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Giriş
Devlet ve Sosyal Siyaset yakından ilişkili kavramlardır. Sosyal siyasetin toplumun refah
düzeyini artırmak ve dengeli bir şekilde dağıtma amaçları büyük ölçüde devlet tarafından yerine
getirilir. Toplumun refahını bütün olarak artırmak fonksiyonunu ihmal ederek, Sosyal siyaseti
devletin piyasanın oluşturduğu milli geliri yeniden eşitlik doğrultusunda dağıtması
fonksiyonuyla sınırlandıranlar şu noktayı ihmal etmektedirler: İnsanları fakirlikte eşitlemek
mümkündür. Gelir düzeyi çok düşük olan ülkelerde, geliri eşit olarak dağıtmak, insanları
yoksullukta eşitlemekten başka bir şey ifade etmez.
Geliri eşitlik doğrultusunda yeniden dağıtmak, kişi başına milli gelirin yüksek olduğu
iktisadi olarak kalkınmış ülkelerde bir anlam ifade eder.
Halbuki sosyal siyasetin amacı, toplumda hiç kimseyi mutlak anlamda yoksul
bırakmamaktır. İnsanları yoksulluktan kurtarmak, insanları eşitlemekte değil, toplumun
refahını bütün olarak artırarak dengeli bir şekilde dağıtmaktan geçmektedir. Bu bakımdan
sosyal siyaset, devletin tüm iktisadi fonksiyonlarını inceleyen, yol gösteren, pozitif ve normatif
yönleri olan bir disiplindir. Devletin tüm iktisadi fonksiyonları toplumun refahını artırmak ve
dengeli şekilde dağıtmakla ilgili olduğu için, bu tanım yerindedir. Refahın bütün olarak
artırılması sosyal siyasetin pozitif yönünü teşkil ederken refahın dağılımı onun normatif yönünü
oluşturmaktadır.
Sosyal siyaseti diğer iktisadi disiplinlerden ayıran nokta, refahın artırılması ve
dağılımını devlet vurgulu anlatmasından dolayıdır. Toplumun bütün olarak refahının artırılması
ve dengeli şekilde dağılımı piyasa ekonomisi tarafından mükemmel bir şekilde yerine
getirilseydi, devletin iktisadi fonksiyonuna gerek kalmayacak ve dolayısıyla sosyal siyaset diye
bir disiplin olmayacaktı. Bu bakımdan, piyasa mekanizmasının refah artırılması ve dağılımını
mükemmel bir şekilde yerine getirdiğine ve devletin iktisadi hayata müdahaleye gerek
olmadığına inanan ortodoks iktisatçıların, sosyal siyaset karşıtı olmaları tesadüf değildir. fakat
tüm hastalıkları iyileştiren bir ilaç olmadığı gibi piyasa mekanizması da tüm iktisadi
problemleri çözen bir araç değildir.
Devletin iktisadi fonksiyonlarıyla, piyasa mekanizmasını birbirlerine karşıt olarak
ortaya koyan ortodoks iktisatçılar, piyasa mekanizmasını doğal bir düzen olarak
sunmaktadırlar. Halbuki piyasa mekanizmasının başarılı olduğu alanlarda dahi, devlet
olmaksızın fonksiyonlarını icra etmesi mümkün değildir. Özel mülkiyet hukukunu oluşturması,
sözleşmelerin uygulanmasının zora dayalı olarak sağlanması, ortak değer olan paranın
oluşturulması gibi devlet fonksiyonları, piyasa ekonomisinin başarılı olduğu alanlarda dahi
ihtiyaç duyduğu fonksiyonlardır.
Piyasa mekanizması hepimizin adalet duygularını incitecek bir gelir dağılımı ortaya
koyabileceği gibi (Mesela, toplumun tüm gelirinin bir kişi elinde toplanması) dışsal ekonomiler,
tekel, bilgi eksikliği, işsizlik, ayırımcılık gibi nedenlerin yol açtığı sosyal refah kayıplarını
önleyememektedir (Pareto optimalitesini temin edememektedir). Ayrıca piyasa mekanizması
kamu malları üretebilecek bir araca sahip olmadığı gibi, potansiyel milli gelirin düşük olması
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nedeniyle oluşan yoksulluğa karşı belirli bir çözüm getirememektedir. Bu bakımdan devletin
iktisadi fonksiyonları piyasa ekonomisinin alternatifi değil, onun tamamlayıcısı durumundadır.
Devletin piyasa mekanizmasının başarılı olamadığı alanlara müdahale etmesi doğal
karşılanmalıdır. Başka bir deyişle, devletin iktisadi hayata müdahalesinin rasyonel temelleri
mevcuttur.
1980’lerden sonra, iktisadi düşünce planında devlet karşıtı yeni liberalizm dominant
ideoloji haline gelmesine rağmen, harcamalar, gelir ve istihdam anlamında tüm dünyada
devletin ağırlığının giderek artıyor olması bizi doğrulamaktadır.
Dünya gelirinin ülkelerarası dağılımı, ülkelerin kendi içindeki dağılımından çok daha
fazla eşitsizlik göstermektedir (Ülkelerin %20’si dünya gelirinin %85’ini almaktalar). Benzer
şekilde iktisadi kaynakların etkin olmayan kullanımı, dünya ölçeğinde daha yoğun olarak
görülmektedir. Bu durum, dünya ölçeğinde piyasa ekonomisinin eksik olmasından çok,
uluslararası sosyal siyasetin gelişmemiş ve uluslarüstü bir otoritenin olmayışından
kaynaklanmaktadır. Halbuki dünya iktisadi kaynaklarının milletlerarası dengeli dağılımı
halinde, açlıktan ölümlerin insanlık için yalnızca kötü bir hatıra olarak kalacağı muhakkaktır.
Biz bu çalışmamızda sosyal siyaset adı altında daha çok devletin iktisadi eşitlik ve
etkinliği sağlamak amacıyla ekonomiye yapmış olduğu müdahaleleri inceleyeceğiz.
İncelediğimiz her konunun eşitlik ve etkinlik boyutu olmakla beraber, bu boyutlar her
konuda farklı ağıtlıklar teşkil etmektedir.
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1.1. Gelir Dağılımı
Piyasa mekanizmasının temel araç olarak kullandığı kapitalist ekonomilerde, hangi mal
ve hizmetlerin üretileceği, bu mal ve hizmetlerin nasıl ve kimler için üretileceği, fiyatların
gösterge ve belirleyici olduğu piyasada belirlenmektedir. Geliri olanlar, mal ve hizmet
taleplerini piyasaya yansıtabilecek, talep etmiş oldukları mal ve hizmetler onlar için
üretilecektir. Satın alma gücü (geliri) olmayanların mal ve hizmet taleplerinin piyasa tarafından
dikkate alınması gösterge olması söz konusu değildir.
Kişilerin gelirleri mal ve hizmet üretiminde kullanılan emek, toprak, sermaye ve
girişimcilik faktörlerinin faktör piyasasındaki fiyatlarına ve sahip oldukları bu üretim
faktörlerinin miktarına bağlıdır. Üretim faktörlerinin oluşturdukları gelirler sırasıyla ücret, kira,
faiz ve kâr olarak adlandırılmaktadır. Mal ve hizmet piyasasında hangi mal ve hizmetlerin
kimler için üretileceği, kişilerin faktör piyasasında elde etmiş oldukları gelirlere bağlıdır. Başka
bir deyişle, mal ve hizmetler çok ihtiyacı olanları değil, çok geliri olanları takip etmektedir1.
Mal ve hizmetleri üretmek amacıyla üretim faktörlerini kendi müteşebbis gücüyle
birleştiren girişimci, ilgili mal ve hizmetleri kârını maksimize etmek amacıyla minimum
maliyetlerde üretmeye çalışacaktır. Belli miktarda mal veya hizmeti minimum maliyetle üretme
olgusu da iktisadi kaynakların optimum kullanımı olarak adlandırılmaktadır.
Piyasa mekanizması iktisadi kaynakların (üretim faktörlerinin) etkin kullanımı
bakımından mükemmel bir tablo sunmuş olsa bile, faktör piyasasının oluşturmuş olduğu gelir
dağılımı toplumun adalet duygularını incitecek şekilde kabul edilemez, son derece dengesiz bir
tablo ortaya koyabilir. Faktör piyasasında satabilecek birşeyi olmayanlar hiçbir gelire sahip
olmayacak, bu insanlar mal ve hizmet piyasasında yok sayılacaktır, adeta yaşam hakları
olmayacaktır.
Milli gelirin emek, sermaye, toprak ve girişimcilik faktörleri arasındaki dağılımı
fonksiyonel gelir dağılımı olarak adlandırılırken (bu faktör gelirlerinin toplamı milli geliri
oluşturmaktadır) faktör gelirlerinin bireyler arasındaki dağılımı kişisel gelir dağılımı olarak
adlandırılmaktadır. Bireylerin gelirleri tek bir üretim faktörüne bağlı olmayabilir, sahip olduğu
toprağı kiraya veren bir işçi emek geliri yanında kira geliri de elde edecektir.
Devletin piyasa mekanizmasının oluşturmuş olduğu geliri, değişik araçlar kullanarak
(vergiler, transfer harcamaları, vs) toplumun değişik kesimleri arasında daha dengeli ve eşitlikçi
bir şekilde kısmi olarak yeniden dağıtması olgusuna yeniden gelir dağılımı adı verilmektedir.

1.2.Piyasada Gelir Dağılımını Belirleyen Faktörler
Kişilerin milli gelirden almış oldukları payları sahip oldukları üretim faktörleri, bu
faktörlerin niteliği, faktörlerin fiyatları belirleyecektir. Milli gelirin dengesiz dağılımı, bu

1

Paul Samuelson, William D. Nordhaus, Macroeconomics, Fourteenth edition, Mc. Graw Hill, New York: 1992, s.43.
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üretim faktörlerinin dengesiz dağılımı ve değerlendirilmesi sonucunda oluşmaktadır, dengesiz
dağılımın nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralanmak mümkündür:
1.
Servet: Servet iktisadi değeri olan, elde bulundurulması ve satılması yoluyla
gelir getiren taşınır (bono, banka hesapları, hisse senetleri, vs) veya taşınmaz varlıklardır.
Gelir dağılımı, kimin ne kadar gelir elde ettiğini gösterirken, servet dağılımı
kimin ne kadar mal-mülk sahibi olduğunu göstermektedir. Servet bir stok kavramı olmakla
beraber, akım kavramı olan gelirin dağılımını önemli ölçüde belirlemekte, piyasanın
oluşturmuş olduğu gelir dağılımı servetin toplumdaki dağılımına paralellik göstermektedir.
2.
Kabiliyet: Toplumda kabiliyet, beceri, motivasyon insanlar arasında eşit
dağılmamakta, kabiliyeti, becerisi, motivasyonu fazla olan insanlar daha çok kazanmaktadır.
Bu nitelikler doğuştan olacağı gibi, sonradan kazanılmış da olabilir.
3.
Eğitim İnsan sermayesi olarak adlandırılan eğitim ve tecrübe, özellikle emek
faktörünün niteliğini geliştirerek verimliliğini artırmaktadır. Bazı insanlar eğitime fazla yatırım
yaparken, bazıları daha az yatırım yapmaktadır. Daha fazla yatırım yapanların verimlilikleri
artmakta, dolayısıyla gelirleri artmaktadır.
İnsan sermayesi ekolüne mensup Jerry Backer, Jacob Mincer2 gibi iktisatçılar özellikle
emek gelirini gelirin toplumda dağılımını büyük ölçüce eğitim ve tecrübe faktörüyle
açıklamaya çalışmaktadır.
Bu ekole mensup iktisatçılar, gelir dağılımı çalışmalarında aşağıdaki ekonometrik
modeli kullanarak, piyasanın oluşturmuş olduğu gelir dağılımını izah etmektedirler.
W = B1 Eğitim + B2 Tecrübe + e
W = kazanç miktarı
B1 = kazançla eğitim arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı
B2 = kazanç miktarıyla tecrübe arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı
e = eğitim ve tecrübe faktörleriyle açıklanmayan kazanç miktarı
Eğitim mesleki tecrübe ve gelir arasında anlamlı ilişki olmakla beraber, bazı iktisatçılar
bu ilişkinin nedensellik ilişkisi olmadığını, daha yüksek verimliliğin nedeninin eğitim ve
tecrübe olmadığını fakat verimleri yüksek olan insanların daha çok eğitim ve tecrübeye sahip
olduklarını iddia etmektedir.

2

Jacob Mincer, Studies in Labur Supply (Collected Essays of Jacob Mincer), Edward Elger Publishing Limited,
Vermunt: 1993.
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4.
Yaş: Kişilerin gelirleri yaşlarıyla da ilgilidir. Genç yaşlarda kişilerin eğitim ve
tecrübe düzeyler düşük, iş değiştirme sıklıkları yüksektir. Kişilerin eğitim ve tecrübe düzeyleri
yükseldikçe, verimlilikleri ve dolayısıyla gelirleri artmaktadır.
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, ileri yaşlarda çalışma güçlerindeki kayıplar tecrübe
ve eğitim faktörlerine galebe gelerek kişinin verimliliğini ve dolayısıyla gelirlerinin düşmesine
sebep olmaktadır.

Şekil 1: 45 ve 50 yaşlarına kadar kişilerin gelirleri eğitim, tecrübe ve çalışma saatlerinin artması
sonucu artmakta, 50’li yaşlardan sonra çalışma güçlerindeki kayıplar sonucu kazançları azalmaktadır.
Bu durumu aile gelirleriyle, aile reislerinin yaşlarındaki ilişkiden görmek mümkündür. Genel
olarak reisleri çok genç veya çok yaşlı ailelerin gelir düzeylerinin daha düşük olduğunu tespit etmek
mümkündür.
5. Miras: Kişilerin sahip oldukları servetlerinin bir kısmı, ailelerinden kendilerine miras yoluyla
geçmesi sonucu elde edilmektedir. Bu bakımdan daha çok mirası olanların daha çok geliri
olması doğaldır. Fakat ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesine bağlı olarak, bu
faktörün ağırlığı azalmaktadır. Mesela ABD’de miras faktörü gelir dağılımını %10 olarak
etkilemektedir3.
6. Risk Alma: Teknik bir konu olmakla beraber, şunu söylemek mümkündür: Risk seven veya
riskten kaçmayan insanlar, büyük ölçüde irrasyonel nedenlere bağlı olarak oluşan “risk primi”
3

Roger Leroy Miller, Economics Today, Fifth edition, Harper Row Publishers New York: 1985, s.425.
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ödememektedir. Risk sevmeyenler ise iş hayatında risk pirimi ödemektedirler. Daha fazla
güvenlik daha az risk içeren işleri tercih edenler daha az kazanırken, risk alanlar (mesela
kömür ve inşaat işleri vs) daha fazla kazanmaktadırlar.
7. Ayırımcılık: Özellikle iktisaden gelişmiş ülkelerde gelirin dengesiz dağılımında ayırımcılık
önemli bir rol oynamaktadır. Verimlilikleri aynı olan çalışanlara ücret ödemede, çalışma
şartlarında, işe alma ve işe son vermede farklı işlem yapmak anlamına gelen ayırımcılık ücret
geliri elde edenler arasında önemli düzeyde gelir eşitsizliğine yol açmaktadır. Bu durum ikili
iş piyasası (dual labor market) olarak adlandırılan iş piyasalarının oluşumunda da önemli rol
oynamaktadır. Yüksek ücretler, iyi çalışma şartlarının ve iş güvenliğinin olduğu birincil iş
piyasasında ayırımcılığa uğrayan çalışanlar, kötü çalışma şartlarının, düşük ücretlerin ve
istikrarsızlığın olduğu ikincil iş piyasasında iş bulabilmektedirler.
Ayırımcılık iktisaden kalkınmış ülkelerle, fakir ülkeler arasında farklı şekillerde tezahür
etmektedir. Irk, cinsiyet gibi faktörler kalkınmış ülkelerde önemli ayırımcılık faktörlerini oluştururken,
mezhep, ideoloji, sosyal sınıf gibi faktörler gelişmekte olan ülkelerde önemli faktörleri oluşturmaktadır.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da ayırımcılığın değişik üretim faktörleri arasında değil
(emek, sermaye, toprak, müteşebbis) ücret gelirleri elde eden kişiler arasında gelirin dengesiz dağılımına
sebep olan bir faktör olduğudur.
8. Şans: Hiç kimse doğarken kendi ailesini seçerek doğmamakta, bazılarımız daha iyi sosyal
çevre ve daha yüksek gelirli ailelerin çocukları olarak doğarken, bazılarımız doğar doğmaz
kendimizi sefaletin içinde bulmaktayız. Bir çoğumuz tesadüfen yüksek gelirli işleri bulurken
bir çoğumuz da daha mütevazı şartlara boyun eğmek zorunda kalmaktayız.
Şansın önemli bir rol oynadığı gelir dağılımını piyasa mekanizması marifetiyle açıklayıp, devlet
müdahalesine karşı çıkmak mümkün müdür?

1.3. Gelir Dağılımının Ölçülmesi
Gelir dağılımı hesaplarında birim olarak “hane halkı” kullanılmaktadır. Hane halkı gelirlerini
nasıl elde edeceklerini ve nasıl harcayacaklarına beraber karar veren bir insan grubu olarak düşünülür.
Bu insan grubunun genel olarak dört kişiden oluştuğu, bu grubu ailenin temsil ettiği kabul edilir.
Gelirin hane halkları arasında nasıl dağıldığına iki şekilde bakmak mümkündür. Hane halkları
üretim faktörlerinin (emek, sermaye, toprak, girişimcilik) sahipleridir. Gelirin bu üretim faktörleri
arasında ücret, faiz, kira ve kâr olarak dağılımı fonksiyonel gelir dağılımı olarak adlandırılmaktadır.
Türkiye’de Fonksiyonel Gelir Dağılımı (2002)

Kaynak: DİE 2002, Hanehalkı Bütçe Anketi Gelir Dağılımı Sonuçları

Şekil 2
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Fonksiyonel gelir dağılımı iktisadi gelişmeyle beraber farklılıklar göstermektedir. İktisaden
gelişmiş ülkelerde milli gelirin %80-90 kadarını ücret ve maaşlar oluştururken, geri kalan kısmı diğer
üretim faktörlerine gitmektedir. Şekil 2’den de görüleceği gibi ülkemizde müteşebbis ve mülk gelirleri
milli gelirin yarısına yakınını oluşturmaktadır.
Kişisel gelir dağılımı ise milli gelirin hane halkları arasında nasıl dağıldığını göstermektedir.
Kişisel gelir dağılımını devlet müdahalesi öncesi piyasanın oluşturduğu gelir dağılımı ve devlet
müdahalesi sonucu oluşan yeniden gelir dağılımı şeklinde iki aşamalı olarak ölçmek ve incelemek
mümkündür.
Gelir dağılımını ölçen metodlar istatistiksel metod, Lorenz Eğrisi ve Gini katsayısı şeklinde iki
ana başlık altında incelenecektir.
1. İstatistiksel Metod: Bu metodla gelirin ortalama kişisel gelir etrafında “normal” dağılıp
dağılmadığına (simetrik olup olmadığına), ortalama gelirin altında ve üstündeki gelir
düzeylerinin ortalamadan ne kadar saptığına bakılarak, gelir dağılımının görünümü tespit
edilmeye çalışılır4.
Mesela, kişi başına milli gelirin 5 milyar TL olduğunuu varsayalım. Ortalama 5 milyar TL
olmakla beraber, şekil 3’de görüldüğü gibi, birçok biçimde dağılım olabilir.
Her Gelir
Düzeyindeki
Kişi Sayısı

Her
Gelir

Mutlak Eşitlik

Görece
dağılım

dengeli

normal

Düzeyindeki
Kişi
Sayısı

Görece
dengesiz
normal
dağılım
1

3

O
(a)

4

5
Gelir düzeyi O
(Milyar TL)

1

3

5
7
Gelir düzeyi
(Milyar TL)

(b)

Ronald G. Ehrenberg, Robert S.Smith, Modern Labor Economics 3. Edition, Scott Foresman and Company, Boston:
1984, s.333.
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c

Her
Gelir

Normal olmayan dağılım
Düzeyindeki
Kişi
Sayısı

3

5

7
Gelir

Düzeyi

(Milyar TL)
(c)
Kaynak: Ronald G. Ehrenberg, Robert S.Smith, Modern Labor Economics, s.333.

Şekil 3

Şekil 3a’da gelir mutlak olarak eşit dağılırken, 3b’de görece dengeli ve dengesiz normal dağılımı
göstermektedir. 3c’de ise gelir toplumda normal olarak dağılmamakta, ortalama kişisel gelirin üzerinde
ve altında gelir elde eden kesimlerin arasında oransal olarak büyük farklılıklar oluşmaktadır.
Gelir dağılımının ortalamadan ne kadar saptığını rakam olarak tespit etmek için dağılımın
varyansı hesaplanmaktadır.

Varyans =

(G i G )
n

G: ortalama gelir
Gi: i...n hane halkları geliri
n = hane halkı sayısı

2. Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı
Kişisel gelir dağılımını ölçmek için en çok kullanılan ve pratik metodu oluşturmaktadır. Lorenz
Eğrisi’nde yatay eksen hane halklarının kümülatif olarak yüzdesini gösterirken, dikey eksen kümülatif
olarak milli gelirin yüzdelerini vermektedir. 45° lik doğru mutlak eşitlik doğrusu, eğri ise Lorenz Eğrisi
olarak adlandırılmaktadır. Lorenz Eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştıkça gelir daha eşit olarak
dağılmakta, doğrudan uzaklaşıldıkça gelir dağılımdaki eşitsizlik artmaktadır.
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Lorenz Eğrisi

Milli 10
Gelir 0
(%)
80

Mutlak Eşitlik Doğrusu

60
A
40 B
20 Lorenz Eğrisi
45°

0
80

20
100

40

60
Hane Halkı (%)

Şekil 4
Gini Katsayısı =

A
AB

Gini Katsayısı Şekil 4’de de anlaşıldığı gibi 1’e yaklaştıkça (B bölgesinin küçülmesi) gelir
dağılımı bozulmakta, 0’a yaklaştıkça (A bölgesinin küçülmesi) gelir dağılımı eşitliğe doğru
yaklaşmaktadır. Gini Katsayısı 0≤ Gini Katsayısı ≤1 aralığında bir katsayıya tekabül eder.
Devletin piyasanın oluşturmuş olduğu milli geliri değişik vasıtalar kullanarak yeniden dağıtması
sonucunda Lorenz Eğrisi mutlak eşitlik doğrusuna Gini Katsayısı da 0’a doğru yaklaşmaktadır.
Aşağıdaki Şekil 5’den de görüldüğü gibi Devlet İstatistik Enstitüsü’nün hane halkları arasında
yapmış olduğu araştırmaya göre ülkemizde 2002 yılında 1994 yılına göre gelir dağılımında az daha olsa
bir düzelmek görülmektedir. Bu gelişmeye paralel olarak Gini Katsayısı 1994 yılında 0.49 iken 2002
yılında 0.44’e düşmüştür.
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Türkiye’de 1994 ve 2002 Yıllarında Lorenz Eğrileri

illi
Geli

Hane
Halkı (%)
Kaynak: DİE, 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi Gelir Dağılımı Sonuçları.

Şekil 5
Aşağıdaki tablo 1’de %20’lik dilimler halinde hane halklarının 1994 ve 2002 yıllarında milli
gelirden almış oldukları paylar genel, kırsal, kentsel kesimler için verilmektedir. Türkiye genelinde hane
halklarının ilk %20’lik dilimi 1994’te gelirin %4.9’unu alırken, 2002 yılında ilk %20’lik dilimin aldığı
pay 5.3’e yükselmiştir. Geliri en yüksek olan beşinci %20’lik dilim 1994’de gelirin %54.9’unu alırken,
bu kesimin aldığı pay 2002 yılında %50.1’e düşmüştür.
Tablo 1: Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Gini Katsayısı
%20’lik Dilimler
Toplam
Birinci %20
İkinci %20
Üçüncü %20
Dördüncü %20
Beşinci %20
Gini Katsayısı

Türkiye (Genel)
1994
100.0
4.9
8.6
12.6
19.0
54.9
0.49

2002
100.0
5.3
9.8
14.0
20.8
50.1
0.44

Kent
1994
100.0
4.8
8.2
11.9
17.9
57.2
0.51

2002
100.0
5.5
9.7
13.9
20.5
50.4
0.44

Kır
994
100.0
5.6
10.1
14.8
21.8
47.7
0.41

2002
100.0
5.2
10.3
14.7
21.7
48.0
0.42

Kaynak: DİE, 2002 Hanehalkı Gelir Dağılımı Sonuçları.

Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı gelir gelir dağılımını ölçmek için çok kullanışlı bir araç olmakla
beraber bazı eksikleri mevcuttur. Bunlar:
- Lorenz Eğrisi piyasanın oluşturduğu gelir dağılımını ve devletin vergi ve transfer
harcamalarından sonra oluşan yeniden gelir dağılımını gösterebilmekle beraber, devletin
sağlamış olduğu bazı ayni yardımları ve şahısların zekat, fitre, sadaka gibi hayır maksadıyla
yapmış oldukları transferleri ihtiva etmemektedir.
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- Lorenz Eğrisi gelir dağılımının bir anlık fotoğrafını vermekte, hane halklarının gelirinin uzun
dönemde nasıl bir seyir takip ettiğini göstermemektedir. Bugün düşük gelir grubu içinde
bulunan aile, uzun dönemde orta veya yüksek gelir grubu içine girebilir. Aynı şekilde yüksek
gelir grubu içinde bulunan bazı aileler uzun dönemde düşük gelir grubu içine girebilir.
Lorenz Eğrisi kayıt dışı ekonomiden elde edilen gelirleri kapsamamaktadır
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2.1. Yeniden Gelir Dağılımı
Bir toplumda tüm iktisadi kaynaklar (üretim faktörleri) bir kişide toplanmış olabilir, bu
durumun sonucu olarak gelirin tamamı bir kişi veya grubun elinde olabilir (mesela kölelik
düzeninde). Bu kişi veya grup halen mal ve hizmet tüketiminden pozitif marjinal fayda elde
ediyorsa iktisadi kaynakların etkin kullanımı veya Pareto Optimumu oluşmuş olabilir (Pareto
Optimumu toplumda bir kimsenin refahını azaltmadan diğer kişilerin refahını artırmanın
mümkün olmadığı durumu ifade eder).
Fakat bu durum hepimizin adalet duygularını incitir. Başka bir deyişle iktisadi
kaynakların etkin kullanımı kadar, bu kaynakların dolayısıyla da gelirin nasıl dağıldığı toplum
için önemli bir değer ifade eder. Hele insanların temel biyolojik ve barınma ihtiyaçlarını
karşılayamadığı mutlak yoksulluk halinin sözkonusu olduğu durumlarda toplumun adalet
duyguları sarsılır, mutlak yoksulluk içinde bulunan insanlar için toplumda yaşamak anlamını
kaybeder. Kaldı ki, mutlak yoksulluğun mevcut olduğu toplumlarda uygulamada iktisadi
etkinlikten de bahsetmek mümkün olmaz. Çünkü temel biyolojik ve barınma ihtiyaçlarını
karşılayamayan insanlar üretim sürecine beklenen katkıyı yapamayacakları için, bu insanların
emeği heba ediliyor demektir.
Mutlak yoksulluğun mevcut olduğu durumlarda devletin piyasanın oluşturmuş olduğu
geliri, mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik olarak yeniden dağıtması gereği
muhakkaktır. Bu toplumsal barışın temin edilmesinin olmazsa olmaz koşuludur.
Gelirin devlet tarafından yeniden nasıl dağıtılacağı hususundaki tartışmalar göreli
yoksulluk durumunda söz konusudur. Göreli yoksulluk durumunda, kişi başına veya hane
halkı başına geliri ortalamanın altında olanlar yoksul sayılır, bu durumlarda medyan gelir ölçü
olarak alınır, geliri medyan gelirin altında olanlar yoksul olarak kabul edilir. Daha sonra
inceleyeceğimiz etkinlik – eşitlik çelişkisi mutlak yoksulluğun olmadığı, yoksulluğun yalnızca
görece olduğu durumlarda söz konusu olmaktadır.

2.2.Gelirin Yeniden Dağıtılmasına İlişkin Görüşler

Devletin piyasanın oluşturmuş olduğu gelir dağılımını, yeniden nasıl dağıtması
gerektiğiyle ilgili görüşleri Mutlak eşitlikçi, Faydacı, Rawlasyan, piyasaya dayalı görüşler
olarak dört başlık altında incelemek mümkündür.

2.2.1. Mutlak Eşitlikçi
Daha çok Marksistlerin savunduğu bu görüşe göre, gelir toplumda herkese mutlak
olarak eşit dağıtılmalıdır. Marxsizme göre toplumsal gelişmenin en son aşaması olacak olan
komünist toplumda, iktisadi kaynaklar kıt olmayacağı için gelir herkesin ihtiyacına göre
dağıtılacaktır.
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Mutlak eşitlikçi görüşün en büyük sakıncası, mutlak yoksulluğun ortadan kalkmasından
sonra mutlak eşitliğin iktisadi etkinlikle çelişiyor olmasıdır. Bu durumun nedeni basittir.
Madem ki neticede herkes eşit gelire sahip olacak, insanlar için daha çok çalışmak, yatırım ve
üretim yapmanın nedeni kalmayacaktır. Madem ki neticede herkes aynı gelire sahip olacak,
niçin daha çok çalışayım? Niçin daha çok üreteyim? Bu durumu bir örnekle açıklayalım.
On hane halkından oluşan bir toplumun mutlak eşitlik politikasının uygulanmasından
önce 100 milyar TL’lik mal ve hizmet ürettiğini düşünelim, en düşük gelire sahip hane halkının
da 5 milyar TL elde ettiğini varsayalım. Mutlak eşitlik politikasının uygulanmasından sonra,
insanların daha çok kazanma iştiyakı kaybolacak, daha az tasarruf, daha az yatırım yapılması
sonucunda aynı toplumun 40 milyar TL ürettiğini düşünelim. Mutlak eşitlik politikası
sonucunda hane halkı başına 4 milyar TL düşecektir. Bu durumda tüm hane halklarının (daha
önce en düşük gelirli hane halkları da dahil) gelir düzeyi bir önceki duruma göre kötüleşecektir.
Herkes eşit olacak, fakat yoksullukta.
Unutmamak gerekir ki , sosyal siyasetin amacı herkesi eşit hale getirmek değil, mutlak
yoksulluğu ortadan kaldırmak ve toplumun refahını bütün olarak artırmaktır. Eşitlik prensibini
iktisadi etkinliğe en az zarar verecek şekilde gerçekleştirmek icap eder. Yoksulluğu önleyelim
derken yeni yoksulluklar oluşturmamak gerekir. Bu durumu şekil yardımıyla açıklayalım.
Aşağıdaki şekilde dikey eksende milli gelir, yatay eksende ise eşitlik temsil ediliyor olsun.

illi

Eşitlik
Kaynak: William J. Baumon, Alan S.Blinder, Microeconomics, s.418.

Şekil 6

abcd noktaları eğrinin mevcut vergi ve transfer sistemi altında milli gelir ve eşitlik
kombinasyonlarını temsil etmektedir. ABCD eğrisi daha etkin milli gelir ve eşitlik bileşenlerini
vermektedir.
Yukarıdaki şekilde c noktasının mevcut durumu temsil ettiğini düşünelim. Daha fazla
eşitliği sağlamak için yüksek gelirlilerin vergi yükü artırılacak d noktasına gelinecektir. Eşitlik
artmasına rağmen, zenginler yüksek marjinal vergilerin sonucu daha az üretecekler, milli gelir
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düşecektir. Benzer şekilde eşitlikten fedakarlık yapılarak b noktasına kadar milli geliri artırmak
mümkün olacaktır.
İlginç olan a – b aralığında milli gelir ve eşitlik arasında hem eşitliği hem de milli geliri
artırmanın mümkün olmasıdır. Bu aralıkta eşitlik ve etkinlik amaçları çelişmemektedir. Çünkü
b noktasının solunda işçilere çok düşük ücretler ödenmekte, yetersiz beslenme ve kötü sağlık
koşulları ve toplumdaki memnuniyetsizlik milli gelir düzeyini de düşürmektedir. Dolayısıyla
devletin mutlak yoksulluğu önleyecek şekilde geliri yeniden dağıtması aynı zamanda etkinliği
de artıracak ekonomi a – b aralığı dışına taşınacaktır.
ABCD eğrisi daha etkin yeniden gelir dağılımı politikası ve genel olarak başarılı sosyal
siyaset uygulamaları sonucu yeni eşitlik ve milli gelir kombinasyonlarını göstermektedir.
ABCD eğrisi üzerinde bir önceki duruma (abcd) göre, aynı düzeyde eşitliği daha yüksek milli
gelir seviyesiyle sağlamak mümkün olacaktır. A – B aralığında ise hem daha yüksek milli geliri
hem de daha fazla eşitliği sağlamak mümkündür. ABCD eğrisi üzerinde olabilme şartları temin
edebilmekten başka, uygulanan politika bizi A – B aralığı içinde tutmamalıdır. Çünkü A – B
aralığında milli gelir düzeyiyle eşitlik arasında bir çelişki bulunmamaktadır. B noktasına kadar
her iki amacı da beraberce geliştirmek mümkündür. Aynı şekilde E noktasında daha fazla bir
eşitlik amacını taşımamalıyız. Çünkü E noktasından sonra eşitliği daha fazla artıramadığımız
gibi (zaten E noktası %100 eşitliğe yakın) milli gelir düzeyini düşürebiliriz.
Ünlü İktisatçı Arthur Okun, milli gelir ve eşitlik arasındaki (B – D aralığı) çelişkiyi
açıklamak için, geliri elde eriyen bir buza benzetmektedir. Buz zenginden fakire ulaşırken
erimektedir. Geliri zenginden fakire transfer ederken yapılan idari masraflar, bu transfer
nedeniyle zenginlerin tasarruf, yatırım ve çalışma eğilimlerinde meydana gelen azalma bu
erimenin nedenini oluşturmaktadır. Buzu zenginden fakire devrederken buzun erime hızına
dikkat etmek gerekir, buz az miktarda eriyecekse bunu yapmak faydalı olabilir, fakat buzun
yalnızca 1/10’u veya daha azı fakirlere ulaşabilecekse bunu yapmak toplumun tümüne zarar
verecektir5.

2.2.2. Faydacı Yaklaşım
Bu yaklaşım azalan marjinal fayda kuralından hareket etmektedir. Aynı miktarda bir
gelir, zengin ve fakir için aynı şeyi ifade etmez. Mesela zengin bir insanın elindeki ilave bir
milyar TL kendisine bir birim fayda sağlarken, aynı miktardaki gelir fakir kimseye 10 birimlik
fayda verebilir. Faydacı yaklaşıma göre, toplumun faydasını en çok hale getirebilmek için
zengin insanın marjinal faydası fakir insanın marjinal faydasına eşit oluncaya kadar zenginden
alıp fakire vermek gerekir.
Faydacı yaklaşım toplumda herkesin benzer fayda fonksiyonuna sahip olduğunu
varsaymaktadır. Bu anlayışın tabi sonucu olarak geliri mutlak eşitlik noktasına kadar yeniden
dağıtmak gerekir. Mutlak eşitlikçi düşünceye yapılan eleştirilerin hepsi Faydacı yaklaşım için
de geçerlidir. Mutlak eşitliği sağlarken, milli gelirin aynı düzeyde kaldığını varsaymaktadır.
5

Arthur Okun, “Equality and Efficiency”, Principles of Microeconomics (Edited by Edwin Mansfield), third edition,
Norton and Company, New York: 1980, s.163-168.
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Halbuki mutlak eşitlik noktasına ulaşmanın toplum açısından çok ciddi bir bedeli olmuş
olabilir.

2.2.3. Marjinal Verimlilik Teorisi
Bu düşünce sahiplerine göre yeniden gelir dağılımı, politikalarına ihtiyaç yoktur. Piyasa
ekonomisi zaten herkese üretime yapmış olduğu katkı oranında gelir dağıtmaktadır.
Bu teori tam rekabet piyasasının tüm şartlarının fiilen mevcut olduğu varsayımına
dayanır. Halbuki tam rekabet piyasası gerçek hayatta bulunmamakta, piyasalar değişik
derecelerde tekelci unsurlar taşımaktadır.
Tam rekabet şartlarının mevcut olduğunu kabul etsek bile, iktisadi kaynakların orijinal
dağılımının adil olduğunu kim savunabilir? Mesela çok zengin bir çevre ve aileden gelen bir
çocuğun daha iyi bir eğitim alma şansı, fakir aileden gelen çocuğa göre çok daha fazladır. Bu
durumun sonucu olarak zengin aileden gelen çocuğun marjinal verimliliği fakir çocuğa nazaran
çok olacaktır veya kendisine çok miktarda miras kalan bir kişi, sırf bu miras nedeniyle yüksek
düzeyde gelir elde edecektir. Marjinal verimlilik teorisi, kaderciliği ve yoksulluğu aynı çevre
ve kişiler için adeta yapısallaştırmaktadır.
Bu teori yalnızca neticeye bakarak gelir dağılımının adil olup olmadığına karar
vermekte, üretim kaynaklarının başlangıçta niçin dengesiz dağıldığını sorgulamaktan
kaçmaktadır.
Ayrıca bazı yazarlar tarafından marjinal verimlilik teorisinin bir totoloji olduğunu,
marjinal verimliliğin ölçülmesinin mümkün olmayacağı, bu teorinin kapitalistin verimliliğiyle
kapitalin verimliliğini karıştırdığı ifade edilmektedir. Bu eleştiriye göre makinelerin emek
verimliliğini artırdığını kabul etsek bile, verimi artıran makinelerdir (fiziksel sermaye),
kapitalist değildir. Makineler işi yapmakta, geliri ise kapitalist almaktadır6.
Kendisine karşı yapılan eleştiriler ne olursa olsun, marjinal verimlilik teorisinin adil
olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu düşünceyi savunmak, yoksulluğu bir kader ve
genetik hale getirecek, verimi düşük olan insanlar yoksul olacak, yoksul oldukları için verimleri
düşük olacaktır.

