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ÖNSÖZ
Bir günlük yaşamımızın üç safhaya ayrıldığı söylenir hep. Bunlar; çalışma, boş zaman
ve uyku. Hiç kuşkusuz uyku fiiliyatı da herhangi bir faaliyet argümanına sahip olmadığından
ötürü boş zaman içerisinde değerlendirilebilecek bir olgu. Dolayısıyla insanoğlu, hayatındaki
tüm tercihleri bu iki sıkışmışlık arasında yapmaktadır. Bir taraftan yaşamımızın özünü ve
merkezini oluşturan “çalışma”, öte yandan da insan hayatının olmazsa olmazlarının başında
gelen “boş zaman”. Bu iki seçenek arasında yapılan tercih bir anlamda İktisat biliminin en
önemli alt kolu olarak kabul edilen Çalışma Ekonomisi disiplininin de çıkış noktasını
oluşturmaktadır.
Çalışma ekonomisi disiplini, sahip olduğu argümanlar vasıtasıyla bir insanın ömrünün
önemli bir kısmını geçirdiği çalışma hayatına ilişkin çözümlemeler sunmaktadır. Bir taraftan
emeğini arz edenler ile talep edenlerin buluşma sahalarını ve bu sahaların ayırt edici
özelliklerini irdelerken; öte yandan da bu sahalarda cereyan eden tüm konularla ilgilenmektedir.
Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik sorunu olarak kabul edilen işsizlik, insanların tek
geçim kaynağı olan ücretler, çalışma hayatının olmazsa olmazı verimlilik, pek çok nedenden
ötürü oluşabilecek işgücü mobilitesi, geçmişten günümüze en önemli sivil toplum örgütlerinin
başında gelen sendikalar ve onların ekonomik etkileri, sendikaların en önemli işlevi olan toplu
pazarlıklar ve bir ülkedeki yaşamsal karakterin en belirgin yapı taşı olan gelir dağılımı konuları
bunlardan sadece bazılarıdır.

Prof. Dr. Levent ŞAHİN
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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, Lisans Yayıncılık tarafından Çalışma Ekonomisi alanınnda
hazırlanmış son yıllardaki en iyi kitaplardan biridir. Kitabın, bu alanda kendini geliştirmek
isteyenlere faydalı olmasını temenni ederim.
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1. BÖLÜM: ÇALIŞMA EKONOMİSİNE GİRİŞ VE TEMEL
KAVRAMLAR
Yazar: Harun Doğan
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ÇALIŞMA EKONOMİSİNE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Ekonomi ve Piyasalar
Ekonomi, bir açıdan mal ve hizmet piyasalarında karar vericiler arasında meydana gelen karşılıklı
ekonomik ilişkilerin araştıran bir disiplin olarak tanımlanabilir. Diğer yandan değişime konu olan
malların denge fiyatlarının ve miktarlarının belirlenmesi iktisat disiplininin özel ilgi alanıdır. Dünya’ya
kapalı ve devletin olmadığı tipik bir serbest piyasa ekonomisinde iki tip karar verici vardır: hanehalkları
ve firmalar. Şekil 1.1’de iki tip karar vericinin bu piyasalardaki karşılıklı ilişkisi görülmektedir.

Şekil 1.1. Girdi ve Çıktı Piyasalarında Karar Vericilerin Karşılıklı İlişkisi, Schuetze, 2014
Firmaların faaliyet gösterdiği üç piyasa vardır. Emek piyasası, firmalar açısından faaliyet
gösterilmesi gereken üç temel piyasadan biridir. Diğer iki piyasa ise ürün piyasası ve sermaye
piyasasıdır.
§ Emek piyasası: Firmalar ve işgücü için gerekli olan bilgilerin oluşmasını ve taraflara
aktarılmasını gerçekleştirdiği ve iş arayanlarla işçi arayanları bir araya getirdiği için önemlidir.
§ Sermaye piyasası: Firmalar ve firmaların fon alım satımlarının gerçekleşmesinde taraflara
gerekli olan bilgilerin aktarılmasını gerçekleştirdiği ve hisse senedi, tahvil ve kredi gibi fon arz eden ve
fon talep edenleri bir araya getirmesi sermaye piyasasını önemli kılar.
§ Ürün piyasası: Firmalar ve firmaların ürünlerini satın almak isteyenlere fiyat ve nitelik gibi
gerekli olan bilgilerin aktarılmasını gerçekleştirdiği ve firmalar tarafından üretilen ürünün satılması ve
alınmasının gerçekleşmesine zemin oluşturduğu için önemlidir.

1.2. Çalışma Ekonomisi ve Emek Piyasası
Ekonomi ve piyasalar başlığında değinilen husus, genel olarak piyasa ekonomisinin işleyişine
dair gerçeğin belirli ve basit tasviridir. Bu işleyişte çalışma ekonomisi disiplininin yeri ve önemi için
ne söylenebilir? Çalışma ekonomisi disiplinine yönelik şu ifade çok basit, sade ve açıklayıcı olsa gerek;
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çalışma ekonomisi ekonomide “emek hizmeti” olarak bilinen belirli bir mal piyasasının araştırılmasını
kendine konu edinen iktisat disiplinidir. Emek piyasasının işleyişi ve bu piyasada ortaya çıkan sorunlarla
uğraşan bir disiplin dalı olarak tanımlanan çalışma ekonomisini diğer alanlardan ayıran temel özelliği;
ilgi alanının insan emeği ve bu emeğin kiraya verildiği ve kiralandığı emek piyasası olmasıdır.
İnsan emeği üretim fonksiyonunun temel girdisidir. İnsan emeği olmadan üretimin
gerçekleştirilmesi neredeyse imkânsızdır. En gelişmiş otomasyon sisteminde bile başlat komutu ve arıza
durumları için insan emeğine ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır ki en basitten en karmaşık üretim
teknolojisine bütün üretim teknolojilerinin mucidi insandır. İnsan emeğinin üretimde kullanılması
zorunluluğu modern piyasa ekonomisinde emek arzı ve emek talebi olmak üzere iki zorunlu
fonksiyonun bir araya gelmesi gerekir. İşte, çalışma ekonomisi disiplini emek arz ve talebinin bir araya
geldiği emek piyasasının işleyişini inceleyen ve emek piyasasında meydana gelen problemlerle ilgilenen
iktisadın özel bir alanıdır.

Şekil 1.2. Firmalar ve Piyasalar, Ehrenberg ve Smith, 2011, s.36

Şekil 1.2’de firmaların faaliyet gösterdiği piyasalar ve bu piyasalardaki karşılıklı ilişkiler
gösterilmektedir. Ürün piyasalarında hanehalkı tüketiciler olarak otomobil ve saç kesimi gibi mal ve
hizmetleri değiştirmede firmalara gelir ödemesinde bulunurken, faktör piyasalarında firmalar işçilere ve
sermayeye gelir ödemesinde bulunmaktadırlar. Devlet ise mal ve hizmet piyasaları ve ürün piyasalarında
işlemlerin karşılıklı olarak meydana gelmesi için gerekli ve uygun çevreyi oluşturmaktadır (Schuetze,
2014:3).
Emek piyasalarını ürün ve sermaye piyasalarından ayıran farklı ve önemli özellikler söz
konusudur. Bu özellikleri:
§ Emek piyasalarında işçi ve işveren arasında kişisel ilişki söz konusudur. Emek, sadece para ile
ölçülmeyip çalışan bireyin kişiliğinin ayrılmaz parçası olan istek, yetenek, deneyim ve bilgi ile bir bütün
olarak arz edilen değerdir. Bu nedenle işveren istihdam paketinde ücretin yanı sıra diğer unsurları da
teklif etmek zorundadır. Örneğin, şehir merkezinden veya metropolden oldukça uzak bir bölgede
faaliyet gösteren büyük ölçekli bir fabrikanın işvereni, hemen yakın civarda bulmakta çok büyük güçlük
çekeceği mühendis, orta ve üst kademe yönetici gibi nitelikli çalışanlar için konut, spor tesisi, yüzme
havuzu, sağlık merkezi, kreş ve diğer sosyal aktiviteleri de istihdam paketine dâhil etmek durumundadır.
Farklı nitelikte eğitim, bilgi ve görgü veya deneyim düzeyine sahip çalışanlar yalnızca yüksek ücretler
elde etmeyi değil, istihdam paketinin içerdiği diğer unsurları da göz önüne alarak en yüksek faydayı
elde etmek isterler.
§ Emek piyasaları hakkında işveren ve işçiler bakımından eksik bilgi, bu piyasalarda kendine has
önemli etkilere sahiptir. İşçinin verimlilik kapasitesinin ölçülmesi ve ihtiyaç duyulan niteliklere sahip iş
arayanların olup olmadığını bilmek çok güçtür. İş arayan bir kişinin de bulduğu işin kendisi için ne kadar
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uygun ve tatmin edici olduğunu bilmek yanında piyasada daha uygun ve tatmin edici işler bulup
bulamayacağını bilmek ve değerlendirebilmek de oldukça zordur.
§ Emek piyasasında arz edilen emek büyük ölçüde farklılık (heterojenlik) gösterir. Motivasyon,
işe yatkınlık, yetenek ve risk alma isteği gibi özellikler bakımından bireyler birbirinden farklıdırlar.
§ Farklı ihtiyaçları gideren farklı mal ve hizmetler için çok fazla sayıda ve farklı nitelikte emek
piyasaları vardır. Beceri kalitesi ve düzeylerindeki farklılıklara göre ve coğrafi farklılıklara göre
sınıflandırılan emek piyasaları söz konudur. Örneğin, mikro cerrahi ve beyin cerrahı piyasaları, oto
tamircileri, oto elektrikçileri, oto kaportacıları, oksijen kaynakçıları, tatil köylerinde “valiz taşıyan
görevliler” (bellboys) piyasası gibi meslek sınıflandırması ile birlikte “Avrupa Birliği Emek Piyasası”,
“Rusya Federasyonu Emek Piyasası”, “Türkiye Emek Piyasası”, “ABD Emek Piyasası”
sınıflandırmasında coğrafi alan dikkate alınmaktadır.
§ Emek piyasalarında işçi ve işveren sendikaları karar alıcı birimlerin başında yer almaktadır ve
bunların davranışları üzerinde rol oynayan sosyal, siyasal ve ideolojik faktörler gibi etkenler mal
piyasalarında faaliyet gösteren firmaların davranışlarını etkileyen faktörlerden farklıdır.
§ Emek piyasalarında işverenin pazarlık gücü işçinin pazarlık gücünden fazladır. İş arayanların
sayısı genellikle “açık işlerden” fazla olduğu için emek piyasasında güç “alıcılar” lehindedir. İşçiler,
kaynak veya varlık bakımından daha zayıf olduğu için ücret ve diğer istihdam koşullarının
belirlenmesinde işveren kadar etkili olma gücüne sahip değildir. Oysa işveren bekleyebilme ve/veya
birçok işçi arasından seçim yapabilme gücüne sahiptir. İş görenin “pazarlık gücü” bir işi kabul etme
veya kabul etmeme gücüne bağlıdır. Eğer alternatif boş işlerin sayısı fazla ve/veya işsizlik oranı düşükse
iş görenin pazarlık gücü yüksek, tersi durumda işçinin pazarlık gücü düşük olacaktır.
§ Şekil 1.3’de emek ve mal piyasaları arasındaki ilişkinin “üretim fonksiyonu” ile şekillendiği ve
firmalar ile hane halkları arasındaki ilişkinin ise ürün piyasası ile faktör piyasası arasındaki döngü
olduğu anlatılmaktadır.
§ Şekil 1.4’de çalışma ekonomisi disiplininin makro ekonomik ve mikro ekonomik olmak üzere
temel iktisat disiplinleri ile ilişkisi açıklanmaktadır. Emek arzı ve emek talebi bireysel anlamda emek
piyasası ve ilgili konular çalışma ekonomisinin mikro ekonomik yönünü oluştururken gelir

Şekil 1.3. Neoklasik Emek Piyasası Akımı , Lordoğlu ve Diğerleri, 1999, s.74’den D.G. Tremblay,
Economie du Travail, 1990, s.321.
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Şekil 1.4: Çalışma Ekonomisinin İktisadi Yön ve Çerçevesi ,Campbell, Brue ve Macpherson, 2013.
dağılımı, verimlilik, üretim, istihdam ve işsizlik, iktisadi büyüme gibi konular makro ekonomik yönünü
oluşturmaktadır. Emek piyasasında emek arzı ve emek talebi birlikte emeğin fiyatı olan ücretin
oluşmasında iki temel unsurdur.

1.2.1. Emek Piyasasını Diğer Piyasalardan Ayıran Özellikler
- İş arayanlar açısından kişisel ifadeyi temsil ederken, işçi arayanlar açısından kurumsal ifadeyi
temsil eder.
- İşveren ve işçiler eksik bilgiye sahiptir.
- Arz edilen emek heterojendir.
- Tek bir emek piyasası yoktur.
- Emek piyasalarında gurup ilişkilerini etkileyen birçok faktör vardır. Sendikaların davranışlarını
belirleyen yasal, sosyal, siyasal, ideolojik etkenler, mal piyasalarındaki firmaların davranışlarını
etkileyen faktörlerden farklıdır.
- Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü azdır.
1.2.2. Emek Piyasasının Önemi
Emek arz ve talebinin karşılaştığı, emeğin fiyatı olan ücret ve çalışma koşullarının belirlendiği
piyasalar iktisatçılar tarafından “emek piyasası” olarak adlandırılmaktadır. Ekonomideki hemen bütün
hanehalkları için emek hizmetlerinin satışı, onların ana gelir kaynağını oluşturmaktadır. Hanehalkı- nın
kiraya verdiği emeğin fiyatı ekonomik refahlarının ana belirleyicisidir. Bu nedenle çalışma ekonomisini
ekonominin diğer alanlarından ayıran en önemli özelliği “insan emeğinin arz edildiği ve talep edildiği
piyasayı ve piyasanın özellikleri ve işleyiş mekanizması” ile ilgilenmesidir. Emek piyasası kavramı
soyut bir kavramdır. Yani, analitik olarak mikro iktisadi bir terim olan “piyasa” kavramı ile “kutsal insan
emeği” birlikte ifade edilmektedir. Tıpkı mikro iktisat disiplininin önemli kavramı olan “piyasa”
kavramı açıklanırken önceden kabul edilen varsayımlara dayalı veya hipotetik analize dayalı bir yöntem
izlenirken, “emek piyasası” kavramı da emek arzı ve emek talebinin bir araya gelmesi gibi soyut anlama
sahip analitik bir kavramdır. Demokrasi ile yönetilen günümüz modern toplumlarında önemli ve geri
dönülmez haklara sahip insan’ın emeğinin alınıp satılması yerine, belirli bir bedel karşılığında ve
günümüze ulaşılmış evrensel değerler temelinde oluşturulmuş kurallara dayalı anlaşma ile ancak
“kiralama” kavramının kullanılması daha uygundur. Belirli bir zaman diliminde enerjisini ve bilgisini
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arz eden insanın emeğinin kiraya verilmesi ve kiralanması otomobil, ekmek, buzdolabı, bilgisayar gibi
malların alınıp satılmasına benzemez.
Analitik kurgu ile ifade edilen soyut “emek piyasası” kavramı aslında çok çeşitli ve nitelikte
“emek arzı ve talebi” gerçeğini görmemize engel değildir. Basitleştirme amacı ile “emek piyasası”
kavramı kullanılmaktadır. Aslında, “emek piyasası” kavramı ile çeşitli niteliklere sahip olan ve emeğini
kiraya vermek isteyenler yanında çeşitli nitelikte insan emeği kiralamak isteyenlerin bir araya gelmesi
kastedilmektedir. Bu da bizi “emek piyasaları” kavramına götürmektedir. Ayrıca, çalışma hayatının
norm ve kuralları zaman içerisinde gelişmiş ve norm ve kurallar yanında “işgücü”, “asgari ücret”,
“sendika” gibi çalışma hayatına dair birçok kavramın da oluşması gerçekleşmiştir. Bu arada yine zaman
içerisinde her yaştaki insanların çalıştırılamayacağı, kadınların her işte çalıştırılamayacağı ve çalışanlar
için uygun ortam ve koşulların sağlanması gibi birçok norm ve kurallar çalışanların da mücadelesi
sonucunda oluşmuştur.
Emek piyasalarının temel ekonomik rolü “emeğini arz eden” veya “çalışmak isteyen” ya da “iş
arayan” “işgücü” ile emeğe veya işgücüne ihtiyaç duyan “işvereni” bir araya getirmek suretiyle her iki
tarafın istediği nitelikte iş ve ücretin belirginleşmesine ve böylece her iki tarafın da istediği nitelikte iş
ve işgücünü seçebilme olanağı yaratmaktır. Bu nedenle günümüz modern toplumlarında emek piyasaları
ihtiyaç duyulan iş ve işgücünü bulmayı kolaylaştıran yerlerdir. Katı anlamıyla emek piyasalarının temel
fonksiyonu ücretlerdeki ayarlamalar yoluyla emek arz ve talebinin dengelenmesini veya eşitlenmesini
sağlamaktır (Lordoğlu, 2000, 33).
Günümüz modern ekonomilerinde mevcut piyasalar içinde en önemli olanı emek piyasasıdır.
Hanehalklarının çoğu, zamanlarının önemli bir kısmını verdikleri bu piyasalarda emeklerini kiraya
vererek gelir elde ederler. Bireyler hayatları boyunca gelir elde etmek için çalışacakları işlerde
performanslarını ve becerilerini artıracak donanımlara sahip olmak için eğitim ve öğretim faaliyetlerini
tasarlamaktadırlar. Ayrıca bireyler, emek piyasalarındaki faaliyetleri ile sosyal yaşamlarının birçok
parametresini belirleyen arkadaşlıklar ve ilişkiler kurarlar (Elliot, 1997, 3)
Dolayısıyla, gelir dağılımını ve ücretlerin nasıl belirlendiğini anlamak için işgücü piyasalarının
işleyişini anlamaya ihtiyacımız var. Alım ve satıma konu olan her bir mal gibi bir dizi özelliğe sahip
olan emeğin daha derin analizinin yapılması gerekir. Bu özelliklerin her biri, emek piyasalarının nasıl
çalıştığı, fiyatlar ve miktarların nasıl oluştuğuna yönelik önemli etkileşimlere sahiptir.
Peki, çalışma ekonomisinin inceleme konusu olan çalışma hayatı ekonomistler tarafından nasıl
incelenmektedir? Veya çalışma ekonomisinin çözümünü araştırdığı problemlerden bazıları nelerdir
(Borjas, 2009, 1):
- Neden kadınların işgücüne katılımı geçtiğimiz yüzyıl süresince endüstri toplumlarının
çoğunluğunda sürekli artış göstermiştir?
- Yerel işgücünün ücreti ve istihdamı üzerinde göçün etkisi nedir?
- Asgari ücret uygulaması düşük düzeyde niteliğe sahip çalışanların işsizlik oranını artırır mı?
- İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin istihdam ve gelir üzerindeki etkisi nedir?
- İnsan sermayesine yapılan mali destekler, dezavantajlı çalışanların ekonomik refahının
arttırılmasında etkin bir yöntem midir?
- İşçi ve işveren sendikalarının kendi üyeleri ve ekonominin tümü üzerindeki etkileri nelerdir?
- Cömert bir işsizlik sigortası işsizlik süresini uzatır mı?
- Avrupa’daki işsizlik oranı neden Amerika Birleşik Devletleri’nden daha yüksektir?
Emek piyasasının firma, hanehalkı ve devlet olmak üzere üç aktörü de piyasanın işleyişini
etkileyen kararlara sahiptirler (Schuetze, 2014, 3). Emek piyasasının aktörlerinden hanehalkları
aşağıdaki kararları verir:
- Emek piyasasına girme zamanı
- Ne kadar eğitimin gerekli olduğu
- Hangi meslek ve sanayi kolunun seçildiği
- Çalışma saatlerinin uzunluğunun tespit edilmesi
- İşten çıkma veya emekli olma kararları
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Firmalar ise aşağıdaki seçimleri yaparlar:
- Kiralanacak işçi sayısı
- Çalışma saatleri
- İşten çıkma veya işe gelme zamanı
- Emekliye ayırma veya işten çıkarma politikası.
Devletin emek piyasasındaki rolü ise aşağıdaki gibi sayılabilir;
- Eğitim imkânı ve ortamını sağlama
- İşsizlik sigortası
- İşçilerin tazminatları
- Emekli maaşı
- İşçileri ve firmaları koruyan yasalar yapılması.
1.2.3. Emek Piyasasının Ekonomik Rolü
- Özellikle iş arayan işgücüne vasıflarına uygun iş bulabilme
- İşverenlere üretimde kullanacakları ihtiyaç duydukları vasıfta işgücünü seçebilme olanağını
sağlamasıdır.
Emek piyasalarının başlıca fonksiyonu: emek arz ve talebinin dengelenmesi ve eşitlenmesidir.
1.3. Çalışma Ekonomisinin Temel Kavramları
Çalışma ekonomisine ait çeşitli kavramlar ve bu kavramların içerikleri yanında, bu kavramların
temsil ettiği emek piyasasına ait kategorilerin ölçülmesi de oldukça problemli bir alandır. Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO-International Labor Organization) uluslararası düzeyde standart tanımlar
oluşturmaktadır. Tanımların standartlaşması emek piyasası hakkındaki sağlam veri tabanının
oluşmasına ve bu verilere dayalı analizler yapılmasına kolaylık sağlamaktadır. Uluslararası ölçekte
standart tanımlar ve ölçümler sayesinde uluslararası karşılaştırma yapmayı mümkün kılmaktadır. Emek
piyasasına yönelik kategorilerin oluşturulmasında bazı kurallar uygulanmaktadır. Bu kurallar ise, bir
dizi varsayımlara dayanan teorik temellerden oluşmaktadır. Bu nedenle tanımları standartlaştırmanın ve
standartlaştırılmış tanımları kullanarak analiz yapmanın iki çeşit zorluğu söz konusu olabilir. Tanımların
yansız, objektif ve evrensel kılınmalarının nasıl mümkün olacağı meselesi birinci zorluğu oluştururken
tanımların ideolojik içeriklerinin veya teorik temellerinin yarattığı sınırlayıcılığın farkında olup olmama
ikinci problemi oluşturmaktadır (Lordoğlu, 1999:29).
Çalışma ekonomisine ilişkin olarak bu kısımda değinilecek temel kavramlar ve tanımlamalardan
bazıları bundan sonraki kısımlarda daha geniş olarak yer alacağı için, burada bir tekrara yol açmamak
için kısaca ele alınacaktır.
1.3.1. Çalışma Çağındaki Nüfus Kavramı
Çalışma çağındaki nüfusun tanımlanmasında yaş sınırlaması temel hareket noktasıdır. Genellikle
çalışma çağındaki nüfusun alt sınırını zorunlu temel eğitimin bitişini ifade eden yaş belirlerken üst sınırı
emeklilik yaşına karşılık gelen yaş belirlemektedir. Ülkeler arasında çalışma çağındaki nüfusun
uygulamada farklı olmasının temel nedeni, zorunlu temel eğitim sürelerindeki farklılıklar ve emeklilik
yaşındaki farklılıklardan meydana gelmektedir. Bununla birlikte, dünya’da yaygın olarak kabul edilen
“çalışma çağındaki nüfus” ölçüsü 15-64 yaşları arasıdır.
1.3.2. Aktif Nüfus Kavramı
“Aktif nüfus” kavramı ile “faal nüfus” kavramı aynı anlamda kullanılmaktadır. Aktif nüfus veya
çalışma çağındaki nüfus 15 yaş ve üzeri yaş grubundaki kurumsallaşmamış nüfustan meydana
gelmektedir. Diğer bir deyişle, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa aktif nüfus denilmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre kurumsallaşmamış nüfus; “okul, yurt, otel, çocuk yuvası,
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huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve orduevi gibi yerlerde ikamet edenlerle yabancı
uyruklular dışındaki nüfustur.”
Aktif nüfus, “belirli bir referans dönemi içerisinde, Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve
Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan işgücü
arzını besleyen kadın ve erkekler” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu tanım, istihdam edilenleri ve işi
olmayıp iş arayanları kapsadığı gibi işgücüne dâhil olmayanları da kapsamaktadır (Lordoğlu, 1999, 33).

Şekil 1.5. Aktif Nüfusun Dağılımı

Şekil 1.5’de görüldüğü gibi aktif nüfus işgücü ve işgücünde olmayanlar şeklinde ikiye ayrılmakta,
işgücü ise istihdam edilenler ve işsizlerin toplamından oluşmaktadır.

1.3.3. İşgücü Kavramı
İşgücü kavramı ile emek arzı insan sayısı bakımından ifade edilmektedir. Bir ülkedeki nüfusun
üretici durumda bulunan yani ekonomik faaliyete katılan kısmı içerisindeki fiilen çalışanlar ve işsiz
durumda fakat çalışabilecek durumda olanların toplamı işgücü kavramı ile ifade edilmektedir. Bazı
insanlar çalışma çağında oldukları halde ya sağlık nedeni ile veya çalışma isteğinde olmamaları
nedeniyle çalışmazlar. Diğer bazı insanlar ise çalışma çağında olmadıkları halde çalışmak durumunda
kalabilirler. Örneğin 15 yaşın altında çalışan çocuklar veya 64 yaşın üstünde çalışanlar gibi. Buradan
“sivil işgücü” kavramını açıklayabiliriz. Çalışma çağındaki nüfus içinde olup çalışmak istemeyenleri,
çalışmasına engel sağlık sorunları olanları, askerlik görevini yapanları, ev kadınlarını, öğrencileri ve
mahkûmlar gibi gözetim altında tutulanları çalışma çağındaki nüfustan çıkartıp çalışma çağında
olmadığı halde 15 yaşın altındaki çalışmak zorunda olan çocuklarla 64 yaşın üstündeki yaşlıları ilave
edilirse “sivil işgücü” elde edilir. Bir de “cesareti kırılmış işgücü” kavramı söz konusudur. Yani, işsiz
kalmış ve çalışmak istediği halde iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçmiş kişiler de işgücü içinde
değerlendirilmezler. İşte, bu tür işsizlere “cesareti kırılmış işçiler” denilmektedir.
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Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre iş gücüne dâhil olmayanlar dokuz gruba ayrılmaktadır.
- İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar: Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, fakat 2 hafta içinde
işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler.
- İş bulma ümidi olmayanlar: Daha önce iş aradığı hȃlde iş bulamayan veya kendi niteliklerine
uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan, fakat işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten
kişiler.
- Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çalışamaz
halde olma gibi nedenlerle iş aramayan fakat işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişiler.
- Mevsimlik çalışanlar: Mevsimlik çalışma nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da hazır
olmayan kişiler.
- Ev işleriyle meşgul: Kendi evinde ev işleriyle meşgul olması nedeniyle iş aramayan ve işbaşı
yapmaya da hazır olmayan kişiler.
- Öğrenci: Bir öğrenim kurumuna devam etmesi nedeniyle iş aramayan ve işbaşı yapmaya da
hazır olmayan kişiler.
- Emekli: Bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olduğu için iş aramayan ve işbaşı yapmaya
da hazır olmayan kişiler.
- Çalışamaz hȃlde olanlar: Bedensel özür, hastalık veya yaşlılık nedeniyle iş aramayan ve işbaşı
yapmaya da hazır olmayan kişiler.
- Diğer: Ailevi ve kişisel nedenler ve bunun dışındaki diğer nedenler ile iş aramayan ve işbaşı
yapmaya da hazır olmayan kişiler.
İşgücüne katılma durumunda olan kişilerin tamamı aynı derecede çalışma istek ve
zorunluluğunda değildirler. Bu yönüyle işgücünü, birincil ve ikincil işgücü olarak ikiye ayırabiliriz.
“Birincil işgücü” kavramı emek piyasasında hanehalkı reisleri gibi tam ve sürekli çalışanları kapsar.
“İkincil işgücü” kavramı ise evli kadınlar, okul çağındaki çocuklar ve gençler gibi bir işe bağımlılıkları
esas sorumlulukları olarak görülmeyenler için kullanılmaktadır.
1.3.4. İstihdam ve İstihdam Oranı Kavramları
Geniş anlamda istihdam kavramından, üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılması
anlaşılır. Dar anlamda istihdam kavramından ise emek faktörünün üretim sürecinde bir girdi olarak
kullanılmasıdır.. Genellikle istihdam kavramı kullanıldığında anlaşılan dar anlamda istihdam veya
emeğin üretim sürecinde kullanılmasıdır.
“İstihdam” ve “çalışma” kavramları arasındaki en önemli fark piyasadır. İstihdam kavramı
piyasa ile doğrudan ilgiliyken çalışma kavramı ise genel anlamda insanların piyasa ve piyasa için
olmayan mesailerinin tamamını kapsamaktadır. İstihdam kavramı ücret, maaş ve kȃr gibi belirli bir bedel
karşılığında üretim faktörünün piyasada belirlenen bir bedelle faaliyetini ifade ederken çalışma kavramı
bir öğrencinin dersleri ile ilgili faaliyetlerini, bir ev kadınının evdeki işlerle ilgili faaliyetlerini de ifade
eder. Ev kadını ve öğrencinin faaliyetleri piyasa için olmadığından parasal bir karşılıkları yoktur. Bu
açıdan çalışma daha geniş bir kavramken istihdam dar bir kavramdır ve parasal karşılığı olan çalışma
anlamına gelir.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; “istihdam edilenler”, işbaşında olanlar ve işbaşında
olmayanlar şeklinde iki gruba ayrılırlar. İşbaşında olanlar; yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına,
işveren veya ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi (gün, hafta, ay ve yıl) içinde en az bir saat
ekonomik faaliyette bulunan kişilerdir. İşbaşında olmayanlar ise işi olduğu halde referans döneminde
çeşitli nedenlerle işlerinin başında bulunmayan fakat işleri ile irtibatları devam eden kişilerdir.
Üretici kooperatifi üyeleri ve mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla para veya mal
karşılığı bir gelir elde etmeksizin çalışan çıraklar da istihdam kapsamı içine alınmışlardır. Bir hayır
kurumunda para veya mal karşılığı gelir elde etmeksizin çalışan kişiler istihdam kapsamı dışında
tutulmuşlardır.
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İstihdam Edilenler
İstihdam Oranı = /
8 𝑋 100
Aktif Nüfus
1.3.5. İşsizlik ve İşsizlik Oranı Kavramları
“İşsizlik” kavramı, kişilerin çalışma istek ve yeteneğinde olduğu halde piyasa cari ücret
düzeyinde iş bulamama durumu olarak tanımlanabilir. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre,
referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kȃr karşılığı, yevmiyeli, ücretli veya ücretsiz olarak
hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı da olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde
iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve iki hafta içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm
kişiler işsiz nüfusa dâhildirler.
“İşsizlik oranı” kavramı emek piyasalarının temel göstergelerinden birisi olup toplam işgücü
içerisinde işsizlerin nisbî ağırlığını gösterir1.
İŞGİHIJK

İŞ𝑆İ𝑍𝐿İ𝐾 𝑂𝑅𝐴𝑁𝐼 = F
N 𝑋 100
İŞLÜMÜ
İŞ𝐒İ𝐙𝐋𝐄𝐑 = İŞ𝐆Ü𝐂Ü − İ𝐒𝐓İ𝐇𝐃𝐀𝐌 𝐄𝐃İ𝐋𝐄𝐍𝐋𝐄𝐑
1.3.6. Eksik İstihdam Kavramı
İşgücü, istihdam edilenler ve işsizler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu iki kavramın yanında
üçüncü bir kavram da “eksik istihdam” kavramıdır. Eksik istihdam tanımlanırken çoğunlukla “düşük”,
“daha az”, “yetersiz” gibi kavramlar kullanılarak istihdamın düşük nitelikli bir türü biçiminde yaklaşılır.
Bu tür tanımlamalar yapılırken eğitim, çalışma alanı, ücretler ve işin devamlılığı gibi kriterler hareket
noktasını oluşturur. Zvonkovic’in de aralarında bulunduğu iktisatçılar ücret temelinde eksik istihdamı
tanımlamayı tercih ederler. Zvonkovic (1988) eksik istihdamı tanımlarken, “son gelirin bir önceki işten
elde edilen gelirden en az %20 daha az olması” gerektiğini savunur. Araştırmasında %33 gelir kaybı
oranını kullanmış olan Elder (1974) gelir kaybının eksik istihdamın tanımındaki en önemli öğe olduğunu
ifade etmektedir. Birçok ekonomik araştırmada gelir kaybı, eksik istihdamı tanımlamada kritik bir
elementtir (Feldman, 1996, 387).
Livingstone (1999) ise, ABD ve Kanada için yaptığı ampirik araştırmada “eğitim-iş boşluğu”
(education-job gap) olarak elde ettiği sonuca dayanarak eksik istihdamı kişinin yaptığı iş ve sahip olduğu
eğitim arasındaki uyumsuzluğun bir sonucu olarak tanımlamaktadır. Eğitim ve iş boşluğu problemi işle
ilgili bilgi ve bu bilgiyi kullanma fırsatları arasındaki uyumsuzluk eksik istihdam problemini meydana
getirmektedir. 1960 yılından itibaren ABD ve Kanada’da işgücünün niteliği işlerin niteliğinden daha
hızlı artmıştır. Böylece, Livingstone ABD ve Kanada’da işgücünün yaklaşık % 20’sinin eksik
istihdamda olduğunu hesaplamış ve son 20 yıldır bu anlamda eksik istihdamın sürekli artış içinde olduğu
sonucuna ulaşmıştır (Livingstone,1999,5).

Haziran 2013’de işsizlik % 8,8 olarak gerçekleşti. Böylece Mayıs ayındaki oran değişmemiş oldu. Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, “2013 Haziran Dönemi Sonuçları”na göre, Türkiye'de işsizlik oranı, haziran
ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında da işsizlik oranı yüzde 8,8
olmuştu. Geçen yıl haziran’da 2 milyon 226 bin olan işsiz sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 525 bine çıktı. Aynı dönemde
istihdam ise 25 milyon 577 binden, 26 milyon 319 bine ulaştı.
İşgücüne katılma oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan artışla yüzde 51,9 olarak belirlendi. Tarım dışı işsizlik
oranı aynı dönemde yüzde 10,2'den yüzde 11'e, genç işsizliği de yüzde 15,7'den yüzde 17,1'e çıktı (Hürriyet Ekonomi, 2013).
1
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Eksik istihdam (underemployment) önemli bir yoksulluk nedenidir. Bazı işçiler yarım zamanlı
(part-time) iş bulabilmekle birlikte, yarım zaman çalışma için ücret ödemesi temel ihtiyaçlar için
yetersizdir. Eksik istihdam problemi özellikle işçilerin çoğunun geçimlik veya yarı zamanlı işler yaptığı
(Gallup, 2014), tarım sektöründe istihdamın ağırlıkta olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bir
problemdir. İstihdamın tarım sektörü ağırlıklı olduğu, ücretsiz aile işçilerinin yoğunlukta olduğu ve
işsizlik sigortasının bulunmadığı ülkelerde işgücü gereği gibi değerlendirilemediği için bu tür ülkelerde
eksik istihdam önemli bir problemdir. İşsizlik sigortasının bulunmadığı veya sınırlı olduğu ülkelerde,
işsiz kaldığında kişiye geçimini sağlayabilecek düzeyde bir gelir verilemediği için kişi, sahip olduğu
eğitim ve niteliğe uygun olsun veya olmasın ya da elde edeceği ücret düzeyi ne olursa olsun çalışmak
zorunda kalmakta, işsiz olmaktan kurtulmaktadır. Fakat bu durumda eksik istihdam problemi ortaya
çıkmaktadır.
Bu açıklamalar ve tanımların ışığında eksik istihdamın boyutları:
- Kişi, işin gerektirdiğinden daha fazla okul eğitimine sahiptir.
- Kişi, okul hayatında aldığı eğitimi dışındaki bir alanda gönülsüz olarak çalışmaktadır.
- Kişi, işin gerektirdiğinden daha fazla iş deneyimine ve niteliğe sahiptir.
- Kişi, gönülsüz olarak yarı zamanlı, geçici veya kesintili istihdamdadır.
- Kişi, bir önceki işinden % 20 veya daha az kazanmaktadır2.
Bütün yönleriyle incelendiğinde, eksik istihdam kavramı objektif ve subjektif özelliklere sahiptir.
Ücretler veya okul eğitiminin (formal education) işin gereklerine uygun olup olmaması gibi objektif
özelliklerle ortaya konulabilirken, kişilerin okul eğitimleri dışında veya bazı geçici işlerde gönülsüz
çalışıp çalışmadıkları gibi subjektif özellikleri de içermektedir (Feldman, 1996, 388).
Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nın (ICLS) 1982 yılında yapılan 13. toplantısında
eksik istihdam kavramı, “görülebilir eksik istihdam” ve “görülemeyen eksik istihdam” olmak üzere
ikiye ayrılmıştı3. Görülebilir eksik istihdam (visible underemployment) istatistiksel temelli bir kavram
olup iş miktarındaki yetersizlikle doğrudan ilgilidir ve işgücü istatistikleriyle ölçülebilir. Görülemeyen
eksik istihdam (unvisible underemploy- ment) ise işgücü kaynağının yanlış kullanımını veya işgücü ve
diğer üretim faktörleri arasında temel bir dengesizliği yansıtan “analitik” bir kavramdır. Görülemeyen
eksik istihdamın temel belirtileri; düşük gelir, düşük verimlilik ve işgücünün sahip olduğu niteliklerden
yeterince yararlanamama olabilir. Görülemeyen eksik istihdamın ölçülmesine yönelik analitik
çalışmalar gelir, verimlilik ve nitelik düzeylerini içeren geniş bir veri analizi gerektirir. Bu nedenle,
eksik istihdamın istatistiksel olarak ölçülmesi genellikle görülebilir eksik istihdamla sınırlıdır (ILO,
1988, 52).
ICLS’nin 1998 yılında yapılan 16. toplantısında, eksik istihdamın tanımı ve ölçülmesine yönelik
girişimde bulunulmuş ve eksik istihdam, “zamana dayalı eksik istihdam” (time-related
underemployment) ve “yetersiz istihdam” (inadequate employment) olarak ikiye ayrılmıştır4.
Zamana dayalı eksik istihdam, çalışma süresinin yetersizliği nedeniyle ilave bir iş arayan ve bu
işte çalışmaya müsait olanların durumunu ifade eder. Zamana dayalı eksik istihdamı tanımlamak için bu
durumun referans döneminde aşağıdaki üç kriter temel alınmalıdır:
- İlave çalışmaya istekli olma
- İlave çalışmaya uygun olma
- Normal çalışma süresinden az çalışma.
Yetersiz İstihdam görülemeyen eksik istihdamdan daha geniş bir alanı kapsar. Yetersiz istihdamın
tanımı görülemeyen eksik istihdama göre daha objektif ve daha pratiktir. Yetersiz istihdam üç durumda
söz konusu olmaktadır;

Çalışma hayatına yeni girenler için aynı mesleki nitelikteki kişilerden % 20 daha az kazanması koşulu aranır.
Toplantı metni: http://www.ilo.org/public/ libdoc/ilo/ 1982/ 82B09 _438_engl.pdf
4
Toplantı metni: http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---dgreports/stat/documents/ meetingdo cument/ wcms_
088362.pdf
2

3
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• Niteliğe dayalı yetersiz istihdam durumu (skill-related inadequate employment): İşçinin sahip
olduğu niteliğin, işin gerektirdiğinden çok daha fazla olmasıdır. Yani, işçinin kapasitesini tam olarak
kullanamaması durumudur.
• Gelire dayalı yetersiz istihdam durumu (income-related inadequate employment): Normal
çalışma süresinin altında çalışmamakla birlikte, elde edilen gelirin çok düşük olması durumudur. Gelire
dayalı yetersiz istihdam durumu özellikle gelişmekte olan ülkelerde kendi hesabına ve gayri resmi
(informal) ekonomik faaliyetlerde çalışanlar arasında yoğun olarak rastlanmaktadır (Bolle, 1999, 74).
• Aşırı çalışmaya dayalı yetersiz istihdam (inadequate employment related to excessive hours):
Aşırı istihdam olarak da isimlendirilebilecek olan bu durumda, kişilerin gelirlerinin azalmasına rağmen
referans dönemindekinden daha az sürelerle çalışmak istemeleri söz konusu olmaktadır (ILO, 1998, 52).
Yetersiz istihdama neden olan faktörler ülkelerin sahip olduğu özellik ve içinde bulunduğu
duruma göre değişebilmektedir. Bunlardan bazıları:
- Mesleki niteliklerin yetersiz ya da yanlış kullanılması
- Mevcut işlerdeki gelirin yetersizliği
- Aşırı çalışma süreleri
- İşin yapılmasında gerekli alet, ekipman ve eğitimin yetersizliği
- Sosyal hizmetlerin yetersizliği.
16. ICLS toplantısında eksik istihdamı ölçmenin temel amacının, “istihdam problemini daha iyi
analiz ederek kısa ve uzun dönem politikalarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi ise verimli ve
özgürce seçilen istihdamı arttırmaya yönelik önlemlere yardımcı olmaktır” (ILO, 1998, 49).
1.3.7. İş Gücüne Katılma Oranı veya İktisadi Faaliyet Oranı Kavramı
“İşgücüne katılma oranı” istihdam edilenlerle işsizlerin toplamından oluşan işgücünün aktif nüfus
içerisinde nisbî ağırlığını ölçen bir kavramdır.

“İşgücüne katılma oranına” “iktisadi faaliyet oranı” da denilmektedir. Bu oranın hesaplanması,
ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanması için önemlidir. İstihdamı artırmaya yönelik
politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında işgücüne katılma oranı ve bu oranı etkileyen faktörlerin
bilinmesi önemlidir. İşgücüne katılma oranı artıyorsa ekonomik faaliyet oranı da artıyor demektir.
İşgücüne katılma oranı azalıyorsa aktif nüfusun ekonomik faaliyetin dışında kalan kısmı büyüyor
demektir. Emek piyasası ile ilgili politikalar belirlenirken, işgücüne katılma oranı yanında, işgücüne
katılma oranını belirleyen faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Örneğin, işgücüne katılma oranı
artınca işsizlik oranı düşmeye bilir. Çünkü işgücüne katılma oranı formülünün paydasındaki işgücü
kavramı “istihdam edilenler artı işsizler” den oluştuğu ve çalışan insanların işsiz kalması formülün üst
kısmını değiştirmeyeceği için işgücüne katılma oranı değişmez. Emek piyasasına ve istihdama yönelik
doğru politikalar belirlemek için emek piyasası ile ilgili diğer parametrelerin de bilinmesi gerekir.
Çoğunlukla, işgücüne katılma oranını etkileyen faktörler bireysel emek arzını belirleyen
faktörlerle benzerdirler. İşgücüne katılma oranını etkileyen faktörler:
- Ücret oranı
- Emek piyasası koşulları
- Eğitim düzeyi
- Kentleşme durumu
- Kadınların çalışmasına yönelik toplumsal tavır ve tutumlar
- Teknolojik yenilikler
- Demografik faktörler.
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1.3.8. Bağımlılık Oranı Kavramı
“Bağımlılık oranı” çalışma çağındaki kişilere bağımlı olan nüfusun büyüklüğünü veren ölçüdür.
Diğer bir deyişle çalışanların bakmakla yükümlü oldukları nüfustur. Bir ülkenin nüfusunun tamamı
tüketicidir. Sadece çalışma çağındaki nüfus hem tüketici hem de üreticidir. Üretime katılan nüfusun
kendi tüketimleri ile birlikte üretime katılmayanların tüketimini de üretmeleri gerekir. Bağımlılık oranı
kavramı genel olarak çalışma çağındaki kişilere bağımlı olan nüfusu ortaya koyar.
𝐵𝑎ğ𝚤𝑚𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = F

Çhijşlh Çhğjmjm njşjmohpq rütuv
N
Çhijşlh Çhğjmohpq rütuv

𝑋 100

Çalışma iktisadı literatüründe bağımlılık oranı, pratik faydası nedeniyle “çocuk bağımlılık oranı”
ve “yaşlılık bağımlılık oranı” şeklinde iki farklı gruba ayrılmaktadır.
Çocuk bağımlılık oranı, 15 yaşın altındaki çocuk sayısının çalışma çağındaki nüfus olan 15-64
yaş grubundaki nüfusa oranıdır.
Ç𝑜𝑐𝑢𝑘 𝐵𝑎ğ𝚤𝑚𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤: {

15 𝑌𝑎ş𝚤𝑛 𝐴𝑙𝑡𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑁ü𝑓𝑢𝑠
ƒ 𝑋 100
Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 Ç𝑎ğ𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑁ü𝑓𝑢𝑠

Doğurganlık oranlarının yüksek olduğu az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerde, çocuk
bağımlılık oranı gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. Çocuk bağımlılık oranı 1997 yılında gelişmiş
ülkelerde % 30 civarında iken, Afrika’da % 80’in üzerinde, Güney Asya’da % 60’civarında ve
gelişmekte olan ülkelerde % 50’nin üzerindedir.

𝑌𝑎ş𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝐵𝑎ğ𝚤𝑚𝑙𝚤𝑙𝚤𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤: /

64 𝑌𝑎ş𝚤𝑛 Ü𝑠𝑡ü𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑁ü𝑓𝑢𝑠
8 𝑋 100
Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎 Ç𝑎ğ𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑁ü𝑓𝑢𝑠

Yaşlılık bağımlılık oranı gelişmekte olan ülkelerde % 7 civarında, Afrika’da % 6 civarında ve
Güney Asya’da % civarında ve gelişmekte olan ülkelerde ortalama % 15 civarındadır (Lordoğlu, 1999,
32).
1.3.9. Emek Verimliliği Kavramı
Verimlilik kavramı mikro iktisat disiplininin önemli konularından olup üretim fonksiyonunda yer
alan üretim faktörlerinin üretime yaptıkları katkıyı ifade etmektedir. Üretimin temel veya olmazsa olmaz
girdisi olan emek bir insan unsuru olarak kendisi ile birlikte sermaye başta olmak üzere birçok girdinin
üretim sürecinde yer almasını sağlamaktadır. Bu nedenle “verimlilik” üretim sürecine katılan üretim
faktörleri ile elde edilen üretim arasındaki ilişkiyi gösterir. Uygulamada çeşitli verimlilik ölçümleri
kullanılmaktadır. “Toplam verimlilik” üretim miktarının üretimde kullanılan toplam üretim
faktörlerinin miktarına oranıdır. “Kısmi verimlilik” üretim miktarının üretim faktörlerinden sadece
birine oranıdır. Emek verimliliği belirli bir dönemde bir firmanın, iş kolunun veya ülkenin ürettiği
toplam reel üretim miktarının bu üretimin elde edilmesi için kullanılan toplam emek- saat miktarına
oranıdır. Tıpkı emek verimliliği gibi, “sermaye verimliliği” veya “müteşebbis verimliliği” gibi
verimlilik türleri de söz konusu olmaktadır.

Emek verimliliğini belirleyen faktörlerin başında, üretimde kullanılan emeğin kalitesi gelir. Emeğin
kalitesi ile eğitim düzeyi arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. İyi eğitilmiş, vasıf düzeyi yüksek
19

işçilerin verimlilik düzeyi yüksektir. Eğitimin yanında, sağlık ve beslenme koşulları gibi yaşam şartları
ile işyeri şartları da emeğin kalitesi ve verimliliği üzerinde etkili olmaktadır. Emek verimliliğini
belirleyen diğer bir faktör, birim emek başına düşen sermaye miktarıdır. Zaman içinde sanayide
kullanılan makine sayısındaki artışlar işçi veya çalışan başına daha fazla sermaye malı düşmesine neden
olmuş ve böylece verimlilik yükselmiştir. Bunların tamamının yanında; teknolojik gelişmeler,
uzmanlaşma, emek hareketliliği, toplumdaki verimlilik kültürü ve çalışma yaşamına yönelik kamu
politikaları da emek verimliliğini etkileyen faktörler arasında sayılabilir (Biçerli, 2009, 414).
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2.1.Emek Arzı ve Belirleyicileri
Emek arzı, iktisat teorisinde hem mikro hem makro tahlillerde ilgili alanlarda sıklıkla kullanılan
bir değişkendir. Emek dışındaki diğer üretim girdilerinin arz fonksiyonlarının elde edilmesinde,
herhangi bir mala ait arz fonksiyonunun tanımlanmasında geçerli olan prensipler kullanılabilir iken
emek arzında değişik bir yaklaşımın kullanılması gerekir. Bu farklılığı ortaya çıkaran temel sebep, ana
akım iktisat (neo-klasik) emeği de alınıp satılabilen bir meta kategorisinde değerlendirse de emeğin
diğer girdilerden farklı olarak insani-psikolojik özelliklere sahip olmasıdır.
Klasiklere göre emek arzında birey parasal ücretlere göre değil, reel ücretlere göre karar verir.
Kişisel emek arz eğrisi alternatif reel ücret oranlarında işçinin emeğini ne kadar arz etmeye niyeti
olduğunu gösterir. Başka bir ifadeyle ücretler ne kadar yüksek ise birey de çalışmaya o kadar isteklidir
(Parasız, 2013:127). Neo-klasik yaklaşım bireyin çalışma veya boş zaman tercihine bakarak çözümleme
yapar. Bireyin karar verici unsurlarının dışında piyasa emek arzının temel belirleyicileri bulunmaktadır
ki bunlar; emeğin fiyatı (ücret düzeyi), çalışma ve boş zaman arasındaki tercih, nüfusun çalışabilir
nüfusa oranı, çalışabilir nüfusun mesleki ve eğitimsel durumları gibi faktörlerdir.
Emek arzını etkileyen çeşitli faktörlerin varlığına karşın iktisadi çözümlemelerde faktörlerden
birinin değişebildiği diğer faktörlerinde sabit kabul edildiği (ceteris paribus) varsayımıyla hareket edilir.
Bu durum, diğer
değişkenlerin de analize dâhil edilmesinde yaşanabilecek zorluklardan kaynaklanır. Bu yöntem teorik
açıklamayı göstermekle birlikte, emek faktöründen ne kadar yararlanılabildiğinin somut ifadesi reel
piyasada bu oranların hangi düzeyde gerçekleşebildiğidir.

2.1.1.Bireyin Çalışma Kararının Analizi
İktisat teorisinde günümüzde yaygın kabul gören neo-klasik yaklaşım, tüketici nasıl ki çeşitli
mallar arasında tercihlerde bulunarak dengeye ulaşıyorsa emeğin de çalışmak ve boş zaman kullanmak
kararları arasında tercih yaptığını, tercihlerin bileşkesinde ise dengenin oluştuğunu kabul eder ve bu
analizi “farksızlık eğrileri” yardımıyla açıklar. Dolayısıyla farksızlık eğrileri, bireyin iki değişkenden
çok sayıda yapabileceği tercihlerin bileşkesini oluşturur. Farksızlık eğrileri başlıca şu özellikleri taşır
(Şekil 2.1);
• Negatif eğimlidirler: şeklin dikey veya yatay eksenlerinde birer tercih faktörü bulunmakta
ancak, bu faktörlerin arasında tercihte bulunurken değişkenlerden sadece biri artmakta, diğeri ise
azalmaktadır.
• Dış bükeydir: Orijine göre dış bükey olması, dikey eksendeki tercih faktörü ile yatay eksendeki
faktörler arasında tercihte bulunulduğunda bire-bir ikamenin olmamasıdır. Birinden vazgeçerken
‹Œ
fedakârlıkta bulunduğunuz oran ile aldığınız oranların farklı olmasıdır. ‡𝑀𝑅𝑆‰,h = ‹•Ž olarak ifade
edilen bu durum eğri üzerindeki fayda düzeyini korumak için mal arasındaki takas tercihini gösterir.
(Formülde kullanılan Δ (delta) simgesi önüne gelen değişkenin ikinci ve birinci değeri arasındaki farkı,
yani değişkenin değişimini belirtir. Örneğin Δb = b2-b1 gibi)
• Kesişmezler: iki farksızlık eğrisinin kesişmesi her iki eğrinin aynı fayda düzeyini temsil etmesi
anlamına gelir. Şekil 2.1b’de U1 ve U2 deki e noktasındaki B ve A’dan yapılan tercihlerin eşit olması
gibi. Bu doğru ise f ve g noktalarının da aynı fayda düzeylerini temsil etmesi gerekir. Ancak U2 deki g
noktası, U1 deki f noktasına göre daha fazla B ve A’yı temsil etmektedir. Oysaki orijinden uzaklaşan her
farksızlık eğrisi, daha yüksek fayda düzeyini temsil eder veya tersi gerçekleşir; U1<U2<U3 gibi. Bu
yüzden kesişmeleri mümkün değildir.
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(a)

(b)
Şekil 2.1. Farksızlık Eğrileri

• Eğrilerin eğimleri kişiye göre değişebilir: Her kişinin vazgeçtiği çalışma saati ile çalışma
zamanı tercihinden duyacağı marjinal fayda farklıdır. Çalışkan bir kişi çalışmayı tercih ederken tembel
bir kişi daha fazla boş zamandan daha yüksek fayda sağlar. Tabii ki burada kişileri boş zaman tercihinde
daha istekli olmaya yaptıkları iş de etkileyebilir. Örneğin, eğitim alanında çalışan bir kişinin bulunduğu
çalışma ortamı çok daha iyi olabilir. Buna karşılık, maden veya ağır sanayi alanında çalışan bir kişinin
çalışma ortamı çok daha zor koşulları içerebilir, bu da kişiler açısından çalışma ve boş zaman
belirleyiciliğinde bir etken olarak görülebilir. Bu durum Şekil 2.2’de gösterilmiştir.

Şekil 2.2. İki Farklı Kişinin Farksızlık Eğrileri

Bütçe kısıtı: Bireylerin tercih bileşkelerini ortaya koyan farksızlık eğrilerinde kişi en yüksek
faydayı sağlamak isteyecektir. Ancak, bireyin istediği yüksek fayda düzeyinin önünde kısıt
bulunmaktadır. Bu kısıt çalışabilecek zaman/boş zaman ile verilen ücret haddinin sınırı ile ilişkilidir. Bu
durum bütçe kısıtı yardımı ile gösterilmektedir.
Şekil 2.3’de görülebileceği gibi birey, tüm zamanını çalışmaya ayırırsa (0B) elde edebileceği
toplam gelir 300 ₺’dir. Ancak çalışmayarak tüm zamanını dinlenerek (0A) geçirecek olursa 100 saat
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dinlenebilir. Gelir ve boş zamanın sınır noktalarını birleştirdiğimizde AB bütçe kısıtı doğrusu elde edilir.
Bunun anlamı birey 300 ₺’den daha fazla gelir elde edemeyeceği gibi 100 saatten daha fazla dinlenmeye
zaman ayıramayacaktır. (kendi ihtiyaçları için ayrılan zaman hariç) . Bütçe kısıtının başlıca özelliklerini
şu şekilde sıralayabiliriz;

Şekil 2.3. Bütçe Kısıtı

• Negatif eğimlidir: İki mal arasında tercihte bulunulması gerekir. Biri artarken diğeri azalır.
• Ücret ve dışındaki gelir değişimlerini gösterir: Birim saat ücreti artarsa kısıt dikleşir. AB yerine
AC olur. Eğim artar ve eğim ücret oranının negatifine eşittir. Şayet birim saat ücreti değişmeden kişinin
emlak, gayrimenkul kıymet geliri varsa bu durumda birim saat ücreti değişmeden toplam geliri
artacağından bütçe kısıtı, (AB) bütçe kısıtına paralel ücret dışı gelir kadar kayar (Örneğin, çalışma
dışında 200 ₺ ek kira geliri var ise) ve (ED) olur.
Yukarıda verilen teorik açıklamalara göre faydasını maksimize etme arayışındaki kişi ücret,
çalışma / boş zaman arasında nasıl paylaşımda bulunacaktır? Bu durumda kişi, haftalık bir zaman
dilimini alarak bu süre içinde boş zaman ve ücret arasında tercihte bulunur; haftada 7 gün olduğuna ve
günde 24 saat bulunduğuna göre bir haftada kişinin kullanabileceği 168 (24 saat X 7 gün) saati vardır.
Haftalık çalışma süresi ile boş zaman süresinin toplamı 168 saat’e eşittir (Browning, Zupan 2014:483).
Tercih ilişkisi bu zaman sınırlılığı içinde gerçekleşir. Şekil 2.4’te bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için
ne kadar süre çalışması ve kendisine ne kadar boş zaman temin ederek faydasını maksimize edebileceği
gösterilmektedir. Tercih için ayrılan zaman haftada 110 saattir. EF bütçe kısıtı bireyin çalışmaksızın
haftalık 100 ₺ ücret dışı geliri olduğunu göstermektedir. Kişinin günde 8 saat uyuduğu ve diğer
ihtiyaçları içinde kabaca ayrılan süre düşüldükten sonra 110 saat üzerinden tercihte bulunabileceği ve
çalışması durumunda ise her bir saat karşılığı 8 ₺ ücret alabileceği varsayılmaktadır (Borjas, 2013:33).
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Şekil 2.4. Çalışma - Boş Zaman Tercihi Çözümü

Şekil 2.4’teki P noktası bize faydasını maksimize edeceği çalışma- boş zaman dengesini
vermektedir. Bu noktada işçi 70 saat boş zaman kullanarak 40 saat çalışmakta ve haftalık 500 ₺ gelir
elde etmektedir. İşçi en fazla tercihte bulunabileceği U1 farksızlık eğrisinde ve Y noktasında olmayı
tercih eder. Bu noktada 40 saat çalışarak 1100 ₺ gelir elde etmeyi amaçlar. Burada çalışma ve çalışma
dışındaki gelirlerin toplamı 1100 ₺ ‘dir. Buna karşın kişinin U0 farksızlık eğrisindeki a noktasını tercih
ettiğini göz önüne alırsak bu nokta bütçe kısıtı üstünde olmakla birlikte P noktasından daha az faydayı
temsil etmektedir. Bu nokta, F ve E gibi alternatif imkanları gösteren köşe çözümlemelerinden değildir
(Borjas, 2013:33). Kişi için en optimum tercih farksızlık eğrisinin eğimi ile bütçe kısıtının eğimlerinin
birbirlerine eşit olduğu P noktasında 70 saat boş zaman, 40 saat çalışma süresi ve toplam 500 ₺ ( (10 ₺
x 40 saat) + 100üretim dışı gelir = 500 ₺ ) geliri sağladığı yerdir.
MUI
=W
MUM
Eşitliğinde kişinin sağladığı marjinal ikame oranı boş zaman ve gelir seviyesinin gösterimi olup
ek gelir sağlamak için boş zamandan vazgeçeceği isteği yansıtacaktır.
MUI
= MUM
W
Eşitliğindeki MUL miktarı ek bir saat başına boş zamandan vazgeçmenin sağladığı faydayı temsil
etmektedir. Ek bir saat boş zamandan vazgeçmenin maliyeti w(t) dir. Çünkü C, tüketim mallarına
harcamanın değerini verirken, MUC ek bir ₺ ‘nin tüketim mallarına yapılan harcamadan sağlanan
faydayı temsil eder. P noktasında tanjant çözümü tüketim malları için harcanan son bir ₺ gibi boş zaman
aktiviteleri için harcanan son bir ₺ ‘ye eşittir. Eğer eşitlik sağlanamıyorsa işçi faydasını maksimize
edemeyecektir. Son bir ₺ ‘nin daha fazla fayda verecek malı satın alabilecek tüketim planını yeniden
düzenlemesi gerekebilir (Borjas,2013:35).

2.1.1.1.Ücret Dışı Gelirlerin Emek Arzına Etkisi
Kişinin ücret dışı gelirinde (menkul, gayrimenkul kıymet geliri) olası bir artış, çalışma sürelerine
ilişkin hangi tepkiyi doğurabilir? Ücret dışı gelir arttığında işçi, daha az çalışma ve daha fazla boş zaman
yönünde karar veriyorsa “gelir etkisi” ortaya çıkar. Ancak, artan gelirler karşısında çalışma süresini
arttırıp boş zamanını azaltıyorsa bu durumda “ikame etkisi” ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla işçinin artan
gelirler karşısında vereceği tepkiler “gelir ve ikame etkisi” biçiminde oluşur.
İşçinin ücret artışı gelirinde artış olması durumunda bütçe doğruları F0E0’dan F1E1’e doğru kayar.
Bireyin boş zamanı gelir tercihlerinde P0’dan P1’e doğru fayda maksimizasyonuna yönelir. Farksızlık
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eğrileri de U0’ da P0’dan, U1’de P1’e yükselmiş olduğundan fayda düzeyleri artmıştır. Bu durum işçinin
boş zamanının düşük mal olmasına göre farklı etkileşim ortaya çıkarabilir.

Şekil 2.5. Ücret Dışı Gelirlerin Emek Arzında Gelir ve İkame Etkileri
Şekil 2.5’in a kısmında, işçi için boş zamanın normal mal olduğu durum gösterilmektedir. F0E0
bütçe kısıtında U0 farksızlık eğrisi üzerinde P0 denge noktasında 70 saatlik boş zaman kullanıldığı tercih
durumu söz konusudur. Ücret dışı gelirin artması ile birlikte F0E0 bütçe kısıtı F1E1 bütçe kısıtına kayar.
Daha fazla gelir durumunu yansıtan bu yeni durumda, doğal olarak farksızlık eğrisi de U0’dan U1’e
kayar. Eğer gelirimiz arttığı zaman mallarımız normal bir mal ise ve tüm malların fiyatları sabit
durumdaysa tüketimimiz artar. Bir mal, gelirimiz arttığında düşük bir mal ise, fiyatlar sabitse tüketim
azalır. Örneğin eski-küçük Yugo arabaları düşük bir mal iken BMW marka bir araba normal bir maldır.
Başka bir ifade ile emek dışı gelirimiz artarsa Yugo arabaya olan talep azalır ve BMW arabalara olan
talep artar. Eğer biz sağlıklı bir kişi isek ve boş zaman normal bir mal ise, F1E1 bütçe kısıtına teğet olan
U1 farksızlık eğrisi üzerinde P1 noktasını (boş zaman 70 saatten 80 saate çıkar) tercih ederiz. Başka bir
ifade ile “gelir etkisi” ortaya çıkar. Boş zamanı tercih etmemizin sebebi ise Aralık ayında Aspen’i, Şubat
ayında Rio’yu ve yaz ayında Güney Pasifik sahillerini ziyaret etmek içindir (Borjas, 2013:36).
‹•
Gelir Etkisi = ” ‹– < 0
Şeklin b tarafında ise boş zamanın düşük bir mal olduğu ve ücret dışı gelirlerin arttığı bir durum
gösterilmektedir. Bütçe kısıtı F0E0 ‘dan F1E1’e kaymakta ve U1 farksızlık eğrisi pozisyonuna geldiğinde
yeni tercih durumu P1 olmaktadır. Dikkat çekilecek olunursa b’de P1 noktası P0’ın solunda yer almakta
ve boş zaman süresi azalarak (80 saatten 70 saate gerileyerek) çalışma süresi artarak “ikame etkisi”
ortaya çıkmaktadır. Boş zaman düşük bir mal olduğundan düşük malın fırsat maliyeti, yani W artmıştır.
2.1.1.2.Ücret Oranının Değişmesinin Emek Arzına Etkisi
Çalışanın ücret oranlarında artış olması durumunda elde edeceği saat ücreti artacağından bütçe
kısıtı FE’den GE durumuna kayar ve eğimi artar. Çalışanın tercihi de bu konuma göre değişerek P
noktasından R noktasına geçer. Şekil 2.6 a kısmında ücret artışı ile boş zaman süresi arttırılarak P’den
R’ye geçilmiş (boş zaman 70 saatten 75 saate çıkmış)“gelir etkisi” oluşmuştur. Çalışma süresi için birim
saat ücreti 10₺’dir. 20₺’ye çıkmış olmasına karşın birey boş zamanı arttırmayı tercih etmektedir.

28

Şekil 2.6. Ücret Oranlarında Artışının Emek Arzında Gelir ve İkame Etkileri
Şekil 2.6’nın b kısmında ise birim saat ücret bedeli 10₺’den 20₺’ye çıkarak bütçe kısıtı da FE’den
GE durumuna geçmiştir. Tercih noktası ise P’den R’ye geçerek, (P’nin soluna) çalışma süresini
arttırarak boş zaman süresini azaltmaktadır. Bu tercih durumunda “ikame etkisi” oluşmuştur. Ücret
artışının gelir ve ikame etkisi biçimde gerçekleşmesi bireyler açısından farklı şekillerde ortaya
çıkabilmektedir. Bunun nedeni bireylerin tercihlerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Her bireyin
yaşamdan beklentileri farklı olduğundan, bunlara sahip olmak için çalışmayı tercih edecekleri süreler
de değişmektedir.
2.1.1.3.Vergi Değişimlerinin Emek Arzına Etkisi
Çalışanların ücretleri üzerinde yapılacak ayarlamalar kişinin vergi sonrası eline geçecek net gelir
miktarının da değişmesine neden olacaktır. Şayet vergi oranları artacak olursa kişisel gelirde azalma
olacaktır. Vergi oranları düşecek olursa kesinti oranı azalacağından kişisel geliri artacaktır. Bu nedenle
vergi oranlarındaki yapılabilecek değişmeler kişinin emek arzı üzerinde etkiye yol açar.
Vergi oranları kişisel emek arzı üzerinde etkiye neden olmakla birlikte, iş hayatında kendi nam
ve hesabına çalışanlar ya da diğer bir ifadeyle bağımsız çalışanlar dışındaki “bağımlı çalışanların”
bulundukları işyerlerinde çalışma sürelerinin artması ile ilgili bireysel iradeleri belirleyici değildir.
Çalışma süreleri işveren isteği veya sözleşmelerden kaynaklanan esaslar çerçevesinde belirlenmektedir.
Dolayısıyla bu gerçekliğin de bilinmesi gerekir.

Şekil 2.7. Gelir Vergisinin Çalışmaya Etkisi
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Şekil 2.7’de vergi oranlarındaki artışın ikame etkisi üzerinde daha kuvvetli olduğu varsayımına
dayalı olarak çizilmiştir. Başlangıçta birey AB bütçe kısıtı üzerinde I1 farksızlık eğrisinin bütçe kısıtı ile
teğet olduğu V noktasında bulunmaktadır. Hükümetin vergi oranlarını arttırması örneğin, gelir vergisini
arttırması durumunda kişinin gelirinden yapılacak kesinti artacağından vergi sonrası eline geçecek
miktar da azalacaktır. Örneğin, bir çalışandan gelir vergisi oranının sıfır olduğu bir durumda 1000 ₺
gelire sahip olduğunu varsayalım. Gelir vergisi oranını sıfırdan %10’a çıkardığımızda çalışanın eline
vergi sonrası geçen net miktar 900 ₺ olacaktır. Dolayısıyla gelir vergisi uygulaması kişisel gelirde bir
azalmaya yol açmaktadır. Vergi sonrası gelir azalacağından bütçe kısıtının, getirilen vergi oranı kadar
eğimi azalır ve yeni bütçe kısıtı AC olur. Denge daha düşük fayda düzeyini gösteren U2 farksızlık
eğrisinin bütçe kısıtı ile teğet olduğu X noktasında sağlanmıştır. Çalışma süreleri H1’den H2 saate
azalmıştır (Biçerli, 2011: 395). Bu değişimde vergi nedeniyle azalan net ücret miktarı azalmış ve boş
zaman tüketiminin maliyeti ucuzlamış olduğundan emek arzı üzerindeki ikame etkisi negatif olur. Buna
karşı olarak net ücretteki azalmanın bireysel emek arzı üzerindeki gelir etkisi ise pozitif olur. (Akyıldız,
2010: 41).
Bireyin U2 farksızlık eğrisine gelişi, ücretlerinde gerileme yerine ücret dışı bir azalmadan
kaynaklanıyorsa bu durumda AB bütçe kısıtına teğet kesikli bir bütçe kısıtı oluştururuz. Bu yeni kısıtın
eğimi de değişmez; böylece V’den Z’ye hareket gelir etkisinden olmuştur. Gelir etkisi burada bireyin
çalışma süresini (H1‘den H3’e) arttırmasını içerir. İkame etkisinin büyüklüğü Z’den X’e harekettir
(Biçerli, 2011: 395). Burada verilen durumda çalışan bakımdan çalışılan sürenin azalmasına neden
olduğundan ikame etkisi gelir etkisinden büyük olarak gerçekleşir.
ABD’de 1975 yılından beri düşük gelirli kişilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla
“Gelir Vergisi Kredisi” (EITC) adı altında bir uygulama hayata geçirilerek düşük gelirli hane halklarına
40 milyar $’dan fazla katkı sağlanmıştır. Bu sistemin nasıl çalıştığını örneklemek için iki çocuklu çalışan
kadını verebiliriz. Yılda 11.000$’ın altında kazandığı gelirlerin %40’ı kadarı vergi kredisi verilir ve
yılda ilave 4.400$ kredi temin eder. Bu kredi kişinin 11.000- 14.370$ arasında kazanması durumunda
mümkündür. Kazanılan her dolar, krediyi 21.06 sent azaltacaktır. Kazanç 35.263$’a ulaştığında ise kredi
sona ermektedir (Borjas, 2013: 59-60).
Şekil 2.8’de kişinin emek geliri dışında hiçbir geliri olmadığında ve EITC’ nin yokluğunda bütçe
kısıtı FE’dir. EITC, ek çalışma saati ile bağlantılı olarak net ücreti değiştirir. Örneğin, ücret oranının
saatte 10$ olduğunu ve kadın işçinin bütün yıl boyunca bir saat çalıştığını varsayalım. Bu durumda işçi
4$ kredi ede ettiğini beyan edebilir. İşçinin ücreti 14$’a çıkar ve %40 yükselmiştir. %40’lık bu artış
bütçe kısıtını dikleştirerek JE konumuna getirir. İşçinin geliri 11.000- 14.370$ aralığında olduğu sürece
maksimum krediyi alması uygundur. Sadece HJ’ de saf gelir etkisi yaratacağı gösterildiği üzere işçinin
gelirinde 4.400$’lık artış sağlar. İşçinin yıllık geliri 14.370$’a ulaştığında EITC’ den kazanılan her dolar
için 21.06 cent getiri sağlanmaktadır. Kişinin 14.370$ kazandığı durumda saat başı ek çalışma ödeneği
olan 10$ kazanmak için çalışmaya karar verdiğinde vergi kredisi devamında işçinin net geliri sadece
7.89$ olur (yaklaşık 2.11$ civarında azalma) ve bütçe kısıtı GH’de oluşur. İşçinin geliri 35.263$’a
ulaştığında EITC için uygun olmaktan çıkar ve bütçe kısıtı FG’ye olarak gerçekleşir (Borjas, 2013: 6061).
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Şekil 2.8.Gelir Vergisi ve Bütçe Kısıtı

Şekil 2.9. Gelir Vergisi Kredisinin Emek Arzına Etkisi
Şekil 2.9’un a kısmında işçi, EITC’ nin olmadığı durumda işgücü piyasasında olmak
istememektedir. EITC’ ye bağlı olarak net ücretteki artış işçiyi emek piyasasına çeker ve R noktasına
taşıyarak faydasını maksimize eder. EITC, işçi olmayanların net ücretini arttırır, emek piyasası
rezervasyon ücreti ile eşleşebilir ve bundan dolayı kişilerin emek piyasasına katılmasını teşvik edebilir.
Şeklin b kısmında EITC’ nin bir etkisi olmasa da işçi emek piyasasında olacaktır. Bu işçinin yıllık
gelirinde EITC’ nin net ücreti etkilemeksizin gelir etkisi yarattığı, işçinin R noktasına giderek da az
çalışıp fayda maksimizasyonu yarattığı bir durumdur. Şeklin c kısmında ise EITC’ nin yokluğunda kişi
daha çok saat çalışır (P noktasında). EITC onun net gelirini azaltacağından çalışma saatlerini azaltarak
R noktasına gider ve fayda maksimizasyonu sağlar (Borjas, 2013: 61).
EITC çözümlemesinin emek piyasasında iki ayrı etkisi olduğu belirtilir. İlki EITC ile emek arzını
arttırmasıdır. Çünkü vergi kredisi çalışanlardan sağlandığından daha çok kişi bu sistemin avantajından
yararlanmak için emek piyasasına girebilir. İkincisi, EITC yokluğunda programa girmiş olan kişilerin
çalışma saatleri değişebilir. Bu durumlarda EITC, işçileri daha az çalışmaları yönünde motive etmiştir.
Ancak, net ücretteki değişim gelir ve ikame etkisi oluşturmaktadır ve böylece EITC’ nin çalışılan saat
üzerindeki etkisi, bu iki etkinin önemine göre değişir. EITC’ nin ABD’de birçok kişiyi emek piyasasına
çektiği, 1986 yılında yapılan Vergi Reformu Yasası ile bunun pekiştiği ileri sürülmektedir. Bu uygulama
ile 1986 yılından sonra kadın işgücünün emek arzının artarak %72,9’dan %75,3’e çıktığı ve %2,4’lük
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bir artış olduğu ileri sürülmektedir (Borjas, 2013: 61). Dolayısıyla vergi uygulamalarının yanı sıra kreş,
çocuk bakımı, sosyal yardım uygulamalarının artması da buna paralel olarak emeğin arzının artmasına
katkı sağlayacaktır.
2.1.2.Emek Arz Eğrisinin Tersine Elastikiyeti
Emek sahibinin ücret dışı gelirde veya ücrette meydana gelebilecek değişmelere farklı tepkiler
vermesi mümkündür. Bu gelişmelerin hepsinin aynı anda ortaya çıkması söz konusu olabilir. Böyle bir
durumda da ücret / ücret dışı gelir artışında daha az boş zamanı tercih edecek olursa “ikame etkisinin”
fazla olabileceği, şayet daha fazla boş zamanı arttırmak isterse “gelir etkisi” nin fazla olabileceği
anlaşılır. Ancak, ücret geliri elde edenlerde genellikle ikame etkisinin daha ağırlıklı olduğu kabul
edilmektedir (Ataman, 2014:69).
Şekil 2.10’da görüleceği üzere emek arz eğrisinin dışarıya doğru yönelimi ücret oranları ve
çalışma saatleri arasındaki ilişkiye bağlıdır. Ücretlerin 10₺ ‘nin altında olması durumunda rezervasyon
ücretinin altında kalacağından işçi emeğini arz etmeyecektir. Ücretlerin 10₺’nin üstünde olması
durumunda ise kişi emek piyasasına girmektedir. Başlangıçta eğilim yukarıya doru olup “ikame etkisi”
görülür. Geriye doğru büküm ise kademeli olarak “gelir etkisi” nin daha ağır basacağı düzeylerde
gerçekleşir (Borjas, 2013:44). Bu nedenle emek arzı eğrisine tersine dönen emek arzı eğrisi veya geriye
kıvrımlı emek arzı eğrisi adı verilir.

Şekil 2.10. Ücret Oranı ve Optimal Çalışma Saatleri Arasındaki İlişki
Şekil 2.10’daki ücretin 20 ₺ olduğu düzeye kadarki ücret artışlarında daha fazla saat emek arz
etmeye istekli iken bunun üzerindeki ücretlerde daha fazla saat çalışmak yerine daha fazla saat dinlenip
elde ettiği geliri harcama eğilimine girebilecektir. Bu türlü bir davranışın arkasında çalışma için ayrılan
zaman arttıkça boş zaman için ayrılan sürenin azalması yatmaktadır. Ücret haddi arttıkça bireyler daha
fazla gelir elde ederler ve boş zamanlarını daha iyi değerlendirme imkânına kavuşurlar. Ancak, bireyler
daha fazla çalıştıkça boş zaman aktiviteleri için ayıracakları süre azalır. Bunun bir sonucu olarak birey,
belirli bir ücret haddinin üstünde gelirini daha fazla boş zaman aktivitelerini gerçekleştirmek için
kullanmayı tercih ederse emek arzını kısmaya başlayacaktır (Koutsoyiannis,1997:491). Kişinin geriye
kıvrımlı arz eğrisine sahip olması, çalışmanın giffen malı olarak kabul edilmesinden kaynaklanır
(Parasız, Bildirici, 2002:25). Kişinin ücret haddi ve çalışma süresi ilişkisi, kişiden kişiye ve içinde
bulundukları toplumsal ve sosyal konumlarına göre değişim gösterebilir. Şekil 2.11’de verildiği gibi
önce ikame etkisi, sonra gelir etkisi oluşup süreç tamamlanmaz; bu etkileşim ücret haddi devam ederse
gelir etkisi oluşmuş bir durumda ikame etkisine dönüşür. Özetle bireysel emek arz eğrisi adeta bir yılana
bezer kıvrım sergiler.
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Şekil 2. 11. Emek Arz Eğrisinde Tersine Elastikiyetin Sürekliliği

Kişilerin bulundukları toplum içinde sahip olmayı arzuladıkları çeşitli şeyler (televizyon,
motosiklet, otomobil, ev, vs.) olabilir veya kendilerini güvencede hissetmeyi sağlayabilecekleri belirli
bir tasarruf düzeyi olabilir. Sahip olmayı arzuladıkları hedefe ulaşana kadar “ikame etkisi” AB aralığı,
sahip olduktan sonra da “gelir etkisi” BC aralığı gibi, C noktasından sonra ise piyasada ücretler artmaya
devam ederse bu durumda boş zamanın fırsat maliyeti artacağından pahalılaşmış olan boş zaman yerine
daha kolay sahip olabileceği başka şeylere ulaşmak için tekrar çalışmayı tercih edebilir. Böylece “ikame
etkisi” tekrar oluşur. Bu süreç ekonomik ve sosyal yaşamın döngülerine göre farklı kişilerde farklı
düzeylerde oluşarak devam eder.
Emek arz esnekliği, ücret oranlarındaki yüzdesel değişmenin çalışma saatlerindeki yüzdesel
değişimini verir. Emek arz esnekliği emek arz eğrisinin yukarıya doğru eğimli (Δt/ΔW(0) ) veya aşağıya
doğru eğimli (Δt/ΔW <0 ) olduğunu, böylece pozitif olduğunda “ikame etkisi” ve negatif olduğunda ise
“gelir etkisi”nin etkili olduğunu gösterir (Borjas, 2013:45).

δ=

Çalışma Saatlerindeki Yüzde Değişim
Δt/t
Δt W
=
=
x
ΔW/W ΔW t
Ücret Oranlarındaki Yüzde Değişim

İşçinin ücreti başlangıçta saat ücretinin 10₺ ve yılda 1900 saat çalışırken saat ücretini 20₺’ye
yükselmesi durumunda yılda 2090 saat çalışmaya karar verirse bu işçi için emek arz esnekliğini şu
şekilde hesaplamamız mümkündür (Borjas,2013:45).

Hesaplama sonucunda çıkacak değer birden küçükse (𝛿 < 1) emek arz eğrisi inelastiktir. Ücret
oranında değişime karşılık çalışma saatlerinde göreceli olarak küçük bir değişim vardır. Eğer emek arz
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esnekliği birden büyükse (𝛿 > 1) çalışma saatleri ücret değişiminden etkilenerek artar. Emek arz eğrisi
esnektir. Bu ilişkiler aşağıdaki tablo 2.1’de sunulmaktadır.
Tablo 2.1. Gelir ve İkame Etkileri
Etki Genişliği
İkame Etkisi > Gelir
Etkisi
İkame Etkisi < Gelir
Etkisi
İkame Etkisi = Gelir
Etkisi

Çalışma Saatlerine Etki
Ücret Oranı Artış
Ücret Oranı Azalış

Eğrinin Eğimi

Artar

Artar

+

Azalır

Artar

-

Değişmez

Değişmez

Dikey

Kaynak: Parasız, Bildirici, 2002:25.

2.1.3.Piyasa Emek Arz Eğrisinin Elde Edilmesi
Emek arz eğrisi kişinin ücret ve boş zaman tercihleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ifade ve
gösterim şeklidir. Kişilerin tercihlerine göre de ikame ve gelir etkileri farklılık arz eder. Çünkü her
bireyin tercihleri farklı olacağından bunun emek piyasalarına yansımaları da değişir. Hatta bazı kişilerin
emek arz eğrileri negatif olabilir. Bireysel emek arz eğrilerinde kişisel değişim yönü hakkında bir fikir
elde edilmesine yardımcı olur. Piyasada bulunan her bireyin tepkilerinin toplamı piyasa emek arz
eğrisini verir. Dolayısıyla piyasa emek arz eğrisinin eğimi pozitiftir.

Şekil 2. 12. Piyasa Emek Arz Eğrisi

Şekil 2.12’de görüleceği gibi ücretler WA’nın altında olduğunda piyasada hiç kimse çalışmaz.
Ücretler yükseldiğinde piyasaya ilk girenin Ayşe olduğu görülmektedir. Ücretlerin WB ‘nin üstüne
çıkması durumunda ise Banu’da emek piyasasına girmektedir. Ayşe ve Banu’nun çalışma saatlerinin
toplam (ha+hb) piyasada çalışılan toplam süreyi ve emeğini arz edenlerin sayısını vermektedir. Tüm
işçilerin durumunu yansıtan eğri ise yataydır (Borjas, 2013:45).
Neo-klasik yaklaşım kapsamında sunulan varsayımlar sınırlı olabilir. Kişilerin çalışma ilişkileri
genellikle bir sözleşme kapsamında gerçekleşir ve çalışma süreleri açık olarak belirlidir. Ancak bazı
serbest meslek sahipleri veya uzman kişiler ise bunların dışında tutulabilir. Bu kişilerin ücretlere yönelik
hareket serbestlikleri geleneksel anlamdaki neo-klasik kuramın analizi dışında kalmalarına neden
olabilir. Belirtilen meslek guruplarındakiler için çalışma sürelerinde uyarlayabilme imkânları,
çalışanların tercihlerine uygun hale gelmesinde etkili olabilmektedir (Parasız, Bildirici, 2002:28). Özetle
meslek guruplarına veya sözleşme kabulüne esas oluşturan rezervasyon ücreti düzeyine göre çalışma
saatlerinde önemli farklılıklar görülebilir ve nihayetinde piyasa emek arz eğrisinin eğimine etki eder.
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2.2.Emek Arzının Analizi
Emek arzını iktisat teorisinin Neoklasik perspektifi bağlamında bireysel tercihler/fayda
kapsamında analiz etmemize karşın, emek sunumunu ortaya koymada bu kuramsal bakışa eklenmesi
gereken çeşitli etkileyici faktörler bulunmaktadır. Her şeyden önce bireyin emek arzını sunmada özgür
iradesini gerçekleştirebileceği bir ortam olması gerekir. İşte bu nedenle diğer bireylerin emek sahibi
üzerinde ehliyet/yetki sahibi olarak onun özgür iradesini kısıtlayıcı düzenlemeler(kölelik gibi)
yasaklanarak bireyin kendi tercihine bırakılmıştır (Elliott, 1997:4). Emek sahibi de kendi iradesi ile
bulunduğu yerdeki işgücü piyasası koşullarının yapısına göre (piyasa ekonomisi, sosyalizm, komünizm
vs.) emeğini arz eder.
Ancak, emek arzının analiz edilmesi ve değerlendirilmesinde tartışma götürmeyecek objektif
kriterlerin uygulandığı, uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan uluslararası standartların varlığının da
olması gerekir. Emek ile ilgili standart kabullerinin oluşturulması gereğinde zorluklar bulunmaktadır.
Bu tanımların “tarafsız, objektif ve evrensel” olması zorunluluğu ile teorik ve ideolojik farklılıkların
ortak kriterler etrafında belirlenmesi gerekliliği en önemli sorunu teşkil etmektedir. Aynı şekilde,
ülkelerin kendi içsel durumlarının varlığı, az gelişmişlik düzeylerinin yarattığı ekonomik, kurumsal
yapılar ülkeler arasında ortak kriterlerin belirlenmesinde de zorluklar yaşanmasına (çalışma çağındaki
nüfus aralığının ülkeden ülkeye farklılaşması gibi) neden olmaktadır (Lordoğlu, Özkaplan, 2003: 38).
Ülkeler arasındaki farklılıklara karşın emek arzının büyüklüğünün belirlenmesinde temel element
nüfusun büyüklüğüdür. Bu doğrultuda nüfus ve nüfusun yapısından yola çıkılarak emek piyasasının
gerçek miktar ve değeri bulunabilir.
2.2.1.Nüfusun Miktar ve Gelişimi
Emek, ana element nüfusun bir bileşeni olduğuna göre nüfus arttıkça emek faktörün de artacağı
düşünülebilir. Öyleyse nüfusun artması bir üretim faktörü olarak emek faktörü bakımından da bolluğa
veya zenginliğe yol açabilir diye basit bir çıkarım yapabiliriz. Emek faktörü bollaştıkça daha fazla
üretecek kafa ve kol gücüne de sahip olmak mümkün olmaktadır. Bu güç ile bilgisayar ve otomobil
üretilebileceği gibi silah da üretilebilir, daha fazla askere de sahip olunabilir. Dolayısıyla emek gücünün
bolluğu beraberinde daha fazla ekonomik veya askeri güce de sahip olmak sonucunu doğurabilir. Ancak,
bu basit çözümleme sonuçta zenginlikleri doğuramadığı gibi büyük ekonomik ve sosyal sorunların
oluşumuna da yol açabilmektedir. Emek gücünün artış oranı doğrultusunda istihdam fırsatı
yaratılamadığında işsizlik gibi sorunlar ile mücadele etmek zorunda kalınabilir. Her ülke kendi
toplumunu daha yüksek refah seviyesine ulaştırmak istiyorsa kaynaklarını optimal kullanarak onlardan
en yüksek faydayı sağlaması gerekir. Zaim’in (1986: 97-98) de belirttiği gibi; her ülke insan gücü
kaynaklarından en yüksek düzeyde yararlanmalıdır. Bu kaynakların değerlendirilmesi için de “ çalışan
kafa ve kol miktarını arttırırken çalışanların veremliliğinin yükseltilmesi” gerekir.
Bir ülkedeki nüfusun ne kadarının verimli olarak istihdam edilebildiği Şekil 2.13’deki gibi
şematik olarak gösterilebilir.
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Şekil 2.13.Verimli Nüfusun Hesaplama Adımları
2.2.2.Nüfusun Fonksiyonel Yapısı
Bir ülkedeki toplam nüfus miktarı, emek arzının temel kaynağını oluşturur. Ancak nüfusun ham
halini oluşturan her birey üretken değildir. On beş yaşın altındakiler ve 64 yaşın üstündekiler çalışma
çağı dışındaki nüfus olarak kabul edilir. Bunlar da her ülkenin demografik yapısına göre değişir (Zaim,
1986:108). Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun alt sınırı 12-15 yaş aralığında değişebilmekte, üst sınır
ise emeklilik yaşı olan 65 yaş olarak kabul görmektedir. Dolayısıyla çalışma çağındaki nüfus-ÇÇN (aktif
nüfus), “temelde zorunlu mezuniyet yaşı ile emeklilikte geçerli yasal maksimum yaş arasında “ geçen
süredir. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genellikle 15-64 yaş arasındaki nüfustur (Lordoğlu,
Özkaplan, 2003:38-39).
Türkiye için aktif nüfus, Türkiye İstaisik Kurumu tarafından 2000 yılından itibaren 15 yaş üstü
grup nüfus baz alınarak hesaplanmaktadır (Mahiroğulları, Korkmaz, 2013:5). Ancak 15-64 arasındaki
ÇÇN’ün tamamı iktisaden faal olan nüfus demek değildir. Bu yaş grubu brüt bir ifadedir. Bunların
içinden “belirli bir piyasada belli bir ücret düzeyi üzerinden piyasaya sunulan emek miktarı” (Akyıldız,
2010:13) içinde yer alanlar anlaşılmalıdır.
Çalışma çağı içerisinde bulunup da kurumsallaşmayanlar ve emeklerini arz edenler işgücünü
oluştururlar. Çünkü insanların bir kısmı içinde bulundukları koşullardan dolayı çalışmak
istemeyecekleri gibi (miras geliri olanlar, ev hanımları, öğrenciler vs.), diğer taraftan çalışma arzusu
duymalarına karşın bulundukları durumun çalışmalarına izin vermemesinden dolayı ( hasta, bedensel
yetersizlik vs.) iş aramayanlarla birlikte ( iş gücüne dâhil olmayanlar) işgücünden çıkartırlar. İşgücüne
dâhil olmayanları daha açık şekilde belirtecek olursak; daha önce hiç çalışmamış veya çalışma arzusu
duymamış olanlar ile istihdam edilirken işsiz kalmış veya işgücü piyasasına girerek iş aramaya başlamış
ancak, bir süre sonra iş bulamayacağını idrak ederek iş aramaktan vazgeçenleri (gücenmiş işgücü)
kapsamaktadır. Ancak on beş yaşından küçük olmakla birlikte çalışanlar ile altmış beş yaşını
geçmelerine rağmen çalışmaya devam edenler ise eklenirler (Zaim, 1986: 11; Biçerli, 2011: 56) , bu
gruba da “işgücü” veya “iktisaden faal aktif nüfus” da denir.
Nüfusun cari olan gelir düzeyinden gelir yaratamayıp üretken olmayanlar ancak yaşamlarını
sürdürmek için tüketmek zorunda olup tüketim ihtiyaçları gelir sağlayanların üzerinden yapanlara
bağımlı nüfus denir.
İşsiz nüfus sorunu sanayi devrimi sonrası değişen üretim ve çalışma ilişkileri ile tarımın, temel
ekonomik değer yaratımı ve istihdam alanı özelliğini yitirmesi sonrasında modern çağda ortaya çıkan
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yeni bir sorun olarak nitelendirilebilir. Belki de bu sorun ilkel dönemlere varacak tarihsel derinlikte de
olmuş ancak niteliği ve boyutları itibariyle algılanamamış veya tanımlanamamış olabilir. Ancak yakın
tarihteki özellikleri farklılaşan ve ülkelerin her birinin farklı boyut ve büyüklükte yaşadıkları, ülkelerin
yönetimlerinin de ülkelerindeki sorunun özelliklerine göre çözüm üretmeye çalıştıkları bir gerçekliktir.
İşgücü, nüfusun içerisinde üretim faaliyetlerine katılmak isteyenleri tanımlamakla birlikte, bu
istekte olanların tamamı üretken alanlara girmemektedirler. Belli bir zaman diliminde işgücünün
kurumsal olmayan aktif nüfusa oranlanmasına “ işgücüne katılım oranı” denir. Bu oran da aktif nüfus
içinde işgücünün ağırlık durumunu yansıtır. İş gücüne katılma oranında olabilecek artışlar, aynı
zamanda çalışma çağında olan üretken kesimin sayısal artışını da gösterir (Lordoğlu, Özkaplan, 2003:
54).
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3. BÖLÜM: EMEK TALEBİ
Yazar: Meltem Delen
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Emek Piyasalarında; ücret, istihdam, çalışma koşulları, vb. kararlarda etkili olan belirleyici
unsurlar emek arzı ve emek talebidir. Emek talebi esas itibariyle türetilmiş bir taleptir. İşverenler
piyasada mal ve hizmet üretebilmek için emek talep etmektedirler, dolayısıyla işverenlerin emek talebini
belirleyen, piyasada ürettikleri mal ve hizmetlere olan taleptir.
Gerçek hayatta, işletmeler üretim kararı alırken sahip olunan bütçe, ekonominin genel durumu,
faaliyette bulundukları sektörün özellikleri, bireysel tercihler gibi pek çok faktörü dikkate alırlar. Teori
kurulurken tüm bu değişkenleri dikkate alabilecek bir formülasyon ise bulunmamaktadır. Bu nedenle
değişkenler sınırlandırılır ve bir takım temel varsayımlar belirlenir ve bu varsayımlar çerçevesinde de
teori oluşturulur. Elbette ki bu yaklaşım gerçek olandan da uzaklaşılmasına neden olmaktadır.
Emek piyasalarında, emek talebini belirleyen pek çok farklı ve karmaşık unsur bulunmasına
karşın, neoklasik iktisatta bu değişkenler sınırlandırılmış ve teori bunun üzerine kurulmuştur. Diğer
taraftan teorinin dayandığı bir takım temel varsayımlar da bulunmaktadır. Ancak bu varsayımlar altında,
teori bir anlam ifade etmektedir. Söz konusu varsayımları şu şekilde sıralamak mümkündür:
- Firmalar kâr maksimizasyoncusudur.
- Üretim sürecinde girdi olarak sadece emek ve sermaye kullanılmaktadır.
- Ürün ve emek piyasalarında tam rekabet söz konusu olduğundan, fiyat ve ücret veridir.
Firmaların her ikisini de etkileme gücü bulunmamaktadır.
- Emek maliyeti sadece ücretten müteşekkildir.
- İşgücü homojendir.
Dolayısıyla, bu bölümde anlatılacak olan konuları sayılan bu varsayımlar çerçevesinde
değerlendirmek gerekmektedir. Dikkate alınması gereken bir başka nokta ise; emek talebi teorize
edilirken, işçi sayısı üzerinden hareket edildiğidir. Fakat firmalar emek talebinde meydana gelen
değişimi, işçi sayısındaki değişimle sağlayabilecekleri gibi çalışma süreleri üzerinde de değişiklik
(yeniden düzenleme) yapabilirler. Bu durum kuşkusuz emek piyasalarına ilişkin yasal düzenlemelere ve
üretim tekniklerinin uygunluğuna bağlıdır. Firma, aynı üretim miktarını farklı işçi sayıları ve çalışma
süreleri ile gerçekleştirebilir. Özellikle işçilik maliyetleri içinde değerlendirilen sabit maliyetlerin
(sigorta, ek ödemeler, vs.) veya yeni istihdam edilecek işçinin eğitim maliyetinin yüksek olması
durumunda yeni işçi istihdam etmek yerine çalışma saatlerinde düzenlemeye gidebilir. Kuşkusuz
çalışma saatlerinde düzenleme yapmanın da bir maliyeti olacaktır. Bu noktada firma, yeni işçi istihdam
etmek veya farklı bir çalışma rejimi benimsemek arasında bir fayda maliyet analizi yaparak karar
alacaktır (Borjas, 2010).
Bu bölümde, yukarıda sayılan varsayımlar altında emek talebinin nasıl belirlendiği, istihdam
düzeyini etkileyen unsurların neler olduğu incelenecektir. Teori çerçevesinde, kısa dönemde firmaların
yeni makine teçhizat satın almak veya üretim alanları inşa etmek imkanları sınırlı olduğundan, değişken
olan tek faktörün emek olduğu varsayılmaktadır. Uzun dönemde ise emek girdisinin yanı sıra sermaye
girdisi de değiştirilebileceğinden, emek talebini kısa ve uzun dönemde ayrı olarak değerlendirmek
gerekmektedir. Kuşkusuz kısa ve uzun dönem ayrımı göreceli bir durumdur. Kısa ve uzun dönem olarak
kastedilen süreler, işkollarına veya işletmelerin özel koşullarına, üretilen ürün ya da hizmetin
özelliklerine göre değişebilmektedir (Biçerli, 2000). Örneğin; seri üretim yapan bir otomotiv
fabrikasında yeni makine teçhizat alımı veya yeni bir üretim alanı inşa etmek uzun bir süre almaktayken,
bir turizm işletmesinde bilgisayar kullanımının artırılması ve yeni yazılımların adapte edilmesi için
gereken süre daha kısa olacaktır.

3.1. Kısa Dönemde Emek Talebi
İşletmeler üretim sürecinde, emek, sermaye, hammadde gibi pek çok girdi kullanmakta, farklı
girdi bileşimleri ile hedefledikleri üretimi gerçekleştirmektedirler. Neoklasik teori ise analizinde bu
faktörlerden sadece emek ve sermayeyi temel almakta ve işletmelerin üretim kararı alırken bu girdileri
ne şekilde kullandıklarını açıklamaya çalışmaktadır. Üretim sürecinde, uzun dönemde her iki faktör de
değiştirilebilirken, kısa dönemde sadece emek faktörünün değişken olduğu kabul edilmekte ve işletme
kısa dönemde üretimini ancak emek faktörünü artırarak artırabilmektedir.
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3.1.1. Tam Rekabet Piyasasında Firma Emek Talebi
Firmanın istihdam düzeyine ilişkin kararını; firmaların kar maksimizasyoncusu olduğu
varsayımından hareketle, işçilerin firmanın kârına katkı sağlayıp sağlamadıkları belirlemektedir. Bu
noktada marjinal karar alma kuralı geçerli olmaktadır. Firma istihdam kararı alırken de bir fayda maliyet
analizi yapmakta, bir işçi daha çalıştırmanın marjinal getirisi ile, o işçinin maliyetini karşılaştırıp,
faydanın maliyete eşit olduğu noktaya kadar işçi istihdam etmeye devam etmektedir. Eşitliğin sağlandığı
noktada ise istihdam durdurulacaktır. Böyle bir eşitlik söz konusu iken işverenin neden işçi istihdam
ettiği sorusu akla gelebilir. Bunun nedeni fayda maliyet hesaplarında, aşağıda da gösterileceği üzere,
aslında mutlak bir eşitlik bulunmamasıdır. Eşitliğin gösterildiği durumda bile, çok ufak da olsa kâr
lehine pozitif bir fark bulunmaktadır ve bu ufak kârlılık farkından dolayı işveren istihdam kararı
alacaktır.
Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın emek talebini belirlemek için ilk olarak
yapılması gereken istihdam edilen her ilave işçinin kârlarda meydana getireceği artışı belirlemektir. Bu
durumu bir örnek üzerinden incelemek gerekirse, firma için istihdam edilen her işçinin maliyeti ücret
oranına eşittir ve sabittir. Tam rekabet piyasasında pek çok firma birlikte faaliyet göstermekte olan bir
firmanın ücretler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ücret oranı piyasada kendiliğinden
oluşmakta, firmanın ücret oranını tek başına belirleme gücü bulunmamaktadır.
Tablo. 3.1. Tam Rekabetçi Bir Firmanın Kısa Dönem Üretim
ve İstihdam Değerleri
Emek
Miktarı
(L)
0
1
2
3
4
5
6
7

Emeğin
Marjinal Ürünü
(MPL)

Üretim
(TÜ)
0
6
14
20
24
27
29
30

Marjinal
Gelir(Malın
Fiyatı)(MR)

6
8
6
4
3
2
1

2₺
2₺
2₺
2₺
2₺
2₺
2₺
2₺

Emeğim
Marjinal
Ürün Geliri
(MRPL)

Ücret
Oranı
(W)

12 ₺
16 ₺
12 ₺
8₺
6₺
4₺
2₺

6₺
6₺
6₺
6₺
6₺
6₺
6₺
6₺

Tablo 3.1'de istihdam edilen son işçinin üretime yapmış olduğu katkı MPL (Emeğin Marjinal
Ürünü) ile gösterilmektedir. Söz konusu değerler incelendiğinde, belirli bir istihdam düzeyine kadar (2
işçi) her bir ilave işçi sonrasında üretimin yüksek bir oranda arttığı, fakat daha sonra her bir ilave işçinin
üretime yapmış olduğu katkı giderek azalmaktadır. Bu durum işçilerin vasıf veya verimlilik farklarından
kaynaklanmamaktadır. Teorinin temel varsayımlarından biri olan emeğin homojen olduğu varsayımı
hatırlandığında böyle bir durum zaten mümkün değildir. Söz konusu fark, işçi sayısı arttıkça emek
başına düşen sermaye miktarının azalmasından kaynaklanmaktadır.
İkinci aşamada, işletmenin son işçiyi istihdam etmekle ne kadar ilave gelir elde ettiğini yani,
emeğin marjinal ürün gelirini (MRPL) hesaplamak için; emeğin marjinal ürünü ile marjinal geliri
çarpmak gerekir. Bu şekilde emeğin marjinal ürün geliri hesaplamış olur.
Emeğin Marjinal Ürün Geliri = Emeğin Marjinal Ürünü x Marjinal Gelir
MRPL = MPL x MR
Tam rekabet piyasasında, ücrette olduğu gibi, fiyat üzerinde de firmanın herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır. Fiyat piyasa mekanizması tarafından arz ve talebe göre kendiliğinden belirlenmekte
ve firmanın belirlenen bu fiyatı etkileme gücü bulunmamaktadır. Dolayısıyla tam rekabet piyasasında
firmalar “fiyat alıcısı” durumunda olduklarından, her bir ilave ürün yine aynı fiyat düzeyinden piyasaya
sunulmaktadır.
Üçüncü aşamada işletmenin ne kadar işçi istihdam edeceği, yani denge istihdam düzeyi farklı
formülasyonlarla da hesaplamak mümkündür.
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1. Ücret Oranı (W) = Emeğin Marjinal Ürün Geliri (MRPL)
2. Ücret Oranı (W) = Marjinal Gelir (MR) x Emeğin Marjinal Ürünü (MRPL)

Tam rekabet piyasasında marjinal gelir fiyatla aynı olduğundan eşitlik şu şekilde de kurulabilir:
3. Ücret Oranı (W) = Fiyat (P) x Emeğin Marjinal Ürünü (MRPL)
Daha önce de belirtildiği üzere; marjinal verimlilik teorisine göre işletme son işçinin firmaya
sağlamış olduğu fayda, maliyetinden yüksek olduğu sürece (MRPL ≥W) istihdama devam edecektir.
MRPL = W olduğu nokta optimum istihdam seviyesidir ve firma bu noktada istihdamı durduracaktır.
Şekil 3.1'deki grafik, Tablo 3.1’de yer alan değerler üzerinden oluşturulmuştur. Piyasada tam
rekabet koşuları geçerli olduğundan, dikey eksende MRPL ücret ile birlikte gösterilmektedir. Kısa dönem
emek talep eğrisi, ücret oranı ile firmanın tercih edeceği istihdam düzeyi arasındaki ilişkiyi
göstermektedir. MRPL = W olduğundan, MRPL eğrisi aynı zamanda emek talep eğrisini vermektedir.
Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, MRPL eğrisinin sadece negatif eğimli olan kısmının kısa
dönem emek talep eğrisi olduğudur.

