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No.,s.

: Ilumara,
ı
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Uayı.

Yardımlaşma

Kurumu.

: Gahife

s.s.

ı

Sosyal Sirortalar.

ı

Sosyal

vd.

ı

'le

vs.

: Ve S<.lire.

Sit~ortalar

devamı.

Kurumu.

G ..t

Teoride
nıflamasında

yeoilerimiz

raslanan parafiakdl gelir
pok bilinmedi0i

tarafından

oüme edilmek suretiyle
kında

maliye ders

(l). Bu

züken ele

kavramı anlamLnın

~8rülür.

kullanılan

bazı mali~

Zira

parariskal gelirler hak-

mevcut birkaç

herhangi bir

başka

bakımdau

aldır:ırnız

sı

verr;i benzeri gelirler olarak tor-

kitaplarında

da tek bir makaleden
maktadır

kamu gelirlori

yazarların ~enellikle

bu~~

Türkiye'de

R 1

satır dışın

çalışma

bulunma-

totkik edilmeye de::or olarak

l.>u konunun

benellikle

incelenmesind~

rransıa kaynaklarından yararlanılmıştır.

t!'Ö-

Zaten parat'iskal

v.elirlerin üzerinde en fazla duruldugu ve teorik esaslarının

tespitine

rada hemen
bu inceleme

şunu

çalışıldı[!ı

ülke de ,•ransa 'dır.

da belirtmek iateriz ki,

karşılaştırmalı

metoda r.öre

yapmış

için, parariskal r;elirlorin

kelerdeki uygulama

şekli

rafiskal yük ile ilgili
Ortak I)asar
tilmeyc

~jlkı:üerinde

üzerinde konumuzun

bu-

oldueumuz

hazırlanaıış

araştırın.a olmadır;ı

bakımından durulmamış,

Yalnız

bir

çeşitli

ül-

da~ılmama~ı

sadece Ortak l'azar :;lkelerinde palıazı

hesaplar

bu konunun

yapılmak sur~tiyle

ltapsadıgı

önom belir-

çalışılmıştır.

(1) Bkz. ı iialil Nadaror:lu 1'~ori ve I)ratikte l'arafiskalite" !.i aliye ",·~nsti tüsü Konferansları, Yedinal Sari,
S.l961, s. 130 vd.
11

~;ç

bölüm

hali~1de

ale

aldl./lJIJ.<.'. ~onunun in~olant:ao

sindet, önao parallskal colirl..)r1n tuor1k as ..ı..ularl ortn;ra
konul:ı:.ıaya ç;;üı.şl.l.t:ı:ı.utır.

bu töorik

eaaslar~

:~i1.rlno1 L>ülli~1U .110,/duna.

G1rd1t;1

araşt.ırıhıaktadır.

kalerindtt ve
parat1skal
v~rgi

.·<~lirlorin

k.:.ıvrru:n

, ol!r

y~iJ.n Vit 'r;.ı.rkiyu'de

galirin yonidun

üzuri:ıdot<:i

1çet. . a1no

lı\Jlüııı 1s~ ürta...l< l -l.Z·~ :.:ı

Bon

paratiaaal

11 ürlt1yu'd~

kapua1toai

ik1n~1 oöl~dç, T~kiıe'

dayanaruk da,

d.~ hi~;1 ~clirlorln ı;u.rafiab.ı.l

cetiren

liaCl.ll.rnı

~ıtkilt'rinin

ile

~:enel

1noelomea1no

~

rılaıQtır.
;·~irinci

böl~da,

toorik

oaaalu.rı

partıf'i.es;al

celit"'lur (\ürt

lenıa1ştir.

:'1r1no1 konu, purartakal

taya

çı.ıtışı.n:ı, tanım :mı,

itarşl.laştırılQasını

ilt:ili

kOOl.Q'U. ayrılm:.ık

'Jkaik

~;onzori

dn

bırauu.mak

oltLı

ı.;;,.inl

ortaya

velirlerin

kamu
yük

yer

vorJlr.ı-~ ştir.

çıkurtlf.1uk ~a.oı.tl.;.

çoşitli

Ulkolorin

ı_:el1rlurl 1ç~ra1nd.:k1

vt~

pa.ratiakul

ekonora1n1n

t;ttn·:ıl

ara.Qtl.r.aaınna

ı;::ayı:-1

puy1

~~ulirlurtn.

da konu

ile

b!.r !1k1r

a&klOiyla, ikinci

konuda, purai"iok.J.l galirlorin huttuk vo muliye 11Zll1
a:ı.ndan ino•slunr:ıoslnu

or-

kavramlarla

r-uli.ı.'larin tokni:~1

kavr:ı.mları kupoa:.ıükto.d.:ı.r. i:ısu

vcrc·..ık Vc.J inol1l;:.:moınz1

OU.t'4)tiylo 1noe-

l~ol1r k.l.ılvramın:a.n

çe;i tlor1n1,

vo para.fiekal

W;;,rlndo durul:.m

açı.

:auuru.ı.aızdaki
UQd....ı

üno-

pa::·a.t'iakal

Bii.f1 milli

hasıla

incalmwiştir ...

celirin yenid .n

ve

.-.a-U'iokal

d;J.'':ı.lıaıı

1lo

vorr1. kapani tt;)ai U.zor1ndc.-iJ. ut1r.llorin1n

a;:rr::.lau

dördilıı.~L.

konu<Li _ia'"', v,;r•;--1

~al iz-

3

kullanıltın

lerind,)

modellerden

parafisk:-.ı.l

orik olarak,

deki etkileri

t;elirlerin

e;entıl

mız

böliiın,

plan esas

ekonomi i4zerin-

araştırılmaktadır.

T L;rkiye • de parariskal gelirler
ikinci

surutiyle, te-

yar:.:ı.rl,..:.nmak

başlıbı.nı

konumuzun toorik incelenmesinde
alı~ak

suretiyle, tiç konuya

ta:.p.yan

uyguladıp;ı

bölünmüştür.

Birinci konuda, teorik olarak parariskal gelirlerin ö0elerinden
leki ve
flakal

etmek suretiyl"', Türkiye • de mevcut mes-

harok,;ıt

sosyı.ıl

ör,_:;ütler gelirlerindon

~elir oldu;~

konular ise

çalışılmıştır.

ort83u konulmaya

sır~siyle

hımp;ilerinin

Türkiye'de tespit

va teorik olarak parariskal gelir

DiDer

etmiş oldu~~uz

kavramı

olduvwnuz eelirlerin mali ve hukuki

para-

açıdan

içersine

sokmuş

incelenmesine

ve paraflakal 0elirlurin Türkiye ekonomisi içersindeki
öndmini .:wlirtrnult

kamu

haroaınal~rı

amacıyla

da p;ayri safi milli

içaraindeki

hasıla

ve

pa_yının hes:ıplanırw.sına ayrıl

mıştır.

ilç llııcü. bölümde iki konu içersinde önce Ort :tk razar
Olk~lerinde
durulmuş,

vu Türkiye'da oosyJ.l parariskal yük üzerinde

daha sonra da Türkiye'de sosyal parariskal ge-

lirl~rin ~;elirin
t,~si

yonidun

da(i;ı.lımı.

üzorinddki etkileri ortaya

ile

~;:(ınel v~rgi

kapasi-

çı.k<.1rılmaya Çö.lı.şılmı.ştır.

1''.iı.un..
\Ui\ .' .. 1.'17'4\'f
~ı' .u 'o
· J.~.n..u
T .•OL!:·\~

,,, ..

·. ..-~

L'ureb
J..DL~un

Devletin
vellr

için

~orekl1 uaroamalar10ı karşılamak

kayııakları arayd%1

bulıaaya çalıtan

ve

bir 11111

dalı.

olarak ~:.x.7U.yıla f:!irün aaal1ye 1la1 (1), qnı ;ylis7ı.l1n

4aha

r..a,langıoındu

de~ç••

ve Kell,mo

iki yöndon

yerini

rakıaaaı.,
oldu~

Qkcnoıai

ilmine etki eden

asır ltlaaU-lil.Hıral

ilmin e~

devlet

4eYlet

k.avrt.Uilı.na bı

K:·:ıı~ı-~8 •tn

reti:raiv

~örüşler41r.

~aliye
<.ilıi\ki

ı;;.

.

müdalıaleoı-aoaya.l

1k.1noia1 de

yeni

etkilerlu biiyük bir

~öatera1şt1r. Waliy~

bu etkenlerden birinci ai, kavraaının

ı:ı:eltın

etl:.iler1nin

poli tikatn.nın
r:ıoıynea• in ~'

~ol ir

Te

iatıihda.ra

Uaerin-

enel '.\:'eor1a1" oonuou anla-

Qı.lmttaı..yla baaı ,y.aJuu·l~, çar-.vıın kato!ıyıaının

bütçe açu-

(1) Klaalk a,il1ye 11•1 olııı•ak kabul edilerı bu anl<qış
ran.aa'd.a eo p;Ua~ı 1fadea101 Üihllliklti -a.aton J'tao'in
fU oeerirıde bÜlllUftnırt c•• ~!Zt1, Joure de aoitnc•• dea

r 1ı:ıaııcea, .t. aris 19::>6.

c

d tt ,.ransa •da jlaailt uwl1z_!!
e 1_lmi \.Ls~fe k.urulnut id arı Te hukuk ı r-;;drG~lerin
'l.'lWOBAS.~f· - :sıtl, .A..L:U4~ ve D~Z 'ara:t'ı.ıı4aıı bellluendir;i t_t6rül.Ur. !~sı A.yk\ıt u .. J_,.;..n:.~, ... rwıaıs
ı~u.'~)m

flaal178 tlıa1nde ~Qni i~k:ı.al~~l !.ıtt1aat n
atuaaa., o•.~ I l i , u.?, ·.kim 1\}b{) 1 s. 276.

~ııüiye ~~ao

lar1n~

uyr.ulanab1looe~1o1

da

aıtktarda

tük" tım

h~o•~alarının

lar,

li

haroaalaı-:a.nı asaltltı~uu. •

toplum tMl•b1

cU~er ba.cı ıaaarlar

birb1rlor1n4an
~lir

(2), gelir v•rg1ler1niA aa
arttırdı~ın~ or,~a koyauş

da lkinci Dünya Uarbl Mtireaiue

kamu

hQboraıa.

geli~

Uaertndeki etkilerini
~ö7looe,

07aa kuu

vo giderleriDin

lno~leai;l~rdir

o gUne kadar

atı

(3).

taal1yotler1n

~konomik

bullt ba9l1 duaenleyio1s1 olarak bilinen öael hukulr Jd.şUeriniıı ytml. su.rtıı,

taaliy~tlorde

ç~kraıştır

kuu hukuku

Tuael K1q1ler1n1n cl• bu

öneall bir tonka1yona sahip

ort*Ta

(4).
f~aatttUe7onel

maltye ilainin bu

nuou toaka17onel bir 4urua

alması

Jaha da çok

do devleti

ttn bü;yUk bir

Qkoııoaik hayatın

ao-

der,1şm$ler

Ye deYlet11n akonoalk

eorwalula~wı ~ . ıtec;tUtçe

durwauııa

ol4u~

araası,

netioe

~ıca.rar aerkt~a1"

get11"111,tlr ( 5).

(2) ı~kaa .~. /rt;oı:;wı 1 ,. lapôt, 4~pvnoe ttı ettet ault1pl1oat1on" • nevue a.e SciQnC:hl ,•1nıuıo16re, L'Otobre-Dooe•b-

ro 195?, o.4, a.666.
(3) au yazarları ,umi:narıca•d<i ı.':.:,ı..ırıl*.' ve K. ı~uıLa,
Alınııya 'da ı:.. • .tiCdW~IDrJ., AJ'l.'rlo-Sakaon tilkolerin4e
·' SAr
'·.rr ~. w\.«ıA.ilii
.;: ., ..•. {
A •"'• .tı.\u ...ı~
. .....
~i t
...PUt ..- . . . . l.)-.i<iv •'~vi't t
~

ıı

'Lı·~·

b

A

dA..

·.i l ! t ... ~·

(f

'.

Jl ... ;.•ır,;

ve H.u •.b.liLVl.ıO f'clur • .cik.•• l4iohal l!Ol31!L 1 ":.::.rtet

ctıı aqu111b.re, le role dea
do Haavelao", llovue 4e fioi\IDoe /1nd.ll016re, OO'obre 196?, ı-3.4, •• 693 •

aulıipl1oat1on

uitea dau la

et budp:et

ttıôort&ct

•

(4) .bu konu haldn.ncla blcaa A. BAJ,i:EBii, 1-'olitique

1nano1-

6n, ı~ana 1959, •· 46-1•8 •
• · ıt ';ı
.t
D "' n n ı:ıor
.,
1 b
·
....._ .a .. f4
(5) ı.a..
...aa .....
~<.:.• · ıı.euy ••u.u en \ll'gldr ııuonVMUave ,
lıewe de öoieno• ~·1nano16n, .Ja.nYier-;\~ı;ırs 1966, ıs.ı,

•. 2,_,,.

4evl•t

Dur-lıllL bö;rl~ o~wıoa,

laruıı ltartılayabiltutk ·için

sorunda

ltalıaıvtır.

oaraularını, ~7,oııel

Hir
b\itçe

yu.ni

l11'1ıan

kuau barowua-

#~;elir kaynakları

ın.aım devletl<ır ::ı.rtian

aramak

bu kuau hal'-

kflJ"nak:lal'Uldeı.n yararla.nıaU:

aure-

t1yle luı~ılaaa,ya başlamıv v': böyl $CO klaıati: butçe kavr•uıı d.ıQmda yatıruı

bi.ltQalar1n1 ve soey .ü biltçoletr1 de

kapaayan çok geniş bir ailli biltçe kavramı ortaya çıklıış
tır. l:\&Zl. duvleitl!~r iıu•

do~~rudwı

bu tip

ıaaaratları.n

bir

kı.mııuu.n

dı;ından k~ri}ılanmuına

1a1n ver-

Ilitlerdir (6). Buna sebep de millcellat1 çet1tl1

şokiller

de

onu anea-

dott,ruya bi;tç•J

ıtwau uaratıarına katutnıu

tctai

<itıauk

ve

altın4a kaldıp-ı

nel

bu

4\~\moodun

çı.Jta.rlurla

ortaya

.:ıdut~l

kaau yükünün

(?).

hiaa~ttirmeaoye çalışmaatır
kavraaı

au.retiyl$
tşte

Qıkmıt

a~ırlı;;tını

paratiskal gelir

ve devletço

baa~

1lp;1li ör[\titlore giderlerini biitçe

ka,;roakl~ırdan ktırıp.layabilttht

yetltiai

ge-

dışı.

verilaiqtır •.:Jaoll1k•

le :ranaa• da bun1rasunon uu durum (8) nedeniyle puratialtal
i~lir

dey1a1 aon

auıtml~a

.

·ranaı.a

..

pulwaento ••

nında aıı.k sık tartışm.ılara konu olıauttur

baaı.-

{9) •

(6) JjJlaa Louie THCJTCUA6 1 .'1n..mce Iubliqu.ee, f'llr1a 196?,
•• ,50?.
•

(7) Bkaa ;:.laiıı rıalilt!IL., Eaonom1e et 1nat11Jlltiou
o16rea, c.r, .tıaria 1965, •• 130.

tinaıı

(8) Farariskal rollr kavruru >'ranaa. da d.Ot~IDUŞ olup, üaerindok1 t•rtışaalara daha 90k "·rs.naa'da w :·ransl.J
yazarıarı.nd.ö ı.•aetlanılaıaktadır. U7gulwıı.şuıda 1 aalı ve

yorumlanıtı.n4a baaı. tarklar olmakla beaynı ltııvraru. .A.ngiltare ve fia.'1 Alm•uıya'da da
raatl::mı.lır. BKz• ıialil NAJ'.\P.O ...LL:, ~Teoride Ye .frat1Jcte
l'aral'1fl!',.al1 td, n);·a.ıı:~~ Dnati"t;UeU Kontera.oal~ll'l.t Yod1no1 oeri, l:ııtnt:,l%1, a.ı;o.
bukukı.

raber,

yönden

' .
(9) , :uıian LA,· JdU.l\h
ıl$

aoienoe ot de

•• ?.44.

~,i r.ırcel

, ,~.L lth, 'l'rai t/

l.tıı-talation

,~,lamentaire

!in.ano16ro,I ar~a

19'~'•

8

:J,-gulaaa4a parat1akal gelirin böylea1ne CSnes
kaaanm&aı

aal1yeo11er1 parariokal gelirlerin aaliT• 11-

al 1qera1D4ek1 ~erinin bül1rt1lmea1
7önden dUaenlonaea1 191D çaba

ll• l'ara.fiekal. Gelir
ı.
J

den

Kavrqwın ·raaı:uaı..

araflllkal gelir,
aık

al.k

j

rana.ıa

4a 1!ade

Zilaliye

kullanılan

Litorat;ürilıı

tart ı. v-

Uaer1ıı4e

ve

ım koııuda 4uşiin$n

•tad• olduG-u gibi,

l\QD.Üa

n

• ••

aalı

hu-

78rıleriııin • • anlaa17la orta.7a konul.marna.aı a-Usüaaqı.kll.t1:& k&'f'Wi8Uf

b1r deyim

de~lldir

p;elir kel1aea1nln ot1aoloj1k olarak
menin
tu

ve hukuki

harcamay~ corlam~ştır.

mal ara 301 aqu bir de71adir(l0).

kuki

maıt

Tor.1noloj1 Uorunu.

de e on zaraanlarda

yaaanluı.n

YG

(ll). !'arat1akal

1noelenı::ı~•1

anlamı bakıaından kon~a açıklık

de keli-

g$tlrmakte~·uaak

(1~').

(lO) u. Lau1'Gnburger ile ;~.Moraoll1 araaı.nda ı:reqen ,111Ü
tartı~aa buna Urnek olarak ~öaterileb111Dir. iler-

de bu tartışaa ~rıo• ele
durumu 7alnıa bolirtmekle

alınacaGı için burada
y~tiniyorua. Tartışaa
E~.3s.

bu

bka.a Bu $tüt
(ll) ~aurioe .UVV ,;;,li•i;:J..:, ı'lnanoe ~ ubli'lu•a, i?tıria 196;,
.reaıı <.HW1t.\!' da Parattakal gelir 4ey1aıinın
b.ıtkın4a

•• 9,.

kullaıaı.latiJ'a baqlandU.taD aorıra kwıun ve
tüa~arle 4Uten vor1lae78 u~aşıldı~ına deJip•r•t

11aaru'la

dcı:ia1ıı kanuııı bakıadan

4a aqı.klı~ kaV1Jlfturulaaa-

4ı.eına işare' e'ıaeıtt;edir.

o16roa, Paria 1965, •• 62.

akla Iruititutlona

t1ııan

(12) Jeaaı - Oıq UI!JllGOr, "El6aenta 4'une th•~orie de la
paratiaoal1t4" Bew• de ao1eno• at da l'"Fiala,ion
t1nanot6rea, ı•o. 2, Aw-11, }Zai, ,Ju1a l<)tt-9, •• 137.

9

r;orçekten otimolojik yöndttn paratiakalito,

Türkçe eserlerde "verr;J.o1l1k" olarak
"~;·teoal1t.:1 u

aeıllı

ye, Yuna.noa

a1nde, ötea1nde 1 aukabil,
tr,1b1

bir kelime

ilk

o1rlcı;1k

bdkıt'a

·•~tuşe

me~o.na ~

bir

anlaşı.laayan,

kelimedir.
11terutur~o

de parariskalite ke-

lil1leai, J'UA;arl.da bolirtt1(1ids etimolojik
çevirilll

ye benaer
lerıı.ı

ve

noaea" (13)

ctklenaeaiyle

no ltade ett1r1

Türkçe maliye
u~vi

olwı

etrafında, nt~an

Wll.wıılara ~:.elen "1'ara"uın

t1r1lmiş,

adlandırılan

şeklinde, t.;1ıııdşt1r.

ııarçlaJ:"' (ltı)

.

ı~ ı,,:;~ı

(15) 1

,

h~v•\t\J:ı.Ka

ta takim
·• 'J ~r~s1J'&

anlW~ınuı

•)iıl.\li a

blr

"1err;o;1-

b ona er reaia-

ve LA.i.l:.• ..l~E·Jhl/,_Ji çertriainde

.Ll.~~klü

uvergi bonaor1 gollr" (16) fdkl1nde, bir dttyimtlon daha ç
tanuıu. J{.U;ın

o1r

tort.ı.e,

Tü.rk:;o de bu

l..u.ıdl.Nl.Ql•ırdır.

Lls

;;A.uARo,.ı..._.

•nun

qok

kanuı

.CikrJ.n~ xatılllak

adau-

r\tlt1yle (1?) parııtlsitalit~o~ k!ıitl1mes1nin 1Nirk mwli l1terllkullanıl.maa:ı tarartarl.J'ı.z.

t·Hr;;n.de de
(13)

Diotioımaire

Jthimolop;ique,
(14) H1hJ:t BAYAR, Amae 1-ialiyeai,

.........,-,_::>46.
';)lt 'l

t-.:1r' paratiakal1te,

:Libra1ı:•ie

c.r,

Larouaae.
;.ı$ 1 Istanbul l9(:ı6 1

(15) :· .rL;~U~iA!ili. 1 k.ialtyeyo Dair ·retkik:ler, tatanbul 1950, s.n vd.
(16) He.Lr\U .. J.it;;f.. ~-~ (çe~ıH.·;.LKl~..:J•), :~aliyeuin ~-:konomik va
ı:'a1iolo~1ik

".reoriai, An.karu ı·~:q, o.l31.
Lelahattin T..liC: ..~ı, "Verg.i va lMnZtkri l.Jit~er Kamu .-elirleri A.raaındalt1 LlLJkilor'' • ..:..:J.J,,h, 'J• V, !J. 1:,
... ;?(.'·

(17) i\AD~HO~LJ, ''llu fı:ibi teknik "" müphom ter1mler1n autlalta TUrkço karşl.lı.kla.rını arru:ıo.k Vlit:fa o m~thuau t u

olarak 1!ade

tublrldr yarat-

~taeyen yenı bir kısım
olmayaoa~Y,l.nı·ı 1lcu·ı aurert.Jıt p<!'4rı:ıf1Bka
l1tu dey1a1n1n d111wiad~ de uyn~fi kull~ılmasına tura.rtardır. hks.a a. 1;~2.
::ıanı..n

yerind.c.a

{O

ilerde

tunıııu.nda.

tıa.roa tuın~er

liri

gürüloco:~i

da

bir kavram

~~bunu

üzere,

sebep

Da~n.

dG,

ı.lttvle,tn

kullanılmak

mal1;;'ttC1lur
baı.:tk,sı

VtU'f'idan

paı"flfis~.;alittJ

r·aru.nt1

kin bir

uttikl~ri ver;:1lılr1

ransa • da kamu.
çal:ıtjmts

olab1lm1~~1r

olan

1'1sk&l

r;e-

aç1klı~a

ka-

ole

deyi:al içttrain-

salmlli id.areltt-

nl':llı.şlardır

()O).

tı<;ı.klıt:u ~ ••vu;;ınaaı.

ı'~dlirler1nin aı.nı.rl.wııw.euın.

•ııııvtıtntairt>

oldui;u

Guhuma.n'' ila

1964
.il tv-

mı..mkün

(21).

"lnven'ta1re
mıamükllll

vo:rn

dt)/;işik

altına alnn.ş

O<ızllurı. d.a

ravrruu.J.n biraz olaun.
yılında

euroti7le

gönı,.ılt

olmuştur.

bütün kamu trttl1rlurini (19)

rin tahs.t.l

ywu.n.

lv.-ro~

parat1.skul.1 tEt d..ty1a1nin

yurlwrd$

VUŞlilımı.ut.uıa

bir kwrau co-

ifade Qtmektedir (18) •

i~5atGr1lı:ıek çabası,

YU

ver:t.iye ve ne de

ol.mqı.p, k.~nd1ne ö&~U

.uu.,tüne .kadar VQrfti veya

kill~rda

n~

Bohuıııa.n''

paraf1akalit&y1

tunuıla

beraber, 1ler<le 1noel1yeoeria1a tokildo, para~al1rlc;;r1

hlr

:qta, ilk olarak bu

eını.!lcuaaya ba;_:~l ı tu.tt:auştla'
aını!l:~ırsa.d4

aonra.

yazarların

(.r?2) •

para-

(18) Hks. at.~ u ııtt üt;, a • 13 .
(19) üurada söz konusu edilen kamu colirler1 şunla.rdıra
milli piya.nrro ç::ol1rlt:Jri! devlet ~:ikı gelirleri,
m111ı tş'};abbUalor1n r;ol rlori, ıaalı monopollerin
r.:elirl~ri ve ba~tJn d@ harç v• para oözası gol1r1•~ dt r. '!-"
·- ,\.~~,
.,'t\ s. 1''7
r.ı.
ki •-la
? ·•
(?.O) .:.. n.t:iot, •· 304.
(21) L Jd:~ar, a. 1~7.
(2Z) Pka.a .Lu atüt o.ıg.

H

kattli'Uıtl. haklc:uıda ,-apa:a.ş oldukları taaıalarda

!18kal1te

aa <;ok bir

birloşaıe

ae3'dana

geleb1la1şt1r.

:uat para-

ttakal i tenin ,yaaarlaroa yapılan tanlJiı ile bukuki tanı
mı arasında bazı

le ilerde
l~rin

aqıklanaoatı

Uu fuklar 3aall1k-

Usare, pek çok paraflakal

~elir

bakıu.t<lan lut.ratlalc:alito itavrwaı ,ıı,ında bı•

hukuki

l'>.lkılaıasır:ıd;m

Ud

ıaewuttu.r.

f'al'ltlar

dO'lfn'-Utttvh.r (. ') • Hu ;rUaden bia burada her

flÇıdan yaı11.lan tanımlar

üaerind•

ayrı. ayrı

duru.oa

·:ıa.

Yapılan Tanıllları.

;-;elir

I ar"'fiskal

•' .ılan

tw.ııcıları kavra.1'lın

kavriı\llı.nın

yaaarlaroa ya.-

soayo-okoncxailt yö.ni..4ylv ilgili-

dir.

.r'arafiaka.l p.:elir
rik ilk

(~ ~öre,

bir aakaledQ

yap:a.ldı~ı ~ör~l\~

purat1akal1te "ekonomik ve

r•j1ıain4tiı,

DkonO«<.iit

derl1 'oplu ttto-

tar.tıaını.n Fran.eı~ yaza.rliiı•ından ~i.!.i• -~- ..ı•.:,;,.,Qil'

ratından yazılan

11k

kavrat4ının

bellrl1

örf"~i.it:lor,

argütluı·i JlııJJ&~bına

aına.çlaru.

ta•

(?4).

eoay~l mJd~haleci-

harcamak Ilaere ı !:üdGal.U

BhUJlek örputl4ir1 veya

aoay~l yardım

3ü. b1sa~.ıt aösU f~Ç;)n örf.-tlt ve;yahut da

de'Yletin ıa..ıt nıırtrc1l(;r1 t•"Aratından re • sen tahall odilı:ın

Luoi~n ~~ ..ıU.. •ın ;ıapaııı

(:?') ilvV.:l\;, lft Se 93e
(24) ı;ıJnvt:tr, •· 144-145.

oldur,u

tunı.m

i su

tır. \>na ,_::ör" parat1skaliteı ''kaau kurwnltJ.rı. ve genel
;ıltarlarla

cıyla yı:.!.

1ltr111 örgUtlertn.
~equn

bizaat aöaU

örp:tit;l.-lr

örgütlur lehine

turatından,

tinanaı~.uını.nı sa'~lamak

v.ıyahut

da

bun.J.r1.rın man•upları.

ama-

idiıra

ve7a

biame,lorindon yararlauan kimaol•rden tahatl edilen ve
takaı d~vlet

büt9eainde
·ıanuıaı.f

nanoea -4 ·oli t1quea ''

berab\lr

mik

kısa

,. ·;konomik veya eoa;rrü

~·lirltır

,u

vo

vuya

aoa;ro-okono-

yarı-kamu kuruluşları.nı.n

amaoiylo bun-

faydalanan {.ltaa<d!lerdon

gelenekBel

tahatı

edi-

kurucularından olaıı

tiak<al gelirler

ı;.ıcll1ye

<t,''itimi

d..ı.ş1niıt.

tilkeler1niu oldut'u e·iol mal17• ila

okonom1y1 birl~şt1rtnı, m~.ııi-akonooi

dira

dttyiıal

para!1ek.al nlteliktak1 rel1rl8t•d1r" (26).

an~o-aı.\kaon

d1a1pl1n1n1n

".· 1-

t,uıımı venıiQ bulumaakt<:~.4ı.r.

kaaıu

ranauı'•:\a 1
çıkan

parutiakcıli tenin

t1nana1!1ımları.ıu karı;;ılwnu

ların hi&mütlttrindfıtn

lan

ki 'ab ında paraftakal i te

da ol aa yine

olarak

U.ı V .t' . di

bir kavram.olarak n1telend1rmakle

ttavr&lflı hakltı.n4o.

ba~:uun.a

(25)tır.

J•lirlor"

,. r!lnaıs aul1;;Gc1c1

u.dlı.

(flou~)

ni bol1ra1a

~ö•ütm~y~n

hakkında QU

1..

·~'oonomie

tinancitre)

1

.t.:i..til~ •ele

'\.lain

qoltildo bir

varraekto-

ttWı.s

Hj'Q1'af18K::Al f!~ttl1rlor, k1ş1lur1Jl V8:f<J.

para-

tiftUat'1Jl rre-

lil'ltJri üzerinden aorunlu ola.r,.k. allJla.n miktarlar olup,
apositlll blr

miJk\~llefiyetta b~tl1rli

nı amaoı.nı r~üdon

(25) J..uoien

•• 19?.

if. . UL 1

bir bUi;iinün

1"1nwıaaa

relirlerdir" (27).

So1\4nCe

(26) D:.:/ .R- "ZJ.t t a • 9 :S •
• • • 13;:~.
(2?) i}ı:U'J~~.

ıat t6otın1quo

!isoalfiSt 0.1,

--T, Co
Af\.!Ar:::---: ., '

'V

l?ı

Tia·k m.:.tl1 litaratürlindo ıurar1sltu1tün1n
tHk: t J..lllm1 tsX:lAL tara!ı.ndan yapı.lıaı.ışta.r (;.~s). Gayur pa-

ra.fiokalitüyi,

"vor~;1ye

lond1.rdikt9n sonra

•

reeaı

bentscr harQlar"

-şokl1r.u14t (lcyiın-

''vor~17·:J b~nzor h~çları

"'

r~smı, yarı

ni tel.iktaki ekooaalk, sosyal ve mealokt kurul~ı

ı~rı.n, .rapt:l.kları
d~ın

direkt

•~

hizmetlar

1t'adu oder''
n~zı.

çe~j1tl1

adlarla

aldıtdar:ı.

.rasarlar iso para!1skal1to:;1 t

v;.:trr:i

ourutiyla lJ'-'r&fisk .ıl

k:,raktıJrlerini

ortu.ya

ile

Vt:t hru-ç

~-uliı'l\'.tr1nt

nıml~.ırd~m yararlaı'lı'i.uk
f;.~t.1MJ!Jk aurSıJt1)'l~,

ınuıla

k.:.ti'tJılaştı.r

onlar.dun

ayırıo ı

koym~ı.ya Qalı~mı:.~l .ırdır C~)) •

.conuç olarak buraya k:u1a.r

ya

nizuıütlor

!J$klind~ taıu..alaaıştı.r.

makt~~ kaçınaralt yu.lnı.a
ınak

bu

endirekt bir çokildo tayd.d.lana.n ya da flJ.3-

nalanaoak dururada ol:wl.ardan
paraları

karşılı~ı.nda,

de:~~indi.:lmiz

ve dtt.'':içik n1tal1klor1ni bir

taar~a

ac)ayo-li'otlioı:ıcı:u.i:l&. yt~nd.{)n parat1Bk.rıl

btlir&
Yarafisltal nüir aoayo-akonomik

dovlet

ıuiida.lullaoili,~·tnln ;,~;tniqli:}Lftı:Js1

h~.ı.rcwııalarını.n

(?8)
(29)

bir kl.&Ullnl

'.ılarıda

sonuou artan

karşılayarak

balirlt

kaıau

uaoıa-

için kurulan kamu veya

rın ~erçakleştirilmeai

niteli~~ndeki ekonomik,
.

bu

sosyal veya mesleki örgütlere,'

amaçlarının finansmarıına

hizm~tlerinden

yarı-kamu

tahsis edilmek ve

bunların

yararlananlardan zorunlu olarak tahsil

edilmek üzere, kamu otoritelerineo 3elir toplama yetkisinin verilmesiyle ortaya
Kaınu

çıkan

bütçe

dışı

bir

çeşit

e;eliridir.
Bu tanımdan

yararlanarak par•.ıfiskal gelir-

lerin teorik 8galorin1 fJÖyla

sıralayabiliriza

1- l'arafiskal gelirler özel va belirli bir
d-lluıca ayrılmak

üzere tahsil edilir.

11- Ödemeyi
bir

eldo

çıkar

etrııeoi

yapanın

bu ödeme

karşılı~ında

~erekir.

111-I'arafiskal gelirler devlet bütçesi içerainde ::;özükm.ezler.

iv- Paraftakal gelirlar zorunlu olarak tahsil edilirler.
B. 1-'ar<ı.fiakal \-;elir Kavramının .dukuki Tanımları..
Pa.rafiskül p;elirlerin

zenlenm.oai,

uyculamanın

ileri gelmittir.

İkinci

"'ransız

kanun koyucuyu

hukukunca dü.zorlamasından

Dünya liarbinden sonra

~:·ransa •-

da ~iiohy rejimi aıtında gidilen liberaayon ile (A))

aoayal ve mesleki ör(,ütlerin gittikçe artması ve

örgütlerin

mensuplarından

•

ou

para tahsil etmuleri kanun

(30) .Bkz. ı LA-· ,J:iJUill<.C: - \'iALIW~, a. 245.

ıs

~oyuouyu bu t~ibi t:~elirlorı. de verr1 glb1 düa~nlttaıt~
ı·unda bı.rakaışvır

9
l11ylo

(jl).

Aralık

püratiak:<~l

ao-

1948 Tarihli

v~rr-.1

it.~rarnamo

rdtormu

r-e li rlıJrin : rarıaa' da ilk

olar·.ı~

atanun

çerçevesi içersin~ alı.ndı~ını görmek~eyts (~2). K~r~rna
monhı ?61. ~addoai .''kunun t""ratı.nd.an k.onulmad.ıitça ve y1nı3 k. anun tararından matranın
kınd.,i

t'llapi t1 vu

yutki verilmudikçe hiç b.i.r

t;.~ısil

r,>;:t&~ ıa v~

htl.l'Ç

i"itli.

tıak

knıau Vtt)'IA

Gz.;l örgütl-ır ı~nin!l a.luı~maz ve fi.Yatlara üsetth.•ile-

mez·• şekli nd u t>lr h~k.am :~utlrru<.t!!i.lı.ı • p.ar&~J:'lıt~o.l tr()llrl;;;-

ri.n

şu

Ü!i

şartını oı•tay&. &oyıauş buluruauktaJodl ı

sil t1dillr.
11) .hm'Uu

veyıı

Jaol

h~k.\lk. tjz..:lk.i~tiluri

l,J!1iflf;t

ta.nail edilir.
1.11) hia.l vuya

rıiz::,vt

tiikut1oiui voya

alıcısı

i;ı.urlnö kanwıi. olarak inUcaa ettirtlc•;ilir ( ')).

üç ::;.ırt:ın btr ta..'l:uı ortaya koym.ııdı,!l. nodeni..ylv ~:.\irafis

l{a.llte ıccnusu U.z~,~rtn,~ (hlkuki. .;.;·i.>ndtJ::ı. bil· bwllrlillk.

'i$-

(31) ı.cuis 'l11.. :;o.r~AH, "inancoa ıubllquoa, rarls 1967,
s. 50'3.
; .... 2) ;~u k..ı..u-arnwth>D1n baqll.k L:r, 7. purar~rarı. ''r'aratlsLkal ,ölirlerin ;JÜ&dnloruıoei ., v~ alt b~:;lı\·ı ·,~e~.;it11 I~urulu:,;lur lldına iapılan 1'aha1lat·' adını ta9ı
f!laktadı.r.

JHAPhA.L,

a. 6;)-6, •

,,
hazırlık çalı.9fitllar:tn:a.

oa,as alarak, par&tiakal p.:olir

kavrar.ıı.nı şu şttk1ldo tauuıl;J.ıaa

yoluna rr,i tmifJ}t1r ( ~) •

"~elirler, r~enol

''l'ararialtul

olarak ekonomik,

uuutl\tki veya aosy.t~tl lıir ar..ıaaın r;arçokloşmesi no<!eniyle
belirli bir hiuetin

J'apılı:aasına. uyrılmak t~zore

konan, fakat, ;.' ulirin ortaya

t:.Ararından

rına, raatranı.nın

va

h~roanı;

yu.

tam&~er.ı r.ıa.li,yo

devlet

çıkrın.sı Qaı·tla

vu ni apot1ıı1n tavinine, tansil usul unııt

kontrolüne

ş~kl1cin

aıt

konularda

r.ıevzuatı dışarsuıda

ve bütçe

ve-

kı.aaen

bU'u:a.-

lan zortwl.u &btlolurdir". ,
ü.ınıştay• ın

lir

bu

2 Ocuk 19.59

h•Jldtı.n•1a

n:ı.ma :Ctistlanı.r (3') • Buna

twı.ı.aı dl.şında,
1\ı.ri'ıl t
t

pari.l.flskal

~e:e-

'o\f

omirn31U>.)de de 'iÜyla ta-

öre ı ''Dovlvt1n, idari. takai-

tultın

ve bunlara be:ı,flı idari kr.ımu kurualarının dışı.zıd.a

k::ılan

kwau va

veıya

sosyal

~)z\ll

uıaçlar

!lUkuB: tUaol

kişileri

için tansil . dilen

lehinu
paraıar·ı

ılitonomik

para-

ftskal ral1rler1 aaydana !=tSt1r1r.

(34) 25

T~uua 195~,

l'arir.lll kanun para!iskal gelirleri

dtlaenloyı.Jn una kanun. obıakla buratuır parat1s.~uıl1te
;fi t . :uıu.lamaaıo, bu b~ı-:3..\ııdan l::o.vraml.n anla:Jılınass.
U.Ql.Sl.lldan. büyma: bir boçlu~ tıleyd;nw. :::~etirv&1şt1r.lıu
l,H);}luk ~anun.m 2. ı;ıuı.ducfli.nd$ tıanre:1 r'>ulirlct"in paratiskal ;"':elirlt~r oldu,'u t'~kor tttkor aayıltfl~ euret1yla btra.a olsun lıaf1tl~ttl:l1:1 P'1b1 ayıu. ~amanda bu

ÇHktld.o h.iç olaa1u.ıa sc.mrad~uı :·ru.ruas.~ üanıııt:~yının
.f4paca:':ı tanı.~a.da bir 1f}1k tutulab1lm1şt1r •
..;,; ~·~.H : :Jil t &e

(35)

n~ıv :J\:;ı·~u,

97 •
•· 91.