2.2.4. Mini - Max Prensibi
John Rawls bir an için hafızamızı yitirerek doğal hayata geri döndüğümüzü
düşünmemizi istiyor. Acaba bu durumda toplumda gelirin nasıl dağılmasını isterdik? Kimse
toplumdaki gelir düzeyini hatırlamayacağı ve çok düşük gelire sahip olma riski karşısında
(insanların geneli risk sevmez), gelir eşitsizliğini kabul etmeyecektir. Herkes çok düşük gelir
grubu içine düşmekten korkacak, toplumda geliri en düşük olacak kimsenin gelirini mümkün
olduğu kadar yüksek tutmaya çalışacaktır. Fakat yaşadığımız toplumda insanlar gelir

6

E. K. Hunt, Howard J. Sherman, Economics, Harper and Row Publishers, New York: 1981, s.90.
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düzeylerini bildiklerinden, ortalamanın üstünde geliri olanlar eşitliği kabul etmeyeceklerdir7.
Rawls’a göre yeniden gelir dağılımı politikaları toplumda gelir düzeyi en düşük olanların
durumunu geliştirecekse uygulanmalıdır. Mesela yüksek gelirlilerin durumunu iyileştiren bir
politika toplumda en fakir olanın da durumunu iyileştirecekse kabul edilebilir.
Gelirin nasıl dağılması gerektiğiyle ilgili görüşler ne olursa olsun, bir toplumda mutlak
yoksulluğun olmaması ve onunla mücadele gereği açıktır. Beslenme, barınma gibi temel
ihtiyaçlarını minimum düzeyde de olsa gideremeyen insanlar için toplumda yaşamanın anlamı
kalmaz, toplumda zımni olarak oluşan sosyal sözleşmeden bu insanlara cayma ve o kurallara
uymama hakkı verilmiş olur.
Toplumun bazı fertlerini aç ve açıkta bırakması olayını da, piyasa ekonomisi gibi bir
takım soyut kavramlarla açıklamak mümkün olmaz. Unutulmaması gerekir ki, piyasa
ekonomisi tabi olarak oluşan bir mekanizma değildir, insan ve devletin yarattığı bir
mekanizmadır.
Toplumun zengin kesimleri ve devlet aç ve açıkta olan bireylerinin bu ihtiyaçlarını en
azından minimum düzeyde gidermekle toplum bir bütün olarak kazançlı çıkacaktır. Aç ve
açıkta bulunan insanlar yalnızca tüketim birimi olarak bir anlam ifade ederken, insanların ilgili
temel ihtiyaçları giderilmekle bu insanlar üretim birimi haline gelecek, bütün olarak milli gelir
yükselecektir.
Teorik tartışmaların ötesinde Minimum Yaşam Standardı kavramı, sosyal siyasete
somut bir hedef göstermesi nedeniyle en kullanışlı kavramı teşkil etmektedir. Dört kişilik bir
ailenin biyolojik (beslenme, barınma) ve sosyal ihtiyaçlarını (sağlık, eğitim vb) minimum
düzeyde karşılayan aylık gelir miktarını ifade eder. Bu miktar, dört kişilik bir ailenin minimum
beslenme ihtiyacını giderecek gelir miktarının üçle çarpılmasıyla bulunur. Sosyal Siyaset’in
öncelikli hedefi hiçbir ailenin gelir düzeyinin bu miktarın altına düşmemesidir.
Geliri en düşük düzeyde olan bir ailenin, gelir düzeyi minimum yaşam standardı
düzeyinde olduğu sürece, o toplumda mutlak yoksulluktan bahsetmek mümkün değildir. Şunu
belirtmek gerekir ki, minimum yaşam standardı mutlak bir standardı ifade etmez. Çünkü bir
ailenin özellikle sosyal ihtiyaçları aynı toplumda zaman içinde değişip gelişmesi yanında
toplumdan topluma farklılık gösterecektir. Minimum Yaşam Standartı’nın biyolojik ihtiyaçları
daha mutlakıyet ifade eder. Çünkü insanların yaşamlarını idare ettirebilmeleri için almaları
gerekli kalori miktarını teknik olarak tespit etmek mümkündür.
Minimum Yaşam Standardıyla yakın ilişkisi olan diğer bir kavram da Açlık Sınırıdır.
Bir ailenin sosyal ihtiyaçları dikkate alınmaksızın, yalnızca biyolojik ihtiyaçları dikkate alınır.
Bu sınırın altında gelir düzeyine sahip olanlar, biyolojik varlıklarını sürdürememe gibi bir
tehlikeyle karşı karşıyalar demektir.

7

John Rawls, A Theory of Justice, Harward University Press, Massachusetts, 1994.
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2.3. Geliri Yeniden Dağıtan Araçlar
Devletin finansmanı büyük ölçüde vergilerle yapılır. Vergi dışında borçlanma ve para
basma gibi alternatifler mevcut olsa da, finansman ihtiyacını borçlanarak karşılayan devlet
ileride bu borçlarını toplayacağı vergilerle ödeyecektir. Fakat vergi yükü gelecek kuşaklara
aktarılacaktır.
Finansman ihtiyacı kısmen para basarak yapılıyor ve ekonomi tam istihdam noktasında
bulunuyorsa, bu durum kendini enflasyon olarak hissettirecektir. Enflasyon yasal dayanağı
olmayan bir vergileme biçimidir. Devletin finansman ihtiyacını karşılan vergilerin, kimlerden
ve nasıl tahsil edileceği önemli ölçüde gelir dağılımını değiştirecektir.
Devletin piyasa ekonomisine direkt müdahale etmeksizin, gelir dağılımını etkileyen
diğer bir aracı transfer harcamaları oluşturmaktadır. Transfer harcamaları, devletin herhangi
bir mal ve hizmet üretmeksizin toplumun belli kesimlerine gelir aktarması şeklinde yapmış
olduğu harcamalardır. Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, son yıllarda artan kamu
harcamalarının önemli bir kısmını transfer harcamaları oluşturmaktadır. Transfer harcamaları
parasal ödemeler şeklinde olabileceği gibi, mal ve hizmet yardımı şeklinde de olabilir.
Vergiler ve transfer harcamaları piyasasın oluşturmuş olduğu gelir dağılımını daha
eşitlikçi ve dengeli olarak yeniden dağıtmanın temel araçlarını teşkil ederler.

2.3.1. Vergiler
Devletin finansmanı için herkesten aynı miktarda veya oranda vergi almak, gelir
dağılımını düzeltmek yerine daha da bozacaktır. Bu adil de olmaz. Vergileri konuları
bakımından gelir üzerinden, servet üzerinden ve mal ve hizmet alımlarından alınan vergiler
şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Vergi yükünün tamamen veya kısmen başkasına
yansıtılmasının mümkün olup olmamasına göre dolaylı vergi direkt vergiler ayırımı da
yapılabilir. Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi servet üzerinden alınacak vergilerin
gelirin daha adil olarak yeniden dağılımına yardımcı olacağı açıktır. Katma değer vergisi gibi
mal ve hizmetlerin alımından alınan dolaylı vergilerin gelir dağılımının düzelmesinde etkisi
olmayacaktır. Bu vergi ödeme gücüne göre değil, ilgili mal ve hizmeti satın alanlardan tahsil
edilir.
Ödeme gücüne göre tahsil edilecek vergiler genel olarak gelirin yeniden dağılımını daha
eşitlikçi hale getireceği gibi, bu vergilerin artan oranlı olması (vergi matrahı artıkça vergi
oranının da artması) bu etkiyi daha da güçlendirecektir.
Vergi idaresinin etkin çalıştığı varsayımıyla devletin vergi gelirlerinin büyük ölçü de
gelir ve servete dayalı artan oranlı direkt vergilere dayalı olması gelir dağılımını daha da dengeli
hale getireceği muhakkaktır.
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Yapılan araştırmalar düşük ve orta gelir seviyeli ülkelerde vergi ve transfer harcamaları
öncesi gelir dağılımının, zengin ülkelere nazaran daha eşit olduğu, fakat vergi ve transfer
harcamalarından sonra durumun tersine döndüğünü göstermektedir. Bu durum büyük ölçüde
düşük gelir düzeyine sahip ülkelerle zengin ülkeler arasındaki vergi uygulamalarından
kaynaklanmaktadır. Ke-Young Chu, Hamid Davoodi, Sanjeev Gupta 8 yapmış oldukları
araştırmada, aşağıdaki ekonometrik modeli kullanarak bu durumu düşük gelirli ülkelerde vergi
gelirlerinin büyük ölçüde dolaylı vergilere dayanması, zengin ülkelerde ise direkt vergi
gelirlerinin dolaylı vergilere nazaran daha ağırlıklı olmasına bağlanmaktadır.

g = c0 + c1r + c2rd + c3s + c4u + c5k + c6x + e
g: gini katsayısındaki değişim
c0: sabit
r: direkt vergilerin dolaylı vergilere oranı
d: direkt vergilerin milli gelire oranı
s: okullaşma
u: şehirleşme
k: dönüşen ülkeler (eski komünist ülkeler) gölge değişkeni
x: enflasyon

Bu modelde bizim için önemli olan r’nin yükseldikçe Gini katsayısının sıfıra
yaklaşmasıdır. r düşük gelirli ülkelerde düşük, zengin ülkelerde ise yüksektir.
Aşağıdaki şekil 7’den de görüleceği gibi ülkemizde vergi gelirlerinin milli gelire oranı
hızla artış göstermesine rağmen, bunun gelir dağılımını düzeltici etkisi aynı oranda olmamıştır.
Bu durum büyük ölçüde vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin direkt vergilere göre ağırlığının
giderek artmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 2’de görüleceği gibi mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranı
gelir ve servet üzerinden alınan direkt vergilere göre giderek artmış, 2003 yılında dolaylı
vergilerin milli gelire oranı %13’e yaklaşırken, direkt vergilerin oranı %8 civarında kalmıştır.
Ülkemizde gelir üzerinden alınan vergilerin önemli bir kısmının ücret gelirlerinden
oluşması, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içinde ağılırlık kazanması, ileride
göreceğimiz gibi transfer harcamalarının büyük ölçüde faiz ödemelerinden oluşması devletin
gelir dağılımını eşitleyici fonksiyonunu sınırlamaktadır.

8

Ke-Young Chu, Hamid Davoodi, Sanjeev Gupta; Income Distribution and Tax and Goverment Social Spending Policie in
Developing Countries; IMF Working Paper; Jel Classification Number: 031, H22, H53.
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Tablo 2: Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalarının GSMH’ya Oranı (%)

TABLO 2, YATAY TAM SAYFA OLARAK, BASKI AŞAMASINDA
BURAYA MONTE EDİLECEKTİR!...

Kaynak: DPT ve Maliye Bakanlığı
Vergi Gelirlerinin
GSMH’ya Oranı
2.0

0.0

1992

Kaynak: DİE

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Şekil 7

2.3.2. Transfer Harcamaları
Transfer harcamaları, devletin herhangi bir mal ve hizmet üretmeksizin (kaynak
dağılımını etkilemeksizin) yapmış olduğu harcamalardır. Batı ülkelerinde son yıllarda devlet
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harcamalarında meydana gelen artışların önemli bir kısmını transfer harcamaları
oluşturmaktadır. Transfer harcamaları kaynak dağılımını direkt olarak etkilemediği için
muhafazakâr iktisatçılarda çok fazla tepki doğurmamaktadır. Dar anlamda transfer
harcamalarını, büyük ölçüde sosyal güvenlik harcamaları oluşturur.
- Sosyal Güvenlik Harcamaları: Çalışma gücü olmayan veya çalışma gücünü
kaybetmiş, dolayısıyla gelirini kaybetmiş, yoksulluk içine düşmüş veya yoksulluk tehlikesi
içinde bulunan kişilere yapılan harcamaları kapsar. Bu harcamalar gelir kaybını telafi etmesi
yanında, çalışma gücünü kaybetmiş insanların çalışma güçlerini yeniden kazanmaları için
yapılan sağlık harcamalarını da kapsar.
Sosyal güvenlik hizmetleri, Sosyal Sigorta Sistemi ve bu sistemin tamamlayıcısı
durumunda olan Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Sosyal
sigorta sisteminde gelirini, çalışma gücünü veya her ikisini birden kaybetmiş olan çalışanlara
yapılan ödemeler, temel olarak çalışan işveren ve devletin yapmış olduğu prim ödemelerinden
karşılanmaktadır. Ülkemizde sistemin finansmanı işçi ve işverenin, ödemiş olduğu primlerle
karşılanırken, bir çok batı ülkesinde işçi işveren yanında devlet de prim ödemektedir.
Sosyal sigorta sistemi; iş kazaları ve meslek hastalığı, hastalık, işsizlik, analık gibi
hallerde kaybolan gelir kaybını geçici iş göremezlik ödeneğiyle telafi ederken, çalışanların
sağlık harcamalarını da karşılar. Çalışanları tembelliğe teşvik etmemek amacıyla oluşan gelir
kayıpları tam olarak değil kısmen karşılanır (kaybedilmiş gelirin %60-70’i). Malûllük ve
yaşlılık durumlarında sürekli iş göremezlik niteliğinde emekli aylığı, ölüm halinde geride kalan
eş ve çocuklara dul ve yetim aylığı bağlanır.
Şunu hemen belirtmek gerekir ki, sosyal sigortaların kapsamı içinde bulunan kişilere
otomatik bir koruma mekanizması getirilmemektedir. Sistemin hizmetlerinden yararlanabilmek
için, genellikle meslek hastalıkları ve iş kazaları dışında belli bir süre sigortalı olmak ve belli
gün sayısı kadar prim ödemek gerekir.
Ülkemizde sosyal sigorta SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olarak üç ayaklı bir sisteme
dayanmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) işçilerin sosyal sigortasını oluştururken, BağKur ve Emekli Sandığı sırasıyla esnaf ve sanatkârların, memurların sosyal sigorta kurumlarını
oluşturmaktadır. İşsizlik sigortası Türkiye-İş Kurumu tarafından yönetilmektedir.
Türk Sosyal Sigorta sistemi kapsamındaki nüfusun miktarı 2003 yılı itibarıyla 56
milyondur. Aktif sigortalılar, aylık alanlar ve bağımlılar sigorta kapsamındaki nüfusu teşkil
etmektedir. Aylık alanlar halihazırda dul-yetim, yaşlılık ve malullük aylığı alanları ifade
ederken, bağımlılar grubunu sigortalının eş-çocukları ve bazı durumlarda anne ve babası teşkil
etmektedir. Sigorta sisteminin batılı ülkelere nazaran bağımlılık oranının yüksekliği dikkat
çekmektedir. Bu oran (bağımlılar + aylık alanlar / aktif sigortalı sayısı) ülkemizde 4 iken, batılı
ülkelerde 2-2, 5 civarındadır. Sosyal sigortalıların kapsamındaki nüfus miktarının yüksekliği
aldatıcıdır. Kapsam içinde nüfusun çok önemli miktarını bağımlılar oluşturmaktadır
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(Sigortalının eş, çocukları, anne-babası). Aktif sigortalıların istihdama oranına (aktif sigortalı
sayısı/istihdam miktarı) %46 olması da bu durumu göstermektedir9.
Tablo 3’den de görüldüğü gibi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kanalıyla yapılan toplu
transfer harcamalarının miktarı milli gelirin %10’undan fazladır. Yapılan bu transfer
harcamalarının kaynağını kısmen toplanan primler oluştururken, önemli bir kısmını da merkezi
hükümetin sosyal sigorta kuruluşlarının açıklarını kapatmak amacıyla yapmış olduğu katkılar
oluşturmaktadır. Tabloda görülmemekle beraber bütçeden yapılan aktarmaların miktarı
2002’de 11 katrilyona 2003 yılında 16 katrilyona ulaşmıştır. Hemen şunu belirtmek gerekir ki,
birçok iddianın aksine devletin sosyal sigorta kuruluşlarının açıklarını kapatması olağanüstü bir
durum teşkil etmemektedir. Batılı ülkelerin aksine ülkemizde devlet taraf olarak prim
ödememektedir (İşsizlik Sigortası hariç). Devlet prim ödeyerek yapması gereken işi, açıkları
kapatarak dolaylı olarak yapmaktadır. Ayrıca ülkemizde sosyal sigorta kuruluşlarının açık
vermelerinin önemli nedenleri devlet kaynaklarıdır. Toplanması gereken primler toplanamadığı
gibi, kayıt dışı ekonomi nedeniyle çalışanların önemli bir kısmı kaçak çalıştırılmaktadır. Sosyal
sigorta kuruluşlarının fonlarının ve yönetiminin etkin çalışması siyasi müdahalelerle
engellenmektedir.
Unutmamak gerekir ki, sosyal güvenlik harcamaları hemen hemen toplumun tümüne
hitap etmektedir. Günümüzde devlet bütçesinde asıl problemi sosyal güvenlik kuruluşlarına
yapılan ödemeler değil, toplumun çok çok azınlık kısmına giden ve tüm vergi gelirlerini aşan
faiz ödemeleri teşkil etmektedir.
Prime dayalı sosyal sigorta sistemlerinin toplumun tümünü kapsaması mümkün
değildir. Sosyal sigorta sistemi ne kadar mükemmel çalışırsa çalışsın, yine de gelirini veya (ve)
çalışma gücünü kaybetmiş önemli bir kesim dışarıda kalmaktadır. Bir çok ülkede sosyal sigorta
sisteminin oluşturmuş olduğu bu tip eksiklikler kamu sosyal güvenlik harcamaları sistemi
vasıtasıyla karşılanmaktadır. Bu sistemin sosyal sigorta sisteminden en büyük farkını
finansman biçimi oluşturmaktadır. Sosyal sigorta sisteminin finansmanı büyük ölçüde primler
vasıtasıyla yapılırken, kamu sosyal güvenlik harcamaları sisteminin finansmanı genel bütçeden
vergiler yoluyla yapılmaktadır. 10. 7. 76 tarih 2022 sayılı yasayla ülkemizde hiçbir sosyal
güvenliği olmayan muhtaç ve kimsesiz 65 yaş üstü yaşlılara (65 yaş aylığı) ve kimsesiz
sakatlara bağlanan aylıklar ve yapılan sağlık harcamaları kamu sosyal güvenlik harcamaları
kapsamındadır.
Yine 14. 6. 1986 tarih ve 3294 sayılı kanunla oluşturulmuş il ve ilçelerde Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla yürütülen Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu ile, fakir ve muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardımlarda
bulunulmaktadır. Korunmaya muhtaç çocuklara, muhtaç sakat ve yaşlılara yapılan sosyal refah
hizmetleri, 3. 7. 1992 tarihli 3816 sayılı yasayla ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi
giderleri için Yeşil Kart verilerek yapılan ödemeler, kamu sosyal güvenlik harcamaları
kapsamındadır10.

9
10

Yusuf Alper, Sosyal Sigortalar, Ekin Kitabevi, Bursa 2003, s.62.
Alper, a.g.e. , s.55.
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Tablo 3
Sosyal Sigortalar Kuruluşlarınn Gelir ve Harcamaları
(X Trilyon TL.)

1996

1997

Gelirler

914

2,009 3,736 6,879 10,571 18,484

Prim Gelirleri

521

1,163 2,202 3,950 6,672 10,630

Diğer Gelirler

58

86

Merkezi Hükümetten Yapılan
Transferler

335

760

-SSK

146

337

451

1,105

-Bağ-Kur

70

123

435

610

-EMS

119

300

514

0

0

0

-İşsizlik Sigortası
Harcamalar

934

1998

134

1999

179

2000

578

2001

1,731

1,400 2,750 3,321 6,122
400

1,221

1,051 1,750

1,035 1,775 2,831
0

95

320

7,169 3,993 2,066 10,675 16,911
GSMH’nın %

Gelirler

6,1

6,8

7,0

8,8

8,4

10,0

Prim Gelirleri

3,5

4,0

4,1

5,0

5,3

5,8

Diğer Gelirler

0,4

0,3

0,3

0,2

0,5

0,9

Merkezi Hükümetten Yapılan
Transferler

2,2

2,6

2,6

3,5

2,6

3,3

-SSK

1,0

1,1,

0,8

1,4

0,3

0,7

-Bağ-Kur

0,5

0,4

0,8

0,8

0,8

0,7

-EMS

0,8

1,0

1,0

1,3

1,4

1,5

-

-

-

-

0,1

0,2

6,2

7,0

7,5

9,2

8,5

9,2

-İşsizlik Sigortası
Harcamalar
Kaynak: D.P.T.

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Teşvik Fonu Harcamaları
2001
2002
2003

826 trilyon
797 trilyon
1 katrilyon

Kaynak: DPT

ABD’de de bizde uygulanan kamu sosyal güvenlik harcamaları sistemine benzer bir
sistem uygulanmaktadır. Hiçbir sosyal güvenliği olmayan düşük gelirli yaşlı, malul insanlara
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ve geliri çok düşük, çocuk sahibi ailelere federal düzeyde belli miktarlarda maaş ve sağlık
hizmetleri sunulmakta, yoksul kimselere temel gıda maddelerini kapsayan ayni yardımlarda
bulunulmaktadır.

2.3.3. Denenmemiş Bir Model Olarak Negatif Gelir Vergisi
ABD’de kamu sosyal güvenlik harcamalarının, bu harcamalardan yararlanan kişileri
tembelliğe ittiği, tembelliğe alışan kişilerin bu yardımlara bağımlı hale geldiği iddialarıyla
Negatif Gelir Vergisi, Çalışma Vaadi Karşılığı Yardım gibi modeller önerilmiştir.
Milton Fredman tarafından üretilen Negatif Gelir Vergisi modeline göre, toplumda her
aileye garanti edilmiş bir gelir düzeyi belirlenecek, kişileri tembelliğe itmemek için çalışma
sonucu elde edilen gelir kısmen garanti edilmiş gelir miktarından düşülecektir.
Mesela garanti edilmiş gelirin 500 milyon TL. olduğunu düşünelim, devlet hiçbir geliri
olmayan aileye aylık 500 milyon lira ödeyecektir. ABD’de uygulanan sisteme göre, kişinin (aile
reisi) çalışarak ayda 100 milyon TL. kazandığını düşünelim, bu 100 milyon TL. 500 milyon
TL. aile yardımından düşülecek, neticede kişi çalışmasına rağmen gelir miktarında hiçbir
değişme olmayacak, ailenin eline yine 500 milyon TL geçecektir. Kişinin çalışarak ayda 500
milyon TL. kazandığını düşünelim, bu defa ilgili aileye hiçbir yardımda bulunulmayacak, aile
bu defa çalışarak 500 milyon TL. gelire sahip olacaktır. Dolayısıyla çalışarak ayda 500 milyon
TL. kadar gelir elde edebilecekler için, çalışmakla çalışmamak arasında gelir anlamında hiçbir
değişiklik olmayacaktır. Bu durumu Şekil 8’de görmek mümkündür.
Şekil 8’de 45°lik doğru transfer (kamu yardımı) ödemesi olmaması halinde, kazanılan
gelir miktarını vermektedir. Minimum garanti edilmiş transfer gelirinin 500 milyon TL.
olduğunu varsayalım (Aile gelirinin sıfır olması halinde). Çalışılarak kazanılmış gelir tamamen
garanti edilmiş gelirden düşülecekse (zımni %100 vergi), 100 milyon kazanılmışsa yardım
miktarı 400 milyon TL’ye düşecektir. Benzer şekilde aylık 400 milyon TL’lik kazanç yardım
miktarını 100 milyona, aylık 500 milyon TL’lik kazanç yardım miktarını sıfıra düşürecektir.
Kişileri tembelliğe iten bu sistemin diğer bir sakıncası da, sistemi yürütebilmek için ayrı ve
masraflı bir idari yapı gerektiğidir.
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Milyon TL.

Transfer Sonrası Gelir

80
0

Garanti Edilmiş Minimum Gelir
Transfer Sonrası Gelir

70
0
60
0

Transfer Edilen Gelir Miktarı

50
0
Kazanılan
Gelir

40
0
45°

30
0
20
0
10
0
O

100
900

200

300

400

Transfer Öncesi Gelir

500

600

700

800

Milyon TL.

Şekil 8

Milton Fredman ABD’de mevcut sistemin yukarıdaki sakıncalarını ortadan
kaldırmak için negatif gelir vergisi sistemini önermiştir11.
Şekil 9’dan görüleceği gibi Negatif Gelir Vergisi sisteminde kazanılmış gelir, garanti
edilmiş gelir miktarının altında da olsa, transfer sonrası gelir artmaktadır. Garanti edilmiş gelir
miktarının 500 milyon TL. ve zımni gelir vergisi oranının %50 olduğunu varsayalım. Transfer
öncesi geliri 100 milyon TL olan kişinin transfer sonrası gelir 550 milyon TL olacaktır. Her
kazanılan 100 milyon TL transfer harcamasını 50 milyon azaltmaktadır. Benzer şekilde transfer
öncesi 500 milyon TL kazananın geliri, transfer sonrası 750 milyon olacaktır. Kişi 1 milyar
kazandığı taktirde, artık transfer öncesi geliri transfer sonrası gelirine eşit olacak, bu noktadan
sonra transfer geliri sıfır olacaktır.

11

Richard T. Froyen, Douglas F. Greer, Principles of Microeconomics, Mc. Millian Publishing Company, New York:1989,
s.458-59.

39

Negatif Gelir Vergisi

Milyon TL.
1 milyar
Transfer sonrası gelir

Transfer Sonrası Gelir

900
Garanti edilmiş gelir

800

B
Daha önce transfer
harcaması
elde
edemeyenlere giden
transfer miktarı

700
600
500
400

500
altında

300

TL.’nın

kazananlara ilâve transfer

harcaması
Transfer geliri

200

milyon

100
Kazanılmış gelir
45°
O

100 200
1 Milyar

300

400

500

600

700

800

900

Milyon TL.
Transfer Öncesi Gelir

Kırılma noktası

Kaynak: Richard T. Froyen, Douglas F. Greer; Principles of Microeconomics, s.459

Şekil 9
G : garanti edilmiş asgari gelir
t : zımni vergi oranı
E : transfer öncesi gelirin transfer sonrası gelire eşit olduğu gelir miktarı
= kırılma noktası
E=

G
T

Yukarıdaki örneği kullanırsak
G = 500 milyon TL
T = %50
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E=

500
= 1000 milyon TL (1 milyar)
12

Kazanç miktarı
Kazanç miktarı
Kazanç miktarı
Kazanç miktarı
Kazanç miktarı

Milyon TL

Transfer öncesi gelir

Transfer sonrası gelir

0
100
500
700
1000

0
100
500
700
1000

500
550
750
850
1000

Negatif Gelir Vergisi sistemi henüz gerçek anlamda uygulanmamakla beraber, pilot
bölgelerde yapılan deneysel uygulamalarda beklenilen neticeyi vermediği görülmüştür.
Negatif gelir vergisi sistemi yanında insanları tembelliğe itmeyecek sistem arayışları
içinde yapılan transfer ödemelerinden yararlanmayı mesleki eğitim alma şartına bağlama, belli
süreyle sınırlama gibi öneriler getirilmektedir.
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Uygulamalar

42

Uygulama Soruları

43

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

44

Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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3. TARIMSAL DESTEK

46

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.

47

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

48

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

49

Anahtar Kavramlar

50

Giriş
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Tarım kesiminde üretimin iklim şartlarına bağlı olması, bu kesimde çalışanların gelirinde
istikrarsızlığa yol açmaktadır. Aşağıdaki şekilden de görüleceği gibi, tarım ürünlerine olan talebin
esnekliğinin düşük olmasından dolayı, tarımsal üretimde (arzda) meydana gelen değişimler fiyatlar
üzerinde önemli iniş çıkışlara neden olmaktadır.

Fiyat = P

Fiyat =P
So

So
S1

S1
Po

Po
P1
P1
D1
Do
0

0
ao a1

Miktar

ao a1

Fiyat esnekliği düşük talep eğrisi

Miktar

Fiyat esnekliği yüksek talep eğrisi
Şekil 10

Üretimin bol olduğu dönemlerde, fiyat düşmelerinin gelir üzerindeki azaltıcı etkisinin
üretim miktarının gelir üzerindeki artırıcı etkisinden daha fazla ağırlık taşıması sonucu, tarım
kesiminde çalışanların gelirleri düşmektedir.
Tarım kesiminde çalışanların gelirlerinin düşük olması yanında, iktisadi olarak gelişmiş
ülkelerde bu kesimin devletçe desteklenmesi, gelir düzeyi düşük olan ülkelerde de tarım
kesiminin devletçe desteklenmesini kaçınılmaz hale getirmektedir.

3.1. Destekleme Yöntemleri
Tarım kesimini desteklemek amacıyla, temel olarak fiyat desteği ve etki alan sınırlaması
politikaları uygulanmaktadır. Tarım kesiminde çalışanları destekleyen her program tarımsal
üretimi desteklemeyebilir. Ekili alan sınırlaması çiftçiyi desteklemekle beraber, üretimi tersine
sınırlamaktadır. Yapılan harcamaların etkileri bakımından da direkt ve dolaylı transfer
harcamaları şeklinde bir ayrım yapılabilir.

3.1.1. Fiyat Desteği
Bu yöntemle devlet üreticiye desteklenen ürünle ilgili (fındık, şeker pancarı, buğday vs.) fiyat
garantisi vermektedir. Bu fiyat tabi olarak piyasa fiyatının üstünde bir fiyat olacaktır.
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Üretim
Fazlası
Fiyat = P
Destek Fiyatı = P1

S
C

E

Piyasa Fiyatı = PO

B

D
O

Qd

Qp

Qs

Miktar
Şekil 11

Şekil 11’de görüldüğü gibi, devletin ürün fiyatını piyasa fiyatının üstünde belirlemesi
sonucu, Qd – Qs miktarı kada
olacağından, Qd - Qs kadar arz fazlası ürün devlet tarafından satın alınarak depo edilecektir.
Depo edilen miktar subvanse edilerek ihraç edilecek, ya da ABD’de olduğu gibi yoksul
insanlara yardım olarak dağıtılacaktır.
Fiyat desteği politikasının ilk etkisi, çiftçilerin gelir ve kârlarında meydana getirdiği
artıştır. Devlet müdahalesinden önce, çiftçilerin toplam gelirini PoBOQp alanı oluştururken,
destek fiyat belirlemesinden sonra, çiftçilerin geliri P1EQsO alanı kadar olacaktır. Şekil 11’den
de görüleceği gibi P1EaQsO alanı, PoBOQp alanından çok daha büyüktür. Bu farkın iki kaynağı
mevcuttur. Tüketiciler, Qd kadar miktarı piyasa fiyatı (Po) yerine, destekli P1 fiyatından satın
alırken, Qd – Qs kadar miktarı da devlet yine destekli P1 fiyatından satın almaktadır12.

12

Edwin G. Dolen and John C. Goodman, Economics of Public Policy, Fifth edition, West Publishing Company, New York,
1995, s.94-95.
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Örnek: Fiyat Destekleme Politikası

Fiyat desteği uygulamasının nasıl işlediğini daha ayrıntılı bir şekilde örnek yardımıyla
açıklayalım:
Qs (Fındık Arzı) = 150 + 100P
Qd (Fındık Talebi)= 450 – 50P
P = Ton başına fiyat (milyar TL)
Q = Ton
Fındık arz fonksiyonunun fındık fiyatıyla pozitif, talep fonksiyonun da negatif ilişkili
olduğuna dikkat edelim. Piyasa denge fiyatını bulmak için;
Arz = Talep
150+100P = 450-50P
 P = 2 Milyar TL (Fındığın Piyasa Denge Fiyatı)
Bu fiyatta arz ve talep edilen miktar; Qs = Qd = 350 ton

P
S
Arz Fazlası
3 Milyar TL
A

B

C

2 Milyar TL

D + Qf

D
150

300

350

450

Miktar (ton)

Şekil 12

Kaynak: Robert S.Pindycok, Daniel L. Rubinfeld, Microeconomics, S.297
Fındığın piyasa fiyatı ton başına 2 milyar TL olmasına rağmen devletin destekleme fiyatını 3 milyar olarak
ilan ettiğini varsayalım. Fındık fiyatını 3 milyar TL çıkarabilmek için, devlet 3 milyar TL fiyat düzeyinde oluşan
Qf kadar arz fazlasını satın almak durumunda kalacaktır. Bu miktarı, mevcut piyasa talebine eklediğimizde talep
eğrisi sağ tarafa kayacaktır.

Qd = 450 – 50P + Qf
Qf (devletin satın alacağı miktar)’i bulmak için yeni şartlar altında tekrar arz ve talebi eşitlememiz gerekir;

150 + 100P = 450 – 50P + Qf

Qf = 150P – 300
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Destekleme fiyatı 3 milyar TL yi eşitlikte yerine koyarsak;
Qf = 150 ton kadar fındık miktarı devlet tarafından satın alınacaktır.
P = 3 Milyar TL düzeyinde piyasa talebi
Qd = 450 – 50. 3 = 300 olacaktır.
Devletin satın aldığı miktarla birlikte toplam fındık talebi;
Qd + Qf = 450 ton olacaktır.
Fiyat destekleme politikası üreticilerin gelirinde A + B + C bölgesi kadar bir artış
meydana gelecektir.
A + B + C = 450. (3-2) – 100.

1
= 400 milyar TL
2

Fiyat desteği politikası sonucu, tüketici rantının azalması nedeniyle, tüketicilerin kaybı
sözkonusudur. Bu kayıp, fındığın tonuna 2 milyar TL yerine 3 milyar TL ödemeleri sonucunda
oluşmaktadır. Bu kayıp, Şekil 12’de A ve B bölgelerinin toplamı olarak görülmektedir. Bu alan;
A + B = 300 + 50 .

1
=325 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.
2

Bu politikanın devlete maliyeti ise; piyasa fiyatının üzerinde ödediği fiyat farkı (3 – 2
milyar TL) ile satın almış olduğu miktarın çarpımı kadar olacaktır.
(3 – 2). 100 = 100 milyar TL
Bu politika sonucu,
Toplumun refah kaybı = Üreticinin gelir artışı – Tüketicinin ve devletin gelir kaybı
400 – 325 – 100 = - 25 milyar TL
Görüldüğü gibi, bazı durumlarda gelir dağılımını düzeltmenin topluma bir maliyeti
olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, refahın artırılması kadar, refahın paylaşımı da önemlidir.
Önemli olan, toplumda adaleti sağlamak için, toplumu bütün olarak fedakârlık yapmak zorunda
olduğu durumlarda, bu fedakârlık miktarını minimize edecek yöntem ve politikayı
uygulamaktır.
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3.2. Üretim Sınırlaması
Fiyat destekleme politikasının üretim fazlalığı gibi, oluşturduğu bazı problemleri
önlemek amacıyla uygulanan bir destekleme yoludur. Bu politikayla, çiftçilere üretemedikleri
oranda direkt parasal transfer sağlanmaktadır.

Üretim Sınırlaması

Fiyat

S1
So

P1
A

B

D

Po
C

D
O

Miktar
Şekil 13

Devlet, desteklemek istediği tarımsal ürünler için, çiftçilere arazilerini ilgili ürünü
ekmedikleri oranda parasal transfer yapmaktadır. Ekilen toprakların azalması sonucunda şekil
13’de görüldüğü gibi, ilgili ürünün arz eğrisi sola kayacak, ürün fiyatı Po’dan P 1’e
yükselecektir.
Bu politika sonucunda, çiftçiler daha yüksek bir fiyatla ürünlerini satabileceklerdir.
Çiftçiler, alan sınırlaması politikası sonucu, fiyatların Po’dan P1’e yükselmesi dolayısıyla, A
bölgesi kadar fazla gelire kavuşacak, C bölgesi kadar bir gelir kaybına uğrayacaklardır.
Üretici kazancı = A – C + Sınırlanan üretim alanı oranında devletçe yapılan ödemeler
Buna karşılık, tüketicilerin kaybı (tüketici rantında meydana gelen azalma)
TR = Tüketici rantı
∆TR = - A - B
Devletin ekili alan sınırlaması politikası sonucunda, çiftçiye yapılacak gelir transferi miktarının,
en az fiyat desteği kadar olduğunu varsayarsak, devlet
B + C + D bölgesi kadar parasal transfer
yapmak durumundadır.
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Dolayısıyla, üretici rantı = A – C + B + C + D = A+ B + D bölgesi kadar olmalıdır.
Bu politika sonucunda, toplumdaki refah değişimi şu şekilde hesaplanabilir;
∆Refah = ∆Tüketici Rantı + ∆Üretici Rantı – Devlete maliyeti
- A - B + A + B + D - B - C - D = -B - C

Üretim sınırlaması sonucunda; çiftçiler fiyat desteği politikası uygulamasıyla, aynı
miktarda fazla gelir temin ederken, toplum bütün olarak B + C bölgesi kadar gelir veya refah
kaybına uğramaktadır. Halbuki devlet, üretimi sınırlandırmak yerine, yalnızca A + B + D
bölgesine denk düşen gelir miktarını çiftçilere transfer etmiş olsa, çiftçiler A + B + D bölgesi
kadar fazla gelir elde edecek, devlet aynı miktarda gelir kaybedecek, bu politikanın topluma net
refah etkisi sıfır olacak, fakat düşük gelirli çiftçilerin gelir düzeyi yükselecektir.
Sosyal siyasetin amaçlarından birisi, toplumda refahı dengeli dağıtmak olmakla birlikte
bu amacı topluma en az maliyetle gerçekleştirmek gerekir. Dolayısıyla, ekili alanı sınırlayarak
çiftçiyi desteklemek bu bakımdan amaca uygun bir metod değildir. Devlet ekili alan sınırlaması
politikasını uygulamak yerine fiyat desteği politikası veya tarıma hiçbir müdahale de
bulunmadan çiftçilere gelir transfer etmelidir13.
Hedef fiyat politikasının, alan sınırlandırması politikasına diğer bir üstünlüğü de tarım
ürünleri piyasasına getirmiş olduğu istikrardan kaynaklanmaktadır. Üretimin kıt olduğu
dönemlerde, piyasa fiyatı destek fiyatlarının üzerine çıkmakta devletin ürün bol iken stok etmiş
olduğu ürünler piyasaya sürülerek, fiyatların çok yükselmesi önlemekte, tarımsal ürünlerde
fiyat istikrarını sağlamak mümkün olmaktadır.
Günümüzde iktisadi olarak gelişmiş ülkeler, değişik biçimlerde tarımı destekleme
politikaları sürdürmektedirler. Daha önce tarımsal üretim bakımından, kendi kendine yetersiz
olan Avrupa ülkeleri 1962’de belirlenen desteğe dayalı genel tarım politikası sonucunda, fazla
üretim yapar duruma gelmişlerdir.
Tarımsal üretimdeki bu artış da tarım ürünlerinin desteklenmesi yanında, ithal tarım
ürünlerine getirmiş oldukları vergiler önemli rol oynamıştır. Bu ülkelerde elde edilen tarımsal
ürün, subvanse edilmiş fiyatlarla ihraç edilmektedir. Avrupa Topluluğunda ve ABD’de oluşan
tarımsal üretim fazlalığı bu ülkeler arasında uluslararası planda ciddi düzeyde rekabete yol
açmış, ABD’nin yapmış olduğu siyasi baskılar sonucunda, Avrupa Topluluğu ülkeleri, tarım
destek fiyatları ve ihraç tarım ürünlerine yapılan sübvansiyon miktarında indirime gitmek
zorunda kalmışlardır14.