3.1.2. Eksik Rekabet Piyasasında Firma Emek Talebi
Bu noktaya kadar, hem ürün hem de emek piyasasında tam rekabetin bulunduğu varsayımı altında
firmanın emek talebinin nasıl belirlendiği
MRPL (W)

16
14
12
10

B
A
C

8

MRPL = DL
6

1

2

3

4

5

6

7

L

Şekil 3.1. Tam Rekabetçi Firmanın Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi

incelenmiştir. Fakat hemen her piyasada tam rekabet şartları bulunmamakta, hatta gerçek hayatta
piyasalarda her zaman eksik rekabet koşulları geçerli olmaktadır.
Türetilmiş bir talep olma özelliğinden ötürü emek talebi, daha önce de belirtildiği üzere ürün
talebine bağlı olarak değişmektedir. Rekabetçi ve eksik rekabetçi iki firma arasındaki fark ise ürün talep
eğrisinden kaynaklanmaktadır. Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu mal piyasasında fiyat piyasa
tarafından belirlendiğinden ve firmanın fiyata herhangi bir etkisi bulunmadığından, firma tüm ürünlerini
sabit bir fiyattan satar, dolayısıyla ürün talep eğrisi de yatay eksene paraleldir. Eksik rekabet piyasasında
ise firma piyasaya sürdüğü ürünün fiyatını kendisi belirlemektedir. Piyasada daha fazla mal satabilmek
için malın fiyatını düşürmek zorundadır, dolayısıyla eksik rekabetçi bir firmanın ürün talep eğrisi negatif
eğilimlidir. Eksik rekabetçi bir firma için bir birim mal satmanın marjinal getirisi, malın fiyatından daha
düşük olmaktadır, tam rekabet piyasasında ise marjinal gelir fiyata eşittir. Bu durum eksik rekabetçi
firmanın marjinal ürün gelirinin, tam rekabetçi firmanın marjinal ürün gelirinden daha düşük olmasına
neden olur, dolayısıyla eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi, tam rekabetçi firmanın emek talep
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eğrisinin solunda yer alır. Aşağıdaki şekilde, DTR tam rekabetçi firmanın emek talep eğrisini, DER ise
eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisini göstermektedir.
W

W1

A

B

DTR

DER
L2

L1

L

Şekil 3.2. Tam ve Eksik Rekabetçi Firmaların Emek Talep Eğrileri
Ayrıca eksik rekabetçi firmanın emek talep eğrisi, tam rekabetçi firmanın emek talep eğrisinden
daha diktir. Bu iki durumdan kaynaklı olarak, tam rekabetçi firmaya nazaran eksik rekabetçi bir firma
daha az sayıda işçi istihdam etmektedir5.Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere W1 ücret düzeyinden,
tam rekabetçi firma L2 kadar işçi istihdam ederken, eksik rekabetçi firma L1 kadar işçi istihdam
etmektedir. Eksik rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin daha dik olması, tekelci gücünden kaynaklı
olarak ücret değişikliklerine karşı daha az duyarlı olduğunun da bir göstergesidir. Çünkü eksik rekabetçi
firma, piyasadaki ürün miktarını ve fiyatını tek taraflı belirleyebildiğinden, ücret artışlarını kolaylıkla
malın fiyatına yansıtabilmekte, dolayısıyla tam rekabetçi bir firmaya göre istihdam düzeyinde daha az
bir değişim meydana gelmektedir.

3.1.3. Piyasa Emek Talep Eğrisi
Emek piyasaları açısından asıl önemli olan, toplam işgücü talebi, yani piyasa emek talep eğrisidir.
Firmaların toplamından oluşan piyasada, emek talep eğrisini bulmak için, firmaların her ücret
düzeyindeki istihdam miktarının toplanması gerekir.
Piyasada faaliyet gösteren iki firmanın bulunduğu varsayımından hareketle, piyasa emek talep
eğrisini daha kolay örneklenebilir.

Şekil 3.3. Piyasa Emek Talep Eğrisi
5

Eksik rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın, tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmaya nazaran daha
az işçi istihdam etmesinin nedeni; söz konusu firmanın daha az üretim yapmasından kaynaklanmaktadır. Kârı maksimize eden
üretim düzeyi tam rekabetçi piyasalara nazaran, eksik rekabetçi piyasalarda daha düşüktür (Ehrenberg&Smith, 2012).
Dolayısıyla üretim düzeyinin düşük olması, istihdam düzeyinin de düşük olmasıyla sonuçlanmaktadır.
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Şekil 3.3'de A ve B firmalarının emek talep eğrileri görülmektedir. W1 ücret düzeyinden, A
firması L1a, B firması da L1b kadar işçi istihdam etmektedir. Bu ücret düzeyinden istihdam edilen işçi
sayısını toplayarak L1p düzeyini tespit edilir, bu da piyasaya ilişkin grafikte X noktasına denk
gelmektedir. Ücret düzeyi W2 ye gerilediğinde, tek bir firma için istihdam, L2a ve L2b düzeyinde
gerçekleşecektir. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı da L2p düzeyinden Y noktasında oluşacaktır. Fakat
burada basit aritmetik toplama yapmak ciddi bir hataya yol açar. Bunun nedeni, tek bir firmanın üretim
artışının piyasa fiyatını etkilemeyecek denli az olmasına karşın, piyasadaki tüm firmaların istihdamlarını
artırmaları halinde meydana gelecek olan üretim artışı piyasadaki ürün miktarını oldukça artıracak ve
piyasa fiyatı da değişecektir. Ücret düzeyinin düşmesi ile birlikte firmaların istihdam düzeylerini
artırmaları, dolayısıyla da üretimlerini artırmaları halinde piyasadaki ürünün satılabilmesi için fiyat
düşecektir. Tam rekabet piyasasında marjinal gelir fiyata eşit olduğundan, marjinal gelir de düşecek ve
firmaların emek talep eğrileri sola (DA’ – DB’) kayacaktır. Dolayısıyla istihdam da aslında varsayıldığı
üzere L2a ve L2b düzeyinde değil, L2’a ve L2’b düzeyinde gerçekleşecek ve toplam istihdam ise L2’p
düzeyinde yani Z noktasında olacaktır. X ve Z noktalarını da birleştirerek piyasa emek talep eğrisi elde
edilecektir.

3.1.4. Neoklasik Emek Talep Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
Burada anlatılmakta olan, daha önce de belirtildiği üzere, neoklasik emek teorisidir. Teori,
üzerine kurulu olduğu temel varsayımları açısından hem bir takım hatalar içermesi, hem de gerçekçi
olmaması açısından bazı eleştirilere maruz kalmıştır.
Teorinin üzerine kurulu olduğu piyasa aslında var olmayan ve var olması da pek mümkün
olmayan bir piyasadır. Örneğin; emeğin homojen olması, işçiler arasında vasıf farklılıklarının
bulunmaması varsayımı gibi. İşçiler farklı vasıf ve verimlilik düzeylerine sahip, birbirinden farklı
tercihleri olan heterojen bir gruptur, yoksa teoride kabul edildiği üzere birbirinin aynı olan bir robot
topluluğu değildir. Diğer taraftan emek maliyeti sadece ücretten müteşekkil değildir. Ücretin yanı sıra;
sigorta primleri, sosyal yardımlar, vb. bir takım ödemeler de emek maliyeti içinde değerlendirilir. Yani
teoride varsayıldığı üzere bir işçi daha istihdam etmenin maliyetini sadece ona ödenen ücret üzerinden
değerlendirmek yeterli olmamaktadır. Firmaların faaliyette bulundukları emek ve ürün piyasasında tam
rekabetçi olmaları yine gerçekle bağdaşmamaktadır. Bugün herhangi bir ekonomide, tam rekabet
koşullarının hâkim olduğu bir piyasa yapısı bulunmamaktadır, dolayısıyla teoride varsayıldığı üzere,
ücret ve fiyatı veri olarak kabul etmek de mümkün değildir. Ayrıca firmalar, üretim sürecinde de elbette
sadece emek ve sermaye kullanmamaktadırlar.
Firmaların kâr maksimizasyoncusu oldukları varsayımına da bir takım eleştiriler getirilmiştir.
Özellikle eksik rekabet koşullarında firmaların hayatta kalabilmeleri için kârlarından fedakârlık ettikleri
görülebilmektedir. Zaman zaman da olması gerekenden (optimum düzeyden) daha fazla kişi istihdam
edebilmektedirler. Diğer taraftan marjinal verimlilik teorisini savunanlar, kârlılık dışındaki diğer
amaçları da kabul etmekle birlikte, firmaların nihai amacının kârlılık olduğunu, belirli dönemlerde diğer
amaçların ön plana çıkabileceğini, fakat uzun dönemde en belirleyici kuvvetin kârlarını maksimize
etmek olduğunu öne sürmektedirler. Sonuçta firmaların hayatta kalabilmelerinin en temel koşulu,
kârlılıklarını sürdürebilmeleridir (Biçerli, 2000).
Marjinal verimlilik teorisiyle ilgili bir diğer eleştiri konusu ise, marjinal verimliliğin
hesaplanmasının oldukça güç ve karmaşık olmasıdır. Pek çok yönetici bu hesaplamayı yapabilecek bilgi
ve donanıma sahip değildir. Ayrıca üretim sürecinin basit olduğu, özellikle küçük işletmeler için belki
hesaplamalar daha kolay olabilecekken, daha büyük ve üretimde pek çok girdinin kullanıldığı daha
karmaşık üretim süreçlerine sahip olan firmalarda işçilerin marjinal verimliliklerini hesaplamak oldukça
güç olacaktır. Teoriyi savunanlar ise; yöneticilerin bu hesaplamaları tam olarak kullanmasalar dahi,
piyasada varlıklarını sürdürebilmek için, alacakları kararların teorinin tahminine yakın olacağını ileri
sürmektedirler. Diğer taraftan firmalar, bireysel işçinin marjinal katkısını belirleyemese de, birtakım
uygulamaların (fazla mesai, vardiya sistemi, vb.) fayda ve maliyetlerini analiz ederek, bunların kâra
katkısı doğrultusunda istihdam kararlarını verebilirler denmektedir (Biçerli, 2000).
Teoriye göre; ücret farklılıklarının marjinal ürün geliri eğrisi üzerinde herhangi bir etkisi
olmamaktadır. Fakat gerçek hayatta ücretin emek verimliliği üzerinde pozitif bir etkisi olması
muhtemeldir. Daha yüksek ücret alan işçilerin, en temel düzeyde, beslenme ve sağlık koşulları
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iyileşecek, bu da verimliliklerine pozitif olarak yansıyacaktır. Bu durumda, farklı ücret düzeyleri için
ayrı marjinal ürün geliri eğrileri olmalıdır. Ücretlerin yükselmesi emek maliyetini artırdığı için istihdamı
kısacaktır, fakat işçilerin daha verimli olması dolaysıyla gerçekleşen istihdam artışı ile durum
dengelenecektir. Teoriyi savunanlar ise; ücret artışları ile emek verimliliği arasındaki pozitif ilişkiyi
sadece, ücretler genel seviyesinin düşük olduğu, azgelişmiş ülkelerle sınırlı tutmuş, ücretler genel
seviyesinin zaten yüksek seyrettiği gelişmiş ülkeler için bu durumun geçerli olmadığını ileri
sürmüşlerdir. Ayrıca ücret düzeyi ve emek verimliliği arasındaki ilişkinin incelendiği bazı çalışmalarda;
aradaki ilişkinin dikkate alınmayacak kadar düşük ve bazen de negatif ilişkili olduğuna dair sonuçlara
ulaşıldığını belirtmişlerdir (Biçerl,; 2000).

3.2. Uzun Dönemde Emek Talebi
Üretim sürecinde sadece emek ve sermaye faktörlerinin kullanıldığı varsayımına dayanan
neoklasik emek teorisinde, kısa dönemde sermaye faktörünün sabit olduğu, üretim kararında sadece
emek faktörünün miktarının değiştirilebildiğini belirtmiştik. Fakat uzun dönemde firmalar hem sermaye
hem de emek faktörünü değiştirebilmektedir.
Uzun dönemde sermaye faktörü de artık değişken kabul edildiğinden, firmaların üretim kararı
alırken nasıl bir emek/sermaye bileşimi tercih edeceği önem kazanmaktadır. Firmaların bu kararını
etkileyen unsurlardan biri; sermaye/emek bileşimine teknolojinin getirdiği sınırlar iken, bir diğeri de
üretim faktörlerinin nispi fiyatlarıdır. Emek/sermaye bileşimine teknolojinin getirdiği sınırlar “eş ürün
eğrileri”, üretim faktörlerinin nispi fiyatları ise “eş maliyet doğruları” ile açıklanmaktadır.

3.2.1. Eş Ürün Eğrileri ve Özellikleri
Eş ürün eğrileri aslında üretim faktörleri arasındaki ikameyi göstermektedir. Her iki üretim
faktöründen farklı oranlarda kullanarak aynı üretim miktarına ulaşmak mümkündür. Üretim
faktörlerinin hangi oranlarda kullanılacağı; faktörlerin birbiri yerine ikame edilebilirliğine, faktör
fiyatlarına, vb. gibi pek çok neden dikkate alınarak belirlenmektedir. Aşağıdaki şekilde farklı üretim
düzeylerinde (üretim miktarı) çizilmiş eş ürün eğrileri görülmektedir.
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Şekil 3.4. Eş Ürün Eğrileri

K1 miktarda sermaye (makine ve teçhizat) ve L1 miktarda emek kullanılarak Q1 kadar üretim
gerçekleştirilebilir. Üretim miktarını artırmak için, emek ve sermaye miktarını artırmak gerekecek ve
eğri sağa doğru kayacaktır (Q2). Q2 eğrisi üzerinde B, D ve E noktalarında farklı emek/sermaye
bileşimleri görülmektedir. Bu üç noktada da aynı miktarda üretim, farklı miktarlardaki emek/sermaye
bileşimi ile gerçekleşmektedir. Q3 eğrisi ise en yüksek üretim miktarını göstermektedir.
Eş ürün eğrilerinin bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler:
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- Negatif eğilimli olmaları: Üretimin emek, sermaye faktörleri ile gerçekleştirildiği ve bu
faktörlerin birbiri yerine kullanılabildiği varsayımı altında, faktörlerden birinin miktarının azaltılması
durumunda, üretim düzeyini koruyabilmek için, diğer faktörden daha fazla kullanmak gerekmektedir.
Bu durum da eğrinin negatif eğilimli olmasına neden olmaktadır.
- Orijinden bakıldığında dış bükey olmaları: Bir eş ürün eğrisinde sol yukardan sağ aşağıya doğru
inildiğinde, ortaya çıkan emek/sermaye bileşimlerine bakıldığında, aşağıya indikçe aynı miktardaki
sermaye azalışlarının giderek daha fazla emek kullanarak telafi edilebildiği görülmekte, bu duruma da
“Marjinal Teknik İkame Oranı” denmektedir. Marjinal teknik ikame oranı; emek miktarı bir birim
değiştiğinde, aynı düzeydeki üretimi sağlayabilmek için sermaye miktarının ne kadar değişmesi
gerektiğini göstermektedir. Eğrinin üst kısımlarında sermaye faktöründen daha fazla, emek faktöründen
ise daha az kullanıldığı için emeğin marjinal verimi daha yüksektir. Eğride aşağıya doğru inildikçe emek
faktörünün miktarı artacağından, marjinal verimi de azalmaya başlayacaktır. Dolayısıyla eğrinin alt
kısımlarında, aynı miktardaki sermaye azalışını karşılamak için emek miktarında öncekinden daha fazla
oranda bir artışa ihtiyaç duyulacaktır.
- Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek üretim düzeyini göstermeleri: Eş ürün eğrileri orijinden
uzaklaştıkça daha yüksek bir üretim düzeyini gösterirler. Şekil 3.4’e bakıldığında Q1 eş ürün eğrisi
üzerindeki A noktasında K1 kadar sermaye ve L1 kadar emek kullanılmaktadır. Hem emek (L2) hem de
sermaye (K2) faktörleri artırıldığında, daha fazla üretim gerçekleşeceğinden B noktasında oluşan yeni
eş ürün eğrisi (Q2) , Q1’den daha yüksek bir üretim düzeyini göstermektedir. Görüldüğü üzere orijinden
uzaklaşıldıkça, her iki üretim faktöründen de daha fazla kullanıldığından, eş ürün eğrileri daha yüksek
bir üretim düzeyini göstermektedir.
- Asla kesişmemeleri: Eş ürün eğrilerinin temel mantığı, aynı eş ürün eğrisi üzerinde farklı faktör
bileşimlerinin aynı düzeyde üretimi sağlamasıdır. İki eş ürün eğrisinin kesişmesi ortak bir noktalarının
bulunduğu anlamına gelir ki, bu da aynı faktör bileşiminde iki farklı miktarda üretim düzeyinin
sağlanabildiği anlamına gelir. Bunun da mantıksal olarak gerçekleşmesi mümkün değildir.
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Şekil 3.5. Eş Maliyet Doğruları

3.2.2. Eş Maliyet Doğruları ve Özellikleri
Firmanın üretim sürecinde kullanacağı emek ve sermeye miktarına etki eden unsurlardan biri
emek/sermaye bileşimine teknolojinin getirdiği sınırlar, yani iki faktörün birbiri yerine ikame
edilebilirliğidir. Firmanın kararını etkileyen bir diğer unsur ise; faktörlerin fiyatına ve firmanın üretim
için ayırdığı bütçeye bağlıdır.
Firma üretim için belirli bir bütçe ayırır, bu bütçenin bir kısmını emek, bir kısmını da sermaye
tedarik etmek için kullanacaktır. Bu bütçe dahilinde gerçekleşen farklı emek/sermaye bileşimleri, eş
maliyet doğrularını oluşturmaktadır.
Belirli bir dönemde emeğin sabit bir ücreti (W) olduğu gibi sermayenin de bir kira bedeli (r)
vardır. Firmanın E1 kadar bir üretim bütçesi olduğunu varsayarsak, bu bütçenin tamamını emeğe
ayırması durumunda E1/W1=L1 kadar işçi istihdam edecektir (A). Bütçenin tamamını sermayeye
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ayırması durumunda ise E1/r1=K1 kadar sermaye satın alabilir (B). Bu iki noktayı birleştirerek E1 bütçesi
için eş maliyet doğrusunu elde edilir. Firma bu doğru üzerinde bütçenin tamamını harcayarak farklı
emek/sermaye bileşimleri gerçekleştirebilir.
Eş maliyet doğrularının da bir takım özellikleri vardır. Bu özellikler:
- Negatif eğimli olmaları: Üretimin emek, sermaye faktörleri ile gerçekleştirildiği ve bu
faktörlerin birbiri yerine kullanılabildiği varsayımı altında, faktörlerden birinin miktarının artırılması
durumunda, üretim bütçesini aşmamak için, diğer faktörden daha az kullanmak gerekmektedir. Bu
durum da eğrinin negatif eğilimli olmasına neden olmaktadır. Firma üretim sürecinde daha fazla
sermaye kullanmak istediğinde, doğru üzerinde yukarı doğru hareket edecek, bütçe içinde emeğin payı
azalacak, aksi durumda ise doğru üzerinde aşağıya doğru hareket edecek ve emeğin payını artıracaktır.
- Eğimin sabit ve faktör fiyatlarının birbirine oranının eşit olması: Eş maliyet doğrularının
eğiminin sabit olması, firmanın piyasada geçerli faktör fiyatlarından istediği kadar emek ya da sermaye
alabileceğini göstermektedir. Dilerse bütçesinin tamamını emek veya sermayeye harcayabilir. Ayrıca
eğimi sabit olduğu için faktörlerden herhangi birindeki değişiklik, doğru üzerindeki her noktada, diğer
faktörde aynı oranda bir değişim yaratacaktır.
- Üretim bütçesindeki değişikliklerin eş maliyet doğruları ile gösterilebilmesi: Firmanın üretim
bütçesinin artması durumunda, mevcut faktör fiyatları üzerinden firma daha fazla emek ve sermaye
kullanabilecektir. Bu durumda doğru sağa doğru kayacaktır. Orijinden uzaklaştıkça doğru daha yüksek
bir üretim bütçesini göstermektedir. Şekil 3.5.’de CD doğrusu AB doğrusundan, EF doğrusu da CD
doğrusundan daha yüksek bir bütçeyi göstermektedir. Faktör fiyatlarında bir değişme olmadığından, bu
durumda eş maliyet doğruları birbirine paraleldir.
- Faktör fiyatlarındaki değişiklerin eş maliyet doğruları ile gösterilebilmesi: Emek ya da sermaye
faktörlerinden herhangi birinin fiyatında bir değişiklik olması durumunda, firmanın fiyatı değişen
faktörden kullanabileceği maksimum miktar da değişecektir. Dolayısıyla doğrunun eğimi de
değişeceğinden, öncekine nazaran daha dik veya daha yatık bir doğru elde edilecektir. Şekil 3.5’e
bakılacak olursa; sermayenin fiyatının düştüğü varsayıldığında, firma aynı üretim bütçesiyle daha fazla
(K2) sermaye satın alabilecektir. Emeğin fiyatının sabit kaldığından, yeni eş maliyet doğrusu AD
noktaları arasında gerçekleşecektir. Bu doğru öncekine nazaran daha diktir. Görüldüğü üzere faktör
fiyatlarındaki değişme eş maliyet doğruları ile gösterilebilmektedir.

3.2.3. Denge İstihdam Düzeyi
Firma denge istihdam düzeyini belirlerken, karını maksimize etmek için, üretimi en düşük
maliyetle yapmak isteyecektir. Firmanın Q0 kadar üretim yapmaya karar verdiği varsayıldığında, bunu
pek çok farklı emek/sermaye bileşimi ile gerçekleştirebilecektir. L, Y, X, Z, K noktaları aynı eş ürün
eğrisi üzerinde bulunmaktadır ve aynı miktarda üretimi sağlamaktadırlar. Öyleyse firma hangi noktayı
tercih edecektir? Burada eş maliyet doğrularıyla bir karşılaştırma yapmak gereklidir.
Şekil 3.6’da dört farklı eş maliyet doğrusu görülmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere, eş
maliyet doğruları orijinden uzaklaştıkça, daha yüksek
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bir üretim bütçesini göstermektedir. Firmaların tam rekabet piyasasında temel amaçlarının kâr
maksimizasyonu olduğu dikkate alındığında, elbette ki söz konusu üretimi en düşük maliyetle
gerçekleştirmek isteyeceklerdir. En düşük üretim bütçesini gösteren doğru, A1B1 doğrusudur. Fakat bu
doğru Q0 eş ürün eğrisi ile kesişmemektedir, dolayısıyla bu bütçeyle Q0 kadar üretimi gerçekleştirmek
mümkün olmayacaktır. Firmanın en düşük maliyetle üretimi gerçekleştirebileceği nokta, Q0 eş ürün
eğrisinin A2B2 eş maliyet doğrusuna teğet olduğu X noktasıdır. Dolayısıyla firma X noktasındaki
emek/sermaye bileşimini tercih edecektir ve denge istihdam düzeyi de L0 olacaktır. A3B3 eş maliyet
doğrusu üzerindeki Y noktasında daha fazla sermaye ve daha az emek, Z noktasında ise daha fazla emek
ve daha az sermaye kullanarak Q0 kadar üretimi gerçekleştirmek mümkündür. Fakat üretim maliyeti bu
noktalarda daha yüksek olacaktır. A4B4 eş maliyet doğrusu ise en yüksek üretim bütçesini
göstermektedir. Dolayısıyla üretimi daha düşük maliyetle gerçekleştirme seçeneği (X noktası) varken,
firmanın bu noktaları (Y, Z, K, L) tercih etmesi rasyonel bir davranış olmayacaktır.

3.2.4. Uzun Dönemde Ücret Değişimi
Yukarıdaki teoremlerde faktör fiyatlarının sabit olduğu varsayımı altında firmanın istihdam
kararını nasıl alacağı incelenmiştir. Lakin ücret seviyesindeki değişimlerin piyasanın doğası gereği
meydana gelen bir durum olduğundan, bunun firmanın emek talebini nasıl etkilediğini incelemekte de
yarar bulunmaktadır.
Firma, W1 ücret düzeyinden K1 kadar sermaye ve L1 kadar emek kullanarak Q1 miktarda üretim
gerçekleştirmektedir. Denge Q1 eş ürün eğrisinin BA eş maliyet doğrusuna teğet olduğu noktada
sağlanmaktadır.
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Şekil 3.7Uzun Dönemde Ücret Değişiminin Emek Talebi Üzerindeki Etkileri
Sermayenin fiyatı değişmezken, ücret W1’den W2’ye yükseldiğinde firmanın emek talebinin nasıl
değişeceğini kısa ve uzun dönemde ayrı ayrı incelemek gerekir, çünkü her iki dönemde farklı etkiler söz
konusudur. Bunun nedeni daha önce de belirtildiği üzere, kısa dönemde sermaye faktörünün sabit
olması, yani emek yerine sermayenin ikame edilememesi, uzun dönemde ise emek yerine sermaye
ikamesinin mümkün olmasıdır.
Ücretin yükselmesi ile firma, fiyatı yükselen emek faktöründen daha az kullanmak zorunda
kalacak (aynı üretim bütçesi ile) ve firmanın eş maliyet doğrusu sola kayacaktır (BC). Firma fiyatlara
etki edemediğinden ve kısa dönemde sermaye miktarını da değiştiremediğinden, maliyetin artması ile
üretim miktarını (ölçek) Q1’den Q2’ye düşürecektir. K1 sermaye miktarı sabit kaldığından, Q2 üretim
düzeyinde istihdamı L2’ye kadar indirecektir. Ücretlerin yükselmesi durumunda, üretim düzeyinin
düşmesi nedeniyle emek talebinde meydana gelen bu azalmaya “ölçek etkisi” adı verilmektedir.
Uzun dönemde firma sermaye miktarını değiştirebildiğinden, maliyetini minimuma indirebilmek
için Q2 eş ürün eğrisinin BC eş ürün eğrisine teğet olduğu Z noktasında dengeye varacaktır. Bu noktada
firma, fiyatı yükselen emek yerine sermaye tercih edecek (K2) ve istihdamı L3 seviyesine gerileyecektir.
Ücretlerin yükselmesi durumunda, uzun dönemde firmanın emek yerine sermaye kullanmayı tercih
etmesine de “ikame etkisi” adı verilmektedir.
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3.2.5. Kısa-Uzun Dönem Talep Eğrileri
Yukarıdaki başlık altında, ücret değişimi karşısında firmaların kısa ve uzun dönemde istihdam
kararını nasıl aldıkları incelenmiştir. Buradan hareketle firmaların kısa ve uzun dönemde emek talep
eğrilerinin farklı olacağını söylemek mümkündür.
Başlangıçta ücret düzeyi W0 iken firma L2 kadar işçi istihdam etmektedir (X noktası). Ücret
seviyesi W1’e yükseldiğinde, firma bu maliyet artışı karşısında üretimini kısacak ve kısa dönemde ölçek
etkisiyle istihdam seviyesini L2’den L1’e düşürecektir (Y noktası). X ile Y noktalarını birleştirerek kısa
dönem emek talep eğrisi oluşturulur (DLkd).
Fakat Y noktası, firmanın üretim maliyetini minimuma indirebildiği nokta değildir. Dolayısıyla
uzun dönemde firma, sermaye faktörünü de değiştirebilir duruma geldiğinde, emeğe nazaran daha ucuz
hale gelen sermaye faktörünü kullanmayı tercih edecektir. İkame etkisinin geçerli olduğu uzun dönemde
firma istihdam düzeyini yine düşürecek ve L0 kadar işçi istihdam edecektir (Z). X noktası ile Z noktasını
birleştirerek de firmanın uzun dönem emek talep eğrisi elde edilir (DLud).
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Şekil 3.8 Kısa ve Uzun Dönem Emek Talep Eğrileri
Bu iki eğri arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa; kısa dönem emek talep eğrisinin, uzun
dönem emek talep eğrisine nazaran daha dik (esnekliği daha düşük) olduğu söylenebilir. Bu durum kısa
dönemde firmaların ücret değişimlerine karşı, uzun dönemden daha az duyarlı olduğu anlamına gelir.
Yani ücret artışı durumunda; uzun dönemde, ikame etkisiyle birlikte, kısa dönemde olduğundan daha
fazla bir istihdam kaybı (emek talebinde azalma) yaşanmaktadır.

3.3. Emek Talebini Etkileyen Ücret Dışı Unsurlar
Teoride, temel olarak ücret düzeyinin emek talebi üzerindeki etkileri incelenmiş, diğer faktörler
sabit kabul edilmiştir. Fakat emek talebi üzerinde etkili olan tek unsur ücret değildir. Ücret dışında; ürün
talebindeki değişim, verimlilik değişimleri, işveren sayısı ve diğer üretim faktörlerinin fiyatları da emek
talebi üzerinde belirleyici olmaktadır.
- Ürün talebindeki değişim: Emek talebinin türetilmiş bir talep olduğu daha önce belirtilmişti,
dolayısıyla ürün piyasasında meydana gelecek bir değişme, aynı şekilde emek piyasasına da
yansıyacaktır. Örneğin; diğer tüm koşullar sabitken (piyasadaki ürün miktarı, üretim faktörlerinin fiyatı,
vb.) piyasada ürün talebinde bir artış meydana geldiğinde, doğal olarak malın fiyatı artacak, bu da
marjinal geliri artıracaktır. Emeğin marjinal ürün geliri de artacağından, aynı ücret düzeyinden firma
daha fazla işçi istihdam edebilecek ve emek talebi artacaktır. Aksi durumda; ürün talebi düştüğünde,
fiyat seviyesi de düşecek, bu durum emeğin marjinal gelirini de düşüreceğinden firma daha az işçi
istihdam edecek ve emek talebi azalacaktır.
- Verimlilikteki değişim: Verimlilik artışı; basit tanımıyla, aynı üretim girdileriyle daha fazla çıktı
elde edilmesidir. Dolayısıyla emek verimliliğindeki bir artış, daha fazla ürün elde edilmesi anlamına
gelmektedir. Verimlilik artışı, ürün fiyatlarındaki düşme ile tamamen giderilmediği takdirde, marjinal
ürün gelirini artıracak ve aynı ücret düzeyinden firma daha fazla işçi istihdam edebilecek, yani emek
talebi artacaktır. Emek verimliliğinin düşmesi halinde ise, tam tersi bir durum söz konusu olacaktır.
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- İşveren sayısı: Piyasa emek talep eğrisi, firmaların bireysel emek taleplerinin bir toplamı
olduğundan, piyasaya yeni bir firma girdiğinde doğal olarak emek talebi de artacak, bazı firmaların
piyasadan çekilmesiyle birlikte de emek talebi azalacaktır.
- Diğer üretim faktörlerinin fiyatları:Üretim sürecinde kullanılan diğer üretim faktörlerinin
fiyatlarındaki değişme, emek talebini de etkilemektedir. Bu etkiler “ikame” ve “tamamlayıcılık”
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Üretim sürecinde emek ve sermaye faktörlerinin birbiri yerine
kullanılabildiği düşünüldüğünde, sermayenin fiyatının artması durumunda firmalar sermaye yerine,
daha ucuz olan, emek kullanmayı tercih edecek ve emek talebi artacak. Sermayenin fiyatının düşmesi
durumunda ise, emek yerine sermaye ikame edecekler ve emek talebi düşecektir.
Üretim sürecinde, emek ve sermayenin birlikte kullanılması gerektiği durumlarda ise
tamamlayıcılık ilişkisi söz konusudur. Böyle durumlarda; sermayenin fiyatındaki bir artış, sermaye
talebinde, dolayısıyla da emek talebinde bir düşüşe yol açacaktır. Örneğin otobüs fiyatlarındaki bir artış,
otobüs satışlarını düşürecek, bu düşüş otobüs şoförü ve muavin istihdamını da sınırlandıracaktır. Diğer
taraftan, sermayenin fiyatının düşmesi, emek talebini artıracaktır (Otobüs fiyatları düşünce, satışlar
artacak, şoför ve muavin talebi artacaktır. ).

3.4. Emek Talep Esnekliği
Emek talep esnekliği, emek talebinin, ücret değişimlerine karşı ne kadar hassas olduğunu, yani
ücretlerdeki değişimin emek talebine ne kadar ve nasıl yansıdığını göstermektedir. Emek talep eğrisinin
negatif eğilimli olması, ücret oranı ile istihdam seviyesi arasında temelde negatif bir ilişkinin olduğu
anlamına gelmektedir. Ücret seviyesinin artması durumunda istihdam seviyesi düşmekte, aksi durumda
ise istihdam seviyesi artmaktadır. Bu değişimin hangi oranda olduğu ise, emek talebinin ücret
esnekliğini göstermektedir. Emek talep esnekliği şu şekilde hesaplanmaktadır:
Ed = Talep Edilen Emek Miktarındaki % Değişim / Ücret Oranındaki % Değişim

Ücret oranı ile emek talebi arasında ters ilişki olduğundan aslında esnekliğin işareti de negatif
olmalıdır. Fakat uygulamada kolaylık sağlaması açısından, bu durum göz ardı edilmektedir.

3.4.1. Esneklik Değerleri
Emek talep esnekliğinin alabileceği değerleri, beş grup altında toplamak mümkündür:
Emek talep esnekliğinin sıfır olması (Ed=0) : Ücret düzeyindeki herhangi bir artış ya da azalış,
emek talebini etkilemiyorsa, esnekliğin sıfır olduğu söylenebilir. Ücret seviyesi ne olursa olsun istihdam
seviyesi değişmeyecektir. Bu durum, üretim süreci açısından emek miktarını değiştiremediğimiz emek
piyasalarında geçerlidir. Örneğin havacılık sektöründe, uluslararası havacılık kuralları gereği, uçuş ekibi
belirli bir sayının altında olamaz, dolayısıyla ücret seviyesi ne olursa olsun, söz konusu hizmeti üretmeye
devam edebilmek için aynı istihdam seviyesini korumak gereklidir.
Emek talep esnekliğinin birden küçük olması (Ed <1) : Ücret düzeyindeki herhangi bir değişim,
emek talebinde nispeten daha az oranda bir değişim yaratıyorsa, esnek olmayan (inelastik) bir talep
olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle emek talebi ücret değişimlerine karşı duyarlı değildir.
Emek talep esnekliğinin bire eşit olması (Ed =1) : Ücret düzeyindeki herhangi bir değişim, emek
talebinde aynı oranda bir değişim yarattığı durumlarda, esneklik bire eşittir. Bu duruma birim esnek
talep denmektedir.
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Şekil 3.9 Emek Talep Esneklikleri
Emek talep esnekliğinin birden büyük olması (Ed >1) : Ücret düzeyindeki herhangi bir değişim,
emek talebinde nispeten daha yüksek oranda bir değişim yaratıyorsa, esnek bir talep olduğu söylenebilir.
Diğer bir deyişle emek talebi ücret değişimlerine karşı yüksek derecede duyarlıdır.
Emek talep esnekliğinin sonsuz olması (Ed =∞) : Firmanın cari ücret düzeyinden tüm işçileri
istihdam etmeye istekli olmasına karşın, hiç işçi istihdam edemeyecekse tam esnek bir talep söz
konusudur. Cari ücret düzeyinden hiçbir işçi emeğini arz etmemektedir.
Emek talep eğrileri için tek bir esneklik oranı belirlemek hatalı bir yaklaşımdır. Esnekliği
belirlerken, aslında veri ücret düzeyi çevresindeki esneklikten bahsedilmektedir, yoksa eğrinin her
noktasında esneklik değeri farklılaşmaktadır (Ehrenberg&Smith, 2012). Bir diğer ifade ile aynı eğri
üzerinde nispeten daha esnek kısımlar olduğu gibi esnekliğin daha düşük olduğu kısımlar da
bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde doğrusal bir emek talep eğrisi görülmektedir. Bu eğri üzerinde
ücretlerdeki bir birimlik değişme istihdamda da bir birimlik (aynı miktarda) değişmeye neden
olmaktadır.
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Şekil 3.10 Aynı Emek Talep Eğrisi Üzerinde Farklı Esneklik Değerleri
Fakat değişmenin miktar olarak aynı olması, oransal olarak da aynı olduğu anlamına
gelmemektedir. Örneğin; eğrinin üst kısımlarında, ücretin 80 liradan 70 liraya düşmesi durumunda
istihdam 20 işçiden 30 işçiye çıkacaktır. Bu durumda esneklik;
Ed= ((30/20)-1)x100/((70/80)-1)x100 = %50/%12,5= 4 olarak hesaplanır. Görüldüğü üzere
eğrinin bu kısmında esneklik birden büyüktür, dolayısıyla emek talebinin ücret esnekliğinin oldukça
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yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Eğrinin alt kısımlarına inildiğinde ise, esnekliğin değiştiği
görülmektedir. Örneğin ücret 20 liradan 10 liraya indiğinde, istihdamın 80 işçiden 90 işçiye çıkmaktadır.
Bu durumda esneklik;
Ed= ((90/80)-1)x100/((10/20)-1)x100 = %12,5/%50= 0,25 olarak hesaplanır. Görüldüğü üzere
eğrinin bu kısmında esneklik birden küçüktür, dolayısıyla emek talebinin ücret esnekliğinin düşük
olduğu söylenebilir. Bunun nedeni ücret seviyesindeki değişmenin miktar olarak aynı olmasına karşın
oransal olarak farklı olmasıdır. Ücretin 80 liradan 70 liraya düşmesi ile 20 liradan 10 liraya düşmesi
aynı miktarda bir değişim olmakla beraber, aynı miktardaki düşüşün oransal karşılığı açısından aynı
durumu ifade etmemektedir. İlkinde oransal olarak daha küçük bir düşüş (%12,5) söz konusu iken, ikinci
durumda %50 gibi çok daha yüksek bir oransal değişim bulunmaktadır. Eğrinin orta noktasında ise
esneklik bire eşittir. Görüldüğü üzere, aynı eğri üzerinde üç farklı esneklik durumu söz konusudur.

3.4.3. Esneklik - Toplam Ücret Ödeme İlişkisi
Toplam ücret ödemesi firmaların istihdam ettikleri işçilere yaptıkları ücret ödemelerinin
toplamıdır. Toplam ücret ödemesi ile emek talep eğrisinin esnekliği arasında yakından bir ilişki
bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile emek talebinin esnek olup olmamasına bağlı olarak firmanın toplam
ücret ödemesi değişebilmektedir. Aşağıdaki şekilde iki farklı emek talep eğrisi görülmektedir; esnek bir
talebi gösteren DL1 ve daha az esnek olan DL2 eğrileri.
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Şekil 3.11 Esneklik – Toplam Ücret Ödemesi İlişkisi
Başlangıçta iki talep eğrisinin kesiştiği noktada (X) toplam ücret ödemesi;
TÜÖ1=10x8 =80 liradır.
Ücret 15 liraya çıktığında esnek olmayan talep eğrisi (DL2) üzerinde istihdam 7 işçiye gerileyecek,
nispeten daha esnek olan DL1 eğrisinde ise istihdam daha fazla azalarak 3 işçiye inecektir. Bu durumda
toplam ücret ödemesi:
Esnek olan DL1 eğrisine göre: TÖ215x3=45 lira olacak, yani azalacak.
Esnek olmayan DL2 eğrisine göre: TÜÖ2=15x7=105 lira olacak, yani artacaktır.
Görüldüğü üzere emek talebinin esnek olmaması durumunda, ücret artışı karşısında emek miktarı
nispeten daha düşük bir oranda azalmakta ve toplam ücret ödemesi yükselmektedir. Diğer taraftan esnek
bir talep söz konusu olduğunda ücret artışı istihdamdaki azalma ile dengelenebilmekte ve toplam ücret
ödemesi düşmektedir.

3.4.4. Emek Talep Esnekliğini Etkileyen Unsurlar
Emek talebinin esnekliğini etkileyen unsurlar, emek talebinin türetilmiş bir talep olması
durumundan hareketle incelenmektedir. Diğer tüm koşulların sabit olduğu varsayımı altında, emek talep
esnekliğini etkileyen unsurlar aşağıda belirtilmektedir.
Ürün talebi: Emek piyasasında ücret düzeyinin artması üretim maliyetinin de artmasına neden
olmakta, firmalar da kâr marjlarını korumak için fiyatları artırmak istemektedirler. Fiyatlar
yükseldiğinde ise, ürün piyasasında doğal olarak o mala olan talep düşecektir. Firmaların maliyet artışını
fiyatlara yansıtıp yansıtamamaları ürün piyasasında söz konusu malın fiyat esnekliğine bağlıdır. Ürün
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talebinin esnek olduğu durumlarda firmaların maliyet artışını fiyatlara yansıtması kolay olmamakta,
fiyatta meydana gelen artış malın talebinin düşmesine neden olmakta, bu da firmanın emek talebini
düşürmesine yol açmaktadır. Diğer taraftan malın talep esnekliği düşükse, firmalar maliyet artışını
fiyatlara yansıtabilecek, ürüne olan talep çok fazla azalmayacak, dolayısıyla firmanın istihdam
düzeyinde nispeten daha az bir düşüş meydana gelecektir. Fiyatlarda meydana gelen bir düşüş ise, mala
olan talebi artıracak, dolayısıyla emek talebi de artacaktır.
Bilindiği gibi, piyasaların rekabet koşulları da emek talebini etkilemektedir. Tam rekabetin hakim
olduğu bir piyasada, esnek bir ürün talebi söz konusu olduğundan, emek talebi de daha esnek olmaktadır.
Yani istihdam seviyesi ücret değişimlerine karşı daha duyarlı hale gelmektedir. Eksik rekabet
koşullarının bulunduğu bir piyasada ise, ürün talep esnekliği daha düşük olduğundan, emek talebinin
esnekliği de daha düşüktür (inelastik). Söz konusu piyasada firma ücret artışlarından kaynaklanan
maliyet artışını fiyatlara yansıtabileceğinden, emek talebindeki azalma nispeten daha düşük olacaktır.
Dikkate alınması gereken bir başka nokta ise; piyasa emek talep eğrisinin, tek bir firmanın emek
talep eğrisinden daha az esnek olduğudur. Tek bir firmada ücretlerin yükselmesinin neden olduğu fiyat
artışı, firmanın ürününe olan talebi önemli ölçüde düşürmesine karşın, piyasanın tümünde ücretlerin
yükselmesi durumunda yaşanan piyasa genelindeki fiyat artışı ürün talebinde aynı düzeyde bir talep
düşüşüne neden olmayacaktır. Çünkü bu durumda tüketicilerin ikame imkânları ortadan kalkmış
olacaktır.
Diğer üretim faktörleri ile ikame edilebilirlik: Ücretlerdeki artış dolayısıyla uzun dönemde
firmaların emek yerine sermaye ikame ettikleri daha önce belirtilmişti. Fakat bu durum her sektör ve her
firma için aynı düzeyde mümkün olamamaktadır. Bunun nedeni; üretim tekniği olabildiği gibi yasal
düzenlemeler, sermayeye ulaşma imkânı, vb. etkenler de olabilir. İkame etkisi ne kadar büyükse, emek
talebinin ücret esnekliği de o kadar yüksek olacaktır.
Örneğin emek yoğun üretim yapılan bir ekmek fabrikasında, ücretlerin yükselmesiyle birlikte,
kısa dönemde ölçek etkisiyle üretim azalacak, buna bağlı olarak da emek talebi düşecektir. Uzun
dönemde ise firma, daha az sayıda işçi ile üretimi gerçekleştirebileceği, yüksek teknolojili makine ve
teçhizat satın alarak, emek yerine sermaye ikame edebilecek, istihdam seviyesi tekrar düşecektir.
Dolayısıyla, bu alanda ikame düzeyinin yüksek olması, uzun dönem emek talep eğrisinin nispeten daha
esnek olmasına neden olacaktır.
Diğer taraftan üretim tekniği açısından bu düzeyde bir ikamenin mümkün olmadığı alanlar da
bulunmaktadır. Uçuş ekiplerinin teknik açıdan (Ayrıca uluslararası havacılık kuralları açısından da bir
sınırlandırma bulunmaktadır.) belirli bir sayının altına indirilemeyeceği havacılık sektöründe, ücret
düzeyi ne olursa olsun, ikame imkânı oldukça sınırlıdır. İkame imkânının sınırlı olması, emek talebinin
esnekliğinin de düşük olmasına neden olacaktır.
Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği: Ücret artışları karşısında, firmalar uzun dönemde emek
yerine sermaye ikame edebilmektedirler. Fakat bu durumda sermayeye olan talep artacağından,
sermayenin fiyatı da artacak ve sermaye ikame etmek artık firmalar için cazip bir tercih olmaktan
çıkacaktır. Sermaye talebindeki artışın, sermayenin fiyatını ne derecede artıracağı ise, sermaye arz
eğrisinin esnekliğine bağlıdır. Arz esnekliği ne kadar düşükse, sermayenin fiyatındaki yükselme de o
kadar fazla olacaktır. Bu durumda, başlangıçta emek yerine sermaye ikame etmek avantajlı iken, talebe
bağlı olarak sermayenin fiyatının artması ile birlikte bu avantaj azalacak ya da ortadan kalkacaktır.
Dolayısıyla ikame etkisiyle emek talebinde meydana gelen düşüş de fazla olmayacaktır (Diğer üretim
faktörlerinin arz esnekliğinin düşük olması, emek talebinin ücret esnekliğinin de düşük olmasına neden
olacaktır.).
Sermayenin arz esnekliğinin yüksek olması durumunda ise, talepteki bir artış, sermayenin fiyatını
çok fazla yükseltmeyecektir. Sermaye ikame etmek halen avantajlı bir tercih olacağından, emek
talebinde meydana gelen düşüş de yüksek olacaktır (Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliğinin yüksek
olması, emek talebinin ücret esnekliğinin de yüksek olmasına neden olacaktır.).
Unutulmaması gereken bir nokta da, diğer üretim faktörlerinin arz esnekliğinin, uzun dönemde
kısa döneme nazaran, daha yüksek olduğudur. Çünkü uzun dönemde sermaye mallarını üretenler
kapasitelerini artırabilirler veya yeni üreticiler piyasaya girebilir. Bu şekilde üretim artacağından
fiyatlardaki artış da nispeten daha düşük olacaktır (Ehrenberg&Smith, 2012).
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Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı: Ücret artışlarının neden olduğu maliyet artışının
emek talebi üzerindeki gerçek etkisi, aslında emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payına göre
değişmektedir. Bu noktada üretimin nasıl yapıldığı ve üretim maliyetleri içinde emek maliyetinin payı
önem kazanmaktadır. Emek yoğun üretimin yapıldığı sektörlerde, emek maliyeti üretim maliyetinin
büyük bir kısmını oluşturduğundan, ücretlerde meydana gelen bir artış, üretim maliyetini oldukça fazla
yükselteceğinden, istihdam düzeyi de bundan daha fazla etkilenecektir. Sermaye yoğun üretim yapan
sektör ya da firmalarda ise, toplam üretim maliyeti içindeki emek maliyetinin oranı çok daha düşük
olduğundan, ücret artışlarının neden olduğu maliyet artışının etkisi de daha sınırlı olacak ve istihdam
düzeyini (emek talebini) nispeten daha az etkileyecektir.

3.4.5. Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği
Firmalar üretim sürecinde, farklı türde emek ve sermaye kullanabilmektedirler, bunlardan
herhangi birinin fiyatındaki bir değişim, diğerinin talebini etkileyebilmektedir. Faktörlerin arasındaki
bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi, talebin çapraz ücret esnekliği ile gösterilir. İki farklı üretim girdisi; “k”
ve “j” olarak belirtildiğinde, k girdisinin fiyatındaki değişmeye bağlı olarak j girdisinin talep esnekliği
aşağıdaki şekilde hesaplanır.
EEj,k j Girdisinin Miktarındaki % Değişim (% ΔLj)
=

k Girdisinin Ücret Oranındaki % Değişim (% ΔWk)

j girdisinin fiyatındaki değişmeye bağlı olarak k girdisinin talep esnekliği ise şu şekilde
hesaplanabilir.
EEk,j k Girdisinin Miktarındaki % Değişim (% ΔLk)
=

j Girdisinin Ücret Oranındaki % Değişim (% ΔWj)

Bu iki girdi, emek ve sermaye gibi iki farklı üretim faktörü olabileceği gibi, farklı türde emek de
olabilir (Biçerli, 2000). Yukarıdaki esneklik formüllerinin işaretinin pozitif olması, girdilerden birinin
fiyatındaki artışın, diğerinin talebini artırdığı anlamına gelmektedir ki, bu da iki girdi arasında ikame
edicilik ilişkisi olduğunu göstermektedir. İşaretin negatif olması ise, girdilerden birinin fiyatının
artmasının, diğerinin talebini azalttığını, yani girdiler arasında tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu
göstermektedir.

3.4.6. Teknolojik İlerlemenin Emek Talep Esnekliği Üzerindeki Etkileri
Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini, yeni üretim tekniklerinin kullanılmasını veya sermayenin
maliyetinin düşürülmesini sağlayan teknolojik gelişme, bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken,
bazıları tarafından da olumsuz bir durum olarak değerlendirilmektedir. Olumsuz değerlendirmede
bulunanlar, teknolojik gelişmenin emek talebini kısacağı ve işsizliği artıracağı görüşünü savunmaktadır
(Ehrenberg&Smith, 2012).
Teknolojik gelişmenin emek talebini etkileyen iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki ürün
talebi ile ilgilidir. Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile birlikte, eski ürüne olan talep düşecek, talep
eğrisi sola kayacak ve bu alanda istihdam edilen işçi sayısı düşecektir. Yeni ürün ile eski ürün arasındaki
ikame oranı ne kadar büyükse, ürün talep esnekliği, dolayısıyla da emek talep esnekliği de o kadar
yüksek olacaktır. Yeni üretim alanında yaratılan istihdam imkanlarına karşın, eski ürünün üretildiği
alanda ciddi iş kayıpları yaşanacaktır (Ehrenberg&Smith, 2012).
İkinci boyut; otomasyon ya da emek yerine sermaye ikame edilmesi ile ilgilidir. Bu ikinci boyutta
aslında, teknolojik ilerlemenin sermayenin maliyetini düşürdüğü düşünülmektedir. Daha önce de
belirtildiği üzere, emek talebinin çapraz ücret esnekliği, sermaye veya farklı türde bir emekle olan
ikame/tamamlayıcılık ilişkisine bağlıdır. Eğer belirli bir türde emek, sermaye ile ikame edilebiliyorsa
ve düşen sermaye fiyatından kaynaklı ölçek etkisi zayıf ise, emek ile sermaye arasındaki ikame oranı
yüksek olacaktır ve otomasyon bu kategorideki işçilere olan talebi düşürecektir (Ehrenberg& Smith,
2012).
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4. BÖLÜM: EMEK PİYASASI DENGESİ
Yazar: İlkay Noyan Yalman
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Emek arzı ve emek talebinin dinamik unsurlar olması ve sürekli değişen piyasa şartlarından
dolayı, emek piyasasında sürekli dengenin sağlanması oldukça zor bir durumdur. Denge sağlansa bile
bu dengenin uzun süre korunması mümkün değildir. Arz yönünden her yıl piyasaya yeni işgücü girmekte
ve mevcut çalışanların bir kısmı iş ve işyeri değiştirmekte, talep yönünden ise bazı firmalar işyerlerini
kapatıp piyasadan çekilirken bazıları da yeni işyerleri açarak ya da mevcut işlerini büyüterek yeni
işgücüne talep oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla, emek arz ve taleplerinin dengede olabilmesi, ücretlerin
esnekliğine ve emeğin hareketliliğine bağlı olmaktadır.
Üretim faktörlerinden emeğin üretime katılımı sonucu elde ettiği geliri ücrettir. Emeğini arz eden
kişinin amacı, karşılığında ücret elde etmek, bu ücret ile ihtiyaçlarını karşılamak ve sonuçta bir fayda
sağlamaktır. İşgücünün fayda fonksiyonuna giren mallar “ücret” ve “çalışma zamanıdır”. İşgücü, ücret
ve boş zaman arasında tercihlerde bulunmakta, bu tercihle faydasını maksimum yapmayı
hedeflemektedir. Yani, aslında çalışma işgücüne doğrudan bir fayda sağlamamakta, elde edilen ücretle
çalışmanın dışında geçirilen boş zamanlarda gezip eğlenmek ya da dinlenmek faydayı sağlamakta ve
artırmaktadır. Boş zaman gelir esnekliği yüksek, lüks bir maldır. İşgücünün çalışmaya sunacağı günlük
zaman sınırlı olduğundan, işgücü, çalışmanın külfetine, gelirden sağlayacağı fayda için razı olmaktadır
(Şahin, 2008). Zamanını çalışma ve boş zaman arasında tahsis eden işgücü, daha fazla çalışırsa daha
fazla ücret elde etmekte, ancak aynı zamanda katlandığı sıkıntı da artmaktadır. Ücret ile çalışma
arasındaki marjinal ikame oranı ücrete eşitlendiği seviyede arz edilecek emek saat miktarı işgücünün
faydasını maksimum yapar. Diğer koşullar veri iken, ücret yükselirse, marjinal çalışmanın getireceği
gelir ve bunun faydası yükseleceğinden işçi bunu elde etmek için daha çok çalışmaya razı olur. Bunun
sebebi, ücretin yükselmesinin boş zamanın fırsat maliyetini artırmasıdır. İşgücü pahalanan boş zaman
malından daha az talep ederek, zamanının çoğunu çalışmaya arz etmektedir.
Emek talep eden işverenin amacı ise, kâr sağlamak ve kârını maksimum düzeye çıkarabilmektir.
Ekonomide firmaların toplam emek talepleri cari reel ücretin azalan fonksiyonudur. Diğer şartlar veri
iken reel ücret düşerse (yükselirse) emek talebi yükselir (düşer). Firmalar piyasada emeğin fiyatını
ücretle, sermayenin fiyatını faizle kıyaslar. Ücretler arttığı zaman daha sermaye yoğun üretim şeklini
seçerek, emeğe olan talepleri azalır. Ya da sermayenin fiyatı faizler arttığı zaman, üretimde göreceli
olarak fiyatı ucuz olan emek tercih edilir ve emek talebi artar.

4.1.Emek Piyasasında Denge ve Dengesizlik
Emek arzı ve talebi dinamik olgular olduğundan emek piyasasında dengenin sağlanması istisnai
bir durumdur. Kısaca, emek arzında nüfus, eğitim, yetenek, yetişme kültürü, deneyim, açık işler için
bilgi noksanlığı veya bilgiye ulaşmanın maliyeti gibi giriş engelleri, işin gereği özelliklere sahip olma;
emek talebinde ise sermaye ve emeğin ikamesi, mal ve hizmet talebi, emeğin maliyetlerine bağlı olarak,
denge ücret oranları firmalar ve sektörlere göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, bir işten başka bir
işe geçmek için gerekli zaman ve nominal maliyetler emek piyasasında açıklığı ve akışkanlığı önlemekte
ve tam veya mükemmel bir rekabet ortamının doğmasına engel olmaktadır. Bu nedenlerle emek
piyasasının temizlenmesi ve tam istihdamın gerçekleşmesi genellikle mümkün olmaz. Piyasadaki
yetersizliklere bağlı olarak en iyi koşullarda bile denge ücret düzeyinde işsiz olabilir. Bu tür işsizliğe
arızi (friksiyonel) işsizlik denilmektedir (Şahin, 2006). Arızi işsizlik makroekonomik istihdam
analizinde tam istihdamı engelleyen bir durum sayılmamaktadır.
Her dönemde, isçiler çalışmaya ve boş zamana ne kadar zaman ayıracaklarına karar vermek
zorundadırlar. İşçilerin cari ya da beklenen ortalama reel ücrete ilişkin bazı fikirleri olduğu
varsayılmaktadır. Buna göre emek arzı cari reel ücrete bağlıdır. Burada boş zaman ve çalışma arasında
bir seçim söz konusudur. Eğer cari reel ücret beklenen reel ücretin üzerindeyse, işçiler gelecekte daha
fazla boş zaman için bugün daha çok çalışmayı (daha az boş zamana) tercih edeceklerdir. Tersine, cari
reel ücret düzeyi beklenen reel ücret düzeyinin altındaysa, işçiler bu kez daha az çalışıp daha çok boş
zamana sahip olmaya çalışacaklardır. Bundan dolayı emek arzının reel ücretlerde algılanan geçici
değişimlere cevap vereceği farz edilmektedir. Yani işçiler, çalışma ve boş zaman arasındaki getiriyi
maksimum hale getirmişken ücret artarsa, öncelikle ücret artışının sürekli mi yoksa geçici mi olduğuna
karar vereceklerdir. Eğer reel ücret artışlarının sürekli olduğuna karar verirlerse, emek arzlarını
değiştirmezler, ama reel ücret artışlarının geçici olduğunu düşünüyorlarsa, bu durumda emek arzlarını
artırırlar. Gelecekte daha fazla tüketmek için boş zaman-çalışma ilişkisi değiştirilecektir. Çünkü
gelecekte boş zamana kıyasla bugünkü boş zamanın fiyatı artacaktır (Parasız ve Bildirici, 2002).
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Şekil 4.1'de emek arzının ve emek talebinin etkilendiği dinamikler izlendiğinde, emek
piyasasında dengenin sağlanmasının zor olduğu da daha rahat görülmektedir. Bir ekonomide rekabet
şartları emek piyasasında dengenin oluşumunu etkilemektedir. Tam rekabet ve eksik rekabet şartlarında
emek piyasasında dengesi ayrı ayrı ele alınmaktadır.

Şekil 4.1. Emek Arzı ve Talebini Etkileyen Dinamikler, Kaynak: Lordoğlu ve Özkaplan, 2003:208
*İşgücü ve sermayenin verimlilik unsuruna bağlıdır.

4.2.Tam Rekabet Şartlarında Emek Piyasasında Denge
Tam rekabet piyasası şartları gerçek hayatta karşılaşılması güç olmasına karşılık, kaynak
dağılımında tam etkinliğin sağlandığı piyasalar olduğundan, fiyatların belirlenmesinde esas
oluşturmaktadır. Tam rekabetçi bir emek piyasasında denge yani ücret, emek arz ve talep eğrilerinin
kesiştiği noktada oluşur. Denge ücret düzeyinde arz ve talep eşit olduğundan işsizlik bulunmamakta ve
buna “piyasayı temizleyen ücret oranı” denilmektedir. Tam rekabetçi firma piyasadaki çok sayıda
firmadan biri olduğundan emeğin fiyatını etkileme gücüne sahip değildir. Firma piyasada toplam emek
arz ve talep eğrilerine göre belirlenen denge ücretini veri olarak almaktadır. Firmanın bu ücret düzeyinde
ne kadar işçi çalıştıracağı emek arz ve talep eğrilerinin kesişme noktaları tarafından belirlenir.
Rekabetçi bir piyasada kısa dönemde denge ücret düzeyinden sapmalar olsa da, uzun dönemde
tekrar denge ücret düzeyine dönülecektir. Bu durum tam rekabetçi piyasalarda “tek ücret kanunu” olarak
ifade edilmektedir (Biçerli, 2013).
Tam rekabetçi bir emek piyasasında kabul edilen varsayımlar aşağıdaki gibidir.
• Şeffaflık: Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.
• Homojenlik: İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma
şartları bakımından homojendirler, yani aynı özelliklere sahiptirler.
• Atomisite: İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır, sendikalar yoktur.
• Açıklık: Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır.
Ayrıca, firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimum yapmayı hedeflemektedir.
İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe
alınması gibi kurumsal engeller yoktur. Mobilite (emek hareketliliği) maliyetsizdir.
Emek piyasasında denge ücret haddi, emek arz ve taleplerinin kesiştiği noktada gerçekleşir. Bu
ücret haddi, işverenler ve çalışanlar için veridir. Hiçbir işveren W0 ücret haddinin altında çalışan
istihdam edemeyeceği gibi, hiçbir çalışan da W0 ücret haddinin üzerinde ücret talep ettiğinde iş
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bulamayacaktır. Piyasada oluşan bu denge kararlı bir dengedir. Herhangi bir ücret artışında ya da
azalışında denge bozulur, ancak bu geçici bir durumdur.
Şekil 4.2'de, tam rekabetçi bir firmanın emek piyasasında piyasa dengesinin emek arz (SL) ve
talep (DL) eğrilerinin kesiştiği E noktasında gerçekleştiği görülmektedir. E noktasında denge ücreti olan
W0 ücretine razı olup çalışmak isteyen herkes işverenler tarafından talep edileceğinden, piyasada işsizlik
olmayacaktır. Yani, tam rekabetçi bir piyasadan emek istihdam eden firma piyasada bu tür emeği
istihdam eden çok sayıda firmadan birisi olarak fiyatı değiştirme gücü olmadığından, bu ücreti veri
olarak alacak ve bu ücret düzeyinden dilediği kadar işçi çalıştırabilecektir.
Tam rekabet piyasasındaki bu denge kararlı bir dengedir. Örneğin, piyasa ücreti W1’e yükselirse
denge bozulacak, yüksek ücret işçiler için cazip olduğundan L2 kadar işgücü bu ücrette çalışmak
isteyecektir. Ancak, işverenler böyle bir yüksek ücret düzeyinde sadece L1 kadar işçi çalıştırmak
isteyeceklerinden, L1-L2 kadar işgücü ücrete razı oldukları halde iş bulamayacaklardır. Piyasada bu
şekilde işsizliğin olması, sayıları açık işlere göre fazla olan işçilerin istihdam imkânı bulabilmek için
birbirleriyle rekabete girmelerine neden olacaktır. Emek arz fazlasının neden olduğu bu rekabet
ücretlerin kademeli olarak tekrar W0 düzeyine inmesini sağlayacaktır. Bu ücret düzeyinde ücrete razı
olup çalışmak isteyen herkes iş imkânı bulduğundan, işçilerin birbirleri ile daha fazla rekabet etmelerine
gerek kalmayacak, piyasa E noktasında tekrar dengeye gelecektir. Yani, emek piyasasında tam rekabetçi
olan bir firma için W0 ücret düzeyi ve emek arzı ile emek talebinin kesiştiği piyasada gerçekleşen
istihdam düzeyi olan L0 istihdam düzeyi denge noktası olacaktır (Şekil 4.2).

Şekil 4.2.Tam Rekabet Şartlarında Emek Piyasası Dengesi
Ücret düzeyinde bir düşüş (W2 gibi denge düzeyinin altında) olursa, bu durumda yukarıdaki
işleyişin tersi söz konusu olacaktır. Şekil 4.2'de de izlendiği gibi W2 ücreti düşük olduğu için işverenler
için cazip, işçiler için arzulanmayan bir ücret düzeyidir. Bu ücret düzeyinde işverenler L2 kadar işçi
çalıştırmak isteyecekler, ancak L1 kadar işgücü bu ücrete razı olarak piyasada çalışmak isteyecektir.
Buna göre L1-L2 kadar talep fazlası olacak, işverenler çalıştırmak için işçi bulamayacaklardır. Bu durum,
işverenlerin az sayıda işgücünü çalıştırmak için rekabete girmelerine neden olacak, ücretler kademeli
olarak yükselecektir. W0 ücret düzeyinde işverenler tam çalıştırmak istedikleri kadar (L0) işgücünü
piyasada hazır bulacaklarından ücretleri yükseltme rekabeti sona erecektir. Denge ücretinde (W0) emek
arzı emek talebine eşit olduğundan ve işsizlik olmadığından, emek arz ve talebini eşitleyen bu ücret
oranı “piyasayı temizleyen ücret” olarak ifade edilmektedir (Biçerli, 2013).
Tam rekabet piyasasının şeffaflık varsayımı (özelliği) gereği farklı bölgelerdeki çalışan işçiler
kendileri ile aynı özelliklere sahip (homojenite) meslektaşlarının daha yüksek ücret aldıklarından
haberdar olacaklardır. Yine, piyasada mobilitenin tam ve maliyetsiz oluşu varsayımı gereğince düşük
ücretle çalışan işçiler yüksek ücretin uygulandığı piyasalara gireceklerdir. Çünkü işçilerin düşük ücreti
kabullenmeleri onların faydalarını maksimum yapma peşinde olacakları varsayımı ile çelişecektir.
Böylece ücretler bir süre sonra tekrar eşitlenecek, emek piyasasında denge sağlanacaktır.
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4.3.Piyasa Dengesinde Değişmeler
Denge durumunu bozan unsurların başında ücret ve istihdam düzeyindeki değişmeler
gelmektedir. Ücreti artıran ve azaltan unsurlar emek arz ve talebini de etkileyecektir ve denge
bozulacaktır. Emek arzı eğrisi ülke nüfusunun artması, göç ya da fiyat düzeyinin değişmesi gibi bir
nedenlerle kayabilir. Fiyat düzeyinin değişmesi ise, benzer biçimde emek talebini de etkileyebilecektir,
ancak bu etki emek arzının tersi yönünde olacaktır. Teknolojik bir gelişme de emek talebini etkileyen
önemli bir unsurdur.
Emek piyasasında talebin artması/azalması ya da arzın artması/azalması dengeyi değiştirecektir.

4.3.1.Talep Fazlası
Bir piyasada talep fazlası; ya emek arzı sabitken emek talebinin artması ya da emek talebi sabitken
emek arzının azalması nedeniyle olabilir. Talep fazlası, emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı
olarak veri ücret düzeyinde emek talep miktarının emek arz miktarından fazla olması durumunu ifade
etmektedir.
Şekil 4.3.a'da arz sabitken talepteki bir artışı gösterirken, diğeri talep sabitken arzdaki bir
azalmayı ve göreceli olarak talepteki bir artışı göstermektedir. Şeklin birinci kısmında başlangıçta denge
A noktasında, denge ücret ve istihdam düzeyi ise W0 ve L0 olarak gerçekleşmiştir. Arz sabitken, çeşitli
sebeplerle (teşvik uygulamaları, yeni işverenlerin piyasaya girmesi gibi) talep artarak DL1’e kayması
sonucu denge bozulacaktır. W0 ücret düzeyinde emek arzı L0’da kalırken, emek talebi L1’e kayacak, AC kadar bir talep fazlası ortaya çıkacaktır. Talebin bu şekilde kayması ile piyasa B noktasında yeni bir
dengeye ulaşacaktır. Yeni denge noktasında (B) gerek ücret (W1) ve gerekse istihdam düzeyi (L2) eski
denge noktasına (A) oranla daha yüksek olacaktır.
Emek piyasasında talep yönünde bir değişme yokken çeşitli sebeplerle (dışarıya göç, çalışma
şartlarının ağırlığı gibi) emek arzının azalması da talep fazlasını ortaya çıkaracaktır. Şekli 4.3.b'de bu
durum izlenmektedir. Başlangıçta piyasa A noktasında dengede iken talebin bu şekilde sola kayması ile
W0 ücret düzeyinde L1L0 kadar talep fazlası meydana gelecek, bu durumda işverenler arası rekabet
ücretlerin yükselmesine sebep olacak, piyasa B noktasında L2 istihdam düzeyinde yeniden dengeye
gelecektir. Yeni denge noktasında eski denge noktasına nazaran ücret oranı (W1) artarken istihdam
düzeyi daha düşük (L2) olacaktır.

Şekil 4.3. Tam Rekabetçi Bir Emek Piyasasında Talep Fazlası

Arz sabit iken emek talebindeki artış sonucu, ücret düzeyi ve istihdam düzeyi artmaktadır. Talep
sabitken arzın azalması ve göreceli olarak talebin artması durumunda ise, yine ücretler artmakta, ancak
istihdam düzeyi azalmaktadır.
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4.3.2.Arz Fazlası
Emek piyasalarında piyasa dengede iken arzdaki bir artış dengenin bozulmasına sebep olacaktır.
Arz fazlası, emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz
miktarının emek talep miktarından fazla olması durumunu ifade eder. Arz fazlası, talepte bir değişme
yokken emek arzının artması (emek arz eğrisinin sağa kayması) ile ya da arzda bir değişme yokken
emek talebinin azalması (emek talep eğrisinin sola kayması) ile ortaya çıkabilir.

Şekil 4.4.Tam Rekabetçi Bir Emek Piyasasında Arz Fazlası
Şekil 4.4.a'da dengenin E noktasında oluştuğu, denge ücret ve istihdam düzeylerinin W0 ve L0
olduğu izlenmektedir. Talep sabitken (DL0) emek arzında çeşitli sebeplerle (çalışma koşullarının
iyileşmesi, dışarıdan göç gibi) artışlar, emek arz eğrisinin sağa doğru kaymasına sebep olmaktadır
(SL0’dan SL1’e). Piyasa A noktasında dengede iken emek arz eğrisinin kayması ile W0 ücret düzeyinde
emek talebi L0’da kalırken emek arz miktarı L1 olmakta ve L0L1 kadar (AB) emek arz fazlası ortaya
çıkmaktadır. Yani, cari ücret düzeyine razı olduğu halde iş bulamayan L0L1 kadar işgücünün, az sayıdaki
açık işlere girebilme çabası, ücretlerin aşağıya doğru inmesine, sonuçta kademeli olarak W1’e kadar
düşmesine sebep olmaktadır. Emek piyasası C noktasında yeniden dengeye gelmekte, yeni denge
noktasında başlangıç noktasına göre ücret düzeyi daha düşük (W1), istihdam düzeyi ise daha yüksek (L2)
olmaktadır.
Şekil 4.4.b'de emek arzında bir değişme yokken çeşitli sebeplerle (piyasasının küçülmesi, ürüne
talebin azalması gibi) emek talebinde bir azalma ve talep eğrisinin sola kaymasına sebep olmaktadır.
Emek piyasası A noktasında dengede iken emek talep eğrisinin sola kayması sonucu piyasada L0L2
kadar (AB) arz fazlası ortaya çıkmaktadır. Emek arz fazlası ücretlerin W2’ye düşmesine neden olmakta
ve piyasa C noktasında başlangıç noktasına oranla daha düşük bir ücret ve istihdam düzeyinde yeniden
dengeye gelmektedir.

4.4.Emek Piyasasında Ücret ve İstihdam Düzeylerinin Belirlenmesi
Emek piyasasında ücret ve istihdam düzeyinin belinlemesi rekabetçi ve tekel firma açısından ele
alınmalıdır.

4.4.1.Tam Rekabetçi Firma İçin Ücret ve İstihdam Düzeyinin Belirlenmesi
Tam rekabetçi bir piyasada emek istihdam eden bir firma piyasada bu tür emeği istihdam eden
çok sayıda firmadan biri olduğu için, bu ücreti veri olarak almakta ve bu ücret düzeyinden dilediği kadar
işçi istihdam edebilmektedir. Faktör piyasasında kâr maksimizasyonu MRP (faktörün marjinal
maliyeti)=PF (faktör fiyatı) olduğunda gerçekleşmektedir. Şekil 4.5'de emek piyasasında denge, emek
faktörünün fiyatı W0 ve aynı zamanda emek talebine eşit olan MRP’nin emek arzı (SL) ile kesiştiği (eşit
olduğu) A noktasında gerçekleşmektedir.
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Şekil 4.5. Tam Rekabet Şartlarında Ücret
Piyasada oluşan W0 ücret düzeyinde emek arzı ve talebi dengeye gelmiş ve L0 istihdam düzeyi
gerçekleşmektedir. Firma, bütün çalışanlara aynı ücreti ödeyeceğinden hem ortalama emek maliyeti6
(ACL) hem de marjinal emek maliyeti7 (MCL) bu ücrete eşittir. Dolayısıyla şekilde W0 ücretinden yatay
eksene paralel olarak çizilen doğru hem tam rekabetçi bir firmaya olan emek arzını (SL) hem de ortalama
ve marjinal emek maliyetlerini gösterecektir. Emek arz eğrisinin sonsuz esneklikte olması veri ücret
düzeyinde firmanın ücreti değiştirmeden dilediği kadar işçi çalıştırabileceğini göstermektedir.
Firma, ücret oranı (işçinin marjinal maliyeti) emeğin marjinal ürün hasılatına eşit olduğu noktaya
kadar emek talep edecektir. Ücret oranı arttığında emek talebi düşmektedir. Ücret oranı azaldığında
emek talebi artmaktadır. Tam rekabet şartlarında bir firmada emeğin marjinal ürün hasılatı8 (MRPL)
aynı zamanda emek talep eğrisine (DL) eşittir. Ürün piyasasında tam rekabet olduğunda firmanın
marjinal geliri malın fiyatına eşit olduğundan, tam rekabetçi bir firma için emek talebi (DL) aynı
zamanda marjinal ürün hasılatına da eşit olmaktadır. Emek piyasasında tam rekabetçi olan bir firma için
ücret zaten piyasada belirlendiğinden, burada belirlenecek şey istihdam düzeyidir (Biçerli,2013). Firma
W0 ücret düzeyinin altında ya da üstünde işçi istihdam edemez. W0’ın altında düşük bir ücret seviyesi
firma için karlı olmakla birlikte, tam rekabet piyasasının şeffaflık ve tam bilgi varsayımlarımdan dolayı
işçiler piyasadaki gerçek ücreti (W0) bileceklerdir. Denge ücret düzeyinde herkes iş bulup çalıştığından,
faydasını maksimize etmek isteyen hiç kimse W0 ücret düzeyinin altında çalışmak istemeyecektir. W0
ücret düzeyinin üzeri ise, firmalar için kârlı değildir. Zaten denge ücret düzeyinden istediği kadar işgücü
bulabilen firma için daha yüksek bir ücret düzeyi söz konusu olmaz. Emek piyasasında tam rekabetçi
olan bir firma için ücret piyasada belirlenmekte, firma bu ücreti veri olarak kabul etmektedir.
Dolayısıyla, burada W0 piyasa ücret düzeyinde belirlenmiş olan L0 istihdam düzeyi, denge istihdam
düzeyidir.

4.4.2.Tekelci Firma İçin Ücret ve İstihdam Düzeyinin Belirlenmesi
Piyasada tekel konumunda olan bir firma, emeği tam istihdam koşullarında istihdam ettiği
durumda, denge ücret ve istihdam düzeylerinin oluşumu yukarıda anlatılardan farklılıklar
göstermektedir. Tekelci bir firma için üretim tekel iken, çalışacak işçiler tam rekabet şartlarında istihdam
edilmektedir. Dolayısıyla emek arz eğrisi, yatay eksene paralel seyir etmektedir. Firma piyasada oluşan
W0 ücret düzeyini veri olarak kabul etmekte, işe aldığı her işçiyi aynı ücretten çalıştıracağı için bu ücret
düzeyi aynı zamanda ortalama emek maliyetine (ACL) ve marjinal emek maliyetine (MCL) de eşit
olmaktadır (Şekil 4.6). Ancak, firma ürün piyasasında tekelci olduğundan emek talebi önceki şekilde
6

Ortalama emek maliyeti (ACL):Bir ekonomide üretilen birim çıktı başına düşen emek maliyetidir.
Marjinal emek maliyeti (MCL): İşe alınan son işçiye ödenen ücret.
8
Emeğin marjinal ürün hasılatı (MRPL), ilave istihdam edilen bir kişinin ürettiği çıktının satışından sağlanan ek
hasılattır.
7
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gösterilenden farklıdır. Bu farklılık aşağıdaki şekilde hem tam rekabetçi hem de tekelci emek talep
eğrileri yan yana izlenmektedir. Şekilde, ürün piyasasında tekelci bir firmanın emek talep eğrisinin tam
rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinin sol tarafında yer aldığı ve daha dik olduğu görülmektedir.
Bu farklılığın temel nedeni tam rekabetçi bir firmada marjinal gelirin malın fiyatına eşit olmasına
karşılık, tekelci bir firmada marjinal gelirin fiyattan küçük olmasıdır.

Şekil 4.6. Tekelci Bir Firmada Denge ve Ücret
Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma, fiyat alıcısı konumunda olduğundan ürettiği bütün
malları piyasada oluşan fiyata göre satmak durumundadır. Firma bütün satışlarını aynı fiyattan yapacağı
için, sattığı sonuncu birim maldan elde ettiği gelir (marjinal gelir) aynı zamanda malın fiyatına eşit
olmaktadır. Öte yandan, tekelci firma piyasadaki tek firma olduğundan, bu firmanın ürününe olan talep
eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisi olacaktır. Tekelci bir firma daha çok mal satabilmek için fiyatı
düşürmek zorundadır. Bu nedenle söz konusu firma için marjinal gelir fiyata eşit olmayacaktır. Eğrinin
diğerinden daha dik olması ücret değişimlerine karşı tekelci bir firmanın tam rekabetçi bir firmadan daha
az duyarlı olduğunu göstermektedir (Biçerli,2013). Şekil 4.6'da denge, ücreti belirleme imkanı olmayan
firmanın emek talep eğrisi ile emek arz eğrisinin kesiştiği A noktasında gerçekleşmekte ve firma LT
kadar işçi istihdam etmektedir. Söz konusu firma ürün piyasasında tekelci değil de tam rekabetçi olsaydı,
denge B noktasında oluşacak, firma L0 kadar işçi istihdam edecekti. Sonuç olarak, diğer şeyler eşitken
tekelci firmalar, tam rekabetçi firmalara nazaran daha az sayıda işçi istihdam ettikleri ifade edilebilir.

4.4.3.Oligopolcü Firma İçin Ücret ve İstihdam Düzeyinin Belirlenmesi
Emek piyasasında denge analizinde gerçek hayatta oldukça sık rastlanan bir piyasa türü olan
oligopol piyasasını incelemek faydalı olacaktır. Oligopol piyasası, endüstrideki üretimin büyük bir
kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı ve firma sayısı, içlerinden birinin kararlarının diğerlerini
etkileyecek kadar az olduğu bir piyasa türüdür ve piyasadaki firmalar üretim, satış, yatırım ve reklam
planlarında karşılıklı bağımlılık içindedirler. Bir firmanın bu değişkenlerle ilgili bir hareketi diğer
firmalarında buna karşılık vermesini gerektirmektedir. Bu tür piyasalarda toplam üretimin büyük bir
kısmını gerçekleştiren az sayıda büyük firma emek piyasasında da etkilidir. Şekil 4.7’de oligopolcü bir
firma için denge ücret ve istihdam düzeylerinin nasıl belirlendiği gösterilmektedir.
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Şekil 4.7. Oligopolcü Firmada Denge ve Ücret
Şekil 4.7'de de görüldüğü gibi oligopolcü firmaya olan emek arz eğrisi L1 istihdam düzeyine kadar sabit
bir ücretten (W0) yatay eksene paralel iken, L1 istihdam düzeyinden sonra pozitif bir eğimlidir. Bunun
anlamı firmanın piyasadaki geçerli ücretten (W0) işsizlerin toplamı kadar işgücünü, ücreti
yükseltmeksizin istihdam edebileceğidir. Nitekim firmanın emek talebi DL0’den DL1’e arttığında,
oligopolcü piyasadaki geçerli ücreti arttırmadan istihdamı L0’dan L1’e arttırabilecektir. A noktasında
firma, piyasadaki işsizlerin tümünü istihdam etmektedir. Oligopolcü firma, istihdamı daha da arttırmak
istiyorsa, başka firmalarda çalışan işçileri kendi firmasına çekebilmek için ücretleri yükseltmesi, W0’dan
daha yüksek ücret (W1) ödemesi gerekecektir. Bu nedenle şekilde emek arz eğrisi X noktasında dirsek
yapan ve o noktadan sonra pozitif bir seyir takip eden bir eğridir. Oligopol piyasasında firmalar arasında
rekabetin şiddeti emek arz eğrisinin, pozitif esneklikte olan kısmının ne kadar dik olacağını da
belirlemektedir. Eğer rekabet şiddetli değilse, yani istihdam talebine karşı firmalardan fazla tercih
olmazsa, emek arz eğrisinin pozitif eğimli kısmı daha az dik olacaktır. Öte yandan, firmalar birbirlerinin
ücret tekliflerine, onu aynen takip ederek veya ondan daha yüksek ücret vererek karşılık verirlerse emek
arz eğrisinin pozitif eğimli kısmı daha dik olacaktır.
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5. BÖLÜM: ÜCRET, ÜCRET TEORİLERİ VE ÜCRET SİSTEMLERİ
Yazar: Levent Şahin
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5.1. Ücret Kavramı
Ekonomik kalkınma, sosyal gelişmişlik, siyasal istikrar ve adalet gibi pek çok hususta birincil
derecede önem arz eden ücret; bir yandan emeği karşılığında çalışan insanların gelirini ve yaşam
düzeylerini belirlerken öte yandan da sanayinin gelişmesine etki eden önemli bir maliyet faktörü olarak
rol oynamaktadır. Aynı zamanda ücret; milli gelirin, toplum içerisindeki farklı gelir grupları arasındaki
dağılımını etkileyen ve bu yönüyle bir ülkedeki sosyal adalet düzeyini belirleyen en önemli
göstergelerden biri olarak çok yönlü önem arz etmektedir (Zaim, 1997).
Toplumsal politikanın temel sorunlarından biri olarak her ne kadar ülkelerin gelişmişlik
düzeylerine göre ekonomi içindeki ağırlığı farklılaşıyor olsa da ücretin, bireyler açısından çok da büyük
farklılıklar teşkil etmediği görülmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan herhangi bir ülkede, işçinin ve
varsa bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçimi tamamen aldığı ücrete bağlıdır. İşçinin, işveren
açsından bir maliyet kalemi olması; buna ilaveten devlet açısından ücret düzeylerinin sosyal havayı,
fiyatları, istihdam hacmi ve potansiyelini, ekonominin gelişme hızını, yatırım ve tasarrufları doğrudan
etkileyen bir temel öğe pozisyonuna sahip olması (Talas, 1997), kavramın oldukça kompleks ve
disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Birçok bilim dalının ilgi alanına giren ücretler özellikle İktisat, Çalışma Ekonomisi, İş Hukuku,
İşletme Yönetimi ve Sosyal Politika’da özel bir önem taşımaktadır. Bu bilim dallarının her birinin ücret
konusuna farklı bakış açılarıyla yaklaşıyor olması, ücrete ilişkin yapılan tanımlamaların da büyük
oranda farklılaşmasına yol açmaktadır (Işığıçok, 2011). Dolayısıyla Sosyal Bilimlerin tüm alanlarını
kapsayacak tek tip bir ücret tanımının yapılması mümkün olmamaktadır.

5.1.1. Ücretin Tanımı
Klasik ekonomik görüş, ücretin serbest ekonomi ve rekabet koşulları içinde ve fiyat kuramı
ilkeleri doğrultusunda oluşabileceğini savunmaktadır. Günümüzde ise işletme yönetimi yahut işletme
ekonomisi gibi alanlar, ücret konusuna daha farklı yaklaşmaktadır. Geçmiş birikimlerin doğal sonucu
olarak daha da açıklığa kavuşan ücretin anlamı içinde bir maliyet öğesinden bahsedilmiştir. Bu noktada
vurgulanması gereken, bu maliyet kavramının çoğu kez insan kavramı ile bağlantılı olarak ve
toplumların ekonomik, sosyal, kültürel düzeyleri ile orantılı biçimde değiştiğidir. Ücret konusunda ele
alınan ölçütlerin çoğu bu maliyet kavramına ilişkin olarak düşünülmekle birlikte, ücret kuramlarında
“emeğin gücü” söz konusu olmuştur ve bu güç ekonomik, nesnel ve duygusal olabilmektedir (Ataay,
2000).
İşletme yönetimi biliminin maliyet ağırlıklı bakış açısına karşın özellikle sosyal politikacıların
ücreti, ekonomik veya hukuki özelliklerinden ziyade, sahip olduğu insani değer perspektifinden
değerlendirmeye çalıştıkları görülmektedir. Onlara göre ücret, çalışanların ve varsa bakmakla yükümlü
olduğu aile fertlerinin çoğu zaman tek geçim kaynağı olarak görülmekte ve bu yönüyle emek unsuru,
diğer tüm üretim faktörlerinden ayrılmaktadır. Bu noktada ücret de şahıs gelir olarak tanımlanmaktadır
(Özaydın, 2012). Sosyal politikanın sahip olduğu bu bakış açısı, ücretin verime ve ihtiyaca göre
şekillenmesi ve bununla birlikte güvence altına alınması gereken temel bir insani hak olduğu
gerçeğinden ibarettir. Buna göre bir taraftan ekonomik bir kavram çerçevesinde herkesin yaptığı işin
değerine göre ücret almasını ifade eden verime göre ücret; öte yandan da sosyal bir kavram olarak salt
çalışanı değil, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine göre değişen miktarlarda ödenen aile
tazminatları ile asgari ücreti de kapsamına alan ihtiyaca göre ücret olgusu ön plana çıkmaktadır (Tokol,
2000).
Ücrete ilişkin farklı tanımlar yapılmaktadır. Yapılan bir tanımda ücret; işletmelerde istihdam
edilen işçilerin emeği karşılığında yapılan ödemedir. Diğer bir ifadeyle, işçinin iş gücünü işverenin
emrine tahsis etmesinin karşılığında ödenen bir bedeldir (Akyıldız 2001). Diğer bir tanıma göre ise
ücret; “düşünsel ve-veya fiziksel emeğini katan işgücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve
(veya) nakdi değer”dir (Benligiray, 2007).
Ekonomik açıdan, “emeğin fiyatı” sosyal politika açısından “çalışanın seçim aracı” iken iş hukuku
açısından “çalışanın fikri ve bedeni faaliyetlerinin karşılığı” olan ücret konusunun (Ataay, 2000), daha
iyi anlaşılabilmesi için farklı bakış açılarıyla ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ekonomistlere göre ücret, bedensel ve/veya zihinsel emeğe üretim faaliyetleri karşılığında ödenen
bedeldir (Bayraktaroğlu, 2003). Geniş anlamda ve ekonomik alanda değerlendirildiğinde ise ücret; “bir
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mal ya da hizmet üretimi için gerekli olan doğal kaynakla, sermaye ve emek gibi faktörlerin bu
sonuncusuna ödenen bedeldir”. İktisatçılar ise ücreti daha kısa ve özlü bir ifadeyle emeğin fiyatı olarak
tanımlamaktadırlar. Ekonomi yasaları, emeği bir mal gibi niteler ve ücretin oluşumunu işgücü arz ve
talebinde arar (Sabuncuoğlu, 1994).
Ücret kavramına bilimsel açıdan yaklaşıldığında, çalışana emeği karşılığında yaratılmasında rol
oynadığı sosyal hasıladan bir pay almasını sağlayan bir faktör fiyatı olarak bakıldığı görülür. Bu nedenle
ekonomik açıdan ücret artışı bir bakıma verimlilik artışına bağlanmaktadır. Bu sebepten dolayı hemen
her dönemde işverenler verimliliği arttırmaya dönük ücret sistemlerinin arayışı içinde olmuşlardır
(Özelmas, 1976).
Hiç kuşkusuz ücret, Anayasa’nın temel konularından birini ve İş Hukuku’nun da başta gelen
sorununu teşkil etmektedir. 1982 tarihli Anayasa’nın 55. Maddesi, “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet,
çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan
yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” demektedir. Anayasanın bu hükmünün iki açıdan
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, Anayasa’nın ücret konusuna sosyal politikasosyal devlet eksenli yaklaşıyor olmasıdır. Görüldüğü üzere devlet, çalışmak isteyenlerin adaletli bir
ücret sistemine sahip olması ve özellikle diğer sosyal yardımlardan da istifade etmeleri için bir otorite
konumunda bulunmaktadır. İkinci bakış açısı ise, ücretin yapılan bir iş karşılığı olarak görülmesidir.
Yani, bir iş karşılığı olmaksızın yapılan yardım ya da ödemeler ücret kapsamında
değerlendirilmemektedir.
Hukuksal açıdan ücret; çalışan ile işveren ilişkilerinde daima ön planda yer almakta olup bu
niteliğinden ötürü çift taraflı akdi bir ilişki yaratır. İşverenin ücret borcu, iş sözleşmesinden doğan temel
borçlarındandır. Bu borcun kaynağını taraflar arasındaki iş sözleşmesi oluşturmakla birlikte; çalışanın,
kendisine ve kendisine bağlı bulunan kişilere bakması zorunluluğu ücrete olan bağımlılığını zorunlu
hale getirir (Demircioğlu ve Centel, 2003).
4857 sayılı İş Kanunu ücreti, “bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler
tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır” şeklinde tanımlamaktadır (İş K. md. 32). Bu bakış
açısıyla ücretin üç önemli unsur taşıdığı rahatlıkla söylenebilir. Bunlardan birincisi, ücretin bir iş
karşılığında ödenmesi; ikincisi, işveren yahut üçüncü kişiler tarafından ödenmesi ve son olarak da para
olarak ödenmesi şeklindedir.
İşletme açısından ücret, maliyetleri etkileyen bir unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sebepten
dolayı işverenler, kendi çıkarlarını ön planda tutarak ücretlerin artırılmasına genelde karşı çıkarak en
azından belli bir düzeyde tutmaya ya da artış hızlarını minimize etmeye çaba gösterirler. İşletme
açısından ücretin tanımı ve kapsamına çalışana net olarak ödenen ücretin yanında diğer ek ödemeler de
dâhil edilmelidir. Bu ek ödemeler; sosyal yardımlar, sigorta primi, işsizlik sigortası, iş kazaları, öğrenim,
tatil günleri, lojman ve diğer sosyal işler için yapılan harcamalardır. Bu harcamalar, çalışana ödenen net
ücretin yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır (Sabuncuoğlu, 1994).
Ücretlerin maliyetleri artırdığı ne ölçüde bir gerçekse ücret artışlarının da verimliliği artırdığı aynı
oranda doğrudur. Görüldüğü gibi ücretle
verimlilik arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Genel
ilke olarak ücret arttıkça verimlilik yükselir ya da çalışanın performansı yükseldikçe aldığı ücret de
yükselmelidir (Sabuncuoğlu, 2000).
İşletmeler piyasada ödenen ücretlerin üzerinde bir ücret politikasını takip etmek suretiyle her
kademede konularında uzman son derece kalifiye çalışan ve yöneticileri istihdam edebilirler. Bu sayede
mevcut çalışanlar da bu uygulamadan memnun kalacak, işlerini en iyi şekilde yapabilmek için var
güçleriyle çalışacaklardır (Gürbüz, 2002). Nitekim buna bir örnek vermek gerekirse, dünyada bilişim
sektörünü öncülerinden olan Microsoft, uyguladığı ücret politikaları ve uygulamalarıyla nitelikli
çalışanların firmada kalmalarını gerçekleştirmiş ve bunun ötesinde bu politika ve uygulamalar,
çalışanlar arasında firmaya karşı bir sadakat yaratmıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ücretin
maliyeti artırıcı etkisinin yanında verimliliği ve sadakat duygusunu da artırdığı unutulmamalıdır
(Bingöl, 2003).
Çalışanın işletmeye yaptığı katkılar karşılığı aldığı ücret, onların yaşamlarını devam ettirmesini
sağlaması yanında işletme içinde statü ve saygınlık da kazandırmaktadır. Ücret yönetimi bu yönleriyle
karmaşık bir görev olması yanında işletme için olduğu kadar çalışan açısından da büyük önem
taşımaktadır (Flippo, 1984).
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Çalışan açısından ücret hem ekonomik hem de sosyal yönü bulunan bir kavramdır. Ücretin
ekonomik yönü, ekonomik gücünü belirlediğinden dolayı çalışanı en çok ilgilendiren yanıdır. Ücret,
çalışan ve onun bağımlılarının (ailesi veya geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler) hemen hemen tüm
gereksinmelerini karşılamada temel amaç olma özelliği taşımaktadır. Birey, kendi çabası ile elde edeceği
ekonomik kaynakları; yiyecek, barınma, tatil vb. gereksinmelerini karşılamada ve diğer hizmetlerden
yararlanmada kullanır. Diğer yandan ücret; çalışanın, işletme ve sosyal yaşantıdaki statüsünü belirleyen
bir faktör niteliği de taşımaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda, güvenlik duygusu, statü, saygınlık
kazanma, toplumsal kabul görme gibi temel gereksinmeler ile yapılan ücret ödemeleri arasında çok
yakın bir ilişki olduğunu ortaya çıkmıştır. Yüksek statü, daha çok saygı daha çok ilgi uyandırdığından
bireyler için değerlidir. Yapılan ücret ödemeleri artıp birey çevresindekilerden daha fazla kazanç elde
ettiğinde, bu bireyin başarılı olma duygusu da aynı oranda gelişmektedir (Ataay, 2000).

5.1.2. Ücretin İlgili Olduğu Kişi ve Alanlar Açısından Önemi
Yukarıda da değinildiği üzere ücretin çok yönlü bir kavram olması, bu kavramın ekonomik ve
sosyal yaşamın hemen hemen tüm alanlarını etkilemesini sağlamaktadır. Bu bağlamda ücretin öneminin
doğrudan ilgili olduğu kişi ve alanlar bakımından incelenmesi yararlı olacaktır.
5.1.2.1. Çalışanlar Açısından Ücretin Önemi
Çalışanın aldığı ücret, çoğunlukla çalışmasının ana nedenidir. Bununla birlikte ücret, birey için
üçlü bir yapı arz etmektedir. Bu unsurlar; ekonomik, psikolojik ve gelişme faktörleridir.
Günümüz toplumlarında bireylerin para ve ücret sözcüklerinden aynı şeyi anladıklarını söylemek
bir kehanet değildir. Çünkü insanlar artık yetişme çağlarından başlayarak “para” gereksinimi ile her an
yüz yüzedirler. Günümüz toplumunda para elde etmenin yolu bir işte çalışmak ve bunun karşılığında bir
kazanç elde etmektir. Ekonomistler, bireylerin paraya niçin fazla değer verdikleri sorusuna yanıt olarak
paranın değişim gücünü gösterirler. Para arzulanan herhangi bir mal veya hizmet ile değiştirilebilir.
Çoğu zaman insan için bir işletmede çalışma; gıda, giysi, ev, kira, mobilya, araba, tatil ve sayısız mal
ve hizmetlere dönüştürülebilecek ekonomik kaynakları elde etme yoludur. Ayrıca, bireylerin maddi
istekleri sonsuzdur ve bunların uzun süreli olarak tatmini oldukça zordur (Ataay, 2000).
Ücretin çalışanlar açısından bir diğer anlam ve önemi psikolojik açıdan oluşmaktadır. Ücret ve
diğer ödemeler, başarı elde etme duygusunun sembolik bir aracını ortaya koyar. Örnek olarak bir masa
başı çalışanı ücret zammı aldığında ücretinde meydana gelen artışı, çabalarının fark edilmesi olarak
görebilir. Bu sayede söz konusu çalışan, işi açısından bir başarı duygusuna ulaşabilir. Bu içsel tatmin,
onun için parayla satın alabileceğinden daha fazla şey ifade etmektedir. Bunun tam aksi bir durum yani
yeterli ücret gelirinin yokluğu, onun tatminsizliğe ulaşmasını sağlayabilir (Bayraktaroğlu, 2003).
Öte yandan, ücret gelirinin bir kişinin diğerlerine göre sosyal sıralamasını ortaya koyan statüyü
sembolize etmesinden dolayı, bir çalışanın temel maddi ihtiyaçları tatmin edilse bile, ücret ve diğer
ödemeler çok kere kendisi için önem arz eder. Bu sebepten dolayı, insanlar kendi ücretlerini sosyal
yapıda hangi konumda olduklarını belirlemek için karşılaştırmaya tabi tutarlar. Ücret geliri,
ödüllendirilmiş bireye sosyal statü ve önem kazandırır. Çalışanın içinde yaşadığı toplumdaki statüsü;
geliriyle satın aldığı ev, araba, elbise gibi sembollerle ölçülebilir (Bingöl, 2003).
Ücret gelirinin bir diğer özelliği, çalışanların performansları ve yetenekleri açısından ne kadar
gelişme göstermiş bulunduklarını ölçmenin bir aracı olmasıdır. Beklenti kuramına göre; bireyler, daha
büyük çabanın daha fazla gelir sağladığını görürlerse ücret gelirlerini artırmak için daha fazla
performans gösterirler. Bununla birlikte, bir kişiyi daha fazla üretmeye motive eden ücret gelirinin
miktarı ve türü başka bir çalışanı motive etmeyebilir (Bingöl, 2003).
5.1.2.2. İşverenler Açısından Ücretin Önemi
Ücret, bir mal ya da hizmetin üretiminde yer alan bir maliyet unsurudur. Her şeyden önce
işletmenin ürettiğinden sağladığı gelirle ödediği ücret arasında organik bir bağ vardır. İşverenin ücret
politikası, ödenen ücretle yeter sayıda ve aranılan nitelikte eleman bulabilmeyi ve onların görevlerindeki
devamlılıklarını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Ücret, hem çalışmayı özendirmeli hem de yatırımları
ve kârı olumsuz yönde etkileyip işletmenin varlığını tehlikeye sokmamalıdır. Bütün bunları birbiriyle
bağdaştırabilmek ise gerçekten çok zor bir iştir (Canman, 2000).
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Yukarıda değinilen bütün bu zorlukların üstesinden gelmek herkesten önce işverenler açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda işverenler tarafından genel kabul gören görüşe göre; maliyete
olan etkisiyle ücretler, firmalar arası, endüstriler arası ve uluslararası rekabete etkili olduğu gibi, işgücü
piyasasındaki nitelikli çalışanları çekmek ve bu tür çalışanların istihdamlarına süreklilik kazandırmak
açısından da çok büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden çalışanlara yeterli düzeyde ücret verilmelidir
(Bingöl, 2003).
5.1.2.3. Sendikalar Açısından Ücretin Önemi
Sendikalar açısından da ücretin önemi çok büyüktür. Bunun sebebi, çoğu durumda sendikaların
başarılarının toplu pazarlık sonucunda işverenden sağladıkları ücret artışlarıyla ölçülmesinden
kaynaklanmaktadır. Sendikalar, toplu pazarlık görüşmelerinde üyelerinin daha fazla gelir sağlamaları
için diğer konulardan daha çok ücretlerin artırılmasına önem verirler. Bunun yanında, özellikle son
yıllarda endüstri ilişkileri alanının dinamik bir yapıya sahip olması sonucu işçi-işveren ilişkilerindeki
kavramların çoğu yeniden tanımlanmış ve yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu durumun en iyi örnekleri
olarak “endüstriyel ilişkiler” yerine “istihdam ilişkileri”nin tartışılmaya başlanması ve “işgücü
eğitimi”nin yerini “çalışanların gelişimi”ne bırakması gösterilebilir. Bu dönüşümler bağlamında
sendikaların ücretlerle olan ilgilerini sadece toplu pazarlıklarda yüksek ücretleri elde etme çabalarıyla
sınırlandırmak yetersiz olacaktır. Günümüzde sendikalar, ücret düzeyleri kadar eşitlik ve adalet ile
birlikte çalışanların bilgilerine, becerilerine, yetkinliklerine ya da performanslarına göre de
ücretlendirilmeleriyle yakından ilgilenmeye başlamışlardır (Benligiray, 2007; Parasız, 1994: 54).
5.1.2.4. Toplum Açısından Ücretin Önemi
Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, ücret düzeylerinin çok önemli bir yere sahip olduğu
görülür. Çünkü bu olgu, toplumda geçerli olan yaşam standardını ve refahı belirlemeye yardımcı olur.
Yüksek ücret düzeyleri, bir yandan daha iyi eğitim kurumları, hastaneler ve çeşitli kamu hizmetlerini
finanse etmede daha büyük vergi gelirini mümkün kılarken öte yandan çalışanların satın alma gücüne
ve bir bütün olarak toplumun ekonomisine ve genel refah düzeyine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra ödenen ücretlerin yıllık toplamı, emek kesiminin milli gelirdeki payını gösterir. Çeşitli iş kollarına
ve gelir gruplarına göre milli gelir incelendiğinde; yıllık ücret ödeme toplamı, ücret karşılığında çalışan
insanların o toplumun geliri içinde ne oranda bir yere sahip olduğunu ortaya çıkarır. Bağımlı çalışanların
ücretleri toplamının milli gelir içindeki payının düşük olması çalışma barışını olumsuz yönde etkilerken,
toplam ücretlerdeki artış, genel verimlilik düzeyindeki artıştan daha fazla olursa ücretlerin enflasyonist
etkisi ortaya çıkmaktadır (Bingöl, 2003).
Hemen her ülkenin çalışan kesiminin büyük bir kısmını oluşturan ücretlilerin gelir dağılımındaki
adaletinin sağlanması toplumsal açıdan çok büyük önem taşımaktadır. Kişisel gelir dağılımında adaletin
sağlanması, bir yandan sosyal barışın ve ekonomik istikrarın güçlenmesini öte yandan da toplumsal
refah ve fırsat eşitliğinin artırılmasını beraberinde getirecektir (Benligiray, 2007).