~~etireıi ştir·.
v:1r~U~1

{5urıa ~,öru

Bünonin .?1

pu.rafiukal r allrlı1rin

Arulık

yi.iriirlU~o

aour.u~:.1 ta.."ıaillılri

·;-nrihin<bn

::.uıo&k 1•arluentonun izniyle l.'Oihakiindlır.
:örüldüi:<~U üz~dr~

t,ı.nımliiArl.n i.t.mtıün hopsi

kanuni

parati.ak:al vol1rl·.Jrln kabulünü ve taha111n1 ~ aı•lamuntoya
bırakmaktadır

lorin

( JG). f;l teki m,

ucay~.J-ukonomik tanımı

kabulü, tahetl1 vo taha1.1

runzıa' da para!'iake:.ı

içerisine giren

ı;•1kl1

bdk.ı.nu.nd

gelir-

:ıu ~fllirlor

m parariskal

t~vıl1.rlılr1n k!ılllu.nilik 1lk~~sint5 uymadıı?ınd•uı üultuki bakıa
dr.uı

purai"1skall t<~

güvenl1:ıt

Boa,1nl
a.,~nayi

odalnr.ı,

i:tavr.;ımı dı.ç:lrıaınüa

ziraat

primleri,

odı:.tlaı.•ı Vtı

kal:na..ktadır ( 37):

barül.:ır.,

tioıaret

kuçtHt sanatkar

ve

odaluı

aida.tlal'ı..
~;u

kanuni

4urumd4'1 diyttbiliri z ki pa.rafi&k\j.l galirin

.ttavr..!f.aıl. ; ransa' da mvslok:i parallskal aidatlar ile

t'losyul para.f'iakal primleri
fiska.l
,.. ~a)

\)

.

elirlerin

ltap~ı.na

al:ac:.. dıi;ı için, p'.i.rM-

oca;~o-~.ıkunomik ltavra;nındm.n

çok

dardır

( )6) 'lulnu~, ? OcHt.k 1959 t"ırihl.i ic~r(lrname :Jara!isk.al gelir·l-.:ı•in ;,;&;)ulWıU, ilrili b~.IGa.nlık V(') ıual1ytı bnkmı
lıi\ın:ı.n tok.llti ile ... ıımıqtay t~ira!ından ~ıı.naoa.k bir
:t~irarla da .ınJ.r:ikU.n kllllHJıtt~idı.r.

ı:.u hi.ütUili ı-~araf'1skal

pl'lirl<Jrin hukuki t.Htıkl.mdrm 'o9laştirilm•,)s1nı.l'-' a.yr:ı.ntı
lı ş~kilde tartıiıla~a~tır.

(37)

~)aha sonrJ. çık~n ;nf j:"'uatoa 1%1 T::ırlhli krıri.trnaao de
bu tip ::eliı.·l~ri' yine aynı nodt>.mdt;n uolayı, !lill"'&!1sk.ul!to kapamu. ıç,;,r&ine e.lı:"Juıu.~tıJ:".~·k&. ı'rw:.trOHAB,

a.50).

(38) ıluvorr;ar pur-illaltal r~elirluri ,dar öulamda parıaf1ak4ll
fttlirlcr vo r7.0ni4 anlNDüa parat1sk.u.l e:elirlar clmi\&.i{
tizure,ik1.re qırınn.kta Vt>l dur aı.ıl~Mki p&rafiaiccıl e-.ı1 irlurl,,:,ı ,para!iak.:il . ·ulirlı'!rln üukUki k.avrauıının olrbirine yal;la~t:ı ~ını lJ,~llrt,ll·>Jkt·ddir.jJ ·, h . ...,\• s.9~ı.

J8
.ı II-

.i'araf1skal · alirlerin Çe şi tl i
i·a.ra!isKalit<Ju.in

lwauıaaı. Ye

t~zu.tıu.nda

twa bir birlif';o

paratiaital rçelirlerin qok

k:avr.aıaını.n çaşi tli

iiokillorde

;;;ırııflatAaları.

çeşitli

varı

oluQu (39),

aınl.tland.ı.ı·:üiDaaı.nu BGb&p

ol-

:auştur.

laratiola:al Fel1r1Qrin ilk defa ;'·rana;a 'da
yllında

·1 nventairö Sobum:·.\11'' da

şu şekilde

bir

19'ı6

aınıtlwu.ya

tabi tutulduf~u ; örrookteyla (4<.1).

(I) Vorç~i da1relor1nc•, çaş11il1 otislorin ve ka•
mu

lturunıları.nı..~ uaı~ı.msı.z t1nmsmMlurı

a11aoiyltt tahsil ud1-

lt~n harçları

Bu kurum ve

ofial~r envant~rdo

qu

şükilde

aıralan.~tadır&

(l) Ziraat

Odaları.

(2) 'l'icarot ve Hanayı Ode.ları ve Dit.tur ;,;:~alelc
Odaları.,

(3) Tab:ıl ".'ret1oil•r1 ;Jilli Ofisi,
(4) t.~1lli '.rarııaaul Dayanışma .·onu,
(5) Limanlar,

(6) ~ı ayvan ve .Bi tki ~i' et!şt!rme ~aıı~

onu.

( 39) :irne"'"in :·rı~nsn • da ptırii!l!ikal ~~;el1rlur1n hukuki kavramı
çoı;1 t

içersinth kt.Uun ve B:? ayrı örgüt tara!ıııdun 108
parufiakal :::ol ir tahsil ed1lmektud1r. lJ;;lJ ..•h .i~•

u. 95.

(40)

19
(li) Sosyal 1Uk:i.iınlülüklerı

...nukl<Jri

Cl)

:~11~ .,;,ı

(2)

~oayal

C~)

-::oretli :a;t1llur 1

(kllooationa .t'ail1alea) •

Sigertalar,

(4) L; j~atıala.rı,

(III) t:ıuelelÜ. IükiAılülüklera
(l) (}flfltlll örırütleroe (rııııt ONanoı.lı.k. .·o-

nu, i\aııi. Mullaoeret ?onu, Uilli utnaıaac:ıJ.ı.k ~or.k~ra1 ~"ibi)

tahsil

&dil~n

paralar.
(2)

1yat

nyet.rlıııuılun

1lu ilgili

alınan

ka-

rarlarlJl tnhe1l1n1 önr8rdü~ r,-.:elf.rler (T"lki .dic1 da.rç-

lar,
nıın

.riy~aa Araqtı.mu, ~;ttil:-

vo

Dt.mı,'Jma Kurumlarınca Alı.

.Uarçlar va.).
1 araf.iı~kal

•;·elirlurin

llln

aını.flw:ıa.ları.

ı.Ai;

JHL}C,:·.Ji 'nin

lor1

Afiar,ıdo.Iti ı:Jek.ild.a

1çu:reindt!l

isı;;)

aını.nar!laoıdı.r.

ya&\:ırlar taratınd.u.n yapı

en

rı:enia, olanı Eı!~nry

htıatır,

dört ana ftw"Uba

vo.ratiskı•l

ayırmak

p:el1r-

11uratiyle

1no•lomekted1r (41).
(I) Duvlet

Para.t1s1trcıl1 tHtti:

(A) ;~~onopol r·ul1rluı'i 1
o~)
alınan

r ama:ıvn işoıl adilw\i)ai;;J .}"tll'lvrdeıı

Mrçlar(ta.Ye aur loa looaux 1neu.Ct1aaaaen'C oooup;Ja).

ı

o

(ll) ::Jtonomlk '.Jıltarlar Nedeniyle Keu ,t;:uruluşları.
Lohino

Alınan Uuıçlara

(1) Ziraati ve •rioaret Odalan ile horsalar
(2) "-üı&lakt :lıof:)Utleroa '~:ruıaıl i~d1lon Aidatlar,

(III) llat vo KUltUrul Kuruluçlar ~ohino Alı.naıı

ttarçlua
(1) Oael
TW:ısll

' ..dilen

'li;yatrol.ruı ~·eı1şt1r1lmeo1

t91n

.t~aruıu,

(2) t;inelld ~ ..n4'i.iotr1ein1n :.iol1tt1r1lmee1 1çln
't;aha11 i:41lun l'br-'Alar.

(IV) floa7al

aır

örgüt Lahina

,; u&n OUAl'f-t,\:r • da

,·~1Dall

dld'Çlar.

paraf1ıü.al ~lirler1 ~~

ana

r-;urubf" 83Uilaktadu ( 4;~).

(I) T•lat1 ..d1c1 l'aratittkal Harçlar ( 'baxo
da

pti~~quatlell).

nunı.ar, kÜlı. 1qletaıeler4eıı karaı.z 1ş

lo1imelor1 tirldllee etaf.tlt maoiylo,

als.ruın parafiaık~

!mJ.V-

lardı.r.

( l.I) noa:,ro.l lilltUıalülUkleı-.
(lll) :rotesyonol )rqtitler4en ~lınan ~ldat
ıar. Clrne(j1na f.lmi araştırma tonları.rıaa tWısil odilen
ft~l1rlf)r)

(IV) Kaunu
ttınaT1oaret

K\U'UJÜarınoa Alıne.m

Odalaruu.n, t)unayl

A1clatl• örne-

Udaları.nuı f t

di.Eer

uuuıle-

.21

k1

8r~~tl~r1n

U,elerlnden taholl eta19

lf.; '.J fJ{{~ .~,

oldukları

aldatlar.)

tahsil ettilü.erl t!:el1rler1 h.ukuki. pa-

ra.t'lakal

~llr kavramı

alanları

11ılbtırly_lo,

1çoroino giren

6rt~ütler1

faaliyet

aoAt1ı.<lak1 9eıd.lde •ıru.nuı.r-,tı.r

( ,_..,) a

(I) Qe,1tl1 Uallard.a L~ealeki. :Jre;ütler,
(II) Teknik

Arqtı.ma

:>rt-;ü,ler1,

-(!II) ı~tyuaları.n Ayarlanmaoı. lç1D luru.lzur; :Jre;Utr-

ler,
(IV') :'retimin

Iala!ıı.

Araştı.l'lanyı.

lç1n . orekll

tap-

mak lçin K.urullluo .Jr!r,Utler,

(V) Iiad.yo - Tolovizyon rurumu,
(VI)

tıesketl ıelabı

tç1n r~uruımuQ 1rglltl~r,

(VII) Dayanı.şaa ve Yarduıla:;aa ::,rı:;-Utleri.

Parartakal gel1rlorle 1lv1li bu
auıllU"

görUl.dü;;u Caore

çeı~~1tl1 aııu.tıa

onet1tlıayonol aı.nı.namalar<lır.

ı-ani

sadeou Kurumlar el~ alınmış ve bunlar1n nukuki eta1ıUl•rlne
ve

amaçlıu:-ı.na

Bö)"'lıl

bir

tr.öru paraflakal

eınıtlaaa

~~elirlor aını.!'la.ndırı.l.ıu.ttır.

io(i, konuyit teorik bir

bakımından yat\lra1sd1r. Çünkü, kurwaların

vu

uuıQları.

det;işab1locac1

samana r:öre

k~• tk ıda bulurıaıa

hukuki atutHlerl

glb1

bwılar

her doY-

lotin hukuki b~inyesi 1çersindu do qer;it;li şekillerde e>r({a-

nizo $41lab111rlar. Bu
tlt;Uayon\tl bir

bakımdruu

a:ını.tlama

yerin,;;

parallakal gelirleri
fonks1yon~ı

bir

o~

a:ınırluııa

2..2.

ba~~ıı

kanıraı.aca

tutmak (44)

zarları.n

kend111~n4en

ortATa

~.1tekbt

r.akk:ı.ndu yapaış olduklar.ı.

parafialcW. gelir

lurdan n:;al!1daki .JUkilde

daba yor1ndu olur.

şöyle

bir fonltelyon\Jl

ya-

tanu-

eını.tlwna

çı.kmaktadıra

(1) r::osloki faali;,n:ltlor ile 1l~cil1 paraf'1Qkal
•.t;ulirlerı

Jrne;t;in 1

-

'l'iCtırftt

rın, J~aroları.n 'i.~olor1ndon

(2)

:Joay;.ıl

11rlera 'Jrnesi.n,

ve Sanasi

Od&ları.nın 1

it,orsala-

tabsil utmio olduklar:a. paralar.

taal1yetlorl• ilgili paratiekal ge-

~m.ckl1

6and1t·;1 ve aoaysl

sigortalaı..

prim-

leri.

( ')
~alirlera

>:konoıaik faal1Jotılerlo

JrnQsin,

Jcavuştur.ıua.k

t•fVik etmQk veya istikrara

piyasüları.

i<;in kurulan

1lg1.11 ,paratlakal

tonları.

finanse

IJt~ıuk ama.ol,yltı

t.<.ülall ol un<An paralar.

Ktırf;ı.lattırılmaaı ı
ı-ar~riakal
klllındruı

ook

l!taYreualurla

;:?;eltr

yaklaştı çı

kııvrwuını.n, :..ıaollikltı

k.arı;:;tırılmaaaaı.

sındaki hudutları
ı.

vor~1:1

harç,

~.or0t

t1b1

d!~~er

için bu tt1b1 knvrhfJn.larla ara-

keain olarak

b~lirtmuk

30rinde

ol~.

iiarç va i'arafiokal r;..:lir.

(44) · ·onk.siyonol

sınıtlaaaa

parafiakal r;el1rler1n tahsil
önUndo trulw:ıdurularak ya.pı.

~<-d1ldittlar1 a.r.ıaçlar t :öa

lan bir

vo

anlwa ba-

ın.nıtlGa Şüklldir.

2..3

b.izı;;ıetltJrindan taydalananların,

olarak

ödtıdikleri

tanımıyla

(45). Bu

yakınlık Du V ~H,, .:.it

i- Oaal bir hizmet

11- üdemeyi

k.arşılı~ı

şeklinde tanımlanan

parafiskal Gelir

bakışta

ilk

laşmaktQdır

paralar"

bu hizmetler

yapanın

harç bu

kavramına

çok yak-

tarat'J.ndan

daı

kar~;ılı.t~ı alı.mııaaı,

bu ödeme

karşılı~ında

bir

çıkar sa~tlaması,
şeklinde

özetliyobilece;t,imiz iki ortak özellik olarak be-

lirtilmiş bulunmaktadır

( 46).

Bununla beraber hemen belirtmuk isteriz ki
bu t:-;ibi ürtak özellikleri bulu.nmusma ra;";men
....

l>ir tutmaya imkan yoktur. Zira.

kavramı

lı

bir analizi iki kavrc-J.m
ortaya

şekilde

araRındaki

anıltlll

kavramların

iki
etrur-

şu farkları açık

bir

koy,ııak:tadır ı

1- iiarçlar sadece dtJvlet 1 vilayat ve belediye

rı;ibi

k.wnu idareleri

paratisk:ıl
larınca

p;elirler

tahsil

şansa,

kaınu

idareleri

şahsen

k:arşılı(ında ~örülen

kamu kurum-

hizmet nerhan-

görülen bir hizmottir. l·aratiakal

gelir ve bu ödenen para ile
(45)

dışın<Lıki

edilm~kt<Jdir.

ii- Ha.r9

E:i bir

taraf'ından almrw.sına kargılık,

au~~ıanf.m çık<:1r şahson olmayıp

ö·~YAl< harçları idari harçlar ve verr:;iye benzer harçlar diye iki k.ı.ama ayırdıktan sonra vertriye benzer
harçların paraflakal geliri karşıladı -~ı ;;cörüşündedir.
Oysa,kanımızoa paraflakal harç(vor,;iye benzer harç)

yerine paratiskal gelirler tabiri
cın

böyle ikiye

iki kavram tam

olurdu. OAYAH,
(46) lluver.-:;er, a.93.

kullanılsa idi harayrılarak incel~ıtıJH:lsine lüzum kalmaz,
olarak birbirind~n ttJf"rik edilmiş
s. ~4:?-244

bir

bir

meale~e,

toplulu~a

g8rülen bisaetten taydalanma

tekl.Uıde dolaylıd:ı.r. A.7ftı. şey

hornekadar parattakal ge-

lirler içiDda aöa konusu iso de parattakal gelirlerde basan ödeyioi

de t

ki:Jııdi

dogrtıdan dogrıqa

karuU

dışında

heaabı.na

naa ve

ödemede

bizaat kendisinin

bir topluluk i.\Yeainin

rülen durumlarda

vardır

hal-

f&J"dal.aıuaqarak

yararlaadııtı.

gibi gö-

(4?).

2 • Vergi ye Paraflakal Ge lif:~

Parattakal gelirler ile
şu

bulundu~

c

verE~ler araaında

gibi ortak 6aell1klor görülmektedira

1- Vergi
lerini k&lllu nukulamdan

ve oebre

~ibi

paraflakal gelirler de kuvvet-

aldıJeları

iqin tahelli sorunludur

dayanır.

iiyı reddetmek

kamu Maaetlerinden f&J'dalanaa-

Çahıslar,

suretiyle vergi ödemekten

gibi belirli bir

meale~in

veya

olması aıfatiyle

onun kendisine

dademes ve yüküml ül Ut!;ünden

kUrtulamadıkları

topluluı~';Un

sorunlu Uyeei

aa~ayacagı çıkarı

da red-

kurtulaauıar.

111- vargida oldur.;u gibi parattakalitede ödenan miktar ilo elde edilen fayda

arasında

bir oran yok-

tur~;B).

(47) Burada örnek olarak eoayal sir9rtalara işverenin 8demi9 oldu~ primi fsÖaterobiliriz. ~J:örülen durumlar di-

yorua çünkü, aslında işveren d~ ödemiş oldu~~ bu prim
aayeainde dolaylı olarak bir çıkar aaglaıııaktadı.r • .Bu
konu hakkında fazla bil~i için bka.aBu etüd s.5o.
(48) Paraflakalitede ödenen para karşılı~ı bir bizmatten
yararl(uıılı7or,rakav mtikelletiyet ile elde edilen hiaarasında belirli bir oran yoktur.nu konu iızer·inde
ilt:ırde daha tazla durulacaktır.Bks. ı Bu etüd s. 3 f •

aet

ıs

Vergide ve paraftakal gelirlerde mtikellefin
sa~lamış olduL~

avantaj, ödeme

rekli ihti7aca göre ödeae

miktarı

tespit edilir.

l)arafiakal Lel1r ile
birbirlerine bu kadar çok
şu

gibi önemli tarklar
1-

cenin

rar:men aralar1D.da

vard:ı.rı

kamu idarelerince tnheil edi-

Verı:ı;ilar

u.lır •.Para.f'iskal

pözükınezler

11-

verı?i kavrw:aların:uı

yaklaşıııaları.na

lir vo devlet bütçesindil yar

dovlot bütçesinde

tayin ev..es.Ge-

miktarını

Var,~iler

gelirler ise

(49).

bütçode ytJr aldı.kla.rından,büt

tahsis prensibi •• gerueinoe tahsil edilirler.

nadenıi

Qyaa parattakal Gelirlerin tahsilinde belirli bir
gerçekleşmesi

amacın

söz konusudur.
111- VerKi

f,irebilmoleri için araya

kanunlarının

•

hur sana

mad4ı bakımdan

bir

yürürlU~e

şart-tasarruf

novindon bir tasarruf girmesi gerekir. Bu da b'ütçe kanunudur.

İdarenin

verr;i toplama yetkisi anealt bütçe

şart-ta

sarrufunun verdi(~ kudretton dor·ar (50). ıJarafiskal celir

iso, yasama

organının

kurumuna vermesiyle
dan
(49)

d'l

araya hir

do~ar

ve bütçe ile ilgisi

şart-tasarruf

Bununl<~ beruboı• örn~t;in

olmadır,ın

girmeksizin kamu kurumla-

/ransa 'da oldu{J;u ı;-:ibi baaı
ı.tk bir tabloda g:t)steril-

paratiskal gelirler bütçeye

mektedir.
(50)

gelir toplama yetkisini bir kamu

Sıddl.k

Jilt

r,

Sami mJAR 1 İdare Hukukunun JIDUJid ;~easları,

!stanbul 1960, •• 1034.

--

___ _j

rınaa.

tahall edilir (!il).

bel~.r11

i'ua1'18kal ;.;:,:ol1rler1n
~ılı.b:ı

ödonmea1 on.lar:a.n ilk

de 701

~6rülmes1no

(zel1r1n 1

,..

ticarı

bir nevi

açmış bulunmakt~.

amac;larla

aı.uı.muası

şılı;ı olmakaıaın hi~stten

rak taneil

bwu.şta

ed1lmoıı1

bir hiaaut kar-

w

;akat parafiskal
h1aet1ıı taı

faydalananlardan

onu Uaretten

Uorıtt cıarak

karola-

ao~4nlu

uEWıı:laJitırarrJt,

vargi7e

yaklo.ttı.rtıuıkt 1ttır. l·araf1akal t:elirlor ekonominin Uoret
oaaaı.na

ç:öra toapit eclilomea vo

Uc~tin

ekonomik unaurla-

rını kapaama.z. Dilhia mi.Jtolletln öd~;)tiıtt ;:Uoüne göre toa-

pit ed111r ve hir,; bir zu'nan
ı?;ııu. ıaoydana
larına
\.q1rı

":etimoa.

ara ve tal@oo

vo teabit

:~;örtlldtı hisııetin

Aynı aattıanda

ı.;:3ro

od1lıaey1p

tam

karşılı.

bunlar ekonOili ltuun-

ve idarenin aerboat iradoalyle
verci

as;,uıları.na

d.iro ve obJok-

tit ituraıllarla tuspit edilir va c&wil bir lltıkuki durusta
dUJ'WlU'.

ı:.!unşalor1

1a1ıı

y-lılpı.lan

1lit

ya hlr lt:MWl veya bir kanunun

ve t;unelliklu tarl.Ce

tıdı.nı.

rirdlbi

alan kanuru•

Yeya idari bir tasarraft~.

örülüyor

~,

paratimkalite cbjoktit bir

lta;rnaktun çı.kan vo f~ıilnül bir hukuki durutaa dayamın bir
alcıcak oı~ıut:.u

halcia ticrt:t • oaa• ve

netışe i

baıu.ıamdwl

sub-

jektittlr.
(51) I'arat1skal c•l1rlur1n hukuki ve mali. yöndün elowtlrtl•eatn4.o bu konu i.iaurirul~ a.yrı.ca dunılacak.tır.
f1l&:a. aBu otG<l •• 3'-f.

\

·ol1rl~r1n

V- l'arat"lakal

Teknii!j .tle

11~:;111

Kavramlar.
i

miktar vo ne
hının,

~-:elirlerirı

a.ratiakal

neyin iizörinden, kimden ne

şekilde alınalkları

miikellor1n1n, tarh,

oldu/t,u halclo biltim bu nusualar

nu

ô>rülür.

balu.maan

rın

parariskal gelir

ı.

tunıml,m.11·~J8ıyla ı.uümki.in

varsi

tekrı1i~1

Parariskal

ila

durul-

11r~111

ktmu J

vo tahsil r1o1 k4vrwala.-

anlamlar üzerinde

u.çıaınd~n alııcııcı

aı;ar~ıduk1 şekilele durulm~uıı

şekilleri

;.ızorinda ı.;oreı~inoe

tai:ı..akkuk

matrah, mükollef, turn,

ve tansil

ta!ıwekuk

nin 1y1 bir qekildo belirtil\'}r(_dt

rttadıftı.

anoak konusunun, matra-

,yerinde olur.

·;olirl~rdo

Konu.

1- ;.~.~sleki paru.fisk~U. r:,olirlarin }';onusu, aea-

lekl parariskul nıliı" taneili 1lo yvtkili bir meslek Urgtitüne zorunlu olarak ii3'o

olıı:w.kdıı:·.

den olmak vu ayni zamand'-t

m~alu,-':',1

leklerde ancak o

liri ve bu f!Olirin konuawm
olaı4!

;ytirü tebilm;ılt

~rbabınm !'1lt't:ılo;:1n1

bai~lı bulwıduP:u ~urulUfJu plu•.:ı

olarak i.lytJ

bir

uıeslek

bazı mcııa

r;ıusleıkle 11~:111 kurului~u ._~ırmvkl~" mü:ıkün

di.ir. Bu dl.ll"Wilcia meslek
içln

.ı.erh.mı;-1

d.:ı

y,.tr...tübiluıeai

öde:utla1 para:Cioka.l r<t-

t:imtlok

ört~Uti.ine ~orunlu

1te7fiyat1 maydana ,. ;tjtir1r.

11• ,kono:nik

paratistı:u.l

, alirlerin konusu,

ekonomik puatiakal. c:ulir tahsiline imkarı v~ron iktisadi
muamelelard.lr. ,Jrna :~in herllanv:i bir mal
Vik atmok

v~ya

istikrara

kaYuşturmak

ı)iyı.ı:.aaını teş

ümAOiyle kurulan

finanamanını

bir !'on

o mal

ol~u.k

rindon zorunlu

ıı.ıors,ı, bu celirlor
d'"' olup ltonusu da o
ı'7UlJ.mada

dır

bu tip

piy.J.saaı.nd~ıki

tahsil otmi9

nıuıuaelııluro

oldukça and.0r

:y-

ı·astlumukta

(5?).

olmaktı.r.

f~Olirlorin

11~1

örna-::;1n, aosyal

Dandıt~ı

...mekli

11

ou·~

r;·alirlorle

rııcıl piyuaıuJıııclaki mual!lclolo:ı'\ltr.

ydl parariokal {;elir tahs111

o

oldu1~,u

;;>aru!iskal gelir n1tol1,~,1n

ekohomik

111- Soayl:ll parariskal

aup

l'Juaaeleler U.zc-

yvtkili bir Örf:ütu

siı:-orta

monaup

oluı~~.sı

ınun

işçilı.u.·,

primleri

pr1raleri momurlar üzttrindt:m

lıa.ldG işçinin Bosytıl ~if-:ortala.r
EandıGı' na.

konusu, soe-

alıruilaktadır.

Kurum"' • na memurun :aaek:-

aos.; :ıl pa.ra.t'lakal

~-rel1r1n

ko-

nusunu meydana getirmektedir.
?. Parattakal

1A

rnuslokı

A

Maalokı par:~t'iakal

parafiskal

ör(i_.;.tuue üye olan
nayi

Odaları,

(~elirlordo tıükelle1".

ı~ollr

g&llrlerin

tahsil! 11@

kiı.}idir.

y~tk111

:::rne·sin, ·ricurot

Horsülar, L1arolo.r

ilyo olmak zorunda olan menluk

( 5.") .en&llikle bu tip !onlaru

mill~ella1"1,

bir

m~slok

Odaları, ~\a

:Jlıi ıneslak 3r:~ütler1ne

vrb.:ıbı i)r~).:ıtıeru

tarın soktörGnd~

özel ka-

raatlanınu.ktadır. '"iyasal•rı.u istikrarını koruzııatt ve l'iyasu.ları teşvik etı.awk. a.maoıylo f:crelt tf.ıla!1 edici
pritt t;erek d.:stoklor:ıo fiyat politlk\.\al.yla üdtınon
ıaul:ı yurdınıla.rın tinanswmı için br:.u~on paratiskal
n1teliktoki ~elirlurd bu!?vurulmaktadır. ;>rnet,in,
fonun tea~it ctmir; oluu..:;~ !'1yst:ın üzerinde .. satış yapanlar bu iki fiyat J.rasınduki furk:ı. fona ,,datmektecUrler. tşto, parafiaknl \::elir içersin~ r;1ren bu
Udoıualerin kouuaunu balı,.ll ko.uu md p1yasaoındlll yapı
lan akonomUt raufuruıleler t·)Qkil otmalttocllr. nu konuda
.Cu.zla bil~~i için bka:Aykut d..; :rc·~.4l~,:lurk1ye'de l'aruı
bektörııve rı: •~'·{ .o ve Ziraat .::ankası vasıtaa1yl~ y!it.pı
lun .. !alı Yacdı.ıular V_, • ei:...o.·,~.A, :ı.nkara 1969.

nunlarında belirtilmiş olduı~

Qekild.E: bir para ödeacakle

yUkücıl.üdür. !şte bu kanuni y;.IkümlUlük mr..usl~k erbab:ı.nı mes-

leki parat1akal gelirlard0 mUkvllef rlurumwıa eokı:laktadır.
11• ::konomik paraf.iskal celirlorin mükolleti,

ekonomik paraf'iak;;ü. eelir

bulunanlardır.

muamelelerde

viki veya

istikrarı

•
imk&n

ta.~silino

,::rnotin hazl.

wnuoiyla

ların tinaneaaın. g~r.ıelliklo

moydwıa

tm

v.:ıx·on

okonomJ.lt

piynaalıır:ı.n teş

gotirilmiç

kuruluş

pi;~nıs~larda r:ıuaruoluda

bulu-

rumlara yüklenmeıcted!r. i.~dz korıuou. k.uruluşlo.rı.n kanuıU. tJla-

rak

finansman~a

belirli oranlur vo esaslar dahilinde

tirak ettirilen bu kiqildr

ekonomi~

parariskal

iş

ı'"olirlerin

kanuni mükelloti durumundadırlar.

111-. [;osyal parariskal
kururalarından

f\ÜVenlik

yi

ol.ın

çalıştırdı~ı

yüıısd•n,

Va%'(\ ır.

<lottrwıan

dot:_:_ruya

(brno!!in

işçi

vo

kuruıııa

kanuni olor!:ik prim öde-

ü~rel1r:1

~:~irinci ai,

~;ont.illikle

sosyal

yarurlanr:ıWt amaci;yl~

111

iki ti.irlti

.ortal.'a.rdan

prim ödeyttn kimse

veya memur), 1k1nc1o1 iaü sosyul Rirorta-

dor.rudan

heatibına

dolaysiyle veya liye-

prim ödax:wklo yükümlüdür. Hu

sosyal parariskal LttlirltJrd\l

kanuni mükolltJt

lardwı

1tUrut'lUila

bir kirone ya

için

aoQ'tü.

birina zorunlu olari:ik prim öd<)yttn

kif4Sttdir. Uoayal V~Vunlik

mek zorunda

ı~elir mül<elletı,

do;~ruyu yaru.rlWlliludı?ı haldt~

b1r1no1s1 nam

prim öth:you kimsedir { tirno[";in, içv"'ran voya

devlet) • J:)uruda

t·:entıllikl~

1k1no1 tip mükollot uir1ncio1-

nin payına düşün primi d·:; kuyn,:ıkta tovki!" udip (53) ait

{53) İşveren nasıl ki işçilere ödod1(;1 maaş ve aoretlorden
vtıya

bu ni te likteki ödor;ı\llurdtm f(vl"ekli vaxyiyi kaaı1p
bunu kanuni,. •ıilrooi iç~rotndu Vdr~~1 dairJsinde yf.ıtır
makla künunı bakımdan sortnl ~.ı ieu soay;il Biiı:ortu. priaı
leri.ni d·J aynı :Jok!ltlt:t keaiı>t sosyal aig:orta kurumuna
()decnekl..: yükümlüdür.duun küJnakta tovldt veya atopuj

denir.

3o

oldu(t;u r.:urum•J.

i.)dor.ı0kl~J yi.ikı.imlü

olclu,:,undan

aynı

aamanda

sorumlu ödeyici olur (;:>4).
ıuiikolle

1·arafitlkal g$l1rlerin tanuu.nda,
f'in

ya.pt:ıt!.ı

ödc:mo

kurşılı:~J.nd:ı

bir çl.kar olde atmosi e;e-

re,'f;i ü:ı.erinde d.uruli.\ıuqtur (55). Oysa buradu görmüş oldul'l';u-

muz ikinci tip ruUkolle.l'

(işvoren

veya devlet)

d.u~~u öd·.1ıno kar~ılıtınd.ıı clc.ı··rudan do;~rtı3a

tiak.:U

6-r,tı:tlir olnr.~'"

kabul ud111p

~·u

prtm:t bir Corüt

ve

~·~et

bu primi

~L

·. J;

işvor'-~n

vuyo. dovletin

1ç1n.

Uduaıiş

olarak kabul

oldu-

eteıttkttJ

voya. devl{tt sosyal güvanl1k ku-

L;v"~r·iJn

vanıır:tn1 ea(lW~üaı
kalaoat~ını

çıkar ~ı-

hiç bir

~ ...uımemeai tartışılalı1le-

Vf:yu.. maaş tamlrıaı

rwawıu ödumca.ıydl, işçinin

da

ol-

kar;ıımızrt. çıl~ar.

cok bir konu olarak
fl'v-..;

yapmış

üorut vuya

~-<3111 mi.ı.ttar

1lor1 n:;r.ruktedir. Ona

muşına,

aosyul

ı~-

bir zam yapmak zorunı:~~sre,

bu durumda

1ş

veron V·'Sya devlot oosynl rüvonllk: primi olarak üaret veya
maaştMl yapılan

ralt

öd•;}~ıH~ktü,

bir kesintiyi ltondi

böylacu

nevi sorumlu ödey1o1

~)danıit;;

payınu düşen

prim ola-

ol\.1Ut.-u prim dolaysiylo de bir

durumwıa. ~:olmtıktadtr.

!şta

bu

yarr:ı.ya

(54) Loru~lu Sdoy1o1,r<:ı varı~io1l1kt~i oski torim. ila mutavt.ı.sal.t :Jdeyioi denil~ı<Jkted1r. ,.1utnvusoıt ödeyioi
voya aoruınlu I<ond1 ~am ve lıeeubına dGt;il 1 başkalu
rı nam ve huvahıua odi.~mth.le bulunan ltimsea.ir.
~~•·• ·r.:ruJ~,

o. 177.

( 55) Lka. ı nu etüt a.

1~ .

11

tJalııs

olarak

kıtbul

işvı.:;ren

ttttir:indan

vraya

(l~vıotin

paratiokı:ıl. ~;elir

6d\...'1llifi oldu(.,"U prltlleri IJoa;ral

de

olarak ni-

tolendi~ektod1r (~).

JJuvarr,·tlr'nin bu
katılmak

oldukça g'Jçtiir.

yal güvenlik
işçi

zwa

kurumuıuı

görüşünü açıltl'-UI& şekline

ı;ti.nk:U, işvert~n

vaya devlet sos-

prim ödttmeaeydi bu prim

voya lllamurwla sosyal . :z:tivonliklerini
ol~u-ak

kimsulerin

sosyal

aa(.lllfllaoı

vereoe:':i oldukça yüphel1d1r. ··akat

ya d13vlet1n sosyal

ı::;Uvonlik

hesubıntı örltıml~

~·,iivı;ınl1(';1n1

kurumunu

tut&rını.

için

işveren

çt.llıştırmıç oldu.~u

oldu<":\1 prim sayesinde,

onların

bir prodüktiVi.te

s~::ıa~ıı·,·ı.ndaıı,

şıyle kart;:ılafJJ.Caf:ı. lıtr 1 ~arçokt1r.

Te-

artı.;e.

işverenin

Bu husus 1aa

ödem1ç olduru pri.udan 2lr.le

~tti~~ dolaylı çı.lttırda.n buşkn

de sosyal parariokul g{llir

V<;.:

kal p;elir mü.k:ellet1

olar:.:ıl~

keud:1a1n1 de sosyal

kabul

ettıok .ıerinde

paratıs

olur.

). Parariskal ;.elirl<Jrde ;.1atruh. ve !'arito.

"' paraflakal g:ol1r

aaalekı

t11~1sili

1lo yetkili bir

mttıJlek

tirgütUna menoup olıuı şahnın fiziki varııcı taopit ve tayin
otmektadir. Uaat:n du mdoloki paratiskal celirletrin ıuatru
bı.nı

moalok

erbabının kazancı. veya

11g111 muaselelor.i muydana

€;~t1r1r.

mesleki. taal1yot 11$

Biı"inol durt.uııda

erbabının

yan1 maslek

fi-

ziki varlı 1':~:ını.n tıatrahı tespit va tayin' etmesi hal1ndo,

a1dat Yeya yıllık ~dları altında tahsil edilen musleki
paraflakal n~lirlertn tari!usi r5enelliklo sabittir. (57)
ve UrcUtUn kanununda vaya tUaü;\Uııde bol1rtil@n m1k1tarlar
üzorind~n

belirli zamanlarda

t~ısil

edilir.

D1;,:ıar durumlarda 1ee, mesleki. para!1skal

t::ulirt

ırauamele fllktarı.

vaya.

riııdan tuhrıil od1laoo[";1ndorı

iilO&l~k erı-m.bın:ı.n kazancı

oatraha lJYf;ul&nan ta.rito ge-

ntJllikle sabit tari te veya sabit
dır

orantılı.

tarif e

ol;.ıakta

(58).
!.1- ...ko:o.o~:Js:

ft~n<lllikla purat:'isb.ı.l
uıua.molenin

?ara.ri"~kal

~:elire

liklo sabit

hissesi ile

oraulı

ı:ıu rno.trtıha

1)&rflfiıakal :..~~lirlerin matrahını

ni.tlliklo mük.ollef1n üaroti

h~aaplaıııaaında

tıtmaktedir.

~konomik

yina f;erıel11kle aabi t orantılıdır( 59) •

111- Goti;yal

uıük~lletin

~elirlerin roa.'tiratı.ını

konu meydana r;etiren

tuti!irl. tespit w tnyin

UJ'rula:ı.ıa*l t~~ri.t"e i&fi

IJri.m

Uze-

&ıüydana c:~tirmGktedtr.

htrllıtt.:

ilr111

mU\ıeaes~ya

g$-

!şvt~ren

()dur.

matruha U3• . ulanwı tarife yine conal-

tarifadir (GO).

(57) ruturı hep G{!bit kt.adı:~ındun!. bU gibi golirlere fi'lbit
tariteli f:t;''l1rlor <lenilmektecur.
(58) !.!Utaruıaip tari t:a dunilun sabit oranlı taritelör de
m~traha uy,~ulan'ın or~:A!l aublt kalllak.tu fakdt, matrab
yüks~ld1kçc [~ilir sutl.ak olarl.ik artmaktadır.
( 59) ')rne;~1n . ı•ruuuı • da t..;katil Uro tl mini teqvik it; in veri-

l on prim

satış

VUJU

ihraaat

tutarı

üaerindon sabit

oranla taüsil edllvn parat"iekıi.il. f:ul1rlarle k ..~r~p.lan
maktadı.r ..... ka.~..~ J:: ,_;or ,ıı.l45; i!.. Ll .•:n+rz, ~suaia au.r
los r~c..ıtt<')tJ po.r:.A!iscales ttn 'ı:anoet ·Faria l9l+:>,s.~6.
(60) ~kz.a i.'u Gtüt s. 8S.
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"i{ urr':i tarhı,

mm

kwıunlarda yazılı

doir'.llür1 • b:.Laon <lt1

lar

rni.ikollefin

matrah

Vti

lu tuapit ddan idari bir

ı:olirl~n"1n tarhını

k.t:}ndia1 veya iiçUnaü

voya Uç Uno :ı

Qs.h.ı.a

bulunan borou miktur 1 ti bariy-

cıuamole<Ur

,;ara!iskal !>:tr borcun 11, 111

vert;:1 borau-

niepvtlur üzerindun ver_,i

milltoll~fin iumd1s1..

tarafından hoauplu.narıık

du paraf'iaku.l

öd~yeae;H~1

(Gl) • Eu. tanım

ışı:~ın

du, militelle!'in ödeyoca,;1

drcütl~Jr,

şahıslar taratından

bazen de mi.llc:ellefin

huaaplunarak bulu-

nan borou hliktar itibariyle tespit eden bir muameledir
şuklinuu tünınlayah111r1.z.