13

14

Robert S.Pindyck, Daniel L. Rubinfeld, Microeconomics, third edition, Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey, 1995,
s.295-296.
Karl E. Case, Ray Fair Principles of Macroeconomics, Prentice Hall, New Jersey: third edition, 1994, s.583.
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Tablo 4: Tarıma Yapılan Transfer Ödemeleri
(Kişi başına düşen ödeme (dolar))
Ülke

Toplam
Vergi Olarak Tüketicilere
Toplam
(Milyar Dolar)
Maliyeti
Maliyeti

Avusturya

4,1

143

381

524

Avrupa Topluluğu

142

168

241

409

İsveç

3,6

100

316

416

Norveç

4,2

493

494

987

ABD

81

200

118

318

Avusturalya

1,2

41

29

70

Japonya

63,2

16

494

510

Kaynak: Karl E. Case, Ray C. Fair, Principles of Macroeconomics, s.583.
Ülkemizde tarım sektörünün yapısı batılı ülkelerden önemli ölçüde farklılıklar
göstermektedir. Batılı ülkelerde tarım kesimi nüfusun ve istihdamın yaklaşık %4-5’ini teşkil
ederken, Türkiye’de nüfusun %40’ını, istihdamın %45’ini ve milli gelirin %11’ini
oluşturmaktadır. Ülkemiz için diğer dikkat çekici bir nokta da tarım kesiminde kişi başına düşen
milli gelirin ortalama milli gelirin çok altında olmasıdır (yaklaşık 1000 dolar).
Dolayısıyla tarıma yönelik destekleme politikaları önemli sosyal, ekonomik sonuçlar
doğurmakta, nüfusumuzun yarısına yakın kısmı uygulanan politikalardan direkt olarak
etkilenmektedir. Tarıma yönelik destekler konusunda batılı ülkelerle yapılan karşılaştırmalarda
tarım kesimine yapılan sübvansiyonların milli gelire oranı gibi rakamlar hiçbir şey ifade
etmemekte, tarım kesimine yapılan destekler için kişi başına düşen sübvansiyon miktarına
bakmak gerekmektedir.
Türkiye’de tarıma yönelik sistemli politikaların 1963 yılından itibaren Devlet Planlama
Teşkilatı’nın hazırlamış olduğu beş yıllık kalkınma planlarıyla başladığı görülmektedir. Bu
planlarda; tarım kesiminde verimliliğin artması, gelir düzeyinin yükselmesi, sağlıklı ve yeterli
beslenme, tarımsal ürünlerde arz ve fiyat istikrarı, tarıma yönelik ihracatın ve pazarların
geliştirilmesi, tarıma elverişli toprakların korunması gibi hedeflerin belirlendiği görülmektedir.
Uygulanan tarım politikalarını 1990 öncesi ve sonrası şeklinde iki ana döneme ayırmak
mümkündür.
Planlı dönemle beraber 1980’lerin sonuna kadar tarım kesimini desteklemek amacıyla
fiyat belirleme, özellikle kimyevi gübre ve tohum olarak girdi desteği ve ucuz kredi araçlarının
yoğun şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bakanlar Kurulu’nca bir çok ürün için (tahıl, şeker
pancarı, tütün, pamuk, fındık vs) taban fiyatı belirlenmekte, bu fiyatlar doğrultusunda
desteklenen tarım ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Tekel ve
Çaykur gibi devlet kuruluşlarınca satın alınmaktaydı. Zirai Donatım Kurumu ve Devlet Üretim
Çiftlikleri sırasıyla kimyevi gübre ve tohumluk desteği sunmaktaydı. 1990 öncesi olarak
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adlandırılabilecek bu dönemde, tarım politikasının büyük ölçüde ülke gerçeklerine uygun
olarak ülke içi faktörlerce belirlendiği görülmektedir.
1990 sonrasında uygulanan tarım politikalarına, büyük miktarlara ulaşan kamu açıkları
ve iktisadi krizler yanında dış faktörlerin yön verdiği görülmektedir. Bu faktörler içinde yeni
liberalizmin fazlasıyla etkisinde kalan aceleci ve hevesli hükümetler, uluslararası antlaşmalar
(1993 yılı tarımla ilgili Gümrükler ve Tarifeler Ticaret Genel Antlaşması, 1995 yılı Avrupa
Birliğiyle Yapılan Gümrük Birliği Antlaşması ve AB ile ortak tarım politikası) ve IMF (1999
ve 2000 yılında verilen niyet mektupları) önemli rol oynamıştır.
1990’lı yıllardan günümüze kadar fiyat desteği uygulanan ürünlerin kapsamı
daraltılırken belirlenen taban fiyatlar reel olarak %30’lara varan düşüşler göstermiştir. Bu
dönemde kimyevi gübre, mazot, tohum gibi girdilere yapılan sübvansiyon miktarlarında da
önemli gerilemeler meydana gelmiştir. Ziraat Bankasınca verilen çiftçi kredilerine uygulanan
faiz oranları reel olarak %30’lara varmıştır. Tarıma uygulanan desteğin kaldırılmasına yönelik
politikalar doğrultusunda, daha önce tarımı desteklemek amacıyla oluşturulmuş Et-Balık
Kurumu, Süt Endüstri Kurumu, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, D.Ü.Çiftlikleri, Tekel, Toprak
Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşları özelleştirilmiş veya özelleştirme kapsamına alınmış
veya tasfiye edilmiştir (Bu dönemde uygulanan tarım politikasının eleştirisi için bkz. Gökhan
Günaydın, Türkiye Tarımı ve Değişim Eğilimleri).
Tarım kesimine uygulanan desteğin kaldırılmasına yönelik politikalar sonucunda, bu
kesimine bütçeden ayrılan sübvansiyon miktarlarında önemli düşüşler yaşanmıştır. Mesela
1999 yılında bütçeden ayrılan sübvansiyon miktarı 7 milyar ABD doları iken (GSMH’nın
%3.2), bu miktar 2002 yılında 1.1 milyar dolara (GSMH’nın %0.5) gerilemiştir (bkz. Dünya
Bankası 2003 tarihli Türkiye tarım raporu). Bu duruma paralel olarak çiftçi gelirlerinde
sübvansiyonların payı 1990’lı yılların başlarında %30’lar düzeyinden, bu oran %10’a
gerilemiştir.
1990’lı yıllardan itibaren tarım politikalarının doğal sonucu olarak ülkemizde gelir
dağılımı zaten düşük gelir düzeyine sahip tarım kesimi aleyhine daha da bozulmuştur. Şunu
hemen vurgulamak gerekir ki, tarım kesiminin milli gelir içindeki payının %10’na gerilemesi,
diğer sektörlerde meydana gelen üretim artışından değil, büyük ölçüde tarımsal üretimde
meydana gelen mutlak gerilemeden kaynaklanmıştır.
2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan, Doğrudan Gelir Desteği bu kesimde
meydana gelen gelir kayıplarını kısmen de olsa giderecek gibi görünmemektedir.
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4.1. Ayrımcılık
Ayırımcılık, verimliliği aynı olan çalışanlara, ücret ve diğer istihdam şartlarında farklı
davranışı ifade eder. Başka bir ifadeyle, ücret ve istihdam şartlarının belirlenmesinde çalışanın
verimliğinin etkilemeyen özelliklerini (ırk, din, dil, cinsiyet, sosyal sınıf vs) dikkate alarak ücret
ödemek ve istihdam şartlarını belirlemektir.
Çalışanın sahip olmuş olduğu eğitim düzeyi (genel, mesleki), tecrübe ve yeteneği
verimliliğini belirleyen faktörlerdir. Yukarıda yapmış olduğumuz tanıma göre, verimliliği
etkileyen faktörlere dayalı olarak farklı ücret ödemek, işe almak, işten çıkarmak ayırımcılık
olmayacaktır. Verimliliği belirleyen faktörler içinde, eğitim önemli bir rol oynamaktadır. İnsan
sermayesi ekolüne mensup, Jacob Mincer, Garry Backer gibi iktisatçılara göre, eğitim çalışanın
verimini artırmakta, bunun doğal sonucu olarak, daha fazla gelir elde etmesine sebep
olmaktadır. Bu bakımdan, eğitimin herhangi bir yatırımdan farkı yoktur. Daha fazla eğitim alan
kişi, gelecekteki getirisini hesap ederek, bugün eğitime yatırım yapmaktadır. Bu ekole mensup
araştırmacılar, kazançla ilgili yapmış oldukları çalışmalarda Jacob Mincer’in bağımsız
değişkenlerini eğitim, tecrübe, yetenek gibi faktörlerin oluşturduğu kazanç fonksiyonunun
lineer veya logaritmik biçimlerini kullanmaktadırlar.
lnw = β1Eğitim + β2Tecrübe + e

w = Kazanç
β1 = Kazançla eğitim arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı
β2= Kazançla tecrübe arasındaki katsayı
e = Açıklanamayan kısım
Karşı ekole mensup iktisatçılar, eğitimin verimliliği artırmadığını, verimi yüksek olan
çalışanların eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu iddia etmektedirler.
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4.2. Ayırımcı İş Piyasası
Ayırımcılık, iş piyasasında oluşmakla beraber, ayırımcılığın kendisi iş piyasasının oluşumunu ve
yapısı üzerinde etkili olmaktadır.

W

S1

W

So

So
W1

S1

Wo

Wo
W2

Do
O

N1

No

A İş Piyasası

Do

İstihdam Düzeyi

O

No

N1 İstihdam Düzeyi

B İş Piyasası

S: Emek Arzı
D: Emek Talebi
W: Ücret Düzeyi
Şekil 14

Şekil 14’de görüldüğü gibi, iş piyasasının ayırımcılık yapan (A) ve ayırımcılık
yapmayan (B) şeklinde ikili bir yapısı olduğunu varsayalım. Ayırımcılık yapan A iş piyasasında
iş bulamayanlar, ayırımcılık yapmayan B iş piyasasında iş arayacaklar, bu iş piyasasında emek
arzını artıracaklardır. Ayırımcılık yapmayan B iş piyasasında, emek arzının artması sonucu
ücret düzeyi Wo’dan W2’ye düşecek, A iş piyasasında ise emek arzının azalması sonucu ücret
düzeyi Wo’dan W1’e yükselecektir.
Ayırımcılık yapan iş piyasasında, B iş piyasasıyla aynı verimliliğe sahip çalışanların
ücretlerinin daha yüksek olması ayırımcılık yapan işverenin maliyetlerini yükseltecektir. Bunun
sonucu olarak, tam rekabet şartlarının hakim olduğu mal ve hizmet piyasalarında faaliyet
gösteren ayırımcı işverenler, ayırımcılık yapmayan işverenlerle rekabet edemeyip, piyasadan
çekilmek zorunda kalacaklardır15. Fakat tekelci mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren
ayırımcı işverenler, maliyet artışına tolerans gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki ayırım;yüksek ücret, iş güvenliği ve düşük işçi devrinin olduğu birincil iş
piyasasıyla, düşük ücret, kötü çalışma şartları ve yüksek işçi devrinin olduğu ikincil iş
piyasalarının oluşumunu açıklamaya yardımcı olmaktadır.

15

Gary Backer, Economics of Discirimination, The University of Chicago Press, Chicago: 1971.
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4.3. Ayırımcılık, Gelir Dağılımı Ve Refah Kaybı
Ayırımcılık, milli gelirin faktör gelirleri (ücret, kâr, kira, faiz) arasında bölüşümünü
önemli ölçüde etkilemese de, emek gelirinin kendi içindeki bölüşümünü ciddi düzeyde
etkilemektedir. Şekil 14’de görüldüğü gibi, ayırımcılığa uğrayan çalışanların gelirleri azalırken,
ayırımcılık yapılmayan ücret gelirlerinin almış olduğu pay artmaktadır.
Mesela, cinsiyet ayırımcılığı sonucu kadınların ücret gelirleri, erkeklere nazaran, ırk
ayrımcılığı durumunda siyahların gelirleri, beyazlara nazaran azalma göstermektedir.
ABD’de siyah çalışanlar beyazların kazançlarının %70’i kadar kazanabilmektedir.
Benzer şekilde, kadınlar erkeklerin %60’ı kadar kazanabilmektedir. Bu farklılıkların tamamını
eğitim, tecrübeye dayalı verimlilik faktörleriyle açıklamak mümkün değildir. Bu farkın önemli
bir bölümünün ayırımcılık sonucu oluştuğu muhakkaktır. Bu ülkede, aynı işi yapan zayıf-zarif
bayanların, şişman baylara nazaran daha fazla kazanmaları olayın ulaştığı boyutu
göstermektedir.

Tablo 5: ABD’de Ücret Ayırımcılığı (Dolar)
Erkek
34.300
24.000
22.000

Beyaz
Siyah
Latin Kökenli
Kaynak:

Kadın
22.198
19.900
17.000

Daniel Hamermesh, Albert Rees, The Economics of Work and Pay, 1993, S.471.

Benzer şekilde, Avrupa ülkelerinde çalışan işçilerimiz arasındaki çok yüksek işsizlik oranlarını
eğitim, tecrübe gibi verimliliği belirleyen faktörlerle açıklamanın imkanı yoktur. Çok yüksek işsizlik
oranlarının, büyük ölçüde işe almada yapılan ayırımcılık sonucu oluştuğunu söylemek mümkündür.

Tablo 6

Almanya
Fransa
Hollanda
Avusturya
Belçika
İsveç
İngiltere
Danimarka

Türklerin İşsizlik
Oranı (%)
23.30
30.00
28.00
10.75
38.00
22.50
11.50
22.40

Genel İşsizlik
Oranı (%)
9.6
9.2
4.1
6.5
10.0
4.0
3.6
5.7
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Kaynak: TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel
Müdürlüğü, BİM 2003.
Ayırımcılık gelir dağılımını bozucu etkisi yanında aşağıdaki şekil 11’de de görüldüğü gibi,
toplumun bütünü açısından refah kaybına yol açmaktadır.
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Ücret Düzeyi

Ücret Düzeyi

Wm

Wm

We

We

Ücret Düzeyi

We
Wm

Dx
3

4

İstihdam Düzeyi
(milyon)

Dy
3

4

İstihdam Düzeyi
(milyon)

Dxz
4

6
İstihdam Düzeyi
(milyon)

Kaynak: Cambel R. Mc. Connel, Stanly Brue, Labor Economics, 1992, s.363.

Şekil 15

Şekil 15’de, iş piyasasının üç alt iş piyasasından oluştuğunu, her üç piyasada da aynı tip
emek talebi (sekreter, maden işçisi, akademisyen vs) toplam 12 milyon işçi olduğunu
varsayalım (Emek talep eğrisi, emeğin marjinal verimliliğini göstermektedir). Ayırımcılık
sonucu, birer milyon işçinin X ve Y emek piyasalarında dışlanmakta, ayırımcılığın olmadığı Z
iş piyasasına gitmektedirler. X ve Y iş piyasalarında, birer milyon çalışan ayrıldığından bu
emek piyasalarında ücret düzeyleri We’den Wm düzeyine çıkacak, buna karşılık Z iş
piyasasında kalabalıklaşma sonucunda ücret düzeyi We’den W F’ye düşecektir. Şimdi
ayrımcılığın önlendiğini düşünelim, bunun sonucu Z iş piyasasında iki milyon işçi X ve Y iş
piyasalarına hareket edecektir. (Daha yüksek ücret için) İki milyon işçiden bir milyon işçi X iş
piyasasına, bir milyonu da Y iş piyasasına gidecek, Z piyasasında dört milyon işçi kalacak,
sonuç olarak üç iş piyasasında da ücret düzeyleri, We düzeyinde tekrar eşitlenecektir.
Ayrımcılığın önlenmesi sonucu, yalnızca çalışanların gelir düzeyleri eşitlenmeyecek,
toplumun bütün olarak refah düzeyi artacaktır. İki milyon işçinin marjinal verimliliklerinin
düşük olduğu Z iş piyasasında marjinal verimliliklerin daha yüksek olduğu X ve Y iş
piyasalarında çalışmaları toplumun bütün olarak refahını arttıracaktır. Şekillerdeki gölgelenmiş
bölgelerden de anlaşılacağı gibi, iki milyon işçinin X ve Y iş piyasalarında milli gelire yapmış
oldukları katkıların toplamı, ayrılmalardan dolayı Z piyasasında meydana gelen milli gelir
kaybından çok yüksektir. Dolayısıyla, ayırımcılığı önlemekle yalnızca gelir dağılımı daha adil
hale getirmekle kalmıyor aynı zamanda toplumun refah düzeyini bütün olarak artırıyoruz.

4.4.Ayırımcılığın Çeşitleri
Ayırımcılığı, konuları ve nedenleri açısından değişik şekillerde sınıflandırmak
mümkündür. Konuları bakımından, ücret, istihdam, mesleki ve mesleki eğitim ayırımcılığı
şeklinde sınıflandırabiliriz. Nedenleri itibariyle, ön yargıya dayalı ayırımcılık, istatistiksel ve
çalışanların yapmış olduğu ayırımcılık şeklinde sınıflandırılır. Biz ayırımcılığı nedenleri
itibariyle inceleyeceğiz.
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4.4.1. Önyargıya dayalı ayırımcılık
İşverenin sahip olduğu ön yargılara dayalı olarak yapmış olduğu ayırımcılıktır.
Garry Backer’e göre, işverenler bu tip ayırımcılık yaparak tatmin olmakta, ön
yargılarının gereğini yerine getirmekten zevk almaktadırlar. Bu tatmin duygusu, bir kişinin çok
hoşuna giden mal ve hizmeti tüketirken, tatmış olduğu hazdan faklı değildir. Fakat ayırımcılık
yapan her işverenin bu işi yaparken duymuş olduğu haz veya tatmin duygusunun derecesi
farklıdır. Backer, bu derece farkını ayırımcılık katsayısı olarak ifade etmektedir.
ayırımcılık katsayısı
işverenin ayırımcılık yapmadığı (ayırımcılık yaptığı kişilerle aynı verimlilikte) kişilere
verdiği ücret
wm = İşverenin ayırımcılık yaptığı kişilere vermiş olduğu ücret

d=
w=

di =

w
1
wm

Ayırımcılık katsayısı, daha yüksek olan işverenler, ayırımcılık yaptığı kişilere veya
kesimlere (ayırımcılık yapmadığı aynı verimlilikteki kişilere ve kesimlere nispeten) daha düşük
ücret teklif etmekte, bu kişiler bu ücret düzeyinde çalışmadığı sürece, ayırımcılık yapmadığı
kişilere iş vermektedir. Ayırımcılık katsayısı negatif olan işverenler, ayırımcılık yapılan kişi ve
kesimlere pozitif ayırımcılık yapmakta, buna tersine ayırımcılık denilmektedir. Şimdi ayırımcı
işveren davranışını ve katsayılarının iş piyasasına nasıl yansıdığını görelim;

Ayırımcılık yapılanların
ücretleri (W

Ayırımcı İş Piyasası ve Ayırımcılık Sonucu Oluşan Ücret Farkı

S1
1
0.9

0.7

S2

A
B

C

DA
Ayırımcılık Yapılan Çalışan Sayısı

Kaynak: Daniel S.Hamermesh, Albert Rees, The Economics of Work and Pay, 1993, s.478.

Şekil 16

Yukarıdaki şekil, ayırımcılık yapılan çalışanlarla, ayırımcılık yapılmayan çalışanlar
arasında ne kadar ücret farkı oluşacağını açıklamaktadır. Dikkat etmek gerekir ki, bu piyasa
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verimleri aynı olmasına rağmen, ayırımcılığa maruz kalan çalışanları göstermekte, ayırımcılık
yapılmayanların ücretini 1 olarak almaktadır.
WA
WB
D
S1, S2
WB
1

= 1 Ayırımcılık yapılmayan çalışanlara verilen ücret
= Ayırımcılığa uğrayan çalışanlara verilen ücret
= Ayırımcılık yapılan çalışanlara olan emek talep eğrisi.
= Değişik düzeylerde ayırımcılığa uğrayan emek arzı
= Ayırımcı ücret oranı

D emek talebi; ayırımcılık yapılmayanlara verilen ücret 1 olarak alınıp (ayırımcı
piyasanın dışında tutulduğunda) değişik ayırımcı ücret düzeylerinde ayırımcı işverenlerin sayısı
ve ayırımcılık katsayılarına bağlı olarak, önerilen iş sayısını göstermektedir. Ayırımcılık
yapılan emek arzı A noktasında olduğu takdirde, ayırımcılık yapmayan işverenler bu çalışanları
istihdam edecekler, ayırımcılık yapılan çalışanların ücretleri, yapılmayanlarla eşit olacaktır.
Ayırımcılık yapılan çalışanların emek arzı arttıkça (S1, S2) ücretler sırasıyla 0,9 ve
0,7’ye inecektir. Şu noktayı tekrar hatırlayalım ki, ayırımcı ücret düzeyi ile ayırımcılık katsayısı
ters orantılıdır. Ayırımcılık katsayısı yüksek olan işverenler için, ayırımcı ücret yeterince
düşmediği sürece, bu işverenler ayırımcılık yapmadıkları kişileri istihdam edeceklerdir (Ya hep
ya hiç).
Ayırımcılık yapılan ve yapılmayan çalışanlar arasında ne kadar ücret farkı oluşacağı iki
faktöre bağlıdır. Bunlar:
Ayırımcılık yapan işverenlerin miktarı ve ayırımcılık katsayısı (Ayırımcılık yapılan
emek talebi)
Ayırımcılık yapılan çalışan miktarı16.

Piyasa Ayırımcılık Katsayısı (PAK) =

W *A
W *B

-1

W*A = 1 Ayırımcılık yapılmayanlara verilen piyasa denge ücreti
(1’e endeksli)
*
WB =
Ayırımcılığa uğrayanların denge ücret düzeyi (0≤ W *B ≤ 1)

Yukarıdaki model, ekonomik durgunluk dönemlerinde, kadınların aile gelirini ikame
etmek amacıyla iş gücüne katılma oranlarının artması sonucunda, kadınlara karşı yapılan
ayırımcılığın artışını açıklamaktadır. Benzer şekilde Avrupa ülkelerinde çalışmak amacıyla
giden Türk işçilerinin sayısı artıkça, yapılan ayırımcılığın artışını çok güzel bir şekilde
açıklamaktadır.

16

Daniel S.Hamermesh, Albert Rees, The Economics of Work and Pay, Fifth edition, Harper Callins College Publishers,
1993, S.478-479.
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4.4.2. İstatistiksel Ayırımcılık
Bu tip ayırımcılık durumunda herhangi bir ön yargı mevcut değildir. Ayırımcılık, bilgi
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bazı genel istatistiki veriler bireylere atfedilerek, ilgili
bireyin ortalamayı temsil ettiği varsayımı altında ayırımcılık yapılmaktadır. Mesela not
ortalaması düşük olan bir sınıftan notu 100 olan bir öğrencinin iş başvurusu yaptığını
düşünelim. İşveren iş başvurusu yapan öğrencinin şahsi notunu bilmemektedir. İşveren
öğrencinin iş başvurusunun, düşük not ortalaması alan sınıfta olduğu için reddetmektedir.

4.4.3.

Çalışanların yapmış olduğu ayırımcılık

Bu tip ayırımcılıkta, çalışanlar istemedikleri bir kişiyle yeterli işbirliği yapmamakta, o
kişinin yapmış olduğu işleri sabote ederek, verimini düşürmektedirler. Mesela, bayan yönetici
istemeyen erkek çalışanların onunla yeterli işbirliği yapmaması, bayan yöneticinin verimli
şekilde çalışmasını engelleyecektir. Diğer tip ayırımcılıkların aksine, bu tip ayırımcılık
durumunda kişinin verimi gerçekten düşmektedir.

4.5.Ayırımcılığın Önlenmesi
Ayırımcılık refah kaybına yol açması yanında, gelir dağılımının bozulmasına, toplumun
belli kesimlerinde yoksulluğun oluşumuna önemli bir etki yapmaktadır. ABD’de yoksulluğun
daha çok siyah ve kadınlar arasında yaygın olmasının en önemli nedeni, bu kesimlerin maruz
kaldıkları ayırımcılıktır.
Ayırımcılığın önlenmesi, gelir dağılımını daha dengeli hale getireceği gibi, toplumun
bütün olarak refahını artıracaktır. Önlenmesi hususunda, devlet müdahalesine karşı olanlar, bu
işin kısa dönemli bir olgu olduğu, uzun dönemde piyasanın bu problemi çözeceğini iddia
etmektedirler. Bu görüşü savunanlar, ayırımcılık yapan işverenin daha yüksek ücretler ödemek
zorunda kaldığını, özellikle rekabetçi mal ve hizmet piyasasında faaliyette bulunan ayırımcı
işverenlerin maliyetlerinin ayırımcılık yapmayan işverenlere nazaran daha yüksek olacağını
ifade etmektedirler. Maliyetleri yüksek olan işverenler uzun dönemde zarar ederek, piyasadan
çekilmek zorunda kalacaklardır. Bu görüşü teorik planda kabul etsek bile, ayırımcı işverenin,
tekelci bir piyasada faaliyet göstermesi halinde, piyasanın kendi kendine ayırımcı işverenleri
elimine edeceğini savunmak mümkün değildir.
Tekelci işverenin ayırımcılık yapabileceği yüksek kârlar mevcuttur. Ayırımcılık
probleminin çözümü uzun dönemde piyasaya bırakmak Nasrettin Hoca’nın çalıya takılan
koyun yünleriyle borcunu ödemeyi vaat etmesi hikayesine benzemektedir.
Ayırımcılığın iş piyasalarında yapısallaşması, iş piyasalarının karakterini belirleyecek
ölçüde etkin hale gelmesi sonucunda, ayırımcılığın yasaklanması ve hukuki tedbirlerin alınması
zorunlu hale gelmiştir.
Irk, cinsiyet ayırımcılığının ileri boyutlarda olduğu ABD’de 1963 yılında kadınlara
karşı ayırımcılığı yasaklayan “Eşit İşe Eşit Ücret” yasası getirilmiş, erkeklerle aynı verimliliğe
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sahip kadınlara farklı ücret ödenmesi yasaklanmıştır. Aynı ülkede 1964yılında çıkarılan “Sivil
Haklar Yasası”, bu defa yalnızca ücret ödemede değil, tüm istihdam şartlarında (işe alma,
yükselme, yan ödemeler vs)her türlü ayırımcılığı yasaklamıştır. Yasanın uygulanması için “Eşit
İstihdam Komisyonu” oluşturulmuştur. 1965 ve 1968 yıllarında ABD başkanınca yapılan
düzenlemeler sonucunda; federal devletle iş ilişkisi içinde olan şirketlerin her türlü ayırımcılık
yapmaları yasaklanmış, devlete iş yapan şirketlerin, ayırımcılığı önlemeye yönelik kotalar
(affirmative action) hazırlamaları zorunlu hale getirilmiştir. Ayırımcılık yapan şirketlere federal
devlet ihale vermemektedir.
Türkiye’de her türlü ayırımcılık yapmak, hem Anayasal düzeyde, hem de yasal planda
yasaklanmıştır.
10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 İş Kanunu’nun 5.maddesi “Eşit Davranma
İlkesi” başlılığı altında ayrımcılığı yasaklamıştır. Bu maddeye göre iş ilişkisinde dil, ırk,
cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık
yapılamaz. Yasa, iş ilişkisinde veya sona ermesinde ayrımcılık yapan işverenin dört aya kadar
ücret tutarında tazminata mahkum edilebileceği hükmünü getirmektedir. Fakat ayrımcılığın
yapıldığına dair ispat yükünü işçiye yüklemektedir.
4857 sayılı yasa ayrımcılığa karşı müeyyide getirmesine ve ayrımcılığın nedenlerini
saymasına rağmen; ayrımcılığın tanımını yapmamakta, tanımı yapılmayan bir olgunun ispatını
da işçiye bırakmaktadır. Ayrıca işçilerin işe alınırken işverenin yapabileceği ayrımcılığa karşı
herhangi bir önlem ve yasaklama getirilmemektedir. Halbuki ayrımcılık büyük ölçüde işe
alınırken yapılmaktadır.
İş piyasasında ayrımcılığı yasaklayan diğer bir hüküm de 2821 sayılı Sendikalar
Yasası’nda mevcuttur. Yasanın 31.maddesine göre, işçilerin işe alınmaları belli bir sendikaya
girme veya girmeme, belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten ayrılma veya
sendikaya girme veya girmeme şartına bağlı tutulamaz.
Ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili diğer bir hüküm yine 4857 sayılı yasanın
30.maddesinde mevcuttur. Bu hükme göre elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler, her yıl
Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği miktarda özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçiyi
meslek bedeni ve ruhi durumuna uygun işte çalıştırmakla yükümlüdür.
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Asgari ücret, devletin emek piyasasına yapmış olduğu müdahale biçimlerinden biridir.
Devlet ücretin tabanını belirlemekte, belirlenen tabanın altında ücret ödemek mümkün
olmamaktadır. Asgari ücret uygulamasıyla, gelir dağılımında dengesizliğin ve yoksulluğun
ulaşabileceği nokta belirlenmekte, daha fazla mevcut veya potansiyel dengesizliğe ve
yoksulluğa müsaade edilmemektedir.
Asgari ücret, devletin vatandaşlarını koruma güdüsünün harekete geçtiği, mantıklı ve
insani tepkisini ifade etmesine rağmen, bu durum asgari ücret uygulamasının iktisadi
sonuçlarını analiz etmemize engel değildir.

5.1. Asgari Ücretin Gelir Dağılımı Ve İktisadi Refah Üzerinde Etkisi
Asgari ücreti değişik şekillerde uygulamak mümkündür. Ülkedeki tüm emek piyasaları
için uygulamak mümkün olduğu gibi, bazı alanları ve sektörleri bu uygulamanın dışında tutmak
da mümkündür veya ileride göreceğimiz gibi, 16-19 yaş grubu çalışanlar için ayrı ve daha düşük
bir ücret belirlemek mümkündür. İlk ihtimal olarak tüm ülkede ve rekabetçi emek piyasasında
uygulandığını varsayalım;
Ücret = W
SL
Wm

a

Wp

b

c

e

DL=Emeğin Marjinal Getirisi
Nd

No

Şekil 17

Ns İstihdam Düzeyi

Şekil 17’de görüldüğü gibi, Wp, piyasada emek talebi (DL) ve emek arzı (SL) sonucu
oluşmuş denge ücret düzeyini temsil etmektedir. Asgari ücretin emek piyasası denge ücret
düzeyinin altında belirlenmesi halinde (Wm<Wp) bu ücretin gelir dağılımı, yoksulluk ve
iktisadi etkinlik bakımından hiçbir etkisinin olmayacağı açıktır. Fakat piyasa üzerinde
psikolojik etkisinden halen söz edilebilir.
Asgari ücretin piyasa ücret düzeyinin üstünde belirlendiğini varsayalım;(W m>Wp) Wm
asgari ücret düzeyinde emek talebi Nd, emek arzı ise Ns miktarındadır. Asgari ücret, Ns – Nd
kadar bir emek arzı fazlasına yol açmaktadır. c – a olarak da ifade edilebilecek, bu emek arzı
fazlasının b – a kadarı ücretin artması sonucu, emek talebinin azalmasından, b – c kadarı da
ücretin artması sonucunda emek arzı artışından kaynaklanmaktadır. Fakat asgari ücretin yol
açtığı istihdam kaybı No – Nd (b – a) kadardır.
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Örnek: Asgari ücretin meydana getirebileceği istihdam kaybı
D (Emek talep fonksiyonu) = 80 – W
S (emek arz fonksiyonu) = – 40 + 39W
W: Saat ücreti milyon TL.
Piyasa denge ücreti: D = S
80 – W= – 40 + 39W

W = 3 milyon TL
İstihdam düzeyi: 77 saat
Şimdi asgari ücretin saat olarak 4 milyon TL olarak ilan edildiğini varsayalım.
D= 80 – 4 = 76 saat
S= – 40 + 39. 4 = 96 saat
İşsizlik miktarı: 96 – 76 = 20 saat
Örnekte dikkat edilmesi gereken nokta; asgari ücret 20 saat işsizliğe yol açmakla
birlikte, yol açtığı istihdam kaybı yalnızca 1’dir (77 - 76).
Asgari ücretin gelir dağılımı ve kaynakların etkin kullanımı üzerindeki etkisi, değişik
varsayımlar altında analiz edilebilir. Bu analiz, asgari ücretin tüm emek piyasalarında uygulanıp
uygulanmayacağı varsayımları altında farklı sonuçlar verecektir. Asgari ücretin tüm emek piyasalarında
uygulandığı varsayımıyla, bu uygulamanın birincil emek piyasası ve ikincil emek piyasası üzerindeki
etkilerini ve bu iki emek piyasasının kendi aralarındaki ilişkilerini inceleyelim.
Hatırlanacağı gibi, birincil emek piyasasında yüksek ücretler iyi çalışma şartları, toplu pazarlık
düzeni ve vasıflı çalışanlar mevcuttur. Buna karşılık,
ikincil emek piyasasının karakterini düşük
ücretler, yüksek işçi devri, düşük vasıf, kadın ve küçük yaşta çalıştırma oluşturmaktadır.
Asgari ücret, birincil iş piyasasında çalışanlara psikolojik güven oluştururken daha çok ikincil
emek piyasasında çalışanların durumunu düzeltmeye yönelik olarak uygulanmaktadır.
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İkincil emek piyasası

Birincil emek piyasası

SL

SL
Asgari
Ücret

W1

n1

no

W2

n2

e
Wo

DL
N1

No

N2 İstihdam
Düzeyi

DL
N

İstihdam Düzeyi

Şekil 18

Şekil 18’de görüldüğü gibi, asgari ücret, ikincil emek piyasasında etkili olmakta, birincil
emek piyasasında mevcut piyasa ücretinin altında kalmaktadır. İkincil emek piyasasında,
istihdam düzeyi No’dan N1 düzeyine inecek, fakat asgari ücret düzeyinde (W1) emek arzı da
artacağı için iş bulamayanların miktarı N2 – N1 düzeyine yükselecektir.
Bu analize göre, asgari ücretin meydana getirdiği üretim kaybı N1n1eNo bölgesi kadar
olacaktır. Fakat ikincil emek piyasasının bazı özelliklerini analiz ettiğimiz takdirde, yukarıdaki
analizin çok yüzeysel olduğu anlaşılacaktır. İkincil iş piyasasının, büyük ölçüde tecrübesiz,
vasıf seviyesi düşük, genç işçilerin yoğun olduğu bir piyasa olması yanında, dikkate alınmayan
başka özellikleri de vardır.
Birincil iş piyasasında, sendikaların ve toplu pazarlık düzeyinin hakim olması nedeniyle
emek tekeli özelliğine sahipken, ikincil emek piyasasında birincil piyasanın aksine, tek alıcı
(monopsony) karakteri ağırlıklıdır. Ayrıca, ayırımcılık büyük ölçüde birincil iş piyasasında
oluşmakta, ayırımcılığa uğrayan çalışanlar ikincil iş piyasasında iş bulabilmektedirler. Başka
bir deyişle, ikincil iş piyasasında mevcut çalışanların önemli bir kısmı verimlilikleri düşük
olmalarından değil, birincil iş piyasasında ayırımcılığa maruz kaldıkları için bu piyasada
bulunmaktadırlar. İkincil iş piyasasında bulunmak yalnızca verimlilikle ilgili nedenlere
dayanmamakta, iktisadi olmayan nedenler de büyük ölçüde devreye girmektedir. İkincil iş
piyasasında bulunuyor olmak, gelecekte de bu piyasada bulunmanın habercisi olmaktadır.
Dolayısıyla, ikincil emek piyasasının rekabetçi bir emek piyasası olmaması yanında, tek alıcı
(monopsony) emek piyasasının bazı karakterlerini taşımaktadır. Olaya bu açıdan bakıldığında
bir önceki analizimizin tersi sonuçlara ulaşılacaktır.
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MWC (marjinal ücret maliyeti)
Ücret = W

W2
Asgari

SL=AWC(ortalama ücret maliyeti)

a

W1

e

Ücret
Wo
DL= Emeğin Marjinal Getirisi
= Emek Talebi
No

N1

N = İstihdam Düzeyi

Şekil 19

Şekil 19’da görüleceği gibi, asgari ücret uygulamasından önce, tek alıcı (monopsony)
No kadar kişi istihdam edecek ve Wo kadar ücret ödeyecektir. Asgari ücretin tek alıcı emek
piyasa ücreti düzeyinin (Wo) üstünde belirlenmesi sonucu (W1), tek alıcı ücret yapıcı değil,
ücret düzeyini dışarıdan veri olarak alan bir pozisyona düşecektir. Asgari ücretin Wo’ın üstünde
bir düzeyde belirlenmesi, istihdam düzeyini No’dan N1 düzeyine yükseltecektir.
Tek alıcının marjinal ücret maliyeti (MWC), ortalama ücret maliyetinin üzerindedir.
Tek alıcı olması nedeniyle, normal piyasa emek arzı eğrisiyle muhataptır. Tek alıcı, istihdam
düzeyini artırmak için, ücreti arttırmak zorundadır. Firma, tüm çalışanlara aynı ücreti ödeyeceği
için, ilave istihdam ettiği her çalışanın maliyeti, ilave ödenen ücretin üzerinde olacaktır. Tek
alıcı, marjinal gelirin (MRP) marjinal maliyete eşit olduğu noktada (No) da istihdam düzeyini
belirleyecektir ve Wo düzeyinde herkese aynı ücreti ödeyecektir. Asgari ücret, Wo’ın üzerinde
W1 düzeyinde belirlendiği takdirde, emek arz eğrisi ON1 düzeyinde sonsuz esnek (yatay) hale
gelecektir. Bunun sonucu olarak, firma istihdam seviyesi N1 düzeyine yükselecektir.
Yukarıdaki analizlerden de görüleceği gibi, asgari ücretin istihdam ve üretim üzerindeki
etkileri büyük ölçüde, iş piyasalarının niteliğine bağlıdır. Asgari ücret iş piyasasının yapısından
bağımsız olarak da çalışanların verimini (daha iyi beslenme, daha çok motivasyon, işçi devrinin
düşmesi) artırarak emek talebini artırabilir. Ayrıca, asgari ücret sonucu maliyetlerin artması,
işveren üzerinde emeği daha etkin kullanmaya yönelik şok etkisi yapabilir17.
Asgari ücret, birincil iş piyasasıyla, ikincil iş piyasası arasındaki ücret farkını azaltarak,
bu piyasalar arasındaki geçişenliği artırarak gelir dağılımının daha dengeli hale gelmesine
yardımcı olabilir.
Asgari ücretin halen önemli bir sosyal siyaset aracı olduğu tartışılmaz. Bu uygulamanın
tüm şartlarda olumlu sonuçlar veremeyebileceğini de dikkate alarak, seçici asgari ücret
17

Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Labor Economics, McGraw-Hill Inc., New York: 1992, s.323.
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politikaları uygulamak mümkündür. Asgari ücreti tek alıcı(monopsony) emek piyasalarının
hakim olduğu alanlarda uygulamak, 16–19 yaş grubu için daha düşük bir asgari ücret
belirlemek, asgari ücretin gelir dağılımı, refahı arttırma gibi olumlu sonuçları konusunda
önceden emin olmamızı sağlayacaktır.
Ülkemizde asgari ücret 1969 yılında il bazında uygulanmaya başlarken, 1971 tarihli
1475 sayılı İş Kanunu’yla yurt çapına yayıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39.maddesi, ilgili
kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının
düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu
aracılığıyla ücretlerin asgari sınırlarının belirleneceğini belirtmektedir. Asgari ücret 16
yaşından küçükler ve büyükler için ayrı ayrı en geç iki yılda bir tespit edilir.
Asgari Ücret Komisyonu devlet, işveren ve işçi kesimlerinin beşer temsilcisinden
olmak üzere 15 kişiden oluşmaktadır. Devletin devlet vasfı yanında, ülkemizde önemli
derecede işveren vasfının da olduğu dikkate alındığında komisyonda işverenlerin ağırlıkta
olduğunu iddia etmek mümkündür. Bu bakımdan memur sendikalarının da bu komisyonda
temsil edilmesi, komisyonun yapısını daha da objektif hale getirecektir. Ayrıca asgari ücret
belirlenirken işçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi ve minimum yaşam standardı yerine,
yalnızca kendisinin minimum ihtiyaçlarının dikkate alınması ve asgari ücretin gelir vergisi
kapsamında olması bu kavramın niteliği ve sosyal yönüyle çelişmektedir.
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Tablo 7: Türkiye’de Asgari Ücretler (16 yaş üstü)
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6.1. Sendikacılık
Sendikacılığın kökenini, XI - XV. yüzyıllarda hakim olan, mesleki örgütler loncalara
kadar götürmek mümkün olmakla beraber, esas itibariyle sendikalar sanayileşme olgusuyla
birlikte ortaya çıkmışlardır.
Sanayileşmenin ortaya çıkardığı kitle üretimi, etkisini emek üzerinde göstermiş, emek
kendi özelliklerinden (vasıf, cinsiyet, yaş vs) arındırılarak kitleselleşmiştir. Liberal
düşüncelerin etkisiyle, emeğin fiyatı bir meta olarak, serbest piyasada arz ve talep şartlarına
bağlı olarak oluşmuştur. Atomize olmuş ve pazarlık gücü olamayan milyonlarca işçinin ücreti,
tek taraflı olarak işverenler tarafından belirlenmiştir. Ortaya Maltus ve Karl Marx’ın doğal
ücret olarak adlandırdığı, çalışanların ancak minimum düzeyde biyolojik ihtiyaçlarını
karşılayabilecek sefalet ücretleri ortaya çıkmıştır. İnsani olmayan ücret düzeyleri kendini
çalışma şartlarında da göstermiş, 16 saate kadar varan uzun çalışma süreleri çocuk ve kadın
emeğinin sömürülmesi liberalizm, doğal düzen, hiçbir zaman mevcut olmayacak tam rekabet
piyasası adları altında meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.
Sendikalar, XVII – XVIII yy’da İngiltere’de daha sonra Fransa, Almanya, ABD’de
başlayan sanayileşmeyle beraber ortaya çıkan, insani olmayan ücret ve çalışma şartlarına tepki
olarak oluşmuş örgütlerdir. Sendikalar günümüze kadar üç aşama geçirmişlerdir. Yasaklama
dönemi olarak adlandırılabilecek ilk dönemde;sendikalar kapitalist düzenin düşmanı olarak
görülmeye başlanmıştır. İşverenlerin sendikaları ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetleri
yanında, sendikalara üye olmak ve grev mahkemelerce suç olarak nitelendirilmiştir. Mesela,
ABD’de 1890’da işveren tekelciliğini yasaklayan ve önlemeye çalışan Sherman Yasası,
mahkemeler tarafından sendikaları da içine alacak şekilde yorumlanmıştır. Bu dönemde
işverenler için, grevlerin suç olduğunu ifade eden ve yasaklayan mahkeme kararları (injunction)
almanın hiçbir zorluğu olmamıştır. Yasaklama dönemi olarak adlandırılabilecek, bu dönem ve
anlayış, 1930’lu yıllara gelindiğinde değişmek zorunda kaldı. Üretim kapasitesinin mevcut
olmasına rağmen, yalnızca yeterli satın alma gücünün olmaması sonucu oluşan büyük iktisadi
bunalımla beraber, sendikalara bakış açısı değişmiştir.
Büyük bunalım, kapitalizmin çok üretme yanında, çok tüketmeye de ihtiyacı olduğunu,
üretilen gelirin çok büyük kısmının çok az ellerde toplanması halinde Say kanununun (her arz
kendi talebini yaratır) işlemeyeceği, kapitalizmin işçilerin üretimi yanında tüketimine de
ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır. Tüketim eğilimi yüksek olan kesimi temsil eden sendikalar hoş
karşılanmaya başlanmış, sendika kurma, sendikaya üye olma gibi pozitif sendika hakları
yasalar tarafından tanınmıştır. 1936 yılında ABD’de çıkarılan Wagner yasasıyla, işverenlerin
sendikaları ortadan kaldırmaya yönelik (sendikalı işçileri işten çıkarma, sendikaya üye olmama
şartıyla işe alma vs) işveren faaliyetleri yasaklanmış, işverene iyi niyetli olarak sendikalarla
toplu pazarlık yapma zorunluluğu getirilmiştir. Sendikaların “Magna Kartası” olarak
adlandırılan bu yasanın uygulanması için de Ulusal Çalışma İlişkileri Komitesi (National Labor
Relations Board) kurulmuştur. Büyük bunalımdan 1960’lara kadar devam eden bu dönemi
destek dönemi olarak adlandırabiliriz.
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1970’lerin başından itibaren ortaya çıkan enflasyonist eğilimle beraber sendikalara karşı
geliştirilen hoşgörülü teşvik dönemi sona ermiş, pozitif sendika özgürlükleri yerine sendikaya
katılmama gibi negatif sendika özgürlükleri vurgulanmaya başlanmış, işe girmek için
sendikalı olma (closed shop) veya işe girdikten sonra devam edebilmek için sendikaya katılma
(open shop) gibi uygulamalar bir çok ülkede yasaklanmıştır. 1970’lerde başlayıp günümüze
kadar devam eden bu dönemi müdahale dönemi olarak adlandırmak mümkündür.