5.1.3. Ücret İle İlgili Kavramlar ve Türleri
Ücretin farklı bilim dalları, çalışma alanları yahut ilgili olduğu kişiler açısından farklı anlamlar
taşıyan bir bakış açısına sahip olması, farklı ücret kavramlarını ve türlerini de beraberinde getirmektedir.
Bu başlık altında ücret konusu ile ilgili olarak farklı zaman ve durumlarda karşılaşabilecek kavramlar
ve türleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu doğrultuda; ücret haddi - ücret geliri, ücret gideri
– ücret maliyeti, çıplak ücret- giydirilmiş ücret, brüt ücret – net ücret, parasal ücret – gerçek ücret, ayni
ücret – nakdi ücret, kolektif ücret – efektif ücret, geçimlik ücret – yaşayan ücret, asgari ücret, oynak
merdiven (eşel mobil), sosyal ücret (aile ücreti), maaş ve ödül kavramlarına değinilecektir.
5.1.3.1. Ücret Haddi – Ücret Geliri
Literatürde kök ücret, çıplak ücret, baz ücret, asıl ücret tabirleriyle de anılan ücret haddi, “emeğin
belirli bir zaman veya üretim başına elde ettiği para miktarı” olarak tanımlanmakta iken ücret geliri ise,
genel bir kaide olarak “iş süresi ile ücret haddinin çarpımına” işaret etmektedir. Bu tanımlamalardan
hareketle, ücret haddinin genellikle iş seçim sürecinde işin çekici yönlerini değerlendirmede ve toplu
pazarlık aşamasında, ücret gelirinin ise işçi açısından satın alma gücünün ve işveren açısından da üretim
birimi başına işçilik maliyetinin hesaplanmasında önem kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Her
ne kadar ücret haddinin bilinmesi, ücret gelirine ilişkin bir çıktı sunuyor olsa da her zaman için doğru
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ve tam bir fikir vermesi mümkün görünmemektedir (Zaim, 1997). Çünkü ücret hadleri dışında ücret
gelirine etki eden başka unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar; “ücret ekleri”, “yan ödemeler” veya “ücret
eklentileri” olarak da adlandırılmaktadır. Bu eklentilerin içerisinde fazla mesai ücretleri, çalışılmayan
zamanlar için ücret ödenmesi, prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve komisyon gibi ödemeler
bulunmaktadır (Işığıçok, 2014).
Ücret haddi ile ücret geliri kavramları, örnek yardımıyla daha anlaşılabilir kılınacaktır. Buna göre;
saat başına 20 ₺ yahut ürün başına 5 ₺ gibi ifadeler ücret haddini ifade etmektedir. Verilen örnekten
devam edilirse, saat başına 20 ₺ ücret alan bir işçinin günde sekiz saat çalıştığı varsayılırsa, günlük geliri
20 ₺ x 8 saat = 160 ₺ olacaktır. Bu 160 ₺’lik kazanç, işçinin ücret gelirini gösterecektir.
4857 sayılı İş Kanunu da 8. maddesinde, ücret haddini temel ücret olarak ifade etmekte ve “temel
ücret ve varsa eklentileri” şeklindeki düzenlemesi ile çalışılan belirli bir zaman dilimi veya üretilen
parça miktarının parasal karşılığını temel ücret, diğer ödemeleri ise ücret eki olarak değerlendirmektedir.
Bununla birlikte, 37. maddesinin II. bendinde de “asıl ücret” kavramından söz edilerek hafta tatili,
bayram ve genel tatil ücretlerini asıl ücrete yapılan eklemeler olduğu belirtilmektedir (Topalhan, 2010).
5.1.3.2. Çıplak Ücret – Giydirilmiş Ücret
Çıplak ücret ve giydirilmiş ücret kavramları, çoğu zaman ücret haddi ve ücret geliri kavramlarının
yerine kullanılmakla birlikte, özellikle giydirilmiş ücret ile ücret geliri arasındaki farkın belirtilmesi
gerekmektedir. Gerçekten de ücret haddi ile aynı anlama geldiği görülen çıplak ücret; işçinin emeğinin,
işinin veya çalışmasının karşılığında almış olduğu temel veya doğrudan ücreti kapsamaktadır (Ataay ve
Acar, 2013). Ancak, giydirilmiş ücret kavramını, ücret gelirinden ayrı değerlendirmek daha doğru
olacaktır. Çünkü ücret gelirinin içerisinde, ücret ekleri bulunmamakta ve dolayısıyla giydirilmiş ücrete
göre daha dar bir anlam ifade etmektedir. Buna göre giydirilmiş ücret, çıplak ücretin üzerine diğer ücret
kalemleri (ücrete bağlı ödemeler, ücret benzeri ödemeler, ikramiye, prim, komisyon) ile ayni ve nakdi
sosyal yardım ödemelerinin eklenmesiyle bulunan toplam ücreti ifade etmektedir. Daha geniş bir
ifadeyle giydirilmiş ücret, “işçinin belirli bir çalışma karşılığında aldığı ücret gelirine ek olarak prim,
ilave tediye ve ikramiye, yemek yardımı, yakacak yardımı, yol yardımı ve kira yardımı gibi çeşitli
ödemelerin eklenmesi suretiyle bulunan rakamdır” (Topalhan, 2010).
Giydirilmiş ücretin daha çok işletmelerin ücret maliyetleri ve işçilerin ücret gelirlerinin tespitinde,
çıplak ücretin ise işçinin satın alma gücünün tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla
çoğu zaman ücreti ifade ederken işçi ile işveren kesimlerinin farklı davranış kalıpları sergilediği;
işverenlerin beklendiği üzere giydirilmiş ücret, işçilerin ise çıplak ücrete daha fazla önem verdiği
görülmektedir (Ataay ve Acar, 2013).
5.1.3.3. Ücret Gideri – Ücret Maliyeti
Ücret gideri ve ücret maliyeti kavramları, işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Ücret
masrafı yahut ücret harcaması olarak da kullanıldığı görülen ücret gideri kavramı, ücretler için yapılan
ödemeler veya harcamaların toplam tutarını ifade etmektedir. Bu yüzdendir ki ücretler arttıkça ücret
gideri de artacaktır (Ataay ve Acar, 2013).
Ücret maliyeti konusunda ise iki farklı bakış açısının olduğu görülmektedir. Birinci bakış açısına
göre ücret maliyeti, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde giydirilmiş ücretin üzerine sosyal güvenlik
primi işveren payı, işsizlik sigortası primi işveren payı miktarlarının da ilave edilmesiyle bulanan ve
nihai ücret veya işçilik gideri anlamlarına da gelen rakamsal bir büyüklük iken (Topalhan, 2010) diğer
bir bakış açısına göre, işçilik maliyeti anlamına da gelecek şekilde bir oranı ifade etmektedir.
Sözü edilen oran; işçinin üretime, üretim gelirine katkısı ile üretim gelirinden aldığı ücret
arasındaki orandır. Bu şekildeki bir ifade tarzı, ücretlerin verimlilikle ilişkilendirilmesini zorunlu
kılmaktadır. Çünkü ücret gideri sabitken, işgücü verimliliğinin artması ücret maliyetlerini düşürücü bir
etki gösterirken azalması ücret maliyetlerini artıracaktır. İkinci bakış açısı, işletmelerin ücret giderlerine
değil de ücret maliyetlerine odaklanmaları gerektiğine dair bir kanının ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Çünkü eğer ücret giderlerinin artırılması, işçilerin performanslarını ve verimliliklerini de artırıyorsa, bu
durumdan işletmenin önemli bir kaybı olmayacak hatta kazancı bile olabilecektir (Ataay ve Acar, 2013).
5.1.3.4. Brüt (Gayri Safi) Ücret – Net (Safi) Ücret

74

Gayrisafi ücret anlamına da gelen ve işletmenin kasasından çıkan parayı ifade eden brüt ücret
(Zaim, 1997), “işçilerin, çalışma dönemine ait olmak üzere belirlenen ve yürürlükteki düzenlemeler
çerçevesinde kanuni kesintiler yapılmadan önceki nominal ücretlerinin rakamsal büyüklüğüdür”
(Topalhan, 2010).
Safi ücret olarak da adlandırılan ve işçinin cebine giren para miktarını ifade eden net ücret ise
“işletme tarafından belirli bir dönem için ödenen ücret gelirinden vergi, sosyal sigorta primi, sendika
aidatı gibi kesintiler yapıldıktan sonra işçinin eline geçen ücret”e denmektedir. Dolayısıyla brüt ücret
sabit kalsa dahi brüt ücretten yapılan kesintilerin artması işçinin cebine girecek olan net ücreti
düşürecektir. İşçilik maliyetinin hesaplanmasında brüt ücret göz önünde tutulurken işçinin muhtemel
tasarruflarında ve satın alma gücünü tespit etmede net ücretin ön planda tutulduğu görülmektedir
(Işığıçok, 2014).
5.1.3.5. Parasal (Nominal) Ücret – Gerçek (Reel) Ücret
Ödenen ücretin değeri bakımından parasal ücret ve gerçek ücret olarak ikiye ayırmanın mümkün
olduğu ücret konusunda parasal ücret, işçinin eline geçen ücretin ilgili ülke parası ile ifade ettiği değeri;
gerçek ücret ise o ücretin gerçek satın alma gücünü ifade etmektedir (Zaim, 1997). Yani, işçinin almış
olduğu paranın üzerinde yazan nominal değer parasal ücreti tarif ederken bu nominal değer ile satın
alınabilecek mal veya hizmet miktarı ise gerçek ücreti göstermektedir.
Bu durumu, bir örnek yardımıyla daha anlaşılabilir kılmak mümkündür. Buna göre, temel yaşam
kaynağı olan ekmeğin fiyatının 1 ₺ ve bir işçinin de günlük ücretinin 100 ₺ olduğunu varsayalım.
İşçinin, gün sonunda eline geçen paranın nominal değerinin 100 ₺ olduğu ve bu para ile işgünü süresi
sonunda 100 tane ekmek alabileceği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Belirli bir zaman dilimi sonrasında örneğin bir yıl sonra- işçinin günlük ücretinin %50 oranında artış gösterdiğini ve aynı zaman diliminde
ekmeğin de 3 ₺ olduğunu düşünelim. Bu haliyle işçinin günlük ücretinin 100 ₺ ’den 150 ₺’ye
yükseldiğini ancak ekmeğin fiyatının 3 ₺’ye yükselmesinden dolayı işgünü sonunda sadece 50 tane
ekmek alabileceği açık bir şekilde görülmektedir. Bu durumda, işçinin aldığı parasal ücretin artış
gösterdiği halde gerçek ücretinin yani satın alma gücünün düştüğü anlaşılmaktadır.
Her ne kadar işverenler açısından bakıldığında işletmenin kasasından çıkan parasal ücretler
önemliyse de özellikle enflasyonist ülkelerde ve işçiler açısından ücretin parasal değerinden ziyade
gerçek değerinin çok daha büyük anlamlar ifade edeceği unutulmamalıdır.
5.1.3.6. Ayni Ücret – Nakdi Ücret
Ayni ücret, ücretin iktisadi değeri olan mal ve hizmetler şeklinde sağlanan kısmını veya
unsurlarını; nakdi ücret ise ücretin para veya nakit olarak ödenmesini veya bu şekilde ödenen kısmını
ifade etmektedir. Esasen, yasal düzenlemeler de ücretin para ile ödenmesini şart koşmaktadır (Ataay ve
Acar, 2013). 19. yüzyılda özellikle sanayi devriminin en ağır çalışma şartlarıyla yaşandığı dönemde bir
hayli yaygın olduğu bilinen ve Truck sistemi adı da verilen ayni ücret ödemeleri, günümüzde birçok
ülkenin kanunlarınca yasaklanmış bulunmaktadır (Tuna ve Yalçıntaş, 2011).
Günümüzde bir iş karşılığı olmasına rağmen, para ile yapılmayan tüm ödemeler ayni ücret
kapsamında değerlendirilmekte ve sendikaların da özellikle enflasyonist eğilimi ağır basan ülkelerde
ayni ödemelerin artırılması yönünde bir baskı aracı olduğu bilinmektedir. Bu ödemelere örnek verilmek
istenirse; yakacak olarak kömür verilmesi, iş elbisesinin haricinde yılda bir yazlık ve kışlık elbisenin
verilmesi, konut yahut lojman imkanlarının sağlanması, yemek ve taşıma hizmetlerine yönelik verilecek
olan fiş yahut kuponlar gösterilebilir (Topalhan, 2010).
5.1.3.7. Kollektif Ücret – Efektif Ücret
Kollektif ücret, toplu iş sözleşmesi ile tespit edilen ücret ortalaması iken efektif ücret işgücü
piyasasında fiilen oluşan ücret ortalamasıdır (Tuna ve Yalçıntaş, 2011). Buna göre efektif ücret, işgücü
piyasasındaki arz ve talebin karşılıklı etkileşimi sonucunda; kollektif ücret ise doğrudan işçi sendikaları
ile işveren yahut işveren sendikaları arasındaki rekabet ve pazarlık gücü sonucunda ortaya çıkmaktadır
(Işığıçok, 2011).
Genellikle işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, efektif ücretin kollektif ücrete göre daha düşük
düzeylerde gerçekleştiği; refah ve güçlü istihdam dönemlerinde ise efektif ücretin kollektif ücretten daha
yüksek düzeylerde oluşabileceği bilinmektedir. Çünkü efektif ücretin belirleyicisi konumunda, işgücü
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piyasasındaki arz ve talebin mekanik hareketleri bulunmaktadır. Oysaki kollektif ücretin temel
belirleyicisi, doğrudan işçi sendikaları ile işveren yahut işveren sendikaları arasındaki rekabet ve
pazarlık gücüdür. Hiç kuşku yoktur ki güç ve rekabet faktörleri ücretin tek belirleyicisi konumunda da
değildir. Bunun dışında ülkenin ekonomik durumu, işgücünü yapı ve özellikleri, işletmenin kar-zarar
durumu ve genel konjonktür toplu iş sözleşmesi sonucu belirlenecek olan ücreti etkileyecektir. Kollektif
ücret etkileyeceği aşikâr olan bu faktörlerin, efektif ücreti de etkileyeceği ve dolayısıyla aralarında
faktörel bir bağ bulunduğu gerçeği de unutulmamalıdır (Topalhan, 2013).
5.1.3.8. Geçimlik Ücret - Yaşayan Ücret
Doğal ücret olarak da ifade edilen ve klasik iktisatçıların ortaya koymuş olduğu kavramlardan
biri olan geçimlik ücret, çalışanın emeğini tekrar işverene sunabilmesini sağlayacak seviyedeki ücrettir.
Ücretlerin Tunç Yasası’nda da görüleceği üzere, işgücü arzının artmasının paralelinde piyasa ücreti,
geçimlik ücret düzeyine yaklaşma eğilimli; işgücü arzının azalması sürecinde ise geçimlik ücret
düzeyinin üzerine çıkma eğilimlidir. Söz konusu anlayışa göre, böyle bu durum daha rahat yaşam
koşullarına erişilmesini sağlayacak ve zaman içerisinde nüfus, artış ivmesi gösterecektir. Nüfusun artış
ivmesi göstermesi ise işgücü arzını tekrardan artıracak ve piyasa, geçimlik ücret düzeyine geri
dönecektir. Bu anlatımlar ışığında geçimlik ücretin özü itibariyle çalışanların fiziki ve biyolojik
gereksinimlerini ön plana alan ve dolayısıyla onların bir sonraki gün tekrardan çalışabilmelerine yetecek
kadar olan ücret düzeyidir (Çakır, 2006).
Geçimlik ücrete karşılık yaşayan ücret ise çalışanların gereksinimlerini çeşitlendiren ve bir
yaklaşım arz etmektedir. Buna göre yaşayan ücret, geçimlik ücrete ek olarak çalışanların eğitim, sağlık,
kültür ve eğlence gibi gereksinimlerini de içeren bir ücret düzeyini işaret etmektedir (Çakır, 2006).
5.1.3.9. Sosyal Ücret (Aile Ücreti)
Sosyal devlet anlayışının ve buna bağlı olarak sosyal politikaların gelişiminin paralelinde bir
anlayışına sahip olan sosyal ücret (Koray, 2005), ücretlendirmede sadece çalışanın değil, bakmakla
yükümlü olduğu aile bireylerinin de belirli düzeyde geçimini sağlayacak olan bir düzeyini temsil
etmektedir. Bu bağlamda, sosyal ücret kavramı; ücrete ilişkin en alt sınırı oluşturan asgari ücreti de
içeren oldukça geniş kapsamlı bir ücret anlayışını ifade etmektedir (Işığıçok, 2014).
İnsanoğlunun zaman içerisinde ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve artış göstermesi önceleri lüks olarak
kabul edilen yahut en azından ortalama bir kişi ya da ailesi için zorunlu görülmeyen bazı mal ve
hizmetlerin giderek zorunlu bir hale bürünmesi sonucunu doğurmuştur. Böyle bir gelişme de kuşkusuz
ki yaşayan ücretin daha iyiye doğru sürekli olarak gelişen bir içeriğe sahip olmasını zorunlu kılmıştır.
Bu zorunluluk içerisinde de ücretin sosyal bir kimliğe bürünmesi ve çalışanların ve ailelerinin insan
onuruna yaraşır hayat standartlarına eriştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır (Çakır, 2006). Tüm bu
gelişmeler, günümüzde sosyal ücretin ya da diğer bir ifadeyle aile ücretinin çok daha fazla tartışılması
gerekliliğini ortaya koymuştur.
5.1.3.10. Asgari Ücret
Ücrete ilişkin kavramlar arasında en fazla bilinenlerin başında şüphesiz ki asgari ücret
gelmektedir. Gerek yazılı ve görsel basında, gerekse de günlük konuşma dilinde sıklıkla rastlanılan bir
tür olan asgari ücrete ilişkin sosyal ve ekonomik yönleri ağır basan bazı tanımlamalara rastlamak
mümkündür.
Bunlardan biri olan ve ekonomik yönü ağır basan tanıma göre asgari ücret, “birey başına ulusal
gelir düzeyine yani emeğin verimliliğine göre, kişiye yaşama olanakları sağlayabilen bir ücret” iken bir
diğer tanıma göre “işçiye ailesi ile birlikte belirli ve ilerlemiş bir toplumda kabul edilebilir bir yaşam
düzeyi sağlayan ücrettir” (İnce, 1990). Daha kapsamlı ve güncel bir tanıma göre ise, “bir yandan işçiye
sosyal bakımdan uygun asgari yaşam düzeyi sağlamaya elverişli olan, öte yandan da işverenleri daha
düşük ücret ödemekten alıkoyan ve zorunlu niteliği olan bir ücrettir” (Talas, 1997)
2004 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asgari Ücret Yönetmeliği’nin
dördüncü maddesinde asgari ücret, “işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda,
konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde
karşılamaya yetecek ücret” olarak tarif edilmektedir (Asgari Ücret Yönetmeliği, 2004). Uluslararası
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Çalışma Örgütü ise asgari ücreti, “işçiye uygun yaşama normları sağlayacak bir ücretin garanti edilmesi”
olarak tanımlamaktadır (Topalhan, 2010).
Asgari ücret, ücretin en alt sınırını oluşturduğundan ötürü tespit edilen bu rakamın altında bir
ücretin bireysel yahut toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla işçi olarak
çalışan her bir kişi asgari ücret miktarında veya daha üzerinde bir miktarda ücret almaya hak
kazanmaktadır. Asgari ücretin altında bir ücret ödemesi için pazarlık yapılamayacağı gibi, böyle bir
ödemenin yapılması da mümkün değildir. Bu durum işçi açısından iki açıdan önem taşımaktadır.
Bunlardan birincisi, işverenlerin sosyal damping uygulamalarının önüne geçilmesi ve ikincisi de işçi ile
işveren arasındaki haksız rekabetin ortadan kalkmasına yardımcı olmasıdır (Özaydın, 2012).
Günümüzde hizmetler sektörünün büyümesi ve bunun paralelinde ücretli olarak çalışanların
sayısının toplam çalışanlar içerisinde gelişmiş ülkelerde %80-85’lerin, gelişmekte olan ülkelerde ise
%60-65’lerin üzerine çıkması, insan onuruna yaraşır bir hayatın temel güvencesi olan asgari ücretin
önemini bir kat daha artırmaktadır. Hiç kuşku yoktur ki özellikle gelişmiş ülkelerde ücret ortalamaları
insanların yaşamlarını daha rahat devam ettirebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri açısından daha
yeterli bir düzeyde bulunmaktadır. Buna karşın iktisadi ve sosyal gelişmişlik düzeyi henüz yeterli hale
ulaşmamış ülkelerde asgari ücret çok daha büyük önem arz etmektedir.
Asgari ücretin en önemli amaçları arasında; düşük gelirli işçileri daha iyi ve insanca yaşam
standartlarına kavuşturmak, pazarlık güçleri görece düşük olan işçilerin bu özelliklerinden dolayı
karşılaşabilecekleri sakıncaları minimuma indirgemek, ücretlerin aşağıya çekilmesi yönündeki rekabeti
ortadan kaldırmak, özellikle iktisadi kriz yahut durgunluk dönemlerinde ücret ve fiyatların çok güçlü bir
şekilde aşağıya düşmesini engellemek ve tüketim eğilimi yüksek olan ancak düşük bir gelir düzeyine
sahip olan kişi ya da grupların satın alma güçlerini artırmak ve dolayısıyla ekonomik gelişmeyi teşvik
etmek bulunmaktadır (Tokol, 2000).
Son olarak asgari ücretin temel özelliklerine değinmekte de fayda görülmektedir. Buna göre
birinci olarak asgari ücret her şeyden önce bağlayıcıdır. Yani, mevzuat hükümleri ile belirlenerek
yürürlüğe konulduğunda zorunlu bir ücret uygulaması haline gelmektedir. İkinci olarak asgari ücret, işin
ve çalışanın niteliklerinden bağımsız olarak tespit edilmektedir. Bunun anlamı; asgari ücretlerin tespiti
aşamasında, işin yürütüm koşulları, gerektirdiği bedensel yahut düşünsel güç, çalışma ortamı gibi işin
nitelikleri ile eğitim düzeyi, kıdemi, deneyimi gibi bireysel nitelikler göz önünde bulundurulmazlar.
Üçüncü özellik, asgari ücretin sadece işçi statüsü altında çalışanları kapsaması iken dördüncüsü milli
gelirin adil bir şekilde bölünmesine yardımcı olan bir sosyal politika aracı olmasıdır. Gerçekten de asgari
ücret, milli gelirin daha adil bir şekilde paylaşılarak yeniden dağıtılması açısından büyük önem
taşımaktadır. Asgari ücretin beşinci önemli özelliği, parasal nitelikteki bazı yardımlar ile ikramiye ve
tazminat hesaplarında ölçüt olarak kullanılmasıdır. Son olarak asgari ücretin çeşitli alanlara doğrudan
veya dolaylı yansımalarının olduğundan bahsetmek gerekecektir (Işığıçok, 2011).
5.1.3.11. Oynak Merdiven (Eşel Mobil)
Ücretlerin gerçek satın alma gücünün hukuk kuralları ile seçilen ekonomik bir göstergeye
bağlanarak sabit tutulması olarak tanımlanan oynak merdiven/eşel mobil; ücretin endekslenmesi,
otomatik endeksleme, oynak ücretleme gibi isimlerle de anılmaktadır. En önemli hedefi, ücretin
yükselen fiyatlara uyumunu sağlamak olan oynak merdivenin işçiler açısından faydası ise kuşkusuz ki
ücretin satın alma gücünün yani reel ücretlerin sabit tutulmasını ve bu sayede enflasyona karşı bir
korumanın gerçekleştirilmesini sağlamaktır (Tuna ve Yalçıntaş, 2011).
Yukarıda da ifade edilmeye çalışıldığı gibi oynak merdivenin nihai hedefinde işçi ve işçilerin
bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin enflasyona karşı korunması bulunmaktadır. Belirli bir ücret
düzeyiyle hayatlarını devam ettirmeye çalışan bu grupların enflasyonist bir ortamda ücretleri sabit iken
satın alabileceği mal ve hizmet miktarı azalacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Dolayısıyla, oynak
merdiven uygulamasıyla herhangi bir sözleşmeye gerek duyulmadan ücretlerin ayrı oranda artırılması
söz konusu olmaktadır.
Oynak merdiven uygulamasında başlangıçta ekonomik gösterge olarak üretilen bir mal ya da
hizmetin fiyatı seçilirken daha sonraki uygulamalarda fiyat endekslerinden yararlanılmaya başlanmıştır.
Gerçekten de ilk uygulandığı yıllarda belirli bir işyeri veya işkolunda üretilen bir ürün ya da hizmetin
fiyatının belirli bir dönemde çoğalma oranı, o işyeri ve işkolunda çalışanların ücretlerine de aynı oranda
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kendiliğinden otomatik olarak yansıtılarak ücretlerin reel değeri korunmaya çalışılmıştır. Geçmiş
dönemlerde İngiltere’de demir çelik sanayinde çalışanların ücretlerinin veya Avustralya’da dokuma
sektöründe çalışanların ücretlerinin bu yolla korunduğu bilinmektedir. Yakın geçmişe kadar ise oynak
merdiven uygulaması genellikle ücret gelirlerinin hayat pahalılığını gösteren bir endekse bağlanması ve
endeksteki artış oranında ücret gelirlerinin de otomatik olarak artırılması şeklinde uygulanmıştır
(Işığıçok, 2011).
Özellikle, II. Dünya Savaşı’ndan sonra pek çok ülkede uygulanmaya başlanan oynak merdiven
sistemi 1970’li yıllarda özellikle Batı Avrupalı ülkelerin de bu sisteme dâhil olmasıyla daha da yaygın
bir uygulama haline dönüşmüştür. Ancak, 1980’li yıllardan itibaren merkezi toplu pazarlık sistemine
sahip olan ülkelerin bu sistemden vazgeçmeye başlamaları, sistemin askıya alınması veya ılımlı ücret
artışlarının tercih edilmesi gibi pek çok gerekçeden ötürü oynak merdiven sistemi terk edilmeye
başlanmıştır (Işığıçok, 2011).
5.1.3.12. Maaş
Düzenli aralıklarla (hafta, ay, yıl) ödenen bir para toplamı olan maaş; başarılan çalışmalara değil,
zamana bağlıdır. Gerek Türkiye’de gerekse de pek çok ülkede ücret ve maaş kavramlarının aynı
anlamlara gelecek şekilde kullanıldığı görülmektedir. Esasen teorik olarak maaş da bir ücrettir (Zaim,
1997). Ancak maaş, genellikle yönetsel ve profesyonel işlerde çalışanlara ücret ise işçilik işlerinde
çalışanlara yapılan ödemeler için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, maaşlar genellikle daha uzun (aylık
veya yıllık) süreler esas alınarak belirlenir ve maaşlı işler ağırlıklı olarak daha güvenceli ve yüksek
statülü olarak algılanır. Çoğu zaman ödeme garantili ve sabit bir tutarı ifade eden maaş ödemelerinin,
aylık dönemler itibariyle yapılmasından ötürü Türkiye’de “aylık” olarak da adlandırılmaktadır (Ataay
ve Acar, 2013).
5.1.3.13. Ödül
Özellikle yabancı literatürde ödül ile ücret kavramlarının birbirlerinin yerine geçecek şekilde
yahut tamamlayıcısı niteliğinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu doğrultuda, ödül kavramı işçinin
çalışması karşılığında sağladığı maddi olan ve olmayan tüm yararları kapsarken ücret ise parasal olarak
ödenen ve ölçülebilen maddi yararları ifade etmektedir. Bu genel ayrım dışında, özellikle Türk yazınının
ve uygulamasının ödül ve ücret kavramlarına farklı anlamlara yüklemeye çalıştığı görülmektedir. Buna
göre ücretin; işçinin olağan işi ve çalışması karşılığında, genellikle düzenli olarak sağlanan maddi
yararları kapsadığı, buna karşın ödülün ise işçinin olağan dışı başarı ve katkılarının karşılığında ve
düzenli olmayan şekilde sağlanan maddi ve maddi olmayan yararları şeklinde ifade etmek yanlış
olmayacaktır (Ataay ve Acar, 2013).

5.2. Ücret Teorileri
İktisadi ve sosyal olguları açıklamaya yönelik varsayımların geliştirilmesi ve bu varsayımların
reel hayatta sınanması, bilim dünyasının kuşkusuz en fazla uğraş gösterdiği alan olsa gerek. Bu
sebeptendir ki çalışma hayatının en önemli unsurlarının başında gelen ve işçinin yegâne geçim kaynağı
olan ücretin de nasıl oluştuğuna dair pek çok düşünür kafa yormuş ve çalışmalar yapmıştır. “Ücret
Teorileri” adı verilen ve genel olarak ücretlerin oluşum düzeylerine ilişkin genellemelerin yapıldığı
çalışmalar üzerinde tam bir fikir birliği olduğunu söyleyebilmek zordur. Esasen, fikir birliğine
varılmasının zaten çok da kolay olmadığı daha başında ücretin çok yönlü bir kavram olmasından
kaynaklanmaktadır.
Ücret teorileri adı altında tam bir fikir birliğine varılamamasının diğer bir önemli nedeni,
teorilerin ortaya atıldığı dönemin kendine has bazı yapısal özellikler barındırmasıdır. Dolayısıyla her bir
teori, esasen ortaya çıktığı dönemin özelliklerini daha güçlü bir şekilde yansıtmakta ve zaman ilerledikçe
geçerliliğini yitirmemekle birlikte önemli yetersizliklere maruz kalabilmektedir. Bununla birlikte,
ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ve sahip oldukları tarihsel birikimlerin iktisadi, sosyal, ekonomik,
ekolojik, kültürel, siyasal yahut demografik açıdan önemli farklılıklar gösteriyor olması, teorilerin farklı
yönleriyle sorgulanması sonucunu doğurmaktadır.
Klasik iktisat penceresinden ücret konusuna yaklaşan teorilerden önce Eski Yunan, Mısır ve
Endülüs topraklarında farklı düşünürlerin emek, işgücü ve kazançları hakkında farklı yorumlara sahip
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oldukları bilinmektedir. Ancak, genel itibariyle ücret teorilerine ilişkin ilk sistem çalışmalarının,
işgücünün kitleler halinde çalışma hayatına katılması ile yani 18. yüzyılın son çeyreği itibariyle
İngiltere’de gerçekleştiği kabul edilen Sanayi Devrimi sonrası Klasik İktisat penceresinden yapılmaya
başlandığı söylenmelidir (Lordoğlu, 2012).
Kitlesel üretim döneminden bugüne dek ortaya atılan ücret teorilerine ilişkin tek bir
sınıflandırmanın olmadığı daha önce de söylenmişti. Ancak bugüne kadarki ücret teorilerine ilişkin
literatür tarandığında üzerinde tam bir fikirblirliği olmamakla birlikte genel olarak ikili bir ayrımın
yapıldığı görülmektedir. Bunlar; 19. yüzyılda ortaya atılan “Geleneksel (Klasik) Ücret Teorileri” ile 20.
yüzyılda ortaya atılan “Modern (Çağdaş) Ücret Teorileri”dir.

5.2.1. Geleneksel Ücret Teorileri
18. yüzyılın sonlarına doğru Adam Smith tarafından temelleri atılan Klasik İktisat Okulu, 19.
yüzyılda ücret teorilerini geliştirmeye başlamıştır. Bu ücret teorileri arasında en fazla öne çıkan üç
yaklaşım arasında, Doğal Ücret Teorisi, Ücret Fonu Teorisi ve Artık Değer Teorisi bulunmaktadır.
5.2.1.1. Doğal Ücret Teorisi
Liberal düşünürlerden Cantillon, Turgot ve Smith tarafından ortaya atılan ve daha sonra Ricardo
tarafından geliştirilen Doğal Ücret Teorisine göre ücret, “bir işçinin yaşamını sürdürebilmesi için en çok
gerekli olan tüketim mallarını sağlamaya yeten ve işçiye emeğinin karşılığı olarak verilen para veya
mal” olarak tanımlanmıştır. Şu halde, ücret düzeyini belirleyen temel etkenin işçinin bedensel
gereksinimleri olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Smith’e göre ücret öyle bir düzeyde bulunmalıdır
ki işçi yaşamını sürdürebilmeli, tabir-i caizse bir sonraki günü görebilmeli ve soyunu devam ettirip
gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı işgücünü sağlayabilmelidir. Şayet ücret, böyle bir düzeyin altında
oluşursa işçi soyunu devam ettiremeyecek ve birinci kuşaktan sonra yok olmaya mahkûm kalacaktır
(Talas, 1997).
Diğer önemli bir Klasik İktisatçı olan Turgot ise, Smith’in salt geçimlik bakış açısını bir nebze
olsun daha geliştirmiş ve ücretin, işçinin fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra diğer sosyal ve kültürel
gereksinimlerini de karşılayacak, işsiz kaldığında veya hastalanması durumunda hiç olmazsa bir süre
yaşamını devam ettirmesini mümkün kılacak tasarruftan onu yoksun bırakmayacak bir düzeyde olması
gerektiğini ileri sürmüştür. Keza bu teorinin bir diğer yapı taşı şahsiyeti olan Ricardo da Turgot’a benzer
şekilde, ücretin sadece fizyolojik ihtiyaçları karşılama noktasında görev görmemesi, bunun yanında
işçinin ve ailesinin bazı temel ihtiyaçlarını da karşılaması gerektiğini söylemiştir (Talas, 1997).
Doğal ücret teorisi, Klasik İktisatçılar tarafından tıpkı işgücü arzı ve talebi gibi konularda olduğu
gibi, Malthus’un nüfus teorisi ile ilişkilendirilmiştir. Malthus’un nüfus teorisi, insanoğlunun temel
sorununun doğurganlık ile üretim kapasitesi arasında olduğunu söylemektedir. “Nüfusun İlkeleri
Üzerine Denemeler” adlı eserinde Malthus, teorisini şu esaslara dayandırmıştır (Lordoğlu ve Özkaplan,
2007):
- Nüfus artışı, geçimlik mallara göre sınıflanmıştır.
- Büyük bir engel yok ise geçimlik malların artışı nüfusu artıracaktır.
- Açlık, sefalet, savaş gibi nüfusun artışını engelleyen etkenler aynı zamanda ölüm oranlarını da
artıran unsurlardır.
- Nüfus artışı geometrik dizide artmakta iken gıda maddeleri üretimi aritmetik dizide artmaktadır.
Malthus’un nüfus teorisi ile ilişkilendirilen doğal ücret teorisine göre ise, doğal ücretle piyasa
ücreti uzun dönemde aynı noktada mutlaka buluşacaktır. Çünkü herhangi bir nedenden ötürü piyasa
ücreti artış göstererek doğal ücretin üzerine çıkarsa emek arzının artışı normal olacak ve ücretler de
tekrar doğal ücret düzeyine inecektir. Çünkü yüksek ücretler, bir süre sonra nüfus artışı nedeniyle emek
arzını artıracak ve bu durumda emek talebi emek arzını karşılayamayacak ve işsizlik sorunu ile birlikte,
ücretler tekrardan doğal ücret düzeyine gerileyecektir. Bununla birlikte, herhangi bir nedenle piyasa
ücret düzeyi doğal ücret düzeyinin altına indiğinde, işçiler kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu
aile bireylerinin temel gereksinimlerini karşılayamayacaktır. Bu durum bir sefalet ortamı doğuracak ve
sağlıklarını kaybedecek, hastalıklara karşı koyamayacak ve emek arzı da azalacağından ötürü ücretler
yine doğal ücret düzeyine yükselecektir. Bu nedenle, kısa dönemde piyasa ücreti geçici olarak doğal
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ücret düzeyinin altında veya üstünde seyretse de uzun dönemde tekrar aynı noktada buluşacaklardır
(Gündoğan ve Biçerli, 2003).
Klasik iktisatçılar tarafından ileri sürülen doğal ücret teorisi, bir hareket ve eylem adamı olan
sosyalist Ferdinand Lasalle tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve insafsız bir Tunç Kanunu olarak
nitelendirilmiştir. Doğal ücretin sadece işçinin ve ailesinin asgari fizyolojik ihtiyaçları karşılayacak
düzeyde olduğunu belirtmiş ve nüfusun da özellikle fakir aileler içinde hızla arttığından dolayı doğal
ücretin hiçbir zaman yükselemeyeceğini söylemiştir. Bu düşünceden hareketle Laselle, işçilerin yaşam
düzeylerinin ve refahlarının iyileştirilmesinin olanaksız olduğunu, o halde var olan ekonomik ve sosyal
düzenin değişmesinin gerekli olduğu sonucuna varmıştır (Talas, 1997).
Teori; ortaya atıldığı dönemde yankı uyandırmakla birlikte, pek çok yönden de eleştirilere maruz
kalmıştır. Bu eleştirilerin başında, teorinin Malthus’un nüfus teorisine dayandırılması gelmiştir. Bir
başka eleştiri; teorinin, evlenme ve doğumların gelirle orantılı olarak artıp azalacağı yönündeki
öngörüsüne yönelik olmuştur. Yıllar göstermiştir ki refah düzeyi arttıkça doğum oranları azalmakta
yahut oldukça yoksul kesimlerde tam tersine doğurganlık oranları yüksek çıkabilmektedir. Son olarak
bu teorinin, 20. yüzyılda Batı topraklarındaki nüfus artışıyla birlikte gelişen ücret artışlarını
açıklayamadığı da görülmüştür (Gündoğan ve Biçerli, 2003).
5.2.1.2. Ücret Fonu Teorisi
Ücret fonu teorisinin ortaya çıkışı, Smith’e kadar geri götürülüyor ve James Mill ile Senior’un da
üzerinde çalıştığı biliniyorsa da esas geliştiricisinin John Stuart Mill olduğu kabul edilmektedir. Ücret
fonu teorisinin en fazla ön plana çıkan özelliği, doğal ücret teorisinin kısa vadedeki değişimleri izah
edemeyişinin negatif etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmasıdır (Zaim, 1997).
Bu teoriye göre ücret düzeyi, işgücü potansiyeli ile herhangi bir ülkede ücretler için girişimciler
tarafından ayrılmış bulunan sabit bir fon arasındaki ilişkiyi belirler. Buna göre ücret düzeyi, bu sabit
fonun işçi sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. Mantık çerçevesinde işçilere ödenecek olan ücretin
artması için ya fonun işçi sayısına oranla daha hızla artması ya da işçi sayısının azalması gerekmektedir.
Fakat teorik olarak fon sabit olduğundan, fonun işçi sayısından daha hızlı artması mümkün
görülmemektedir.
O halde, ücretlerin yükselmesi için tek yol işçi sayısının azalması olarak
görülmektedir. Bu nedenle John Stuart Mill tarafından geliştirilen bu teorinin de Malthus’un nüfus
teorisine dayandırıldığına dair yoğun bir şekilde eleştirildiği görülmektedir. Olağan bir işçi sayısının
artışı ise fonun daha fazla işçi tarafından paylaşılması anlamına gelecektir ki bu da ücretlerin düşmesini
beraberinde getirecektir Nitekim Mill de daha sonraki yıllarda başlangıçtaki sabit fon tezini bir tarafa
bırakmış ve fonun sadece bir ülkedeki girişimciler tarafından değil, aynı zamanda işçilerin de etkisiyle
oluştuğunu ve dolayısıyla fonun değişebilir olduğunu belirtmiştir (Gündoğan ve Biçerli, 2003).
Teoride bahsedilen fon, daha önce yapılmış tasarruflardan ve önceki döneme ait karlardan
oluşmaktadır. Bu noktada önemli olan, işverenin nasıl bir davranış kalıbı benimseyeceğidir. Çünkü
işverenlerin diğer ihtiyaçlar için yapacakları harcamalar, işçilere ayrılacak fon miktarını da
belirleyecektir. Şayet işverenler işçiler yerine makine ve teçhizata yatırım yapmayı düşünürler ise ücrete
ayrılacak fon miktarı ve işçi ücretleri küçülecektir. Buna karşın, emek yoğun çalışmanın kendileri için
daha verimli ve karlı olacağına kanaat getirirlerse bu sefer ücretlere ayrılacak olan fon büyüyecek ve
ücretler yükselecektir (Kaymaz, 2010)
Hiç kuşkusuz Klasik İktisat penceresindeki bu teoriye de yoğun eleştiriler yapılmıştır. Bunlardan
en önemlisi, belirli bir zamanda ücretleri ödemek için mevcut para miktarı ve işgücü hacminin sabit
kabul edilemeyeceğidir. Çünkü gerek işgücü hacmi gerekse de ücretler için ayrılmış olan fonlar pek çok
çevresel faktörden ötürü esnek bir yapıya sahiptirler (Işığıçok, 2011).
5.2.1.3. Artık Değer Teorisi
19. yüzyılda sosyalizmin bilimsel ve eylemsel lideri olan Karl Marks tarafından geliştirilen Artık
Değer Teorisi, geleneksel ücret teorisinin sonuncusudur. Bu teoride Marks, işçinin sermayedar
tarafından istismar edildiğini ve kâr ile faizin ücretten alınmış haksız gelirler olduğunu ispat etmeye
çalışmaktadır (Zaim, 1997). Gerçekten de Marks’a göre ücret; emeğe değil, emek gücüne ödenmekte
olan fiyattır. Söz konusu emek gücü, işgücü piyasasına giren bir mal gibi emeğini arz eden tarafından
satılan, işveren tarafından da satın alınan bir olgudur (Talas, 1997).
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İşgücü arz ve talebine dayandırılmadan sistematize edilmiş bulunan artık değer teorisi, pek çok
sosyalist düşünür tarafından da ele alınmasına rağmen, analitik bir sistem dâhilinde Marks tarafından
geliştirilmiştir. Bu teorinin esas vurgusu, “işçinin çalışma saatinin bir kısmının, işverene karşılıksız
olarak aktarması (sömürü) esasına dayalıdır. Emek, karşılığını alamadığı çalışma saatleri sayesinde artık
değeri yaratmaktadır.” (Lordoğlu, 2012).
Marks’a göre artık değer, emeğin kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki farktır. Emeğin
kullanım değeri, emeğin fiilen çalıştığı süre içerisinde ürettiği değerdir. Örneğin işçi günde 8 saat
çalışıyorsa bu süre içinde işçi tarafından yaratılan değer emeğin kullanım değeridir. Ancak işçi yarattığı
bu değerin tümüne sahip olamaz. Çünkü ona ödenen ücret ancak onun ve ailesinin asgari düzeyde
geçimini sağlayabilecek kadardır. Bu da emeğin değişim değeri olarak adlandırılır. Yani emeğin değişim
değeri, emeğin kendini yeniden üretebilmesi için satın alabileceği malların değerine eşittir. Yukarıdaki
örneğe yeniden dönersek 8 saat çalışan işçinin bu sürenin 3 saatlik bölümünde kendi değerini yeniden
ürettiği varsayılacak olursa kalan 5 saatlik çalışma karşılığı üretilen ve karşılığı ödenmeyen bu değer
parçası Marks’a göre kapitaliste gider ve artık değer olarak adlandırılır (Gündoğan ve Biçerli, 2003;
Akyıldız, 2013).
Marks’ın artık değer teorisi bir anlamda şu şekilde okunmalıdır: İşverenlerin herhangi birini işçi
olarak yanında çalıştırması için kendi tükettiklerinin üstünde ona ait olan bir fazla bırakacak büyüklükte
bir şey üretmesi gerekmektedir. Yani, işçi sadece üretimde bulunmakla kalmayıp bunun yanında,
kendisini çalıştıran kimsenin eline geçen bir “fazla”, yani bir artık değer de üretmek zorundadır. Aksi
halde, bir kimsenin bir başkasını çalıştırması için bir sebep olmayacaktır. Bu çerçevede, işçinin ancak
kendisini çalıştırana kalacak bir “fazla” yarattığı sürece iş bulabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır
(Topalhan, 2013).
Herhangi bir işverenin emeğini satın aldığı işçiden bir artık değer elde etmesi için üç yoldan birini
ya da bunların bileşimini kullanması gerekmektedir. Bunlar; işgününün uzatılması, işçinin reel ücretinin
düşürülmesi ya da emeğin verimliliğinde bir yükselme meydana getirilmesidir. Şayet işçi, bir günde 8
saat yerine 10 ya da 12 çalıştırılıyorsa fazladan çalıştığı 2 veya 4 saatlik zaman dilimi artık iş zamanı
olur. Bütün bu artık iş zamanları şüphesiz ki işverene kalır. Marks, bu şekilde elde edilen artık değere
mutlak artık değer adını verirken reel ücreti düşürmek ve emeğin verimliliğinde bir artış sağlama
şekliyle elde edilen artık değere ise nispi artık değer adı vermektedir.
Karl Marks, işçilerin işverenler tarafından nasıl sömürüldüğünü yukarıda olduğu gibi anlattıktan
sonra, ücretlerin niçin asgari düzeyin üzerine çıkamayacağı ve dolayısıyla yoksulluğun ve sömürü
düzeninin nasıl devam edeceğinin de açıklamasını yapmıştır. Esasen Marks, ücret teorisiyle daha önce
Ricardo tarafından geliştirilen ve emek arzı ile ücretler arasında ilişki kuran bakış açısına göre hareket
etmiştir. Bir anlamda ücretlerin uzun dönemde asgari geçim düzeyini aşamayacağını belirtmiştir.
Bilindiği üzere, Ricardo doğal ücret teorisini yapılandırırken temel hareket mekanizmasını Malthus’un
nüfus teorisinden almıştır. Ancak Marks, bu bakış açısına şiddetle karşı çıkarak onun yerine başka bir
kavramı ortaya atmıştır. Bu kavram hiç kuşkusuz ki yedek işsizler ordusundan başka bir şey değildir.
Yedek işsizler ordusu sayesinde işgücü piyasasında emek arzı, emek talebinden fazla olmakta ve bu da
ancak asgari geçim düzeyinde bir istihdamı olanaklı kılmaktadır. Yani emek arzı, talebi bir türlü
yaklaşamadığından ötürü ücretler yükselememektedir (Gündoğan ve Biçerli, 2003; Talas, 1997).
Bu teoriye yöneltilen eleştirilerin başında, ücretlerin asgari geçim düzeyini aşamayacağı görüşü
yatmaktadır. Klasiklerin doğal ücret teorisine dayandırılan bu bakış açısı, zaman içerisinde kapitalist
üretim sistemlerinin uygulandığı ülkelerdeki ücretlerin çoğu zaman bu düzeyin üzerinde oluşması ve
işçilerin sendikalar vasıtasıyla ücretler üzerinde etkili olmaları gibi nedenlerle büyük oranda etkisini
kaybetmiş bulunmaktadır (Gündoğan ve Biçerli, 2003).

5.2.2. Modern (Çağdaş) Ücret Teorileri
20. yüzyılda geliştirildiklerinden dolayı 20. yüzyıl teorileri olarak da adlandırılan modern ücret
teorileri arasında en fazla bilinenleri marjinal verimlilik teorisi, pazarlık gücü teorisi, satın alma gücü
teorisi ve etkin ücret teorisidir. Bunların haricinde son yıllarda gündeme gelmeye başlayan diğer bazı
modeller de bulunmaktadır. Bunların başlıcaları arasında; içeridekiler-dışarıdakiler modeli, ikili işgücü
piyasası modeli, zımni sözleşme modeli bulunmaktadır.
5.2.2.1. Marjinal Verimlilik Teorisi
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19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan gözlemler sonucunda, o güne değin kabul görmüş bazı görüş
ve teoriler tartışılmaya ve değişmeye başlamıştır. Özellikle nüfus ve yaşam standartları arasındaki
ilişkilerin farklılaşması ve bu bağlamda yaşam standartlarının gelişmesi ile nüfus artış hızının azalması,
göçmenler hariç tutulursa ücretlerde meydana gelen bir artışın emek arzını azaltabilmesi, yüksek ücret
düzeylerinin işçinin verimliliğini de artırması gibi ezber bozan bazı gelişmeler ücret teorilerinin de
tekrardan gözden geçirilmesini mecbur kılmıştır (Zaim, 1997).
Walker, Von Thünen, J.B. Clark, Marshall ve Aftailon gibi iktisatçılar tarafından geliştirilen
marjinal verimlilik teorisi, pek çok yönden tartışılmasına ve bünyesinde bazı eksiklikleri barındırmasına
rağmen, kısa ya da uzun dönemde ücret düzeylerinin oluşmasını en iyi açıklayan ve dolayısıyla bugün
hala üzerinde en fazla durulan teoridir (Talas, 1997). Neo-klasik İktisadın kullandığı temel bir kuram
olarak temelinde piyasada rekabetin kusursuz olduğu varsayımı ile azalan verimler kanununa
dayanmaktadır. Buna göre, kısa dönemde kapital stoku sabit kalmak üzere bir işletmenin kullandığı
emek miktarı arttıkça emeğin marjinal verimliliğinin giderek azaldığı yani her ilave işgücü kullanımının
üretimi azalan bir oranda artırdığı kabul edilmektedir (Akyıldız, 2013).
Tam rekabet koşullarında ücretlerin arz ve talebe göre belirleneceğini kabul eden marjinal
verimlilik teorisine göre (Lordoğlu ve Özkaplan, 2007), işverenin; işletmeye almış olduğu son işçinin
ürettiği değer, bu işçinin kendisine olan maliyetini karşıladığı sürece işçi alımına devam edeceği
varsayılmaktadır. Bu noktadan sonra işe alınacak her bir işçinin maliyeti, o işçinin ürettiği malın değerini
aşacağından ötürü işveren ilave işçi almayacaktır. Çünkü hiçbir işveren bir işçisine verimliliğinin
üzerinde ücret ödemeye razı olmayacaktır. Sonuç itibariyle; ücretin, verimlilik düzeyi en düşük olan
işçinin almış olduğu ücrete göre tespit edileceği ve dolayısıyla üretim sürecine dahil olan en son işçinin
toplam çıktıda yarattığı değişiklik olan marjinal verime eşit olacağı görülmektedir. Bu noktada marjinal
verimlilik teorisinin, belirli bir istihdam seviyesinde ücretlerin çıkabileceği en yüksek düzeyi yani tavanı
belirlediği de bilinmektedir. Bu tavan, verimliliği artırmak suretiyle yükselmedikçe ücret düzeyinin
artması mümkün görülmemektedir (Gündoğan ve Biçerli, 2003).
Her ne kadar bugün hala üzerinde en fazla durulan ücret teorisi olsa da marjinal verimlilik teorisi
de pek çok yönden sert eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştirilerden birine göre (Lordoğlu ve Özkaplan,
2007), işverenler ve işçiler arasında tam ve eksiksiz bir rekabet durumunun olmasının ve ücret düzeyinin
emek arz ve talebinin kesiştiği noktada tespit edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir. Çünkü
ücret düzeyi, sadece piyasa faktörleriyle değil; sendikalar, asgari ücret uygulaması yahut diğer sosyal
ve siyasal faktörlerden etkilenen bir yapıya sahiptir. Ayrıca, işgücü piyasaları gibi işletmeler de öyle
karışık bir hal almıştır ki ilave bir istihdamın işletmeye sağlayacağı ek kazancı hesap etmek de pek
mümkün görünmemektedir. Yani işe son giren işçinin verimliliğini sağlıklı bir şekilde ölçebilmek
imkânsız görünmektedir. Bu nedenle, teori ücretleri açıklamada yetersiz kalmaktadır.
5.2.2.2. Pazarlık Gücü Teorisi
Her ne kadar ilk olarak Smith, pazarlık gücünden bahsetmiş olsa da teorinin özellikle 19. yüzyılın
sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında meşhur İngiliz sosyal politikacıları olan Sidney ve Beatrice Webb
kardeşler ile Amerikalı John Bates Clark tarafından geliştirildiği bilinmektedir. Daha sonraları ise İngiliz
ekonomisti Pigou, Dobb, Baranowsky ve Davidson da bu teorinin geliştirilmesine ve daha iyi
anlaşılmasına ilişkin ciddi katkılarda bulunmuşlardır (Talas, 1997; Zaim, 1997; Aksu, 1993).
Pazarlık gücü teorisine göre ücret seviyesinin tespiti, toplumdaki mevcut pazarlık güçlerine göre
şekillenecektir. Çünkü ücret, herşeyden önce sosyal bir olgudur ve pazarlık gücünün tesiri, ekonomik
kriterlerden daha kuvvetlidir. Yani ücret düzeyi, marjinal verimlilik teorisinde olduğu gibi arz ve talep
çerçevesinde iktisadi parametrelerle değil; sosyal bir olgu olarak pazarlık gücü sonrasında tespit
edilecektir (Aksu, 1993). Bununla beraber, işgücü piyasasında ücret haddinin “en yüksek” ve “en düşük”
sınırları da bulunmaktadır. İşverenin ödeyebileceği en fazla ücret miktarı “en yüksek ücret haddini”,
emeğini arz edenlerin razı olabileceği asgari miktar da “en düşük ücret haddini” göstermektedir.
Dolayısıyla bu iki seviye arasında çok çeşitli ücret hadleri bulunmakta ve tarafların pazarlık güçleri, bu
iki sınır arasında bir yerde ücretin tespit edilmesini sağlamaktadır (Zaim, 1997). Bu düzeyin tespitinde,
işverenin işçiye olan gereksiniminin düzeyi de önemli rol oynamaktadır (Lordoğlu ve Özkaplan, 2007).
Pazarlık gücü teorisinin temel öngörüsü özetlenmek istenirse ücretlerin bir en yüksek ve bir de en
düşük düzeyleri bulunmakta ve bu düzeyler arasında ücretlerin gerçek durumlarını belirleyen etken, “bir
yandan işverenin işgücüne olan gereksinmesi, öte yandan da işçinin geçinmek için bir işe sahip olma
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zorunluluğunun yoğunluk derecesidir”. Bu durumda, en üst ile en alt düzey arasında bir yerde oluşacak
olan ücret, karşı karşıya bulunan bu iki tarafın pazarlık ve müzakere gücüne bağlı olmaktadır (Talas,
1997).
Bu teoriye yönelik yapılan en önemli eleştirilerin başında, alt ve üst sınırların tespit
edilemeyeceğine yönelik görüşler gelmektedir. Buna göre herhangi bir pazarlık durumunda işverenlerin
ödemeye razı olacağı en yüksek ücret pek çok faktöre bağlı olacaktır. Bunlar arasında işletmenin kazanç
düzeyi, rekabet gücü ve ücretler çok yükseldiğinde neden olabileceği satış kayıplarının hacmi gibi
önemli unsurlar bulunmaktadır. En düşük ücret düzeyi ise işçilerin yaşam standartlarının azalmasındaki
eğilime karşı koyabilecekleri direnme gücüne ve sendikaların örgütlenme gücüne bağlı olacaktır.
Dolayısıyla alt ve üst sınırların tespitinde pek çok faktör rol oynamaktadır (Lordoğlu, 2012).
Pazarlık gücü teorisine yönelik yapılan diğer eleştiriler arasında bu teorinin marjinal verimlilik
ve ücret fonu gibi uzun dönemde geçerli olan kuralları ortaya koyamadığı ve sadece kısa dönemde
geçerliliği olabileceği bulunmaktadır (Talas, 1997).
5.2.2.3. Satın Alma Gücü Teorisi
Tam bir ücret oluşum kuramı olarak görülmemekle birlikte; ücretler, istihdam ve üretim
ilişkileriyle doğrudan ilgilendiği bilinen satın alma gücü teorisi, genel istihdam kuramlarıyla aynı
önermelere sahiptir. Dolayısıyla tüketim ve yatırım yoluyla yapılacak olan harcamalar ekonominin canlı
tutulmasında büyük önem taşımaktadır (Topalhan, 2013).
Makro ekonomik düzeyde Keynesyen talep yönetimi açısından önem taşıyan satın alma gücü
teorisine göre mal ve hizmetlerin en büyük tüketicileri, yine o mal ve hizmetleri üreten işgücü ve
aileleridir. Dolayısıyla bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlere yönelik talep yetersiz olursa istihdam
ve üretimde daralma ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda işsizliğin azaltılıp istihdam ve üretimin
artırılması için toplam talebin yani büyük kitlelerin satın alma güçlerinin artırılması gerekmektedir.
Buna karşın, ekonomideki mevcut işsizlik sabit sermaye stoklarındaki yetersizlikten kaynaklanıyor ise
ücretlerin ve satın alma gücünün artırılması üretim ve istihdamın artması için yeterli olmayacak aksine,
böyle bir uygulama enflasyonist bir ortam doğuracaktır (Akyıldız, 2013). Satın alma gücü teorisinin
efektif talebin yetersiz kaldığı ve işsizliğin de bu nedenden ötürü yaygınlaştığı zamanlarda daha fazla
uygulanabileceği açık bir şekilde görülmektedir (Işığıçok, 2011; Topalhan, 2013).
5.2.2.4. Etkin Ücret Teorisi
Son yıllarda Solow, Shapiro, Stiglitz, Akerlof ve Yellen gibi iktisatçılar, sadece marjinal
verimlilik teorisinde olduğu gibi verimlilikten ücrete doğru bir geçişin değil; ücretten verimliliğe doğru
bir geçişin de söz konusu olabileceğine dair teoriler üretmeye başlamışlardır. Çeşitli nedenlerden ötürü
işçilere piyasa ortalamasının üzerinde bir ücret verilmesi durumunda emek verimliliğinin de artacağını
ifade eden ve etkin ücret teorisi olarak adlandırılan bu bakış açısı, ilk görünüşte emek maliyetlerini
yükseltse de bu sayede sağlanacak verimlik artışları sonucunda karların artmasını sağlayacaktır.
(Gündoğan ve Biçerli, 2003).
Etkin ücret teorisi, işçilerin iktisadi davranışını, gayri iradi işsizlik varsayımı etrafında “fırsatçı”
olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla her işçinin fırsatını bulduğu an işten kaytaracağına ve özellikle de
zaman esasına dayalı bir ücretlendirme düzeninde bu eğilimin çok daha kuvvetli olacağına
inanılmaktadır. Tam istihdam durumunda kaytaran işçinin işten çıkarılmasının iktisadi maliyeti, aynı
ücret düzeyinden bir başka işçinin işe alınarak ücretinin ödenmesi nispetindedir. Bununla birlikte, işçiye
ödenecek daha yüksek bir ücretin pozitif etki yaratacağı ve işe alma, işe alındıktan sonra verilen hizmet
içi eğitimler, işçinin kaytarmaması için denetlenmesi gibi işlemlerden dolayı oluşacak maliyetlerin
azalması ile birlikte daha rasyonel bir davranış olacağı varsayımı bulunmaktadır (Lordoğlu ve Özkaplan,
2007). Bu teoriye göre, ücret düzeyini düşürmeye çalışan bir işveren her ne kadar kısa dönemde kârlı
gibi görünüyor olsa da uzun dönemde meydana gelebilecek bir takım olumsuzluklarla pek çok maliyete
katlanmak zorunda kalabilecektir. Her şeyden önce çalışanların moral düzeylerinin düşük olması onların
verimliliklerine negatif yansıyacak ve hatta bazı durumlarda üretimin sabote edilmesine dahi yol
açabilecektir. Bunun yanında işçilerin, işyerindeki malzemeleri hor kullanmak, hırsızlığa göz yummak,
teknolojik yeniliklere karşı çıkmak ve iyi müşterileri küstürmek gibi firmaya zarar verebilecek diğer
bazı davranış kalıplarına da girebilecekleri belirtilmektedir. Bu teoriye göre bu davranış kalıplarını
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önleyebilmenin en önemli yolu, işçilere yüksek ücret vermekten geçmektedir (Gündoğan ve Biçerli,
2003).
Etkin ücret teorisine göre işçiye piyasa ücretinin üzerinde bir ücret ödenmesini gerektiren
durumlar, aynı zamanda etkin ücret teorisi içerisindeki modelleri de temsil etmektedir. Buna göre etkin
ücret teorisi içerisinde beslenme modeli, kaytarma modeli, işçi devri modeli ve seçim modeli olmak
üzere dört farklı model bulunmaktadır. Bu modelleri şu şekilde açıklamak mümkündür (Biçerli, 2000):
Daha çok az gelişmiş ülkeler için geçerli olduğu ifade edilen beslenme modeline göre, işçisine
daha yüksek düzeyde ücret ödeyen işveren, işçilerinin daha iyi beslenme imkânlarına ulaşmasından ve
fiziksel açıdan daha güçlü bir hale gelmelerinden ötürü, onların hastalanmalarından ve diğer çalışma
arkadaşlarına hastalıklarını bulaştırmalarından dolayı meydana gelebilecek masraflardan büyük oranda
kurtulacaktır. Dolayısıyla işveren, işçilerine denge ücret düzeyinin üzerinde bir ödeme yapmaya razı
gelecektir.
Etkin ücret teorisinin ikincisi, daha çok gelişmiş ülkelerde uygun olduğu bilinen işçi devri
modelidir. Bu modele göre işverenler, işçi devrinden kaynaklanacak olan yeni işçinin işe alınma
maliyetleri ile yeni işçilere verilecek olan eğitim ve geliştirme maliyetlerini azaltmak için işçilerine
yüksek ücretler verme yolunu tercih edeceklerdir. İşçilerin daha iyi bir kariyer basamağı yahut statü
sahibi olmak için işinden ayrılma ihtimali, ortalamanın üzerinde verilecek olan ücret düzeyi ile birlikte
temerküz edilebilecektir. Bu durumda, işçilerin işi bırakma oranları düşmüş ve aynı zamanda firma
içerisinde kıdemi ve iş yapma kapasitesi artacak olan işçilerle birlikte topyekun verimlilik ve kâr düzeyi
yükselmiş olacaktır.
Etkin ücret teorisinin üçüncüsü seçim modelidir. Seçim modeline göre bir firmanın sahip olduğu
işgücünün nitelik düzeyi, işçilerine ödediği ücrete bağlıdır. Bununla birlikte, bir firmanın piyasadaki
diğer firmalardan daha yüksek bir ücret düzeyine sahip olması, ilgili firmayı iş arayanlar için de adeta
bir “cazibe merkezi” haline getirecektir. Bir cazibe merkezi olmasından kaynaklı nedenle, ortalamanın
üzerinde iş başvurusu alacak olan firmanın bütün bu başvurular içerisinden çok daha müspet bir seçim
yapabilmesi kolaylaşacak ve bu bağlamda daha iyi eğitim düzeyine sahip olan ve daha verimli olacağına
inanılan kaliteli işçileri kadrolarına katabileceklerdir. Bütün bu oluşumlar, firmanın verimlilik ve kar
düzeyini kuşkusuz ki artıracaktır.
Son olarak bahsedilmesi gereken etkin ücret teorisi, kaytarma modelidir. Buna göre özellikle
işçilerin performanslarının denetim altına alınmasının zor ve maliyetli olduğu tespit edilen büyük ölçekli
firmalarda işçilerin kaytarma davranışlarının önüne geçebilmek için ortalamanın üzerinde ücret
ödenmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda, işçiler için işten atılmanın fırsat maliyeti yükseltilmiş
olacak ve dolayısıyla işten atıldığı zaman
kendi çalışmış olduğu işyerinde almış olduğu ücreti
piyasadaki firmalarda bulamayacağının bilincinde olan işçi, tam verimlilik ile çalışmak durumunda
kalacaktır. Sonuç olarak ilk etapta yüksek ücret ödemeleri ile maliyetlerin artmasına sebep olan bu
uygulama, daha sonraları üretimde meydana gelecek verimlilik artışları ile birlikte firmanın kâr elde
etmesini sağlamış olacaktır.

5.2.2.5. Diğer Modern Ücret Teorileri
Özellikle 1980’li yıllardan sonra işgücü piyasalarında görülen farklılıklar ve gelişmeler
neticesinde bazı yeni ücret modelleri geliştirilmeye başlanmıştır.
Bunlardan bir tanesi olan içeridekiler-dışarıdakiler modeline göre, içeridekiler; firmada istihdam
edilen işçileri oluştururken, dışarıdakiler ise işsizlerden ibarettir. Bu teoriye göre, içeridekilerin
konumları; işe alma, hizmet-içi eğitimler ve işten çıkartılma maliyetleri toplamı tarafından
belirlenmektedir. Dışarıdakiler ise piyasayı ücret düzeyi ve iş güvenliğine ilişkin dolaylı yollardan
etkilemektedirler. İçeridekiler, işgücü devir maliyetlerinin (işe alma – işten çıkarma, eğitim, işgücü
piyasalarında araştırma, iş ilanı, iş koşullarını görüşme, işten atma) yüksekliği nedeniyle açık bir
rekabetten korunmaktadır. Bunun yanında, yeni işe alınanlar diye bir kategori daha bulunmaktadır ki
onlar daha düşük işgücü devri maliyetlerine sahip oldukları için kriz anında işten ilk olarak çıkartılacak
grubu temsil etmektedirler. İçeridekilerin ücret düzeyinin önemli ölçüde piyasa koşullarından
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soyutlanmış olması, ücretlerin katılaşmasına ve işsizliğin inatçı bir kimliğe bürünebilmesine neden
olmaktadır (Topalhan, 2013).
Bir diğer modern ücret teorisi olan ikili işgücü piyasası modeline göre, işgücü piyasası birincil
ve ikincil özellikler sergileyen iki tip bir yapıdan oluşmaktadır. Buna göre, birincil işgücü piyasası;
“ücretlerin yüksek, çalışma koşullarının olumlu, istihdamın istikrarlı ve terfi imkânlarının mümkün
olduğu, çalışanların eşit muamele gördüğü, pozitif yönetim tarzlarının bulunduğu özellikler sergilerken
ikincil işgücü piyasası ise ücretlerin ve sosyal yardımların düşük, çalışma koşullarının kötü, işçi devrinin
yüksek ve terfi imkanlarının düşük olduğu, çoğu zaman keyfi ve kaprisli yönetimlerin bulunduğu”
işgücü piyasalarını kapsamaktadır. İki işgücü piyasası arasında işgücü mobilitesi eksik ve aksak işlerken
(birincil işgücü piyasasında işsiz kalan pek çok birey ikincil işgücü piyasasında çalışmaktansa işsiz
kalmaya tercih etmektedir) birincil işgücü piyasasında ağırlıklı olarak erkeklerin, ikincil işgücü
piyasasında ise kadınların çalıştıkları ve dolayısıyla ücret düzeylerinin de önemli farklılaşmaların
olduğu görülmektedir (Akyıldız, 2013).
Zımni (Örtük) sözleşme modeline göre, işçi ile işverenler kendi aralarında örtülü bir sözleşme
gerçekleştirirler. Bu örtülü sözleşmenin gerekçesi, işçilerin ekonomik dalgalanmalarda ve krizlerde
istihdam ve ücret güvencesine olan ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Böyle bir güvencenin
verilebilmesi için ise sigortacılık maliyetiyle işleyen bir sistemin kurulması gerekmektedir. Çünkü
firmaların ekonomik olumsuzlukların ortaya çıktığı dönemlerde işçilerine bir tür sigorta ödeneği
verebilmesi için ekonomik koşulların görece iyi olduğu dönemlerde işçilerden bir tür sigorta primi
toplayabilmesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürü işçiler, gelecekte istihdam ve ücret garantisinin bedeli
olarak hâlihazırda elde edebilecekleri ücretin bir kısmından vazgeçmek ve daha düşük bir ücrete razı
olmak durumundadırlar. Bu durum, işçiler ile işveren arasında yapılan iş sözleşmelerinin örtülü bir
hükmü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma verilecek en iyi örnek kuşkusuz ki “ömür boyu istihdam
garantisi” sistemidir (Akyıldız, 2013).
Buraya kadar genel hatlarıyla ifade edilen ücret teorilerinin gelişimi oldukça dikkat çekicidir.
Tarihsel bir perspektiften değerlendirilirse 19. yüzyılda ağırlıklı olarak emek arzı ile talebi arasındaki
kanuna (Klasik İktisat Kuramına) ve Malthus’un nüfus anlayışına göre şekillendiği görülen ücret
teorileri, günümüze doğru gelindiğinde ilk olarak verimlilik ekonomisine daha sonraları ise sosyal
yönleri ağır basan bir yapıya bürünmeye başlamıştır.
Hiç kuşku yok ki günümüzde emeğe, ekonomik bir mal gibi alınıp satılan bir bakış açısıyla
yaklaşmak, gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeler açısından büyük yanlışlıklar ifade
edecektir. Bugün gelinen noktada ücret, salt olarak çalışma karşılığı elde edilen bir gelir değil, fakat
bununla birlikte, sosyal bir olgu olarak insanların kendilerini yenileyebilmelerine imkân tanıyacak bir
geliri ifade etmektedir. Klasik ya da modern herhangi bir ücret teorisinin, bir ülkedeki tüm sektörleri
tam anlamıyla hâkimiyeti altına alması pek mümkün değildir. Dolayısıyla, ülkeden ülkeye yahut bir ülke
içindeki farklı çalışma şart ve şekillerine göre her bir ücret teorisinin ücretlerin tespitinde rol
alabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

5.3. Ücret Sistemleri
Ücret sistemleri, hem ücretlerin ödenme tarzına hem ücret düzeyine ve hem de emek verimliliğine
etkide bulunması bakımından büyük önem taşır. Bu nedenle her işletmenin kendi bünyesine uygun ücret
sistemini uygulaması gereklidir. Bir anlamda ücret sistemleri, çalışana emeğinin karşılığı olan ücretin
ne miktarda ve hangi kriterlere göre ödeneceğini belirleyen kurallar bütünüdür. Ücretin hesaplanma ve
ödenme biçimlerindeki farklılıklar çeşitli ücret sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çok
çeşitli kriterlere göre farklı şekillerde belirtilebilecek olan ücretlendirme sistemleri, bu çalışmada temel
olarak ana (kök) ücret sistemleri ve performansa dayalı ücret sistemleri olarak iki ana başlık halinde
incelenecektir.
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5.3.1. Ana (Kök) Ücret Sistemleri
Ana ücret sistemleri çalışana ödenecek miktarın önceden belirlenmiş zamana ve belli bir
standarda veya iş miktarına göre hesaplanmasını öngörür. Başlıca kök ücret sistemleri zaman temeline
dayalı ücret sistemleri, parça başı ücret sistemleri ve götürü ücret sistemi olarak üçe ayrılmaktadır.
5.3.1.1. Zaman Temeline Dayalı Ücret Sistemleri
En çok uygulama alanı bulan ücret sistemi, zaman temeline dayanan ve saat ücreti ya da gündelik
biçimde karşılaşılan sistemdir. Bu sistemin esası, üretimin randımanına bakılmaksızın, her zaman birimi
için çalışana belirli bir ücret ödenmesidir. Diğer bir ifadeyle çalışana ödenecek ücret, çalışanın iş başında
geçirdiği zamana bağlıdır. Bu zaman; saat, gün, hafta, ay ya da yıl olabilir. Türkiye’de daha çok saat
ücreti ya da günlük ücret biçiminde işleyen zaman temeline dayalı ücret sistemi, en eski ve en yaygın
olarak kullanılan ücret sistemidir. Ödeme yapılırken verim düzeyinin göz önünde bulundurulmaması,
bu sistemin en belirgin özelliğini oluşturmaktadır. Bu sistemde zaman birimi başına ücret saptanırken
beklenen normal bir verim göz önünde bulundurulmaktadır. Öte yandan, üretimin teknik bakımdan
belirli bir tempoya bağlı olduğu ve işçinin kendi çabasıyla bu tempoyu etkileyemeyeceği bir üretim
düzeninde (örneğin yürüyen şerit sistemi) de zaman temelinden başka bir ücret sisteminin uygulanması
çok zordur (Üstün, 1996).
Zaman temeline dayanan ücret sisteminde belirlenen süre içinde ücret daima sabittir. Verimlilik
artışı olsa bile bundan sadece işverenler yararlanır. çalışana ücret açısından herhangi bir artırım
sağlamamaktadır. Zamana göre ücret sisteminde iyi çalışan bir kişi ile çalışmayan arasında bir ayrım
yapılmadan aynı ücret ödendiğinden bu sistem verimlilik artışında etkili olamamaktadır. Sistem; basit
olması, çalışana alacağı ücreti kesin olarak bildiği için güven duygusu aşılaması, işletmenin çalışan
maliyetlerini sabitlemesi gibi sebeplerden dolayı kendisine çok yaygın bir uygulama alanı bulmuştur
(Yüksel, 2000).
5.3.1.2. Parça Başı Ücret Sistemi
Genellikle küçük işyerlerinde uygulanan parça başı ücret sistemi, bir ürün veya iş birimi için
saptanan ücretin, üretilen iş birimi ile çarpılması biçiminde hesap edilir. Örneğin bir çalışanın 200 parça
üretimde bulunması durumunda parça başına ücreti 1 ₺ ise hak edeceği ücret tutarı;
200 parça x 1 ₺ /parça= 200 ₺ olacaktır.
Bu sistemde çalışanın ücret geliri, üretilen miktar ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle
parça başı ücret sistemi, çalışanı fazla kazanç elde etme yönünde isteklendirir. Günümüzde kendisine
her ne kadar fazla uygulama alanı bulamasa da parça başı ücret sistemi, gerçekte işletme için önemli
avantajlara sahip bir plandır. Fason iş yapılan sektörlerde, yan sanayilerde ve özellikle küçük ve orta
ölçekli kuruluşlarda uygulanan bu sistem, işletme esnekliğini sağlaması bakımından ayrıca dikkat
çekmektedir (Bayraktaroğlu, 2003).
Parça başı ücret sisteminin yararları ve zararları şöyle sıralanabilir (Altuğ, 200):
Yararları:
- Üretim miktarıyla ödenen ücret arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.
- Fazla üretmekle ücretinin artacağını bilen çalışanı daha fazla üretmeye teşvik eder, buna bağlı
olarak da verimlilik yükselir.
- Çalışma sırasında çalışanın kontrol edilmesine fazla gerek bulunmamaktadır.
Zararları:
- Fazla üretim yapılması, kullanılan makine ve teçhizatın daha çabuk yıpranmasına neden olur.
- Çalışanın daha fazla ücret elde etmek amacı ile kendisini zorlaması sonucu fizyolojik ve
psikolojik sorunları artmakta ve hastalıklarla karşılaşılmaktadır.
- Üretim kaynaklarında bir aksama ya da arıza olması sonucu çalışanın çalışamaması ve daha az
üretimde bulunması ve alacağı ücretin düşmesi çalışan ve işveren arasında sorunlara neden olmaktadır.
5.3.1.3. Götürü Ücret Sistemi
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Bu sistemde, işletme içerisinde yerine getirilecek bir işin, bir veya birden fazla çalışan tarafından,
önceden belirlenmiş bir ücret üzerinden yapılması söz konusudur. Burada, eğer iş zamanından önce
bitirilirse çalışana ücret dışında bir ödeme yapılmaz. Ancak, iş belirlenen süre içinde yapılmazsa
çalışanın ücretinden kesinti yapılır. Bu sistemin en önemli sakıncası, çalışanın söz konusu işi, alacağı
ücret değişmeyeceği için hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışırken işin nitelik ve kalitesine dikkat
etmemesi durumudur. Bununla birlikte, söz konusu işi belirlenen ölçütlere göre zamanından önce bitiren
çalışanın ödüllendirilmemesi de sistemin diğer bir eksikliğidir (Can ve arkadaşları, 2001).
Eldeki işin erken bitirilmesinin işçi açısından belki de tek artısı zaman tasarrufu
sağlayabilmesidir. İşçinin tasarruf ettiği bu zaman dilimini tekrardan çalışarak yahut boş zaman olarak
dinlenerek geçirebilmesi mümkündür (Çakır, 2006). Götürü ücret sisteminin ağırlıklı olarak inşaat ve
tarım sektörlerinde uygulanabildiğini, buna karşın sanayiye dayalı iş gruplarında uygulanmasının
oldukça zor olduğu da belirtilmelidir (Topalhan, 2013).

5.3.2. Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
Yönetim bilimi sanayi devriminin başlangıcından bu yana, çalışanların verimliliğini ve
performansını arttırmak için ödüller, teşvikler ve bunların çalışanlar üzerindeki etkilerini
araştırmışlardır. Motivasyon ve ödüllendirme sistemleri, bir işletmede çalışanların davranışlarını
şekillendirip işletmenin çalışanlarından beklentilerini tanımlaması nedeniyle stratejik anlamlar ifade
etmektedir (Doğan, 1998). İnsan kaynakları yönetiminin stratejik boyutunun çokça incelenmeye ve
uygulanmaya başlaması, ödül sistemleri açısından da performansa dayalı ücret uygulaması ön plana
çıkarmıştır. En genel tanımıyla performansa dayalı ücret sistemleri, ücret ile performans arasında ilişki
kurularak oluşturulan ücret sistemleridir (Ünal, 1998).
İşletmelerin performansa göre ücretlendirme sistemini kullanmalarının nedenleri arasında
şunlar bulunmaktadır (Beer ve arkadaşları, 1985):
- Uygun şartlar altında, performansa göre ödeme, istenilen davranışın sağlanması için çalışanları
motive etmektedir.
- Başarıya endeksli kişilerin yaratılmasını ve işletme tarafından elde tutulmasını sağlamaktadır.
- Başarılı kişilerin performanslarını muhafaza edip geliştirmelerini sağlarken düşük performansa
sahip olanları da daha iyi olmaları için teşvik etmektedir.
- Eşitliği sağlayarak iş tatminini artırmaktadır.
- Ödüllendirmenin performansa bağımlı olduğu şeklinde net bir mesaj vererek işletmede
performansa yönelik bir kültürün geliştirilmesine yardımcı olabilmektedir.
- Kişileri katkılarına göre değerlendirdiği için adil bir uygulamadır.
Performansa dayalı ücret sistemleri kendi içerisinde bir sınıflandırmaya tabi tutulursa bireysel
performansa dayalı ücret sistemleri, grup performansına dayalı ücret sistemleri ve işletme performansına
dayalı ücret sistemleri olarak üçlü bir yapılandırmaya sahip olduğu söylenebilir. Bireysel performans,
organizasyonun ulaşmak istediği amaç yönünde bireyin kendisi için belirlenen hedeflere ve standartlara
ne ölçüde ulaşabildiğinin nicel ve nitel tanımını ifade ederken grup performansı, grup içerisindeki
bireylerin birlikte ulaştıkları başarı derecesini ve nihayet işletme performans ise işletmenin toplam
performansını göstermektedir (Benligiray, 2001)
Bireysel performans, güçlü bir motivasyon aracı olduğundan ücret belirlemede temel olarak
alınabilir. Ancak yöneticilerin elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanların katkısını belirlemekte
yetersiz olduğu durumlarda olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. Ayrıca çalışanlar, performans ve
ücretleri arasındaki bağlantıyı tam olarak idrak edemezlerse bu sistemin güdüleyici etkisi de
kaybolabilir. Grup ve işletme performansı ise iş gücünün ortak bir hedef doğrultusunda işbirliğine
yönlendirilebileceği zamanlarda etkili olmaktadır. Bireysel ve grup performans değerlendirme kriterleri
uygun olarak kullanıldığında performansa dayalı ücret sisteminin etkililiği artmaktadır (Gomez-Mejia
ve Welbourne, 1996).
Performansa dayalı ücret uygulamasında ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilmek için iş
hedeflerinin belirlenmesine çalışanların da katılımı, karşılıklı olarak kabul edilen iş tanımlarının
yapılması, performans kriterlerinin açık, objektif, anlaşılır olması, çalışanların temsilcilerinin de
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katıldığı bir itiraz mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. Performansa dayalı ücret sisteminin
uygulamasında ortaya çıkan bir diğer önemli nokta, işçi sendikalarının bu sisteme karşı çıkmalarıdır.
Çünkü performansa dayalı ücret planları sonucunda ücret bireyselleştirilmekte ve işçi-işveren
sendikalarının birlikte belirlediği ücret standartlarından uzaklaşılmaktadır. Aslında başarılı ve başarısız
çalışanlar arasındaki farkın adil bir şekilde belirlenmesi, başarılı çalışanların lehine düzenlemeler
yapılması, sendikaların temel hedefleri ile çelişmemektedir. Burada önemli olan sendikaları da
performansa dayalı ücret sistemleri hakkında bilgilendirmek ve onların da desteğini alabilmektir (Ünal,
1999).
Genel olarak performansa dayalı ücret sistemlerinin tümünde temel basamaklar değişmemektedir.
Performansa dayalı ücret sistemlerinde anahtar rol oynayan temel basamaklar şunlardır
(www.unison.org.uk):
- Söz konusu hedeflerin ortaya konması
- Sonuçların değerlendirilmesi ve
- Elde edilen başarıya göre ücretlendirmenin yapılması ve yapılacak olan bu ödemenin
finansmanının nereden sağlanacağına karar verilmesi.
5.3.2.1. Bireysel Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
Bireysel performansa dayalı ücret sistemlerinde, bireysel performans ile ücret arasında ilişki
kurulmaktadır ve ücret artışları çalışanların gösterdiği bireysel performansa göre belirlenmektedir. Bu
ücret sisteminde söz konusu olan nokta, performansa dayalı ücret artış oranının tamamı veya bir
kısmının alınan performans puanlarına göre belirlenmesidir (Bilgin, 2002). Pek çok yazar ve düşünür
tarafından farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülen bireysel performansa dayalı ücret sistemleri bu
çalışmada; Parça Başı Ücret Sistemi, Standart Saat Ücret Sistemi, Halsey Ücret Sistemi, Rowan Ücret
Sistemi, Bedeaux Ücret Sistemi, Emerson Ücret Sistemi, Taylor Ücret Sistemi, Gantt Ücret Sistemi,
Kotalı Ücret Sistemi, Ekonomik Ödül Ücret Sistemi, Liyakata Dayalı Ücret Sistemi ve Komisyona
Dayalı Ücret Sistemi olarak incelenmektedir.
5.3.2.2. Grup Performansına Dayalı Ücret Sistemleri
Çalışma koşullarındaki gelişmeler doğrultusunda işletmeler, problemlerin üstesinden gelmek için
çalışanlarının bireysel performansları yerine grup performansı göstermelerini tercih edebilmektedir.
İşletme yöneticileri çalışanlarını grup halinde çalışmaya yöneltebilmek için grup bazlı ücret ödeme
planını uygulamaya koyar. Grup bazlı ödeme planında grubun elde ettiği sonuçlara göre tüm takım
üyelerine belirli oranda ödül verilmektedir. Bireysel programlarda olduğu gibi takım programlarında da
ödüller nakit ya da değerli hediyeler şeklinde olabilmektedir. Grup bazlı ödeme planı sonucunda
sağlanan avantajlar, grup üyeleri içinde ilişkilerin sıkılaştırılması ve grup performanslarının ölçümünün
bireysel performans ölçümüne göre daha kolay olmasıdır. Dezavantajları ise gruplar içerisinde kültürel
çatışma olması, doğru gruplar oluşturulamaması, grup üyeleri arasında rekabet oluşması ve grup üyeleri
içerisindeki performans farkının net olarak gözlemlenememesidir (Gomez, Balkin, Cordy, 1998).
İşin türü, yapısı, iş akışı ya da işletme yapısı nedeniyle ekip çalışmasını gerektirdiği ya da
çalışanların üretime, verimliliğe, karlılığa, bireysel katkıların hesaplanmasının zor olduğu ya da
ekonomik olmadığı durumlarda ücret sistemi grup performansına dayalı olarak geliştirilebilir. Çünkü
ekip çalışması olarak da adlandırılabilecek bu tür işlerde performansın oluşması ekip üyelerinin ortak
çalışmalarına bağlıdır. Bazı işlerde grup üyeleri aynı işleri hep birlikte aynı anda tamamlarlar, bazı
işlerde çalışanlar aynı işlemleri birbirlerine paralel olarak yaparlar, bazı işlerde de grup üyelerinin her
biri işin bir kısmını yaparak bir sonraki iş için diğerine geçirirler. Böyle durumlarda bir bireyin, grup
içinde performansı ne olursa olsun sonuçta üretilen iş, grubun performansının sonucudur. Bu sistem
etkili bir şekilde uygulanabilirse etkili ekipler oluşturulmasını ve ekip çalışmasını teşvik edebileceği
gibi grup içinde bir disiplin kurulmasını da sağlayabilir. Ölçülebilen ve standartlaştırılabilen her türlü
grup işinde bireysel performansa dayalı olarak ele alınan ücret sistemlerinin tümü grup performansına
dayandırılabilir (Benligiray, 2007). Bu sistemler arasında en fazla bilinenleri; grup çalışmalarında akord
sistemi, grup çalışmalarında prim sistemi, yüzde usulüne dayalı ücret sistemleridir.
5.3.2.3. İşletme Performansına Dayalı Ücret Sistemleri
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Yukarıda sayılan ücret sistemlerinden başka, birçok işletmede; işletmenin tümünü kapsayan
teşvik şemaları uygulanmaktadır. Bunlardan başlıcaları; Scanlon sistemi, öneri-ödül ücret sistemi, satış
değerine göre prim sistemi, kar paylaşım sistemi, kazanç paylaşım sistemi, Duncan ve Lincoln ödeme
planlarıdır.
-Scanlon planı: Scanlon Planı, 1936’ların sonlarına doğru Joseph Scanlon tarafından
geliştirilmiş, fakat II. Dünya Savaşı nedeniyle ancak 1947’de Lapointe Machine Tool Company’de
uygulamaya konulabilmiştir. Scanlon, işletmenin ayakta kalmasını sağlayacak finansal verimliliği
sağlamaya çalışmaktadır. İlk uygulamanın başarıyla sonuçlanmasından sonra diğer işletmelerde Scanlon
Planı’nı kendilerine uyarlamışlardır. Scanlon Planı, bir teşvik planı olduğu kadar çalışanların ilişkilerini
de düzenler. Yönetim ve çalışanlardan oluşan bir takım kurma felsefesi ile maliyetleri azaltarak ve
etkinliği geliştirerek verimliliği artırmayı amaçlar. Çalışanlar, birim başına düşen işçilik maliyetinin
azaltılmasıyla elde edilen kazancı paylaşırlar (Dilworth, 1992).
- Öneri-ödül ücret sistemi :Kamu ve özel sektörde yoğun biçimde kullanılan öneri-ödül sistemi,
işletmenin etkinliğinin artırılmasında çalışanların önerilerini değerlendirmektedir. Çalışanların
önerilerinin başarıyla uygulanması sonucunda ödüllendirme yapılır. Öneri sisteminin başarısı,
organizasyonun tüm düzeyinde çalışanların katılımının sağlanmasını ve yönetim kademesinin desteğini
gerektirir. Öneri sisteminin başarısında rol oynayan faktörler; organizasyon yönetiminin istekliliği,
hedeflerin belirginliği, sorumlu bir yöneticinin belirlenmesi, yapılandırılmış ödül sisteminin
oluşturulması, düzenli açıklama ve tanıtma ve de çalışanların her teklifine hızla cevap verilmesidir.
Günümüzde üretim ve yönetim alanında yaşanan gelişmeler sonucunda çalışanların ödüllendirilmesi
farklılaşırken, işletmeler, parasal ödüllerden vazgeçip daha çok çalışanları işletme hisseleriyle
ödüllendirmektedir (Selamoğlu, 2001).
- Satış değerine göre prim sistemi: Genel olarak bireysel performansa dayalı ücret sistemlerinde
incelenen prim sistemlerinde, ücretler verimle ilişkilendirilmektedir. Bu noktada unutulmaması gereken
husus, zaman ücretine dayalı sabit aylık alan bazı çalışan gruplarının bu tür çıktılar üretememesi
durumudur. Bu da onların, ücretlerine verim birimi ya da parça başı gibi ölçütlere göre prim eklenmesini
zorlaştırmaktadır. Bu durumun bir istisnası olarak her ne kadar büro çalışanları için bazı ölçütler
geliştirilmiş olsa da bu ölçütler her zaman kullanılmamakta ya da kullanılması ekonomik olmamaktadır.
Bu durumda işletmenin kazanç/zarar durumuna göre ya da satışların miktarına veya parasal değerine
göre satış primi verilmesi bir seçenek olmaktadır. Bu sistemde çalışan ücreti; “sabit ücret+satış
primi”nden oluşmaktadır. Bu uygulama primin sadece mutlak değil, diğer ölçütlere göre de
verilebileceğini gösterirken, çalışanlara da düzenli bir prim ya da birim başına sabit bir parça veya verim
miktarıyla doğru orantılı zaman primi sağlamaktadır. Ayrıca satış üzerinden prim verilmesi, primin
bizzat satışa katılanlara ödenmesi uygulamasından farklıdır. Satış kazancına doğrudan katılmayan
çalışanlara, primin belirli bir satışın gerçekleştirilmesi için ödendiği durumlarda, bu düzey aşıldığı
zaman prime hak kazanılır (Benligiray, 2007).
- Kâr paylaşım sistemi: Kâr paylaşımı kavramının tanımlanması ilk defa 1889’da Paris’te
Uluslararası İşbirliği Konferansı’nda yapılmıştır. Bu tanıma göre kâr paylaşımı, çalışanların işletmenin
elde ettiği kârdan, önceden saptanmış bir orana göre pay almalarıdır. Bir başka tanıma göre kar
paylaşımı, işverenin çalışanlarına işletmenin karını temel alarak bu kardan özel ödeme yapması veya
ödemeyi taahhüt etmesidir. Bu sistemde amaç; organizasyon içindeki çalışanların motivasyonlarını
artırmaktır. Çalışanların yılsonunda artacak kârdan pay almak beklentileri onların performansını
artıracak ve israftan kaçınmalarına neden olarak maliyetlerin azalmasına yol açacaktır. Bunun yanı sıra
çalışanlar ve yönetim arasında ilişkiler gelişerek işbirliği artacaktır (Beach, 1985).
Kâr paylaşımı, bazı işletmelerde en önemli grubun yöneticiler olduğu varsayıldığından sadece
yöneticiler arasında yapılmaktadır. Ancak,
ulaşılmak istenen sonuçlara bütün çalışanların çabasının
ihtiyaç duyulduğu işletmelerde yöneticilerin tek başlarına yetersiz olacağı ortadadır. Bundan dolayı, bu
sistemin tüm çalışanları içerecek şekilde uygulanması daha yaygındır. Kar paylaşım sistemlerinde
ödemeler peşin, geciktirilmiş ya da karma bir şekilde yapılabilmektedir. Peşin ödemede kâr; aylık, üç
aylık, yıllık devrelerde belirlendikten sonra çalışanlara hemen nakit olarak ödenirken bazı sistemlerde
kâr, çalışanlara belirli bir süre geçtikten sonra örneğin çalışan emekli olduğunda, işten ayrıldığında, acil
durumlarda geciktirilmiş olarak ödenir. Bunun yanı sıra, kârın bir bölümü, kısa dönemde nakit para
olarak ödenirken bir bölümü de geciktirilmiş ödeme için biriktirilebilir (Benligiray, 2007).
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- Kazanç paylaşım sistemi: Kazanç paylaşımı, grup teşvik sisteminden de öte bir toplam yönetim
yaklaşımıdır. Kazanç paylaşımının temelinde, üretim ve maliyetler çalışanların kontrolü altında olmalı,
yönetici ve çalışanlar arasında güvenilir ilişkiler sağlanmalıdır. Çalışanlar, verimliliği artırıp kaliteyi
geliştirdiklerinde ve de maliyetlerden tasarruf ettiklerinde prim almaya hak kazanmaktadır. Kazanç
paylaşımının altında yatan temel amaç, ücreti kullanarak bireylerin ve organizasyonların hedeflerini
birbirine bağlamaktır. Böylece, hem bireysel hem de örgütsel bazda performansın artması sağlanacaktır
(Milkovich, Boundreau, Milkovich, 1997).
Kazanç paylaşım yönteminin başarısı, motivasyonu sağlanmış çalışanların katılımına bağlıdır.
Çalışanların desteği ve güveni sağlanmadan yönetimin başarıyı yakalaması olanaksızdır. İkramiye
miktarının yetersiz olması, çalışanların katılımı konusunda yönetim desteğinin olmaması, ikramiyenin
değerini olumsuz etkileyen maliyet artırıcı faktörlerin varlığı, çalışanlarla iletişimin zayıflığı, taraflar
arasında güvensizlik, yöntemin uygulama maliyetinin elde edilecek kazançtan fazla olması ve
çalışanların olumsuz yaklaşımları, kazanç paylaşım yöntemlerinin başarısız sonuçlar doğurmasına
neden olabilmektedir (Selamoğlu, 2001).
- Duncan planı: Bir bütün olarak işletmenin başarısını artırmayı ve elde edilen kazancın
paylaşımını esas alan teşvik sistemlerinden biri de Duncan Planı’dır. İki kademeli takım kurma esasına
dayalı bu sistemin birinci kademesinde her bölüm, içerisinde bir nezaretçi ve bir veya daha fazla sorumlu
üyeden oluşan bir takım kurar. Bütün takımlar bölüm içinde verimliliği geliştirmeyle ilgili yeni fikirleri
gözden geçirmek amacıyla ayda en az bir kez toplanır. Düşük maliyet gerektiren fikirler, bölüm içinde
hemen uygulanırken daha pahalı teklifler üst kademedeki ikinci takım tarafından değerlendirilir. Bu
yöntem çalışan giderlerinde tasarruf sağlamakta, şikâyet nedenlerini azaltmakta, çalışan-işveren
ilişkilerini geliştirmekte ve maliyetleri düşürmektedir. Böylece elde edilen kazancın tüm çalışanlar
tarafından paylaşılması söz konusu olmaktadır (Özgen, Öztürk, Yalçın, 2002).
- Lincoln teşvik edici ödeme planı: James F. Lincoln tarafından geliştirilmiş olan Lincoln Planı,
en başarılı teşvik planlarından biri olarak uygulamada kendine yer bulmaktadır. Bu sistemde, işletmenin
kârına dayalı olarak çalışanlar için yılsonu bonus fonu oluşturulur. Bu sistem; çalışanları, maliyetleri
düşürmek ve verimliliği artırmak için yoğun bir biçimde motive etmekte bu da onların bonuslarının
artmasını sağlamaktadır(Byars ve Rue, 2000).
İşletme düzeyinde grup düzende ve bazı bireysel teşvik edici sistemleri birleştiren Lincoln
Planında, parça başına ücretle çalışan her kişi, maliyetleri azaltmak ve karlılığı artırmak için birlikte
çaba gösterir. Bunun sonucunda üretimin niteliği ve niceliği açısından üstlerince değerlenen her çalışan;
işbirliği, iş bilgisi, işin niteliği ve niceliğine göre hesaplanan prim veya ikramiyeyi almaya hak kazanır
(Özgen, Öztürk, Yalçın, 2002).
Lincoln Elektrik 25 yıldan beri yılsonu bonus sistemini kullanmaktadır. Bu sistem çalışanların
yıllık kazançlarının %55’den %115’e kadar artmasını sağlamaktadır. Lincoln Elektrik bu uygulama
sayesinde çalışanlarına bir önceki yılın performans standartlarının üzerine çıktıklarında oldukça cömert
davranmaktadır. Bu bonuslar, çalışanların maaşlarına eklendiği için Lincoln Elektrik çalışanları
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en yüksek ücret alan elektrik çalışanları grubunu oluşturmaktadır
(DeCenzo ve Robbins, 1996).
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6. BÖLÜM: ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ
Yazar: Ayhan Uçak
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Tam Rekabette Ücretlerin Belirlenmesi
6.2. Eksik Rekabet Şartlarında Ücretlerin Belirlenmesi
6.2.1. Emek Piyasasında Firmaların Piyasa Gücünün Olması
6.2.2. Emek Piyasasında Çalışanların Piyasa Gücünün Olması
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İktisat teorisinde emek piyasası analizi firma teorisindekine benzer bir ayrımla yapılmaktadır:
rekabetin tam olduğu ve rekabetin eksik olduğu emek piyasalarıdır. Bu bölümde öncelikle neoklasik
iktisadın emek piyasasında ücretlerin ortaya çıkışında kullandığı bu ayrıştırma göz önünde
bulundurulacak; daha sonra da emek piyasalarında eksik rekabet şartlarında ücretlerin belirlenmesinde
yeni makroekonomik yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.

6.1. Tam Rekabette Ücretlerin Belirlenmesi
Emek piyasasında tam rekabet şartlarının varlığı neoklasik iktisadın mal piyasalarındaki tam
rekabet modeline benzemektedir. Burada esas nokta, herkesin ücret alıcısı olmasıdır. Bir başka ifadeyle,
tam rekabetçi emek piyasalarında ne işverenlerin ne de işçilerin ücretleri etkileyecek güçleri vardır.
Emek piyasasında rekabet şartlarının geçerli olduğu bu teorik durumda, piyasada ortaya çıkan ücret
emek arz ve talebinin belirlediği denge ücret seviyesidir. İşverenlerin piyasa ücretini etkileme gücünden
mahrum olması, küçük çaptaki işverenlerin cari ücret seviyesinden işçi çalıştırmak zorunda olduklarını
gösterir. İşçiler açısından ücret alıcısı olmak ise bir sendikanın üyesi olmamak ve bu nedenle ücreti
arttırmak için toplu pazarlık gücüne sahip olmamak anlamına gelir (Sloman vd., 2013, s.292).
Tam rekabet şartlarının geçerli olduğu emek piyasasının herkesi ücret alıcısı yapan yukarıda
vurgulanan özelliğinden başka diğer bir varsayımı, emeğin hareketliliğine sınırlama getirilmemesidir.
Diğer bir deyişle, işçiler bu şartlarda bir işten başka bir işe geçerken herhangi bir kısıtlama ile
karşılaşmamakta; firmalar da kendilerine lazım gelen ne kadar işçi varsa bunu emek piyasasından her
an karşılayabilmektedirler.
Öte yandan, emek piyasasının her iki tarafının da mevcut piyasanın yapısından, piyasada olan ve
olabilecek her türlü hareketten, değişimden haberdar olmaları söz konusu rekabetçi emek piyasasının
bir başka özelliği olarak kabul edilir. Bu aslında şunu ima eder ki; işçiler hangi işlere, hangi şartlarda ve
hangi ücretten işçilerin yerleştirildiğini bilirler. Benzer biçimde işverenler de hangi özellikteki
(üretkenlikteki) işçilerin iş aradığını bilmektedirler.
Tam rekabetçi emek piyasasının diğer bir varsayımı emeğin homojen bir üretim faktörü olarak
kabul edilmesidir. Bir başka ifadeyle, aynı
kategorideki işçilerin üretkenliği birbirinin aynısıdır.
Sözgelimi, torna tezgâhında çalıştırılabilecek işçilerin beceri ve çalışkanlıkları bakımından aralarında
bir fark yoktur.
Bu özellikleri içinde barındıran rekabetin tam olduğu emek piyasasında ücret ve istihdam
seviyeleri piyasa emek arzı ve emek talebi eğrilerinin kesiştiği nokta tarafından belirlenir. Emek arz
eğrisi bilindiği gibi, emek sahiplerince farklı ücret seviyelerinde arz edilmek istenen emek miktarını
göstermektedir. Belli bir iş için ödenen ücret ne kadar yüksekse haliyle daha fazla işçi o işi yapmak
isteyecektir. Bu bize pozitif (yukarı doğru) eğimli bir emek arz eğrisi verir. Öte yandan, yine bilindiği
gibi emeğin marjinal verimliliğinden türeyen emek talep eğrisi, işverenlerin ödemesi gereken ücret ne
kadar düşükse, o ölçüde daha fazla emek kullanmak isteyeceklerini gösterir. Dolayısıyla emek talep
eğrisi negatif (aşağı doğru) eğimli olarak çizilir.
Şekil 6.1’in a paneli emek piyasasında emek arzı ve emek talebi tarafından belirlenen denge ücret
seviyesinin Wp olduğunu göstermektedir. Piyasada ortaya çıkan bu ücret seviyesi Wp nin işveren
tarafından kabul edilmesi gereğini Şekil 6.1’in b paneli ortaya koymaktadır. Bu piyasadaki herhangi bir
işveren için emek arzı sonsuz elastiktir. Bu nedenle işveren b panelindeki gibi yatay eksene paralel bir
emek arzı (Semek) ile karşı karşıyadır. Bu sonsuz elastik emek arz eğrisi işverenin piyasa ücreti Wp de
istediği kadar işçi bulabileceğine fakat bu ücretin altında hiç işçi bulamayacağına işaret eder. Bir başka
deyişle, Wp ücretinin altında işverenin işçi çalıştırması mümkün değildir; zira bütün işçiler bu işin
dışındaki Wp ücretinin ödendiği başka işlerde çalışmak isteyeceklerdir. Piyasa ücreti Wp de işveren b
paneline göre Q1 saatlik emek kullanır.
Öte yandan piyasada ortaya çıkan Wp ücret seviyesinin herhangi bir işçi tarafından da kabul
edilmesi gerektiği Şekil 6.1’in c panelinde görülebilmektedir. İşçi, bireysel olarak sonsuz elastik bir
emek talep eğrisi ile karşı karşıyadır. Bu durum söz konusu panelde emek talep eğrisinin yatay eksene
paralel çizilmesiyle gösterilmektedir. Buna göre işçi Wp ücretinden istediği saatte çalışacak şekilde iş
bulabilir; fakat bu ücret seviyesinin üzerinde iş bulması mümkün değildir. Şeklin c paneli işçinin işçinin
Wp piyasa ücretinde Q2 kadar çalışacağını göstermektedir.
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Öte yandan, emek piyasasında tam rekabet şartları altında çalışan firma üretimini gerçekleştirip
sattığı piyasada monopolcü konumunda olabilir. Bu durum, firmaca üretilen mala ait talep eğrisinin
negatif eğimli olduğunu ve firmanın marjinal gelirinin tüm çıktı seviyelerinde mal fiyatının altında
olduğunu ima etmektedir. Bu şartlar altında firmanın emek talep eğrisi MPPL (marjinal fiziki ürün) ve
MR (marjinal gelir) değerlerinin çarpımıyla elde edilen MRPL (marjinal ürün geliri) eğrisi tarafından
belirlenecektir. Başka bir ifadeyle MRPL eğrisi emek talep eğrisi ile özdeş olacaktır. Emek talep

Şekil 6.1. Tam Rekabetçi Emek Piyasası
ederken emek piyasasında tam rekabet şartları geçerli ise, bunun tabii bir sonucu olarak bireysel
firmanın karşı karşıya olduğu emek arz eğrisi sonsuz esnekliğe sahiptir. Yani emek arz eğrisi SL yatay
eksendeki istihdam seviyesine paralel çizilmelidir (Şekil 6.2).
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Şekil 6.2. Mal Piyasasında Monopolcü Firmanın Tam Rekabet Şartlarındaki Emek Piyasasındaki
Durumu

Şekil 6.2’de görüldüğü gibi, firmanın kullanacağı emek miktarı söz konusu emek talep eğrisi
(MRPL) ve emek arz eğrisi SL’nin kesiştiği noktaya karşılık gelen Q1 seviyesidir. Ayrıca aynı şekilden
firmanın işçiye ödeyeceği ücretin rekabet şartlarının hüküm sürdüğü emek piyasasında geçerli olan W1
ücret seviyesi olduğu belirtilmelidir.
Buraya kadar yaptığımız analizlerin bir sonucu emek piyasasında tam rekabet şartları geçerli iken
işveren ve işçilerin ücret alıcısı olması, bir başka deyişle, piyasa ücret seviyesini etkileyebilme
güçlerinin olmamasıdır. Şöyle ki: Herhangi bir endüstride üretilen mala tüketici talebinin arttığını
düşünelim. Böylece bu endüstrideki firmaların emek talebi de artacağından, söz konusu endüstride
ücretler yükselmeye başlar. Diğer endüstri kollarındaki işçiler hemen bu endüstriye akmaya
başlayacağından, bu endüstrideki
ücretler hemen ekonominin geri kalanındaki ücret seviyesine
döner. Benzer biçimde, herhangi bir endüstride mal talebindeki, dolayısıyla emek talebindeki
daralmadan dolayı ücretler düşmeye başlarsa işçiler o endüstriyi terk eder. Emek arzının sola kayması
bu endüstride ücretlerdeki düşmenin engellenmesini ve tekrar yükselişe geçmesini sağlar. Emek
piyasasındaki tam rekabet şartlarının tüm endüstrilerde ve tüm ekonomilerde geçerli olması durumunda
küresel olarak tek bir ücret seviyesinin ortaya çıkması teorik olarak sağlanır. Kuşkusuz ki bu
söylediğimiz şartlar gerçek dünyada pek geçerliliği olmayan durumlara işaret eder. Gerçek hayatta
firmalar, endüstriler ve ekonomiler arasında muazzam ücret eşitsizlikleri vardır (Browning, 2014,
s.493). Bunu doğuran akla ilk gelen sebep işçilerin yeteneklerinin, becerilerinin farklı olmasıdır. Bazı
insanlar diğerlerine göre daha zeki, yetenekli ve güçlüdür. Öte yandan emek, gerçek hayatta akışkanlığı
tam olan bir üretim faktörü değildir. İnsanların coğrafi bakımdan ikamet edecekleri yer tercihleri ortaya
çıkarken ücret farklılıklarının göz önünde bulundurulmadığı durumlar ortaya çıkabilir. Başka şehir,
bölge ya da ülkelerde işçi ücretleri yüksek olsa bile insanlar mevcut pozisyonlarını çoğu kez bozmak
istemeyebilirler. Emek akışkanlığı tam olmayınca firmalar, endüstriler ve ülkeler arasında ücret
farklılıklarının ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca, gerçek hayatta firmaların ve işçilerin ücret
alıcısı olmasını engelleyen eksik rekabet şartlarını doğuran unsurlar da söz konusu olabilmektedir. Bu
aşamada, eksik rekabet piyasalarında ücretlerin nasıl belirlendiği üzerinde yoğunlaşacağız.

