldüe;ü gibi de belirli özellikleri ~lan işyerlerinde ça

lışanlar kapsar~ıştır. Bu yola başvurulmasının nedenlerinden biri, 

bu tür işyerlerinden derlenen verilerin dahc gerçekçi olncağ,ının dü-

şünl:llmesidir. Diğer· bir neden de bu. tür işyerlerinde, ücretlilere 

toplu sözleşmelerle sağlanan yararların au az~ndan asgari düzeyinde

ki kısmının sağlanmış olacağının varsayılmasıdl..l:'. Özellikle de kamu 

işyerlerinde çalışanların ta~amı kapsama alınmıştır. 1975 yılı itiba

riyle sosyal si~urtalar kapsamındaki ücretlilerin yüzde 34'ünün, top

lu sözleşmelerelen yararlanan ücretlerin d~ yüzde 57'sinin kamu kesi

minde çalışmış olması da bE,lirlediğimiz eğilimlerle, sendikalaşma 

( 431) Belirtilen işlemler daha önce 11 Ücretlilerin Gelirleriı-an Tah

rnini11 kısı!lında ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Bak. s.3~-0-
"' .... 362. Ayrıca belirlediğimiz kapsam içinde, iktisadi amaçlı ka-

mu kuruluşlarında. çalışan memurlar c.a yer aldığı için, bm:ılar 
toplamdan dUşülmüştür·,. 
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' 
hareketi arasındaki ilişkileri' ortaya çıkarabilecektire Özellil:le .:-~e 

dönem boyunca aynı özellikteki ifyerle.rinden hareket edilrrıiş cl!'.1.2 sı-

nın el~ilimle.r arasındaki ~apmaları önleyeceği ileri sü.rülebilir. Nis-
A 

bi değişmele.rin belirli bir dönem boyunca incelenmesine ba()ı olare,l~ 

da, belirecek tuta.rsızlıkların giderileceği savunulabili.r. Bı.· ıe:2.e::ı

:e de sendikalaşmadan önceki 1960-1965 dönem~ ile, sendib:ı.laçcacl.2,n 

sonrald 1965-1975 dönemi boyunca eğilimlerin gözlcnobiloceğinde i]Upb ~ 

yoktur,. 

Önce sendikalaşmış kesimdeki eğilimler belirlenecek, daha 

sonra da kapsamımız dışındaki işyerle.rinde çalışan ücretlile.:." de, 

sendikalaşmamış kesimdeki :işyerlerinde çalışan ücretliler ols.rak· ele 

alınacaktır. 

ı. SENDİKI~Ll KESİ:MDE ÜCRET ARTIŞLARI 

Aşa~ıdaki tabloda da gö:rıüleceği gibi belirledi~i~niz kap

sanı, toplu sözleşİnelerden ya.rarlananlar kapsamından büyük çıknış-

tır ( 432),. B~ c"'ı.urum da olağan ka.rşılamnalıdır. Çünkü ülkemizde se:::ı

dikalaşma oranının büyüklüğüne l""ağmen, toplu sözleşmelerden ye,rc.rla:ı-

ma oranının düşük oluşunun bazı haklı nedenleri vardır. Bu nedenler 

içinde de özellikle işyerlerinin büyük çoğunluğunun küçük olwşu ve 

az sayıda işçi çalıştırması, · genellikle sendikalaşmanın bUyük n1er

kezlerde kümelemneleri ve işveren kar13ısında ücretlilere - özellikle 

küçük işyerlerinde - tam anlamı ile bir güvence duygusu sa,C:,layaı.-n.amış 

olmasına baL:lanabilir. Bilindiği gibi de tarım kesiminde toplu söz-

leşmelerc.len yararlananların sayısı da çok düşük olmaktadır. 1975 yı

lı itibariyle bu kesimde toplu sözleşmelerden yararlanma oranının 

yüzde 8 olduğu gö.rülmektedir, Bunlara rağmen de tarım dışı kesimele 

toplu sözleşme kapsamında bulunmamakla birlikte, önemli bir grubun 

sağlanan sendikal hakların benzeri haYıardan ya.rarlandıkları ileri 

sürülebili.r. Biz kapsamımi."zı genellikle lO ve dalıa fazla ücretlinin 

( 432) Arada çok büyük farklılık da olmamaktadır~ Örneğin Çalışma Ba
kanlığı kayıtlarına göre toplu sözleçmelerden yararlananlar 

1965-1975 döneminde sırasiyle 608.621, 784.437-ve 902,.097 o

lu.rkeiı, bizim kapsamımız 713.424,-. 934.:821 ve 1. 246.567 olmc.l:
tadır. 
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çalıştığı .işyerleri ile belirlediğimizden bu işyerlerinde çalışanla

rın sendikal haklardan yara.rlandıklarinı. varsaymaktayız ( 433) •. 

Ai}'ağıdaki tabloda. sendikal haklardan Yararlandıklarını var

saydığımız ücretlile.rin, toplu sözleşme- düzeni öncesi ve sonrasında 
. . . .' . 

ücret gelirlerindeki gelişmeler ·görülmektedir~ 

Tablo: 104 Sendikal Haklardan Yararlandıklarını _ 
varsaydığımız ücretlilerin, Sendikalaş
madan Önceki ve Sonraki Dönemde Paraşal 

ve Reel Ortalama Gelirlerindeki Gelişmeler 

\ i 
!YIL-ı 
iLAn 

1 ~ 

. ı . 
Sendikal Ortala- . Istanbul Parasal Ortalama Reel Ortalama; Yılli,k 
Haklardan ma Ücret Ücretli- · · Ücretler · Ücretler ! ArtıŞ 
Yai'a.rlan- Geliri ler Ge- Artl.~ ·

1 
Dönemler IArt:ı.~- i Dön_ er;ı~i \f ' 

dıkları 1 (Tt.) ~!:~ En- Endek..o 
1 
·Arası !Endek- ler .h- i 1 ı 

r:su~~;t_ı ( 1960= . si . ·ı ,Artı~ si rası- ! ı iı ı 
1 li ler ıooJ · · Artış ! ı 

\ı960 1 556.562 
1 

6567 

' 9810 

1 ıoo,o lıoo,o ı - ioo,o 1 - i - 1 

= =1~9~8= = !42~~ J ~9~3= = ~1~5~0= =ı~.~=~-= 1 j.9g5:l =7~_3;4~4::; = = = 
)1970 ll 934·.821 

. ı 975 !ı~ 246.567 

ı 16755 

43112 

171.6 

391.1 

1 
1 25 5 • ı ı 7 o. 7 

656.4 1157.3 

ı . 
'148.6 29.1 

167 .s jl2.9 . 

N~t: Daha önceki tablolarımızdan yararlanarak düzen
lenmiştir, 

1 
5.8 i 

t 

ı 

2.5 ı 

Tabloda da görüldüğü gibi hem parasal ücretler, hem de 

reel ücretler yönünden eğilimler hesaplanmış bulunmaktadır. Ülkemiz

de toplu sözleşme uygulamasının 1964 yıl~nda başladığ~ gözönüne alı

nır ve 1965 y~lına kadar olan dönemi de bir geçiş dönemi olarak ka

bullenirsek, 1960-1965 döneminde parasal ortaluma ücret gelirlerinde

ki artışların yüzde 49.3, reel ortalama ücret gelirlerindeki artışla-
. . 

rın da yüzde 15 olduğu görülecektir. Oysa toplu sözleşme döneminden 

sonraki dönem olarak belirleyebileceğimiz 1965-1970 döne.rninde parasal 

ücret artışı yüzde 70.7, reel ücret artışı da yüzde 29.1 olmuştur. 

(433) Daha önce 460. sayfada kişisel gelir dağılımını i:ncelediği~z 

· kapsamla, bu kapsam arasında önemsiz farklılıklar olduğu görü

lecektir. Bunvn nedeni de, bazı ücretli gruplar üzerinde düzalt
meler yap~lm~ş olmasıdır. 
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Görülece~i gibi de 1960-1965 döneminde yüzde 15-y~lda yüzde 3- olan 

reel ücret artışı, 1965-1970 döneminde yüzde 29.1 1 e -yılda yüzde 5$8-

yüJ~selmiştir. 

Ülkemizde sendikalı sektörler yönün~1.en önemli değişikli,t;.;in _, 

1970-1975 döneminde oldu~u ortaya çıkınaktadıro Çünkü incelenen dönem 

boyunca parasal ücretlerde en yüksek artış yüzde 157.3 ile bu dönem

de gerçekleşmesine rağmen, enflasyonist etkiler nedeniyle reel orta

lama ücretlerdeki artış ancak yüzde 12.9 olabilmiştir. Buna ba2,lı o-

larak da 1970-1975 döneminde reel ortalama ücretlerde ki artış hızı, 

1965-1970 dönemine göre yüzde 16.2 oranında bir gerileme göstermiş

tir. GörUlecef!,i gibi de 1975 yılında parasal artış endeksi 656.4'e 
' yükselirken, reel artış endeksi 167 .s olarak gerçekleşmiş bulu.rırrıa~ta-

dır~ 

Tablonun belirlediği önemli sonuç, toplu iş sözleşlliesinin 

ilk dönenrinde (1965-1970) reel ücretlerdeki art~ş yüzde 29ol, ikin

ci düneminde de yüzde (1970-1975) 12.9 olnıuştur. Ortalama yıllık ar-

tışları::1 ise, toplu sözleşme öncesinde yılda yüzde 3, "toplu sözleşme 

sonrasında ise yılda yüzde 4 .. 16 olduğu ortaya çıkmaktadır. Burc.cta ö-. 

nemli sorunun, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksinin bütün ücretli

leri ne oranda temsil edebileceğidir .. Bölgesel eğilimleri yansıtma

ınakla birlikte, İstanbul gibi sendikalaşma ve toplu sözleşmelerden 

yararlanma oranı yüksek olan bir şehrin baz alınması da, bugünkü o

lanaklar içinde mazul" görülebilecektir, 

Toplu sözleşme öncesi ve sonrası dönemd.e ücret gelirlerin-

deki gelişmeleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Kapsamındaki ücretlerden 

hareketle de belirlemek mümkün olmaktadır. Eğilimler yönünden bir 

karşılaştırma yapmak amaciyle, aşağıdaki tabloda 1960-1975 döneminde 

sigortalı işçi ücretlerindeki gelişmeler görülmektedir. 
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Tablo:l05 1960-1975 Döneminde Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kapsamındaki Ücretlilerin Parşsal 
ve Reel Ortalama Ücretlerindeki Geli(?meler 

! ParaF=}al Ortalama jİsta~- 1 Ree~ Ortalama !senct~kalaşına- !~stanbu~ 
j Dcretler lbul Uc- Ucret1er • an Onceki ve !ucı .. etli~ 
· - . ın ı e tliler He e : ıncır ı -ışonraki Dönem'"':' ıcı• Ge- l 

m~ ·i) 0:lıem~ r ~tı~- Geçin- Orta-,ı.eme . lık Ee- Yıllık .fı:r- içirune . i 

- t jE d k l r me ;!;ama [Endeks ı Ar- tışlar % jE. nd .. eksın-
re . n e s a ·Endeksi Ucret ltış- ~araaa~ Reel :ki Yıll~k 

I,YIL- 1 ( 1960= ııar brto.la Orta-ı·Ortı:::.lnn~ 
. 1 100) ı· be Üc-il lama Artışıatı 

ffR ı . ·· 1 

ı. • 1 : ıretler1 Ucret-: l 

1

1 lde Yıl- lerde i 1 
1 j ~ık Ar~ Yıllık 
ı ı l 'tışlar i Artışı' 
1 ı· 1 lar 

(1) \ (2) (3) J (4) l (5) (6) !(7) (8) (9) (lO) - ı ! . . ı i . ! 
1 ıg6o 1-1-.45 l ıoo. o ..,. 1 ıoo. o 14. 45! - ı -. - - 1 -

11961 15.59' 107.8 7.8 

1

104.1 lL1re97! 103.5j+3.5 - - ı -
ı 1962 16.481105.7 5.7 , 108.8 15.14 101.1 1+1.14 ..,. ı - ı ..,. , 
1 ·1~6~ 17!91 1~=1~s~6J ~~g = ~1~·1 = ~4A9f =9~·~1;1~2 ı·~= 1~1~1= ~ =6~5= ~ 

. 1 
(" . 1 ı . 

1964 19.50 108.8 8.8 1122.3 15.94 106.5 1+6.5 ı 1 ı 
, 1965 21.641 110.9 10.9 1 129.8 16.67 104.5 j+4.5 ı ı 
1 c6 1 ' 1 ı 
1 19o 23.281 107.5 7.5 134.5 17.19 103.1 :+3.1 1 

j 1967 2~.83 i 110.9 ıo.~ . 143.7 17.97 l04.5j+4.5 j - j ! 
ı 1968 28.22! 109.2 9. 2 149.6 18.861 104.9j+4.9 i ı - 1 

~9g9=3~~~4~ ~ı~~~ ~3~8= =1~7:!:1= ~2~.~5~1~8~4~+~~~ i ı 
1 1970 35.321 109.8 9.8 171.6 ~ 20.581100.6 1+0.6 ı ı 
ı 1971 39.321 111.3 11.3 200.9 ı 19.571 95.01-5.01 
ı 1972 43.88 111.5 11.5 227.5 ı 19.-28 98.5 j-1.5; 
ı 1973 55.41 126.2 26.2 260.2 ı 20.21,104.7 !+4.7 ı 
1 1974 68.26 123.1 23el !321.4 1 2l.2J:l05e0!+5.0! . 
\ 1975 85.55 125.3 l25.3 1391.0 j21.87110,3.0 !+3.0 jıı.2 .2 10.5 
1 

Kaynaklar: (1) Sosyal Sigortalar Kurumu; İstatistik Yıllık
~'ndan yararlanılmıştır. 

(2-3) Tarafımızdan hesaplanmıştır. 

(4) İstanbul Ticaret Odasının (1958=100) ve 
(1963=100) olan 11 İstanbu1 üc.ret1i1e;r Geçinme 
Endeksi" nin (1960=100) olarak değiştirilme
siyle bulunmu;tur. 

(5-10) Tarafımızdan hesaplanmıştır. 
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Tabloda da görlilece~i gibi sigortalı işçilerin yıllık or

talama ücretlerincle, sendikalaşmadan önceki dönemde-1960-1963 döne

minde-artış yüzde 1.13, sendikalaşmadan sonraki 1964-1975 döner~i r..d.e 

ise yüzde 3. 2 olmuştur e Oysa aynı dönemlerde parasal ücretlerc.eki ar

tışlar ortalama olarak 7.3 ve 11.2 olarak gerçekleşmiş bulurmıaktadır€ 

GörLUeceğ;i gibi de toplu sözleşme uygulamasından sonraki döneL~d.e no

nrl.nal ücretlerde ortalama yıllık artış oranı yi.izcte ll. 2 olnal::t::::.c~ır,. 

Buna ra,2;men özellikle 1970 yılından i tibaren başlayEm yüksek e:: .. ~·:ı:.,-:o

yon hızı nedeniyle 1 reel ücretlerdeki artış hızı ancak ;y-üzde ; .• 2 o

labilmiştir. 