6.2.Sendika Çeşitleri
Sahip oldukları felsefe, uyguladıkları strateji ve kuruluş biçimlerine göre sendikaları
sınıflandırmak mümkündür.
Felsefe bakımından sendikacılığı iktisadi sendikacılık, siyasi sendikacılık olarak iki
ana başlık halinde incelemek mümkündür. Amerikan sendikacılığının temsil ettiği iktisadi
sendikacılık daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları gibi pratik amaçlar peşinde koşar,
uzun dönemde kapitalizmi dönüştürmek gibi bir gaye gütmeyen bu anlayış genelde siyasi
faaliyetlerden uzak durduğu gibi, siyasi partilere karşı mesafeli davranmaktadır. İktisadi
sendikacılık anlayışı, benzer şekilde işverenlerle yakın ilişkilerden kaçınmakta, işyeri
yönetimine katılma, sorumluluk alma gibi, faaliyetlere girmemektedir.
İktisadi sendikacılığın aksine, siyasi sendikacılık belli siyasi partilerle, özellikle sosyal
demokrat partilerle direkt veya dolaylı ilişkilere girmekte, iktisadi amaçlar yanında siyasi
amaçlar da taşımaktadırlar. Mesela İngiltere’de İşçi Partisi’nin asli kurucuları sendikalardır.
Yüksek ücret, daha iyi çalışma şartları dışında toplumun bütününe yönelik amaçlar da taşıyan
çok fonksiyonlu yapılardır. Daha çok Avrupa ülkelerinde, özellikle İskandinav ülkelerinde
görülen siyasi sendikacılık, bu toplumların demokratik yapılarının olmazsa olmaz sivil
unsurlarından birini teşkil etmektedir. İşyeri planında yönetime katılma, sorumluluk alma,
verimliliğin artması, mesleki eğitim gibi konularda fonksiyon görmektedirler. Uygulamada
siyasi sendikacılığın, iktisadi ve siyasi değişimlere daha kolay adapte olduğu, son yıllarda
sendikacılık aleyhine gelişen konjonktüre rağmen politik sendikacılığın yükseliş trendini
koruduğunu görmekteyiz.
Siyasi sendikacılığın aksine, iktisadi sendikacılığın hakim olduğu ülkelerde (ABD’de),
sendikacılığın yeni gelişmelere ayak uyduramayıp gerilediği görülmektedir.
Kuruluşları bakımından sendikaları, mesleki ve işkolu sendikacılığı şeklinde
sınıflandırmak mümkündür. Meslek sendikacılığı, belli meslek mensuplarının (mesela berber,
ayakkabı, Tabipler Odası, Barolar Birliği vs)kurmuş oldukları sendikalardır. İşkolu
sendikacılığı ise, ilgili iş kolunda çalışan (mesela tekstil, çelik, petrol vs) kişilerin oluşturduğu
sendikalardır. Bu iki tip sendikanın örgütlenme politikaları tamamen birbirinden farklıdır.
Şekil 20b’de görüleceği gibi meslek sendikacılığı, kısıtlayıcı üyelik politikalarıyla
ücretleri yükseltmeye çalışır.
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Şekil 20

Mesela, tabipler odası ve barolar birliğine yalnızca tıp fakültesi ve hukuk fakültesi
mezunları üye olabilirler18. Meslek sendikacılığının aksine, işkolu sendikacılığı ilgili işkolunda
mümkün olduğu kadar çok çalışanı üye olarak organize etmeye çalışır. Ne kadar çok kişiyi üye
yapabilirse, emek tekeli olma gücünü o oranda artırabilir. Şekil 20a’dan da görüleceği gibi,
işkolu sendikası emek tekeli olma gücünü kullanarak piyasa fiyatının üzerinde (Wu > Wo) ücret
elde etmeye çalışır. Bu başarı ne kadar çok işçiyi aynı işkolunda örgütleyebildiğine bağlıdır.

6.3.Sendikaların Toplu Pazarlık Stratejileri
Toplu pazarlık, taraflardan birinin muhakkak işçi sendikasının olduğu, diğer tarafın
bazen işveren ve onun temsilcilerinin veya işveren sendikasının olduğu dinamik bir süreçtir.
Bu süreç, iki taraflı olarak başlamakla birlikte, anlaşmazlığın çözümlenemediği durumlarda,
tarafsız bir kişinin (hakem, arabulucu) de katıldığı üçlü bir sürece dönüşür.
İşçi sendikasını hukukçu, iktisatçı danışmanları olan sendika yöneticileri temsil
ederken, işvereni hukukçu ve iktisatçılarıyla beraber iş yeri yöneticileri temsil etmektedirler.
Pazarlık sürecinde, sendikalar bir önceki dönem toplu sözleşmesi üzerinde bazı düzenlemeler
yapmak isterler, daha sonra bu talepler tartışılır, anlaşma olduğu takdirde anlaşma imzalanır.
Yazılı olan bu anlaşmalar, iki, üç sayfada oluşabileceği gibi, bazen yüzlerce sayfa olabilir19.
Uygulamada bir toplu sözleşme üç ana bölümden oluşmaktadır. Tarafların statüsü ve işyerinin
kapalı veya açık (closed shop, union shop, open shop) işletme olduğuyla ilgili bilgiler ilk
bölümü oluştururken, ücretler, çalışma şartları ve işte yükseltilmeyle ilgili hükümler ikinci
bölümü oluşturur. Üçüncü bölümde toplu sözleşmenin kapsamı ve uygulanmasıyla ilgili
problemlerin nasıl çözüleceğine dair hükümler yer alır.

18
19

Champbell R. Mc Conell, Stanley L. Brue, Economics, Mc. Graw-Hill, Inc.New York: 1993, s.541.
Mc.Connel, Brue, Economics,
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Sendikaların temel amacı, daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları elde etmektir.
Bu amaçlarını gerçekleştirmek için bir önceki toplu sözleşme, işverenin ödeme gücü, benzer
işlerde diğer işverenlerin vermiş olduğu ücretler, enflasyon, ülkedeki genel işsizlik düzeyi gibi
kıstasları kullanabilirler.

6.3.1. Sendikaların İşverenlere Karşı Stratejileri
Sendikalar, toplu pazarlık sürecinde işverene karşı işbirliğine yönelik bir strateji
izleyebileceği gibi, onunla çatışmacı ilişkiye de girebilir. Düşük kâr yüksek rekabet ve
işsizliğin olduğu iş kollarında;sendikaların işverenle çatışmacı bir strateji izlemesi sonucunda
grev ilan edecek (işçilerin toplu olarak iş bırakmaları) ödeme gücü olmayan işveren grev
kararına karşı lokavt ilan edecek (işçilerin toplu işten çıkarılması), belki de işyeri kapatılacaktır.
Bu sonuçtan her iki taraf da zarar görecektir.
Ödeme gücü olmayan işverene karşı, çatışmacı bir strateji yerine işbirliğine yönelik bir
strateji izlenebilir. Bu bağlamda, verimliliği arttırma vaadiyle ücret artışı ve daha iyi çalışma
şartları talebi daha yerinde olabilir. Verimliliği artırmaya yönelik olarak, sendikalar iş yeri
yönetiminde görev ve sorumluluk alabilecekleri gibi, üyelerinin verimliliğini artırabilecek
mesleki eğitim gibi bazı programlar da uygulayabilir.
Yüksek tekel kararlarının ve ücretlerin düşük olduğu iş kollarında, işverene karşı
işbirliği stratejisi yerine çatışmacı bir strateji izlenebilir. Bu şartlarda yüksek kâr oranlarına
sahip işverenler, sendika şartlarını kabule zorlanacaktır. Grev sonucu üretim duracak, yüksek
kârlara sahip işveren bu kârlardan olacağı gibi, piyasayı da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
gelecektir.
Uygulamada, sendikaların işverenlere karşı uyguladıkları stratejileri, mevcut ekonomik
şartlardan çok, sendikaların sahip oldukları felsefeler belirlemektedir. İktisadi sendikacılık
anlayışına sahip sendikacılar, genel olarak çatışmacı bir strateji izlerken, siyasi sendikacılık
anlayışına sahip sendikacılar (Avrupa ülkelerinde) şartlara bağlı olarak işbirliğine yönelik veya
çatışmacı stratejiler izleyebilmektedirler.

6.3.2. Toplu Pazarlığın Konularına İlişkin Stratejiler
Toplu pazarlık sürecinde, sendikalar işverenin getirmiş olduğu sınırlamalar yanında,
kendi amaçlarının getirmiş olduğu sonuçlarla da sınırlıdırlar. Mesela, daha yüksek ücret
taleplerini, kabul ettirdikleri takdirde, bir kısım üyelerin işsiz kalmasına katlanmak zorunda
kalacaklardır veya üyelerin tümünü istihdam ettirmek istiyorlarsa, daha düşük ücretlere razı
olacaklardır. Bu bakımdan işverenin direnci dışında kendi istemlerinin arasında da bir seçim
yapmak zorunda kalacaklardır. Bu seçenekler:
Sendikanın tüm üyelerini istihdam etme
Tüm ücret gelirini maksimize etme
Ücret oranını maksimize etme
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Aşağıdaki şekil 21’de de görüleceği gibi sendika tüm üyelerinin istihdam edilmesini
istiyorsa (N1), bunu ancak W1 ücret düzeyini kabul ederek yapabilecektir. Sendika tüm ücret
gelirlerinin toplamını maksimize etmek istiyorsa, bunu W2 düzeyinde ücreti kabul ederek
yapabilir. Eğer ücret düzeyini maksimize etmek istiyorsa, bunu ancak N3 istihdam düzeyini
kabul ederek yapabilir20.
Sendika Maksimizasyonu
Ücret
Düzeyi

W3
W2

W1

MR = Emeğin Marjinal Getirisi
DL = Emek Talebi
N3
N2
N1 İstihdam Düzeyi
Kaynak: Roger Leroy Miller, Economics Today, s.376

Şekil 21
Başka bir deyişle ücret ve istihdam düzeyleri arasında tersine bir ilişki mevcuttur. Bunu aşağıdaki
şekil daha açık bir şekilde göstermektedir.

W

SL

Wu

We

DL
N2

N1
Şekil 22

20

Roger Leroy Miller, Economics Today, Harper Row Publishers, New York: 1985, s.376.
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Sendika piyasa ücretinin (emek arz ve talebinin eşit olduğu We ücret düzeyi) üzerinde
(Wu) bir ücret talep ettiği takdirde, bu düzeyde emek talebi N2 olacaktır.
İstihdam ve ücretler arasında oluşan bu çelişki, sendikanın emek talebi üzerinde bir
etkisinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Sendikaların emeğin verimini artırabilecek
işbirliği stratejisi emek talebi üzerinde etkili olabilir. Hemen şunu belirtelim ki;teknik bir konu
olmakla birlikte, ücret ve istihdam düzeyleri arasındaki çelişki mal – hizmet ve iş piyasasının
her ikisinin de rekabetçi olması halinde söz konusudur. İşverenin mal ve hizmet piyasasında
tekel veya emek piyasasında tek alıcı olması halinde bu çelişki olmaz. Bu durumlarda
sendikaların işbirliği stratejisi yerine, çatışmacı bir strateji izlemesi daha doğru olacaktır.

6.4.Sendikaların Gelir Dağılımı Ve Refah Üzerine Etkileri
Sendikalar ve toplu pazarlığın iktisadi etkileri konusunda ileri sürülen fikirlerin büyük ölçüde
ideolojik kaygılar taşıdıkları görülmektedir.

6.4.1. Olumsuz görüşler
Sendikaları ve toplu pazarlık düzenini piyasa ekonomisinin mantığına aykırı bulan ve
piyasa ekonomisinin işleyiş mekanizmasını bozduğunu iddia eden muhafazakar iktisatçılara
göre, sendikalar kaynak dağılımını bozan ve verimliliği düşüren yapılar olmaktadır.
Sendikal Yüksek Ücretlerin Emeğin Dağılımına Etkisi

Ücret
Düzeyi

Ücret
Düzeyi

Wu
Wn

A

Wn

B

D
Ws

C

E
Dn=MRP

N2

N1

N

Du=MRP

N1

a. Sendikalı Sektör

N2

N

b. Sendikasız Sektör

Kaynak: Campbell R. Mc Connell, Stanley L. Brue, Economics, s.682.
Şekil 23

Bu iktisatçılar, sendikaların daha çok emek istihdam etmek amacıyla emekten tasarruf
eden teknolojik gelişmelere karşı çıktığını, toplu pazarlık yoluyla getirmiş oldukları kurallarla
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verimlilik yerine, kıdem esasını (işe alma, işten çıkarmada) getirdiklerini iddia etmektedirler.
Bu iktisatçılara göre, sendikaların daha da büyük zararı grevdir. Grev nedeniyle işler durmakta,
iş günü ve üretim kayıpları olmaktadır21.
Sendikalar toplu pazarlık yoluyla elde etmiş oldukları daha yüksek ücret (Şekil 23-a,
Wu) düzeyinde emek talebi N2 düzeyine gerileyecektir. Bu gerileme sonucunda sendikalı
sektörde N1-N2 kadar işçi işsiz kalacak, bu işçiler sendikasız kesime gidecek orada emek arzını
artırarak ücretlerin Ws düzeyine düşmesine sebep olacaktır. Sendikalı kesimdeki işsiz kalan
işçilerin, bu sektörden ayrılmaları sonucu, bu sektörde A + B + C kadar üretim kaybına yol
açılacaktır. Halbuki bu işçilerin sendikasız kesimde istihdam edilmeleri sonucu D + E (Şekil
23/b) kadar bir üretim artışı olacaktır. Kesimler arası bu hareketlilik sonucu, B kadar net üretim
kaybı olacaktır. Başka bir deyişle, sendikalı kesimde daha verimli olan bazı işçilerin bu sektörde
işsiz kalmaları sonucu sendikasız kesime gidecekler, bu kesimde azalan marjinal verimlilik
yasası (kalabalıklaşma etkisi) sonucu verimlilikler daha düşük olacaktır. Yukarıda belirtmiş
olduğumuz ortodoks iktisatçıların sendikalar hakkındaki görüşleri objektif olmaktan uzak, tek
yanlıdır.

6.4.2. Olumlu görüşler
Sendikaların emekten tasarruf eden teknolojik gelişmeleri önlediği görüşü, üretim
fonksiyonunun ikame faktör kullandığı varsayımına dayanmaktadır. (makine-teçhizat yerine
emek, emek yerine makine-teçhizat kullanabilirler) Halbuki üretim fonksiyonun tamamlayıcı
(her iki üretim faktörünü de beraberce kullanma) olduğunu varsaydığımızda, makine-teçhizatın
verimini arttıran teknolojik gelişmeler, daha fazla makine-teçhizat kullanımı yanında, daha
fazla emek kullanımını da beraberinde getirecektir. Aynı şekilde, emeğin verimini arttıran
gelişmeler (daha iyi eğitim, bilgi-beceri donanımı) emeğin kullanımını arttıracaktır.
Ortodoks iktisatçılar, mal ve hizmet piyasalarında kullanmış oldukları mekanik analiz
tekniğini, emek piyasası için de kullanmak istemektedirler. Halbuki emek piyasası daha
sofistike bir yapıya sahiptir. Emek üretim faktörü olmakla beraber, bu faktörün verimini
belirleyen bir çok neden mevcuttur. İlave olarak Ortodoks iktisatçılar analizlerini piyasaların
tekelci yapılarını göz ardı ederek, tam rekabet şartlarının mevcut olduğu varsayımına
dayandırmaktadırlar.
Sendikalar ve toplu pazarlık düzeninin refah ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri
konusunda objektif ve tutarlı görüşler, ampirik araştırmalara dayalı olarak Richard Freeman
tarafından ileri sürülmektedir22.
Freeman’a göre, sendikalar ve toplu sözleşme iş yerine bir düzen getirmektedir. Toplu
sözleşme olmasaydı, işveren her işçiyle ayrı ayrı sözleşme yapacak, iş yerinde işçi sayısı kadar
sözleşmenin uygulanmasından dolayı kargaşa meydana gelecekti. Çalışanların tek başlarına
işten atılma korkusuyla dile getiremedikleri iş yeriyle ilgili sorunlarını, sendikalar işveren
nezdinde dile getirmektedir. Dolaylı da olsa çalışanların yönetime katılımını sağlayan bir
21
22

Mc.Connel, Brue, Economics, s.681.
Richard Freeman, L. Medoff, What Do Unions Do? Basic Books, Ins., USA: 1984.
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mekanizma oluşturarak çözmektedirler (Collective voice). Çalışanların sorunlarının dile
getirilerek çözülmesi onların iş memnuniyetini artırmakta, iş değiştirme sıklıklarını (işçi
devrini) azaltmaktadır. İş memnuniyeti ve düşük işçi devirlerinden dolayı iş tecrübesinin
artması, çalışanların iş yeri verimliliğini artırmaktadır.
Ayrıca, sendikalar mensuplarına mesleki eğitim vererek, onların verimini arttırdığı gibi,
getirmiş oldukları kıdem esasına göre yükselme kuralı gereği, daha bilgili ve tecrübeli işçiler,
bilgi ve becerilerini yeni işe girenlere aktarmada bir sakınca görmemektedirler.
Sendikalar hakkında olumlu görüşe sahip olan düşünürlere göre, sendikaların ve toplu
pazarlık düzeninin verimliliği arttırıcı etkileri olumsuz etkilerinden daha ağırlık kazanacaktır.
Şekil 24’den de görüleceği gibi, sendikalar ve toplu pazarlık düzeninin çalışanların
verimini arttırması sonucu, emek talebi Do’dan D1’e yükselecek, istihdam düzeyi ve toplumun
refahı artacaktır.
W
S
W1
Wo

D1
Do

No

İstihdam Düzeyi
N1
Şekil 24

Ayrıca, sendikaların teknolojik gelişmeleri dolaylı da olsa olumlu yönde etkileyeceği
iddia edilmektedir. Yüksek ücretler sonucu maliyetleri artan işverenler daha ucuz üretim
yöntemleri peşinde koşacak, araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapacaktır (Şok
etkisi).
Sendika karşıtı ve sendika taraflısı görüşleri karşılaştırdığımızda, sendika karşıtı
görüşlerin ampirik araştırmalara dayanmaksızın, teorik planda (tam rekabet piyasası
varsayımları altında) ortaya atılan fikirler oldukları görülecektir. Buna karşılık, sendikalar ve
toplu pazarlık düzeni hakkında olumlu görüşler ortaya atanlar ve özellikle Richard Freeman,
ileri sürdükleri görüşlerini yüzlerce ampirik araştırmaya dayandırmaktadır. Dolayısıyla
sendikaların ve toplu pazarlık düzeninin toplumsal refah ve istihdam üzerinde olumlu
etkilerinin olduğunu iddia etmek daha doğru bir seçim olacaktır.
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Sendikalar, toplumsal refah üzerindeki etkileri yanında, gelir dağılımı üzerinde de
önemli etkilere sahiptirler. Sendikalar gerek emeğin verimini artırarak ve gerekse de toplu
pazarlık güçleri sayesinde fonksiyonel gelir dağılımını emeğin lehine değiştirmektedirler.
Sonuç olarak milli gelirden emeğin aldığı pay artmaktadır. Buna karşılık sendikaların emeğin
kendi içindeki gelir dağılımına etkisini ayrıca analiz etmek gerekir. Hatırlanacağı gibi,
sendikalar ve toplu pazarlık düzeni yüksek ücretler ve iyi çalışma şartlarının mevcut olduğu
birincil emek piyasasında hakim olmakta, düşük ücretler ve kötü çalışma şartlarının olduğu
ikincil iş piyasasında ücret ve çalışma şartları toplu pazarlık yerine işverenlerce tek taraflı
olarak belirlenmektedir. Birincil emek piyasasıyla ikincil emek piyasası arasındaki ücret ve
çalışma şartları farkları, yalnızca sendikaların varlığından kaynaklanmamaktadır. Bu fark
büyük ölçüde birincil iş piyasasında bulunan vasıflı mavi yakalı işçilerin sendikalı olmasından
ve sendikaların getirmiş olduğu verimlilik artışlarından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle,
birincil ve ikincil iş piyasasında çalışanlar arasındaki gelir farkları yalnızca sendikaların
varlığından değil, sendikalı işçilerin daha vasıflı olmasından ve sendikaların getirmiş olduğu
verimlilik artışlarından kaynaklanmaktadır. Çalışanların kendi içlerindeki önemli gelir
eşitsizliğinin nedeni büyük ölçüde sendikalar değildir.
Ayrıca, sendikalar firma içinde ve firmalar arasında oluşan ücret farklarını
azaltmaktadır. Firma içinde, sendikaların yokluğunda işverenin aynı işleri yapan veya aynı
gayreti gerektiren işleri yapan işçilere kişiye göre farklı ücretler ödemesi mümkündür.
İşverenlerin ücretleri kişiye göre ödeme eğilimi içinde olmalarına rağmen, sendikalar çalışanlar
arasında dayanışmayı sağlamak için ücretlerin işe bağlı olarak ödenmesini isteyecektir. Bu
noktada sendikacılığın ayrımcılığı önlemek gibi başka bir olumlu fonksiyonu ortaya
çıkmaktadır. Sendikalar yalnızca firma içinde değil, firmalar arasındaki ücret farklarını
önlemeye çalışmaktadırlar. Firmalar arası oluşan ciddi ücret farkları sendikaların bu ücret
farklarını muhafaza ve ücretleri daha da iyileştirme yeteneklerini azaltmaktadır. Çünkü bu
durumda daha yüksek ücret ödeyen firmaların daha düşük ücret ödeyen firmalarla rekabet
etmesi güçleşmekte, yüksek ücret ödeyen firmalar ücreti düşürme yolunda sendikalara ciddi
baskılar yapmaktadırlar23. Bu nedenden dolayı sendikalar ücretlerin firmalar arasında rekabet
nedeni olmasını istememekte, firmalar arasında standart ücret politikaları izlemektedirler.
Yapılan çalışmalar sendikaların toplu pazarlık güçlerini kullanmaları sonucu, %1 oranında
ücret farkına yol açarken, ücret standardizasyonuna gitmeleri sonucu ücret farklarının %4
oranında azaldığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, çalışanların kendileri arasındaki ciddi
ücret ve gelir farklarının nedeni sendikalar değildir. Sendikalar ve toplu pazarlık düzeni ortadan
kalktığı takdirde, düşük gelirli çalışanların gelirleri artmayacak yalnızca sendikalı çalışanların
ücret ve gelirleri düşecektir.

6.5. Sendikalaşmayı Belirleyen Değişkenler
Bir ülkede sendikaların gücünü farklı şekillerde ifade etmek mümkün olmakla beraber,
toplam sendikalı çalışan sayısının işgücüne bölümüyle elde edilen sendikalaşma oranı en çok
kullanılan kriteri oluşturmaktadır. Sendikalaşma oranını bağımlı değişken olarak
düşündüğümüzde işsizlik, enflasyon, işgücünün yapısı, iş mevzuatı, kamuoyu sendikaların
23

Mc Connel, Brue, Economics, s.684.
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örgütlenme faaliyetleri, uygulanan iktisat politikaları, hükümet biçimleri ve işveren karşıtlığı
gibi bağımsız değişkenler24 sendikalaşma üzerinde belirleyici olmaktadır.
Enflasyon, çalışanları satın alma güçlerini koruma amacıyla sendika üyesi olmaya
iterken, işsizliğin artması, işten atılma kuşkusuyla çalışanları sendikalardan uzak tutmaktadır.
İşgücünün üç sektör yasası gereği sanayi kesiminden hizmet kesimine kayması
sendikacılığı zayıflatmaktadır. Hizmet kesiminde çalışanların çoğunluğu kendilerini işçi olarak
görmemekte, sendikalara üye olmamaktadırlar. İşgücünün sektörel yapısı yanında, yaş ve
cinsiyet yapısı da sendikalaşma nispetini etkilemektedir. Kadınlar ve gençlerin iş değiştirme
sıklıklarının (işçi devrinin) yüksek olması ve sık sık iş piyasasından ayrılmaları onların
sendikalaşma eğilimlerinin düşürmektedir. Sendikacılık ve toplu pazarlıkla ilgili mevzuatın
sendikalar ve sendikalaşma lehine hükümler içermesi tabi olarak sendikacılığın gelişimini
olumlu etkilemektedir. Uygulanan iktisat politikalarının da sendikalaşma üzerinde önemli etkisi
mevcuttur. Satın alma gücünü kısmaya yönelik anti enflasyonist yeni liberal politikaları
sendikalaşmayı olumsuz etkilerken, satın alma gücünü artırarak işsizliği önlemeye çalışan
Keynesci politikalar sendikalaşmayı olumlu etkilemektedir. Benzer şekilde iktidarda sosyal
demokrat partilerin mevcudiyeti sendikalaşmayı olumlu etkilerken, iktisat politikasını tamamen
piyasa ekonomisine bağlayan muhafazakar iktidarlar sendikalaşmayı olumsuz etkilemektedir.
İşveren karşıtlığının yoğunluğu ve sendikaların örgütlenme faaliyetleri sendikalaşmayı
etkileyen diğer faktörlerdir. İşverenlerin işyerlerini sendikasızlaştırmaya yönelik faaliyetlerinin
artışı sendikalaşmayı olumsuz etkilerken, sendikaların örgütlenmeye yönelik faaliyetlerini ve
harcamalarını artırmaları sendikacılığı olumlu etkilemektedir.
Grev de sendikalaşmayı etkileyen ilginç bir değişkeni oluşturmaktadır. Verileri yeterli
olmamasına rağmen, ABD verisiyle yapılan lineer regrasyon analizinde grevin sendikalaşmayı
olumlu etkilediği görülmektedir25. Grev dönemlerinde sendika liderleri karizmatik görünüm
sergilemekte, sendikalar hak arayışı içinde sürekli gündemde bulunmaktadırlar. Bu durum
çalışanlar nezdinde sendikaların cazibesini artırmaktadır.

24

25

Recep Seymen, Endüstri İlişkilerinin Dönüşümü ve ABD Sendikacılığı Üzerine Bir İnceleme, Filiz
Kitabevi, İstanbul, 1997, s.16-19.
Recep Seymen, “Strike is Good For Labor Unions” Sosyal Siyaset Konferansları 41-42.Kitap, Çantay
Kitabevi, İstanbul 1998, s.139-150.
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7.1. Türkiye’de Sendikacılık
Ülkemizde sendikalaşma hareketlerini 19.yüzyılın başlarına kadar götürmek
mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme hareketi 19.yy. ile başlamış, bu hareketin
devlet veya devlete ait kurumlarca başlatılması ve kapitalist bir sınıfın mevcut olmaması, Batı
ülkelerinde sanayileşmeyle beraber çalışanların yaşamış olduğu büyük sefalet ve emek
sömürüsünün ülkemizde de yaşanmasını önlemiştir. Devletin belli bir sosyal sınıfın elinde
olmayışı ve aydın-otoriter niteliği kendini çalışma ilişkileri ve sendikal gelişmelerde de
hissettirmiştir. Zaman zaman çalışanların örgütlenmesini ve grev yapmalarını yasaklayan
düzenlemeler getirildiği gibi, çalışanların örgütlenmesini teşvik eden ve emek sömürüsünü
engelleyen düzenlemelerin de getirildiği görülmektedir. Batılı ülkelerde sendikalaşma ve toplu
pazarlıkla ilgili yasal değişimler kapitalist iktisadi sistemin ihtiyacı doğrultusunda gelişirken,
aynı hükmü ülkemiz için de vermek mümkün değildir. Mesela batılı ülkelerde sendikaların
yasal olarak tanınması ve toplu pazarlık düzeninin oluşturulması; 1930’larla beraber başlayan
ve yeterli satın almak gücünün olmaması sonucu oluşan büyük iktisadi bunalımla yakından
ilişkilidir. Sendikalar ve toplu pazarlık düzeni yüksek ücretlerin ve dolayısıyla yeterli satın alma
gücünün oluşumunu sağlayan araçlardan biri olarak görüldü. Ülkemizde ise sendikalar ve toplu
pazarlık düzeniyle ilgili yasal gelişmelerde, devletin bekâsı ve kamu düzeniyle ilgili kaygıların,
batılı kurum ve devletlerden gelen baskıların ve bazen de keyfi uygulamaların rol oynadığı
görülmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme hareketinin 19.yy.ın ilk çeyreğiyle beraber
büyük ölçüde devlet eliyle başlatıldığı ileri sürülebilir. Dokuma, tersane, kömür, demiryolları,
askeri araç ve gereçlerin üretimi vs. alanlarda yüzler ve bazen de binlerle ifade edilebilecek
işçilerin çalıştırıldığı görülmektedir (mesela 1805’de yalnızca Trabzon-Beyazıt yolunda 2000
işçi çalışmaktadır). Düşük ücretler, kötü çalışma şartları nedeniyle oluşabilecek örgütlenme ve
grev hareketlerini önlemek amacıyla, 1845’de yürürlüğe giren Polis Nizamnamesi’nin
12.maddesi, çalışanların örgütlenmesini ve greve gitmelerini yasaklamıştı26.
Bu olumsuz yasal gelişmeye rağmen, 1965’te Dilaver Paşa Nizamnamesi, 1869’da
Maadin Nizamnamesi’yle kömür ocaklarında çalışan işçilerin çalışma şartlarını iyileştiren
hükümlerin getirildiği görülmektedir. 1876 yılında yürürlüğe giren zamanın Medeni ve Borçlar
Kanunu Mecelle’de ücretin önceden belli olması ve ayni olarak ödenmesinin yasak edilmesi
gibi çalışanlar lehine sayılabilecek hükümler mevcuttur.
Konuyla ilgili yapılan çalışmaların bazıları 1872 yılında Kasımpaşa Tersane işçilerinin
yapmış olduğu grevi ilk grev olarak kabul ederken, bazıları da aynı yıl Beyoğlu Telgrafhanesi
işçilerinin yapmış olduğu grevi ilk grev olarak kabul eder27. 1872-1907 yılları arasında elli
grevin yapıldığı tespit edilmiştir. Düşük ve ödenmeyen ücretler, uzun çalışma süreleri, hafta
tatili istemlerinin grevlerin önemli nedenleri olduğu görülmektedir. Kamu kesimindeki
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Oya Sencer, Türkiye’de İşçi Sınıfı, Habora Kitabevi, İstanbul 1969.
Mesut Gülmez, Türkiye’de Çalışma İlişkileri, Sevinç Matbaası, Ankara 1989.
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grevlerde devletin imkanları ölçüsünde işçi taleplerini karşıladığı, yabancı firmaların hakim
olduğu özel kesimde istemlerin karşılanmadığı görülmektedir.
1894 yılında askeri fabrikalarda çalışan 4000 kadar işçinin kurmuş olduğu Amele-i
Osmani Cemiyeti ilk gerçek işçi örgütü olarak kabul edilmektedir. Fakat bu cemiyet siyasi
faaliyette bulunduğu gerekçesiyle kapatılmıştır.
1908 yılında II. Meşrutiyetle gelen eşitlikçi ve özgürlükçü hava, grevlerin sayısını
artırdığı gibi, niteliğini de değiştirmişti. Bir yıl içinde sayısı 110’u geçen grevler İstanbul,
Selanik ve İzmir gibi merkezlerde özellikle ulaşım ve maden alanlarında başlayarak, ülkenin
tümüne yayılmıştır 28 . Yüksek ücret, çalışma sürelerinin azaltılması, mesai ücreti gibi grev
nedenleri yanında, işçi örgütlerinin işverence tanınması istemi ilgi çekmektedir. Çoğunluğu
Türk olmayan personel tarafından yürütülen Anadolu Demiryolları İşçileri Sendikası 19
Ağustos 1908’de kurulmuştur. II. Meşrutiyetin örgütlenme ve grev anlamında getirmiş olduğu
özgürlükçü hava 1909 yılında çıkarılan Tatil-i Eşgal Kanunu ile son bulmuştur. Bu kanunla
beraber kamu kesiminde ve kamu hizmeti niteliğinde hizmet üreten şirketlerde örgütlenme ve
grev yapma yasağı getirilmiştir.
Cumhuriyetle beraber milli bir toplum ve ekonomi oluşturma mecburiyeti, çalışanların
örgütlenme ve grev ihtiyaçlarını ikinci plana itmişti. Milli bir girişimci kesimin olmaması
yanında, artık emeği sömürecek yabancı şirketler de mevcut değildi.
1936 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu daha çok sanayi ve inşaat kesiminde
çalışanların (mavi yakalıların) bireysel planda iş ilişkilerini ve haklarını düzenlerken, 1947
yılında çıkarılan Sendikalar Yasası çalışanların örgütlenmesiyle ilgili Cumhuriyet dönemi ilk
yasasını oluşturmaktadır. 1947 yılı Sendikalar Yasası ile, mavi yakalı çalışanlara önceden izin
almaksızın sendika kurma, sendikaya katılma hakkını getirmektedir. Bu yasa grev ve lokavt
hakkını içermemektedir. 1952 yılında Türk işçi hareketinin en büyük kuruluşu olan Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) kuruluyor.
1961 Anayasası ve 1963’te çıkarılan 274 sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu Pazarlık ve
Grev yasalarıyla sendikal özgürlükler ve grev hakkı tam anlamıyla getirilmişti. 1961
Anayasası’nın 46.ve 47. Maddeleri sendika kurma, toplu pazarlık ve grev hakkını anayasal
planda tanıyarak düzenlemişti. 274 sayılı Sendikalar Yasası, memurlar dışında tüm çalışanlara
sendika kurma ve sendikalara katılma hakkını tanırken, 275 sayılı yasa toplu pazarlık ve lokavt
hakkını düzenlemekte ve tanımaktadır.
1980 askeri darbesiyle beraber, özellikle toplu pazarlık ve grev hakları askıya alınmış,
1983 yılına kadar toplu uyuşmazlıklar Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözümlenmişti. 1983
yılında 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Grev ve Toplu Pazarlık yasaları yürürlüğe girdi.
Bu yasalarla beraber, bir önceki döneme göre sendikal özgürlükler, toplu pazarlık ve grev
haklarının kapsamı daraltılmıştır. Sendikalara siyasi faaliyette bulunma, siyasi partilerle ilişki
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Gülmez, a.g.e., s.795-96.
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kurma, onların sembollerini kullanma yasağı getirilirken, nitelik ve alan itibarıyla grev hakkına
birçok sınırlamalar getirilmiştir.
2822 sayılı Grev ve Toplu Pazarlık Yasasıyla, Bakanlar Kurulu’na genel sağlık, kamu
düzeni gibi gerekçelerle altı ay boyunca grevi erteleme yetkisi verilmektedir. Altı ayın sonunda
tarafların anlaşamaması halinde anlaşmazlık zorunlu tahkim şeklinde Yüksek Hakem Kurulu
tarafından çözülmektedir. Bakanlar Kurulu’na istisnai olarak verilen bu yetkinin çok sık şekilde
kullanıldığı görülmektedir.
Ülkemizde sendikalaşmayla ilgili sağlıklı veri elde etmek çok zordur. Değişik
kaynaklarca yayınlanan verilerde sendikalaşma oranları %10 ile %70 arasında değişmektedir.
Halbuki bu rakamlar arasında hiçbir ilişki veya yakınlık yoktur. Aşağıdaki Tablo 8’de verilen
sendikalaşma oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayınlarından elde edilmiştir.
Verilen sendikalaşma oranları çok abartılı görülmektedir. Hatırlanabileceği gibi, sendikalaşma
oranı toplam sendikalı çalışan sayısının işgücüne (toplam sivil istihdam miktarı + işsizlerin
miktarı) bölünmesiyle elde edilmektedir.
Bakanlık, işgücü yerine potansiyel olarak sendikalaşabilir işgücü adı altında SSK’nın
kapsamındaki işçi sayısını kullanmaktadır. Halbuki ülkemizdeki işgücü miktarı bakanlığın
kullanmış olduğu rakamın 4-5 katı üzerindedir. Başka bir deyişle, bakanlığın vermiş olduğu
sendikalaşma oranı, gerçek rakamın 4-5 katı fazladır.
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Tablo 11: Türkiye’de Sendikalaşma
Toplam İşçi
Sayısı

Sendikalı İşçi
Sayısı

Sendikalaşma
Oranı

Ocak 1996

3.973.306

2.695.627

67,84

Temmuz 1996

4.051.295

2.708.784

66,86

Ocak 1997

4.111.200

2.713.839

66,01

Temmuz 1997

4.215.375

2.774.622

65,82

Ocak 1998

4.266.097

2.856.330

66,95

Temmuz 1998

4.327.156

2.923.546

67,56

Ocak 1999

4.350.016

2.987.975

68,69

Temmuz 1999

4.381.039

3.037.172

69,33

Ocak 2000

4.508.529

3.086.302

68,45

Temmuz 2000

4.521.081

2.468.591

54,60

Ocak 2001

4.537.544

2.580.927

56,88

Temmuz 2001

4.562.454

2.609.672

57,20

Ocak 2002

4.564.164

2.648.847

58,04

Temmuz 2002

4,572,841

2,680,966

58,63

Ocak 2003

4,686,618

2,717,326

57,98

Temmuz 2003

4,781,958

2,751,670

57,54

Ocak 2004

4,857,792

2,806,927

57,78

Yayım Dönemi

Kaynak: www.calisma.gov.tr
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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8. İŞSİZLİK VE İSTİKRAR POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

138

Giriş
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İşsizlik, iktisadi kaynakların (emeğin) atıl kalması sonucunda etkinlik problemini ortaya
çıkardığı gibi, emeğini kiraya veren çalışanlar için gelir kaybını, milli gelirden hiçbir pay
almamayı ifade eder. İşsizlik sonucu yalnızca gelir dağılımında eşitsizlik artmamakta, artan
eşitsizlikle beraber milli gelir de küçülmektedir. Arthur Okun’un ampirik gözlemlere dayalı
olarak ispatlamış olduğu Okun kuralına göre; devrevi işsizlikteki her %1’lik artış milli gelirde
%2,5 azalmaya sebep olmaktadır. Ekonominin üretim imkanları eğrisiyle durumu açıkladığımız
zaman, aşağıdaki Şekil 25’de de görüldüğü gibi ekonomi üretim imkanları eğrisi üzerinde değil,
işsizlik probleminin derinliğine bağlı olarak içeride üretim yapmaktadır. Başka bir deyişle,
ekonomi optimum noktada üretim yapmamaktadır.