6.2. Eksik Rekabet Şartlarında Ücretlerin Belirlenmesi
Şimdi emek piyasasında tam rekabet şartlarından uzaklaşarak daha gerçekçi bir analiz yapma
fırsatı bulmaktayız. Gerçek hayatta firmaların ve işçilerin ücretleri etkileme gücünün olduğunu ve
dolayısıyla tam da ücret alıcısı olmadıklarını söyleyebiliriz. Bir firma düşünelim ki, üretim yapıp da
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emek talep ederken emeğin piyasasındaki tek alıcısı (monopson) konumunda olduğunu düşünelim.
Sözgelimi bir şehir ya da kasabada var olan bir madeni tek bir firmanın çıkardığını ve o yöredeki maden
işçilerinin tek alıcısı olduğunu farz edelim. Aslında tek bir firma değil de birkaç emek alıcısı firma yani
oligopson durumu geçerli olduğunda da analizin değişmeyeceğini hemen belirtelim. Emek piyasasında
monopsoncu ya da oligopsoncu firmalar ücret alıcı değil, tam rekabettekinin aksine ücret koyucudurlar.
Yani bu firmalar ücret artışlarına önemli dirençler gösterebildiği gibi, ücretleri düşmeye zorlayacak güce
dahi sahip olabilirler. Öte yandan emek piyasasında bunun tam aksi durum, yani çalışanların piyasa
gücünün olduğu şartlar da ortaya çıkabilir. Burada öncelikle emek piyasasında firmaların piyasa gücü
olduğu duruma, sonra da öteki tam aksi duruma bakalım.

6.2.1. Emek Piyasasında Firmaların Piyasa Gücünün Olması
Emek piyasasında monopsoncu ya da oligopsoncu firmalar ücret alıcı değil, ücret koyucu
olduğundan pozitif eğimli emek arz eğrisi ile karşı karşıyadırlar. (rekabetçi firmaların bundan farklı
olarak sıfır eğimli ya da yatay eksene paralel bir emek arz eğrisi ile karşı karşıya olduğunu hatırlayalım).
Bunu Şekil 6.3’de SL = W eğrisi olarak görebilmekteyiz. Pozitif eğimli emek arz eğrisi ile karşı karşıya
olan firma ilave işçiyi üretime koşmak istediğinde ücreti yükseltmek zorundadır. Bunun firmaya
yüklediği ilave maliyet yani kısaca ilave işçi çalıştırmanın marjinal maliyeti MCL, ücretin (W’nin) her
zaman üzerinde olacaktır. Zira, firma yeni işçiyi üretime koşarken sadece son işçiye daha yüksek ücret
ödemekle kalmaz, aynı zamanda diğer tüm işçilerin de ücretini yükseltmek zorundadır. Bu ise MCL nin
her zaman W nin üzerinde yer alması sonucunu doğurur. Şekil 6.3 bu durumu emek arz eğrisi SL = W
nin her zaman üzerinde giden marjinal maliyet (MCL) eğrisi ile göstermektedir.

Şekil 6.3. Firmanın Piyasa Gücünün Olası Durumunda Ücretin
Belirlenmesi
Neoklasik iktisadın emek piyasasında firmalara kâr maksimizasyonu için yapmaları gereken
davranışı; marjinal ürün hasılatı (MRPL)’yi marjinal maliyet (MCL)’ye eşitlemek olduğunu hatırlayalım.
MRPL = MCL eşitlik ilkesi göz önünde bulundurulduğunda Şekil 6.3’de istihdam ve ödenecek
ücret seviyelerini belirlemek kolay olacaktır. Şekil 6.3’de bu iki eğrinin kesiştiği Q1 istihdam
seviyesinde W1 ücretinin ödeneceği görülebilmektedir. Halbuki, emek piyasasında buradaki gibi eksik
değil de tam rekabet şartları geçerli olsa idi, emek talep eğrisi ile özdeş olacak MRPL eğrisi ile emek arz
eğrisi SL nin kesiştiği istihdam seviyesi Q2 de emek kullanım seviyesi belirlenecek ve ücret de W2 olarak
ortaya çıkacaktı.
Bu analizden çıkarılabilecek önemli bir sonuç şöyle ifade edilebilir: Emek piyasasında
monopsoncu (ya da oligopsoncu) firmanın sergilediği davranış aslında çalışan işçi sayısını sınırlandırıp
ücreti düşmeye zorlamaktır.
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6.2.2. Emek Piyasasında Çalışanların Piyasa Gücünün Olması
Bu piyasada işçiler tek başlarına piyasa gücü elde edemezler. Bunu başarabilmenin tek yolu onlar
açısından sendikalaşmaktan geçer.
Eğer firmalar tam rekabet şartlarında üretip satıyorlarsa, işçi sendikaları ücreti ancak işsizliğin
artması pahasına yükseltebilir. Tam rekabette firmalar normal kâr9 ettiğine göre, sendikalar ücreti yukarı
doğru zorlarsa marjinal firmalar iflas eder ve endüstriyi terk eder. Sonuçta öncekine göre daha az işçi
istihdam edilir. Çıktı azaldığı için mal fiyatları yükselmeye başlar. Endüstride kalan firmalar bu sayede
daha yüksek ücretler ödeyebilirler. (Sloman vd, 2013, s.304).
Şekil 6.4’de görüldüğü gibi, eğer işçi sendikası ücreti W1 den W2 ye yükseltmeye zorlarsa,
istihdam Q1 den Q2 ye düşer. Bu durumda bu endüstride Q3-Q2 kadar çalışmak isteyip de iş bulamayan
insan ortaya çıkar.
Sendika bu modelde iki bakımdan zayıf durumdadır. Ücreti yukarı doğru zorlamanın sonucunda
hem iş kaybı ortaya çıkmış, hem de bu işsiz insanların ücreti düşürme tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bunun
önüne geçebilmek için sendikanın, firmaların sendikasız işçi kullanımını önleyebilmesi gerekir (Sloman
vd, 2013, s.304).
Son olarak, hem firmaların hem de işçilerin piyasa gücünün olması durumunda tek bir sonucun
ortaya çıkmayacağını, ortaya çıkabilecek sonuçların sendikaların ve işverenlerin pazarlık gücüne bağlı
olacağını söyleyebiliriz. İlginçtir ki, sendikalar güçlü bir işverenle karşı karşıya geldiklerinde, üyelerine
daha fazla ücret geliri sağlamak bakımından daha güçlü bir konumda bulunabilirler. İstihdamda bir
azalmaya yol açmadan, bilakis istihdamı arttırarak da ücreti yükseltebilirler. Şekil 6.5, ifade ettiğimiz
bu çift taraflı tekel (monopol) durumunun gerçekleşebileceğini göstermektedir.

Şekil 6.4. Tam Rekabetçi Firmanın Karşısında Tekelci Sendika

9

Firmanın tüm fırsat maliyetlerini ancak karşılayabildiği asgari kâr seviyesi
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Şekil 6.5.Çift Taraflı Monopol
Bu modelde tüm firmaların tek alıcı gibi davranan bir organizasyon içinde toplandıkları, buna
karşılık emeğin monopolcü gibi hareket eden bir sendikalaşmaya gittiği varsayılabilir. Dolayısıyla bu
modelde, biri piyasanın arz (işçi sendikası), diğeri de talep (üretici firma) tarafında olmak üzere iki ayrı
monopol vardır. Söz konusu modelin çözümü aslında belirsizdir. Model, değeri pazarlıkla belirlenecek
olan ücret seviyesinin alt ve üst sınırlarını ortaya koyar diyebiliriz. Sonuç, firma ve sendikanın pazarlık
yapabilmeleri yanında politik ve iktisadi güçlerince belirlenmektedir (Koutsoyiannis, 1997, s.506).
Şekil 6.5’de tek alıcının emek talep eğrisi MRPL ile özdeştir. Tek alıcının karşı karşıya olduğu
emek arz eğrisi S1 yukarıya doğru eğimli bir doğrudur. Bu doğru aynı zamanda tek alıcının karşılamak
zorunda olduğu ortalama emek maliyetini gösterir. Bu nedenle söz konusu şekilde S1 = AC1 olarak
gösterilmiştir. Pozitif ya da yukarı doğru eğimli emek arz eğrisi ile karşı karşıya olan firma normalde
ilave işçiyi üretime koşmak istediğinde ücreti yükseltmek zorundadır. Bunun firmaya yüklediği ilave
maliyet yani kısaca ilave işçi çalıştırmanın marjinal maliyeti MCL1 , ücretin (W’nin) her zaman üzerinde
olacaktır. Zira, firma yeni işçiyi üretime koşarken sadece son işçiye daha yüksek ücret ödemekle kalmaz,
aynı zamanda diğer tüm işçilerin de ücretini yükseltmek zorundadır. Bu ise MCL1’in S1’in üzerinde yer
alması sonucunu doğurur.
Şimdi çift taraflı monopol modelinin nasıl çalıştığını görelim. Başlangıçta sendika olmadığını
varsayalım. Monopsoncu firma W1 ücretinden Q1 kadar işçi çalıştırarak kârını maksimize edecektir.
(MRPL’nin MCL’ye eşitliği Q1’de ortaya çıkmaktadır). Bu durumda işçi sendikası devreye girerse, ücret
sendika ve firma arasındaki pazarlıkla belirlenecektir. Ücretin ne olacağı hususunda eğer anlaşma bir
kez ortaya çıkmışsa, monopsoncu firma artık daha az işçi çalıştırarak ücreti düşüremeyecektir. Üzerinde
anlaşılan ücretin altında bir ücret ödemeye kalkarsa grevle ve dolayısıyla emek arzının sıfıra inmesi
durumuyla karşılaşacaktır.
Benzer biçimde, firma daha fazla işçi almaya kalkarsa, anlaşma ücreti piyasa ücretinin üzerinde
olduğu müddetçe, yani emek arz eğrisi S1’in belirlediği seviyenin üzerinde oldukça, ücreti arttıramaz.
O zaman başlangıçtaki arz eğrisiyle karşılaşana kadar yatay giden yeni bir arz eğrisi ortaya çıkar.
Örneğin, sendikanın Şekil 6.5’deki W2 ücretini elde etmeyi başardığını farz edelim. Arz eğrisi bu ücret
seviyesinde ve x noktasının solunda yatay olur. x noktasının sağında başlangıçtaki arz eğrisi S1’i takip
eder; zira firmanın Q2’den daha fazla işçi alabilmesi için ücreti W2’nin üzerine çıkartması gerekecektir.
Eğer arz eğrisi W2 ücret seviyesinde x noktasının solunda yatay olarak kabul edilmişse, MCL
eğrisi için de benzer durum geçerli olacaktır. Çünkü ilave bir işçi almanın (Q2’e kadar) firmaya ilave
maliyeti sadece ücrettir; mevcut işçilerin ücretine artış yapılması söz konusu değildir. MCL ücrete eşitse,
kâr maksimizasyonunu veren istihdam seviyesi (MCL = MRPL) şimdi W = MRPL’ye karşılık gelen
noktadır. Dolayısıyla anlaşma ücreti W2’de firma Q1 kadar işçi çalıştırmayı tercih eder. Bu durum,
sendikanın ücreti W1’den W2’ye itebileceği ve firmanın buna rağmen Q1 kadar işçi çalıştırmaya devam
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etmek isteyeceği anlamını taşır. Bir başka ifadeyle yukarıda anlatılmaya çalışılan çift taraflı monopol
durumunda, istihdamda azalma olmadan ücret artışı sağlanabilecektir (Sloman vd, 2013, s. 306).
İşçi sendikalarının firmaları bazı durumlarda piyasayı temizleyen (denge) seviyenin üzerinde
ücret ödemeye zorlayabileceğini böylece görmüş olduk. Bununla birlikte, denge seviyenin üzerindeki
ücretlerin sadece sendika gücünün sonucu olmayabileceğini de belirtmeliyiz. Piyasa denge ücretinden
daha yüksek ücretler ödemek pek çok zaman firmaların çıkarına olabilir. Hatta bu durumun sendikasız
sektörlerde bile firmalar açısından kârlı olabileceğini ifade edebiliriz. İşte bu noktada, iktisat teorisinde
makro ekonominin mikro temellerini kurduğu modellerle açıklayan Yeni Keynesci akıma dikkat
çekmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz. Yeni Keynesci yaklaşıma göre daha yüksek ücretin firma
açısından neden daha yüksek kâr anlamına gelebileceğini bu iktisatçıların kurdukları birkaç emek
piyasası modelini kısaca açıklayarak görelim.
Örneğin Yeni Keynesci iktisatın verimlilik ücretleri modeline10 göre reel ücretlerle işçilerden
sağlanan verim arasındaki ilişkinin Şekil 6.6’nın a panelindeki gibi olduğu kabul edilir. Burada
görüldüğü gibi, reel ücret birimi başına verimliliğin en yüksek olduğu reel ücret seviyesi
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şeklin b panelinde görüldüğü gibi, reel ücret birimi başına verimliliğin en yüksek olduğu bu reel ücret
seviyesi, emek piyasasında arz-talep dengesini sağlayan denge reel ücret seviyesinin üstündedir.
Böylece, emek piyasasında a-aʹ kadar gönülsüz (gayri-iradi) işsizlik ortaya çıkacaktır (Ertop, 2006,
s.197).
Yeni Keynesci iktisatçıların bir kısmı piyasa ücret seviyesini denge ücret seviyesinin üzerine
çıkartan mikro tahlillerini işçi giriş-çıkış modeli (Phelps, 1968) ile açıklamaya çalışırlar. Buna göre,
firmalar çalışanlarının işten ayrılması, yeni işçilerin işe alınması, bu alınanların eğitilip işe hazır hale
getirilmesi maliyetlerine katlanmaktan imtina edeceklerinden, işçi giriş-çıkış (devir) hızını düşük tutmak
için rekabet ortamında rakiplerine göre ödedikleri reel ücreti yüksek tutma eğilimi taşırlar. Bu reel ücret
seviyesi denge (piyasayı süpüren) reel ücret seviyesinin bir miktar üzerindedir (Snowdon ve Vane, 2012,
s.343).

Şekil 6.6. Verimlilik Ücretleri Modeli
Bir başka Yeni Keynesci emek piyasası analizi olan kaytarma ya da işten kaçma modelinde
firmaların, çalışanlarının işten kaytarma ya da işi savsaklamalarını engellemek için çalışanlarına rakip
firmalardan daha yüksek reel ücret verecekleri kabul edilir (Snowdon ve Vane, 2012, s. 344). Ancak
tüm firmalar aynı yola başvurunca cari reel ücret, denge reel ücret seviyesinin üzerine çıkar ve gayri-

10

Bu model ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Felderer ve Homburg, 2010, ss.370-377
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iradi işsizlik ortaya çıkar. İşsizlik, işten kaçmayı önleyen ayrı bir faktördür. Bir diğer işten kaçmayı
önleyen faktör işsiz kalmanın yükselen fırsat maliyeti yani yüksek reel ücrettir (Ertop, 2006, s.197).
Reel ücret yapışkanlığını açıklamaya çalışan bir diğer Yeni Keynesci modelde Akerlof ve Yellen
(1990) adil ücret-efor hipotezini ileri sürmüşlerdir. Emeğin üretkenliğinin emeğin motive edilmesi,
işçiye adil ücret ödenmesi ile artacağını savunan bu iktisatçılar, böylece makinede bulunmayan emek
piyasasındaki psikolojik faktörleri ortaya koyarlar. Nobel ödüllü çalışmasında Akerlof (2002),
kendilerine adil olmayan bir şekilde davranılan işçilerin buna uygun olarak çalışmalarını
ayarlayacaklarını düşünür. İşçilerin kendi çalışmalarını kontrol edebilme yeteneği (yani daha üretken ya
da tam tersi) ve bunu sıkıntılarına karşılık olarak kullanma isteği Akerlof ve Yellen’in adil ücret-efor
hipotezinin temelini oluşturur. Emek piyasasında işçiler kendilerine adil ücret ödenmesini isteyip,
firmalar da buna olumlu tepki verdiklerinde cari reel ücret seviyesi denge reel ücret seviyesini aşar ve
gayri-iradi işsizlik ortaya çıkar.
Adil ücret-efor hipotezini destekleyici nitelikte geçmişte yaşanan bir örneği burada sunmak ilginç
olabilir. 1908’de ünlü modeli T Ford’u üretmeye başlayan Ford firması, 1913’den itibaren montaj bandı
üretim yöntemine geçtiğinde artık vasıflı ustalardan ziyade nispeten vasıfsız işçilere yönelmişti. Kitlesel
üretim tekniklerinin girişi çalışma ortamını ciddi biçimde değiştirmişti. 1913’de Ford’daki işçilerin
yıllık giriş-çıkış (devir) oranı yüzde 370, günlük işe gelmeme oranları yüzde 10’dur. Bu yüksek oranların
yüksek maliyeti karşısında firma yönetimi şöyle yeni bir uygulama başlattı: Firma eski ve nispeten
vasıflı çalışanlarına günlük 9 saat için 2,34 dolar ücret öderken, Ocak 1914’den itibaren günlük 8 saat
için 5 dolar ödemeye başladı. Bu uygulama sonucunda pek çok çevre tarafından firmanın kârlarında
önemli bir düşüş beklenirken, tam aksine işe gelmeme ve devir oranında büyük bir azalma meydana
gelmiştir. Ford T modelinin fiyatı bu üretkenlik artışı ile düşmüş ve Ford firmasının kârlarında artış
yaşanmıştır. Bu hadise örnek gösterilerek Henry Ford’un etkin ücret teorisini uygulayan ilk
girişimcilerden biri olduğu vurgulanır (Snowdon ve Vane, 2012, s.348).
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Yazar: Ayhan Görmüş
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İşgücü piyasasının en önemli değişkenlerinden biri de ücrettir. Bu özelliği nedeniyle ücret
istihdam, işsizlik, çalışma süreleri, işgücü arz ve talebi, verimlilik vb. değişkenlere göre değişkenlik
göstermektedir (Lordoğlu ve Özkaplan, 2003, s.278). Ücretin işgücü piyasasının önemli
değişkenlerinden biri olmasının yanı sıra, günlük hayatta ücretler kişilere göre ve yapılan işe göre de
önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Yani ücret farklı sektörlerde, farklı işyerlerinde farklı işleri yapanlar
arasında farlılaşırken bazen aynı sektörde, aynı işyerinde, hatta aynı işi yapanlar arasında bile
farklılaşabilmektedir. Ancak, klasik iktisadın temel varsayımlarına göre, rekabet koşulları altında
benzer işi yapanlar benzer ücretler almakta ve bir işgücü piyasası dengesi oluşmaktadır. Yani işgücü
piyasasında ücretler arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Smith, ünlü eseri Milletlerin
Zenginliği’nde, işgücü piyasalarında hareketliliğin olması durumunda, farklı istihdam koşullarının
parasal ve parasal olmayan tüm avantajlarının uzun dönemde eşitlendiği ileri sürülmüştür. Smith’e göre,
rekabetçi çalışma koşullarının aynı olması durumunda ücretler de eşitlenecektir. Bu bakış açısına göre,
benzer işleri yapanların benzer ücretler alması teorik olarak mümkündür (Lordoğlu, 2013, s.93).
Neo-klasik iktisatçılar da, ücret farklılıklarını ücretlerin eşit olması gerektiğini ileri süren temel
modele göre açıklamaya çalışmışlardır. Ücretlerin uzun dönemde eşitleneceğini ileri süren neo-klasik
düşünce tam rekabet, kâr maksimizasyonu ve işçilerin homojen olduğu varsayımlarına dayanmaktadır.
Ancak, temel modelin aksine, gerçek hayatta ücretler ile bu teorik açıklamaların birbiri ile bağdaşmadığı
görülmektedir. Gerçek hayatta iş kolları arasında ücret farklılıklarının olmasının yanı sıra, aynı iş kolu
hatta aynı firma içinde bile benzeri özelliklere sahip işçiler farklı ücretler alabilmektedir. (Lordoğlu,
2013, s.93). Neden farklı işçilere farklı ücretler ödenmektedir? Ücret farklılıklarının temelde iki
nedenden kaynaklandığı söylenebilir. Bunlardan ilki işin ya da işyerinin özellikleri iken diğeri işçinin
temel özellikleri ve nitelikleridir. Bu bölümde neo-klasik yaklaşıma göre ücret farklılıkları, işlerin
özelliklerinden ve işçinin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar çerçevesinde ele alınacaktır.

7.1.İşlerin Özelliklerinden Kaynaklanan Ücret Farklılıkları
Rekabetçi piyasalarda, emeğini arz edenler ile emek talep edenler, piyasa ücret düzeyini etkileme
gücüne sahip değildirler. Fakat emeğini arz edenlerin farklı beceri ve tercihleri olmasının yanı sıra, emek
talep edenlerin de sunduğu işler, iş çevresi ve talep ettikleri beceriler birbirinden oldukça farklıdır. Yani
işgücü piyasasında işgücünün yanı sıra, işler de heterojen bir yapıdadır (Ceylan-Ataman, 2014:100).
Kısaca teorik olarak bütün işler homojen değildir. Bu bağlamda, bazı işler temiz ve modern alanlarda,
bazı işler ise gürültülü, tozlu veya tehlikeli bir iş ortamındadır. Bazı işler, iş saatleri ve çalışma temposu
bakımından işçi takdirine izin veriyorken diğer işler bu tip esnekliklere daha az müsaade etmektedir.
Bazı işverenlerin sunduğu ücret ve yardım paketleri diğerlerinden farklıyken farklı iş yerlerinin işe gidiş
dönüş mesafeleri ve semt özellikleri de birbirinden oldukça farklıdır (Ehrenberg, and Smith, 2012: 242).
İş işgücü piyasanın bu heterojen yapısı işgücü piyasasında tek bir ücretin oluşmasını engellemekte, yani
ücretleri farklılaştırmaktadır (Ceylan-Ataman, 2014). Bu çerçevede, işlerin özelliklerinden kaynaklanan
farklılıklar, farklılıkların eşitlenmesi teorisi, telafi edici ücret farklılıkları teorisi ve etkin ücret teorisi ile
açıklanacaktır.

7.1.1.Farklılıkların Eşitlenmesi Teorisi
Farklılıkların eşitlenmesi teorisi, ücret farklılıklarını olumsuz iş özellikleri için ücret farklılığı
gerektiren veya parasal olmayan olumlu özelliklerle telafi edilen spesifik mesleklerin kendine özü
özelliklerinin sonucu olarak tanımlanmaktadır. Smith’e göre herkes kendi avantajını arayarak en çok
tercih edilen işleri talep ederken en az tercih edilen işleri terk etmektedir. En az tercih edilen işlerden
kaçış, işverenlerin işgücünü elinde tutabilmek için ücretleri artırması gerektirirken en çok tercih edilen
işlere yönelik rekabet, bunların başta ücretler olmak üzere, bazı avantajlarını azaltacaktır. Bu şekilde
farklı işlerin avantaj ve dezavantajlarının tümü eşitlenecektir. Smith net avantajlar ya da farklılıkların
eşitlenmesi teorisini, işçi ve işverenlerin işgücü piyasası hakkında tam bilgi sahibi olduğu veya az
maliyetle bu bilgiye ulaşılabileceği varsayımı altında oluşturmuştur. Buna göre Smith ücretlerin
farklılaşmasına sebep olan beş neden belirlemiştir (Elliot, 1997:309-312):
İşin kabul edilebilirliği: İşyerinin güvenliği ve temizliği, iş arkadaşlarının dost canlılığı, işten
elde edilen içsel doyum işin kabul edilebilirliğini etkilemektedir. Bir kömür madeninde çalışan vasıfsız
bir işçinin hastanede temizlik işlerinde çalışan bir kişiye göre daha yüksek ücret alması beklenen bir
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durumdur. Çünkü hastanedeki temizlik işleri kömür madeni işine göre göreli olarak daha temiz ve
güvenli bir iştir.
İşin öğrenme maliyeti: Beşeri sermaye teorisine göre işi yerine getirmek için gereken eğitim ve
öğrenim arttıkça ücret de artmaktadır. Örneğin mühendis olabilmek için bir mühendislik fakültesinde
en az 4 yıl süren bir eğitim görmek ve bu maliyete katlanmak gerekirken tekniker olabilmek için bir
meslek yüksek okulunda en az iki yıl eğim görmek yeterlidir. Sonuç olarak mühendisliğin öğrenme
maliyeti teknikerden daha fazla olduğu için mühendis ile tekniker arasında mühendis lehine bir ücret
farklılığı oluşmaktadır.
İstihdamın sabitliği: Smith’e göre, diğer koşulların aynı olması kaydıyla üretimi veya talebi
mevsimlik olan ya da düzenli işten çıkarmalara veya kısa süreli işlerde çalışanlara daha istikrarlı ya da
sabit olan işlerde çalışanlara verilen ücretten daha yüksek ücret verilmesi gerekir. Çünkü mevsimlik,
düzensiz ya da kısa süreli işlerde çalışanlar, istikrarlı ve sabit olarak çalışanlara göre, çalışamadıkları
dönemde alamadıkları ücretlerini eşitleyebilmek için çalıştıkları dönem içinde aynı işi yapan sabit
çalışanlara göre daha fazla ücret talep edeceklerdir. Bu durum, sabit çalışanlar ile mevsimlik, düzensiz
ya da kısa süreli işlerde çalışanlar arasında ücret farklılığı oluşturmaktadır.
Yüksek güvenirlik gerektiren işler: Smith’e göre yüksek güvenirlik gerektiren işlerde çalışanlara
daha yüksek ücret ödenmesi gerekir. Çünkü Smit’e göre, ortalama ve düşük yaşam standardına sahip
olan kişilere güvenmek zordur. Bu yüzden, yaşamımızı emanet ettiğimiz doktorlara, bireysel ve
toplumsal adaleti emanet ettiğimiz hukukçulara, çocuğumuzu emanet ettiğimiz bakıcılara, ulusal
güvenliğimizi emanet ettiğimiz asker, polis ve istihbarat işlerinde çalışanlara daha yüksek ücret
verilmesi gerekir.
İşlerin başarı olasılığı: Smith, diğer istihdam koşullarının tümü aynı olan ve benzer vasıf
gerektiren işlerin ortalama ücretlerinin, bu meslekteki diğer tüm çalışanlardan bazılarının başarı
kazanma olasılığı ile ters orantılı olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin karşılaştırılabilir vasıf düzeyleri
gerektiren garsonluk ve hokkabazlık mesleklerine girmeyi düşünenler, hokkabazlık mesleğinde az
sayıda yüksek ücretli hokkabazlardan biri olmanın zorluklarını doğru biçimde görebilselerdi, her iki
mesleğin ortalama kazançları aynı olurdu. Ancak, hokkabazlık mesleğini yapanlar, başarılarını az sayıda
çok yüksek ücret alan hokkabazlardan biri olma şanslarını sistematik olarak abartırlarsa bu durumda
garsonluk mesleğinden birçok kişi hokkabazlığa geçmeyi düşünecek ve rekabete bağlı olarak
hokkabazların ücretleri düşecektir.
Görüldüğü gibi Smith, yıllar önce ücret farklılaşmasını işin kabul edilebilirliği, işin öğrenme
maliyeti, istihdamın sabitliği, yüksek güvenirlik gerektiren işler ve işlerin başarı olasılığı çerçevesinde
açıklamaya çalışmıştır.

7.1.2.Telafi Edici Ücret Farklılıkları
Telafi edici ücret farklılıkları (TEÜF) teorisi, ilk olarak A. Smith tarafından ifade edilmiş 200 yılı
aşan bir süreden beri var olan bir teoridir. Bu teori kabul edilemez özelliklerdeki işlerin, diğer koşullar
sabitken (eğitim, ırk, cinsiyet veya diğer bireysel özellikler) daha yüksek ücretlerle telafi edilebileceğini
ileri sürmektedir. Çünkü Smith, ünlü eserinde “aynı bölgedeki emek ve sermayenin farklı istihdamının
tüm avantaj ve dezavantajlarının, ya tamamıyla eşit olması ya da devamlı olarak eşit olma eğiliminde
olması gerektiğini” söylemiştir (Smith, 1937:100’den akt. Smith, 1979:.339). Neo-klasik iktisada göre
emek talebi aynı olan iki firmanın işyeri koşulları arasındaki farklar TEÜF ile giderilebilir. Piyasadaki
bazı işler işyeri ve çalışma koşulları nedeniyle birçok işçi tarafından tercih edilmeyebilir. Ancak işyeri
ve çalışma koşulları diğerine göre daha kötü olan bir firma, diğer firmaya göre daha yüksek ücret
ödeyerek işe uygun nitelikte yeterli işgücü arzını çekebilir. Böylece işin ve işyerinin kötü çalışma
koşulları ile diğer firmanın iş ve işyeri koşulları arasındaki farklılık TEÜF ile bir ölçüde telafi edilmiş
olmaktadır (Lordoğlu, 2013:94). TEÜF ile firma işin ve işyerinin nispeten daha kötü çalışma koşulları
nedeniyle çekmekte zorlandığı gerekli sayı ve nitelikteki işgücü arzını sağlarken işçi de firmanın
nispeten daha kötü olan iş ve işyeri koşullarına katlanmanın bir ölçüde karşılığını almaktadır.
Şimdi TEÜF teorisini bir örnekle açıklayalım. Şekil 7. 1’de gösterildiği gibi birkaç vasıfsız
işçinin iki ayrı işverenden iş teklifi aldığını varsayalım. X işvereni temiz ve güvenli iş koşuları sunuyor
ve 5₺ /saat ücret ödüyorken Y işvereni 5 ₺ /saat ücret karşılığında kirli ve gürültülü iş koşulları sunuyor.
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Bu durumda siz olsanız hangi işvereninin iş teklifini kabul edersiniz? Tabi ki hiç şüphesiz, daha kabul
edilebilir çalışma koşulları altında aynı ücretle iş teklif ettiği için çoğunlukla X işvereni tercih edilir.
Ancak 5 ₺/saat her iki işveren için de denge ücreti değildir. X işvereni 5 ₺/saat ile kolayca iş
başvurusu çekebildiği için gelecekteki olası bir ücret artışının üzerindeki bu hatta kalacaktır. Ancak Y
işvereni işyerindeki boş pozisyonları doldurmak istiyorsa ya işyerini temiz hale getirmeli ya daha fazla
ücret ödemeli ya da her ikisini birlikte yapmalıdır. Eğer Y işvereninin iş koşullarını değiştirmeyeceğini
varsayarsak bu durumda Y işvereni işgücü

Şekil 7.1. Aynı Ücret ve Farklı Çalışma Koşullarına Sahip İki İşte
İşgücünün Tercihi

Şekil 7.2. Farklı Çalışma Koşullarına Sahip İki İşte Telafi Edici Ücret Farkı
piyasasında rekabet edebilmek için 5 ₺/saat’in üzerinde bir ücret ödemek zorunda kalacaktır. İşte bu
istenmeyen iş koşullarını telafi etmek için işçilere ödenen yüksek ücrete TEÜF denilmektedir
(Ehrenberg, and Smith, 2012:242). Başka bir ifade ile işlerin alternatif işlerle olmayan istenmeyen
özelliklerini tazmin etmek amacıyla işçilere yapılan fazladan ödemelere TEÜF ya da eşitleyici ücret
farklılığı denir (McConnell, Brue and Macpherson, 2003 :246’dan akt. Biçerli, 2005:204). Eğer böyle
bir ücret farklılığı olmasaydı, Y işvereni X işverenin işe aldığı vasıfsız işçileri çekemeyecekti.
Denge farkı: Aynı örnek üzerinden X işvereni teklifini 5 ₺/saate koruyorken Y işverenin teklifini
5,5 ₺/saate yükselttiğini varsayalım. Bu, saat başı 0,5 ₺’lik ücret farkı acaba işçileri Y işverenine
çekmeye yetecek mi? Eğer bu fark bütün işçileri Y işverenine çekmeye yeterse X işverenini ücretleri
artırması için teşvik edecek ve bu durumda 0,5 ₺’lik fark bir denge farkı oluşturmadığı için Y işvereni
ücret teklifini küçük bir miktar daha düşürmek isteyecektir. Ancak, daha yüksek bir olasılıkla Şekil
7.2’de de gösterildiği gibi, Y işvereninin sunduğu daha yüksek ücret S1 arz eğrisi üzerinde işçilerinin
yalnızca bazılarını (L1 düzeyinde) çekecektir. Bazı işçiler kirli ve gürültülü bir çalışma ortamından çok
rahatsız değildir ve bu yüzden TEÜF almaya karar verebilir ve daha kötü iş koşullarına katlanabilirler.
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Gürültülü ve kirli bir çalışma ortamına daha duyarlı olanlar böyle bir çalışma ortamında çalışmaya
maruz kalmaktansa daha az ücret almaya razı olabilirler. Her iki işverende, Şekil 7.2’deki gibi istedikleri
vasıf ve miktarda işçi bulabilirse başka bir faktörün farkın değişmesine sebep olamayacağı koşuluyla
0,5 ₺’lik fark, bir denge farkı oluşturacaktır. İşçilerin işin istenmeyen özellikleri veya risklerinden
kaçınma isteği, istenmeyen veya riskli iş teklif eden işverenleri ödemek zorunda olduklarından daha
fazla ücret ödemeye zorlamaktadır. Bu ücret farkının birbiriyle ilişkili iki sosyal görevi bulunmaktadır.
İlki ücret farkı kirli, tehlikeli veya istenmeyen bir işi gönüllü olarak yapması için insanları teşvik
etmektedir. İkincisi ise, bireysel seviyede daha iyi işlerdeki işçilerle karşılaştırıldığında istenmeyen
işlerde çalışanlara daha fazla ücret ödenerek onlar için bir ödül görevi görmektedir (Ehrenberg, Smith,
2012:242-243).
Emeğin tahsis edilmesi: Bazı işler kaçınılmaz bir şekilde riskli ve kirlidir veya güvenli ve temiz
bir iş haline getirilmesi de oldukça maliyetlidir (kömür madeni, derin su dalgıçlığı ve polis vb. işler).
Bu tip işler için gerekli işgücünü bulmanın temel olarak iki yolu vardır. İlki, insanları bu işi yapmaya
zorlamaktır (bunun en açık örneği askerlik çağrısıdır). İkincisi ise, bu işleri gönüllü olarak yapmaları
için insanları ikna etmektir. Modern toplumlar istenmeyen işleri yapacak gönüllü işçi bulmak için temel
olarak bazı teşvikleri ve TEÜF’leri kullanmaktadır. İşçiler madenlerden kömür çıkarmaktadır, yerin 50
kat altında çelik kirişleri cıvatalamaktadır ya da geceleri çalışmayı kabul etmektedir, çünkü kalifiye
işçilerin yaptığı alternatif işlerle karşılaştırıldığında bu işler için iyi ücretler ödenmektedir. Örneğin gece
çalışması, uyku ve aile etkileşiminin normal unsurlarını bozduğu için stresli olabilir. Ancak, işverenler
genellikle işyerlerini günün her saatinde işletmeyi etkin bulmaktadır. Sonuç, gündüz çalışmasından
alacaklarından yaklaşık %4 daha fazla ücret alan gece vardiyalarında çalışan sendikasız işçilerdir
(Ehrenberg, Smith, 2012:242-243).
İşçilerin telafisi: TEÜF’ün, kötü ve ağır çalışma koşullarını kabul edenlere, aksi durumda
alacaklarından daha fazlası ödenerek bireysel bir ödül görevi gördüğünü söylemiştik. Benzer şekilde,
görece daha iyi çalışma koşullarını tercih edenler de daha düşük bir ücreti kabul ederek daha iyi çalışma
koşullarını satın almış olurlar. Örneğin, Şekil 7.2’ye geri dönersek, bir işçi X firmasından saat başı 5
₺’yi kabul ederek görece X firmasından daha kötü çalışma koşullarına sahip Y firmasından alacağı saat
başı 5,5 ₺’lik ücretten vazgeçmiş olmaktadır. Böylece bu işçi gerçek anlamda saat başı 0,5 ₺ ücretle
daha iyi çalışma koşulları satın almış olmaktadır (Ehrenberg, Smith, 2012:243). Böylece TEÜF,
çalışanlar tarafından satın alınabilen iyi çalışma koşullarının veya satılabilen kötü çalışma koşullarının
fiyatıdır. Yaygın şeklide iddia edilenin aksine, parasal değerler genellikle psikolojik olaylar veya
koşullardan eklenebilmektedir. TEÜF istihdamın parasal olmayan yönlerini değerlendirmek için bir
anahtar görevi görmektedir.
Örneğin, her zamanki uyku vakitlerine ve dinlenme aktivitelerine müsaade eden bir çalışma planı
çalışanlara ne kadar değer vermektedir? Eğer biz gece vardiyasında çalışanların aksi durumda
kazanacaklarından %10 daha fazla kazanacağını biliyorsak mantığın bu soruyu doğru bir şekilde
cevaplaması gerekir. Gündüzleri uymakta zorlananlar veya favori dinlenme aktivitelerinde aile ya da
arkadaşlarına gereksinim duyanların her yıl 1.170 ₺ (0,5*45*52) ekstra kazanç için gece işini tercih
etmeleri olasılığı yoktur. Onlar tamamen normal çalışma planı olan bir işte çalışarak yıllık 1.170 ₺’lik
primden vazgeçmeye isteklidirler. Ancak diğerleri, alışılmadık uyku ve dinlenme alışkanlıklarından
daha az rahatsızlık duymakta ve gece işinde çalışarak yıllık 1.170 ₺’lik prim almaya isteklidirler.
Alışılmadık uyku ve dinlenme alışkanlıklarından daha az rahatsız olan çalışanlardan bazıları yıllık 1.170
₺’den daha azı için normal çalışma planından vazgeçmeyi istiyorken diğerleri ücret farkı ile gece
çalışmaya karar verebilirler. Eğer bu fark marjinal olarak düşseydi, gece çalışanların bazıları fikrini
değiştirecek ve işe devam etmeyi reddedecekti. Yıllık ücret farkının 1.170 ₺’nin biraz üzerinde artması
durumunda ise gece çalışacakların sayısı biraz artacaktır. Böylece, bu yıllık 1.170 ₺ prim marjındakileri
temsil edenler (fikrini değiştirmeye en kapalı olanlar) normal bir çalışma planı üzerinden ücret almaya
istektedirler (Ehrenberg, Smith, 2012:244).
TEÜF’ün miktarı işgücü piyasasındaki arz ve talep faktörleri tarafından belirlenmektedir.
Tehlikeli işlerde işgücü arzının fazla olması TEÜF’ü azaltırken az olması TEÜF’ün yükselmesine yol
açmaktadır. Bazı işçiler tehlikeli işlerde çalışmaya diğerlerinden daha düşük bir TEÜF karşılığında razı
olabilirler. Ayrıca, TEÜF zaman içerisinde işgücü piyasasındaki konjonktürel dalgalanmalara bağlı
olarak süreklilik arz etmeyebilir. İşsizlik oranı yükseldikçe TEÜF azalmakta, hatta kimi durumlarda
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ortadan kalkmaktadır. Piyasada yeterince açık işin olmaması, işsizleri tehlikeli ve kötü çalışma koşulları
sunan işlerde daha düşük TEÜF karşılığında ya da TEÜF olmaksızın çalışmaya sevk edebilir. Bu
durumda işverenler tehlikeli ve kötü çalışma koşullarını düzeltme çabalarını azaltabileceklerdir
(Kleiner, Mclean, Dreher, 1988:109’dan akt. Biçerli, 2005:206).
Şekil 7.3’ün yatay ekseni tehlikeli ve kötü çalışma koşulları olan kömür madeninde çalışan emek
miktarını, dikey ekseni ise kömür madeninde çalışanların ücretinin daha az tehlikeli ve iyi çalışma
koşulları sunan başka bir işin ücretine oranını göstermektedir. Dikey eksendeki W0=1.0 noktası ise,
kömür madenciliği ve diğer daha az tehlikeli ve iyi çalışma koşulları sunan iş arasında herhangi bir ücret
farkının olmadığı noktayı göstermektedir.
İşgücü piyasasında işsizlik oranlarının düşük olduğu dönemlerde kömür madenciliği arz eğrisinin
S1 düzeyinde olduğunu varsayalım. Bu arz eğrisi düzeyinde işgücü piyasasında işsizlik oranının düşük
olduğu
ve bu işlerde L1 düzeyinde bir emek çalışmayı kabul ettiği için S1 arz eğrisi üzerinde
kömür madencilerinin ücretleri W0 ücret düzeyinin üzerinde W1
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noktasında gerçekleşecektir. Bu durumda, kömür madencileri işgücü talebinin D eğrisi üzerinde olduğu
bir durumda, A noktasına (W1-W0) kadar TEÜF alacaklardır (Biçerli, 2005:207). Ancak işgücü
piyasasında işsizlik oranının artması sonucu arz fazlası işsizler kömür madeninde daha düşük TEÜF ya
da hiç olmaksızın çalışmaya razı olabilirler. Bu durumda işgücü talebinin sabit kalması koşuluyla kömür
madeninde L2 düzeyinde bir emek çalışmaya razı olduğundan, arz eğrisi S2 düzeyine kayacak ve kömür
madeninde çalışanların ücretleri W0 ücret düzeyinin altında W2 noktasına gerileyecektir. Kömür
madeninde çalışmaya razı olan L2 düzeyindeki emek, kömür madeninde kendi isteğiyle değil, işgücü
piyasasında alternatif istihdam olanaklarının yeterli olmasından kaynaklanan ekonomik zorluk
nedeniyle çalışmaya razı olmaktadır. Sonuç olarak tehlikeli ve kötü çalışma koşulları sunan kömür
madeninde L2 düzeyindeki emek bırakınız TEÜF’ü, kömür madenciliğinden daha az tehlikeli ve iyi
çalışma koşulları sunan diğer işin dahi altında ücrete razı olabilecektir (Kleiner, Mclean, Dreher,
1988:109’dan akt. Biçerli, 2005:207).
TEÜF teorisinde, pozitif ücret farklılıkları (daha yüksek ücret) kötü iş özelliklerine eşlik ederken
negatif ücret farklılıkları (daha düşük ücret) iyi iş özelliği taşımaktadır. Bu teoride, işçinin beceri düzeyi,
yaşı, deneyimi, ırkı, cinsiyeti, sendikalılık durumu, coğrafi bölge gibi işçi özellikleri sabit tutularak kötü
iş koşullarında çalışan işçilerin daha iyi iş koşullarında çalışanlardan daha yüksek ücret aldığı varsayımı
altında geçerli olduğu akılda tutulmalıdır. Bu teorideki tahminlere ulaşabilmek için üç temel varsayım
kullanılmıştır (Ehrenberg, Smith, 2012:245-246):
Varsayım 1: Fayda maksimizasyonu; işçiler gelirlerini değil, kendi faydalarını maksimize
etmeye çalışır. Bazıları en yüksek ücretli işi seçmez ve bunun yerine daha iyi iş koşullarında daha düşük
ücretli işin tercih edilmesi durumunda, TEÜF ortaya çıkmaktadır. Bu davranış, daha düşük ücretli iyi iş
teklifleri yapan işverenlerin rekabetçi olmalarını sağlamaktadır. Bu durumda ücretler eşit değildir.
Varsayım 2: İşçilerin işle ilgili bilgisi; teoride, işçilerin kendileri için potansiyel önemi olan iş
özelliklerinin farkında olduğu varsayılır. İster işçiler işe girmeden önce iş hakkında bilgi sahibi olsun,
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ister işe girdikten kısa zaman sonra öğrensin, bu çok önemli değildir. Her iki durumda TEÜF olmaksızın
kötü çalışma koşullarında iş teklifi yapan bir firma, sorunlu işçi alımı yapmış olacak ya da sonunda
ücretlerini yükseltmek için onu zorlayacak sorunlu işçileri elinde tutmuş olacaktır. İşçilerin işin tehlikeli,
gürültülü, katı çalışma disiplini, güvencesizliği ve diğer kötü çalışma koşullarını kolayca öğrenmesi
oldukça muhtemeldir.
Varsayım 3: İşçilerin mobilitesi; işçilerin seçtikleri iş tekliflerinden oluşan bir sıralaması vardır.
Bir teklif sıralaması olmaksızın, işçiler arzu ettikleri özelliklerdeki işleri seçemeyecek veya yapmak
istemedikleri işlerden de kaçınamayacaklardır. Örneğin, işçiler yalnızca tehlikeli işleri kabul etselerdi,
yaralanma riski için TEÜF ortaya çıkmayabilirdi. Bu durumda, tehlikeli iş teklifi sunan işverenleri
ücretleri yükseltmesi yönünde zorlayan tutum, işçilerin tehlikeli işler yerine güvenli işleri seçme
davranışıdır. Bu seçimi oluşturan davranış, seçilen iş tekliflerinden alınan muhtelif iş teklifine her bir iş
başvurusu içindir. Ancak, seçimi yerine getirebilecek bir diğer yol, işçilerin son derece mobil olması
içindir. Başka bir değişle işçiler çalışma koşullarında ve ücretlerinde bir iyileştirme yapılabileceğini
düşünselerdi, eş zamanlı birkaç iş teklifi ile iş bulabilir ve başka işler araştırmaya devam edebilirlerdi.
Böylece, her hangi bir zamanda az miktarda iş teklifleriyle bile, makul bir zaman dilimi içinde işçilerin
eninde sonunda kendi faydalarını maksimize ettikleri işi seçmelerini sağlayacak nispeten geniş
seçenekleri olabilirdi.

7.1.3.Etkin Ücret Teorisi
Leibenstein, Akerlof, Katz ve Weiss tarafından geliştirilen etkin ücret teorisi gayri iradi işsizlik
varsayımı altında ücretlerin neden düşmediğini açıklamaya çalışmaktadır. Bu teoriye göre, işçilere
çeşitli nedenlerle piyasa ücretinin üzerinde bir ücret verilmesi durumunda, emek verimliliği artacak ve
etkin ücret ödemeleri görünüşte emek maliyetlerini yükseltse de bu yolla sağlanacak verimlilik artışları
kâr artışını da beraberinde getireceğinden bunu kolaylıkla telafi edecektir (Gündoğan ve Biçerli,
2003:88). Firmalar
ve işçiler arasında uzun dönemli iş ilişkisinin olduğu durumda, işverenler
piyasada ödenebilecek ücretten daha yüksek bir ücret düzeyi belirlemeyi daha kârlı bulabilmektedir.
Temel etkin ücret teorisi, işçilerin verimlilikleri ile ücretleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ifade
etmektedir. Bu durumda, firmalar piyasa dengesinden daha fazla ücret ödemeyi kârlı bulabilirler.
Emeğin etkinlik birimi başına bir firmanın emek maliyetlerini minimize eden ücret, emek piyasasını
dengeleyen ücret olmadığı için bu olası gözükmektedir. Ücretleri azaltmanın aslında oransal olarak
verimliliği daha fazla düşürmesi ve emek maliyetlerini artırmasından dolayı, işverenler emek arzı
fazlalığı karşısında bile, ücret kesintileri için oldukça isteksiz olabilirler (Katz, 1986:235). Ancak
firmanın ödediği yüksek ücretler, işçilerin verimlilik artışı ile sonuçlanmaktadır. Marjinal ürün
değişiminin firmanın geliri üzerindeki etkisi, firmanın iş yaptığı mal piyasasının doğasına bağlıdır. Fakat
firma fiyat belirleyici bir konumda ise marjinal üründeki artış, elde edilen gelire de eşit oranda bir artışla
yansıyacaktır. Şekil 7.4’de görüldüğü gibi fiyatlar değişmeden ücretin W0’dan W1’e artışı işçilerin
verimliliklerinde de bir artış sağlayarak marjinal ürün eğrisini MRPL0’dan MRPL1’e kaydırır. Ortaya
çıkan işgücü talep eğrisi, A ve B noktalarında alttaki marjinal ürün eğrisinden daha az esnektir. Sonuç
olarak gelir artışı ücret artışı ile tam olarak eşitlenirse istihdamda da bir düşme gözükmez. Bu koşullar
artında istihdam ücretlerden daha esnektir ve kısa dönemde işgücü talep eğrisi artık tek bir MRPL eğrisi
ile temsil edilmez (Elliot, 1997:342-343).

Şekil 7.4.Etkin Ücret Teorisi
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Etkin ücret teorisin ilk uygulamalarından biri Ford Motor şirketinde 1914 yılında uygulamaya
konulmuştur. Ford şirketi o günün şartlarında 2-3 $ aralığında değişen ücretleri 5 $’a çıkararak ücret
oranlarına önemli bir artış yapmıştır. Zamanın gözlemcileri Ford’un bu artışı sendikalaşma tehdidini
ortadan kaldırmak için yaptığını ileri sürmüştür.Bununla birlikte ücretlerdeki bu artışın işten
kaytarmanın düşmesi, işletmeye sadakat, disiplin ve moral artışı ile birlikte verimliliği de önemli ölçüde
artırdığı ileri sürülmüştür. Ford’da etkin ücret politikasının uygulanmaya başlamasından sonra,
verimliliğin 1914 yılında %51 arttığı tahmin edilmektedir (Elliot, 1997, s.344-345).
Kavramsal olarak ücretler ile verimlilik arasında direkt bir ilişki olduğu literatürde birçok kez
analiz edilmiştir. Bu yaklaşımlar, yüksek ücretlerin çaba düzeyinin artırılması ve işçi kaytarmalarının
azaltılması, daha düşük devir maliyetleri, daha kalifiye bir işgücü, moral artışı, takım çalışmasının
kolaylaşması, işçilerin firmaya olan sadakatinin artırılması gibi etkin ücret uygulamasının firmalara
potansiyel faydalarını esas almaktadır. Etkin ücret uygulaması ayrıca işten ayrılma oranlarını düşürüp
kıdem seviyesini yükseltmekte ve işçilerin daha iyi beslenmesini de sağlanmaktadır. Yüksek ücret
politikasının bir işverene sağladığı ekonomik kazançlar uzun zaman önce Dunlop ve Reynolds gibi
kurumsal çalışma ekonomistleri tarafından vurgulanmıştır (Katz, 1986:235-236).
Etkin ücret teorisi özetle, “ne kadar ücret öderseniz o kadar karşılığını alırsınız” anlayışının bir
yansımasıdır. Ücret düzeyini düşürmeye çalışan bir işveren kısa dönemde bundan kazançlı çıkmış gibi
görünse de uzun dönemde bunun bir takım gizli maliyetleri ortaya çıkacaktır. Çalışanların bozulan
morali verimliliğin düşmesine ve hatta üretimin sabote edilmesine yol açabilecektir. Düşük ücretli
işçiler, işyerindeki malzemeleri dikkatsiz kullanmak, hırsızlığa göz yummak, teknolojik yeniliklere
karşı çıkmak, iyi müşterileri küstürmek gibi firmaya zarar verebilecek bazı davranışlar içine girebilirler.
İşçilerin bu tür kötü niyetli davranışlarını tespit etmek ve cezalandırmak çoğu zaman mümkün değildir.
Bu tür faaliyetleri engellemek isteyen firmalar çalışanların iyi niyetine güvenmek zorundadırlar. Bunu
sağlamanın yolu ise onlara yüksek ücret vermektir. İşçilerine piyasa denge ücretinin üzerinde ücret veren
işverenlerin maliyetleri kısa dönemde artsa da bu durum işçilerin moralini olumlu yönde
etkileyeceğinden uzun dönemde verimlilikte ve buna bağlı olarak kârlarda artış meydana gelecektir
(Gündoğan ve Biçerli, 2003:88-89).
İktisatçılar tarafından etkin ücret teorisine yönelik bazı modeller de oluşturulmuştur. Bu
modellerden kaytarma modeli, işgücü devri modeli, ters seçim teorisi, sosyolojik modeller ve sendika
tehdidi kısaca incelenecektir.
7.1.3.1.Kaytarma Modeli
İşverenler tipik olarak çalışırken işçilerin davranışları hakkında tam bilgi sahibi değildir. İşçi
davranışlarının izlenmesi ve denetlenmesi ise hem tam anlamıyla mümkün değildir hem de oldukça
maliyetlidir. Standardın atında performans gösteren işçilerin cezalandırılması yasal düzenlemeler ve
toplumsal gelenekler ile sınırlandırılmıştır. Firmalar yanlış davranan ya da yetersiz performans gösteren
bir işçinin maaşında kesinti yapabilir, pozisyonunu düşürebilir ya da işten çıkarabilir; fakat direkt para
cezaları, haksızlık yapmak ya da sözleşme tazminatı hukuku birçok işçi suiistimal biçimleri için basit
bir şekilde uygun değildir (Katz, 1986:240). Ancak, kaytarma da teşvik edilemez. Çünkü zayıf çabanın
bir sonucu olarak işçilerin verimliliklerinin düşmesine yol açar. Bu işçilerin işverenler tarafından eksik
denetiminden kaynaklanmaktadır. Firmalar yüksek denetim maliyetleri yerine, işçilerine daha yüksek
bir ücret sunabilirler. Sonuç olarak kaytarma olasılığı azaltılarak işçilerin işlerini kaybetme maliyeti
daha yüksek hale getirilmiş olur. Yani, etkin ücret uygulaması ile firmalar çalışanlarına piyasa ücret
düzeyinden daha fazla ücret vererek işçilerinin kaytarmalarının ve işten atılmalarının fırsat maliyetini
yükseltmekte ve böylece işçilerini daha verimli çalışmaya sevk etmektedir (Biçerli,2005:187).
7.1.3.2.İşgücü Devri Modeli
Etkin ücret teorisi, firmaların işgücü devrini azaltma girişimlerine de vurgu yapmaktadır. Yüksek
işgücü devri işe alma ve ekstra eğitim maliyetlerinin önemli ölçüde artmasına yol açmaktadır. İşgücü
devrini sınırlandırmak için firma göreceli olarak daha yüksek ücret ödeyecektir. Kaytarma durumunda
olduğu gibi işgücü devri azaltılacak, iş kayıplarının fırsat maliyeti artacaktır. İşçilerin işsizlik oranının
daha yüksek olduğu dışsal bir işgücü piyasasında beklentilerin daha kötü olduğu ve mevcut firma
tarafından göreceli olarak daha yüksek ücret ödenen bir işten çıkmak için daha isteksiz olmaları
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muhtemeldir. Eğer firmaların devir maliyetlerinin bir kısmına katlanması gerekirse ve işten çıkma
oranları, ödenen ücretlerin azalan bir fonksiyonuysa firmalar maliyetli olan işgücü devrini azaltmak için
yüksek ücret ödemeye motive olacaktır. İşgücü devri modelinin formel yapısı kaytarma modeline
oldukça benzer bir yapıdadır. Firmaların işgücü devir maliyetlerini minimize etmek için göreceli olarak
yüksek ücret ödeme girişimleri, işten çıkış oranlarını azaltmaya hizmet eder ve piyasa dengesini aşan
ücretlerle yeni bir denge oluşabilir (Katz, 1986:247).
7.1.3.3.Ters Seçim Teorisi
Firmaların işçilerin kabiliyetleri hakkında eksik bilgi sahibi olması firmaları etkin ücret ödemesi
için bir seçim gerekçesi oluşturabilir. Eğer işçilerin kabiliyetleri heterojense ve kabiliyet ile rezervasyon
ücretleri arasında pozitif bir korelasyon varsa daha yüksek ücret teklif eden firmalar daha yüksek
kalifiyeli iş başvurularını çekecektir. Başka bir ifadeyle yüksek ücret ödeyen firma işçiler açısından
cazibe merkezi haline gelecek ve firma bunlar arasından en nitelikli işçileri seçme şansına sahip
olacaktır. Eğer firmalar aday kalitesini gözlemleyemezse ve gerçek yeteneklerini ortaya çıkarması için
işçileri ikna edecek araçlardan yoksunsa başvuru havuzundan rastgele işe alım yapılmalıdır. Daha
yüksek ücretler başvuru havuzundan rastgele işe alınan bir işçinin beklenen kabiliyetini artırmaktadır.
Piyasa denge düzeyinin üzerinde bir ücret bu koşullar altında, emeğin etkinlik birim başı maliyetlerini
minimize edebilir (Katz, 1986:247).
7.1.3.4.Sosyolojik Modeller
İşçilerin çaba seviyeleri, önemli ölçüde işverenlerinin kendilerine adilane davrandığını
hissetmeleri boyutuna dayanmaktadır. Çaba seviyeleri işçinin morali ve firmaya sadakat hissi ile
bağlantılıysa algılanan ücret adaleti, işçinin verimliliğini etkileyebilir. Akerlof ve Solow, işsizlik
karşısında ücret katılığının, sosyal ücret normlarının öneminden ve geleneksel bireysel fayda
fonksiyonları tarafından iyi bir şekilde kontrol edilemeyen diğer davranışlardan dolayı olabileceğini ileri
sürmektedir. Akerlof, bir işçinin çaba seviyesinin onun çalışma grubunun normlarına ve etkin ücret
uygulamalarıyla bir dizi sosyolojik temelli model varsayımlarına dayandığını belirten sosyolojik
çalışmalardan gelen kanıtları tartışmaktadır. Akerlof, firmaların işgücünü çekmek için gerekli seviyenin
üstünde ücret teklif ederek grup çalışma modellerini artırabildiği bir model geliştirmiştir. Modelde
işçinin çalışma standardı ve sadakatinin aldığı ücretin ne kadar adil olduğuna bağlı olduğu ileri
sürülmektedir. Firmanın yüksek ücret “hediyesi” ilerletilen çalışma modelleri ve artan bireysel çaba
“hediyesi” ile ödüllendirilmektedir. Ancak işçi aldığı ücretin adil olmadığına inanırsa işverene ve
işyerine yönelik tutumunu değiştirerek performansını ve sadakatini azaltabilir. Ücretler hem firmalar
arasında emeğin tahsisinde, hem de işçi performansı için önemli olan kişiler arası ve zamanlar arası
tatmin edici ikili bir rol oynarken piyasa dengesinin üzerinde ücretler gerçekleşebilir. Pek çok firma
algılanan ücret adaletliliğine ve kendi iç ücret yapısının tutarlılığına dikkat etmektedir (Akerlof,
1987:543-569; Katz, 1986:247).
7.1.3.5.Sendika Tehdidi Modeli
Firmaların işçilerin işe alınması ve eğitiminde olumsuz ölçek ekonomileri ile karşılaşması
muhtemeldir. Eğer iş arama veya yeniden yerleştirme maliyetleri varsa bir firma ücret teklifini artırmak
ya da çok sayıda işçinin hızlı bir şekilde yenilenmesi için kabul edilen başvuruların kalitesini azaltmak
zorunda kalabilir. Eğer sadece birkaç işçi işten ayrılırsa onların meslektaşlarının firma ve işe özel bilgiyi
kapatması ve yerine gelenlerin eğitilmesi mümkündür. Birçok işçi az ya da çok bir defada ayrıldığında,
giden her işçi başına çok daha değerli olan bilgi kaybedilir ve yeni gelen işçileri eğitme kapasitesinde
hiç kimse kalmayabilir. İşgücü devrinin firmaya maliyeti belirli bir aralıkta arttıkça yenilenmeye ihtiyaç
duyulan işçilerin sayısı kadar hızlı bir şeklide arttığından dolayı, kolektif eylem işçilere, işçilerin
bireysel olarak hareket etmesinden daha fazla pazarlık gücü sağlayabilir. Firmalar kolektif bir şekilde
hareket eden işçileri yenileseler bile grevdeki bir firmayı boykot eden müşteriler ve tedarikçilerin
istekliliği gibi sosyal normlar, firmaları başka birçok iş yapmaktan alıkoyabilir. İşçilerin kollektif
hareketi, bir işletmenin kapanmasına yol açabilir. İşçiler, bu pazarlık gücünü işveren tarafından
kazanılan tekelci rantların bir kısmından ve (kısa dönemde) sabit varlıklar üzerindeki getirilerden
kendilerine bir pay talep etmek için potansiyel olarak kullanlabilir (Katz, 1986:249).
Dickens, işçilerin kollektif hareket tehdidinin ücretler ve işçileri ile toplu pazarlık yapmaktan
kaçınmaya çalışan firmalardaki istihdam üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Bir firma işgücünün sabit
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bir fraksiyonuna eşit veya daha büyük bir koalisyona uygulanabilir bir toplu iş sözleşmesi
oluşturulamasın diye ücretler ve istihdamı seçerek bu model üzerinde sendikalaşmadan kaçınabilir. Bu
modelde sendikanın işgücüne maliyeti olduğu varsayılmıştır. Bir firma, işçilerine örgütlenmenin işçilere
maliyetinden az, ancak bir toplu pazarlık anlaşmasının altında alacak kadar yüksek bir ücret ödeyerek
sendikalaşmayı önleyebilir. Sendika tehdidi modeli ücret primlerinin, organizasyon maliyetlerinin
işçiler için düşük olduğu ve sendikalaşmadan potansiyel kazancın yüksek olduğu yerlerde ödenmesi
gerekeceğini öngörmektedir. Ürün piyasası gücü (işçi başına daha büyük tekel rantları) ve yüksek
sermaye/emek oranları kollektif hareketten gelen potansiyel kazançları artırmakta ve daha yüksek
sendika ücretleri ve ayarlamalar için inandırıcı bir tehdit ile sendikasız işçilerin daha yüksek ücretleri
almaları arasında bir ilişki doğmaktadır (Katz, 1986:250). Firmalar endüstriyel barışı sürdürmek için
sendikalı işçilere rekabetçi ücretlerden daha fazla ödeme yapmayı kârlı bulabilir. Çalışma ekonomistleri
ve insan kaynakları uzmanları sendikasız firmaların genellikle sendikalaşmadan kaçınmak amacıyla
kalifiye işçileri çekmek için gerekli olandan daha yüksek ücret ödediğini ileri sürmektedir.

7.2.İşgücünün Özelliklerinden Kaynaklanan Ücret Farklılıkları
Rekabetçi piyasalarda, emek talep edenlerin de sunduğu işler ve çalışma koşullarının aynı
olmamasının bir ücret farklılığı oluşturmasının yanı sıra, emeğini arz edenlerin beşeri sermaye
farklılıkları da işçilerin özelliklerinden kaynaklanan bir ücret farklılığı oluşturmaktadır. Ayrıca işin
yaralanma riskinin derecesi de söz konusu işin işçiler arasında tercih edilmesini etkileyen diğer bir
unsurdur. Buna göre diğer koşullar sabitken, yaralanma riski yüksek olan işler yüksek ücret
gerektirirken, düşük yaralanma riski olan işler göreceli olarak düşük ücret gerektirmektedir. Yani,
işgücü piyasasındaki işlerin yanı sıra, işgücü de heterojen bir yapıdadır. Bu bölümde işçilerin
özelliklerinden kaynaklanan ücret farklılıkları beşeri sermaye teorisi ve hedonik ücret teorisi ile
açıklanacaktır.

7.2.1.Beşeri Sermaye Teorisi
Beşeri sermaye teorisi, ücret farklılıklarını verimlilik farklılıklarının bir yan ürünü olarak
açıklamaktadır. Temel neo-klasik emek piyasası modeline bakarak ücretlerin emeğin marjinal ürünü
temelinde ödendiğini görürüz. Bu bağlamda, beşeri sermeye eşitsizliği değişken verimliliğe
aktarılmaktadır. Böylece işçilerin farklı ücretler aldığı görülmektedir. Ortalama olarak daha eğitimli
işçiler görece daha çok kazanç elde ederlerken daha düşük eğitimliler görece daha düşük kazanç elde
etmektedir. Beşerî sermeye analizi bunu daha yüksek eğitimli işçilerin verimliliğinin artırılması olarak
açıklamaktadır. Parasal olarak vazgeçilen iş opsiyonunun fırsat maliyeti ile değerlendirilebilen para ve
zaman yatırımı yapan bireyler, beşeri sermayelerini ve sonunda verimliliklerini artıran vasıflar
kazanırlar. Neoklasik beşeri sermeye teorisi ücret farklılıklarını, bireyin marjinal verimliliğini belirleyen
ve faklılaşan beşeri sermeye stokunun sonucu olarak açıklamaya çalışmaktadır. Hyclak ve arkadaşları,
Fundamantas of Labor Economics adlı kitabında, beşerî sermayeyi “birey ya da bireylerin sahip olduğu
bilgi, beceri, kabiliyet, eğitim ve öğrenim stoku” olarak tanımlanmıştır. Hyclak ve arkadaşlarına göre,
beşeri sermayeyi elde etmenin, tıpkı fiziki sermaye gibi bir maliyeti vardır. Beşeri sermeye yatırımı,
tıpkı fiziki sermaye gibi daha yüksek gelecek dönem getirisi oluşturur. Ancak beşeri sermeye sahipliği
genellikle devredilemez, bu yönüyle fiziki sermayeden ayrılır (2012:114).
Mesleki nitelikleri arttırmaya yönelik çabalar daha fazla beşerî sermaye yatırımı gerektirmektedir.
Orta eğitimin yeterli olduğu işlerin sayısı azaldıkça yüksek eğitime yatırım yapanların sayısı giderek
artmaktadır. Yüksek eğitime girebilmek için yapılan harcamalar arttıkça mesleklere yönelik ücret
beklentisi de yükselmekte ve birey farklı nitelikleri kazanmanın peşine düşmektedir. Hipotetik olarak
eğitim seviyesi yükseldikçe elde edilecek kazancın yükseleceği düşünülmektedir (Lordoğlu, 2013:96).
Bireylerin sahip olduğu eğitimin miktarı ve kalitesinin farklı olması ve bireylerin farklı öğrenme ve
uygulama yeteneğine sahip olması işgücü piyasasında birbiri ile rekabet edemeyen grupların oluşmasına
ve ücret farklılıklarına neden olmaktadır. Örneğin lise düzeyi eğitim alanlar pompacılık, satış elemanı,
fast-food işçisi olabilirler. Bu işlerin her birinde çalışanlar birbirleri ile rekabet edebilir. Ancak, bir üst
eğitim grubundaki avukatlar, mühendisler veya muhasebeciler ile rekabet edemezler. Bu durum,
bireylerin sahip olduğu eğitimin miktarı ve kalitesinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bir nükleer
fizik uzmanı, futbolcu, genetik mühendisi veya model olabilmek için gerekli entelektüel ve fiziksel
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altyapı herkes de bulunmayabilir ve işgücü piyasasında bu gruplar arasında bireylerin farklı öğrenme ve
uygulama yeteneğine sahip olmasından
dolayı rekabet yoktur. İşçiler beşeri sermaye yatırımı yaparak bir gruptan diğerine geçiş yapabilirler.
Örneğin, bir markette çalışan lise mezunu bir satış danışmanı, hukuk fakültesini bitirip, avukatlık stajını
da yapması halinde avukatlığa geçiş yapabilir (Biçerli, 2005:223-224).

7.2.2.Hedonik Ücret Teorisi ve Yaralanma Riski
Ücret farklılığına neden olan iş seçim sürecinin ve bu sürecin sonuçlarını bütünüyle anlamak için
iş gücü piyasasının hem işçi hem de işveren taraflarını birlikte ele almak gereklidir.
7.2.2.1.İşçiler Açısından Risk Tercihi
İşçiler yaralanma riski olan işleri sevmezler. Yıllık yaralanma riski %3 olan bir firmada 5 ₺ /saat
iş teklifi alan bir işçi bu işten belirli bir fayda seviyesine ulaşacaktır. Eğer yaralanma riski %4’e çıksaydı,
diğer özelliklerin sabit olduğu varsayıldığında, bu işte aynı seviyede bir fayda üretebilmek için daha
yüksek bir ücret ödemek gerekecektir. 5 ₺/saat ücretle %3 risk teklifi gibi aynı faydayı üretecek başka
risk seviyeleri ve ücret oranların kombinasyonları da geliştirilebilir. Bu kombinasyonlar kayıtsızlık
eğrisi şeklinde bir grafik üzerinde gösterilebilir. Şekil 7.4’deki kayıtsızlık eğrisi yukarıya doğru diktir.
Çünkü işte yaralanma riski iyi değil, kötü bir özelliktir. Yani fayda sabit olduğunda, risk artarsa ücretin
de artması gerekir (Ehrenberg, Smith, 2012, p.249).
Her bir olası fayda seviyesi için bir kayıtsızlık eğrisi vardır. Çünkü veri bir risk seviyesindeki
daha yüksek bir ücret, daha çok fayda oluşturacağından kuzey batı yönünde uzanan kayıtsızlık eğrileri
daha yüksek bir fayda sunacaktır. Bu yüzden, Şekil 7.5’deki U3 eğrisi üzerindeki tüm noktalar U2 eğrisi
üzerindeki K ve J noktalarına tercih edilir ve U2 eğrisi üzerindeki K ve J noktaları ise U1 eğrisi üzerindeki
noktalara tercih edilir. Aslında her bir kayıtsızlık eğrisi aşağıdan bakıldığında azalan marjinal ikame
oranını(diminishing marginal rates of substitution) normal varsayımını yansıtmaktadır. U2 eğrisi
üzerindeki K noktasındaki bir kişi göreceli olarak daha yüksek bir risk seviyesiyle yüzleşecek ve daha
yüksek bir ücret alacaktır. Bu kişinin risk seviyesi bu işe yakın olan bir işe yerleşmek için yeterice
yüksek olduğundan ve ücretlerle satın alınan malların tüketim seviyesi zaten yüksek olduğundan belirli
bir risk azalması için daha çok ücretten vazgeçmek istiyor olacaktır. Ancak, ücret ve risk oranları (J
noktası) düşüyorken kişi riskindeki veri bir azalmaya karşılık ücretlerden vazgeçmeye daha az istekli
hale gelecektir (Ehrenberg, Smith, 2012:249-250).
İnsanların elbette yaralanma riskine karşı kendi hassasiyetleri farklıdır. Yaralanma riskine karşı
daha az hassas olanların faydalarını sabit tutmak

Şekil 7.5. Ücretler ve Yaralanma Riski Arasındaki Kayıtsızlık Eğrileri

115

Şekil 7.6. Yaralanma Riskinden Kaçınma Dereceleri Farklı Olan İki İşçinin Kayıtsızlık Eğrileri
için daha az ücret artışları gerekecekken, riske karşı daha hassas olanların riskindeki herhangi bir artış
için daha çok ücret artışları gerekecektir. Şekil 7.6’da gösterildiği gibi daha hassas çalışanlar her hangi
bir risk seviyesinde daha dik olan kayıtsızlık eğrilerine sahip olacaktır. R1 risk seviyesinde C
noktasındaki eğim D noktasındaki eğimden daha diktir. D noktası daha düşük hassasiyeti olan B
işçisinin bir kayıtsızlık eğrisi üzerinde uzanırken, C noktası yüksek risk hassasiyeti olan A işçisinin
kayıtsızlık eğrisi üzerinde uzanmaktadır. Tabii ki, her kişi Şekil 7.6’da gösterilmeyen bütün bir
kayıtsızlık eğrisi ailesine sahiptir ve her biri muhtemel en yüksek fayda seviyesine ulaşmayı
deneyecektir (Ehrenberg, Smith, 2012:250).
7.2.2.2.İşverenler Açısından Risk Tercihi
İşverenler üç varsayımdan türetilen kendi ücret/risk değiş tokuşuyla karşı karşıyadır. İlki,
çalışanların yaralanma riskini azalmak büyük olasılıkla maliyetlidir. Makinelere güvenli ekipmanları
yerleştirilmeli, güvenlik eğitimleri için üretim zamanından feragat edilmeli, işçilere koruyucu giysiler
giydirilmeli vb. gibi. İkincisi rekabet baskısı muhtemelen birçok firmayı sıfır kâr noktasında (Bütün
maliyetlerin karşılandığı noktadır ve sermaye getiri oranının benzer bir yatırım için ne olduğudur.)
üretim yapmaya zorlayacaktır. Üçüncüsü, diğer bütün iş özellikleri muhtemelen verilmiş ya da zaten
belirlenmiştir. Bu üç varsayımın sonucunda, bir firma yaralanma riskini azaltacak bir program üstlenirse
kalıcı olarak rekabet edebilmek için ücretleri azaltmak zorunda kalacaktır diyebiliriz. Böylece, piyasanın
işveren tarafındaki güçleri, diğer faktörler sabit iken düşük riskin düşük ücretlerle ilişkilendirilmesi ve
yüksek riskin de yüksek ücretlerle ilişkilendirilmesi eğilimindedir. Diğer faktörler, analizin geçerliliğini
etkilemeyecek işçilere verildiği varsayılan işçi yardımları ve diğer iş özellikleri olabilir. Temel nokta
şudur ki, bir firma rakip firmalara göre güvenliğe daha fazla harcama yaparsa, rekabette kalıcı olmak
istiyorsa, diğer şeylere daha az harcama yapmalıdır. Bu yüzden, ücret terimleri bu analizde istihdam
terimlerinin bir kısaltması olarak düşünülebilir (Ehrenberg, Smith, 2012:251).
Yaralanma düzeyi ve ücretler arasında değiş tokuş yapan işveren, kârın cari kâr seviyesinde elde
edilen risk ve ücret seviyesinin değişik kombinasyonlarını gösteren eş kâr eğrilerinin kullanımı yoluyla
grafiği çizilebilir. Böylece, Şekil 7.7’de gösterildiği gibi, veri bir eğri boyunca tüm noktalar aynı kâr
seviyesinde elde edilen ücret/risk kombinasyonlarıdır. İş sözleşmesindeki diğer maddelerle
belirlendiğinden, güney doğu yönlü eğriler daha yüksek kâr seviyelerini temsil eder ve her bir risk
seviyesi daha düşük ücret seviyesiyle ilişkilidir. Kuzey batı yönlü eğriler ise aksine, daha düşük ücret
seviyesini temsil etmektedir (Ehrenberg, Smith, 2012:252).
Şekil 7.7’deki eş kâr eğrilerinin aşağıdan konkav olduğu fark edilmektedir. Bu konkavlık
güvenlik harcamalarının azalan marjinal getiriye yol açtığı varsayımımızı temsil eden bir grafiktir.
Örneğin, Şekil 7.7’deki bu firmanın yaralanma riskinin yüksek olduğu M noktasında işletildiğini
varsayalım. İlk olarak firma zararı en açık ve ucuz bir şekilde elemine ederek güvenlik problemi hamlesi
yapmayı seçtiğinden riski azaltmak için firmanın
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Şekil 7.7.Bir İşverenin Eş Kâr Eğrileri

yaptığı harcamalar göreceli olarak yüksek bir getiri sağlayacaktır. Risk ve yaralanma maliyeti
azaltımları görece büyük olduğundan, kârını sabit tutmak için firmanın ücretleri çok fazla azaltmasına
gerek kalmayacaktır. Böylece, M noktasındaki eş kâr eğrisi görece düz olacaktır. Ancak N noktasındaki
eğri, firma riskini azaltıcı bir program karşında kârını sürdürürse ücretleri çok az indirmek zorunda
kalacağını gösteren çan eğrisi şeklinde dik bir konumdadır. Bu noktadaki daha fazla güvenlik artışı çok
maliyetli olacağından bu durumda büyük ücret indirimleri gerekli olacaktır. Ayrıca işverenlerin
tehlikeyi elimine edebilen maliyetleri hafifletmede farklılaştığı da varsayılmaktadır. Eş kâr eğrisinin dik
bir şekilde olmasının risk seviyesini azaltıcı maliyetleri yansıttığını belirtmiştik. Yaralanmaları
azaltmanın maliyetli olduğu firmalarda bir güvenlik programı karşısında büyük ücret indirimleri kârı
sabit tutmak için gerekli olacaktır. Bu durumdaki eş kâr eğrisinin dik bir eğimi olacaktır. Böyle bir
firmanın eş kâr eğrisi, Şekil 7.8’de gösterildiği gibi, kesik çizgili YY′ gibi olacaktır. Yaralanmaları
elimine etmenin daha kolay olduğu firmaların eş kâr eğrileri daha diktir. Şekil 7.8’deki XX′ eğrisinin
YY′’den her bir risk seviyesinde daha dik olduğu fark edilmektedir. Bu en kolay R′ noktasında
görülmekte ve X firmasının Y firmasından daha maliyetli bir şekilde riski azalttığını göstermektedir
(Ehrenberg, Smith, 2012: 252-253).
7.2.2.3.İşçi ve İşveren Risk Tercihlerinin Eşleşmesi
İşçilerin amacı, bir iş seçiminden muhtemel olan en yüksek faydayı sağlamaktır. Eğer işçiler aynı
ücret oranında iki iş teklifi alırsa, bu işçiler en düşük riskli olan işi seçeceklerdir. Eğer işçiler risk
seviyeleri eşit olan iki iş teklifi alırlarsa, bu defa ücret oranı diğerine göre daha yüksek olanı kabul
edeceklerdir. Daha genel bir anlatımla, işçiler en yüksek kayıtsızlık eğrisi üzerinde bulunan teklifi
seçeceklerdir. İş arayan işçiler, genellikle işverenden gelen tekliflerle sınırlıdırlar. İşverenlerin bir kısmı
da iki faktör tarafından sınırlandırılmaktadır. Bir taraftan, maliyetleri daha düşük olan firmalar
tarafından piyasa dışına itileceklerinden dolayı bu işverenler yüksek ücret teklifleri yapamazlar. Diğer
taraftan, eğer teklif edilen istihdam süresi çok kısa olursa işçiler diğer firmalarda çalışmayı seçecekleri
için onları çekemeyeceklerdir. Bu iki güç rekabetçi piyasalardaki firmaları sıfır kâr eş kâr eğrilerinde
çalışmaya zorlamaktadır (Ehrenberg, Smith, 2012:253).
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Şekil 7.8. İki Firmanın Sıfır Kâr Eğilimleri
Firmaların yaptığı teklifleri daha iyi anlamak için iki farklı firmanın gösterildiği Şekil 7.8’e
bakalım. Yaralanmaları daha az maliyetle azaltan X firması düşük risk seviyelerinde (R′ noktasının sol
tarafı) Y firmasından daha yüksek ücret teklifleri yapabilir. Çünkü X firması az maliyetle güvenliği
sağlayabilir, düşük risk seviyelerinde daha yüksek ücret ödeyebilir ve hala rekabetçi kalabilir. XR′
bölümü boyunca her teklif, YR′ boyunca olan işçiler tarafından kabul edilecektir. Çünkü veri risk
seviyesi için daha yüksek ücretler ödenmektedir. Ancak daha yüksek risk seviyelerinde Y firması
işçilere X firmasından daha fazla ücret ödeyebilir. X firması risk seviyesini R’nin üzerine çıkmasına izin
verirse risk azaltımı az maliyetli olduğundan X firması çok fazla tasarruf yapamaz. Y firması R risk
seviyesinin altında çalışarak kendisi bir hayli tasarruf yaptığından yüksek risk seviyelerinde görece
yüksek ücretler ödemek istemektedir. İşçiler için R′Y′ boyunca teklifler R′X′ boyunca tercih edilebilir
olacaktır. Bu yüzden, yüksek risk seviyesinde çalışan bu işçiler Y için çalışacaktır (Ehrenberg, Smith,
2012:253-254).
Bir işçi işe alındığında, işçi ve işveren çok boyutlu bir iş için tek bir ücret oranında anlaşırlar.
Çalışma temposu, yaralanma olasılığı, görevlerin istenmeyen özellikleri gibi unsurlar, işle ilgili hem arz
hem de talebin elementlerini oluşturmaktadır. Böylece, ücret oranı TEÜF olarak adlandırdığımız bu iş
özelliklerinin her birinin satın alındığı ve satıldığı örtük fiyatlarının bir serisini oluşturmaktadır. Bu
farklılıkların doğası, ana hatları en iyi Rosen tarafından çizilen hedonik fiyat teorisiyle açıklanmıştır.
Buna göre, işlerin biri hariç her açıdan işlerin piyasayı dengeleyen (örtülü) fiyat ve miktarının (market
clearing implicit price) olduğunu düşünelim. Bunu açıklamak amacıyla yalnızca henüz belirlenmiş
denge değerindeki iş özelliklerinin yaralanma riskinin olduğunu varsayalım. Firmalar riski azaltmak için
maliyetli iş güvenliği gereklerini yerine getirirlerse daha güvenli işler arz edebilirler. Fakat firmalar
diğer tüm iş özellikleri için belirlenen bu ücreti eş zamanlı olarak azaltırlarsa mevcut kar seviyesini
sürdürmek için sadece riski azaltacaklardır. Firmaların daha fazla güvenlik için maliyetli risk önleyici
projeleri satın aldığını varsaymak, sadece sabit kardaki her artışta ücret azaltımlarına yol açacaktır
(Smith, 1979:340).
İş güvenliği hariç bütün iş özelliklerinin seviyesi optimize edilmişse faydanın seviyesini
belirlemek için işçi kayıtsızlık eğrilerini çizmek mümkündür. Her bir işçi değiş tokuşu ücret ve risk
seviyesi arasında yapmak istemektedir (Smith, 1979, p.340). İşçilerin kayıtsızlık eğrileri ve işverenlerin
eş kâr eğrileri grafiği, hangi işçilerin hangi teklifleri seçtiğini birlikte göstermektedir. Şekil 7.9’da iki
işverenin (X ve Y) sıfır kâr eğrileri ve iki işçinin (A ve B) kayıtsızlık eğrileri gösterilmektedir. A işçisi
WAX ücret ve RAX risk seviyesinde X işvereni için çalışarak faydasını maksimize ediyorken B işçisi WBY
ücret ve RBY risk seviyesinde Y işvereni için çalışarak faydasını maksimize etmektedir. A’nın seçiminde
ise, eğer A işçisi B’nin teklifini (WBY-RBY) kabul etseydi, elde ettiği fayda düzeyinin neden A2’den daha
az olan A1 olacağını inceleyelim. A işçisi yüksek güvenliğe değer vermektedir ve WBY ücreti onun riskini
telafi etmek için yeterince yüksek değildir. Kayıtsızlık eğrileri daha yatay olan B işçisi (riske karşı daha
az duyarlı), A’nın kabul ettiği teklifin üzerinde B2 eğrisi üzerinde WBY-RBY teklifini uygun bulmaktadır.
B işçisi B1 eğrisi üzerinde yer alacağından, riski RBY’den RAX’e indirmek için bir ücret kesintisine razı
olmayacaktır (Ehrenberg, Smith, 2012:254).
X firmasıyla A’nın, Y firmasıyla B’nin eşleşmesi kazara ya da rastgele değildir. X firması güvenliği
Y’den daha az maliyetle sağladığı için mantıksal olarak X, güvenliğe yüksek derecede değer veren A
gibi işçileri çeken, düşük riskli bir firma olacaktır. Benzer şekilde, Y işvereni yüksek risk seviyesinde
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çalışarak bir hayli maliyet tasarrufu sağlayacak ve böylece hem yüksek ücret ödeme gücü elde edecek,
hem de rekabetçi olmaya devam edecektir. Bu durumda Y firması, ücret tercihi görece daha güçlü ve
güvenlik tercihi görece daha zayıf olan B tipindeki işçileri çekecektir. Tabi ki yukarıdaki iş eşleşme
süreci iki işçi ve iki işveren durumunun ötesinde genelleştirilebilir (Ehrenberg, Smith, 2012:255).
Firmaların kendi optimum teknolojileri farklı olduğunda ya da firmalar farklı ürün ya da faktör
fiyatlarıyla karşı karşıya olduklarından hepsinin eşkar eğri kümesi aynı olmayacaktır. Örneğin, Şekil
7.8’deki Y firması, X firmasına göre veri bir daha güvenli seviyeye ulaşmak için marjda daha maliyetli
bir noktada bulunmaktadır. Eğer uzun dönem rekabet dengesinde işletilen çok sayıda firma olsaydı,
ücret riski teklif eğrilerinin sarmalı (sıfır karda) Rosen’in söylediği “piyasayı dengeleyen örtülü fiyat”
eğrisini izleyecekti. Yukarıdaki teoriye göre, işverenlerin farklı teklif fonksiyonlarına, işçiler de farklı
tercihlere sahipken telafi edici ücretin tek aşamalı tahminleri sadece piyasayı dengeleyen sarmal eğrisini
izleyeceğini fark etmek önemlidir. Aslında iş özellikleri için altında yatan talep ya da arz
fonksiyonlarının politik amaçlar için telafi edici ücretlerin faydasını genelde tahmin edemeyiz. Ücret
farklılıkları ile ilgili olarak piyasayı dengeleyen sarmal eğri, riskin her seviyesinde üretimin nispi
kârlılığındaki değişimlere tepki olarak zaman içinde kayabilir. Bu değişimler teknolojik inovasyondan
meydana gelebilir veya değişen müşteri ya da işçi tercihlerine karşı firmanın tepkisi sürecinde oluşabilir
(Smith, 1979:341).

Şekil 7.9. İşçi ve İşverenlerin Eşleşmesi
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Bu bölümde eğitim ve verimlilik arasındaki ilişki incelenecektir. Gerek örgün eğitim gerekse de
işbaşında eğitimin verimlilik üzerine etkilerinin değerlendirileceği bu bölümde, eğitimin bir tür yatırım
olarak değerlendirildiği beşerî sermaye teorisi ele alınacak ve teorinin varsayımları ile teoriye yöneltilen
eleştirilere de yer verilecektir. Ancak konuya iktisat biliminin insan ve verimlilik arayışından başlamak
yerinde olacaktır.
Beşerî sermaye teorisinde A. Smith ile birlikte en çok atıf yapılan kişilerden olan A. Marshall,
insan kalitesindeki gelişmelerle ilgilenmiş ve bu sebeple kaliteyi arttırıcı eğitim vb. gelişmeleri sermaye
yatırımları olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Marshall, tüm sermaye yatırımları arasında en değerlisini
insana yapılan yatırımlar olarak kabul etmektedir (Kiker, 1968: 1088; Harbison ve Myers, 1964: 3).
Literatürde çocuklar için yapılan harcamaların da yatırım olarak değerlendirildiği görülmektedir.
Çocuk ölümlerinin maddi değerini hesaplamada iki temel yöntemden bahseden J. Ward’ın, ilk yöntemi,
sağlam kayıtlara dayanma şartı ile ebeveynlerin yaptığı harcamaların, çocuğun “eğer hayatta olsaydı
çalışarak elde edeceği getirilerden” düşülmesidir. İkinci yöntem ise çocuğa yapılan harcamanın sadece
kendisi için değil toplum için de doğrudan “yatırım” kabul edilmesi ve çocuğun ölümünü hem ailenin
yaptığı giyim kuşam okul masrafları yüzünden hem de toplumsal açıdan maddi kayıp olarak
değerlendirilmesidir (Ward, 1989: 20-21). Yatırım açısından bakıldığında insan hayatının değerini
hesaplamanın daha kolay ve daha gerçekçi olacağını belirten Ward’a göre, çocuk yetiştirmenin eğitim
ve sağlık maliyeti dışında, “annenin çocuğa hamileliği sırasında piyasa ücret haddinden işgücü
piyasasında yer alamamasını” da (fırsat maliyetini) eklemek gerekir (Ward, 1989: 26-27).
T. Schultz, insanlara yatırım yapma fikrinde herhangi bir yanlışlık olmadığını, aksine tasarrufların
sermaye gibi ölçülebilmesi yönüyle önemli ölçüde evrim geçireceğini belirtmektedir. Schultz, millî
ekonomi düzeyinde (ABD.) sermaye mallarında, binalarda, sahip olunan ekipmanlarda ve envanterde,
gelirlere göre azalış olurken beşerî sermaye stokunda ise gelire oranla artışın gerçekleştiğini
belirtmektedir. Schultz’a göre, sabit sermayenin eski oranında kaldığı varsayılsa dahi açıklanamayan
ekonomik büyüme, beşerî sermaye stokunu işaret etmektedir. Schultz ayrıca ücret ve maaşların örgün
eğitime, sağlığa, işbaşında eğitime, iş fırsatlarıyla ilgili edinilen bilgiye bağlı olarak değişeceğinin altını
çizmektedir (Schultz, 1962: 1-2).
İnsan kalitesindeki artışa yapılan vurgular, beşerî sermaye teorisinde insanın maddî değerini
hesaplama amacını, 1950’ler ve özellikle de 1960’larda iktisadın temel amacı haline getirmiştir. Hatta
Vietnam Savaşı ile birlikte ABD’de savaşın beşerî sermaye kayıpları açısından maliyetini hesaplayan
çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Örneğin, G. Iden (1977) “savaştaki kayıplar olmasaydı, bu insanların
Amerikan ekonomisine nasıl bir katkıları olacaktı?” sorusunu yanıtlamaya çalışmış ve yaş ve eğitim
düzeyinin dikkate alındığı hesaplamalar sonucunda 1969 yılı için olası toplam geçmiş kazancı 22.9
milyar $ olarak hesaplamıştır. Ayrıca söz konusu kişilerin yaşamaları halinde harcayacakları barınma,
yiyecek, giyim gibi temel giderler 2.1 milyar $ olarak hesaplanmış ve kazançlardan düşülmüştür. Savaş,
hem yarattığı kayıplar ile hem de doğum oranlarının düşmesi nedeniyle işgücü piyasasına da yansımış
ve üretimi düşürücü etki yaparak ekonomiyi olumsuz etkilemiştir (Iden, 1971: 294-295). Bu tür
hesaplamalar günümüzde de yapılmaktadır. Bu hesaplamalar özellikle hayat sigortasında riskin
gerçekleşmesi halinde ödenecek sigorta bedelinin saptanması ile yaralanmalı ya da ölümlü herhangi bir
kaza sonucunda taraflara ödenecek tazminatların vb. belirlendiği hukuk alanında kullanılmaktadır.

8.1. Beşerî Sermaye Teorisi
1960’larda öne çıkmaya başlayan beşerî sermaye teorisinde öncü çalışmaları yapanlar, Chicago
ekolünden olan Gary Becker, Ted Schultz, Jacob Mincer, Milton Friedman, Sherwin Rosen, Yoram Ben
Porath vd. kişilerdir. Becker’in geleneksel sermaye ile bir karşıtlık yaratarak anlattığı beşerî sermaye;
okula devam etme, bilgisayar üzerine kurslar alma, sağlık harcamaları yapma gibi yatırımların söz
konusu olduğu ve bu yatırımların kişilere “daha sağlıklı bir yaşam boyunca yükselen kazançlar” şeklinde
geri dönüşünün gerçekleştiği bir süreç olan başka bir tür sermayedir. Becker, fiziki ya da finansal
sermayede olduğunun aksine beşerî sermayenin sahibinin kişinin kendisi olduğunu ve bireylerin yapmış
oldukları eğitim yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alacaklarını belirtmektedir. Sağlık harcamalarıyla
yaşam süresi uzadıkça yaşam boyu gelir de artacağı için sağlık harcamaları da pek çok araştırmacıya
göre beşerî sermaye yatırımıdır (Becker, 1993: 15-17).
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Becker beşerî sermayeyi başka bir tür sermaye olarak tanımlasa da beşerî sermaye yatırımları
sermaye piyasalarındaki koşullara sıkı sıkıya bağlıdır. Bu durum özellikle, bireylerin kendilerine eğitim
yatırımı yapacak maddî kaynağa sahip olmaması durumunda önem kazanmaktadır. Örneğin piyasadan
eğitim yatırımı için bulunmaya çalışılacak olan borç para, borç verecek olan kurumun, beşerî sermaye
yatırımı ile elde edilecek olan “daha yüksek gelir”e bakışı ile yakından ilgilidir. Öyle ki eğitimin
finansmanını sağlayacak olan kurum, bu parayı beşerî sermaye için değil, geleneksel sermayeye borç
vererek kullanmayı daha uygun bulabilir. Bunun en önemli sonucu, daha yüksek gelire sahip olan
ailelerin çocuklarıyla bu imkânlara sahip olmayan ailelerin çocukları arasında görülecektir. Bu noktada
Florides, devletin aradaki farkı denkleştirici politikalar uygulayabileceğini belirtmektedir (Florides,
2008).
Porath ise beşerî sermaye kavramını, makineler gibi geleneksel sermayeye benzetmekte ve hatta
tıpkı makinenin olduğu gibi beşerî sermayenin (K) de bir pazarı olduğunu belirtmektedir. Porath’a göre
beşerî sermaye (K), üretime anlamlı bir katkı sağlayacak olan hizmete kaynaklık eden miktarın bir
ölçüsüdür (Porath, 1967: 363) ve birçok kişi tarafından bu pazara sunulan beşerî sermaye girdisiyle pek
çok mal ve hizmetin üretimi gerçekleştirilmektedir (Porath, 1967: 353). Lucas’a göre beşerî sermaye
teorisinin altında yatan inanç, insanların öğrenme kapasitelerinin mal ve hizmet üretimindeki diğer
kaynaklarla karşılaştırılabilir olduğudur (Lucas, 1988).
Özetle beşerî sermaye; kişilerin üretken olarak çalışmaları sonucunda gelir elde etmelerini
sağlayan, eğitim süreci sırasında ve sonrasında kazanılmış bilgi, beceri ve yeteneklerin bütünüdür.
Beşerî sermayenin temel özelliği, üretime daha verimli bir şekilde katılan çalışanların daha üretken hale
gelmeleri sonucunda daha yüksek ücret elde etmeleridir (Seyyar ve Selek Öz, 2007: 153-154).
Görüldüğü gibi teori, eğitim ve verimlilik arasındaki pozitif korelasyon üzerine kuruludur (Biçerli,
2000: 205). Beşerî sermayenin öncelikli kaynağı örgün eğitim olsa da gerek A. Smith gerekse de F. W.
Taylor’un üzerinde durduğu gibi çalışma süresince elde edilen deneyim de önemli bir beşerî sermaye
kaynağıdır. Yukarıda da değindiğimiz üzere, sağlık da beşerî sermayenin güçlenmesi için önemli bir
unsurdur (Danışoğlu, 2006: 91-92). Sağlığın beşerî sermaye için önemi hem bir yatırım maliyeti
olmasında hem de sağlıklı çalışanların üretim sürecinde daha uzun süreyle yer almaları, üretim
sürecinden kopmamaları ve dolayısıyla daha çok gelir elde edebilmeleriyle ilgili bir durumdur (Şahin,
2011: 72).
Farklı beşerî sermaye teorisyenlerinin ortaklaştığı nokta, eğitimin kişilerin verimliliğini ve
dolayısıyla gelirlerini arttırdığıdır. Beşerî sermaye teorisinde başta örgün ve işbaşı eğitim olmak üzere
farklı eğitim süreçlerinden yatırım olarak bahsedilmektedir. Yatırım kavramı genellikle “yapıldığı
muhasebe döneminin ötesinde gelir akımı sağlayan harcamalar” için kullanıldığı için birey açısından
düşünüldüğünde resmi eğitim, işyerinde eğitim, sağlık hizmeti, göç ve iş arama gibi faaliyetler bireye
başlangıçta maliyet yüklese de gelecekte gelirleri arttıracağı ümit ve beklentisiyle yapılır. Dolayısıyla
bu faaliyetler “beşerî sermaye yatırımı” olarak nitelenmektedir. Bu yatırımlardan beklenen bireysel
getiriler, daha yüksek gelir, iş tatmini sağlama, daha çekici istihdam koşulları, yüksek statü ve prestij
şeklinde ifade edilebilir (Biçerli, 2000, 231-232). Beşerî sermaye teorisi işletmeler açısından
verimlilik artışına bağlı olarak karlılığın artacağını, sonuç olarak bu yatırımların tüm topluma yönelik
fayda üreteceğini öngörerek (Nafukho v.d., 2004, 549), bir tür “kazan-kazan” mantığını içermektedir
(Şahin, 2011: 72).

8.2. Beşerî Sermaye Teorisinin Temel Varsayımları
Beşerî sermaye teorisinin ilk varsayımı; yaşam boyunca çalışılması öngörülen sürenin
uzunluğunun, bireylerce yapılacak olan beşerî sermaye yatırımını pozitif olarak etkileyeceğidir. Bu
durum “gelir akımının uzunluğu” olarak ele alınmaktadır (Biçerli, 2000: 241). Buna gençlerin üniversite
eğitimi almak için yaşlılardan daha çok istekli olmaları ya da yaşlıların aldıkları eğitimi
değerlendirebilecekleri bir iş bulabilme zorlukları nedeniyle söz konusu pozitif getirinin gerçekleşmeme
ihtimali örnek verilebilir. Eğitimle kazanılan vasıflılıkla ilgili bir diğer iddia, çalışma yaşamında vasıfsız
işçiler arasındaki iş değiştirmelerin vasıflı işçilere oranla daha yüksek olduğudur (Becker, 1993: 21).
Vasıflılaşma üzerinden yapılan bir diğer saptama ise, farklı eğitim ve vasıf düzeyleri sebebiyle işgücü
piyasalarında birbirleri ile rekabet edemeyen grupların varlığıdır. Burada iş yapma ehliyetine (diploma)
sahip olmanın altı çizilmekte ve vasıfsız işçilerin birbirleri ile rekabet edebilirken mühendis, doktor vb.
meslek grupları ile rekabet edemeyecekleri vurgulanmaktadır (Biçerli, 2000: 205-206).
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Beşerî sermaye teorisine göre her insan zamanının bir kısmını örgün ve işbaşı eğitime ayırarak
kendi beşerî sermayesini kendisi yaratacaktır (Becker, 1993: 77; 112-113). Dolayısıyla işsizlerin,
çalıştığı işyerinde yüksek ücret alamayanların vb. kişilerin problemin kaynağını kendilerinde araması
gerekmektedir. Zira beşerî sermaye teorisine göre bu kişiler “kendilerine yatırım yapmış” olsalardı,
böyle olumsuz sonuçlarla karşılaşmazlardı (Şahin, 2011: 74).
İnsanların farklı düzeylerde beşerî sermaye yatırımı yapmalarında üç temel neden vardır.
Bunlardan ilki, “bireylerin eğitim için harcayabilecekleri paraya eşit olarak ulaşmaları” ancak farklı
doğal yetenekler sebebiyle farklı verimlilik düzeylerinin ve buna bağlı olarak da gelir farklılıklarının
oluşmasıdır. İkinci neden, “doğal yetenek faktörünün sabit varsayıldığı” ancak işgücü piyasasında çeşitli
şekillerde görülebilen ayrımcılık uygulamalarının yatırım sürecini etkilemesidir. Farklı etnik kimliklere
sahip olmanın ya da kadın olmanın, yapılan beşerî sermaye yatırımının bireysel kazanç artışını
engelleme ihtimali, ayrımcılığa maruz kalan bireylerin beşerî sermaye yatırımı yapmalarını
anlamsızlaştırabilir ve dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bu kişilerin gelirleriyle ayrımcılığa maruz
kalmayıp eğitim yatırımı yapmış kişilerin gelirleri arasındaki fark giderek açılır. Üçüncü neden ise eşit
yeteneğe sahip olan bireylerin, “beşerî sermaye yatırımı yapma konusunda eşit maddi koşullara sahip
olmamasından” kaynaklanmaktadır. Burada aile geliri, yoksulluk vb. unsurlar önem kazanmaktadır
(Florides, 2008). Becker ise eğitimli olmanın işgücü piyasasında karşılaşılan ırk, cinsiyet vb.
ayrımcılıkları önleyeceğini iddia etmektedir. Bu iddiasını da ABD’de 1980’li yıllarla birlikte yüksek
nitelik gerektiren işlerde siyah kadınların beyaz kadınlar kadar kazanç elde ettiğini belirterek
desteklemektedir (Becker, 1993: 19).
Teorinin bir diğer varsayımı, eğitimde geçirilen her yılın getireceği faydanın homojen kabul
edilmesidir. Ancak lise eğitimi ile kıyaslandığında lisans eğitimi almak, gelecekte beklenen gelirler
üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açarken lisans eğitimi ile yüksek lisans eğitimi almış olmak arasında
beklenen gelir düzeyi açısından anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Hatta lisansüstü eğitimle birlikte
beklenen gelirlerde bir azalma söz konusu olacaktır. Zira yaşlanma ve işgücü içinde geçirilecek süre
yaklaşık iki yıl (yüksek lisans için) azalacaktır (Florides, 2008). Lisans eğitimi için yapılan giderler bu
eğitim sonrasında ele geçecek olan gelirlerden düşük kalırken lisansüstü eğitim söz konusu olduğunda
bu durum tersine dönmektedir (Kiker, 1966: 495; Witmer, 1970: 514). Özetle beşerî sermaye teorisinde,
insanların beşerî sermaye yatırımlarının büyük bir kısmını gençken yaptıkları, bu yıllardaki kazançlar
düşükken yatırım sürecinin bitişiyle birlikte yükselmeye başladığı ileri sürülmektedir. Beşerî sermaye
yatırımlarının gençken yapılmasının nedeni, yatırımın getirilerinden daha uzun süre faydalanmaktır.
Ayrıca beşerî sermaye yatırım sürecine bireyin aktif katılımı da hayati önemdedir. Doğuştan sahip
olunan veya sonradan edinilen yetenekler, kullanılan girdilerin kalitesi, kurumsal yapının getirdiği
güçlükler ve kolaylıklar, beşerî sermaye üretim fonksiyonunu doğrudan etkileyecektir (Porath, 1967:
352).
Mincer, kişisel gelir farklılıklarının temel nedeninin bireysel yatırım davranışlarındaki farklılıklar
olduğunu belirtmektedir. Kazanç düzeylerindeki değişimi eğitim ve yaş arası ilişki üzerinden de
değerlendiren Mincer, bireyleri yatırım yapan bir işletmeye benzetmekte ve kendi beşerî sermayelerine
(H), katkılar yapan (Q) ve beşerî sermayelerini sahip oldukları zamanla (T) ve diğer kaynaklarla (R)
birleştiren bireylerin üretim fonksiyonunu;
Q = f (H, T, R)
şeklinde tanımlamaktadır (Mincer, 1970: 6-10). Örgün eğitim sonrasında yapılan yatırımları da
değerlendiren Mincer, bu yatırımların benzer eğitim alan insanların kazançları arasında yaşa bağlı olarak
gelişecek bir farka neden olabileceğine de dikkat çekmektedir (Mincer, 1970: 14-15).