Ver.' tn1n

taha.kkukwıun

ilmi

tanımından

yararlan-

mak aurcti.,:tle (62), parcıf'iskul r:._::lirlurln t<:ıhakkukunu,t:ırb
vo

tehli(~

odtlon bir

(Gl) rk:a.s
(62)

z.'ıkz.

L,\"/Ai-:
'

~ ~·

..

t

<

ı

• ;., •.;.,ı_\: t

(6,) Pkz.:

.. ·~,".. ~r~U< 1

ı)ar•-lfisk:ll

..

s. 91.
s • 9''·
9--,

••

'".

boroun

k:osinlt}!}ı;ir\~k t~uıell

~-.- ~ıukuJt ll.:ıi t\çıaından i

aJ'afiskal

ulirlcr.

ı ara.flolu.tl fr@lirler·in hwn.Jıi yanden tlltkiki Ko-

nusunda bu.r.a.da iki husua üaer1nde
;uratiakal

in.H:JUB
A

'

htııcukı şekilltııri,
~·'-ü t.r topl;~a

rak

.aldı.kltU·.ı

1.

~--elir toplacıa

yatktsiui hata
is~;ı hunliJ!'1n

ikiuel husus

J*ltitilür·!ni

sorunu

nıuu.ll n,~ t~tüdld<J

olau.aktır

ı ara.fiak:::ıl

durulacaktır.

·:111lir

i.~;irlnoi

ör,.~,;tlerin

pürafi!§kal

ve

n~yo d.tıyııu.uı.

(1).
~'<.ıpltWv.lkla.

i utkil1

;r~

litlorde

dukuki . ekil.
hundaıı
çoşi tl i

tanl.mları

lirtild1~1

• i•tl•r

evvelki konuda,

GJhJrindd

ı;ar·al:lsk<d

c1ururk~;n ?'er~~k _y;azın.. l.uroa yapı-

Ü&f'fro, para!iskal gelir t'-41&Sil1 11\l

r~n,·.illikle

dkonom.ik

~ "~lirlarin

n1tallktt~

kamu

y~ttc:ill

kururıllr.ırı

Jr-

olmak-

tadU" (2).

k.uku yön;md·c:;n

(1)

.mı~lliklo diyortıa

çUnk.i.! bu

kentıda k'WU

kuslrı bJı•

varılmı~

d.:t ·ildir.

birli;!:a

lluılkat

JlU koııu <iilUf.l8 .t tibariyle paraf.i&ital {~\ü1rl•Jr1n
l'tiJ'l&l.Z
hukulrurıdilk1 durumu ;)lı:.ı alın.mt\k eurtıtiylu 1no•7lıHıuoek

tir.

(2) ~·-ka. ı Lu .;;tUt u. '\~.

şuru:a.

ambakkak ki

ve

mın

1bt1yaoın

nulc'ukufi

örf~ütlorin

notiovetnde ort.,a

1çera1ndfıt ı1e!'.·11

akuıı.n

akım

f:Urekan bu tip

vj

ör~Utleri,

çıkılaaı.dı.r.

n•dece bir pgrtt

ve aonuou olarak kabul t.;Jtı.uu~e
örfriitler\J,

topluaaal n

~5rnütler1n

aoeyııllaC

~u

akı

bir

Usel

çıkmaaı. onların

öaell1klo

i~

sonucu olarak ortaya

ıre f~onol

nukukwıun 1qora1nd~

kamu

aoa1n1 sorunlu kllmuktadLr.
rubası

topluaaal

4UqUo.ül•

Uzerind~

du-

g:onel bir

l:u:.&k11Ddan bu

pol1t1kaaı.nın •~yrl

imkan

yoktur. ••1tok1ırı bu

purtUerin . tıakia olduL-u. devirlerde

v• m•mlekwtl•rde oldu~u Kadar auhataaakar Ye liberal part1ltır1n tıakia

olducu

momlelttttl<~rde

ve d•Y1rlerclt:

d~

raat-

lanukta<h.r ( 3) •
der aom.lekette raatlanWl vu kaau

lıultu.ku

1çor-

a1nde 4Uşünülmoa1 ı.o:er&ken bu ör;rütlorin hu.kuki. atatv.leri
nak.kı.ıı4a

keain bir birlii;:e

varılamaraasını.n

nudon1,

tıor

Ulk~n1n siyasi di.ia,Jnindeki farkll.lıktan ileri gelratlkt-d1r.
~u yiiad.on örgütlerin huitulci statülerini anlarıulk için ku-

rulur;

kan.unları.na bakcıak

1-

p:iiraktir • . akat doktrin, &amu

tı~~1l1lerin rızanı

ile

do~il luuıuıUa

ku-

rulmaaı.,

111-

h1p

'-'.Y~lerirı Ua;:~rlndu

disiplin Jtudrut1no au.-

olınuı,

iv- Zorunlu Liy;'t kaydutmeai,

gibi kamu hukukundan r:elen, kamu kudretinden
ve yatkileri
mamen

dolayısiyle,

ve kamu ttizel

ayırmakta

dir. Bununla beraber
şüphe

özel hukuk tüzol

bunların

odaları,

kamu kurwnu

örgütlerin

organları

kişilerinden

kamu kurumu

yazarlar ve iç-

barolar gibi meslek

kuruluşlarının

dt~ekle

beraber

Çünkü, onlarca bu gibi

saymamaktadır.

ra.oslek

ta-

olduklarından

bazı

birer kamu tüzel kiQisi oldutunu kabul
bunları

kudret

olarak kabul etmekte-

kişisi

edilir. Ni takim ::.t\.L!N ve d.it;er

tihat, etibba

çıkan

mensupları taraf'ından seçilmiş

birer idari otorite, makamdan ibarettir (4). liu yüzden kanımızca DUV,~tG~~

paraflakal gelirleri

;yetkisini haiz örp.;ütlar olarak kamu
yarı

kamu

kurumları

tip örgütleri

tanımlarkan

tahsil

k.urwaların.ın yanında

deyimini de kullanmak suretiyle bu

kastetmiş olmalttadır

(5).

;~elir Toplanıakla

2 • .fara!iskal

lerde Bu Yetkilerin Hukuki

Yetkili JrgütDayanakları.

Vergi alma yetkisi demokratik rejimlerde sadece

parlanıentoya

sarruf'u.n

aittir ve Vdrp;i

serçek.leşmesiyle

1-

A

Teşriı

ortaya

alaeat,ı

ancak

şu

üç ta-

çıkarı

tasarruf olan vergi kanunu,

11- ,,art-tasarruf

oları

bütçe kanunu,

i11- İdari tasarruf olan tahakkuk işlemi.
Parafiskal gelirlar de zorunlu olarak tahall
edilmeleri nedeniyle verg1yo yaklaqtıklarından teşrii bir
(4) Bkz. ı ON..~ t s. 761.
(5) Bkz.ı Hu etilt, s. 1.ı.

t:saarruf' 1l:J kabul
rtlaedikl~ri

edilm~'ltte

için objektif olarak

her aona bütço

kurultıuı}

olun

ukonor.ıHt

I aratisk al
t~tt}rii taaarruf

nin 4•

muk~llel1yotin

ş~ırt•ta3arrutunun kabulUn~ ba~'~lı

tcıdır. Ayrıca tahakkukları

da

(6) !akat, bütçu dü Fclste-

dosuma

kaJ.m;J.mak-

idari. kamu m~esaeaelari dıçın
kamu

4urı.ımları.nca yapılrnaittndır.

f.~el1X"lf9rin

ltat>ul ;,ınde

f,pu~t

olan

ranıısa • da :"" ucak 1')59 t«ribli karı<ı.rnaae

!:ıkraai,yle kaldırılllll.Ş

YG 'bu. tip

~llrl•u·in

kabulü

1dari orr·ruıa bl.rakılıtlıt;;tır (?). ,akrlt ILV .ı,.· .Ji ou hükraUn
Ana..~·asaya aykırı

olnbilooe, i
'4•

oldui:unu ileri sUrertJk

cörU~lindo41r

madd,Jıtiylo 'ıor

tartışıını

konuau

( 8) • :~1. ra · rans:ı.z Anayrunıaı.nın

çet;it ver<ilerin kabulU ve

matraıu.nuı,

c:ı.ilıttarının va ta~ıa1l şoklinin tr;)Dpl ti yı.uiamu. or ı· anına t>ırı.lkılon.ştır.

t<ıh.ttil

çoş1t vt~rt,.ller 1ç{lra1neı,

.'tnayasaınu

:..:.nJ..l.wı lı~.lkaü

.trna~t:ınin çoliQt~i ·::1 ~endlli ~tnddn

ttona.ruk

m"tr-ah:ı.nın,

bu

r:,tillrlıJrl t~:ı.m

uo

1.hi

(mocbari olarak

o'llldlkleri 1ç1n) t pf.lrıı.f'isku.l r:elirl~n· u.~: aokula-

b1l\HJo,·';1ud.;;:u
r

:ar

sok;;::ıakt~~ı~.,

~1~tarını.rı

vo

ile l'YY)

bu

ka-

ort .ıya Ql.ku.r.

tu:ısil

u.nlaaiyle bir lt•• :nu

dolayı.oi.;lı:

t.~rFıli

;lurı.tm d~

Şdklinln

t>t.:epit1

alaoa:~:ı. nitttl1!.~1-

yeni bir sorunun or-

(6) likz.a Fu ot ....t, •· 2~.
(?) :,t,b rwuuı'da lıu yüadun p.:ı.rat1okal vıQlirlı.tJ.•ln uir
kıaaı lıUkukt baio.:.ııdan parattakal i t\'t kavr;nıı;ı i.l:ı:Jı.n<l.a
tn.rakılmakta vn bJyleoe bwılıı.rın ~utratu.nın,mlkturı
rıın ve tu.nail i.Jtiltlinin ıosp1t1
ea~l:;uım,.;J.;. tadı.r.

kunrJ1

orgttnlurl.llca
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alacaklar:ı.na

cel1rleru

uy{;ulanan tahsil prenaiplerinln para.t'iskal

\.lY:~uluın.p l.lYı;..ı.l.anam:ı.yaoacı

da etüt

sahamız dışına çıkacak

inmedon

ş~~u

sorunudur. Bia bura-

bu sorunlara

da~a

!azla

bol!rtmek ieturiz ki parat1akal cel1rlor1n

"
Dldyd..:ma ı;t)tir1l.mos1nin tetr1ı
le1 tahe111n1u

d~

kamu

orcana

alacakları

dayanması dol,qıa1y-

içersinde dUQünülmoeini

ı:erokt1~~1 ka..'lısındayl.z,9) •

.:cı-

t1al1ya !lmi

A.Qıoından

.Pa.raf1ekal Gelirler.

Earat1akal ~olirlurin mali yöndan tetkikinde
önocliklo

üz~rindo

durulacak sorun, bu tip

li;re 11111

ic;~raindeld

yeri dir. :.... :..:OHS

;;rı.!

de toknik bir yur mi
lerin

ı:ıaliyu ileıi

işgal

ma-

• nin de bolirt-

[<;ibi (lO), paro.tisko.l gelirler maliye

ti{ji

~~lirlerin

ilıni

içdrain-

uder? Yoksa paratiak:al 6•11rvı:ır ıu.dır'l

iÇtlroindo teorik bir yari

Biz burada uuıtB.J:.L: ile LAU ·>::.Hn:.mc:"'n•ın bu oorunlua. 111rı-

kin

karqılıkl:ı. eörüol~rino

yer vara$k suretiyle konuauau

,~dınl~tmıya çalıQnoar,ıa.

MOill3 ~LL!, ~ayet parattakal gelirler ınaliye ilm.i

!çorsindo takntk bir yer

işgal

kamu t.:el1rl toplama tukn1Lindon

nu

bakımdan

baaı

paratiakJ.l

!:~:olirler

od1yarea bu durum bir nevi
başka

dei~.1ld1r.

b,.r 907

kanun koyucu

tua!"ı.ndan,

kamu sidarlerinin kllaik v~rr~lorl~ karşılanamaması

(9) Hu konuda faala bilp;1 için bks.:I,.DJCAS-A.D.~, uLa
not! or jur1c11que do la parat1eoal1 to", novue du 3o1-

enoo

1nanc16ro, 1956, •• 6?7.

(lO).:.;.uoRG ·.:.tLt • "1Al po1nt do wo th6or1que dtt la paraflaoalite'', l?ovue ae Uo1unoe et do LtjgJ.elation t•1-

nanc1&roa,

.ranvıer-1-tara

1951, no.

ı, e,~~·
. '\•

-.?

neden1yl4 buluru&WJ teknik bir
onların f':l?l.tıel

•
klasik
vttrr;:1
tdaı.tk:

•~liye

ilmi d411

sürvı.~.

Çünkü, ona gör0

olar~k

teıoria1n1n

ve teorik olarak

içersinde

düçllııi.il-

sonr".ı para!'iftkıü r-el1ı:ler1 t

ri'lO&ini gerekir dediktun

yu ilmi t9oralnde

;..ı.1le11r

r.ııal1-

bir ko::tu olaroJe det'il yeni bir

!leri

alı~asının ser~kt101n1

ole

p:ıra1~1sktJ.l

t:olirlor ekonomlll bir

olay olduGu hürle vt:rv1 siyasi bir t.:}.s&rr\.l.ttur. Dol ayıa1;r

le yük kavr..uıı vergiye ait olup, 1kt1•a4i ve aoayal &14a'lur, tiyut OfitliU:i tualsl ve
lliJ

m~vout du;~ild.1r.

bir saliye
ları.

:3u yüzd'ln

1lıd. dalı olaı~k

dif~er

parafisi~ü celirl~tri.

til(J

politik lta.ralr.t6rl1 vergi

otor-itetr müdahaloler

al~ak:

J'8ni

perek1r. Yoksa on-

ilt~ uynı. dGşUnm<.:lk y-:ill11ş

olur.

d.:.ıoe

iyi bir

4\.lışilnot.i tarzı. olı.bil~o•!:ini

biliwt~ul dt)~er1nin olmudıtı
dot~amadıt_:ı.nı.,

vu

bu

yUad.ım

UJ'~'Ulama b&kuıın.dan

r!nd·~ olacat"ırıı. kıa::ıoa

tamwuan

ri lı i

lqgulamanın

para!iekal

verri p·lbi
;i6yle

lıirbirlmlttn ~:rıraseik

ileri sürerek,
r:örU.ş\i

~~elirlar1n

1n1kae

luıoul ad1laıt.uı1ni.n

lıt,l1.rtrnakt@d1r

b:itço

da

ye-

(ll) ı

b!rli~i pr~.rualbin1

jl.luıü.k.tadı.r.

(ll)

i!ctııry LAth ~hHvH··ı.:.ı,, "4propoa du. po1rıt cl$ vue tbtıori
quo de la paraf'1aoal1•·3" • newe da Soiaııa• $1i do ı.."'
r·ialatton i"1nano16rti~n, Avr1l-·u1n 1951, Ho.:~, ••>4-:~··
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leri de bugün

artık tamWJluı:ı

çıkmış oulunmalttadır.

ortd.ya

r.:aliyenin borçlusu, kamu tüzm<i;itlei·i.nin
iQi.n

kaçınılmaz

oldu~~unu tm.ladıt;ı

bir ihtiyaç

bir yUk olmakdan

kişisel yaşayıqı

anda vergi

ve normal bir cider olarak kabul

çıkar

edilebilir.
iii- Sosyul
du(~u

primle

htzınotl...tr

suüooe il:._,ilinin

karşılanmış olsaydı

ulr

ödemiş

yi.~k olınadı(!,ı

ol-

iddia

edilebilinirdi. üystı iŞv~ro.nin öd~ndş oldut;u prim kendisi-

ne pakala bir yük olmaktadır
Dovl~tln ödemiş
dıt:ından

oldu~~u

vrJ

prim ise

onu yansıtmaya u~raşır.
~:;enel

karşılan

verF:ilerle

yükü toplumun bütün k1Qileri ·:Jze ;"ine

d~t.tılmakta-

dı.r.

Kanımızca bur.:ıda.
bi!."laştirerak

ki yerini
olna~.:ıktır.

pa.rafiaintl

belirtmısk

rı;cllrlarin

sorunun

Y'~.zurın cörlişlerini
ilr.ıi

maliye

çöziimlonme"'ind~J

içersinde-

en iyi yol

Bu bakınıdan parariskal gelirleri, ne tamamen

ve:r.•g!d~n ayırarak

teorisi

her i1ci

imiş

ı;-;;ibi

baltıınından varp~i

maliye ilmi içersinde yani bir maliye
ele

almalı Vıj

e;ib1 kabul

ne de

inik::ıs

ve uygulama

odilınesi cerekti~i

ileri sü-

rülerek bunları ba{~ımsı~ ekonomik ve mali taaliller dışarısında bırd.kmalıdır.

nan

Vf:-'

kavramı

Zira, pek çok dt.lla.r

altında

topla-

belirli bazı as;;-,ari mt.içtereklerde parariskal gelir

içersine

;ya~arlı:ır~a

~iren,

ver:,iye çok

yakın

va genellikle

kamu e:eliri olarak kabul edildikleri için (12)

cı.:~) ı:ıarafiakal

yazarlar

•• 132.

gelirleri kamu e;elir1 ·olarak kabul eden

hakkında

bkz. ı DUVEkG:.lli 1

••

93 1

S.TUNO<ill 1

"'
cıaliye

ilmi k.cmuaun{i

duJıil lıulun.wı bu

celirluri,

vı.;rr·iler

dt~ll u.yrı t'u.kııt vurp;ile.rln mali ve tdtcı.nomik ~tkllarin1

araşt:ı.rm&.ları dı.ı;:ı.nd"ı

l1ycc1l®rin

maliye ilmine

üzoriadu

blr konu da

olur •

kuzund~rı.lmış

.i aı•af"iskau

y~n1

kalan

vel'l.rl·iirin müi y{indı.:Jn ttitklkiııde

durulmattı r·tn•eh.~u

di i :or iki nuaus da bu tip

t~e-

lirlurin·a

.S.- Kendisine,
mu.ı ı

L vo

ta..lıa11 şoltillarine

voya

nf~ şekildo ve ne ray e i tlraz odil1jbil1nooe~~:1 1

11- Bütçe
nın nr.ısıl

ıııatrahı.aa

dı.çı oldukları

ve no f}i-.lktlde ve

için (l:;)

kontrolla.rı-

n~red(in sa..,...L.Jnaoa:~ı.

k onularwı l>:apaoorıak tadı.r •

t'1n!llliklc

rin var:.-:i ve

:·rR.rıaız m.ıiliyo<:ilat·i

tıiltçe kcu:ıu.nları

içersine

bu tip ,--elirl\il-

alınarak

belirtilen itiraz vu kontrol uaull\trinin aynsn
ma.aımı tnraf'tard.ırlar.

ad.sm1 tahsis
ülüa:~sl

ler:l
k:ıl

ra

vo

v:orekııu

butçtt ve vur,•1

için bJ.tçe;o dahil adil1-.;anunl~rını.n katı

dı.;p.rıd•~ bırakılaalt 1ııteıUDoltJr1,

<.eli.ı."' toplu.tı~la.
yapılacak

yetkili

1 tirazıarın bu

uyr·ula.nıl

:~vlirlttrin ;_~ttrek

akat parariskal

pr~ns1b1ne uyrrıadı:~'1

bunl ..ı.rda

uy~-~-ul•itıada

örc:t~tlorin

hüki.lm-

parü!1a-

kontrolü ve bunla-

ar~"',-Atlerin k:~;n{l1 kuruluş

nunlarındJ.'i_ ayrıca d\.;z~nlenııwnini

2dC.r.unlu

k.ıluıakta.~.h.r

ka-

-

::~u. yUzdsa .varafls}t'll ~~fı.llir tu.h.nil otMeklu yetkili örv:1tlerln" bütçele~~!1aı bai!llll~.ı~ -~'~tç: :· ~ b~e;;t autonoaıe)
d_, danilı.ııGktedir •.. ,.~:a. sAndr . hı ••.;}di ... ıı;;.t;;~.., ll"•aols du
droi t budgJttdre, .earia 1961, •• 29.

3

KOlıtü

ı··ara!'is1cl.l }.elirldrin gayri safi milli haaıla ve ka-

mu gelirlt-Jri içorslnch:l.o;:i nispi ~)ayını.n incul<ıtnrrwsi bu r.elirler1n
şekilde

ki

za~ııanı.mızda

ortaya

.

ruealekı

örıt::rn

çıkarır.

t{.aZ!ın,:ıu.9ını.n

Yalnız,

nedenini iyi bir

J:ıam.·m b..:llrtıllek

va ukonomik paraflakal velirler

iatt:riz

d~~er

bakı.mın-

dan niepotler üzerind0 pak otki edeırıiyı.:!c~>·inden (1) ve ayrıca

bunlarla il ı ili

yüzünd:.·m buruda

sa~"lıklı rdkkı:ı.ın ~ı

e::ı.dc;cu

de

aosy:ü para.fiskal

otr.ıenin

. . ~üçlti(;ü

~;elirler.;:

ait is-

tatistiklor ele alınr1ıştır{2)

llasıla !çersL:ıdı;;k:i layı.

Sosyal c;üvonlik hizmetlurinin g0ni;;lvra;:;;si bu hizcı0tlerin finansm.ctnı

için _,erekli

gelir içersinde aon

yıllarda

maaına

sebep

A

A

:1ctlı kayn~;.kların millı.

oldukça bUyük bir paya

olmuştur •.ili tek.im

( l'A.11LO 1) 'du

ula~

ıcelişıniş ülk~-

lerin gayri safi rJilli hasılalarınd:.ı sosyal ı;üvenlik ge1 irl<Jrini.n

orta.L.~-mc1

~6rUlmekt~dir

~İ'

olarak ,.:- 15 e kr:1dJ.r

kolayca

(3).

:Jrne{-;;in 'Jransa f(t7f9b2i:' yılında sosyal para!iakal e;elirlar 47 ,ı mllyon frank, di(~i3r bütün parai'iskal c;elirler ist: sadece 1,8 milyon

(2) Bk~-~Qv.. ~!ü{~

(3)

çı;t::tı;'~ı

J) ••

franktır. J&kz.aDVIf

;,...r,,a.8/

.:.U

~05.

uli~me halindaki oKonomil~r ise ddha henUz başarılı
bir sosyal güvenlik sistemin~ ulaşamadı.itları için bu
oran tabloda _,örüldü;' ,ü ÜZ;Jre çok düşüktür.

\

~

TABLO

I

SOSYAL GÜVENLİK GSLtRL.sR!1i!B GA.Yn! SAlİ M.t.LL! HASILA.·

.tç:~S!NDSIC.t

PAY' I

Kişi .Başına Düşen

Milli

Hasılaları.na Göre Griıp
landırılmış Olkeler

Sosyal '.:üvenlik Gelirleri~in Gayr1 Safi

.~11111. Hasıla
deki r~ayı (~)

299 $ ve daha az
::;uatemala
Hindistan
Seylan
Kenya
Türkiye
300 ı

1,8
2,2

lt-,5
3,1

:trlanda

tapanya
Portekiz

landırılmış

Lüksenburg
.ttalya
Almanya
Anısturya

9,6
6,0

5,2
6,9
ll

?

-

17,1

15,3

16,8
16,6

2o99 ı

Yani Zelanda
! sıriçre
Kanada
~\.vustralya

.ıe

lirlerinin ~ayri safi Milli riasılatı
!çersindeki Fayı(~)

15.6

Norveç
İsıreç

Sosyal Güvenlik

15,5

;ransa
Hollanda
ızoo ı

9QO $ - 1699 $

!np.:iltere
Beiçika

tililli
Göre CrupÜlkeler

.Hasılalarına

2,8

- 899 ı

l)anama

lçerain-

Kişi Başına Düşen

11,4
16,5
12,?
10,2
11,2
8,8

15;6

KAYI1AK: Aııdre Van BUGGSNIIOl.:T, '(La securit.J sociale dans l'ôconomie't, J'inance ..Publiquea,
G. X'::IV/XXIV ~me Anne·.S, No. 2/1969, s. 172, Tablo: 6.

Sosyal c;üvenlik
r:ıtiskal

den

sosyal gi.ivtlnlik

dolayı

ülkeden

X 55'1

fazlasını

sosyal

karşıladı:.~ı anlaşılmaktadır.

Bu ne-

Tabloda. ele

:.~el1rl~rinin ~b

paraf'iskal eelirlerlc

35

alınan

50 sinddn

da (TALl,O III) de para!iskal celirlarin ülke-

lerin ekonomik

li

içersinele de sosyal pa-

.::elirlerin önemli bir paya sahip oldu[/;u (TABLO II)

anlaşılmaktadır.

dendtLl

L~elirleri

gelişmelerine

paralel olarak

c~ayri

sari mil-

hasılaları içersinde önemli bir paya uL:.ıştıt;ı ortaya

QJ.kmakt::J.dır.

Böz konusu tabloda Ulk•.:der

milli

lnsılnla.rına

düşan

milli

göre

hasılası

kişi başına d'Üşı;}n

guruplandırJ.lmıçtır.

299

~

Kiçi

başına

dan az olan ülkelarda sosyal

parariskal gelirlerin gayri safi milli

hasılayu oranı

/Vl, ;54

ile ~,J~) ,~?1 arasında, 300 $ - 899 $ olan ülkelarda ·~62, 97 ile

7b4,R9 arasında, 900 $ - 1699 $ olan ülkdl~Jrde f'A· 1 91 ile
12,63

araaındu

olmak üzer(j parai"iskal gelirler

düşf.:}n ın.illi hasıla arttıkça,

kişi

başına

artan bir seyir izleyar(;}k de-

-'~işıııektedir. Kişi başına düşen mill! hasılaları 1700 ~ -

2099 $ olun ülkelerde isa sosyal parafisltal

ı;elirlerin

milli hasıla yükseldikçe sosyal para!iskal gelirlerin milıl. hasılay-a or:-mının tokrar dUştü;').inü '"~örm~kteyiz. Hitekim
(şekil I) da çıkını e0;ri

bize .fert buqın.:ı dü9tm milli hası

lu yükaoldikçe sosyal parafiskal l::elirlerin milli hası
laya

or<J.nının :.lrttı:·;ını

fakat bir noktadem sonra !ert ba-

şına düşon milli hasıla arttıkça paraflakal celirlerin

milli ha sılaya orunının düştür',ünü açıkça e;östarmektedir.

TA.BLO
SOSYAL PARAlı'!SKAL

II

GEL!RLER!N SOSYAL

GÜVENLİK

CEL!RL.:.m! !ÇERS!NDEK!

PAYI
Kamu Sosyal Yardım Gelirlerinin %50 sinden Azını
Sosyal Parafiskal Gelirlerle Karşılayan Ülkeler

Ulkeler
Avustralya
Danimarka
Gana
Rwanda
Malta

s.s.c.a

Yeni Zelanda
lin (Taiwen)
zlanda
İrlanda

Estc d'ivoire
Seylan
Çekoslovakya

%
20

22

23
23
26
27

28
28

29
31

33
35
35

Ülkeler
Kanada
Niltaragua
!sveç
Romaı17a

Kolombiya
İngiltere

%

35
38

40

41
41
42

Moritanya
Tanjania
El Salvador
·: ınlandiya

43

Kıbrıs

49

Guatemala

44
44
48

49

Kamu Sosyal Yardım Gelirlerinin %50 sinden Fazlasını Sosyal ParariSkal Gelirlerle Karşılayan Ulkele

-Ülkeler

Yeni Zelanda
!srail
Kosta-Rika
.:< ilipinler
~Iolejya

!sviçre
-iili
Japonya
:Panama
Ilindiatan
Norveç
Komezon
Polonya
Belçika
A.B.D.

~

51
51
52
54
55
56
58

58

60

61
61

63
63

64

64

ttlkeler
Lüksenburg
Kenya
Meksika
Almanya
Portekiz
Avusturya
İtalya

Bolivya
Orta Afrika CWI.
Türkiye
·B'ransa
Hollanda
Urugu.ay

!spanya
Yugoslavya

KAYNAK: Andre Van BUGGENHOüT, "La socurite sociale dans 1' aeonomie" Finances Publiques,
Volume XXIV/:ZXIV eme Annee, No 2/1969, s. 136, Tablo: 2.

__.!

65
67
68

69

71

72
75

75
77
79

80

81
83
83

86

T .l B L O

III

SOSYAL PA.RA1ı'!OKAL GEL!t-tLEH!:t~ GAYRİ SA.F.t MİLLİ HASILA

.tÇEHS!liDEKl: :P.A.Y I
Kişi Başına Düşen

Uilli
r,öre <7rupOlkeler

liasılalarına

landırılmış

Sosyal Parafiskal Gelirlerin ',ayri Sai'i ,':illi
iiasıla

!çersindeki

(%)

299 S ve daha az
Guatemala

0,88

1,34
1,57

K.enya

2,0?
2,21

Türkiye

1. - 822

ı

2,9?

İrlanda

Panaa

!talya

Almanya
Avusturya
Fransa
Hollanda
ızooı

..

11,11
11,47
11,59
11,95
12,40

12,63
2099_ı

Norveç

6,95

tsviıre

6,47
5,71
,;,92
1,76

3,60

4,89

Kana a
Avustralya

900 f. - 1622 ı

6,40

4,91

İngiltere

9,98

Belçika

Andre Van BUGGE:NHOOT,

c.

landırılmış

Milli Sosyal Parafisltal GeGöre Grup- lirlerin G~i Sali
Dlkeler
~illi Hasıla !çersindeki Payı (%)

!sveç
Yeni Zelanda

4,31

!sp81Q'a

Porteki s

UY!i.Altı

rrasılalarına

Lüksenburg

Hindistan
Seylan
~00

l'ayı

Kişi Başına Düşen

Z.XIV/XXIV

tablo

oae Annee

seeurita soeiale dans ı' eoonomie€, ;:;·ınances Publiques,
No. 2/1969, s. 136, Tablo 2 ve s. 172, Tablo 6'dan yararlaıularak

"Iıa

tarafımızdan hazırlanmıştır.
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II- Sosyal Parariskal Gelirlerin Kamu Gelirleri
!çersindeki

Payı.

"'
Klasik
maliyeailer sadece devletin ve kamu idarelerinin tahsil

etmiş

oldukları

gelirleri kamu geliri ola-

rak kabul ederler. Nitekim onlara göre kamu gelirleri.
i- Devlatin eml~ va teşebbüa gelirleri,
ii- Vergiler,
iii- !stikrazlar.
olmak üzere genel olarak üç türden ibarettir (4).
1914 Harbinden sonra ise devlet, idare etme yet-

kisinin

vermiş

oldugu güçe dayanarak tek

sarruflarla özel hukuk

kuralları

leri kendi otoritesi içersine

taraflı bazı

ta-

ile idare edilen örgüt-

aldı.

Di~er

yandan da ekono-

mik hayata müdahale edebilme imkSnlarını daha da genişle
tebilmek amaciyla
aynı

bazı

yeni kamu

kurumları

kurarak bunlara

zamanda para toplama yetkisi de vermek suretiyle yeni

yeni kamu gelirleri

do~du.

Parariskalite

kavramı

içersinde

toplanan bu gelirler, böylece zamanla kamu gelirleri içersinde önemli bir yer almaya

başladılar.

Nitekim, (TABLO IV) de toplam vergi
içersinde de (5) ele

almış

hasılatı

oldugumuz parariskal gelirle-

(4) Kamu gelirlerinin bu klasik sınıflaması E.ALL!X tarafından yapılmıştır. Kamu gelirlerinin türlü sınıflama
ları hakkında bkz.: ~.ruHC.I!:R, s. 102. vd ••
(5) Vergi gibi zorunlu tahsil nitelikleri nedeniyle parafisltal gelirler genellikle istatistiklerde toplam vergi hasılatı içersinde gösterilmektedir.

T AB L O
TOPLAM VERG! HASILATI !ÇZRS!ND.:.:; SOSYAL

IV

PARA~'!SK.AL GEL!ItL:cRİN,

VASITALI VE VASITASIZ

Vl!.RG!L.ER!N N!SPİ PAYI (%)

Ulkeler

Avusturya
Belçika
Danimarka
i;'inlandiya
Fransa
F'. Almanya
İrlanda

!talya
Hollanda
:Norveç
İaveç

!sviçre
!nı:ı;iltere

Vasıtasız

Vergiler

Vasıtalı

Vergiler

Sosyal Parafiskal
Gelirler

1953-1955

1962-1964

195,-1955

1962-1964

195,-1955

1962-1964

38,7
33,2
47,7

34,4
29,7
45,.5

Lı-1 9 8

41,7
16,4

43,4
43,8
46,3
48,6
51,9
45,1
71,6
51,4
40,6
46,3
32,6
34,6

44,9
43,5
49,3
47,7
47,4
40,9
68,?
44,7
31,3
42,5
35,1
34,3

1?,9
23,1
6,0
9,6
32,5
24,6
4,8
29,1
16,7
9,1

47,7

46,4

20,7
26,7
5,2
10,6
36,2
27,9
6,7
35,4
29,6
19,3
15,3
22,3
14,?

15,6
30,3
23,6
19,5
42,?
44,7
63,0
42,9
41,8

31,2
24,6
19,9
39,1
38,1
lJ-9,6
43,3
38,9

4,4

::?2,5
10,5

KAYNAK: United Nations -In comes in Postwar Europe: A Study Of Policies, Growth and
Distribution Geneva, 1967; s. chapter 6, p, 3-4, Tablo: 6-1.

rin (6) lO yıl zarf'ında r;enollikle bütün ülkelEtrde arttı~ı
p:örUlmektedir. tfatta ;·ransa ve 1talya' du sosyal parallskal
gelirlerin toplam vergi
aız

hasılatı

içersindeki

payı vasıta

vargilerden daha yüksektir.

öonuç olarak diyebiliriz ki, kamu gelirlerinin on
bUyük

kısmın1.

meydana getiren toplam vergi

sinde (7) ortalama olarak
'olan

paraf'isk:ıl

içdr-

gibi önemli bir paya aa.hip

gelirler, kamu p;elirleri içersinde vergi-

lerden sonra ikinci yeri

(6)

y,;?.Q

hasılatı

Belirtmiş oldu~tumuz

almaktadır.

tablonun

kaynal;ında

sosyal mi1kel-

lef1yetler deyimini biz sosyal parariskal r,elir olarak
kabul ettik aynı tablodan rr-elir dae1.1ımı araştırmasında , yararlanan s. TdfD.:.t{ 'de bu deyimi s2syal pararis-

kal '"jelir olarak kabul etmiç;tir. Bkz. ı8elö.hattin TJtW.:lt,
:alirin ,Yeniden Datıl:ı.mı, !stanbul 1970 1 • • t;8.
(7) Bkz. ı TUHCL•.H, Kamu
' s. 139.

.

k1

.

ttliy~ ııt ~r.ı.t,;;ründa par-t:ıfi!l't.\.,;j,l

tJ:~lirlerln

nuku-

dut'Umlar:uun lne-:1-.:m:ıt.::R:t 1lo k.wüu , ·.'!llr1 vı.ı ıi:iil!lU harca-

ması,

da pd.l.< ;::an:. i

r,lda

öz>ıll

ik1e

tar1hl.;ırı! d~Jyı.w.m ·m.:.ıkt,~dır

~un.u belirtn~sk

aıdnıt,

( 1).

öu-

1fJturiz ki, par;lfiAkal ,:re-

lirl~:n·in ,:·i ttik.;;~, artı~Jl v:~ .ı1llli .··,,ı tr lry;;;rsirı~L; ırt snud1-

Lır!nin

d: al ı

f:·ırk

;;;d:ilr~~si.w:.7

,yol

~ıç;nı';,,

tn.ı

::ı·.r!J•.::ptı.Jtt

dv para!! a-

nl i.ı·luriu. :mk·uki :ı1 t~llklarintn tospi tl il,_ :n aliye

(1) !;f,',.~ıL l>,

r' ~i!Vt.Uh.UI t

1tı<-4UC6 .ı ubli·ıu~_~s -~t
.L at+18 1 ,·~ :;.) t 3 • )7 •

( :.?) i~u durwa bilhas n"

t"aıul,.ı

.

·~d1st:... lhutlon Jua

1\jin <l.Ja k,•rıı. .aııadur.

sı

tutulmakta,

...

ıneslekı

ve ekonomik paraflakal

c.;l~melertn dışında kalmaktadır. Kanımızca
ttıasinde

t~elirler,

in-

bu yola gidil-

usa.s i tibariyle ı

1- .konomik ve ı::ıesleki parariskal q:elirlerle il~;ili istatistiki biltti adinilmı.HıindeKi t~üçli.ik,

ii- ·'.konomik ve

...

maslekı

paraflakal t•;elirlerin üko-

nomik vo mali etki y..ıratabilacok k:ad:ır milli rulir içer-

aind.G önumli bir yor tutmaması, (3)

bir rol

;ibi iki faktör ön,3ml1

oynamaktadır.
,)

Yukarıd<J. söz konu~ edilf~n nıJdenler dolayısiyle
bl~

de etüdümüzün bu

kısmında

sadecu toorik

açıdan

sosyal

parafiskal gelirlerin mali ve ikttaadi ..:tkiluri üzerinde

durarak konuyu

sıraaiylo,

sosyal parariskul yük, sosyal

parafiska.l gelirlerin p;olirin
vorr . . i kapasi te ai
lık.

üz~rindaki

içersindd inoolomaye

y~nid~n daı>;ııımı

ile

etkileri olmak üzero üç

t~enel
baş

çalışaca;'~ız.

li- Ooaya.l ..t)arafis\t:..ü Yük.
ı.

Sosy:.ıl

l'arafiskal Yük

l;t}

.Jr3raoktir1

Ooayal paraflakal yük bütün
sosyal güvanlik örg:ütlerinoe tahsil

.

~ı sKa ı
.~..

~u li r

nıikt..ırına

top ı amı.nın

~dilen

top ı '.iill pri mı <Jru

bölünmosiylo aldc ooilen bir

sosyal tjÜVGnlik

örp~ütlerinin

lı:i.r ekorıomidu

sosyal para-

~Jsas

..
.,e.maaş
uoret

orandır.