Tabloda da görüldüğü. gibi, 1960-1963 döneminde İstanbul Üc

retlileı" Geçinme Endeksi' nde ki artış hızı yüzde 6. 5 olurken, toplu 

sözleşme döneminde artış hızı. yüzde 10~5 olmuştur. Önemli artışların 

da 1970-1975 döneminde olduğu görülmektedir. Çünkü reel ortalama yıl

lık ücretlerde 1964-1969 döneminde artış yüzde 4.6 olurken, bu oran 

1970-1975 döneminde yüzde 16.41 e çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da 

1970 yılında reel ücretlerdeki artış oranı o. 6 gibi küçük bir or ana 

düşmüş,l969'da artı~ yüzde 8.4, 1971 yılı~da yüzde -5.0, 1972 yılın

da da yüzde -lc5 olmak üzere ücretliler satın alma güçlerini kaybet-

miglerdir. 

Bu durumda şu sonuçlara varılabiJiMcaktir: 

- Toplu sözleşmeden önceki dönem olarak belirlenen 1960-

1963 döneminde parasal ortalama ücret artışları yüzde 7.3, reel üc

ret artışları yüzde 1.3 olarak gerçekleşirken, toplu sözleşme döne

minue - 1964-1975 dönemi - parasal ücretlerdeki ortalama art~~lar 

yüzde 11.2, reel ücretlerdeki artışlar da yüzde 3.2 olmuştur. 

- İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde de toplu sözleş

mcden önceki 1960-1963 dönemnde yıllık ortalama endeks artıçı yUzde 

6.5, toplu sözleşmeden sonraki dönemde ise yılda ortalama yüzde 10.5 

olmuştur. Özellikle de 1970-1975 döneminele artışlar hızlanmış ve yıl

da ortala~a yüzde 16.4'e çıkmıştır. 
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- Gö.:::üldUğü g:tbi de toplu sözleşr:s uygulamasından 82':-~·?l:.:l. 

dönemde parasal ücretlerde görülen öneiTı.li artışlar, enflasyun hızın

daki yükselmeler nedeniyle düşmüştür. Bu durum da reel ücretlerin, 

parasal ücretlerde yüzde 11.3 ve yüzde 11.5 oranında artışlar gö

rüldüğü 1970 ve 1971 yıllarında, yüzde -5.0 ve yüzde -1.5 oranında 

değsr kaybetmesine neden olmuş bulunmaktadır. 

Toplu sözleşmelerden sonraki dönemi,ikiye ayırarak in

celediğimizde şu sonuçla karşılaşılmaktadır: 1964-1970 döneminde 

reel ortalama ücretlilerde yiizüe 4.6, 1971-1975 döneminde de yUzde 

ı. 2 oranında artış olmuştur. GörUlece(':i gibi de ülkemizele 1970 yı-

lından sonra sie;ortalı işçilerin reel ortalama ücretleri, toplu söz-

leşme döneminin ilk yıllarında saı1lanan reel ortalama ücretlerin al-

tında kalr;uş bulunrnaktadır~ Tabloda görüldüğü gibi de 1969 yılında 

reel ortalF.Gna ücretlerc1eki artış yüzde 8.4 olurken, 1974 ;'{ılında bu 

oran yüzde 5.0'e, 1975 yılında da yUzde 3.01 e düşmüştür. 

..... 
1969 yılında reel ücretlerdeki artışlarda, asg~~i 

retlcrin ülke düzeyinde uyguianmaya başlamasının da etkileri olclu;:un

dan şüphe yoktur. Ayrıca bu dönemde hızlı kalkınma nedeniyle toplam 

talebin canlı oluşu, artan ücretierin ya genr:ü maliyct içinde yedi

rilme sine ya da fiyatlara yansı tılmasına imkan sa[%layabilrrıiştir. An-

cak buna rağmen de bu dönenide fiyatların bir üst seviyede dengeye 

gelmesine raC,men, bir ücret-fiyat yarışıncian söz edilememektedir. 

Çünkü toplu sözleşme uygulamasının ilk heyecanı ve işverenlerin ha

zırlıksız oluşu gibi nedenlerle, artan ücretler özellikle kamu ke-
..... 

siminde işveren kar inarj ının daraltılması yoluyla karşılannış ve fi-

yatlara hemen yansı t·ılmamıştır ( 434). 

Belirlenen eC,ilimlerin 1970 yılından sonra de~;i;~rı.1eyc bao-

laması ve sigorta kapsamının bir işçinin ele çalıştığı kLlçUk işyeı--le

rine kadar yaygınlaştırılması' ortalama ücretlerin ve buna bağlı r,.,-

larak da ortalama reE;l ücretlerin düşmesine yol açnış bulunmaktadır. 

Çünkü 1965 yılında 12.26 olan işyeri büyüklüğünün, 1970 yı::Lınclc /;...OS 

(434) Bu konuda bak. ZAİM; A.g.e., s.l21. 
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iGçiye, 1975 yılında da 2~77 işçiye düştüğü görülmektedir~ İşysrleri 

küçüldükçe genellikle ücretler de düşmekte ve bu tür· işyerlerinde 

ayrıca ücretlerin bordrolarda dügük gösterilmesi yoluna da başvuruldu

~u ileri sürlilmektedir (435)D 

GörüleceQ,i gibi de :..970-19'75 döneminde; reel ücretlerdeki 

düo:nenin ne kadarının fiyat a.rtışla: ... ına baG;lanabileceğ;i tartışma ko-

nusu ol:,ıbilecektir" Hatırlanacağı gibi Sosyal Sigortalar K"L~rumu kap-

saıi.undaki ücretlilerden hareketle belirlenen ücretler, yalnızca pi-

rime esas olan ödemeleri kapsadığı için, gerçek ücretleri yansıtmnmak-

tadır. Ayrıca sigorta kapsamının genişletilmesine bağlı olarak da) or-

talama ücretlerin düştüğü gö.:ı..·ülmektedir. Bunlar dışında sigorta kap-

samı, toplu sözleşmelerden yararlananlar kapsamından oldul-:ça bü;;rük 

olm.aktad.ır. 1975 yılında toplu sözleşmelerden 905.097 ücretlinin ya-. . 

rarla:rı_rnasına karşılık, sosyal sigorta ve işçi sayısı ı. 677.471' dir.~ 

Belirtilen nedenlerle de Sosyal Sigortalar kapsaınından hareketle~ sen-

dikalaşma hareketinin ücretler üzerindeki etkilerini belirlemek an-

Bizim bUyük işyerlerinden hareketle belirledi[,imiz ve sen-

dikal haklardan yararlandıklarını varsaydı[';ımız ücretlile.t'le ilgili 

olarak bulduğumuz sonuçlarla, sigcr,rtalı işçilerden hareketle bulunan 

eğilimlerin de birbirini doğruladığı görülmektedir. Çünkü iki Ciurunı-

da da sendikalaşmadan sonraki dönemde gerek parasal, gerek3e reel 

ücretlerdo artı::üar c;ch:·ü2.r'ekte(i:ı. ... ~ Lncak 1970 yılından sonra parasal 

ücretlerde artışların devarn etmesine karşılık, reel ücretlerde artış

ların hızının kesildiği ortaya çıkmaktadır. Hatt~ sigortalı işçiler 

yönünden bu durum 1971-1972 yıllarında da.h.a olumsuz olmakta ve ücret

lilerin bu yıllarda satın alma güçleri eksi yönde etkilemniş btüunmaB-

tadır .. Bizim çalışmamız da 1970-·1975 dönemi boyunca e~ilimler belir

lendi~~.i için, yıllık eğilimler ortaya çıkarılamamaktadır. 

( 435) Demir DEMİHGİL; ııücretler ve Enflasyon11 
, 1976 Yılının İkincJ. 

Yarısına Girerke_E._ç· A.g.e. 9 1976, s~55. 
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Sendikalaşma hareketinin ücretler ve b·una bağlı olarak da 

gelir ıla~ılımı Uzerindeki etkilerini belirleyebilmek için, sıUplıesiz-

ki toplu sözleşnelerden yaraı"lanan işçilerden hareket edi:_"_.eoi gere::-

mektedir. Bu çalışmalardan biri de, Türkiye İşverenler Konfederas~,.o

nu' nun ıı-Ucret Araçtırması n adlı çalışmas ıdır. Çalışmadaki e(:Jliwleı ... 

toplu sözleşme kapsamındaki 58 büyük işletmede 1 1970-1975 dön8L~L<~e 

sürekli olarak çalışan 60.-653 kişinin saatbaşıııc. ücret gelirleri ile 

ilgili olmaktadır (436). 

Ça~ı:vma sonuçları ile ilgili eğilimler, aşa[~ıdaJ:i tcıbloc1a 

görülmekte dir • 

1 Saat ı 

Tablo: 106 '1970-1975 Döneminde Parasal ve Reel 
Ortalama Ücretlerdeki Gelişmeler 

Başına Toplaın Ödeme . ·. 'İst?-nbul Saat Başıp.a Reel 
- . --·- - Geçınme Ortalama Uc_retler 

jYILLAR Saat 1 :.:çoplam j Zincir,...!Yıllık !Endeksi Saat · Zincir- i Yıllık 1 
Başına Odeme 1 ıeme ~tış-ı Başına leme IAl:'tış-ı i Toplam Endeksi 1Endeks ! ar Reel ~ndeks ııar 1 Ödeme 

1 ı ı ı 1 Ucret 1 . 
1 ı l ı Endeksi ı L . j ı 
! 1 ı ı 1 ! ;1970 : 7. 29· 100~0 ' ıoo.oo ıoo.oo 1oo.oo: 1 

ı 
- - -ı j 

ı 97.161 
ı 

11971 1 8.43 115.64 115.64 l5.64j 119.02 97.16 -2.84 i 

!1972 ' 1 
ı 10.42 142.94 123.60 23.601 137.34 

j 
104.07 107. ll 1 ,...., 1 i 

176.41 123.41 ı 23.411 

{ • ,J.. 

ı 
11973 ı 12.86 156.56 112.67 ı os. 26 8.26 i 
! : 

!1974 ! 16.50 
1 

193.96 116.69 103.56 1 3.56 ı 
i 
ı 

! 

226.34 128.30 1 28.30 
112.85 ı 309.601136.78 36.78 1975 22.57 1 235.09 131.69 12. ·'35 

~------------~--------------~------w-------------------------~-----__J 
:Not: Ve.:t;'iler Türkiye İşveren:ıer Konfederasyonu 11 Ücret li

raştır:m.ası•ı ndan alınmış ve eğilirı'J.er tru:--a:ıı;:ıs:~an 

testit edilmiştir. 

Kaynak: Türkiye İşverenler Konfederasyonu; ücx;,et .Al"t?.ı;atı.:=&-13.?.:.. 

Ankara. 

Tabloda da görüldü&,ü gibi, parasal topla:rrı. öd.c:nıeler enc.L<:.l:

si 1970-1975 dö:oeoiilde yüzde 209.6 or-anında bir artış göstermi~rcir., 

Buna karşılık aynı dönemde İstanbul Geçinme Endeksi'ndeki aı .. tışın 

da 135 .ı olduğu gözönüne alınırsa, saatbaşına işçilere yap:::..lan top-

lasıı ödemclE:.r ~-970-1975 dönemi boyunca yLizde 31.7, yıllık olm"'ak c1a 

( 436) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; iLcret Araştırmas2:,, 

A.g.e. 
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yüzde 6.34 gibi bir reel artış göstermiş bulunmaktadır. GörüldüC;ü gi

bi de 1971 yılında reel ücret artışı eksi yüzde 2.84'dür. Daha önce 

aynı e[~il:im Sosyal Sigorta Kapcamı 'ndaki ücretliler yönünden de be

lirlenmiş ve burada reel ücret al"'tışı r:ksi yüzde 5 çıkmıştı• Ancak 

sigorta kapsamındaki ücretlilerden farklı olarak, 1972 yılında reel 

ücret artışı artı cle[;er kazanmakta ve yüzde 7 .ll olmaktadır. Oysa si

gortada bu değer eksi yüzde l.5'clir. En yüksek endeks artışının da 

yüzde 12.85 ile, 1975 yılında gerçekleştiği görülmektedir. 

Topllı sözleşmelerden hareketle sendikalaşma hareketinin 

etkinliğini belirleyen bir başka kapsamlı çalışma da Türk-İş'in 71 Üc

ret Analizi11 adlı çalışması olmaktadır. Çalışma 1964-1974 dönemi bo

yunca Türk-İş 1 e ba~lı sendikalaı" kapsamındaki 300.000 i şçi ile ilgili 

e~ilirnleri belirlemektedir. Ancak çalışmada incelenen ücretlerin kap

samı ile ilgili bilgi verilmediği için, sosyal yardımların ücrGtlere 

dahil olup-olmadığı bilinememektedir. Sosyal yardımlarda özellikle 

toplu sözlec·me döneminden sonra büyük artışların görülmesi, belirle

nen eğilimler yönünden kuşkular yaratabilecek ni telilde bulu:r:u.11aldac~ır. 

Aşa(:i;ıdaki tabloda eğilimler görülmektedir. 

' E 
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Tablo: 107 1964-197 4 Dt~ neminde 300.000 İşçinin Reel 

Ortalama Ücretlerindeki Gelişmeler 

Iş Kolları ve İşçi Teşekkülleri 

jı. Ereğli Kömür İşletmeleri (1964-1972 
1 

! Dönemi) ,M.l'ı.DEN FEDERASYONU 

12. 'I'. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür

lüğü ( 1963-197 4 Dönemi), ŞEKER-İŞ 

SEUDİKASI 
1 . 

1

3. Sümerbank Beykoz Ayakkabı Fabrikası 

( 1970-197 4 Dönemi), TEKSİF SENDİKASI 
ı . 
i 
ı tt• Sümerbank Genel :i\:1üdürlüğU ( 1967-197 4 

Dönemi), TEKStF SENDİKASI 

5. Çimento Sanayi ( 1968-1974 Dönemi), 

j . ÇİMSE-İŞ SENDİKASI 

!6. Cam Sanayi (1968-1972 Dönemi), 

ı . KRİSTAL İŞ SEIJDİKASI 
7. Karayolları Genel MUdUrlüğü 

(1963-1974 Dönemi), YOL~İŞ 

1 
:J?EDERASYONU 

ı 

ıs. T. c. D. D. ( 1964-197 4 Dönemi), 

DYF-İŞ FEDEDJLSYONU 

9. janda:t:'ma Genel Komutanlığı ve 

MSB işyerleri (1968-1974 Döne

mi), T.HARB-İŞ SE;NDİKASI 

Art ı ş ı a-r 

Dönem 
Boyunca 
Reel 
Ortalama 
1\.rtış 
Oranı % 

46.49 

3.41 

12.19 

43.53 

24.29 

52.36 

40.80 

14.91 

5.68 

Yıllık 
Reel 
Ortalama 
Ücretlerde 
Artış 
Oraru % 

5.11 

0,48 

5.44 

3.47 

10.47 

1.35 

o.sı 

:Not: Çalışmada 12 işçi teşekkülü ile ilgili_eği

limler belirlenmiştir, Ancak üç kuruluşla 

ilgili .. verilerelen yararlanmak olanağı bulu

namamıştır. 