8.3. Beşerî Sermaye Yatırım Süreci
Eğitim yatırımı yapanlar gelecekte elde etmeyi bekledikleri yüksek kazançlar için bugünün peşin
kazançlarından vazgeçerler. Örneğin kişiler, üniversiteye devam ederken ya da formel bir staj
programına devam ederken görece düşük ücret elde ederler. Bu süreçten beklentileri ise staj sonrasında
daha yüksek miktarlarda kazanmaları, diğer bir deyişle yatırımlarının getirilerini elde etmeleridir.
Bugünün düşük kazancı ile geleceğin yüksek kazancının mübadelesi ve aynı zamanda eğitime
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ulaşabilmedeki finansal ve kurumsal kısıtlar, nüfusun eğitime erişim oranını etkilemektedir (Borjas,
2012: 235).
Becker’e göre rasyonel birey, ancak beşerî sermaye yatırımından elde etmeyi beklediği getiri
piyasa faiz haddinin üzerindeyse yatırım yapacaktır. Eğer yaş, beklenen ömür vb. sebeplerle yapacağı
yatırımın faiz oranından düşük bir getirisi olacaksa “azalan verimler kanunu” gereğince bu yatırımı
yapmamayı tercih edecektir. Öte yandan beşerî sermaye kolayca paraya dönüştürülemeyen bir değer
olduğu için piyasa faiz oranına göre karar alıp hareket etmek zordur (Becker, 1993: 91-92). Yatırım
kararı alınırken eldeki bir miktar paranın 10 yıl sonra aynı miktar paradan daha değerli olması anlamına
gelen, yatırımın ıskonto sonrası peşin reel değerinin pozitif olması gereklidir. Bir yatırımın peşin reel
değerinin negatif olması, paranın beşerî sermaye yatırımı yerine piyasa faiz oranından bankaya
yatırılmasının daha kârlı olduğu anlamına gelecektir (Biçerli, 2000: 238).
Mincer’e göre, kişilerin yetenek ve deneyim seviyesi zamanla yükseldikçe kazançları da
artacaktır, ancak yaş ilerledikçe belirli bir noktadan sonra kişilerin üretken kapasitelerinin azalmasıyla
kazançlarının da azalması sonucuyla karşılaşılacaktır. Mincer, bunun kişiden kişiye farklılık gösterdiği
kadar meslekten mesleğe de farklılaşacağını ileri sürmektedir (Mincer, 1958: 287-288). Yaş ve kazanç
ilişkisinde Mincer’in dikkat çektiği nokta, daha çok eğitim gerektiren mesleklerde diğer mesleklere göre
yaş ve verimlilik artışı ilişkisinin daha belirginken üretken kapasitedeki azalışa bağlı kazançlarda
beklenen azalışın ise daha az belirgin olduğudur (Mincer, 1958: 301).

8.3.1. Bir Yatırım Olarak Eğitim ve Eğitimden Beklenen Getiriler
Piyasanın eğitim sürecinden beklentisi, öğrencilerin piyasanın ihtiyaçlarına uyumlu şekilde
yetiştirilmesidir. Yönetimin büyük “Guru”su P. Drucker da tıpkı A. Smith gibi düşünmektedir; “…
okulun, ilerde yönelecekleri taraf ne olursa olsun, öğrencilerin gene de ihtiyaç duydukları temel
becerileri onlara vermesi gerekir. Öğrenciler iş görecek duruma gelmelidirler” (Drucker, 2000: 242).
Teoride eğitimin işlevi bireysel düzeyde olsa da eğitim yatırımının toplumsal fayda olarak geri
dönüşüne dair çıkarımlar da mevcuttur. İyi eğitimli işçilerin daha yüksek ücret düzeylerinde çalışmaları,
işsizlikle daha az karşılaşmaları ve az eğitimli işçilerin elde ettikleri düşük gelirlerden hareketle, aradaki
farkı kapamaya yönelik suçlar işlemeye daha yatkın olmaları gibi genellemeler bu bağlamda
değerlendirilebilir. Dolayısıyla toplum ya da devlet daha yaşanılır bir çevre yaratmak adına eğitim
yatırımlarını burs vb. şekillerde destekleyebilir (Florides, 2008).
Öğrencinin eğitimini sürdürmesinden doğan dışsal faydaları üç başlıkta inceleyen Weisbrod,
öncelikle ev odaklı faydaları ele almıştır. Çocuğun eğitiminin sürmesinin annenin çalışmasına imkân
tanıması, ebeveynlerinin eğitimli olmasının çocuğa yansıması, eğitim yetersizliğinden kaynaklanan suça
eğilimli olma vb. durumların önüne geçilmesi ve bu gibi durumlarla mücadelede kullanılan vergilerin
toplum için daha etkin kullanımının sağlanması bu çerçevede ele alınabilir (Weisbrod, 1962, 116-118).
İkinci olarak istihdam odaklı toplumsal faydaları ele alan Weisbrod, takım çalışmasını örnek vermekte
ve takım üyelerinden birinin artan esnekliğiyle elde ettiği verimliliğin takımın diğer üyelerine de
yansıyacağından bahsetmektedir. Son olarak eğitimden toplumun genel faydasını değerlendiren
Weisbrod, okuryazarlıkla bilginin tüm topluma hızlıca yayılmasını, eğitimin bireyler arasında toplumsal
bir hedef olan fırsat eşitliğine ulaşmada etkin rol oynayabileceğine işaret etmektedir (Weisbrod, 1962,
118-119).
Becker eğitimin, yalnızca sanayi ve hizmetler sektöründe değil tarım sektöründe de kilit unsur
olduğunu belirtmektedir. Geleneksel tarım ile modern tarımsal üretim arası farka işaret eden Becker
özetle, babadan oğla geçen bilgilerden, eğitim ile daha modern tekniklerin kullanılmaya geçilmesinin
çıktıya pozitif yansıyacağını belirtmektedir (Becker, 1993: 25). Eğitimden beklenen getirilere dair bazı
önemli görüşleri bu şekilde özetledikten sonra beşerî sermaye teorisinde eğitimi inceleyebiliriz. Beşerî
sermaye teorisinde eğitim, örgün eğitim ve işbaşı eğitim olmak üzere iki aşamada incelenmektedir.
8.3.1.1. Örgün Eğitim
Üniversitede lisans eğitimi almak, beşerî sermaye teorisinde işbaşı eğitimi de önceleyen ana
yatırım süreci olarak öne çıkmaktadır. Lisans eğitimi, beşerî sermaye teorisinde merkezi bir yer işgal
etmekle birlikte, yetişmiş işgücü talebinde bulunan işverenler ile birçok boyutuyla yönetim teorisi
açısından da önemlidir.
Becker’a göre beşerî sermaye teorisinde kilit unsur, örgün eğitim ile işletmede verilen işbaşında
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eğitimin birbirini tamamlayıcı olmasıdır. Lisans eğitimi bir bakıma genel işbaşı eğitim olarak
görülebilir. Bu bağlamda Becker alınan eğitimin Şekil 8.1’de görülen yaş-kazanç eğrisini
dikleştireceğini ileri sürmektedir (Becker, 1993: 51-53). Becker ayrıca 18 yaşından sonra “kendisine
yatırım yapmamış olan insanların” kazanç akışı değerlendirilirken en azından 18 yaşından önce
kendilerine yapılmış olan “bakım masraflarının” yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri
sürmektedir (Becker, 1993: 69).
Becker’in beşerî sermaye teorisi açısından belki de en önemli bulgusu, “üniversite eğitim yatırımı
toplam maliyetinin” %74’ünün lisans eğitimi sürecinde üniversiteye gitmek yerine piyasada çalışılsaydı
elde edilecek olan “kazançlar”dan, %17’sinin öğrenci harç ödemelerinden ve %9’unun diğer doğrudan
giderlerden oluştuğudur. Buradan hareketle Becker, toplam maliyetten harçlar ve diğer doğrudan
giderler düşülse dahi %74’lük “piyasa ücret haddinde çalışmamaktan kaynaklanan fırsat maliyetinden
dolayı” üniversitenin gerçek anlamda ücretsiz olamayacağını ifade etmektedir (Becker, 1993: 167;
Mincer, 1970: 6-7). Dolayısıyla eğitim yatırımının asli bileşenini eğitim süresince vazgeçilen gelirler
oluşturmaktadır. Schultz, öğrencilerin geçmiş dönem kazançlarının hesaplanmasında, eğitimde
geçirildiği için “piyasa ücret haddinde çalışmaktan vazgeçilen” 40 haftalık kazancın ortalamasını imalat
sanayi işçilerinin haftalık ortalama kazançlarına eşdeğer addederek hesaplanmaya çalışmıştır. Schultz’a
göre, imalat sanayinde çalışan bir işçinin 40 haftalık kazancına karşılık, lise öğrencileri yaklaşık 11
haftalık, yüksekokul ve üniversite öğrencileri ise yaklaşık 25 haftalık kazançlarına denk gelen gelirden
vazgeçmişlerdir (Schultz, 1960: 573). Beşerî sermaye teorisinden hareketle işgücü içerisinde eğitim alan
ve eğitim almayanlar arasındaki gelir farkının yaş ile ilişkisini aşağıdaki şekilde görebiliriz.

Şekil 8.1: Beşerî Sermaye Teorisine Göre Yaş ve Gelir Farkı Arasındaki İlişki, Becker, 1993: 37.

Şekilde eğitimle yükselen marjinal verimliliğin kazançlara yansıması gösterilmektedir. TT eğrisi
eğitim alanların zaman içinde değişen kazanç düzeyini, kesikli çizgilerle gösterilen T’T’ yatay
doğrusunun UU çizgisi altındaki kısmı belirli bir eğitim dönemini ve UU yatay doğrusu ise hangi yaşta
olursa olsun eğitimsiz bir insanın elde edeceği ücreti göstermektedir. Kişilerin alacakları eğitimin
gelecekteki kazançlarını, eğitim al(a)mamış olanların kazanç seviyesinin üstüne çıkaracağı TT
eğrisinden görülebilmektedir. Becker, işgücü piyasasına katılımın ilk yıllarında gelirin görece düşük
kaldığını; öte yandan hangi eğitim düzeyinde olursa olsun 45-54 yaş aralığında gelirlerin tepe noktasına
ulaştığını belirtmektedir (Becker, 1993: 231-240).
8.3.1.2. İş Başında Eğitim
Mincer, belirli düzeyde bir örgün eğitim almış olmanın eğitim sürecinin tamamlandığı anlamına
gelmediğinin altını çizmekte ve dikkatleri çıraklık, deneyim aktarımı vb. öğrenme faaliyetlerinin de
kapsandığı ikinci aşamaya çekmektedir. Mincer yeteneklerin işbaşı eğitimle kazanılmakta ve
geliştirilmekte olduğunu belirtmekle birlikte (Mincer, 1962: 50), örgün eğitimle işbaşı eğitim arasındaki
pozitif ilişkiyi öne çıkarmakta ve bütünleşik bir süreç tasvir etmektedir.
Becker’a göre işverenler, okulda alınan eğitim ile ilgili bilgilerden ziyade çalışma yaşamında
kullanılabilecek yetenekler ve performans, üretimin gerektirdiği disipline sahip olma, hem işçilerde hem
de müşterilerde memnuniyet sağlama vb. niteliklerle ilgilenmektedirler (Becker, 1993: 20). Bu durumda
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örgün eğitimi tamamlayıcı bir kurum olarak işbaşı eğitim ayrı bir önem kazanmaktadır.

Şekil 8.2: 1939 Mezunlarının Eğitim Yatırımlarına Göre Yaş ve Zenginlik Profili Üzerine Becker’ın
Bulguları, Becker, 1993: 238.
Beşerî sermaye teorisyenleri, işbaşında eğitimi genel ve özel işbaşı eğitim olmak üzere iki
aşamada incelemekle birlikte, tamamen genel ya da tamamen özel amaçlı eğitim olamayacağını, bu iki
temel kategorinin belirli ölçülerde birbirleri ile örtüşen bütünleşik süreçler olduğunun altını
çizmektedirler (Becker, 1993: 40). Kâr maksimizasyoncu işletme için kısa dönemde giderleri yükselten
ve kazancı düşüren bir etkide bulunan “bireylere eğitim yatırımı yapılması kararının” alınmasında,
işletme için gelecekteki kazançlarda yeteri kadar bir yükseliş ve giderlerde anlamlı bir azalış görülmesi
kilit önemdedir (Becker, 1993: 30-32). Aşağıdaki şekilde işbaşında eğitimin fayda ve maliyeti
görülebilir.

Şekil 8.3: İşbaşında Eğitimin Fayda ve Maliyetleri, Biçerli, 2000: 245.

Şeki 8.3'de işçinin eğitim öncesinde ve sonrasındaki verimliliği görülmektedir. Şeklin temel
varsayımı, işçinin yalnızca bir defa eğitim aldığı ve eğitimin ekonomik değerinin zaman içinde
aşınmadığıdır. İşyerinde eğitim almadığı zaman işçinin verimliliği (MRP) EG yatay doğrusuyla, eğitim
esnasında ve eğitim sonrasında işçinin verimliliği ise ABCD ile gösterilmektedir. Eğitim süresince
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işçinin verimliliği eğer hiç eğitim almamış olsaydı bulunacağı düzey olan ve EG yatay doğrusu ile
gösterilen Wo ücretinin altına MRP1’e düşecektir. İşyerinde eğitim tamamlandıktan sonra ise, işçinin
verimliliği MRP2 seviyesine yükselecektir. Öte yandan bu eğitim yatırımının getirilerini daha çok
işletme mi yoksa işçi mi elde edecektir? Bu durum hem tarafların karşılıklı pazarlık güçlerine hem de
aşağıda detaylandıracağımız işçiye verilen işbaşında eğitimin türüne bağlıdır (Biçerli, 2000: 245).
8.3.1.2.1. Genel İşbaşı Eğitim
Genel işbaşı eğitimin sonucunda ulaşılacak verimlilik düzeyi yalnızca eğitimi veren işletme için
değil, o sektördeki tüm işletmeler için geçerlidir. Dolayısıyla teoride bu eğitimin maliyetine işçiyi
istihdam eden işletme değil, işçinin kendisi katlanacaktır. Bunun temel nedeni, işçinin eğitim aldıktan
sonra mevcut ücretinden daha yüksek ücret veren diğer bir işletmeye geçebilmesi olasılığıdır. Böyle bir
durumda işçisine eğitim yatırımı yapan işletme aynı anda iki zararla karşılaşacaktır. İlk zarar, kendisine
yatırım yapılan işçinin kaybedilmesi ve onun yerine gelecek olan işçi için aynı eğitim maliyetine bir
daha katlanılması gerekliliğidir. İkinci zarar ise işçinin gittiği yeni işletmenin diğer bir deyişle sektördeki
rakip işletmenin herhangi bir eğitim maliyetine katlanmadan verimli bir işçiyi istihdam ederek rekabet
avantajı sağlamasıdır. Eğitim süresince işçi, fiili çalışma süresi azaldığı için mevcut verimlilik
düzeyinde elde etmesi gerekenden daha az gelir elde edecektir (Becker, 1993: 33-40). Becker, eğitimli
çalışanların geliştirdiği yeteneklere gerekli ödemeyi yapmayan işverenlerin çalışanlarını diğer
işletmelere kaptırabileceklerini ve böylece kendi işletmelerinde daima yeni ve eğitimsiz işçilerle üretim
yapmak durumunda kalacaklarını öne sürmektedir. Süreç böyle işlerse işletmelerin rekabet güçleri de
bundan olumsuz etkilenecektir (Becker, 1993: 37-38).
Bu durum için teoride sıklıkla kullanılan örneklerden biri, askeri amaçlı verilen eğitimlerin
piyasada da değerlendirilebilmesidir. Eğitim maliyetinin ordu tarafından karşılandığı savaş pilotu
eğitimi tamamladıktan sonra kişilerin özel sektöre geçerek daha yüksek ücretlerle sivil pilotluk
yapabildiklerini belirten Becker’e göre piyasa ücretleri dikkate alındığında, “ordular askeri eğitim
almaya hevesli öğrenci bulurken yetiştirdikleri mezunları elinde tutamazlar.” (Becker, 1993: 39).
Verilen eğitimin piyasada da değerlendirilebilmesi yönünden benzeri bir durum, ordulardaki teknisyen
sınıfı için de geçerlidir. Elektrikçilik, marangozluk, bilgisayar kullanımı, buldozer kullanımı vb.
konularda verilen eğitimler de genel işbaşı eğitime örnek verilebilir (Biçerli, 2000: 244).
8.3.1.2.2. İşletmeye Özel (Spesifik) İşbaşında Eğitim
Genel işbaşı eğitim, işletmenin bulunduğu sektördeki tüm işletmeler için işçinin mevcut
verimliliğini arttırıcı nitelikte bir eğitimdir. İşçilerin işletmeye özel işbaşı eğitimi, genel işbaşı eğitimden
farklı olarak yalnızca istihdam edilen işletmedeki verimliliğini arttırmaktadır. Doğal olarak özel
işbaşında eğitim sonucunda artan işgücü verimliliğinin sektördeki diğer işletmelere transferi mümkün
değildir. Bu sebeple genel işbaşında eğitimin masraflarını işletmeler karşılamak istemezken özel
işbaşında eğitimin masraflarını da işçiler karşılamak istemeyecektir. Özel işbaşında eğitim süresince
işletmeler, işçilere marjinal verimliliklerinin üzerinde bir ücret öderler. Buradaki amaç, özel işbaşında
eğitim sürerken işçileri diğer işletmelere kaptırmamaktır. Özel işbaşında eğitimle işçinin işletmedeki
verimliliği daha da yükseleceğinden, işçiye ödenen ücret piyasa ücret haddi üzerine çıksa dahi yine de
marjinal verimliliğin altında kalacaktır (Florides, 2008; Becker, 1993: 40-43). Özel işbaşında eğitim
alan işçiler işi bıraktıkları zaman aynı düzeyde verimlilik ile daha yüksek ücret alacakları başka bir
işveren bulamazlar, aynı zamanda işletme de işçilere yaptığı eğitim yatırımını kaybeder (Biçerli, 2000:
246) Becker’a göre, üniversite eğitiminden sonra özellikle de 24-30 yaşları arasında özel işbaşında
eğitim almak, ileriki yaşlarda elde edilecek kazançları yükseltmektedir (Becker, 1993: 181-182).
Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, son yıllarda Türkiye işgücü piyasasında çalışma
koşullarıyla öne çıkan çağrı merkezlerindeki (call center) çalışanlara verilen “çağrı merkezi operatörü”
eğitimini genel işbaşında eğitim olarak değerlendirebiliriz. Fakat bir GSM işletmenin çalışanlarına kendi
iş süreçlerine yönelik verdiği eğitim özel işbaşında eğitimdir ve bu eğitimle kazanılan verimlilik artışının
diğer GSM işletmelerine transferi mümkün değildir (Şahin, 2011, 101).
Eğitim alan işçilerin diğer firmalara geçmesi, yüksek işgücü devri ile de ilişkilidir ve bu kişiler
eğitim aldıktan bir süre sonra işi bırakırlarsa kısmi bir kayıptan söz etmek mümkünken eğitimden hemen
sonra iş bırakma ile karşılaşılması yatırımın tümüyle kaybı olarak değerlendirilebilir (Becker, 1993: 43).
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Becker, işgücü devir hızı ve beşerî sermaye yatırımı ilişkisini, özel işbaşında eğitim almış çalışanların
işten çıkarmalarla daha az karşılaşması ve özel işbaşında eğitim almış olan çalışanların işi bırakma
oranlarının düşüklüğü üzerinden kurmaktadır. Becker’a göre bu ilişki, talepteki azalışlar sonucunda
çalışanların marjinal verimliliğinin ücretlerin altında kalması durumunda bile işten çıkarmaların daha az
tercih edileceği iddiasını dahi kapsamaktadır (Becker, 1993: 46). Tabii bu durumun ne kadar süreceği
de önemlidir. Zira Becker, işsizliğin yaygın olduğu bir süreçte, özel eğitimli çalışanların da rahatlıkla
işten çıkarılabileceğini eklemektedir. İşi bırakma ya da işten çıkarma durumlarına karşı Becker, çalışanı
işletmeye işletmeyi de çalışana karşı koruyucu olduğunu düşündüğü ve bir çeşit sigorta olarak
tanımladığı “uzun dönemli belirli süreli sözleşme imzalamayı” da ayrıca tartışmaktadır (Becker, 1993:
48-49). Pek çok araştırma, işte kalma süresiyle işten ayrılma ve/veya işten çıkarmalar arasında negatif
ve kuvvetli bir ilişkinin mevcut olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle işte kalma süresi arttıkça işi
bırakma ya da işten çıkarılma durumlarıyla daha az karşılaşılmaktadır (Jovanovic, 1979: 1246-1247).
Çalışılan süre uzadıkça işletmelerin çalışanlarına yaptıkları
yatırımların artması da bunda
etkilidir. Gerçekten de firmayla uzun yıllardır çalışanlar, büyük olasılıkla işe yeni girenlerden daha fazla
özel işbaşında eğitim almışlardır. Ekonomik resesyon dönemlerinde kimin işsiz kalacağını gösteren “işe
son giren ilk gider” (last hired first fired) kuralının mantığı özel işbaşında eğitime dayanmaktadır
(Borjas, 2012: 273). Ayrıca kişilere yapılan yatırımların haricinde, kişilerin iş ile uyumlu olmasıda
önemlidir. Jovanovic “İyi işçi ya da iyi işveren diye bir şey yoktur, yalnızca iyi eşleşme vardır.” (1979:
1248) görüşünü öne sürerek kişinin işten ayrılma olasılığının işte kalınan sürenin bir fonksiyonu
olduğunu belirtmektedir. İş ile uyumluluğu yüksek olan kişilerde işten ayrılma olasılığı iki nedenden
ötürü düşüktür;
1- İşle uyumlu kişiler başka işler aramaya daha az vakit ayırırlar.
2- Başka iş teklifleri alsalar dahi bunları kabul etmeleri daha düşük bir olasılıktır. Sonuç olarak
diğer faktörler sabit kabul edildiğinde işçinin işiyle uyumu mükemmelleştikçe ve başka işverenlerin iş
tekliflerini kabul etme olasılığı düşük oldukça mevcut işinde işçiye daha çok yatırım yapılacaktır
(Jovanovic, 1979: 1255-1258).
Uzun süreli iş sözleşmesi imzalama, özel işbaşında eğitimin uzantısı olarak da
değerlendirilmektedir. Bu yaklaşıma göre, özel işbaşında eğitimden geçen işçiler ile işletme arasında
daha uzun süreli iş sözleşmelerinin yapılması hem Becker’in değindiği gibi işçi ve işletmeyi birbirlerine
karşı bir ölçüde güvenceye alacaktır hem de işletme özel işbaşında eğitim almış işçilerin çalışma süresini
uzatacaktır (Lordoğlu ve Özkaplan, 2003: 233).
Genel amaçlı eğitim için örnek verdiğimiz ordu kurumu, özel amaçlı eğitim için de kullanılabilir.
Astronotlar ya da füze eğitimi almış kişiler, bu eğitimlerin özel amaçlı olmasından dolayı bu
yeteneklerini özel sektörde değerlendiremezler. Dolayısıyla sayılan eğitimlerin tek getirisini yalnızca
eğitimi veren ordu elde edecektir (Becker, 1993: 40).

8.3.2. Bir Yatırım Olarak Sağlık ve Sağlık Yatırımından Beklenen Getiriler
Beşerî sermaye teorisinde bir işletmenin sağlıklı işgücüne sahip olması, hem makro düzeyde
ülkenin sağlık politikasıyla hem de mikro düzeyde işletmenin çalışanlarına yönelik yaptığı sağlık
yatırımlarının karşılığı olarak değerlendirilir. Hasta olmanın üretken kapasite üzerinde yaratacağı etkiler
üç başlıkta özetlenebilir; ölüm, çalışma zamanı kaybı yani maluliyet ve işteki üretken kapasitede düşüş
yani bitkinlik. Dolayısıyla işgücünün sağlıklı olması, beşerî sermaye teorisinin işleyişi için önemli bir
önkoşuludur. Ancak bu önkoşul sağlandıktan sonra insan alacağı eğitim ile kendisine, işletmeye ve
topluma fayda sağlayabilir. Makro bakışla sağlık sistemi, beşerî sermayeyi ve beşerî sermayenin
topluma ekonomik katkısını korur (Spratt Jr., 1975: 305). Sağlık yatırımları ile beklenen yaşam süresinin
uzaması eğitim yatırımlarının geri dönüş sürecini de uzatacağından beşerî sermaye teorisi hem eğitim
hem de sağlık yatırımı süreçlerini içeren bütünleşik bir süreçtir (Mushkin, 1962: 130-131).
Grossman da eğitim ve sağlığın birbirini tamamlayıcı işlevine dikkat çekmektedir. Sağlık
ekonomisinin “yeni aile ekonomisi kuramından” beslenen bir alan olduğunu belirten Grossman, bunu
üç temel nedene dayandırmaktadır:
1- Zaman hem sağlıklı kalabilmek (dinlenme ihtiyacı) hem de tıbbi bakım alabilmek için
gereklidir.
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2- Sağlık uzun ömürlü bir sermaye stokudur (sağlığa yapılan yatırımlar hastalıkları önler ve yaşam
süresini uzatır), ve
3- Yüksek ücret alan kadınların az ve “kaliteli” çocuk yapma tercihlerinin ortaya koyduğu
“optimal aile büyüklüğüne” ulaşılması (Grossman, 2003: 331-332). Grossman, sağlık yatırımının “pür
yatırım modeli” ve “pür tüketim modeli” olmak üzere iki düzeyde ele alındığını belirtmekte ve her iki
modelde de ücreti, sağlık ve tıbbi bakım için bir talep fonksiyonu olarak almaktadır. Pür yatırım
modelinin yetişkinlerin sağlığa ilişkin talebi ile ilgili olduğunu belirten Grossman, çocukların sağlığına
ilişkin talebin yeni aile ekonomisi kuramından türediği ve bu bağlamda annenin, ücret düzeyi ve çocuk
sayı ve “kalitesinin” önemli olduğu noktasından hareketle pür yatırım modeli gibi karakterize
edilemeyeceğini eklemektedir. Bu noktada öne çıkan düşünce, daha sağlıklı çocukların aldıkları eğitimle
diğer çocuklara göre daha etkin beşerî sermaye üreticileri olacaklarıdır (Grossman, 2003: 333-337).
Eğitim ve sağlık ilişkisi mikro analiz perspektifinden de değerlendirilmektedir. Becker’a göre
işletmelerin, çalışanlarının sağlıklarına yönelik düzenli kontroller yapması, oluşabilecek kazalara karşı
önleyici tedbirler alması; verimliliği arttırıcı bir etkide bulunduğu için genel yatırım, sayılan imkanların
her firmada bulunmamasından hareketle de özel yatırım olarak değerlendirilebilir. Bir işletme, eğitim
veya sağlığa dayalı yatırımların hangilerini daha verimli görürse diğerlerini uygulamayıp en verimli
olanlarını uygulayabilir ya da bu yatırımların uygun bir bileşimini de yürütebilir (Becker, 1993: 54-57).
1956 tarihli “işçi sağlığı ve beslenme” başlıklı makale, konunun Türkiye ortamına yansıması
olarak değerlendirilebilir. Makalede, sağlıklı işgücü için günlük olarak tüketilmesi gereken maddeler
tek tek sıralanmış ve eksiklikleri halinde karşılaşılacak olumsuz durumlar saptanmıştır. Düzenli
beslenmenin önemine dikkat çekilen bu yazıda, “kendisinden büyük hizmetler beklenilen işçinin tam
randımanlı çalışabilmesi için ihtiyaç duyacağı besin maddelerini alabilmesinin gerekliliği” üzerinde
durulmaktadır (Abaoğlu, 1956: 22-24). Bu açıklamalar ücreti, sağlık ve tıbbi bakım için bir talep
fonksiyonu olarak analize dâhil eden Grossman’ın görüşleriyle de örtüşmektedir Özetlemek gerekirse
beşerî sermaye teorisinin eğitim ve sağlık ilişkisine dair temel açıklaması, sağlıklı işgücünün üretim
sürecinde daha uzun süre yer alacak olmasına dayanmaktadır (Şahin, 2011, 111-112).
Sağlık ve beşerî sermaye ilişkisinde temel amaç kişileri yaşlanma süreci boyunca “mümkün
olduğu kadar uzun süre çalışabilir kılmaktır”. Sağlık salt bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir olgu
olduğundan beşerî sermaye ve sağlık ilişkisi perspektifinden hareketle, yüksek ve düşük gelirli kişilerin
aynı bedeli ödediği homojen prim sistemlerinin adaletsiz olduğu eleştirisi getirilmektedir. Yine, beşerî
sermayenin korunması için gereken çaba, ülkelerin öncelikleri, kültürel yapısı vb. faktörlere göre
değişmekle birlikte önleyici sağlık önlemleri ve tedavi uygulamaları olmak üzere iki temel kategoride
değerlendirilmektedir. Burada da milli gelirden sağlığa, eğitime ve refaha ayrılan paylar önemli
göstergeler olarak öne çıkmaktadır (Spratt Jr., 1975: 295-298). Ayrıca hasta geçirilen gün sayısının
azlığı, haftalık çalışma süresinin yüksekliği ve yetişmiş, verimli ve ucuz işgücüne sahip olmak, küresel
ekonomide yatırımcı çekmek için devletler açısından avantaj olarak değerlendirilmektedir (Çelik, 2012).

8.4. Beşerî Sermaye Teorisine Getirilen Eleştiriler
Beşerî sermaye teorisi birçok yönden eleştirilmektedir. Örneğin eleme hipotezine göre eğitimin
temel işlevi, işveren tarafından hangi işçinin daha kaliteli olduğunun belirlenmesinde bir sinyal ve eleme
aracı görevini yerine getirmesidir. Bu hipoteze göre üniversite diploması; yüksek düzeyli, yüksek ücret
ödenen işyerinde eğitim ve terfi imkânları görece iyi işlere giriş bileti görevini üstlenmektedir. Bu
bağlamda daha az eğitimli işçiler, bu tür işleri yapamayacaklarından değil, bu işlere girmelerini
sağlayacak üniversite diplomaları olmadığı için bu işlerden eleneceklerdir. Dolayısıyla eleme hipotezine
göre üniversite mezunlarının elde edecekleri yüksek gelirler daha verimli olduklarından değil, diploma
sahibi olmalarından kaynaklanmaktadır (Biçerli, 2000: 248). Eğitim belgeleri, piyasada belli tür ve
düzeydeki yeteneklerin tanımlayıcısı bir nevi etiket vazifesi görmektedirler. Bu tanımlamada yetenek,
zekâ seviyesi, motivasyon, eğitilebilirliğin sinyalleri vb. varken iş performansı yoktur. Sonuç olarak
örgün eğitim kişilerin üretken piyasaya girmesini sağlarken verimlilik örgün eğitimden bağımsızdır
(Parasız ve Bildirici, 2002: 115; Blaug, 1976: 833).
Beşerî sermaye teorisine yöneltilen bir diğer eleştiri ikili işgücü piyasaları hipotezi üzerinden
yapılmaktadır. İkili işgücü piyasaları hipotezi 1960’lı yılların sonlarında ABD’de bazı kuramsal
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ekonomistler tarafından özellikle siyahların iş piyasasında süregelen yoksulluk ve işsizlik problemlerini
açıklamak için geliştirilmiştir. Beşerî sermaye perspektifinden bakıldığında işgücü piyasasında
dezavantajlı durumdaki kesimlerin temel sorunu eğitim yetersizliğidir. Dolayısıyla sorunun çözümü bu
kesimlere yönelik eğitim programlarını arttırarak hedef kitlenin daha yüksek ücret ödenen iyi işlere
geçişini sağlamaktır. Ancak, birincil sektördeki (formel sektör) işletmeler yalnızca giriş düzeyindeki
işler için dışarıdan eleman istihdam ederler, daha üst seviyedeki kadroları ise mevcut elemanlarını terfi
ettirerek doldururlar. Bu durumda birincil sektördeki işçilerin temel avantajı terfi etme imkânına sahip
olmalarıdır (Biçerli, 2000: 248-250). İçsel işgücü piyasaları bağlamında işçilere özel beşerî sermaye
yatırımı yapılması, istihdamın sürekliliğini sağlarken işgücü devir hızını da düşürür (Blair, 2003: 61).
Buna karşın ikincil (enformel sektör) sektördeki işler; terfi şansı düşük, görece düşük ücretli ve kötü
çalışma koşullarına sahip, işçiler ve denetleyiciler arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde kişiselleşmesi
sonucunda işçiler arasında ayrımcılık uygulamalarının sıradanlaştığı işlerdir. “İyi işler” sunan formel
sektör işverenleri yoğun iş başvurusuyla karşılaşacaklarından, başvuranlar arasında hangilerinin “daha
güvenilir”, “işi bırakma ihtimalinin az” ve “daha eğitilebilir” olduğunu belirlerken kendi değer
yargılarını esas alacaklardır ve işverenler genellikle daha önce formel sektör deneyimi olanların daha
verimli olduklarını düşünürler. Bu durumda piyasada dezavantajlı konumda olanların eğitim düzeylerini
yükseltmeleri de, formel sektöre geçerek ekonomik durumlarını düzeltmeleri için yeterli olmayacaktır.
İkili iş piyasası hipotezinden çıkan sonuç, eğitimin parasal getirisinin formel veya enformel sektörde
çalışılıp çalışılmadığına bağlı olarak değişeceğidir. Bu çerçevede iki sektör arasında kişilerin eğitim
düzeyleri aynı olsa dahi elde edecekleri yaşam boyu kazançlar arasında fark oluşacaktır (Biçerli, 2000:
248-250).
Florides, beşerî sermayeyi “yetenek ve bilginin bireyde cisimleşmesi” olarak tasvir etmektedir.
Yüksek düzeyde yeteneğe sahip olan bireylerin sahip oldukları işgücünü işverenlerine daha yüksek bir
bedelle kiralamaları mümkündür. Bu aynı zamanda bireylerin gelecekteki tüketim kapasitelerini de
arttıracak bir altyapı sağlayacaktır. Ancak “geleceğin belirsizliği probleminden” ötürü, insanların
gelecekteki tüketim yerine bugün tüketmeyi tercih etmeleri sorunu karşımıza çıkmaktadır (Florides,
2008). Geleceğin belirsizliği, ana hapsolmuşluk, sürekli gelişen teknik ve tekniğin gerekli kıldığı yeni
nitelikler sürekli eğitimin gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Ancak sürekli eğitim, teoride eğitim ve kazanç
dönemlerinin birbirinden ayrı kabul edildiği için eğitimle elde edilecek daha yüksek kazancın da sürekli
ertelenmesi anlamına gelmektedir. Zira sürekli eğitim ile önceden alınan eğitimlerin geçerliliği de
sorgulanır hale gelecektir. Yine, eğitim yatırımının ve bu yatırımın geri dönüşünün, kişiden kişiye ve
ayrıca geri dönüşten beklentiye göre de (parasal getiri, kültürel getiriler vb.) değişebilmesi bir başka
muğlâk noktadır (Shaffer, 1961: 1033).
İktisat bilimi üç temel nedenden ötürü beşerî sermayeye evrensel bir kabul sağlayamamaktadır.
Bunlardan ilki beşerî sermaye ve geleneksel sermaye arasındaki farktır. Bu fark çerçevesinde geleneksel
sermayenin aksine beşerî sermayede, doğrudan giderlerin en azından bir kısmının maddi anlamda geri
dönüşünün kesin olmaması önem kazanmaktadır. Bu noktada kişiler için beşerî sermaye yatırımları
yerine, maddî dönüşün daha garanti olduğu alternatif yatırım fırsatlarının varlığı önemlidir. İkinci neden,
beşerî sermaye yatırımı sürecinde tüketim için yapılan harcamaları yatırım harcamalarından ayırmanın
güçlüğüdür. Bu noktada kişilerin beceri, yetenek ve ilgilerine göre kimi tüketim harcamalarının üretken
kapasiteye yapabileceği pozitif etki de bir diğer belirsizliği oluşturur. Son neden ise, giderler ve
yatırımların birbirlerinden ayırmak mümkün olsa dahi gelirdeki artışın yatırımdan kaynaklandığını
kabul edebilmek için çözülmesi gereken başka sorunlu noktaların varlığıdır (Shaffer, 1961: 1026-1027).
Teoriye getirilen bir diğer eleştiri ise, bireylerin elde ettikleri yüksek ücretlerin eğitimden
kaynaklandığının ispatının zorluğu ve eğitim yatırımının yükselen gelir düzeyleriyle ilişkisinin
abartıldığıdır. Zira ücretlerdeki yükselişin eğitim dışında başka nedenleri de olabilir. Gerçekten de
teoride insanlar arasındaki bireysel zekâ ve yetenek farklılıkları yeterince dikkate alınmamaktadır.
Dolayısıyla aynı eğitimi almış insanlar, işgücü piyasasında daha nitelikli ve yüksek ücretli işlere
girilebilmektedir. Beşerî sermaye teorisindeki en temel problem ise öğrenim görülen yıllar ile beşerî
sermaye arasında doğrudan ilişki kurulmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü alınan ya da ulaşılabilen
eğitimin kalitesi de oldukça önemli bir konu olmasına rağmen teorinin en önemli sabitlerinden birisidir.
Yani teoriye göre eğitim alınan süre eşitse alınan lisans eğitimi hangi üniversitede olursa olsun aynı
düzeyde yatırımı temsil etmektedir. Zengin ailelerin çocuklarının alacağı eğitim kalitesi ve öğrenimde
geçirilen süreyle yoksul ailelerin çocuklarının alabileceği eğitimin kalitesi ve süresi, eğitimden beklenen
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gelirlerde kişiler arasındaki farkı zamanla uçuruma çevirerek zengini daha zengin yoksulu daha yoksul
yapmada etkin rol oynayacaktır (Florides, 2008). Toparlayacak olursak, beşerî sermaye teorisi açısından
“Her beşer, sermaye değildir”. Beşerî sermayeden bahsedebilmek için önce örgün sonra da işbaşında
eğitim süreçlerinden başarıyla geçmek, sahip olunan yeteneklerin piyasanın istekleri doğrultusunda
sürekli işlenmesi ve gerek eğitim sürecinde gerekse de yaşamın geri kalanında bedensel ve zihinsel
sağlığı koruyarak mümkün olduğunca üretken kalmak gereklidir.
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“İşgücü piyasası, ücretlerin ve istihdamın belirlendiği arz ve talep güçlerine bağlı olarak iş
sözleşmeleri yoluyla gerçekte var olan ya da olmayan bir yer, bir buluşma notasıdır.” Bu piyasanın arz
tarafında; iş arayanlar olarak bilinen ve çalışmak isteyen insanlar, talep tarafında ise; üretimi
gerçekleştirmek amacıyla işgücü talep eden işverenler bulunmaktadır. Emek piyasasının en önemli
özelliklerinden biri bu piyasada sürekli bir hareketliliğin yaşanmasıdır. Bu hareketliliği, emeğin çok
genel bir şekilde iş kolları veya coğrafi bölgeler düzeyinde hareketliliğe olarak tanımlamak mümkündür.
Bu hareketliliğe yol açan çok sayıda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi sebeplerden ve aynı şekilde bu
hareketliliğin çok önemli ve farklı nitelikteki sonuçlarından da bahsetmek mümkündür. Ancak biz
konunun daha çok ekonomik sebep ve sonuçları üzerinde durmaya çalışacağız.
Bu minvalde özellikle emek mobilitesinin; türleri, ekonomik sebep ve sonuçları coğrafi açıdan
makro seviyede, emeğin göç kararı ise mikro seviyede incelenecektir. Son olarak konunun Türkiye
boyutunda emeğin iç ve dış göç hareketleri ele alınacaktır.

9.1. Emek Mobilitesi Kavramı
Bireylerin birçoğu emeklerini iş piyasasında arz ederek gelir elde ederler. Bireyler uyku dışındaki
zamanın birçoğunu bu piyasada çalışarak geçirirler, hatta çalışmadığı zamanın geniş bir kısmını da bu
piyasada etkin olabilmek için harcarlar. Bireylerin yaşamları boyunca giriştiği faaliyetler, eğitim ve
öğretim faaliyetleri esas itibariyle onları iş piyasasındaki performanslarını artıran becerilerle donatmak
üzere tasarlamıştır. Bunun yanında bireyler iş piyasasındaki faaliyetlerine dayanarak kendilerini
değerlendirirler ve sosyal yaşamda daha etkin yer alırlar (www. metininceler.com.tr).
Ancak bir kısım insanlar kendilerine doğuştan mevcut olan ve sonradan geliştirmiş oldukları
kabiliyetlerine en uygun işi ilk anda bulamayabilirler. Kendilerine en uygun olduklarına inandıkları işi
ve yeri buluncaya kadar iş ve yer değiştirirler. Diğer yandan işverenler de kendiişlerine en uygun
gördükleri elemanları buluncaya kadar çalışanlarını değiştirirler. Birinci durumdaki emek sahibini
gayesi, en uygun şartlarda çalışabileceği, en sevdiği ve dolayısıyla en verimli olacağı işi bulmaktır.
İşverenin gayesi ise işyerinin azami (maksimum) verimlilikle çalışabilmesi için, işine en elverişli
elemanları seçmektir. Bir an için her iki tarafın gayesini gerçekleştirdiğini kabul edersek, herkes ve her
iş yeri kapasitesinden maksimum verimi elde etmiş olur. Bu neticeyi sağlayacak yol ise, emek mobilitesi
(hareketliliği, akışkanlığı) dir. Bu suretle emek sahibi, daima yeni ve daha iyi iş imkanlarına yönelerek,
işverenlerin yeni ve munzam (ek) taleplerine cevap verir. Emek arzı, iktisadi bünyenin dinamizmi icabı
meydana gelen değişmelere uyar. Bu sebeple emek mobilitesi bir iş piyasasında, işgücünün muhtelif
bölgeler, işkolları ve meslekler arasında en yüksek verimi saylayacak şekilde optimum dağılımını
düzenler (Zaim,1997).
Kaldı ki işgücü piyasası seçim yapma özgürlüğü üzerine kuruludur. İş arayanlar ve işverenler
işgücü piyasası sürecinde kendi hür iradeleriyle bulunurlar. Her birey, iş arayan durumunda ücret, maaş;
işveren durumunda ise kar amacı güderek hiçbir zorlama ve mecburiyet olmadan kendi istekleri
doğrultusunda hareket eder. Gerçeği yansıtmayan ancak ideal koşul olarak kabul edilen tam rekabet
şartları altındaki işgücü piyasalarında, kuralları ve düzenlemeleri olan bir devlet yoktur. İşgücü piyasası
tamamıyla esnektir, ücret ve istihdam sadece arz ve talep güçlerinin yani iş arayanların ve işverenlerin
özel tercihlerini ortaya koyan bir sonuçtur. Nitekim söz konusu piyasanın var olabilmesi için gerekli
şartlarından biri de “işgücü mobilitesinin meslekler, sanayiler ve bölgeler arası tam olarak sağlanması”
olarak ifade edilmektedir. Buna göre, işçiler ve iş arayanlar ücret farklılıkları ve çalışma şartları
avantajlarından faydalanabilmek için, farklı piyasalara geçiş yapabilme özgürlüğüne ve bunun için
gerekli bilgilendirme hakkına sahip olmalıdır (Mehmet ve Kılıç,2009). Aslında ideal işgücü piyasasının
işleyişine ilişkin bu kabul de, işgücünün hareketliliğine zemin hazırlamaktadır.
Öte yandan İş piyasaları güdümlü olan otoriter ve eski kollektivist rejimlerde, emek mobilitesi
devlet tarafından İş ve İşçi Bulma Kurumları vasıtasıyla plancıların kararlarına göre düzenlenir. Emek
sahibi, işlerin net cazibesine göre davranışlarını ayarlayamaz. Çünkü cebri (zorunlu) çalıştırma sistemi
uygulanmaktadır. Fakat devlet tarafından düzenlense de, işgücünün yapısının planlı iktisadi
gelişmesinin gereklerine uydurabilmek için emek mobilitesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, bu emek
mobilitesi piyasa şartları içinde çalışanların kendi kararları yerine plan esasları içinde plancıların
kararlarına göre zorunlu olarak düzenlenmektedir (Zaim,1997).
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Bu iki uç piyasa örneği dışında emek unsurunun bütün yaşamı boyunca özellikle genç yaşlarda
hareketli (mobil) bir özellik göstermektedir. Bu hareket tarzı aynı bölgede veya farklı bölgelerde yaşla,
cinsiyete, toplumsal statüye göre, aileye, işsizlik seviyesine, ülkenin politik koşullarına, iklimsel
değiştirmelere, çalışma koşullarına ve daha birçok farklı etkene bağlı olarak gerçekleşir (Lordoğlu,
2013). Söz konusu etkenler çok genel nitelikte olabilir, emek unsurunu dolaylı ya da direkt etkileyebilir
veya tamamen şahsi nitelikte arz edebilir. Bu etkenlerin her zaman değişebileceği ihtimalinden dolayı
emek açısından sürekli bir potansiyel mobiliteden bahsetmek mümkündür. Kaldı ki Klasik İktisat
Teorisine göre de rasyonel olarak nitelendirilen emek sahibinin, değişen piyasa koşullarına göre ortaya
çıkan fırsatları değerlendirmek üzere, ekonomik açıdan kendisi için en doğru kararı alması ve uygun
pozisyon belirlemesi gerekir. Bu nedenle işgücü piyasasında firma, işkolu ve coğrafi bölge düzeyinde
olmak üzere farklı ölçekte sürekli bir hareketlilikten bahsetmek mümkündür.
Mobilite veya hareketlilik, en genel anlamda birey veya grupların, toplumsal değerlere göre
mertebelendirilen ve birbirlerine göre saygınlıkları daha yukarıda veya daha aşağıda olarak kabul edilen
konumların birinden diğerine geçme eylemidir. İdeal olarak üç çeşit mobilite vardır. Birey eğer fiziki
anlamda konum değiştiriyorsa coğrafi mobilite söz konusudur. Ekonomik mobilite bireyin sınıf
sisteminde bir konumdan diğerine geçişini ifade etmektedir. Bireyin saygınlık ölçütlerine göre
belirlenen bir sosyal konumdan diğerine geçişi ise sosyal mobilitenin varlığına işaret etmektedir
(Eserpek,1976). Emek mobilitesi ise emeğin başta ekonomik olmak üzere birçok etkenden dolayı firma,
meslekler ve coğrafi bölgeler nezdindeki hareketliliği olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle emek
mobilitesi coğrafik, ekonomik ve sosyal nitelik arz etmektedir.
Bir başka tanıma göre ise işgücü hareketliliği, emekçilerin, bir ekonomi içinde ve farklı
ekonomiler arasında kolaylıkla hareket edebilmeleri demektir. Bu, ekonomi çalışmasında önemli bir
faktördür çünkü üretimin başlıca faktörlerinden biri olan işgücünün, büyümeyi ve üretimi nasıl
etkilediğini göz önüne alır (http://www.investopedia.com/articles/economics /09/labor-mobility.asp).
İşgücü hareketliliği ile genel olarak insan göçlerinin belli ölçüde bağları vardır. Ne var ki bu iki
kavram arasında belirli bir farklılıkta vardır (Sönmez,1980). Çok çeşitli, çok nedenli ve çok sonuçlu
olan göç hareketleri insanlık tarihi kadar eski olan kalıcı (coğrafik) yer değişiklikleridir. Göçler göç
etme nedenlerine göre zorunlu ve gönüllü göç, göç edenlerin özelliklerine göre emek ve beyin göçü, son
olarak da göç hareketinin yurt içi ve yurt dışına yönelik olmasına yönelik olarak dış göç ve iç göç olarak
tasnif edilebilir. Tüm bu göç hareketlerinin nedenleri, sonuçları ve etkileri farklı olabilmekte; hatta iç
içe geçebilmektedir (Gündoğan ve Biçerli,2004).
Tanımlamalarda görülen farklılıkta olduğu gibi her bilim dalı da göçe kendi bakış açısından
hareket ederek yaklaşmaktadır. Beşeri coğrafya açısından göç, salt mekansal değişiklik olarak ele
alınırken, demografi açısından ise göç eden kişilerin salt sayısal önemi önceliklidir. İktisat ise göç
olgusunu bir üretim faktörünün bir ülkeden diğer ülkeye geçişi olarak ele almaktadır. Hangi bakış
açısıyla bakılırsa bakılsın, önemli olan göç hareketinin başlangıcında ve sonrasında meydana getirmiş
olduğu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sonuçlarıdır (http://www.emekdunyasi.net/ed/aras
tirmalar/593-uluslararasi-emek-gocu-yasadisi-goc-ve-gocmen-istihdami-1).
İnsanların çeşitli ölçeklerde yer değiştirmesini ele alan literatürde, göç ve hareketlilik terimlerinin
ayrı veya aynı anlamlarda kullanılma eğilimlerine rastlamak mümkünse de göç (toplam yer değiştirme),
uzun mesafeli, bölgesel veya uluslararası ölçekte, oturma yeri ve faaliyet alanını değiştirme eylemini
anlatan bir kavram, hareketlilik ise (kısmi yer değiştirme); daha çok ikametgâhla ilgili bir harekete ve
genel olarak aynı sosyal, ekonomik ve fiziksel çevre içinde kalmaya vurgu yapan, kısa mesafeli ve yerel
ölçekte yer değiştirme/taşınma veya yeniden yerleşme (relocation) seklinde görülmektedir. Öte yandan
hareketlilik kavramındaki yer değiştirme, muhtemelen konut ve yasam döngüsüne bağlı nedenlerle,
ekonomik faktörlerden etkilenen göç hareketlerinden çok daha fazla ilişkilidir (Öztürk ve
Altuntepe,2011).
İnsanların çeşitli ölçeklerde yer değiştirmesini ele alan literatürde, göç ve hareketlilik terimlerinin
ayrı veya aynı anlamlarda kullanılma eğilimlerine rastlamak mümkünse de göç (toplam yer değiştirme),
uzun mesafeli, bölgesel veya uluslararası ölçekte, oturma yeri ve faaliyet alanını değiştirme eylemini
anlatan bir kavram, hareketlilik ise (kısmi yer değiştirme); daha çok ikametgâhla ilgili bir harekete ve
genel olarak aynı sosyal, ekonomik ve fiziksel çevre içinde kalmaya vurgu yapan, kısa mesafeli ve yerel
ölçekte yer değiştirme/taşınma veya yeniden yerleşme (relocation) seklinde görülmektedir. Öte yandan
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hareketlilik kavramındaki yer değiştirme, muhtemelen konut ve yasam döngüsüne bağlı nedenlerle,
ekonomik faktörlerden etkilenen göç hareketlerinden çok daha fazla ilişkilidir (Özgür ve Yasak,2009).
İnsanlar dünyada uzun yıllardır çeşitli nedenlerle yaşadıkları vatanlarını terk ederek başka yerlere
göç etmektedirler. Bu göçün nedenlerinden biri de emek hareketleridir. Fakat nedenleri farklı olsa da
her göçün bir işgücü hareketi olduğu kabul edilir (Yaprak,2013). Bu nedenle göç hareketleri genel olarak
insanların her türlü mekan değiştirilmesi olarak tanımlanırken; onun bir alt bileşeni olan emek göçü
emeğin sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı dış göç veya iç göç yoluyla yer değiştirmesi olarak
nitelendirilmektedir (Yıldırımoğlu,2005). Emek hareketliliği ise emek göçünün yanında, emeğin mikro
ölçekte sektör,firma ve meslek değiştirmesini de kapsamaktadır.
Emek faktörünün firmalar, meslekler ve coğrafi bölgeler arasındaki hareketliliği işgücü
piyasasının dinamikliğinin bir göstergesidir. Emek hareketliliği aynı zamanda kaynak dağılımında
etkinliği sağlamanın olmazsa olmaz şartıdır. Emek hareketliliği sayesinde bireyler en iyi gelir
imkanlarını elde edebilecekleri gibi en verimli olabilecekleri işlerde çalışabilecekler, toplum da bundan
fayda sağlayabilecektir (Gündoğan ve Biçerli,2004).

9.2.Emek Mobilitesi Türleri
İşgücü açısından dolaşım çok farklı şekilleri bulunan özel bir durumdur. Dolaşım, başka bir
ifadeyle göç veya mobilite, çalışanların bir yerden veya işten başka bir yere gitmeleri, yeni bir istihdam
imkânına kavuşmaları anlamına gelmektedir (Mehmet ve Kılıç,2009).
İşgücünün iş piyasasında bu oynaklığı ve dalgalanışı hangi tip iş piyasasında olursa olsun,
kapsamı itibariyle iki şekilde incelenebilir. Konu işleme açısından mikro seviyede ele alınır ve bir
işyerindeki işçi giriş ve çıkış hareketleri incelenirse buna İŞÇİ DEVRİ adı verilir. Buna mukabil konu
iş piyasası çerçevesinde makro tahlile tabi tutulur ve işgücünün yer ve mekan değiştirmesi incelenirse
buna EMEK MOBİLİTESİ denir. Kapsamı itibariyle emek mobilitesi yine iki bölümde incelenebilir.
Emek erbabının (sahibinin) hayatı boyunca, meslekler mesleki kademeler arasında gösterdiği
değişiklikler terfi ve yükselmesine Mesleki MOBİLİTESİ denir. Hayat mücadelesinde bu yükselişi
sağlayabilmek için icabında yer ve mekan değiştirmesine ise COĞRAFİ MOBİLİTESİ adı verilir. Bu
tür bir toplumsal hareketlilik sonucu bireylerin statülerindeki değişmenin yönü açısından aşağı ve yukarı
ya da benzer statüler arasında olabilir. Buna göre Mesleki mobilite tabiri yerine sosyal mobilite veya
dikey (sınıfsal) mobilite; coğrafi mobilite yerine ise yatay (mesleki, coğrafi) mobilite de denmektedir.
Uygulamada, mesleki ve coğrafi mobilite zaman zaman birlikte gerçekleşebilir. Zira mesleğini
değiştiren bir şahıs, ikametgâhını veya yaşadığı şehri değiştirmek zorunda da kalabilir (Zaim,1997).
Görüldüğü gibi emek piyasalarında işgücünün hareketliliği farklı şekillerde ortaya
çıkabilmektedir. Farklı emek mobilitesi türlerini aynı bölgede ve farklı coğrafi bölgeler arasında yapılan
hareketlilik olarak iki alt gruba ayırabiliriz (Gündoğan ve Biçerli,2004)..

9.2.1. Aynı Bölgede Emek Hareketliliği
Emeğin aynı coğrafi bölgedeki hareketliliği iki şekilde ortaya çıkabilir (Gündoğan ve
Biçerli,2004).
9.2.1.1. Sadece İşyeri Değişimi
Bu tür emek hareketliliği en yaygın olan mobilite hareketlilik) şeklidir. Burada meslekte veya
çalışılan bölgede bir değişme söz konusu değildir. Bu tür hareketlilik sadece emeğin çalıştığı işyerini
değiştirmesi şeklinde meydana gelmektedir. Bir firmada muhasebecilik yapan bir bireyin başka bir
firmaya geçmesi buna örnek olarak gösterilebilir (Biçerli, 2013:2). Kısaca işçi ve ailesi bulundukları
bölgede, şehirde yaşamına devam etmekte, yaptığı iş ise aynen sürmektedir (Mehmet ve Kılıç,2009).
Emek hareketliliği incelenirken işçi hareketleri içindeki işten istifa, tensikat (toplu işten çıkarma),
tek başına işten ayrılma ve işe girme nispetlerindeki değişiklikler, iş piyasasındaki istihdam seviyesi ve
konjonktürün seyri konusunda bazı fikirler verebilir. Mesela buhran ve depresyon yıllarında, işten
ayrılmalar, ise girmelerden fazladır. İktisadi gelişme devirlerinde ise tersine işe girmeler, işten
ayrılmalardan yüksektir. Fakat buna rağmen iktisadi gelişme devresinde büyük ölçüde toplu işten
çıkarmalara külliyetli (toplu) işe almalara rastlanabilir. Çünkü buhran ve gelişme bir memleketteki
iktisadi faaliyetlerin hepsinde tesirlerini aynı ölçüde hissettirmeyebilir. Diğer bir hususiyet (özellik) de
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toplu işten çıkarma ve istifa nispetinin çoğu zaman ters orantılı olarak gelişmesidir. Çünkü işlerin durgun
olduğu zamanlarda herkes yerinden oynamamağa bakar. Hâlbuki, böyle zamanlarda, toplu işten
çıkarmalar çoğalır; işsiz kalmak tehlikesiyle istifalar ve kendi isteğiyle (ihtiyari) ayrılmalar azalır. Buna
mukabil işlerin açıldığı devrelerde, herkes uygun bulmadığı işi terk edip daha iyi bir iş bulmaya bakar
ve kendi isteğiyle ayrılmalar çoğalırken, toplu işten çıkarmalar azalır (Zaim, 1997).
9.2.1.2. Aynı Yerleşim Bölgesinde Meslek değişimi
Emek mobilitesinin ikinci türü, aynı yerleşim yerinde meslek değişimi şeklinde meydana
gelmektedir. Bu tür mesleki hareketler özellikle birbirine yakın meslekler arasında meydana gelir.
Örneğin, bir üretim işçisinin denetleyicilik işine terfi etmesi gibi. Bazen de bu mesleki değişiklik önemli
bir mobiliteyi gösterebilmektedir. Örneğin, bir ambarda partime işçi olarak çalışan bir kişi üniversite
eğitimini tamamlayıp aynı şehirde bulunan bir borsa acentesinde işe girebilir (Biçerli, 2013). Bu tür bir
hareketlilik için, çalışanların kalifikasyonlarının artması, eğitim seviyelerinin yükselmesi
gerekmektedir. Çalışanların mesleklerinde yükselmeleri, terfi almaları(kurum içi yükselme sınavları
veya atama ile) vb. gibi hususlar bu çeşit mobiliteyi ifade eder (Mehmet ve Kılıç,2009).
Günümüz ekonomik koşullarında ve giderek daha rekabetçi hale gelen işgücü piyasalarında,
bireyler çalışma yaşamları boyunca istediklerinde ya da gerektiğinde iş hatta meslek değiştirmek,
becerilerini sürekli yenilemek ve geliştirmek durumundalar. Bu nedenle ve ayrıca bireylerin sadece iş
yaşamına değil genel olarak toplumsal yaşama da etkin katılımını desteklemek için, mesleki ve teknik
eğitim programlarının belirtilen daha geniş ve aktarılabilir becerileri de öğrencilere kazandırması
gerekiyor. AB’de mesleki eğitimi geliştirmenin temel araçları karşılıklı öğrenmeyi desteklemek
amacıyla mobilite (mesleki hareketlilik), şeffaflığı geliştirmek ve mobiliteyi kolaylaştırmak amacıyla
becerilerin tüm Avrupa düzeyinde tanınması (Europass destekli), beceri seviyelerinin standardı için
kalite güvence sistemi, beceri seviyelerinin arttırılması için çeşitli önlemler, mesleki eğitimin
çekiciliğini arttırmak için sektörel seviyede uygulanan çeşitli teşviklerdir (http://
akillisaglikkoleji.com/Kaynaklar/ bolum_dosyalar/ 2013_04_16_ 1734 24. pdf.,12.08.2014).).
Ayrıca, çalışanların belirli bir endüstrideki bir işten farklı endüstrideki bir işe hareket
edebilmesindeki kolaylık, ekonominin ne kadar hızlı gelişebileceğini belirler. Mesleki hareketlilik
sınırlamalarının esnekleştirilmesi birkaç şeyi meydana getirebilir. Bunlar (http://www.investopedia.com/ articles/economics/09/labor-mobility.asp) :
- Belirli endüstrilerdeki işgücü arzını arttırır. Daha düşük kısıtlamalar emekçilerin farklı
endüstrilere girişlerinde daha serbest zamanlara sahip olmalarına neden olur. Bu da emek talebinin daha
kolaylıkla karşılandığı anlamına gelebilir.
- Daha düşük ücret oranları. İşçiler için belli bir endüstriye giriş daha kolay ise, belirlenmiş talebe
göre, ücreti denge noktasına ulaşılana dek düşüren, işgücü arzı artacaktır.
- Yeni filizlenen endüstrilerin büyümesine izin verin. Eğer ekonomi yeni endüstrilere doğru
kayıyorsa, çalışanlar yeni endüstrilerin işlerini yönetmede kullanılabilir olmalıdır. İşgücünde
(yaşanacak) bir kıtlık demek, genel verimliliğin olumsuz etkilenebileceği anlamına geliyor, çünkü
hizmeti sağlamak veya ürünü yapmak için kullanılan makinelerde çalışmak için yeterli çalışan yoktur.

9.2.2.Bölgeler Arasında (Coğrafi) Emek Hareketliliği
Emek hareketliliğinin ikinci türü emeğin bölgeler arasında (bir şehir, bölge veya ülkeden başka
şehir, bölge veya ülkeye) yer değiştirmesi şeklinde olmaktadır. Coğrafi emek mobilitesinde de iki farklı
durum olabilmektedir (Gündoğan ve Biçerli, 2004).
9.2.2.1.Aynı Meslekte Coğrafi Emek Hareketliliği
Coğrafi emek hareketliliği işgücünün bir bölgeden diğerine göç etmesi şeklindedir. Çoğu kez
böyle bir mobilite, iş değiştirme şeklinde olup mesleki değişim söz konusu değildir. Örneğin, Eskişehir
mobilya fabrikasında çalışan bir işçi Ankara’ya göç ederek aynı sektörde çalışmaya başlamışsa, bu tür
bir hareketlilik söz konusudur. Bunun gibi, bir tarım işçisinin Çukurova bölgesinden pancar tarımında
çalışmak için İç Anadolu Bölgesine göç etmesi (Biçerli,2013) veya bir öğretmenin başka bir şehirdeki
okula tayin olması da emek hareketliliğine örnek olarak gösterilebilir.
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Burada, çalışan aynı işte çalışmakta ancak bölge veya yer değişimi söz konusu olmaktadır. Bu tip
dolaşım bölgeler arası dolaşımdır, basit olarak göç sayılır, çünkü coğrafi değişimi içermektedir. Bu
coğrafi değişim ülke içinde olabileceği gibi, uluslararası bir özellik de gösterebilir. Eğer çalışmanın
mesleki ve kalifiye standartları göç edilen (yeni) yeni yerde kabul görürse, işte o zaman aynı meslek
alanında çalışmaya devam etmek mümkün olacaktır. Bu avantajlı durum özellikle yüksek eğitimli
profesyonel veya teknik çalışanlar için mümkün olmaktadır. Ancak, niteliksiz veya kalifiye olmayan
çalışanlar açısından bu dolaşım tipi daha zor, ancak imkansız değildir (Mehmet ve Kılıç, 2009).
9.2.2.2.Hem Mesleki Hem de Coğrafi Değişim
İşgücünün hem yaptığı işi hem de çalıştığı bölgeyi değiştirmesi şeklinde meydana gelen emek
hareketliliğidir. İşsiz kalan bir tarım işçisinin şehre göç ederek inşaat sektöründe çalışmaya başlaması
buna örnek olarak gösterilebilir (Biçerli, 2013). Bu tip mobilite çalışan açısından en zor olanıdır. Hem
bölgelerarası hem de yapılan işler arası değişimi göstermektedir. Bu tip mobilitenin önünde birtakım
engeller bulunmaktadır. Çalışan ve ailesi açısından maddi koşullar, yeni bir coğrafyaya adapte olmak,
yeni kültürleri tanımak vb. gibi güçlükler söz konusudur (Mehmet ve Kılıç,2009).
İnsanlara coğrafi hareketliliklerinin nedenleri sorulduğunda çok önemli oranda ‘iş değişikliği
nedeniyle’ (%75) bu kararı verdiklerini ifade etmektedirler. Bu hareketliliğin ücret ve istihdam
koşullarındaki değişikliklere göre ortaya çıktığını gözlemek mümkündür. Özellikle daha iyi koşullarda
ücret alabilmek için ya da iş imkân bulunduğu için coğrafi olarak yer değiştirmek emek hareketliliği
içinde değerlendirilmektedir. Bu tür bir coğrafi değişiklik iki farklı grupta ele alınabilir: ilki, kırdan
kente göç olgusu, ikincisi ise gelişilmekte olan bir ülkeden gelişilmiş bir ülkeye veya bölgeye göç
olgusudur (Lordoğlu, 2013).
Göç, temelde sanayi toplumunun bir niteliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırsal alanlardan,
kentlere doğru olan çağdaş iç göç hareketleri, ilk kez Sanayi Devrimi sırasında büyük bir ivme kazanmış;
bunun sonucunda da kırsal alanlardan kentlere doğru büyük göç dalgaları yaşanmıştır. Bu bağlamda
göç, geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına doğru yönelen bir süreçtir. Nitekim tarım
toplumlarının temel özelliği toprağa bağlılık olduğundan, göçün yaşanması için topraktan bir kopuşun
olması gerekmektedir. Topraktan kopma, sanayileşme ile birlikte başlamıştır. Topraktan kopmanın
nedeni ise, makineleşme, toprak mülkiyetindeki kutuplaşma ve entansif tarıma geçiştir. Ya da daha kısa
bir ifadeyle, tarımsal yapıdaki değişmedir (Öztürk ve Altuntepe,2011).
Tarımsal alandaki dönüşüm Türkiye’de olduğu gibi başka birçok ülkede de gözlenmektedir.
Özellikle yeni teknik imkânların kullanılması tarımda emek fazlasını ortaya çıkarabilmektedir.
Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren tarımda kullanılan makinelerin sayısının artışı, bir ölçüde kırsal
alandan kentsel alanlara doğru hızlı bir göç hareketini başlatmıştır. Bunun sonucu olarak emeğin
tarımsal alanda kullanımı 1920’li yıllarda %85 iken bu oran günümüzde %24 düzeyine (2011) inmiştir.
Tarımda azalan istihdam kentsel alanlar içinde çoğunlukla hizmetler sektörü içinde yerleştiği
görülmektedir. Kırsal alanlardan kentlere doğru gerçekleşen bu göç hareketliliğinin tarımda istihdam
edilen nüfusun %10 düzeyine inene kadar devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu oranlar kırdan kente
göçlerin büyük dalgalar halinde devam ettiğini/edeceğini göstermektedir. Nitekim, bugün için
Türkiye’de kentlerde yaşayan nüfusun oranı %80’lere ulaşmıştır (Lordoğlu, 2013).
“Yurtdışı isçi akımı”, “isçi göçü”, “beyin göçü” gibi değişik şekillerde ifade edilen ülke dışı
istihdam, bir ülke işgücünün belirli bir kısmının çalışmak amacıyla ülkeleri dışına çıkmasını ve orada
istihdam edilmelerini ifade etmektedir (Yıldırımoğlu,2005). Burada temel etkenin yapılan işe bağlı
olarak elde edilen gelirin düşüklüğü veya istihdam imkânlarının o bölge veya ülke açısından
sınırlılığıdır. Ancak, bunun dışında da emek unsurlarının politik, iklimsel ve siyasi zorlama nedeniyle
ülkelerini terk etmeleri ve gidilen veya gidilmesi düşünülen ülkeye ulaşana kadar bulunan ülkede iş
piyasasına katılmaları görülmektedir. Göç literatürüne transit göç olarak adlandırılan bu göç olgusu
uzunca bir süredir Türkiye açısından önem taşımaktadır (Lordoğlu, 2013).
Uluslararası göç, kapitalist dünya sisteminin oluşumu ile paralel giden ilk evresinde, emek son
derece hareketli olmuş, hatta bazen bu hareketlilik Ronaldo Munck’un (1995), Uluslararası Emek
Araştırmaları'da belirttiği gibi zorla sağlanmıştır. Burjuva ulus devletler henüz kurulma aşamasında
iken, kapitalizm için son derece özel bir meta olan emeğin, yani o emeğe sahip olan işçilerin emek
gücünün hareketliliğinin kontrolü önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Ulus devletlerin ortaya
çıkmasından sonraki dönemde ise bu hareketlilik daha çok ulusal sınırlar çerçevesinde gerçekleşmiş,
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sadece belirli tarihsel dönemlerde, uluslararası emek göçü yaygın bir durum olmuştur. “Bu dönemde
ulusal emek piyasaları, sıkı bir şekilde korunan sınırlarıyla, kapalı bölmeler durumundadır. Kapitalist
sistem, ulusal emek rezervlerinin kendi (ulusal) sınırları içinde tutulması üzerine kurulmuştur (http://
www.emekdunyasi
.net/ed/arastirmalar/593-uluslararasi-emek-gocu-yasadisi
-goc-ve-gocmenistihdami-1).
Coğrafi hareketliliğin süregelmesi, tamamıyla ekonomik bir sorun değildir. Ayrıca bu, devlet
egemenliğinin ve hükümet kontrolünün bir meselesi de olabilir. Sonuçta hükümetler güvenlikle ilgilenir
ve tamamen açık sınırlar, ülkelerine neyin veya kimin geldiği konusunda hükümetlerin emin olmadıkları
anlamına geliyor. Artan coğrafi hareketlilik ekonomi üzerinde genelde olumlu bir etkiye sahip iken, aynı
zamanda hem vatandaşların hem de onların temsilcilerinin gazabına uğrayacak ilk hedeflerden birisidir.
Göçmenlik, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışında, zaten tartışmalı bir (sıcak-düğme) konudur
(http://www.investopedia.com /articles/economics/09/ labor-mobility.asp):
Coğrafi kısıtlamalarda azalmaya birkaç farklı şekilde ulaşılabilir. Ülkeler arasında bu
(düzenleme), antlaşmalar veya ekonomik sözleşmeler yoluyla gerçekleştirilir. Ülkeler mevcut işçi vize
sayılarını arttırabilir de, birini alma şartlarını azaltabilir de. Mesela Avrupa Birliği'nin bir parçası olan
ülkelerin üyeleri arasındaki işgücü hareketinde az kısıtlama varken, üye olmayan ülkelerden işgücü
hareketine hala sıkı kısıtlamalar koyulabiliyor. Bir politika üreticisinin perspektifinden bakıldığında,
coğrafi hareketliliğin belirli bir ülkenin ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilir. Buna neden olarak,
göçmenlik
şartlarının
kolaylaştırılması
birkaç
şeyi
meydana
getirebilir
(http://www.investopedia.com/articles/economics/09/labor-mobility.asp).
- Emek arzını arttırır. Ekonomiye daha fazla işçi katıldıkça, genel emek arzı artar. Statik bir
işgücü talebi ile birlikte işgücü arzındaki bir artış ücret oranlarını düşürebilir.
- İşsizliği arttırır. İşverenler daha fazla işçi talep etmezse, işgücü arzındaki bir artış, işgücünde
bolluğa neden olabilir. Bu da demektir ki işten daha çok işçiler mevcuttur.
- Verimliliği arttırır. İşgücü arzına eklenen tüm emekçiler vasıfsız olacaktır. Eğer işçiler işyerine
özel becerileri getirirlerse bir işçi akını, verimliliği artırabilir, gerçi bu işçiler, mevcut personelden daha
az verimli olanları dışarı itebilir.
Günümüzde göç her zamankinden daha fazla global bir konu haline gelmiştir. Her sene iş imkânı
arayan, yüksek ücretle çalışmak isteyen, kendisi ve çocukları için iyi eğitim fırsatları arayan, şiddetten
ve kısıtlanmışlıktan kaçan milyonlarca insan uluslararası sınırlardan geçmektedir. Uluslararası Göç
Örgütü (IOM)’nin hazırladığı World Migration Report (2011) raporuna göre global ekonomik krizin
etkisine rağmen dünya genelinde uluslararası net göç oranı 2010 yılında azalmamıştır. Göçmenler ABD
gibi ekonomik krizin etkisinde olan gelişmiş ülkelere göç etmeye devam etmişlerdir. Fakat, bu ülkelere
göç edenlerin miktarı az da olsa azalmıştır. Örneğin ABD’de 2009 yılındaki göç miktarı 1,13 milyondan
2010’da 1,04 milyona; İngiltere’de 505 binden 470 bine; İspanya’da 692 binden 469 bine; İsveç’te 83
binden 79 bine ve Yeni Zelanda’da 63 binden 57 bine düşmüştür. Rapora göre 2010 yılında dünya
genelinde uluslararası göç miktarı 214 milyon kişi olarak tahmin edilmiştir. Aynı rapora göre ülke içi
göç miktarı ise 740 milyon kişi olarak tahmin edilmiştir (Güney,Tuncer ve Kılıç,2013).
İnsanlar dünyada uzun yıllardır çeşitli nedenlerle yaşadıkları vatanlarını terk ederek başka yerlere
göç etmektedirler. Bu göçün nedenlerinden biri de emek hareketleridir. Fakat nedenleri farklı olsa da
her göçün bir işgücü hareketi olduğu kabul edilir (Yaprak, 2013).

9.3. Göç Teorileri ve Emeğin Göç Kararı
Göçün tarihi bize göç hareketlerinde kapitalizmin ve piyasaların egemenliğinin yarattığı işgücü
talebinin belirleyici olduğunu gösterse de göç bireylerin ve ailelerinin de kararlarının önem taşıdığı
karmaşık bir süreçtir.Aşırı yaygın ve çok yönlü bir olgu olduğu için tanımlanması ve ölçülmesi çok zor
olan göçü bir bütün olarak açıklayan genel bir teori yoktur (Toksöz, 2006). Bunun temel nedeninin göçe
yol açan sebeplerin farklılığında yattığı açıktır. Gerçekten göç sebepleri ekonomik olduğu kadar, sosyal
ve/veya kültürel, ailevi olduğu kadar siyasi -halta dini-olabiliyor. Dolayısıyla, bir göç teorisi böylesine
farklı bütün faktörleri kavramak zorunda. Oysa böyle bir teori hala kurulamamıştır. Çünkü sebepler
arttıkça tek bir izah kategorisine, yani teoriye varmak, tenkitlere dayanıksız, istisnalarla iç içe bir sonuca
ulaşmak olur (Gezgin,1991).
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Bu nedenle sosyolojik bir olgu kabul edebileceğimiz göçü, ölçeklerine göre, yani bireysel ve
toplumsal boyutlarda inceleyen, insanın dolayısıyla toplumun davranışlarının altında yatan ana unsuru
iktisadi nedenler olarak gören çeşitli teoriler vardır. Bunlar, göç ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki
ilişkileri açıklamaya yönelik teorilerdir (Kılıçaslan,2006).
Göç olgusu ortaya çıktığı dönemlerin siyasi, ekonomik ve kültürel belirleyiciler tarafından
doğrudan şekillendirilmiştir. Göç akımlarına yönelik teorik açıklamaların, tarihsel olarak dünyadaki
dönemsel ekonomik politika ve uygulamalardan etkilendiği söylenebilir. Buna göre, 1960’lı yıllarda
ortaya atılan neo-klasik göç teorileri dayandıkları iktisat modeline ve günün koşullarına uygun olarak
“bireysel faktörleri” göç analizinin içine dâhil etmiştir. Bu teori, göç sürecini bireysel girişimin bir
parçası olarak yorumlarken, bölgeler arası eşitsizlikleri işgücü arz talebi yoluyla giderilebilecek geçici
dengesizlik durumları olarak değerlendirmiştir. Ancak, özellikle 1970’li yılların ekonomik krizleri ve
işgücünün sömürülmesine karşı oluşan negatif ortam, yapısal eşitsizliklerin sorgulanmasını gündeme
getirmiştir. Bu bağlamda, merkez-çevre ilişkileri kapsamında, uluslararası göçün merkez ülkeler
tarafından çıkarlarına uygun olarak yönlendirildiğini savunan dünya sistemi teorisi ön plana çıkmıştır.
Aynı dönemlerde, ikili işgücü piyasası teorisi ise merkez-çevre kavramını işgücü piyasalarının yapısına
uyarlayarak zengin ülkelerdeki birincil (vasıflı) ve ikincil (vasıfsız) işgücü ayrımına dayalı olarak
enformel sektörün güvencesiz ve ucuz işgücü olması nedeniyle yüksek düzeyde göçmen emek gücüne
ihtiyacı olduğu iddiasındadır (Güllüpınar, 2012).
1990’lı yıllardan sonra ise, ekonominin küreselleşmesi ve uluslararası iletişim ve ulaşım
kaynaklarının gelişmesinin uluslararası göç sürecinde yarattığı karmaşıklaşma ile birlikte yapısal
faktörlerin yanında kültür, aileler, etnik gruplar ve ilişki ağlarının da göç analizine katılması söz konusu
olmuştur (Güllüpınar,2012).

9.3.1.Neo-klasik Ekonominin Makro Göç Kuramı
Neo-klasik ekonomi kuramı, göç üzerine ilk sistematik teoriyi ortaya çıkarmıştır. Bu kurama göre,
göçler emek konusundaki arz ve talep alanında ortaya çıkan coğrafi farklılıkta yatmaktadır. Emek
fazlasına sahip olan ülkeler, düşük bir ücret piyasasına sahiptir; buna karşılık sermayeye kıyasla sınırlı
bir emek piyasasına sahip olan ülkelerin ücret düzeyi yüksek olmaktadır. Ücret farklılığından ileri gelen
bu açıklıktan dolayı düşük ücretli işçiler, yüksek ücretli ülkelere göç etmektedir Bu demografik
hareketin sonucu olarak, emek zengini ülkelerde emek piyasası daralmakta, dolayısıyla ücretler
yükselmekte, buna karşılık sermaye zengini ülkelerde ücretler düşmektedir ve böylece bir denge
oluşmaktadır. Sonuç olarak, neo-klasik ekonomik yaklaşımın makro teorisi, ülkeler arası ücretler ve
istihdam koşullarındaki farklılıkların göçün temel nedeni olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşım aynı
zamanda uluslararası göçün hacminin ücret farklılıklarının boyutuyla ilgili olduğunu vurgulamaktadır
(Güllüpınar,2012).
Buna göre, makro düzeyde göç, sermaye ve emeğin coğrafi olarak eşitsiz dağılımından
kaynaklanmaktadır. Bu durum kendini ücretlerin ve yaşam standardının eşitsizliğinde göstermekte ve
göç, arzın itmesi, talebin çekmesine bağlı olarak yaratılmaktadır (Toksöz,2006). Burada, işgücü fazlası
barındıran kırsal bölgelerdeki tarım sektöründen, kentsel sanayi sektörüne işgücünün kayması kavramı
ortaya çıkmaktadır. Bu modelde, kırdan kente yaşanan bu akış olumlu olarak algılanmakta, işgücü
fazlasının sermaye birikimi ve teknolojik ilerleme sayesinde hızla büyüyen, daha üretken kentsel sanayi
sektörü tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Öte yandan, kurama göre ülkeler arasındaki ücret
farklarının giderek azalması emek hareketlerinin yavaşlamasına ve göçün son bulmasına neden olacaktır
(Güllüpınar, 2012).

9.3.2.Neo-klasik Ekonominin Mikro Göç Kuramı
Göç ekonomik, sosyal, kültürel ve bireysel ya da psikolojik açılardan ele alınabilir. Ancak,
bireylerin hayatlarını sürdürebilmek için yaptıkları emek göçü veya daha çok kazanmak amacıyla yer
değiştirmeleri göçün ekonomik açıdan değerlendirilmesinde üzerinde en çok durulan konudur
(Güllüpınar, 2012).
Mikro düzeyde Todaro ve Borjas tarafından 1960 ve 70’lerde geliştirilen neoklasik göç teorisi
bireylerin ülkeler arasındaki farklılıklara göç ederek tepki göstermesinin nedenlerini inceler. Böylece
göç, daha yüksek ücret sunan yerlere giderek yaşam standardını yükseltmek isteyen rasyonel bireylerin
aldıkları kararların sonucunda ortaya çıkar. Göçün yarar ve maliyetlerinin karşılaştırılması analizinden
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sonra, tüm gerçeklerin bilincinde olarak göç kararı bireyce gönüllü olarak alınır. Böylece göçmenler
beklenen net yararların en yüksek olduğu hedefleri seçerler (Toksöz,20006).
Neo-klasik mikro teorisi bireylerin faydayı maksimize ettiğini varsaymaktadır: Bireyler kendi
refahlarını maksimize edebilecekleri bir ülke araştırırlar. Bireyin finansal kaynakları, göç alma rekabeti
içindeki ülkelere uyguladığı göç düzenlemeleri, kaynak ülkenin iç göç düzenlemeleri bu araştırmayı
sınırlandırır. Bireyler, göç teklifi yapma yolunda rekabet içinde olan göç alan ülkeleri karşılaştırır ve
birini seçerler. Bu piyasada bilgi toplayan bireylerin çoğu doğdukları ülkede kalmanın daha “kazançlı”
olduğu düşüncesine sevk eder. Öte yandan kimi bireyler ise diğer ülkelere gitmenin daha iyi olacağı
sonucuna varmaktadır (Güllüpınar,2012).
Aslında insanların doğup büyüdükleri, ait oldukları ve ortak kültürel değerler taşıdıkları yerleri
terk ederek farklı bir ortamda ve coğrafi alanda yaşamalarına yönelik kararı çok kolay bir karar değildir
(Bahar ve Bingöl,2010). Neo-klasik teorinin mikro düzeydeki yaklaşımı, bireylerin göç kararını
rasyonel olarak, kendi sosyal sermayelerine maksimum katkıyı sağlayacak şekilde aldıkları yönündedir.
Teoriye göre, bireyler tam bir farkındalık ile göçün fayda ve maliyet hesaplarını yapabilmekte ve göç
sürecine isteyerek katılmaktadır. Bu kuramın varsayımları (Güllüpınar,2012):
- Ülkeler arasındaki göç akımları, bireysel maliyet/kâr (cost/benefit) hesaplarına dayalı olarak
gerçekleşmektedir.
- Uluslararası göç hareketleri, gerek kazanç gerekse istihdam açısından farklılıkların
algılanmasına dayanmaktadır.
- Diğer faktörlerin eşit kalması halinde öğrenim, deney, işbaşı eğitimi, yabancı dil bilgisi,
beceriler gibi insan kapitalinin başlıca özellikleri gidilecek olan ülkede göç edecek kişinin iş bulma
olasılığını artıran unsurlardır.
- Göç masraflarını düşüren bireysel özellikler, toplumsal koşullar ve teknolojiler göç sonucu elde
edilecek olan kazanımları artıracak niteliktedir, dolayısıyla bunlar uluslararası göçü hızlandıracaktır.
- Uluslararası göç hareketleri ancak ülkeler arasındaki kazanç ve/veya istihdam oranları
farklılığında gerçekleşmektedir.
- Göç hareketlerini doğuran kararlar, işgücü piyasalarındaki dengesizliğin sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır.
- Hükümetler, göç hareketlerini gönderen ve kabul eden ülkelerdeki kazançları etkileyecek
önlemlerle denetlemektedir. Örneğin, illegal istihdam olanağı durumunda işverenlere ağır para cezaları
yüklemek veya göç veren ülkelere geliri arttırmak üzere uzun vadeli gelişme kredileri tahsis etmektir
Bu varsayımlar altında teori içinde, bireysel göç kararının alınmasına ilişkin süreci açıklayan üç
yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlar :“Fayda-Maliyet yaklaşımı”, “İtici ve Çekici Güçler Yaklaşımı” ile
“Seçkinlik Yaklaşımı’dır. Bu teoriler bireylerin ve ailelerin göç kararı konusundaki ekonomik
davranışlarını açıklamaya dönüktür.
Burada “Fayda-Maliyet Yaklaşımı’nı detaylı olarak ele alırken, diğer yaklaşımları ana hatlarıyla
ele almaya çalışacağız.
9.3.2.1. İç Göçlerin Fayda-Maliyet Yaklaşımı
“Beşeri sermaye”, insanlara bilgi ve beceri kazandırmak için yapılan eğitim ve sağlık gibi
harcamaları ifade eder. Emek hareketliliği de bu kavram içerisinde incelenir. Göçün beşeri sermaye
kavramı içinde incelenmesi, literatürde "göçün fayda-maliyet yaklaşımı" olarak adlandırılır. Bu
yaklaşımın temel düşüncesi, bireylerin göç etme kararının, göçün fayda ve maliyetlerine bağlı
olduğudur. Buna göre bireyler, faydaların nispeten daha büyük olması halinde göç edeceğidir. Yani,
göçün kazançlarının, neden olduğu maliyetlerden büyük olması halinde göç edilecektir (Çelik,2005).
Neticede göç de bireyin sahip olduğu beşeri sermayeyi daha az avantajlı yerden daha verimli bir yere
taşıması anlamına gelmektedir (Mehmet ve Kılıç,2009).
Bu yaklaşım üzerinden göç kararını birey açısından inceleyelim.
9.3.2.1.1.Bireysel Göç Kararı
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi göç aniden verilen, kolay bir karar değildir. Göç etme kararı
rasyonel bir davranış olmalıdır. Göç etmenin temel amacı ekonomik fayda teminidir. Yani göç bireyin
durumunu maddi olanaklar bakımından yükseltmelidir. Bu olumlu sonucu elde edebilmek için bireyin
göç öncesi ve göç sonrası yaşam seviyesini çok rasyonel çok rasyonel olarak karşılaştırması
gerekmektedir. Böyle bir mukayesede temel faktör, elde edilecek gelir seviyesidir. Göç sonrası bireyin
gelirinde doğal olarak bir artış beklenmelidir (Mehmet ve Kılıç,2009).
Yani göç kararlarında ekonomik unsurlar önemlidir. Göç kararı alan bireylerin göçün getirilerini
ve maliyetlerini karşılaştırmaktadır (Parasız ve Bildirici,2002).
Bir kişi için göç etmenin kazancı, göç etmekle sağlanan reel gelirdeki pozitif veya negatif
değişmelere bağlı olacaktır. Bu değişme nominal gelir, fiyatlar ve istihdam maliyetlerindeki bir değişme
veya her üçünün birleşiminden meydana gelecektir Ayrıca, kentlerdeki sosyal ve kültürel faaliyetler ile
doğal çevre gibi unsurlar da göçün kazançları olarak kabul edilir. Göçün özel kazançları da parasal ve
parasal olmayan unsurları (kentlerdeki sosyo-kültürel çekicilikler) içermektedir (Çelik,2005).
Özel maliyetler, parasal ve parasal olmayan maliyetler şeklinde ikiye ayrılır. Parasal maliyetler
göçün harcamaları (göçün gerektirdiği ulaşım, yiyecek gibi harcamalar, kentlerdeki daha yüksek yaşam
maliyetini, iş fırsatları hakkında bilgi sağlama maliyeti, ulaşım maliyeti ve göç ederken geçen zamanın
fırsat maliyetini, iken; parasal olmayan maliyetler, fırsat maliyetini (yeni bir iş öğrenme ve iş arama
nedeniyle kaybedilen önceki kazançları ) ve emeğin değişen çevresinin fiziki maliyetini (bireylerin
ailelerinden, arkadaşlarından ve tanıdıkları çevreden ayrılmaları) içerir (Çelik,2005).
Tüm bu unsurlar üzerinden bireyin göç kararını bir yatırım kararı (beşeri sermaye yatırımı) gibi
kabul edip bir fayda-maliyet analizi yapılabilmektedir. Bu analizle normal şartlar altında bireyin göç
kararı alma süreci teorik olarak belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu sürecin beşeri sermaye yatırımına
benzer bir yöntemle grafiksel olarak gösterimi de mümkündür. Şekil 9.1'de bireysel göç kararının nasıl
alındığını göstermektedir (Biçerli,2013).
Şekil 9.1'de dikey eksende gelirler, yatay eksende ise göçten sonraki yıllar yer almaktadır. E0 göç
yapılmadığında elde edilecek gelir profilini gösterirken, E1 göç yapıldığında elde edilecek gelir profilini
göstermektedir.
Şekil 9.1'de ABC ile gösterilen alan göçün maliyetini ifade etmektedir. Her ne kadar bir yerden
başka bir yere göç eden pek çok kişi, göç

Şekil 9.1 Bireyin Göç Kararı; Kaynak: Biçerli,2013
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etmeden önce yeni bir iş bağlantısını gerçekleştirse de, bir kısmı böyle davranmamaktadır. Bu nedenle
ABC alanının gösterdiği gibi, göç nedeniyle uğranılan fırsat maliyeti önemli büyüklüğe
ulaşabilmektedir (Biçerli,2013).
Birey göç kararı alırken bunu göç edeceği yerde çalışma hayatı boyunca elde edeceği gelirlerin
şimdiki yerinde elde edebileceği gelirden fazla olacağı öngörüsü/veya hesaplaması) ile yapacaktır. Şekil
9.1'de E1 profilinin C noktasından sonra E0’ın üstünde seyretmesi bunu göstermektedir. Buna göre E0E1 arasında kalan alan göçün gelirlerini göstermektedir (Biçerli, 2013).
Bireyin bir yerden bir başka yere göç kararı verebilmesi için faydanın maliyetten büyük olması
gerekir. Şekilsel olarak belertmek gerekirse C noktasının sağında kalan alanın solunda kalan alandan
büyük olması gerekir (Gündoğan ve Biçerli,2004). Kısaca mobilite ile beklenen kazanç, mobilite ile
ortaya çıkacak harcamaların üzerinde gerçekleşirse yer değiştirme anlam kazanacaktır. Rasyonel bir
birey bu durumda göç etmeye karar verecektir (Mehmet ve Kılıç,2009)..
9.3.2.2.Ekonomik Göçün Temel Nedenleri: Çekici ve İtici

Faktörler

İnsanlar yaşamlarını idame ettirebilmek için yaşadıkları alanda koşulların zorlaşması halinde göç
etmeyi bir çözüm olarak görmüşlerdir (Vicdan,2007). Literatürde ülkeler ve bölgeler arasında ekonomik
açıdan eşitsizlikler olduğu, kabul edilen bir gerçektir. Az gelişmiş ülkelerin önemli bir özelliği;
sanayileşme, kentleşme ve gelir bakımından bölgeler arasında yüksek düzeyde bir eşitsizlik olmasıdır.
“Bölgesel düalizm” olarak ta ifade edilen bu eşitsizlikler göçü etkiler (Çelik,2006).
Aynı şekilde kırsal alanda gelirin düşük olması, işsizlik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin
yetersizliği, kentlerdeki daha yüksek gelir ve iş imkanları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha iyi olması
bireyleri kırdan kente yönelten itici ve çekici faktörler olmaktadır (Vicdan,2007).
Göçün geleneksel açıklamaları, kaynak bölgede iticiliğe ve göç edilecek alanlarda çekiciliğe
neden olan faktörler üzerine kuruludur. Bu faktörler literatürde “itici ve çekici güçler yaklaşımı“
çerçevesinde incelenir. Bu yaklaşımın öncülerine göre (Lee (1966) Bir Göç Teorisi-A theory of
Immigration), bireyler ekonomik fırsatların az olduğu yerlerden çok olduğu yerlere doğru göç ederler
(Çelik,2005). Rasyonel birey için de en doğru kararın da bu olduğu belirtilmektedir.
Ancak rasyonel göç etme kararının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler gidilecek yerin
çekici dinamikleri veya gönderen bölgenin itici faktörleri olarak iki ana kategoriye ayrılabilir. Çekici
dinamikler ücret artışı, yaşanılacak yerin özellikleri, daha iyi bir sosyal ve kültürel yaşam gibi özellikler
olabilir. Bu çekici özellikler çerçevesinde ücrete ilişkin hususlar ilk planda ele alınan özellikler olmasına
karşılık, eğitim imkânları ve sosyal imkanlar göç kararı açısından oldukça önemli olan diğer çekici
unsurlardır. Göçün başlangıç noktası olan ayrılan yerdeki itici faktörler ise genellikle olumsuz
dinamikleridir. İstihdam olanaklarının yetersizliği, işsizlik, bu itici faktörlerin başında yer almaktadır.
Diğer yandan eğitim imkânları, sosyo-kültürel şartların yetersizliği de itici faktörler arasında yer alan
faktörlerdir (Mehmet ve Kılıç,2009).
Tablo 9.1'de göçlerin itici ve çekici faktörleri gösterilmektedir. İşçi göçünün de dahil olduğu
ekonomik ve demografik göçün itici ve çekici faktörlerine bakıldığında bu etkenlerin Türkiye’den
Almanya’ya işçi göçünde de etken olduğu söylenebilir (Yaprak,2013).
Buradan hareketle, bir yapı olarak sosyal alan içerisinde itmeye neden olan olumsuz faktörler ve
çekmeye neden olan olumlu faktörler hayli çok ve birbirinden farklıdır. Çünkü kuramın temel yapısı
itibariyle, itme ve çekme faktörleri kişisel ve görelidir. Dolayısıyla kişisel düzlemde göç için avantaj ve
dezavantajları belirleyen, yaş,cinsiyet,eğitim,ırk gibi demografik faktörlerin değerlendirilmesi itme
çekme kuramı için çok önemlidir.Ayrıca bir diğer önemli nokta da göç için kişisel avantaj ve
dezavantajların,hangi sosyal bağlamlar içerisinde ve hesaplar çerçevesinde hesaplanıp ortaya
konulacağıdır.Örneğin çocuk sahibi bir aile için göç edilecek yerdeki eğitim olanakları
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Tablo.9.1. Uluslararası Göçün Belirleyenleri
Ekonomik
Demografik

ve

Politik

Sosyal ve Kültürel

İtici Faktörler
• Yoksulluk
• İşsizlik
• Düşük ücretler
• Yüksek doğum oranı
• Temel eğitim ve sağlık
hizmetlerinden yoksunluk
• Şiddet, güvensiz ortam
• Zayıf hükümet
• İnsan hakları ihlali
• Etnik, cinsiyet, dinsel vb.
ayırımcılıklar

Çekici Faktörler
• Yüksek gelir beklentisi
• Yaşam
standardının
yükselmesi potansiyeli
• Kişisel ve mesleki gelişim
•
•

Güvenlik
Politik özgürlük

• Aile birleşmesi
• Etnik olarak bağlı bulunulan
ülke
• Özgürlük

Kaynak: Yaprak,2013, s.863
önemliyken,çocuksuz bir aile için göç edilecek yerdeki eğitim olanaklarının durumunun ne olduğu
herhangi bir önem taşımamaktadır.Tüm bunların ışığı altında itme çekme faktörlerinin çok karmaşık ve
çok boyutlu sosyal gerçekliklerle bağı olduğu açıktır.Lee,bu çok faktörlü,ince ve ayrıntılı içerik
çerçevesinde,önemli olanın,öncellikle tüm itme ve çekme faktörlerinin farklı sınıflar için doğru
tanımlanıp,bu faktörlerin içeriğinin de doğru bir şekilde oluşturulması gerekliliğini belirtmiştir
(Çağlayan,2006).
Kuramın temel çerçevesini oluşturan ve işlerliğini sağlayan önemli bir nokta da yaşanılan yer ile
göç edilecek yerdeki olumlu ve olumsuz faktörlerin birbirlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi
gerekliliğidir. Daha net bir ifadeyle, yaşanılan yerdeki itme çekme faktörleri kendi içerisinde bir bütün
olarak; göç edilecek yerdeki itme çekme faktörleri de kendi içerisinde bir bütün olarak
değerlendirilmelidir. Dolayısıyla kurama göre, hiçbir bağlam ve düzlemde mutlak itme ve mutlak çekme
faktörü yoktur. İtme çekme faktörlerinin içeriğinin belirlenmesi birçok etkene bağlıdır (Çağlayan,2006).
Yukarıda bahsedilen faktörlerin ötesinde göç etme kararı farklı bir takım nedenlere de dayanır.
Örneğin; emlak sahibi olanlar, olmayanlara göre daha zor göç kararı verirler. Diğer yandan göç
kararında siyasi faktörler de yer almaktadır. Bu siyasi faktörler, ülkeyi idare eden ideoloji veya siyaset,
hatta dinsel veya ırkçı politikalar olabilir. Merkezi hükümet dışında yerel idari yönetimlerin
uyguladıkları politikalar da göç etme kararına neden olabilir (Mehmet ve Kılıç,2009).
9.3.2.3. Seçkinlik Yaklaşımı
Göçe ilişkin gözlemlerden bu hareketin, seçkin bir süreç olduğu anlaşılır. Bir topluluktan göç
edenlerle göç etmeyenler arasında fark vardır. Göçmenlerin seçkinliği öncelikle göç olgusunun fırsatlar
sağlaması, bireylerin belirsizliklerle karşı karşıya olması ve bazı maliyetlere katlanması dolayısıyla
ortaya çıkar (Çelik,2002).
Bundan dolayı göçlerin neden meydana geldiğini sorusuna verilebilecek cevabın bir parçasını da
göç edenlerin veya etmek isteyenlerin kimlerden oluştuğu ve hangi niteliklere sahip olduğu
oluşturmaktadır. Bu açıdan konuya yaklaşıldığında göç edenlerin etmeyenlerden çeşitli yönleriyle
farklılık gösterdiği gözlenmiştir. Göçe katılanların geride kalanlardan oluşturduğu bu farklılık genel
olarak göçün seçiciliği olarak adlandırılmaktadır. Buna göre kaynak sahada göçe katılanlar geride
kalanlara göre daha nitelikli olanlardan kendiliğinden doğal olarak seçilmektedir. Yaş, cinsiyet, eğitim
durumu, medeni durum, ırk, meslek sahibi olma gibi unsurlar göçte belirleyici olan bu nitelikler arasında
yer alır. Göçe katılanlar geride kalanlara göre çoğunlukla daha genç, bekâr ve eğitim seviyesi daha iyi
erkeklerden meydana
gelmektedir. Bu durumu göçe katılan bireyin gittiği yerde daha kolay uyum
sağlayabilmesi, daha uzun süre çalışabilmesi veya eğitim düzeyini daha da geliştirebilmesi gibi çeşitli
faktörler belirlemektedir. Böylece göç eden birey, bu hareketiyle kendisine bir tür yatırım yapmakta ve
özellikle yaşının genç olmasıyla daha fazla çalışma süresine sahip olmasına bağlı olarak göçten karlı
çıkmayı amaçlamaktadır (Yakar ve Yazıcı,2009).
Yapılan çalışmalarda kır-kent göçünün seçkin bir süreç olduğu belirtilir. Göçmenler; kaynak
bölgenin daha yüksek eğitimli, yeni fırsatlara uyum sağlamada daha yetenekli, girişimci, atak ve diğer
bireysel niteliklere sahip kişilerinden oluşur (Çelik,2002).İç göçlerde ise seçicilik, uluslararası göçlere
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göre biraz daha düşük düzeylerdedir. En azından çoğunlukla göç edilen yerde aynı dil, kültür, hukuk
kuralları geçerli olmaktadır. Yine uluslararası göçlere göre iç göçlerde cinsiyet seçiciliği daha silik
kalmaktadır (Yakar ve Yazıcı,2009).
Eğer göç uluslararasında gerçekleşiyorsa göçe katılanların seçiciliği bir derecede daha
belirginleşmektedir. Çünkü, göç edilecek ülkeye yasal olarak kabul edilebilmek için çok daha nitelikli
ve profesyonel olmak gerekmektedir. Bununla birlikte ırk, millet ve dinsel farklılıklar gibi öğeler ise
güvenlik sorunlarının yoğun olarak yaşandığı dönemlerde göç edebilmeyi kısıtlayan bir faktör olarak
değerlendirilebilmektedir (Yakar ve Yazıcı, 2009).
Neoklasik göç teorisi göçe sebep olan olgular yerine göç kararına odaklanmaktadır. Ayrıca, gelir
ve risk farklarına odaklanan teori bu farklıkların neden var olduğuna dair herhangi bir açıklama
getirmemektedir. Böylece gerçekte önem taşıyan değişkenler dikkate alınmamıştır. Neoklasik göç
teorisi basitleştirici ve günümüz göç hareketlerinin görmekten uzak olduğu için eleştirilmiştir
(Uluakan,2013). Teorinin, göç olgusunu tek tek bireylerin katılmasından oluşan bir hareket olarak
algılaması, göçün kitlesel, toplumsal ve ekonomik özelliklerini gözden kaçırmasına neden olmaktadır
(Kılıçaslan,2006).