Üretim imkânları
eğrisi

A

Özel mal ve hizmetler

İşsizlik
durumunda eksik
kaynak kullanımı

B

Kamu Malları
Şekil 25

Dolayısıyla işsizlik problemi önlendiği taktirde, milli gelir (toplumun refah düzeyi)
artacak ve bu geliri daha dengeli bir şekilde dağıtmak mümkün olacaktır.
İşsizlik olgusunun ortaya çıkardığı refah kaybı ve gelir dağılımında meydana getirdiği
dengesizliği açıklayabilmek için, potansiyel milli gelir, istihdam ve işsizlikle ilgili temel
kavramları açıklamak icap eder.
Bir ekonomide 16 yaş ve bu yaşın üzerindeki toplam nüfus miktarına çalışabilir nüfus
denir. Çalışabilir nüfustan çalışmak istemeyenler yanında, öğrencileri, çalışamayacak durumda
olan malulleri çıkardığımızda geriye kalan nüfus miktarı işgücünü oluşturur (istihdam edilenler
+ işsizler).
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Tablo 9
16 yaş ve üzeri
toplam nüfus
İş gücüne
katılmayanlar

Sivil
işgücü

Askerler

İstihdam
edilenler

İşsizler

İş piyasasına
ilk defa
girenler

İş piyasasına
tekrar girenler

İşten
ayrılanlar

İşten
uzaklaştırıla
nlar

Kaynak: James D. Gwartney, Richar Stroup, Macroeconomics 1980, s.143.
İşgücü içinde istihdam edilenler yanında, piyasada oluşmuş ücret düzeyinde çalışmak istemesine
rağmen iş bulamayanlar işsizleri oluşturacaklardır.

İşsizlik Oranı =

İşsiz sayısı
İşgücü (İstihdam edilenler + İşsizler)

8.1. İşsizlik Çeşitleri
İşsizlik olgusunu oluş biçimleri ve seyrine göre arızi işsizlik, yapısal işsizlik ve devrevi işsizlik
olarak üç ana başlık altında incelemek mümkündür.

8.1.1. Arızi İşsizlik
Ekonomide toplam iş sayısı toplam işgücüne eşit olsa bile (emek talebi = emek arzı),
bazı insanların bir süre için işsiz kalmaları mümkün olacaktır. Çünkü iş arayan insanların boş
bulunan ve kendilerini bekleyen işleri bulması zaman alacak, bu süre zarfında da bu insanlar
işsiz kalacaktır. İş arayan insanlarla boş işlerin birbirleriyle buluşmasının zaman alması, büyük
ölçüde boş işlerin nerede olduğuyla ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İş arayanların
bir kısmı mevcut işinden daha iyi bir iş bulmak için ayrılmakta, bazıları işten çıkarılmış, bazıları
da iklim şartları nedeniyle mevsimini beklemektedir (mevsimlik işsizlik) veya iş piyasasına
yeni girenler olacaktır.
İş arayan bu insanlar yeni işlerine kavuşunca, iş bulanların yerini benzer nedenlerle iş
arayan diğer insanlar alacaktır. Başka bir deyişle, işsizlerin kimlikleri değişecek, fakat arizi
işsizlik devam edecektir. Bu tip işsizlik önlenemez ve süreklilik arz etmekle beraber, iş piyasası
hakkında bilginin akışına bağlı olarak miktar itibarıyla değişiklik gösterecektir. Ayrıca bu tip
işsizliğin kısmen faydası vardır. İnsanlar daha az verimli oldukları işlerden ayrılıp daha verimli
olacakları işlere geçmeleri iktisadi etkinliği artıracaktır.
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8.1.2. Yapısal İşsizlik
Yapısal işsizlik durumunda da problem iş arayanlar ile boş işler arasındaki sayısal
dengesizlikten değil, iş arayanların sahip oldukları niteliklerle boş işlerin niteliği arasındaki
uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Zaman içinde talep edilen mal ve hizmetlerin niteliğinde
ve teknolojik gelişmeler sonucu meslek ve coğrafi yerleşim anlamında emek talebinin
niteliklerinde değişimler olmaktadır. Bu değişimler sonucu, bazı çalışanların sahip oldukları
niteliklerle talep edilen emeğin niteliklerinde tutarsızlık meydana gelecek uyumsuzluğun
giderilmesi zaman alacaktır.
Mesela, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması sonucu daktilo becerisi gereksiz hale
gelecek, daktilograf bilgisayar kullanımını öğrenene kadar muhtemelen işsiz kalacaktır29.
Aynı zamanda yerleşim yeri olarak da zamanla iş imkanları değişecek, iş arayanlarla
işler arasında coğrafi olarak dengesizlik meydana gelecektir. Mesela, yatırımların belli bir
bölgede yoğunlaşması sonucu, ülkenin diğer bölümlerinde insanların işsiz kalmaları gibi.
Arızi işsizlikle yapısal işsizlik arasındaki farkı anlamak zor olmaktadır. Fakat arızi
işsizlik durumunda iş arayanların nitelikleri boş işler için uygun olmakla beraber, problem
bunların buluşamamasından kaynaklanmaktadır. Yapısal işsizlik durumunda bu nitelikler
arasında uyumsuzluk mevcuttur. Bu uyumsuzluğun giderilmesi, eğitim planlaması, meslek
kursları ve emeğin mekansal olarak dağılımıyla ilgili politikalara bağlıdır. Dolayısıyla arızi
işsizlik kısa dönemli bir olguyken, yapısal işsizlik uzun dönemli çözümler gerektirmektedir.
3. Devrevi İşsizlik

Konumuz açısından asıl önemli ve önlenmesi gereken işsizlik türünü temsil etmektedir.
Bu tip bir işsizlik milli gelirde mutlak bir kaybı ifade ederken bu azalma gelirin dengesiz
dağılımını da beraberinde getirmektedir.
Milli gelirde istikrarsız bir şekilde yükseliş ve azalma şeklinde kendini gösteren iktisadi
dalgalanmalar sonucu oluşmaktadır. Ekonomide istikrarsızlık yaratan bu dalgalanmaların
nedeni konusunda çok farklı tartışmalar mevcut olmakla beraber, devrevi işsizliğin toplam
harcamalardaki (tüketim harcamaları + yatırım harcamaları + hükümet harcamaları) yetersizlik
sonucu oluştuğu kabul edilir. Uzun dönemli ücret ve fiyat sözleşmeleri fiyat ve ücretlerin
inmesini önlemekte bu durum mal ve hizmet ve emek piyasalarının otomatik olarak tam
istihdam noktasında dengeye gelmesini engellemektedir.
Nedeni ne olursa olsun, toplam harcamaların ekonominin üretim kapasitesinin altında
kalması sonucu, istihdam düzeyi tam istihdam noktasının altında kalmaktadır. Aşağıdaki Şekil
26’dan da görüleceği gibi toplam harcamaların azalması sonucu toplam talep sol tarafa
kaymakta, ekonomide istihdam düzeyi No (tam istihdam noktası)’dan N1 düzeyine
gerilemektedir.

29

Campbell R. Mc. Connel, Stanley L. Brue, Macroeconomics, Irwin Mc. Graw Hill, Boston Fourttenth edition, s.154-155.

142

Devrevi işsizlik konusunu daha açık bir şekilde inceleyebilmek için, potansiyel milli
gelir, doğal işsizlik, tam istihdam kavramlarını anlamak gerekir.
Doğal işsizlik, yapısal işsizlik ve arızi işsizliğin toplamından oluşur (doğal işsizlik =
arızi işsizlik + yapısal işsizlik) yapısal işsizlik ve arızi işsizliğin toplamına doğal işsizlik
denmesinin sebebi, bu iki tip işsizliği azaltılabilir olmakla beraber, önlenemez niteliğinden
kaynaklanmaktadır.

Fiyatlar
Genel
Düzeyi

P

S (Toplam Arz)

Do (Toplam harcamalar)

D1

Po

Tam

noktası

istihdam
(N0)

P1

N1

N0
İstihdam düzeyi

Şekil 26

Tam istihdam, herşeyden önce işsizliğin olmadığı bir durumu ifade etmemektedir. Bir
ekonomide işsizlik düzeyi, doğal işsizlik düzeyinde olduğu taktirde, o ekonomide tam
istihdamdan veya ekonominin tam istihdam düzeyinde faaliyette bulunduğundan bahsedilir.
Kısaca, tam istihdam devrevi işsizlik durumunun olmamasını ifade eder.
Ekonominin tam istihdam düzeyinde (doğal işsizlik düzeyinde) üretebileceği milli
gelire, potansiyel milli gelir denir. Potansiyel milli gelir, ekonominin üretim kapasitesini ifade
eder. Ekonominin üretim kapasitesinin tamamını kullanarak üretebileceği miktar potansiyel
milli gelirdir. Üretim kapasitesi de zamanla geliştiğine göre (iktisadi büyüme), potansiyel milli
gelir zamanla artar.
Devrevi işsizlik, reel milli gelirin potansiyel milli gelirin altında oluşması sonucu ortaya
çıkar. Başka bir deyişle, ekonomide işsizlik miktarı doğal işsizlik miktarının üzerine çıkar.
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Potansiyel
ve Reel Milli Gelir
Milli Gelir

Potansiyel

F

Reel milli gelir

E
D
C
B
A

O
Şekil 27

Zaman

Yukarıdaki Şekil 27’den de görüleceği gibi zamanla ekonominin üretim kapasitesi
gelişmekte, potansiyel milli gelir artmaktadır. Önemli olan reel milli gelirin potansiyel milli
gelirdeki gelişmelere ayak uydurmasıdır. Reel milli gelir yalnızca B, D, F noktalarında
potansiyel milli gelire eşittir. Başka bir deyişle B, D ve F noktalarında işsizlik düzeyi doğal
işsizlik düzeyindedir.
C bölgesinde reel milli gelir potansiyel milli gelirin altındadır, toplam harcamaların
düzeyi üretim kapasitesinden daha azdır, bu bölgede durgunlukla beraber devrevi işsizlik
mevcuttur. İlgili durgunluk uzun bir dönem (bir yıldan fazla) devam ettiği taktirde, bu durum
depresyon olarak adlandırılır.
A ve E bölgesinde reel milli gelir potansiyel milli gelirin üzerinde seyretmektedir. Bu
bölgelerde işsizlik düzeyi doğal işsizlik miktarının da altındadır. Aşırı istihdam olarak da
adlandırılan (çok vardiyalı çalışma, gönüllü iş bırakmaları engelleme vs) bu durumda, toplam
harcamalar üretim kapasitesini de aşmakta, ekonomi enflasyonist baskı altında bulunmaktadır.
İktisadi istikrar, reel milli gelirin potansiyel milli gelire eşitliğini ifade ede (B, D, E, F
noktaları) Bu durumu gerçekleştirmeye yönelik iktisat politikaları, istikrar politikaları olarak
adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, istikrar politikalarının amacı, işsizlik düzeyini tam
istihdam noktasında (doğal işsizlik düzeyinde) tutarak fiyat istikrarını sağlamaktır.

8.2.İşsizliğin Refah Ve Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi
Okun yasasına göre, devrevi işsizlikte meydana gelen %1’lik bir artış, milli gelirde %2,5
azalmaya neden olacaktır.
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Ekonominin tam istihdam noktasının altında (işsizlik miktarının doğal işsizlik düzeyinin
üzerinde olması) faaliyet göstermesi, mevcut potansiyelini tam olarak kullanmadığı, başka bir
deyişle, potansiyel milli gelir düzeyinde üretim yapamadığı anlamına gelir. Potansiyel milli
gelirle reel milli gelir arasındaki farkı, işsizliğin meydana getireceği gelir kaybı oluşturacaktır.
Potansiyel milli geliri bularak işsizlik sonucu oluşan refah kaybını aşağıdaki şekilde
hesaplamak mümkündür.
Ekonomide doğal işsizlik düzeyinin %6, başka bir deyişle tam istihdam noktasının %94
olduğunu varsayalım.

Potansiyel milli gelir (PM) =

Tam istihdam noktasında
toplam çalışma saati
Fiili (gerçek) toplam çalışma
saati

x Reel Milli Gelir

 Ortalama haftalık 
 x 52
(%94 işgücü) . 
çalışma saati 

x Reel Milli Gelir
PM =
 Ortalama haftalık 
 x 52
(gerçek istihdam düzeyi) .
 çalışma saati

PM =



%94 işgücü
x Reel Milli Gelir30
Gerçek istihdam düzeyi

Örnek: Devrevi işsizliğin meydana getirdiği milli gelir kaybı.
Yukarıdaki formülü ülkemize 2001 yılı için uygulayalım.

İşsizlik oranı = %85
Milli Gelir = 180 katrilyon TL.

Doğal işsizlik oranı = %6
Tam istihdam düzeyi = %94

PM =

%94 İstihdam düzeyi (tam istihdam
düzeyi)

.180 Katrilyon TL.

%91.5 (Fiili istihdam düzeyi)
Gerçekte işsizliğin toplumda meydana getirdiği refah kaybı, oluşturmuş olduğu milli
gelirdeki kayıptan çok daha fazladır. Bu durum işsizliğin yalnızca toplam refahı azaltmayla
kalmayıp gelir dağılımını da bozarak çok ciddi boyutlara varabilecek sonuçlara yol açmasından
kaynaklanmaktadır. İşsizlik yalnızca gelirin kaybına değil, kişilik ve sağlık kaybına da yol

30

Milton H. Spencer, Contemporary Macroeconomics, Worth Publishers Inc., 1990, s.130.

145

açmaktadır. Aşağıdaki Tablo 10 ABD’de %1 artan ve 6 yıl devam eden işsizliğin diğer
sonuçlarını vermektedir.
Yapılan çalışmalar, düşük gelir gruplarının işsiz kalma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu
göstermektedir. İşsizlik bu gruplar için adeta kalıtsal bir miras haline gelmektedir. Bu durum, işsizliğin
gelir dağılımında oluşturmuş olduğu dengesizliği daha da artırmaktadır. İşsizliğin gelir dağılımı
üzerindeki olumsuz etkisini enflasyonla karşılaştırırsak, işsizliğin olumsuz etkisinin çok daha fazla
olduğunu görmekteyiz. Enflasyonun olumsuz etkisi daha hafif ve toplumun yaygın kesimleri
üzerindeyken, işsizlik toplumun düşük gelirli kesimlerini çok kötü şekilde vurmaktadır.
İşsizlik oranı bir anlık işsiz miktarını vermektedir. Gelir dağılımı açısından ortalama işçinin ne
kadar süre işsiz kaldığı da önem arzetmektedir. Ortalama işsiz kalma süresi ne kadar uzarsa, işsizliğin
gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisi daha da artmaktadır. Çünkü işsiz kalma süresi ne kadar uzarsa,
kişi daha uzun süre gelirini kaybetmekle kalmamakta, işsizlik sigortası gibi ödenekler de kesilmektedir.
Bu bağlamda iş bulma ümidini kaybetmiş çalışanlardan da bahsetmek gerekir. Bu kişiler iş bulma
ümitlerini kaybetmiş olduklarından artık iş aramayı bırakmakta işsizlik rakamlarına girmemekte,
işsizlik durumları süreklilik arz etmektedir.
İşsizliğin en önemli nedeni olan durgunluk, müteşebbis gelirini de olumsuz etkilemektedir. Bu
dönemlerde müteşebbis gelirleri azalmasına rağmen, sabit gideler büyük ölçüde devam etmektedir.
Tablo 10 (1990)

Kaynak:

Sosyal Maliyet

İşsizlik Sonucu Oluşan Sosyal Travma

Toplam ölüm
Beyaz
Erkek
Kadın
Beyaz olmayan
Erkek
Kadın
Kalp hastalıklarına dayanan ölümler
Karaciğer yetmezliği
İntihar
Akıl hastanelerinde yatanlar
Erkek
Kadın
Hapishaneye girenler

46. 466
15. 571
20. 829
4. 824
5. 242
25. 498
1.159
817
3853
1472
4207

Ralph T. Bryns, Gerald W. Stone, Macroeconomics, Harper Collins College Publishers, 1993, s.133.

8.4. İşsizliğe Karşı Politikalar
İşsizliğe karşı alınacak tedbirleri büyük ölçüde işsizliğin nedenleri belirleyecektir. Satın
alma gücünün yetersizliği (talep yetersizliği) sonucu oluşan devrevi işsizlik durumunda, para
ve maliye politikaları temel çözüm araçlarını oluşturur.
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8.4.1. Devrevi İşsizlikle Mücadele
P
Fiyatlar Genel Düzeyi

S

(Toplam

Arz)

D1

Do
P1
E1
Po

Eo

işsizlik

Devrevi

miktarı
No

N1
Tam istihdam noktası

Şekil 28
Yukarıdaki şekilden de anlaşılacağı gibi, toplam harcamaların yetersiz olmasından dolayı (D0
toplam talep), ekonomi tam istihdam noktasının (N1) altında, N0 düzeyinde dengededir. N1- N0
miktarında işsizliği önlemek için toplam harcamaları artırmak gerekecektir. Bu artış sonucu toplam talep
eğrisi D0’dan D1’e kayacak, ekonomi tam istihdam noktasına ulaşacaktır. Dikkat edilmesi gereken
nokta, tam istihdam noktasından sonra toplam talebi artırıcı politikaların istihdam düzeyinde ve reel
milli gelir üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı yalnızca enflasyona yol açacağıdır. Toplam
harcamaları tam istihdam noktasında tutmak için kullanılan para politikalarının temel aracını para
miktarı oluştururken, vergi ve devlet harcamaları maliye politikalarının temel araçlarını teşkil
etmektedir.
 milli
Mal ve hizmet piyasası = Y 
 gelir

Para piyasası =


 =


C (Y – tY) + I(R) + G (Toplam harcamalar)

Ms
= Mr(r) + My(Y)
P

Y = milli gelir (toplam harcamalar)
C = tüketim harcamaları
I = yatırım harcamaları
G = hükümet harcamaları
Ms
P

= reel para arzı
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T = vergi miktarı = tY
t = vergi oranı
r = faiz haddi
Mr = Spekülatif para talebi
My = İşlem yapmak amacıyla oluşan para talebi
Ms = para arzı
P = Fiyatlar genel düzeyi
Yukarıda kapalı bir ekonomide mal ve hizmet piyasası ve para piyasası gösterilmektedir.
Ekonomi harcamalar yönüyle, bu iki piyasanın karşılıklı etkileşimi sonucu dengeye gelecektir. Para
miktarının artışı faiz oranını düşürerek mala hizmet piyasasını yatırımlar kanalıyla etkilerken (yatırımlar
artarak), mal ve hizmet piyasasında harcamaların artışı da işlem saikiyle yapılan para talebini
artıracaktır. Karşılıklı etkileşim sonucu ulaşılan denge noktasının tam istihdam noktasının altında olması
devresi işsizliğe neden olacaktır.

Maliye Politikası Araçları




Vergiler: Vergilerin (ve vergi oranlarının) azaltılması sonucu tüketim harcamaları artacak
buna paralel olarak toplam harcamalar artabilecektir.
Devlet harcamaları: Devlet harcamalarının artışı (G) aynı şekilde toplam harcamaları
artıracaktır.

Para Politikası Araçları
Para miktarının artışı, faiz oranlarını azaltacak bu da yatırım harcamalarını artıracak toplam
harcamalar artacaktır.
Toplam harcamalar artırmaya yönelik para ve maliye politikalarının etkinliği tam istihdam
noktasına kadar olacaktır. İşsizliği tam istihdam noktasının da (doğal işsizliğin) altına düşürmeye
yönelik politikalar, yalnızca enflasyona neden olacaktır.
Ayrıca bazen devrevi işsizliğin nedeni toplam talep yetersizliği olmayabilir. Ekonominin üretim
kapasitesinde meydana gelen daralmalar (mesela petrol krizi, fiziksel sermaye yetersizliği vs.) işsizliğin
nedeni olabilir. Bu durumda toplam harcamaları artırma yerine, yatırımları artırma, teknolojik gelişme,
eğitim gibi iktisadi büyümeye yönelik politikalar izlemek gerekir.
Uygulanan para ve maliye politikaları yanında, işsizliği önlemeye yönelik direkt programlar
uygulanabilir. Mesela devlet emek yoğun alt yapı yatırımları (yol, konut, vs) yaparak, işsizlerin önemli
bir kısmını bu alanlarda istihdam edebilir. Ülkemizde son yıllarda uygulanan duble yol ve toplu konut
yatırımlarının bir amacı da işsizlik problemini çözmektedir.
İşsizliğe karşı diğer bir devlet politikası ücretlerin sübvansiyonudur. İşverenin daha çok işçi
çalıştırması şartıyla, ödemesi gereken vergilerde ve sosyal güvenlik primlerinde indirime gidilmektedir.
Böylece ücret maliyetleri düşmekte işveren daha çok işçi istihdam etmektedir.
Şekil 29’dan da görüldüğü gibi işverenin daha çok işçi çalıştırması şartıyla yapılan vergi veya
prim indirimi işverenin ücret maliyetini W0’dan W1’e inmesine eşdeğerdir. W0 – W1 miktarına eşdeğer
bir vergi indirimi işverenin emek talebini N0’dan N1 düzeyine yükseltecektir.
Ücret maliyetinin W0’dan W1’e düşmesinin devlete maliyeti W1W0  B alanı kadar olacaktır. Bu
sistemde devlet yalnızca işverenin teşvik sonrası çalıştırdığı işçiler için değil, işverenin zaten teşvik
olmaksızın çalıştıracağı işçileri için de vergi indirimine gitmektedir. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak
için devlet işverenin teşvik olmaksızın çalıştıracağı işçiler için hiçbir vergi indirimine gitmez (N0). Fakat
işverenin N0 istihdam düzeyinin üzerinde çalıştıracağı kişiler için çok yüksek vergi indirimlerine
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gidebilir. İşveren N0 düzeyinin üzerinde çalıştıracağı kişiler için W2 kadar bir ücret maliyetine
katlanacak bunun sonucu olarak istihdam düzeyi N2 düzeyine yükselecek, bu politikanın devlete
maliyeti HAGF alanı kadar olacaktır31.

Ücret
wo

A

C

G

w1

B
w2

F
H
D
(Emek Talebi)
No
N1
düzeyi

N2

İstihdam

Kaynak: Daniel Hamermesh, Albert Rees, The Economics of Work
and Pay, s.137.
Şekil 29

8.4.2. Doğal İşsizlikle Mücadele
Arızi ve yapısal işsizliği sıfıra indirmek mümkün olmamakla beraber, bu işsizlik
oranlarını düşürmek ve dolayısıyla milli geliri yükseltmek mümkündür. Tam istihdam noktası
doğal işsizliğe bağlı olaral belirlendiği için doğal işsizlik oranında meydana gelecek değişimler
tam istihdam hedeflerini de değiştirecektir.
- Arızi İşsizliğe Karşı Alınacak Tedbirler
Arızi işsizlik, iş arayanlarla mevcut boş işlerin bir araya gelmesinin zaman almasından
kaynaklanmaktadır. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi bilgi eksikliğidir. İş arayanlar
çalışabilecekleri işlerin nerede olduğunu bilmemektedirler. Bu bilgi eksikliğini giderecek, iş
arayanlarla işçi arayanları bir araya getirecek iş bulma kurumları önemli fonksiyon görebilir.
Ülkemizde İş-Kur, özel istihdam büroları büyük ölçüde bu amaçla oluşturulmuşlardır.
İnternetin insan kaynakları yönetimi amacıyla kullanımı da bu konuda yardımcı olacaktır.

31

Daniel S.Hamermehs, Albert Rees, The Economics of Work and Pay, Harper Collns College Publishers, New York:
1993, s.137-138.
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Eğer boş işlerle işsizler farklı coğrafi bölgelerde toplanmışsa, devlet işsizlerin ulaşım
masraflarını subvanse veya kredi vererek onların hareketliliğini temin edebilir. Devletin bu
amaçla yapacağı ödemeler, bu işsizlere yapılacak işsizlik ödeneklerinden daha az olacaktır.
Bizim 4857 sayılı İş Kanunu’nda da mevcut olduğu gibi (md. 27) işten çıkarılacak
işçilere önceden bildirimde bulunma ve işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama
iznini, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan verme zorunluluğu gibi düzenlemeler de
arızi işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
- Yapısal İşsizliğe Karşı Alınacak Tedbirler
Yapısal işsizlik büyük ölçüde iş arayanların sahip oldukları vasıfların işin niteliğine
uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu problemleri gidermenin temel yolu, iş arayanlara
gerekli olan nitelik ve vasıfları kazandırmaktadır. Yapısal işsizlikle mücadelede alınacak
tedbirleri uzun ve kısa dönemli tedbirler şeklinde iki alt başlık altında incelemek mümkündür.
Uzun dönemde ülkenin değişik alanlarda ihtiyacını tespit ederek, bu doğrultuda fakülte ve
meslek liseleri açmak gerekir. Kısa dönemde mesleki eğitimi firma, sendika, kamu işyerleri
bazında geliştirmek gerekir. Firmalar genel olarak mesleki eğitim çok spesifik olmadığı sürece
mesleki eğitim verme eğiliminde değildirler. Çünkü spesifik olmadığı sürece mesleki eğitimi
alan çalışanlar firma değiştirebilir. Bu durumun sonucu olarak, firmanın yapmış olduğu eğitim
yatırımı boşa gidebilir. Fakat mesleki eğitim veren firmalar devlet tarafından subvanse
edilebilir. Bu tip firmalar için vergi ve primlerden indirime gidilebilir32.
Devletin açmış olduğu meslek kurslarına devam etme, işsizlik ödeneklerinden
yararlanabilme şartı olarak getirebilir. Mesleki eğitim, bilgi ve beceri kazandıran kamu istihdam
programları uygulanabilir. Veya ülke ihtiyacına uygun eğitim, mesleki eğitim veren özel
kuruluşlar desteklenebilir. Benzer şekilde üyelerine bilgi, beceri ve mesleki eğitim veren işçi
sendikaları parasal olarak desteklenebilir.

32

Robert J. Gordon, Macroeconomics, Little Brown and Company, Boston: 1984, s.350.

150

Tablo 1: Toplam İşgücü ve İşsizlik Oranı
Toplam
İşgücü (Bin
Kişi)

İşsiz Sayısı
İşsizlik
(Bin Kişi) Oranı (%)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

17.924,0
17.882,7
18.044,2
18.367,1
18.621,9
18.832,4
19.341,6
19.871,0
20.193,4
20.620,1
20.847,3
21.438,0
21.503,0
21.469,0
22.158,0
22.673,0
22.919,0
21.824,5
22.399,0
23.187,0
22.031,0
23.491,0
23.818,0
23.640,0

1.486,7
1.305,3
1.296,2
1.452,0
1.451,8
1.376,7
1.569,8
1.699,0
1.748,2
1.803,6
1.701,4
1.703,0
1.735,0
1.665,0
1.802,0
1.568,0
1.382,0
1.463,5
1.527,0
1.773,5
1.452,0
1.967,0
2.464,0
2.493,0

8,3
7,3
7,2
7,9
7,8
7,3
8,1
8,5
8,7
8,7
8,2
7,8
8,0
7,7
8,1
6,9
6,0
6,7
6,8
7,6
6,6
8,4
10,3
10,5

2002 I. DÖNEM
“ II. DÖNEM
“ III. DÖNEM
“ IV.DÖNEM

21.917,0
24.233,6
25.247,0
24.347,0

2.531,0
2.259,0
2.414,0
2.689,0

11,5
9,3
9,6
11,0

Kaynak:
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Uygulamalar

152

Uygulama Soruları

153

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

154

Bölüm Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cevaplar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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9. ULUSLARARASI GÖÇ

156

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

157

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

158

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

159

Anahtar Kavramlar

160

Giriş

161

9.1. Göç
Göç; insanların daha yüksek gelir, daha iyi çalışma ve yaşam şartları elde etmek için kalıcı bir
şekilde coğrafi olarak mekân değiştirmesini ifade eder. Tanımdan da anlaşılacağı gibi göç ekonomik ve
uzun dönemli bir olgudur. Göç etme ihtimali olan insanlar, gidecekleri yerde elde edecekleri muhtemel
gelirlerin bugünkü değerini göçün getireceği maliyetlerle karşılaştırıp karar vereceklerdir. Net farkın
pozitif olması halinde göç ihtimalleri artacak, negatif olması halinde muhtemelen göç etmeyeceklerdir.
Göç olgusunun gerçekleşmesi halinde, kişi halihazırda çalışıyorsa mevcut işini ve gelirini
kaybedecek, buna ilave olarak yol masrafları, taşınma masrafları gibi bir defa yapılan masraflara
katlanacaktır. Bu bakımdan göç bir yatırımı hatırlatmaktadır. Yapılan yatırımın, uzun dönemli getirisi
maliyetinden fazla olduğu taktirde kişi bu yatırımı gerçekleştirerek göç edecektir.
Bu durumu matematiksel olarak şöyle ifade edebiliriz33;
NG: Göç sonucu elde edilecek uzun dönemli net gelir
G1: Göç öncesi kişinin çalıştığı işte N yılda elde edebileceği gelir miktarı
G2: Göç sonrası kişinin çalıştığı N yılda elde edeceği gelir miktarı
r: Faiz haddi
N: Göç edilecek yerdeki toplam çalışma yılı
C: Göçün sabit masrafları (yol ve taşınma masrafları)
P: Göçün psikolojik maliyeti
N

G 2  G1

n 1

(1  r ) n

NG: 

- (C + P)

Yukarıdaki hesaplamaya göre net gelir (NG) pozitif olduğu taktirde kişi muhtemelen göç edecek,
negatif olması halinde göç etmeyecektir.

9.2. Göçü Belirleyen Faktörler
Göçü belirleyen faktörlerden maksat, büyük ölçüde yukarıda formülünü vermeye
çalıştığımız net gelirin pozitif veya negatif olmasını ve farkın boyutunu belirleyen faktörlerdir.
Bunlar:
1.
Yaş: Genç kişiler, daha yüksek gelir elde etmeyi düşündükleri göç edilecek
yerde uzun yıllar çalışabilecekleri için, göç ihtimalleri yaşlılara nazaran daha fazladır. Ayrıca
yaşlı kişilerin mevcut sosyal ve fiziki çevrelerini değiştirmelerinin psikolojik maliyeti gençlere
göre daha fazladır.
2.
Eğitim: Daha yüksek eğitime sahip kişilerin gittikleri yerde işsiz kalma
ihtimalleri daha düşüktür. Ayrıca, eğitimli kişilerin daha yüksek gelir ve daha iyi çalışma
şartları elde edebilecekleri coğrafi mekanlar hakkında bilgilere ulaşma şansları daha yüksektir.
Dolayısıyla eğitimle göç arasında pozitif bir ilişki olduğunu iddia etmek mümkündür.

33

Mc. Connell, Brue, Labor Economics, s.442.
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3.
Uzaklık: Göç edilen yerin uzaklığı arttıkça yol ve taşınma masrafları
artmaktadır. Ayrıca çoğu zaman mekan uzaklığı arttıkça göç edenlerin kültürel ve sosyal
çevrelerinden kopma yoğunlukları da artmaktadır. Bu durum göçün psikolojik maliyetini
artırmaktadır. Dolayısıyla göç etme ihtimaliyle uzaklık arasında tersine bir korelasyon
mevcuttur.
4.
İşsizlik: Gidilecek yerdeki işsizlik oranlarının yüksek olması göç ihtimalini
azaltırken gidilen yerde işsizliğin yüksek olması ve göç edecek kişinin işsiz olması göç
ihtimalini artırmaktadır.
5.
Vergi oranları, yasal durum ve hükümet politikaları: Gidilecek yerdeki vergi
oranlarının düşük olması, kaliteli ve yaygın kamu hizmetlerinin bulunması, göç ihtimalini
artıracaktır. Ülkelerarası göç durumunda, vize, çalışma izni gibi yasal engeller göç miktarını
azaltırken, net gelir miktarının pozitif olarak artması, kaçak olarak göç etme ve çalışma
ihtimalini artıracaktır34.
6.
Risk alma: Göç çok ciddi riskler içeren bir olgudur. Genellikle gidilecek yerin
farklı sosyo-kültürel bir çevre olması beraberinde bir çok riski de getirecektir. Gidilecek yerde
farklı bir dilin konuşulması bu riski daha da artıracaktır. Ayrıca gidilen yerde dışlanma,
aşağılanma gibi ihtimaller her zaman mevcuttur. Bu nedenlerden dolayı risk almayı seven
kişilerin göç etme ihtimalleri, riski sevmeyen insanlara nazaran daha fazla olacaktır. Gidilecek
yerde mevcut duruma nazaran çok daha fazla gelir elde etme ihtimali arttıkça kişilerin risk alma
meyilleri de artacaktır.
7.
Aile faktörü: Jacop Mincer’e göre, evli olanlar için göç kararı ailenin ortak
menfaatleri dikkate alınarak verilen bir karardır. Göç sonucu eşlerden birinin net geliri pozitif
olmasına rağmen, diğer eş göç sonucu gelir kaybına uğrayacak ve bu kaybın miktarı daha fazla
ise, göç gerçekleşmeyecektir. Bu bakımdan evli olmayanların göç etme ihtimalleri, evli olanlara
nazaran daha fazladır35.
Ailenin göç edip etmeyeceğine karar vermek için, göç sonucu ayrı ayrı elde edecekleri
net gelirlere bakmak gerekir.
Gk: kocanın net geliri

Gk = Rk – Ck

Gh: hanımın net geliri
R: göç sonucu elde edilecek gelir

Gh = Rh – Ch
Ga = Gk + Gh = ailenin net geliri

C: göçün alternatif maliyeti
k: koca

34
35

Mc. Connel, Brue, Labor Economics, s.445-446.
Jacop Mincer, “Family Migration Decision”, Journal of Political Economy, 1978, Vol 86 no: 5 The University of Chicago.
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h: hanım
Gk ve Gh her ikisi de pozitifse (Gk, Gh > 0) hiçbir problem çıkmayacak, aile muhtemelen
göç etmeye karar verecektir. Benzer şekilde Gk Gh’ın ikisinin de negatif olması halinde yine
problem çıkmayacak, aile göç etmemeye karar verecektir.
Gk ve Gh’ın farklı işaretler taşıması halinde, birlikte karar verme süreci başlayacaktır.
Göç sonucu, kocasının net gelirinin pozitif (Gk > 0), hanımın negatif olacağını varsayalım (Gh
< 0).
Göç eğiliminin artıp artmadığını anlayabilmek için, kocanın net gelirindeki artışın aile
gelirine yaptığı net katkıyla, diğer eşin getireceği net kayba bakmak gerekir. Net etkinin pozitif
olması halinde, ailenin göç ihtimali artacak, net etkinin negatif olması halinde (Gk + Gh < 0)
göç ihtimali ortadan kalkacaktır.

9.3. Göçmenlerin Gelirleri Ve Nitelikleri
Göçmenlerin sahip oldukları vasıflar (bilgi, beceri, eğitim) kadar, bu vasıfların gitmiş
oldukları ülkede de kullanılabilir olması, onların gelirlerini belirleyen önemli faktörlerden
biridir. Sahip oldukları vasıflar transfer edilebilir de olsa, gitmiş oldukları yer insanlarına
nazaran bir çok dezavantajlara sahiptirler. Herşeyden önce gidilen yerin iş piyasalarını
tanımamanın yanında, sahip oldukları vasıfları, dil ve bilgi yetersizliğinden dolayı pazarlama
güçlüğü çekeceklerdir. Fakat belli bir süre geçtikten sonra, bu problemler büyük ölçüde
azalmaktadır. Göçmenler, gidilen yer insanlarına nazaran daha azimli ve kararlı olacaklardır.
Bu nedenlerden dolayı şekil 30’dan da görülebileceği gibi ilk yıllarda gidilen yer insanlarına
nazaran daha az kazanacaklar, fakat uzun dönemde bu durum tersine dönecektir36.