üyeltjrind;Jn ve

,.u halde

onları çalış-

(3) Jrne~in ransa'da sosyal parariskal relirler 1964 yı
lında 45,1, <li:';,or parariskal r;ulirlor ise sadece 1,8
milyar ranktJ.r. hks. ı Bu at :lt ,s. 42.

tıranlardan

da

ol~rak

zorunlu

sosyal parallekal gelir
cihetle bu primler
n~

tahsil ettikleri primler

kavramı

toplamınlll,

içersinde
ücret

toplandıkları

VıJ m•ıaşlar toplwnı

bölünmesi aoayal paraflakal yükü verecek demektir.

?. Sosyal .farafiakal YükUn

H101saplanışı.

A. Vergi Yükü !çersinde Sosyal .Parafiskal
Yük.ün

H~aaplanışı.

Sosyal paraflakal yük

bu gÜne kadar

battımaıs

:enallikla Terr:i yilicil

da ytJr

bir inceleme
hesaplarında

verildi~ini ı~~örmekt~;ria

heaapların.da

hesapları

yu.pılmadıı~.ını,

bu tip

(4). Yani

yar

.Cakat

ht~aaplama.lara

r:vn~l

verci y-illtü

almaktadır

h,~saplam.aların

(5).

noayal paraflskal gelirlerin
hesaplarında

il~ili

aoayal parari ska.l yükler bir nevi vergi ola-

rak kabul edilmekte vu verr-i !lu birlikt<il
payında

ila

verr::i ila birliktti paya

ltılan n<:~dl.lnlürdt.tn

ilki,

görmüş

v~:~rr:i

ekleruııesini

yükü

zorunlu

oldut;umuz p;ibi.son zaman-

larda ülkttlarin topla• ;ve.r.g; hil~·' le+\ içt.Jrsinde sosyal

parafiskal r-elirlerin çok artarak ortalama "Zo ye kadar
(4) M.LI..:;NTZ'd~ .i:'rtlnsa'daki paratiskal gelirler ile ilgili
doktora tezind~, paraflakal ~elirlerin gelirin yeniden
dat;ılıraı üzarindeki etkilerini inoeladit:,i halde, yük:ü
üz ...,rinde duruıamıştır. (Bka. ı ,;s•ai sur l~s reoı~ttes paraf'iacales on rance,(doktora tezi), .r.aris 1949).
M.JJ.wA.JJ~'Uf~,bir.. makaleainde bu konuya kıau.oa de''"inmiq
fakat istıttiat1kı biltı:iye dayanan bir ~ı.raştırma yapmamıştır. ''Le poida de la paraf'iaoalit·i" ,tJouvolle revue
da 1'6oonomie oontaıııporaine'', 1950, No.ll, a. 15.
(5) ôrne(iin,Tü.rkiye'de verp;i yültü ile ilgili en yeni heaaplamalarda sosyal güvenlik primleri da daima göz ön~nde
·bulundurulmaktadır.Bka.a i'·rttn AhCAN, Vorp:i YlikL Uzerine
Hir tnoeleme,Ankara 1968;rilrki;ye'de Vergi Yükü,ı~!aliye
.dakanlıf';ı layını, li.nkaru. 1968; Salih .., a.UV ·Jt , Türkiye' de
Verr::i Yükü t.:!eaılleleri,lAV Yayını, tatanbul 1966.

Çlki4&91t U~inc1si isu bu. ttonuda rııill,:tlol"'artUil kar~l.l~.ı.ş
tarm.ııl&l'd:ı cırtak tıtr ölçUnUrı lJ;)aL:ruJ'~m:;ı;,~si
j;·i.~yleet: nıill(::tl>Jru.ras.ı varı·!i

oll!biltıtuti

yükii nuaaplaruu.n sa;

a.ııu1oiyli: ortılk lıir

l1rlr»r1n de verv1

11~

fikx•i(lir (6).

ölçü olur.:ik

birliktu p:.tyda

lıklı

ııarafiakal

;'öatıcu:•ilmoaine

· G-

çu.-

l:ı.ı,,ı ılm.ıJttad ı.r' 7) •

Y~kUn ü~sapltını.r;ı..

Ver;ı;!

1.-~au.f\m'burrar• ir.ı •l~

y\ikU 1l(J

parariakı~l

,--,.tl1r

y~~linü::

SaTlmdut:u r··ibi nar ne kadar birlikte

~üO:::.tpla.:ıuıl~ m.;.mlti..ZlS<) do (8) t

s . .ıpla.narak r· .:.iatarilmeai,

har ikiaini;u de

<:J.YX'l. QyX'l.

n•-

tiouret

ÖZ\Jllikl~ ulu.ılar..Araru.

buk:ı.r~ından ,Ylıı.:ra.rlı. olcmktadır.

ııon ılh:.Ununl.a.rda ~.iar.·cltlerln 1.ndirı..ııkt

yUklur

adı altı.nd'i

maliyuti voya

aosytU. para!lokal

çalışnıal~ır y::ipı.lmuk:ta.dır. :jz~itlliklG

;::19lirl,ırl~

"'·rtak

~nd1rekt

11;·111

ı a~ar illk~l~r1n

de bu tip çalıştil\:&lar çok :_)n>.ım kaz,..ı:mu~tır C)) • ·;L.nkı.: par:.ı

fia'ict·il y:..ııt\m a

..

va,ya.

hatifleaıaf11.

lQ piyasalarda

'

;,, .ı :~<f41 1 "\>ı.dr!~•e t1acales et paraflacal aa dana
ooıı:ımwl"'<le internatlonal", Ban;;ıU\l ~t Bours.:;, ,\vril

(6) (.kz. 1

1-:,

~-ırl:.qnHdJl.

19!}5, •• 195.
{7)

Dka.ı ~;ıauriae
d~s

;L,1'.'i..~''l' 1

o.harr"eu tiscalee

'·l~a

OOID.paraiaon

1nane16rGı .ruııı(~t ttaptembre 19~'6,

( 8)

.;ır~< ı;: i ..n, }~proı>os,

1Jıtı._;rnat!ontıl

tıt parutiscaıe·•,

!-uvua de Hc1'>Jn<ht
•• 360 v• dovwaı..

s. .541.

(9) c.u ktmuda Hkı.s.a ı..,h ·..lı•.: D, Syat6m,.a tisoaux et mnrch.t•
coıru:ıun, -~. arla l9Gl, s. 45 Ye devamı.

ın:ıl

tiy.:.ıtlarına

ve h.lsr.aot

salard.ı.ı

aonu;ıl'Jl' do;r.ırab1lmekted1r.

da türlü

turr.ı..ayonlarda.

parartakal :''elir

best mJbadQle a1atem:nd6
vo hattu

ülk·~si

3&pmış

oldultl3r:t. bir fri.i:arük

farklı.

olm•.ı.yan

ları. ~dlmrük

(~o

ve ( Y)

v..:rr:llor1n1

en-

sor-

~~tır~ükte

bir nuvi

hakaıa ı'S4:a•

(J.Q) • 8\l durumu ŞÖyle bir

örnekle daha bellrll bir •iokilde anlatmaya
ı..A)

pl.ra-

;Jtonoıalk

moydana

akoaklıklar

ol.'lbilıaeıttedir

dl.ş

;;UkUzıJ,-;ki dıı;lgiçm Jlı!tr

bwılard.u yapl.laıı da~:tşıael~r

btle sobep

!)li)tO

etki edabileoü ':1 t:'1.i>1

çalı..şaluu

ilo (B) i.ilk-.ud
anlaql!laıu.

aralarında

ile mal1y:.ltlttr1

malları üaer1nd~n altu.ı;

kaldırdıltlarını r:~ürji.'ınolim.

oldukHöyle-

ca h.er 1ki Ulk~dıt do ürut1len (;') ve (Y) aallarınuı tiJrat;l!lrı

s.erbaat

ruk<~het piyaafılaına

(A) ül1tes1n1n,
r.md'1ll

yapılan anl,J.şmad.~ı

işçinin v~ lşvar"nln

ta primi
fisk-:ıl

terk

l5ütitm1ç

edilmektt~dir.

sonra, (":)

s.sktü-

oldukları aos;~;.ıl sl~','or

oranlarını d\.işürdlit~ilnü, b3ylcıoo

f''Jl1r yWtüniJ

tlalı

akat

da soayal para-

azaltt:ı~ın:ı rarzed~lim.

Lu durumda

(A) :ilkwainde C':) ftln.lınm mali;rliltirıdo bir düşm,:; olüb1leCHt~,1n<l~ln aynı

C)

ııalı tiyatındtA (A.)
tioııd(J,

t:ıalını :.ir;;~ ten (lı)

Ulkeain(t

ülkesi bir Usttinlük

k·.ır,;;ı. C/,)

aat~layaoaktır.

!·h;-

(A) Ulluuıi gtir:ırak pol1t1kasi.;rlu k:orud.u:''u (..;) ıua-

f.loplulut'unda verFl hurmani~uayonu
sosyal 7Uvonlik aiatemlarin1n harmani ar.ıayonu Useı-inde de durulmaktiidır. .tJks.a lllılan
JH~vL, ''Ort;ak l•azar ~llk8lerlndo :Joaya.l G:Jvt)nlik ·onlar.ı.nı.u flukayeaoaı·•, Avruı>a ...konomik Toplulu(u tiserlne ÇoVirilur, E:..l.'rı • .t.A. yqıru., Yayın ro.52/,~2,
,,nkt.U"a l968t •• 48.

(lO) Hu yJa4un

uun

Avrup~

yanı sıra

lı-nı

tin

bu

yııldan koru:aıa fıroatı ;ı.ıratartık llakaıa

ı·eltabe

bir

1o~una a~btitp olaoaktır.

fukard~kl

örnuktu açl.k olarak f:Örüldii•

;';Ü, fibi, t'JO&J'al parat1s«al i·:eliı·lttrin mal ve hiuıat plyaualarımı yapabileoekl~ri

tut,,:tbilmek amaoiylu,
ylikUaü.n
l<':ıir::..ırası
lı.::rin

hu f,11)1

v~rr~i şt!l;i.l yan.ında

hesaplamtJuaı.nd~

altıwla

kontrol

para.t"1sk:tl Wtlir

tay:1d vardır. llundan başk.a 1 mill"t-

aoayal pariol.fia1•t\l

{li<or ülx"letro

~tkllgri

ı,z-elirlurin h'nıaplanm.Jal., uıke

cr~nlu

n<;j

miktaı._ aos:r~ı

:11amotleri

0r(t~t..le.uıt1reb1ldiklorlni anlam:-ı ı:tla..n&(-1~1n.ı d.ı yurtıtnıtıkta-

tılr

d1: 1.ar fayd:.un.

ların

<Lı

olild nttiklori

aın(htk.i r.uat<ıQatik:sl11

;··u tonudfl. son

~~uv~mllk ~Srı::ütltJtrinıa

Bosyal
fı:syda

ı:.:atla.r.l"iı.kları

il0

ki,

ltülfdt ar-'4-

ort~a t;ı.luıuktath.r.

ilii;k1y1 bulmakla

ol~ruk tliyolı111t·i~

üyo olan-

soay:·~l .ııaratiakul

•

üt:Hli.üJl.t th>Synl ~-:'ÜV.jnlit{ ör~·~:tl.eriuin iruilı durwal.ıırı.
lu.nd:ıl

bir fikix• elclu

toıtmvmi z

J~r,--1

killor\.h~ ju.pılabiliı"

do.

tJVTll.

}<Jk tll'.'.r:L ;t

iao

yükü

b.a.(Cımından d.sı yararlı.

lılfnaplar:ı.

n;uu.l

yWc

hakolur.

Q~t;ltl1

şe

soayt.ıl para!isk,ıl y:~k aoaapları

~'>p:ı.lab1lir.

"bl(U

sır!lsiyltl ~waaplama

·Jq

şakildill heanplwuılı111r.

~)r1m1tı•l os;:.ı.e

aoayal pa.ra..f'takal · .vlirl.,..r1n aivort -l
m.:ıaş

vu

Ucretlert.~ b{U:.uu~Nsiyle

topl·•

bulunur.

·roplara sosyal parafia~oplwa

&<ı.l r~Gl1rl~r

:uyr1 safi iJoayal

::------------\~ft------t.;1~:ortııa pr1~•'3 lliU.II

parattakal y:ilc

toplum auq

· asr1 aatt

ovay~l p~at1a~ol

rak heaup ed:1ld!.:1 p;1b1 k1;,:1

r1yle

<.L~

t>~ıtına

voya

v~

ucrettl.:r

yUk toplam ola-

aakt:ir.l,~r

1t1b&.-

illHJ.tplau.abil1r.

or~ınlaru;ıa.aı

ile

heıııaplaılrı·:.Aktadı.r.

Kini ba.{iıaa dJqen aoaY'-~ para.f'!ekal ı;~lirlor
Kişi b1-1Qına.
v~

rıaf'1skal

4a

..

r:elirler 1çors1ne

cı ~.~ılldir. ÇUnk~

tlu.h.a

1•;varun1z~ ödfjlli~

taVV('tlOu

de

d\. :,;{)n

maaş

ücr~t toplamı

btilinıdı;

old'>.('u prim

ol•1u.;·umus

UStJre {ll) • 1şvttren.in ödcuı.itJ olüıJ::'.u prim, ctf~;ortalının

lwl hir

paradır Vt'J sli·ortnlı
:ıer

llktv yani

iki prim

h.llda at p·ort·.ılının
öd·Jnt.:~ı

kt}fldi öcledi 1';;1 prim ile bir-

toplamı kaı·çılı~:ıııda scay:.ıl

~ldo otrd~i

old.u;-ı:u lıu hukkııı rnaliy~t1

prlm topld!nlfirl.na o•2t ttir va

to.ı,.ılamları.nın tni.iaş

vo

di-

i~orutind oranı

dolayıaiylü

do bu prim

onun sosyal parafis-

hllirli bir 6(iktördu
Ödi:in ..m toplil!i1 sosyal
;~~ktörlt:ır

'';tç·ri

1 tl bariyle

s~~.rı sosy.,,ı

paratisltul rt:tlirler

pn- • - - - - - - - - - - - -

r ....rlakal yUk

Bul1rll blr swktördek1

sigorta primine
maaş

~;l;kt;drlt.1ı!'
aoaJ.ıl pi;:~orai'1sKz11
:-ı.yı·-ı

sosyal

halind.<J öu ..:~:ı

y,Jt

ıüv.,nı tk

itibarl,Ylo

üuaa~ıı

i5r,

venl11'. (}r ).ı.t;]rıv

~f\ı

yapılacak

rno~:in

kwnu

es:.ıo
topl;.-mı1

böylo bir

ijzellikle aektHrlorln

;Utlı.cll'l kavsamı

tv.çı;;ıukt,.i.dır.

V<:t iiaretldr

rJ.yrı

ic;eraino t':·irnhüot•i
ouktörü.rıd\} çalı-

ol;:ıa duruJilU.tıd;• is.,;;l.;;ır

va bu ör{:ütlG-

r'!n h:ultut.ci statllleriyld oirl1K.t\J, topladıtıcları prirul:.ır ila
yctp:.1l:J

oldultlu.rı yatırıml:ı.r

da birbir1.nd"'n

!arklı 1A<t

hor

sektörlerin her biri
lı

ise

bwıların

hesaplanmasında

iç~n

sosyal güvenlik rejimleri fark-

da sosyal parariskal
fayda

yükleriniıı

ayrı

ayrJ.

vardır.

bb. f>a.f'i sosyal parariskal yük.

de sosyal parariskal yillt

~imdi
larının

eayri safi qekli.nin

dışında

li üzerinde durmuk istiyoruz.
~ında

önüne

ıröz

alınm,.ı.dıkça

toplumsal 1

kişi

yaFılan

ve

Rerçek ola-

hakkında bil;_~i vernuıkten

olarak sosyal paraiisk . .il yillt

olciu~~u

b...ışına

hesaplamaları

yük

şok

kar~ılı

sa.~:ıaı:ııış

rak avsyal parariskal yük
~3afi

bir faydd

.._;elirlerin

sektörler·itibariyle

tır.

htHıt~.plJ.nl.Q

pa~afiskul

tahsil edilen

faydalar

Çür~ü,

safi

h~sap

aşa,~;ıd:.ı.ki

uzak-

ş~ltiller

de hesaplanabilir.

aaa.

Nt:tt

sosyal parariskal yük.

Sosyal güvenlik örgütlerinoe tahsil ljdilen toplam sosyal parafiskal gelirlerden 1
yapm.ı.ş oldukları

kısmın

bütün

toplam i..tcret ve

bunların

yardımlar çıktıktan sonr:.ı kalaıı

maaşlara

bölünmesi

net sosyal pa-

raf'lakal yükü verir. Sektörler itibariyle ' net sosyal para.fisl.\:c.·ll yi.Alc o soktörd<J ödenen bütün aoayal güvenlik.
primlerinden sosyal
yapılan

biitün

sip;ortalıla~ın

ila bulunur.

t·~üvcnlik

ör.-;ütlerince o sektörde

yardımlar çıktıktan

ilcret ve

Kişi başına

sonra kalan

maaşları toplamına

kısmın

bölünmesi

net sosyal parariskal yük ise,

sip;ortalınm

p;-'ı.ivl:nlik

ödediCi sosyal

dan sosyal güvenlik ört:ütlerind"n gördüC;ü
tıkdan

kısmın mwı.ş

sonra kalan

oranıdır

toplruııın

primleri

yardımlar çık
toplamına

ve iicrotleri

(12).
bbb.

~orçok

sosyal parariskal yük.

\,erçck

soay~ıı

parafiaka.l yUk, pararis-

kal gelirlerin bütün etkilerini içine alacak kadar
bir anlam
rudan

ta~ı.r.

do~ruya

r;eniş

Sosyal pa.rariakul p;elirlar ekonomiye doi1:f~ibi

etki ettikleri

dola.ylı

etki etmek suretiyle ekonomid'3

d~(i;işkenlere

ekonomik

bir otk:i da meyda-

na getirirler. !şto bu atkiler de r~öz önünde l>ulundurulmak. suretiyle

yapılacak

husaplam;.J.ar, :;erçek sosyal paradiişi.inülen

riskal gelir yükünü vertr (lj). T(jorik olarak
böylıJ

bir hesaplama

§,.ı1tlin1

uy,·,ulamak oldukça zordur. Bu-

nunla beraber sosyal. güvunlik örgütlerinin prim
nın

piyasadaki etkilerini

lar elde etmok

miiınküncli~r.

lundurulacak husus

rı;-özluınek

aurotiyla

zamlurı

bazı

sonuç-

Burada özellikle göz önünde bu-

yansıma olayıdır.

p-orta örgiitleri primlor1nin

~.:.

artış

sonuou sosyal

lının

sosyal parariskal yükü

4

e;üvanli~in

ürnot';int sosyal si-

arttı;,~ını

maliyeti

farzodelim. Bu

artmış

ai:-;ırlaçmıştır.

artan sosyal güvenlik priminin bir

vo sigorta-

3erçakt~

ise

kısmını işvuren işçi-

(12) .Bu

tanımı net vergi yükü tanımından
tık. Net vergi yükü tanımı h:.ıkkında

faydalanarak yap.Bkz.: AHS.Al;, s.l3.
(13) Burada gt3rqak ver1~i yükünün hesaplanması ile ilgili
açıklamalar yardıdyla sosyal paraflakal r:alirleri~e
r;erçek yükilnün nueıl yapıınıası gereltti[~ini ortaya
koymaya çalıştık. ~;erçok vurF,i yükü hakkında .Bkz. ı
AREA.N t

a. 13,

l'lilı(LJi, Ual!ye • • •, s. 416.

nin nx.a
riokal

V11 neaaüı.mı (ido:ıH:1i\: ltur-.ıtiyl.~

yWtü.rıü

hafifl,;tni.qti.r·. . imdi bUtUn bu

yanaıma olaylarını.

11'{

zıu:.ımınm

1 şçinin sosyal paru-

ki:aln

,,';ôz

!.irı.ünd.o

durumları

bulundurarak sosyal

ve

,:~tivon-

liü,:ı-rln(\u k:.J.lahtlcou?~ini tartı~·~ılırıı.

~;i.·ort:..ı.lı tura.fındıi.\n

sosyal

rı-Uvenlic;;.

px·im1

V·: işv:::run t&.rıi.i'ındaH kaynAkt;.~ atopajı yapılmaktadır • . >u

y·mnı. tmli uluna:·~ı

bu yükü

urttırıl<l.ı.(":ı ~ruaau

si. ,ort,;;ı. primintn
,:.Hını.~n al;·ortulı

;... ~""'rindu

cüv0nli1;:

b;iyilk btr

(14)

işçi

iHtimal

rov~~nus,

çok

ii.ı:.erlnd~ın

hu

zrunıııl. baş-

ücrutlerinin uzun

sözloşaolorlu

JÜksı:Jltiltrı.11Ui

pr1mlar1

bunun ylik,i da ta-

airr;ortulı

üurum

3J.Olnrı y~~kL.nim

tospi t

·.Jdilı.noa1

bunlar kanunla

ı~~Uçt;Hr.

üu yüzdan

memur üz o rinde kalaoa _,1

(\il.h111nd~~dir.

ı:ubert rlu.~~;~d .;.:,

düs

toplu

Vtg

t•1rife

r~dur •. 'emur mtuıQla.rına ı-ı:elince

tuspit odild1,':1n•lun 1
aoayiıl

zamlı

yeni

kalır

.~u biı•inci

:.ı.nla:;ıııu.lar Vüy,..

h•Jlimlo do'

1şvurcr~

z.cırdu.r (14). ~.>ir'ortu

atopa,jını yı.ı.paoa!~ındiJ.ll,

k.nuııkı. 3'Wl8l.t!:ım."'z.•

aürel i

<b.

çok

~

inanc0s ı:ubliquas ot r\1d·tstr.tbut1on
urls 1()::)() 1 th 102.

G1

larinin

men

arttırılınuamd~.m

y"..iksilltllınosini

verenö

aa;~ltıc:~

üorutlori

akdi

hiam~t

ya

işvvron ilıJ

1

topl~ ~sözletm\J&1)"le
bir

lta.paa,yaaıık

li

dt.t:'f.:işlklik

maya

t~epit

va;,·u

akdi ve-

~~v,ınlilıt aammı.nı

,,_:uruJdr. Anoak

hıJmen

kollarında yapılan sözloşmulorin t~

ve bu yüzden bir k:un.a

iş kolları

bulab1ldikler1 nalde d1gerlar1 bu-

Jemurlar ise,
suret1ylt~

rekete f;eç1rmttk

yüpılacuk hissıru:t

şekil da, arttırması

aynı d~;~ild1r

lı.t.mayaoaktır.

yuni

ücr0tlcrin, sosyal

yansıtma ole.na~tını

bunu

1c;1n,

unlatı)IU:ik s~t1ylo

,L

akleyolim ki biltUn i9
r1bler1

i:;~orçakleş"b1lmos1

toplu aöaldçme ila

v~ya

bunların bitiıa tarihlot•ir.ıdu

da

hit-

suratiyl'~ yapılan Sa'lllU1 1ş

ikinci durumun

edilmiş oldut~undan

ya

maaşlurının

yansıtırlar.

l~u
işçi

ocmra ücrclt vay&

ilu 1 noeyal.

çeşitli baskı r:-..ırupların:ı.
maaş kanunlarındaki.

anoak.

r~üvenl.Ha. z.:ıwnı.nı.

devlvtu

bo.-

terakyansıt

çalışacaktır.

111-

Lıos,yal

;··Gvonlik

ı>ı·lm zu:nm:ıuın

piyasaya

yaneıtılmaoı.

n~ı

vo

b.esauına ödemiş

zanıruını

ya

işçinin

tçvorcn 1 1çQin1n
oldu~u aosyı.U.

t:üYemlik prim

yanaıta~a çalışacak
lıtlmen

hemen mümkün do ·::tldir) ,

sıtabild1C1
du:~

(bu Ucrotin

prim

prim

zwmııını

ıııadı€!:1 kısmın

~ammı

vay~.~. işçinin

116 birlikta

piyasaya

yUkünü

düşürülmaoi

is~

Uzorlnu

demektir ki

kendi aint.' yan-

k~ndiainiu

ödemiq ol-

.ıanaıtıa4Aya çalıqııcak, yanaıta

üzorindil

taşıyacaktır.

:3u durumu

aşat!;l.daki

tum rı.,ka'bat i"i:f&GaSl.rlll eHre hazı.rlanraış ıaodttl

üzer1nd~ 1nc~leyel1~

primlorindoki

ve i9çilerin

artı~

bildikleri kendi

(15).

·,~2

olan den:;e

da her firma nr; olan 908.1.-il
kısmını

tekrar

f'iyatı.ıu.

:. akat, bu

t..ulaoaktır.

Al rlon A? ye dU...

~üvttnlik .z.aıruaının. tiH

Hu

durum-

kadar bir

tük at i ai Uz eri na yana ı t-.b1lecckt1r (:,ek il 1 I).

Aı.

.AIA{ı

'

1

'h

"

1 DJti
J~U/

":ı /

;

<1)·

1:

1

,'

1 /

~

!

·' l

~i

.~:

--...::

sabit ka-

çı.ka.racaktır.

P3 e

çıkar

ürotim hacmini <1

düşüf:i ı:lobctl arzı.

r:.onol tiretim hacmindeki
rı

yansıta

den UM? ye
!iyatı

piyasa

optiınul!ı dt#n~:es1n1,

düşürm~;k auratiyl~,

741

t;Urarok

aı'c;rislni Lt~l

duruuHl,ı

!lk öncolori bu

lacak ve her !1rmu

don

ile

zammı

paylu.rına dilı;an priuı artııJl. flitıliyetl~r•

utk1 edttrek marjinal muliyet
tacaktı.r.
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' Q Q1

h.i<Mı

ı.

Jl)

(15) fl:od.ul Brochior-'2ubatoııi• nin kitabındaki autış fiyatı
veya tUkı;~tim lıaomi üzeriutlon alınan bir verginin y~
sıııuıaı. 119 ilf·il1 bir >lt.it'L;ldvn yararlruııııu~ak h.azı.r-

,

lanmıştır.

Huburt ilRi..K1HI:·J< ot .ı 1orr•a 'i.'..ı.A\'tv:L ,-:~oonomio !inunc16-

re, .Far1s

l'Y~N,

••

-~~~-~.

(3

~uk.a.rdu.ki

şu sonuçları çıkarmak

modelden

mGmkündUrı

/irmaların

1.
rı.nı

ttikot1a1 1izer1.ne

aosy . t.l (:jivenlik prim

yansıt~b1lınolori

talap

Z<.ı.ml~.t

e:~risin1n

elastikiy~ttne ,~ör ..: du:·:ı-'?mekted!r. i~u yüzden dv hıJr Ure-

tim kolunda yuna.una

i'.:Aw I'ı-3kai:H~t piyasası

ii.

firmd

deı.::il t

ayrı ayrı olaoaktır.

t"irc.."i:ılıır a,ynı

bütün

~ior f1r:ıa aynı

yanuJ.tacaı.:ın..ı.

primini

aad~

bir

miktar aoayul {":Uvunlik

yansıtabileooklerdir.

l'rirain! tükutioi Uzurinü
111.

mevcut isv

miktar sosyal sir:;orta
ınali;rut

EÖriJ koneli marJinal

vu or-

talama maliyetlerinin durumuna. ı:Hro karlarından bir kıaını.
nı k~ıybodt~oı::ktir.

g{iat~rilınoyen ızw.rjin:ıl

Podülde

&ltl. f!rna durumuna

i~u ;ıaarJinal

_t,-;V·irarı

düşoooktir.

durumunda olan kamu 1di.iralar1

ts~ s''ıey".ıl r;l.iv.ır.4lU:. prtcı zarıılarının
ltu.sına

;';üre

:/~i

(1zcr1nch:

pı..u:sa~ı ZUııt il~ piyaıJa

tv •
sıtılmıfi

oLın

bu

.i

taşır

mrfl1RU'Ull

voyn

yükün\! 1 ltdndi pol1t1ç~şi tl i

verr·il,lra yn-

üzerinil y:inın.tı.r (16).

i.~yana

sony:ı.l

üzdrino
:·jv..::nlik

f'aAC1l.nın yili;:(~ nrı.iJHtf On i_'\.JnlıJ

1:)Ç1 voya.

fir&Ltlar

Uz\.!ri:nde

Çtlşitli

yt!k1ll~rdu

zamlarının

yu.u-

oüyt.ik bir

tiiket..iol duru?.unda. olan

knlı.r.

, ~.. ı.. :.:;yı:ı kadar yürUtcGr;
t>"<l ~~şi tli .}'uuaıtıc.t oluyluı•ı ~::ö~ öniliıthı

oldu~umz b~t~n

tutularal: va bun-

tay~ çıkaracaktır.

III- Sosyal .earo.f'iakul ·

~)li rlerin

· ,ulirln

Urr~tı~r

le-

olJ.ultlarındun

p;u-

i.;osyal parariskal t:ollrldr, notlyctl
hine

alı.naıı

ot ı· uovi

lirler üzorino

v~rsi

vorr~i

veya ona tonzer

(17). Du yüzdun aoayal
nld!.m

ni teli~;inJc

pa.rtıfiak:.ü

Yon1d~n

~okilJ~

ütki ederlur

,·:alirlerin r~etlirin yi/J-

da.r;ılımı ü~orindel:i \Jtkilı:a~ı ~Lı varrtı:ıinklu·.~

;)t,.ı;ı~k.ta

ve par:ltiar:al ·__;;2tli~~ toj)l.;iLlU ile

y~t.tti.li

bon-

örcütla-

ri d~ kısmi da.;··ılı.m Jr~":.ıtldri olarak ni tdLmdirmskt\J(Ur-

ler (18) • Runım:ıaoa nosyul paraf1a1rul ı~alirl~u.·in ukono~i
d"~ kı.am.i blr da:~ıl:uıı ııNy,1ana ı'.u1iiru.!.klorini kabnl ötıuol~

pok

y~r!nde

relir

bir

t;oplar.ııa

~~öri.i~ dtt~:illlir.

\;ünkü sosyal pa.ratiakal

il'l.l y..:tkill .:)r;''i..itlfJrtn

yakın 111şlt.1ai vardır

ve

lıu

~:anel tJkonoınt

ör' ütlerd\jn

gıJnttl ukorıooıi3e•

{"'@DUl

ekonomidon do bu

~t:elir

transferi söz k.onuauilur. .,1 ~ndi yeni.dcn

lı.ınını.

ortaya

çıkaran

ile

örr-Utl~ra ;"':anolllklıJ dt~Vilmlı

bu

•-·~11r tı•i:lllsi'erluı•lni

\~tJlir dn:·:~ı
sıraııiyle

inoeldyolim.

•

bir

(17) Henry .Lt\T-',;;m:;; h : __:ü, .:ocuomie dusyst :me !lsoal
c' rançais !tational at looal. t laris 195lJ., s. ?81.
(18) B.k0Cn1 ·Ji., : 1nanoea • ••, s. \)?.

Genel ;ltonomldon

ı.

-

Kamu ldarelari,

bütçalerindon

ödemiş

gen~l

işver(;n

soay::ıl

oldu,::u

olarak

gibi sosyal gü-

ba~ka

ve

vercilerl~ karşılanmakta

oldugu vergilerle sosyal güvenlik
açık

bir

örı_;ütüne

etmiş

prim ödemesi,

e;örüldüt;ii gibi genel ekonomiden sosyal

şekilde

~üvenlik örr~~tlorine yapılan

de~ildir.

bir

açık

Kamu idarelerinin bütün bir ekonomiden tahsil

dır.

1~-

f!;iivenlik primlerini

Yani dfu.a

karşılamaktad:ır.

deyimle bu primler

·)r_;ütlerine

momur veya

çalıştırdıkları

herha.'lgi bir

hesabına

venlik örgüti.ine

~üv~~nlik

:rransferler.

Yapılan

çiler nam ve

~~osyal

bir transferdan

başka

bir

şey

Böylece bir yerde bütün bir toplum, soeyo.l ;;ü-

ettirilmoktadir. Bundan

venli~in finanemanına iştirak

ka devlet bazen

bazı

genel bütçesinden

sosyal e:üvenlik

karqılamak

kollarını

suretiyle

ya

baş

tamamen

finansmanını

kondi

üzer.infJ almakta, vaya. finanamanına rııali yardım yaparalt
iştirak

etmektedir. Bu durumlarda da :;enel ekonomiden

sosyal gUvenlik örı:-r,ütlorine bir transfer söz komid.ur. :;rne~in,

Batı

Almanya'da

ya~lımları,

19&~

LüksenburG'da

nel bütçeden

itibar~n

den

aile ödanekleri

işsizlik ai~ortası

karşılanmakt::.ı.d:ır.

Alrrıanya,

tamamen ge-

:~ransa,

Belçika,

Hollanda ve

İtalya'da işsizlik sigortusı !inansmanınıll

bir

B<Jlçika,

kısmına

hastalık
yardım

i·ı·ansa

vo Lüksenburr;' da

A

tıbbı bakım,

ve analık yardımlarının bir kısmına devlet mali

yaparak

katılmaktadır

(19) ~UWL, a. 50•

(19). Sonuç olarak diyabi-

,,
f~örül.tUr;ü ~z;.:r~:

li riz ki t
gen~l

eltonoml!l{m

!ıf}:rı ~n tıamt1n bi.ı.tün t;konoJıilorde

808,/.ıll r';ÜV~ı:lilt örc:~itlerine

dotru bir

transter mevcuttur.
ta~}ulıbus d~ i;ıwren

Jzel

1şçilor1nin

primler ilu

öd<1oıiş oldu~~u

olarak

i.Azaı•lurinı.t y~-ı.nıu.talıildikle

kendi

rt primleri piyasaya ;yantntsbiliJ'Orlarea bu durumda da
geııol

ekonomiinn soa;yal r Uvenlilt

(1rı:ütlcrine do[::ı•u

bir

transtar aöz konusudur.
2. 8oayal ·.cvunlik

')ri\Ütloı•ind,·Jn

eurJl ,t;onom1y{i

Y~p:ılan frans!tırlt:r.

Tiirlü aos.,yal ::;ÜV\l.ulik Urr:ütleri
topl~nan

sosyal

nln aoayal

için

, .elirltirin

çık.arl:.ırl.J1l. bJr"Lı.J!l<.ik

rukuıektcdir.

ması

ı,.;uai'isk.J.l

: ak•.ıt

11~1 t

olaruk .ua•üMmaal.

,;ununla. boraber sosyal [!:ÜVenli
lcOOS

/'/.~T

ve

!

fU:lklanması pdrıJktit~iui

re{~i

ilori

düşiirıcll tıiçiıoi

gibi

kullaru.lmatıı f"GUO'-AÇld kull~nıl-

<hı. hvı·lıalda öi;'~ütl<)tlı:.:tmez.

~.in anaülüı~ün~i

yapan

içind.u

1lıt1yaçla.
oltırak

için tonlarl.n lU:;l t
atirmJ.şl~rdir

tnww:Hm

ştikildıı: yara.rlanıl~aaı fiA::.ı::·l

bi:ılnı

;. u

:v.:Jü.i): .::~ o i'''Ü.nün ş.>.rtlkrı

rırı d~rhal karrşılu.naoilı.ı~;;oi

bu yana bu

·özıcolikle üy~lori

amaciylu

to_plamıı.ı. fonl.:irın

tararından

ekonor:.ıik hakım:l:J.n ,.·ttı•i

o

(;10).

d.ei.lşmiş 9 atıl

: oli

;mi:~:tir.

kalr.n.r; va

;~ündon

bir du-

)zellikle

F.w:rınaya

ba-

(?.0) La en- ..;ı ı 'l'Hli''JL T, 1: roblvmus -~r:naraux de la s '·cur1 ttJ
sociale titll Relı.:'1guo, U.uiveraitt libre do .arux:allaa

1961 1 a.

tıı.

kımuıd&n

fakir olan ülkelurdea sosyal

ulusul ekooolllin1n

~~Uvenlik tonlarının

;ı;;el1şımua1nda Jtullanı.lmaaı

laaak bir zorunluluktur (:?1).

elişmiş

ülkelerde ioo sos-

tonları s~ma.v~ p1yu.e·:us:ı kanalı.

yal r:'"..ivenlik

Userinde duru-

ile &iAtun en-

4liatr1yu yönolt1lmişlord1r (,~2) •
:örüldUt~ü n~tırt~

bir

ltıacının

soayal parartakal gelirlerin

r;anol ekonominin

amaçlarına ayrılaı•ısı 1

.·üvunlik ür,,;Utlttrinden p:onvl akonom1yo

•

yapılan malı

ooayal

bir

transtt:trden ba~ka lıir iJ&Y de,;~ldir.

nonuç olarak cl1Jub1llr1a ki, bu
-;üvenlik örcL:.tlorinchn
aosy<..ıl

; i~vıJnlik

ı>ttm~l

ôr~.iltlorin.o

tlo(ru

yapılan

ekonooidt.ıi

par.

*1tltlnln olumlu veya olumsuz

:~ıt

oluşwıun

da etki yaiao yapüan

koru&laaı ınüakündür.

dG l

1- '-ioayal
Jzerlndu

gelir tr;wafur-

yaniı:lon da::tılıraı.na

trilllstorlariu inoelunmoaiyle ortaya
o~•.ıunUO iQiıı

aoayal

okcmomiye 1 genvl ekonomiuan

lerinin

;;-:ol1r1n

şekild~J

i)~raf.'iskıll

,yük

,tanaı;::.a

aonuou kirdn

kalmaktad~?

11- Soayal vUvtinl1k örr;utl~rinin plaem~n pol1t1ltusı nedir·ı
ş~ltlind...ı

aorabiluoe,::troiz

oorı..ılara

oovap vormek: gtlrekmokte-

dir.
~A.LAS, noayul ;uv~ulik
taltırı, Ankara 1955, s. 1.,8.

(21) :Jaldt

(2;?)

ve

Türkı

.:şçi

Dipor-

··nı.ü. ~'-~~·:, Uoayal Digorta ~·,r~ütjeri vonlarının Kulla;ıııı~~"~ ~~,.1~~~ J#l~~lamu taşkilatı Yayı.nı., iayın

•• o. u" ı.:-~56 "·" r-L)"~' Ankara 1968 1 a.:?.

daki

Tranaf~rler •

.i.~uradtı sosyal paratiskal g~tlirlerin kısmi da[.ı.lım:ı,

söz konusu öd1l(ih111r. ÇtinkU &osyal {)Üvenlik 5r-

.ütlorin1ıı

sosyal aiForta

11,:;111 harcamalur

haroumaları

oldukları

1<;1n

aadooe

bunların

üy~ler1

i.le

Stibubiyot vordik-

lori yoniden d.a~·~ı.lıu da kısmi cluıaktach.r (23) •
~irr;U.t~

hoayal.
ı-1

niapetinclo bir

olanlar,
t!Jdir.

da

üyo olanlar genellikla r··olirle-

prtrı iidııdiklari i~in

ı:'olir1 düçi.iiı;: olanltırdan

ıiunu k:aı•,:ıı.ll.k

k&nuni.

ol::J:.:ıkta(lı.r.

alca.t • •>i•. ,;:; ,:;:

~)nüno alınmaoı

kimin <L\ha fazl.:.t
ı:,.:olirliler~

:·.elirl1lora do(;ru bir tranelı' nin

lii.U~:tıo V;..ı.:rmak
~·~_;ır.;}c.li

ur ..ı.nl.J.

oooy~il.

tazla

Uzera,

doc:ru. olmaz. Burada.