9.3.3. Yeni Ekonomi Kuramı
Neo-klasik ekonomi modelleri, ekonomik bir birim olarak sadece göçmenin kendisini temel
almaktadırlar. Analizlerinde bireyin kendi özel çıkarları çerçevesinde, dışarıdaki herhangi bir etkiye
maruz kalmadan göç kararı aldığını düşünmektedirler. Uluslararası göç sürecini, göçmen bireyin kendi
anavatanıyla ilgili kan/aile bağını ve kültürel bağlılığı ile ilgili özellikleri hesaba katmadan analiz
değerlendirmesi yapmaktadırlar (Güllüpınar, 2012).
Son yıllarda “emek göçünün yeni ekonomisi" teorisi, neo-klasik yaklaşımın varsayımlarına ve
sonuçlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır (Güney, Tuncer ve Kılıç,2015). Bu teori 1990’larda Stark
tarafından geliştirilmiş olup, neoklasik geleneğe dayanmakta ve göçe yol açan süreçte göçmenin
ailesinin veya hanesinin rolüne dikkat çekmektedir. Rasyonel bir seçim olan göç kararı bireyin değil aile
stratejisinin önemli bir öğesidir (Toksöz, 2006).
Böylece bu yeni yaklaşımın önemli bir farklılığı göçü sadece yalnızlaşmış bireylerin verdiği bir
karar olarak kabul etmemesidir. Göç kararı gelirini arttırmanın yanı sıra risk almasını da seven birbiriyle
ilişkili bir yığın bireyin piyasa başarısızlığının neden olduğu kısıtlamalardan kaçınmak için verdiği bir
karardır. Bireyler gibi hane halkı da ekonomik durumlarını düzeltmek ve sahip oldukları riskleri en aza
indirmek için kaynaklarını verimli şekilde dağıtmayı düşünen bir aile işgücü topluluğudur. Bu
topluluktan bazı bireyler yerel ekonomide çalışabilir durumdayken, diğer bireyler kendi ülkelerinin
ücret ve istihdam koşullarına benzemeyen yabancı bir ülkede iş arıyor olabilirler. Bu durumda, eğer
yabancı ülke koşulları kendi ülkelerinin koşullarından daha kötü ise aile bireyleri onların yabancı bir
ülkede çalışmasını istemeyecektir. O halde emek göçünün yeni ekonomisi teorisine göre aileler, hane
halkı veya başka bir biçimde tanımlanan üretim ve tüketim grupları özerk bireylerden oluşmamaktadır.
Bu nedenle sadece ülkeler arasındaki ücret farklılığı uluslararası göçün gerçekleşmesi için geçerli
değildir (Güney, Tuncer ve Kılıç,2013).
Göç iki ülke arasındaki ücret farklarının değil, güvensizlik, göreli yoksulluk, risk azaltma ve gelir
kaynaklarının farklılaştırma gibi çeşitli faktörlerin sonucudur. Sadece işgücü piyasalarındaki değil diğer
piyasalardaki koşulları da göz önüne alan teoriye göre göç, düzgün çalışmayan piyasalarda sermaye
temininin ve böylece tarımsal işletmenin kapitalist işletmeye dönüştürülmesinin aracı olmaktadır. Yeni
makinaların gübrenin ve tohumluğun alınması için sermayeden yoksun olan işletme gerekli parasal
kaynağı kredi olarak da sağlayamadığı için kendi kaynaklarına dönmekte ve çözümü en uygun aile
üyesini göçe yönlendirip, kente veya yurtdışına göndermekte görmektedir. Böylece neo-klasiklerde
olduğu gibi ücret farklılıkları göçün tek nedeni olmaktan çıkmakta, para havalelerinin rolü ile göçün
içinde yer aldığı sosyo-kültürel bağam önem kazanmaktadır. Teori neden en yoksul toplulukların
üyelerinin, daha fazla mali güce sahip olanlara kıyasla göçe daha az meylettiğini de açıklamaktadır
Gelirlerini kaybetme riski, seyahat için çok daha az parası olanların riskleri minimize etmek için göç
kararı almamasına yol açmaktadır (Toksöz,2006).
Yeni ekonomi kuramına göre ise göç kararı, kolektif bir aile kararıdır. Göçlerde bireyin değil
ailenin ve hane halkının karar ve davranışları önemlidir. Göç kararının alınmasında, anavatandaki güçlü
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ve dayanıklı ailevi finansal bağlar önemli bir unsurdur. Göçe başvurmak, ailenin gelirlerinde değişikliğe
gitmek anlamına gelir. Bu anlamda uluslararası göç bir portföy yatırım kararıdır. Göç kararının
alınmasında en önemli neden, ailenin düzenli bir gelire ihtiyaç duymasıdır. Bu ihtiyaç duyulan aile refahı
(well-being) için hem erkek hem de kadın ortak bir portföy sağlanmaya çalışmaktadır. Kısaca, bireysel
olarak göçmenler yerine grup kararı ve hedefleri, göç ve finansal akımı belirlemektedir
(Güllüpınar,2012).
Şimdi ailenin göç kararını bu teoriye göre grafiksel olarak açıklamaya çalışalım.
9.3.3.1. Ailenin Göç Kararı
Yeni ekonomi kuramının en önemli yanı,göç kararlarının bireylerin tek başlarına aldıkları kararlar
olmayıp bu kararların birbiriyle alakalı insanlardan oluşan daha büyük birimler tarafından aileler veya
hanehalkları tarafından verildiğini ileri sürmesidir (Massey vd.,2014). Ailelerin tek başına bir kişiden
daha az hareketli olduğu kabul edilir. Ailelerin göç kararını sayısız etmen belirler (Parasız ve
Bildirici,2002). Örneğin bireyler gelirlerini maksimize etmek için hareket ederken aileler riskleri en aza
indirmeye çalışır ve kararların verildiği ortam ulusal ve uluslararası düzeyde yapısal faktörler tarafından
şekillenir (Massey.vd.,2014). Ancak bireysel göç kararında olduğu gibi ailenin karar alma süreci her ne
kadar ekonomik olmayan bazı unsurları içerse de, çoğunlukla amaç ailenin ekonomik refahını
iyileştirmektir. Göç kararı ile ilgili olarak yukarıda elde ettiğimiz karar alma kuralı, göç kararını bireyin
kendisinin aldığı varasayımına dayanmaktadır.Bu yaklaşım,ailede kadın ve erkeğin göç kararını birlikte
aldıkları durumu göz ardı ettiği için dar bir yaklaşımdır.Bundan dolayı göç konusunda daha kapsamlı
bir analiz yapabilmek için ailede göç kararının hangi şartlar altında verildiğinin incelenmesi gerekir
(Biçerli,2013).
Şüphesiz birey boyutundan aile boyutuna geçiş bir analiz güçlüğü getirdi (Gezgin,1991).
Buradaki kararda da ekonomik unsurlar belirleyici olduğu kabülünden hareketle,bireysel göç kararında
olduğu gibi,göçün getirileri ve maliyetleri karşılaştırılmaktadır.Ancak bu analizde farklı olan bir başka
husus ailede yalnızca erkeğin değil kadının da çalışıyor olmasıdır. Bu durumda “çift gelirli bir aile” ile
karşı karşıya olduğumuz için analiz kadın ve erkek için bireysel olarak yapılacağı gibi, ailenin toplam
faydası öngörülerek aile açısından göç karar süreci açıklanabilir.Bunun için ailenin göç öncesi ve sonrası
gelirleri karşılaştırılır.Ailenin göç kararında elde edilecek gelirin net bugünkü değerinden göç kararı
verilmediğinde elde edilecek gelirin bugünkü değerleri toplamı çıkarılarak net kazanca ulaşılır (Parasız
ve Bildirirci,2002). Böylece bu değer üzerinden şekillenen bir göç kararından bahsetmek mümkündür.
Tipik bir ailenin göç kararını belirleyen şartları grafiksel olarak,Şekil
açıklayabiliriz (Biçerli, 2013).

9.2 yardımıyla

Şekil 9.2. Ailenin Göç Kararı; Kaynak: Biçerli, 2013
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Şekil 9.2'de dikey eksende kadının net kazancı (GelirKADIN), yatay eksende ise erkeğin net kazancı
(GelirERKEK) gösterilmektedir. Net kazanç yeni yer ile eski yer de edilen gelirler arasındaki farktır.
Ortalama bir kadının ücretinin kocasının ücretinden düşük olduğu kabul edilerek, kadının yaşam boyu
elde edebileceği maksimum gelir (OK), koşacınkinden (OE) düşük çizilmiştir (Gündoğan ve
Biçerli,2004).
Şekil 9.2'de orijinden çizilen 45 derecelik açılı doğru (açıortay), eksenler arasında tam orta
mesafede geçer ve üzerindeki her noktada yatay ve dikey eksende gösterilen değerler birbirine eşittir.
Örneğin orijinle C arasında kalan kısımda, ailede kadının göçten kazancı negatif olurken, erkeğin
kazancı aynı miktarda pozitif olacak ve ailenin net kazancı sıfır olacaktır. Öte yandan 45 derecelik doğru
ile A noktası arasında kalan kısımda ise bu kez göçten kadın kazançlı çıkarken (dikey eksenin pozitif
kısmı), erkek için aynı miktarda zarar söz konusu olacak (erkek yatay eksenin negatif bölgesindedir),
ailenin net kazancı yine sıfır olacaktır. O halde aile için net fayda sağlanabilecek alan 45 derecelik alanın
sağında kalan ve Şekil 9.2'de ABC ile gösterilen üçgen alanıdır (Gündoğan ve Biçerli,2004).
Göç kararı aileye ABC üçgeni içinde fayda sağlamakla birlikte, bu sınırlar içinde kalan her
bölgede aile üyelerinin bireysel olarak göç kararından etkilenmeleri farklı farklı olacaktır. Şekil 9.2
dikkatlice incelenirse ABC üçgeninin kendi içinde üçe ayrıldığını görürüz (Biçerli,2013):
- 1 numara ile gösterilen bölgede OAW üçgeni ender rastlanan durumları yansıtmaktadır. Bu
bölgede göç kararı ile ailenin toplam faydası artmakla birlikte, ailede erkek göçü nedeniyle zarar
ederken(Gh˂0) kadın göçten kazançlı çıkan taraf olmuştur.
- 2 numara ile gösterilen bölgede (OWBH dikdörtgeninde) ailenin göç kararı, hem ailenin toplam
faydasının, hem de aile üyelerinin ayrı ayrı faydalarının artmasını sağlamaktadır.
- Ailenin göç kararı çoğu kez Şekil 9.2'de 3 numaralı alan olarak gösterilen OHC üçgeninin işaret
ettiği sonucu doğurmaktadır. Daha açık bir ifadeyle bu bölgede de göç kararı ile birlikte ailenin toplam
faydası artmakta, ancak erkek göçten fayda sağlarken (Gh˃O), kadın göç nedeniyle zarara uğramaktadır.
Pek çok durumda erkeğin ücreti daha yüksek ve emek piyasasına bağlılığı daha kuvvetli olduğundan,
ailenin alacağı gönüllü göç kararı ailenin gelirini yükseltirken kadının iş piyasası fırsatlarının azalmasına
neden olmaktadır. Kadının emek piyasasına bağlılığının eşininki kadar olması durumunda, kadının göç
kararı nedeniyle önemli oranda kayba uğraması ihtimal dâhilindedir. Bu nedenle erkek ve kadının
birlikte çalıştığı bir ailede göç kararı almanın, tek kişinin çalıştığı bir aileye nazaran daha zordur. Hele
ebeveynlerin dışında çalışan çocuk varsa bu kararın zorluğunun daha da artacağı açıktır.
Göç kararının alınması da kolay olmamakta, ailenin o andaki durumuna ilişkin çeşitli faktörler
(gidecek kişinin evli ya da bekâr olması, ailede çalışılabilir yaştaki erkek sayısı geride kalanların
kendilerini idare edip edemeyeceği, gidenin kazandığı paraları aileye gönderme konusundaki
güvenilirliği vb.); karar sürecini etkilemektedir. Bütün bunlar göçe ilişkin kararın bireysel bir karar
olmadığını hanenin yaşama stratejisi içinde ortaklaşa karar verildiğini göstermektedir (Toksöz,2006).
Görüldüğü gibi, “neo-klasik” ve “yeni ekonomi” kuramının her ikisi de mikro düzey modellerdir.
Aralarındaki temel fark, göç kararını kimin verdiği (birey ya da hanehalkı), gelirin ve risklerin nasıl
hesaplandığı gibi noktalardadır (Güllüpınar,2012).

9.4.Emek Hareketliliğinin Belirleyicileri
Günümüzde göç olayı, ekonomistler, coğrafyacılar, sosyologlar ve nüfus bilimciler tarafından
geniş bir biçimde incelenmektedir. Bir bölgenin veya ülkenin, nüfus büyüklüğü ve nüfus yapısı doğal
nüfus artış hızına olduğu kadar, o ülkenin aldığı ve verdiği göçe de bağlıydı (Tansel,2012).
Göç ekonomik, sosyal, kültürel ve bireysel ya da psikolojik açılardan ele alınabilir. Ancak,
bireylerin hayatlarını sürdürebilmek için yaptıkları emek göçü veya daha çok kazanmak amacıyla yer
değiştirmeleri göçün ekonomik açıdan değerlendirilmesinde üzerinde en çok durulan konudur.
Uluslararası göç literatüründe sıklıkla karşılaşılan göç nedenlerini dört ana başlıkla değerlendirilebilir
(Güllüpınar,2012):
- Ülkelerarası farklı demografik özellikler,
- Kapitalizmin devresel krizleri,
- Bölgeler arası gelir farklılıkları,
- Küresel olarak yeniden yapılanmaya zorlanan ekonomiler vb.
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Emeğin göç kararının tek bir nedenle, ekonomik nedenle açıklanamaz. Gerçekten göç sebepleri
ekonomik olduğu kadar, sosyal ve/veya kültürel, ailevi olduğu kadar siyasi -halta dini-olması, dikkatleri
öncelikle göçün sebeplerine çevrilmesi gerektiğini ön plana çıkarmaktadır. Olgu ve olgunun etkileri
elbette incelenecektir; âmâ sosyal bünye etkileşimiyle karakter bulmuş bu olguyu ortaya çıkartan süreç
üzerinde düşünmenin zor olmasına karşılık, daha akılcı olacağı kabul edilmektedir. Çünkü bizce göç;
idraklerdeki değişim ile başlayan, mekânda yer değiştirme ile devam eden ve varılan yere uyumla
tamamlanan bir süreçler bütünüdür. Göçün kahramanı, idrakindeki değişime bağlı olarak “Davranan
İnsan” dır. Süreçleri ta başından sonuna kadar yaşayan, sonuçlarını bütün olumsuzluğu ile birlikte
yıllarca göğüsleyen odur. Ayrıca emeğin hareketliliği belirli ölçülerde kişisel unsurlara bağlı olarak
değişmektedir. Bu nedenle göç kararının, ekonomik belirleyicileri yanında, demografik ve sosyo-politik
belirleyicileri de vardır. Bu unsurlar bireyin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitimi ve göçün uzaklığı
olarak belirlenmektedir. Bu noktada vurgu, emek göçünün önemli bir unsuru olan toplumsal cinsiyete
dayandırılmıştır (Gezgin,1991,Demirel,2004 ve Lordoğlu, 2013).
Her şeyden önce göç olasılığı bulunulan yer ile gidilecek yer arasındaki ekonomik koşullardan
etkilenir. Bölgeler veya ülkeler arasındaki kazanç farklılıkları göçün önemli nedenlerinden biridir. İnsan
sermayesi kuramına göre göç göreceli düşük kazanç fırsatı bölgelerinden fırsatların daha iyi olduğu
yüksek kazanç fırsatı olan bölgelere doğrudur. Göç etme kararını etkileyen etmenler çok çeşitli ve
karmaşıktır. Bulunulan yerdeki yüksek işsizlik oranları kişiyi göç etmeye iter. Bireyler bulundukları
yerdeki yerel işsizlik düzeyi ile gidilecek yerdeki işsizlik düzeyini Karşılaşırlar. Göç edilecek yere
uzaklık göç kararında önemli bir etmendir. Uzaklığın artmasıyla göçün hem parasal hem de psikolojik
(arkadaş ve akraba çevresinden uzaklaşma gibi) maliyeti artar. Bu etmenler hem iç göç hem de
uluslararası göç kararlarında önemlidir. Yaş önemli bir faktördür ve göç edenler çoğunlukla gençtir
çünkü genç bir insanı, yaşlı bir insana göre daha uzun bir süre göçün faydalarını yaşama olasılığı
olacaktır. Ayrıca, yaşlılar için göçün psikolojik maliyeti gençlerinkine göre daha yüksektir. Eğitim
önemlidir ve göç edenler çoğunlukla diğer gruplara göre daha eğitimlidir. Çünkü eğitim bilgiye erişimde
kolaylık sağlar ve göç edilecek yerler ve olanaklar konusunda bilgi edinmeyi ve değerlendirmeyi
kolaylaştırır. Gelir bir diğer önemli faktördür çünkü göç edeceklerin, göçün parasal maliyetini
karşılayabilecek gelirleri olması gerekir. Göç etme kararı da ve göç edilecek yer seçiminde, göç edilecek
yerde akraba ve tanıdıkların bulunması da önemli bir diğer etmendir ve “hemşeri etmeni” olarak
adlandırılır (Tansel,2012).
Şimdi işgücünün göç etme kararını etkileyen faktörleri açıklayalım.

9.4.1. Yaş
Göç eden nüfusun geride kalanlardan en önemli farkı, yaş yapısında gözlenebilmektedir. Bireyin
göç etmesinde çok sayıda sosyo-ekonomik faktör etkili olabilir; fakat hiçbiri yaş yapısı kadar bariz
değildir. Araştırmalara göre her yaş grubunun göçe katılım eğilimi farklılık göstermektedir. Göçün yaş
seçiciliğinde göç etme eğilimi ile risk alma yaşı arasında negatif bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir.
Yaşam döngüsü içinde yaşa bağlı olarak mekânın bireye sunduğu imkânlar ve bireyin ihtiyaçları
göçlerin yaşa göre değişmesine neden olmaktadır. Buna göre bebek veya çocukken ailesine bağlı olarak
göçle tanışan birey, daha sonra eğitimi için kendi başına göç etmekte bunu iş ve evlilik nedeniyle olan
yer değiştirmeler takip etmektedir. Sonrasında işinde yükselme ve tayinlerle yeniden göç edilirken,
emeklilikten sonra yaşamın geri kalan kısmını yaşama amaçlı göçler bunu izleyebilmektedir. Hatta
emeklilik sonrasındaki yaşlılıkta eşlerden birinin vefatı sonrasında tek kalan kişinin yeniden göç etmesi
söz konusu olabilmektedir. Bu sırada ailenin genç bireyleri de benzer bir şekilde göç sürecine dâhil
olmaktadır (Yakar ve Yazıcı, 2009).
Göçün insana yapılan bir yatırım olduğu dikkate alınırsa, gençlerin bu yatırımı gerçekleştirme
bakımından yaşlılara nispeten daha fazla bir zamana sahip olduğu açıktır. Dolayısıyla, göçmenler
arasında gençlerin çoğunlukta yer almasının temel nedenlerinden biri, göç edilerek yapılan yatırımdan
nispeten daha çok getiri beklemeleridir (Çelik,2002).Yüksek getirinin de beraberinde yüksek risk
taşıdığı bilinmektedir. Söz konusu riskleri ve maliyetleri göze alma konusunda yaşlılara nazaran
gençlerin daha cesaretli olduğu da bir gerçektir
Bireyin yaşı ile göçün psikolojik maliyetleri artmaktadır. Özellikle gençlere göre yaşlı bireylerin
psikolojik olarak göçe daha zor uyum sağlamaları söz konusudur. Arkadaşlık, dostluk ve bulunulan
çevrenin terk edilmesinin yaşlı bireylere yüklediği maliyet gençlere göre çok daha fazladır. Evli ve
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çocukları olan bireyin emek göçüne katılması bekâr ve çocuksuz genç bireye göre her zaman daha
maliyetli olacaktır. Ayrıca yaşlı bireylerin çevreye uyum göstermeleri de oldukça zaman alıcı bir
unsurdur. Bununla birlikte birçok batılı yaşlı bireyin emekli olduktan sonra emek piyasası dışında
kalarak bir başka ülkeye göç ettiklerini bilinmektedir. Örneğin ülkemizin özellikle Alanya, Antalya ve
Ege sahil kentlerine çok sayıda yabancının uzun süreli olarak yerleştiği ve emekli olduktan sonra bu
yörelerde yaşamaya devam ettiği görülmektedir (Lordoğlu,2013).
Son olarak, insanlar eğitimlerini tamamlayıp iş piyasasına girdikten sonra iş beğenme (jop
shopping) sürecine girerler. Bu dönem iş değiştirmelerin sıkça yaşandığı, emek hareketliliğinin yüksek
olduğu bir dönemdir. Örneğin A.B.D. için yapılan bir çalışmada bireylerin kariyerlerinin ilk 10 yılında
bütün çalışma hayatı boyunca yapacakları iş değişikliklerinin 2/3’ünü yaptıkları hesaplanmıştır. Bir
başka çalışmada da emek piyasalarına yeni giriş yapan genç erkeklerin yarısından fazlasının 6 veya daha
fazla iş değiştirdikleri, 20 işçiden sadece birinin bu süreçte iş değiştirmediği hesaplanmıştır. Öte yandan
daha yaşlı işçiler bu süreci geçtikleri için mobilliteleri ve göç ihtimalleri düşüktür (Biçerli,2013).
Göç üzerinde durulduğu gibi göç eden nüfus genelde genç, eğitimli ve çok yoksul olmayan
kişilerden oluşur. Bu durum, Türkiye'de 1995-2000 dönemi göç eden nüfusta da görülmektedir. Göç
eden nüfus Türkiye ortalamasından daha gençtir. Göç eden nüfusun yaklaşık yarısı 24 yaşın altındadır.
Buna karşılık Türkiye nüfusunun yarısı 30 yaşın altındadır. Ayrıca, 20-24 yaş grubundaki her 5 kişiden
biri göç etmiştir (Tansel,2012).
Ayrıca işletmelerin eleman ilanlarının çoğunda yaş sınırı koyması da, yaşın işgücünün
mobilitesinde önemli olan unsurlardan biri haline getirmiştir. Bunun yanında yaş ilerledikçe iş
konusunda yerleşik düzenlerini değiştirme ve yeni bir maceraya atılmak hususunda kişilerin çok da
istekli olmayacaklarını söylemek mümkündür.

9.4.2.Medeni Durum ve Aile Büyüklüğü
Medeni durum göçlerin başlangıç aşamasında çok daha belirgin bir şekilde genç, bekâr ve
erkeklerden meydana gelme eğiliminde iken zamanla evli çiftlerin göçteki oranının arttığı
görülmektedir. Bu durum bireyin yaşam süresi içinde hangi yaşlarda neden göç ettiği ile de yakından
ilgilidir. Göç edenlerin yaş gruplarına göre dağılımı ve ortalama ilk evlilik yaşı göç ile medeni durumu
arasında bir ilişkiyi açıklayan faktörler olarak düşünülebilir. (Yakar ve Yazıcı,2009). Medeni durumda
meydana gelen değişmeler kimi zaman emek göçünü zorunlu kılabilmektedir. Kişinin başka
bölgedeki/ülkedeki birisiyle evlenmesi hayat akışı içinde önemli bir değişikliktir. Göçün net faydasını
artıran bu tür bir değişiklik, emeğin mesleki ve coğrafi hareketliliğini artıracaktır (Biçerli,2013).
Bu husustaki uç bir örnek ikamet ve çalışma izni gibi yasal statülere sahip Türk uyruklu veya
Alman uyruklu kadınlarla evlenmek suretiyle Almanya’ya göç etmek özellikle 1980’li yıllardan sonra
gelişen ve son dönemde oldukça revaçta olan bir modeldir. Alman hükümeti, istismar unsurları ihtiva
eden bu modele karsı tedbirler almak durumunda kalmış ve yasal statünün tanınmasını belli sure ve
şartlara bağlayarak geciktirmiştir. Buna rağmen, Almanya’da işsizlik oranının yüksek olması ve
alternatif göç modellerinin zorluğu özellikle vasıfsız işgücüne sahip olanlar için evlilik göçünü tek çıkar
yol haline getirmiş ve kamuoyunu da bir hayli meşgul eden “ithal damat” kavramı literatüre girmiştir
(Yıldırımoğlu,2005).
Evlilik bazen yapıldığı dönemde emek gücüne neden olsa da, sonraki dönemlerde pek çok yönden
emek hareketliliğini kısıtlayabilmektedir (Biçerli,2013).Daha öncede açıkladığımız gibi bireysel göç
kararı daha kolay alınırken ailenin göç kararını alması daha zor olmakta ve ekonomik etkenler kadar
sosyal, psikolojik ve kültürel etkenler de bu karada rol oynamaktadır.
Ayrıca yapılan araştırmalar bekârların evlilerden ve çocuksuz evlilerin çocuklulardan daha fazla
göç etme ihtimaline sahip bulunduklarını göstermektedir (Biçerli, 2013). Dünyanın gelişmekte olan
ülkelerinde bekâr gençler göçe daha fazla katılmaktadır. Bu durum gelişmiş ülkelerin geçmişlerindeki
öçlerde de gözlenmiştir. Bununla birlikte günümüzde gelişmiş ülkelerde evli çiftler bekârlar kadar göçe
katılmaktadırlar. Şüphesiz göç tiplerine ve göç edilecek yerde kalma süresi başta olmak üzere pek çok
faktöre göre göçe katılan nüfusun medeni durumu değişiklik gösterecektir (Yakar ve Yazıcı,2009).
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Ailenin büyüklüğü ile potansiyel göç maliyetleri arasında da pozitif bir ilişki vardır. Buna göre,
diğer faktörler eşitken evli işçilerin daha az göç etme eğiliminde olmaları beklenebilir. Bunun yanı sıra
eşlerden birinin çalışmadığı veya düşük ücret aldığı bir ailenin göç ihtimalinin daha yüksek olması
beklenebilir. Eğer eşlerin her ikisi de yüksek ücret alıyorlarsa, taşınma esnasında vazgeçilen gelir kaybı
daha fazla olacaktır. Eşlerden birisinin göç edilen yerde iş bulamam ihtimalini de buna eklersek, bu
durumda göçün getirisinin net bu değeri önemli ölçüde düşecektir. Bunun gibi okul çağındaki çocukların
varlığı da göç ihtimalini düşürecektir. Çünkü bu durumda göçün çocuklar ve ebeveyn üzerindeki
psikolojik maliyetinin daha büyük olması söz konusudur (Biçerli,2013).
Son olarak burada göçe kadın açısından baktığımızda; daha önce çalışmayan veya çalıştırılmayan
kadın özellikle kente göçle birlikte vasıfsız da olsa işgücü piyasasına katılma ve çalışma olanağına
kavuşmaktadır.

9.4.3. Eğitim
Bireyin eğitim seviyesi göçteki seçiciliği büyük ölçüde belirlemektedir. Başka bir ifadeyle bireyin
eğitim seviyesi yükseldikçe göçe katılım eğiliminin arttığı eğitim seviyesi ile göç etme ihtimali arasında
pozitif bir ilişkinin olduğu gözlenmektedir. Yapılan araştırmalar eğitim seviyesi düşük seviyede
olanların iyi düzeyde eğitimlilere göre daha az göç ederken, profesyoneller en fazla göç eden kitleyi
oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Eğitim seviyesi yükseldikçe bireyin mekâna bağlılığı ters orantılı
olarak azalmakta ve göç edebileceği alternatifler artmaktadır. Hatta uzun mesafeleri kateden
göçmenlerin çoğunlukla eğitim seviyesi en üst düzeyde olanlardan meydana gelmektedir. Çünkü eğitim
seviyesi bireyin gelir düzeyini ve iş fırsatlarını artıran en önemli güvencesidir (Yakar ve Yazıcı,2009).
Çünkü göçün maliyetlerinden birisi iş imkânlarının nerede ve ne derecede iyi olduğundan emin
olamamaktadır. Eğer bir kimsenin mesleki için ulusal iş piyasası varsa, uzak mesafelerdeki iş imkânları
hakkında bilgi edinmek kolay olacaktır. Bu durumda iş ilanları ulusal gazetelerde yayınlanacak, eleman
arayanlar üniversite kampüslerini ziyaret edecekler, istihdam kuruluşları ülke çapında araştırma
yapabileceklerdir. Bütün bunlar söz konusu meslekteki kişileri daha mobil hale getirecektir
(Biçerli,2013).
İşgücünün hareketliliğinin eğitim seviyesi ile ilişkisi üzerine ülkemizde 1995-2000 yılları için
yapılan bir araştırmaya göre de; Göç eden nüfusun okur-yazarlık oranı Türkiye ortalamasından
yüksektir. Göç eden erkek nüfusta okur-yazar olmayanların oranı % 2,48 iken ülke genelinde %6,1'dir.
Aynı sayılar göç eden kadınlarda %8,33 iken ülke genelinde ise 19,4'tür. Göç eden nüfusun Türkiye
ortalamasından daha eğitimli olduğu bu karşılaştırmalardan da görülebilir. 25 ve üstü yaştaki göç eden
erkek nüfusun %24,4'ü, kadınların %14,9'u lise mezunudur. Benzer oranlar Türkiye genelinde
erkeklerde %16, kadınlarda %9,1'dir Göç eden erkek ve kadın nüfusta üniversite mezunu oranı ise ülke
ortalamasının iki katından fazladır (Tansel,2012).
Eğitim seviyesinin yüksek olması “beyin göçü” olarak adlandırılan yüksek nitelikli emeğin
hareketliliğini de ifade etmektedir (Lordoğlu,2013). Beyin göçü İyi eğitim görmüş, kalifiye, nitelikli,
seçkin, profesyonel, uzman ve üstün yetenekli iş-gücünün yetiştiği az gelişmiş/gelişmekte olan bir
ülkeden gelişmiş bir ülkeye en verimli olduğu dönemde istekli olarak çalışmak/araştırma yapmak için
yer değiştirmesi/akışı olarak tanımlanabilir. Uluslararası emek göçünde COĞRAFİ YAKINLIK beyin
göçünde EĞİTİM en önemli faktördür. Dünya Çalışma Teşkilatına (İLO) göre Dünyada her 35 kişiden
biri emek/beyin göçmenidir. Dünya’da yılda ortalama 300 bin kişi beyin göçmeni olmaktadır. Dünyada
beyin göçünün %54’ü ABD’ye olmaktır (Kaya,2009).
Son olarak işgücünün coğrafi ve iş hareketliliği eğitim seviyesini yükselmesi ile artarken, Kuzey
Kıbrıs’ta olduğu gibi eğitim oranlarının yüksek olması emek yoğun yarı-vasıflı ve vasıfsız işlerde
çalışacak işgücü açığı ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü eğitimli Kıbrıslılar bu tür fiziksel
işlerde çalışmak istememektedirler. Kuzey Kıbrıslılar yoğun bir şekilde kamu sektöründe
çalışmaktadırlar ve bu durum ekonomide sürekli bir yapısal işgücü açığı ortaya çıkarmaktadır
(Purkis,2008).

9.4.4. Uzaklık
Emek hareketi açsından bölgesel ve ulusal sınırların önemi vardır. Yakın bir bölgeye göç, uzak
olana göre her zaman daha fazla tercih edilmektedir. Uluslararası göç yollarına bakıldığı zaman, yakın
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bölgeler ve ülkeler arasındaki hareketliliğin uzak olanlara göre daha fazla olduğu görülür
(Lordoğlu,2013).
Kişilerin göç etme ihtimalleri göç edilecek mesafenin uzaklığı ile ters yönde değişmektedir. Bu
durum uzak mesafelere göç etmenin çeşitli açılardan daha maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır.
Mesafe ne kadar uzak olursa, potansiyel bir göçmenin iş imkânları hakkında daha az bilgi edinme imkanı
olmaktadır. Öte yandan göç edilecek yer fazla uzak değilse, istihdam imkânları hakkında bilgi edinmek
daha kolay olacaktır (Biçerli,2013).
Avrupa yurttaşlarının coğrafi ve iş hareketliliğinin kapsamı ve geleceğe yönelik niyetleri
hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Avrupa Komisyonu 2005 yılının sonunda, o zamanlar Avrupa
Birliği’ni oluşturan 25 Üye Devlet’te gerçekleştirilen özel bir Eurobarometre anketi finanse etmiştir.
Vakıf, Komisyon’la ortaklaşa olarak verilerin analizini gerçekleştirmiş, Avrupa’da hareketliliğin itici
güçleri ve bunun önündeki engeller ile hareketlilik şekillerinin ekonomik ve sosyal etkilerini
araştırmıştır. Eurobarometre verilerinden elde edilen bulgulara göre, coğrafi hareketliliğe ilişkin genel
tablo Avrupalıların çok hareketli olmadığı yönündedir. Uzun mesafeli hareketlilik yaygın değildir:
Avrupalıların yalnızca %18’i bölgelerinin dışına taşınmış olup, sadece %4’ü başka bir üye devlet’e ve
%3’ü Avrupa Birliği dışına taşınmıştır. Bununla beraber, neredeyse dörtte biri kendi bölgeleri içerisinde
başka bir yere taşınmıştır (Delebarre,2009).
Son olarak taşınılan mesafe ne kadar uzak olursa taşınmanın psikolojik maliyetleri de o nispette
büyüyecektir. Ülke içinde bir yerden diğerine göç etmekle bir ülkeden diğerine göç etmek farklı
şeylerdir. Psikolojik maliyetler çeşitli yollarla kısmen azaltılabilmektedir. Ancak bu maliyetleri tümüyle
gidermek mümkün değildir. Kısa mesafeye taşınıldığında; tatil, hastalık, kutlama, ölüm gibi hallerde
geri dönüş kolay olacağı için, bu durum göçün psikolojik maliyetini düşürecektir (Biçerli,2013).
Öte yandan iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bu unsurun işgücü göçündeki
etkisinin zamanla azaldığı söylenebilir.

9.4.5.İşsizlik Oranları
İşgücü göçünün en önemli unsurlarından biri de göçe neden olan yüksek işsizlik oranlardır. İş
bulma imkânının kalmayışı, özellikle genç işsizlerin oranının yükselmesi göçe neden olan etkenlerden
biridir(Lordoğlu,2013). Göç hareketleri ile işsizlik oranları arasındaki ilişki günümüz itibariyle sadece
gelişmekte olan ülkelerin değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de önemli bir sorunu olarak hem teori
hem de uygulama alanında dikkate değer bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir (Yüceol,2011).
Her ülkedeki bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal açıdan eşitsizlik devam ettiği sürece göçler
özellikle kırdan kente göçler devam edecektir. İtici nedenler açısından bakıldığında, iç göç nedenleri
arasında en önemli ekonomik neden olarak işsizlik bulunmakta ve buna bağlı olarak gelişen yoksulluk
durumu da söz konusu olmaktadır. Özellikle, işsizliğin gençler arasında yoğunlaşması nedeniyle göç
hareketlerinde gençlerin daha fazla rol oynadıkları. Kırsal kesimlerdeki işsizlik ve gittikçe kötüleşen
sosyo-ekonomik şartlar, kırsal kesimlerden kentlere yönelik hızlı göç artışının ana nedenidir. Kırsal
kesimlerdeki gençlerin çoğunluğu işsizdir ya da eksik istihdam içinde yer almaktadır. Çok az bir gelire
sahip olan kırsal kesim gençliği, sosyo-ekonomik yönden de gelişme imkânına sahip değildir ve bu
nedenlerden dolayı kentlere göç eden gençlerin çoğunluğunu daha çok bu gençler oluşturmaktadır
(Şen,2014). İşsizlik aynı zamanda bölgeler arası işgücü hareketliliğinin de en önemli nedenlerinden
biridir. Pissarides ve Wardsworth’un (Unemployment and inter-regional Mobility of Labour, Economic
Journally, 1989) vurguladığı gibi en az üç düzeyde bölgesel işgücü hareketliliği üzerinde etkisi vardır
(Yüceol,2011):
- İşçilerin statüsü hareketliliği etkiler; işsiz kişi istihdam edilene kadar hareketlidir.
- Bölgesel işsizlik farklılıkları hareketliliği teşvik eder; eğer işçi yüksek işsizliğin olduğu bölgede
yaşıyorsa, bu kişinin göç etme olasılığı daha yüksektir. Diğer bir ifadeyle bölgesel işsizlik farklılığı daha
büyükse göç olasılığı daha yüksektir.
- Daha yüksek genel işsizlik oranlarında da göç olasılığı daha yüksektir.
Türkiye’de bölgeler itibariyle işsizlikle ilgili çok genel bir fotoğraf çekmek gerekirse işsizliğin
batıda doğuya kıyasla daha düşük olduğunu söyleyebiliriz (Gürsel ve Acar, 2012). Türkiye’de yaşanan
göçün yönü genellikle sosyo-ekonomik nedenlerle Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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illerinden, sanayileşmiş ve kişi başına gelir düzeyi yüksek batı bölgelerindeki illere doğrudur.
Başlangıçta kırdan kente olan göç, günümüzde çoğunlukla kentten kente gerçekleşmektedir. Bununla
birlikte son yıllarda kentten kıra göç eğiliminin arttığı hatta 1995-2000 döneminde kentten kıra göç eden
nüfusun büyüklüğünün bir önceki döneme göre iki kat artış gösterdiği görülmektedir (Bülbül ve
Köse,2010).
İşsizlik oranlarının ülkeler arası işgücü hareketliliğinde de önemli bir etkisi söz konusudur.
Nitekim Türkiye’den 1960-70’li yıllarda Batı Avrupa’ya yaşanan göçte de ilk yıllarda işsizlik baskısı
altında (1960’da %3.1 olan işsizlik oranı 1965’de %3.6, 1970’de %5.8, ve 1980’de %8.1 olmuştur)
yurtdışına isçi göndermek, isçi arzında bir azalma meydana getirecek ve bu yoldan istihdam sorununun
çözümüne katkıda bulunulacaktır diye düşünülmüştür (Toksöz,2006,Yıldırımoğlu,2005). Zaten Birinci
ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında da devlet politikası olarak göçün yolu açılarak, işsizlere
yurtdışında iş yaratılması, ülke içinde ise işsizliğin sayısının azaltılarak, kalan işgücüne yeni iş
şanslarının açılması hedeflenmiştir (www.migrapolis-deutschland.de/.../GÖÇ_VE_DIŞSALLIKMakale.pdf).
Sonuç olarak işsizlik, göçü üç şekilde etkileyebilir. Bunlardan birincisi, işçinin kişisel durumuyla
ilgilidir. İşsiz bir insan, iş sahibi bir insana göre göç etmeye daha meyillidir. İkincisi, işçinin yaşadığı
bölgede yüksek bir işsizlik oranı mevcut ve bölgelerarası işsizlik farkı yüksek ise, göç olasılığı daha
yüksektir. Üçüncüsü, ülke genelinde yüksek oranlı işsizlik mevcut ise, göç olasılığı daha azdır (Öztürk
ve Altuntepe,2011).
Beşeri sermaye modeli açısından bakıldığında, orijin (göç veren)ülkede/bölgede işsizlik
oranlarının yüksek olması göç etmenin faydasını artırarak işçiler için ”itici” bir unsur olmaktadır. Her
ne kadar bu konudaki gözlemler farklı sonuçlar verse de çalışmalar aşağıdaki genellemeleri
desteklemektedir (Biçerli,2013):
- Aile reisinin işsiz olduğu ailelerin göç etme ihtimalleri diğerlerinden daha büyüktür.
- Göç veren ülkedeki işsizlik oranını yüksekliği göçü pozitif olarak etkilemektedir.
Öte yandan göç edilecek ülkedeki işsizlik oranının iş bulma ihtimalini azaltıp azaltmadığı tam
olarak bilinmemektedir. Çünkü genel işsizlik oranına bakarak belirli bir bireyin iş bulup bulamayacağını
söylemek mümkün değildir. Ancak yine de göç etmeyi düşünen kişiler gitmeyi düşündükleri ülkede
işsizlik oranının düşük olmasına dikkat etmektedirler. Çünkü göç edilen ülkedeki işsizlik ihtimali
belirsizliğin derecesini artıran bir unsurdur. Yapılan çalışmalar göçmen işçilerin işsizlik oranlarının hem
yerli işçilerin işsizlik oranlarının hem yerli işçilerin işsizlik oranlarından daha yüksek olduğunu hem de
daha fazla değişme gösterdiğini vurgulamaktadır. Talepteki küçük bir düşüş yerleşik işçilerin işsizlik
oranlarında sadece küçük bir artışa neden olurken, göçmen işsizlerin işsizlik oranı bundan daha büyük
ölçüde etkilenmektedir. Bu açıdan, coğrafi emek hareketliliğinde göç edilecek bölgenin ekonomik
yapısından daha önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Biçerli,2013).

9.4.6.Siyasal ve Sosyal Gelişmeler
İnsanlık boyunca yaşanan göçler, mekanda eşitsiz biçimde dağıtılmış ekonomik fırsatlardan
yararlanma isteğinin bir sonucu olabildiği gibi ekolojik dayatmalar ya da devlet gibi sosyal bir otoritenin
gündeme getirdiği sürgünler, iskanlar ve savaşlar nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Göç olgusu tek
bir yere özgü bir durum değildir. İnsanın var olduğu her yerde gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Göçlerin
ortaya çıkmasına neden olan etkenler tüm dünya ülkelerinin hemen hepsinde aynıdır (Koçak ve Terzi,
2012).
Uluslararası göç sorunu özellikle 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren gündemden inmemeye
başlamıştır. Siyasi istikrarsızlık, insan hakları ihlali, baskıcı rejimler, iç savaşlar, etnik çatışmalar, iş
gücü talebinin azlığı, ekonomik sıkıntılar, coğrafi koşulların yetersizliği ve can güvenliği korkusundan
kaçan insanlar en azından daha insanca yaşayabileceği kadar para kazanabilmek -ülkelerindeki
borçlarını ödeyebilmek - ailelerine mali yardım sağlayabilmek ve daha iyi yaşam koşullarına sahip
olabilmek amaçlarıyla canlarını hiçe sayarak ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan Batı ülkelerine
yönelmektedirler. Bu konuda iletişim teknolojileri sayesinde gelişmiş ülkelerdeki yaşam şartlarının
görünür hale gelmesi de önemli rol oynamaktadır. Bu nedenleri ortaya çıkaran başlıca yerel, bölgesel ve
küresel gelişmelere; küreselleşme süreci, İran Devrimi, İran – Irak Savaşı, Sovyetler Birliği (SSCB) ve
Yugoslavya’nın dağılması, Afganistan Savaşı, Körfez Savaşı, Arap Uyanışı ve sonrasında yaşananlar,
Suriye İç Savaşı örnek verilebilir (Deniz,2014).
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9.5. Emek Göçünün Sonuçları
Göç ister bireysel, ister kitlesel olarak yapılsın, ister geri dönmemek ya da belirli bir süre sonra
geriye dönme amacıyla yapılsın, ister uzak ister yakın mesafeli bir fiziki mekan değişikliği söz konusu
olsun; her durumda asıl önemli olan husus göç olgusunun öncesinde, göç sürecinde ve devamında ve
sonrasında ortaya çıkan çeşitli sosyal ekonomik, kültürel ve siyasal sonuçlardır. Nitekim göç olgusunun
pek çok sosyal bilimin alanına girişi de bu yüzdendir. Sosyal hareketlilik ve onunla ilgili sosyal süreç
farklı çevrelerde farklı sonuçlar vermekte her toplumda, her kentte, kentin ve toplumun kendi özel yapısı
ve sosyal bileşenlerinin farklılığı bu sonucu özelleştirmektedir (Başel,2006).
Emek göçlerinin veya emeğin hareketliliğinin çalışma hayatı ve iktisadi unsurlarla yakından
ilişkili olduğu bilinmektedir. Siyasal, iklimsel ve iktisadi olmayan diğer unsurlara rağmen emek
göçünde temel unsur, daha yüksek gelir elde etme, istihdam edilme, kısaca refah seviyesinin
yükselmesidir (Lordoğlu,2013).
Emek göçünün iktisadi sonuçlar› temel olarak hedef ülke ve kaynak ülke ayırımına göre ele
alınabilir. Birey, göç kararı alırken iktisadi olarak elde edeceği gelirlerinin kaynak ülkeden daha yüksek
olmasına göre tercihini belirler. Burada bireyin hesaplaması kolay olmamakla birlikte göç edilecek
yerdeki gelirlerin beklenen bugünkü değeri eksi göç maliyetleri bulunulan yerdeki gelirlerin bugünkü
değerinden fazla ise göç kararı verilir (Lordoğlu, 2013).
Özellikle iç göçte her zaman ana hedef daha fazla gelir elde etmektir. Göç eden bireylerin
beklentisi daha yüksek gelir ve daha cazip çalışma koşulları elde etmektir. Maalesef birçok durumda bu
beklentiler hayallerin ötesine geçemez. Göç eden bireyler sonunda umduklarını bulamayabilirler. Hatta
en kötü durumda göç edenler geriye, yani geldikleri yere dönmeye mecbur bile kalabilirler. Göç ile
başarı sağlayabilmek için riskli bir kararı ifade eder (Mehmet ve Kılıç,2009).
Ayrıca göç sonrası aşılması gereken birçok engel bulunmaktadır. Yeni yaşam şartlarının neler
olduğunu öğrenmek ve yeni istihdam koşullarının ne anlama geldiğini bilmek gerekmektedir. Ayrıca
iletişim, aile için konut temini, çocukların eğitim konuları ve yeni komşu, arkadaş, hatta acil durumlarda
hangi kurum ya da gruplardan(networking)yardım alınabileceği gibi birçok sorunun yanıtının verilmesi
gerekir (Mehmet ve Kılıç,2009).
Ancak tüm bu risk ve zorluklara rağmen yapılan hesaplamalar; belirsizlik ve eksik bilgilenme,
gelir artışlarının zamanlaması, gelir farklılıkları, eşlerin gelirleri, iş kayıpları nedeniyle meydana gelen
ücret kayıpları hususları dikkat edilmesi şartıyla göçün kişilerin gelirlerini artırdığını, getiri oranının
diğer beşeri sermaye türlerine benzer şekilde %10-20 arasında olduğunu göstermiştir (Biçerli,2013).
Çünkü rasyonel bir davranış biçimi olan göç, üzerinde düşünülmüş, artıları eksileri çıkarılmış ve
bu sürecin sonucunda karar verilmiş bir olgudur. Karar verme sürecine kimlerin katıldığı göçün türüne
ve göçmenin ait olduğu toplumsal yapıya göre değişmekle birlikte (Kuşkusuz, toplumların tarihsel
gelişiminden çıkartacağımız en temel bulgulardan birisi de, göçün toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin
bir sonucu olarak ortaya çıktığıdır; bu anlamda göç; bir sonuçtur. Bu arada göçün kendisinin de
toplumsal ve ekonomik dönüşümlere katkıda bulunan bir etken olduğu unutulmamalıdır; bu çerçevede
göç bir nedendir (Yılmaz, 2014,İçduygu ve Sirkeci,1999, aktaran Yılmaz,2014).
Nitekim emek göçünün sonuçları sadece bireysel veya mikro düzeyde değildir. Tüm ülke
açısından etkilerinin de olacağı kesindir. Ekonomik açıdan göçü ele alan çalışmalardan bir kısmı, göç
alan ve veren ülkeler için, göçün ekonomik değişkenleri olumlu etkilediği yönünde iyimser düşüncelere
yer verirken, bir kısım çalışmalarda ise; kötümser düşünceler yani göçün ekonomik değişkenleri
olumsuz etkilediği fikri öne çıkmaktadır. Bu görüş ayrılığına örnek olarak, ekonomik kalkınma ve göç
ilişkisi verilebilir. Diğer yandan kalkınmış ülkelerdeki her ekonomik büyüme, bu ülkelere iş umuduyla
gelecek insan sayısının ve sermaye akışının artmasına neden olabilecektir. Sermaye girişi üretim
faktörlerinin talebini artırarak ülkenin faktör piyasası üzerinde pozitif veya negatif yönlü bir etkiye
neden olacaktır. Emeğin daha yüksek gelir ve yaşam düzeyi için göç etmesi de, benzer şekilde, emek
arzını arttırarak gittiği ülkedeki emek piyasasını etkileyecektir. Göç veren ülkelerde ise göç nedeniyle
ücret düzeyi yükselirken, işsizlik oranı yerli işgücü için düşecektir (Güney,Tuncer ve Kılıç,2013).
Emek göçünün bireysel sonuçları için yukarıdaki açıklamalarla yetinip, emek göçünün göç veren
ve göç alan ülkeler açısından ekonomik etkileri üzerinde duracağız.
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9.5.1.Göç Veren Ülkedeki Etkileri
Göç veren ve alan ülke arasındaki ilişki başlangıçta göç veren ülke lehine işliyormuş gibi
görünmesine rağmen süreç içerisinde bu ilişkinin boyutu farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmanın
neticesinde ise göçün ortaya çıkarmış olduğu pozitif ve negatif dışsallıklar çeşitlenmektedir. Burada
amaç ise göçün yaratmış olduğu pozitif dışsallıkları arttırarak yaratabileceği negatif dışsallıkları
minimize etmek olmalıdır (www.migrapolis deutsch land.de/ .../ GÖÇ_VE_DIŞSALLIK-Makale.pdf).
Göç ilk bakışta tek yönlü bir hareket gibi görünse de aslında ekonomik ve sosyal kapital dönüşleri
göz önünde bulundurulduğunda, göçün oldukça dinamik ve çok yönlü bir hareket olduğu görülür. Bu
niteliğinden dolayı göçün bazı Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Güney ve Güney-doğu Asya ve
Latin Amerika ülke hükümetleri tarafından “işsizliği ve nüfusu azaltacak, işçi dövizi (economic
remmitance) girdisi sağlayacak bir fırsat olarak görüldüğü” iddia edilmektedir (Yılmaz,2014).
Makroekonomik düzeyde, daha fazla iş hareketliliği daha yüksek GSYH artış oranları, daha
yüksek istihdam oranları ve daha düşük uzun süreli işsizlik oranlarıyla ilişkilidir. Buna dayanarak
nedensel bir ilişki kurmak olası olmasa da, iş hareketliliğin daha düşük GSYH veya istihdam oranlarıyla
ilişkili olmaması dikkate değer bir husustur (Delebarre,2009).
Buna göre düz işçi gönderenler doğum oranları yüksek ve aşırı ve aşırı işgücüne sahip az gelişmiş
ülkelerdir. Bu ülkelerde faal nüfusa oranla sermaye ve doğal kaynakların arzı kıttır nedenle işgücünün
büyük bir kısmı açık veya gizli işsiz durumundadır. Nüfus fazla artarken, millî gelirin buna ayak
uyduramamasının, tüketimin artmasına ve yatırıma gidecek birikimlerin azalmasına neden olur. Hatta
aşırı işgücü bolluğu, sermaye-yoğun tekniklerin kullanılmasını güçleştirerek, kamu ve özel kesimlerde
aşırı çalışmaya yol açar. Bunun sonucunda da ülke bilinen, “yoksulluğun kısır döngüsü” içine girer.
İşgücü ihracı bu kısır döngüyü kırıcı ve iktisadi kalkınmayı itici etkilerde bulunabilir. Göç olayının,
gönderen ülke bakımından başlıca olumlu etkileri (Seyidoğlu,1999):
§ İşsizliği azaltıcı etki: Yaygın işsizlik içinde bulunan ülkelerin dışarıya işgücü göndermeleri
işsizlik sorununu hafifleterek emek piyasasındaki dengesizliği bir derece giderebilir. Her yıl yeniden iş
piyasasına çıkanlarla, mevcut işsizlere çalışma alanı yaratabilmek, az gelişmiş ülkelerin kapasitelerini
aşan ölçüde yatırımları gerektiriyor. Yabancı ülkelerde çalışmaya giden işçiler bu sorunun çözümüne
bir ölçüde katkıda bulunmuş olabilir (Seyidoğlu,1999).
Türkiye ve Almanya arasında özellikle 1960’lara kadar göçü belirleyen süreç de işgücü değişimi
anlaşmalarıdır. Türkiye açısından bu dönemde esas amaç işgücü fazlasını yurtdışına göndermektir. Bu
dönemde karşılıklı işgücü arzı-talebine dayanan çıkar ilişkisi gereği, Türkiye’den fazla işgücü
Almanya’ya gönderilirken, Almanya’da ihtiyaç duyduğu işgücü talebinin bir kısmını Türkiye’den göç
edenler ile karşılamaya çalışmıştır (www. migrapolis-deutschland.de/.../GÖÇ_VE_DIŞSALLIKMakale.pdf). Bu sayede örneğin 1972’ye göre 1972’ye göre yurtdışına giden isçiler toplam işgücü
fazlasını %40.8 oranında hafifletmiştir. Ancak işgücü göndermelerinin, yurtiçi işgücü fazlasına rağmen,
giden işgücü içinde nitelikli işgücünün artması nedeniyle üretimde darboğazlar yaratması ve özellikle
teknik insan gücü açıkları meydana getirmesi söz konusudur. 1971’de giden isçiler içinde nitelikli isçi
oranının %35 dolayında olduğu tespit edilmiştir (Yıldırımoğlu, 2005).
Emek göçüne kaynaklık eden ülkenin nitelikli emek göç etmesinden doğan bazı durumlarda
“beyin göçü” olarak adlandırılan bir olumsuzlukla karşılaşılması mümkündür. Kıt kaynaklarını eğitime
harcayan gelişmekte olan ve emek ihraç eden ülkenin bu emek potansiyelinden yararlanamaması söz
konusudur. Bu tür nitelikli emekten yoksun olan ülkenin mal ve hizmet üretiminde darboğazlara girmesi
kaçınılmazdır. Bazı mal ve hizmet üretiminde ortaya çıkan aksaklıklar ülkenin ihracatını, iç pazarın
gelişimini olumsuz etkileyecektir. Türkiye’de 1920’li yıllarda azıklıkların mübadelesi esnasında bu tür
bir emek arz eksikliği yaşanmış ve bazı mesleklerin icra edilmesi nerede ise imkânsız hâle gelmiştir.
Günümüzde benzer bir durum doğu ve güneydoğuda nüfusu azalan iller açsından hâlâ geçerlidir. Bazı
nitelikli işler için büyük kentlerden işgücü talep edilmektedir (Lordoğlu,2013).
§ İç tasarrufu artırıcı etki: Göç ve göçmenlerin, göç veren ülkelerin kalkınmasında değerli bir
kaynak olabileceği yönündeki tartışmaların öncülüğünü, 2000 yılların başından itibaren uluslararası
kuruluşlar yapmaktadır. Bu tartışmalarda, uluslararası göçün, göç veren ülkelerin kalkınma çabalarına
etkisinin esas olarak, iki ana eksen etrafında tartışıldığı görülmektedir. İlki, göçün kalkınma üzerindeki
finansal etkisi olarak tanımladığımız, göçmen havalelerinin, göç veren ülkelerin kalkınmasındaki rolüne
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ilişkindir. İkincisi ise, göçün, göç veren ülkelere, geriye dönüş ve diasporalar çerçevesinde ortaya çıkan
ve kalkınmanın parasal olmayan öğelerine vurgu yapan tartışmalardır. Küresel düzlemde öne çıkan
uluslararası kuruluşların yaptıkları çalışmalarda, iki grup etkiyi de kabul etmekle birlikte; ilk gruba
diğerinden daha fazla önem atfettikleri görülmektedir (Gökbayrak,2008).
Göçmen işçilerin anayurda gönderdikleri birikimler (worker’s remitances), ülkenin toplam
tasarruf açığını giderici ve yatırımları artırıcı etki doğurur. Yurtdışında çalışan işçiler, yüksek bir gelir
elde ettiklerinden ve tasarruf eğilimleri de yüksek olduğundan, ana ülkelerindeki ile
karşılaştırılamayacak kadar önemli bir tasarruf gücüne sahiptirler. Yurda gönderilen, iktisadi kalkınma
için kayda değer bir finansman kaynağı oluşturur (Seyidoğlu,1999). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde,
iktisadi kalkınma için yatırım yapmak üzere gerekli finansmana kaynak teşkil edecek tasarrufların
yetersizliği en önemli sorunlardan biri olduğu göz önünde bulundurulursa, söz konusu tasarrufların bu
ülkeler için önemi daha iyi anlaşılacaktır.
Nitekim göçmen havaleleri aracılığıyla, göçün, göç veren ülkelerin kalkınmasına pozitif yönde
etkisi olduğu yönündeki tartışmaların canlanmasına neden olan asıl kuruluş ise Dünya Bankası (DB)’dır
(Gökbayrak,2008). Ki Dünya Bankası (World Bank) verilerine göre 2012 yılında “gelişmekte olan”
ülkelere gönderilen yurtdışı işçi gelirlerinin, bir önceki yıla göre % 5.3 artarak, toplam 401 milyar ABD
doları olduğu ve bu rakamın 2015 yılında 515 milyar ABD dolarını bulacağı tahmin
edilmektedir.Yurtdışı işçi gelirlerinin “gelişmekte olan” birçok ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sının
% 10’una eşit olduğu düşünüldüğünde durum daha net anlaşılmaktadır (Yılmaz,2014). Ancak göç ve
kalkınma tartışmalarının, 2003 yılına kadar, DB’nın gündeminde öncelikli bir yer tutmadığı
görülmektedir. 2003 yılında, Küresel Kalkınma Finansmanı raporu, göç ve kalkınma tartışmalarını
gündeme getiren dönüm noktası olmuştur. Raporda, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında, göçmen
havalelerinin göreli önemine vurgu yapılarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, göçmen
havalelerinin miktarını artırmak için alması gerekli önlemler tartışılmaktadır. Rapor, göçmen
havalelerinin, gelişmekte olan ülkelerin, dış kaynaklı finansmanında, doğrudan yabancı yatırımlardan
sonra, ikinci sırada gelen öncelikli kaynak olduğunu belirtilmekte, ancak söz konusu havalelerin işlem
maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekilerek, bunları azaltacak önlemlere vurgu yapılmaktadır. Aynı
yılın Ekim ayında, DB ile Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Departmanı’nın ortaklaşa Londra
düzenlediği, konferans ise, bu konudaki ilk küresel toplantı olma özelliğini taşımaktadır. Konferans, göç
olgusunu, küresel kalkınmada işbirliğinin gündemine taşıyarak, göçmen havalelerinin ve onların
kalkınmadaki rolüne, küresel aktörlerin oldukça önem verdiğini göstermiştir (Gökbayrak, 2008).
Göçün göç veren ülkedeki etkileri konusunda Türkiye’den Almanya’ya 1960’lı yıllarda başlayan
ve çeşitli süreçler geçiren Türk işçi göçü, önümüzde çok güzel bir örnek olarak durmaktadır.
Başlangıçta, 1961 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın ülkede işgücü fazlası olduğunu
saptaması üzerine iki amaç güdülerek yurtdışına işçi gönderilmesi planlanıyordu: Birincisi fazla
işgücünü eritmek, diğeri geri dönüşlerinde getirecekleri umulan ve Osmanlı’dan itibaren güdülen,
modernleşme hareketinin devamını sağlayacağı düşünülen sosyal ve ekonomik girdiler (social and
economic remmitances). Söz konusu yurtdışı işçi gelirleri, 1964 yılında 45 milyon ABD doları iken
1980 yılında 2 milyar ABD dolarına çıkmış ve bu hacmi ile dış açıkların kapatılmasında büyük pay
sahibi olmuştur. 2010 Yılında Türkiye’ye gönderilen yurtdışı işçi gelirlerinin ise 950 milyon ABD doları
olduğu tahmin edilmektedir (Yılmaz,2014).
Türkiye gibi sanayileşmekte olan ülkelerin çoğu, kalkınma programlarını desteklemek için dış
sermayeye ihtiyaç duyarlar ve ithal edilen mal ve hizmetler karşılığında ödeme yapmak için sürekli
olarak yabancı para sıkıntısı çekerler. Bu yönüyle gönderilen havaleler ülke ekonomisine küçük dalgalar
halinde katkı sağlamaktadır: göçmenlerin ve ailelerin tüketmelerine ve daha fazla yatırım yapmalarına
yardımcı olmaktadır ve gönderilen havalelerin harcanması ve yatırımda değerlendirilmesinin köy ve
taşra ekonomileri üzerinde yararlı ikinci-tür ya da çarpan etkileri bulunmaktadır. Örneğin, eğer
göçmenlerin gönderdikleri paralar yerel okulların, camilerin ya da parkların finansmanına katkıda
bulunuyorsa, merkezi hükümetler için vergi geliri sağlayabilir ya da belirli ailelere ve bölgelere merkezi
hükümet yardımlarının yerini alabilir (Martin, aktaran Kılıçaslan,2006).
Ayrıca gelen birikimlerin ülke içinde yatırıma dönüşmesi, İstihdamı genişletici etki yaratabilir. İç
pazarın canlanmasında dışarıdan yapılan transferler önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu birikimlerin
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bir bölümü gayrimenkul alımına veya üretken olmayan alanlara da kaymasına rağmen ülke ekonomisine
katkısı açısından önem taşıyan bir gelir unsurudur (Lordoğlu, 2013).
İşgücü göçleri bir başka yoldan da tasarrufları artırır. Göç eden insanlar geride kalanların
tasarruflarında reel bir artışa neden olabilirler. Şöyle ki, bazı insanların yurt dışına çıkmalarıyla gıda,
giyim vs. gibi mal ve hizmetler talebinde onların tüketecekleri miktarlar kadar azalma olur. Çünkü
üretim yine eski üretim olsa bile, tüketicilerin sayısı azalmıştır. Böylece eğer geride kalanlar
tüketimlerini artırmazlarsa mal ve hizmetlerde reel bir tasarruf yapılmış olur ve bu kaynaklarda
yatırımların artırılmasında kullanılabilir (Seyidoğlu,1999).
Öte yandan göçmen işgücü kendi ülkesinde vergi ödemeyi bırakarak geldikleri ülkelerde yeni
vergi yükümlülüklerini üstlenirler. Bu durumda işgücü arz eden ülkeler açısından vergi kayıpları önemli
büyüklüklere ulaşmaktadır (Biçerli,2013).
§ Ödemeler dengesi üzerindeki etkileri: Dışarda çalışan işçilerin tasarruf olarak veya geride
bıraktıkları aile bireylerinin geçimlerini sağlamak için gönderdikleri yabancı paralar, ana ülke
ekonomisi için önemli bir döviz kaynağıdır. Kalkınma çabası içinde bulunan azgelişmiş ülkelerin
karşılaştıkları başlıca sorunlardan birisi bilindiği üzere “döviz darboğazı”dır. Bu da ihracat
gelirlerindeki yetersizlikten ileri gelir. İşçi gelirleri bu darboğazın kırılmasına, böylece ithalat
kapasitesinin genişletilmesine ve kalkınma hızının yükseltilmesine katkı yapabilir (Seyidoğlu,1999).
Türkiye’ye aktarılan bu fonların dış ticaret açığının kapatılmasında etkili olması döviz girdilerinin
önemini vurgulamaktadır. Bu durum Türkiye tarafından zaman zaman orada yasayan insanların “döviz
makinesi” gibi görülmesine neden olmuştur(Kılıçaslan,2006).İşçi dövizlerinin miktarı 1969’da yaklaşık
141 milyon Dolar gibi bir meblağa denk gelmektedir. 1970’de TL’nin devalüe edilmesinin ardından bu
meblağ 1971 yılında 471 milyon Dolara yükselmiş ve bu da Türkiye’nin dış ticaret açığının
kapatılmasında etkili olmuştur. 1973 yılında ise, isçi dövizlerinin ithalata oranı (ithalatı karşılama oranı)
zirveye ulaşarak % 57 olmuştur; aynı yıl, isçi dövizlerinin ihracata oranı % 90 idi. 1975’te Türkiye’deki
resmi ve piyasa döviz kurları arasındaki farkın düşük olması nedeniyle, isçi dövizleri 1.312 milyon
Dolara düşerek, dış ticaret açığının % 39’unu kapatabilmişti (Atalay,2005, aktaran, Kılıçaslan,2006).
Yurtdışından gönderilen fonlar tüketim tasarruf ve yatırımları artış yönünde etkilemekle dolaylı
olarak milli gelir üzerinde de yükseltici bir etki sağlamış olurlar. Dolaylı olarak harcamalar açısından
milli gelir üzerinde de yükseltici yönde bir etki yaratmış olurlar. Bu fonların yöneldikleri yatırım
konularında faaliyet gösteren veya gösterecek üretim işletmelerinin ihracatında meydana gelen
artışlarda dolaylı olarak fonların ihracat üzerindeki olumlu etkisini yansıtırken, bu işletmelerden ve ithal
malı tüketimine
yönelen talepten kaynaklanan ithalat artışları ise fonların ithalat üzerindeki olumlu
etkisini yansıtır (İyibozkurt,1985; Kılıaslan,2006).
İşçiler yalnızca gönderdikleri dövizlerle değil, yanlarında getirdikleri eşyalarla da ödemeler
dengesini olumlu yönde etkilerler. Çünkü yurtdışında çalışan işçiler genellikle özel bir ithalat (bedelsiz
ithalat) rejiminden yararlanarak beraberinde otomobil, mesleki alet ve makinalarla diğer bazı dayanıklı
tüketim malları getirme olanağına sahiptirler. Bu kanaldan yapılan ithalatın döviz girişlerini azaltıcı bir
rol oynayacağı düşünülebilirse de, getirilen mallar yurtiçi talebi kısmen karşılayacağından, ithalat
talebini ve o arada enflasyonist baskıları hafifletecektir (Seyidoğlu,1999).
§ Bilgi ve görgü kazanma: Göçün, göç veren ülkelerin kalkınma çabalarına etkisini ağırlıklı
olarak parasal olmayan boyutları üzerinden değerlendirilen uluslararası kuruluşlar, yurt dışında yerleşik
hale gelen aynı ülke vatandaşların diaspora yoluyla ülkelerine bilgi, teknoloji ve yatırım transferi
yapabileceklerini, geriye dönüş durumlarında yurt dışında elde edilen bilgi ve deneyimi ülkenin
kalkınma çabalarına aktarabileceklerini, kısa dönemli ve sürekli bir dolaşım sağlandığı durumda,
özellikle beyin göçünün, göç veren ülkeye olan olumsuz etkilerinin dengelenebileceğini ortaya
koymaktadırlar (Gökbayrak,2008).
Bugün özellikle göçmenlerin göç ettikleri ülke ile göç edilen ülke toplumları arasında işbirliğini
kuvvetlendirmek suretiyle gelişme faktörlerine potansiyel katkı sağladıkları kabul edilmektedir. Çünkü
göçmenler gelirleri, yatırımları ve harcamaları yoluyla ya da yeni geliştirilen becerileri kendi ülkelerinde
uygulamaya koymalarıyla, girişimcilik faaliyetleriyle ya da demokratikleşme ile insan hakları için
destek noktalarında gelişmeye katkı sağladıkları kabul edilmektedir (www.migrapolisdeutschland.de/.../ GÖÇ_ VE_DIŞSALLIK-Makale.pdf).
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Bununla birlikte, yabancı ülkelerde çalışan işçilerin mesleki bilgi kazanımlarını engelleyen bazı
etkenler bulunduğuna da işaret etmek gerekir. Önce, yabancı işçilerin bir bölümü temizlik, bakıcılık gibi
mesleki bir beceri gerektirmeyen işlerde çalışırlar. Yabancı işverenler ileri teknolojiye uygun bir eğitim
gerektiren işleri yurttaşlarına ayırmakta, hiçbir beceri gerektirmeyen işleri ise göçmen işlere
bırakmaktadırlar (Seyidoğlu,1999).
Ekonomik açıdan göç veren bir ülkenin göçün kendisi açısından doğurduğu ve/veya
doğurabileceği pozitif dışsallıkları, Almanya’ya 1960’ta binlerle başlayarak işgücü göç veren ve oradaki
Türk nüfusu bugün için üç milyonu bulan Türkiye için özetlemek tüm unsurları bir arada görmeyi
sağladığı için anlamlı olacaktır. Buna göre ( www.migrapolis-deutschland. de/
.../GÖÇ_VE_DIŞSALLIK-Makale.pdf):
- Ödemeler dengesine olumlu katkı sağlaması
- Döviz gelirlerini arttırması
- Sermaye oluşumuna destek olması
-Meslek edinimine zemin hazırlaması
- İş piyasalarının yaşanacak rahatlama (işsizliğin azalması)
- İşsizliğin azalmasının iç piyasada ücretleri işçi lehine değiştirmesi
- Ülke içerisinde gayrimenkul piyasasının (ev, arsa, arazi, gibi) ve diğer yatırım araçlarının
canlanması
- Beşeri sermaye birikimi
- Demokrasi kazanımları
-Girişimcilik bilgisi
- Sosyal sorunlarda azalma
- Yoksulluğu azaltma etkisi
- Gelir dağılımına düzeltme etkisi
- Yıllık izinlerinde Türkiye’ye dönüşlerinin yaratacağı ekonomik canlılık
- Turizm sektörüne katkısı
- Artan göçler nedeniyle Türkiye -Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi bunlardan
bazıları olmuştur.
Göç veren ülke açısından göçün bu olası olumlu etkilerinin yanında süreç içerisinde
yaratabileceği olumsuz etkilerde söz konusudur. Göç sonrasında Neoklasik yaklaşıma göre, göç veren
ülkede ücretler yükselecektir. Yüksek ücretler, sırayla, emek tasarruflu teknolojik değişimi azaltacak,
uzun dönemde ise mal üretiminde kullanılan emek miktarının azalmasına neden olacaktır
(Güney,Tuncer ve Kılıç,2013).
Ayrıca göç alan ülkede üretimin ve milli gelirin artmasına karşılık göç veren ülkede genellikle
üretim ve milli gelirin azaldığını gözlemleriz. Ancak göçün her zaman göç veren ülkenin milli gelirini
azalttığı söylenemez. Eğer göç eden işçiler ülkelerinde zaten işsizler iseler, bu durumda göç veren ülkede
toplam üretimin değişmeyecek ve ülke bundan karlı çıkacaktır (Biçerli, 2013).
Göçle birlikte, bir yerdeki nüfusun aktif kesimi gitmekte, daha az girişimci, daha az dinamik
kesimi kalmaktadır ve bu da net göç veren yerlerin gelişme hızlarını düşürmektedir. Kişinin yer
değiştirmesinin sadece bir üretim faktörü olarak değil aynı zamanda da bir tüketici olduğu dikkate
alınırsa, göç veren yerlerin bir pazar olarak göreli avantajlarını kaybetmekte oldukları ve bunun da
gelişmeyi bir başka yoldan etkilediği görülmektedir. Başka bir ifadeyle, gidenler geride kalanları
kaderleriyle baş başa bırakmaktadırlar (Şen, 2014).
Ekonomik açıdan göç veren ülke için olumsuz ekonomik etkileri, Almanya’ya göç veren bir ülke
olarak Türkiye açısından doğabilecek negatif dışsallıkları sıralayarak belirtmek mümkündür. Söz
konusu negatif dışsallıklar ise şunlardır(www.migrapolisdeutschland.de /.../GÖÇ_VE_DIŞSALLIKMakale.pdf):
- Nüfusun demografik yapısının değişmesi
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- Kalifiye iş gücünün azalması
- Gönderilen (Türkiye’ye) işçi dövizlerinin enflasyon etkisi
- Gönderilen dövizler nedeniyle ekonominin zayıf noktalarının görülememesi (uzun vadeli
çözümler üretmesini engellemesi)
- Yurtdışına göçün geride kalanlar açısından yaratacağı sosyal sorunlar ve bunlar için yapılacak
harcamalar
- Siyasi nedenlerle yurtdışına göç edenlerin yapacakları kötü tanıtımların Türkiye ekonomisine
yansıması (turizm, imaj maliyetleri gibi)
- Göç bölgeleri ile sanayi bölgeleri arasında eşitsiz uzun vadeli çözümlerin üretilememesi
bunlardan bazılarıdır.

9.5.2.Göç Edilen Ülkedeki Etkileri
Şüphesiz, gelişmiş ülkelerdeki iş gücü açıkları, uluslararası göçün en büyük nedenlerinden birisini
oluşturmaktadır. Bu iş gücü açıklarının, yetiştirilmesine emek ve para harcanmadan elde edilen, üstelik
nispeten ucuz işçilerle karşılanması, ekonomik açıdan gelişmiş ülkelere büyük bir avantaj
sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin bu alışkanlıklarının yeni olmadığı kölelik ve sonrasında sözleşmeli
işçiliğe kadar dayandığını söylemek mümkündür. Aslında son 30 yıldır Avrupa’nın uyguladığı göç
politikası iş gücü talebinden kaynaklanan göç sonucu oluşmuş iş gücü pazarının düzenlenmesinden yani
iş gücü politikasından başka bir şey değildir(Yılmaz,2014). İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra işgücü
darlığı çeken Batı Avrupa Ülkelerinin yabancı işçi ithal etmeleri, bu ülkelerin kalkınmalarına büyük
katkılarda bulunmuştur (Seyidoğlu, 1999).
Uluslararası göçün bir ülkenin işgücü piyasasına etkileri iç göçün işgücü piyasasına etkilerine
benzer. Bir ülkeye uluslararası göçün gelmesi, o ülkede işgücü arzını artıracaktır. İşgücü arzındaki
artışın işgücü piyasasına etkisi ise işgücü talebine bağlıdır. Yeterli işgücü talebi olduğu durumda göç
işgücü piyasası açsından olumlu olacaktır: 1960'larda Türkiye'den Almanya'ya göçün Almanya'ya
sağladığı yarar bu duruma bir örnektir. Fakat yeterli işgücü talebi olmadığı durumda göç istihdam
üzerinde baskı yaratacak ve işsizliği artıracaktır: 1970'lerde Türkiye'den Almanya'ya göçün Almanya'da
yarattığı baskı gibi. Diğer taraftan Türkiye'den Almanya'ya 1960'lardaki göç, o yıllarda Türkiye'de
işgücü piyasasında olan işsizlik baskısı hafifletmiştir. Böylece bu yıllardaki göç her iki ülke için de
faydalı olmuştur (Tansel, 2012).
Hedef ülkelerin emek göçünden dolayı emek piyasalarının belirli bir dinamizm kazandığı
görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen emek Almanya, Kanada ve Fransa için genç
nüfus kaynağı oluşturmuştur. Nüfusun yaşanma sorunu yaşayan bu hedef ülkeler açısından bir avantaj
yaratılmaktadır (Lordoğlu,2013).
İşgücü ithali sanayi ülkelerinde ücretlerin yükselmesini de önler. Böylece de üretim maliyetlerinin
ucuzlamasına ve ülkenin dünya piyasalarındaki rekabet gücünün artmasına yol açar. Bu nokta, özellikle
ekonomileri ihracata dayalı ülkeler için büyük önem taşır. Ücretlerdeki yükselmeyi önlediği için,
genellikle ulusal işçi sendikaları yabancı işçi sendikalarına karşı çıkarlar. Fakat yabancı ithali dolayısıyla
reel milli gelirde sağlana artış, yalnız bir sınıfın değil, tüm toplumun refahını yükseltir(Seyidoğlu,1999).
Ayrıca genel olarak niteliksiz olan işçilerin göçü, göç alan devletler açısından başlangıçta oldukça
yararlı görülmüştür (http://www. emekdunyasi.net/ed/arastirmalar/593-uluslararasi-emek-gocuyasadisi-goc-ve-gocmen-istihdami). Ekonomik olarak gelişmiş toplumlarda işverenler vasıfsız işgücü
aradıkları zaman, bu isin karşılığında yüksek ücret saptayamazlar. Yerli isçiler ise ücretlerin yüksek
tutulmasını isteyecek ve sendikalar vasıtasıyla baskı yapacaklarından, işveren için dışarıdan düşük
ücretle çalışmaya razı olacak işgücü ithal etmek bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yerli isçiler
mesleki hiyerarşi bakımından da daha üst basamaklara tırmanmak istemektedirler. Yerli isçinin
yükselme talebini karşılayabilmek için, en alt basamakta statü ve itibar kaygısı bulunmayan sadece para
biriktirmek isteyen bir işgücü bulundurmak bu sorunu kısmen de olsa çözmektedir (Yıldırımoğlu,2005).
Özellikle bir ülkede kişi başına gelir yükseldikçe genellikle yerli işçiler, çalışma koşulları ağır, tehlikeli
ve çekici olmayan işlere rağbet etmezler. Bu gibi açıkları doldurmada yabancı işçiler kullanılabilir
(Seyidoğlu,1999).
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Nitekim göçmenlerin istihdam edildiği is alanları daha çok madencilik, kömür işletmeleri, demirçelik, inşaat, imalat sektörü, otomotiv gibi ağır çalışma şartlarının egemen olduğu alanlardır. Aslında bu
alanlarda çalıştırılmalarına ilişkin bir yasal düzenleme olmamasına rağmen yerli işgücü hizmet
sektöründe ve daha vasıflı işgücünü gerektiren alanlarda çalışırken göçmen isçiler sanayi sektöründe
çalışmaya yönlendirilmişlerdir(Yıldırımoğlu,2005).
Hedef ülkenin emek göçü sayesinde önemli bir iç ticaret potansiyeline de sahip olduğu
izlenmektedir (Lordoğlu,2013). Nitekim Almanya’ya ilk işçi kafilesinin yolcu edildiği 31 Ekim
1961’den bu yana 52 yıl geçti. İşçi olarak gidenlerin çocukları ve torunları zamanla iş kurdu, işadamı
oldu. Almanya’daki patron Türklerin sayısı 80 bine, çalıştırdıkları kişi sayısı 380 bine ulaştı. Türkiye
Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK), Almanya’daki Türk girişimci sayısı, 2012
sonunda 80 bin sınırını aştı. 1987’de 25 bin 500 olan Türk girişimcilerin sayısı, 2009’da 72 bin sınırını
geçmişti. Avrupa’daki 5.2 milyon Türk arasında çalışan nüfus yaklaşık 2.9 milyon civarında Bu nüfus,
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam çalışanların yüzde 0.75’ini oluşturuyor. 1.3 milyon çalışan
Türk, AB’nin cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na (GSYİH) 2012 yılında 110 milyar euro katkı
sağladı (http://www.milliyet.com.tr/.../ekonomi/ ekonomidetay /...2013/ .../default.htm).
Yabancı işçiler ne ölçüde nitelikli olurlarsa ev sahibi ülkenin kazancı o kadar artar. Çünkü bu
sayede işçi ithal eden ülke, hiçbir yetiştirme masrafına katlanmadan üretken durumdaki yabancı işçi
emeğinden yararlanmış olmaktadırlar. Bu, bir anlamda işgücü gönderen az gelişmiş ülkenin bu işçileri
çalıştıran sanayileşmiş ülkeye yaptığı bir sermaye bağışıdır (Seyidoğlu, 1999).
Burada, dikkat edilmesi gereken nokta budur: Günümüzde, gelişmiş ülkeler işgücü taleplerinde
nitelikli işgücünün göçünü teşvik etmektedirler. Böylece göçten en yüksek faydayı sağlamaktadırlar.
Avrupa, eğitim düzeyi yüksek ve deneyimli işgücü alımına yönelecektir. Bu yönelimin ileriki yıllarda
da devam edeceği düşünülmelidir (Tansel,2012).
Son olarak yabancı işçi çalıştırmak ev sahibi ülkeye bazı külfetler de yükler. Örneğin, artan nüfus
dolayısıyla konut, okul, yol, hastane vs. gibi sosyal sabit sermaye tesislerine talep yükselir. Bundan
başka yabancı işçi sayısının yerli nüfusun önemli bir payına ulaşması ülkede bazı toplumsal ve kültürel
uyumsuzluk sorunları doğurabilir (Seyidoğlu,1999).
Genel olarak tüm faktörlerin dikkate alınması durumunda işgücü göçünün hem göçmen gönderen
hem de göçmen kabul eden ülke açısından yararlarının sakıncalarından ağır bastığı görülmektedir. Bu
nedenledir ki zamanımızda işgücü göçü ülkeler arasında son derece önem kazanmıştır
(İyibozkurt,1985).

9.6. Türkiye’de Göç Olgusu
Tarihsel süreç olarak göç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve kentleşmeyle paralel giden bir
olgudur. Batı toplumlarında sanayi devrimi sonucu, modernleşme, endüstrileşme ve ekonomik gelişme
ile birlikte kentleşme artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu süreç halen devam etmektedir. Kır
toplumunun çözülmesi, sanayileşme süreçleri ve bu süreçlerde kentler ve bölgeler arasında ortaya çıkan
gelişmişlik farkları ile doğrudan ilişki kurularak değerlendirilen göç olgusu; nüfus artısı, işsizlik,
topraksızlık ve gelir yetersizliği nedeni ile az gelişmiş ülkelerde gündemdeki yerini korumaktadır (Bahar
ve Bingöl,2010).
Dünyada olduğu gibi bu süreçten Türkiye’de etkilenmiş ve özellikle 1950’li yıllarda sonra önemli
sosyal ve ekonomik değişimler meydana gelmiştir. Değişimlerin başında çok partili hayata geçiş,
sanayileşme ve beraberinde getirmiş olduğu kentleşmenin olduğu söylenebilir. Bu gelişmelerin en genel
sonucu veya süreci, kırsal nüfusun çözülmeye başlamasıdır. Kırsal nüfusun önemli bir kısmını oluşturan
köylerden kentlere bir nüfus akımı başlamış ve günümüze değin devam ede gelmiştir. Bu akış kırsal göç
ve köyden kente göç olarak tanımlanabilir ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve sosyal gelişimini
açıklayan en önemli olay olarak değerlendirilebilir (Güreşçi, 2011).
Yine modernleşme projesinin beklentilerine paralel olarak, Cumhuriyet’in ilk yıllarında
gerçekleşen uluslararası göç hareketlerini takip eden hızlı kentleşme sürecinde, Türkiye öncelikle yoğun
bir kır-kent göçüne sahne olmuş, daha sonra kentlileşme sürecinin uluslararası işgücü pazarına
eklemlenmesiyle, Türkiye’den yurtdışına yönelen yoğun bir işgücü göçü görülmüştür. Türkiye, 1960’lı
yıllara gelindiğinde, yurtdışına yönelen uluslararası işgücü göçü ile dünya işgücü pazarında “göç veren”
bir ülke haline gelmiş, 1960’larda Avrupa’ya, 1970’lerde Kuzey Afrika ve Orta Doğu (KAOD)
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ülkelerine, 1980’lerin sonunda SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
ülkelerine yönelerek farklı göç sistemleri içinde yeni konumlar edinmiştir. Özetle, 1960’larda
Avrupa’ya yönelen göçün 1980’ler ve 1990’larda yalnız Avrupa’ya değil, KAOD ve BDT ülkelerine de
belirli bir yoğunlukta devam ettiğine tanık olunmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak, özellikle 1990’lı
yılların sonlarından bu yana, küreselleşme rüzgârlarının da etkisiyle birlikte Türkiye’nin AB üyeliği
temelinde uluslararası göç ve sığınma konularının çok daha fazla önem kazandığı açıkça
gözlemlenmektedir (İçduygu, 2014).
Türkiye 1960’lardan başlayarak başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere çevresindeki ülkelere
büyük miktarlarda göç vermiş ve yine 1980 ve 90’larda çevresindeki Doğu bloku ülkelerinden önemli
miktarlarda geçici veya sürekli nitelikte göç almıştır (Toksöz,2006).
Ünitenin bu kısmında Türkiye’deki iç ve dış göç hareketlerini ele almaya çalışacağız.

9.6.1.Türkiye’deki İç Göç Hareketleri
Göç olgusu; başta ekonomik nedenler olmak üzere, nüfus mübadeleleri, iskan kanunları sonucu
gerçekleşen iç ve dış göç hareketleriyle sürekli olarak Türkiye’nin gündeminde olmuştur (Bülbül ve
Köse,2010). Türkiye enformasyon, iletişim ve sanayileşme ile birlikte kendisini hızlı bir değişim içinde
bulmuştur. Özellikle 1960’lı yıllardan başlayarak nüfus artışına koşut olarak toprak parçalanması, kırdan
kente göçün ana nedeni olmuştur. Kentler ve sanayi artık ekonominin ve sosyal yaşamın merkezleri ve
itici gücü durumuna gelmeye başlamıştır. Bu süreç, özellikle büyük kentlerimiz olan Ankara, İstanbul,
İzmir ve Adana gibi kentleri çekim merkezi kılmıştır. Göçü, salt işsizlik, toprağın parçalanması değil;
sağlık, eğitim daha iyi bir yaşam aramak gibi modern beklentilerin rol aldığı süreç olarak algılamak
gerekir (http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/06/Turkiyede_gocler_9.11.01.pdf).
Toplumsal değişme sürecinin bir sonucu olarak Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren zaman
içinde değişen hızlarla devam eden ve genelde kırsal yerleşim yerlerinden kentsel yerleşim yerlerine ve
doğu bölgelerinden batı bölgelerine doğru, temelde ekonomik nedenli olarak nitelenebilecek bir nüfus
hareketi yaşanmıştır (Bülbül ve Köse, 2010). Türkiye’deki göç hareketlerini içgöç bağlamında üç
döneme ayırmak mümkündür. Bu üç dönem ise : “1950-1960”, “1960-1970-1980” ve "19801990”şeklinde sınıflandırılabilir. Özellikle 50’li yıllarda başlayan ve hızlanan içgöç daha çok ülkede
kırsal alanlardaki dönüşümün hız kazanması, bir anlamda “istenmeyen şekli”, ile açıklanabilirken, 60’lı
yılların sonları ile 70’li yıllar ve 80’lerin başına kadar daha çok kentsel alanlardaki dönüşümün
belirleyici olduğu, bir anlamda “cazibesi” ile anlatılabilir. 1980’li ve 90’lı yıllar içinde ise, içgöç olgusu
ve süreçleri modernleşme temelindeki toplumsal değişim ve dönüşümün yeni iletişim teknolojileri ile
daha da yoğunlaşması sonucu ve toplumsal hareketliliğin her anlamda “iletişimciliği” etkenlerin oldukça
artması ile yeni bir döneme girilmiştir (Taş ve Özcan,2013).
1923 yılından günümüze kadar olan dönem incelendiğinde, Türkiye’nin iç göç kavramı ile
tanışması 1950 yılından sonra olmuştur. 1950 yılına kadar il içi göç ve mevsimlik isçi göçü ile
karşılaşılan ülkemizde, bu yıllarda başlayan ekonomik canlanma ile il dışı göç ortaya çıkmıştır.
1950’den sonra tarımda kaydedilen gelişmeler ile birlikte karayolu, liman, hidroelektrik santrallerin
inşası, sanayi bölgelerinin oluşturulması ve yeni is sahalarının açılması gibi faktörler iç göçü
tetiklemiştir. Türkiye’de iç göçün başlamasına etki eden temel faktörleri nüfus artısı, tarım tekniklerinin
gelişmesi, parçalanan tarımsal alanlar, erozyon, arazi kamulaştırma çalışmaları, kalkınma projeleri,
imalat sektörünün gelişmesi, ulaştırmanın gelişmesi, huzursuz ortam ve deprem olarak sıralayabiliriz
(Pazarlıoğlu,2007).
Özellikle 1950’lerden itibaren ulaşım olanaklarının yaygınlaşması, kapalı ekonomilerden pazar
ekonomisine geçilmesi ve tarımda artan ölçüde modern yöntemlerin uygulanması gibi nedenler kırda
biriken işgücü fazlasının yavaş yavaş kentlere akın etmeye başlamasına yol açmıştır. Bu durum
toplumsal bir değişme sürecini başlatırken, geleneksel işbölümünü de değişime uğratmış ve kendi
işgücüne ihtiyacın azaldığını ya da çalışmasının karşılığını alamadığını düşünen kır nüfusunun büyük
bölümünün yeni çalışma alanları bulmak ve daha iyi koşullarda yaşamak amacıyla kentlere göç etmesi
hızlanmıştır. Bu anlamda göç ve kentleşmenin işgücünün yer boyutunda yeniden dağılımı sağlayan ve
yeni bir işbölümü organizasyonunun kurulmasına katkı da bulunan toplumsal bir olgu olduğu
vurgulanmaktadır (Yüceol, 2011).
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1950-1960 döneminin temel özelliği, göç alan yerlerin günümüzde metropol alan olarak
tanımlanan iller olmasıdır. İstanbul dışındaki iller çevrelerinden göç alırken, İstanbul uzak alanlar için
çekim merkezi olmayı sürdürmüştür. Diğer yandan, bu dönemde uygulanan ekonomik politikalar
sonucu, yabancı sermaye gelişi hızlanmış, tarımsal üretim artmış, ticaret kesimi kredileri bollaşmış,
kentlerde küçük ve orta boy işletme sayısı artmıştır. Ayrıca, bu dönemde göç edenler daha çok erkek
nüfustur. Kentsel alanların kendi yapılarının ve bu yapılardaki dönüşümlerin iç göçe damgasını vurduğu
dönem, 1960 ile 1980 arasındaki dönemdir. Sanayi toplumu olma yolunda hızlı bir ilerleme
kaydedemeyen Türkiye’de, kentsel alanlar, hızla akan kırsal nüfusu aynı hızla emme gücüne sahip
olamamışlardır. Hem kırsal alanlardan akan işgücünü istihdam edecek sanayi aynı hızla gelişmemiş,
hem de kentsel alanlar gelen nüfusu barındıracak konut oluşumunu sağlayamamıştır. Sonuç olarak
gecekondularda yaşayan ve ikincil ekonomik sektörlerden geçimini sağlamaya çalışan bir göçmen
kitlesi, kent nüfusunun ağırlıklı bir parçası haline gelmiştir. Bu göçmen kitlesi, oluşan göç ağı ile birlikte
göç dalgalarının sürekliliğini sağlamıştır (Öztürk ve Altuntepe,2011).
Türkiye’nin içinden geçtiği bu ekonomik ve toplumsal dönüşümle (İçduygu, 2014), özellikle
tarımdaki hızlı makineleşme, kırsal kesimdeki ekonomik yapıyı oluşturan toprak nüfus dengesizliğini
doğurmuştur. Üretim dışı kalan işgücü, özellikle genç nüfus, yeni geçim kaynakları ve yaşam alanları
bulmak üzere kentlere göç etmeye başlamıştır. Köyler önce yavaş sonra hızla büyük kentlere akmaya
başlamıştı (http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012 /06/Turkiyede_gocler_9.11.01.pdf Ekonomik direncini
kaybeden küçük toprak sahibi köylüler göç etmeyi tercih etmiş; diğer yandan tarım sektöründe ayakta
kalmaya çalışan küçük toprak sahibi köylü yeni arazi ve makine almak gibi masraflardan kaçınmak için
ek gelir arayışı içine girerek tarıma olan bağımlılığını kırmaya çalışmıştı. Bu ek gelir arayışı çoğu zaman
hane halkından birinin göç etmesiyle sonuçlanmıştı. Kır ve kent arasındaki iş olanakları ve maaşlar
arasındaki uçurum ve kentte sosyal imkanların kırsal alanlarla karşılaştırılamayacak kadar fazla oluşu
içgöçü hızlandırmış ve zamanla oluşan sosyal ağların da etkisiyle içgöç daha da artmıştı. Böylece bu
yıllar köyden ve köylülükten hızla kopma dönemi olarak da özetlenecek bir dönüşüme tanıklık etmişti
(İçduygu,2014).
İçgöç olgusunu anlatırken sadece kırsal kesimden kentsel yerleşim merkezlerine doğru olduğunu
söylemek yanlış bir ifade olmaktadır. İçgöç olgusu çok yönlü bir olgu olmakla beraber kentsel
merkezlerden diğer kentsel alanlara da içgöç eyleminin gerçekleştiğini görmekteyiz. Türkiye örneği göz
önüne alındığında içgöç olgusu 1950’li yıllar sonrasında ivme kazanmış 1970’li yıllardan sonra kentsel
yerleşim merkezleri arasında gelişen içgöç olgusu ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Kentsel yerleşim
merkezleri ilk etapta yakın kırsal kesimlerinden içgöç almış, daha sonra farklı kentsel merkezlere göç
vermiştir. Göçerlerin ilk olarak gittikleri kentsel alanlardan, daha sonra daha gelişmiş sanayi
merkezlerine göç ettikleri görülmektedir (Özdemir,2008).
1960-1965 yılları arasında göç eden nüfus oransal olarak en yüksek seviyesine ulaşmış ve bu
dönemde 4 milyona yakın kişi (toplam nüfustaki payı %16.1) göç etmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT) tarafından 2008 yılında yayınlanan “Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri”
araştırmasına göre 1965-1970 döneminde 3.2, 1970-1975 döneminde 3.4, 1975-1980 döneminde 2.7,
1980-1985 döneminde 2.9, 1985-1990 döneminde 4.1, 1995-2000 döneminde ise 4.8 milyon kişi başka
illere göç etmiştir. Türkiye genelinde 1975-2000 döneminde, toplam nüfus içinde göç eden nüfusun payı
artış eğilimi göstermiştir. 1975-1980 döneminde nüfusun %9.3’ünü oluşturan 3.6 milyon kişi göç
etmişken, 1995-2000 döneminde nüfusun %11’ini teşkil eden 6.7 milyon kişi göç etmiştir. İller
arasındaki göçlerin toplam nüfus içindeki payının değişimi incelendiğinde ise, 1965-2000 döneminde
beşer yıllık dönemler itibariyle 2.7 ile 4.8 milyon arasında, toplam 21.1 milyon kişinin göç ettiği
görülmektedir. 1965-1970 döneminde her yüz kişiden 10.7’si iller arasında göç ederken, zaman içinde
göç hızlarında azalmalar gözlenmiş ve 1980-1985 döneminde %6.5’e kadar düşmüştür. Ancak, 19852000 döneminde göç oranında 1970’li yıllar seviyesi kadar olmasa da bir yükselme gözlenmiş ve 19952000 döneminde her yüz kişiden 7.9’u iller arasında ikametgahını değiştirmiştir (Bülbül ve Köse,2010).
Sayısal büyüklüklere bakıldığında 1995–2000 yılları arasında en çok göç alan ilk üç il sırasıyla
İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. İncelenen dönemde sayısal büyüklüklere göre en fazla göç veren illerin
yine sırasıyla İstanbul Ankara ve İzmir olduğu görünmektedir. Bununla birlikte net göç hızına göre en
fazla göç alan iller sırası ile Tekirdağ, Muğla ve Antalya’dır. Nüfus sayımı sonuçlarına göre, bu illerin
istihdam oranlarının Türkiye ortalamasından 5 ila 12 puan yüksek olmasından hareketle, istihdam
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olanağı yaratılan şehirlerde hem dışarıya göçün az olduğu, hem de bu şehirlerin dışarıdan göç aldığı
söylenebilir (Bahar ve Bingöl,2010).
Ayrıca is arama ve bulma göçün en büyük nedenlerinden biridir. İller arası göç eden nüfusun
%20’si iş arama-bulma, %13’ü tayin ve atama nedeniyle göç etmiştir. Eğitim nedeniyle göç edenler
%12 iken, aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç edenler %26, güvenlik nedeniyle göç edenler
%1’dir (Bahar, Bingöl,2010).
Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere göç hareketleri genellikle ekonomik,
sosyal ve siyasal nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Literatürde ileri sürülen teorik göç yaklaşımlarının en
genel ve önemli hipotezi, bölgeler veya ülkeler arasındaki sosyoekonomik eşitsizliklerin göç
hareketlerinin itici gücü olduğudur. İşsizlik, iş olanağı olmaması, kazancın yetmemesi ve genel olarak
gelir dağılımındaki dengesizlikler, göçün ekonomik nedenlerini oluşturmaktadır. Türkiye’de insanların
büyük çoğunluğu ekonomik nedenlerle göç etmektedirler (Bülbül ve Köse,2010). Bundan dolayı, gerek
yerel ve gerek kişisel boyuttaki gelir dengesizliğinin iç göç olgusunun en önemli nedeni olduğu
görülmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre net göç veren illerden diğer illere göç eden her 100 kişiden
yaklaşık 25’i yerleşim yerlerini ekonomik nedenlerle terk etmektedirler. Duruma net göç alan iller
açısından bakıldığında ise, iç göç kararının, daha çok göç alan yerlerdeki yüksek gelir düzeyinden
etkilendiği görülmektedir (Şen,2014).
Nitekim ülkemizde de içgöçün en önemli nedeni bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarıdır.
Ekonomik, sosyal ve doğal kaynakların dağılımı bakımından yaşanan dengesizlikler içgöçün yönünü
belirleyen en önemli unsurlardan bazılarıdır. Kalkınma planlarıyla giderilmeye çalışılan bu
dengesizlikler, coğrafi şartlar, nüfusun yapısı, okullaşma oranı GSYİH içindeki bölgenin oranı gibi
birçok faktörden kaynaklanmaktadır (Öztürk, 2007).Bundan dolay da Türkiye’de içgöçlerin yönü
çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Batı bölgelerinin kent merkezlerine doğru
olmuştur. 2012 yılı net göç hızına göre en fazla göç veren ilk beş illin dördünün (Ağrı, Muş, Kars ve
Siirt) Doğu illerinin olması hiç de şaşırtıcı değildir (Tablo 9.2).
Son olarak Türkiye’deki iç göç hareketlerini sadece sanayileşme süreci ile açıklamak mümkün
değildir. İç göç hızı, itici ve çekici güçlerin etkisi altında meydana gelen bir nüfus hareketidir
(Şen,2014). Türkiye’nin özel şartları düşünüldüğünde, göçü doğuran genel sebepler şöyle sıralanabilir
(Öztürk, Altuntepe,2008):
- Genel nüfus içinde genç yaş grubunun kalabalık oluşu.
- Tarım kesiminde görülen açık ve gizli işsizlik ve yanlış tarım politikaları.
- Eğitim durumunda ve hayat tarzında görülen iyileşme ve ilerleme (kişilerin eğitim seviyesi ve
göç etme olasılığı arasında olumlu bir korelasyon vardır)
- Eğitim yoluyla meslek edinme.
- Refahın artışı.
- Ekilecek arazinin darlığı ve miras yoluyla toprağın parçalanması.
Tablo 9.2. Net Göç Hızına Göre En Fazla Göç Alan ve Veren
İlk Beş İl-2012
Göç alan iller
Çankırı
Ordu
Karabük
Çanakkale
Tekirdağ
Göç veren iller
Ağrı
Muş
Yozgat
Kars
Siirt

Toplam
Nüfus

Aldığı Göç

Verdiği Göç

Net Göç
(%o)

184.406
741.371
225.145
493.691
852.321

17.050
48.240
13.510
23.252
42.155

10.609
26.595
8.444
14.374
28.042

35.5
29.6
22.8
18.1
16.7

552.404
413.260
453.211
304.821
310.879

12.856
9.914
14.646
9.706
8.823

27.984
20.646
24.525
16.185
14.628

-27.0
-25.6
-21.6
-21.0
-18.5

Hızı

Kaynak:Şen,2014
- Tarımda makineleşme.
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- Kan davaları, can ve mal güvenliğinin zedelenmesi.
- Geniş aile otoritesinden kurtulma eğilimi.
- Ulaştırma ve haberleşme ağının genişlemesi ile kitle haberleşme araçlarının etkinliğinin artması.
Kavramsal çerçevenin başından bu yana vurgulandığı gibi, göç bir süreçtir. Bu süreç zaman ve
mekân, neden ve sonuç, gibi birçok boyutun içinde barındırdıkları değişkenler, bu değişkenlerin yapısı
ve karmaşık etkileşimleri nedeniyle de karşımıza farklı farklı biçimlerde çıkmaktadır. Göç sürecinin bu
hareketli yapısı göçle ilgili yapılacak her türlü çalışmanın yanı sıra, sürecin anlaşılmasını ve
yorumlanmasını da zorlaştırmaktadır. İçgöç süreci de ülkelerin, bölgelerin, köylerin kendi özgün
konumlarından beslendiğinden sürecin net açıklamaları bazen mümkün olmayabilir. Göçler, yönü
itibariyle iç ve dış göçler olarak iki şekilde ele alınmaktadır (Taş ve Özcan,2013).