36

Barry R. Chiswick “The Effect of Americanization on the Earning of Foreign Born Men”, Journal of Political Eceonomy,
Vol: 36, no: 51, The University of Chicago Press, 1978, s.897-917.
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Gelir Düzeyi

Göçmenler

Yerliler

1 2
. . .. . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 12 .
Zaman/Yıl
Şekil 30

Yukarıdaki şekli matematiksel olarak ifade edersek, göçmenlerin gelir düzeylerinin
belirlenmesinde sahip oldukları tecrübe ve eğitim yanında, göçten sonra geçirilen sürede önemli
rol oynamaktadır.
y: (Göçmen gelirler)
lny (Göçmen gelirler) = C0 + C1E + C2T + C3Y
C0

= sabit

C1

= Eğitimle gelir arasındaki katsayı

C2

= Tecrübeyle gelir arasındaki katsayı

C3

= Göçten sonra geçen süreyle (yıl) gelir arasındaki katsayı

E

= Eğitim düzeyi

T

= Tecrübe düzeyi

Y

= Göçten sonra geçen yıl sayısı

Göçmenlerin gidilen yerdeki gelir düzeyleri yanında, göç alan ülke bakımından
göçmenlerin vasıf düzeyleri de önem arz etmektedir.
Göç veren ülkeye nazaran, göç alan ülkede vasıflı çalışanlar diğer kesimlere nazaran
daha fazla kazanıyorlarsa, göçmenlerin yüksek vasıflı olmaları ihtimali artacaktır. Göçmenlerin
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vasıflarını belirleyecek diğer bir faktör, göç alan ülkeyle göç veren ülkedeki gelir dağılımıdır.
Her iki ülkede de kişi başına düşen milli gelirin aynı olduğunu varsayalım.

1 milyar TL.

1 milyar TL.

(A)

(B)
Şekil 31

A ve B ülkelerinde kişi başına düşen milli gelirin eşit (1 milyar TL.) olmasına rağmen,
A ülkesinde gelir, B ülkesine göre daha eşit olarak dağılmaktadır. Bu durumun sonucu olarak,
A ülkesindeki daha vasıflı çalışanların B ülkesinde daha yüksek gelir elde etme ihtimalleri
yükselecektir 37 . Buna karşılık gelirin daha eşit dağıldığı A ülkesine vasıfsız göçmenler
gidecektir. Benzer şekilde göç veren ülkede gelir düzeyinin yükselmesi ve göç maliyetlerinin
artışı, göçmen miktarını azaltırken göç edenlerin vasıflarını yükseltecektir.
9.4.Göçün İstihdam Ve Ücret Düzeylerine Etkisi
Genel inanışa göre, göçmenler yerlilerin işlerini ellerinden almakta, onların işsiz
kalmalarına neden olmaktadırlar. Fakat yapılan çalışmalar, göçmenlerin istihdam ve ücret
üzerindeki etkisinin çok düşük düzeyde olduğunu göstermektedir 38 . Bu çalışmalar şehir
işgücüne göçmenlerin yapmış olduğu %10’luk bir ilavenin ücretleri binde 2 oranında
azalttığını, istihdam üzerindeki etkisinin de aynı ölçüde küçük olduğunu göstermektedir.
Göçmenlerin yerlilerin işlerini ellerinden aldığını düşünenler, göçmenlerin emek arzı
üzerindeki etkisini hesap etmekte, fakat emek talebi üzerine yapmış olduğu etkiyi dikkate
almamaktadırlar. Göçmenler ekonomiye yalnızca çalışanlar olarak katılmamakta, aynı
zamanda tüketmekte ve tasarruf etmektedirler.
Göçmenlerin kazandıkları gelirleriyle tüketim harcaması yapmakta, bir kısmını da
tasarruf etmekte, bu tasarrufları yatırımlara kaynak oluşturmaktadır. Şekil 32’den de görüldüğü
gibi, göçmen işçileri emek arzının SL0’dan SL1’e yükselmesine neden olurlar, yapmış oldukları

37

38

George Borjas, “Assimilation, Changes in Cohort, Quality and the Earnings of İmmigrantis”, Journal of Labor
Economics, The University of Chicago, 1985, s.464-484.
Edwin G. Dolan, John C. Goodman, Economics of Public Sector, West Publishing Company, 1995, Fifth edition, s.194.
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harcama ve tasarruflar emek talebini de artışa neden olacak, yerli işçilerin istihdam düzeyleri
değişmeyecektir. Benzer şekilde ücret düzeyi de aynı kalacaktır.
İlave olarak, göçmenlerin emek/sermaye oranını yükselterek emeğin marjinal
verimliliğini düşürdüğünü iddia edilmektedir. Bu düşünce de olaya tek taraflı olarak
bakmaktadır. Çünkü göçmenlerin yapmış oldukları tasarruflar, sermaye miktarını da artırmakta
emek/sermaye oranı değişmemektedir.

SLO

SL1

wo

DL1
DLO

No

N1

N
Şekil 32
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10.1. Mutlak Yoksulluk
M
utlak yoksulluk, yalnızca gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırılan yoksul ülkelerde
görülmektedir. Bu ülkelerde, kişi başına düşen milli gelir çok düşük düzeylerde bulunmakta, milli geliri
daha adil (eşitlikçi) dağıtmak yoksulluk problemini çözecek gibi görünmemektedir.
Tablo 11

Kişi
Yaşa Çocuk
başına
m
ölüm
düşen
ümidi oranları
milli gelir
(yıl) (binde)
($)
Japonya
ABD
Brezilya
Çin
Hindista
n
Banglad
eş
Etiyopya
Mozamb
ik

39. 640
26. 980
3. 640
620
340
240
100
80

80
77
67
69
62
58
49
47

4
8
44
34
68
79
112
113

Okuryazar
olmayan
nüfus
(%)
%5’in
altında
%5’in
altında
17
19
48
62
65
60

Kişi
başına
Tarı
düşen
m
işgüc enerji
ünün tüketimi
oranı
(kg
petrol)
11
3. 856
3
7. 819
23
718
74
664
64
248
64
64
80
22
83
40

Kaynak: Mc. Connel, Brue, Irwin Mc Graw-Hill, 1999, s.445.

Gini katsayılarına bakıldığında zengin ve fakir ülkeler arasında büyük bir fark
olmadığını görüyoruz. Zengin ülkelerle fakir ülkeler arasındaki temel fark, bu ülkelerin
potansiyel üretme kapasitelerinden kaynaklanmaktadır.
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Tablo 12

Ülke

Gini katsayısı
(Gelirin yeniden dağılımı sonrası)

Avustralya
Belçika
Kanada
Danimarka
Almanya
Norveç
İsveç
ABD
Hindistan
Bangladeş
Türkiye
Romanya
Polonya

0, 30
0, 29
0, 28
0, 21
0, 28
0, 25
0, 23
0, 34
0, 31
0, 37
0, 44
0, 25
0, 29

Kaynak:
Ke-young Chu, Hamid Davoodi, Sanjeev Gupta “Incone Distribution and Tax
and Government Social Spendy Policies in Developing Countries, IMF Working
Poper, SEI Classification Number: D3L, H22, H53, Mart 2000.
Gelişme (Development) kavramı iktisadi anlam yanında sosyo-kültürel anlamlar da
taşıdığından, biz gelişme kavramı yerine büyüme kavramını kullanacağız.
Fakir ülkelerin mutlak yoksulluk problemini çözmelerinin en önemli yolu potansiyel
milli gelirlerini artırmaktan, başka bir deyişle iktisadi büyümeden geçmektedir.
Fakir ülkelerde uygulanan başarılı maliye ve para politikaları sonucu reel milli gelir,
potansiyel milli gelir düzeyine ulaşsa bile, bu durum fakirlik problemini çözememektedir.
Çünkü asıl problem bu ülkelerde potansiyel (milli gelirin (üretim kapasitesinin) düşük
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Kişi Başına Düşen
Reel ve Potansiyel
Milli Gelir

Kişi Başına Düşen Potansiyel
Milli Gelir

30 bin dolar

B

Düşen

Kişi Başına
Reel Milli

Gelir

200 dolar

A

O
Zaman
Şekil 33
Mesela, yukarıdaki şekilde, A noktasında bulunan fakir bir ülkede, istikrar
politikalarının başarılı olduğunu söylemek mümkündür. A ülkesinde istikrar politikaları sonucu
enflasyon ve işsizlik problemi bulunmayabilir. Fakat kişi başına potansiyel milli gelir (200
dolar) düşük olduğu için, A ülkesinde derin bir yoksulluk mevcuttur. Buna karşılık, B ülkesinde
istikrar politikaları başarılı değildir. İşsizlik problemi mevcuttur. Fakat bu ülkede kişi başına
milli gelir 30 bin dolardır. Büyük ihtimalle de bu ülkede mutlak yoksulluk mevcut değildir.
Fakir ülkelerin en önemli problemi potansiyel milli gelirin (üretim kapasitesinin) düşük
olması teşkil ettiğine göre, çözümü de potansiyel milli gelirin artırılmasından geçmektedir.
Problemi aşağıdaki şekilde olduğu gibi üretim imkanları eğrisiyle ifade etmek istersek, üretim
imkanları eğrisinin sağ tarafa kayması gerekmektedir.
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Yatırım Malları

Üretim imkanları eğrisi

Tüketim Malları
Şekil 34

İktisadi kaynakları mal ve hizmet üretiminde kullanılan üretim faktörleri (fiziksel
sermaye, emek, hammadde, teknoloji, müteşebbis gücü) olarak aldığımızda, problem bu
kaynakların nicelik ve nitelik olarak yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Üretim
faktörlerinin yetersizliği, kendini düşük veya yetersiz iktisadi büyüme oranıyla ifade
etmektedir. Matematiksel olarak (Samuelson, Macroeconomics, s.375):
Bm = eE + sS + hH + T
Bm = milli gelirdeki büyüme oranı
E, S, H =
oranları

sırasıyla emek, sermaye ve hammadde (doğal kaynaklar) büyüme

e, s, h =
sırasıyla, emek, sermaye ve doğal kaynakların milli gelirdeki büyümeye
yapmış oldukları katkıyı gösteren oranlar (e + s + h = 1)
T = teknolojik gelişmeyi ölçen değişken
Fakir ülkelerde Bm düşük veya yetersiz düzeydedir.

10.2.Zenginleşme Teorileri
Zengin ve fakir ülkeler arasındaki farkı açıklamak için, birçok görüş ileri sürülmektedir.
Bu yaklaşımlar iktisadi gelişmeyi iş ahlakı ve kültürel farklılıklarla açıklayan Weberci
görüşlerden, iklim şartlarına ve ırki farklılıklara bağlayan açıklamalara kadar uzanmaktadır.
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Coğrafi ve iklim görüşlerinden en ilginçlerinden birini kuzey-güney teorisi
oluşturmaktadır. Bu görüşe göre, soğuk insanları mücadeleci ve diri tuttuğu için iklimi sert
ülkeler daha gelişmiştir. Buna karşılık sıcak, insanları atalete ve uyuşukluğa ittiği için sıcak
memleketler daha fakirdir. Bu durumun sonucu olarak mesela ABD, İtalya ve Fransa gibi
ülkelerin soğuk olan kuzey bölgeleri daha gelişmiştir. İklim teorisyenleri daha çok günümüze
bakarak yorum yapmaktadırlar. Halbuki geçmiş medeniyetlere baktığımızda, durumun tam tersi
olduğunu görebiliriz. Geçmişte İslâm medeniyeti, merkezi Amerika’da Maya uygarlığı veya
Hint medeniyeti sıcak bölgelerde doğmuştur.
Zengin ve fakir ülkeler arasındaki farkı, doğal kaynak zenginliğine bağlı olarak
açıklamaya çalışan teorilere de benzer eleştiriler getirilebilir. Bu doğrultuda Japonya ve
Danimarka kıt doğal kaynaklara sahip olmalarına rağmen zengin ülkelerdir39.
Diğer bir görüş de ırk faktörünü değerlendirmektedir. Buna göre, beyaz ırk zenginlik ve
medeniyet üretmektedir. Bu görüşü de kabul etmek mümkün değildir. Geçmişte İslâm, Çin,
Hint uygarlıkları beyaz olmayan ırklar tarafından oluşturulmuştur. Günümüzde Japonya da en
az batılı ülkeler kadar gelişmiştir.
Gelişme teoriler içinde üç sektör görüşü (üç sektör kanunu) akla en yatkın olanıdır. Bu
görüşe göre, üretimin ve istihdamın ağırlığı tarım sektöründen sanayi sektörüne,
zenginleşmeyle beraber sanayi sektöründen hizmet sektörüne kaymaktadır. Fakat bu görüş
zenginleşmenin seyrini doğru bir şekilde açıklamakla beraber, zenginliğin nedenini belirgin bir
şekilde ortaya koymamaktadır.
Bu konuda diğer bir ilginç nokta, nüfusun da iktisadi gelişmeyle beraber izlemiş olduğu
seyirdir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, sanayileşme öncesi toplumlarda yüksek doğum
oranlarına karşı yüksek ölüm oranları nüfusun düşük oranda artmasına neden olmaktadır.
Sanayileşmenin başlamasıyla beraber bulaşıcı hastalıklara karşı aşı ve diğer tıbbi gelişmelerin
uygulanması sonucu ölüm oranları düşmekte, nüfus artış hızı artmaktadır. Sanayileşmenin ileri
aşamaya gelmesi, daha sonra üretimin ve istihdamın ağırlığını hizmet sektörünün almasıyla
beraber (kişi başına düşen gelirin 30 bin doları aşması) nüfus artışı azalmakta, nihai noktada
her aile ortalama 2 çocuğa sahip olmakta, nüfus artışı durağan hale gelmektedir40.
İktisadi Gelişmeyle Beraber Nüfus Artış Seyri

39
40

Roger LeRay Miller, Economics Today (The Macro View) Harper Row Publishers, New York: 1982, s.380-390.
Paul Samuelson, William D. Nordhaus Macroeconomics, fourtteenth edition, Mc. Graw-Hill, New York: 1992, s.364.
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Ölüm ve Doğum Oranları

50

Doğum Oranı

40

30

Ölüm Oranı

20

10
O

1
Zaman

2

3

4

Kaynak: Paul Samuelson, William D. Nordhaus, Macroeconomics, 1992, s.364.
Şekil 35
1. aşama: Sanayileşme öncesi aşama ve düşük nüfus artışı
2. aşama: Sanayileşmenin başlaması ve ileri tıbbi uygulamalarla beraber yüksek nüfus artışı.
3. ve 4. aşama: Sanayileşmenin ileri aşamaya gelmesi, hizmet sektörünün ağırlık kazanmasıyla
beraber azalan veya durağan hale gelen nüfus artışı
Fakir ve zengin ülkeleri karşılaştırdığımızda, fakir ülkelerin büyük çoğunluğunun geçmişte
sömürge oldukları dikkat çekmektedir. Sömürge olma geçmişi, bu ülkelerde yaşanan sefaletin önemli
nedenlerinden biri olduğunu iddia etmek mümkündür. Dünya geliri, günümüzde en adaletsiz paylaşılan
geliri oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun %60’ı dünya gelirinin %10’unu almaktadır.
Tüm ekonomik göstergeler, dünya gelirinin biraz adil dağılımı halinde, dünya üzerinde mutlak
yoksulluğun kalmayacağını göstermektedir. Fakat fakir ülkeler dünya gelirinin daha dengeli dağılımını
bekleyemeyeceklerine göre, ekonomik büyüme bu ülkelerde yoksulluk probleminin çözümünde en
önemli aracı teşkil etmektedir.

10.3.İktisadi Gelişmede Dört Önemli Faktör
İktisadi gelişme daha çok mal ve hizmet üretebilme, üretime bağlı olarak daha çok
tüketmeyle ilgilidir. Fakir ülkelerin üretim kapasitelerini artırabilmek için aşağıdaki üretim
faktörlerine yeterli ve sürekli olarak sahip olmaları gerekmektedir.

10.3.1. İnsan Kaynağı
Genel inanışın aksine zengin ülkelerle fakir ülkelerin çalışanları arasında en önemli farkı
çalışan başına düşen makine-teçhizat miktarı değil, işçi başına düşen eğitim farkı
oluşturmaktadır. Zengin ülkelerde işçi başına düşen makine-teçhizat fakir ülkelere nazaran üç
katıyken, eğitim bakımından bu fark 40-50 misline ulaşmaktadır.
Eğitim (genel ve mesleki), çalışanların mevcut makine-teçhizatı ve yeni teknolojileri
daha verimli kullanmalarını sağladığı gibi, emeğin genel olarak verimini artırmaktadır. Eğitim
direkt olarak iktisadi büyümeyi etkilediği gibi diğer faktörlerin katkısını da olumlu şekilde
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etkilemektedir. Eğitim düzeyini artırmaksızın, yapılan fiziksel yatırımların milli gelir artışına
yapmış olduğu katkı azalmaktadır. Başka bir deyişle, eğitim ve fiziksel sermaye birbirlerini
tamamlayan üretim faktörleridir. Geliştirilmiş teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanımı da
eğitim düzeyiyle doğru orantılıdır.
Eğitim işgücünün vasıf düzeyini artırdığı gibi, işgücünün miktarını da olumlu şekilde
artırmaktadır. Eğitim düzeyinin artmasına paralel olarak, kadınların işgücüne katılım oranı
artmaktadır. Genel olarak üniversite mezunu kadınların işgücüne katılma oranı %54 iken, bu
oran ilkokul mezunları arasında %16’ya düşmektedir. Kadınların eğitim düzeyinin artışı çocuk
ölümlerinin düşmesine, çocukların daha dengeli ve ekonomik beslenmesine yardımcı
olmaktadır. Ayrıca eğitim düzeyinin artışıyla beraber, doğurganlık oranı azalmakta, bu
durumda kişi başına düşen milli gelir artmaktadır. Toplumun fakir kesimlerinin eğitim
düzeylerinin artmasına paralel olarak, milli gelirden almış olduğu payın da artmakta olduğu
görülmektedir.
Yeterli beslenme ve sağlık hizmetleri, eğitim yanında emeğin verimini artıran önemli
faktörlerdir. Fakir ülkeler fakir olmalarından dolayı eğitim ve sağlık hizmetlerine yeterince pay
ayıramadıkları gibi, çok büyük fedakârlıklarla yetiştirdikleri eğitimli insanların önemli bir
kısmı zengin ülkelere göç etmektedir.
Tablo 13: Fakir ve Zengin Ülkelerin Eğitim ve Sağlığa Ayırdıkları Paylar
Temel Eğitimde
Öğrenci Başına
Yapılan Harcama
(Dolar)

Kişi Başına Yapılan
Sağlık Harcaması
(Dolar)

127

44

38
292
403
264
48
4088
629

21
108
262
171
29
2736
482

Doğu Asya, Güney Doğu Asya,
Pasifik
Güney Asya
Doğu Avrupa ve Merkezi Asya
Latin Amerika
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Afrika
Yüksek Gelirli Ülkeler
Dünya
Kaynak: Dünya Bankası (http://web.worldbank.org)

Eğitim ve sağlık yatırımının getirisinin çok uzun yıllar sonra alınması ve zamana
yayılması nedeniyle, bu faktörlerin önemini kısa dönemde anlamak güç olmaktadır. Fakir
ülkelerde eğitimin ve sağlığın öneminin yeterince anlaşılmaması yanında, fakirlikten dolayı
eğitim ve sağlığa yeterince kaynak ayrılmamakta, yeterince kaynak ayrılmaması da fakirliğin
önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
Vakıflara üniversite açma hakkı verilmesiyle beraber, ülkemizde son yıllarda üniversite
sayılarının ciddi miktarda artması (70-80) yüz güldürücüdür. Yeni açılan üniversitelerin
bugünkü eğitim kalitesine bakarak eleştiri yapanları dikkate almamak gerekir. Bu kişiler
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Harward, Yale, MIT gibi dünyanın en önemli eğitim kurumlarının 150-200 yıl önce kovboylar
tarafından barakalarda kurulduğunu gözden kaçırmaktadırlar. Yeni açılan üniversitelerimizin
eğitim kaliteleri zamanla artacağı gibi, vermiş oldukları eğitimin milli gelir anlamında geriye
dönüşü 30-40 yıl gibi uzun zaman alacaktır. Ayrıca kamu ve özel sektörde ücretlerin ve
meslekte yükselmelerin kısmen de olsa verimliliğe bağlanması, eğitimin öneminin bireyler
tarafından da anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

10.3.2. Fiziksel Sermaye
Bir ülkenin fiziksel sermaye stoku, yatırımlar sonucu oluşmaktadır. Başka bir deyişle,
yatırımlar toplam fiziksel sermayeye yapılan ilaveleri ifade eder. Fakir ülkelerde ulaşım,
sulama, sağlık, demiryolları, iletişim gibi alt yapı yatırımlarının yetersiz olması, özel sektör
yatırımlarını ve özel sektörün gelişmesini engellemektedir. Bu ülkelerde milli gelir düzeyi
düşük olduğundan, gelirin oransal olarak önemli bir kısmı zorunlu tüketim harcamalarına
gitmektedir. Yatırımlar için yeterince tasarruf yapılamamaktadır. Zengin ülkelerde gelirin %1520 kadarı tasarruf edilerek yatırımlar için harcanırken, fakir ülkelerde bu oran yaklaşık %4-5
civarındadır.
Başka bir deyişle fakir ülkelerde gelir düzeyi düşük olduğu için yatırımlara az miktarda
kaynak ayrılmakta, yatırımlara az kaynak ayrıldığı için de gelir düzeyi düşük olmaktadır. Bu
durum kısır döngü olarak adlandırılmaktadır.

Kısır döngü:

Düşük gelir
düzeyi

Düşük
düzeyde
tasarruf ve
yatırım

Düşük
fiziksel
sermaye ve
düşük
verimlilik

Düşük gelir
düzeyi

Fakir ülkelerde yaşanan kısır döngü sonucu, bazen fakirlik kendi kendini besleyen bir
süreç haline gelebilmektedir.
Milli gelir düzeyinin düşük olması yanında, zengin ülkelerin tüketim kalıplarına özenti
tasarruflarının yetersiz olmasının diğer önemli bir nedenini oluşturmaktadır. Gelir düzeyi
yüksek olan kesimlerin zengin ülkelerin tüketim kalıplarını taklit etmeleri, toplumda bütün
olarak kültür şoku yaşanmasına, toplumsal parçalanmaya, milli ve kültürel değerlerde
yozlaşmaya neden olmaktadır.
Fakir ülkelerdeki zenginlerin önemli bir kısmı; siyasi istikrarsızlık nedeniyle oluşan
yüksek riskler, enflasyon, döviz kurlarındaki istikrarsızlık, yüksek vergi oranları, yolsuzluk
sonucu gelir elde edilmesi gibi nedenlerle tasarruflarını zengin ülkelerde değerlendirmekte veya
ev, buzdolabı, araba gibi dayanıklı tüketim mallarına harcamaktadırlar.
Fakir ülkeler yatırımlara kaynak olarak yabancı ülkelerden veya IMF, Dünya Bankası
gibi uluslararası finans kuruluşlarından borçlanma yoluna gitmektedirler. Fakat borçlanmaların
ve faiz oranlarının yüksek olması sonucunda finansal krizlerle başbaşa kalmaktadırlar.

185

Direkt yabancı yatırımlar bir çözüm yolu olmakla beraber, bu tip yatırımları yapabilecek
yabancı veya uluslararası şirketler fakir ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıktan dolayı çekingen
davranmakta veya geçmiş tecrübelerden dolayı bu şirketlere şüpheyle bakılmaktadır.

10.3.3. Teknolojik Gelişme
Fakir ülkelerde insana yönelik yatırımların (eğitim, sağlık) yetersiz olması, araştırma ve
geliştirmeye yeterince kaynak ayrılmaması teknolojik gelişmeleri de engellemektedir. Fakat bu
ülkelerin zengin ülkelerdeki üretilmiş teknolojiyi kolayca elde etme şansları bulunmasına
rağmen bu teknolojileri kullanacak gelişmiş insan unsuru yeterli değildir. Ayrıca dışarıdan
alınan teknolojiler daha çok sermaye yoğun olduğundan yüksek nüfus artışına sahip fakir
ülkelerin yapısına uygun düşmemektedir.

10.3.4. Doğal Kaynaklar
Doğal kaynaklar iktisadi büyümenin önemli bir unsuru olmakla beraber, diğer üretim
faktörleri olmaksızın tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Fakir ülkelerde yeterli teknolojik
gelişme, fiziksel sermaye stoku ve yetişmiş insan unsuru olmadığından bu ülkeler doğal
kaynakları yeterince kullanamamakta, mal ve hizmete dönüştürememektedirler. Buna karşılık
iktisaden gelişmiş ülkeler, fakir ülkelerin doğal kaynaklarına hayati düzeyde ihtiyaç
göstermekte, fakir ülkelerin doğal kaynakları uluslararası şirketlerce ele geçirilmekte, bu
duruma direnen ülkeler siyasi istikrarsızlık veya savaş alanları haline gelmektedir.
10.4.İktisadi Gelişme Stratejileri
Bazı uygulamalardan da yola çıkılarak iktisaden gelişmemiş ülkeler için gelişme
stratejileri önerilmektedir41. Bunlar:

10.4.1. Tarıma dayalı büyüme
İktisaden gelişmemiş ülkelerde nüfusun önemli bir kısmının tarım sektöründe faaliyet
göstermesi, bu ülkelerin tarımsal ürünlerde uzmanlaşmasını, yabancı ülkelere tarım ürünleri
satarak bu ülkelerden fiziksel sermaye ve sanayi ürünleri satın almalarını akla getirmektedir.
Tarım kesiminde nüfusun yoğun olmasına rağmen, fiziksel sermayenin (makine-teçhizat),
kullanılan tarımsal girdilerin (kaliteli tohum, gübre vs) yetersiz olması azalan verimlilik
yasasının kendini ağır bir biçimde hissettirmesine neden olmaktadır. Fakir ülkelerde satın alma
gücünün yetersiz olması42 sonucu tarımsal ürünlere yeterince talep olmaması yanında, zengin
ülkelerde tarımın ileri düzeyde sübvanse edilmesi ve sermaye yoğun ileri teknolojilerin
kullanılması fakir ülkelerde tarımın gelişmesini engellemektedir. Ayrıca zengin ülkelerin siyasi
baskıları ve yaşanan mali istikrarsızlıklar bu ülkelerde tarımın yeterince desteklenmesini
engellemektedir.

41
42

Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Macroeconomics, Harper&Row Publishers, New York: 1990, s.547.
Willis L. Peterson, Principles of Economics, Eight Edition, Irwin Comp., Boston: 1991, s.390.

186

Nüfusun önemli bir kısmının tarım kesiminde istihdam edilerek, mili gelirin önemli bir
kısmının tarımsal üretimden oluşması, iktisadi gelişmenin tabiatına aykırı düşmektedir. Zira üç
sektör yasasına göre, iktisadi gelişmeyle beraber tarım kesiminde istihdam edilen nüfus
azalmakta, mutlak olarak tarımsal üretim artmakla beraber nisbi olarak milli gelirin içindeki
payı azalmaktadır.

10.4.2. Belli Ürünlerde Uzmanlaşma
Bu düşünce iktisaden gelişmemiş ülkelerin, uluslar arası planda karşılaştırmalı olarak üstün
olduğu belli ürünlerde uzmanlaşarak gelişmesini önermektedir. Bu ürünler doğal kaynak kökenli
olabileceği gibi turizm benzeri hizmetler de olabilir.
Fakat belli mal ve hizmetlerde uzmanlaşarak kalkınma fikri, bazı riskler içermektedir.
Uzmanlaşılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar bu ülkelerin
gelirlerinde ciddi istikrarsızlıklar meydana getirecektir. Mesela petrol fiyatlarında meydana gelecek bir
düşme, petrol üreten ülkelerin gelirlerinde önemli düşüşlere neden olmaktadır.
Unutmamak gerekir ki, iktisadi kalkınma topyekûn bir olgudur ne üretileceğiyle ilgili olmaktan
çok, tüm üretim faktörlerine yeterince sahip olup olmamakla ilgilidir. Belli mal ve hizmetlerin
üretiminde uzmanlaşma, iktisadi gelişmenin nedeni değil iktisadi gelişme düzeyinin sonucudur.

10.4.3. İthal ikamesi
İktisaden geri kalmış ülkelerin birçoğu kalkınma ve milletleşme yarışına diğer ülkelere
nazaran sonradan başlamışlardır. Bu ülkelerin gelişmekte olan ekonomilerini zengin ülkelerle
erken rekabete açmaları, birçok endüstrinin gelişme şansı bulmadan ortadan kalkmasına neden
olmaktadır. O halde büyüme potansiyeli olan endüstrileri diğer ülkelerle rekabet edebilecek
hale gelene kadar sübvansiyon ve o alanlarda ithalata getirilecek engellerle (gümrük vergisi,
kota, tarife, vs) korumak gerekir. Bu düşünce uygulamayla büyük ölçüde doğrulanmaktadır.
Bugünün zengin ülkelerinin, geçmişte birçok endüstrisini değişik şekillerde dış rekabete karşı
koruduğunu görmekteyiz.
Bu politikanın en önemli sakıncası, gelir dağılımını bozucu etki yapabilmesidir.
Korunmuş olan endüstriler de tarım kesimine nazaran yüksek fiyat ve kârlar oluşmaktadır.
Uygulanan politika araç olmaktan çok bazen amaç haline gelmekte, korunan endüstrileri
rekabete açma zamanı geldiğinde, yüksek fiyat ve kârları alışkanlık haline getiren işverenler
ciddi direnişler göstermektedir.

10.4.4. İhracata dayalı büyüme
Bu büyüme stratejisi ithal ikamesi stratejisinin devamı niteliğindedir. Büyüme
potansiyeli yüksek olan endüstrileri yeterince koruduktan sonra uluslararası rekabete açarak
diğer ülkelere ilgili ürünleri ihracata dayanır. Son yıllarda Güney Kore, Hong Kong, Tayvan,
Türkiye gibi ülkelerin bazı endüstri ürünlerinin ihracında almış oldukları mesafe dikkat
çekicidir.
Fakat kalkınmış zengin ülkeler bunun tedbirini almakta, daha önce uluslararası
ticarette liberalizmi savunan bu ülkeler bu defa dış rekabete karşı kendi endüstrilerini
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korumaktadırlar. Mesela ABD’nin tekstil ihracatında ülkemize koymuş olduğu kota bunun
güzel örneğini teşkil etmektedir.
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz kalkınma stratejilerinin hangisinin daha iyi olduğunu
söylemek mümkün değildir. Her ülkenin kendine has özellikleri ve ihtiyaçları vardır. Yeterli
hızda kalkınmak için, her ülkenin yerine getirmek zorunda olduğu asgari şartları aşağıdaki
gibi sıralayabiliriz43.
Nüfus ve işgücünü sağlıklı bir şekilde besleyebilmek için yeterli tarımsal üretim
Nüfus ve işgücünün yeterli eğitimi
Kalkınma için zorunlu olan hammadde ve diğer ürünleri ithal edebilmek için yeterli
ihracat

10.5. İktisadi Kalkınmada Küçük Farkların Önemi
İktisadi kalkınmada çok küçük farklar (%0, 5, %1’lik gibi) uzun dönemde kümülatif etki yaparak,
ülkeler arasında çok önemli kalkınma farklarına yol açmaktadır. Bu durumu aşağıdaki tablo net bir
şekilde göstermektedir.
Tablo 14
Kalkınma
Hızı
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
Kaynak:

Reel Milli Gelirdeki Yüzde
Artışı
5 yıl
sonra

10 yıl
sonra

20 yıl
sonra

5
10
16
22
28
34
40
47

10
22
34
48
63
79
97
116

22
48
81
119
165
221
287
366

Reel Milli Gelirin
Katlanması
İçin Gerekli Yıl Sayısı
72
36
23
18
14
12
10
9

James D. Gwartney, Richard Stroup, Macroeconomics (Private and Public Sector), Academic Press, New York,
1980, s.419.

Bir ülkenin reel milli gelirinin kalkınma hızına bağlı olarak katlanabilmesi için geçmesi gereken
yıl sayısı (72 kuralı);
72 kuralı =

72
Yıllık büyüme oranı

Tablo 15: Türkiye’de Yıllara Göre Büyüme Hızı

43

Lipsey, Steiner, Purvis, a. g. e. , s.550.
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TARIM
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

27,2
5,6
31,8
-30,9
19,2
42,6
-3,9
14,3
-28,8
22,1
2,7
-6,1
54,1
-3,5
5,4
3,8
-1,2
-16,5
19,4
-12,5
-10,7
-23,4
54,2
-11,7
35,9
-13,5
10,9
19,8
9,5
8,7
-13,9
9,8
5,0
6,5
9,2
0,3
2,3
-4,9
5,0
9,6
-4,0
-3,9

SANAYİ
-7,1
17,9
14,8
19,4
-0,6
3,8
12,7
14,2
17,8
19,0
13,8
-0,1
-3,4
10,3
15,7
16,7
-10,9
-2,4
-2,5
-1,4
-6,1
-16,6
26,1
5,8
5,4
-2,7
9,3
2,6
10,9
19,2
9,2
11,3
9,6
10,7
5,6
3,6
0,4
11,7
3,5
12,0
11,2
9,5

HİZMETLER
3,5
19,2
8,2
7,3
4,7
5,7
8,9
5,5
8,6
13,1
9,4
-0,8
2,1
7,1
13,5
10,9
-8,3
-4,7
-3,9
-6,1
-1,6
-10,8
19,5
14,9
3,6
3,1
8,0
9,6
14,5
11,8
3,6
5,5
-0,3
7,9
0,4
7,6
5,4
4,2
8,0
8,9
4,8
5,6

GSMH

14,9
12,8
18,2
-12,8
11,0
21,6
2,2
8,7
-10,7
15,8
6,0
-3,0
23,2
1,5
9,5
6,9
-4,9
-10,3
5,6
-9,8
-5,1
-15,3
31,9
4,2
4,2
-5,0
9,4
12,8
11,9
11,2
-3,0
7,9
3,2
7,8
4,5
4,1
3,4
2,0
6,2
9,7
4,1
3,1
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TARIM
1966
1967
1968
1969(1)
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003(2)

10,7
0,1
1,5
-1,2
2,8
5,2
1,1
-7,8
6,3
3,1
7,0
-1,9
2,8
0,0
1,1
-1,9
3,1
-0,9
0,5
-0,5
4,6
0,4
7,8
-7,6
6,8
-0,9
4,3
-1,3
-0,7
2,0
4,4
-2,3
8,4
-5,0
3,9
-6,5
7,1
-2,9

SANAYİ
15,2
8,2
11,1
12,1
1,3
9,0
10,4
11,9
7,3
9,1
9,0
6,9
3,4
-4,4
-3,3
9,2
4,9
6,3
9,9
6,2
11,1
9,1
1,8
4,6
8,6
2,7
5,9
8,2
-5,7
12,1
7,1
10,4
2,0
-5,0
6,0
-7,5
9,4
6,5

HİZMETLER
11,5
5,2
7,9
4,8
4,3
4,5
10,3
6,4
4,5
8,5
12,9
4,4
0,1
0,8
-3,7
6,2
3,2
7,0
7,9
5,1
6,0
12,9
0,5
0,9
10,3
0,6
6,5
10,7
-6,6
6,3
7,6
8,6
2,4
-4,5
8,9
-7,7
7,2
6,0

GSMH

12,0
4,2
6,7
4,3
4,4
7,0
9,2
4,9
3,3
6,1
9,0
3,0
1,2
-0,5
-2,8
4,8
3,1
4,2
7,1
4,3
6,8
9,8
1,5
1,6
9,4
0,3
6,4
8,1
-6,1
8,0
7,1
8,3
3,9
-6,1
6,3
-9,5
7,8
5,0

Kaynak: DİE, DPT
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11.1. Dışşsallık
Piyasa mekanizması yalnızca gelir dağılımı ve ekonomik istikrarın oluşumunda başarısızlık
göstermekle kalmamakta, dışsal ekonomiler ve tekel durumunda iktisadi kaynakların etkin kullanımı
sağlayamadığı gibi, kamu mallarının üretimini başarılı bir şekilde yapamamaktadır.
Toplumsal
refahın dağılımından çok, toplumsal refahın maksimize edilmesi bakımından ortaya çıkan etkinlik
problemi, ekonomiye devlet müdahalesinin önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

11.2. Dışsal Ekonomiler
Eğitim,sağlık, konut, sosyal güvenlik gibi mal ve hizmetlerin üretim ve tüketiminin
otomobil, elbise, televizyon gibi mal ve hizmetlerden farklı olduğunu hissettiğimiz gibi, ilk
grup mal ve hizmetlerle kendimizin olduğu gibi devletin de yakından ilgilendiğini
farketmişizdir. Benzer şekilde çevre kirliliğine yol açan mal ve hizmetlerin üretimi de, kendimiz
üretmemesine rağmen bizleri ve devleti ilgilendirmektedir. İlgili mal ve hizmetlerin tüketim ve
üretimiyle ilgilenmemiz merakımızdan kaynaklanmamakta, bu ilgimizin rasyonel nedenleri
bulunmaktadır. Başkalarının talep etmiş olduğu eğitim, sağlık hizmetlerinin bu mal ve
hizmetlerin kendilerine sağlamış olduğu fayda yanında, topluma da faydası bulunmaktadır.
Mesela eğitim düzeyi yüksek olan insanların oluşturduğu sosyal çevrelerde suç oranları daha
düşük olmakta, eğitim düzeyi yükseldikçe toplumun bütünü için iyi sonuçlar veren iktisadi
büyüme hızlanmaktadır. Benzer şekilde bulaşıcı hastalıklar için sağlık hizmeti alan kişilerin
satın almış oldukları bu hizmetlerden toplumdaki diğer insanlar da yararlanmaktadır. Çevreyi
kirleten mal ve hizmet üretiminde ise oluşan çevre kirliliğinden mal ve hizmetlerin üretimiyle
direkt ilgisi olmayan insanlar olumsuz etkilenmektedir.
Piyasa ekonomisinde fiyatlar temel gösterge olmakta, iktisadi kaynakların hangi
mal ve hizmetin üretiminde ve ne kadar kullanılacağını belirlemektedir. Talep eğrisini gösteren
şekillerde dikey eksende yer alan fiyat, ilgili mal veya hizmetin ilave tüketiminin (marjinal
tüketimin) tüketiciye vermiş olduğu faydayı parasal olarak ifade etmektedir. Arz eğrisi ise, ilgili
mal ve hizmetin ilave her üretiminin getirmiş olduğu kaynak maliyetini göstermektedir. İktisadi
kaynakların toplumun faydasını maksimize edecek şekilde kullanımı için her mal ve hizmetin
üretiminin marjinal faydasının marjinal maliyetine eşit olduğu noktaya kadar üretilmesi
gerekmektedir. Bir mal ve hizmetin sosyal marjinal maliyetinin, fiyatından (marjinal
faydasından) daha fazla olduğu miktarlarda üretilmesi, iktisadi kaynakların olması gerekenden
daha fazlasının o mal ve hizmetin üretimine tahsis edildiği anlamına gelir.
Halbuki fazla kullanılan iktisadi kaynaklar, daha çok fayda sağlayacak mal ve
hizmetlerin üretiminde kullanılabilirdi. Benzer şekilde fiyatın (marjinal sosyal faydasının)
marjinal maliyetten daha fazla olduğu üretim miktarlarında iktisadi kaynakların yeterince ilgili
mal ve hizmetin üretimine tahsis edilmediği anlamına gelir. Durumu marjinal sosyal maliyet,
marjinal sosyal fayda kavramlarını tanımlayarak şekil yardımıyla açıklayalım.
Marjinal Sosyal Maliyet = Marjinal Özel Maliyet + Marjinal Dışsal Maliyet
MSM

=

MÖM

+

MDM
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Marjinal Sosyal Fayda = Marjinal Özel Fayda + Marjinal Dışsal Fayda
MSF

MÖF

=

+

MDF

Marjinal özel maliyet, üretilen ilave her mal ve hizmetin üreticisinin katlanmış olduğu toplam
maliyete getirmiş olduğu artışı gösterirken, marjinal dışsal maliyet üretilen ilgili birimin topluma
getirmiş olduğu (üreticinin katlanmadığı) maliyeti ifade etmektedir.
Marjinal özel fayda, tüketilen ilave mal ve hizmetin satın alıcısının toplam faydasına yapmış
olduğu katkıyı gösterirken, marjinal dışsal fayda ilgili birimin satın alıcının dışındakilere getirmiş
olduğu ilave faydayı ifade etmektedir.