Boıl

;[ükoek .p;elirl1lvr di.l.Ji.ilc
·.

yara.ı'lanıyor

Sa:·"lüdl. -~l.

ye hatta c11_::"rler1

tc:,elirl1l1Jrden

lirlilero do;·ru bi.r : alir transteri
~'cu

bel1rtt1;~1

a~Uv~ulik i:.Srr~iitün~

fa~lu. ,Ycl:t'c.ıi•lt.ma.nıyorna dü~li.k

rt:lebilir.

d.e

!tonu oosyal gÜV-3nl1.k tonundan

.YHr..:irlanı.:h., 'ıdır.

.1arJ.ı.rüardun tlu:ıa

po.lt

kolların

olarak aynı ıno.nfaat· oldQ tıd1l1r. Höyleoe yüktıuk

bGylusine \vutin \>ir

Dz

daha fazla prim ödemek-

;';anolllklo pe1t çok sigorta

ı"ol1rl1 ei:·ortalıları.lı.m ilGı;ıi~k

for

(24) geliri yüksek

konu ile ilf<:ili l.:hOOd:

cıldu(~u datıi

:1~ şö.,yle

yUkaıJk I:'U-

ileri sü-

bir örnek

Vı:)l"lh:lK t ~dir 1

'ii1ksdt

:olirlilur

(P3) üU·OIU ..t;, s. 'Y!.
(~4) .illca.ı Lu etüt

a. 32·

dilı)Uk

rel1rl1lero oranla

daha kUltürladürlar ve bi.it·:jn \5dod1klar1
ti:uruşuna

kadar

yarıU'lc.u:ıLıayı

bilinaina

t~<:ıniptirl~r.

aatlı.~ına

daha f'azlu dlkkat udur.

ri c1h1 sosyal
motlerd~:m

~rno

di ,~;urino

ı~ivenl1<;1n

yal

çok:

bütün idzçalışı.r

( ."'~).

k~ain hUküınlere varıl

,..,;i.ink:U. bütün a.ilo fertlarini de kapaayan n.ir aoe-

ı;ı;iivenlik. siatoırlnd~J ıçen~lliklo

düha çok çocuklu olan

ve bu yüzdon de sttn1Q bir a.ilu.f\i aahip
b";..itUn a.ile !\Jrtlerinin
onun

d>re

banyo kü.rlo-

sapladıcı.

yarür aaglamaya

son

çok iatt!me

iıJÇi;yo

Diş bakımı,

ltendisine

<uko.rıdo..ki y~rP;:ıda
ı:ıaktadır.

ı~öro dWıa

';in Ll tr mühond1a,

yU1tn•~k ilt':viyodtı

en

priınlerden cuı

s1ı~ortaya

e;el1rlinin

ei,~ortı.ıdan ~lde ettiı:~i

!ayda vo

ola."l mu.l1y<3ti, ytS.ks"Jk belirliye oranla da-

b.a ..faala. olacaktır. Ayrıca,

oldu;,::u sa.Cll.k

düşilk

örner:in

eigortn.nı.n sa,~lamış

hizınetlorlni ou::;enme,.ıp,

rid,-Jn ve böylece bu

HizJıotli)rd'in

özel

wıotauolere

h.1Q yararlanmaywüar da

·-üksek ıTul1rl1lurd1r.
"'Tino .i

.at:ıyıp Fi<lr*cllltk oöyla h ir
şıı»ldldo,

.:·elir

her wkonomi için

yta.pı.lacuk

<la.{'ılımı. Jıesaplamala.rı

bu konu Lizorinde dnha razla

tartışmayı.

en iyi

bu konu ile

11;;~111

çözümleyebilece,'',induL buru.da
dur.tıanın

yerinde

olmı.yaoo..:ı

l~anısındny:ız.

!.'V- Gosyul .hıra!'lsl~:al ·:ulirler1n .:konominin ;:anel

Vur:-ji

JCı;;.usi t~~ı

l.şvtıtran

ve

işçi

:' zorin<lüld
aoayal

miş olduıtl .... rı prirıı1 r~t>lir Vi#l"'

·-,r::)
.._.....
•;J'f .~<Ct
...
:> b.t•
\..••JU..ı.
t

ı·

'

8e

ıo--·
c ..

e

Stk1ler1.

l~üvenlik örgiitlorin~ Ud~t-

,1lorine tabi

matrahlarından

dUşt!bildiklt~r1

~·alirleri.n to:üaoı,

.f'lstcal

da.n

dH~ül.dU;~ı~

yal

paratisk~u

aos;:~..ıl

durumda, i.>ütün bir :.tlconom1d(f

lçin,

ı-~enol vor~

ler (:?6). , akat •

vor~';i

1."GHell

1 k:apasiti:i&i

azaltıoı

rcl1.rlt'tr

ı{Ol1r vori~1a1

toplcl.m

P<.Lra-

matratu.n-

ilziılrinde

sos-

b.ir otki meydana getirir-

kapasi tu si Uzsrindak1 soayal.

prıratiaku.l

pelirlerin bu azal tıoı. etkilerini keoin olarak

neaaplwaak

her:ıttn ~J.Gm.0n

::nU:nltHn dof.:1ld1r. ÇUnkil, vorr:iyo

t:ıbi mutratılarl..rl miktarı

va !.)unlardan

diJ;'Jül~oek

(eııelliklu

Yt.tnlik: prtmlvr1 çok çe;;1 tl1•i1r ve

sosyal

ı:~;U

gol1r Yerr-1-

leri tcır1toler1ntn m~ltOr'.ikki oluşu dolayı.si.Yla <le lıdrb1-

rindan ntt kadur ver:'"i

k','I'J.yhedlld1ı"':1n1

lh)&aplaaw.k

olanat;;ı

1

bulunmamtlktadır.

F otn~/U rjiiylo ijrnaklu daba iyi açıkla.ya-

b1lir1z. 4 :·.;çin-t.n
10!')0, 1500 oldu

;~or

sırasıyla

birinden

daha <la

300, :,.:>o,

rıo oranı.:uda

kosilwektodtr (Hor birine

uyvulanırsa !1~oapl !lma

a::a.,}ı.daki tabloltırd·.m

:-:gri

;Jar..~tlerinin

~unu d~ .. ~:,ı0.n0l1rn.

;::\iv<lnlilı.; priuıt

eoayal

orrln

a.ylık

dyrı

zorlar;aoakdır.)

bir

.imdi

durumu inaeliyGlima

sarı Ucr~t-!ioeze;l 5;Uven1~k

pr1a1•!.orn;1Yd tabi

ı. işçi

300.-

30,-

270.-

?. l:tj91

~o.-

50.-

450.-

3.

işçi

ıooo.-

ıoo.-

9<)0.-

4.

işçi

1500.-

1,.,,
:;f.l.-

1350.-

( ?6) ..::u dul"\.l:l ı· örüldli-.~H i~zor<J, anoo.k sosyal r;ilvunlik

ııı.ıtph

~elir ver,.;i81 matrahından dUıJi.irUlaıasi
olanacını aa:~laytln illkul;;tr için söz konusudur.

primlorlllin

..,.,

~avenlik. prlm1
ödez:ıoaeyd1 öd"'J' aou :;1

Ooayal

x~rt)1 (27)

Vorr-J.

2.

işçi

;.

işçi

34,55
68,75
177.05

4.

işçi

....

ı. işçi

4,50

57,?5
152,05

ıı,oo

"0?
" t 05

.?62,05

r..elirlurin ne

~elir ~urupları
ortalaına

·")~
.-.
., t

hflsaplar.ıak

itibariyle ve eoayal

olarak

rtltiylo bu konuda

u,;rı.~adı.kları

;oı:ıel

·'·.J"'-0

:"öriUaoelt,i üzore sosyal

ıa1ktıır verı:! kaybına

duLtunu bütün bir okonomide

n1n

trlQ

}0,05

Yukıt..ırd.ak1 talılolardi.in
ı1ara.tiakal

~

subep ol-

çolt zordur.

Yalnız

ı:üvenlik örg~tl$ri

prim

oranı alın:n·i.k

bir fikir elde etmek

olana":ı

ou-

bu-

lunabilir.
Yukar~ıki

111-

tabloldrdun

".ılirler ..ı.rttl.kça.

!şçi i.)d<ltniı)

ayrıoa

V;Jrt:,i

kaybı

m:ı_y·wl lı;;)tı

fazla

Horh;nH~i

sonuçları

da

da

çı-

art&ıaiıttadır.

oldu::u sosyal ,::Uvanlik Ilriminin

yiik.Unü daha az vor ·1 'Sdo:ntJk sureti,Tle

111-

çu

ha!'itlotınektedir.

bir sosyal ;:-;üvenlik örôitüne üyo ol-

sosyal r:ivonllktan yararlamnaaakta h!lm de dana

ver~1 ödom~ktadir.

(??) '/arr;! r.dktarl~.. :ı. Turk GV .K.2-,:d.lO:S dıık.i aUterJJdti
oranlar u:n~nnarak bu.lun.nıuQtur. {\Y. V.K 1 _Kanun
r;o. 193, (R.G.a'X·arih 6.I.l9Gl aayıa lO?uo).

12

oranlı.

1Y- tia.bit

bir ta.rife olarak

aldıcımız

soa-

yal cUvenl.ik primi ,:elir vorp:iaindon sonra rio1 bir tari-

to

4\ırumuna

eelmak t(l

oranı düşmoktedir

.~olir arttıkça

sosyal gUvenlik prim

(28).

·.ra.blolarda

çıknrttı~"1:ımız

ou

sonuçlar soayal para-

fiBkal rel1rlur1n bir trirartan ekonominin vorr;1 ltapasltea1n1

azaltıcı yand~

da;tılııu.
tirdırını

<3tki llderken, di;·".t.tr taraftan Lel1r

üzerindfl du bu yöndan bozucu bir etki meydana

ortasa

ve-

koJuaktadır •

.(28) A~a{!ıdak! tüblcxln bu rioili.;1n nasıl ı:ıeydana gold1C1
hesaplanurak ci.>stdr!lm1ştir.

..,

~

C)

:::.1 ,...
{;4.. .,.

2!

:::s
~

....
!:!
(A)

300.50().-

ıooo.-

1500.-

...
~.

~ o

~

~:
>,
~

....tiJ

~

ft)

fl

.....

U:)

f'.lt

o

k

...

~

(C)

(I>)

30·50.-

ıoo.-

15<).-

4.~
ıı.-

,.o;-.,5

,;,..

.

ı~

~

o

;1
,.,.• ....
t1)
(.)'

,..
$

. •.

:

.....

'&

(l3-0)

2~,50

'75!--

ııo,-

!~
....~~:(ı.

~s

~....

o

~~ı~
... Cil-M
~

Q.lriOJ.t

'::'.- Ut m ılt

102 fB-9)
850

7:80

7,50
?,,,
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TUHKlY.S' DE PARA:tSKAL GELlRLER

K

TfJ:RKlYE • DE

O

v.b. gibi adlar

verı;!

5

J

l'ARA:·'İSKAL

!ÇliliSİİ·l~~

Türkiye'de•

li

GEL.tU KAVRAM I

\x1R,t;N .;ELtlU.Jlli

ve

ha.rqların dışında

altında çeşitli

örgütler

prim• aidat

tara.fından

zorun-

lu olarak tahsil edilen paralarla

karşılaşılmaktadır.

birbirinden

::~elirleri

ayrı

yasalarla bu tip

Zira,

tahsil ile yet-

kili örgütler, organize edilerok onlara kamu otoritesine
verilmiştir. ~)re;ütleroe

dayanarak para tahsil etme yetkisi
adlar

çeşitli

altında

ve

şakillerd~

tahsil edilen bu para-

ların, Türk mali. yasalarında genel bir tanımı yapılmadı . f.ı

gibi v,enel bir düzene do

görülür. Bu yüzden

ba~lanmadıtı

söz konusu gelirlerin ortak öCelerini bulmak
bunların

genel olarak parafisltalite

lanıp toplanamıyaoaeı,

incelemeye

kavramı

de~er

aur~tiyle,

içersinde top-

bir l.onu olaralt

karşımıza çıkmaktadır.

ı-

Türkiye • de !.ioslek

~)rgü.tleri

Gelirleri.

Türkiya'da ınevout mosleki örgütlerin üyelerinden tahsil

etmiş oldukları ~elirleri

üç ortak

öıe altında

toplamak mümkündür.

'

-

ı.

Gelirlerin Zorunlu Tahsil öeeai.
Türkiye Cumhuriyeti 1961

Anayasası

vergi ve

benzeri mali yükümlerin ancak kanunla konabilece~ine dair
bir hüküm getirmekle (1) ~ürkiye'do mevout mesleki kurulu~ların

gelirlerini zorunlu olarak tahsil edebilmeleri

için kanun ile
muştur

düzenlenmiş olmaları

ort~a

koy-

(2).
Türkiye'de bu

ri

geregini

kuruluş kanunlarına

g6re

şekilde kurulmuş

olan örgütle-

aşa6ıdaki şekilde sıralayabi

liriz (3).
i- 'l'ica.ret ve Sanayi
rı,

Sanayi

Odaları,

Ticaret

ii- Ziraat

Odaları,

Ticaret Odala-

norsaları

Odaları

iii- .~snar ve Küçük Sanatkarlar Derner,i
iv- '.rUrk MÜhendis ve ttiimar

Odaları

Anayasası, Kanun No.334 1
20 Temıııuz 1961, •• 10859).

(l) Türkiye Cumhuriyeti
(R.G. Tarihı

Md.61

gelirlerin ancak kanun
ile tahsil edilebileco&~ne dair hÜküm vardır (~kz.ınu
etüt, &.3?).

( 2) t'ransız Anayasasında da bu

(3)

Kuruluş Kan~ları sırasiyle şunlardırı

i- Ticaret ve Sanayi

Odaları, :r1caret Odaları, Sanayi
Ticaret ~oroaları ve Ticaret ve Sanayi
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve rı:ııoa
ret Borsaları Birlit;i Kanunu, Kanun .No. 5590
(U.G.Tarih : l5.III.l950, &, 7457).
.
11- ~iraat 0daları ve Z,iraat Odaları B1rl1~i Kanunu#
1 6964 ,(R.G. Tarih :23.V.l957 1 a. 11769).
Kanun ~o.
iii- ~~anat ve KUçük Sanatkarlar Derne~f,i Kanunu, Kanun
No. 507 (R.G. 'farih: 1. VIII.l964, a, 11769) •
iv- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli~i Kanunu,
Kanun No. 6235 (R.G. Tarih: 4.II.1964, s. 8625).
Odaları,
Odaları,

v- Tabip
vi-

Odalar~

~azao~ Odaları

vii- Veteriner Hekim

Odaları

viii- Barolar
BütJn bu örgütlerin, üyelerinden tahsil
8ttikler1

~elirleriı

i- ıittsleki örgüte ilk kaydedilenlerden alı-

nun e:iriç

aidatı

veya

ka.yı t

i1- f]rgütoe

ücreti,
yapıla11

hizmetler kar,ılıtı;ı üye-

üyelerin ödedikleri hizmdtler,
ii1-

Kayıtlı

bulunanlardan tahsil edilen

yıl-

lık aida~lar,

olmak üzero, genel olarak üç türdo toplamak mümkündür. Bunların

tarifaleri yönetmeliklarinde ,..;öaterileoek usullere

t;öre te ap it edilecek dereooler üzerinden ( 4) yönetim kurulv- Türk Tabipleri Birlisi Kanunu, Kanun No. 6023
(lı.G. Tar1h:3l.I.l953, s. 8323).
vi- '11 ürk _;cz:ıoılar Eirli!:i;i Kanunu, Kanun No. 6643
(H .G • 'J1arih: 2 • II.l956, s. 92?.-') •
vii- Veterinar üekimlibi l3ealekinin !arasına, Veteriner Hekimleri Birlit.ti ile Odalarının 'I'e:.jekl.tUl
va ,örece];i t;~.lere Dair Kanun, Kanun r~o.
6.343 (H.G. ;rarib.ı l8.III.l954, s. 8661) •.
'I'arzına

viii-

Avukatlık Kanwıu,

Kanun

?.IV.l969, B. 13168).

l'~o.

11:>6 (H.G.Tarih:

.

(4) ~)rne.:.~1n, Ode1 ve Borsular Yönntmelif:i, giriş aidatı ile
yıllık aidat miktarının:
- Sarmaya miktarı,
t ştigal ınevzuunn teşkil eden ticaı·et nevileri,
- Yıllık Jirosu,
" Tüccar vo bankd.lar nezdinde ki kredi miktarı,

·i

larınca

Tabip

Odaları,

.;;czaaı 0du.ları

nın giriş aidatı

kanunlarınca
miş

ile

(5).

ve Veteriner Hekim

yıllık aidatlarınuı.

sabit tarira

(7) olup, bu

olanın

onanır

teklif ad111r ve moolinlerinae

osasına

tarifesi

Yalnız

Odaları
kuruluş

cöre (6) teabit adil-

aidatıarın matrahını

da

mesle~e

mensup

fiziki va.rlıcı tayin vo tesbit etmektedir (8).

-

Yapıluoak

lUınat,

tahklkatla eldt: edilecek

di~;er

ma-

göz ön ün.; alınarak, :, yel or dereoelendirilmek
suretiyle tasbit edilm~si gerekti~sine dair
hüküm koymuştur. Bkz. ı·Ticaret ve Sanayi Odaları, 'I'ioaro·t Odaları, 1;anayi Odaları, ricaret
Borsaları va 'l'icarat ve Sanayi Odaları, 1'icar~t Odaları, ~1anayi Odaları va Ticaret Borsaları Eirlit~;i Tüzü~;ü, s,

(R.G. ·Tarihe 2l.VI.l951,

3/13070, Md. 85

s.

7840).
(5) Bkz.: Kanwı 1\o. 5590, Md.36; 696l.ı, :t1d.l9t 506, t.ıd.36;

11.?6

ı.:d.

""i n,
(6) ·.•.·rne,_,

a1.

Kanun tarafında tespit ediile yıllık aidat tarifesi
şttkildedir (Kanun l10e 664), h~d.56) ı

·;czaoı Odalarının

len

giriş aidatı

a;;u.t;ıdaki

a- Her azadan bir defaya mahsus olmak üzere giriş paraaı olarak on lira,
b- Hiç sanat iora etıno<lit.:;i veya mesleki ile alakcılı bir hizmette çalıqmadı{!ı halde l nci
maddeniıı soıı fık:r.aa:ı gereelnce kendi istet':l;i
ile kaydddilenlerden altı lira,
o- hesmi daire veya resmi ve husus! d1Çier müessese ve

veya

te~~vkkiillerde
sanatlarını iora eden
:fA
A
~eslekı ild alökalı hizmetlerde çalışan,

hu maddenin (d) ve (o) fıkralarında
tesislerden birine flahlp bulunmayan
larddn Sl3ndde on sekiz lira,

de-

l7)
(8)

1~kz.:

eczacılardan

)rneeın,

hiç s:ı.nat icra. otıııeyan bir t~bip kendi fiziüzerin<.l,,n senede 6 lira tabip odasına. öd<.:mük,.!lltJft1r. (Kanun Ho. 6023, ::.,d .8/b).

kı varlı;~ı

i7Hkl~

aczacı

suneda otuz lira,
~eza deposu, tıbbi ve ispençiyari miist<J.hzarat
laboratuvarı, fabrika veya imalrlthanu sahibi
olan eczacılardan senedu yüz lira,
r·örüldüf~:ü u:ibi bu tarife sabit orunlı bir •i:.ı
rife elmaktadır (;ıkz. ı bu ettid, s.
)•
Kanun l"o• Go:~'), Ld.8;_ 6643,· r.td.56; 6343, •..-.d. 19.
~c:&an\3

sahibi

yazılı

'

Söz konusu

OdalarJ.. 1 Ticaret

Ticaret ve Sanayi

gel1rle~ dış~da

Borsala:r 1 Ziraat

Odaları, fJwıayi Odaları,

Odaları 1 .St:nar ve Küçük Sanatkarlar Dernat;i, 11\irk Mühendis

ve Mimar

tasdik Jcret1, vesika ücreti veya

Odaları;

muamele tamdik ücreti gibi isimler

~tında 1

harcı,

düzenlenen

v~

ya verilan vosikala.rda.n da gelir eldt.l ederler (9) • flitelik
ve türleri tüzükta gösterilan ve yönetim
meclislı:ıroe

lif ve

lirlerin
miktarı

onayLındıtı

matrahını yap~lml

ta.yin ve tespit

;;okild,~

tak-

tahsil edilen bu ge-

muamalalerin

etınok:t<J

kurullarınca

tutarı

veya

muamel~

olup, bu matrahlara tatbik

edilsn tarif e ise r;onellikle saM. t tarif e veya sabit orantılı

tarite olmaktadır

(10).

Tioarot ve Sanayi
Sanayi

Odaları ayrıca,

tespit

~ttiei

altında

üyelerinden

matrah ve tarlfa

para tahsil edurler.

:ıunzu.ııı

Odaları

ve

kuruluş kanunlarının

~zorinden

yici vaya taoirin gelir vorbisinin
(9)

Ticaret

Odaları,

ai d at

munzam aidat
matrahını

1

mutr~ıı kurum is~

adı

sana-

ku-

13kz. ı Kanun No. 5590, ;,:d. 36; 6964, Md. 19; 507, 1Jd.361
::)Jt.t::
"'d )'>
G~-J/t
ı.ı.
t-·

(10) ürne[:in, ,:;skişehir Danayi Odası vesika harçlarında hitr
iki türlü tari!eyi d~ uy;>;Ulamıştır.
l)Da'bi t tarifeye f'·iranlor
Her nevi şuhadt}tnwn\)lerı
a- '.rioari v& ~jınai tt:!runmiillor halekında verilecek belr;o ~O ı.
b- Yeddi vahit VtHJikJ.lar hakkında verilecek belr;e 100 ·iı.
c- Bilirkişi ve eksp~r raporları hakkında vurilecek bel;·;e
50 1~.

2)Sabit

oranlı

tarifeye girenler

.i·'atura tasdikleri z
a- i·'aturanın ihtiva atti;_i
Ketalet tasd1klar1:

b- Kefaletnamade

kıyınet in j{;

yazılı tuturın

1 i.

% 05 1.

rumlar verc:isi

miktarı

tayin va taapi t etmektedir.

f.i.atrcl.lıa

uygulanan tarife ise sabit oranlıdır (ll).
Bu.ra.;ya kadar

olö.uf.;umuz ·:rürkiye 'de

deit.innıiş

mevcut meslek örGütlerinin kanunla
lerinden tahsil ettiklt:tri

ki ile

meclislerınce

ve tarife-

veya bu kanunlarca verildn yet-

erbs.bını

bu öreütlera zorunlu ola-

yüki.imlülüi:~ü altına sokınaktadır.

rak para ödeme

ÜJe-

tespit edilmesi ve bunlara üye olma

zorunlulut;u (1?) meslük

rada hemen

olmaları,

paraları,n matruhının

kurulu~; ko.nunlu.rında

sinin

kurulmuş

şunu belirtalım

ki

Yalnız

Ziracıt Odalarının

bu-

üyaleri

-

d1 1'~er odalarınkinden farklı olarak asli üyoler, f'ahri üye-

ler va
ahri

müşavir

Vd

üyeler 0lmak

üz~re

üç

kısma ayrılmaktadır.

müşavir üy~lerin ~onellikle çiftçilik m~slebi ile

ilF:,isi yoktur ve azalıkları da zorunlu dei:;ildir. ı\sli i.iye(ll) 5590 sayılı kanunun 26 ncı maddusi munzam aidatın
matruhını ve tarifosini açai~;ıdaki şokilde tarif etmiştirı

- B:.maytoi
tioarı
taşkil

veyr.ı. ta21r1n bir yıl zarfında elde
sının. kazançt;.ın ce li r ver~;iaine

veya

ettiC;i
matrah

i:Jden lllik-tarl.n bindu beşi 1
- 5'J.52 sayılı Kurumlar Vercisi Kanununun birinci nıud
ddsinin A va C fıkrasındaki kurumların ödedikleri kurumlar vergisini. n yiJzde bo şi •
rörüldü~ü gibi tarifl3 sabit oranl.ı olmaktadır.

(12) Kanun No. 5590, Md. 9 0;507, i . id. 5 J 6235, Md. 3.$;
6023, ~.id. ?; 6643, ,'Jd. l ; 6343, l:d. 1? ; 1136 ud.

ler iso

hilltmi

duvamlı

olarak çiftçilik.le

rJahıslar ve

utraşan rüşit şahıslar,

kişili$c.. sahip · olmasa bilo

bi'2e.L

devletE\

katma ve-hususi bütçeli dairelere, belediyelere va iktisa-

di

devl_,t taşekküllorine ait işletme ve kurumlardan meyda-

na r:;elir (15). Ii eşit !Şahısların Zirant Odalarına kaydoluıa.

zorunlulu(;u yoktur. Du
ı-;i t

!.iraat

yUzdı;;n

Odaların<A kayıtlı.

re-

üyelerin, fahri üyelerin, ıuüşavir üyelerin di;,erleri

t;ibi odaya ödedikleri
paraların

yiz. 3u

;;iriş

aidJ.t:t ve

zorunlu bir yükümlülükt,::n

nyrıcalık

yıllık

aidat

do,~du~u

ı~ibi

söyleyeme-

r-öz önünde tutulmak suretiyle sonuç ola-

rak: aöylememiz gerekirse ·rUrkiya • de mevcut mesleki Örf:Ütler üyelerinden
2.

zorwılu

t~elirlorin

olarak celir tahsil -etmektedirler.
)demeyi

tapanın

'Ia.rarlanabileoe;':f;i

{)zel ve Belirli Bir Arnaca r.rruısiai Jr~t)si.

Türkiye' de
nol ol ..lrak

aQa:~ıdaki

ınesl(lk

qekilde

örr;'Jtlerinin

:.imtı.çlarını.

sıralayabiliriz

:_;e-

(14) 1

1- Liı.ıslo{-';in ır,olişmesini sa[;laınak, mos1eki ab.-

1bJc ve dayanıı;mayı korumak,
iiili~kiltirln

ttn iyi
iii-

rası. ilı.:J

J.':~slek erbabı
~ekilde

ıuüştarileri

dtizt)nlenmeaine

:yel~rine ve

ilcili bilgiler

ile

arasındaki

yardımcı

olmak,

r1::1smi malı;;;.uuLu•a mesle.:).n io-

verm·~k

ve dileklordo bulunmak,

(15) Kanun no. 696't- ; :.~cı. 4.
(14) i">kz.: Kaııwı iJo. 55':)0 1 :};d. 5, }lJ.; 696Lı-., ald. 1; 507
Md. 3 ; 6?..)5 1 f':.d• 2/bj 602) 1 1.:d.LJ.;6643, l;i;d.4;6;;4j 1
Md.l5; 1156, t:id. 76.

1 v- ?'!eslek lle

il~;ili

inaelemeler yapmak, kon-

teranalar ve seminerler düzenlemek,
vdaı~~ıtmak

lilere

vi-

fıf.eslak

vo

ile ilgili belgeleri

bunları

Uesle~i

bastırıp

ilgi-

düzenlemek ve omaylamak,

halka en

yararlı

duruma sokmak,

vii- Oyalerinin maddi vo manevi hak ve çıkarla
rını

korumak •

cörüldüsü üzere gen&l olarak meslek ile ilöz~l

c;ili

ve belirli amaçlara

gütleri üyelerinden tahsil

etmiş oldukları

amaçlarının ~erçekloşmeaine
i;indi(;iırıiz amaçlarından

rak

tahsis ederler.

eden üyelare

aat1;lanm,-ı.ya çal.ışılm~sının

el~

alınması

koyfiyetidir.

do;:',inmok iateriz ki,
üyı.;,leri

lle ilgili

içine kumu
tahsisini

:ıı<Jslek

sa;:tlamıGtır.

gvlirleri de bu
Orr~tlerln,de

da

belli

;:eniş

başlı

bir

çıkar

ve

bir hedef ola-

Yalnız bur~da şu

konuya da

örcütliitrinin e;elirleri sadece

çıiiarla.r:A

çıkarlarının

meslek ör-

f1:Özümüze çarpan blr özellik do,

ıneslak erbabından teşıJkkül

fayda

yönelmiş bulwıan

tahtda

alınması

edilmemiş ı

amaçlar

velirlerin bunlaru dn

l:Ji tük im, tm meslek örgütlar1.nin ku-

ruluş kanunları bunların

k:umu kurumu veya kumu hizmeti p;ö-

ren örıf;ütliir (15) oldultlarını belirtt1i~1 r~ibi bu örr;Utle(15) iJ~iaarot va Sanayi Odaları, l'ioarat Odaları, Sanayi
Odaları, Borsular, .anat' f:.irliklori, Ziraat Odaları
kuruluş kanunların(la bhtün bu kuruluşların tüzel ki-

çili(l;i hatz kamu kuruımı olduttları belirtilmiştir.
(Hkz.s Kanun llo.5)90, ~d;l,32;6964, ~~1d.l;50?, Md.l).
rı:ühendis Odaları, Tahip Odaları, Ji.ozaaı Odaları,
Vetarinar . .iekim Odaları Vd .(:aroların kuruluş kanunları is~ bütiin bu kuruluşları tüzel kişili/te haiz
kamu hizmeti gören ku~ımlar olar1ik nitelendirmiştir.

(Bkz.: Kanun No.6255, i\.14.2;6025,
6343, 1Jd.l4;1136, ıi;d.76).

Md.3ı6643, Md.3ı

Zl
çeşit c~alok

rin bir
lek

olmudıkları amaçlarının

kulübü

mensuplarının çıkarlarınd..m başka

yönelmesi gerekti;:;ini

açık

kdHlu

olarak ortaya

mes-

çıkarlarına

da

bulunmakta-

koymuş

dır.

3.

,ıelirlGrin lJovlcıt

Hütçusinde Yer

Almaması

UıSeai.

1'ürkiye' dı.:) ki buru.ya kudar der.;indif;irni.z meslek
örc-.ütleri hepsi tüzel
hi zmati gör·.) n özerk

onanır

sahip kamu kurumu veya kamu

km·unılar olrauaı dolayısiyle

bütçeleri de tamumen
u\~llikl~

kiç111~~e

öz~)rktir.

l;u

lturumların

kurullarınca hazırlanır

yönetim

ve

bütçeleri ge-

meolisl~rinoe

(16). Bu yiizden devlet b~•tçesi ile hiç bir ilişi[~i

olmayan mllalek örgütleri bütçelerinin f1elir
arasında
ların,

aid~ıtların 1

bulunan

veaik:a

ilişkisi

kaynakları

karşılıı:_:·ı alınarı

uizm0t

harçlarının tıunzutn aidcıtların

çesi ile hiç bir

da devlet büt-

J

üvenlik Orr;ütlari

rrürkiyv t do sosyal güvenlilt hizmetleri
tararından

furklılıklar

<....

elirleri.
farklı

için

uyi~·:ulanan

f':öaterir.

'prim hadleri'' de ol-

1

Tüı.•k:iya'

de mevcut bu

farklı

(16) i~kz. ı Kanun No. 5590, i':d.ll,38t6964, i.ıd.22/a;::lo?,
., r: "'
l,'d e,:;.:.
.-,.,/&tU
•r.02_.:J7 tl.'
'·'d •c.O
")C •664%
f•··ld • 12/b•) 6')
c:.):Jt
t
/ t h~~J.del9 :634%
,
/ t
~4.33;1136,

ör-

görü.ldüCündon, bu ört:';ütlttroe aosyal gü-

v0nli~.~in finanamanı

du.k:ça

para-

yoktur.

II- Türkiye' de Sosyal

gütler

hepsinin

Md.95.

83

sosyal

i:~Uvonllk örc;Utler.irıi aşaf?;ıdctiti şekilde sıralayabi-

11r1z (17).
1- Dosya! D1f7orta

i~lteli;~indeki

Orr;ütler

~(}'('"'

- Sosyal sigorta kurumu

- .tinnka vo sigorta

şirketlerine

ait

sandık-

lar
-

..:..mtıkli

sandı~ı

- Ordu yard:unla:,;ma kurumu
Yardımı

ii- Kamu

>lrr;ütlori

iii- Bat:lılt Hizın~tı ve Yardımı Yapan örgütler.

Gosyul Hip;orta ni teli;:;ind(jki
lHrin.._,den tahsil
altında

mu

etmiş oldukları

ör~~ütlerin

üyo-

gelirleri üç ortak Öf';e

toplamak müm}dlndür. Ancak hemen belirtalim ki ka-

yardımı

yapan öreütler (18) ile

saglık

hizmeti yapan

örgütlerin (19) finansLllanı bu yardımlardan ;yararlananlar-

(17) Turan

Türkiye'de Sosyal . . üv0nlik Sistemi,
lstanbul 1969, s. 18.
(18) Kamu yardımları içersin~ aşa[,f,ıdaki yardımlar e;irmoak-

.I:.A.v.

y,~z~.Al1;

Yayını,

t<Jdirı

- r.~aliyu Ealtanlıt;ınoa askari. veya mülki emeıtlilerle
bunların dtu v~ yutimlerino ödenen aylıklar,

- vatani. hizmet terti.binden ödenen aylıklu.r,
-

Yabancı

iilkalerde öi~:rotmenlik yapmış ve Türk kül tiirüno hizmet tmiş olanlurdan halen muhtaç durumda
bulunanlara va bunların dul ve yetimlerin9 ödenen
aylıklar 1

- ;ehit aile ve yetimlerine yapılacak para yardımları,
- Müstchikkin-i ..tlmiyeye yapılan aylık yardımlar,
- ~uhtuç asker ailelerina yapılan yardımlar,
- Korunmaya muhtaç çocuklara yapılan yardımlar,
- Aciz i:ıtiyarlara yapılan yardımlar.
(.lu konuda ayrıutılı bilr;i için, likz.: YAZ<AN,s.

20-25).

(19) Baf;lık hizınoti deyimi ili.) kamu otoritelerince saClanan tedavi edici hekimlik hizmetlttri kast>Jdilmdkt..;ldir.

ca de~il, genel bütçe t';.JlirleriylJ Vdya mahalli idarelerce yapılan yardımlarla kar~,:;ılandl."';ındm (20) böyle bir or-

ı.

.:elirlerin Zorunlu 'rahail )t:esi.
Türkiye' do mevcut bulunan sosyal si;;orta ör-

aşa;~;ıdaki

giitlerini

~ekild~ sıralayuoiliriz:

i- Sosyal
ii·

T.c.

i i i - Ordu

~a;:~or'tialar

aokli

Kurumu

nandı;';ı

Yardıınluşrn<;t Kuruınu

iv- Sosyu.l

Si:-,ort~-.Alar

Kanununca

dartları

tespit edilen ve faaliyetleri

ca uyg:un

görültın

.

ao,~arı

atan-

Çulışma Bukanlı~ın-

örgütler.

Bu örsütlerin ilk ikisi özel kanunlarlu kurulmuş

kumu kurumlarıdır ( 21) • J~u kurumların kanunlurında

bellrtilen kimseler, tayin ediltm primleri ödawukle yükilin-

(20) YAZr;AN,

s. 20-25.

(21) Kuruluş kanunları sırasiyle ~w1lardır:
- lşçi Sigortaları Kurwım Kununu; Kanun l~o.t~79,? (H •.. •
'l'arihl 16. VII .1945, ~;.6058) Kurumun ismi aonrrıd.an
Sosyal Si{::ortalar Kanununun 1)6. macld(;}Si ilo ''f.ıosyal
~igorta!~ Kurum~" olarak ~e·__;i jti~ilr;ıiştir. (Gosyul
Sigorta Kanunu; .c.anwı ho. ~06 \)ı:., ... ·J?arih 29.ıJli.946;

s. 11766).
- T.o. ~:mekli
rih

Ordu

ı

Sandı~~l. Kanurıu; K.~nun l•;o •

17.VI.l949; s. 7j25).
~~..!!1.!!.

Yardıınlaşmu7Kwıunu;

9.I.l961; s. 10702).

.5434 (h.b.'l'a-

Kanun ho.205 (H. 0. Tarih:

lüdürler (2c~). Ordu Yardırnl:ıqma Kurumu, J.alli Savunma Bakanlı:';ına bat;lı olarak Türk Bilahlı Kuvvotleri mensupları

na sosyal

yardımlar sa::;laınak

amaoiyle

kurulmuş

bir sigorta

örgütü olup kanununda nitelikleri bulirtilen kimseler kuruma katılma ve prim ödemekle yükiimlüdürlor (~?3) .sonuncusu
yani sosyal sicortalar kurumunca en

p1 t $dilen ve

düşük standartları

raaliyetl~ri Çalışma Haka.nlı~;ınca

uygun

tös~~ö

rül,:Jn hukuki statüleri bakımından vakıf ni te lleinde
olan (24) bu örgütlar ise oda, borsa veya b~i.D.ka ve siGorta
~irketlerina

ait sandıklardır (25).Bu yüzden de bunların

(::?2) Sosyal Si,:;ortatôi\:ur.ı.ununa göre bir hizm~t akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan
lur ile işver~n voya işverenler sosyal sigorta kurumuna ...dnekli Sandı(.Sı kanwıuna göre d~ sosyal sigorta
dışJ.nda kalan kamu kurumlarında çalışan memur ve müstahdomldr ile k:a.uıu kurUlllları ,;.Jnekli Sandıtına prim
ödeuıekle mükolle!tir (Bkz.: B.5.K. ;Md.2,4,5 1 80;
'' •· 'K '
;·,.k).

··d • 14) •

.

hi

(?3) O.Y.K. Kanunu; Md.l,l7,18.
( 24) Dka • :

Y;i.z .ıAN , a •

(25) Bu örGütler şunlardır•
1- Türkiye Sınai Kalkınma H<:mkti.laı A.., • Memur ve Lüstahdemlari Yardım ve ~mekli Sandı~ı
2- Do{!;an Sigorta A•..• Lomur ve Müstahdemler1 Yardım
ve ı:.mekli Sand:ı.C;ı
,_ ırürldye ıriitünoül~r bankası A., • Memur ve Hizmetlileri Sosyal ~>igorta ve Yardım Sand:ı.~ı
4- Akbank T.A •. ~;. Mensupları Tak•üt Sandıtiı
5- Aınerikan-Türk Dış 'J:icarot Bankası A. •.•; • Memur ve

Hizmetllleri

~ekli 3andı~ı

6- Anadolu Anonim Türk Sir:orta ., irketi

7-

Memurları

::ınakli SandıV;ı

Osmanlı Bankası
dım Sandıf:';ı

8- Tam Sigorta A.,,.