9.6.2. Türkiye’deki Dış Göç Hareketleri
Göçün sınırları olmadığını ve tüm dünyada yüzyıllar boyu çok çeşitli nedenlerle göçler olduğunu
biliyoruz. Bu nedenlerden en önemlileri savaşlar, doğal yıkımlar ve ekonomik yaşam için yeni
arayışlardır. Geçen yüzyılın ikinci yarısında yığınsal olarak Kuzey Avrupa'ya yönelik işçi göçünden
Türkiye de önemli ölçüde payını almıştır (http://ahmetsaltik.net /arsiv/2012/ 06/
Turkiyede_gocler_9.11.01.pdf).
Türkiye uluslararası emek piyasalarında önemli bir işgücü arzcısı konumundadır. Ülkemizden
yurtdışına ilk defa 1961 yılında iş ve işçi bulma kurumu aracılığıyla Federal Almanya’ya işçi
gönderilmiş, daha sonra emek göçü diğer Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. Bu dönemde Avrupa
ülkelerinin işçi talep etmesi II. Dünya Savaşı sonrasında bu ülkelerin amaçladıkları hızlı kalkınmayı
sağlayacak emek faktörüne sahip olmamasından kaynaklanmıştır (Biçerli,2013). Batı Avrupa
ülkelerinin o yıllardaki tipik özelliği, yavaş artan bir nüfus yapısı ve işgücü yapısına karşın, çok hızlı
büyüyen ve hızla gelişen bir ekonomik yapıya sahip olmasıydı. Bu orantısızlık nedeni ile ekonominin
ihtiyaç duyduğu işgücünün arzı sorunu nedeni ile mümkün olduğunca emek yoğun yatırımlar yerine
sermaye ve teknoloji yoğun yatırımlara yönelmişler, ancak buna rağmen yine de önemli miktarda işgücü
ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Yıldırımoğlu,2005).
Gelişmiş kapitalist merkezlerin emeğe duyduğu ihtiyaçla, nüfus artışı yüksek olan az gelişmiş
çevre ülkelerdeki yüksek işsizlik oranları, Anadolu’dan Berlin’e ya da Cezayir’den Paris’e farklı göç
yollarının oluşmasına kaynaklık etmiştir. Sonuç olarak, Avrupa’nın işgücü talebi önceleri Avrupa’nın
güneyindeki İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerden karşılanmış, takip eden yıllarda göçmen işçiler
Cezayir, Finlandiya, İrlanda, Fas, Tunus, Türkiye, Yugoslavya, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi
farklı coğrafyalardan Avrupa’ya göç etmiştir (İçduygu,2014).
Türkiye’nin bilinen göç gönderme süreci 1960’ların başından itibaren başlamış ve özellikle
1970’lerde önemli sayıda göçmen Avrupa ülkelerine özellikle de Batı Almanya’ya göç etmiştir (Bakırtaş
ve Kandemir,2010). Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine özellikle Almanya'ya göç edenlerin sayısı
1970'lerin ilk yarısında en yüksek düzeyine ulaşmış fakat ikinci yarsında, bu ülkelerde görülen
ekonomik sıkıntılar nedeniyle duraklamıştır. İzleyen dönemde Türk işçileri Orta Doğu ülkelerine
yönelmişlerdir. 1990'lardan sonra ise Rusya ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri, yeni çalışma
olanakları sağlayan ülkeler olmuştur (Tansel,2012).
2010 yılı itibariyle yurtdışında 1.192.784 işçi olmak üzere 3.765.175 vatandaşımız yaşamaktadır.
Türk işçilerinin en fazla Avrupa ülkelerinde(%75)yaşadığı, bu ülkeler içinde Almanya’nın yurtdışındaki
işçi varlığımızın yaklaşık %40’ını barındırdığı görülmektedir (Biçerli,2013).
Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göçün nedenlerini itici ve çekici faktörler olarak
sınıflandırmak mümkündür. İtici faktörler olarak yüksek işsizlik, istihdama geçişte uzun süreler olması,
istihdamın niteliği ve bölgesel farklılıklar (Tansel,2012), gelir seviyesinin düşüklüğü, çalışma
koşullarının zorluğu ve iş hayatındaki belirsizlikler sayılabilir. Buna karşılık Avrupa Birliği ülkelerinde
gelir seviyesinin hem daha yüksek standartta tüketime hem de tasarrufa imkan sağlaması çekici faktör
olmuştur. Nitekim Merkez Bankası tarafından yapılan bir anket çalışmasında gelir seviyesi ve işsizlik
itici faktörler, tasarruf yapma arazi-bina satın alma, iş kurma, bilgi artırma ve ülke görme ise çekici
faktörle arasında yer almaktadır. 1980’li yılların ilk yarısına kadar AB ülkelerine yönelik Türk işgücü
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hareketine yol açan nedenler arasında itici faktörler hakimken,1980’li yılların ikinci yarısından sonra
çekici faktörlerin ön plana çıktığı gözlenmektedir (Biçerli, 2013).
Türkiye’den yurtdışına yapılan işgücü göçünde başlangıçta niteliksiz işçiler ağırlık taşırken,
ilerleyen yıllarda emek talep eden ülkeler daha çok nitelikli işgücü talep etmeye başlamışlardır. Bu yönü
itibariyle Türkiye’den yabancı ülkelere işgücü akımının beyin göçünden çok adale gücü taşıdığı
söylenebilir. Bu konuda gelişme de, bir başka gözlem, emek göçünün göç alan ve göç veren ülke
ekonomilerine etkileri konusunda da değindiğimiz gibi, başlangıçta işçi olarak yurtdışına çıkan işçilerin
zamanla müteşebbis konumuna geçmeleridir (Biçerli, 2013).
Tablo 9.3'de da görüldüğü gibi göç sürecinin ilk başlarında giden iş gücü içinde kalifiye işçilerin
oranı %30’lar civarında olmuştur. Bu oran işçi alımının durdurulduğu 1975 sonrası dönemde %50’leri
geçmiştir. Çünkü kriz sonrası dönemde dış ülkelere gönderilen göçmen sayısı azalırken, göç edenlerin
önemli bölümünü vasıflı işçiler oluşturmuştur. Bu süreçte Avrupa ve ABD vasıflı iş gücü talebinde
birbiriyle yarışırken vasıfsız işçi alımı durma noktasına gelmiştir. Vasıflı iş gücü kaybı ülkemizi çok
olumsuz yönde
Tablo 9.3. Türk İş Kurumu Aracılığıyla Yurt Dışına Giden Göçmenlerin Durumu (1964–1980)
Yıllar
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1977
1976

Toplam
66.176
55.520
34.410
8.855
43.204
103.975
129.57
88.442
85.229
135.820
20.211
4.419
10.558
19.084

Kalifiye Göçmen Oranı(%)
25
30,04
28
24,5
27,0
35,7
33,7
43,7
34,9
51,2
72,8
73,4

Kaynak: Bakırtaş, Kandemir, 2010
etkilemiş, yeri dolmayan vasıflı iş gücü açığı ücretleri artırmış, üretimin azalmasına yol açarak adeta
yüksek enflasyona davetiye çıkartmıştır. Diğer taraftan işçi maliyetlerindeki artış dış rekabet gücünü de
düşürmüştür (Bakırtaş ve Kandemir,2010).
Bunun yanında, son yıllarda beyin göçünün etkisinde kalan ülkelerden biridir. Türkiye'de beyin
göçü 1960'larda özellikle doktor ve mühendislerin Avrupa ülkelerine göç etmeleri ile başlamıştır. Bu
kişiler eğitimlerini Türkiye'de almış profesyonellerdi. Yakın zamanda beyin göçü, yüksek eğitim almak
amacıyla yurtdışına giden ve eğitimleri bittikten sonra geri dönmeyen öğrenciler biçiminde
gerçekleşmektedir. Son yıllarda, Türkiye'den beyin göçü konusu, görsel ve yazılı medyada, hem
araştırmacıların hem de yöneticilerin ve politika yapıcıların dikkatini çekmiştir. ABD'deki göçmen Türk
grubu bu ülkedeki göçmenler arasında en eğitimli gruplardan biridir. ABD'deki göçmen Türkler
arasında yüksek eğitimli olanların oranı Türkiye'deki yüksek eğitimlilerin oranından çok daha yüksektir.
UNESCO kaynaklarına göre 2006'da yurtdışında okuyan 52.000 Türk öğrenci vardır ve Türkiye ABD'ye
yükseköğretim için en çok öğrenci yollayan ilk 10 ülke arasındadır (Tansel,2012).
Ülkedeki politik istikrarsızlıklar, düşük ücretler ve iş bulmadaki sınırlılıklar gibi faktörler yurt
dışına giden öğrencilerin dönmeyerek orada yaşamayı tercih etmesine yol açmaktadır. Özellikle geçmiş
birkaç yıldır, vasıflı profesyoneller ve üniversite mezunlarının Avrupa ve Bağımsız Devletler
topluluğuna yoğun olarak gittiği görülmektedir. Başlangıçta çoğu erkeklerden oluşan 20–35 yaşları
arasındaki ve üçte biri yetenekli işçilerden oluşan grup, ailelerini ülkede bırakarak göç etmişlerdir.
180.000 göçmen 1963–1966 yılları arasında Batı Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya’ya göç
etmiştir. 1970’lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte Almanya ve Hollanda göçmen işçi alımını
durdurmuştur. Buna karşın özellikle Almanya ve Hollanda başta olmak üzere bu ülkelerin göçmen işçi
talebi öğretmenler gibi vasıflı iş gücü üzerinde yoğunlaşmıştır (Bakırtaş ve Kandemir,2010).
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Türkiye, Dünya’da beyin göçü en fazla olan 34 ülke içinde 24. sırada yer almakta olup, maalesef
iyi eğitim gören yüz kişiden 59’unu elinden kaybetmektedir. Beyin göçü küreselleşen Dünyada da
önemli bir sorundur. Beyin göçünün fazla verildiği ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Birleşik
Devletler Topluluğu, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Mısır, Nijerya, Türki Cumhuriyetler vs.
de vardır. Önemli ölçüde beyin göçü alan ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, G. Afrika,
Almanya, Fransa vs gibi ülkeler vardır. Yapılan bir ankete göre ülkemizde gençlere göre Türkiye’nin
en önemli sorunları %38 siyası istikrarsızlık, %31 beyin göçü ve istihdam, %24 ekonomik krizler.
Maalesef siyaset ve iş dünyası Türkiye’de beyin göçüne duyarsızdır. Beyin göçü çoğunlukla gençlerin
sorunudur. Yurt dışında önce eğitim/kariyer, sonra iş ve eş arayan gençlerimizin bir kısmı da
Üniversitelere giremediğinden yurt dışına okumayı tercih etmektedir. Öğrencilerimizin gelişmiş
ülkelerde yükseköğretim görmeleri tabii ki yararlıdır. Ancak eğitim kalitesi düşük ülkelere öğrenci
gönderilmemesinde de yarar vardır. Yurt dışında eğitim gören ve yurda dönen yetişmiş beyinlerin de
döndüklerinde ülkemizde iyi değerlendirilmesi ve olanaklar sunulması ve kıt kaynakların heba
edilmemesi gerekmektedir. Beyin göçünün ülkemize maliyeti çok yüksektir. Ülkemizin nitelikli
BEYİN KAYBI VE BEYİN KÜSMESİ lüksü yoktur (Kaya, 2009).
Türkiye dışarıya göç veren bir ülke olarak bilinmekle birlikte 1980'lerden itibaren yüksek
oranlarda göç alan bir ülke olmuştur. 1975-1995 döneminde 1,3 milyon göç alarak dünyada en çok göç
alan dokuzuncu ülke olmuştur (Tansel,2012). Son yıllarda ekonomik ve siyasal olarak görece istikrarlı
bir konum elde eden Türkiye, çevre ülkelerden gerek ekonomik gerekse siyasal kaynaklı göçlere maruz
kalmaktadır. TÜİK'in 2000 yılında yaptığı Genel Nüfus Sayımında yurt dışından gelen göç ile ilgili
bilgiler toplanmıştır. Bu kaynağa göre 1995-2000 döneminde yurtdışından toplam 234 bin kişi gelmiştir.
Bu nüfusun toplam nüfus içindeki payı binde 3,8'dir. 1980-1985 döneminde göç ile gelen nüfusun
toplam nüfus içindeki payı ise binde 9,2 ile daha yüksektir. Göç edenlerin %31,5'i Almanya'dan,
%11,7'si Bulgaristan'dan ve %5,9'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmiştir. 1995- 000
döneminde yurt dışından göç edenler genç ve eğitimlidir. Göç edenlerin yaklaşık yarısı 20-39 yaş
grubundadır. Göç edenlerin %41'i lise ve dengi veya yükseköğretim mezunudur. Ayrıca, bu dönemde
göç eden 15 yaş ve üzeri erkek nüfusun işgücüne katılım oranı %69,59 ile yerli erkek nüfusun işgücüne
katılım oranına yakın olmakla birlikte, kadın nüfusun işgücüne katılım oranı %41,15 ile yerli kadın
nüfusun işgücüne katılım oranından çok daha yüksektir (TÜİK, 2005, aktaran Tansel,2012).
Uluslararası işçi göçleri, son yılların en önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal olaylarının
başında gelmektedir. Gerek işçi alan ve gerekse işçi gönderen ülkelerce başlangıçta salt ekonomik yönü
ve önemi ile değerlendirilen bu işgücü alışverişi, birçok ağır sosyal ve uluslararası sorunu da birlikte
doğurmuştur. Kuşkusuz, göçmen işçilerin ve ailelerin karşılaştığı tüm sorunların temelinde, onları göçe
zorlayan ekonomik darlıklar ve bunların etkileri yatmaktadır. Bu ekonomik sorunlar sürdükçe ve işçiler
yabancı ülkelere göç etmeyi ya da göçtükleri ülkede daha uzun süre kalmayı bir çözüm olarak kabul
ettikleri sürece, toplumsal sorunların giderilemeyeceği açıktır. Bu yüzden, işgücü göçünün sosyal yönü,
ekonomik ve siyasal yönlerinden ayrı olarak ele alınamaz (http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/06/
Turkiyede_ gocler_ 9.11.01.pdf).
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10. BÖLÜM: TOPLU PAZARLIK VE TOPLU PAZARLIK MODELLERİ
Yazar: Fatma Fidan
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10.1.Toplu Pazarlık Kavramı
§ Toplu pazarlığın tanımı: Toplu pazarlık (collective bargaining), ülkeden ülkeye değişen, dar ve
geniş anlamda kullanılan bir kavramdır. Toplu pazarlık kavramı ilk kez Sidney ve Beatrice Webb’ler
tarafından 1891 yılında İngiltere’de kullanılmıştır. Webb’lere göre toplu pazarlık, “bir tarafta işçi
sendikası diğer tarafta işveren ya da işveren kuruluşunun yer aldığı, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin
olarak yapılan pazarlık ve görüşmeleri ifade eder”. Toplu pazarlık sendikaların en önemli fonksiyonu
olarak ele alınmıştır.
20 yüzyıl sonrasında yaygınlık kazanan11 toplu pazarlık sistemi, sanayileşme sürecini
demokrasinin varlığına hür ve bağımsız sendikacılığın siyasal düzeninin vazgeçilmez bir kurumu olarak
kabul edilmesine bağlı olarak gelişmiş, ulusal ve uluslararası anlamda düzenlenmiştir. ILO’nun12
1949 tarihli, Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin
Uygulanmasına Müteallik Sözleşme (No. 98), “toplu pazarlık, işveren veya işveren örgütü ve işçi
örgütleri arasında, toplu anlaşma yoluyla çalışma koşulları ve kullarını düzenlemek yoluyla gönüllü
müzakereler” olarak tanımlanmaktadır (Silva,1996).
En genel ifadeyle çalışma koşullarının belirlenmesi ve sistemleştirilmesi yöntemi olarak ifade
edilen toplu pazarlık, taraflar arasındaki ilişki ve mücadeleyi kurumsallaştıran bir mekanizmadır (Fidan
2003). Toplu pazarlık, çalışma ilişkilerinde tarafların kendi iradeleri ile gerçekleştirdikleri anlaşmalar,
ekonomik haklar ve çalışma koşulları açısından olumlu bir uzlaşma mekanizmasıdır.
Toplu pazarlık, sendikaların başta ücret olmak üzere, çalışma koşullarını belirlemek ve işveren
karşısında işçilerin temsil etmek amacıyla yer aldıkları temel bir faaliyet alanıdır. Bu yolla işverenlerin
tek taraflı kural koyma yetkisi kısıtlanmakta, çalışanlara da kendi çıkarlarını koruma doğrultusunda
kararlara katılma hakkı tanınmaktadır. Diğer taraftan, işveren açısından da işyerindeki verimlilik ve
sosyal barışın sağlanmasında toplu pazarlık sonucu ulaşılan uzlaşmanın da önemi büyük olmaktadır.
Kapitalist sistemde emek ve sermaye arasında var olan çıkar çatışması toplu pazarlık yoluyla
sistemleştirilmiştir.
Toplu pazarlığı diğer kural koyma yöntemlerinden ayıran temel özellik, kuralların taraflar
arasında ortaklaşa yapılmasıdır. Toplu pazarlık başta ücret olmak üzere diğer istihdam koşullarının
belirlendiği süreç olması yanında karşıt çıkarları temsil eden tarafları içeren bir süreç olarak, bu çıkar
çatışmasını kurumsallaştıran ve çözüm sağlayan etkili bir araçtır. Aşağıda da görüldüğü gibi toplu
pazarlık farklı işlevleri olan bir olgular bütünüdür.

Doğup-büyüme aşaması (1840-1930 arası dönem): Sendikaların ve toplu pazarlığın doğduğu ve geliştiği dönemdir.
Gelişmeye başlama aşaması (1930 krizi ve II. Dünya savaşı arası dönem): ABD’de başkan Roosvelt’in New Deal sistemi ile
sendikacılık ve toplu pazarlık gelişmiş, otoriter ülkelerde duraklama sergilemiştir.
Gelişme aşaması (II. Dünya savaşı sonrası ve 1980 arası dönem): sendikacılık ve toplu pazarlığın en fazla gelişim sergilediği
dönemdir. Bu dönemde toplu pazarlığın kapsadığı işgücü artmış ve toplu pazarlığın içeriği genişlemiştir.
Gerilemeye başlama aşaması (1980 ve 2000 arası dönem): küreselleşme, yeni ekonomi ve artan rekabet sonucu
sendikacılığın ve toplu pazarlığın gerileme dönemine girdiği bir evre olmuştur.
Gerileme aşaması (2000 sonrası dönem): Gerilemenin süreklilik kazandığı, kapsamının daraldığı ve içeriğinin farklılaştığı
aşamadır.
12 ILO’nun 1981 tarih ve 154 sayılı Toplu Pazarlığın Teşvikine Dair Sözleşmesinde Uluslararası Çalışma Örgütü toplu pazarlığı
şu şekilde tanımlanmaktadır: Bir tarafta bir işveren veya bir ya da birden fazla işveren örgütü ile diğer taraftan işçileri temsil
eden bir veya birden fazla işçi örgütü arasında, çalışma koşulları ve istihdam ilişkisinin belirlenmesi, ve /veya işçiler ve
işverenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, ve/veya işveren veya onların örgütleriyle işçilerin örgüt veya örgütleri arasındaki
ilişkileri düzenlemek konusunda giriştikleri bütün görüşmelerdir (md.2).
11
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Günümüzde toplu pazarlık ekonomik ve sosyal konuları da içeren bir kavram olarak
kullanılmakla birlikte, toplu pazarlığın tarafları açısından anlamı farklılaşmaktadır. İşveren açısından
çalışma, kural ve koşullarını belirlenmek amacıyla sendika ile yaptığı müzakeredir ve iş barışının,
anlaşma ve uzlaşmanın sağlanması, dolayısıyla iş barışının tesis edilmesi açısından. İşçi tarafı açısından
çalışma koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olma, kararlara ve yönetime katılma, kendi çıkarlarını
savunma açısından önemlidir. Toplu pazarlık mücadele ve anlaşmazlığı diyalog ve uyuşmaya çeviren,
diyalogu uzlaşma yoluyla kurumsallaştıran katılımın bir formudur. Toplu pazarlığın diğer işlevleri
şunlardır:
- Toplu pazarlık rekabetçi değil, temelde tamamlayıcı bir süreçtir.
- Bir sanat olarak insan ilişkilerinin ileri bir türüdür.
- Endüstriyel çatışmaları çözmeye yardımcı olur, karmaşık konuların iki taraflı çözümüne imkan
verir.
- İhtilafların adil çözümünü ve güvenceyi tesis eder.
- Endüstride istikrarlı barışı kalıcı kılmak ve çatışmadan kaçınmak için istihdam koşullarında
standartlaşma sağlar.
- Çalışma koşullarının normlarını ve adil ücret oranlarını belirler.
- İşletme yönetiminde etkinliği sağlar ve endüstride refahı ve istikrarı arttırır.
- İşçi çıkarlarını kolektif eylem yoluyla çözer.
- İşçi –işveren ilişkilerinde karşılıklılığı sağlar.
§ Toplu pazarlığın unsurları : Toplu pazarlık zaman içinde kapsam olarak genişlediği gibi
taraflar arasındaki ilişkileri geliştirme, kural belirleme, sorunları çözme ve ortak karar alma
mekanizması olarak kendine özgü bir yapıya kavuşmuştur. Bir tarafta sendika diğer tarafta ise işveren
ya da işveren örgütünün yer aldığı ücret ve çalışma koşullarına ilişkin yapılan pazarlık ve görüşmeler
olan toplu pazarlığın unsurları şunlardır:
- İşçilerin temsilcileri aracılığıyla yer aldığı toplu bir harekettir: Toplu pazarlık mekanizmasının
var olabilmesi için işçi tarafının örgütleri olan sendikalar tarafından temsil edilmesi ve toplu hareket
edilmesi gerekir. Bu anlamıyla işçi tarafının örgütleri olan sendikalar aracılığıyla yapılan toplu pazarlık
bireysel sözleşmelerin yerini almıştır.
- İşçilere işverenle pazarlık yapma gücü sağlar: Toplu pazarlığın en önemli amacı taraflar
arasındaki güç dengesinin sağlanmasıdır. Toplu pazarlık işçi tarafına işveren ile ücretler ve çalışma
koşullarını düzenleme ve geliştirme için pazarlık yapabilme gücünü sağlamaktadır.
- Kurumsal bir nitelik taşır ve örgütlülüğü içerir: Toplu pazarlıktan söz edebilmek için işçi
tarafının tüzel kişiliği ve sürekliliği olan bir örgüt, yani sendika tarafından temsil edilmesi zorunluluktur.
İşveren açısından böyle bir zorunluluk olmasa da merkezi pazarlıklarda ve işverenin sendika üyesi olma
durumunda örgüt tarafından temsil, işveren açısından da söz konusu olabilmektedir.
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- Esnek, dinamik ve mobil bir süreçtir: Toplu pazarlık; farklı aşamalardan oluşan, birbiri içine
geçmiş, sürekliliği olan ve karmaşık bir süreç olarak dinamik bir yapı sergilemektedir. Toplu pazarlık
temelde görüşme ve uygulama aşamalarından oluşsa da her iki aşama da farklı süreçleri içermektedir.
- Sürekli ve gelişim gösteren bir süreçtir: Toplu pazarlık süreklilik gösteren ve çalışma
yaşamında taraflar açısından gelişimi hedefleyen bir özellik sergilemektedir.
- Gönüllülük esasına dayalı formal bir mekanizmadır: Toplu pazarlık gönüllülük esasına dayalı
yapılıyor olsa da her ülkenin yasal ve sosyo-ekonomik koşullarına bağlı formal bir yapısı vardır.
§ Toplu pazarlık türleri :Farklı ülkelerde toplu pazarlık, işçi ve işveren sendikaları arasında ve
devletin de aracılığıyla ulusal düzeyde gerçekleşirken, bazı ülkelerde ise sektör ve işletme- işyeri
düzeyinde toplu pazarlığın söz konusu ülkeler de söz konusudur. Toplu pazarlık sürecinde ortaya çıkan
farklı toplu pazarlık alanlarının ve düzeylerinin tanımlanması ve bu çerçevede kullanılan kavramların
tartışılması özellikle önem taşımaktadır. Toplu pazarlık geleneksel olarak ulusal, sektör ve işyeri olmak
üzere üç farklı düzeyde yürütülmektedir. Bu toplu pazarlık düzeyleri, bölgesel toplu pazarlık, endüstri
düzeyinde toplu pazarlık, çok işverenli toplu pazarlık (multiemployer bargaining) kavramlarıyla ifade
edilmektedir (Reynolds, 1964).
§ İşyeri-işletme düzeyinde toplu pazarlık: İşveren veya işveren sendikası (sendikaya üye ise
işveren sendikası) ile işçi sendikası arasında yapılan pazarlıklardır ve bir işyeri veya bir işletmeye bağlı
birden çok işyerini kapsamaktadır (Avantajları ve dezavantajları Tablo 10.1'de verilmiştir).
§ Sektör düzeyinde toplu pazarlık : İşveren sendikası ve işçi sendikası ile örgütlü oldukları
sektör çapında gerçekleştirilen toplu pazarlıklardır (avantajları ve dezavantajları Tablo 10.2'de
verilmiştir).
Tablo 10.1
AVANTAJLARI
• İşçi-işveren arasında olumlu diyalog
• Tarafların birbirini tanıma imkanı
• Daha gerçekçi toplu pazarlık
• İşletme koşullarının daha fazla dikkate alınması
DEZAVANTAJLARI
• Taraflar arasında yakın ilişkiye bağlı düşük pazarlık
• Alanın küçüklüğüne bağlı işçi için düşük kazanım
• Yetersiz pazarlık gücü
• İşverenin güçlü olması
• Çok sayıda grev ve toplu sözleşmenin olması
• Sektörde işletmeler için farklı koşulların oluşması

Tablo 10.2
AVANTAJLARI
• Sektör çapında benzer çalışma koşullarının oluşması
• Kurumsallaşmış ilişkilerin yerleşmesi
DEZAVANTAJLARI
• Çok geniş pazarlık alanı
• Gerçekçi olmayan talepler
• İşletme büyüklüğünün faklı olmasına bağlı olarak küçük-büyük işletmenin aynı koşullara tabi olması
• Greve gidilmesinde sektörün tamamının etkilenmesi

§ Grup toplu (çok işverenli pazarlıklar) pazarlık : İşveren sendikası ve işçi sendikası bir sektörde
birden fazla işvereni kapsayan toplu pazarlıklardır. Grup toplu pazarlığı, toplu pazarlığın
merkezileşmesi; işyerlerinden uzaklaşarak sektör düzeyinde yapılmasının neden olduğu dezavantajları
nedeniyle ortaya çıkmıştır.
§ Ulusal düzeyde toplu pazarlık : Üst işçi-işveren örgütleri (örneğin konfederasyonlar) arasında
ikili veya işçi-işveren ve hükümet arasında üçlü olarak yapılabilmektedir. Yapılan araştırmalar
göstermektedir ki, toplu pazarlığın merkezileştiği ülkelerdeki ekonomik sonuçlar, endüstri düzeyinde
yapılan toplu pazarlıklara göre daha uygun sonuçlar ortaya koymaktadır (Uusitalo, 2005). Ortak
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pazarlık, endüstri düzeyinde pazarlıktan daha düşük ücret artışı ve daha düşük işsizliğe neden olur;
çünkü pazarlık yapıcılar pazarlığın sonuçlarının enflasyon ve işsizlik üzerindeki etkilerini dikkate
alırlar. Merkezi toplu pazarlığın faydalarına rağmen son yılarda toplu pazarlıklarda adem-i merkeziyetçi
bir yapıya doğru bir eğilim söz konusudur. Elişim daha çok işçi ve işveren örgütlerinin istekleri
sonucunda gerçekleşmektedir. Toplu pazarlık sisteminin daha az merkeziyetçi bir yapıya geçmesi
durumunda daha fazla istihdam elde edilebilmekte. Sektörler ve bölgeler arasındaki verimlilik farkları
da pazarlıkta merkezileşmenin azalmasını teorik olarak desteklemektedir. Merkezi anlaşmalar düşük
verimliliğin olduğu bölgelerde işsizliğin artmasına sebep olabilmektedir. Adem-i merkeziyetçi yapıdaki
pazarlıklar verimliliğe bağlı ücret yapılarıyla daha fazla etkinliği imkan verebilmektedir.

10.2.Toplu Pazarlığın Aşamaları
Toplu pazarlık, toplu görüşmelere hazırlık aşamasını da içeren ve pazarlık aşaması sonunda da
toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmasıyla sonuçlanan kurumsal, olağanüstü karmaşık ve dinamik sürecin
statik bir parçası ve sonucudur. Toplu pazarlık; pazarlık öncesi, pazarlık ve sözleşme/uygulama
aşamalarını içeren bir süreçtir.
Toplu pazarlık yetkili tarafların belirlenmesiyle başlayan ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması
ve uygulanması ile sonuçlanan süreklilik arz eden bir faaliyetler bütünü olarak temelde üç aşamadan
oluşmaktadır. Bunlar, şekil 10.1’de görüldüğü gibi “hazırlık”, “pazarlık” ve “uygulama” aşamalarıdır.
§ Toplu pazarlık için hazırlık aşaması: Hazırlık faaliyetleri, tarafların toplu pazarlıkla ilgili
olarak teklif ve taleplerini belirlediği ilk aşamadır.

Şekil 10.1. Toplu Pazarlık Süreci
Taraflar, sosyo-ekonomik kriterlere bağlı olarak taleplerini (işçi tarafı) ve tekliflerini (işveren tarafı)
oluştururlar. İşçi tarafı, özelikle “fiyatlar genel seviyesi” belirleyiciliğinde üyelerinin sosyo-ekonomik
koşullarını dikkate alarak taleplerini belirler. İşveren tarafı ise kârlılık, verimlilik ve maliyet analizlerine
bağlı olarak işçi tarafına ileteceği teklifleri tespit eder. Bu aşamada tarafların taleplerinin ve tekliflerinin
hem genel hem de tarafların ekonomik koşullarıyla uyumlu olması ve objektif ölçülere dayandırılması
toplu pazarlığın etkinliğini ve anlaşmayla sonuçlanma olasılığını arttırır.
Bu aşamada pazarlık sürecinde tarafları temsil edecek olan “pazarlık yapıcılar” belirlenir. Toplu
pazarlıkta görüşme aşaması daha çok taktik ve strateji mücadelesidir. Bu nedenle görüşme sürecinde
tarafları temsil edeceklerin ikna, iletişim becerisi yüksek ve pazarlık stratejilerini ve mevzuatı bilen
kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir.
Taleplerin ve pazarlık yapıcıların belirlenmesinden sonra taraflardan birisi diğer tarafı görüşmeye
çağırır. Çağrı işçi sendikası tarafından yapılabileceği gibi, işveren ya da işverenin üyesi bulunduğu
sendika tarafından yapılabilir. Toplu pazarlık çağrısına, çağrıyı yapan taraf toplu pazarlıkta ileri süreceği
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önerilerin bütününü ekler. Çağrının yapılmasından sonra taraflar arasında bir iletişim sağlanarak
görüşmelerin başlayacağı tarih ve yer belirlenir.
§ Görüşme ve pazarlık aşaması: Tarafların bir araya gelerek talep ve tekliflerini açıkladıkları ve
müzakere ettikleri aşmaya toplu görüşme denilmektedir. Toplu görüşme aşaması, toplu pazarlık
sürecinin en önemli bölümünü oluşturur. Çeşitli psikolojik yöntem ve taktiklerin uygulandığı toplu
görüşme aşaması, tarafların karşılıklı fedakârlıklarda bulunarak ve taviz vererek birbirlerine
yakınlaşarak anlaşması ile sonuçlanabileceği gibi; tarafların kendi taleplerinde direnmesi ve tavizde
bulunmaması sonucu uyuşmazlıkla da sonuçlanabilir. Görüldüğü gibi toplu görüşme sürecinin iki temel
sonucundan söz edilmektedir. Bunlar bir sözleşme yapılması veya uyuşmazlık varsa mevzuat
çerçevesinde öngörülen yollara başvurulmasıdır (Demirbilek, 1996).
Şekil 10.2’de görüldüğü gibi pazarlık sonucunda taraflar anlaşma sağlarsa toplu iş sözleşmesi
imzalanır. Taraflar uzlaşma sağlayamadığı durumda ise üçüncü kısım aşamalar denilen aracılık, hakem
(arbitration) ve arabulucu (mediation) aşamalarına geçilir.
Toplu pazarlık sürecinde arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamaması durumda başvurulan
süreç ise grevdir. Grev13, işçilerin topluca

Şekil 10.2. Toplu Pazarlık Süreci

çalışmamak suretiyle iş yerinde faaliyeti tamamen durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde
aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veyahut bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için
verdiği karara uyarak işibırakmalarıdır. Grevin anlamı ve önemi her ülkenin içinde bulunduğu politik,
sosyal ve ekonomik şartlara paralel bir görünüm taşımakta ve grevi düzenleyen mevzuat her ülkenin
sosyal, ekonomik ve politik yapısına göre farklılaşmaktadır. Grevin unsurları şöyledir;
- Eylemi yapanların işçi olması
- Toplu hareket edilmesi
13

Grev, Fransızca’da La Greva meydanına verilen addan gelmektedir. Grev yapmak tabiri, Parisli emekçilerin iş
aramak için bu meydanda toplanmaları karşılığında kullanılmıştır.1789’da Fransız İhtilali’nden sonra işçilerin bu
eylemleri grev olarak adlandırılmıştır.
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- Hak ve menfaat uyuşmazlığı yansıtması
- Geçici nitelikte olması
Grev kararının alınması, süresi ve uygulanma biçimlerine göre farklı grev türleri mevcuttur.
GREV TÜRLERİ
• Yasal ve yasal olmayan grevler
• Denetimsiz Grevler (Wildcat Strike)
• Dönen Grevler
• İşi Yavaşlatma
• Kısa Süreli Grevler
• Oturma Grevi
• Uyarı Grevi
• Dayanışma Grevi
• Genel Grev
• Hak grevi
• Çıkar grevi

İşçi tarafının grev silahına karşı işveren de lokavta başvurabilir. Lokavt, işyerinde faaliyetin
tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir
kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır.
§ Toplu iş sözleşmesinin imza ve uygulanması aşaması: Toplu pazarlık tartışma ve müzakereleri
ifade eden toplu pazarlık, işçi ve işveren taraflarının çalışma koşullarına ilişkin anlaşmayı ifade eden
bir prosedürdür.

10.3. Toplu Pazarlığın Konuları
Toplu pazarlıkların ve toplu pazarlıklar sonucunda bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin içerdiği
konular toplu pazarlık düzeyi, sendikaların pazarlık gücü, işgücünün yapısı, ekonomik yapı, yasal
düzenlemeler ve zaman gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Toplu pazarlıkta ele alınan ve
toplu iş sözleşmelerine içeriğini oluşturulan konular şu şekilde sınıflandırılabilir;
ÇALIŞMA KOŞULLARI
• Ücretler
• Çalışma süreleri ve saatleri
• Ara dinlenme süreleri
• İzinler
• Postalar
• Primler ve fazla çalışma ödeneği
• Çalışma saatleri
• Teşvik ödemeleri
ÇALIŞMA İLİŞKİSİNE BAĞLI FAKTÖRLER
• İşe alınma
• İş güvencesi
• Terfi
• Kıdem tazminatı
• Eğitim ve yetenek geliştirme
• İşgücü hareketliliği
• İşten çıkarılma
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ÇALIŞMA KOŞULLARINI ETKİİLEYEN FAKTÖRLER
• Taşerona iş verme
• Yatırımlar
• Teknolojinin değişimi
• Verimlilik

Sosyal Güvenlik
• Sağlık ve güvence
• Sigortalar
• Hastalık izni
• Emeklilik ikramiyesi
• Analık/babalık izni
SOSYAL YARDIMLAR
• Çocuk bakımı
• Kantinler
• Dinlenme
• Ulaşım
• Tatil ikramiyeleri
• Tıbbi yardımlar
• İşçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan yardımlar
ÇALIŞMA YAŞAMINI İYİLEŞTİREN FAKTÖRLER VE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri
• Fiziksel çalışma koşulları
• İş güvenliği
• Çalışma araçları, teknikleri ve pratikleri
• Denetim ve kontrol
• İş fonksiyonları
• Disipline ilişkin konular
• Çalışanların katılımı
TARAFLARIN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİ
• Yönetimin imtiyazları
• Sendika güvenliği14
• Sendikanın tanınması
• Sendika aktiviteleri ve sorumlulukları
• Yönetimin hakları
• Toplu iş sözleşmesinin süresi
• Toplu pazarlık tarafları ile hak ve sorumlulukları
• İhtilaflar
• Sözleşme koşullarının ihlali durumunda uygulanacak kurallar ve izlenecek prosedür

10.4.Toplu Pazarlık Stratejileri
Çalışma kural ve koşullarının tespiti amacıyla işçi ve işveren arasında sürdürülen görüşmeleri
kapsayan toplu pazarlık, tarafların iktisadi ve iktisadi olmayan istek ve tekliflerini içerir. Toplu pazarlık
çok farklı unsurların etkisini bünyesinde barındıran bir süreç olmasıyla da dinamik bir oluşumu ifade
etmektedir. Dolayısıyla bu unsurlardaki değişim toplu pazarlık sürecine de yansımaktadır. Toplu
pazarlık süreci tarafların amaç, beklenti ve taktiklerine göre şekillenmektedir. Taraflar, sahip olduğu
14

Kapalı işletme: Sendikanın işe alınacak işçilerin istihdam edilmeden önce sendikaya üye olması şart koşmasını
ifade eder.
Sendikalı işletme: İşe alınan işçinin en geç 30 gün içinde sendikaya üye olma zorunluluğunu ifade eder.
Üyeliğin sürdürülmesi: Toplu pazarlık sona erene kadar üyeliğin devam ettirilmesi taahhüdünü ifade eder.
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amaçlara ulaşabilmek için çeşitli taktik ve strateji ile toplu pazarlık sürecine dâhil olmaktadır.
Dolayısıyla sahip olunan taktik ve stratejiler de toplu pazarlık sürecini ve yapısını belirleyen temel
etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarafların istihdam koşullarına ilişkin anlayış ve politikayı
oluşturdukları bu süreçte hem işçi hem de işveren kesimi kendisi için fayda maksimizas- yonuna ulaşma
çabasıyla farklı yaklaşım biçimlerine sahip olabilmektedirler. Bu yaklaşımı belirleyen temel unsur
tarafların hedefleri olduğu gibi sosyo-psikolojik, iktisadi, kurumsal, hukuki ve siyasi birçok etken
tarafından belirlenen faktörler olabilmektedir.
Tarafların toplu pazarlıkta belirli bir tavrı
benimsemelerine yola çan bu etkenlerden bir kısmı kendi yapılarından kaynaklanan
(denetleyebildikleri), bir kısmı da kendi yapıları dışında oluşan (denetleyemedikleri) unsurlardır. Bu
özelliğinden dolayı toplu pazarlık sürecinde taraflar arasındaki ilişki ağı oldukça karmaşıktır. Bunda da
iki taraflı endüstri ilişkileriyle kurumsallaştırılmış çıkar organizasyonlarının derecesi ve (hem işveren
birlikleri hem sendikalar ve profesyonel organizasyonlar) istihdam ilişkileri üzerindeki organizas- yonel
gücün etkisi büyüktür (Litwinski, 2001).
İşveren toplu pazarlığı, düşük maliyetleri yönetmek için kullanır; sendika geçmişte işverenle
yaptığı süreci anlatır; fakat saldırganlığı yönetebilme becerisi düşüktür; sendika temsilcileri, işverenin
enerji ve blöflerini geçmiş kazançlarını sağlayabilmek için kontrol etmelidir (Chaison, 2012).
Toplu pazarlık süreci; siyasal, sosyolojik, ekonomik ve hatta psikolojik unsurların etkisi altında
olan bir süreçtir. Bu unsurların etkisi altında taraflar farklı yaklaşım biçimlerini sergileyebilmektedirler.
Söz konusu unsurlar başlangıçta tarafların toplu pazarlık güçlerine yansımasıyla önem
kazanmaktadırlar. Sözleşme gücü tarafların sahip oldukları değer, ilgi ve inançlar ışığında çevresel
baskılara verdiği karşılık, bilinçli bir eylemdir (Darlington; 2002). Hem doğrudan hem de dolaylı olarak
etkili olan bu unsurlar oldukça fazladır. Mal piyasasındaki rekabetin derecesi firmanın ödeme yeteneği,
ürün tipi (özellikle bozulur ürün söz konusu olduğunda) iktisadi aktivitelerin genel düzeyi, işgücü
piyasasının hedefi, istihdam düzeyi, teknoloji ve sermaye yoğunluğu, ödeme sisteminin tipi,
hükümetin, yasaların ve medyanın rolünü içermekte ve onların avantajlarını mobilize etmektedir
(Mitzner, 2002). Bu etkiler güç dengesinin oluşumunda iç içe geçmiştir. Tarafların hedef ve isteklerini
de içeren güç ilişkisi, olası çevresel etkilerin de belirleyiciliğinde toplu pazarlıkta tarafların stratejilerini
belirgin hale getirir.
Bilindiği gibi toplu pazarlık tarafların benimsemiş olduğu davranış biçimi ve anlayışla
şekillenmektedir. Toplu pazarlık sürecinde işçi ve işveren tarafları farklı birçok davranış biçimi
sergileyebilecektir. Bu nedenle de toplu pazarlık sürecinde işçi-işveren taraflarının takındıkları
davranış biçimine bağlı olarak bir çok model söz konusu olabilecektir. Bu modellerin her birini
açıklamanın ve özelliklerini ortaya koymanın mümkün olmaması nedeniyle hem işçi hem de işverenin
temelde sergileyeceği davranış biçimleri üç grupta genelleştirilmiş ve bu üç davranış biçimi sonucu
oluşabilecek temel modeller ortaya konulmuştur. Söz konusu davranış biçimleri matriste de görüldüğü
gibi “”mücadeleci”, “uzlaşmacı” ve “işbirlikçi” olarak ele alınmış ve bu davranış biçimleri hem işçi
hem de işveren tarafları açısından benzer kabul edilmiştir. Bu varsayımlar ışığında olası modeller ve
sonuçları matris yardımıyla oluşturulmuş ve analiz edilmiştir. Görüldüğü gibi toplu pazarlığın farklı
işlevleri mevcuttur. Tarihsel gelişim sürecinde toplu pazarlığın işlevselliği incelendiğinde, ilk
uygulanmaya başlandığı dönemlerde daha çok işgücü alışverişi olarak değerlendirilen işlevselliği
günümüzde yönetim aracı olma yönünde önem kazanmaya başlamıştır. Yönetim aracı olması toplu
pazarlığın içeriğinin hem çeşitlenmesi hem de konularının derinlemesine incelenmesinin bir sonucudur.

10.5. Toplu Pazarlık Modelleri
Toplu pazarlığın hem içerik olarak hem de kapsam olarak genişlemesi ve sistemler itibariyle
farklılaşması toplu pazarlığa yönelik birçok modelin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle
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1930’lardan günümüze kadar toplu pazarlığı ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan inceleyen birçok
model geliştirilmiştir. Toplu pazarlık modellerinin bazıları şunlardır;

10.5.1.Hicks Modeli
Toplu pazarlık sürecinin ilk ve en basit modeli John R. Hicks tarafından 1932 yılında
geliştirilmiştir. Direnme ve taviz eğrileri yaklaşımı olarak da bilinen Hicks modelinde, sendikalar
taleplerini ve stratejilerini istihdamdan bağımsız bir şekilde ve ücret oranlarını göz önünde tutarak
belirlerler (Grafik 10.1).
İşverenin taviz eğrisi, işverenin belirli sürelerdeki grevden kaçınmak için kabul edebileceği
minimum ücretleri gösterir. Sendikanın direnme eğrisi

Grafik 10.1. Hicks Modeli
ise sendikanın kabul edebileceği minimum ücreti gösterir. Hicks tarafından geliştirilen bu modele göre,
ücret pazarlıklarında işverenin taviz verme eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında doğru yönlü, buna
karşılık sendikanın direnme eğilimi ile grevin süresi arasında ters yönlü bir ilişki vardır (Biçerli, 2012).
Hicks’e göre grevin nedeni tarafların birbiri hakkında tam bilgi sahibi olmamaları sonucunda
rasyonel davranmamalarıdır. Toplu pazarlık kuramı çerçevesinde ise Hicks, işçilerin işverene karşı
çıkarlarını korumak üzere birleşmelerini önkoşul olarak kabul etmekte; hoşnutsuzluk olduğu takdirde
grevi hak korumak üzere bir silah olarak ifade etmektedir.
Bir sendikanın greve gitme kabiliyetini etkiyen faktörler:
- Sendikanın iç politikaları
- Grev fonu ve büyüklüğü
- Üyelerinin üzerindeki mali sorumlulukları
- Diğer sendikalarının grev desteği
İşverenin grev karşısındaki tutumunu etkileyen faktörler:
- İşverenin mali durumu
- Ürün stokları
- İş yerinde kullanılan teknoloji
- Greve katılan işçilerin niteliği
Şekilde görüldüğü gibi grevin başında sendikanın ücret talebi ve işverenin ücret teklifi arasında
önemli bir fark söz konusudur. Grevin ilerleyen dönemlerinde sendika ücret düzeyinde düşüşe giderken
işveren de artış gerçekleştirmektedir. Grevin süresi uzadıkça tarafların yüklendiği maliyet de artış
gösterir. İşçi taraf ücret kaybı, işveren ise üretim ve satış kayıpları ile karşı karşıyadır. Bu maliyetler
tarafların talep ve tekliflerinde düzeltmeler yapmalarına ve anlaşmaya daha istekli olmalarına neden
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olur. Şekilde de görüldüğü gibi taraflar talep ve tekliflerinde düzeltmeler yaparak Wp ücret düzeyinde
ve M noktasında anlaşma sağlayarak grevi sonlandıracaklardır.
Hicks analizine yönelik bir takım eleştiriler söz konusudur. Bunlar;
- Toplu pazarlıkta ele alınan farklı konular olmasına rağmen bu modelde sadece ücret ele
alınmıştır.
- Toplu pazarlıkta belirsizlik vardır.
- Toplu pazarlık taraflara maliyet yükler.
- İşveren ücretin maliyetinin grevin süresiyle karşılaştırır.
- Sendika ise işverenin teklifini hemen kabul edip düşük bir ücrete razı olmakla uzun bir greve
katlanarak işverenin önerilerine reddetmenin maliyetlerini değerlendirir.

10.5.2. Tekel Sendika Modeli
Sendikaların hem reel ücretler hem de istihdam düzeyi ile ilgili tercihleri varsa pazarlık sonucunda
elde edilecek muhtemel ücret-istihdam bileşenleri emek arz eğrisinin yukarısında yer alacak ve yukarı
pozitif eğilimi olacaktır (Balcı, 1999). Tekel sendika modelinde, ücretin sendika tarafından ve istihdam
düzeyinin emek talebi eğrisi üzerinde gerçekleşmesi koşuluyla tek taraflı olarak belirlendiği açıklanır.
Bu modelde sendika ücret, işveren ise istihdam düzeyini belirlemektedir. Söz konusu ücret seviyesinde
şirket, kârını azami seviyede tutabilmek için ne kadar işçi istihdam etmesi gerektiğine karar verir. Talep
eğrisi üzerinde sendika pazarlıkta talep eğrisi üzerinde olmak koşuluyla istediği düzeyde ücret elde
edebilecektir (Gragik 10.2).
Tekel sendika modelinde denge, mutlaka işveren talep eğrisi üzerinde oluştuğundan, buna
TALEP EĞRİSİ ÜZERİNDE DENGE de denilmektedir.
Bu model şu varsayımlara dayanmaktadır;
- Bir işkolunda tek sendika ve tek işveren olduğu
- İşkoluna özgü eğitim ve mesleki bilgi olduğu için işkolları arasında hareketliliğin olmadığı
- Her sendikanın üyelerinin faydasını maksimize ettiği, faydanın işkolunda reel ücretler ve
istihdam ile doğrusal ve pozitif yönde ilişki içinde olduğu varsayılmıştır.
Bu model, sendikanın ücretleri tek taraflı belirleme varsayımı nedeniyle eleştirilmiştir.

Grafik 10.2. Tekel Sendika Modeli

10.5.3.İki Yanlı Tekel Modeli
Sendikalar tekelci yapıları sonucunda monopsonla pazarlık yaptığı için bu süreç iki yanlı tekel
olarak adlandırılmaktadır. İşverenin veya sendikanın süreci yönlendirdiği farklı aşamalar söz konusu
olabilmektedir.
- Sendikanın hem ücret hem de istihdam koşulları üzerinde söz sahibi olması bu monopsonik
istismarın önüne geçecektir.
- Sendikanın sadece ücretleri dikkate aldığı aşamadır. En yüksek ücreti elde etmeyi hedefler.
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Sendikanın güçlü olduğu durumda ücretler yüksek, işverenin hakim olduğu durumda ise istihdam
kapasitesi yüksek olacaktır. Bu model tam enformasyonu gerektirdiği için uygulanabilirliği zordur.

10.5.4.Yönetme Hakkı Modeli
Toplu pazarlıkta sendika, işverenle sadece ücret konusunda pazarlık yapabilmekte, işveren ise ek
olarak belirlenen ücret haddine göre istihdam miktarını belirlemektedir. Sendika ücret haddi konusunda
pazarlık yapma imkânına sahip iken işveren istihdam düzeyini tek başına belirleme imkânına sahiptir.
Bu modele göre ücret toplu pazarlık sonucunda belirlenmektedir. İşveren de yönetme hakkını kullanarak
belirlenmiş ücret düzeyine göre, faydasını maksimize edecek biçimde istihdam düzeyini
belirleyebilmektedir. Yönetme hakkı modelinde (right-to-manage) ücretler sendikanın pazarlık gücüyle
doğru orantılıdır. Bu modelde istihdam seviyesi pazarlık konusu olmamaktadır. Denge noktaları
işverenin talep eğrisinin üzerinde olmak zorundadır ve bu durum, bir öğenin faydasını azaltmadan diğer
bir öğenin faydasının arttırılmasına imkân sağlayan ücret ve istihdam neticelerini geçersiz kılar. Diğer
bir ifadeyle sadece ücretlerin pazarlığı yapıldığı için Pareto-üstün denge noktaları göz ardı edilmiş
olmaktadır. Hem ücretlerin hem de istihdamın mevzu bahis olduğu toplu pazarlığın neticeleri,
sendikanın pazarlık gücünün benzer olduğu bir duruma kıyasla daha fazla istihdam ve daha az ücreti
netice verecektir.
Toplu pazarlığa dair bu modelde bütün işçilerin tercihlerinin ve verimliliğin aynı olduğunu
varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım olmadığı zaman sendikanın hedefi, sendikalı her işçinin
fazlasıyla toplam işçi sayısının çarpımını arttırmaktır.
TU = L (w-wr)

10.5.5. REES Modeli
Toplu pazarlıkta taraflar, grevin maliyeti ile grevin faydası arasında karşılaştırma yaparlar.
Taraflar, grev sonucunda tahmini anlaşılan noktada sözleşmenin kapsayacağı dönem boyunca elde
edeceklerin kazancın bugünkü değeri, tahmini grev maliyetinden fazla ise greve gider, aksi halde karşı
tarafın son teklifini kabul eder. Grev süresince grevin taraflara yüklediği maliyet birbirlerine yaklaştırıcı
etki yapar. Grev süreci tarafların birbirinin niyetini ve gerçek konumunu daha iyi anlamalarına ve kendi
dirençlerini törpülemeye, taleplerini daha gerçekçi hale getirmeye ve daha kısa sürede anlaşmaya
yardımcı olur.

Grafik 10.3. REES Modeli

Grev süresince çalışanlar ücret elde edemez, sendika üyelerine belirli bir ödemede bulunsa da
ücret kadar değildir. Sendikanın da fonları azalır. Grev süresi uzadıkça olumsuz etkilenme fazla olur.
Grev süresi uzadıkça işveren de üretimin durmasına bağlı olarak olumsuz etkilenir. Pazarını kaybetme
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tehlikesi söz konusu olabilir. İşverenin grevden etkilenmesi; pazarın yapısına, üretim yapısına ve
ekonominin seyrine bağlıdır (Grafik 10.3).

10.5.6. Kaza Modelleri
Kaza modelleri, grevin nedenin eksik bilgilenme olduğu varsayımına dayanır ve risk unsurunu ve
zaman maliyetini sürece dâhil eder. Risk unsurunun alınmasının gerekçesi, talepler oluşturulurken
görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimalinin olmasıdır.
Tarafların tam olarak bilgi sahibi olmamasının nedeni zamanın bir maliyet unsuru olmasıdır.
Görüşmelerde zaman sınırlıdır. Görüşmelerde geçen süre ne kadar kısa olursa bilgilenmenin eksik olma
ve karşı tarafı yanlış hesaplama ihtimali o kadar çoktur. Bu modelde müzakere süresi ile grev ihtimali
arasında dışsal olarak belirlenen bir değiş-tokuş olduğu varsayılır.
Siebert ve Addison grevi trafik kazalarına benzetir. Kazalar önceden bilenememekle birlikte, kaza
ihtimali önceden bilinmektedir. Burada rasyonel bir seçim vardır. İnsanlar kazadan kaçınma
talebindedirler. Bu talep zaman maliyeti ile ters yönlüdür. Müzakereler bir görüşme döneminin
seçilmesiyle burada beklenen ücret artışları ve grev ihtimali ve müzakerelerin maliyetinin ve grevlerden
beklenen kayıpların maliyetinin oluşturduğu gelir ağının maksimizasyonunu amaçlar. Grev veya
pazarlığın başarısızlıkla sonuçlanması durumu olabilir. Ancak pek rastlanmaz, çünkü bu modelde
grevlerin maliyeti azami düzeydedir. Grev maliyetinin taraflar üzerinde baskısı, tarafları müzakere
sürecini uzatarak grev ihtimalini azaltmaya çalışırlar. Bu açıdan grev toplu sözleşmenin bir ödülü değil,
maliyetidir. Belirli bir zaman içindeki grev ihtimali, grevin her iki taraf üzerindeki maliyetine bağlıdır.
10.5.7. Ahsenfelter ve Johnson’ın Politik Modeli
A. M. Ross’un çalışmasının geliştirilmesi sonucu oluşturulan model, toplu pazarlık sürecini
sadece işveren ve sendikayı kapsayan bir süreç olarak düşünmez, toplu pazarlık işveren sendika üyeleri
ve sendika liderleri arasında gerçekleşen bir süreçtir. Modelde, sendika liderleri ile üyeleri arasındaki
amaç ayrılığı üzerine yoğunlaşılmıştır. Sendikalı işçiler istihdam koşullarının parasal ve parasal
olmayan yönü ile ilgilenirken sendika liderleri sendikanın varlığını sürdürmesi ve büyümesi gibi kendi
kişisel politik var oluşuyla ilgili isteklere sahiptir. Sendika lideri işverenin ücret teklifini kabul edilebilir
olarak düşünse de üyelerin bu konudaki direnci sonucunda kendi politik geleceği için grev kararı alabilir.
Bu modelde grevin süresi grevin işverene maliyeti ve grevin sağlayacağı kazanca bağlıdır. İşveren
maksimum kâr düzeyi beklentisine kadar greve dayanacaktır. İşveren sendikanın ücret talep eğrisini
bilmektedir.
Grafik 10.4’ de görüldüğü gibi üstteki grafikte sendikanın ücret talep eğrisi, alt grafikte ise
işverenin sendikanın talebini kabul etmesi durumunda oluşacak kâr düzeyi yer almaktadır. Grevin
başında işverenin sendikanın talebini reddetmesi durumunda işgücü maliyeti düşük seviyede
gerçekleşmektedir. İşverenin gelir kaybı işgücü maliyetinden büyük olmaya başlayınca işverenin kârı
da azalmaya başlar. Bu aşamada işveren sendikanın talebini kabul eder, grev sona erdirilir ve anlaşma
gerçekleşir. Grafikte görüldüğü gibi A noktası anlaşma noktasını ifade eder.
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Grafik 10.4: Ahsenfelter ve Johnson’n Politik Modeli

Bu model bir pazarlık modeli olmadığı, sendika direnme eğrisi kısıtına bağlı olarak işverenin kâr
maksimizasyonu açıklayan bir model olması yönüyle eleştirilmektedir.
10.5.8. R. Walton ve R. Mc Kersie Davranışsal Modelleri
R. Walton ve R. Mc Kersie’nin davranışsal modelleri, toplu pazarlık sürecini tarafların pazarlık
stratejisi ve taktikleri aracılığıyla açıklamaktadır. Bu modelde, toplu pazarlık süreci sosyo-psikolojik
(davranışsal) açıdan ele alınmaktadır ve dört farklı pazarlık alternatifi üzerinde durulmaktadır. Bu
yaklaşımlar, etkileşim halinde olan tarafların pazarlık fonksiyonlarını, yapısal mantıklarını ve toplu
pazarlık sürecini kolaylaştıran taktikleri içermektedir (Walton, Mc Kersie, 1965).
§ Dağıtımcı pazarlık (Kaybet-kazan): Toplu pazarlıkta bir tarafın kazancı diğer tarafın kaybı
olmaktadır. Kaybet-kazan yaklaşımı söz konusudur. Bu açıdan karşı tarafın direnme noktasını
belirlenmesi önem taşır. Taraflar birbirlerinin direnme noktası hakkında doğrudan ve dolaylı tahmin
yoluyla bilgi edinirler.
- Doğrudan tahmin: İşveren ve sendikalar çeşitli objektif sosyo-ekonomik verilere dayalı tahmin
gerçekleştirirler.
- Dolaylı tahmin: Sendikalar; işverenin pazar koşulları, envanterler gibi verilerine göre; işveren
ise sendikanın üye sayısı, örnek toplu pazarlıklar yoluyla bilgi edinirler.
§ Birleştirici pazarlık (Kazan-kazan): Pazarlık sonucunda sendikanın ve işveren kazançlı olacağı
bir pazarlık sürecini ifade etmektedir. Bu pazarlık türünün üç aşaması söz konusudur:
- Problemin tespiti ve tanımlanması
- Probleme ilişkin alternatif çözümleri ortaya konulması
- Çözümlerinin önceliklerine göre sıralanması
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§ Örgüt içi pazarlık: Sendika ve işveren temsilcilerinin toplu görüşme öncesinde ve toplu
görüşme esnasında kendi örgütleri ile gerçekleştirdiği ilişkiyi ifade eder.
§ Davranışsal yapılanma: Toplu pazarlık sürecinde tarafların birbirlerine karşı
izleyebilecekleri tavır ve davranışları açıklar. Bunlar;
- Çatışma: Karşı tarafı zayıflatmak, yıpratmak ve yıkmak üzerine şekillenen davranış biçimidir.
- Kontrollü saldırganlık: Taraflar arasındaki ılımlı bir rekabet söz konusudur. Taraflar, karşı
tarafı kabul eder, ancak kendi çıkarı için karşı tarafı yenme
çabası içindedir.
- Uyuşma: Tarafların barışçı, uzlaşmacı ve anlaşma yatkın bir tavır sergilemeleridir. Sınırlı
rekabet ve güvenin yer aldığı bu davranışa dayanır.
- İş birliği: Tarafların tam güven ve kabulün olduğu davranıştır. Taraflar kendi çıkarı kadar karşı
tarafın çıkarını da dikkate alır. Taraflar pazarlık sürecinde sadece ücretler ve çalışma koşulları üzerinde
müzakere etmez; verimlilik, teknoloji, iş sağlığı gibi daha çok işvereni ilgilendiren konuları da ele
alırlar.
- Gizli anlaşma: Temsil ettikleri tarafların amaçlarına aykırı olarak karşılıklı iki tarafın bir araya
gelmesi ve aralarında gizli bir anlaşmaya varmalarıdır.
10.6.Toplu Pazarlık Gücü
Sendikaların ücretler ve istihdam üzerindeki etkileri bir yanda sendikalar ve diğer yanda işveren
örgütlerinden oluşan bir toplu pazarlık sürecinin sonucudur. Bu sürecin sonucu her iki tarafın pazarlık
güçlerine ve pazarlığın kapsamına (ücretler veya ücretler ve istihdam) bağlıdır. Toplu pazarlık gücü:
Toplu pazarlıkta her iki tarafın kendi şartları üzerinde anlaşma sağlama yeteneğidir. İlk defa R. Hicks
tarafından kullanılmıştır.
Toplu pazarlık gücü; sendikanın veya işverenin, toplu pazarlıkta kendi şartları üzerinde karşı
tarafı anlaşmaya ikna etme yeteneğidir. Sendikanın gücü; kendi şartları üzerinde anlaşmamasının
işverene maliyetinin, yine kendi şartları üzerinde anlaşmasının işverene olan maliyetine oranıdır
(Gündoğan, 1992).
Anlaşmamanın maliyeti, her iki taraf için de anlaşmazlıktan doğan kayıplar olarak tanımlanırken
anlaşmanın maliyeti ise anlaşmanın doğrudan maliyetleri, anlaşmanın ikincil maliyetleri ve anlaşmanın
parasal olmayan maliyetleridir.

Toplu pazarlık gücünü belirleyen faktörler; “ekonomik”, “yapısal ve kurumsal”, “yasal” ve “toplu
pazarlık sürecinde belirginleşen” faktörler olarak sıralanabilir.
Toplu pazarlık gücünü belirleyen faktörler:

EKONOMİK FAFTÖRLER
a- Pazarlık gücünü belirleyen makro ekonomik faktörler
• Tasarruf ve yatırım düzeyi
• İstihdam durumu
• Üretim ve istihdam hacmi
• Ücretler ve fiyatlar genel düzeyi
• Dış ticaret durumu
• Hükümetin izlediği gelirler politikaları
b- Mikro ekonomik faktörler
• İşverenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar
• İstihdam edilen emeğin talep esnekliği(Emek talep esnekliği arttıkça sendikaların pazarlık gücü artar.)
• Firmaların kar ve verimlilik artış oranı ( Firmanın karlılığındaki artış sendikanın pazarlık gücünü arttırır.)
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YASAL FAKTÖRLER
YAPISAL VE KURUMSAL FAKTÖRLER
• Toplu pazarlığın yapısı
• Üretim yapısı
• Sendikanın yapısı
• Endüstrinin yapısı
• Sendikalaşma oranı
• Sendikalar arası rekabet

TOPLU PAZARLIK SÜRECİNDE BELİRGİNLEŞEN FAKTÖRLER
• Bilgi akışı sistemi
• Taraflar arasında ilişkinin düzeyi
• Toplu pazarlığa katılan görüşmecilerin niteliği
• Pazarda kullanılan strateji ve taktikler
• Sendika liderlerini güç ve deneyimleri

Toplu pazarlık gücünü belirleyen faktörlerin en önemlisi, ekonomik faktörlerdir. Ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik durum ve ekonomi politikaları toplu pazarlıktaki sendika gücünü önemli ölçüde
etkiler. Ülkedeki işsizlik oranı yükseldikçe grevci işçiler ve aile bireylerinin iş bulma olasılıkları da
azalacağından bu durum sendikanın toplu pazarlıktaki gücünü olumsuz yönde etkileyecektir. Pazarlık
gücünü belirleyen makroekonomik faktörlerin arasında özellikle tasarruf ve yatırım düzeyi, istihdam
durumu, üretim ve istihdam hacmi, ücretler ve fiyatlar genel düzeyi, dış ticaret durumu gibi birçok faktör
yer almaktadır. Bu makroekonomik faktörlerin yanında bazı mikro ekonomik faktörler de pazarlık gücü
üzerinde etkili olmaktadır. Toplu pazarlık gücünü belirleyen mikro ekonomik faktörler daha çok
işverenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarla ilgilidir. Bunların başında, istihdam edilen emeğin talep
esnekliği gelmektedir. Firmanın kâr ve verimlilik artış oranları da pazarlık gücünü etkiler. Kâr ve
verimlilik düzeyi arttıkça işverenin ücret artışlarını karşılaması kolaylaşacaktır. Firmanın tahmin edilen
kâr düzeyi yükseldikçe sendikanın gücü ve talepleri de artacaktır. Aynı zamanda işveren de beklenen
kârlarını riske etmemek için mümkün olduğunca sendikanın teklifine yaklaşacaktır.
Yapısal ve kurumsal faktörler arasında; toplu pazarlığın, üretimin, endüstrinin ve sendikanın
yapısı, sendikalaşma oranı ve sendikalar arası rekabet sayılabilir.
Pazarlık gücünün belirlenmesinde yasal faktörlerin önemi, devletin endüstri ilişkileri sistemi
içerisindeki düzenleyici rolünün yasalarla ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği ülkelerde kendini daha
derinden hissettirmektedir. Sendikalaşmayı ve sendikal faaliyetleri teşvik edici yasal düzenlemeler
sendikaların nispi pazarlık gücünü arttırırken tersi bir durum ise sendikanın pazarlık gücünü
azaltmaktadır.
Toplu pazarlık sürecince belirginleşen bazı faktörler de toplu pazarlık gücü üzerinde etkili
olmaktadır. Bunlardan bazıları; bilgi akış sistemi, taraflar arasındaki ilişkilerin düzeyi, toplu pazarlığa
katılan görüşmecilerin nitelikleri, pazarlıkta kullanılan strateji ve taktikler ile sendika liderinin güç ve
deneyimidir.
10.6.1. Chamberlain’in Toplu Pazarlık Gücü Modeli
Neil W. Chamberlain pazarlık gücü kavramı ve onun belirleyicileri üzerinde yoğunlaşan bir
pazarlık ilişkisi modeli geliştirmiştir. Chamberlain’e göre pazarlık gücü, birinin kendi şartları üzerinde
diğerini anlaşmaya ikna etme yeteneğidir. Bir tarafın pazarlık gücü, diğer bir tarafın şartlarında üzerinde
anlaşma istediğidir. Bu istek çeşitli faktörler tarafından belirlenir. Sizin pazarlık gücünüz yalnızca sizin
beni istediğiniz şartlarda anlaşmaya zorlamak için sahip olduğunuz kişisel güçlerinizin bir yansıması
değildir. Ekonomik, politik ve sosyo-psikolojik unsurların yansımasıdır. Benim sizin şartlarınız üzerinde
anlaşma isteğim, sizin şartlarınızla anlaşmamanın bana olan maliyetinin anlaşmamın bana olan
maliyetine oranıdır. Eğer anlaşmamam anlaşmamdan daha pahalıya mal olacaksa anlaşacağım. Bunun
aksi durumda ise anlaşmayacağım. Taraflardan birinin karşı tarafla anlaşması karşı tarafın pazarlık
gücünü gösterir.
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• Anlaşmanın doğrudan maliyeti: Ücret artışları fazla çalışma izin süresi gibi parasal maliyetleri
kapsar.
• Anlaşmanın ikincil maliyetleri: Toplu pazarlık sonucu sendikaların elde ettiği kazanımların
pazarlığın kapsamına girmeyen diğer sendikalı veya sendikasız işçiler için emsal teşkil etmesi örnek
verilebilir.
• Anlaşmanın parasal olmayan maliyetleri: Sendika güvenliği gibi ekonomik terimlerle ifade
edilemeyen ve daha çok ilkesel olan konuları kapsar.
- Her iki taraf da birbirlerinin pazarlık güçlerini 1’ e eşitlemeye çalışırlar.
- Anlaşmamanın maliyeti her iki taraf içinde anlaşmazlıktan doğan kayıptır.
- Tarafların grev karşısındaki poziyonları onların nispi pazarlık gücünü belirler.
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11.1.Sendikanın Tanımı ve Özellikleri
11.1.1. Sendikanın Tanımı
Sendika sözcüğü, Roma ve Yunan Hukuk sistemlerindeki bir birliğin (site’nin) yönetimini
sağlamakla görevli kişileri ifade eden “syndic” deyiminden türemiştir. 19.yüzyıldan itibaren sendika
(syndicat) sözcüğü, belli bir grubun ortak hak ve çıkarlarını korumak amacıyla oluşturduğu bir örgütü
ifade etmek için kullanılmaya başlamıştır. Sözcüğün kökeni eski Yunanca syndiko; bir sorunu çözmeyi
üstlenen kişi anlamına gelmektedir (Koç, 2010: 34). Sendika kavramı, ilk olarak “Fabian Ekolü”nden
Sidney ve Beatrice Webb tarafından kullanılmıştır (Mahiroğulları, 2011).
İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde “sendika” kavramı yerine “emek birliği” anlamına gelen
İngilizce “trade union”, Almanca “gewerkschaft” sözcükleri kullanılmaktadır. Bu ülkelerde işçi ve
işveren sendikaları için farklı kavramlar kullanılmaktadır. İngiltere’de işçi sendikası “trade union” ile
ifade edilirken işveren sendikası “employer’s union şeklinde ifade edilmektedir. Türkiye ve Fransa ise
sendika kavramı kullanılmaktadır.
Sendikalar, üyelerinin çıkarlarını işveren karşısında korumak ve desteklemek işçiler tarafından
oluşturulan gönüllü organizasyonlardır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri dengelemek ve geliştirmek
için oldukça uygun organizasyonlar olan sendikalar, hızlı endüstriyel gelişime bağlı olarak artış
göstermiştir. Sendikalar işçilerin ücretler ve çalışma koşulları üzerindeki pazarlık gücünü iyileştirmek
ve sürdürmek için bir araya gelmeleri ile meydana gelen, işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal
alanlardaki hak ve çıkarlarının savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan mesleki
örgütlerdir.
İşçi ve işverenlerin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara sendika denir. Sendikalar, işçilerin işverenler karşısında
her zaman daha güçsüz bir konumda bulunması gerçeğinin ortaya çıkardığı birer savunma örgütüdür.
Sidney ve Beatrice Webb’ler “Sendikacılık Tarihi” adlı eserinde sendikayı, istihdam koşullarını
korumak veya geliştirmek için işçilerin oluşturdukları sürekli bir birlik biçiminde tanımlamıştır (Martin,
1989). Toplumun ve çalışma hayatının temel aktörlerinden olan sendikalar; amaç, faaliyet ve sosyoekonomik etkileri itibariyle toplumdaki diğer sivil toplum örgütlerinden ayrılmaktadırlar. Dernek, vakıf
ve meslek örgütlerinden farklı işleyişi ve amaçları itibariyle sendikalar kendine özgü yapısı olan
örgütlerdir.

11.1.2. Sendikanın Unsurları
Sendikalar, kendine ait yapı ve politikaları olan ve sanayi toplumunda var olan üretim
ilişkilerinin neden olduğu çatışmayı önleme, güç dengesi sağlama ve hak arama mücadelesinin ortaya
çıkardığı örgütler olarak, yapı ve anlayışı itibariyle farklılıklarının bulunmasına rağmen, sendikaların
evrensel temelde bazı ortak özellikleri vardır. Bunlar;
- Sendikalar kitle örgütleridir: Sendikalar; dil, din, ren, cinsiyet ve ayrımı yapmaksızın tüm
işçileri örgütleyen bir kitle örgütüdür. İşçilerin örgütlenmesinde ortak çıkarların korunması ve
geliştirmesi temel belirleyicidir.
- Sendikalar sınıf örgütleridir: Sendikalar, işçi örgütü olarak bir sınıf örgütüdür. Sendikalar bir
sınıfın(işçi sınıfının) hak ve çıkarlarını geliştirmek için oluşturulan ve faaliyet gösteren örgütlerdir. Bu
da sendikalara sınıfsal bir özellik kazandırır.
- Çıkar örgütleridir: Sendikalar, işçilerin ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlar uğruna
birleşmelerinin ifadesidir. Sendikalar, işçi sınıfının sosyo-ekonomik alandaki hak ve çıkarını savunan,
yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen örgütler olması nedeniyle çıkar örgütü olarak
kabul görürler.
- Demokratik örgütleridir: Sendikalar; adil paylaşımı, güç dengesini ve çalışma barışını
hedefleyen örgütler olarak demokratik geliştirmeyi amaçlayan mesleki örgüttür. Sendikalar, çalışma
hayatı ile ilgili kararlara çalışanların katılımını öngören mekanizmalar yoluyla endüstriyel demokrasinin
gelişimine katkı yapmaktadır. Sendikalar demokratik yapıları ve işçi katılımının en ileri ölçülerini
sergiledikleri için birer demokrasi okulunu oluşturmaktadır (Güven, 1995). Bu nedenle sendikalar,
toplumda demokrasi kültürünün yerleşmesinde ve gelişmesinde önemli işlevi vardır.
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- Denge sağlayan örgütlerdir: Sendikalar; toplumun iktisadi, sosyal ve siyasal yapısında denge
ve ahenk unsurudurlar ve çalışma yaşamında, istikrar ve uyum sağlayan örgütler olarak taraflar arasında
denge sağlayan işlevi söz konusudur. Sendikalar, toplu pazarlık aracılığıyla çalışma kural ve
koşullarının belirlenmesine ve çıkar çatışmasının ve uyuşmazlıkların önüne geçmeye imkân verir.
- Bağımsız örgütlerdir: Sendikalar; amaç, faaliyet ve işleyişlerinde devlete, siyasi iktidara ve
partilere karşı bağımsızdır. Sendika, çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek
devlet, siyasi parti ve iktidardan bağımsız örgütlerdir.
- Sendikalar meslek örgütleridir: Sendikalar, işçilerin ekonomik ve sosyal koşullarını düzeltmek
amacıyla oluşturdukları kendi kendine kendi kendine yardım mekanizmasıdır. Sendikalar, üyelerinin
ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını işveren karşısında korumak olduğu için sendikalar birer meslek
örgütü olarak kabul edilmektedir.
- Dayanışma ve temsil örgütleridir: Sendikalar, üyelerinin yani temsil ettikleri sınıfın çıkarlarını
hükümet, işveren ve diğer çıkar grupları karşısında temsil eden ve savunan örgütlerdir.

11.1.3. Sendikaların Ortaya Çıkışı
Sanayi Devrimi’nin ortaya çıktığı İngiltere, sendikal hareketin de doğup geliştiği ülkedir. Sanayi
Devrimi öncesinde İngiltere’de emek-yoğun ve küçük işletme tarzında üretim yapısı söz konuydu. Bu
çalışma ilişkileri tarzında usta-kalfa-çıkarak biçiminde hiyerarşik örgütlenen meslek kuruluşu olan
loncalar düzenleyici işlev görmekteydi. Loncalar (kalfa birlikleri) İngiltere'de 15. yüzyıldan beri vardı.
Sanayi Devrimi öncesinde birlikte üretim sürecini ve çalışma ilişkilerini düzenleyen çırak, kalfa ve
ustaların birlikte yer aldıkları loncalar taraflar arasında karşıtlık ve çıkar ayrılığı yerine çıkar birliğinin
söz konusu olduğu birliklerdir. Lonca sisteminde emeği ile birlikte üretim araçlarına sahip olan meslek
sahipleri, Sanayi Devrimi ile birlikte sadece emeği ile çalışan ve ekonomik gücü olmayan işçiler
biçimine dönüşmüştür. Sanayi devrimi ile birlikte yeni üretim yapıları ve farklı çalışma biçimleri ortaya
çıkmıştır. Sermaye yoğun üretim yapısı, fabrika sistemi ve kitlesel üretim biçimi, birçok insanı
başkasına ait işyerinde ve üretim araçları ile belirli kurallar çerçevesinde bağımlı çalışmaya yöneltmiştir.
Kökü; kalfa ve işçi birliklerine dayanan sendikalar, önceleri sadece vasıflı işçilerin oluşturdukları
meslekî kuruluşlar şeklinde başlamış ve uzun süre (19. yüzyılın sonuna kadar) böyle kalmışlardır.
Vasıflı işçilerin kurdukları ilk sendikalar meslek sendikaları biçiminde örgütlense de zaman içinde bütün
işçileri kapsayan yapıya kavuşmuştur. Sendikalaşma büyük ölçüde sanayileşme sonucunda kendi başına
çalışanların bağımlı çalışan haline gelmesinden kaynaklanmıştır (Bosworth, vd:1996).
İşçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla kurdukları bu işçi birlikleri, başlangıçta meşru
sayılmıyordu15. 1799 ve 1800 yıllarında çıkarılan iki kanunla (Combination Acts) işçilerin
sendikalaşmaları ve grev yapmaları yasaklanmış ve 1824 yılına kadar kanun dışı kabul edilmişlerdir.
1824 yılında işçi birleşmelerini yasaklayan kanunlar iptal edilerek işçi kuruluşları yasal bir hale
gelmişlerdir. Sendikalaşma yasaklamalara ve yasal engellere karşın, uzun mücadeleler sonunda
gelişmiştir. Ancak, bütün bu engellemelere rağmen işçi birlikleri İngiltere'de fiilen varlık kazanmış,
ABD ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.
Sendikalar II. Dünya savaşı sonundan itibaren etkinlik ve güç kazanmaya başlasa da sendikaların
ilk ortaya çıkışı ve işçileri temsil eden ve onlar adına mücadele veren örgütler halline gelmesi, 18. yy’ın
sonlarına rastlamaktadır. İngiltere’de, Fransa’da ve Almanya’da işçiler son derece kötü çalışma
koşullarını iyileştirmek üzere dayanışma denekleri, yardımlaşma sandıkları kurmaya başlamışlardır. Bu
dönemde ücretlerin çok düşük olmasına bağlı olarak işçilerin yaşama ve çalışma koşulları çok ağırdı.
18 saate çıkan günlük çalışma süresi, işten çıkarmalara karşı hiçbir güvence bulunmaması, kadın ve
çocuklar için elverişsiz çalışma koşullarının varlığı, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı hiçbir
15

İlk işçi hareketi 1789 Fransız Devrimi ve İngiltere’ de ortaya çıkan Owenizm, Chartizm ve Fabiancılık gibi
akımlara dayanmaktadır. Bu dönemde işçi eylemleri içinde Makine kırıcılığı, önemli bir yere sahiptir. Sanayi
Devrimi sonrasında ortaya çıkan sorunların makineleşmeyle ilişkilendiren işçi kesimi, makinelere zarar vererek
üretimi aksatmaya çalışmışlardır. 1790’li yıllarda ortaya çıkan ve Ned Ludd önderliğinde başladığı için Luddculuk
olarak da bilinen makine kırıcılığı hareketi, 1811 – 1812 yıllarında önemli boyutlara ulaşmış ve 1830’lu yıllarda
etkisini yitirmiştir.
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önlem alınmaması gibi olumsuzluklara tepki göstermek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek ve
haksızlıklara karşı ortak hareket etmek için işçiler 1800′li yılların ortalarından itibaren kendiliğinden
örgütlenmeye başlamışlardır. Bunun için önce yardımlaşma sandıkları ve dayanışma örgütleri
oluşturdular. Bu örgütlenmeler daha sonra sendikal örgütlenmeler biçimine dönüşmüştür.
Birinci Dünya Savaşı ile 1929 krizi arasında sendikalar otoriter devlet anlayışından olumsuz
etkilenmiştir. Her ne kadar İkinci dünya savaşından etkilense de 1970’lere kadar altın çağını yaşamıştır.
Bu dönemde refah devlet anlayışı, fordist üretim sistemi ve mevcut iktisadi sistemin sergilediği niteliğe
bağlı olarak sendikalar güçlenmiş; ekonomik, sosyal ve siyasal alanda önemli aktörler haline gelmiştir.
1980’lerden itibaren ise sendikalar; güç kaybetmeye, etkilerini yitirmeye başlamışlardır. Neo-liberal
politikalar, küreselleşme, istikrarsız ekonomik yapı ve artan rekabet, artan işsizlik ve işletmelerde
esneklik talebinin artması, teknolojik değişim ve işin yeniden örgütlenmesi, bireyselleşme eğilimin ön
plana çıkmasıyla sendikalara rağbetin azalması gibi gelişmeler sendikaların krize girmesinin nedenlerin
bazılar olarak sayılabilir. Birçok ülkede sendikalar etki alanlarını kaybetmiş ve sendikaların geleceğine
yönelik tartışmalara zemin hazırlamıştır.

11.1.4. Sendika Türleri
Sendikal örgütlenme ve hak arama mücadelesi ülkelerin sosyal, politik ve ekonomik yapılarına
göre farklılık arz etse de zaman içinde sendikalar kapitalist sistemde kabul gören ve düzenin aktörleri
olan örgütler olarak kabul edilmiştir. Bugünkü anlamda sendikal örgütlenme ise önceleri belirli niteliğe
sahip çalışanların oluşturduğu ve meslek sendikaları olarak tanımlanan bir yapıdan, niteliksiz işçilerinde
yer aldığı genel sendikalara doğru değişim sergilemiştir. Farklı sendikacılık türleri ortaya çıkmıştır.
11.1.4.1. Örgütlenme Esasına Göre Sendikalar
- Meslek sendikacılığı (Craft unionism) : Sendikacılık hareketinin ilk örgütlenme biçimini
oluşturan meslek sendikaları, bir mesleği icra edenlerin örgütlenme modelini ifade etmektedir (Sinha,
Sinha, Shekhar, 2009). İngiltere’de meslek sendikalarının ortaya çıkışı endüstri devriminin ilk yıllarına
dayanır (Eurofound: 2009). Meslek sendikaları, Lonca Sisteminin uzantısı olarak kabul edilebilir.
Fabrika sistemi ve kitlesel üretimin yaygınlık kazanmasıyla zanaatkâr kesimin fabrika işçisi haline
gelmesiyle Lonca Sistemi gerilemeye başlamış, meslek sendikaları yer almaya başlamıştır.
Sendikalaşmanın ilk başladığı dönemde örgütlenme modeli olan sendikaların etkileri azalmaya başlamış
ve merkezi örgütlenme modelleri ön plana çıkmıştır. Bu sendikaların nitelikleri itibarı ile işkolu esasına
göre örgütlenmekten çok hizmet sınıflarına ve mesleklere göre örgütlenme eğilimi daha fazladır.
- Genel sendikalar (General unionism): 1830 yıllarında Robert Owen ile başlayan genel
sendikacılık yaklaşımı, 1890 yıllarından sonra önem kazanmıştır. Sanayinin gelişmesi ile birlikte meslek
sendikalarının yerini genel sendikalar almıştır. Güçlü ve merkezi sendika hedefi genel sendikaların
ortaya çıkışına belirleyici olmuştur. Örgütlenmede sektör, meslek, vasıf gibi özelliklerin belirleyici
olmadığı genel sendikalarda herkese sendika anlayışı ile yeni bir sendikacılık söz konusu olmuştur.
Ancak genel sendikalar yaygınlık kazanamamış sendikaların üst örgütlenmelerinin (federasyon ve
konfederasyon) oluşumuna model teşkil etmiştir.
- İşkolu sendikaları (Industrial unionism): Bir işkolunda çalışanların tümünü örgütleyen
sendikalara işkolu sendikası denilmektedir. İşkolu sendikacılığı, işkolunda çalışanları işyeri ve meslek
farkı gözetmeden örgütler. İşkolu sendikacılığı, merkezileşme eğilimi ile işkolunda tüm çalışanlar için
homojen çalışma koşullarının tesisini ve işverenler açısından da benzer koşulları sağlaması açısından
avantajlıdır. Almanya ve İskandinav ülkeleri gibi ülkelerde işkolu sendikacılığının yaygın olduğu
bilinmektedir. Türkiye’deki sendikacılık da genel anlamda işkolu esasına göre örgütlenmiştir.
- İşyeri sendikacılığı: İşyeri sendikaları, bir işyerinde çalışanları örgütleyen sendikalardır. Büyük
ulusal sendikaların aşırı derece siyasileşmesinden, kitle halinde çatışmalara neden olmasından çekinen
hükümetler ve işverenler işyeri sendikalarının kurulmasını teşvik etmişlerdir (Tokol, 2012:41). Ancak
işyeri sendikacılığı sürdürülmesi gerekli yerel çıkarların bölünmesine neden olabilir
(Jefferys,1996:184). Ademi-merkeziyetçi sendikalaşma sistemi olan ülkelerde işyeri sendikaları söz
konusudur. ABD gibi işyeri pazarlıklarının önem taşıdığı ülkelerde sendikalar da işyeri düzeyinde
kurulmaktadır.
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11.1.4.2. İdeolojilerine Göre Sendikalar
Sendikalar16, sahip oldukları amaçları ve faaliyetlerini geçekleştirmek için kullandıkları politika
ve araçlara göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar;
- Marksist (devrimci) sendikacılık: Sistemi değiştirmeyi amaçlayan bir sendikacılık modeli
olarak siyasal eylem ve devrim yoluyla kapitalist sistemden sosyalist sisteme geçişi amaçlamaktadır.
Marksist sendikal anlayışa göre işçi sınıfı burjuva sınıfı ile uzlaşmaz çelişkileri olan sınıftır ve bu sınıfın
kurtuluşu ise devrim yapmasına bağlıdır. Marksist sendikacılık, örgütlü işçi sınıfını öngören bir
mücadeleyi öne çıkarmıştır. Farklı milliyet, renk, dinden olan tüm dünya emekçilerinin çıkarlarının
ortak olduğunu ve dünya işçilerinin birlik olması gerektiğini savunmaktadır.
- Pragmatik (faydacı) sendikacılık: Sadece kendi üyelerinin özellikle ekonomik hak ve
menfaatlerini, işyerinde örgütlenerek ve toplu pazarlık yoluyla korumayı ve geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
- Reformist (evrimci) sendikacılık: Kapitalist sistemin aksayan yönlerinin düzeltilerek ve sosyal
refah ve adaletin sağlanarak tüm çalışanların hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Reformist sendikacılık, bu amaçlarına ulaşmak için mesleki örgütlenmenin yanı sıra
siyasal örgütlenmenin gereğine de inanmaktadır.
11.2. Sendikaların İşlevleri
Sendikalar; işçi sınıfının ekonomik, siyasal ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için
mücadeleler sonucunda ortaya çıkan toplumsal örgütlenmelerdir. Sendikalar, işçi sınıfının örgütleri
olmaları nedeniyle toplumsal yapı içerisinde diğer sivil örgütlenmelerden (dernekler, vakıflar vb.)
farklıdır.
Sendikaların çalışma hayatında farklı işlevleri söz konusudur (Şekil 11.1). Sendikaların işlevlerini
altı başlıkta değerlendirmek mümkündür (Salamon, 1998). Bunlar:
Güç: Sendikalar, emek kesiminin güç elde etmesindeki en önemli araçtır. İşçiler, kendilerini adına
faaliyet gösteren ve temsil eden bir örgüt aracılığıyla güç elde ederler. İşçiler bireysel olarak işveren
karşısında güçsüz konumdadırlar. Sendika aracılığıyla birlikte hareket ettikleri zaman, işverenler
karşısında toplu ve bütün olarak yer aldıkları için güçleri de artmaktadır. Sendikalar, üretim araçlarına
ve işlere sahip olan işveren karşısında emek arzında tekel oluşturarak ve toplu pazarlıktaki grev aracılığı
ile güç elde etmektedirler. Sendika aracılığıyla hareket eden işçilerin sayı itibariyle çok olması ve
kolektif hareket ikame edilebilirliğini arttırmakta ve pazarlık gücünü azaltmaktadır. Sendikalar, toplu
hareket ve kurumsallaşmanın sağladığı avantajla üyelerinin pazarlık gücünü arttırmaktadır.
Ekonomik düzenleme: Sendikaların ideolojiler ne olursa olsun,
ekonomik çıkarlarını korumak ve geliştirmektir.

temel amacı üyelerinin

16

Sarı Sendika: İşverenler tarafından kurulan veya faaliyetleri ve işleyişi işverenler tarafından kontrol
edilen işçi sendikasıdır. Sarı sendikacılık, işverenin çalışanların kurdukları sendikaları denetimleri altına
almak için kendi kontrollerine almalarını ifade eder.
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Şekil 11. 1. Sendikaların İşlevleri
Sendikalar, ücretleri arttırarak toplam talebi yükseltirler ve talep yetersizliğinden kaynaklanan
ekonomik durgunluğun önlenmesinde etkili olmaktadırlar. Diğer yandan sendikalar; ücret artışları
yoluyla işsizlik, enflasyon gibi değişkenleri de etkiler.
- Çalışma koşullarının düzenlenmesi: Sendikalar, üyelerinin çalışma koşullarının
belirlenmesinde işverenlerin tek yanlı belirleme otoritesi paylaşarak koşulların belirlenmesinde söz
sahibi olmaktadırlar. Sendikalar, üyelerinin çalıma hayatındaki çıkarlarını koruyup geliştirirken
işverenlerin özellikle çalışma koşullarının belirlenmesi konusundaki otorite ve yetkisini
sınırlandırmaktadır.
- Üyelere destek faaliyetleri: Kendi kendine yardım mekanizması olan sendikalar; greve katılan,
işsiz kalan, hastalanan ve bazı başka nedenlerle üyelerine destek verirler. Aynı zamanda gerekli olduğu
hallerde adli yardım ve danışmanlık hizmeti de sunarlar. Bu hizmetler üyeler arasında dayanışma ve
sendikaya güven tesis ederken işçilerin işveren karşısında gücünü arttırmaktadır.
- Bireysel tatmin: Sendikalar; toplu pazarlık vasıtasıyla çalışma kural ve koşullarının
belirlenmesinde üyelerinin katılımının sağlayarak bireysel tatminini ve güvenini arttırmaktadır. İşçilerin
çalışma koşullarının belirlenmesinde söz sahibi olması yani yönetime katılma faaliyeti tatmin ve bağlılık
duygularını güçlendirmektedir.
- Sosyal değişim: Sendikalar her ne kadar çalışma yaşamının temel aktörlerinden biri olsa da
sosyo-ekonomik alanda da rolleri söz konudur. Hükümetler ve siyasi partileri etkileyerek üyelerinin
çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar.

11.3. Sendikaların Amaçları
Sendikalar; işçi sınıfının ekonomik, siyasal, kültürel haklarını korumak ve geliştirmek amacı
taşıyan toplumsal örgütlerdir. Üyelerinin ekonomik ve sosyal durumunu koruma ve geliştirme amacı
taşıyan sendikalar günümüzün önemli aktörleri olarak farklı amaçları olan örgütlerdir, dolayısıyla
sendikaların amaçları çok fazladır çoğu politiktir. Bu amaçlar şöyledir (Parasız, Bildirici, 2002:193).
- Ekonomik amaçları: Sendikaların ekonomik amaçlarının başında ücret artışı, ücretin payının
arttırılması ve diğer sosyal ödemeler aracılığıyla üyelerinin hayat standardını yükseltmektedir.
- Sosyo-politik amaçları: Sendikaların sosyal ve politik alanda etkinliğini arttırmaktır.
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- Kurumsal amaçları: Özellikle sendikanın kurumsal ve finansal güçlerini arttırma ve prestij
kazanma amacıdır.

11.3.1. Sendikaların Amaçlarına Yönelik Yaklaşımlar
Sendikaların ekonomik amaçları ele alınırken dört farklı model söz konusudur.
11.3.1.1.Dunlop’un Ekonomik Modeli
Sendikaların temel iki ekonomik amacı; ücret ve istihdam düzeylerinin belirlenmesidir. Bu iki
değişkenin ekonomik ve sosyal etkileri sadece sendika üyeleri ile ilgili değil, daha genel sonuçları söz
konusudur. Özelikle ücretlerin belirlenmesi ekonomi, üretim ve maliyetleri, fiyat artışları gibi farklı
ekonomik değişkenler üzerinde de etkilidir. Dunlop, sendikaları ekonomik bir birim olarak ele alarak
amaçlarını da firma teorisinde olduğu gibi maksimizasyon ilkesine dayanarak açıklamaktadır.
Dunlop’un ekonomik modeli, sendikaların amacını toplam ücretlerin maksimizasyonu olarak ele
almıştır. İşletmeler kâr maksimizasyonunu hedeflerken sendikalar, ücret maksimizasyonunu
hedeflemektedir. Dunlop’un ekonomik modeli; sendikaların amaçlarını, ücret ödemelerinin, ücret
oranının ve gelirlerin, sendika üyeliğinin maksimizasyonu olarak ele alınmıştır.
Talep Modeli sendikaların ücret oranlarını, işvereni ise istihdam miktarını belirlediğini ileri sürer.
Şekil 11.1’de işverenin talep eğrisi T ile firmanın yatay işgücü arzı P doğrusu ve W1 düzeyinde
ise işçilerin alabilecekleri en iyi alternatif ücret düzeyini göstermektedir (Parasız, Bildirici, 2002:196).

Şekil 11. 2. Dunlop’un Talep Modeli
Sendikalar, ücret oranını maksimize etmek amacına sahip olabilirler. Böyle bir amaç çerçevesinde
sendika, işverenin talep eğrinin üst noktasında ücretlerin W4 (Şekil 11.2) düzeyinde belirlenmesine
neden olabilir.
Sendikalar, gelirin maksimizasyonunu amaçlayabilirler. Üyelerinin sendika üyesi olmadan elde
edeceğinden daha yüksek toplam gelir elde edilmesi amaçlanabilir. Sendika, marjinal işgücü maliyeti
ile marjinal gelirin eşit olduğu A noktasını (Şekil 11.2) seçer ve bu nokta üyeleri adına en yüksek gelirin
elde edildiği nokta olarak gerçekleşir.
Gelir = (W3-W1) x L0
Sendika bu amacı tercih ettiğinde de L0-l2 kadar sendika üyesi kaybedecektir.
Sendika, sendika üyeliğini maksimize etme amacına yönelebilir. Bu amaç çerçevesinde
sendikanın ücret talebi, W1 düzeyinde olacaktır (Şekil 11.2.). bu ücret düzeyinde istihdam seviyesi ise
L2 düzeyinde olacaktır. Ancak, elde ulaşılan ücret-istihdam bileşimi sendika olmadan da gerçekleşecek
düzeyi ifade etmektedir. Böyle bir durumda sendika üyeleri kendisine çekebilmek için ek faydalar
sağlamalıdır.
11.3.1.2.Pazarlık Modeli
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Sendikaların hem ücretler hem de istihdam düzeylerinin belirlenmesinde söz sahibi olduğunu ileri
süren Pazarlık Modeli’nde sendikalar ücretleri kontrol ederken istihdamı da ücret politikaları ve diğer
politikalar yardımıyla dolaylı olarak kontrol edebilirler. Bu modelde, taraflardan birinin durumunu
değiştirmeden diğer tarafın faydasını arttıracak çözümler, talep eğrisinin dışındaki ücret-istihdam
bileşimlerinde mümkündür (Parasız, Bildirici, 2002:199).
Şekil 11.3.’te görülen anlaşma bölgesi, A noktasındaki çözümden daha iyi çözümlerin söz
konusu olduğu alanı ifade etmektedir. Bu bölgede, taraflardan birinin durumunu bozulmadan, diğer
tarafın durumunu iyileştirecek ücret-istihdam bileşenine ilişkin noktalar gösterilmektedir. S ve T
noktaları arasındaki doğru, etkin anlaşma doğrusu olarak adlandırılmaktadır.
Birbirlerinden farklı görüşleri savunan Talep ve Pazarlık modellerinin ortak noktası sendikanın iş
piyasasında tekelci gücüne sahip olduğunu ve işverenin ürün piyasasında tam rekabetçi olmadığını
varsaymalarıdır.
11.3.1.3. Orta Kıdemli Seçmen Modeli
Sendika ücret taleplerinin esasının orta kıdemli sendika üyelerinin tercihlerinden oluştuğunu ileri
süren Orta Kıdemli Seçmen Modeli, işçilerin ücret taleplerinin işçinin kıdemi ile paralellik arz ettiğini
göstermektedir.

Şekil 11. 3. Pazarlık Modeli
Diğer modeller, işçilerin işten çıkarmaya karşı eşit durumda olduğunu varsayar. Ancak, gerçek
hayatta ilk işten çıkarılan işçiler kıdemi düşük olanlardır. Genellikle, son giren ilk çıkar, ilkesi söz
konusudur. Bu nedenle düşük kıdemli işçiler; işten çıkarma endişesine karşı, düşük ücret talep ederler.
İşten çıkarılma ihtimali en düşük olan işçiler yüksek kıdemli işçilerdir. Bu durumda yüksek kıdem ile
yüksek ücret talebi arasında pozitif bir ilişki vardır. İşten çıkarılma tehdidi olmadığı için yüksek ücret
talebinde bulunurlar. Sendikanın ücret talebini gerçekçi biçimde orta kıdemli işçiler yansıtacaktır. Orta
kıdemli işçiler yüksek ücret talebinde bulunacak fakat, istihdam kısıtı ve grev kısıtına bağlı olarak
sınırlandırılacaktır. İstihdam kısıtı, orta kıdemli işçilerin ücret talebinin üst sınırını ifade eder ki bu ücret
düzeyi işsiz kalmasına neden olacak ücret düzeyidir.
Bu model, sendika üyeleri içinde bir grubun (orta kıdemli işçi) sendikanın ücret politikasını ve
etkisini belirlediği sonucunu ifade etmektedir. Sendikanın politikaları bu üye grubu tarafından kontrol
edilmektedir.
11.3.1.4.Ross'un Politik Modeli
Ross’un Politik Modeli, sendikaları politik kurumlar olarak ele almaktadır. Ross sendikaları
ekonomik ortamda faaliyet gösteren politik kurumlar olarak ele alınmıştır. Sendikaların politik kurumlar
olarak ele alınmasının nedeni ise sendika içinde lider ve üyeler olarak iki gurubun varlığıdır. Ross'a göre
sendika liderleri sendikanın ücret politikasını belirler ve bu politika hiçbir maksimizasyon prensibi ile
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açıklanamaz. Sendika liderlerinin oluşturduğu ücret politikası başta üyeler ve işverenler olmak üzere
devlet, diğer sendikalardan gelen baskıların da etkisiyle şekillenir. Ross’a göre işletmenin kârlılığı,
işgücü talep esnekliği, pazar yapısı gibi ekonomik değişkenler, ikincil derecede etkilidir. Bu
değişkenler; üyeler, işveren ve devlet tarafından liderlerin pazarlık talepleri ve amaçları üzerinde baskı
oluşturulduğu ölçüde etkili olacaktır.
Ross sendikaların, ücretlerin istihdam düzeyine etkisi ve piyasa koşullarını ve etkilerini
bilemeyeceğini, sendikanın ücret talebini oluştururken ücret-istihdam ilişkisini dikkate almayacağını
ileri sürmüştür. Ross'a göre sendika ücret politikasını oluştururken ücretlerin istihdam etkileme düzeyini
değil, sendika üyelerinin ücretlerin ilişkin tutumunu dikkate alacaktır. İşçiler açısından toplu pazarlığın
başarısı dolayısıyla sendika üyeliğinin faydası el edilen ücret düzeyi ile ölçülmektedir. Daha önceki
dönemdeki ücret düzeyi ve başka işçilerin elde ettiği ücret düzeyi işçilerin ücretlerini değerlendirmedeki
kriterlerdir. Bu durumda da işçiler sendikaların ücret artışının istihdamda yaratacağı sonuçlarını
önemsemezler. Ross’a göre ücret oranı değiştikçe istihdamda bir değişme olmaz ve işgücü talep
esnekliğinin değeri ne olursa olsun sendikalar sıfıra eşit olduğunu varsayarlar. Böyle olunca görüldüğü
gibi Ross, Dunlop'un maksimizasyon prensibini reddetmekle kalmamış; aynı zamanda ücretler ile
istihdam arasındaki karşıtlığı da (trade off) görmezden gelmiştir.
Ross'un Politik Modeli, sendikaların politik dinamiklerini açıklayan özelliğine rağmen bazı
eleştirilere maruz kalmıştır. Özellikle Ross'un sendika ücret politikası oluşturulmasında daha fazla
gerçekçiliğe vurgu yapılırken öngörü yeteneğinin azalması eleştirilmiştir. Ross, aslında sendikaların
tutarlı ücret politikaları olmadığını, mevcut koşullar çerçevesinde stratejiler geliştirdiklerini ileri
sürmüştür. Dunlop ise sendikanın politik kaygılarını genellikle kısa dönemli faktörler olarak
değerlendirmiş, uzun dönemde ekonomik değişkenlerin ücret talebinin oluşturulmasında belirleyici
olduğunu ileri sürmüştür.
Ross'un politik yaklaşımının eleştirildiği diğer bir konu ise sendikaların ücret talebini
oluştururken ücretlerin istihdama etkisini görmezden geldiği varsayımıdır. İktisatçılara göre kısa
dönemde ücretler ile istihdam arasındaki ilişki belirsiz olsa bile uzun dönemde ise ücret-istihdam ilişkisi
ücret talebinin oluşumunda önemlidir ve tahmin edilebilir bir veridir.