Kaynak: TÜRK-İŞ; ü_cret Analizi, Ankara. 
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Tabloda görüleceği gibi 1964-1974 dönemi boyunca yıllık 

reel ortalama ücretlerde yüzde 0.81 ile, yüzde 10.47 arasında artış

lar olduğu ortaya çıkmaktadır. En düşük artış hizmetler, en yUksek 

artış da &anayi sektöründe olmakta, hizmetler, ulaştıı""ma ve tekstil 

işkollari dışındaki diğer altı iş kolundaki artışların da yüzde 3 'ün 
. -

üzerinde gerçekleştisi görülmektedirıBu durumda da ep. düşük artışla

rın old.u~u üç işkolu ile, en yüksek artışın 6lduğu canı sanayi iş kolu 

istisna edildiğindet genellikle artışların yüzde 3 ile 5 arasında 

gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Bu oran bizim kapsamımızdan hare-

ketle bulunan yüzde 4.16 ve sosyal sigorta kapsamından hareketle bu

lunan yüzde 3. 2 oranı ile benzerlik göstermekte, Türkiye İşvere::.ıler 

Konfedel:'asyonu' nca bulunan 5. 26 oranından biraz ayrılmaktadır. Ancak 

'I'ürk-İ .. ''in Araştırması'ndaki verilerin yalnızca kamu. kesimini ka:Dsa

dığı,buna karşılık İşverenler Konfederasyonu Araştırması'ndaki veri

lerin de sadece 1970 yılından sonraki eğilimleri belirlediğ,i sijylen-

melidir. 

Toplu sözleşme uygulamamızın etkinliğini belirlemek için 

DPT tarafından da 1955-1965 döneminde karım kesimi ile sınırlı olarak 

bir çalışına yapılmış bulunmaktadır. 

Çalışma ile ilgili eğilimler,-tabloda görülmektedir. 

' 
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1955 
~956 
~957 
~958 
11959 
~960 
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Tablo: 108 1955-1965 Dönemind~ Kanıu Kesimiı:ıdeki 
Reel Ortalama Dcretlerdeki Gelişmeler 

i Günlük '~stanbul 1 Reel Endeks ı· Zincir-
1qrtalama Ucretlile~ O~tala- Artışı leroo 
Dcretler Geçinme 

1 
ma ı'Endeks 

(Sosyal Endeksi ı Ç:ünlük l 
Yardımlar""7( 1955= ! Ucret 1 
la) i 100) i Sosyal 

1 ! Yardım- 1 

(1) 

ı 7.53 
ı 10. o6 

111.64 
i 13 ~ 29 
1 
116.07 

( 2) 

100.,0 
112.,7 

!lar Da- 1 

ı t~~ ( 4) ! ( 5) 
1 ı 

1oo.o 
118 .. 4 
104.7 

Yıllık 
Artış
lar 

( 6) 

1 
118.4 

ı 4.7 
ı 

- 1.3 

J ı.o 
3.9 

Sendikalaşmada~ 
Önceki ve Sonra 
ki Dönemde Yıl-
1-_ık Artışlar %: 
Parasali Heel l 

, Ort~la-ı Ort_~lar. 
ma Uc- ma Uc-. 
retler-,retler~ 
de de ; 

jC7) i (8) j 
1 1 

ı 

117.,72 
~961 !ı8.76 
~962 ! 19.73 
[9§3_ '21-~3- 1 F - - + -.- - = 
~964 124.43 ,ı 

144.1 
172.4 
182.,8 
188o8 
197ol 

&lg.~ 

7.53 
8.92 
9.34 
9.22 
9.32 
9.69 
9.93 

10.01 

= = ~-~8= 
11"10 
D-0.44 

\oooo 
118.4 
124.0 
122.4 
123.7 
128 .. 6 
·131,.8 

132.9 

98.7 
101.0 
103.9 
102.4 
ıoo.8 

= ~~3~~ ~ =9~~ı 

2.4 
0.8 

~·J = ~2!:7= 

1965 ı 24.35 
ı 

219.9 
233.1 

l?i-7 !!>4 ı 112.3 
138.6 1 94.0 

12.3 
-6,.0 ı 5.5 

ı 

Not: Araştırmada parasal ücretler yönUnden e[~ilimler 
belirlenmiştir, Reel ücretlerle ilgili gelişmelor, 
verilerden yararlanaro.k tarafımızdan dUzer.ılenmiş
tir. 

Kaynak: DPT; }(amu Kesiminde ve Kaınunun İstirakleriyle Top
lu Sözleşmelerin İşQ~ Ücretlerine Tesiri, Ekim 
1966, s~23, Tablo:lOe 

DPT'nin bulgularına göre yapılan hesaplamalarda, toplu söz-

le~me öncesinde gerek parasal ve gerekse l"eel Licretlerdeki artışlar, 

toplu sözleşme dönemi olan 1964-1965 dönemindeki artışlardan daha 

yüksek olmaktadır. Görüldüğü gibi de toplu sözleşme öncesinde para-

sal ücretler yüzde 12.7, reel ücretler yüzde 3.9 oranında artış gös

terirken, toplu sözleşme döneminde bu artı,şlar yüzde 5.5 ve yüzde 

3.,1 1 e dUşmektedi.r. Bu durumda da toplu sözleşmelerin .reel ücret1e.ri 

yi.izde 0.8 oranında düşürdü[~ü ileri sürülebilecektir. Oysa daha önce

ki bulgular ve diğer bazı çalışmalar, bu eğilimi doğrulamamaktadır. 
. . 

Belirlenen sonuçta, DPT'nin çalışmasının, sınırlı kapsamda yapılmış 

olmasının da etkisi vardır~ Genellikle de DPT'nin bulgularının ka-
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bullenilmediği görülmektedir(437). 

Görülecef~i gibi, ülkemizde bugüne kadar toplu sözleşmeler

den yararlananların tamamını kopsayan . ve güvenilirliği açık bir ça

lışmanın yapılmadığı ortaya çıkmakta ve yapılan çalışmalar da genel 

eğilimleri belirlemekten öteye gidernemektedir (438). 

Çeşitli araştırmaların bulguları, ülkemizde topl1..ı s:5zleşı:ıe. 

uygulaması ile parasal ve reel ücretlerde artışlar olduğunu bcliı"le
' 

mektedir. Ücretlerdeki artışla.rla ilgili önemli bir eğilim de, LUke-

mizde özellikle toplu sözleşme dönemiyle birlilde, çıplak ücretler dı
ve 

şırida kalan ek Uc.retler/sosyal yardımlarda önemli artışların olması-

dır. Çeşitli çalışmaların sonuçlarına göre ..le 1970-1975 döneminde top-

lam ücret ödemeleri içinde, çıplak ücretler dışındaki ek ödonelel:'le, 

sosyal yardımların oranı en düşük olarak yüzde 40 olmaktadır (439). 

İşverenler Konfederasyonu'nun nücret Araotı.rmasııı na göre 1975 yılın

da bu oran yüzde 43 ( 440), Eı ... eğli Demir Çelik İşletmeleri' nde yUzde 

( 437) lJu konuda bak. IŞIKLI; Toplu İş Sözleşmeleri ve Türkiye E:kono

~isi İçindeki Yeri, A.g.e., s.l32. 

(438) Kamu kesimi ile sınırlı olarak yapılan iki çalışmanın sonuçla

rını belirlemekte de yarar görüyoruz. Bunlardan biri, 1956-1974 

döneminde SEKA'daki eğilimleri belil'lemektedir. Çalışmanın bul

gularına göre reel ücretlerde sendikalaşmadan önceki 1956-1963 

( 439) 

dönemindeki artış oranı yüzde 20.1, sendikalaşmadan sor~aki 

1964-1974 dönemindeki artış oranı da yUzde 53. 24' dUr. Bak.Ser

pil ÖZDJJVL-\h; A. g. e. 1 se34, Tablo: 13' den. hesaplanmıştır. Yine 

kamu kesimi ile sınırlı olan başka bir çalışma da; TÜTİ§ tara-
' 

fından yapılmıştır. Çalışma, Ulaştırma Bakanlı6ı'na bağlı kamu 

kuruluşlarındaki eğili~ıleri belirlemekt6dir •. Ef.lilimlere göre de 

1963-1973 döneminde reel ücret artışları T.C.Devlet Demiryolu 

İçıetmesi'nde yüzde 84,Denizcilik Bankası T.A.0. 1 da yüzde 66, 

D.B.Deniz Nşkliyat T.A.Ş.'de yüzde 53, Türk Hava.Yol1arı 1 nda 

yüzde 56, Uçak Servisi A.Ş.' de yüzele 26 olmuştur. Bak.K ... ,Hiiliiı.SAN·-· 

OGI,TJ-HİÇYILlV~AZ-ÜNSJı.L; A. go e. ' s .ll. 
Genellilde toplam ücret ödemeleri çıplak ücret (esas ücret), ek . 

ücret (ek ödemeler) ve sosyal yardınıl~~ olu,şmaktactır. 
Çıplak Ucret; kök ijcreti, ek Ucret; genellikle çıplak ticrete 

ba[(lı olarak de[;işen fazla mesai,ikramiye,pi.Jim ve ek ~jc1erııeleı~ 
gibi ödemeleri,sosyal yardımlar da yemek,giyecek,saC,lık,e~.itir:: 

gibi sosyşl amaçlı ödemeleri kapsamaktadır. 

( 440) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; A. g.e., s.16. 
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66 (441), Seka'da 1974 yılında yüzde 75 (442), Deni~cilik Bankası'n

da 1973 yılında yüzde 64.50'dir(443). 

Ülkemizde çıplak ücretler dışındaki ödemelerin, özellikle 

toplu sözleı;:ıme dönemi ile birlikte artış gösterdiği görülmektedir. 

Örneğin 1963 yılında toplam ücret ödemeleri içinde ek ücret ve sos

yal yardımların oranı Denizcilik Bankası T.A.0. 1 da yüzde 39.59, D.B. 

Deniz Nakliyatı'nda yüzde 41.84, Seka'da yüzde 49.0 olurken1 1973-

1974 yıllarında bıı oranlar sırayla, yüzds 64.50, yüzde 63.79, yUzde 

75 olmuçturc 

Özellikle sosyal yardıutiardaki hızlı artışlar, toplu sözleş-

melerin ücretler üzerindeki etkinliğini göstermesi bakımından önemli 

olmaktadır. 11 Gerçekten işçi sendikaları,çeşitli isimler altında sos

yal yardımlarla işçilerin gelirlerini artırma yoluna giderken mUte-

vazi ücret zamları ile yetindikleri izlenimini uyandırmağa çalışnış-

lardır. Başka bir ifade ile toplu pazarlıkta zam olarak alanındıkları 
. . 

parayı sosyal yardım adı altında sağlamak cihetine gitmişlerdir ••••• 

Bu dUl"Um da merrı.leketimizde toplu pazarlığın, daha çok sosyal yai."d.ı:n-

lar tarafına meylettiğini11 göstermektedir· ( 444). Şüphesiz ki toplu 

sözleşmelerde sosyal yardımların aC!;ı.rlık kazar..ınasır.ı.t.;:. ~ 

~ gerek işçilerin ve gerekse işverenlerin yüksek vergi yükünden 

kurtulmak istemelerinin de etkisi vardır. 

Çıplak ücretler dışındaki ödemelerin kamu ve özel kesim 

yönünden ayrı, ayrı incelerın1esi halinde de belirtilen ödemelerin ka

mu kesiminde daha fazla ağırlık taşıdığı görülmektedir. 1975 yılı 

(441) Ruşen GEZİCİ; "Sanayide Ücret-Maliyetve Prodüktivite ilişki
lerin, Sana;ıi_J;rıizi!:._e Ücret-Maliyet İlifjkileri, İ. ü.İşletıne Fa
kültesi.Muhasebe Kürsüsü Yayınları No.l6, İstanbul,1976,s.ı6, 
Tablo:5. 

(442) ÖZDMU~R; A.g.e., s.29-30. 
(443) TUrk Taşıt İşverenleri Sendikası; A.g.e., s.l6. 
(444) Metin KUTAL; 11 Türkiye 1 de 'Jloplu_:tş Sözleşmesi Düzeninde Ücret. 

Politikasııı, Tüı:?iye'de İeçi-İ.§.veren İli..§_kileri,A.g.e., s.tr6• 
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i tibariyle özel kesimde ek ücretler ve sosyal yardımların tople:J. :5c.e-

melere oram yüzde 37.17 olurken, kamu kesiminde bu oranın yüzde 

47~14 olarak gerçekleştiği görülmektedir (445), 

2. SETrDİKASIZ KESİNillE ÜCRET ARTIŞLARI 

Sendikalı kesimde ücret artışlarındaki eC,ilimleri belir

ledikten sonra şimdi de sendikasız kesimdeki e~ilimleri belirleyebi-

liriz. 

Sendikal 

Aşağıdaki tabloda gelişmeler görülmektedir. 

Tablo: 109 Sendikal Haklardan Yararlanınadıkları 

Vro~sayılan Ücretlilerin, Sendikala~uadan 

Önceki ve Sunraki ~tlneode Parasal ve Reel 

Ortalama Uelirlerindeki Gelişmeler 

. . 

Po.l'asal Ortalana Reel Ortala• i Yıllı1\: 
Haklardan 

grtalama ı;J;stanbul! 
Ücretler(I) lama Ücı ... et- i Artış-pcr~t. iUcretli- 1 ! 

j"YIL- Yaı-·arlan- elırı ler Ge- : ler ı lar 
1 . ı i madıkları i ( ) lçinme r i Dönem- ~ ~L.lR Artış Artış :Dönem-; ı -~ Varsayılan i 'It. ! Endeksi 1 

ı 
,-(1 

Endeksi ller E nde k-!1 er ' /0 

1 

, Ücretliler t ! ( 1960= ı i si 
ı 

. 1 ' 100) ! ı Arası !1\.rası 
. : i 1 

t i Artış Artıeı 
rı960 

• • - ~ '" 100. o! 2762 
ı .. 

1 
: 

788.944 11oo.o 1 1oo.o '":" 
ı 

1 

ı ı !1965 
11970 

975 

! 777.829 4063 2.6 ll29.8 147.1 ! 47.1 113.3 13.3 

!1.545.583 6830 1171.6 
ı ı 68.1 ı 247.2 127.1 27.1 5 e Lı 1 ! ! 

jl.542.551 16513 ;391.1 i 597.8 \141.7 106.0 6.0 1.2 
ı 

t:ayllak: Daha önceki tablolarımızdan yararlanılnrak düzen

lenmiştir. 

Tabloda görüldüğü (~ibi, toplu sözleşmelerden yararlanmadık

larını varsaydıgımız işçilerin de, incelediğimiz 1960-1975 dönelıri 

bL yunca genellikle parasal ücretlerinde önemli artışlar olmuştur. 