Türkiye .Personeli
iJenıur

.;;ınek:li

ve Yar-

ve Bizmdtlileri ;;;mekli

Sandı6ı

9- Ankara

tuıonim rrürk ~)irr,orta ~-irket! Llemur ve Hizmetllleri SaC,lı.k ve i:.:ınekli Sandı~ı
lO- Anadolu Bankası A..,;. ::;emur ve ;;Iüsti.lh.demleri J.::m.ek11 Vd Yardım Sandır;ı

BG

ge,.ir tahsillerinin
·~dilebilir.

A

kamını

ı·· akat Sos~

olwadı(;ı tartışma

olup

konusu

'ii.l _Sir;ortalar Kanununun .-;eçici 20.

maddesi ile bu örc'.Ütlar ;enel sit:;orta sistemimizin bir
parçası

halin.J , ·;etirildi(~inclen

h:ınlara

c:erek: hizmet, (;erek-

so yükümlülUk yönündan bir navi kcmunilik :nitelif:i ltu.zandırılmıQtır.

ilp:ili

tün

Iii tekiııı bu

bulundukları

ört~iitlarin

506

sayılı

hankCA. 9 siForta, oda ve

p~rsonelini kapaamaları

bu

person~l

ile

Kanuna r;öre

borsalarıli

bü-

bunlJrı çalı~-

ll- Türkiye ü~rotmanlur Bankası :.mekli, Sa.~lı.k va
~osyal Yardım öandı~ı

12- Türkiye ·.. aranti Eankaaı A.:~. Memur ve ı~üstahdeın
leri ,;mekl1 ve Yardım Gandı~r:ı
1.5- Yapı ve Kredi Hankas ı );!emur- ve iilüstahdemleri

ve ~:aelcli
;,.:ekerbank T.A.;;,.

Yardım
1ı,_

.SandıC;ı
ı·ersona1i

Sosyal Sigorta Ban-

dıP;ı

15- l'icaret ve Sanayi
16-

Udaları ve dorsaları Memur ve
ı.iizııı~tlileri Bie;orta Sandı,tı.
.:.akiş ehir Bankası 'l' .A.;_.. ;,:emur ve Hüstandemleri
:...mekli ve Yardı.m1:.ır§m.J. wandıt:-:ı

17- J:stanbul

Batıkası ~r .ı..

Sa.ndıt:<·ı

•..·•

l'arsondli Sosyal

Gir;ort•ı

18- Liilli ,.heasürana T.A., • uiemur va ~~üstahdemleri
Yardım

19-

ve

,~ekl

1

larııultbun.k ·r.A.:~.

Sandı:~.ı

;,]omur ve i.!üstahdumleri rmuk1i

BanclıP:ı

20- 'l'ürkiye Kredi bankası .. :emur ve Ylüstahdemleri
Yardım ve )nakli Gandıi"';ı
21- Türk. Tioaret Bankası A..: •.• Memur ve 1.-iüatahdem.leri ·,ınakli 8Luıdı.-~ı
2?- Türkiye iş Lunkası A. • Memur ve Müstahdemleri
J:;mekli Gandı(ı

tıranların

du~u

bize

prim ödeme yüküml.ülU!.:;iiniin kanun ile
açıkça

dolJ&uş

ol-

göstermektedir (26).
~<

(26) Sosyal Sigorta\- Kanununun geçioi 20. maddesinin bu
örgütler hakkında koymuş oldu~ hüküm şöylediri

Geçici Madde 20- Bankalar, Sigorta ve Reasürana

~irketleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Boraalarveya bunların teşkil ettikleri birlikler Jierso-

nelinin malullük, yaşlılık va ölümlurinde yardım
yapmak üz~re, bu kanunun, yay:i.mı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan aandıklar 1
bu kanun yayımı tarihinden itibaran en geç altı ay
içindea
a) !lgili bulundukları banka, sigorta şirketi,
reaaürans şirketi, 'l'ioar~t Odası, üanayi Odası, norsa
veya bunların birliklerinin bütUn personelini kapsıyacak,
·
b) nu personelin, iş kazalariyle meslek hastalık
ları, analık, malUllük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin
analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde en az
bu kanunda belirtilen yardımları sa~lıyacak,
o) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şumülüne giren banka, sigorta şirketi reasürana
şirketi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Borsa v~ya bunların birliklerinden birinden diberine geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarındaki maktesep
haklarının da dit~er ile;ili s<.mdı~a Vt.Jya aralarında
kuracakları müQterek bir sandı~a intikalini temin
edec~k,

.Birer tesis haline getirildigi ve bunu t~şvik dden
statÜlerini, bu kanunun yayımı tarihinden en r;eç altı
ay içinde Çalışma Bakanlıgına vardikl~ri takdirde 1 bu
teşeltltüllerin ve sandıkların personeli işbu kanunun

uy~~anmaaında eigortalı sayılmazlar.

~u kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü degişikliltleri Çalışma Hakanlıgınoa onaylanm~ suretiy-

le tekemmül eder. i.iali durumları da Çalışma, t:ıaliy$
ve Ticaret Bakanl~larınca müşteraken kontrol ve murakabe edilir. Malı durumlarının kontrol ve murakabeai sonunda alınmasına bu bakanll.ltla.roa müşteraken
lüzum gösterilecek tadbirleri, sandıklar ve ilgili
bulundukları taşGkküllor yerine getirmekle yükümlü-

dür.

S8zü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak ~e
çen hi zmatler ile emekli sandıkları kan.unlarına voya
malUllült, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak.
geçan hizmetler,yazılı istek halinde 5.1.1961 tarihli
228 sayılı kanunun aylık ba.t;lanmasına ilişkin \.!&asları dair•~siude birl.Jştirilerak tahsis yapılır.

j.:ütün
!·~tmi~

sosyal slvorta örcütlorinin tahsil

oldukları paraların ma.trt:tlıı

ma Kurumu Kanunu
larırti<:i

v<c tarifesi de Sosyal

tarafındun/ vakıf ş;::klind~ kurulmuş

olun-

iAe kondi .kuruluç ti.i.zükl<Jrinde r;österilen esaslar

dahilinde tespit
t:-ına

t)U

üye i9çi,

edilmişlerdir.

nıe::nur

ay için ödüyt::cekli:Jri
lıya O rJŞ

içersinde

Sigorta veya

işvarcmlerinin

veya mi.istal:i.dom ile

priı:nlerin husabında,
yapılan

bÜtÜn

,ınekli Bandı-

matrah,

Ölh3tll01L~rj_n

brüt

bir

~:igorta
toplamı

olup .(27), bu uıatra~uı uy;-:ulanuıı ta:rife iae au bit oranlı
dır

(28). i;itekim S>ahipe.

.~~

da gösterilen 'l'ürkiye 'de

mevout sosyal örcütlerce uy· ,ulmıan
aiı:';inde,

sabit

matratıa

oranlı

orwıının i{:

u.;yr\ulanacak

oldıı{"~~u

ve

priın or<1nları

tarif~niıı

sigort!:.llıların

;> ile ;; 9,5 içvvranler:ln

incel en-

bütUu öri·;ütlorde
ödedikleri

i:ıG,5

pı·irn

ile ,·, 14, toplam

prim oranının iso /;) lO ila 23 arasıuda dıJ[;i!ltiCi r;örülnıak
tedir.

(27) l.Skz.: D.D.Kanunu;
(28) Bkz.: u. G.1~ anunu;

t~d. 77.
ı;d.73.

~""<

,.~

, ..

...:.ıı.

....

,...
.).

l~anunu;

r~1d.l4.

Kanunu;

r~d.l4.

rı;ütiın .\dı

ı.

~)osy:J.l

Kurumu

::.;ır:o:r.t~üur

"). rr. J. .'tn~J::li ;sundı;_~l.
3 ••..i:r.du Yarllımlt.Aşma l~urwuu
4. T0rkiya 8ınaı vu Ealkınma
bankası A. •
o:nur V·a , ua-

').O

B.O

11.5(x)
14-.0

')O •
r.

5

lJ.o

ıo.o

~.o

11.5

A

t.:ıJld·Jmlttri
L:ındı;'';ı

5.

1.:.-~.rdır:l

Vti

:U o: -;çin Lie;eırta. A. :.

.•ın~Jkli

«mur ve

,llzm.Jtlilt.H"i Ia.rdı::ı ve .makl i :..bndı::ı
6. {a pl. ve i'' redi ,:;ankası ; ,mnur
V0 ; •i)stu.hdem.luri YJ.rdıuı ve
~mekli

7.

fLuldı('ı.

11.5

:~~ ürkiyu iJ ak.ıflar J:.ı.m.kusı
•. emur va .itizw.cJtllleri
.. rn;Jkli vo ;Ja::.l1.1\: 'tardım

ıı.o

Landı~-~ı

n.

'"nadolu ôaniC.J.Sl. A ••• ,_juınur

ve

.'.ilstahJv<ııluri

.i ...Arı.lJ.;·ı

9.

~mokli

ve

Landı ~ı

·lnkru~a Anonim 1.';~rk ::::ir;orta . iritut i ı. umur va liiZuun:dilori Ga;·:lık va Aaekli
f:::ınclı ;~~].

-

_----........... __

ın.o

1

L__

91

~~onuç

1

olarak: söylemek cereltirtJo

soeyLıl

ör-

Vf.:ıya

kanu-

gütlerce tahsil edil0n bütUn bu primler künun
nu

d,:,qau.ılu.ruk çıkarılan yönetr;ıeliklt.Jrle t.:ıhsil

c;:dildik-

larinden zorunlu nitoliktodirlor.
~.

~elirlerin

Yapanın

:Jdemeyt

()zul ve nelirli

~)ir

Dosyal c;üvenlik

öı·ı';iitlerinin kuruluş

i\.maoa 'i'ahsisi

üyelerine r:erekli aosya.l yardJ.mlarda
di) ;,:;erek .;mekli
di;.~er vakıf

ile
ları

yal

Yararlanabileoe[;i

primlerlt:

f}andl.i~l.,

bulunma.ktır.

öt·ı~.;ütler

ni teli :::inde ki

belirtildn sos-

liiı";or

bir

deyiş

yal ör:.:ütler üyalerino ödedikleri paralar
h<-..lk.L:ı.r tanımı9lardır.

oldukları
aynıdır.

bu :1aklar
_;rııoltl i

'i.'ürkiye'-

tahsil atmiQ olduk-

aigortulılara kanunlarında.

Bigortalar Kurumu ve

amucu. t

r;erekse Sosyal Uir.;ortalar Kurumu

yardımları y:J.pmuktadırlar.

çeQi tl i

·:1 1 ~esi.

di~er

ila bu sos-

kar!jılı,~,ında

;..;meıkli Bandı~';ı

ile i.:Josyal

ör,)itlarin, üyelurina

blr<.ı.z farklı

tanımış

olmakla buraber osusta

f;amlı::;ının i~ıtir:.ıkçilerinf.:ot

tanımış

olduLıı

haklar şunlardır (:'9):

i-

,meklllik,

11- A.di malullUk r·örev malullüt:·ü ve hizmet

''-

',

zammı,

111- vul ve ye tim

aylı:'':ı,

iv- Harp malullü;"';ii,
v- Toptan

ödeı:no,

yi:i.rdımları.

( '··?9)

~.,k

.ı.)

~
"d
z. ı ı;:...o.ı.anunu;
~·· •
.,..

ı.

:;.

tedavi, ortopedi va

saF;lık

L;osyal bir;orta Kurumu ve dit;er sosyal
venlik örr;ütlerinin <lo
haklur

sic;ort;.ılılara tanımış oldu:~~u

f~

en az

şunlardır (jO)ı

1-

lş kazaları Vd

meslek

hastalıkları

sigor-

to.sıı

T'odavi

-

.açioi iQ
Uaiınu iş

- Jlüm
11-

yardımı,

~özmezllk 5dene~i,

r:örmezlik ödene(:i,

yardımı,

Jenw~~ masrafı lcarçılıit:ı,

üast~;>.lık

- Ga(;ll.k

ve

analık

yardımı,

ebolik ve do[:;UIJl

- l'rotaz

sigortası karşılıı~~ıı

yardımı.,

yardımı,

-

üastulık

-

Analık

-

"'mzirme ödene~';i,

vo

vo

iş

r-~Öremezllk:

ödenefti.

iş ~öromazlik ödene~i,

111- ;.~~alulli.Jt, yaşlılık, emeklilik ve ölüm
sig;ortası.r

- i.!alullük uylıt:ı.,

-

Ya:şlıll.k aylıL~ı

(arnokl111k

aylı::~ı)

- '.l:opt;.u1 ödome (rııalull:ik veya yaşlılık u.ylı(ının

(30)

topto.n ödenmas1),

Dif';ır

sosyal cüveulik ör~;~tleı·i ,aigortalılarına asbu hakları SQSyal sicortalar kanununun ?O.m:i.dd,.;si r;ere~1:1noe tanırııak l1ocouriyetindedirldr. Gosyal
air;orta kurwnwıun aicortalıla.ra sai~ladı;';:ı ycırdımlar
garı

hakkınd~ı

rla 1>kz.: ;.).fi.K.

:.~d.l:} 1

4-3-5.')-59-65.
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- .Jonazo

ve

nıasru.f'ı,

ve Y'Jtim

-

.ıJul

-

Birı:ortalının

aylı[:ı,

bukmakla yüKümlü oldu;::u ana

babasına yardım.

Ordu

Yar<lıcıluçma

Kurumu iae

~cyrıca

ikinci

bir sir-;ort.ı yapan kuruın olmakla beraber ( 31) p!rek üye
olma zorunlulut::U
prim

v~

, ordkso üyolerine

kar~ılıt:,ı yaptl.ı'':ı

sosyal örc;iitlerden bir
su~~lam.ış

oldur{;u

ödemiş

oldukları

sosyal hizraotl!itr yüzündon
!arkı

di,~;er

yoktur. Kurumun U.yelerine

hakları kısaca aşa['f;ıdaki

qal~il(lıJ

sırala-

Daimi üy~l~rina yupaca;-:ı yardımlar (33)
1- ...muklilik

yardımı

11- ~a1n11yut yardımı
111·- Ölüm

yardl.Dlı

Geçici liyelerine yapaca(.l.
kesildi~!

mUddatçe)
1-

ii(31)

qJ.ııki

yardımlar(prim

A

t~aluliyet yardımı

:ııiim yd.rdımı

üydleri

(34)

tqnı zrunand:t T •.:;. ~mel.tlt b3ndı~;ı

:.:ytlsi-

tlir.
( .3?)

o. Y .K.Y.:anunu;

.~d. 20.

( 33) .Jaiıııi va voçici üyı.üerin kimlor oldukları hakkında
i.kZe:

C.V. K. K~H·ıunu > Mcl. 1'1, lOS.

(..34) i'esmi Gazotd ve Uüsturda. ;':.ıalUliyet Yo.rdıını''olarak
f~eçen bu ib'arenin,bu kanunun ??..maddesine p:öre

'':ilüm

Yardım!-''

oLuası

icap edeoe;si düqü!laosiyle otü-

dümüz•.te "h'i4uliyot :C ardımı' ibaresini "Ol üm Yardımı''

olurak ..ıldık.Ekz.ı~<~er'i Kanunlur;Jilt lli;s.2l2 deki

dipnot.

94

Yardımlaşma.

ordu
bahsetmiş

oldu;:>;umuz sigorta. örr;Utlerina

veren voya devlet prim
ödeıııi~

oldugu primler

mış olduı:~u faydaları
miş

oldul;U

ortaya

Kurumu

gördük. Bu durumda

lüğü k.a.rşılıi51t

Yalnız işveren

her bir örgütün

bolirttiı'~;imiz hakların

rülmektedir.

vış

oir

iş

ilG

aif"Ortalının

sosyal örcütlerden

pr.iınlerdan, karşılı:'.';ında

çıkmaktadır.

Türkiye'de

s1~~ortalı

Yultardu

öd(.ı}mektedir.

karqılı(;ı

dışında

aaeıa

sir:ortalının
çıkar

el<ltt

öde-

ettif~i

veya devletin, yükümlü-

tanımış oldu{~ yukarıda
yara.rldfıma.dıV,:ı

hiç birisinden

rörünüç bu olmakla beraber

g~rçekte

gö-

bi-

rinci bölümde belirtildlı:~1 üzore (35) 1şvdren va devlet
ıle

yükW:alülü,)l

karşılır:ınd.:.t dolaylı

bir

çıkar

eldo etmek-

tedirler.

3. .;elirlerin ilevlvt

ı>ütçusinde

Ior

Almaması

()t'':eei.
Türkiye • d~
finansmanı. siı~ortalı
gt:trçekl~Şllh~kt~d1r.

yan yani vergi

ve

ödemiş

dı.iı

dır.

bir

priırılur

Yalnız

ödediklt:':ri primlerle

r;elirlerla

huruda ;yina

kar~ılu.nına

tıy(r,ulanmada

,,nıekli üandıi:1;ı · üyeleı'i

üzerinde,

Vünkü, lJ.'ürltiya' de ,..ınakli
kısmı dı3Vletirı

~renal

sosyal r;üvonl1L1n

l.>u sosyal güvenlik ;;elirleri devletin

p;ibi gözilltun,

oldu;··;u

işvol'~nlarin

nu yüzdon

bütçssinde yer t:llmazlar.
ayrıcalık

i;~n1;1llikle

ayrı aa

durmakta !ayda var-

Bandı, ,ının finansm;.mının

c·enol C.'Olirleriyle

(35) ilks.: }3u eti.it, s. 10.

luhina

karşı.la.nmukta

ve

r;en~l

bütçedo r.;8zükm-.:ktedir. Bu durumda

devl~tçe

~:.mekll bandı;':ına

ödenen priml ;Jri bir nevi vergi olarak ni telun-

dirmek mi i-;erekir•t Lu soruya derhal hayır diyebiliriz.

Çünkü, bu durumda
ş ılamak

d~Jvlet topltımun

sosyal gilvenli~~ini kar-

amaciyla ~ınekli Sandıt~ının finanamanına katılnıa

makta, bir navi

işvar~n

olaruk

;~ekli Sandıliı

Kanununa

göre kendisine yüklenon mükellefiyeti yerino r:.:;etlrmeietudir"e
Buraya

k-ı.dar yaprıııQ oldui,~umuz

inoeleill.eye da-

yanarak Ti.irkiye 'de m<Jslek örF·ütlerinoe ve sosyal p;üvonlik örc;ütlerince tah:1il edilen ,;elirlarin ortak Ö!';eleri

ile birinci bölümde inac:üedl(~inıiz,(36) parafiak:.:ı.l p;elirlerin teorik

ö~·:elerinin aynı

olduti,unu söyleyebiliriz • .Bu

yüzden anl.lan örr;t;.tlerod tahsil edilen

ı~elirlorin

para-

llskal e,:eli.ı· olarak kabul edilmesi gerekir (3?).

(36) Bkz.: :nu etüt, s. 14.
( 37) Türkiye • dH bu ör~:Utlerce tahsil edilen mesleki va
sosyal parQfisku.l '::elirlerin dışında, konusunu belirli bir faaliyet alanı teşkil eden ve uıi..ikullefi bu

ekonomik .f"ualiyctten yurarlanan Kimse olarak ntte-

lendirdi;~~tmi z ekononı:tk J><-trafiekal ::;elir sınırına ı~i
relıilocek r.;elir gurubu olmadı~~ı yapılan inceleme.
dd ort.:...ya ç:ıkıaışt:ır.[, ·.D/ü(O ~L,J ise "Odaların ve Odalar

BirllLinin tt:vzi rc ..iia.ı.inin tatbikatı doL-ıyısiyle tahsil ettikleri Here tltJ:r ile tt hal :~~al ları .'iyat ~\ont
rol Dairesinin (yani ismiyle İ thal 1>1alları , ·ıyat Teacil va Tetkik lhdresi) aldıkları parala:r.ı iktisadi
para.fisktü ~-relir r:urubu icersind~ mütalaa edobileca~ini ileri sllrmckte; Fak:ıt bunların çok ıı istisnai ve
muvakkat biı· kal.'uktero sahip olmaları ve ayrıca
"kanuni ni tt;likleri 11 olmamaları· nudan1yle11 inoelc·n.eden "sarfı nazar'' ettiklerini belirtmektcldirler·
!1

( Hkz.: s. l'!ıo~

K

O

u

N

6

1- Türkiye • da Hukuk tlmi

Açısından

.farai'iskal

:oliı·lar.

~elir 'i'ople:tm.ı.ltla

1. Türkiye'de iarafiskal
Yotk111

•

~irr~ütl erin

.

A

Hukuk ı ... ç~kli.

'1'0.rk1,ye 'do po.ra.fiskal F:ullr
kili ör; ;t.ltlorJn b:Ayillc bir
k;:;.ınu

lz;r

şunlardır

kux·ulu:;;

kısmına,

kurumu nitall <·i v.;:rilmiçtlr.

topJo.,.,t>kfa y~t

Açık

bir

kanunları
ş\}kilde

ile

kuru-

(1):

i- Losy •.tl üir<ortular Kurumu
ii- ·:, ioar;;t

Od.:.ıl,.ırı,

va •.;Wla.yi

iv- Z.iraut
v- Barolar

Uanayi

odaları 1

Odaları

Uduld.rı,

.oora •.üa.r

'l'ioar~t

•rurkiy~
l<..L<ıu

nunda

Gumh.uriyeti

:..rf\okll

ı.ı;:urumu oldu::-:wıii

Dd.nüı"ı

ine kanu-

dair b:tr hüküw bulunma-

lesi bullman (;5):

i-

.C~tACl. vJalarırı.ın,

ii- ·.: abip

Odalu.rının,

111- iTaterinor

iv-

>-H.Hıvnüis

rıet;:im

()(lalarının,

Q(lalarırıın,

ltamu kurumu olarak };:abul od.ilip ocli.ll!leyaot;; .i is\::

türtış

nıa konusu odilebilinir. ldur..:: mılcukçul<u·ının bu tip m.us-

loki Jrı ,ütlerla tü.zul i..;:L;ili ·e sahip olılukl ..ırını ic:lhul
uttlkl<Jrini,

swıu

yülnız

kar.:tu ii:urumu olarak ni tıücnti.irilip ni-

burada. yenidi. m tHdlrtmok ieturiz (4). '<aramızca,

·t:.irkiyt:! 1 da ;_"icaı'dt; Cıd ...ı.ları, .Junayi 0daları, >iraut ddala-

rı vu ;'<J.rolar · .101 rr,;ıüokl. i.ir: U.tlorinin rr.J.nunun kamu ku-

rwrm olarai;: k: ....ı.bul edillp du

aynı

ı:ımuçLı

ve

.J.ynı

.~~kild.e

;nırulrr.i.WJ bulur:ı,,._n dt _;.),[' ~ı.valekl. <.ir,· iltl;;ır.i, ~tcinun.lu.rındct
u.çıklık

yo.z diyu •

oir yol

oLurıuz.

1' , )

\·

(3)
(t~)

·~kz.:

;evch:t

~{a.ı:uu kururııu

·L' _.,i·~;

~~kz.: \;:ıuun !o.6(:43;
6"- -5 t 2.(d •. , •
. . ~k~.: ,.u eti~t, s. :?.6

olarak

K..J.bıü

et:ıı· mıe:!<

do ·ru

.. mekl.t t)a..vıdı;~ı,:.nt~ll.;.t)Ul 1960;s.ıı.
~d.3;60?.'>;

,<f.);6,54;;ı;

.. :J..llı.;

9~

maddesi "verr;i, r~~si:l1 ve harçlar ve bunzeri mali yi.ikümler ancak kanunla konulur" şeklindo bir hüküm ı:Ntirdi~in
den, ·•varr:i ve bı3nzeri mali yükümler" içoreinde anlaşıl
ması gerek~ce;··:ine

evvoloa

du!!,indi,~imiz

(6) parai'iskal ge-

lirltJriıfo bu hükme uyularak kanunla kon~bileoet;i r-~rel';i
ortaya qıltmaktadır. Nitekim. Türkiye'de parariskn.l r:elir

tahsil etme yütkisi kanun
ması

kanun

tarafından kuruluıuş

tarafını-Lın öngörült4ÜŞ

incelemiş oldu(:~UJllUZ

örgütler..: ai tt ir (?).

gibi · r~.msız

lirlerin oadece k . ilmlünü da<.Z,il,

veya kurul-

Anayasası

parafiskal ge-

llljj.traıunın

ve tarifosinin

tespitinin de ancak kanun yolu ile olabilooc'"··ind dair bir
hükÜll koym<Akla. bu tlp . elirl~lri
mıştır

(8). 'fürkiye • do kanun koyucu

talar Kurumunca,
rumu' nca 1 Tab ip

.mekli

tııapit

nt n

Candı,~ınca,

aadeot:ı

Ordu

!

,an.<.d

fJosyal

~"ligor

Yardımlaşma

Ku-

Odalarınca

:_,ı:~lirlerin matrabını

ve tarife-

dL::orlorin:tn isa matrah

otmiş 1

tespi tl ni

aa:;:talara babl,a-

içterin.er Hekim

Odalarınca v~

tahsil edilt.:n purartakal
sini

daiıa k.:ıtı

v~

tarifasi-

kurullarına bırakmıştır.

l 1- Türkiye 1 dcl !:.ialiy~ 1lm1 AQl.fUndan bıraflakal

.elirler.

'ruoride pi!:irafiak;_tl
lıenz0ri

p;al trlı.n.~

olaı··ık

:~eli.rler ~;anolliklll

kabul edilmasine

k•.ınunla.rı dı;;ında oldukları

(6) ..:ıkz. ı LU etüt, s. 36.
(7) Bkz. ı nu etüt, s. ?S, ftc.
(8) Bkz. ı ı~,u etüt, e. 3?.

ra~ ,men,

vergi
vergi

için bunlarla il 6 1li uyuQ-

/00

mazlı.kların

tarafından çözUmlenaoeı.;i

hanr:i m<3roil;;;r

ve

kontrollerinin n;:,;, sıl . ;erçekleştirileoet::i huousu da ·.rürki-

ye 'de uy! ;ulama

bakııaından

önemli konulardan biri olarak
llilindi·.:·i
lınırnesinde

durumlar

ınukta

karşımıza çıkin~l\:tadır.

vergi

uyu~mazlıkları.nın

muı·oilori

~~Ö!itermektedir.

ba;-:ınısızdır

tok kaza,

ı'ibi

yetkili kuzt.l

durulması. ;:ı;or.ok;:;n

üzvrinde

}~azı

her

çözüm-

ülkuy~ ~~öre de~;işik

ülkvlerde Vdrr,i

UKı~ık.emeltıri

( Örne(~iu ,;..,ı·tı i\lmanya). l:azı tilkelerd.ı::l ise

di~·;or

bir deyimlu

oldu,"·undan

vurı"i

ko:lZa

hirliCi rejimi

uyuşillazlıkları.na

du

U,1r'Ulruı-

A

adlı m:ııhJt(;1me-

lcr b~ın.aJ.tta.dır (Örne:~in lne::!l tere). JJi.>t\-fr lür kısım lllk\Jlerde verr;i kazası idari kazaya ba~lannııştır. Bu sonun-

cu sistmn ,ransa ve

Türkiye'd·~ uyGUlanınaktadır.

O hr.Ude

I'ürkiye. d~ verc;l kazası ilu idari kaza. birlt;;ştirildir;,ina

1

~;öre

•

v~rt;i

bvnzori olan paraflakal

uyuşmazlıKLu·ın

A

r;urekmt:!ktedir.

para.f'iskal r;elirlerdon
aınu bu.:':.l:mum.ış,

gelir

ile ilgili

yutkili kuza. meroilerinin do idarl. kazaya

ba~:l,uımış olması

rafisk~l

~~lirlur

akat, Türlti,yo 'de mevzuat

doi~aatık uyuşmazlıklar1

r:tJnGlliklo

topla.uıcı.ltla

uyuşmu.zlık:

verp:i

kata-ı-

mcrci olarak, pa-

yetkili örv,ütlorin mt-}clisleri-

ni, tay i. n ve tespit otmiştir (9). Yalnız ~ı osyal Llc;ortalar Kanununun
ziiınü

do

u.rLulannasınclan dOijtln uyuşma7.lıkl-trın

tş :,:ahkeıı.ıelurinı3 veyı:J. :.$}

iş davaların ..ı

haltnukla

,.'ahkemolari

olm~J.,yan

çö-

yerler-

;;örevlenclirilrı:ıirj rn.ahk.:m~lltJre

(')) .6kz,: Kanuzı ı.o, 6964; •.d.~'Oı5590, ivid.:-:?5 9 !.)6. ·iüpheais
..:ınayaawnızın 114 •.~lld.. ''.:arı.:i ;ino0, v"n:-ilacek karara
Vdnı.ştay

yolu

açıktır.

/O/

(e.u.K;

bır<lkılmış
y~tkill

kaza

kazalarının

/

de tehlik13

Md.l34) ve böylece bu uyuşmazlıkların
A

nıerci adlı

meslek

dair

~osyal

Gigortalar

uyuşmazlı.klura

edilooo.~~i

DdZdinde itiraz
da

Yalnız iş

siEorta priminin tayinin-

t<.:!spiti ile ilgili

dak:anlı[~ı kurarına kurşı

~ino

ba.,;lanınıştır.

hnatulıkları

sınıfının

Çalışma Ba.lta.nlı ';ı

kazaya

ve

Çalışma

Danıştaya b.~şvurulab!lineoe

Kanuı1undaki di~er

bir htiküm

(s.s.K;t1d.?3) bu uyuşıuuzlıtın yotkili aerciini dtt idari.
kazaya

ba0lamış

il,;ili

uyu~}mazlıklJ.rııı

f>iısortalar

ve böylece Hosyal
çözümü da

ganına bırakılmış olmaktadır

ayrı ayrı

çözüm

ve ne

m·~rallarinin ttJ&pitindeıı

şekildtl

kontrol

rafiaka.l c;elirler bi.itçli!
lu

dışında

ediloae~i

bunların

na-

lluauaudur. Çünkü, pa-

dı.çı olduklarından,

kalmakta, fakat üzel celirler

bütçe kontro-

dışında

adına

kamu

,-';0-

denetimle-

yapılması p:erekmoktı..ıdir.

Sosyal
tayiiı

or-

sonra üzerinde durul-

lirleri içersine cirdiklori için de kamu
rinin

ka~u

il~:ili uyuşmazlıkla

gerekli diL;er ikinci önemli bir konu da

ması
aıl

iki

(lO) •

.Paraflslt<J.l r;elirler ile
rın

Y..auunu ile

bi(.ı;ortala.r

adilen denetçiler

Kurumu

Çalışma l.>akanlı~ı. 'noa

tarafınd~n donetlonmakt~dir.

Ken-

di özol yapısı baki ku.lm..1k üzero 26.IV .1938 'l'arih ve 3460
Sayılı

Kanun h likilinlerinin de

:mekli

SandıL·ı • na

uyrulanma-

(10) Bu konu ile ilf.'.ili razla bilgi için bkz. ı · erit

Hakkı SAY.·.>~N; 1Qç1 f}igortaları ltilaflarında Vazifeli 'iahk.:Jme; lotalibul, 1951.

1o.ı

sı Önf:':örüldü::.ündıJn (;·;.s.K ,r.:d.l), !ktisadi Devlet Te şek

külleri

arasınu. t;irnıiş

denetimi da 3460
tulmuştur.

vakı/l~t-:i

sayılı

sayılı

506

olo.n ''.mok:li

Sandıf1;ının

idaresi ve
ba.:~lı

kanun (ll) hi.ikümlerine

kanunla

Maliye va '(icaret

düzenlenmiş

r:a.kanlıf;ı 'nın

tu-

aosyd.l güvenlik
ortak kontrol

ve denetimine bap;lıciır (u.u.K;Wid.?O) ••:1esleki parattakal
.rıoaret

t•;elir toplama yatkisine sahip örg;.itler ise;

Sanayi Odalur i, Ticaret

Udaları,

ları .~konomi

ve

ları,

i.!ukunlıftı' nın

Ziraat

ba[~lıdır.

na.

ı-~:öre

iii~or

kandi

Sunayi

üduları

ı.'icurut L·a'iia.nlıı:~ının (~d.80),

Jrgiitlerin

(Md.lf3) te.ftiQ ve

ca kamu icla.ralorinoe denetimi

olup,

hakkında

ve Borsa-

Ziraat Udaden,~tiıninu

kontro:J_l~ri kuruluş

organlarına bırakılmış

ve

kanunları

bunların ayrı

bir hükme rastlan-

mamaktudır.

(ll)

Sarmayesinlrı tmrıamını davıet

aurutiyle

tara.fındt.ın

verilmek

kurul~ı lktieadı Taşekküllerin Teşkilatty

le !dare ve l.'iurakabı:::leri Hwdtında Kanun; Kanun Nos
)460 (u.c;. Tarih= 4.Vll.l938; sayı: 3950)
·

K

'fürkiy~ • de

O

N

1

U

parafiei\.al gelirlarin.

ytirattıtı;ı

ekono-

mik ve mali atkilerin ortaya konabilm~ai için herşeyden
evvel bu /:elirlarin
lirlari

.

gayrı

safi

....

,.

ınillı haoıla

ı:ı;e-

ve kamu

içeraiııdeki paylarının incelarımesi yerind·~

olur.

I- Türkiye'de Farafiskdl Gelirlerin ,ayri Bafi

r.a11i

Hasıla lçersindeki l-ayı.

Türkiye • da pa.rafiskcil rc:Hlirlerin gayri safi

milli hasıla içersi.ndeki nispi. payını orta.;ra çıkartmak
wnaciyle (1'\.:;Lo V)

düzenlonmiştir. 'l.'ablorıun

,.

1'ürk1ya gayri safi

millı huaılasında

f~eli rltJr payıum ,.~

2 1 45

nın ,~

toplam para!iskal

oldurı;unu ,'·i.>ateruıektedir.

::' 1 38 ini sosyal para.fiak):al p:olirler,

...

moslakı

pa.ı•afiokal

incelenmesi

f\~llrler

')~

Bu ora-

0,01 sini

meydana r:etirir.

,,ayrt safi milli hasılada çok önemniz oir yar
işriü ud~1n

mesleki paraflakal cı::elirlar ('l':lLLO VI) da

g5atl}rilmlş

tedir.

.i>U

bulunan m•,:,slok örFütlorinoe tahall edilmek-

,·;olirll;}rin

iç~rsindo

Ticaret

Vtl

Sanayi

Odaları

T An L O

V

1966
.ayri safi milli

hasıla

" parariskal gelirU. e al ekı
(bin TL)

.,.
Meelekı parariskul gelirleri n r.:a.tri safi mill ı
hasılayu

ttibariyle

93.578

(milyon TL)

ler

Yılı

73.732
lu

0,07

oranı

Sosyal parariskal r;elirler
(bin TL)
Sosyal pararisKal 0~lirlorin gayri safi millı hasılaya or;mı
Toplam parafisk.;:tl r.:elirlar
(bin Tl.)
Toplanı parafisk~l <~olirl;.;rin
~~ayri s::ı.!i ;nillı !ıasılaya

;~.230.518

'J

p;

2,38

? • .304.250

'i· 2,45

oranı

KAYf.lAK:

;ayri. safi milli hasıla: Türkiye İstatistik
yıllıt:ı

ııo.

1968 de.n

580, s. 3??).

al:ı.nmıştır.

(D. :ı:. b.

Yayın

T A .B L O

VI

Yıllık:

:.1ealeki Jrgütlor

Aidat

VG

ı :elir Toplamı

(bin TL.)

61

...:czacı Odaları
Odaları
Türk t~iühendis vo

'i ab ip

Veteriner Hekim

28

t:imar

1.700

Odaları

19

Odaları

Barolar

.~snaf ve Kü.çük Ban..ı.tkÜ.rlar Dernakleri
Ziraat Odaları
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret n.

1.41?
8.135
62.37Q..

73-732
KAD,ü\.K ı - '!'icaret ve Oanayi Odaları 1 Ticaret Borsaları
hariç, dit;er bütün odaların yıllık aidat va
t:.elir toplamı odaların uirlik:lerindon Q!mış
oldu._;umu2. yakla:;:ık: bilr;ilor..: p;öre tarafımız
hesaplanmıştır.
'l'icar~ıt ve Banayi Odaları,

dçm

-

tt' icaret

T:lorsaları

il& ilcili rakkam Ticaret va Sanayi Odaları,
'L'iear0t Horsaları Birli (;inddıı alınmış olup
1968 yılı itibariyle şu odaların ::\elirleri
toplamıdır.
'1':1.caı•et

ve öanayi

~~ıcar-:t

Odaları

Odaları

I'ioaret .Gorsaları
Cunay1 Odaları
- 'Jiiirkiye :~snnf ve KüçÜk t:>anatkarl.ar Konfederasyonunda almış olduı:tumuz roemı yazıda
(413/11 ·~·u~at 19?0 tariuli yazı) "'anat ve Küçük Sanatkarlar D~rnoklerinin kayıtlı ?-3 milyon ilyeoi bulunduP;u i'ak.J.t bu Üy13lerin yılda
öder.ıekle mükellef bulundukları 30 ·.:...sını durn.tıkl~Jrine öd~medikleri bildirilmiştir. İlmi
çalışınaya dvatek olanıay.:.Lcal..: ddrvcede fark-

bir

lı bir
nın en

tanmin olan bu 2-3 milyon üyo miktarı
t:üımin olan 2 milyonu alınsa v~
:;ayet h.;r üye 30 :, • sı öd~Jaaydi, toplanı d'.:rnek
celirl;;ri 60 milyon olu.r~u.nunun için,tuhsili
mümkün cldut~dan meslekı paru.fiakal geliı•lor
içortinda en yilksek yekiina ·.anat ve Küçük üanatk<Irlar· Durnu;:i;lnin ulaı,;acar;!;ını söyleyebiliriz.
dür;illt

-ı

/06

norsalarıncu

ile Ticaret

tahsil odilon pa.rafiskal r;elir-

ler en büyi."ik yukÜnu tutmaktadır. 1J1tier örgütlorin gelirleri ise ç:;en,:l ekonomi içersinde

mey-.üına r;etirabilıJc~r·i
ta~ımaktan uzaktır.

etld yönünden niculik olarak bir d ...:;_';ar
Ayrıca

Ticarat

Ganayi

Vd

ta~ıdıtı

.Joraala.rının

ve 'l'ioaret

.:ıkonoıııi açısından

e.elirlerinin du genel

. anom

Odaları

p8k büyük. bir

iddia edilemez.
A

Gayri sa!i

.

millı hasılanın ~

?,45 sini meydana

r:etiren sosyal parariskal gelirlore r:olinoe, bunlar
(T.A..BLO VII) do i.~östorilHn örgütlorce tahsil edilm~kte olup
genel ekonomi içersinde önamli bir yer
t ..ı.bloda

görülece{~i

içorsindo en
lt;rin % 60
J ilo

ı

.:ı:ıt'Jkli

üzere bu sosyal güv<)nlik örgütleri

önoınli

ila

kapa&maktadır.Yine

yeri toplam soAyal paraflakal gelir-

Doay~:ll ı...ie;ortalar

Sandı>,:ı

Kurumu, sonra da

34

alrnd.ktudır.