Fiyat = P
S = Marjinal Sosyal
Maliyet

A
Tüketici Rantı
Po
B
Üretici Rantı

D = Marjinal Sosyal
Fayda
Qo

Miktar

Şekil 36

Yukarıdaki şekilden de görüleceği gibi bir mal ve hizmetin toplumun refahını
maksimize eden üretim miktarı Marjinal Sosyal Maliyetin (MSM), Marjinal Sosyal Faydaya
(MSF) eşit olduğu noktada oluşmaktadır.
MSM = MSF = p0 düzeyinin altında üretim, iktisadi kaynakların ilgili mal ve hizmetin
üretimine yeterli miktarda tahsis edilmediği, Q0 düzeyinin üzerindeki üretim miktarı ise iktisadi
kaynakların toplumsal açıdan fazla miktarda tahsis edildiği anlama gelir. Q0 üretim miktarı aynı
zamanda üretici ve tüketici rantının toplamının (A + B bölgelerini) maksimize edildiği
miktardır.
İktisadi kaynakların etkin kullanımı (toplumun refahını
olan P = MSF = MSM eşitliği aynı zamanda marjinal
adlandırılmaktadır. Marjinal sosyal faydanın fiyatı ifade
kaynakların etkin kullanımı için mal ve hizmetlerin fiyatının

maksimize eden) için gerekli
maliyet fiyatlaması olarak
ettiğini hatırlarsak, iktisadi
marjinal sosyal maliyete eşit
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olması gerekmektedir. Başka bir deyişle toplumun refahının maksimizasyonu bakımından
doğru ve yanlış fiyat vardır. Marjinal sosyal maliyete eşit fiyatlar bu açıdan doğru fiyatlardır.
Hatırlamak gerekir ki, arz eğrisi marjinal maliyet eğrisidir, eğri üzerindeki her nokta minimum
fiyatta üretilebilecek miktarı ve üreticinin fırsat maliyetini ifade eder.
Piyasa ekonomisinde tüketiciler, ilgili mal ve hizmetlere olan taleplerini bireysel
faydaları nisbetinde ifade ederken, üreticiler de kendilerinin katlandığı maliyeti dikkate alarak
arzlarını ortaya koyacaklardır. Dışsal fayda ve dışsal maliyetleri ifade edebilecek aktörler
olmadığından, piyasada oluşan talep ve arz sırasıyla bireysel fayda ve bireysel maliyetleri ifade
edecektir. İlgili mal ve hizmetin dışsal faydası ve dışsal maliyeti olmadığı sürece, marjinal
sosyal fayda marjinal bireysel faydaya eşit olurken, marjinal sosyal maliyet de marjinal bireysel
maliyete eşit olacaktır. Aşağıdaki şekilden de görüleceği gibi marjinal sosyal maliyet
fiyatlaması gerçekleşecek, tüketiciler tüketici rantını maksimize ederken, üreticiler de üretici
rantını maksimize edecek, toplam rant (üretici ve tüketici) maksimize olacaktır.
P
Marjinal

Bireysel

Maliyet + O =
Marjinal
Sosyal Maliyet

Tüketici Rantı
Po
Üretici Rantı

D = Marjinal Bireysel
Fayda + O =
Marjinal

Sosyal

Fayda
Qo

Q=

Miktar
Şekil 37

Pozitif ve negatif marjinal dışsallıkların (dışsal marjinal fayda ve dışsal marjinal
maliyet) olduğu durumlarda, piyasa mekanizmasının kaynakların etkin dağılımını sağladığını
iddia etmek mümkün değildir. Piyasa mekanizması içinde, pozitif ve negatif dışsallıkları ifade
edebilecek aktörler olmadığı için pozitif dışsal fayda piyasa mal ve hizmet talebine
yansımayacağı gibi, negatif dışsal maliyetlerin mevcudiyeti halinde bu maliyetler piyasa arzı
içinde (marjinal maliyet eğrisinde) ifade edilmeyeceklerdir. Piyasa talep eğrisi yalnızca
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bireysek marjinal faydayı ifade ederken, arz eğrisi bireysel maliyetleri ifade edecektir. Bu
durumun sonucu olarak kaynakların etkin dağılımı şartı olan marjinal sosyal maliyet fiyatlaması
gerçekleşemeyecek, pozitif ve negatif dışsallık durumunda ilgili mal ve hizmet olması
gerekenden daha az miktarda fiyatlandırılacaktır.

11.2.1. Pozitif Dışsal Fayda Veren Mal ve Hizmetler
Eğitim, sağlık gibi direkt kullanıcısı yanında, topluma da fayda veren mal ve
hizmetleri piyasa ekonomisi yalnızca bireysel faydayı dikkate aldığı için olması gerekenden
daha az fiyatlandırılacak, bu durumun sonucu olarak optimum miktarın altında üretecektir.
MSM = Marjinal Özel
Maliyet

e1
P1
Po
eo

D1 = Marjinal
Bireysel Fayda
+

Marjinal Dışsal Fayda
Do

=

Marjinal

Bireysel Fayda =
Piyasa
Talebi
Qo

Q1

Şekil 38

Yukarıdaki Şekil 38’de görüldüğü gibi, pozitif dışsallığı olan mal ve hizmetlerin talebi,
yalnızca özel marjinal fayda toplamlarını ifade ettiği için piyasa mekanizması, marjinal bireysel
faydanın marjinal bireysel maliyete eşit olduğu eo noktasında Po fiyatında Qo kadar üretim
yapacaktır.
Q0 noktasında marjinal dışsal faydayı da eklediğimizde, marjinal sosyal fayda, marjinal
sosyal maliyetten daha fazladır (MSF > MSM). Halbuki marjinal sosyal faydanın marjinal
sosyal maliyete eşit olduğu nokta e1 noktasıdır ve bu noktada üretim miktarı Q1 kadardır.
Piyasanın Q1 yerine Qo kadar üretmesi sonucu taralı üçgenin alanı kadar bir refah kaybı
sözkonusu olacaktır.

204

11.2.2. Negatif Dışsal Maliyeti Olan Mal ve Hizmetler
Çevre kirliliğine neden olan mal ve hizmetlerin üretiminde, üreticiler çevreye vermiş
oldukları zararları (maliyetler) ödemedikleri için üretim hesaplarına bu maliyetler girmez.
Piyasada oluşan ilgili mal ve hizmetlerin arzı (marjinal maliyet eğrisi) negatif dışsal marjinal
maliyetleri içermez44. Temiz çevreyi bir üretim faktörü olarak düşünürsek, bu faktörün belli bir
sahibi olmadığından üreticiler bu faktörü bedavaya kullanacaklardır.

Marjinal Özel Maliyet +
Marjinal Dışsal Maliyet =
MSM = S1
So

Marjinal Özel Maliyet

=

e1
P1
Po

eo

D

Özel Fayda + O

=

Marjinal

= MSF
Q1

Qo

Şekil 39

Yukarıdaki Şekil 39’da görüleceği gibi, çevre kirliliğine neden olan mal ve hizmetin
piyasa arz eğrisi özel marjinal maliyeti ihtiva edecek, üretim miktarı piyasaca Q 0 noktasında
belirlenecektir. Q0 noktasında marjinal sosyal maliyet marjinal sosyal faydadan büyük
olacaktır. Kaynakların etkin kullanımı bakımından üretim miktarı e1 noktasında Q1 kadar
olması gerekirken (MSM = MSF), piyasa e0 noktasında Q0 kadar üretecektir. Pozitif dışsallığın
aksine bu defa olması gerekenden (Q1) daha fazla üretim yapılacak, taralı üçgen kadar bir refah
kaybı oluşacaktır.

44

Roger, A. Arnold, Microeconomics, Second Edition, West Publishing Company, New York: 1992, s.384.

205

11.3. Dışsallık Probleminin Çözüm Yolları
Pozitif ve negatif dışsal ekonomilerin mevcudiyeti halinde piyasa mekanizması bu problemleri
meydana getirdiği refah kaybını önleyememekte, bu durum mekanizmaya dışarıdan devletçe
müdahaleyi gerektirmektedir.

11.3.1. Negatif Dışsallıkların Önlenmesi
Negatif dışsallıkları çevre kirliliğine yol açan mal ve hizmetlerin üretimi
oluşturmaktadır. Çevrenin kirletilmesi sonucunda insan sağlığı, ormanlar, tarımsal topraklar, su
ve su ürünleri vs. olumsuz şekilde etkilenmektedir. Dolayısıyla da ortaya çıkan sorunların
meydana getirdiği refah kaybı devletin kayıtsız kalamayacağı kadar önemlidir. Piyasa
mekanizmasına bu anlamda müdahale etmeyen ülke yok gibidir. Tartışmalar devletin piyasa
mekanizmasına müdahale edip etmemesinden çok, nasıl müdahale etmesi gerektiği noktasında
toplanmaktadır.
Sıfır kirlilik ideal gibi görünmekle beraber, iktisadi bakımdan bu tip bir hedef konulması
çevre kirliliğine hiçbir müdahalede bulunmamak kadar ve hatta daha fazla sakıncalı olabilir.
Her mal ve hizmetin optimum üretim miktarı olduğu gibi, temiz çevre hizmetinin de iktisadi
açıdan optimum miktar mevcuttur. Tek fark temiz çevre hizmetinin kamu malı olma
niteliğinden dolayı, piyasa mekanizması tarafından üretilmemesinden kaynaklanmaktadır.
İktisadi bakımdan problemi çevreyi kirleten firmaların çevreyi kirletmesi değil, bu kıt
kaynağı karşılığını ödemeden kullanmaları oluşturmaktadır. Karşılığını ödemedikleri sürece bu
kaynağı hor kullanmakta, toplumsal açıdan refah kaybına yol açmaktadırlar.
Temiz çevrenin toplumun bütün olarak sahip olduğu üretim faktörü, kirletici firmaların
da bu faktörü kullanmak için talep ettiğini düşünelim. Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi,
optimum kirlilik miktarı Q0, temiz çevrenin piyasa fiyatı da P0 olacaktır. Halbuki devlet çevre
sorunlarına müdahale etmediği taktirde firmalar bakımından bu faktörün fiyatı sıfır olacak,
kirletici firmalar temiz çevreyi Q1 kadar aşırı şekilde (optimum miktarın üzerinde)
kullanacaklar, toplumsal bakımdan ciddi miktarlarda refah kaybına yol açılacaktır.
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Çevre Faktör Talebi

Çevre Kirliliğinin Marjinal

Maliyeti

Po

Qo

Q1

Kaynak: Edwin G. Dolan, David E. Lindsey, Microeconomics, s.426.

Şekil 40

Uygulamada çevrenin aşırı şekilde kirletilmesini önlemek amacıyla aşağıdaki
yöntemlerin kullanıldığı veya üretildiği görülmektedir:
İnsan Hakkı Olarak Temiz Çevre: Bu düşünceyi ileri sürenlere göre, çevrenin
kirletilmesi temel hal ve özgürlüklere yapılan bir saldırı teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu hakkı
ihlal edilenler, idari ve yargısal merciler önünde bu haklarını iddia edip, uğramış oldukları
zararları kirleten firmalardan tazmin edebileceklerdir. Kanunların zararın ispatını
gerektirmeler, nedensellik, kasıt gibi unsurları aralamaları bu mekanizmanın işlemesini
zorlaştırmaktadır. Ayrıca hakkın aranması ve elde edilmesinin topluma maliyetler (bürokratik
yazışmalar, mahkeme giderleri) getirilmesi bu mekanizmanın etkinliğini azaltmaktadır45.
Düzenleme (Kontrol): Bu yöntemle her kirletici firmanın çevreye (hava, su,
toprak vs) bırakabileceği kirlilik miktarına, çevrenin içerebileceği kirlilik düzeyine veya
firmaların kullanabileceği kirletici hammaddelere sınırlamalar getirilmektedir. Mesela
otomobillere egzoz testi zorunluluğu getirilerek, otomobillerin çevreye verdiği kirlilik
miktarına sınırlama getirilmeye çalışılmaktadır. Kirliliğin insan sağlığını ciddi boyutta tehdit
etmesi durumunda, kirlilik kaynakları tamamen yasaklanabilir46. Bu yöntem sıkı bir kontrol

45

Edwin G. Dolan, David E. Lindsey, Microeconomics, Fifth Edition, The Dryden Press, New York: s.431.

46

Heinz Kohler, Indermediate Microeconomics (Theory and Application) Scott, Fureman and Company, Dallas: 1982,
s.540.
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sistemini, buna yönelik yönetim birimlerinin oluşturulmasını, dolayısıyla ciddi maliyetler
getirmektedir.
Vergileme: Dışsal ekonomilerin ortaya çıkardığı refah kaybına ilk dikkati çeken Pigou;
kirletici firmaların çevreye vermiş olduğu zararlara (maliyetlere) karşı verilen zarar nispetinde
vergilemeyi önermiştir. Aşağıdaki Şekil 41’de görüldüğü gibi çevreye verilen zarar miktarında
bir vergileme sonucunda dışsal maliyetler firma içi maliyet haline gelecek, piyasa arz eğrisi
(marjinal maliyet eğrisi) üretimin gerçek maliyetini ifade eder olacak, etkinlik şartı olan
marjinal sosyal maliyet marjinal sosyal fayda (MSM = MSF = P) eşitliği gerçekleşecek, taralı
üçgen kadar refah kaybı önlenecektir.
Kirletme vergisi sonucunda, kirlilik yapan endüstrilerde üretim ve kirlilik miktarı
azalacak, elde edilen vergilerle kirlilikten zarar görenlerin tazmini sözkonusu olacağı gibi, bu
gelirlerin kirliliği önleyebilecek araştırma-geliştirme alanlarına harcanması mümkün olacaktır.
Ayrıca, firmalar daha az vergi ödemek için kirliliği azaltan üretim yöntemleri ve araçlarını
kullanacaklardır47.
Kirlilik vergisinin birçok avantajları olması yanında, kirlilik miktarını ölçme ve
vergilemenin güçlülüğü yanında, Ronald Caose’nin belirtmiş olduğu yönetim masrafları bu
yöntemin sakıncalarını teşkil etmektedir.

P

MÖM + MDM =

MSM
MÖM
e1
Dışsal Maliyet=

P1

Marjinal

Vergi
eo
Po

D

MÖF = MSF
Q1

47

=

Qo

James D. Gwartney, Richard Stroup, Macroeconomics, Academic Press, New York: 1980, s.473.
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Şekil 41: Etkin olmayan Q0 noktasında MSM > P = MSF vergileme sonucunda etkinlik şartı olan
MSM = P = MSF eşitliği gerçekleşmektedir.

Örnek: Maksimum Kirlilik Kotası ve Kirlilik Vergisi Karşılaştırılması
Negatif dışsallıkların (çevre sorunlarının) meydana getirmiş oldukları refah kaybını önleme bakımından
kirlilik vergisi maksimum kirlilik standardına nazaran daha etkin olmasına rağmen uygulamada kirlilik sınırlaması
yönteminin daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bunu bir örnekle gösterelim:

Belli bir bölgede toplam üç firma olduğunu hiçbir sınırlama olmadığında bu firmaların
her birinin 4 birim, toplam 12 birim kirlilik oluşturduklarını varsayalım. Düzenleme sonucu her
firmaya 2 birim maksimum kirletme sınırlaması getirildiğini, aksi halde firmaların
kapatılacağını varsayalım. Her firma 2 birim kirlilik azaltımını gidecektir. Fakat kirliliğin
azaltılması için firmaların farklı maliyetlere katlandığını varsayalım.

A
Firması

B
Firması

C Firması

İlk birim kirliliği önleme maliyeti

100

200

2000

İkinci
birim kirliliği önleme
maliyeti

200

300

4000

Üçüncü birim kirliliği önleme
maliyeti”

300

400

6000

(X
Bin TL)

Dördüncü birim kirliliği önleme
350
500
7000
maliyeti
Maksimum standart (kota) uygulaması halinde her firmanın iki birim (toplam 6 birim)
kirliliği azalma maliyeti: 300 + 500 + 6000 = 6800 bin TL.
Şimdi kirlilik kotası yerine, kirlilik vergisi yönteminin uygulandığını, birim kirliliğini
500 bin TL. vergilendirildiğini düşünelim.
Firma A ve B’nin kirliliği önleme maliyetleri birim vergi miktarından daha az
olduğundan, bu firmalar vergi ödemek yerine kirliliği önleme yoluna gidecekler, bu durum
Firma A’ya 950 bin TL’ye, Firma B’ye 1400 bin TL’ye mal olacaktır. Buna karşılık Firma C
için birim kirliği ortadan kaldırma maliyeti, birim vergiden fazla olduğu için, C firması 4 birim
kirliliğe yol açarak toplam 2000 TL vergi ödemeyi tercih edecektir.
Vergileme halinde daha fazla kirlilik (toplam 8 birim) önlenmesine rağmen, bu miktar
kirliliği ortadan kaldırma maliyeti 2350 bin TL’ye mal olacaktır (Firma A maliyet + Firma B
maliyet)
Kaynak:

James D. Gwartney Richard Stroup, Macroeconomics. (Private and Public Choice), s.475.
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Sübvansiyon: Bu yöntemle kamu otoriteleri kirliliği azaltan araç ve gereçlerin
kullanımını teşvik etmek amacıyla, firmalara maddi katkılarda bulunmaktadır. Bu yöntem, maliyetler
fiyatlara yansıtmadığından kaynakların etkin dağılımını temin etmeye yönelik bir katkıda
bulunmamaktadır.
Pazarlanabilir Kirletme Hakkı: Bu sistemde önceden belirlenen miktardaki kirletme
hakkı, kamu otoriteleri tarafından satılmaktadır. Kirletme hakkını ifade eden belgeler, piyasada alınıp
satılmaktadır. Kirletilebilecek miktarın önceden belli olması ve bu miktarın tehlike arz etmeyecek bir
şekilde belirlenebilmesi, bu sistemin avantajını oluşturmaktadır.

11.3.2. Pozitif Dışsallıkların Çözümü
Eğitim, sağlık, konut gibi hizmetlerinden piyasadan satın alan tüketicileri yanında,
dolaylı olarak diğer kişiler de fayda temin etmektedir. Mesela grip aşısı, kendisini satın alan
kişi yanında, grip hastalığının başkalarına bulaşmasını önlediğinden üçüncü kişilere de fayda
temin etmektedir. Piyasa ekonomisinde, dışsal faydası olan mal ve hizmetleri satın alan kişi,
talebini ifade ederken bu mal ve hizmetlerin kendisi için ifade ettiği özel faydayı dikkate alır.
Dışsal faydayı dile getirecek aktör olmadığı için, ilgili mal ve hizmetin piyasa talep eğrisi
yalnızca özel marjinal faydayı ifade eder. Bu durumun sonucu olarak, piyasa mekanizması
pozitif dışsallığı olan mal ve hizmetlere toplumun onlara verdiği değerin altında değer biçer, bu
mal ve hizmetlerin üretimine daha az kaynak ayırır, olması gerekenden daha az üretir.

Fiyat = P

S

e2

e1

D1
= Do+ Marjinal
Dışsal Fayda

= Özel

Marjinal Fayda
Do

=

Piyasa

Talebi
Qo

Q1

Şekil 42
Q0’da marjinal özel fayda + marjinal dışsal fayda > marjinal sosyal maliyet
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Q1’de MSF = MSM

Yukarıdaki Şekil 42’de görüldüğü gibi, piyasa talebi yalnızca özel faydayı dikkate
almakta, piyasa Q0 düzeyinde eksik üretim yapmakta, taralı alan kadar bir refah kaybına yol
açmaktadır. Dışsal pozitif faydayı da piyasa talebine eklediğimizde, toplumsal bakımdan
olması gereken üretim miktarı Q1 olmaktadır.
Pozitif dışsallıklar nedeniyle oluşan refah kaybını önlemek için aşağıdaki tedbirler
alınmaktadır.
Üretici veya tüketicilerin sübvansiyonu: Üreticilerin sübvanse edilmesi
halinde üreticiler bakımından maliyetler azalmakta (arz eğrisi = marjinal maliyet eğrisi sağa
kaymakta), ilgili mal ve hizmetin piyasa fiyatının düşmesinden dolayı pozitif dışsallığı olan mal
ve hizmetler daha fazla tüketilmektedir. Mesela, ülkemizde vakıf üniversitelerine yapılan devlet
yardımları bu amacı taşımaktadır. Tüketicilerin sübvanse edilmesi halinde; tüketicilerin ödeme
durumunda olduğu fiyatın bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Tüketicilerin sübvanse
edildiği durumda ilgili mal ve hizmetin tüketimi için yapılan katkının tüketicilere parasal olarak
ödenmesi yoksa bu katkının yapılacağını gösterir bir belge verilmesi konusu tartışma teşkil
etmektedir. Mesela ülkemizde üniversiteye ödenecek olan öğrenci katkı payları, öğrencilerin
kendileri yerine Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından direkt olarak üniversitelere ödenmektedir.
Halbuki bu katkılar öğrencilere nakit olarak ödenmiş olsaydı, öğrencilerin bir kısmı bu paraları
eğitimle ilgili olmayan mal ve hizmetlerin tüketiminde kullanabilirlerdi (Mesela; uyuşturucu
tüketiminde kullanmak gibi)48.
Devletin pozitif dışsallığı olan mal ve hizmetleri üretmesi: Eğitim, sağlık gibi
pozitif dışsallığın çok büyük boyutlarda olduğu durumlarda, devlet yalnızca sübvansiyonla
yetinmez. İlgili mal ve hizmetleri piyasa ekonomisi yanında kendisi de üretir. Mesela eğitim
kişilere daha fazla gelir elde etme imkanı vermesi yanında, demokratik bir toplumun oluşmasını
ve demokratik kurumların daha iyi çalışmasını sağlamakta, iktisadi büyümeyi
hızlandırmaktadır. Başka bir deyişle, eğitimin topluma getirmiş olduğu katkı (marjinal dışsal
fayda) en az bireye vermiş olduğu fayda kadar önemli miktar teşkil etmektedir. Piyasaya
bırakılması halinde optimum miktarın çok altında üretileceğinden, devlet eğitim hizmetini
piyasa mekanizması yanında kendisi de üretmektedir. Marjinal dışsal faydanın özel faydadan
çok daha fazla olduğu ilkokul eğitiminde, devlet eğitim hizmetini kendisi üretmekle
kalmamakta, aynı zamanda bu eğitimi zorunlu kılmaktadır. Benzer durumu bulaşıcı hastalıklara
karşı aşı hizmetinin sunumunda da görmek mümkündür.

48

Recep Seymen, “Eğitim Ekonomisinde Karar Birimi Olarak Devlet, Fert ve Aile”, Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim
Olarak Aile, TC.Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara 1998, s.291-302.
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12.1. Tekel
Bir ekonomide kaynakların etkin kullanımı her mal ve hizmetin marjinal faydasının
marjinal maliyetine eşit olduğu (MF = MM) noktada üretim yapmasını gerektirir. Tam
rekabetin olduğu mal ve hizmet piyasasında çok sayıda firmanın mevcudiyeti, tek bir firmanın
ilgili mal ve hizmet için piyasada oluşmuş fiyatı etkileme şansı vermez (kendisinin üretmiş
olduğu miktar, piyasa arzının çok küçük bir kısmını teşkil etmektedir). Bu bakımdan tam
rekabet piyasası firmaları fiyatı “veri” olarak alırlar. Veri olarak almalarından maksat, fiyat
üzerinde etkili olamamalarıdır. Bu firmalar için kârlılığın maksimize edildiği üretim miktarı,
marjinal maliyetin (MM) fiyata eşit olduğu noktada oluşur (MM = P). Eğer marjinal maliyet
fiyattan küçükse, üretimi MM = P eşitliğine kadar artırmak firmanın kârını artıracaktır. Benzer
şekilde MM > P olduğu durumda, üretimi MM = P eşitliğine kadar azaltmak aynı sonucu
verecektir. Firma fiyat üzerinde etkide bulunamadığından, firmanın marjinal ve ortalama geliri
sattığı miktara bağlı olmaksızın fiyata eşit olacaktır.
Benzer durum tüketiciler için de sözkonusudur. Marjinal faydasının (MF) fiyata eşit
olduğu (MF = P) noktaya kadar ilgili mal ve hizmeti tüketmek tüketicilerin faydasını maksimize
edecektir (Tüketiciler de fiyatı veri olarak almaktadır).
Dikkat edilirse tam rekabet piyasasında üreticilerin kârlarını ve tüketicilerin de
faydalarını maksimize ettiği miktar aynı noktayı işaret etmektedir. O nokta ise oluşumunda
etkili olamadıkları fiyattan başka bir şey değildir. Dolayısıyla kaynakların etkin dağılımını ifade
eden MM = P = MF eşitliği tam rekabet piyasasında otomatik olarak sağlanmaktadır. Başka bir
deyişle, üretim faktörleri ilgili mal ve hizmetin üretimi için toplumun refahını (tüketici rantı +
üretici rantı) maksimize edecek kadar tahsis edilmektedir.

Herhangi bir mal ve hizmetin üretiminin tek bir firma tarafından yapıldığı, diğer
firmaların ilgili mal ve hizmet piyasasına değişik nedenlerden dolayı giremediği durumda,
yukarıdaki analizi yapmak mümkün olmayacaktır. Piyasaya tek bir firmanın (tekelin) hakim
olması halinde ilgili firmanın fiyatı veri olarak alması sözkonusu olmayacak, firma fiyat alıcı
değil, fiyat yapıcı pozisyona girecektir. İlgili mal veya hizmetlerin tüm piyasa talebine hakim
olacak tek firma (tekel) üretimine bağlı olarak fiyat yapıcı pozisyona geçecektir. Bu durum
firmanın istediği fiyatta istediği miktarı satabilmesi anlamına gelmez. Daha çok satmak için
fiyat indirmek zorunda olacağından marjinal ve ortalama geliri (talep eğrisi) sabit olmayacak,
fiyat düştükçe düşeceklerdir.

12.1.1 Tekelin Refah ve Gelir Dağılımına Etkisi
Piyasaya tek bir firmanın hakim olması (piyasa = tekel) sonucunda, tekel tam rekabet
piyasa firmasının aksine fiyat yapıcı pozisyonundadır. Daha çok satmak için ürün fiyatını
düşürmek zorunda olacak, daha düşük fiyatı yalnızca bu fiyattan sonra satılan ilave ürünlere
değil tüm ürünlerine uygulayacağından marjinal geliri fiyatın altında bulunacaktır. Bu durumun
sonucu olarak, tekelin her firma gibi kârını maksimize ettiği marjinal maliyetin marjinal gelire
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eşit olduğu nokta (MR = MC) marjinal faydayı ifade eden fiyatın altında kalacaktır. Halbuki,
kaynakların etkin kullanımı bakımından, marjinal faydayı ifade eden fiyatın marjinal maliyete
eşit olduğu noktaya kadar üretim yapılması gerekir (maliyet marjinal fiyatlaması). Başka bir
deyişle, bir mal ve hizmetin marjinal faydası, marjinal maliyetinden fazla olduğu sürece tüketici
rantını maksimize etmek için o mal ve hizmetin üretiminin marjinal faydanın marjinal maliyete
eşit olduğu noktaya kadar artırılması gerekir.
Durumu daha net bir şekilde görebilmek için Şekil 43’de tam rekabet piyasasıyla tekeli
aynı anda görmeye çalışalım. Basitleştirmek için maliyet fonksiyonunun sabit olduğunu
varsayalım (marjinal maliyet = ortalama maliyet).
MC = Marjinal maliyet
ATC = Ortalama maliyet
MR = Marjinal gelir
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Fiyat
C

A
Pm

E
Pc
S (MC = ATC)
B

D=
Talep
MR
Üretim Miktarı
Qm

QC

Tekel Üretim

Rekabetçi Piyasa

Miktarı

Üretim Miktarı

Kaynak: Robert B. Ekeland, Robert D. Tollsion, Microeconomics, s.221.

Şekil 43
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Şekil 43’de D ve S ilgili mal ve hizmetin piyasa arz ve talebini göstermektedir. İlgili
piyasa tam rekabet piyasası olsaydı fiyat ve üretim miktarı D ve S’nin eşit olduğu, E
noktasından oluşacak Pc fiyatından Qc kadar miktar üretilecekti (Pc = MC = MF). Bu durumun
sonucu olarak tüketici rantı maksimize edilecek CPcE üçgeninin temsil ettiği alan,
tüketicilerin ödemeye razı olduğu miktarla fiilen ödedikleri miktar arasındaki farka eşit
olacaktır.
CPcE = COQcE - PcEQcO
Şimdi aynı piyasanın mesela yasal nedenlerle tekelleştirildiğini düşünelim (tek firma
haricinde firmaların piyasaya girmesi yasak). Tek firma, fiyat alıcı pozisyonundan, piyasa
arzına hakim olarak fiyat yapıcı pozisyona geçecektir. Tekel üretim miktarını, marjinal
maliyetin marjinal gelire eşit olduğu noktada (B), Qm düzeyinde belirleyecektir. Bu noktada
tekel fiyatı Pm olacaktır (Pm > marjinal maliyet).
Bu durumun sonucu olarak, tüketici rantı tam rekabet piyasasında CEPc kadarken,
şimdi CAPm miktarına gerileyecektir. Peki, geri kalan PmAEPc miktarına ne oldu?
PmAEPc miktarının PmABPc kadarı tüketicilerden tekele geçerken, AEC kadar ise
tekelin kaynakları etkin olarak kullanamaması (daha yüksek fiyatla daha az üretmesi) sonucu
kaybedilmektedir49.
Görüldüğü gibi kaynakların etkin kullanımı ve gelir dağılımı bakımından tekelin
önemli sonuçları mevcuttur. Tekel kaynakların etkin kullanımı bakımından önemli düzeyde
refah kaybına yol açarken, gelirin tüketicilerden tekele transferine yol açmaktadır. Tekelin yol
açmış olduğu refah kaybının yukarıdaki analizin göstermiş olduğu miktardan çok daha fazla
olması da mümkündür.
Tekel, önemli bir kısmının erimesi pahasına tüketici rantını ele geçirirken, tekel olma
hakkını elde edebilmek için önemli düzeyde kaynak kullanmaktadır. Mesela, hükümet
nezdinde yapılan lobi çalışmaları (bazen verilen rüşvetler) kaynak kullanımını
gerektirmektedir. Ayrıca, yüksek kârların mevcudiyeti, rakip firmaların olmayışı tekelin
üretin faktörlerini verimli bir şekilde kullanımını engelleyebilecektir.
Öncülüğünü J.Schumpeter’in yaptığı50 tekelin yüksek kârlardan dolayı araştırma ve
geliştirmeye daha çok kaynak ayırabileceği ve böylece iktisadi gelişmede önemli rol
oynayacağı görüşü, yapılan araştırmalarla çelişmektedir. Araştırmalar önemli buluşların
tekellerce değil, daha çok bireysel çabalar sonucu küçük veya orta ölçekli firmalar veya
üniversiteler tarafından yapıldığını göstermektedir51.
İleride göreceğimiz gibi, tekelin tek faydalı olduğu durum azalan marjinal maliyetin
sözkonusu olduğu hallerde olabilir.

49
50
51

Robert B. Ekeland, Robert D. Tollison, Microeconomics, Little Brown and Company, Boston 1986, s.222.
Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy Harper and Row, New York, 1950.
Ekelund, Tollison, a.g.e., s.225.
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12.1.2 Tekelin Varlık Nedenleri
Bir ekonomide tekellerin varlığı değişik nedenlere dayanabilir. Bunlar
Patent hakkı: Belli bir ürünü geliştiren firmaya patent hakkı olarak ilgili ürünü
üretme izni verilebilir. Belli bir süre yeni ürünü yalnızca geliştiren firma üretebilir. Bu hakkı
tanımanın amacı teknolojik gelişmeleri teşvik etmektedir.
Lisans hakkı: Belli mal ve hizmetlerin üretimi devletin iznine bağlı olarak
(lisans verme şeklinde) belli firmalara verilmiş olabilir.
Girdi kontrolü: Belli bir mal ve hizmetin üretimi tek bir hammaddeye bağlı
olabilir. İlgili hammaddeye girdi olarak kullanılan firma, piyasayı tek başına kontrol edebilir.
Doğal tekel: Bazı mal ve hizmetlerin üretiminde, üretim miktarı arttıkça
marjinal ve ortalama maliyet düşmektedir. Bu durumun sonucu olarak, tek bir firmanın tüm
piyasa talebini karşılaması mümkün olmaktadır. Sonradan piyasaya girecek firmalar,
kendilerinden önce piyasaya giren firmalardan daha pahalıya üreteceği için, öncü firmalarla
rekabet edemeyerek piyasadan çekileceklerdir.
Doğal tekel durumu, daha çok toplam maliyetler içinde, sabit maliyetlerin değişir
maliyetlere nazaran ağırlık teşkil ettiği mal ve hizmetlerin üretiminde sözkonusu olmaktadır.
Mesela; yerel elektrik, su, telefon hizmetlerinin sunumunda sabit maliyetler (üretim
miktarlarından bağımsız maliyetler) çok önemli yer teşkil etmektedir.
Şekil 44’ten de görüldüğü gibi, doğal tekel durumunda üretim arttıkça ilave her birim
ürünün maliyet (marjinal maliyet) buna bağlı olarak da ortalama maliyet düşmektedir. Piyasaya
yeni firmaların girmesi tekel durumunu değiştirmeyecek, en büyük üretim kapasitesine sahip
firma, diğer firmalardan daha ucuza üretecek, diğer firmalar rekabet edemeyeceklerinden
piyasadan çekilmek zorunda kalacaklardır. Tek başına kalan doğal tekel, marjinal maliyetin
marjinal gelire eşit olduğu noktada kârını maksimize edecek biçimde Pm fiyatından Qm kadar
üretim yapacaktır. Halbuki kaynakların etkin kullanımı bakımından, fiyatın marjinal maliyete
eşi olduğu noktada fiyat Pc, üretim miktarı ise Qc’dir.
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Konumuz itibarıyla doğal tekeller önem arz etmektedir. Çünkü geçmişte kamulaştırma
ve düzenlemeye günümüzde yeni liberalizmin etkisiyle özelleştirme ve deregulasyona muhatap
olan gaz, elektrik, su, telefon, televizyon yayını, hava ve demiryolu gibi ulaşım hizmetlerini
sunan doğal tekellerdir.
Tekel Gücünün Ölçülmesi: Herhangi bir piyasada mevcut firma sayısı tek
başına piyasanın tekelci gücü hakkında bilgi vermeyebilir.
Mesela; firmalardan birinin piyasa talebinin %90’ını elinde tuttuğu on firmalı bir piyasa,
firmalardan herbirinin talebin %25’ine hakim olduğu 4 firmalı bir piyasadan daha tekelcidir.
Piyasanın tekelleşme gücünü belirleyen diğer bir faktör de piyasa talep eğrisinin esnekliğidir.
Talep esnekliği düştükçe tekelci unsurlar taşıyan firmaların fiyat üzerindeki hakimiyeti
artmakta, aksi taktirde azalmaktadır.
Piyasanın tekelci yapısını sayısal olarak ifade etmek için, piyasa payı en yüksek olan
dört firmanın toplam piyasa payının büyüklüğüne bakılır. Bu dört firmanın piyasa paylarının
toplamı %50’nin üzerinde bir pay teşkil ediyorsa, tekelci bir piyasadan bahsedilebilir. Bu
konuda kullanılan diğer bir ölçü de Herfindahl indeksidir. Bu indeks, piyasada bulunan her
firmanın piyasa paylarının karelerinin toplamından oluşmaktadır. (Firmaların toplam piyasa
payları = 1). Bu toplamın 1’e yaklaşması piyasanın tekelci bir yapıya sahip olduğu, aksi halde
bu yapıdan uzaklaştığı anlamına gelir52.
Herfindahl indeks = ((P1)2 + (P2)2 + ... (Pn)2)
P1 ... Pn her firmanın piyasa payını ifade etmektedir (n = firma sayısı)
Mesela, piyasada 4 firma olduğunu, bu firmaların paylarının 0.6, 0.2, 0.1, 0.1 (toplam = 1)
olduğunu varsayalım. Buna göre;
Herfindahl indeks = (0.6)2 + (0.2)2 + (0.1)2 +(0.1)2 = ...
olacaktır.