1960 yılında 100 olan parasal ortalama ücret endeksi, 1975 yıluıda 

597.8'e, reel ortalama artış endeksi de 106'ya yükselmiş bulu:r.ımakta

dır. Oysa sendikal haklardan yararlandıklarım varsaydığımız gru.pla

rın parasal ortalama ücret endeksi 656. 4, reel ortalama ücret enc~e};:

si de 167.8 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum..,da; 

- Sendikasız kesimde özellikle pş.rasal ücretlerde önei,~li 

artışlar olmakla birlikte bu kesimdeki artışlar yine de sen~ikalı 

( ~-45) Türkiye İşveren Sendikaları Konfedeı"'o.syonu; A. g.e._,s~lô.,Tc.blo: 
4-5. 
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kesiı::1deki artışlc.rdan düşük olr::.aktad.ı.t'. Sendikasız k e simdeki ort c:-

laı:ı.o. ücretler 58.6 endeks de[ieri ile, sendikalı kesimdeki Ucrc tl sri::: 

altında kalmaktadır. 

- Send.ikalı kesimle, send.ikasız kesim arasındaki ortc.lc.:·.-:c 

ücret farkları 1960-1915 dönerninele 3 • 75 oranında bir artı s: . .:§~·s·~ 0.:.~

miştir. Örneğin 1960 yılınc1a sendikasız kesimin ortalama ücreti, sen-

dikalı kesimin ortalama ücretinin yüzde 42.05 1 ine eşit olurken 9 1975 

yılın;:-:a aradaki fark aşılarak bu oran. 38.30'a d.Uşmüş bulun;:-:ıcı.:::·tr~··ıro 

J~yrıca yepılan bir araştırmanın sonucuna göre .Je ıı •••• toplu stizleşme 

düzeninden sonra sendikalı işçiler ai"o.sın~l3.ki ücret farkları s'l.J.ratle 

azalırken, buna karealık senclikasızlar arasında ücret farklarının d.e

ğiçımediği, hatta arttığı11 ortaya çıkmaktadır ( 446). Bu durumda ülke-

mizele sendikalaşma hareketinin sendiko.sız kesin aleyhine bir [;elir 

bölüşümüne yol açtı3;ını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. 

- Özellikle 1970-1975 dön~minde reel ücretlerG.eki yıllık 

r:ırtış hızının yüzde ı. 2 1 ye düştüğ;U gözönüne alınırsa, toplu s'3zleş

ms öncesi artış hızı· olan yüzde 2.6 1 nın J.a korunamac1ıC,ı görülecektir-

Bu sonuç da yukarc1aki yargımızı doğrular nitelikte bulunmaktcvlır~ 

IV. UCRE'I'LER İLE ·FİYlı.TLAR, ÜRETİM IVJil.LİYETLERİ VE 

. vı:nİMLİ LİK ARASI1""DAKİ İLİ Ş Kİ LER 

İnceledi~imiz dönemde, belirlenen parasal ve reel ücret 

artışlarının, fiyc.t artışla.tıının tek nedeni olup-olmc::C'ı.ı{,~ı ·tcı.~tı:?Ga 

konusudur. Ancak ülkemizde ücretler ile fiyatlar, üretim waliyetleri 

ve verimlilik arasındaki ilir_;:kileri belirleme yönünden clarbo~ az-

larla do. karşılaşıldığı açıktır• Bizim derlediğimiz veriler, belir

lenen ilişkileri açıklayabilecek ayrıntıda olmac~ığı için J.e ~ :.li~<er 

veri ya da çalışmalardan yaraı~lanınak yoluna başvurulmuştur• 

. "' Gentllikle ele Büyük Imalat Sanayi, sendikalaşmış kes:.r,:, o-

larak varsayılmnkta ve bu kesimdek~ ücret-fiyat artışlarııldan i_"lareket

le de, sendikalaşı;_ıa hareketiniri fiyatlar üzerindeki e tki leri be lirlcn--

(446) TUNA; A.gre., s.255. 
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me.:~;e çalışılmaktadır. 

1964-1968 ve 1968-1972 yılları ile ilgili olarak Büyük i"ma

lat Sanayi' nde yapılan çalışmaların sonuç1arı, ortalama parasal üc-

re tl erde ki değiçmeler ile, fiyatlardaki değ.işmeler arasındaki iliş-

kinin ters yönde olduğu~ıu ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle iua-

" lat sanayinde ücret artışle.rı:nın en hızlı olduğu alt kesimler, Gl1 yUk-

sek fiyat artışları gösteren alt kesimler olmamaktadır. '1Böylece ya-

tay-kesit analiz sonuçlaJ.:ı, özellikle 1968-1972 J(ineminde yüksek fi

yat artışları gc-Jsteren ir.;1alat sanayi alt kesimierinde, bu dur·uı-.mn 

baç:lıca nedeninin ücret artışlar ında. elesil, başka faktörlerds ars.nr.m.-

sı gerektiğini göstermektedir 11 ( 44 7). Bu faktörler içinde de ç::~lış:rüa 

süresinin, çalışma hızının (emek yoğu.nlu[.!,unun), verimlili?~in fiyat

lardaki artışlarla birlikte düşünülmesi gerektiği belirtilr:.:::ı:·~e,~i;-.( ~··:ı' 

Özellikle de veriı:ılilikteki artışların, gözönüne alınması zoru::::lu ol

rnr.:ı.kt ac1ır. Çünkü hızlı verimlilik artışı sağlanan altkesimlerele, he~-' 

ücretler daha hızlı a.rtabilmekte, hem de fiyat artışları cl::ılıcı. ,--~,vc~c 

olabilmektedir. Buna ba[,lı olarak d.a verir..ılilik artışları neJçııi~rle, 

ücretler ile fiyatlar arasındaki ilişki ters yönde olabil::iı.ekted.ir. 

Bu ·c.:ür'U.ndc. ücr'etlerle, fiyat a.rtı~la.rı,..arasındaki ilişld:vt. 
. . .... --. 

toplan üretin ı:ıaliyetlcri a~:ı.sıudan belirlemek daha anlamlı olacaktır. 

Çünkü işçi ücretlerinin üretim naliyetleı:-i için:leki oranı, ücret o.r-

tışlarının, fiyat artışlarına nsc.~en olup-olma-ınası yönünden öne~,: kazan

maktaJır. Öncelikle de ücret artışlarının;· fiyatlara olan et}cisini 

belirleyebilmek için bu. orarüo..rın bilinme si gerekmektedir. 

Ülkemizde 1964-197 4 döneminde Büyük İmalat Sanayi v nc'.e Dı" e

tim L1Etliyetleri içindeki işçilik payları yüzde 10.8 ile, ylizc~e 13.9 

arasın~a değişebilmektedir. Dertir Çelik İşletmelEri'nde ise bu oran

ların yüzde 18.1 ile yüzde 30.9 arasında clef;i,iştiği ortaya çıkrıakta~ır,. 

iJ:ürkiye İşveren Senelikaları Konfederasyonu Araştırması ı nda da 197 t.-

cı-; "' "" "" ( 4t~7) Bu konuda bp.k. H.aşit HOŞGOR; Iktisadi Kamu Ku.ruluşlar_ınc~a~Y.§_ 
. " . . . . 

Büyük Imalat Sana;y;inde Ucret-Fi:ıat-Verimlilik-Istihdariı IJi§kile-

. .ti,MPM,An~cara,l975·.,s .. 43-44. Aynı ek;,ilimlerl·e ilgili olarak tc.ı:. 
DORSAY-SAIT;. A.g.e. ,. s.l32-133. 

( 448) DORSAY-SAİ'l1 ; A.g.e. ,. s.l33.-134. 
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yılında üretim maliyetleri içinde işçilik giderlerinin; maden.istih

racı işkolunda yüzde 74 ~ kömür işletmelerinde yüzde 56, dicer Ea:1en 

içietnelerinde yüzde 56, toprak işkolunda yüzc~e 33, cam işkolun~~a 

yüzde 33, deniz işkolunda yüzde 28 olduğu belirtilmektedir (449). 
. "' Büyük Ir:ıalat San~yi' nde ki verilerden hareketle yapıl2-n =·~ 

'sc.lışı;;aya göre, 1964-1968 dönemi. için hesaplanan ve toplan üretim !!la-

17.yetleri içindeki işçilik .. payı ile fiyatlar araaındaki_.ilişkiyi gös-

teren regresyon bağıntısı, bu iki değişken arasındaki ilişkinin po~ 

zi tif yönde olduğ~unu ortaya koymaktadır. lı.ncak regresyon katsayısı 

yüzde lO önemlilik derecesinde bile testi geçememektedir~ Bu yüz;:.1en 

bulunan bu pozitif ilişki, istatj,.ktik bakımından anlamlı değildir,.. 

Buna karşılık 1964-1968 yılındaki e3ilimlerin aksine olarak, 1968-

1972 döneminde bulunan negatif ilişki son derece anlamlı olnal:tadır .. 

Çünkü bu dönemde toplam üretim maliyetleri içinde, işçilik paylarJ.- · 

nın arttığı altkesimlerde, fiyat artışlar;ı. daha yavaş bir artı s ::.::s-

termiştir. Bunun nedeni de muhtemelen, bu altkesimlerde gerçekle--tiri

len verimlilik artışlarının, diij,er maliyet unsurlarından ss."J::ı/.ı(ı 

tasarruflar olmaktadır ( 450). Bu durumda en fazla fiyat artışl3..t'ı c:.::~ s ... 

teren alt kesimler, en fazla ücret artışları gösteren alt kesir:üer 

olmamakta, başka bir deyişle 11 ••• fiyatlarını daha hızlı artıran c.l t 

kesimler, ücretierin daha hızlı arttığı altkesimler de~il, ücret ve 

girdinin birim üründeki paylarını artırdığı al tkesimler' 1 olmaktadır 

( 451). 

Görülclüğ,ü gibi de fiyat artışlarını, yalnızca ücret artış-

larına baslamak yanıltıcı olmaktadır. Diğer değişkenler sabit kalmak 

şartıyla, Ucret artışlarının belirli oranlarda fiyat artışlarına yol 

açtığında da şüphe yoktur. Bu amaçla 1974 yılında ücret artışlarının, 

fiyat artışlarına ne oı·anda etkide bulunacağını ya da başka bir \leyiş

le ücret artışlarının, tüm fiyat artıf:?ları içindeki gerçek yerini he-

(449) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu; A~g.e., s.52. 
(450) HOŞGÖR; A.g.e., s.44-45. 
( 451) 

. ~ 

DORSAY-SAIT; A.g.eo, s.l37. Belirtilen çalışmada maderri e~yn 
kimya,kauçu.k ve ·içki' imali al tke simleri, en yüksek ücret artL·cı 
gösteren altkesimler olmakla birlikte, aynı zamanda da en dL:s;~~k 
fiyat artışları gösteren alt kesimlerdir. 
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saplamak için yapılmış bir çalışma il şi çekmektedir ( 45 2) • Çalı.:ır:ı.ada 

1974 yılı itibariyle öncelikle ücret artışlarının fiyatlara olan et

kisinin belirler..mesi amacı güdülmüş ve ücret artışlarının, tüm fiyat 

artışları içinde ki yeri g~aterilnek istenmiştir. Önce 197 4 yılında 

ücret artışlarının üç almaşığa göre sırasiyle yüzde 19.6 yüzde 21.7 
..... . 

ve yüzde 24.4 kadar artacağı tahmin edilmi:::~ tir. 11 Kar hadlerı aynı 

kaldığı ve büyük fiyat değişmelerine .rağmen son girdi-çıktı tablosun

daki teknolojik katsayılar da aynı kaldığı varsayımları altında, sa-

clece ücret artışları nedeniyle fiyatlar genel seviyesinde o.rtaya çı-

ka cak artısıların sırasiyle yüzd.e 6"' 2, yüz:1e 6. 9 ve yüzde 7. 7 puan 

kaJ.ar olacağııı hesaplanmıştır. Ayrıca ücret artışlarından bcğırıısız 
..... 

olarak Şubat 1974 zamla.rının, i thal mallaı""'ı fiyatlarında 1974 yı ,_ı:n:J .. a 

beklerten en az yüzde 30 oraninda bir a.rtışın da fiyatlara etkioi l:e

saplanr:ııi}tı.r. Bunlar da sırasiyle yüzde 10.1 ve yüzde 2 olarak tah-

min edilmiştir. Bu iki ücret dışı faktörün fiyatlara olan etl:ile.~·i 

ile, ücret artışlarından doğan etkiler. biı.,likte toplandığıncla, 7c ::1 

fiyat düzeyindeki artJ.şlar sırasiyle yüzde 18.3, yüzde 19.0 ve yUzd.e 
. . 

19,9 olnıaktadı.r. 

Bu duı"umda da 197 4 yılında işçi üc.re tl erindeki a.rtışlarıny 

.r:;eııel fiyat seviyesine etkisi üç almaşığa göre sıraşiyle; yüzde 33 •. 87, 

yüzde 36.31 ve yüzde 38.69 olabilecektir. Çcilışmada görüldüğü gibi 

fiyatları artırıcı etkenler olarak sadece ücret artışları, Şubat 1974 

zamları ve i thal fiyatlarındaki tahmini yüzde 30 o.ranınclaki beklenen 

artışlar gözönüne alınmıçtır. Bu rll'tışlara; ~ fiyatları artırıcı di-

ğer etkenler de dahil olduC,unda, belirlenen oranların .Claha_~da aşe.ğ!'l · 

düşeaeğinde. şüphe yoktur (453). Başka bir çalışmada da, 1974 yılında 

si~ortalı işçilerin güıliük ücretlerindeki artış gösterge alınarak 
--"'"""--. ·--------~-
( 45 2) Yusuf H.AMURDAN; Ücret Artışlarının Fiyatlara Etkisi a ]P.1~ 

( Teksir) 

( 453) Aynı şekilde çalışmada da, ücr·e tl er ve taban fiyatla.rınclaki ar

tışlar sonucu, çiftçilerin ?,eli.rlşrinde sağlanabilecek gerçek 

a.rtışlarla, toplam talepteki artışlara bağlı olarak fiyatların 

daha da yükseleceği belirtilmektedir. A.g.e., s.8. 
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global yaklaşımla i@çi ücretlerindeki artışın, fiyatları yüzde 8.64 ~.::ra

nında a.rtırabilece~i hesaplanmıeıtır. Çalışınada kar marjları deL;i:;,:.c!;,c}c 

şartiyle, dilSE-r etlwnlerle birlikte fiyatlarda 1973 yılına göre y[;z:.~e 

23.3 7 dolaylarında bir artış olma.sı gerektil!;i tahmin e dilnıi:&tir. Dı...ı et

kinin yUzde 8.64 'ünün ücretlerden, yüzde 8. 20' sinin toplu zamlarc::an, yüz

de 2. 55 r inin petrol fiyatlarındaki artışlarclan, yüzde 1. 91' inin kamu 

iktisadi teşebbüslerinden,. yüzde 2. 06 1 sının da i thalatın pahalılc::u;;m.ası 

nedeniyle do?;Ecağı he.se:ılanmıştır ( L1,5L~). 

Dclirtilen iki çalışmanın sonuçlarına göre, 1974 yılı itiba-

l"iyle genel fiyat düzeyindeki artışların yaklaşık yüzde 20 ci varında o-

laca(~ı ta1ımin edilmiş ve bu yüzde 20' lik fiyat artışları içinde ı.~G, işçi 

U ers tlGrinin payının yüzde 8 olduğu oı-·taya kon.muştur ( 455). 