~Ji~er ülkıJlclrle yapılan k:.ı.r·;ıl::ıştırma

kiya' dd sosy:J.l r;üvonllk
hasıla

·,~;:.

{'~elirlerinin

A

millı

;-:ayri Sd.fi

içerslndu onlara oranla hiç de

ma.dı.'i;ını orta,y:.ı çı~:earı;:ıati:tadır.

ise 'J'ür-

Ündıuli

bir

hitokim ('L'Al::.LO I

payı

~I)

ol-

,furt

başına düşen ı~ayri safi milli hasıla.yu göre curuplu.ndı
rılmış

ülkelerde '!'ürkiye' nln fert

venllk eelirinin k&ndi
ı,ayri.

ça

safi

A

m1.llı

Ç"ur--ııbu

haaılaya

ı~östorriLdktedir.

başına

düqon

sosyf;ı.l

c;ü-

içersinrlo on yü.k:a·..::k, fakat

nispet:tnin

düşük

Bununla bdraber son

oldu~~,_unu açık-

yıllnrda

'-!lürkiye•-

de sosyal parariskal ı:.elirlurin ca.yri oafi milli hasıla

ilo

lılrlikt.: hızla arttı,·:,ı

(Fkz. 'l'.:\.ULU VIII) ve hatta bu

'.P A B L O

VII

SOS Yıi.L .P.ıU!A' tSK.AL ~U!LİRL.~

Sosyal

'.~üvenlik

Yıllık

.'Jrr.;ütleri

Sosyal Bir;ortalar Kurumu
i'imekli GandıCı
506 Dayılı kanuna göra faaliy<ttte bulunan Bosyal :'irr;ütler
Ordu Yardımlaşma Kurumu

prim toplamı
(bin TL)

1.335.709
752.306

60

42.503

2
4

j4

ıoo.ooo

100

TOPl.u\M
lL\Yl~AKı

-fiosyul Digortalar Kurumu ve . aekli

Sandıt,ı Yönehaporları.
-Ordu Yardımlaşma Kurumu ile ilcili bilLller iaturııemizi.! ratı;men kurum tarafından v~rilmemiş ortalama ola.rak bu rakkum da Ordu Yard:uıılaşma Kururau Dorr:;isi.Haziran 1969ı s.?O don alınmıştır.
-506 tiayılı Kanuna göre faaliyette bulunan sosyal

tim Kurulu

örtçütlur ile ilt-;111 rakkamlar ı

rınal

;~;C;

:Jip;orta (.)rgütleri .. onlar~ın Kul1anılı~ı ı

Sosyal

-:r.o.:naşbakanlık

Devlet Planlama •.reşkilutı;Yayın
No • .U.Pl'-556-SFD-1:?2; Ocak 1968; s. 46.

T AB L O

Yıllar

Sosyul paraflakal
e;elirldr

·cbln
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
KAYNAK:

'rL.)

VIII

ı.-

inaeka

ert :.,aQına brJt milli

-·lT.•

(1960•100)

9?8.31?

1:?11.063
130?.175
1485.944

1655.544

1911.049
:?230.518
-··ert başına

ıoo

1,?,3

l>J

~068

151
169
195
·:?..?

brüt

1836
18D8
::2310
.?423
2,549

2905

hasıla

in<Ioks
(1')60•100)
100

102
112
1?5
131
138
158

milli lıaoıla Türkiyo latatis-

tik iıllı[';ı 1968 den
.580, •• ,382.

al:ı.nını.;ttır. D!~, i ayın

No •

ı oS

artışın nispi olarak r;;ayri saf'i milli hıie!J.ladan du daha

fazla

oldu~u (,.KİL

önümüzdeki

yıllarda

r:I) de
ise

açıkça

artışın

ortaya

daha da

çıkmciktadır.

hızlanacar":ı

tahmin

edilebilir.
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,_ .•.
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' ' '
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·r1
i
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i
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jtUJ
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ı--
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i
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ı-

ı
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t
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ı
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ı
J

1o~

II- ·.rürkiya • de larufiskal u elirlerin Kamu :...:elirleri

!çersindeki

Payı.

Türkiye'd(;; parariskal gelirlerin kamu r;elirleri
içersindaki

p:A7ı

(TA.JLO IX) da

ı::;österilmiştir. ı.rabloda

T A ll L O

IX

(196§)

Kamu
:_·_::r·L~

Bin TL.

Gelirları

.BD'I'Ç :;;

78

~~j;L!t:Ll:Il!

Vergi F,elirleri
gelir-·

Verı:--:1 dışı

12.464.065 %59

ler
Oz.al Kayn:J.klar
''Z ~I t···JJ.iu\
·' D···L
_.,.... .'·.
•rtDT
.....,.
..:, :c_,J:·
L. . ' {.,: i:,.l-1
...ı...CtLi.::..J.~ .i.

·,)

4

.J

v·erc;i i:alirlari
Vergi dışı gelirleri
B :;r.:...D!Y :J.J1li !N

<:~~I.!hLEH!

Vergi 1~elirleri
v~r{~i dışı ,·:elirl•3ri

Mesleki para.riskal
eolirlor
üosyul paraflakal

688.644
704.5~2

6

.?12e985

ı

.2.304.250

ll

%3
%3

73.?32 % 0,3
2.220.518

r~elirler

1.393.166

;ao, 7

.

-------------------------·.o~ -~-------

21.3/0.230

100

KAYNAK ı -L1esleki ve sosyal para.!! s kal gelirlerin kayna(!1
hakkında Bkz.: 15u etüt, 'l'ablo
-·.rürkiye !statistik Yıllı.;:;ı. 1968; D!.i~ Yayın1;
Yayın

üo. 38:>; s. 334-)36.

1

/10

~~-

78 ile genel bütçe

c~lirlerinden

lirleri içersinde en büyük paya

lirlerin sahip
dır.

oldut~u açık

bir

sonra. toplam kwnu ge-

% ll

ile

şokilde

parafiskr:ıl

ortaya

ge-

çıkmakta

au or..uıın % 10,7 sini sosyal parariskal gelirler,

~) 0,3 ü.zıü nıosloki parariskal gelirler meydana getirmekte-

dir. Fransa

11.-~ kar!Jılaştıracak

ka.ıuu

riskal r;elirlarin
nın ~

ruasa • ya rörG

olursak, 'l'ürklya 'do para-

celirleri içereind.Jki ntspi.

di.~..aa

payı-

he.nüz d üçük oldu[,unu g0rürUz.

Di tokim, ::ransa' du sosyal parafiskal gelirlerin toplam

kamu f,Olirlarine
rin ise

~~

oranı

% 32,2, dicer purafiakal gelirle-

1,2 dir (l) • :··akat,

görmüş

oldu>_:umuz gibi Tür-

kiye' do büyük bir artma 0t!;ilimi içersinde bulunan paraflakal gelirlerin, Jakın bir celocokto Ti~kiyo'd~d~ en aeya~ı

· ransa

(1) DJV .AL:

oranlarına ulaşaoa~ı

;ı,,

tahmin edilebilinir.

s.81 d<Jki tJ.blod.::.m yüzdeler

hosapl.:.t.nınıştı.r.

tarafımızdan

OHTAK f·;,zA.h

Üll\.~hllHJS Vı'~ 'l'ultKi.:Cl~'lJ·~

UOEJIAL

1..A.hA .. ·ttıKAL YiJK; I•\:ıiKİYt; 'll,:.; GOSIA.L J!AhA~ lDKAL
f;;~Llhl •. ,J,l.\, G.·~İl.

V.·:J<C:!

_n

YJ~fİili~~

ilA

,ıLir1l

ı·;:,ı.:PAL~T ,.;bl: 0Zi:..lı.İlWLKl

lL.S

:·;·rK!J..~U.t

;~W~L

K

OHTAK PAZ.Ali

O

ll

U

8

0LlLü,,;H1IıD ..:; V~

TO.RK.tYE' Do:;

SOSYAL l'AhA :IsKAL YUJC

I- Ortalt l)azar ;)lkelerinde Sosyal Farafiskal

Yük.
Ortak Pazur alkolerinde sosyal parafiBkal
kG IJU üç

şekild~ hos~plaaıi:lk

~d

mümkündür (1).

1- Toplam gayri oafi sosyal parariskal yük,
11- Net sosyal paratiskal yük,
111-

G~rçı.lk soay.:ıl

paratiskal yük •

.Birinci hesaplama

de sosyal parafitikal yük

ş..:kli,

hakkında

Ortak Pazar :~ıkolurin

genel bir bilGi vemelt-

(1) llu hesaplamalar, ı\.vrupa .:konomik Toplulukları lstatintik J.}uirosini.n Uoay;;l istatistik bültenlerinden
(Ltfıtistiqu~a Gocialos, Offioo t:.tatistique des Jommunautes Europ.nn0s) yararlanılarak yupılmıştır.
l.ıu iBtatistiklorde yur alan işvaren ile s1e;ortal.ının
aosyul r.üvonlik yükümlülükl0ri toplamı sosy~l para!iakal ;.:.;alir olarak kabul edilmiştir (Bkz. ı ,...'k t~blo
ı

ve II).

l:şverenin
bült~nlor1

1-

11-

sosyal

.,yGki.imlUlu;~~ü

olarak sosyal istatistik·

şunları ulmıştır1

Tt:tşebbüalcrin, kJ.!Du id.aroleriniıı ve bunlara benz~r kuruluşların kendi peraonelinin sosyal garantilerini B<4ı·,lc..uıı-lk amaciyla herbanr·i l)ir sip·orta ~.irijiti.Ano y:..1tırmış oldu,;'U paralar,

-~~var..;;uluL'in

p\Jrsoneline herhangi bir soayul. ör-

lamış

sosyal

e;i.ıtün <.traaılı;",ı olmaksızın dot;;rudtl.fl doi~ruya aar::olüu~u

yardımlar.

113

te;

İkinci !1osı1plumo. ~i ekli,

uıükvllofi

oLı:n

si

aoayd.l. parariskal r:elirlarin

;ortalınıu

bu miikallefiyotinin kendisine

maliyatini ;-:östermokto; üçünoü
I'aZ<'ii.r

·:ııci.'-'larimhJ

d.:~n eld~
~erç•Jk

d(t

etmiş
·~erini

.hos'--lplaın<:.t şokli

ise, Ortak

ai. ~·;or·talının sosyal r;Jvonlik sistemin-

oldu;·.u .fayda ile

ortaya

katlanmı9 oldu!'~

kL.lf'et1n

çık:arrnaktadır.

1. Ortak l'azar fJlkelerinda
Hos;yı.:tl .hırafiakul

ıropl.un

c.iayri Uati

Yük.

Tablo .;_ da Ortak. Pazar :}lkolorinde toplam

FflY%'1 safi sosyal parariokal

yi~k: ı:ı;öst0rilmiştir

T A B L O

(2). Tab-

X

ühTAK PAZAR UIJ~ ....Ll'.JÜ.la)ı~ TOl'LAM GAYHl bA:;'! fA)SlA.L l'iılü\,~'İS

KA.L

Ytlıt

tsta.tiatik bül t,:nl.:ırindu sosyal r;üvenl tk sisteminden
yurtJ.rLuw.n .kim.svlor olar:1k daı
i- :or·A;li olurak çulır;r.mlar,
11- "cretsiz t.'larak çalış.unlur,
iii- ,\.ylıklı vo di:,er korunan kimauler.
A.ll.!lmıç ve bunların 1\:endi sosyal r.:üvenlit:;i için öd~mi?
oldukları :p.:U'ular da sosyal yüküml-ülUk olarak kabul
odilrniş

(2)

·ııoplc.un

bulwunaktadır.

:ayri ;.;a.ri ;;osyal .r'arai'iskal tük !parafiskal gelir olarak ·kabul edilon 1şvar,.nı ile sicortulının soa-

,ı

e;örtilece~~i

lonun incelenmesinde
\ilkelerin
d(jn

~-..ayl'i

farklıdır.

tt

p.J.l"afiak~l

safi sosyal
bakımdan

uu

üzere Ortak Pazura üye
yü1der1 b:trbirin-

ı~a~dr

Ortak

';lkelorindo sosyal

yüklirnlülük.lerddn do<an ve serbest rokabeti aksatan mali-

yet

farklarının ortadın Kaldırılması

rinde

vvrı;ilerdt-1

maktadır.
f~ayri

Hollanda'da "' 19

par.:--Lfisı:tal

di!.llı -,~

'.ru.blodan

tar:.ü'a
fi

bırakılacak

yü.~ün yılLır

28 o

ye

ulu~~ırak ~·~

}ıında ,\.lrııt.Uıya

bir

"ırne(in,Almbnya' da

çıltmıştır.
.üma:ıcya

olursa, ü.;re

artı.f] ~;oll~nda'd.J. altı yıl

toplam

yük ,:; ;~ı d;;}n A 20 düşarktın

ayrıco. 1

itili:triyle

yapılan

hosapld.rınd.:ı böylı::;

;yUk

ru.stl.:.mı:ı.::ımaktad:ı.r.

izlerin-::

.:;ayri safi !losyal

itibariyle

yıllur

pura.rislu:ıl

sa.fi sosyal

çalışmanın

ahunklcştirilmesine çalışıl

olduCu gibi

Halbuki tabloda

için bu yükümltilükle-

ve L1iksunburg bir

Lilb.derı.i;.;;

artı.;ı

toplam, r;ayri sa-

;ürülür •. :zellikle bu

içursinuu

,!

9 ile rukor Sdviye-

?8 e;ibi u.~Jır bir durum almıştır. ,.~unun dı

il(:) .'ransa' da oldu;

~u

r;ibi ;_ tı.a.lya,

Lolçiiuı

ve Llikı:h:nburg'd.fıa son yıllarda ,__,ayri safi soay . ü parafiek<ıl yL.k~ı aynı

yüzuya

ulaştıkları cörülırwlttadir.

topl;;.mını sL:·ortalıların
toplamı.nei bülınC'k sura·tiylo h.t3saplan-

yal güvonlll' yilltümlülüklori.
yıllık gelirleı·i
mıştır.

ı_statintik l:ıül tenlordeki ı

i- :icr~;tli olarak çalışanların,
11- :cretsiz olarak çalışanların,
111- Aylıklı ve d.i;-~er korunan kimat~lıJrin,
yıllık harounablltr t~elirluri toplwaı,_ siı:::ortalıların
yıllık r:aliri olurak kabul odilmi~tir\.ökz.: ;k ·rablo
··rı)
L_.
•
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2. Ortak I)azar

~!lkelerinda

t:ot t;oayal Farariskal

Dlkelerinda

n~t

Yü.k.

v"rta.k

.ı'azar

noayal pararis-

kal yükü göstermek aı..1aoıyl~ (..r.tı..!5l".ı0 ,~.I) hazırlaıunıştır(3).
Tabloda son

yıllarda,

dollanda. hariç, bütün urtaklazar

:llkelertnae net sosyal parafiskal yüklin eksi de _,üre aabip
oldu.';u

~örülür.

e;uvenlik

ı:> u

aisto:.ıi

içorainde

yüküml ül üklerind·;Jn
ları

fayda sonucu

k:ims~lerirı

husus, Ort'""k

do:'~;an
t:ı.mamen

i'<iZdr ::ıkJlerlndu

olanların

sosyal

sosyal parafisk:al

yük. {.:;n sistumden \Jli.lJ atml:=i' olduk-

ortad;;;.n

verdikler.Lnd::n daha çok

kall.ttı,ın:ı.
çık::ır

ve hatta bu

eld<j ettikl;)rini

;-:;()sterı-Jı.;ktodir.

(:S) .Net sosy,~l parafislt;ü yük şu şokilde hesaplanmıştırı
Losyal par3.!'iak.al ~;alirlorden siı~ortalılurın sosyal
fl;üvenlik lltzm.dtlerind~n cldd utmiş oldu '.u fayda çı
karılmak aurutiylı:.: nut sosyal paraflakal r;elir bulunmuştur. ıd.:.{t Doayu.l parufisk,ll g~lirluri a1e:ortalıl.1.
rın gelirldri toplamına bölmek suretiyle de n~t sosyal par<.ıfik~k_ü y~lk h.asu.pla.nmıştır.
üir;ortalıların aosyü.l güvanlik hizıııı;;:·tlerlnd~n ~lde
atilli~ olduf:\1 f<iyd.:t r)larak ist ıtisttk bültttnlorlnden,
a~a:·~ıdaki si;·orta trollarının yapuıı::;· oldut~U !ıarcama
lar toplamı alınmı~tır. (P-kz.: :Jt tablo IJ)ı
1- Hastalık sigortası
11- .t b.tiyarlık, öli..im, dul ve yetiuı elvortası
iii- i•·;alullÜlt sigorti!Ul.
iv- VtlVamlı fiziki veya ruhi hastalık s1P;orta~J1
v- i.:dsldk hastrılıkları ve kuzaları sisrort..ını
vi- !çaizlik aigortusı
···
vii- Aila yardıı:ııları sigortası
viii- .~arp, polit:tk hudisc::ler VvJ tabii a!~tlldr sigortası.

"'
T A B L O XI
ORTAK PAZAR f.;ue:~L·:JLtrm.~ N>;,'T SOSYAL J)AltAıc!OKAL ·y':l.(%)

YJ:~Aar

1962
1963
1964

1965

1966
1967

Alr4a!lıa

-4

:··ransa tta.lza Hollanda

--- 33 --- 22
- 4
--- 33'3 -- 45

- 4

-- 55
- 6

- 7

Ayrıca

Lükaenburc~' da

tabloda

+
+

dı.r

(4).

davlete dor,ru

k.ı.lınış, ~lelçika' da ~b
da;·~ar oluı·ak

dır.

ilunun

kaydıe.~ını

ransa'da iaa net yük

ya t;elinae son

-5 den

yıllarda

~~

yükün

-4 dan

1~

-7

:r:örülmee1

1

'};~

yıllar

-4

a

ortay;.i

çıkurın<JJtta

itibariyle sabit

'(Üksetmirbr.ı~ollanda •-

nut sosyal para.fiskal yi.ikün

siı:ortall.lur

ned!;)rıini

Ihıt

atibariylo sosyal parariskal yi.i.i:ün

ül.kelerd~ yıllar

Silortalıdan

-?

- 9

itibariyl.;

ya, İtalya'da >~ -2 den% -4 de Jv'şbi·~~·nünbu

- 6

-6

- 4
- 4

-9 a, Almaeya'da

c;;, -4 den '}S

- 4

-4

-- 4

0,3
0,9

yıllr1.r

Lüksenbure;

- 5
- 5
3

- 0,2
- 0,2
+ 0,4
+ 0,6

ı

.lıalgik~

üzerinde

kaldıt:;ı.

de Hollanda'da son

artı

unlasp.lmakta-

yıllardu,devletin

(4) Çünkü parafiskal p;elirlerle karşılanumayan sosyal
;:;Uvenlik f'inanoıııanının büyük bir kısrııını d>Jvlot U.:ı.e
almıştır. Nitekim devletin sosyal ;~üvenli;:.in
finansmanın~ kat.ln. aı aynı yıllar arasında L;ikaenburg-

rine

da /..~ 33 dtı.n % 35 et Almanya' da % 22 dan 1:. 25 e yÜkselmiş; !tulya.'da is\7 1962 de% 20 iken 1965 de ~~ 27
ye kadar yükselirk<3n sonradan düşnıtJy~ıt baçlamı:.;tır •
.ükz.: Stat~stiques. social e, Office st·:.Atisti .J.U\!) des
communaut...::s europl:ennes, Le 3-19?0,a.69.

11?-

aoey~1 ,rı:üvonli.:iı•

fin.::.msuıanınd katkısının ~.;?o

düşmesirıJ..;; aı·ama~ [:erekir

J.

dvn %16 ya

(5).

üı·tak 1·azar :ıııtelerinde

·;erçek

Br.-ızı VG~.rs ...ı.yı:nlardc...ı.r.ı. tıaröket

~osyal

etm0k suretiyle

(6) hasaplauan Ortalt l-ô.Zur bütün üye t.lkelerinde i_..ttrçek
aoay<.tl parafiekal yükiin ek3i da:·\ere s<:llıip oldu(:u (T·rLiJLO ;;II)
Y:ı.ll':ı.r

de r?ör>L.lmektodir.

riskul yUkAlmanya'da
d en %

7~

~~

~:~

-21 e,

~:,

yıl

katlanmış

·~ransa'da ~~.

-17

-18 e 1 H.o ll unda' -da
)~

-16 ya 1 LUka en-

sigortalıların

-20 ye dii!imesi,

ç;üvonl:Lk hizmctlel"ind.un,

her

~'b

-14 de 1 Belçika' lla % -15 den

burg' da ;,:. -16 d.an

ya

-19 dan

-19 a., i. talya • da. ;:. -15 du n

% -10 dan

şılık

1 tibl;ı.riyladtJ c;erçok sosy;.ll para-

oldukları

biru.z dah.a !az.la yarar

soey•.ü

kül.totu kar-

sa(;lJ.dı.klarını

orta-

çıkarmaktadır.

T A B L O XII

Yıllar

A.lman:~ta

19

1962
1963
1964

--

1966

-- ?1

1965
1967

20
20

?O
- 19

?ransa. .ttalza Hollanda Belçika Lilltsenburea
lO
16
17
15
15
18
ll
15
15
- 16
16
12
19
16
- 14
18
ll
19
15
17
20
18
13
18
- 15
18
14
16
19
20

---

---

---

--

---

-

--

-

-

(5) i1kz. s BtatlstiqUE:;Se •. • s.69.
(6)

Dir;ortalının ödaoiş

oldut;u primiıı yansır.:ıadan kendi
iizerindt:; kaldı[' ı, işvorenin, Sifort<J.lının nı~m ve hesabına bir aicort.:.1 ör . ,G.tüne ödemi~ oldu(u primi ve
kondisinin dot:..rudan dotı;ruya si:~ortalıyt:J. sat':;l.amış oldut~u sosyal çıkarları· sig-ortalı üzerine yansıtmafiıf?;ı
varsayımları kabul edilmek ourotiyle Ortak !-azar nı-

bonuç olarak bu durumda diyebiliriz k1 1 urtak IJaz<.U" ;~lkelerinde soayul e:üvenliC:in fino..nsmanındcı
kullanılan

sosyal paraf'iskul t-:elirlerin,

eif';ortalılur

üze-

rinde gerçl,kte hiç bir yi.lkü yoktur. Çünkü ooayal parafiskısraı

kal yükün bir
yal

iQV<Jrenin üzerinde

,:~üvenli :''in finu.no;,;anı:n..'l

katkıda
rindıJn

linın

devlet de ortalama

bulunduf'undan, sosyal
doCrudan

k:.:ıldıtı;ından

do~:ruy.ı. sadoc~

ii.ÜVanli~·,ın

kendisi

1'~25

ve aoabir

bütün hizmatle-

,yc.~.rarlanJ.u

sir:orta-

kondi sosyal ı··,üv~nli(,inin fin-msmanındaki payı e:ıncak

.Jn fc-.uüa 1/3 ormında kalın::.ı.ktudır.
II- '.Ciirl:dye • de ;.;.osyal l'urariskal Yijk.

sosyal parafisk-.:.ü
sapl:..~nmu.l'~

1tındc.i

y~k

ve r:;orçek sosy;;l paraflakul yük he-

surutiyl:J 'l'ü.rkiya 'de

bil;',i

aoay<ıl

varjlıJoyll Çcüışılınacc.ıktır

kalerincli~

rrı::rçek

.ı.ks:.ıplamalarda,

f:lOS,Ydl

paraflakal yük

h<ık-

(7).

para!isk<.:ı.l yÜlt hesaplanmıştır •

p<J.Ydü 1 siv:ortalının ödemiş

oldu::1 u prim
toplanılarınd.:m aosy::ıl r.ı;üvenlik hizuıetlt:)rind..:n ~lldiJ otıniç oldu~";u fayd.a çıktıktan. sonra k<üan n-.ıt olt~ortalı
pr:tın hissesi, pu.yd.a da sir:ortalıların t;oplc.tm t~c.ilirleri
yer aluııçtır.
('l)'l'l.irkiyv 'y.; ait sosy;ü paratiskal yük rıosaplarında sad.t~oe _;mokli SundJ.i':l. ve .Gcsy"-ll Cir:ortalar ı:~uruınu ele
alırllilışt:u·. i-2-unun birinci n•}doni l'i.~rkiye'dı::: mtlvout dl·~;er aosy.ü r:i.ivenlik örı·,ütlerine ait ayrıntılı istatiatlki bil;...;inin bulunı;ıayışı, ikincisi ise 'JU ör~ i.itlero
a.i t; r J.kkamların yapıLıc~.ık heoaplam:.ı.la.r(la sonuca ~tlti
ıJ<1...ibllacek uitelikde büyük olmrunasıuır.
·~u yt.;zdon '1 ürkiy~ •yu ait hesapluırıalurdi:i aadoce Jmekli
G:..uıdı, .. ının Yönetim !·~.urulu ~ aporlarınd:m, Kar ve zarar
·t.;.:ıblolarıw.Lvı, Yukauk .Junotleme Kurulu i l .• porlarından,
.Josyal Li .. ortaL.J.r :~urumunun ~enal Kurul haporlarından 1
1

:atutistik

Yıllıklarından yararl~ılmıştır.

ı.

'I'Urkiye'do 1.:iayri Saf'i Sosya.l .Parafiskal
Yük.

Türkiye' do
kü

göstvrm.ı..:k

tadır

lcn

.:.Uauciyla (11

gayı•i

safi sosyal parariskal yü-

.~.; ·J."U .'. . l.II)

d:lzanlenmiş

bulunmak-

(8). 1.ı.'ablodd 1 Losyal Diı:::,ortı.üar Kurumunca tahsil edi-

purafis~ul

f:elir

yük~nün ~m.:litli öa.ndı,:~ınoa

len paraflakal r;olir yükün<lun

~~7

daha

yi.iks~:~k

tahsil edi-

oldut5U r;örül-

ınukt<;dir.

T A B L O XIII

. ;ınekli

Gandı:~ınca Tahsil
Sosyal .2arufiskal
c.alirlerin .ayri Dafi

~dilen

Y~ltü

1961
1962
1963
1964
1965
1966

1967
1968

13
1.3
13
1'}

1)

13
13

:s.s.Y..urumunca 'rahsil
:.dilun Sosyal l'arafisk.al
':Eüirl~rin :;ayri ôa.fi

Yükü

19

19
18
18

19
;:'0

~mekli öundı~:':ına üye olanların ödemiş oldukları primlcı. . le ~urut1ların ounLırın nam ve hesabına (id0miş olJ.u;·tı.ı primler toplö.mını Aa..:ıkli üandıt;ınoa tahsil ~di
lun sosyal paraflakal gelirı Sosyal >::iif:ortalar Kurunıuna Uy8lerir.ı.in ödemiş oldukları priraler ile bunların
nam ve hesabına işver~r.ı.lerinc~ ödenen prim toplanıını
d.J. tiosy:..ı.l ~~Lrortalar .ı:~urUillunca tahsil \Jdile.;;n sosyal

parafiakal ~;elir ol~r.::;.k kcı.bul edilmi:,? tir (.Bkz.: .k
'J'ablo V-VI) •
(8) ;ayı•i safi sosyal par:ifiskal yük, .:.mekli S:ındı:;_;ı ve
Bosyal Bi•... ortalar Kurumu toplam prim c;elirlerinin,
aan<lır,a vvya kuruıııa. üye si;~ortalıların ödemiş oldukları. prime esas r:~e11rlerine (Bkz. ı ,k IJ' ü3LO VII) bölünm0k sur~tiylti bulunmuştur.

Sosyul i,;i;r,ortalar Kurumunca t<.lhsil edilen
sosy"'ü

partıfiskal

olması

her iki

~;r,,ütün

A

so ay .::.1

saı-ıal.trını

yusi <ibi susyal hizmet

ları,

tıi zmet

cini

l~ırıın. d.:~. y<:qılmıştır.

A.iU

(;)Vlenr:ıe

v:;

de;"'.i-

ikrami-

k.apsadıi_'J. h.ıldo ,Sosyal

ayrıca iş kazaları

hast,.üık-analık

yüksek

sı.:.cıa.laruıdaki

yethı aylı;.;.Lırı

omekli, malul, dul ve

f:;icort::llar Kurumu

._:ınokli ~)t.indı;~ınkiud.en

t-"elirlürin

ve meslek

d::.ı..na ~";eniş

y;lzden d :l

ho.stal:ı.k:.ılan

aoayJl hizmet

J.:.ıosy::ıl

.

irort,.ı.lar

~;:elirlarin

rum.u •nca. tui:lsll edilen sosy;J.l para!isi:.al

Ku-

yükü

daha a~:ırdır.

sus da 1964
o

düşmesi

yılında '/j

v..:; bu

19 olan toplam

yıldua

1968 de /:, 20 ye kw.du.r

soru:·a du

riirlli:j;e ,,iren sosyal

d~varn.lı

çıkmasıdır.

kal yüktuk:i bu düfimelerin

yilklın

olarak artarak

1965

yılında

yür:Lirl1:/~

de(;içme

olmuş

hisı:L:Hi

ortal;:..ma olarak ){; 13,9 iken yeni kanun ile

e:irm.asiyle oski
topLurı

yü-

kanununda bulubiliriz.

Kanunun

ve eskiden

'/,1 18

i.i.'oplum sosyal pararis-

açıklamııaını

sig(ırtdlar

1965 de

si~ı:orta

1s;çi ve

tclrifalerinde

i:;vı;rcn

prim
/~17,6

mi ;:, 8 oL:.rak taAp:tt edilınuHiıh: ra;'lndn (9) oş ve çocukların 1H:.wtalık sigortasınd...;.n

bilecek

sa:.:lık

p;clrekll

ihtiyacı 1-c;;.rşılay;..ı-

tesislt:rinln ycklu:<·:u y:_:z Linden

yararlo.ntı.- ·

madıı~;ı

böleelerde

~;,

,._ olarak

uygulan.:iası

kubul

edilmişti

(lO) • 1965 yılındu. da sadoce :,Sk:t~;ehir vo Aniti.lra bölgelerinde ,;; 8 nispeti
olmuş

kap:rıy.J.n

),~

(ll),

ceni~ltitilaıek

parafiak:.ı.l

yükde

·'• 'Nl.rldye'd-: Hat

;~

V\ı

li

vöstti'rllmiı}tir

Lwıdı;~~ınca

künün

yıllar

(1'').

~osyal

yı.-

sur~;tiyle

top-

notic~dd

çıkmıştır.

.Fari.ifiskal Yük.
parafisk<-.ıl

yük

(1'A~

~L'tü:üonun lnceL:n;ıestnde

tahsil edil-m parafiskal
it i bariyle ;;

bunun

;?o :i•J k:_\dar

Türkiye' d..:: net aoa;y:ü

do

1965

ni~petl uyı;ulana.rı sl~ortalı na,fl.Sl. artınış

ve topL1m prLn r;elirleri yüits.;;lmi;.;

~~I'Ii)

düşmüştür.

i~h~ haatalılc sigortasının oş Vd çoc-ukları

bölgeleri r:i ttlk:çe

8 prim

lam sosyal

düşük

sigort<.1 p;el trleri

ve toplam. sosyal parariskal yiik

l:tndan 1 ti bar~n

da

uyt,ulandıi~ınd.:.ı.n

5 den :'-- 3

~

p31iı·lurin

Lv

,mek-

n•.Jt yG-

diii}tü:)..i ,_;öri.illir

iiU

(10) n.ü •.. Kanunu; ı;o.S06, ·;eçici .\1.5.
(ll) ,erekli su~lJ.k teoislorl kuruldu...kça -~d.kanlar Kurulu
k.ıra.riyle h::.ı.st,.ılJ.k si~ı,oı-taaını.n eç ve çocultlı:.ı.ı•a uyr:ulama bi.il'":;elerirıin t;enişlatilmesi )06 •_;:ı.;.. ılı Kanunun c:açici 5 nci :aaddGai ilE.: öne;örUlıniiştJ.r.
(12) i~vt LOS.fül paraf'isk:-ıl yiik ;]U şokild.c;; h.Js,J.plci.nm:u~tır:
.:mokli Ba.ndı.gı ve soay::ı.l ai;':ortaLu· kuruıııtl toplam
prirn ,;ellrlerinden sundık ve kurum Uyulerinin elde
etıni;; oldukları fuyda çı~{a:rılmuk aurHtiylo toplam

net sosyal paraflakal ytik
i~<Jt
miı~

elti~ edilmiştir.

aosy:.ı.l

parafiak.ü i:,aliri, si ''·ortalıl:.ırın ödool(lukl·... rı prL:ıe os ..ls c;ellrlerine bUl:uev.: .&urutiyle d~ n dt~ sosy<.:ı.l p<:ıraf~ sicü yUk bulunmuştur •
.)il!;lkli .Sandı_;ınıl.:ın til;~ortalının -Jlde .::ıttl "1 f,Ayda.
olüfak, ,r.nı3kli t.;andır'ınca yıl iç i nd~ öd·)nen eı:ıekli,
:;ıi:i1ul, dul ve yı..:tti~>l aylıkları ve evl . nt;ı:; ikr!.imiyeleri topla.wı u.lı.r.unıştır (ı;kz.: Jt tublo VIII)

Losy.\l

~1;-:ortalar Kuruıaun(lan si::-ort'-Llının eldı.::ı

atti-

IZ 2..

düşüşün

ned·:Jni,

arttı,;:;ı hd.ld..:!

sandık

yönündun t:ndiqt:'

bir tarzd ;_

v.;ırioi

T AB L O

1961

<lzalmıQtır.

Sosyal Lihortalar Kurumunca 11 ahail dilen
bosyo.l Parariskal .ellrlerin i•et Yü.kü

5
5

1962

1963

4
4
4

1964

1965
1966

9
9

8

9

3

196?

lO

3

Bosy,J.l
sosy.d parafiskal

Giı';ort~1.lar ı\uru.7ıwıcu t-::ı.hsil

t'~alirlerin

tş ku.zaları

(dtz.

ve meaV.:k

ilaatalık,
~·lnalık.,

Yaşlılık

yü.kiln~n

ve ölüm.

ı

odil~n

1963-1964

kuruanın aqa_ıduki

toplamı alınmıştır

iv- 1-~alÜllük,

v-

Kurumdo.n eldo

sonra hesaplanan net

fayd::. olarak da

leri
iiiiii-

sir;orta

XIV

:nıekli i:>andı,~ınaa Tahsil
:.dilen Losy,ı.l Paraf'iakal
.elirlarin ilet Yükü

çıktıktan

el-

ancak ~·~ 60 olm::.iaından ileri r~elmukte....,,,,
:k 1 I 1 cıblo') 1 unuıı neticesi olarak du. nı;;;t yük

'lir. {l~kz.:

{~i

Bandı.:_,ıııdan

urtıçın

primindaki

'fıllar

~ınekll

i tibariyle

9? ci varınd~:t

faydanın ~~

de edilen

kat

yıll;.U'

edilen
fayda
d~ ~~

9

ai.e:crt'ı c~ider

.Jc tablc VIII).

h:..ıat ..ilıkları,

/23

oldu;;;unu ve 1965 to
larak

~&

8 e

di.üıtüe;Unü

uzaltııll.ştır.

yıllarda

;::. 10 a

azalışın

n'~t

ta.lar kurumundu
olması

çıktı,··ını r::örıni.;ştl.;k.

yıldan

slr:ortası

b-eri

ileri r;..>lmokt..Jdir. :;un-

baren l<urumun
r;elecek

yılında i!ıdaa

yılında dolaca~:;ındun

ı)ur;L.ln

için ihtiyarlJ.k
c.A.yrıca

sir.ort.iları

primleri

öde1uiş

durup ta

erk~n ya.::,:lanmı'?

y~ışlılık.

J<:ınunu, Ld. 60/A/b.

s.s •.

yıl

...

siı~:urtalı
.

maliıllük.,

J<anunu, t~d. 60f8,c,o.

olup

y ..tşlıll.lt ve

sir;ortalıya

da

dtür olan hükmünden ya-

ol<-J.nlar ve 50

yerini.u yu ral tı

bul linanlardır (lll-).

(14)

bu tarihtr3n i ti-

y..::ı;;ını

ain)rtasına bar;lı çall.qma.larının

~;iinüui; llkıddn iş

(13)

(13) • .i1u yüzdvn

sigortusındJ.Iı aylık

bulunan

yaçlılık ccylı::.ı b~ 'la.1labileae;_~:ın~

ile

2>

giderlerinde meydana

15-34

ortalama -:n az 150 ,;ün

rnı'L;m,.ı.nlar

d.Z

olup,

çimdi yük s dk .?;özüken net yükü birden dü-

alanlar sadiJCd kanunun,
yıl

.::dllmiş

hak kazanabilmak için de en

ihtiyarlık si.:;orta.sı

~tıç,

şüreoektir.

1950

air;ortalı olıu.:.ı.k Lçerakuıoktedir

bu süre ancak 1975

.?500

Gosyul

:J•ilkiJn ,~.makli öandı;:~ındun daha yüksek

ihtiyarlık ayll.fl;ına

ölüm

son

duha hunijz kuru.·ıa üy'~ olanların tanıaman yafJlılık

ihtiyarlık

ta hiJr

fayda, sosyal

~ekli S;;.ndı;-:t;ında.

sigort:.isına h.ık k:.izaıımam.J.larınd.m

kU,

tablodan izlayebi-

odil~n

;ibi KurumcL-.m alde

parariskal yükü J.? lO

bu

ve ao.o.ra tekrar yilltse-

çl.ktıt~ını yin~ aynı

10 a kadar
(1örüldiH~ü

l!riz.

~~

dol-

en az

işlerinde r,eçirıniç

3.

:I~ ürkiye'

dd uerçek Sosys.l l'arafiskal YüK.