12.1.3. Tekele Karşı Alınan Tedbirler
Tekelin sebep olmuş olduğu refah kaybı ve gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkisine
karşı devletin alabileceği tedbirleri kamulaştırma, düzenleme ve serbest bırakma şeklinde üç
başlık altında toplamak mümkündür.
Kamulaştırma: Herşeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, tekelleri ve özellikle
ulaşım, elektrik, su, telefon, televizyon gibi hizmetleri temin eden doğal tekellerin
devletleştirilmesi veya bu hizmetlerin devlet tarafından arz edilmesi sosyalist bir ekonomiyi
ifade etmez. Çünkü adı geçen hizmetlerin devlet tarafından yapılması ideolojik nedenlere bağlı
olmayıp, piyasa ekonomisinin bu alanlarda kaynakların etkin kullanımında başarılı olmaması
veya özel sektörün çok yüksek sabit yatırım gerektiren bu alanlara yatırım yapamamasından
kaynaklanmaktadır. Geçmişte özellikle Avrupa ülkelerinde doğal tekellerin kamulaştırılması
millileştirme olarak adlandırılırken, günümüzde bu hizmetleri sunan kamu kuruluşlarının özel
sektöre devri özelleştirme olarak adlandırılmaktadır. Doğal tekellerin özelleştirilmesini teknik
-
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nedenlerle savunan iktisatçılar, gerekçe olarak bu alanlarda özel sektörün başarılı olacağını
değil, ileride göreceğimiz bazı nedenlerle devletin özel sektörden daha fazla başarısız olmasını
göstermektedirler.
Ülkemizde son yıllarda devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi rasyonel nedenlerden
çok, bu işletmelerin satışından elde edilecek gelirle, bütçe açıklarını kapatma çabasından
kaynaklanmaktadır. Mesela, Tekel, Telekom, Tüpraş gibi yüksek kârlar elde eden başarılı
işletmelerin özelleştirilmeye çalışmasını başka şekilde açıklamak mümkün değildir.
- Düzenleme: Tekel’in devlet tarafından düzenlenmesi yasaklama, fiyat ve üretim
miktarı belirlenmesi şeklinde değişik biçimler almaktadır.
Antitröst yasalarıyla, aynı alanda faaliyet gösteren firmaların fiyatları yükseltmek
amacıyla, birleşerek miktar kısıtlamalarına gitmeleri yasaklanmaktadır. Mesela, 1890 yılında
ABD’de çıkarılan Sherman yasasıyla bu tip piyasa davranışları yasaklanmıştır. Telefon, gaz,
elektrik, demiryolu gibi doğal tekeller için daha çok fiyat belirleme, belli miktarlarda üretim
yapma şeklinde düzenlemelere gidilmektedir.
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P
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Fiyatı = Po

Ortalama
Maliyet
Fiyatı = P1

a

b
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Ortalama Toplam Maliyet

ATM =

Fiyat = P2
Marjinal Maliyet

c

MR = Marjinal Gelir

MC =

D=

Talep

Qo

Q1

Q2

Miktar

Şekil 45

Yukarıdaki Şekil 45’te görüldüğü gibi, düzenleme olmaksızın doğal tekel (mesela
elektrik şirketi) marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olduğu a noktasında üretim miktarını Q0
ve fiyatı P0 olarak belirleyecektir. Hatırlanacağı gibi bu nokta, kaynakların etkin dağılımı
bakımından optimum değildir (MF = P > MC) Tekel, olması gereken miktarın altında üretim
yaparak yüksek fiyat belirlemektedir. Düzenleyici kamu otoritesi kaynakların etkin dağılımı
bakımından optimum üretim miktarında c noktasında (MC = P2 = D) fiyat belirlediği taktirde,
bu noktada ortalama maliyet, fiyatın üzerinde olduğu için firma zarar ederek piyasadan
çekilecektir. Bu nedenlerden dolayı, düzenleyici kamu otoriteleri (bu konuyla yetkili
kuruluşlar) doğal tekelin aşırı kâr etmeyeceği, buna karşılık maliyetleri de kurtaracak bir fiyat
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belirlemeye çalışırlar. Mesela, fiyatın ortalama toplam maliyete eşit olduğu b noktasında firma
tüm maliyetlerini karşılamakta, Q1 kadar üretim yapmaktadır. Q1 noktası kaynakların etkin
kullanımı bakımından optimum nokta (Q2) olmamakla beraber, Q0 üretim miktarından daha
iyidir.
Elektrik, gaz, su, telekomünikasyon, havayolları gibi doğal tekellere müdahale edilerek
düzenlenmesi bu işi devlet adına yapabilecek idari kuruluşların oluşturulmasını ve ciddi
düzeylerde maliyetlere katlanmayı getirmektedir. Doğal tekellerin üretmiş olduğu mal ve
hizmetler için uygun fiyat belirlenmesi, bu firmaların maliyetlerinin çok iyi bilinmesini
gerektirmektedir. Maliyetlerin belirlenmesinin güçlüğü yanında, düzenlenen firmaların kendi
maliyetleri üzerinde etkili olmaları bu güçlüğü daha da artırmak tadır. Mal ve hizmet fiyatları
maliyetler dikkate alınarak belirlendiğine göre bu iki işin eş zamanlı olarak yapılması gerekir.
Fiyatların tekel maliyetlerini dikkate alarak belirlenmesinin diğer bir sakıncası da, maliyetlerin
minimizasyonunun tekel için kısmen anlamını yitirmesidir. Çünkü, yüksek maliyet yüksek fiyat
demek anlamına gelecek, tekelin maliyetlerini düşürme çabası düzenleyen kuruluşun
belirleyeceği fiyatın da düşmesine sebep olabilecektir. Bu bakımdan düzenleme yapılırken,
tekelin maliyetleri minimize etme iştiyakını yok etmemek gerekir.
Ayrıca düzenleyen devlet kuruluşunun zaman içinde tekel tarafından manupule
edilmemesi gerekir. Düzenleyen kuruluşla doğal tekel arasındaki ilişkilerin zamanla ahbapçavuş ilişkisine dönüşme tehlikesi vardır. Mesela, düzenleyici devlet kuruluşu çalışanlarının,
emekli olduktan sonra düzenlenen tekelde çalışmaya başlamaları düzenleyen kuruluşun tekelin
kontrol altına girmesine neden olabilir. Ülkemizde Bankacılık Denetleme Kurulu çalışanlarının
daha sonra denetlemiş oldukları özel bankalarda çalışmaları yaşanan bankacılık krizinde önemli
etkide bulunmuştur.
- Müdahale etmeme: Tekele karşı uygulanacak politikalardan biri de, piyasa şartlarına
bırakma, hiçbir müdahalede bulunmamaktadır. 1980’lerde başlayan yeni liberalizmin etkisiyle
devletin ekonomiye müdahalesine karşı olan görüşler uygulanmaya başlanmış, İngiltere’de
Theacher, ABD’de de Reagan dönemleriyle yeni liberalizm doruk noktasına ulaşmıştır. Bu
doğrultuda Avrupa ülkelerinde devletin elinde bulunan doğal tekellerin özelleştirilmesi,
ABD’de de zaten devletin elinde olmayan doğal tekeller üzerindeki düzenlemelerin
kaldırılması gündeme gelmiştir. ABD başkanı Reagan, havayolları, taşımacılık, haberleşme
gibi alanlarda devletin fiyat ve benzeri düzenlemelerine son vermiştir.
Şunu hemen belirtelim ki, aklı başında yeni liberal iktisatçılar tekelin müdahale
olmaksızın kaynakların etkin dağılımını bozduğunu, piyasa ekonomisinin bu konuda başarısız
olduğunu zaten kabul ederler. Onlar devletin doğal tekellere müdahale etmesiyle bu
başarısızlığı düzeltmediğini, değişik nedenlerde daha da kötü hale getirdiğini iddia ederler.
Ülkemizde 1980’lerden günümüze kadar özelleştirme tartışmaları “küreselleşme”,
“yeni dünya düzeni” gibi kavramlarla beraber akılcılıktan uzak, daha çok ideolojik bağlamda
sürmektedir. 1980 öncesi katı komünistleri özelleştirmeci kesilerek günah çıkartırken, yüzde
yüz mevduat garantisi gibi uygulamalarla ülkemizi üç-beş banka sahibine soyduran siyasiler
bile ekonomideki kötüye gidişi yargı kararları sonucu özelleştirilemeyen işletmelere ve sosyal
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güvenlik kuruluşları açıklarına bağlar olmuşlardır. Bu tartışmalar içinde, “neo-liberal” ve “new
liberal” iktisatçıları birbirine karıştıran, liberal iktisatçı hocaların görüşleri daha da hoş bir
manzara arz etmektedir.
Şunu unutmamak gerekir ki, batılı ülkelerde doğal tekel niteliğine sahip büyük devlet
işletmeleri özelleştirme sonucunda yabancı şirketlere değil, kendi özel şirketlerine geçmektedir.
Ülkemizde çok büyük devlet işletmelerini satın alma gücüne sahip özel şirketlerin sayısı çok
sınırlıdır. Özelleştirme sonucunda haberleşme, petrol, havayolları, elektrik gibi devlet
işletmelerinin yabancı şirketlerin eline geçmesi uzun vadede siyasi sakıncalar doğurabilir.
Ayrıca halen doğal tekel niteliğini kaybetmemiş, kâr eden ve istihdamda önemli katkılara sahip
devlet işletmelerinin özelleştirilmesi için hiçbir rasyonel ve iktisadi neden bulunmamaktadır.
Buna karşılık zarar eden, özelleştirilmesi halinde rekabetin oluşabileceği mal ve hizmet
alanındaki devlet işletmelerinin özelleştirilmesinde fayda vardır. Şu unutulmamalıdır ki, tüm
dünyada, hatta Teacher döneminde İngiltere’de, Reagan döneminde ABD’de harcamalar, gelir
ve istihdam anlamında devletin ekonomi içindeki ağırlığı, artmış ve halen artmaktadır.

Tablo 16

TABLO 16 SON BASKI AŞAMASINDA TAM SAYFA VE YATAY
OLARAK BASILACAK VE BU SAYFAYA MONTE EDİLECEKTİR!...
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13.1. Kamu Malları
Piyasa mekanizması bazı mal ve hizmetleri (dışasallığı olan mal ve hizmetler, tekel)
optimum düzeyde üretemediği gibi, kamu mal ve hizmetlerini (bu mal ve hizmetlerin
kendilerine has özelliklerinden dolayı) üretebilecek bir yapıya sahip değildir. Kamu mal ve
hizmetlerinin önemli özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür.
Kamu mal ve hizmetlerinin toplu tüketimi sözkonusu olduğundan, bu mal ve hizmetler
bölünemez. Mesela, kamu mallarının klasik örneği olan milli güvenlik hizmetini bölemeyiz.
Hiç kimse milli güvenlik hizmetinin yetmiş milyonda biri benimdir diyemez. Hepimiz aynı
hizmetten beraber yararlanırız.
Hiç kimseyi kamu mallarının tüketiminden mahrum etmek mümkün değildir veya
mahrum edebilmenin maliyeti çok yüksektir. Mesela, vergi vermeyen veya finansmanında hiç
katkısı olmayan vatandaşlarımızı milli güvenlik hizmetinden mahrum edemeyiz.
Birçok kamu mal ve hizmetinin marjinal maliyeti sıfırdır. Mesela, belli bir
kalabalıklaşma noktasına ulaşmadığı sürece, otoyollarda seyahat eden ilave otomobillerin
herhangi bir maliyeti olmayacak, başka bir deyişle marjinal maliyet sıfır olacaktır.
Kamu mallarının tüketiminden mahrum edilememe özelliği, bu tip mal ve hizmetlerin
özel sektör tarafından üretilememesinin en önemli nedenini teşkil etmektedir. Herkes nasıl olsa
hizmetten yararlanacağı için, kamu mal ve hizmetlerinin bir başkası tarafından talep edilerek
satın alınmasını bekler. Başka bir deyişle, bedavacılık olarak adlandırılan, herhangi bir karşılık
ödemeksizin bir başkasının satın almış olduğu mal ve hizmetten yararlanma beklentisi ortaya
çıkmaktadır. Herkesin bedavacılığa hazırladığı durumda kamu mal ve hizmetlerine ihtiyaç
olmasına rağmen piyasa talebi oluşmaz, talebi oluşmamış bir mal ve hizmetin özel sektör
tarafından üretimi de sözkonusu olmaz. Piyasa talebinin oluşmaması kamu ve hizmetlerine
ihtiyaç olmadığı anlamına gelmemektedir, bedavacılık beklentisinden dolayı bireyler
taleplerini ifade etmemektedirler.
Kamu mal ve hizmetlerine ihtiyaç olmasına rağmen özel sektör tarafından arz
edilmemesi, bu mal ve hizmetlerin üretilmeyeceği anlamına gelmez. Bu mal ve hizmetler
vergiler yoluyla finanse edilerek devletçe üretilir. Nasıl ki, piyasa ekonomisi dışsallık ve tekel
durumunda mal ve hizmetleri optimum düzeyde üretemiyorsa, kamu mal ve hizmetlerinin de
devlet tarafından optimum düzeyde üretimini engelleyen ileride göreceğimiz nedenler
mevcuttur. Piyasa ekonomisinin başarılı olamadığı durumları devlet müdahalesiyle önlemek
mümkünken, devletin kamu mallarını optimum düzeyde üretemediği durumların nasıl
düzeltileceğinin cevabı yoktur.

13.2. Kamu Mal ve Hizmetlerinin Optimum Üretim Miktarı
Kamu mal ve hizmetlerinin optimum üretim miktarı özel mal ve hizmetlerde olduğu
gibi, marjinal maliyetin marjinal faydaya eşit olduğu noktada oluşur. Başka bir deyişle,
optimum düzey, marjinal faydayı ifade eden talep ve marjinal maliyeti ifade eden arz
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eğrilerinin kesiştiği noktada oluşur. Bu nokta özel mal ve hizmetlerde olduğu gibi, tüketici ve
üretici rantının beraberce maksimize edildiği noktadır.
Kamu mal ve hizmetlerine olan talep bedavacılıktan dolayı fiilen oluşmamakla
beraber, teorik olarak nasıl oluşabileceğini tespit etmek mümkündür. Özel mal ve hizmetlerin
aksine, her birim mal ve hizmetten (aynı birimden) tüm toplum yararlanmaktadır. Bu
nedenden dolayı kamu mal ve hizmetlerine olan talep bireysel taleplerin (marjinal fayda
eğrilerini) dikey olarak toplanmasıyla bulunur. Özel mal ve hizmetlerde tüketilen her
birimden yalnızca ilgili mal ve hizmeti tüketen yararlandığından, piyasa talebi bireysel
taleplerin (marjinal fayda eğrilerinin) yatay olarak toplanmasıyla bulunur.
Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi kamu mal ve hizmetlerinin optimum üretim
miktarı, bireysel marjinal fayda miktarlarının toplamının marjinal maliyete eşit olduğu
noktada oluşmaktadır (E noktası). Bu eşitlik Samuelson şartı olarak da bilinmektedir.
n

 MF i = MC (i = 1 ... n) (Kamuya mal veya hizmetini tüketen birey sayısı)

i 1
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MF = Marjinal fayda

Toplam Sosyal Rant
3

MF = MC

i =1

E

MC = Marjinal

Maliyet

MF1 (A’nın talebi)

MF2 (B’nin talebi)

MF3 (C’nin
talebi)

D
= Kamu Malı Talebi

Q*
Optimum Miktar

Q1
Kamu Mali veya

Hizmet Miktarı

Şekil 46
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Kamu mal ve hizmetlerine olan talep bireysel taleplerin dikey olarak toplanmasıyla bulunur.
Şekil 46’da MF1, MF2, MF3 olarak ifade edilen (marjinal fayda eğrileri) A, B ve C’nin kamu mal veya
hizmetine olan bireysel talepleri, dikey olarak toplanarak ilgili mal ve hizmete olan talep bulunur.

Örnek: Optimum Kamu Malı Miktarı
A, B ve C’den oluşan bir toplumda, ilgili kişilerin marjinal fayda fonksiyonları
aşağıda sırasıyla verilmektedir (Marjinal fayda fonksiyonu, fayda fonksiyonunun ilk türevinin
alınmasıyla elde edilir):
MFA = 15 –
MFB = 30 –

1
Q
2

MFC = 40 –

1
Q
3

Q : Kamu malı miktarı

MM = 60 = Kamu malı üretiminin marjinal maliyeti (sabit)
2
Q
3

İlgili kamu malının optimum üretim miktarını bulabilmek için yukarıda verilen
formülü kullanalım:
3

 MFi = MM

i 1

MFA + MFB + MFC = MC
15 –

1
2
1
Q + 30 – Q + 40 – Q = 60
3
2
3

85 -

3
Q = 60  Q = 16, 6
2

Q: optimum kamu malı miktarı

Optimum Kamu Malı Miktarı, aynı zamanda toplam sosyal rantı maksimize
eden miktarı ifade etmektedir.
Yukarıdaki örnekte kamu malının 16.6 birim üretilmesi halinde oluşacak sosyal
rantı hesaplamak mümkündür. İlgili rant miktarı Şekil 46’da taralı üçgen alanına tekabül
etmektedir.
Üçgenin alanını hesaplarsak:
Sosyal rant =

85  60
= 16,6 = 208. 3 birim olmaktadır.
2

A, B ve C şahısların 16,6 birimin sağlamış olduğu marjinal fayda miktarları:
MFA = 15 -

1
.16,6 = 9,4
3

MFB = 30 -

1
.16,6 = 21, 6
2

MFC = 40 -

2
.16,6 = 28, 8
3
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Kamu malının finansmanı, her şahsın elde etmiş olduğu marjinal fayda miktarı kadar
vergilendirecek olsaydık (Lindahl vergisi) A 9.4, B 21.6 ve C 28.8 birim vergilendirilmiş olacaktı.
Fakat bu tip bir vergilendirmeyi uygulamak mümkün değildir. toplumu oluşturan kişiler
kamu mallarından bedava veya daha ucuz yararlanmak için, kamu mallarının kendilerine vermiş olduğu
fayda miktarını bildirmeyeceklerdir.

13.3. Kamu Mallarının Üretiminde Karar Alma Süreci ve
Etkinlik
Kamu mal ve hizmetlerinin üretimiyle ilgili karar alma süreci özel mal ve hizmetlerden
büyük ölçüde farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz*:
Kamu mal ve hizmetlerinin üretimi toplu bir karar alma süreci sonucu oluşurken, özel mal ve
hizmetlerin üretilip üretilmeyeceği, ne kadar üretileceği piyasada oluşan bireysel taleplerce
belirlenmektedir.
Kamu mal ve hizmetlerinin üretimiyle ilgili kararlarda oylama temel aracı teşkil ederken, özel
mal ve hizmetlerde ilgili mal ve hizmet için piyasada oluşmuş fiyat temel araç ve göstergeyi teşkil
etmektedir.
Kamu mal ve hizmetlerinin finansmanı vergiler vasıtasıyla yapılması nedeniyle, bu mal ve
hizmetlerin üretimi mevcut gelir dağılımını değiştirirken, özel mal ve hizmetlerin üretiminin mevcut
gelir dağılımı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
Kamu mal ve hizmetlerinin üretimiyle ilgili kararlar, oylama sonucu seçilen temsilciler
vasıtasıyla alınırken özel mal ve hizmetlerin üretimiyle ilgili kararlar direkt tüketici bireyler tarafından
alınmaktadır.
Kamu mal ve hizmetlerinin üretilip-üretilmeyeceği ne kadar ve nasıl üretileceğiyle ilgili
kararlar; merkez (orta-medyan) seçmen davranışının belirleyici olduğu çoğunluk oyuyla alınmaktadır.
Merkez seçmen davranışının çoğunluk oyunu nasıl belirlediğini onbeş kişiden oluşan seçmen kitlesini
örnek vererek açıklayalım: Bu seçmenleri ilgili kamu malı hiç üretilmesin davranışını sergileyenden çok
üretilsin (mesela 15 birim) davranışını sergileyene kadar sıralayalım:
Seçme
nler

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4
birim

Kamu
Malı
Üretim Miktarı

Oylama yapıldığı taktirde, merkez seçmene göre kamu mal ve hizmetinin hiç veya az
üretilmesini savunan siyasi partiler en fazla 7 oy alırken, benzer şekilde açık üretilmesini
savunan siyasi partiler 7 oy alacaktır. Merkez seçmenin oyunu alan siyasi partiler, seçimi
kazanarak iktidara gelecektir.

*

Kohler, a.g.e., s.565.
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Yukarıdaki örnekte, ilgili seçmenleri seçmen kitleleri olarak da düşünebiliriz. Merkez
(orta) seçmen hegemonyası, aşırı sağ veya sol siyasi partilerin iktidara gelmek amacıyla
zamanla nasıl merkez partisi haline geldiklerini de açıklamaktadır.
Hangi kamu mal ve hizmetlerinin üretileceği ve ne kadar üretileceğiyle ilgili kararların
merkez seçmen davranışının belirleyici olduğu çoğunluk oyuyla belirlenmesi kamu mal ve
hizmetlerinin otomatik olarak iktisadi bakımdan optimum miktarda üretileceği anlamına
gelmez.
Bu mal ve hizmetlerin optimum düzeyde (sosyal rantı en çok yapan miktar) üretilmesi,
merkez seçmen davranışının ortalama seçmen davranışına yakın olup olmamasına bağlıdır*.
Merkez seçmen davranışı ortalama seçmen davranışına yaklaştığı oranda kamu mal ve
hizmetlerinin optimum miktarda üretimi mümkün olacaktır.
Mesela, 135 trilyon TL’ye mal olacak bir otoyol yapımının, her grupta eşit seçmen
olduğu varsayımıyla yüksek gelir grubu seçmenlere 80 trilyon TL, orta gelir grubu seçmenlere
60 trilyon, düşük gelir grubu seçmenlere 40 trilyon değerinde fayda sağladığını (toplam fayda
= 80 + 60 + 40 = 180 trilyon TL) her grubun eşit şekilde 45’er trilyon vergilendirildiğini
düşünelim: Projenin ortalama seçmen grubuna sağladığı fayda ise 60 trilyon TL’dir (60 + 60 +
40 / 3 = 60). Projenin merkez seçmen grubuna (orta seçmen grubu) sağladığı fayda, ortalama
seçmen grubuna sağladığı faydaya eşittir. Oylama sonucunda düşük gelir grubu net olarak 5
trilyon TL zarar edeceği için projeyi reddederken, merkez seçmen grubuna net getirisi pozitif
olduğu için proje kabul edilecektir. 135 trilyon TL’ye mal olacak projenin getirisi, 180 trilyon
TL olması nedeniyle, projenin kabulü toplumun bütünü bakımından etkin bir karar olacak, net
olarak topluma (180 – 135) 45 trilyon TK’lik sosyal rant sağlanacaktır.
Şimdi 135 trilyon TL’ye mal olan aynı projenin yüksek gelir grubuna 120 trilyon TL,
orta gelir grubuna 40 trilyon TL, düşük gelir grubuna 20 trilyon TL fayda sağladığını
düşünelim. Her gelir grubu, yine eşit olarak 452şer trilyon TL vergilendirilmektedir.
Aynı proje, ortalama seçmen grubuna aynı düzeyde 60 trilyon TL fayda sağlarken,
merkez seçmen grubuna 40 trilyon TL fayda sağlamaktadır. Başka bir deyişle, ortalama seçmen
davranışı merkez seçmen davranışından farklılaşmaktadır. Projenin düşük ve merkez seçmen
grubuna net getirisinin negatif olmasından dolayı oylama sonucunda proje reddedilecektir.
Halbuki proje, topluma net olarak (180 – 135) 45 trilyon TL’lik fayda getirecektir. Proje
çoğunluk tarafından onanmış olsaydı, üst gelir grubu düşük ve merkez gelir gruplarının
zararlarını telafi edebilir (5 ve 25 trilyon TL), toplum net olarak 40 trilyon TL miktarında sosyal
rant elde edebilirdi.

*

Roy J. Ruffin, Intermediate Microeconomics, Second Edition, Harper Colling Publishers, New York:
1992,s.544.
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13.4. Kamu Mallarının Optimum Düzeyde Üretimini Engelleyen
Nedenler
Piyasada üretilen mal ve hizmetlerin optimum düzeyde üretimini engelleyen nedenler
olduğu gibi (dışsallık, tekel, bilgi yetersizliği, vs.) kamu mal ve hizmetlerinin optimum
miktarda üretimini engelleyen nedenler mevcuttur. Bunlar:
*
Rasyonel Oy Vermeme Davranışı: Özellikle milyonlarca kişinin oy verdiği
seçimlerde tek oyun sonucu değiştirme ihtimali yok denecek kadar azdır. Buna karşılık, belli
tercihler ve siyasi partiler hakkında bilgi edinmek, zaman ayırmak gibi maliyetler
sözkonusudur. Seçmenler sonucu etkileme ihtimali çok az ve etkisi belirsiz bir oy için
maliyetlere katlanmak istememekte, oy vermemektedir.
Bu davranış sonucunda, oy vermeyen seçmenlerin tercihleri ortaya çıkmamakta ve
kamu mallarının etkin miktarda üretimi mümkün olmamaktadır. Yapılan çalışmalar oy
vermeme davranışının seçmen sayısıyla paralellik gösterdiğini, seçmen sayısının fazla olduğu
seçimlerde oy vermeyen seçmen sayısının nisbi olarak arttığını göstermektedir.
*
Özel Menfaat Grupları: Seçimlerden çok somut sonuçlar beklemeyen büyük
çoğunluğa rağmen, iyi organize olmuş özel menfaat grupları oylamaya tam olarak katılarak
kendi lehlerine önemli menfaatler elde edebilirler. Bu azınlıklar iyi bir şekilde örgütlendikleri
için, toplumun bütününe önemli maliyetler getiren projelerini siyasi iktidarlara kabul ettirip, bu
projelerin toplumun bütününe hayırlıymış gibi propaganda yapabilirler.
Seçimler sonucunda maliyetler büyük seçmen kitlesince paylaşılırken, menfaatler
küçük gruplar tarafından elde edilecektir. Fert başına düşen maliyetin küçük olması, büyük
kütlelerin bu durum karşısında hareketsiz kalmasına neden olacak, toplumun bütününe net
maliyet getiren, rantabl olmayan projeler hayata geçebilecektir.
*
Paket Programlar: Kamu projeleri siyasi partiler tarafından tek tek değil, bir
paket halinde seçmen kitlesinin önüne getirilmektedir. Seçmenden ya evet ya da hayır denilmesi
istenmektedir. Halbuki aynı paket içinde seçmenin evet diyebileceği projeler olabileceği gibi
hayır diyebileceği projeler de olabilir.
*
Oylama Paradoksu: K. Arrow tarafından ortaya atılan paradoksa göre birden
fazla kamu projesi oylamaya sunulduğu taktirde, aynı seçmenler oylama sırasına bağlı olarak,
oylama sonucu değişebilecektir. Mesela, eğitim, silahlanma ve alt yapı olmak üzere üç projenin
oylamaya sunulduğunu düşünelim. İlk oylamanın eğitim ve askeri harcamalar arasında
yapıldığını ve eğitimin seçildiğini düşünelim. Bu defa eğitim alt yapı harcamalarına karşı
oylanmış ve alt yapı harcamaları tercih edilmiş olsun. Bu oylama sonucunda alt yapı
yatırımlarının askeri harcamalara tercih edildiği sonucu çıkmaz. Alt yapı yatırımlarını asker
harcamalara karşı oyladığımızda oylamayı askeri harcamalar kazanabilir. Bu oylamalardan bir
netice elde edilmez ve oylama sonucu hangi projenin tercih edildiğini tespit etmek mümkün
değildir.
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*
Bürokrasi ve Menfaat Üçgeni: Buchannan tarafından ortaya atılan görüşe göre,
nasıl ki tüketici ve üreticiler kendi menfaatlerini maksimize ediyorlarsa, bürokratlar da
kamunun değil, kendi özel menfaatleri peşinde koşmakta, kariyerlerini ve geleceklerini garanti
altına almaktadırlar. Hatta bürokrat, siyaset adamı belli menfaat gruplarının çıkarları aynı
noktada birleşmekte bu durum belli miktarlardaki kamu mal ve hizmeti üretimi için çok büyük
bütçeler ayrılması sonucunu doğurmaktadır. Yapılan araştırmalar, seçilmiş milletvekillerinin
mecliste oy verme davranışıyla kendilerini finanse eden belli çıkar gruplarının menfaatleri
arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Kamu kesiminde yapılan harcamaların ve istihdam
edilen personel sayısının, kamu hizmetlerinin miktar ve kalitesinden bağımsız olarak arttığını
iddia eden Parkinson Yasası da aynı problemi dile getirmektedir.
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14.1. Bilgi Eksikliği
Piyasa ekonomisinde kaynakların etkin dağılımı ve sosyal refahın maksimizasyonu için,
tüketici ve üreticilerin mal ve hizmet, faktör piyasaları hakkında tam bilgiye sahip olmaları
gerekir. Satılan mal-hizmet veya üretim faktörleri hakkında tam bilgi olmadığı sürece, tüketici
veya üreticilerin mal-hizmet ve üretim faktörleri hakkında gerçek taleplerini ifade etmeleri
mümkün olmayacaktır. Piyasada oluşan talep ve fiyatlar ilgili mal veya hizmetin tüketiciye
vermiş olduğu faydayı ifade etmeyeceği gibi, faktör piyasasında ilgili faktörün fiyatı üretime
yapmış olduğu katkıyı ifade etmeyecek, fiyatlar sosyal faydayı maksimize eden göstergeler
olmaktan çıkacaktır. Bilgi eksikliği halinde tüketici veya üreticiler yalnızca piyasadan malhizmet veya üretim faktörü satın almamakta, aynı zamanda bunların getirmiş olduğu riskleri
taşımaktadırlar.
Riskin gerçekleşmesi halinde ödenen fiyatla elde edilen fayda arasında hiçbir ilişki
kalmayabilir. Sizi zehirleyen bozuk bir konserve veya 10 milyon TL verginizi düşünün. En az
10 milyon TL’lik fayda elde edeceğinizi düşünerek almış olduğunuz bozuk konserve, size
hiçbir fayda vermeyeceği gibi belki de hastane masraflarıyla beraber 1 milyar TL’ye mal
olacaktır. Bunun yanında ödediğiniz 10 milyon TL konserve parası, muhtemelen yeni bozuk
konservelerin üretimine katkıda bulunacaktır. Piyasada oluşan bilgi eksikliği genellikle tek
taraflı olduğu için bu problem asimetrik bilgi olarak adlandırılır. Tek taraflılık çoğunlukla
tüketiciler bakımından oluşurken bazen de üretici tarafından olabilir.
1. Tüketicilerin Bilgi Yetersizliği
Mal ve hizmet piyasasında, satılan mal ve hizmetlerin kalitesi, özellikleri hakkında
satıcılar tam bir bilgiye sahipken, genellikle tüketiciler bu bilgilerden mahrumdurlar. Yeterli
bilgi eksikliği karşısında, tüketicilerin bulmuş olduğu çözüm riski dağıtmaktır. Fakat
tüketicilerin riski minimize etme davranışı, uzun dönemde kalite problemini oluşturmakta,
kalitesiz mal ve hizmetler kalitelilerini piyasadan kovmaktadır. Bu durum George A.
Akerlof’un kullanılmış otomobil piyasa (Limon piyasası) modeliyle açıklamaya çalışalım.
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Fiyat

Fiyat
SL
SH

15 milyar TL

15 milyar TL
DH
DM
DM
DLM
DLM
5
bin

10 Miktar
bin

10
bin

15
bin

(a)

(b)

Kaliteli Araba Piyasası

Kalitesiz Araba Piyasası

DL
Miktar

Şekil 47

Şekil 47’de kullanılmış otomobil piyasası kaliteli ve kalitesiz otomobil piyasaları olarak
iki alt piyasadan* oluşmaktadır. Başlangıçta her iki piyasada da alıcı ve satıcıların piyasa
hakkında tam bilgiye sahip olduklarını düşünelim. Kaliteli araba piyasasında (a) talep ve arz
eğrileri daha yukarıdadır. Çünkü satıcılar daha yüksek fiyat isterken, alıcılar da daha yüksek
fiyat ödemeye hazırdırlar. Tüketicilerin tam bilgiye sahip olmaları halinde, kaliteli otomobil
piyasasında fiyatı 15 milyar TL’den on bin araba satılırken, kalitesiz otomobil piyasasında aynı
miktarda otomobil 5 milyar TL’den satılmaktadır (Toplam satılan otomobil miktarı = 20 bin).
Şimdi aynı otomobil piyasalarında başlangıçta alıcıların otomobillerin kalitesi hakkında
bilgi sahibi olmadıkları, kalitelileri kalitesizlerden ayırt edemediklerini varsayalım. Her iki
piyasada da satılan araba sayısı 10’ar bin olduğundan tüketiciler kaliteli araba satın alma
ihtimalini %50 olarak görecek, tüm otomobillerde (kalitesiz de dahil) aynı ihtimali
değerlendirecektir. Her iki piyasada da otomobil talebi aynı olacağından, kaliteli otomobil
piyasasında talep sola kayarken, kalitesiz otomobil piyasasında talep sağ tarafa kayacaktır (DM).
Bu durumun başka bir deyişle, kaliteli otomobillere olduğundan daha az, kalitesizlere daha
fazla değer atfedilmesi sonucu, satılan kalitesiz araba sayısı 15 bine yükselirken, kalitesiz araba
sayısı 5 bine düşecektir. Kullanılmış otomobil piyasasında satılan kalitesiz otomobil sayısı 15
bin, kaliteli otomobil sayısı 5 bin olduğundan, bu defa tüketiciler kaliteli araba alma ihtimalini
%25 olarak görecek, her iki piyasada da talep sola kayacaktır (DLM).
Bu sürecin sonucunda, kaliteli otomobiller piyasadan çekilecek, piyasa kalitesiz
otomobillere kalacaktır. Durumu daha da basitleştirerek başka bir örnekte açıklayalım:

*

Pindyck, Rubinfeld, a.g.e., s.595.
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Kalitesiz
Otomobiller

Kaliteli
Otomobiller

A

4 milyar TL

6 milyar TL

S

2 milyar TL

5 milyar TL

lıcılar
atıcılar

Yukarıda kaliteli ve kalitesiz otomobillerin, müşteriler ve satıcılar için ifade ettikleri
değerler verilmektedir. Tam bilgi halinde kaliteli ve kalitesiz otomobiller satılacak, iki tip
piyasada oluşacaktır. Şimdi satıcıların hangi otomobilin kaliteli, hangisinin kalitesiz olduğunu
bilmediklerini, otomobillerin 2/3’ünün kalitesiz, 1/3’ünün de kaliteli olduğunu varsayalım.
Dolayısıyla alıcılar (müşteriler) için, otomobillerin ortalama beklenen değeri 4.66
2
3

milyar olacaktır ( .4 +

1
.6 = 4.66).
3

Müşteriler kalitesini bilmedikleri otomobile 4.6 milyar fark ödemeyecekler, piyasadan
kaliteli arabalar çekilecek, yalnızca kalitesiz arabalar alınıp satılacaktır. Fiyat düzeyi 2 milyar4milyar aralığında oluşacaktır.
George A. Akerlof’un kullanılmış otomobil piyasası için yapmış olduğu analizi,
müşterilerin yeterli bilgiye sahip olmadığı tüm mal ve hizmetler için kullanmak mümkündür.

14.2. Satıcıların Bilgi Yetersizliği
Rekabetçi sigorta piyasasında faaliyette bulunan firmalar prim oranlarını tespit
ederken, sigorta ettirilen değerin taşıdığı risk miktarını (ihtimalini) kıstas olarak kullanırlar.
Risk ihtimali hesaplanırken, potansiyel olarak sigorta edilebilecek nüfusun muhatap olduğu
ortalama ihtimal dikkate alınır. Tam rekabet piyasasında ekonomik kârın sıfır olduğu
varsayımıyla, prim oranı risk ihtimaline eşittir. Hemen belirtelim ki, risk hesaplanabilir bir
kavramdır. Belirsizlikle risk kavramını karıştırmamak gerekir. Belirsizlik adından da
anlaşılacağı gibi belli değildir. fakat risk hesaplanabilir.
Sigorta şirketleri, risk hesaplamalarında ortalama risklere bağlı olarak prim oranlarını
belirlediğinde, kötüye kullanma ve tersine seçim olarak adlandırılan iki problemle yüz yüze
gelirler. Kendi sağlıklarını veya mal varlıklarını sigorta ettiren kişiler, sigortalı olduktan sonra
sigorta ettirdikleri varlıkları sigorta öncesinde olduğu gibi korumazlar. Başka bir deyişle,
sigorta sonrası sağlık veya mal varlıklarının karşı karşıya kaldıkları risk sigorta öncesi duruma
göre artar. Bu durum kötüye kullanma olarak adlandırılır. Mesela, otomobilini sigorta ettiren
kişi, sigorta sonrası alarm kullanmayacağı gibi, otomobilin kapılarını kapatmayabilir.
Kötüye kullanmanın ülkemizde son yıllarda bankaların batırılması konucu kamu
kesiminde yaşanan iktisadi bunalımın nedeni olduğunu söylemek abartma olmaz. 1995 yılında
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banka mevduatlarına getirilen yüzde yüz devlet garantisi sonucu mevduat sahipleri, arz etmiş
oldukları risklere bakmaksızın en yüksek faiz veren bankalara mevduatlarını yatırırken,
bankalar da vermiş oldukları kredilerde risk ayırımı yapmamışlardır. Bu durumun sonucu
olarak, devlet 50 milyar doları geçen banka zararlarını ödemek zorunda kalmıştır.
Sigorta şirketlerinin, prim oranlarını genel risk ihtimaline göre belirlemelerinin diğer bir
sonucunu da, tersine seçim oluşturur.
Potansiyel olarak sigorta edilebilecek nüfusun (veya kitlenin) karşı karşıya olduğu risk
miktarı genel bir ortalamadır. Bu ortalamanın içinde çok büyük riske sahip kişiler olabileceği
gibi, ortalamanın altında olanlar da vardır. Mesela, sınıfın not ortalaması içinde, yüz alanlar
olduğu gibi sıfır alanlar da vardır.
Ortalamanın üzerinde risk taşıyan kişiler, kendilerini öncelikle sigorta ettireceklerdir.
Bu durum tersine seçim olarak adlandırılır. Sigorta şirketlerinin, sigortalı olmayı kötü
kullanacak ve ortalamanın üzerinde risk taşıyan kimseleri önceden tespit etme imkanları yoktur.
Bu durumun tabii sonucu olarak sigorta şirketleri risk ihtimalinin çok üzerinde prim oranları
tespit ederler. Yüksek prim oranlarından dolayı, ortalama ve daha düşük risk taşıyan kişiler
kendilerini sigorta ettirmezler. Bu kişilerin risklerini telafi edecek sigorta piyasası
oluşmamasından dolayı, iktisadi anlamda ciddi refah kayıpları oluşur.

14.3. Bilgi Yetersizliğinin Çözüm Yolları ve Devlet
Piyasa ekonomisi, tek taraflı bilgi yetersizliğinden kaynaklanan problemlere bazı
çözümler getirmektedir. Mesela alıcıların bilgi yetersizliği karşısında, satıcılar satmış oldukları
ürünler için belli süreler garanti vermekte veya alıcılar sürekli aynı yerlerden alışveriş yaparak
bu sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. Benzer şekilde çalışanların verimlilikleri hakkında
bilgisi olmayan işveren, onların eğitim düzeylerini verimlilik göstergesi olarak
kullanabilmektedir.
Bu konudaki eksiklikler karşısında, bazı iktisatçıların önermiş olduğu diğer bir çözüm
de bilgi piyasasıdır. Fakat bilgi piyasası hakkında oluşacak, bilgi eksikliklerinin piyasa mantığı
içinde bir çözümü bulunmamaktadır.
Bilgi yetersizliği karşısında piyasa ekonomisi bazı çözümler üretebilmekle beraber, bu
çözümler oluşan refah kayıplarını önleyecek gibi görünmemektedir. Bu durumda, devletin
eksiklikleri gidermek amacıyla bazı düzenlemeler getirmesi kaçınılmaz olmaktadır. Birçok
ülkede tüketiciyi koruma yasalarıyla, satıcılar satmış oldukları mal ve hizmetlerin kalitesi
hakkında belli bir süre sorumlu tutulmaktadırlar. Zorunlu sosyal sigortalar aynı zamanda,
tersine seçim sonucu sigorta piyasasında oluşan kayıpları önlemektedir. Benzer şekilde iş
güvenliği ve işçi sağlığıyla ilgili düzenlemeler, iş piyasasında, çalışanların yapacakları işlerle
ilgili bilgi yetersizliğinden kaynaklanacak sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır.
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