Görüldü(',U gibi fiyat e..rtışlo..rınc1a, U cr e tl er dı sı ında r1aha bir-

çok ct.e[.işken etkili olmaktadır. Ancak genel olarak bilinmektcciir ~::i, enf

l::lsyon dönemlerinde fiyat e.l"tır.;üar:ından do[~,an gelir artışlarının ch:.e:-:::li 
,., 

bir kısmı, rnnt, kar ve faiz gE-lirleri elde e de. n di:;ier faktör sru-ı.J.pleri-

ne akmakta, ücı"et ve ;.naaş geliri elde eden emek sahipleri b'u artışlarc~an 

.~:;sret~ince yare..rlanamamaktadırlar. Bunun sonucu olarak c1a ücretli ve r·:ıac.ş

lılar clal:ıo. önce belirle ne n ee1,ilir;;lerin gösterdi/Si gibi, enflasyo:üst dö-

' nGmlerde geli!' ve refah paylarını iyileştirınekte ya da korumakta p;üç-li.lk-

lerlc karşılaşılmaktadır (456). 

T·oplu sözleşme uygu1ama;nızc1a, genellikle ücret artır]lc:crı ile 

verimlilik aro.sıno.a bir ilişki kuruhnadı[;ı görülmekte dir. Eu kor:mJ.a kap-

samlı çalışmalar d2 yapılmış bulunnıaktac1ır. Yapılan bo.zı çalıs:maJ.G.rda :la, 

" " 
farklı sonuçlarla karşılaşılmıştır-. 1965-1973 döneminde Büyük J.:m,c:.lnt 

Sanayi Anketleri., nden haı"eke tl e 'yapılan biı ... ·· çalısımaya göre, o rJ,~:: 1.-:-~:·.:c-, 

('1-54) Bu konuda bak.. YAYIH; 1\.,.g,.e., s.29-34, Tablo:II,. 

( 455) Ticaret Bakanlıi:J;ı Konjo:ı:ıktü.r ve Yayın r.1üdürlüG,ü' nün düzcnlsJ.it;;i 

ıı Toptan Eşya ]'iyatları Endeksi11 ne gÖl"G de 1973-197 4 yılı:::-.cc~o. top

tan eşya fiyatları endeksinde yüzde 29.8 orcmında bir artıtı gö

rüldüi1;ü ortaya çık:;:,cktadı.r• 
. A 

( 456) Ülkemizde enflo.syonist dönemlerde ücrotlerde ve ka.rlarc~nl::i c!.c-

~.,işmeleri belirleyebilmek için, katınet CLcc~orC.eki ve katmı:t de:~er 

içindeki UcrGt po.ylarının hesaplan:m.ası r:erGldi o lmakta~1ır ~Ar. c; ak 
! 
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ücret artış endeksi 305.7, verimlilik artış endeksi de 319.8 olr,ıuştu.r. 

Bu çalışnanın sonucu ücret artışlarının, verimlilik artışının altında 
.... 

kaldığını göstermektedir (457). Uluslararası Çalışma Teşkilatı v nın ve-

rilerinden hareketle yO.pılan bir başka çalışmada ise 1975 yılında üc-

ret artış endeksi 241, verimlilik artış endeksi de 128 olarak hesapla

na.rak, ücret a.t'i{ışlo.rının verimlilik artışlarının üzerinde seyrettisi 

belirtilmiştir (458) •. 

( 45 6) Dipnot devamı: derlenrni ş olan verilerin sınırlılığı, gerçekçi 

de[;,erlemelcr yapmayı cngellemektedir. Yeni veri derleme c;Uçlü:'~~'U 

nedeniyle de, belirlenen hesaplame,lara gidileınemiştiJ .. ·• 

(457) BORTÜCENE; A.g.ın., ?!•38, Tablo:?. 

(458) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, A.g.e., s.54. 
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Göriild"dcü p;ibi günümUzele faktör ta1r::.binin ve dolayJ_r.::ıyJ.s 

faktbr fiyatlarının b e l ir le nr;-ıe rJi .tii ..... ı 
sat~ . c.tyan marjinal veı .... irc.lili k kı~ 

rc.~J_J_nın v::ıı.•sayır:ları tartışı1rD2tktadıı". Buna bağlı olc:,ral:. cı_a :L'ai.ct:.5r-

lıs.rin fiyatla.r·ını!.l ( ~elirlel"'ini·n) ~ piyasa gUçlerind.e.n ya de:1 ır:.G.:-::c~nız-· 

m.asından cu,J:1e. çok, kuvvetler 1.1erıgesi olarak tanırnl.anabilen b.::u,=:. gu.ç·-

l . +ı . . ı ı t '·' .. .. .. " . . ı . , ı t d . ... o~·ın ('. u1GSıy e O UÇ? ·ue,u gorUŞU11Cı.G oır. 60J.J..In6K e'" ır. 

DUnyamızda~ ()zellikle de bizim gibi gelişı:;ıekte oları :::::.J.:~e-

leı ... in dünyasında, gelir cu:::.,, ıl ımı eşi tsizlikleri:rı.irı büyük boyut:ı.e.ra 

U , pc::+ ·ı{,; ı ·on i ru·ne ~r-l·e --1ı" r J..u~u-0 ~-- ~~u ~ e 

j. 

J.aı)tı(.~ı refah düzeyini aşmak ya da en azın<.~.an koruyabilmel: amucırıı 

gü:J.en gelişmiş LUkelerin inr::anleı.r::ı.,şüphesiz ki gelir c1_a(1;ı1ı:cn S(::ru-

1 • •" '" ·i ı ~~.: .• rT k ·• , r fil ~; k, ar .:J .,., T>"- .-: r' =ı :-: ml d • 1 ._: 1 d." ~C 1"1 .. "1 ._: "1 Dvl!.k. - ':~-LSlL.o d.J.cLLo . .;aca ,__ı. u.l.ı. • .t\...ı.oc..ı. C.une ı er e ge . .ı • .r c:-c:ı ~lll..ı. .LJ_6 

ilgili al:'Zliların gel'çelüeşmemesi halim~.e de, toplumlar :faktör •o V 

ı:LB{~l-

lımının ye. da üx•çtirü ilirykilerinin yeniden cözden geçirilnesi • 1- • gl. ,_J:ı_ 

çok yr.inJ.U ta.leplr:-rde buJ.ı.:ı.nabilr:ıeyi kendileri için bir hak sayabil·-

:BıJ :r1edcnle gUnUmUz devleti_ gc~:ı.ir değılımına, gcrc::k ;:.:;osy-aJ. 

r..:.mnçlarla geli.r·lerin oluşum10:ndan önce ve sonra müde.hc:ı.lede b,_,ıu.nr,L~c-

' -. ~r , + l • + 1 .. • t i + 1 • k • l 1 ~ b • • -·cc::LC'J_r. l'..apı ua ıs u ve comunıs s s .. em erırı. a. sıne o a.ra.ı.<: c~e., u mu,·-<,-

ho.lelf::..!' sosyal demokrat· politikaları beniDr:ıeyen ülkelerde bUyr.:l·: Çu·· 

i~u.r.ı.luğu oluşturan ücretli· ve maaşlılardan yana bir ec5rünüm aha ş. 

lnll u:r.ı.n.ı.akt F:.dır. 
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Gelir clağılımına müdahaleler de, geli.rlerin oluşmrru s'L:.::."eci:::ı-

ele se.:evst dağılımındaki eşitsizlikleri gidısri"Jek, faktôr fiyatle.rJ.rn 

:farklılaştırmak ve e[;j_ tim olanr.klarından ye...rc.u·lamrıada fırsat eı;;ü tli-

(,:i. r:ı.'1;;,ıc:ı.mak gibi a~ı1açlar taşımaktadır. Gelirlerint olu.şumunö.an son-

, . . . .. 1 ı ] ., . ' u d " <J - ı t . t ,_ ' ı . ._, . . . . . l ı .L 
ra.r:ı mua.arıa e .ero.e ıse, aoc,ru· an c.o;~~;ruya d.ev e ın e Kın ı[:;ı gol'lLrn.E;lcwe 

VE- yeniden geli:c c1a~~~ı tıcı kamu araçlarından yararla:nılmaktadır. 

19. yiizyJ.ldan i tibaren de işçi ve işveren senelikalarının 

oı·taya çıkma.ları ile emek faktörünün fiyatının ( geli.:r-inin) trun ı·eka-

bt'>t koş'LÜl2 ... r::ı.rıdan çok, eksik rekabet koşulle.rına 3öre belirlendi,:",5. 

r!:tirü1t.1ektedir. Ge:cçekten de ücret-pc.zarlık süreci, bir tarafts. se:ncd-

ka terr,:-:ıilcilerinin, eliğer tarafta Ja işletme yöneticilerinin bulu::.ıd.u--

~~u :i.ki Jranlı monopol durumu olaı•ak ele alımnıştır. Ikinci DUnya i:.~a--

r ~ ı '· ,,. d ' . . . 
vaşı ncıan sonra~o. ctoneın e ae ışçı ve ışveren 

lı paz m., lıl:;:ları yanın.da, devlet de etkin bir rol oyuanıağa başlc:ır.;•.ı(1, 

uygulanan iiÜcretle.r ve Gelirler P~li tikası 11 yoluyle. çe!iütli ı;~el::!.J.J.e.::-;-

de ücret ve fiyatlara r:ıüdahalede bulıınulrı1Uştuı"'. Se.:'ldikala.r y()luyJ..,"', 

fonksiyonel gelir bölUşiinıUnde emek payının iyileştirilmesi ele çok y~.u-

lU bir konu olmaktadır. Elı konuda ile!'i süri.ilf:;n teorilcrJen 11 Ycnic"::.en 

Da?:;ılım Teorisi11 (The Red.ist.l'ibution Thet:>l:'y), 11 Ve.rimlilik 1J:eorisi 11 

( s:ıı.e P:roducti vi ty ~1heory), ve "Tüketim Teo.risi11 ne ( 'I1:ı.E Consuınption 

'I'lıeo.ry) güre, sendikalar ge1ir dai~ılımını olumlu yönde s tldle~ı10kte-

dirler. 11 Er~flı;;.syo:rı. Teorisi1; (The Inflatic:n T.heory) ile, •ı :icniden 

Tahsis Teorisi'ı ne (The Reallocation Theory) .r~öı'e; scnclitaların et-

Jc',si olı.ım.suz, "Hay~l 'l1eorisi11 ne (The Illisioo:ı Theory) göre d.e oen-

(_j_},~nı ax• J.n cwlir dı;v,'hlımına etJ;:ileri nötı"' oJ.arck lmbulleıül:Ttektecliı·. c... .,.J 

m ·ı t ' - " " " ··ı "' ·b· , '1 l Jcorı.ı{ ar-cışnal.arc:.an a.a gcı"u ece~;·,ı gı J., s~:nu.ı..:e::-~. aı"ı:n e_:e-

lj_r da(l;ılımı yönündeıı etkileri tartışılmaktadır. Genellikle :J.e Ul1>:e 

c hHıonüc-ıinin içinde bul unduğu ekonomik ve sosyal dururmn, se1:C:.tik::ü~:c.-

l"J..ı:ı ekonor.rı..ik etk:i.nliğini belirleyeee~?.,ine inanılmakta ve sendikal.a~ma 

hru·ekc tinin yalnız başına geli.r dağılımını oluı:nlu yönde cle?:~:.Lşti.re::::ıc-

~rr.cciiinde bi.rleşilr.rıektedir. 
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Ülkemizde sendi:.Calaşma he.reket:L:cdn, gelir dağılımı i)::;eı"j_n-

deki etkinliğinin incelenebilmesi için, ö:..1celikle fonksiyonel tz:elir 

bölU~rUmUnün bllimnesi gerekli olmuştur. Çünkü yurtiçi fakt:::.r :-:;elir-

ı ' ' b"l" •• " ' ı , 'V f ' t'' ı ' ı ' ' ı '1 er ının o uşumunae eıneı( ve aıger .·aK ol" ge_ır erJ_nın pay arı J_ e, 

bu paylardaki gelişmelerin zaman içinde göstercli@;i değiş:melel' bilin-

rıek zorundadır. Bugüne kadar fonksiyonel gelir bölUşümü ile il::;:1 J.i 

oJJı.r.':i.k ve de özellikle, toplu sözleşme öncesi ve soıu•ası dönerüini 

belirleyen bu.lguların olm.ar:ıası, bir model çaJ.ışması yapmanızı zoru:nlu 

kJ_lr::.J_f]tır. Çalışmamız ın sonuçlarına göre; 

- 1960-1975 döne:ninde ülkemizde fonksiyonel ?;elir· bc\lUş~i.

r:ıUndc sn~ek zclirJ.srinin payı, ya da (EG/~L"FG) oram yüzde. 27.35 ile 

yüzele 36.56 arasında bir değişme fSÖsterrrii ştir. 1960 yılında yUzc~e 

27.35, 1965 yılında yüzde 30. 20, 1970 yılıncla yüzde 36.56 olan GFcek 

gelirleri payımn, 1975 yılında yüzde 32.78' e düştüğü göri.Uınü::rtLr. 

Ancak belirlenen bu oranın da, genel bir 01.:'an ol~Luğ-t.l ve 

Ulksı;ıizin. sosyo-ekonomil-c ycı.pısı dikkate alındığında, ycı.lnız baf2ııır. 

bir anlam ifade etme;reoetJ. belirtilrıelidir. ÇUnkü (EG/Y.l!'G) oYe.?.:cı (:~'c.

ı;::itli kesimler ve emek faktörünUn çeşitli bile:; şim d1.~rumlarıııa g;ö.re 

i'e.rldı:.e.şmakt2.dır. 1975 yJ_lı i tibariyle (BG/YFG) oranı; taı•J.rc. ve ta

rını ::l.ışJ_ ~-w simlerc~e kamu kesimi hizmetlerinde çalı şanla.t' hcı.riç bı-

ralcılclığınd.a yüzele 24.27, tarım G.ışı kesimde kaE:u kesimi hiznetlerin

~ "·r-i c. de çalıı;ıe.nlarJ bırr..;.kıldığında ise yUzde 35.11, ta.?::'ım c.ıs:ı kesiminde 

ücrstli ve maaşlılar kapsandığında yüzde 45.46 ve tarım kesiwinrle 

-r··;- -ı,., 2 n C. ,) L{:Ui_ G _ • 00 o lm.akt ad ıl"' • Gelişmiş V.lkelercle (E'",/YF..,) oranımn yakl:::ı-
'..1 \.;i" 

1 " ' rro • '1 ı ı .) o V • •• •• " ı "1 ı ' l •• ş ıl;: yuzu.e CJ.varın:~a ge.rçe.::c e ;;ı c:ı.gı gozonune a ınır sn, u_.ıcer;uz.: .. e u c-

rctli ve ma<:lc:l::Ll::: .. rın fonksiyonEl gelir bölüşümUndeki pe.yJ.ııın olcitıkçs 

cll.i oUk oldut~"LJ. gör U le cektir. 