'l'ürkiyo'de cerçek sosy ..il paraflakal yükii hesaplamak 1-ı.oınon tıduu~n imkansızdır dtmilebilir. Çü.nitü 1 sosyal parufiskal Gelirleri n bütün ekonomik
rindeki
rak

dolaylı

etkilerini meydana

du.şi.jnülebilinirso

-Jrne~in

sosyal

pratiıt

çıkartınaıt

olarak

t'~Üvenlik (ir,:ütl~rince

Kadarının

1 ar .in na

d.,

~i G"ort al ı lar

t

ara.fındH.n

kadarının

VI;}

da

i.;vdr~nler t~ı.rafınd ..ın

yunsıtıldı 1c~ını n;.;saplg.yıp

t.::orlk ola-

tahsil edil(~n prim-

n~:ı

~~.adarının

1 şver('l nl ere

i:}çiler üzerinde

sonyıü

üze-

i~·erçekleştirilemez.

yansıtıldı!.:·ınJ.,
n~

de~;işkanler

ıtaldı.~J.nı

piyaa::ı

i.izerindo

yük

h~sapla

parafiol~al

rını i>unlara r;Ört;; düzelterek gerçek yükü bulmanın illlk::insızlıtı ortadadır.

hu.r<Jk:~t

yük

·~uııunLı

b;)raber

ba.zı varsayımlardan

oderdk (15) Türkiyo 'de p;erçek e osyal paraftakal

hakkında

çok

yr-..lkla..';.ık

ol su d.;. öir fikir vermuk yerin-

de olur.

(15) Türkiya'dv cerçek sosyal parariskal

yi~ hesabında

aşa~:ıdaki varsayımlardan

harekdt tJdilmi':Jtir.
i- Uigortalıya sosyal güv~Jnli~in ;.aaliyeti .kcındia Lnin vey~ kendisinin num ve hc;aabına Ö<Lmıniş
olan aosyal l';Üvenlik prim toplamları oldu~.u iıal
d~ bu primin bir kısmını işveren ödedi~i için
ken.ı.tsine ;.. \jrçek yülcü sadece ·ödemiş oldut;u kı
sım kc.ıdardır.

11-

Si1'ort~lının sosy::1l t~üvttnlik prim hissesi iş
tarafındun kaynakta rıtopajı yapılmadı
-~:ınd.uı yi.ik~i sicort<..ı.lı üzerinde kalır ve o bu
yükü y:u1aı t .... :naz.

veren

111- 1::;vGrua sivortulını ı h<.:tm v~ hesaoın,A ödamiş
oluu.·u sosya.l .:.·üvenli k prim'-hiss·:;;sini sir7ortalı
üz0rin~ yu.ı"lBl.t:.ımuz. Çünkü maaş ve ücretler dainu. artma e~',:il imi nd~ olduklarından az al tılabil
meleri nUz konasu ~etildir.

j

T ABL O

Yıllar

h'mekli Sandı[~ınoa Tahsil
.t-::dilen Sosyal l'arafiaka.l
,_~elirlerin

1961

1962
1963

Gerçek Yükü

1965

1966

- 4
- 2

-

- 3

-

-ı

- 3

-'

-ı

-ı

Bu varsayunlara FÖro net

fayda

aiı3;ortalı

sandık

ve kurumda üyelerin elde

nuretiyle

çıkarıl~ak

lıiasesinin,

yüzdesi

prim hissesi,

..ı;.;mekli

ve Sosyal Ligortalur Kurumu üyelerinin prim his-

alınmak

sibortulı

suretiyle;

etmiş

oldu( 1.u

bulunmuştur •

.wrçek :>osyal parariskal
prim

ı

- 2

- 3

1967

sesinden

s.s.K.Tahsil Edilen
Soaya.l 1-arafiakal Gelirlerin :;erçek Yükü

- 2

1964

Sundıi~l.

XV

net

yÜk

gelirleri

sir:ortalı

toplamına oranının

bulunmuştur.

UeCinilon asaaa

uyularak düzenlenen (LU:iLO XV) ile Türltiy~'de :,~crçek sos-

yal parariskal yük
::ınakli Sundı[:;ınoa

hesaplanmıştır.

tahsil

lerin r,:erçek yükü 1961
-2, ve 196lt-67
Si~ortctlar

lirlerin

edil~n

yılında

yıllarında

Bu hesaplamaya göre

sosyal paratiskal gelir-

-4, 196;?-1963

-3 olarak

yıllarında.

bulunmuştur.

Sosyal

Kurumunca tahsil edilen sosyal parutiskal ge-

~erçek

yÜkü ise

Eımekli Sanı.lı,~ına

oranla daha

fazladır

ve 1965

yılı

hariç

.Sonuç olarak,

di~er yıllar -ı olmuştur •

belirtmiş

oldu,";umuz

varsayımlar

kabul edilmek suretiyle, '.rürldye 'de sosyal parariskal ge-

lirlerin Retrçek yükünün
tı;";ı

ve

tadır.

tıu.tta

sigortalı

üzerinden tamamen kalk-

eksi bir da2';ere sahip oldu;,;u ortaya

çıkmak

9

K O N U

ı-

'I' ürkiye • de Sosyal .i:·arafiskal G·elirlerin ~:ollrin

Yeniden

Dat"'ılımı

fizerindeki 0tkiler1.

'l'i.irkiya • de~ sosyal parariskal relirlerin r.:olirin
yenid\Jn da:'!~ılımı üzerindeki etkilıJrini, (KOHU 4) de incelamiş

oldu/:umuz gibi, genel ekonomiden sosyal r;üvenlik

örpütlarinu

yapılan

ekonoıniye yapılan

rinden renul

ör~ütlerinin

vanlik
re üç

trans!crlar, sosyal c-üvenlik örgütle-

k:ısıuıda

.~ıraeınd<:lki

inculeyeoe;J;iz. Pöylece

hakkında

tranaftJri

üyeleri

transferler ve soayal

parnfiskal c:elirlerin gelirin yenidan
yönde
za i

etkilı.:~dikleri

...

mı:ca.n

ha.kkınd<ı

transfer olmak üze-

b·.ı

bilf~i,

odinoce(:imiz

t~-

üç

çeçıi t

gelir

Til.rkiye 'de sos.ral
da~ılıwını

hantc:i

eld~

c·;en-.ü bir fikir

atmemi-

vuı.;ıcektir.

ı.

'l'ürkiye 'de .,enel

. k onomiden Uoayul

·üvenlik

-·:rf;i..i.tlerine :·apılan Trunsforlur.

·; :.ı.rktye' d~ )'l:tekli
SosyJl Dit·.-ort:dara
renlarince

ijy~

bandı;c-:ı.na

olanların

yatırıL.m sir~orta

nam ve

Eye olanlar ilc
hesaplarına işve-

primleri, yine

bazı.

varsa-

12 s

yımlurdan

ÖrE!;Ütlarine:~

yal r;üvenllk
b ep

ekonomiden sos-

doi:;ru

Lı ir t:~eli r

transterine aa-

olmaktadır.

:~mekl i

muk zorunda

lerinin

kaldı"::';ını

ve

oldl,l;'";u

kısmın

yükünün

ödenen

kısmı

ken-

ödenir. Kendi-

yansımayıp

üzerlerin-

da kurum üzerinde

kısmın

olarak kabul edecek olur-

varsayım.

işverenlerdon

sak, ilk önce

kururalarınca

ise

kurumlarıncu

burada yine

Kanununa f~Öre a~:mclı('r,a üye ol-

air;orta primlerinin bir

di~'>Jr kısmı

ödemiş

kaldısı

Sandıt,ı

olanların

dilerinince,

de

tt,erıel

ha.roket o tmek suretiyle,

~rnekli Sandı~'!ırıa

bir celir

transferi olduc:unu söyleyebiliriz.

idareleri ve
katılmış

ka~u

müussesaleri ile

oldukları

idarelarinin

kurumlar i su, kamu

Sandı;~ınu ba.";lı

,.m.skli

bunların

kurumlar olmak üzaro üçe

~nıekli

San<lı':;ına ödemiş

sermayasine
ayrılır.

oldukları

gelirlerinin ;(, 80 ini k:apsayun verp.:ilerle

primler,

karçıladıkların

dan, gerçek celir trcJJlai'erinin genel ekonomiden
Sc:uıdı~'~ına
tadır.

rinin
ödemiş

dot':ru. oldu;";u burada

Kamu miit}SfH::seleri il(:!
sorr.ıuyelerinf' katılını:;;

oldukLır:ı.

..mekli

açı.k

yansıttıklurıııı

olursuk, bütUn kurumlarca Ödt·men

primlerinin do

bir gelir

~yonel

transf'oı:intt

kurı.ui.ılar:ın d~t

primlurini çaçitli

lerde kendi Ezerlerinden piyasaya
ed~cek

oldut~:unu

yine

şekil

kahul

'~mek:li t;andır,ı

ekonomiı.'hm ,~'mokli Uandıı~·ına

sebop

çıkmak

veya Ka.m.u idarele-

oldukları

Gandıt';ı

:;ıneıtli

olarak ortaya

bunltlrın

Kamu

ortaya

doitru

çıkarmaktadır.

J

Sosyal
gort;:üının

dıt";ı

ve

Sigort~dar

ödemi ş oldu<';u prim.

yi~ k UnUn

1şvoren1n siP:orta.lınırı

primi tokrar

Kurumuna eelince t yine si-

nam ve

kendi ilzerine kalhesabına ödodi~i

sigortalıya. yrmsıtmadıi·:ı v:.ırsayımdan

·etmek suretiyle, ilk önco

işverendon siı-ortalıya

hareket

dot:;ru

bir ,;ı;elir transferi oldu~~.u ortaya çıkmaktadır. 1 ;verenin
de,

ö~ellikle

devauılı

nomi dt:

oldu:~~u Sif~Ortu
sıttıt;ı

~.:ibi

Türkiye

r;alişın~

halind!:l olan bir eko-

artışlarından

flyat

primini fiyat

yararlanurak,

cekanizması

ödemiş

ile riyaaaya yan-

c.hiçiinülocek olursa, f_:;enel ekonomidun Boeyal Sigor-

talar Kurumuna dobru ,:,unellikle bir p:elir transferi oldu-

t.undan

şüph~

adilumez.
varsayımlardan

i;:.itiin bu
tiyl~J

Türkiye 'de r.:enal

ekononıid~u

hareket et.Gek sure-

sosyal ;:;(lvenlik ör8Ut-

lurine do;,,ru meyd:..ı.na e:elen bu :':Glir transferini. (:r:'.BLO

XVI) da

röatermiş

:~;örlileoe!:;i

üzero

lerine, yani

iJulunuyoruz.
~ı;onel

lı unlara

üye olanlara

'.I:ürkiy~

olduGıı

bosy:..ıl

i ti. bariy-

va bunun 1967

yıl ında

yapmıç

c::ivenlll{ :)rcütler1.:nd.en

• de sosyal r:üvanlik:

nel ekonomiye dor;ru ol :ın r:el ir

maktadır.

dot~:ru yıllar

yaklaştı,':';ı ortay:ı çıkmakt~:ıdır.

"• Türkiye 'do

örgütlerinin

1ncelonmesinde

ekonomiden sosyal f;Üvenlik örp;üt-

le artan bir :c;elir trüns.fttri

1,5 milyara

'rablonuıı

dai~ılımı
A

olclukldr.ı plasaıanlaı·

(irı)..i.tleı•ind.on ıore-

sosyal !';üvenlik

ile ortaya

Qı.lc-

T A B L O XVI
1.iEUEL I:.XOliOM!Dilli SOSYAL GtlVEBL!K ORGÜTI.ElUNE YAPILAJ.'C TRASFERLER

Eaekli

.tşçi Sigortaları.na
!şverenlerce Odenen

Sanclı~

ICurualarca ödenen

Yıllar

J.-:>.rialer

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Pri.ll1er

2?2.455

340.160

288.309
33?.610
360.733
388.016
406.174
432.601

375.716
425.308

KADAK: Sosyal Sigortalar Kurumu n

(1961-1967)

+

yararlanılarak

612.615
664.025
762.918
855.821
1.032.677
1.207.419
1.411.28?

495.088
644.661
801.245
978.686
.~ekli Sandı[;ı Çalışma I~aporları

tablo

tarafımızdan

tanzim

-

1'op1aa
Traııaferler

ve Bilançolarından

edilmiştir.

1'll

tır.

Yıllar

<h~ alça1dı,~ı

di;··:! bazan

ıııily~u-a yukü&çmaktadır.

kiye 'de sosyal e-LtVtJnlik
do{~ru yılda

1 milyar

•

plasw.ı-.ml~rın

L·;öriilür.

örr·~ütl;ıriııin yıllık

r,iiV1'.7nlik
1

itibariyle toplam

Hu

Ortulam-.ı

olarak sosyal

,.

toplam

plasıu~ınlar tutarı

bakımdan

diyebiliriz k1 1 Tür-

r)rvü.tl~r:i.nd~n

lird.~'a .Y''ikın

ouzen yüksel-

p·unel ek.: onomly o

bir p;·olir transferi ol-

t;.ı.aktadır.

e;UvurıliK.

,,,mul akonomid..-m sosyal
nu

aosy:ıl

1~)(,1,196~~.1967 yıllarındd
r·:~nel

lerinden

7

r::ütlorindon
ı·.un•. ü

yıl

.Uvtmlik

l;jla

ı:-:enel

t7kOnomid·.:nı

:~Llv~nli1~

yıllarınd;ı

örvütlorin~J

Hnlaqılır.

tran1Jferi olüu;·:u
toplanı

sooyal

ekonomiyo, 1963-1966

Qkonomidt::n soay:.ü

r~~

d(>ı··ru

;·:ono1 ek:onomiyo

da:ılıınını k:ur~?ılaştıraoak oltu~uG\k (Hkz. ı Ti'-L.LU

olan vell r
, VIII)

:)r~~utlorindon

r;iivenlik

ör:.·:ütlt.tri-

i)rr.-üt-

du

p:~jne1

do,"ru bir r:elir

19(:~1-1967 yılları olıneiıt

alınacak olurs.:.ı.,

sosyal

ok.onomiye do(ru olun

ı•;tüir

;ize-

rı:üvunlik

ör-

tr<J.nsferinin

sosyal r;üvanlik öro,ütlorine do,:ru olan

c:elir tr:msferinden 2::)6. 976 hin lira

<l:.ıl:ıa

fazl..t

oldu,_~u

açıkca anlaçılmalct:ıdır.

liı·

transferinin

ı~;~lirin

yeniden da,

yaptl.kl:ırını söyl..;yolıiliriz.
:\ılımını

olllllllu

hesaplamak

ber

örrıer,-in

v•cı

ı.nu

.ıl ımı

üzurindcı

Yalnız tr;ı.nsfaı·in

atk.i

[elir du-

yoksa olumsuz yöndtJn mi etkll;}dii'·in1.

ort':lYa

çıkarmak

çok zordur.

i~aıekli Bwıdır·ınca yapılun

J.unwıla

lüks ötul

bera-

yatarım-

T A .B L O X.VII .
-'"-J
SOSYAL Gl....1v,··ı-ı
h ~ J..l.ı-..

Emekli
Yıllar

1961
1962
1963
1964
1965
1966
196?
'-----

-·".mı.,··
,.,...·ı·.•n
a.
'-")t:
:.s;t\.ı
U J.: i!ali
J'i ,;..:·A

322.563
<1-14.024
452.092
495.557
619.856
846.0?1
1.010.109
-------------------------

Yapılan

V;,_
'DIT "''-T
.i.A6 .u,ıuıi

TR":u.1
'!l":S!ô'"::"DT '!::"0
.1! ~

Transterler

Ji!N "iı.

Zincirlime
!ndeksi

Zincirleme

Toplam Transterler
B!.N li.

Zincirleae
.tndekai

!ndeksi

100
128
109
110
125
136
119
--------------

:·vo··ın-,~_t-r-c
i.:.ı.t\.
l' vi<ı. ı ı.:.

Sosyal Sigortalar Kurumunca

Sandı~ınca Yapılan

·:rran.sterler

b.tN 1~.-

' , .:!.''i·T··,'T
-. ~:...ı..c

605.312
341.335
295.?07
346.012
370.350
206.214
442.?62
----

--~-

----~

KAY:NAK: >:4ekli S andıttı

100
56
86

117
10?
ı-5

/

214

100
81

92?.875
755.359
?47.?99
841.569
990.206
1.052.285
1.452.8?1
----

-~------------------

98
11;ı

ll?
106
138
--

-

ve Sosyal Gigortalar Kurumunun Yıllık J:'lasmanları t~enel :~onom1.Ye
Tranaferler Olarak Gösterilmiştir.
Yıllık plasmanlarla 1lt;111 rakkamlar: ünal l.':GE; Sosyal Sigorta örgütleri Jonlarının
Yapılan

Kullanılı~ı,

DFT-556, G.PD-122 den alınmı;ştır.
Tablodaki haaaplamalar tarafımızdan yapılmı~tır.

~-
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c'~'1" ~-ı - ·~aıı·
' ..ı... ..:.
1

... ,-

.:.ı-.~n
o~.u.!u.-

Q·T
'"'- .•··-,...
....uu
u

ı::,osy· .~ T
~

i:)

L.'l'.''LlK
", .t..L>t

'"' 1 ~ın'

'-..aı

JhG]TLER1 !L..:: ı~;;ı~~L BKOhOMİ AhlilllH.UA.K1: KAltı.,;ILIKLI ırRAW.L .~ıL.i::R1N
ı:. UKJ-L.Y.c.SES!

Yl.llar

'... enel ,.;,ıconomiden Sosyal <::üvenlik
örgütlerine Yapılan Transterler

Sosyal Güvenlik örg-ütlerinden
.Jenel .:ıt~no::ıiye Yapılan Transterler

i

::ark

-

1961

612.615

92?.875

1962

664.02.5

?55.359

-

91.3~

1963

762.918

74?.?99

+

15.119

1964

855.821

841.569

...

14.252

1965

1.032.67?

990.206

+

42.471

1966

1.20?.419

1.052.285

1967

1.411.28?

1.452.8?1

1

315.260

... 155.134

-

41.584

1

sonucu sosyal güvenlik örgUtlerinden genel ekonomiye

ları

do~

~elir

meydana c;elen

-

bozucu yönde etki

da~:;ılımını

gortalara
de fiyat

transferinin p.:elirtn yeniden

işverenlerin

mukanizması

iqçinin üzerinde

Sosyal 81-

prim hisselerini

oldukları

y<lllaıtuıaları

ile piyasaya

pmiş

nUn 'i'ürkiye'de en

öduruio

yaptı{-r:ı açıktır.

prim yükü-

tüketici durumunda olan mamur ve

kJ.lalıilac~;';i

ihtimalini kuvvutlendirdi-

r;enol ckonomidtal'l BOByJl t!,ÜVenlik. Örgütlerine

ru olun

f~elir

yi)niden

dat'.ılımı

transferinin de

yin~

ya.ruttır1;ı

ne olumsuz bir etki

l~alir.d.n

sonuç olar.ik

üzerinde olwnlu bir etki

do[~-

yaratması

yeri-

ileri aürülebilinir.

3. '.rürkiye • do Sosyal (;üvenlik örr;iitlorinin
"iyeleri

Arasındaki

'l'ra.nsterlf:tr.

Sosyal güvenlik .:, re;i.itlerinin kendi içersin-

deki t.ransterluri, goliri n yenid!;:jn
tsdir.
lık

da.n

Çalışuıa çar;ında kazanılan

devresine, yüksek pri.m

yGnlere
ölüm.

Bunları

v~ya

sonı·aaı

sı!lhati

lardan

ayrıca

prim öda-

kazanılan

destaksiz kalan dul ve yetimlüre,
bozuk olanlara, r:eçindirdit':i
p·eç:tndirmekle yiikümli.i

karı-koca sit.Eortulıdun

çalıiJmayı gerektirdi;;indt~n

kısmında ead~oe

Sosyal

Si~~ort<'\lar

saJ1;laml.::ı.r

olmayan-

ol~ınlara,

biz

A

bakar-

ı=sif;ortulı

olı:n,;.ktadır.

hesaplamak hem çok p;üç hem de konumuzun
bir

paradan

kims~si

sadece biri

olana do,<;ru bir çok yönlerdvn trc.1.nsfer
bunları

etkileıııek-

paradan ihtiyar-

iJdeyenlerd~n düşük

tam tersi, ölmeden evvel

buşkrtlarını

dan evliycl,

da!~,ılıuıını

Bütün.

dışında

etiidLlınüziin

Kurumunun

bu

iş k.:ızaları

h~stalıkları

vo meslek
rında

hariç,

pılmış

çalışına

bir

d& 196? de

inael~meden alıy0r,ız
airortalıların

talam~ kazancın
eşit

ayrılmıştır

(1). Böz konusu inceleme-

sigortalılar

% ?5 ini kazananlar,

olın.:J.k

ÜZdre

nazari olarak or-

kazançları

-

Geçirıdirmaltle

yükilinlü olmayan

-

~eçindirmeltla

yü.kWnl.ü olWl,

-

(!oou~
do~ran
V
.._,
,_,
t

5

ortalama-

üzere dört guruba

(JJkz.; 'l'.i..tH~ü "·rx). üer gurupta kcnd:t

Karısı sai'~lık: yardımı

oluıak

yıl

fazla. kazananlar, orta-

~;;, ~O

iki misli ulanlar

-

ilerde

9660.- lira olan ortalama

olanlar, ort;_ll.wnadan

kazancın

da.C;ılımını,

yapacaklara bir modol olmak üzere, ya-

lık kazancı ~sas alınarak,

lama

vadeli sigorta kolla-

mevcut olan geli:tJI!fin yenid0n

bu konuda

ya

kısa

Karı-koca sie;ortalı

e;ört:trek

arasındaı

çocu;ıu do{;aıı,

olup çoou;:tu do(;anlar

kısma ayrılmıştır.

Böylece tanzim edilen tablonun t";enel olarak

incalenmesindü

açık

olarak

~öylo

bir sonuca

var:ılaıışt:ırı

YUks;;:k gelirlilerden düşük celirlilere, bakardan di(;er
siı,.ortal:ı

kategorilerine ve bütün s;uruplarda

lık yardımı

v;örarck çocu:··:u do;"':an

bi. r yeniden . ;elir da/ ;ılıını oldu;;u

(1)
(2)

t~i.Z

karıa:ı sa,~:;

ı.ıı1 e;ortalıya do~ru

::ınlaşılmaktad:ır

nispi
(2).

·uuq s. ?2.

ıro.t' .nuverp.:er' nin t~orik kısımd::.l bahsettiCiıniz

r-;eliolandan p;eliri yüksek olana do•~ru hastalık
si;';ortasırıda bir ~~alir d~ı-.1.l1.mı olacar-:ı ·t;ezinin böyleatı •r;irkiya için twuaıııeu tt;;Jrs1 oldu:'.!u da ortaya çık

ri

düşük

m.::lktadır.

T

A

B L

O

XIX

KAZAiiQLAltlli rtlZDES! OLARAK HASTALIK VE ANALIK

S!GORTASI

Kazanç
Kategorileri

~~

~~

'~ 75

:r

100
% 150
% 200
~~

~:i,:l

d tU O

-;~\.4
G)O)Q)

Bütün
!şçi-!!.tv-azlar veren ştirakleri

İVAZ~I

!''ark

(1967)

'){;

!şçi 1ş

~

tirakl e 1-

Hark

%

ri

555,25
593,29
669,27
745,29

362,193,25
43?,50 155,79
13,02
656,25
8?5,- -129,?1

2,66 144,80
1,61 175,0,09 262,50
-0,6? 350,-

410,45
418,29
406,??
395,29

5,66
1.J.,33
2,81

675,18
?27 ,54
828,95
850,95

313,18
362,437,50 290,04
656,25 1?2,?0
8?5,- - 24,05

144,80
3,00 1?5,1,19 262,50
-o,l2 350,-

530,38
552,24
566,45
500,95

?,32
5,?2
3,91
2,60

2,04

-' 1:1,...

,...

Ql

/0

Q)

L~ ~

75

%100

~~i,...

%150

5:100
.....
,...

%200

C)t~ .ıd

-~ ~!

362,437,50
656,25
8?5.-

?,50 144,80 ?60,60 10,50
520,26 5,38 1?5,- 782,?6 s,1o
402,92 2,?8 262,50 ?96,67 5,50
206.1? 1.0? 350.- ?31.17 3.?8

362,43?,50
656,25
8?5,-

910,- 12,56 144,80 112?,20 l5p6
886,86 9,18 1?5,- 1149,36 ll 190
?69,52 5,31 262,50 1163,2? 8,02
653,27 3,38 350,- 11?8,27 6,09

1448,~~ 100
2516,26 1939,,0
't 150 3063,01 2898,~(. ?00
371?,0? 3878,60

641,- 4,42 5?9,20 1509-,80 l0,56
5?6,96 2,98 7?5,72 1?40,54 8,98
165,01 0,57 1159,20 1903,81 6,57
166,53 0,43 1551,44 2160,63 5,5?

905,40
'}b 100
95?,?6
:::JQSO
u ıt.O tın
% 150 1059,17
t~~~:j %200 1081 .. 1?
% 75

~
~~t

'"b
~El
Qlrt()t ~
Q'2;.4~

rtCIS~td
GJ ~ ~

~
1-1

as

ı--

Jıd

G) ~,,
1-1

rf :o

::s

.. - -

g.,

r3"='
';18

rt .p ok .. ~

CD

rfOPt
~

w ::s

:f~

4,32

ol

-· '-· t '" ?5 12'7"

lG 100

1324,36
% 150 1425,?7
% 200 1528,2?
% 75

2089,-

.543,40

~~';!,2

KAYNAK ı

Turan YAZGAlJ 1 rri.irkiye' de Sosyal ;;Uvenlik Sistemi 1 !stanbul
1969, s. 72. •rab1o 14.
-Birinci ~•'ark • Bütün .tvaz1ar - l:şçi-!şvorcn :Iştirakleri
-tkinci F'ark • :i~ütün l:vazlar - !şçi 1ştirak1eri
-Kazanç Kategorileri Yi.izddleri Ortalama Ay1J.k .~u Gelirlere
rrakabül gtmaktedir. 7240 - 1~ 75, 9660 - 'fo 100

14.490 - % 150, 19.320 - % 200.

li- Türkiye'de Sosyal l'aratisk:al tJelirlorin
~tkileri.

Vergi Kapasitesi !lzorindeki
işver~::n

Türkiye' de
lik

si~-~ortalının

ve

örp:ütlariııe ödomiş ol<lukları

ekonomide belirli bir amaca
telendirel>iliriz. Çünkü,

~;anel

sosyal güven-

toplam primlerin hapsini

kaymış

bunların

vergi gücü olarak nisosyal güvenlik örp;Ut-

larl.yerino dovlete ödenmesi halinde verci kapasiteainin
:.ırtaoa; ~J. açık

ortadadır.

bir =iOkilde

sefer de sosyal ;;üvGnli;;':in
d~

dovletin

işverenin

Bununla beraber bu

finanslllanı !.. ibi a{~ır

sırtına binmiş olacaktır.

vo ,;erek

~imdi

sigortalının ödemiş

bir yük

ise, eerek

oldu:\U prim top-

ı . ~mlarını vorviye tabi matrahlarından düşmek surat1yle(3)

sosyH.l

f~Üvenlik

yU.kü.nün bir kısmı, devletin vur,::i kapaai-

tt:lsin.i

azalt~ak

suretiyle, onun

üzarin~ y.:.msımakt~dır.

Ti.lrkiye • de büti.in sosyal t:r,üvenlik primlerinin bu

yolla

n~

miktar ver, . .i kapaaitesini

malt, teorik

kısımda

ileri

daralttı~ını lıasapla

sü.rdü~~üıııiiz

nodenler

dolayısiy

le,(4) hemen hom~n imkansız cibidir. Bununla beraber çok
renel bir fikir

Vdrı:tek

wnaciyla

bir hesapL-una. yapa-

şöyle

biliriz •
.Süsyul Gir:ortalar Kurumuna ödendn primler 1968
yılında

::.oa6.'JY?7 bin

rahına okl~o1nı.:aesinde,

lire:;.dır

(5). Bu

ortalama olarak

mi1<.t:J.rın verı;!

~,) ~~O

mat-

vergi tarifesi

(3) Bkz.: Bu tıJtüt t e. 'k +~ 61 o •)1.
(4) Hkz.ı Bu etüt, s.. ~9
(5) .Ukz.,ı Hu atUt, e\t -\ab\o ~

J

\3'8

uygulandıf1-ını
kaybının

1968

olarak ortaya

fo.rz adecek 'olursak, maliyenin toplam vergi
yılında

41?.285 bin lira oldutu

çıkmaktadır.

Bu

tin sosyal güvenlik örgütleri
yapmış

rakkamı aynı
~asıtasiyle

yaklaşık

zumanda.

devl~

si~ortalılara

olducu vaaıtalı bir mali yardım olarak da kabul

edebiliriz.

B

U

Ç

~aratiekal ~elirlerin

(I)
sinde

:N

O

ısl:Srmilş oldu~uz

anlaşılm~sı

ci bi,

i,ransız

kavramın tanımın.:ı

anlaşılması

birleşmek

üzerindcl

suretiy-

sosyo-ekonomik: yöndon bir belirlilik

kazundırmış bulunmaktudırlar.

mızca

yazarlar genellikle

güç olarak belirttikleri paraflakal gelir kav-

rcuaını tanımlarkan aynı öt~oler

le

teorik olarak incelenme-

l'arafiskal gelir

kavramının

güç bir kavram olarak nitelendirilmesi,

kanı

uygulamadan, diı:.;or bir ifade ile ülkolerin mali. ve
farklılıklardan

hukuki sistornlerindoki

ileri gelmektedir.

l)urai'iakal gelir kavra.uıını hukuken tanımlamış ve mali sistamlorinde paraflakal
sınıtlwnış

11 to

bir kategori halinde

i.i.lkeler(la riskali te ( vergioilik)

paraf'iı:ik:ali te kavramı

haluo

g~lirleri ayrı

ctı;·:or

kavramı

tamaman birbirlorinden

bir çok Ulkeda pu.ra.fisltal
içerisinde

dJçüni.ilm~ktodir.

Hu

bir

k;;ıvr:..ı.m

olarak

ile

ayrııllıkları

ge~ir kavrauıı

yüzden

hala

dahi uyç;ulamada parafisk.u.l ··;~Jlir. kavramı
ı:-~üç

kavramı

tiskabU~';ün

anlar;ılmaaı

karqı.mızu çıkınakt'-"-d:ı.r.

(II) rarafisk:al [~tüir k<ıVr;.mıının tanımınclaki teorik
harek~t

ör,·olerdon

otmak suretiyle bu inc<:üumanin ikinal

bölümLnde Türkiytt • da bu kavr::t:n i çarsine
lerin teapi t adilraeai
maktadır

şu oonuçları

r~ir~bilecek

ortaya

çıkarmış

p;elir-

bul-un-

ı

ı.

Türkiy·:: 'de,

lıukuk'*n twıııııLmınayan

ve tumaman

140
dışında bırakılan

Türk mali sisteminin
ya meslek

tahsil

ör~ütlerinoe

sosyal gUvenlik ve-

adil~n birtakım

paraflakal

gelirler mevcuttur.
A

2.
yer

Millı t~el1rim1z

ortaya konulan

kapsadı~ı

anlayışının v,en1şled1~1

narak

ve

artaoa~ı.nı

bu tip helirlerin

iQinde gittikçe önemli bir

bu son

yıllarda

daha da önem kaza-

genişleyece~lni tal~n

aşaC;ı.daki şu

paraflakal gQlir

turulmas~la,

Türkiye'de sosyal devlet

v~

üc; hususun

ettlclmiz bütUn

aydınlıP.';a

kavuf}-

içerisinde toplana-

kavramı

rak tck bir hukuki düzene ba['ı;lanması doftru olur.

l?araf'iskal Gelir
atık

bu

kavramı içerisir.ı.d·)

celirlerı

1- Mali sistemimizin içersine mi
11- Uali

111-

tespiti, kontrolu
urada

şunu

matrahının

naeıl

aynı

tam olarak

ta zorunlu nitvlikte olan

diklerini ortaya

olmalıdır?

temaslar Türkiye'deki mev-

amaçlurla

mevzuatlarındaki farklılıklar

nın amaçlarını

ve tarifesinin

da belirtmek istoriz ki, bu

araştırma dolayısıyle yaptı~ımız

cut meslek örgütlerinin

dUzen-

?

kabulü,

Bunların

ı;u

sokulmalıdır?

eist~mimizin dışında ayrıca mı

l~nmalidir

hukuki

toplana•

kuruldukları

halde,

nedeniyle, bir kısmı

f';erçekleştiremedikleri
~elirl~rini

koymuş bulunmaktadır.

e;ibi hat-

bile tahsil edeae-

-

- - -

---------~~
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Ara.ştırmrmıızın de;~işik

(III)

yerlerindu yeri

;_~eldik

çe def':inildi(·;;i üzere parariskal gelirların hukulti bakım
dwı incelanınasi yanında,

açısından araştırılması

etkilerinin Türkiye
faydal<J.r
şınd.-J.

sa·~·:layacaktır.

kalan sosy.:.tl

bu gelirlerin ekonomik va mali

özellikle maliye ilmi konusu

f~Vunlik

sosyal parariskal gelir

dı

öre;ütlerine ait r;elirlerin

kavramı

içersinde

kulltınılan metotl.:.ırdan

analizlerinde

da çok büyük

toplanıp verı;ı:i

yararlanarak inoe-

lenmes11 bu gelirlerin c:enel ekonomi üzerindeki etkileriaçıkca ort:ıya çıkaraoa;jı

ni

tutulmamalıdır. Ei tekim

tak

.i·:ızar

Ülkelerine

da hiç bir zaman gözden uzak

bu usule uyularak frürkiye ve Or-

ilişkin

parariskal

:~;elir

yükline ait

yapt ıt;ımı z ho saplamalar:
ı.

Ortak l-azar ;}lkelerinin her birinde sosyal

parariskul gelir

yükfuıün

birbirinden

farklı

oldu~

gibi 1

? • r;ayri sa.f'i sosyal parariskal yi.ikün Ortak

l)azar Llkelerinde Türkiye' den daha aı~.ır oldu:'.:;unu fakat
) • ortak :i? azar :Jlltelerinue

slgortcilılctrın

yal r;üv<-mlik örr;ütlarinden aldd ettikleri
fazla

olması dolayısiyle n~t

Tlirkiye' dakinden çok

dut:Unu bu
rin sosyal

ta

bakımdan

ı.lÜ:-iük

sosyal parariskal

~Jkün

da Ortak ııazar :llkE~larinde devletle-

~~üvıJnlik 2irı;ütlerinin finansmruıınu. p:ınif;

Aynı

çok

va eksi bir det:ere sahip ol-

katılroa zorunlulu~)lnda kuldıHını

maktadır.

.ra.y<lanın

sos-

çap-

ortaya koymuq bulun-

9ekilde Türkiye ile ilr,ili olarak para-

142..

fisk:.;.l

rı:alirlerin ı~elirin

yeniden

pasitaai üzerindeki etkilerinin
ı.

c;elirin yeniden

da:·~;ılırııı

ilc verp:i ka-

hesaplanınası

da;

Türkiyd'de soayul paraflakal celirlerin
dai~ılınıına

~. T\~kiye'do

toplum verr:i kapaaitesini

bozuou yön<le etki ettir;i ci bi,
sosyal paraflakal Gelirlerin
a.zalttı~ı

rerçe;:';ini da ortaya

çıkarmış bulunmaktadır.
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!at&!lbul, 1960.

Vergi 1UkU Userine Bir !noelemea

,uı.ıuıra,
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"H•nr.r

Laufenburger Sooııoaiate"a
ıtovue de Dcienoe •iııarıo16rea
Janvier-~ara, 1966. No. ı.
:~oonoıaie

et Inat1tut1oııa firıan
oie:Ma; Tome Ia .Par1a, 1965·
; lnanoe Publiquea et lM41a,ribut1on doa 1\evenuat l)aria, 1950.

.!ubortı;

JJl• OCl~IJ~i.t Uubart
'J'A.~•.:'\.1'-i NI, r·ıorrea

ttt

Loonomie

;-•'1n.ano16reı ııarıa,
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"La .t'laoe des ?inanoea de la
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Inatitutiona
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tf
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......, ı
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.· .l·.• o.(:.Aa Ankara, 1969.
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(D.G.ıTar1hı?9

931
1136

!ş

Anayaaaeı

Temmuz 196lısayı.ılOB59)

1964;aayı.al1?66)

Kanunu
(h.G. fJ:ar1hıl? 1\.[).ıstos 196?;sayı.al~?2)

i\.vukatlı.k

Kanunu
(h.G. ıTuriliL? ı:iarı..'t'l l9G9ısnyıal3lfJ8)

1.1ababot

va ;.,.uabat1

sanatlarınuı Tarası

leranına Dair J~anun
(n.l·ı. ı Tarih al'+ ii!oan 1928ıeayıaB63)

Jmhendlelik ve

I!iınarlık aakkı.nda

F:anun

( l; • :1. ;·ııarilı.: .?8 ı la ziran 1938 Jsayı ı

.5945/33)
G·.n>wayesinin

Tamamı l.J~vlet Tara.t'ın~an

Murakabalı:;ri

f !akkında

Varil~ok Uurutiylo K~rulan tktiaadı
·reşakk.üllarin •.reçkilatiyla !dare ve

(l"teG.;'J~urlhıı~

4792

Kanun
'!'ummuz 1938;sa,.v:u3950)

!şçi fi1gortaları Kurumu Kanunu
(li.GeJ'~a.rihıl6 'l'er..ıınuz 1945;aayıa6058)

T .J ,;mokli

firuıdı,'tl i:aııunu

(He\~.,·rarihcl?

Jaziran 1949;•ayıa7,25)

--~-------
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5590

Tioarot Odaları, Danayi Odaları ve T1oarat Boraaları ;sirl1D1 Kanunu
(lı.-.i. fı·ar1h:l5 il~art 1950ıaayıa?45?)

6023

619?
6235

':'~.irk ~.r~b1plt)ri

ı'J.r11r.1

(l~.~1.;T'arihı31

Ocak

Kanunu

l953;aaş:u8J23)

ve ~oasahaneler liaklu.ndD. Kanun
(H.G. ;'i:'tıri.tu ?4 Aralık 1953ıaayı:8591)

.ozaoılar

T~irk ıtühendie

Kanunu

vo

~~imar Odaları Hirli~1

(~ .• ;~•l't'ariha4

...ubat l954;sayıa862.5)

Veturinor l:akimlitti ı:ealekiuin r.oraıu.na,
v-eteriner Hakimleri BirliıU ile Odaları
ru.n 1'o~JukkiJl T~rzına ve .·;öraoe;~.i !şlero
Dair lüınun
(L.• n.;Tarihıl8 tıl~;ırt l954;aayıı8661)

T:.irk

Soaaoılar

Birlilf;1 Kanunu

(H.J. l'rarih:2

6964

Ziraat
ı:

anunu

Odaları

(ıc.,: •

ve

.,ulıat l9.56ısayıı935')
;~iraat Odaları

iiirl1:?,1

;l'arib.: ._·:.; ~:ayıs l95?;sa;yıs9614)