Üll:emizde k (E '~"" ) ~.. "'kl""J... . ı , Fere ~,.,, ı.ı.'',r., oranının clU$U _ ugu, gerc~we 01.1 o-
._;ı \.::r u - -

l"a~nn 1975 yılından sonra kUçülmesi ise J.2:~ı.:.:'. sonra bel5.rlsnscel: ÇG\-

şi tl i yapJ.sal ve sosyo-ekonomik tercihlerı e ilgili olmaktadır. J3ı..:.l"'2 .. --

- .. ,. ı ı " l' .. aa onGDLı nncen_eraen Jırısı, 

.'I;G lirlıSrinin yüzde 29.84 'Un.ün tarırıı k e siminde yaratılrnası:na kr.:ü"fJJ.).::::..Jc,. 
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b ı · , ıa .. · ı ·ı·, a·· · · k .. · ı a 97ı:; ı .~ u .3.:Goımae .. uc.rc-c ı ı.L{ · uzeyının ço- onenm.z o.ı.uşu u.r. ı J yı ınu.a 

iktisaden faal nüfusun yi,izde 62.24'ünün 'bulr::ı:ıduğu ta.rım keEıiı'Ünc~e; 
.... 

ücrGtlilsrin bu lwsimdeki iktisnde:n faal nüfusun yüzde 3. 71 rini~ top-
o'\ 

laı-:1 iktisade n nü:fusun da ancak 2. 31' ini oluştu,rabildiği o.rt~::<ya ÇJ.:c·-.cLk-

tadır. Bı..ına ba~~~lı olar.ak \la .(';elişmi.ş ülkelerde iktised.en faal J~::uı-~.(-

sun yüzde 80-90' ını oluşt'Ll!'an Uel'etli ve maaşlıla.r& , ( bağınlı ç~.ı-, 

;ıanlara karşılı1;}1 ülkemi.zde ücretli ve mı:ı-aşlıl~ın topla'TI ikt7..c~c1cn 

fas.l ııUfı.ls .içindeki oranı ancak yüzde 26.7 4' dür. Daha önce de bsli2:"-

til:::1iği gibi (EG/YFG) oraıu 1 tarım dışı kesimler yönünden incelerc.:.~j __ 

(f;inde ücretli ve maaşlıların fonksiyonel gelir bölüşümUndeki payları . . 

artmakta ve 1960-1970 döneminde yUzde 40.29 ile yüzde 50.72 o.J.:'CDJ.::ı.:-:.a . . 

değişepek, 1975 yılında ytiz(le 45 ~461 ya dUtm:ıektedir. 

Görül~cçği gibi {EG/YF·G) oranı en ;yükse&;e, tarım dışı lceı:drı

de u.laşınaJctadı..l?. :Su kef:limde üc.retli:Lerin sendikalar ve dc:vlet tc.ratın-

dan gerçekleştirilen çeşitli soeyaı·ve ekonomik tedbiı·le.rle, nc-,.?.şlı

lı;ı.rın da katsayı artışlaJ:ıı ve şaK,lanan sosyal yardımlarla gelir) r_:.:- . . ni 

artır:.lıkJ,a.rı sonucuna varı:Labilir. Buna kar~ılık taı ... ım kesiminde 

(EG/YFG) oranının 1975 yılı ;itibariyle yüzde 2.86 olarak gerçekleş

mesi, bu };:çsj_min sendikalaşma ve d:tğer sosyal yarllımlnl"cları yare,rlanc.-

manasına ba.zlanabilir. 

(EG/Y.PG) oranında 1960,..l970 döneminde artı.ş görUlürkerı, 1975 

yılı:1dan sonra düşüşler olrp.ası ise, ülkerüzde özellikle 1970 :;n.l:.:.::ıC~cm 

so:u:•2, başlayan yüksek e_nflasyon hızıyla açıklanabilrlektedir. Bu r:lu

rurc_da da yalnızca (EG/YFG) oranınd.an hareket edildi[~inde, 1970 :-::_

lından soıl.J;'a ülkemizde forı.ksiyonel ge;I.i.r bölüşümi.:l:nde ücretli ve rr.·"aac-

" lıla.rın milli gelirdeki ;.ll'tışlarÇl.an gereğince yararlana!!ladıklc..rı sö;r-
, 

lcnebilecektir. 

- Genellikle de ücretli ve ma:.::şlıların (gelir elele cderıle-

J•in) sayısıl (EG/YFG) oranını· etkileyen önemli etkenler.:-len biri ol

mo.ktad.ır. BilindiEi e;ibi de ülkerr..izde iktisaden faal nüfus içind.ek:L 

üc.rstli ve maaşlılı:-ı.r sayısının oranı düşüktür ve bu dvr·ll!O. da (EG/ll:T-'G) 

ore..nıııı etkileyebilnektedi.r. Buna bP.~;lı ols,rak da yalnızca (JiG/Yl?G) 
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d ·ı k tl -P • • ı ı· ' ··ı., " .. .. ı ·ı ı ı d or [ı.nın an ı.1.al."G~. e · e , . .L on.ıcsıyone_ ge ır oc..:..uşumunun ac.n o up-o ma ... ı-

u • • ı k-'- . ç·· ı .. (- ., l•,rr;ı ) k b . .. ~ " -" J • • 
gı soy e nemeye ce _ı., ır., un ru J::..G;l.ı: G oranı anca ır LUKGu.e Y'-11' cJ.çı 

faktör goc::lirlerinin bölüşümünde - fonksiyonel gelir bölüşümünc~c c:;:cak 

faktörUnUn bu bölüşümden ne Ol1 ande pay aldı[j,ını, baş1c:ı. bir dsyişle 

Ucretli ve maaşlıların yurtiçi faktör gelirinin ne kada.rır ... a sa::\:ip oJ.--

du.§~ı.nn.ı gc)stermel;:te di.r. Yoksa (EG/YJ?G) oranı 1 fonksiyonel gelir b~: 1 i: ':"t:-

nü:~ıü:c:. adil olup-olmadığını belirleyebilGn bir oran özelli~:,i::.::i t::qı:.'l.a-

rjaktadır. Bu nedenle de fonksiyonel geli.r bt.ilUşümUnü etkiJ.Gyen ,y-::•.p::c---

se.l e tkenlerin etkilerinin, bunlar içinde ele U cr e tl i ve ro.aa.g1 :ı.J. :':·. 

r.:ıayısının azlığındnn ya da çokluğundan meydana gelEn fr:ı.rkJ.ı.lıij;ı:rı. ~~:i--

C'..erilebilmesi serckmekte ve bu a:maçla :ia, prc:ı~itc cıranlarJ_:-

la:ı:-;.a.rc.k, bu oranlardan yararlanılması zorunlu olrııaktndır. 

Ortalo.ı.11a gelir farklarının orarü2r şeklinde ifadesi o1cJ.1 

pari te oranlr~J.nclnn hareket edildie,inde: de, LUkeElizde 1975 yJ.lJ.ndo. 

tarım ve tarım dışı ke3imlsrde ücretli ve max.,şlıların pa.rit& oranı-

nın (l':;p) ı. 225 oldu[~u gi5ri..ilmektedir. Eaşke. bir de;y-işle cl. e UlkeEr:Lzdc 

"" U cr e tli ve r:ı2.nşlılnrın ortalam ge 1irlerinin, ikti sade n :fne.l nüi\:, sun 

orta1aım7ı g.:~lirlsriı.ı.derı daha yüksek olduğ:u ortaya çıkmaktadır. Ancak 

l:e:r:ıizdc: l Q ı . l n +. ·ı ·c ;ır-. •-;""ı ·ı-·..;o~rl .... ge ır_erJ. o_mayan ucre .,sız aı_E:. ı""ç_,_ ~rır:ıı .. ~ l.!:'.ı:; .... ..., .. ._,_en 

nUfusun yUzds 42. 22 gibi , çok b~: üyük bir bölümünü. ol uşt"LU'ması :ls., 

ö rı c ~~·~ı i l.J:i.r c1a.rbo[;_,az olmakta ve bu dnrum 
..... 

da ilctisaden faal nüfvs br~-

. • • ~. ~. • .., .. .. • 4"'\ 

ortala!na gelırlerı duşu.rmektedı.r. Eu nc,denle cıe :uct:.u-Jrı-· 

elen faal nüfustan. ücretsiz calısan aile igçilerinin çıkarJ.lmasJ. i:.c 
-ı. , ~ ~ 

"' bı...ı.lı..1n2.n gc;lir sahibj. iktisaden faal nüfusa göre hesaplnnan p:..::::5.·';c.; o"" 

daha anlamlı olaca~:C::ındc:ı. süuhe Yoktur. :s-u '"Icnj_ 
.1 ..;1 .ı.. ~ 

d.1J.rl.ı.':',d.a ise 1960 yJ.lırıda o. 760, 1975 yılınd2 <la o. 681 olan. ( GSE:1), 

t :::~1' J.m .J.J. ş ı kesimler yöni..~nden ele o.l:ı..ndı@;ında ise ( GSE .... _J; 1960 ~n '.ı:n
J: 

d.::ı O. 77 4, 1965 yılında o. 721, 1970 yılınclet O, 728 ve 1975 yılında do. 

-~-.ı..L·~r-.·1e-, 'J'P'"·o::-"f' mu"-,.,kı'vc. O,..t"l''Filr>"'ıvı~r, go'"r"' w~ı·l olrn:-ıyı:ı:n l';iL"' ;tçlir J.a&_-_~_ı-... _ c:·:-. ._ • .ı.. c...:~.)...) _. J.. ..ı.. t.! v ..... c-_.. c ... _ ...... o ..... h ,-_;. ~ .. t.,... .-<...., a~. ~ ... ":~ _ , 
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lır:n ile. karşılcışılmakta ve 1960-1975 dönsminde. gelir r1 ~;-;.,ll Y"\1 Y\:.:0: rı. uc. .... ::::_)-1.. -.ı.·.~---·-·· ·_ .. -

ki e.c:;:itsizliklerin daha da arttırtı görülme.ktc.CLir. Aynı şekilele tarım 
-.L 

ve t2..rım dış1 ke.simler birlikte ele alındı[~ında da, (GSE"P) 'nin I?SC-

1975 d.i5nemindc düşme gösterdiği ortaya çıkmakte:-::lır. Ücretli ve :J.E'.8.;_>-

"" lılara karşılık da
1 
gelir sahibi iktis2d.en faal ııüf:usa gt.ire diğer 

fc:.I;:tör gelirleri pari tesinin ( GSDE'G-p) birin Uzsrinde olacağında şUp-
. . - . 

he <yoktur. 1975 yılında tarım dışı kesinlercie bu oranın 1.638 ola-

rak he.saplandıi~ı gi:lrUlmektedir. 

Geli.r· scJıibi emekle. ( GSEP) ilgili olarak bulduğumuz e2,i-
-

lı. -~ıl er <L- , özellikle tar ır:;. c1ıt3.ı ke.siınlerde· ( GSEP) 'nin 1960-1975 dönerıün-

de düştüğünü göster::nektedir. Oysa ülkemizC:e 1965-1975 döncmj b2.lin-

~ 0 'J • • ' • • ..:J • k ı l k t • • -'-k • ~ 0 k k rl V b • ., " ı ı cü~~ı e;ı bı, senuı -a aşma nar e e ının e 11 _ını.ı ,.. azrınuıgı ı.r a.o::1G:~: o. ma~:-

taclır. Bu nedenle ele {GSEp)'nin urtması beklenebilmektedir. Ancak 

toplu stizlc şmelerden yararlnn.ına oranının düşüklüğü, maa~lıların top

lu sözleşme hakla,rından yarar.lanar:1aıi:ı.ale.rl.:-,. 2 milyonun Uzer:Lnce.l:i i~~-

sizler ordusumın ücretler üzerindeki olumsuz et~dleri, kırsal kesin:.-

den şehirlere işgücU göçü sonucu ücretliler sayısındaki artış18.1:'la, 

· enflasyonist etkilerin ülkemizde ( GSEP) ?ranını ollımsuz olarEJ{ etki

lediğini söylemek yc.nıl tıcJ. olmE,ye.caktJ.r. 

l cı75 'r' 1 ı ı· tJ.· b"'rı· yle·· :ı.·cretl-ı"lar •.re _,..,·.ı'!c'"" •. :::ı~c;,,lılc'"'.r ı· ç.ı· rı .'""_ Y· ı"'l P."-· ../ ,_,-·- • <..< , ~. J .,G .~ 0 - • •Cl ~.; 

rJ. hesaplnnan p::~.:;:-ıi te oranları da~ belirlen.:: n e,:~~ilimleri do{j,rular.ıe.k..., 

tac1ır. Çünlcü 1975 yılında JJ.;ülir sc:Jıibi U cretlilerin pari te oranı"'"" 

( GSÜp) 0.544 olinasına karŞılı~, gelir sr.:Jıibi maaşlıların paı"i te oı•n

ı:ıının ( GSivip) ı. 263 olarak birin üzerine çıkması, maaşlJ.lar e.r2..sır.:.;.,cs. 

çok büyük ·iicr0-c farkları olmaması ile açıkl~'.nabilmektedir. Dnm~n ne-

dc:ni de 1960 yılıııdan so:n.:r:ıa • <">!Ol ·l~'Vld<eık"i ~'Vlt o]_ ' ı·' ' r,...ı .. : ı_..• illc:.ı.c,(::; C..L. CA.- <:U. log arın, ge .Ll w<..cc~ . .:.>.:J_ 

c"LiL;.er i'aktör sahiplerinin gelirlerindeki artışlc:ı.r kadar 2rtrrtc~.:~cı') o 1·-

eELsına bağlanabilmGkte dir. Sonuç olarak Ja 1960-1975 döncnüı('e :..: :.::1··: t--

li ler; gerek me mill:' lar ve gerekse cU ğer faktör sr:,hipleri :Lle J:o.rf)J.--

laS?tırıldiğıncla, fonksiyonel gelir bölUşUmU.Lc1en en zarm:·J.:-;_ ,;~::ar:. 

grup olmaktadır. Lu duru.ında di:ı ücret1ileı~in orte.lama ?;elirle::.:·:.~ :.:c-

murlarla, di€~;er faktör· ·stıJ:ıiplerinin ortalama gcJ..irlerinden clc:ıhg d:U--
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!)i. ik çıkrüaktac1ı1"'. 

Gelir sciliibi j_ktisaden faal nUfı.:ıs yönünden tal'ım ve tc . .J:'ı'~i 

c~ıf .. n kc~Jimler ic~i:r:ı. buldutc:·umuz (GSE ) oranlarını di0·ç.r ül1ce·1 ,~.r·ı "'· '-"""'-- ~ - 'p ' O • - •'·" .c.l, C>.C_'..L 

a 1 ·-·,_...ı.. r·1 ~;. d· !:ı ;;ıır ··ı· :ı~ ı ı· o'y1 1 r iu·~ "k ld V ··.ru", , t '·' ..,ı,J.c.~IJ uJ .. u.ıe:,ımız (~ 1.4 dS11l z .. :.c c ~en a_ ın u s;n.~ o '· ugu go ..LIT16.tC euı . .:.'. 

örnc c~in 1975 yılında ülkc~~ıizde bu ol:' anın o. 681 olms.sına kc-ı..rşıJ.:::_>. 

A.B.D.'de 0.731, İtalya'da 0.779, Lüksembuı•g 1 de. 0.769 1 t::~c;il-Gc:~.ı " 

0.764, Libya Arap Cuırıhuriyeti'nd.e 0.663, Yurıanist6.n 1 c1a 0.6)S· VJ , ,-; 

ıo~:ıbiyn' da o. 602 oJ.. d. uğu o.rtaya çıkmakt aclır • GUrülc ce§{~i gibi (Le 

Eiş ülkelerde (GSEP) ol:'anları bi.:ı:·e daha yakın olurJ::::en, gelişr;v:::: .. ~te o

lc.n Ulkolel:'cle bil:':J.erı ı.ı.zal:laşmaktn ve ülkemiz de bu ülkeler ar.as:::..n~~~:~ 

bul uıırıakt ad ır. 

- tllkeaizde tlcretli ve maaşlılsrın kişisel gelir dnCılıcı-

nın (iç dağılımının), baş~::a b:~l" deyişle ücretli ve mac.şlılm" a.:::"·'ıSJ31-

d ald kişisel gelir da~ılımı 't. 1'11 .. b ı· ~ 1 'l ••. " eşı sız ı :e e.rımn e_ır.Lene ~n ..... mesı ıçJ.r.ı. eLe 

Giııi Lorenz Eğ.r1leri çizilmir.?tir. Ülkemizde Uc-

retli ve maf:c.şlıl8..T'la. ilgili Gini Oranı 1960 yılında 0.352~'1 olı...u~J.::e::ı, 

0 0"'~~'-' t~ı'-"''1 ve- t..,-~.,1il ,.:ıı""ı }.rcaı'mle.r~r"e o l..u .. <-•, cl ..L-ı u.l. .ı.-·- U. >;] .\. ~ o . -l çalı~an ücretli ve maaşlılar n-

eşitsizliklerin azalnaya başla-

::;_ı(.ı söylene bilmektedir. 

Dr::htı. önce ücretli- ve maaşlıların ortala:::1.o. scl:L1::leı'ilı.i be--

l:i.rle.y~:::rı pari te ornnlarının, diğer faktö.L ... sruüplerinin pal"i te oJ..~c.::·j.ıc::~-

rına göre d:liçUk bir e~,iliın göstermesi neden:t.yıe ,fonksiyonel ;::cl:Lc 
, .. 
DC~-

_., .. .. .. .. ,., . ı ı ı 1. • - • ı ı ı ,., ..... 
ı.uşurıuntm ucre-r;.ı.ı ve maaş ı ... a:r a ey:.ııne ışJ..eınesınc; Ks.!'ŞJ. ı.re, ~.,,.,:cnı u~-

ı~ mü ar ının giderek dü~mesi ücl:'etli ve mcı.aşlılı::"rın ke::.1.d:i. o..;."r:.l r·:.rıncl.nld 

• • V J • t 0 ı • kl 0 
; '7. ı O V " t 'Y> ekt "ıı:• ... S:G.LJ.l' ;_ceıp;ı .. ımı etn SJ.Z L erır.ı_n 2.:.ı13. Ctıc;ını g.::;;s· e-~..nL GG. • 

ÖzGlliide d.e sendikal haklardan yEl.t'arland.ıkları varsnyıl::-ı::ı 

gr:..ıpls.rdan harcıetle hesı:ıplannn Gini O.raru3J.~ının, 1960-1975 :JJ5ncrün-·-

de (0.1390) ile (0.14·4-5) arasında bil' de(~cr alması, Ulksmizde. scrh';.i-

knl hakl<ll'..:l.ı::uı ya:ra1:'1andıkları varsayılan ücretlile.rin kişisel gel:l .. r 

•.le.,:.ııın:.ı eşi tcdzıikleri:nin, toplam ücretli ve; nıaaşlılal' arnBırL:-~;:.J:d 

c;:clil' ·=1a/:,ııımı eşitsizJ.jkle.rinden cla.ha önemsiz oıdu[<m:ı.u o.rte..:.~ru. ı.:oy-
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r;i.c~kt ad ır. Örne ğirı 1975 yılında toplam ücrctli ve :ı:naacılılarJ_n , en 

düşUk gelirli beşte b:Lr grubunun toplam ücret :::-;elirlcrindeki payıııı~ı 

yüzde 9.58 olmasına karşılık, sendikal ho.kln.r:lan yararlanarı ücretli-

lerin en =lUşük gelirli beştcbi.r grubun payının ise yüzde 14.55 oLl'tı.-

!t,1J gt5rülı.:ıektec1.i.r. 

Ulkenüzck ücretli ve mt~ı:ış1ılar yönünden gerek (}:;,.JYı:ır.) o-
. u· \..; 

, rE ) 't 1 , .. ··ı k ı. ' '-'l rmnrıın, gereKse , ':p par ı G oran al' ının U.U{7U.iC çı ~ması ve uı.n:ıa o ar_,; ..... ı 
.1. 

ı k , t ı - . ı . ı.. ..,, ı .. _' . - .~ 1' • ı o :.:;rc:. Cla or a ar~m gelır erın cüı.şu.tC o uşu, LU.t.wmızd.e ron.r:sıyone ge-

, . b''- .. " .. ;, .. ~ı. ı ı 1 ı . . ı ı.·~. . .. .ı ' 
J_ır oluşumunun u ere ı; ı ve rcıaaş ı ar a eyjııne ış ec.ıgını go s cer:-,'.8 .K-

te dir. J3u el_;ilim.lcre karşılık cla 1960-1975 döneminde, özellilde sr:, ~~--

cLi.kal lH:ıkla.rclan yararlandıkları vnrsayılan gruplar yönlinde:::ı. 

ı _, " , " • 'l d '~ ı ı , V 
00 tl • ı " ı 0 

arJ_nın c!.arı.a c~uçm c ,. CL,er er a cı.ıgı ve ucre ,.,_:ı_ er arasıneta cı 

,ge li.r ,:ı_a(\lımı e şit sizliklerinin azalma cl;ilimi taşıdıf::ı görLan c '-~·;;e--

~CJ l • ı • ı • ı ' 1 l ) ı • ı , • u • • ı - u _ cerrıız_e ı gı ı o_ara..,-: oe ır eCLıgımız sonuç_a.rı 

birçok et lu: nin. oldu;~~uncla şUphe yoktur. Önc6likle c1e yapJ_sal etkenJ.c.r 

e: 1::-:.:;:•o.l: belirle eli G;:Lrcüz etkGJ.üe.rin, i'onksiyonol ge.lir d.af',ılımı2.:.ı _'.~~ı:. 

.. .. ı 1 .ı.. d . . ,o . ı ı . ı 1 ' ı ı . . . k . goru me c ı. e ır. O z e ı _::J. e c.. e Li _ı:em.ı zJ_n ı .. ~iJ. :o. 

ekon.oınik yc.pıya Sethip olması ile tarım ocktörUniin af.f;ırlıL: kazann.nsı, 

se.ı:vct daL~:ılınırıdr.·ıki bU;yiik farklılıklar, ücretlileri:ı sayısıınn c"W-

er.:ıok kayna(';ınclaJ:ci farklılıxlar ve enfl2.syonist etkilere bo.i'-

l::ı:. ol::.J.rak, ücretli ve mo.2.şlıların fonksiyonel gelir bölügf.ir;:rUndeJd 

ljrttj_;;~i~-:ıiz gibi 1970 yılına ko..clar emek gelirlcl"i lsb.ine iyile9rııe 

" ' f ı . - ı· b"l" ...... g,,s·cr:.rcıı ·on~:sıyo:rı.e.ı gG ll"- -o. uşumunun, enflasyonist etkiler :ı.ıoc~eEiy-

le 1970 yJ .. lı:1dan f.:Jon.ra bozuldu[;u gi:3rUlmektedir. 

'Ull:eDüzde 1960-ı975 clöneminde coraek gelirleri eneleksi 1 ~236 .1, 

ynrt:J.ç:i. faktör gelirleri endeksi 1074.4 oLn1.; .. ştur. Ancak ("l()rıeT2Ieı"e..resı 

(h·no·~in e::ıek gelirleri endeksi yurtiçi faktör gelirleri ende}:::::ünden 

1965 yJ._lında yUzdel6, 5 1975 yılı nde: da yüzde 40. O oranınc~a dc~ho. yUk~ 

cdc olurken, 1975 yılında yurtiçi faktör gelirleri eneleksi heLı bt.;yu-
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etkin olr::ıayan kaynak dağılımına yol açacağı, sern2.ye 

birikimini ve dolayısiyle ekonomik gelişr:1eyi yavaşlotacağı dUı}12 ce

;:ı:Lyle, ·gelir bölüşümünün iyileştirilmesinin ancak uzun dönecli ::-.. ir 

m:ıaç ole..rak ele alınacağı11 belirlemektediıı. 

Bel~lenen ilkelere ras~en de ülkemizde Kalkınr.1a Planları' 

nclaki gelir dağılımı ile ilgili poli tikalnrın, farklı yönde -c:,~·:~ulmı

c1ığı ileri sürülebilir. Bu nedenlerden birisi ,plÔ.ı: uygularııe.lc.r::;_::·.:.,.":.a

ki başo.rısızlık olurken, diğer neden de sosyal denge ile ilcili il-

kelcrin genel hedeflerde ye.r alnasına rağnen, ilgili sektörlerc~e ge

reken ağırlıkta ele o.lınr:.moas:ı. ve etkin a..raçların belirlenerek, ge-. 

rckli uygulana~a.ra geçilememiş olmasıdır. 

- Gelişmekte olan ülkelerde y2pıso.l etkenleri kıso. döneEı..

lerde değiştirnek ve gelir· dağılımını iyileştirmek kolay olıno.;:Iığı i.,.. 

çin de, yeniden gelir dağ:ı.tıe:ı. ara~l~rdan yararlanmak dcl1.o. etkin ol-

ne.kto.dır. Bu şekilde devlet üretim sonucu beliren ilk gelir clağılı-

r.uıu etkiloye.ı-ek 1 bireylerin (ailelerin) iıarcanabili~ gelirleı•inde :· 

bc..şka bir deyişle kişisel gelir dağılımınclo. farklılık yaro.tabilr:ıek

te ve düşük geliriilere doğru bir gelir transferini gerçekleştire-

bilr:~ektedir. Bu. o.maçln da kamu maliyesi araçları olnn vergileı .. , kor.:J 

harcamaları ve kamu borçlanrı1asından yararlanılmakto.dır. Genel olc..-

re.k ci.o. bu o.ro.çlo.rın ülkemizde ücretli ve mao.şlılnr yönünden gelir 

.~T::cğılıı:ıını iyi le ştirı::1ekten çok, d oh n do. bozduğu söyle ne bilınektec:ir ~ 

- Ko.mu ne.liyesi araçları içinde vergi sisteminizin, Uc-

rctli ve nnaşlıla.rın gelir clo.ğılınını bozucu etkide bulunduğu o.rtnyo. 

çıb:w.kto.dır. Özellikle ücretli ve mnnşl:ı.lnr UzerinJ.eki vergi yi.UcU 

çok o..:":;ırclır.l975 yılı itibariyle ;re.pılan bir hesaplo.ı1nyo. gör6, i.Hke-

:,·~iz-:.~e ytırtiçi fo..ktö~~ e;e1irindeki pa.yı yüzde 32.78 olo.n ücretli ve 

ı ~ t 1 l • ' ' . ' • · cl r ':1 20 V ' • • • 1 1 t " • ., · nc,cı.ş ıı.c.r, op c.:.ı gs ır. vergısını:1 yuzr e o..). sını oeı.ene: ec.Lll ... .ı..G.c. 

Bu cluruı:'.(:c. da ücretli ve· mo.aşlılo.rın, toplc.r.1 r.selir vergileri için-

deki yükü yUzc.1e 15.71 olrmldac:Lır. Oysa cli[,e.r fo.ktör so.hipleri ise 
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yurtiçi faktör gelirinden yüzd~ 67.• 22 oranında bir pay o.lhlnktc, 

toplo.n gelil" VGrgilerinin yüzde 36.80' ini ödemekte ve vergi yT:::..s-

ri ise sadeee yüzde· 3. 22 olr:ıaktadır. Çalışma sonucuna göl"e de 1975 

yılında ücretli ve maaşlıların gelir vGrgisi öncesi yurtiçi faktör 

gelirindeki payı yüzde 32.78 olurken, vergi sonrasındaki payı yüz

ele 30. 22'ye düşmektedir. Buna karşılık diğer faktör so.hiplerin.in 

vergi öncesi yüzde 67.22 olan payı, vergi sonrası yüzde 69.78ıe 

yükselnektedir. Bu durumda ülkemizde gelir vergisi uygulamasının, 

ücretli ve maaşlılarla, diğer faktör sahipleri arasın~aki fonksi

yonel gelir bölüşümünü yüzde 2.56 oranında ücretli ve maaşlılar a

leyhin(3 bozduğu ortayçı. çıkmaktad.a-. Uc:retli ve maaşlıla.t' üzerinJ.e-
... 

ki vergi yükünün ağ~rlığı dışında,. yine bu grubun mali güçlerinin 

aşılması. ·Ülkem.izdeki <trergi yapısı V'e dolaylı vei'gilerin ağırlığı, 

vergi idaresinin etkin olmayışı ve vergi kaçakçılığ1 gibi nedenl~r

le de ücretli ve maaşlılar yönünden gelir bölüşümünün boz.ulduğu gö

rülmektedi.rı. 

- Vet>gi sistemimizde olduğu gibi,_ ·kamu. ha.rcamalnrı poli-cl_ 

tikanuz da, üc.t'etli ve maaşlıla'.t':p:ı bütünü yönünden, yeniden gelir 

da6ıtıcı etkilerde bulunamamaktadır. Özellikle de transfer harcama

ları içindeki sosyal sigorta haroamaları, sigorta kapsamında bulun-

mayan gruplar yönUnd~n gelir dağılımını daha da bozmakta ve sigorta 

pirimlerinin yanı:ııtılmasına bağlı olarak da kapsam dışında kalan 

ücretliler de, fiyatlar yoluyla pirim yüküne iştirak etmiş olmak-

tadırl~~ Bu yansımanın ücretli ve maaşlılar üzerindeki yeniden ge

lir dağıtıcı etkileri de, sigorta kapsamında bulunan ücretli ve ma-

"" aşlıların, iktisaden faal nüfus içindeki oranına göre değişebilmek-

teclir. Ülkemizde 1975 yılı itibariyle ücretli ve maaşlıların ikti-
.... 

saden faal nüfus içindeki oranının yüzde 27 olduğu gözönüne alındı-

ğınclcı. da, sigortalıların pirim yükünü}' toplumun büyük bir kesjninin 

çektiği söylenebilecektir. Özellikle de sosyal sigorta kapsamında-

)~ duı..uw....l"ki ücretlilerinancak yüzde 50 1 sinin kapsanabildiği ülkemizde, sos-

yal güvenlik sistenı.imizin yeniden gelir dağı tıc ı etki.lerinin o2.ı.:::: .... 

su:; oldu[.:;urn.ı açıkça.göst.erebileeektir. 
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- Belirlenen yapısal ve sosyo-ekonomik tercihlerle ilgili 

etkenlere bağlı olarak, ülkemizde ücret gelirleri oluşmakta ve fonk

siyonel gelir bölüşümünde, emek gelirlerinin payı belirlenmekte

dir. İncelenen etkenler dışında, sendikalaşma hareketinin etkinl!

ği ise şüphesiz ki en önemlisi olmaktadır. 1960-1975 döneminde 

parasal ortalama emek gelirleri· endeksinin 771' e 1 reel ortalama 

emek gelirleri endeksinin de 338,3'e çıkması bu dönemdeki ücret ar

tJ.şlarını belirlemektedil'lr Yurtiçi faktö.t- gelirlerini hesaplac1ı~ı

mız model çalışmasının dönemler itibariyle sonuçlarına göre; tarım 
l 

ve tarım dış:ı. kesimlerde toplu sözleşme öncesi dönemde (1960-1975) 

reel ortalama yıllık ücret artışlarının yüzde 17,5 olmasına karr:;ıı

lık, toplu sözleşme döneminin ilkinde (1965-1970) ücret artışları 

yüzde 37.3, ikincisinde de (1970-1975) yüzde 24tl olmaktadır. Du 

durumda da - daha sonra sendikalJ. ve sendikasız kesimlerdeki Ucret 

artışları inceleneeek olmakla birlikte - genel olarak sendikale~ın 

reel ücretler üzerinde etkili olduğu söylenebilecektir. Ancak 

1965-1970 döneminin aksine olarak da; 1970-1975 döneminde ortala

ma reel ücretlerde bir düşme olduğu a9ıktJ.r, Oysa aynı dönemde pa

rasal ücretlerde yüzde 18.:3, O oranında bir ·artış söz konusudur. 

- Ücretler yönünden görülen bu.eğilimleri. gelir dağılı-

"' mı yönünden değerıeyebilmek i~in de kişi başına gayri safi milli 

hasıla yönünden karşılaştırdığım:ı.zda da, 1960-1970 dönemine kadar 

reel ortalama emek gelirleri endeksinin 161.3 ile 142.9 olan kişi . . 

başına G.S.M.H. endeksinin üzerinde seyrettigi, fakat bu eğiliw~n 

1970-1975 döneminde tersine döndüğü ortaya çıınaaktadır. Çünkü 1975 

yılında reel ortalama emek gelirleri endeksi 200.4 olurken, kişi 

ba_şına G. S.M.H. eudeksinin 209.6tya yükseldiği görülmektedir. ·~~ö

:rüldüğü gibi de 1970-1975 döneminde reel kişi başına G. S.M.H. 'clcı~:i 

artışlar, reel ortalama endeks gelirlerindeki artı~larden ;'J.sl;..s. ;ır::.:::.::-

sek olmuştur. Bunun nedeninin de 1970-1975 dönemindeki yüksek fi

yat artışları olduğu bilinmektedir• 
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- Toplu sözleşmelerin ücret gelirleri üzerindeki ct~·::. J e

rinin Ve buna ba[tlı olarak da, enflasyonist gelişmede sendilmle:,;ı-

ma hareketinin etkinliğinin belirlenebilmesi için, sendikalı ve 

sendikasız kesimlerdeki eğilimlerin bilinmesi gerekmektedir. :,:-:cek 

ülkemizde sendikall. işçi sayılarının, gerçeği yansıtmaması nede

niyle de, toplu sözleşmelerden yararlananlar sayıla.l::'ından hareket 

edilmektedir~ Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre de, 1975 yılın

da ülkemizde senelikalaşma oranı yüzde 99, toplu sözleşmelerden ya

rarlanma oranı yüzde 27 olmaktadır. Sendikalı gözüken işçi sayısı

nın 3.328.633 olarak belirtilmesine rağmen, toplu sözleşmelerden 

yararlanan işçi sayısının 1974-1975 yıllarında 902.097 olduğu gö

rülmektedir. Yine aynı dönemde toplu sözleşmelerden yararlanan iş

çilerin yüzde 58 1 inin kamu kesiminde, yüzde 42'sinin de özel kesim

de çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Kamu kesiminde çalışan bütün işçi

lerin toplu sözleşmelerden yararlandıkları varsayıldığında, yakla

şık olarak tarım ve tarım dışı kesimlerdeki özel işyerlerinde ça

lışan ücretlilerin yüzde 15'inin toplu sözleşmelerden yararlandığı 

ileri sürülebilir. Sektörler yönünden toplu sözleşmelerden yarar

lanma oranları incelendiğinde de en yüksek yararlanma oranının 

yüzde 50 ile sanayi sektöründe, en düşük yararlanma oranının da 

yüzde ll ile hizmetler, yüzde 12 ile tarım sektöründe olduğu orta

ya çıkmaktadır. Belirlenen bulgulara göre de ülkemizde, sendikalaş

ma hareketinin ancak kısmi etkinliğinden söz edilebilecektir. 

- Senelikalaşma hareketinin etkinliğini belirleyebil:nek 

için, sendikalı ve sendikasız kesimler yönünden eğilimlerin bilin

mesi gerekmektedir. Çünkü ancak bu.şekilde, sendikaların etkiııli

L;inden söz edebilmek mümkün olacaktır. Derlediğimiz özel veriler

den hareketle belirlediğimiz kapsama göre, toplu sözleşme ö:;.1cesiıı

cle yüzde 15 olan reel oı"'talama emek gelirleri artış hızı, 1965-

1970 döneminde yüzde 29.1, 1970-1975 döneminde de yüzde 12.9 cl

muştur. Görüldüğü gibi de 1975 yılında r~el ortalama emek gsli.r:.e-

rincl.e, bir önceki döneme gere yüzde 16.2 oranıı1-:.~a bir gerilc e -~:,_ 
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rül~üştür. Ortalama yıllık artışların, toplu sözleşme dönemi ~nce

sinde yüzde J, toplu sözleşme dönemi sırasında ise yüzde 4.16 ol

ması cla - 1970 yılından sonraki yüksek enflasyon hızına ra[b:::ıen -

sendikala...i.:'ın reel işçi ücretlerine olumlu etkide bulundu1ğunu 

termektedir. Endeksiere bakıldığında da 1975 yıl:ında parasal ert o.-

lama ücret eneleksinin 656. 4' e, reel ortalama ücret endeksinin ds 

l67.8'e yükseldiği görülmektedir •. 

- Aynı ee;ilimleri, Sosyal Sigortala.t' Kurumı,:ı. Kapsamı' nd.ald 

ücretlilerden hareketle de belirlemek mümkün olmaktadır, Ancak bu

radaki artışların daha düşük olduğu görülmektedir. ÖrneLin 1960-

1963 döneminde parasal ortalama ücret artışları yüzde 7.3, reel 

ücret artışları yüzde 1.3 olarak gerçekleşirken, t"'plu sözleşme 

döneminde - 1964-1975 dönemi - parasal ücretlerdeki ortalama ar

tışlar yüzele ıı. 2, reel ücretlerdeki ru:tışlar da yüzde 3. 2 olmuş-

tur. 

Toplu sözleşme döneminde görülen önemli bir eğilim. de, 

bu kesimdekilere toplu sözleşmelerle çıplak ücretler dışında sağ

lanan ek ücretler ve sosyal yardımlar olmaktad~. Çeşitli çalış-

maların sonuçlarına göre de 1970-1975 döneminde toplam ücret 1:ide

meleri içinde, çıplak ücretler dışındaki ek ödemelerle sosyal yar-. 

dımların oranının yüzde 40 1 a kadar çıktığı görülmektedir. Çıplak 

ücretler dışındaki ödemelerde de 1963 yılından sonra önemli artı~

lar olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle sosyal yarclımlard.al:i 11:::..:.

lı aı ... tışların toplu sözleşme etkisine bağlanabileceği açıktır. J)J 

ödemelerin de genellikle ·kamu kesiminde daha yüksek olduğu görül-

me1dedir. 

- İncelediğii,miz 1960-1975 döneminde sendikasız kesimde de 

önemli ücret artışlarl. olmu.ştu.r. örneğin 1960 yılında 100 olan 

parasal ortalama ücret endeksi, 1975 yılında 597 .s• e, reel oı ... tala

ma artış endeksi de 106'ya yükselmiştir. Görülen önemli artışlara 

ra~men de artış hızı 58.6 endeks değeri ile sendikalı kesimdeki 

artışların altında kalmıştir. Ayrıca da sendikalı kesimle, oend~ka&ı~ 
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kesim o.,.rasındaki ücret farklılıkları büyümUştü.r. Bu d"Lttumda. da ülkemiz

de sendikalaşma hareketinin, sendikasız kesim aleyhine bir geli!' bölüşü-

şümüne yol açtığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. 

- Toplu sözleşme siste:mimizin, enflasyona neden olup-olmnd.ı

[;;ı ise, işçi ve işveren tarafların karşJı.lıklı çatışması şeklinde devam 

c;tnektedir. Ücret artışlarının işverenlerce fiyatlaı"a yansı tıldığında 

şüphe yoktur. B1..ı nedenle de fiyat a.rtışlarında, ücret artı~laı--ı:ı:ıın payı 

ancak bu oranda. olmak gerekir. Oysa ücret artışlarını aşan, fiyat artış

ları ile karşılaşıldı{iı açıktır. Ülkc;mizcle fiyat artışlarında; ücret ve 

manşlardaki artışlar yanında yapısal enflasyonun, zaman zamc~n yapılan 

U.evalüasyonların, dünya konjonktürüne bağlı olarak hanmiadde ve c..rn mad-

"" "' de fiyatlarındaki artışlarınt para ve kredi politikasının, iktisı:,_::~i Clev:-

let teşekküllerinin finansmanı ile, tarımsal destekleme alımları e;ibi 

birçok değişkenin etkisi olduğunda şüphe yoktur. Sonunda d2. yapıscıl ve 

maliyet enflasyonları nedeniyle, ye ter li olmayan mal ve hizmet c:.rzı kar.-:-

•.;;ısında, dengesiz büyüyen effektif talebin fiyat artışlarına yol r:,çı:ıa

sı kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda da emek gelirlerindeki artışların, 

hem maliyet hem de talep yönünden etkileri olduğu söylenebilecektir.So-
.... 

nuç olarak da ülkenuzde ücret artışlarınınt nisbi cranda fiyat artışla-

rına yol açtı~~ını söylemek yanıltıcı olmayc~cak ve verimlilikteki artış-
.... 

lnra bağlı .olar2l: da bu nisbi e·tki azalnbilecektir. 

~Genel bir değerleme yapmak ge.rektiôinde, gelir dağılı~ı 

sorununun evrensel bicr sorun olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Özellilde de gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı, kalkınran ve 

sosyal adc:üet gibi kısa dönemde birbiriyle çatışır gözüken iki c:ı.;:,ıacı 

birlikte gerçekleştirmek zorunda kalmakta ve çözümünün ertelemnesi 

de, düşük ya da sabit gelirli gruplaı"' olan ücretli ve maaşlılar yö

ni.L:ıden ciddi sorunlar doğurabilmektedir. Bu nedenle ele gelir da(iılı-

::ıına, devlet müdcıhale si zorunlu olmaktadır. Bu müdahalelerle de bü-

tün ülkı::lerde güclülen amaç, ücretli ve maaşlıla:ızın fonksiyonel gelir 

bc.:ilüşür;ıündeki payının artırılması olmaktadı.r.Bu amaç için dG vergi 

ve kamu harcamaları politikası dışında sendikalar 1 en etkin bir araç 

ol::ıc:ıktoc1ırlar. Ancnk sendiknların ücr·et artışlc:ırı yoluyla, enflaş~r _ı 



- 687 -

V8 işsizlik y8l'atmaları gibi bir tehlike de çoğu zaman söz konusu ol

makla birlikte, ııGelirler Politikası11 yoluyla, karşı dengelerin de ku

ru.labildiği görülebilmektedir. 

Ülkemizde gerek yapısal, gerekse sosyo-politik tercihler ne...; 

eleniyle gelir d8.ğılımı sorununa gerçekçi çözümler getirilemeoiştir. 1964 

yılındem i tibaren etkinliği görülen toplu sözleşme uygu.lamamız, 1970 yı-

1ına kc,clnr paras8.l ve reel ücretlerde önemli artışlar saG,lnmışken, bu 

yıldan sonra yüksek enflasyon hızı nedeniyle ücret artışları bir ücret-

ftJat yarışı haline dönüşmüştür. Bunun sonucu oln.rak da yurtiçi fakt:;!' 
-

gelirlerinde 1960-1970 döneminde yüzde 27.35 'den yüzele 36.56 'ya çı1:aı: 

erne ı~ gelirlerinin payı, 1975 yılında yüzde 32. 78' e düşmüş bu.lunmakta

:~ır. Görüleceği gibi de enflasyonist gelişmeler, toplu sözleşmeelen ;;ra

rnrlanrııa oranının ancak yüzde 27 olabildiği ülkemizde, toplu sözleşHe-

lerden yararlanamayan ve de devlet tarafından hiçbir sosyal güvenlik ve 

iş güvencesi sağlana..."Tlayan ücretli gruplar yönünden gelir dağılımını da-

ha da bozmaktadır. 

Gelir dağılımında emek gelirleri payını olumsuz olarak etki

leyen önemli bir etken de, sendikalaşma hareketinin belirli ölçülerde 

de olsa yarattığı enflasyonist etkiler dışında, bir de tam istihdc:.nın 

scığlnnmo.sı politikasına sendikalar:ı.n kendi dışlarında Qözün c.rantlası

nı bekleyişleri olnaktad~r. 

ulkemizde ücret ve fiyat artışla:rının belirli kurall~U'a b '·' C.J·I-·-' 
.... 

lnnc.:c.1amc"sı, seyyanen zam uygulamasınl.n genellik ko.zanmnsı, çıplak üc-

retler dışındaki sosyal ödemelerin ücret-verimlilik ilişkilerini boza

cak şekilde artması, giderek sermaye-yoğun tekniklerin tercih edilir 

hale tselmesi, ;ı Gelirler Poli tiknsı 10 nın öğelerinin gözönüne alımnarmsı, 

bU tü n üc.re tl il er yönünden gelir dnğıl ı:::nını ters yönele etkileyen e[;ilir:ı-

Kişisel gelir c1a6~ılırııındaki eşitsizlikleri giderecek yeniden 

gelir dağıtıcı politikaların da, gelir dağılımı yö.nünden beklenen iyi

leşti.rici etkileri gösteremediği ortaya çıkmaktadır, Qzc,llikle vergiler 

ilk gelir da[tılımını ücrGtlile.r aleyhine bozarken, ·kamu harcamaları po-

litikasının do. bu harcamalardan yararlanan gruplarla,yo..ra.rlanamayan c:n:_;
ı_c.,r aro.c:ı...rı.daki gelir dağılımı eşiteizlikle.riııi a.rtırdl.ğ:ı.. gö.t-ültlekteC::r· 
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