11.4. Sendikaların Ekonomik Etkileri
11.4.1. Sendikaların Hizmet Arzı ve Talebi
Sendika hizmetleri arzı ve talebini temelde sendika üyeliğinin maliyet/fayda ilişkisi belirler.
İşçiler sendikaya üye olurken sendika üyeliğinden elde edeceği fayda ve katlanacağı maliyet düzeyini
değerlendirir.
11.4.1.1. Sendika Hizmet Arzı
Sendika hizmetleri arzı; sendika hizmetleri fiyatı, sendika hizmetleri maliyeti, sendikanın amacı
ve yasal düzenlemenin fonksiyonudur (Biçerli, 2012).
Us=f (F, M, A,Y)
(Fiyat, Maliyet (örgütlenme ve hizmet maliyeti), Amaçlar, Yasalar)
Sendika üyeliğinin fiyatı üyelik aidatı, faaliyetler için harcanan zaman gibi unsurlardır. Sendika
hizmetleri fiyatı arttıkça sendika hizmetleri arzı da artacaktır yani fiyat ile sendika hizmetleri arzı
arasında doğru yönlü bir ilişki söz konusudur. Maliyetler azaldıkça ve sendika hizmetleri bedeli (üyelik
aidatı) arttıkça sendika hizmeti arzı artacaktır. Bu nedenle sendika hizmetleri arzı eğrisi yukarıya
eğilimlidir.
Sendika; hizmet arzını etkileyen bir diğer unsur da maliyettir ve örgütlenme maliyeti, toplu
pazarlık maliyeti, eğitim maliyeti gibi unsurları içerir. Örgütlenme maliyeti, sendikanın üye sayısını
artırmak için gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik harcamalardır. Sendikaların üyelerini tutabilmesi (iç
örgütlenme) ve sendikada örgütleyebilmesi (dış örgütleneme) için katlanılan maliyetlerdir. Örgütlenme
çalışmaları iki yönlüdür. Birincisi, sendika üyesi olanların yani örgütlülerin örgütlenmesi (iç
örgütlenme), ikincisi ise örgütsüzlerin örgütlenmesi (dış örgütlenme)’dir. İç örgütlenme, geçmişten bu
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yana belli bir sendikal faaliyet sürdürülen işyerleri için söz konusudur ve üyelerin sendikal konularda
daha aktif olmalarına imkân verir. Dış örgütlenmede, sendikanın örgütlü olmadığı işyerlerindeki
çalışanları sendikaya üye yapmak için sürdürülen faaliyetlerdir.
Sendikanın en önemli faaliyeti, toplu pazarlıktır. Pazarlık sürecine ve grevlere ilişkin maliyetler
de sendika hizmetleri açısından belirleyicidir. Sendikalar üyeleri için eğitim programı; seminer ve
kurslar düzenlemekte, kitap ve dergi yayınlamaktadır. Bunlar da sendikaların maliyetlerindendir.
Sendikanın amacı da arzı belirleyen bir unsurdur. Sendikaların amaçlarının belirlenmesinde
sadece makroekonomi politikaları değil, emek piyasası kurumları da etkili olabilmektedir. Bu amaçlar;
üyelerin amacı (ücret, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi), sendikanın amacı (üye sayısını
arttırmak, gelirlerini yükseltmek) olarak sayılabilir. Sayılan bu amaçların öncelik sırasına göre sendika
hizmet arzı da farklı eğilimler gösterecektir. Örneğin sendikanın amacı üye sayısını arttırmak ise üyelik
bedelini düşük tutacak ve arz eğrisini yatay seyir izleyecek; eğer gelirleri arttırmak amacı önemliyse arz
eğrisi yukarı ve dik eğimli olacaktır.
Sendikaların faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici yasal düzenlemeler sendika hizmetleri
arzını arttırır. Yani arz eğrisi yukarıya doğru gelişim gösterir.
11.4.1.2. Sendika Hizmet Talebi
Sendika hizmetleri talebi, çalışanların sendikaya üye olma isteğini belirleyen temel unsurdur.
Sendika hizmetleri talebi; sendika hizmetleri fiyatı, üyeliğin net faydası, üyelerin gelir seviyesi ve
üyelerin bireysel tercihlerinin fonksiyonudur.
Ud = f (SHF, NF, G, T)
(Fiyat, Net Fayda (üyeliğin faydası - üyeliğin maliyeti), Gelir, Tercihler)
Sendika üyeliğinin fiyatı, yukarıda da ifade edildiği gibi üyelik aidatı, faaliyetler için harcanan
zaman gibi unsurları kapsar. Sendika üyeliği talebi ile sendika üyeliğinin fiyatı arasında negatif yönlü
bir ilişki vardır. Fiyat arttıkça sendika üyeliğine yönelik eğilim de azalacaktır. Sendika hizmetlerini
ikame eden başka faktörlerin ortaya çıkması sendika üyeliğini azaltacaktır.
Sendika üyeliğinin net faydası, sendika hizmetleri talebini etkileyen bir diğer unsurdur. Net fayda,
sendika üyeliğinin faydası ile sendika üyeliğinin maliyeti arasındaki farktır. Fark pozitif değerliyse
sendikalaşma oranı da yüksek olacaktır. Sendika üyeliğinin net faydasını tespit edebilmek için sendika
üyeliğinin faydasını ve maliyetini etkileyen unsurları incelemek gerekir.
Çalışma hayatında sendikaların rolü önemlidir ve sendikaların birlik güçtür, eşit işe eşit ücret ve
iş güvencesi” gibi belirleyici ilkeleri vardır (Gupta 2013:38).
Tablo 11.1.Sendika Üyeliğinin Net Faydası
SENDİKA HİZMETLERİNİN
FAYDALARI

SENDİKA
HİZMETLERİNİN
MALİYETLERİ

• PAZARLIK
GÜCÜNÜN
YÜKSELTİLMESİ

• GREV MALİYETİ

• EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET
• İŞ GÜVENCESİ
• İŞYERİ
KOŞULLARININ
İYİLEŞTİRİLMESİ

(-)

• İŞ
AZALTILMASI

GÜVENCESİNİN

• BİREYSELLİĞİN
ESNEKLİĞİN KAYBI
• İŞVERENCE
KORKUSU

VE

CEZALANDIRMA

- Pazarlık gücünün yükseltilmesi: Sendika üyeliliğinin birincil faydası işçilerin pazarlık gücünün
işveren karşısında yükseltilmesidir. İşçilerin pazarlık gücü işveren karşısında düşüktür ve sendikalar
aracılığıyla işçilerin pazarlık gücü yükseltilmektedir.
- Eşit işe eşit ücret: Sendikalar, toplu pazarlıklarla işçiler arasındaki ücret farklılıklarının
azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
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- İş güvencesi: Sendikalar, üyelerinin işten çıkarmalara karşı koruyucu çaba içinde bulunurlar ve
işten çıkarmalarda destek sunarlar. Özellikle ekonominin durgunluk döneminde iş güvencesi sağlama
çabaları söz konusudur.
- İşyeri koşullarının iyileştirilmesi: Sendikalar; çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı
ve güvenliği konusunda düzenlemelerin yapılması konusunda işveren üzerinde baskı oluştururlar.
Sendika üyeliğinin maliyetleri ise:
- Grev maliyeti: Grev, sendikanın üretimi durdurarak işveren üzerinde maliyet baskısı yoluyla
taleplerini elde edebilmenin bir aracıdır. Temelde işverene maliyet yükleme amacı taşıyan grev süreci
sendika ve işçiler açısından da maliyetlidir. Grev süresince işverenin karları azalırken işçiler de ücret
elde edemezler.
- İş güvencesinin azaltılması: Sendikaların yüksek ücret artışları sonucunda işveren optimum
maliyet dengesini sürdürebilmek için belirli işgücünü işten çıkaracaktır.
- Bireysel hareket kabiliyetinin azalması: İşçiler sendikaya üye olduktan sonra, çalışma koşulları
ve kurallarının belirlenmesinde bireysel hareket kabiliyetini kaybetmektedir.
- İşverence cezalandırma: Sendikalar işyerinde işverenin karar alma otoritesini
sınırlandırmaktadır. Bu nedenle işverenler, işyerlerinde sendikal örgütlenme faaliyetlerini engelleme
çabası içine girerler. Sendikal örgütlenme faaliyetini yürüten işçileri engelleyici yasal düzenlemeler olsa
da işten çıkarabilir17.
Çalışanların geliri ile sendika üyeliği arasında ters yönlü ilişki vardı. Bir sektörde veya işletmede
çalışanların geliri yükseldikçe sendika hizmetlerine olan talep azalır.
İşçilerin bireysel tercihleri ve demografik özellikleri de sendika üyeliğini etkilemektedir. İşçilerin
sendika üyeliğine yönelik tutum ve yaklaşımları önemlidir. Bu da işçilerin bireysel özelliklerine göre
farklılık göstermektedir. Dayanışmacı kişilik özelliği, düşük eğitim ve vasıf seviyesi, ileri yaş,
yoğunlaşmış sektörde çalışıyor olmak ve iş güvenliği ihtiyacı sendika üyeliğini olumlu yönde etkileyen
faktörlerdir. Buna karşı bireyci davranış, genç yaş, kadın çalışan olmak ve yüksek eğitim sendika
üyeliğini olumsuz yönde etkileyen unsurlardandır.
11.4.1.3. Sendika Hizmetleri Arz ve Talep Dengesi
Şekil 11.4.’te sendika üyeliğinin fiyatı ile sendika hizmet miktarı arasındaki ilişki görülmektedir.
Şekil 11.4.’te sendika hizmetleri fiyatı arttıkça sendika hizmetleri arzı P1’den P’ye yükselecektir.
Sendika hizmetleri arzı P, sendika hizmetleri talebi T düzeyindeki iken F fiyatında 0 L miktarında ve M
noktasında denge sağlanacaktır. Sendika hizmetlerine yönelik olumlu bir gelişme sendika eğrisi talep
eğrisinin T’den T1’e çıkaracaktır. Denge seviyesi ise F1 fiyat ve L1 miktarında N noktasında
gerçekleşecektir.

17

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun 2012 Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nda da sendika üyeliği
nedeniyle işten çıkarmaların olduğu ve sendika üyeliğinin işten çıkarmaların sebebi olabildiği belirtilmiştir (ITUC,
2012).

203

Şekil 11.4. Sendika Hizmetleri Arzı ve Talebi

11.4.1.4. Sendikaların Ücretler Üzerideki Etkisi
Sanayi Devrimi’nden sonra olumsuz çalışma koşullarının sergilemiş olduğu duruma tepki olarak
oluşan sendikalar, üyelerinin çalışma ilişkilerinde çıkarlarını korumak, önce ücret olmak üzere çalışma
koşullarını işçiler lehine geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren birliklerdir. Sendikaların en temel
amaçlarından birisi, hatta en önemlisi üyelerinin ücretlerinin arttırılmasıdır ve sendikalar çeşitli araçlarla
işverenler üzerinde baskı kurarak daha fazla ücret artışına ulaşmaya çalışmaktadırlar.
Sendikaların ücretler üzerinde meydana gelen bu etkileri şu soruyu akla getirmektedir. Sendikalar
sadece ücret artışında dengeyi mi oluşturuyor, yoksa ücretlerin oluşması gereken düzeyin üstünde mi
oluşmasına imkan veriyor? Bunun cevabı koşullara göre farklılık gösterse de sendikaların ücret
tespitinde işçilerin pazarlık gücünü arttırarak ücret seviyesi üzerinde yukarıya doğru bir etki yaptığı
şüphesiz kabul edilen bir sonuçtur. Çünkü işçiler açısından sendikaya üye olmanın en önemli faydası
pazarlık gücünü arttırıcı etkisinin olmasıdır. İşçilerin pazarlık gücü, hem finansal açıdan hem de işverene
bağımlı olarak çalışıyor olması nedeniyle işverene karşı daha zayıftır ve dolayısıyla da işveren üzerinde
zorlayıcı bir güce sahip değildirler. En önemlisi de sendikalaşma ile birlikte pazarlık sürecinde işverene
ekonomik maliyet yükleyen grev imkanına sahip olmaktadırlar. Bu nedenle, sendikalı işçilerin,
sendikalaşmamış işçilere göre daha yüksek ücret geliri elde ettikleri bilinen bir gerçektir. Çünkü
sendikalar toplu pazarlık sürecinde işçilerin taleplerini işverene kabul ettirebilmek için grev tehdidi
altında büyük çaba harcarlar ve bunun sonucunda da sendikaların sendikalı işçilerin nispi ücretlerini
artırdığı kabul edilen bir sonuçtur.
Ücretlerin tek belirleyicisi sendikalar değildir. Verimlilik düzeyinin, işin niteliğinin, demografik
özelliklerin ve piyasa yapısının da etkileri vardır. Örneğin çalışanın cinsiyeti veya piyasanın tekelci olup
olmaması gibi nedenler de ücretlere etki eden unsurlardır. Ancak sendikalar, en önemli faaliyeti olan
toplu pazarlıkla ücretlerin yükselmesine yol açar. İşçilerin sendikaya üye olmasının en önemli amacı da
ücretlerini yükseltmektir.
İktisat teorisinde sendikalar, ücretleri arttıran ve üyeler açısından rant sağlayan kurumlardır.
Sendikaların ücret üzerindeki etkisi ve yönü tartışmalıdır. Sendikaların ücretlere etkisi açısından şu
faktörler önemlidir;
- Sendikalar, emek talebinin sektörler arasındaki dağılımını farklılaştırabilir.
- Sendikalar, sendikalı olmayan işçilerin pazarlık güçlerinin artmasına sebep olabilirler.
- Sendikalar işçilerin vasıf düzeyini ve teknoloji ile ikame edilebilirliğini etkileyebilir.
Sendikaların ücretler üzerindeki etkisini ele alırken sendikalı-sendikasız kesimin ücretleri
arasındaki farka bakmak gerekir. Sendikaların nispi ücretleri nasıl etkilediğini ölçmek için sendika üyesi
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olan işçilerin ve sendika üyesi olmayanların ücretler farklarını incelemek gerekir. Şu formül yardımı ile
ölçmek mümkündür. Formülde:
Wu : Sendikalı işçi ücretlerini ve
Wo : Sendikasız işçi ücretlerini göstermektedir.
Nw=(Wu-Wo)/Wo
Sendikalı sektör (U)

Şekil 11.5. Sendikalı Sektör

Sendikalar; ücretleri, sendikasız işçi ücretlerinden ve rekabetçi piyasa koşullarında elde
edecekleri ücretlerden daha yüksek tutmada başarılı olmuşlardır. Sendikaların ücretler üzerindeki
etkisini iki sektörlü bir ekonomi varsayımı altında incelemek gerekir. Sendikaların olmadığı ve rekabetçi
piyasa koşulları varsayımı altında her iki sektörde de aynı ücret ödenecektir. (Wu=Wn).
Sendikalaşmanın ücretler üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla U sektörünün sendikalaştığı varsayımı
altında, sendika ücret seviyesinin W1a'ya çıkarılması için işvereni zorlayacaktır. İşveren ise kâr
düzeyinde optimuma ulaşabilmek için E1a düzeyinde işçi istihdam edecektir. Daha önce istihdam edilen
işçilerin bir kısmı (E1a- Ea) işsiz kalacaktır.
Sendikalı sektörde işsiz kalan işçiler, uzun süre bu sektörde iş aramak yerine iş bulma imkânının
yüksek olduğu sendikasız sektörde istihdam
edileceklerdir. Bu durumda sendikasız sektörde emek
arzı Şekil 11.6.’da görüldüğü gibi genişleyerek S'den S1’e çıkacaktır. Sendikasız sektörde ücret seviyesi
W1b'ye düşerken istihdam seviyesi ise E1b'ye yükselecektir. Bu artış sendikalı sektördeki istihdam
düşüşüne eşittir ve bütün işçiler yeniden istihdam edilmektedir.
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Sendikasız sektör (N)

Şekil 11.6. Sendikasız Sektör

Sendikaların ücret etkisini ölçen analizler, U (sendikalı) sektöründe sendika öncesi ve sendika
sonrası ücretleri (W1a-Wa) belirlemeye çalışır. Bu ücret farkı sendika üyelerinin ücret kazancıdır. Cari
sendika ücreti W1a'yı ölçmek kolay olmasına rağmen, sendika öncesi ücreti, diğer bir deyişle Wa'yı
ölçmek oldukça güçtür. Böylece, sendikaların ücretlere etkisini ölçen analizler, her iki sektörde benzer
işlerde çalışan sendikalı ve sendikasız işçiler arasındaki "ücret farkı" (W1a-W1b) üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
U sektöründe sendikalaşma, N (sendikasız) sektöründe emek arzını arttırarak ücretleri azaltabilir.
W1a-W1b ücret farkı, U sektöründeki sendikalı işçilerin ücret kazancından daha büyük olacaktır.
Sektördeki bazı firmaların sendikalaşması, bu firmaların göreli ücret seviyesini ve birim emek
maliyetlerini yükselterek istihdam seviyesinin azalmasına ve iş hacminde sendikasız firmalara doğru
kaymalara yol açacaktır. Sendikalı işyerlerindeki maliyet ve fiyat artışları mamul talebini ve dolayısıyla
emek talebini sendikasız işyerleri lehine değiştirecektir. Emek talebindeki bu artış sendikasız ücretleri
yükseltme eğiliminde olacaktır.
Diğer yandan, sendikasız kesimin ücretlerinde meydana gelebilecek yükselmeler, sendikasız
kesimin maliyet ve fiyat avantajlarını ortadan kaldıracağı için sendikasız kesimin ürün talebinde
azalmalara yol açacaktır. Böylece, sendikalı kesimin ürün talebi ve dolayısıyla emek talebi önceki
duruma göre daha az esnek olacaktır. Sektörde sendikalaşmanın güçlü olması sendikalı ücretlerin
yukarıya çekilmesine neden olmakta ve üyelerinin ücretlerini sendika öncesi duruma göre
yükseltmektedir. Aslında işçilerin sendikalaşmanın en önemli sebebi budur.
Sendikaların ücretler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisi: Sendikalar faaliyetleri ile sadece
üyelerinin ücretlerini değil üye olmayan işçilerin ücretlerini de etkilerler. Sendikaların ücretler
üzerindeki etkisi incelendiğinde iki yönlü etkinin varlığı dikkat çekmektedir (Biçerli,2012).
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Doğrudan etkisi: Sendikalar; üyelerinin ücretlerini, sendikaların olmadığı duruma göre
yükselteci, aşağıya düşüş yönünde engelleyici bir etki oluşturur. Bunun anlamı sendikaların, iktisadi
değişkenlerin elverişli olmadığı durumlarda mevcut olanı koruyucu bir etki ile ücret düzeyleri üzerinde
her zaman pozitif bir etkiye sahiptir.
Dolaylı etkisi: Sendikaların doğrudan etkisi üyelerinin ücretleri üzerindeki etkisini ifade ederken
doğrudan olmayan etkisi ise sendikasız kesim ücretleri üzerindeki etkisini ifade eder. Bu etkiler dört
grupta toplanabilir. Bu etkilerden yayılma etkisine göre sendikalı sektörde ücretler yükseldiği için işsiz
kalanların sendikasız sektöre geçmeleri sendikasız işçi ücretlerini düşürecektir.
Sendikalaşma Tehdidi Etkisi (Tread Effect): Sendikalaşma tehdidi etkisi, sendikaların mevcut
olmadığı durumda ya da sendikalaşmaya yönelik faaliyetlerin ortaya çıktığı durumlarda, sendikaların
ücretler üzerindeki etkisini ifade eder. İşverenler çeşitli nedenlerle işyerlerinde sendikaların varlığını
istemezler. Çünkü sendika işyerinde işverenin otoritesini önemli ölçüde azaltan ve gücü paylaşa bir
unsurdur. Özellikle de işgücü gibi hassas bir üretim faktörünün kullanımını etkilemesi işverenin
sendikaya direnç göstermesinin nedenidir. Eğer işyerinde sendikalaşma çabalarının varlığı söz konusu
ise işveren bunu engellemeye yönelik çabalar gösterecektir. Farklı etkinlikler olsa da bunlarda biri
işverenin çalışanların ücretlerini arttırarak sendikaya olan ihtiyaç ve isteği azaltmaktır. Sendikaların Öte
yandan, sendikasız işçilerin sağladığı avantajlar nedeniyle sendikalaşmaya çalışmaları işveren açısından
ciddi bir tehdit olacak, bunu önlemek için işveren sendikasız işçilerin ücretlerini yükseltebilecektir.
Yayılma Etkisi (Spillover Effect): Sendikaların sendikalı kesimin ücretlerini artırarak
sendikasız kesimin ücretleri üzerinde yaptığı negatif etkiyi ifade eden yayılma etkisi, sendikalı
kesimdeki ücret artışlarının işsizliğe yol açacağı fikrine dayanır. Sendikalar üyelerinin ücretini
artırdığında işverenin de maliyeti artacaktır. İşverenin maliyetinin artması karlılık azalmasını
beraberinde getirecek ve işvereni telafi etme çabalarına yöneltecektir. İşverenin bu noktadaki alternatif
çabaları şunlar olabilir:
Diğer maliyet kalemlerinde düzenleme yapmak
İşgücü yerine makine kullanmak
Belirli miktar işgücü işten çıkarmak
Üretim kapasitesini daraltmak
Görüldüğü gibi çözümler ağırlıklı olarak belirli miktar işgücünün dışlanmasına yönelmektedir.
İşveren belirli miktar işgücünü üretim sürecinden dışladığında, işten çıkarılanlar sendikasız kesime
yönelecek ve bu kesimde iş aramaya başlayacaktır. Bu da sendikasız kesimde işgücü miktarını artıracak
ve ücretler üzerinde baskı oluşturacaktır. Böylece sendikalı kesimdeki ücret artışı, sendikasız kesimin
ücretleri düşürecektir. Sendikaların ücret dağılımını iki yönde etkilediği düşünülmektedir. Eğer yayılma
etkisi geçerli ise sendikaların sektörler arasında ücret dağılımını “bozucu” bir rol oynadıkları
söylenebilir.
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Bekleme İşsizliği Etkisi (Wait Unemployment): Sendikalı kesimdeki ücret artışı, işverenin
maliyet ayarlamaya yönelik çabaları sonucunda belirli miktar işgücü işsiz kalacaktır. İşsiz kalanlar
başlangıçta hemen sendikasız sektörde iş aramaktansa öncelikli olarak sendikalı kesimde iş arayacak,
bu da sendikalı kesim ücretleri üzerinde baskı oluşturacak ve ücretler işgücü arzının artışına bağlı olarak
düşüş eğilimi sergileyecektir. Sendikalı sektörde ücretlerin daha yüksek olması, bu sektörde işsiz
kalanların diğer sektöre geçmeyip sendikalı iş bulmak için beklemelerine veya sendikasız sektördeki
işçilerin istifa ederek sendikalı sektörde iş aramalarına da sebep olabilmektedir. Bekleme işsizliği olarak
adlandırılan bu etkiye göre-emek talep eğrisinin esnekliğine bağlı olarak sendikasız işçi ücretleri artıp
azalabilmektedir.
Ürün Piyasası Etkisi: Sendikalı kesimde ücretlerin artışı sonucunda işveren maliyet artışını
dengeleme çabaları içerinde ürün fiyatını yükseltmeyi tercih edebilir. Böyle olunca sendikalı kesimin
ürün fiyatı yüksek olacak ve tüketiciler yüksek fiyatlı sendikalı kesimin ürünü yerine fiyatı daha düşük
olan sendikasız kesimin ürünlerini tercih edecektir. Bunun sonucunda sendikasız kesime yönelen toplam
talep miktarı azalacak, ücretler üzerinde baskı oluşturacaktır. Diğer yandan sendikasız kesimin ürününe
yönelen talebin artması ücretleri yukarıya doğru çekecek ve ücretler yükselecektir. Dolayısıyla sendikalı
kesimdeki ücret artışı fiyat artışına yansıyarak sendikasız kesimin ücretlerini artıracaktır. Son olarak,
ürün piyasası etkisine göre sendikalı sektörde ücretlerin yükselmesi bu sektördeki maliyetlerin ve
fiyatların artmasına sebep olacak, tüketici talebi daha ucuz hale gelen sendikasız işçilerin ürettikleri
ürünlere kayacaktır. Bu talep artışı sendikasız işçi ücretlerini arttıracaktır.
Sendikaların hem ücretlerin düzeyini hem de yapısını etkilediği bilinmektedir. Pazarlık gücü
olarak da ifade edilen etkileme kapasitesi, sendikaların işvereni kendi şartları üzerinde anlaşma
sağlayabilmeye ikna etme yeteneği olarak ifade edilir. Sendikaların ücretleri etkileme gücü farklı
değişkenlerin belirleyiciliğinde oluşmaktadır. Sendikaların temel politikalarından birisi olan eşit işe eşit
ücret uygulamasının ücret dağılımındaki dengesizlikleri azalttığı bilinmektedir. Bunun gibi, bütün
işçiler için belirli bir miktarda ücret artışının sağlandığı durumlarda da ücret dengesizlikleri
azalabilmektedir.
İş piyasasında çalışanların çıkarlarını temsil eden kurumlar olan sendikaların en başta gelen
amaçları arasında yüksek ücretler vardır. Sendikaların üyelerinin ücret düzeyini arttırdığı gibi ücretlerin
ortalama düzeyini de arttıran etkileri genel kabul görmektedir. Belirtilen bu kazanımlar, sendikaların
varoluş amacı olarak kabul edilmesi yanında, sendikanın işçilerin üye olma maliyetini karşılayacak bir
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır18.
Sendikalar ücret tespitinde işçiler adına taraf olan kurumlar olarak önemli etkiye sahiptir ve bu
etkileri toplam işgücü içinde bünyelerine dahil edebildikleri işgücünün miktarı ile ilgili olarak değişiklik
göstermektedir. Toplam işçiler içinde sendikalı işçilerin oranını ifade eden bir büyüklük olan
sendikalaşma oranı ile ücretler arasında doğrusal yönlü ve pozitif bir ilişki söz konusudur. Ancak
yapılan çalışmalarda farklı yönde sonuçlara da ulaşılmıştır. Örneğin Orley Ashen felter ve George
Johnson yaptıkları çalışmada ücretler arttıkça sendikalaşma talebinin arttığı yönünde bir ilişki
bulmuşlar, Fei Lee Lung ise sendikalaşma ile ücretler arasında ters yönlü bir ilişkinin olduğunu ortaya
çıkarmıştır (Biçerli, 1992:17).
11.4.1.5. Sendikaların İşsizlik Üzerindeki Etkisi
Sendikaların temel amacı ücret artışı olsa da emek talebinin dolayısıyla da üye sayısının artması
da önemli amaçlarındandır. Bu nedenle sendikaların işsizlik ve istihdam üzerindeki etkisini ele alırken
öncelikle emek talep esnekliği üzerindeki durmak yararlı olacaktır. Emek talep esnekliği sendikanın elde
edeceği ücret üzerinde de önemli etkiye sahiptir.
İşletmenin emek talebi emeğin marjinal geliri ile marjinal maliyetinin eşit olduğu noktada oluşur.
Sendikanın elde edeceği ücret düzeyi de daha çok emek talep esnekliği tarafından belirlenir.
Şekil 11.7' de görüldüğü gibi A ve B talep doğruları söz konusudur. B doğrusunun talep esnekliği
A’ya göre daha yüksektir. A doğrusu üzerindeki ücret artışları istihdamda daha az azalmaya neden
18

Sendikaya üye olma maliyeti; üyelik aidatı ve işverenin sendikalı işçilere karşı takınmış olduğu olumsuz tavrın
karşılığıdır.
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olacaktır. Ücretler W1’den W2’ye çıktığında (A emek talebi doğrusunda) istihdam L3’ten L2’ye
düşerken (B emek talebi doğrusunda L4’ten L1’ düşecek ve istihdam kayıpları

Şekil 11.7. Emek Talep Esnekliği
daha fazla olacaktır. Sendika faydası belirli ücret-istihdam bileşiminde oluşur ve işverenin ücret talep
eğrisi üzerinde oluşur. Emek talebinin esnekliği arttıkça ücret artışı daha fazla istihdam kaybına karşılık
olarak elde edilir.
Emek talep esnekliğini belirleyen faktörler Alfred Marshall ve John R. Hicks tarafından şöyle
sınıflandırılmıştır; Emek talebinin esnekliği dört unsura bağlıdır.
- Ürün talep esnekliği: Bir mala yönelik tüketici talebi esnek ise o malın üretiminde kullanılan
emeğe olan talep de esnek olacaktır. Belirli bir emeğin üretimine dahil olduğu ürün talebinin fiyat
esnekliği ne kadar yüksekse emek talebi o ölçüde esnek olacaktır. Ürün talebinin fiyat esnekliği
yüksekse fiyat artışının yol açacağı satış ve üretim azalışı daha fazla olacaktır. Ürün talebi esnek değil
ise ücret artışı nedeniyle maliyetlerde oluşan artış fiyat yoluyla tüketiciye yansıtabilecek ve emek talep
esnekliği düşük olacaktır. Ceteris paribus varsayımında firmanın faaliyet gösterdiği ürün
piyasası ne kadar rekabetçi ise o firmanın emek talep eğrisi o ölçüde esnektir. Piyasanın tümü için emek
talep eğrisi, tek bir firmanın emek talep eğrisine göre daha az esnek ve daha dik olacaktır.
- Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı: Toplam maliyet içinde emek maliyetinin payı
ne kadar fazla ise emek talebi o kadar esnektir. Emek maliyetinin toplam maliyet içindeki payının düşük
olması, emek talebini ücret artışlarına karşı duyarsız hale getirir ve emek için avantajlı bir durumdur.
Bu özelliğe önemsiz olmanın önemi adı verilir. Emeğin üretimde yoğun olarak kullanıldığı durumda
ücret yükselmeleri firmanın maliyet ve ürün fiyatını önemli ölçüde arttıracak, buna bağlı olarak satışları
da önemli ölçüde azalan firma aynı şekilde istihdam ettiği emek miktarını önemli ölçüde azaltacaktır.
Emeğin üretim maliyetinin büyük bir kısmını oluşturmaması bu anlamda kendisine avantaj
sağlayacaktır.
- Diğer üretim faktörlerinin ikame edilebilirliği: Üretimde emeğin diğer üretim faktörleri ile
ikame edilebilirliği de emek talep esnekliğini etkileyen bir diğer unsurdur. Üretim sürecinde emeği diğer
faktörlerle ikame edebilmek ne kadar kolaysa emek talebi o kadar esnektir Teknolojinin emek yerine
sermaye kullanımına izin vermediği durumlarda işverenler ücretler çok yükselse de işgücünden
vazgeçemeyecekler, dolayısı ile emek talebi daha az esnek olacaktır.
- Diğer üretim faktörlerinin arz esnekliği: Emeğin ikame faktörünün arz esnekliği ne kadar
büyükse emek talebi o kadar esnektir. Ancak söz konusu ikame başka üretim faktörlerinin arz
esnekliğine de bağlıdır. Ücretlerin yükselmesi durumunda işverenler emek yerine daha ucuz hale gelen
teknoloji kullanımını tercih eder. Ancak, teknoloji arzı esnek değilse (inelastik) talep artışı teknolojinin
fiyatının önemli ölçüde artmasına neden olacaktır. Bu durumda teknoloji eskisi kadar ucuz
olmayacağından, işgücünü sermaye ile ikame etmek başlangıçta düşünüldüğü kadar kârlı olmayacaktır.
Sonuçta ücret yükselmiş bile olsa işveren işgücünü önemli ölçüde azaltmak istemeyeceğinden emek
talebi esnek olmayan özellikle olacaktır
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Emek piyasası kurumları yaklaşımı, kurumsal yapı farklılıklarının ekonomi ve emek piyasası
performansı ile ilişkili olup olmadığını, özellikle sendikal güç ve toplu pazarlığın potansiyel önemi
üzerine yoğunlaşmaktadır (OECD,1997). Bu yaklaşım OECD ülkelerindeki işsizlik oranını, sendikal
güç ve toplu pazarlığın yapısı ile araştırmıştır. Özellikle 1970'li yıllarda yaşanan yüksek işsizlik,
sendikaların yüksek ücret taleplerine bağlanmış, işsizliğin çözümü de sendikaların taleplerini
sınırlandırmasına odaklanmıştır. İşsizliği önlemek için bu argüman çerçevesinde hazırlanan politikalar
bir çok ülkede uygulanmış olsa da işsizliği azaltmak mümkün olmamıştır.
Özellikle 1980’lerden sonra sendikalar ekonomide ve işgücü piyasasında kötü oyuncu olarak
değerlendirilmişlerdir. Çalışma ekonomisinde, sendikalar yüksek pazarlık gücüne dayanarak işvereni
piyasada oluşacak ücret artışından daha fazla bir ücret artışını kabul ettirmeyi zorluyorsa işveren de
istihdam seviyesini ayarlayarak daha az emek istihdam edeceği varsayımı önemlidir. Ayrıca, istihdam
düzenlemelerini daha az esnek yapacak ve diğer sendikal anlaşmalar için bir örnek teşkil edecektir. Bu
nedenle sendikalaşma oranının ve sendikaların pazarlık gücünün yüksek olduğu durumda işsizliğinde
yüksek olması kaçınılmaz olacaktır. Ancak sendikalar gerçekten yüksek işsizliğin temel nedeni ise
sendikalaşma oranındaki ve pazarlık güçlerindeki düşüşle beraber işsizliğin de azalması gerekirdi.
Ancak günümüzde düşük sendikalaşma oranına rağmen yüksek işsizlik oranları söz konusudur. Bu
nedenle işsizlik ve sendikalaşma arasındaki ilişkiyi tam olarak açıklayabilmek güçtür. Sendikalaşma
oranı, sendikanın iş piyasasında ne derece etkili olduğunu açıklamak zordur. Sendikaların taleplerini
oluşturduğu ve elde ettiği temel araç toplu pazarlıktır. Sendikaların işsizlik üzerindeki etkisini analiz
ederken toplu pazarlığın yapısını da dikkate almak gerekir. Toplu pazarlığın yapısını ücret ve istihdam
seviyesi üzerinde etkisi vardır. İşyeri-işletme düzeyinde âdemi merkeziyetçi toplu pazarlığın, daha az
ücret baskısına neden olacağı varsayılmaktadır. Çünkü sosyal tarafların (işçilerin ve işverenlerin) talep
ve tekliflerinin oluşumunda mikro unsurlar belirleyici olacaktır. Rekabetçi piyasada işveren, ürün
fiyatını yüksek ücret talebini karşılamak için arttırması durumunda maliyetleri artacak ve pazar payını
azalacaktır.
Merkeziyetçi yani ulusal düzeyde toplu pazarlığın sonuçlarının daha avantajlı olduğu yönünde
varsayımlar da bulunmaktadır. Merkeziyetçi toplu pazarlığın makro ekonomik değişkenleri ve sonuçları
dikkate alarak toplu pazarlık sürecinde asgari ve azami seviyeleri belirlemeyi amaçlamaktadır
(OECD,1994). Merkeziyetçi toplu pazarlık düzeyinde sendikaların aleplerinde aşırı olmayacağı
düşüncesi hâkimdir. Görüldüğü gibi ekonomik performans ve toplu pazarlık sisteminin merkezileşme
derecesi arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu varsaymaktadır. Calmfors ve Driffill ilişkinin merkezi
ya da merkezi olmayan pazarlık sistemlerinin, esas olarak sektörel pazarlığın olduğu ülkelere göre daha
başarılı olacağı sonucuna ulaşmışlardır. Sektörel düzeyle pazarlık yapan ülkelere göre hem merkezi
düzeyde hem de işletme düzeyinde pazarlık yapan ülkelerde istihdam oranı daha yüksek yani işsizlik
sektörel düzeye göre daha düşüktür (Calmfors ve Driffill, 1988) . Merkezi ve ademi merkezi düzeyde
yapılan toplu pazarlığın sektörel düzeyde yapılan toplu pazarlığa göre daha iyi sonuç verdiği görüşü
savunulmaktadır (Snower; 1994).
Sendikaların işsizlik üzerindeki etkisi incelenirken sendikaların davranışlarını ve dinamiklerini
de bilmek gerekir; çünkü diğer değişkenlerden bağımsız değildir. Örneğin sendikalar, tam istihdamın
devam edeceğini veya gelişeceğini öngörüyorsa ücretleri belirleme kapasitesine artacaktır. Bu durumda
emeğin fiyatının artmasını ve bu artışın sonuçlarını dikkate almaz. Sendikaların işsizlik üzerinde arttırıcı
ve azaltıcı etkisi söz konusudur. Sendikalar özellikle ekonominin resesyon dönemlerinde parasal
ücretlerde aşağıya doğru esnekliğe izin vermediği için işsizliğe neden olabilmektedir. Ayrıca sendikalar
vasıtasıyla elde edilen yüksek ücretler çalışmayan bireyleri çalışmaya teşvik ederek işsizliğin artmasına
neden olabilir. Ancak sendikalar, çalışma koşullarını iyileştirerek işten ayrılmaları minimuma indirerek
işsizliğin daha da artmasına engel olur. Sendikalar, üyeleri adına işten çıkarılma riskinin azalttığı ölçüde
başarılı olarak değerlendirilebilir. İşçinin bir sendikaya üye olması veya genel olarak sendikal faaliyette
bulunması, (ITUC, 2012) işten çıkarılma riskini göze almak anlamına gelse de genel bir sonuç değildir.
Goerke ve Pannenberg’in (2011) Almanya’da sendika üyeliği ile işten çıkarılma riski arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmasında sendikalı işçilerin işten çıkarılma riskinin sendika üyesi olmayan işçilere göre
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daha düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır19. Zira işten çıkartılan işçilerin salt sendikalı olması feshin
sendikal nedenlere dayandığını göstermez (Reynolds, vd:1991).
11.4.1.6. Sendikaların Verimlilik Üzerine Etkisi
Sendikaların verimliliği hem olumsuz hem de olumlu etkilediği ileri sürülmektedir. Sendikaların
istihdam düzeyini korumaya yönelik kısıtlayıcı kurallarının, grevler nedeniyle üretimin kesintiye
uğramasının ve yüksek ücretler nedeniyle işsiz kalan bireylerin başka sektörlere geçiş yapmalarının
maliyetli ve verimlilik üzerindeki negatif etkileri olarak ele alınabilir.
Diğer yandan sendikaların toplu ses oluşturarak sorunların işverene aktarması emek verimliliğin
artmasına imkân verecektir. Sendikaların ücret talepleri nedeniyle emek maliyeti yükselmesi sonucu
işverenler maliyet avantajı koruyabilmek için teknoloji kullanımını veya emek etkinliğinin arttırmayı
tercih edecektir. İki durum da verimlilik artışının sağlanmasına imkan verecektir. Sendikanın verimlilik
üzerindeki etkisi büyük ölçüde işverenin davranışına bağlıdır. Yüksek ücret talebiyle karşılaşan işveren,
yüksek nitelikli işgücünü istihdam edecektir. Ayrıca ücret düzeyinin artması ve çalışma koşullarının
iyileşmesi işçi devrini azaltacaktır. Sendikalar çalışma koşullarını iyileştirdiği ölçüde işçiler işten
ayrılma yerine uzlaşma yolu tercih edilecektir. Ücretlerin toplu pazarlık vasıtasıyla belirlenmesi ücret
farklılıklarını azaltacak, işyerinde işbirliği ve dayanışmayı dolayısıyla iş barışını arttıracaktır. Sendika
ile işveren arasındaki çatışmanın verimliliği azalttığı bilinen bir gerçektir. İstikrar, işbirliği ve
uzlaşmansın olmaması verimliliği azaltacaktır. Hyman'ın da (1975) belirttiği gibi sendikacılık, kapitalist
üretimde işverene verilen üretimi ve emeği yönetme hakkından dolayı reaktiftir.
Dolayısıyla
sendikaların da verimlilik üzerinde etkisi söz konusudur.
11.4.1.7. Sendikaların Enflasyon Üzerindeki Etkisi
Sendikaların enflasyon üzerindeki etkisini elen alan iki yaklaşım söz konusudur. İlk yaklaşım,
sendikanın yüksek ücret politikasıyla maliyetleri arttıracağı ve ücret-fiyat sarmalına yol açarak maliyet
enflasyonunun ortaya çıkacağını ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma karşı, enflasyonun parasal bir sonuç
olduğu ve enflasyonun kaynağının ücretleri arttıran sendikalar değil, sendikaların bu politikasını para
arzını arttırarak destekleyen ekonomik yapı ve kurumlar olduğu ileri sürülmektedir.
11.4.1.8. Sendikaların Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi
Sendikalar, izledikleri ücret politikalarıyla gelir dağılımına etki ederek milli gelir içinde
ücretlilerin payını arttırmayı hedeflemektedir. Ücretlerle ilgili olarak sendikaların ve işverenlerin
amaçları çatışmaktadır. İşverenin vereceği en yüksek ücret işletmenin karlılık düzeyine ve rekabet
gücüne bağlı olacaktır. En düşük ücret düzeyi ise isçilerin hayat standartlarında düşüşe karsı koyabilme
derecelerine, yani sendikaların pazarlık güçlerine bağlı olacaktır (Lordoglu ve Törüner,1995:91).
Sendikalar, ücret düzeylerini arttırarak milli gelirden işçilerin daha fazla pay alması ve milli gelir
içindeki ücretlerin payını isçiler lehine artırmak için çaba harcarlar. Sendikalar, özellikle gelişmekte
olan ülkelerde çalışanların desteklenmesi ve toplumda gelirin daha gelir dağılımında etkili görev alır
(Benson vd. 2010: 81). Ancak, sendikaların genelde işgücünün milli gelirdeki payını arttırmak
konusunda başarılı olmadığına dair bulgulara da ulaşılmıştır. Sendikaların milli gelir içinde üyelerinin
payını artırırken işveren aleyhine değil de genelde sendikasız işçilerin daha düşük ücretler almalarına
neden olacak biçimde sonuç elde edildiği ileri sürülmektedir.

19

Almanya’da sendika üyeliği ile işten çıkarılma riski arasındaki ilişkiyi sorgulayan araştırması, sendikalı işçilerin
işten çıkarılma riskinin, sendika üyesi olmayan işçilere göre daha düşük olduğunu göstermiştir. Veri setini 20 bin
işçinin 1985-2005 dönemine ait çalışma yaşamı biyografilerinin oluşturduğu Goerke- Pannenberg araştırmasına
göre yıllık işten çıkarılma oranı, sendikasız işçilerde %3,6 iken sendika üyesi işçiler için %1,3 ile çok daha düşük
düzeydedir. Araştırmanın diğer bir ilginç bulgusu, işten çıkarılma oranının sendikalı kadın işçilerde ve sanayi
işçilerinde ortalamadan daha da düşük olmasıdır. Başka bir anlatımla Almanya’da sendika üyeliği genel olarak
işçiler, özel olarak
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11.5.Türkiye’de Sendikacılık
Bir ülkede sendikacılığın gelişimi sanayileşme süreci; sosyal, siyasal ve hukuki gelişim sürecine
bağlı olmuştur. Türkiye’de sendikacılık gerek sanayileşmenin yetersizliği, gerek etkin demokratik
düzenin kurulamamasından dolayı diğer ülkelere göre daha geç gelişmiştir. Sendikalaşmayı olumsuz
yönde etkileyen temel unsurların başında, ülke ekonomisinin tarıma dayalı olması gelmektedir. Bu
dönemde ülkedeki çalışan kesimin çoğunun tarım kesiminde olması gerçek anlamda işçi sınıfı
doğuramamakta ve çalışanların arasında sendikalaşma eğiliminden söz edilememektedir.
Sendikalaşmayı etkileyen diğer unsurlar ise; dönemin siyasi rejiminin yapısı, yasal mevzuatlar ve işçi
sınıfının sosyo-kültürel yapısıdır.
Cumhuriyet öncesi tarıma dayalı üretim yapısının olduğu dönemde Ahi Birlikleri ve Loncalar
çalışma hayatı ve sosyo-ekonomik düzende etkin olmuştur.
Sendikacılığa temel oluşturan
örgütlenmeler, 19. yy’da fabrikaların artmasıyla gerçekleşen işçi hareketleri sonucunda oluşmuştur.
Bilinen ilk örgütlenme, 1871 yılında kurulan bir yardımlaşma derneği biçimindeki Osmanlı
Ameleperver Cemiyeti’dir. 1871 yılında İstanbul’da Ameleperver Cemiyeti’nin kurulması ve bir yıl
sonra 1872 yılında tersane işçileri grevinin başlaması, Türkiye’de sendikacılık hareketinin başlangıcı
olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti’nde 19.yüzyılın sonlarına doğru işçilerin dernekler(cemiyetler)
çatısı altında bir araya gelerek örgütlenmeye başladıkları görülmektedir. I. Meşrutiyet’in ilanından
itibaren ilk işçi eylemlerinin başladığı görülmektedir. 1894-95 yıllarında 1 yıl süre Tophane
fabrikalarında Osmanlı Amele Cemiyeti kurulmuştur.
Çalışma hayatına ilişkin ilk yasal düzenleme ise 1865 yılında Ereğli bölgesindeki kömür madeni
çalışanlarını korumak üzere yapılmıştır. 1908 yılında grevler başlamış, Selanik ve İstanbul gibi işçi
sınıfının sayıca gelişmiş ve etkin olduğu yerlerde siyaset ile ilişki kurularak sendikacılık faaliyetleri
gelişmiştir. II. Meşrutiyet sonrasındaki işçi örgütlenmeleri nicelik açısından daha önceki dönemlere göre
artmış ve süreklilik kazanmıştır. Bu dönemde işçi hareketini destekleyen önemli gelişmeler olmuştur.
Bunlar;
- Sanayileşme ve buna bağlı olarak işçi sayısındaki artış
- II.Meşrutiyet‟in getirmiş olduğu kısmi özgürlük ortamı
- İşçilerin örgütlenme konusundaki deneyimlerinin artmasıdır.
II. Meşrutiyet’in yarattığı özgürlük ortamı içerisinde işçiler, dernekler çatısı altında örgütlenmeyi
sürdürmüşler ve geciken ücretlerini alabilmek için topluca iş bırakma eylemleri gerçekleştirmişlerdir.
Nitekim 1908 yılında işçi derneklerinin kurulabilmesini yasaklayan Tatil-i Eşgal Cemiyetleri Hakkında
Kanun-u Muvakkat ile 1909 yılında yürürlüğe giren Tatil-i Eşgal Kanunu çoğalan ve sertleşen işçi
eylemlerini ve sendikaların kurulmasını yasaklamıştır. 1909 yılında çıkarılan Tatil-i Eşgal Kanunu ile
sendikal hareket yasaklanmıştır, böylece sendikaların kontrol aracı olamayacağı da belli olmuştur. Bu
yasaklama aslında sendikaların sosyalist düşünceye kayacağı endişesi ile gerçekleşmiştir. Bu dönemden
itibaren sendikalar, cemiyetler olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Cumhuriyet döneminde ise ilk göze
çarpan sendika benzeri örgütlenme birden çok örgütü bünyesinde bulunduran Amele Teali Cemiyetidir.
1936 yılında ilk İş Kanunu çıkarılmıştır. 1946 yılında çok partili hayata geçiş, sendikacılık açısından da
önemli olmuş ve 1947 yılında ilk Sendikalar Kanunu kabul edilmiştir.
Türkiye’de sendikalaşma açısından 1960’lı yıllar belirleyicidir. 1963 yılında kabul edilen 274
sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunları ile serbest toplu pazarlık
düzeninin yasalarla temin edilerek hayata geçirilmesi sendikal hareketin güçlenmesini ve toplu
sözleşmelerden yararlanan işçi sayısının artmasını sağlamıştır. Türkiye’de sendikal hareket işçi sınıfının
mücadelesi ve örgütlenme çabasından doğan bir hareket olamasa da özelikle, üst örgütlerin
(konfederasyonların) kurulması sendikalcılığın gelişimi açısından önemlidir. 1952 yılında ilk işçi
sendikası konfederasyonu Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) kurulmuştur. 1967 yılında
DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), 1970 yılında MİSK (Milliyetçi İşçi
Sendikaları Konfederasyonu) ve 1976 yılında da HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun)
kurulmuştur. Türkiye’de işveren sendikalarının örgütlenmesi açısından da 1958 kurulan Madeni Eşya
Sanayicileri Sendikası (MESS) ile İstanbul İşveren Sendikaları Birliğini kurulmuştur. 1962 yılında
yapılan ikinci olağan genel kurulda örgütlenmenin ülke düzeyinde yapılması ve birliğin adının da TİSK
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye’de
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sendikacılığın gelişimini; 1946-1960 dönemini örgütlenme, 1960-1980 dönemini gelişme ve altın çağ,
1980 sonrası dönemi ise sendikaların gerileme dönemi olarak ele alabiliriz.
1970’lerin sonlarında ekonomik ve sosyal değişimler, teknolojik ilerlemeler ve ardından gelen
1980 darbesi bunların yanı sıra kendi içlerinde yaşadıkları sorunlar sonucu sendikaların üye sayısı ve
pazarlık güçleri azalmaya başlamıştır. 12 Eylül 1980 müdahalesi sonrası bazı sendikaların faaliyetleri
yasaklanırken bazılarının faaliyetleri askıya alınmıştır. 1982 Anayasası eskisine göre çalışma ilişkilerine
yönelik biraz daha sınırlı ve ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Anayasa’ya uygun olarak 1983 yılında
2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanun yürürlüğe girmiştir.
1980 sonrası Türk sendikacılık hareketi; bölünmüşlük, yasal sınırlamalar ve değişen ekonomi
politikaları çerçevesinde zor bir döneme girmiştir. Kamu sendikacılığında 1980’li yılların sonlarında
başlayan tartışmalar 2001 yılında kabul edilen Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ile kamu
görevlilerinin sendika hakkına kavuşmuştur.
Türkiye’de sendikacılık açısından 2012 tarihli, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu önemlidir. Yeni yasa ile sendikacılık açısından önemli bazı değişiklikler şöyledir;
- Sendika üyeliğini kazanılmasında ve kaybedilmesinde noter koşulu kaldırılmış, e-Devlet Kapısı
üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile
üyeliğin kazanılması hükme bağlanmıştır.
- 6356 sayılı yasada işçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetlerinin tüzüklerle düzenlenmesi ilkesi
ile sendikaların serbestçe faaliyette bulunması ilkesi benimsenmiştir.
- Aynı işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz kuralı
kaldırarak çok-katmanlı toplu pazarlığın yolunu açılmıştır.
- Çerçeve sözleşme20 yeni bir toplu sözleşme türü olarak düzenlenmiştir.
- Grup toplu iş sözleşmesine21 de ilk kez ilgili kanunda yer verilmiştir.
- 6356 sayılı yasa ise işkolu temsil oranını yüzde 3’e düşürmüştür22.
- İşkolu sayısı yirmi olarak düzenlenmiştir.
Sendikalaşma oranları : ILO sendikalaşma oranını, sendika üyelerinin, maaş ve ücret geliri elde
eden işgücüne oranı şeklinde ifade etmektedir23. Sendikal yoğunluk ise sendikalara üye olan çalışanların
toplamının istihdam edilen sendikalaşabilir ücretli çalışana oranıdır (Balcı, 1999:21).
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre, Türkiye'de
gelir getirici bir işte çalışanların sayısı 26,2 milyondur. Bunların, 17,2 milyonu ücretli, 1,1 milyonu
işveren, 4,6 milyonu kendi hesabına çalışan, 3,3 milyonu da ücretsiz aile işçisidir. Sendikalaşma
verilerini analiz ederken ücretlileri potansiyel sendika üyeleri olarak ele almak gerekir. Tablo 11.1'de
işkolları itibariyle sendikalı işçi ve sendikalaşma oranları görülmektedir.
Tablo 11.2'de görüldüğü gibi toplam işçi sayısı 12.287.238, sendikaların üye sayısı 1.189.481 ve
sendikalaşma oranı ise 9.68’dir. Sendikalaşmanın en yüksek olduğu işkolu ise % 28.70’lik oran ile

20

Çerçeve sözleşme: Sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında uygulanır ve mesleki
eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir ( 33.
maddenin 3. Fıkrası)
21
Grup toplu iş sözleşmesinin işveren sendikası ile işçi sendikası arasında aynı işkolunda kurulu birden çok
işverene ait işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılabileceği hükmüne yer verilmektedir.
22
Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde üçünün üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu
iş sözleşmesi kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının işletmede ise yüzde
kırkının kendi üyesi bulunması kaydıyla bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir (
41.Madde 1.fıkra)
23
Ücret ve maaş geliri elde edenlere dayalı hesaplamanın özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından veri
sağlamada zorluklara yol açtığını vurgulayan ILO; tarım dışı işgücü kategorisini alternatif bir hesaplama yöntemi
olarak önermektedir.
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Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlardır. Ikinci sırada ise % 26.07’lik oran ile Avcılık, balıkçılık,
tarım ve ormancılık işkoludur.

Tablo 11.2. İşkollarına Göre Sendikalaşma Oranları (Temmuz, 2014)
İŞKOLU

TOPLAM
SAYISI

İŞÇİ

SENDİKALAŞMA
ORANI

1

AVCILIK,BALIKÇILIK, TARIM
VE ORMANCILIK

136.252

26.07

2

GIDA SANAYI

596.067

11.73

3

MADENCILIK
OCAKLARI

TAŞ

198.443

15.67

4

PETROL, KIMYA,
PLASTIK VE ILAÇ

LASTIK,

435.281

9.78

5

DOKUMA, HAZIR GIYIM VE
DERI

1.041.717

9.29

6

AĞAÇ VE KAĞIT

243.340

7.81

7

İLETİŞİM

71.985

22.97

8

BASIN,
YAYIN
GAZETECILIK

95.442

22.97

9

BANKA, FINANS VE SIGORTA

293.801

3.95

10

TICARET, BÜRO, EĞITIM VE
GÜZEL SANATLAR

2.565.114

28.70

11

ÇIMENTO, TOPRAK VE CAM

188.277

16.23

12

METAL

1.426.744

16.01

13

İNŞAAT

1.655.772

2.52

14

ENERJİ

273.908

19.91

15

TAŞIMACILIK

718.171

7.53

16

GEMI YAPIMI VE DENIZ
TAŞIMACILIĞI, ARDIYE VE
ANTREPOCULUK

156.539

7.84

17

SAĞLIK
VE
HIZMETLER

SOSYAL

275.940

2.93

18

KONAKLAMA VE EĞLENCE
IŞLERI

820.095

3.72

19

SAVUNMA VE GÜVENLIK

229.580

16.42

20

GENEL İŞLER

864.770

20.36

12.287.238

9.68

TOPLAM

VE

VE

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz 2014 verileri kullanılarak düzenlenmiştir
Tablo 11.3'de farklı ülkelerin sendikalaşma oranları görülmektedir.

214

Tablo 11.3. Farklı Ülkeler Açısından Sendikalaşma Oranları
İzlanda: 79,4.
Finlandiya: 70,0.
Danimarka: 68,8.
İsveç: 67,7.
Norveç: 54,6.
Belçika: 52,0.
İtalya: 35,1
Avusturya: 28,1.
İngiltere: 25,8.
Yunanistan: 24,0
Japonya:18,6.
Almanya:18,5.
Hollanda:18,2.
Avustralya:18,0.
İsviçre: 17,8.
Türkiye:16,1.
ABD'de:11,3.
Fransa: 7,6.
OECD ülkeleri ortalaması: 17,5.
En yüksek sendikalaşma oranına sahip ülke, yüzde 79,4’lük bir oran ile İzlanda’dır. Sendikalaşma
oranları sıralamasında Türkiye’nin konumu incelendiğinde son sırlarda olduğu görülmektedir. 2014 yılı
ortalarında 1.589.964 kamu çalışanı sendika üyesidir. 2014 yılı ortalarında 1.189.481 işçi sendika
üyesidir. Sendika üyelerinin toplamı 2.779.445'tir. Sendikalaşma oranı ise yüzde 16,1'dir24. Sadece işçi
sendikaları açısından sendikalaşma oranı ele alındığında oran 9.68’dir.

24

Kamu çalışanı sendika üyesi ve işçi sendika üyelerinin toplamıdır. Başka ülkelerde de sendikalaşma oranları
hesaplanırken tüm ücretliler dikkate alınır.
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12. BÖLÜM: İŞ PİYASALARI
Yazar: Şenay Saraç

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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12.1. Piyasa ve İş Piyasası Kavramları
12.1.1. İdeal İş Piyasası
12.1.2. Tabii İş Piyasası
12.1.3. Kurumsal İş Piyasası
12.1.4. Güdümlü İş Piyasası
12.1.5. Himayeci İş Piyasası
12.1.6. Esnek İş Piyasası
12.2. İş Piyasasında Kamunun Rolü
12.2.1. İş Piyasasına Kamu Harcamalarının Etkileri
12.2.2. İş Piyasasına Kamusal Mal ve Hizmetlerin Etkileri
12.2.3. İş Piyasasına Vergilerin Etkileri
12.2.4. İş Piyasasına Kanun ve Yönetmeliklerin Etkileri
12.2.4.1. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri
12.2.4.2. Asgari Ücret
12.2.4.3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
12.2.4.4. Rant Sağlayıcı Düzenlemeler
12.3. İş Piyasasında Özel Sektör
12.4. Türkiye’de İş Piyasası

Daha önceki bölümlerde, tam rekabet ve eksik rekabet koşullarında iş piyasası dengesi ve ücret
dengesi konuları detaylı olarak incelenmiştir. Bu bölümde ise öncelikle piyasa ve iş piyasası kavramları
anlatılacak daha sonra çalışma ekonomisi açısından iş piyasasında emeğin arz ve talebini etkileyen kamu
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ve özel sektör unsurlarından bahsedilecektir. Son olarak Türkiye’de iş piyasasına ait genel durum
istatistiksel verilerle ortaya konulacaktır.

12.1. Piyasa ve İş Piyasası Kavramları
İktisat literatüründe piyasa, alıcı ve satıcıların birbiriyle iletişime geçtikleri ve mübadelenin
gerçekleştiği yer olarak tanımlanmaktadır. Piyasanın fiziki bir konumu olmayabilir. Özellikle
günümüzde iletişim ağında yaşanan teknolojik gelişmeler alıcı ve satıcıların bir araya gelme
zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Kısaca piyasa, alıcı ve satıcıların iletişime geçebildikleri ve alımsatımı gerçekleştirebildikleri her türlü ortamdır.
Piyasa çeşitleri konusunda teoride birçok ayrım yapılmıştır. En temel ayrım, tüketim için satın
alınan nihai mal ve hizmetleri ifade eden mal ve hizmet piyasası ile üreticiler tarafından ürettikleri mal
ve hizmetlerin üretiminde kullanmak için satın alınan mal ve hizmetleri ifade eden faktör piyasasıdır.
Üreticilerin faktör piyasasından satın aldıkları faktörlerden biri de emektir. Dolayısıyla emek unsuru
faktör piyasasının alt bileşenlerinden birini temsil eder. Piyasa çeşitlerinin diğer bir ayrımı da mal ve
hizmet piyasası ile mali piyasadır. Mali piyasa, bir ülkede fon akımlarını düzenleyen piyasa türüdür.
Diğer bir ifadeyle fon açığı olanlar ile fon fazlası olanların iletişime geçtikleri ve fon alış verişini
gerçekleştirdikleri yapıya mali piyasa adı verilir.
İş piyasası kavramı ise içerik açısından daha farklı bir kavram olup emek unsurunun dahil olduğu
her türlü piyasayı kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle çalışma ekonomisi dersinin temel konusunu ifade
eden ve üretim faktörleri arasında en önemli ve en dinamik üretim faktörü olan emeğin yani bir ülkedeki
toplam emek arzının emek talebi ile iletişime geçtiği piyasaya iş piyasası adı verilmektedir (Zaim,
1997:11). İş piyasaları iktisadi yaşamın bütünü içinde yer alır, öte yandan ise belirli bir kısmını inceler.
Lordoğlu ve Törüner (1995:32) çalışmalarında iş piyasalarını beş farklı türe ayırmıştır: ideal iş
piyasası, tabii iş piyasası, kurumsal iş piyasası, güdümlü iş piyasası ve himayeci iş piyasası. Zaim (1997)
bu beş iş piyasası türünü kabul etmekle birlikte, özellikle 1970’li yıllardan itibaren yaşanan teknolojik
ve ekonomik dönüşümün iş piyasasına yansıması olarak ortaya çıkan esnek iş piyasası türünü de
eklemiştir.

12.1.1. İdeal İş Piyasası
İktisat teorisinde yer alan piyasa türlerinden tam rekabet piyasası özelliklerini taşıyan piyasadır.
İdeal iş piyasasında emek arz ve talebi daima dengededir. Dengesizlik ortaya çıksa bile geçicidir. Uzun
süreli işsizlik olmaz. Dengeyi bozacak durum ve engeller mevcut değildir. Eşit işe eşit ücret ödenir.
Yani belirli bir emeğin tek bir fiyatı vardır. Satılan mal ve hizmetler homojendir. Emek gibi belirli bir
mal ve hizmetin de tek fiyatı vardır. Mallar ve emek için yeterli talep vardır. Emek arz edenler ve emek
talep edenler tam bilgiye sahiptir, yani ideal iş piyasası şeffaftır. İdeal iş piyasasına giriş çıkış serbesttir
(Zaim, 1997). Sonuç olarak, tam rekabet tanımına uyan bir iş piyasasının; ideal özelliklere sahip olduğu
işsizliğin doğal işsizlik oranı dışında bulunmadığı, çalışma arzusunda olan herkesin iş sahibi olup
üretkenliklerine orantılı kazanç sağladığı bir piyasa türü olduğu söylenebilir. Diğer taraftan böyle bir
piyasa adaletli bir ücret yapısının ortaya çıkmasına neden olur. İşletmelerde adil bir kazanç yapısına
sahip olup aşırı kârlar söz konusu değildir (Özay ve Kılıç, 2009:14).
İdeal iş piyasasında işçiler, piyasadaki tüm açık işler hakkında bilgi sahibi oldukları için işler
arasında işlerin nispi cazibesine göre bir hesaplama yapabilecek durumdadırlar. Bu hesaplamanın sadece
ücret konusunda olması gerekmez. Dolayısıyla işçiler, iş piyasası hakkındaki bilgileri doğrultusunda
işleri değerlendirecekler ve kendilerine en cazip gelen işi seçmek yönünde bir tutum sergileyeceklerdir.
İş şartları cazip olan işlere talep artarken diğer işlere olan talep ise düşecektir. Bu durum, cazibesi düşük
olan işlerde emek arzı yetersizliğine sebep olacaktır. İşveren ise bu durumda kendi işçisini kaybetmemek
için işini diğer işverenler kadar cazip tutma yolunda bir tutum izleyecektir. İşini cazibesini artırmak
sadece ücreti artırmakla mümkün olmayabilir. Çünkü ücret dışındaki iş şartlarının da işçiler için önemli
olması durumunda kötü iş şartları işçinin daha düşük ücretli işleri tercih etmesine neden olur (Zaim,
1997:15-16). İşveren mevcut istihdamını korumak istediği takdirde istihdam şartlarını (ücret, iş
koşulları, mesai saati vb.) diğer işletmelerle eşit düzeyde tutmalı, istihdamı artırmak isterse de istihdam
şartlarını daha cazip hale getirmelidir.
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Günlük hayatta iş piyasaları ideal iş piyasası şartlarına göre çalışmamaktadır. Asimetrik
enformasyon iş piyasasında aksaklıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu konuda tartışmalar
devam etmekle birlikte iş piyasasının eksik rekabet şartları altında çalıştığı kabul edilmektedir.

12.1.2. Tabii İş Piyasası
İş piyasasının işleyişi sonucunda ortaya işsizlik çıkıyorsa bu piyasanın aksak işlediği söylenebilir.
Aksak işleyen piyasada ise yukarıda da belirttiğimiz gibi başta işsizlik olmak üzere ayrımcılık ve eksik
rekabet sorunları ortaya çıkar (Özay ve Kılıç, 2009:16). Ayrımcılık, iş piyasasında eşit verimliliğe sahip
bireylerin farklı ücret almaları sonucu ortaya çıkabileceği gibi işverenlerin gözle görülür ya da sosyokültürel bazı özelliklerinden dolayı belirli kategorideki işçileri tercih etmeleri sonucunda da ortaya
çıkabilir (Lordoğlu ve Özkaplan, 2003:224; Özay ve Kılıç, 2009). Örneğin erkek işçiyi, kadın işçiye
tercih etmek gibi. Ayrımcılığın cinsiyet, ırk, etnik, inanç ayrımı gibi birkaç farklı çeşidi bulunmaktadır.
Ortaya çıkan bu ayrımcılık ekonomik olarak daha düşük istihdam ve daha az üretim gibi ağır sonuçlar
doğurmaktadır ( Özay ve Kılıç, 2009:18).
Tabii, iş piyasası eksik ve aksak rekabet koşullarıyla işleyen piyasa tipidir. Bu piyasada işçi ve
işveren arasındaki tüm anlaşma ve olaylar ikili anlaşmalar çerçevesinde halledilir. Diğer bir ifadeyle bu
piyasa da devlet iş piyasasını düzenleyici tedbirler almamıştır. Emek mobilitesine engel olan unsurlar
söz konusudur. İşçilerin piyasa hakkında eksik bilgi sahibi olmaları ve yaşam koşullarının zor olması
kendilerine yapılan teklifi kabul etmek zorunda kalmalarına ve piyasa ücret farklılıklarının oluşmasına
neden olmaktadır (Zaim, 1997:17; Lordoğlu ve Törüner, 1995:32). İşçinin işi kabul etmelerinde ücret
ve iş şartlarının asgari düzeyde olmasının yanı sıra (i) bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, evli veya
bekâr oluşu, (ii) hayat pahalılığı ve (iii) bir önceki işinden aldığı ücretin altında olmaması gibi bazı
subjektif faktörler de rol oynar (Zaim,1997:20). Emek arzını karşılayacak yeterli emek talebi yoktur. İş
piyasasına giriş ve çıkış serbest değildir. Tabii iş piyasasında sendikaların etkinliği yoktur ve devlet iş
piyasasını düzenleyecek hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirler almamıştır (Zaim, 1997:17).
Tabii iş piyasasında emeğini arz eden işçilerin durumu önemlidir. Bu durum işçinin iş piyasasına
giriş şekline göre incelenirse üç durum ortaya çıkar (Zaim, 1997:17-21).
- İlk grupta iş piyasasına ilk defa girenler (mezun olan öğrenciler, şimdiye kadar çalışmamış
olanlar) yer almaktadır. Bu işçiler piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için tesadüfen
buldukları ilk işi genellikle kabul ederler.
- İkinci grupta işlerinden ya kendi rızalarıyla ayrılmış ya da işten çıkarılmış olanlar yer
almaktadır. İş arama ve işler konusunda tecrübelidirler. Dolayısıyla, ilk gruptakilere nazaran daha
şanslıdırlar ve iş tercihi konusunda daha isabetli karar verirler.
- Son grupta ise çalışan ancak mevcut işinden memnun olmadıkları için başka bir iş yerine geçme
arzusunda olanlar yer almaktadır. Yeni bir iş araması, mevcut işine terk etmeye ne kadar kararlı
olduğuna bağlıdır. Eğer işi terk etmeye karar vermişse ya daha yüksek ücret teklifi almışlardır ya da
istihdam şartları (işin fiziki özellikleri, bağımsızlık ve işteki hakimiyet derecesi, yöneticilerin
davranışları, işin devamlılığı, işte yükselme imkanı vb.) daha iyidir.
İşverenlerin tutumu ise ideal piyasadan daha farklı bir seyir izler. Emek arzı emek talebinden fazla
olduğu için işverenler işleri benzer işyerlerindeki seviyeye ulaştırmak için uğraşmazlar. Hem ücret
şartlarını hem de diğer şartları asgari seviyede yerine getirerek yeterli sayıda işçi bulabilirler (Zaim,
1997:23).

12.1.3. Kurumsal İş Piyasası
Kurumsal iş piyasası; işçi ve işveren örgütlerinin güçlü olduğu, devletin ekonomik hayatta aktif
rol aldığı, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş sanayi kesiminde ve karma ekonomik
sistemlerde görülen piyasa tipidir (Lordoğlu ve Törüner, 1995:33). Bu piyasalarda sendikalaşma çok
güçlüdür. Diğer bir ifadeyle işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklar, toplu görüşmelerle çözümlenir.
Sendikaların gücünün yetmediği durumlarda devletin düzenleyici işlevi vardır. Devlet müdahalesi söz
konusudur. Çalışma ve çalıştırma hürriyeti mevcuttur. Emek mobilitesini engelleyen durumlar ise yok
denecek kadar azdır. İktisadi ve sosyal hedef tam istihdama ulaşmaktır (Zaim, 1997:25).
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Sonuç olarak kurumsal iş piyasası, sadece piyasa şartlarına terk edilmeyen, işveren ve işçi
kurumlarının karşılıklı pazarlık güçlerine göre dengeye gelen, dengenin bozulması halinde ise devletin
arabulucu ve dengeyi sağlayıcı olarak müdahale ettiği piyasadır.

12.1.4. Güdümlü İş Piyasası
Güdümlü iş piyasası, komünist ve kollektivist rejimlerde uygulanan ve işgücü piyasasında
rekabetin olmadığı piyasa türüdür (Zaim, 1997:25). İş piyasası; rekabet şartlarına ve piyasa faktörlerine
terk edilmediği gibi, kurumsal organların iradesine bırakılmamıştır. Diğer bir ifadeyle sendikaların gücü
zayıftır ve sendika devlet tarafından organize edilen bir kurumdur. Kollektivist rejimlerde mülkiyet
hakkı ve özel teşebbüs yoktur. Dolayısıyla, güdümlü iş piyasasında çalışma ve çalıştırma hürriyeti
yoktur. Ücret ve fiyatlar devlet tarafından belirlenir. İşçi ve iş bulmak için işverenler ile işçilerin İş ve
İşçi Bulma Kurumlarına başvurması zorunludur. Devlet tek işveren olduğu için iş koşullarının tamamı
da devlet tarafından düzenlenir (Zaim, 1997:26).

12.1.5. Himayeci İş Piyasası
Kalkınma sürecini hızlandırmak isteyen ve karma ekonomi sistemini benimseyen ülkelerde
görülen piyasa türüdür. Himayeci (korumacı) iş piyasasının temel özellikleri arasında devletin
destekleyici ve yardımcı müdahalesi vardır. Devletin toplu anlaşmalar sistemini düzenleyici ve sosyal
güvenliği sağlayıcı faaliyeti söz konusudur. Örneğin sendika aidatlarının toplanması, asgari ücretin
belirlenmesi devletin faaliyetleri arasındadır. Çalışma ve çalıştırma hürriyeti ve emek mobilitesi vardır
(Zaim, 1997:26). İşçi ve işverenler piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla aynı
verimliliğe sahip işçilere farklı ücretler ödenebilmektedir (Lordoğlu ve Törüner, 1995:33).
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ayrılan devletlerin komünizmden piyasa ekonomisine
geçiş sürecinde uyguladıkları piyasa modeli himayeci iş piyasası modelidir (Zaim, 1997).

12.1.6. Esnek İş Piyasası
II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan fordist üretimin ortaya çıkardığı kitlesel üretime
piyasaların doymuş olmasının bir sonucu olarak üretim maliyetlerinin artması ve gelişmiş ülkelerde
talebin yapısının değişerek farklılaşmış talebe yerini bırakması üreticilerin yeni yollar aramaya
başlamasına neden olmuştur (Uyanık, 2003). Özellikle 1960’lı yılların ortalarından itibaren hızla gelişen
teknolojinin (Microsoftlar ve bilgisayarlar) üretim sisteminde kullanılmaya başlanılması üretimde yeni
bir süreç başlatmıştır. Uyanık (2003)’ın çalışmasında belirttiği gibi post-fordizm olarak ifade edilen bu
yeni üretim sistemi; üretimin örgütlenmesinden tüketim kalıplarına, firmalar arası ilişkilerden üretimin
mekânsal dağılımına, bilginin kullanımından sınıfsal yapılanmalara kadar her alanda yeni bir yapıyı
ortaya çıkarmıştır.
İş piyasasında vasıflı işçiye olan talep artmıştır. Uluslararası rekabetin hız kazanması, işverenlerin
verimliliği yükseltmek için eğitimli ve vasıflı işçiye olan talebinin artmasının temel nedenidir. Ayrıca
çalışma koşullarının esnek hale gelmesi kadınların part-time ve evde çalışabilme imkânlarını arttırdığı
için kadınların da işgücüne katılım oranını artırmıştır. Yeni teknolojilerden en fazla etkilen sektör
hizmetler sektörü olmuştur. Hizmetler sektörü hızla gelişmiş ve işçinin niteliği hizmetler sektörüne
uygun yönde değişmiştir. Hizmetler sektöründe meydana gelen bu değişimin arkasında yatan temel
faktör bilginin üretim sürecinde önemli hale gelmesidir (Uyanık, 20003; Çelik, 2007:17). Kısaca tarım
ve sanayi de istihdam edilen işgücü hizmetler sektörüne kaymıştır.
Esnek iş piyasasında, işveren:
- İstihdam miktarını (Sayısal esneklik),
- Çalışma zamanını talebin durumuna göre değiştirebilme (çalışma sürelerinde esneklik),
- Ücret seviyesini verimlilik ve ödeyebilme gücüne göre ayarlayabilme (ücret esnekliği),
- İşçiyi farklı işlerde görevlendirebilme (fonksiyonel esneklik) esnekliğine sahiptir (Uyanık,
2003; Zaim, 1997).
Kısacası esnek iş piyasası, güdümlü ve himayeci iş piyasalarının müdahaleci, düzenleyici ve
çalışanları koruyucu tutumu ile tabii iş piyasasının serbestlik özelliklerinin karışımı olarak ifade
edilebilir (Zaim, 1997:29).
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12.2. İş Piyasasında Kamunun Rolü
Küreselleşme ile birlikte hem ekonominin genel gidişatı hem de işsizliğin yapısı değişmiştir.
Artık emek talep eden sektörler ile emek arzı arasında eşleşememe şeklinde ortaya çıkan yapısal bir
bozukluk söz konusudur. Bu durum günümüzde devletlerin iş piyasası için esas mücadele ettikleri alanı
oluşturmaktadır. Sorunun üstesinden gelmek için uzun vadeli iş piyasası politikaları üretmek ve eğitimli
işgücü yetiştirmek için uzun bir zaman beklemek gerekmektedir. Bu da mevcut emeğin uzun süre işsiz
kalmasına neden olmaktadır (İŞKUR, 2013).
Kamu, öncelikle ekonomideki ağırlığına bağlı olarak istihdam sağlayan bir yapıdır. Kamu
sektörlerinde istihdam ve ücretlerin yapısı özel sektörden farklıdır. Çünkü özel sektörde kâr
maksimizasyonu öncelikli ilke iken kamunun çoğu biriminde bu ilke geçerli değildir. Bunun
nedenlerinden ilki, kamunun daha çok askeriye, itfaiye, polislik vb. gibi kamusal alanlarda istihdam
sağlamasıdır. Bu alanlarda ne kadar istihdam sağlanacağı da toplumun talebine bağlıdır. Örneğin, savaş
ihtimali asker ve polis istihdamının artmasına neden olacaktır. İkincisi ise istihdamın maliyetinin toplum
tarafından vergilerle karşılanmasıdır. Öncelikli amacı toplumsal refahı ve faydayı maksimize etmek olan
kamu, istihdamın ne kadar olacağına karar verirken kamu bütçe kısıtını göz önünde bulundurmak
zorundadır. Sonuncusu, kamu istihdamında politik faktörlerinde önemli olmasıdır. Tekrar seçilme
ihtimalini artırmak için kamu sektörlerinde gereğinden fazla istihdam sağlayarak gereğinden fazla
harcamalarda bulunmaktadır (Biçerli, 2009:385-389).
İş piyasasında milli gelirin büyük kısmını ücretler oluşturmaktadır (Tansel, 2012:20). Türkiye’de
2010 yılında milli gelirdeki en büyük payı %43.7 ile toplam maaş ve ücretler oluşturmuştur. Bu nedenle
iş piyasası, bir ülkenin kalkınması için önemlidir. Dolayısıyla, iş piyasasında ortaya çıkan aksaklıkların
giderilmesi politika yapıcıları yakından ilgilendirir. İş piyasasının organizasyonundan, istihdam düzeyi
ve ücretlere kadar tüm yapısını yakından takip etmek gerekmektedir.
1980 sonrası yaşanan liberal hareket, her ne kadar kamunun ekonomideki payını ve etkileme
gücünün şiddetini azaltmış olsa da özelde iş piyasası olmak üzere genel ekonomi üzerindeki etkileri
halen devam etmektedir. Kamu, kamu harcamaları ve vergiler yoluyla iş piyasasını etkileyebileceği gibi,
doğrudan kamusal mal ve hizmet üreterek de etkilerde bulunabilir. Bazen kamunun kendisi istihdam
sağlayıcı iken bazen de türetilmiş talep yaratarak toplam istihdam üzerinde doğrudan etkileri
olabilmektedir. Bunların dışında iş piyasasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla çıkardığı kanun ve
yönetmeliklerle de dolaylı olarak iş piyasasına etkilerde bulunmaktadır.
Bu başlık altında kamu harcamalarının, kamusal mal ve hizmet üretiminin, vergilerin ve kanun
ve yönetmeliklerin iş piyasasına etkilerine değinilecektir.

12.2.1. Kamu Harcamalarının İş Piyasasına Etkileri
Kamu harcamaları iş piyasasını iki türlü etkileyebilir (Biçerli, 2009):
- Piyasadan mal ve hizmet satın alarak
- Transfer harcamalarında bulunarak
İlk durumda, kamu özel sektörden mal ve hizmet satın alarak özel sektör istihdamında türetilmiş
talep yaratır. Örneğin, kamu inşaat harcamalarının artması kamunun inşaat malzemesi talebini ve
beraberinde bu sektörde faaliyet gösteren sektörlerde istihdamı artıracaktır. İkinci durumda ise hem talep
hem de arz cephesinde farklı farklı etkileri olacaktır.
Transfer harcamalarının talep cephesindeki etkileri, ne şekilde veya toplumun hangi kesimine
yapılacağına bağlı olarak farklılık gösterir. Transfer harcaması bireylerin alım güçlerini artırır ve piyasa
da talep yaratır. Örneğin, emeklilere transfer harcaması yapıldığını varsaydığımızda emeklilerin alım
güçleri artacaktır. Bu durum, emekli kesimin daha çok ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlere olan
taleplerini artıracak (örneğin, sağlık) ve bu sektörlerde istihdam artışı sağlayacaktır. Eğer transfer
harcamaları sübvansiyon şeklinde (örneğin, tarım sektörüne devlet desteği) gerçekleştirilirse söz konusu
mal ve hizmetlere olan talep artacaktır. Talep artışı beraberinde bu sektörlerde istihdam artışı
sağlayacaktır.
Transfer harcamalarının arz cephesindeki etkileri, bireylerin tercihlerine göre farklılık gösterir.
Transfer harcaması bireyler için gelir artışı demektir. Bu durum gelir etkisi yaratarak bireylerin daha
çok boş zaman tercih etmelerine ve daha az çalışmalarına neden olabilir. İşsizlik sigortası şeklinde
yapılan transfer harcaması da sigorta ödemesinin süresine ve miktarına bağlı olarak bireylerin
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tercihlerini etkiler. Örneğin, uzun süreli işsizlik sigortası ödemesi bireyleri tembelliğe itebilir. Sonuç
olarak transfer harcaması
şeklinde yapılan transfer harcamasının iş piyasası üzerindeki net etkisi
yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı değişkenlik göstermektedir.

12.2.2. Kamusal Mal ve Hizmetlerin İş Piyasasına Etkileri
Kamu, iş piyasası üzerinde kamusal mal ve hizmet üreterek de etkilerde bulunur. Kamusal mal,
toplumda tüm bireyler tarafından tüketilen ve birinin tüketiminin diğerinin tüketimini etkilemediği
mallardır. Adalet, güvenlik vb. mal ve hizmetler kamusal mal ve hizmetlere örnek olarak verilebilir.
Kamusal mal ve hizmet üretiminin iş piyasası üzerindeki ilk etkisi, kamunun mal ve hizmet
üretiminde doğrudan işçi istihdam etmesi ve toplam istihdamı artırıcı etkisidir. Ayrıca kamu mal ve
hizmet üretebilmek için piyasadan girdi talep eder. Özel sektör mallarına olan talep artışı, bu malların
üretildiği sektörlerdeki istihdamın artmasına neden olur (Biçerli, 2009).
Kamunun mal ve hizmet üretiminde bulunarak iş piyasasına olumsuz etkisi emek arzının yetersiz
olduğu ekonomilerde özel sektörün ihtiyaç duyduğu emeği istihdam etmesidir. Bu durum ekonomide
verimliliğin düşmesine veya piyasa ücretlerinin yükselmesine neden olacaktır. Diğer yandan kamusal
mal ve hizmetler özel sektör mal ve hizmetlerine ikame ise istihdam azalmasına neden olabilir (Biçerli,
2009:392). Ekonomide toplam mal arzı artacağından özel sektör üretimini ve beraberinde istihdamını
azaltacaktır.

12.2.3. Vergilerin İş Piyasasına Etkileri
Devletin kamu harcamalarını finanse edebilmek için ihtiyaç duyduğu başlıca gelir kaynağı
vergilerdir. Devletin vergi gelirleri; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi olarak temelde ikiye ayrılır25.
Gelir Vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içindeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç ve iratların
safi tutarı üzerinden alınan bir vergi iken Kurumlar Vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan bir
vergidir (Çalgan, 2007:47). Gelir Vergisinin iş piyasası üzerindeki etkileri kurumlar vergisinden daha
yüksektir. Örneğin, Türkiye’de 2010 yılı gelir ve kurumlar vergisi gelirleri toplam vergi gelirlerinin %
30.7’dir. Bu oranın %21’i Gelir Vergisine, geri kalan %9.7’sini Kurumlar Vergisine aittir (İnaltong,
2012:21).
Vergi oranlarında ortaya çıkan değişiklikler bireylerin çalışma tercihini etkileyerek iş piyasası
üzerinde değişikliklere neden olacaktır. Bunun temelinde bireylerin çalışıp çalışmama kararını inceleyen
Neoklasik kuram yatmaktadır (Tansel, 2012:21).
Neoklasik kurama göre, bireyler kısıtlı zamanlarını çalışarak veya boş zaman geçirerek
değerlendirirler. Çalışmanın faydası, elde edeceği geliri kullanarak satın alabileceği mal ve hizmetlerden
elde edeceği faydadır. Boş zamanın faydası, kendisine özel zaman harcamasıdır. Boş zamanın fırsat
maliyeti ise çalıştığı takdirde elde edeceği ücret geliridir. Birey, her iki zaman diliminde elde edeceği
faydaları karşılaştırarak bir tercihte bulunur. Ücret düzeyi ve gelirde meydana gelecek değişiklikler
bireyin tercihi üzerinde birbirine karşıt hareket eden iki türlü etki doğurur (Tansel, 2012): gelir etkisi ve
ikame etkisi. Gelir etkisine göre; ücret düzeyi ve diğer unsurlar değişmediği zaman, gelir ile çalışmak
istenilen saat arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle gelir etkisi negatiftir. Ücretlerin ve
diğer unsurların değişmediği (sabit tutulduğu) durumda gelir artarsa talep edilen boş zaman artar ve
çalışmak istenilen zaman miktarı diğer bir ifadeyle işgücü arzı düşer. Buna karşılık ikame etkisi, gelir
ve diğer unsurlar değişmezken ücretlerdeki artışın çalışma saatleri üzerine olan etkisidir. İkame etkisine
göre; ücretler artarken boş zamanın fiyatı artar ve boş zamana olan talep düşer. Böylece çalışma saatleri
diğer bir deyiş ile işgücü arzı artar. İkame etkisi pozitiftir. İkame etkisi, artan ücret ile işgücü arzı
arasında doğru yönlü bir ilişki olduğunu gösterir.
Vergi oranları değiştiğinde de bireyler çalışma tercihlerini birbiriyle ters yönde hareket eden bu
iki etki sonucunda şekillendirirler (Biçerli, 2009:393). Bu iki etki türünden hangisi kuvvetli ise çalışma
süreleri artırır veya azaltırlar(Şekil 12.1).

25

Bu iki vergi türünün dışında mülkiyet üzerinden alınan vergiler, mal ve hizmet üzerinden alınan dolaylı vergiler,
uluslararası ticaretten alınan vergiler, damga vergisi, harçlar ve diğer başlığı altında finansman gelirleri de söz
konusudur. Bu bölümde sadece gelirler ve kurumlar vergisinin iş piyasasına etkilerinden bahsedilecektir.
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Şekil 12.1.Gelir Vergisinin birey tercihlerine yansımasını göstermektedir. Şekilde AB doğrusu
bireyin bütçe kısıtını, I eğrisi ise farksızlık eğrisini göstermektedir. Bütçe kısıtına göre birey tüm
zamanını boş zaman olarak geçirirse diğer bir ifadeyle hiç çalışmaz ise A noktasında bulunacak ve hiçbir
geliri olmayacaktır. Eğer birey tüm zamanını çalışarak geçirirse bu sefer bütçe kısıtı üzerinde B
noktasında bulunacak ve W ücret düzeyinden toplam G1 kadar gelir elde edecektir. Bu iki durumda
farazi durumu ifade eder. Sonuçta birey zamanının bir kısmını çalışmaya, bir kısmını da dinlenmeye
ayırarak kendisine maximum fayda sağlayacak bir denge noktası belirleyecektir.
Bireyin ücret dışında herhangi bir gelirinin ve vergi uygulamasının olmadığını varsaydığımız
başlangıçtaki durumda, birey AB bütçe kısıtı doğrusu ile I farksızlık eğrisinin teğet olduğu X noktasında
dengede olacaktır. X noktasında birey H saat çalışmakta ve W ücreti almaktadır.
Gelir üzerine t oranında vergi konulması durumunda W ücret düzeyinden elde ettiği miktar Gelir
Vergisi oranında azalacaktır. Dolayısıyla birey saat başına (1-t)W kadar gelir elde edecektir. Yeni bütçe
kısıtı tüm

Şekil 12.1. Gelir Vergisinin Birey Tercihleri Üzerine Etkisi

zamanını çalışmaya ayırması durumunda G2 kadar gelir elde edebileceği AC bütçe kısıtı olacaktır. Yeni
durumda A noktası değişmeyecektir çünkü hiç çalışmaması durumunda hiçbir gelir elde edemeyecektir.
Birey, vergi sonrası durumda tercihini ikame etkisinden yana kullanırsa eline geçen gelir azaldığı
için boş zamanın fırsat maliyetinin azaldığını dikkate alacaktır. Bu durumda birey daha az çalışıp daha
fazla boş zamanı tercih edecektir. Diğer taraftan bireyin geliri azaldığından mevcut refah düzeyini
korumak için daha fazla çalışma daha az boş zamanı ifade eden gelir etkisinden yana da tercihini
kullanabilir. Verginin bireyin tercihi etkisi üzerindeki net etki ise bu iki etkiden hangisinin daha kuvvetli
olduğuna bağlıdır.
Şekil 12.1 bireyin tercihinde ikame etkisinin daha kuvvetli olduğu varsayımına dayandırılmıştır.
Vergi konulması durumunda bireyin yeni denge noktası AC bütçe kısıtı ile I1 farksızlık eğrisinin teğet
olduğu Y noktası olacaktır. AC bütçe kısıtı bireyin çalışma süresi artıkça daha fazla vergi ödemesinde
bulunacağı için giderek daha fazla azalmayı gösterir şekilde meyillidir. Y noktası bireyin çalışma
süresini H saatten H1 saate düşürerek daha fazla boş zaman kullanmayı tercih ettiğini göstermektedir.
Bireyin ücretinde değil de ücret dışı gelirinde bir azalma meydana gelmiş olsaydı yeni bütçe
kısıtının meyilli değil, AB bütçe kısıtına paralel olması gerekirdi. Çünkü bütçe kısıtının eğimi ücret
oranına eşittir. Şekil 12.1’ deki kesikli çizgilerle gösterilen doğru ücret dışı gelirdeki azalma sonucu
ortaya çıkan yeni bütçe kısıtını göstermektedir. Buna göre birey tercihi Z noktasında oluşacaktır. X
noktasından Z noktasına hareketin arkasında yatan etki gelir etkisidir. Birey ilk durumda H saat kadar
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çalışmayı tercih ederken, gelir etkisi sonucunda H2 saat kadar çalışmayı tercih edecektir. Şekilden de
görüldüğü üzere ikame etkisi gelir etkisinden büyüktür. Dolayısıyla şekil üzerinde net etki bireyin
çalışma süresini azaltması şeklinde ortaya çıkmıştır.

12.2.4. Kanun ve Yönetmeliklerin İş Piyasasına Etkileri
Devlet, yukarıda saydığımız unsurlar dışında bazı kanun ve yönetmelikler çıkararak da iş
piyasasını etkilemektedir. Bu kanun ve yönetmelikler iş piyasasının işleyişinde önemlidir. Çünkü iş
piyasasında uygulanması zorunlu olan bu kanunlar, bazen yönlendirici bazen de koruyucu
olabilmektedir. Devletin öncelikli amacı toplum faydasını maksimize etmektir. Dolayısıyla, işçi-işveren
arasındaki anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesi ve zayıf tarafın korunması devletin müdahale
nedenleridir. İş piyasasına ilişkin çok sayıda kanun ve yönetmelik olmasına rağmen gerek hepsinin
burada anlatımının imkansızlığı gerekse iş piyasası açısından önem derecesi dikkate alındığında bu
bölümde sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri, asgari ücret, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve rant sağlayıcı
düzenlemeler anlatılacaktır.
12.2.4.1. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri
Sendikaların ve toplu sözleşmelerin etkileri bir önceki bölümde detaylı olarak anlatıldığı için
burada kısaca değinilecektir. Sendikalar bilindiği üzere kanunla kurulurlar ve faaliyetleri kanunlara
bağlıdır. Sendikaların kurulmasının temel nedenleri, tüm işçilerin toplu pazarlık sürecine katılamamaları
ve işverene karşı yeterli pazarlık gücüne sahip olamamalarıdır. Sendikalar aracılığıyla bireyler tek
başlarına kazanması zor olan haklarını toplu hareket ederek kazanmaya çalışırlar. Sendikaların temel
işlevi, bireylerin hem yaşam standartlarını hem de istihdam düzeylerini korumaya çalışmaktır (Lordoğlu
ve Özkaplan;2009:323). Dolayısıyla, sendikaların varlığı ve toplu pazarlıklar iş piyasasında geçerli ücret
düzeyinin ve beraberinde istihdam seviyesinin belirlenmesinde etkili olacaktır.
12.2.4.2. Asgari Ücret
Kamunun yasal müdahalelerinden bir diğeri asgari ücret uygulamasıdır. Emek arzının emek
talebinden fazla olması durumunda ekonomide çok düşük ücrete razı olan işçi grubu çıkar. İşçinin çok
ücret düzeyinden çalıştırılarak suiistimal edilmesini engellemek için devlet yasal bir ücret alt sınırı
belirler. Bu alt sınır ücret düzeyine asgari ücret denilmektedir.
Asgari ücret uygulamasının ekonomik yansımaları olumlu ve olumsuz olmak üzere iki türlü
ortaya çıkar (Biçerli, 2009:398). Olumsuz etkilerinden ilki, asgari ücretin piyasa şartlarının üstünde
belirlenmesi durumunda kaynak dağılımı etkinliğinin bozulacağıdır. Bu durum işverenlerin daha az
emek daha fazla sermaye kullanmalarına (sermayeyi emek yerine ikame etmelerine) neden olur. İkincisi
ise ilkinin devamında işsizliğin artmasıdır. Yüksek belirlenen asgari ücret düzeyi, daha düşük ücret bile
olsa çalışmaya razı olan birçok işçinin işsiz kalmasına neden olur. Şekil 12.2, piyasa şartlarının üstünde
belirlenen asgari ücret düzeyinin istihdamı nasıl etkilediğini göstermektedir.
Şekil 12.2’de görüldüğü gibi devlet ücretlere müdahale etmediği durumda piyasa ücret düzeyi
emek arzı (SL) ile emek talebi (DL)’nin kesiştiği A noktasında dengeye gelmektedir. A noktasında
piyasada geçerli ücret düzeyi W iken istihdam edilen emek miktarı L’dir. Piyasa bu şekilde dengede
iken ücreti düşük bulan devletin, W düzeyinden daha yüksek olan W* asgari ücret belirlemesi,
işverenlerin daha az emek talep etmelerine ve istihdam düzeyinin L1’e gerilemesine neden olur. Diğer
taraftan asgari ücretin yüksek belirlenmesi, piyasaya çalışma arzusuyla gelen yeni işçilerin katılmasına
sebep olacak ve emek arz düzeyi L2’ye çıkacaktır. Şekilden de görüldüğü üzere piyasada daha önce
çalışanların işsiz kalması sonucu ortaya çıkan (L*-L1) ve piyasaya yeni girenler nedeniyle ortaya çıkan
(L*-L2) olmak üzere toplam L1-L2 kadar işsizlik söz konusu olacaktır. Asgari ücret düzeyi piyasa
şartlarının ne kadar üstünde belirlenirse ekonomide işsizlik düzeyi de o kadar fazla olacaktır.
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Ücret Oranı (W)
SL
W*
W

A

DL
L1

L

L2

İstihdam (L)

Şekil 12.2. Yüksek Asgari Ücret Düzeyinin İstihdama Etkisi
Asgari ücret uygulamasında diğer bir özel durumda uygulamanın ekonominin genelinde değil,
belirli sektörlerde olmasıdır. Böyle bir durumda asgari ücretin yükseldiği sektörde işsiz kalan işçilerin
asgari ücret uygulamasının olmadığı sektörlere yönelmesine neden olacaktır. İşçilerin yöneldiği bu
sektörlerde ise sonuç, artan emek arzıyla beraber ücretlerin daha da düşmesi ve yoksullaşmanın daha da
artmasıdır (Şekil 12.3).

Şekil 12.3. Asgari Ücretin Belirli Bir Sektörde Uygulanması

Ekonomide X ve Y sektörleri olmak üzere sadece iki olduğunu ve sektörlerden X sektöründe
asgari ücret uygulanırken Y sektöründe uygulanmadığını varsayalım. Asgari ücret uygulamasından önce
her iki sektördeki ücret düzeyi aynı (W) olacaktır. X sektöründe asgari ücret W* düzeyinde belirlendiği
takdirde istihdam bu sektörde L’den L1 düzeyine gerileyecektir. X sektöründe asgari ücret uygulaması
sonucu ortaya çıkan L-L1 kadar işsiz asgari ücret uygulamasının olmadığı Y sektörüne yönelecektir. Y
sektöründe emek arzının L-L1 kadar artması, bu sektörde ücretlerin W düzeyinden W1 düzeyine
gerilemesine neden olacaktır. İşçinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve temel ihtiyaçlarını rahatlıkla
karşılayabilmesi amacıyla uygulanan asgari ücret bazı kesimlerdeki işçilerin refah düzeyinin daha da
düşmesiyle sonuçlanacaktır. Ayrıca, şekil 12.3’de X sektöründeki üretim kaybı (ABLL1) taralı alan
kadar iken Y sektöründe üretim artışı (CDLL1) kadardır. X sektöründeki üretim kaybının Y sektöründeki
üretim artışından büyük olması, sektörel asgari ücret uygulaması sonucunda kaynakların etkin
dağılımının da bozulduğunu göstermektedir.
226

12.2.4.3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin işçi ve işveren üzerindeki etkileri farklıdır (Biçerli, 2009:401-403).
İş güvenliği çalışan için hayati önem taşır. Bireyin çalışma kararında almasında ücret dışı etmenlerden
biri de işyerinde iş güvenliğinin olup olmadığıdır. Özellikle bazı işlerde (madencilik, kimyasal ürün
üretimi, ağır sanayi) ilk sırada iş güvenliği gelebilmektedir.
İşveren açısından iş güvenliğinin sağlanması verimliliğin artması demektir. İş kazalarının az
olması söz konusu iş yerinde işin sürekliliğini sağladığı için verimliliği artıracaktır. Ayrıca iş
güvenliğinin tam olması daha düşük ücrette işçi çalıştırabilmelerini mümkün hale getirir. Diğer taraftan
iş güvenliğinin sağlanması, işveren için maliyettir. İş güvenliğinin sağlanması için ilave kaynak ayırmak
ve yatırım yapmak gerekir. Dolayısıyla kâr maksimizasyonu güdüsüyle hareket eden işverenler, iş
güvenliğinin marjinal maliyeti ile marjinal getirisini karşılaştırırlar. Eğer iş güvenliği sağlamanın
marjinal maliyeti marjinal getirisinden yüksek olursa iş güvenliğini arttırmaya yanaşmayacaklardır.
Devlet, iş güvenliğini korumayı yasalarla zorunlu kılmıştır. Kamu müdahalesi olmadığı durumda
işverenin gerek hiç iş güvenliği yatırımı yapmama gerekse yaptığı iş güvenliği yatırımının toplumsal
açıdan optimum düzeyin altında kalması ihtimalleri muhtemeldir. İşçiler işin güvenliği hakkında yeterli
bilgiye sahip olamayacakları için tam olarak güvenliğin sağlandığını düşündükleri işlerde düşük ücrete
çalışmaya razı olacaklardır. Bu nedenle devlet, iş güvenliğini çeşitli yasalarla sağlamak durumundadır.
Kamunun iş güvenliğini sağlamaları ve denetimlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi neticesinde iş
piyasasında tüm işyerlerinde iş güvenliği sağlanmış olacaktır. Tüm işyerlerinde iş güvenliği tam olarak
sağlanmış olduğu takdirde başlangıçta iş güvenliği olan ve olmayan işyerlerindeki ücret farklılıkları da
ortadan kalkacaktır. İş güvenliği sağlanan işyerleri sayıca arttığında emek arzı da artacaktır. Bu durum
iş güvenliği sağlama maliyetlerine katlanamayan bazı küçük ölçekli firmaların piyasadan çekilmesine
neden olsa da ekonomideki toplam verimliliği artıracaktır. İş piyasasında iş güvenliği yasalarının başarılı
olması ve etkili olması kamunun uygulamada ve denetlemedeki başarısına bağlı olacaktır.
12.2.4.4. Rant Sağlayıcı Düzenlemeler
Kamu çeşitli yöntemlerle ekonomik rant sağlayarak da iş piyasalarında etkili olabilmektedir.
Biçerli (2009), iş piyasasında ekonomik rantı “belirli bir işçiye ödenen ücret ile işçinin piyasada
çalışmaya razı olduğu ücret arasındaki fark” olarak tanımlamıştır. Kamunun işçinin ekonomik rant
elde etmesini sağlayacak düzenleme yapmasının temel nedeni, siyasi kimlik taşımaları ve amaçlarının
tekrar seçilmek olmasıdır. Tekrar seçilme amacı, kamuda ücretlerin piyasadan daha yüksek olmasına
neden olmaktadır. Bu durum işçiler lehine işlerken ücretlerin yükselmesi fiyatların yükselmesine
(enflasyona) neden olarak toplum aleyhine sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıca artan kamu harcamaları,
beraberinde yüksek vergileri getirmektedir.
Kamu sektöründe ücretler dışında da rantlar sağlanabilmektedir. Örneğin, seçim dönemlerinde
kamu işçi alımı arttırılır. Gereğinden fazla işçi alımı, kamuda gizli işsizliğin yüksek oranda ortaya
çıkmasına neden olur. Kamuda çalışan işçi aynı işi yapan ve aynı ücreti alan özel sektördeki işçiden
daha az çalışarak ve daha az yorularak rant sağlamış olur. Diğer rant unsuru da kamuda iş güvenliğidir.
Özel sektörde çalışanlar kriz dönemlerinde veya keyfi gerekçelerle rahatlıkla işten çıkarılabilmelerine
rağmen kamu sektöründe böyle bir durumla çok nadir karşılaşılır. Kamu sektöründe çalışanların ücret
dışında daha birçok rant elde ettiği söylenebilir. Bu tür rant sağlayıcı düzenlemeler genelde kamu
sektöründeki istihdamı etkilese de bazı düzenlemeler özel sektör istihdamı üzerinde de etkili olabilir.
İthal mallar üzerinden alınan vergilerin arttırılması, ithal mal fiyatlarını artıracağından yerli mallara olan
talep artacaktır. Yerli malların üretimi için daha fazla emek talep edilecek ve ücretler (emek arzı
değişmediği varsayımı altında) yükselecektir (Biçerli,2009:407).

12.3. İş Piyasasında Özel Sektör
1970’li yıllarda başlayan ve 1980’li yıllarda hız kazanan küreselleşme eğilimi sonrası devletin
ekonomik kalkınma sürecindeki rolü ve etkinliği azalmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında devlete
kalkınma sürecinde önemli misyon ve görevler yükleyen, devleti kalkınmanın anahtarı olarak gören
Keynesyen politika anlayışı giderek zayıflamıştır. Bunun yerine, devletin ekonomideki ağırlığının
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azaltılması ve piyasanın işleyişinin kendi iç dinamiklerine bırakılması gerektiğini ileri süren neoliberal
düşünce hâkim olmaya başlamıştır.
Neoliberal düşünceye göre, azgelişmiş ülkelerin kalkınmasının öncelikli şartı, dünya
ekonomisiyle bütünleşmeleri ve dışa açık ticaret politikaları izlemeleridir. Bu anlamda neoliberal
düşünce, küreselleşme kavramının önemini de vurgulamaktadır. Devlet müdahalesinin en aza indirildiği
hatta devletin tek işlevinin piyasanın sorunsuz işlemesini sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek
olduğu şeklinde bir anlayış hakim olmuştur (Tüylüoğlu, 2004:262). Bu düşüncenin temelinde Adam
Smith’in “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.” anlayışı yatmaktadır. Rasyonel bireyler kendileri
için maksimum faydayı sağlayacak davranışlarda bulunacağından toplam toplumsal fayda da
beraberinde maksimum olacaktır.
Keynesyen politikaları ve kamu girişimciliği ile kamu müdahaleciliğini başarısızlığın temel
sebebi olarak gören neoliberal düşüncenin dünya genelinde kabul görmesinin başlıca ekonomik
nedenleri (Orkunoğlu, 2010); 1970’li yıllardaki petrol şokları ve gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik
krizdir. Yeni ekonomik düzenle birlikte daha önce başlayan küreselleşme eğilimi daha da hız
kazanmıştır. Sonuç olarak özelleştirme uygulamaları; taşeronlaşma, esnek örgütsel yapılanma gibi
birçok değişikliği beraberinde getirmiş ve devletin ekonomiler içindeki payı azalmıştır (Biçerli,
2009:389).
Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarıyla ekonomi politikalarını değiştirmiş, bu yeni dünya düzenine
entegre olmuştur. 24 Ocak kararları neticesinde; tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmış, dış
ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kâr transferlerine kolaylık
sağlanmış, ihracata dayalı büyüme modeli benimsenmiş ve devletin ekonomideki payını küçülten benzer
önlemler doğrultusunda özelleştirme uygulamaları hız kazanmıştır (Doğan, 2012).
Türkiye’de özelleştirme uygulamalarının hız kazanmasının nedenleri arasında yaşanan ekonomik
krizler, kaynakların etkin kullanılamaması, kamuya ait sektörlerin verimsiz çalışması sayılabilir
(Orkunoğlu, 2010). Ayrıca uluslararası ticari ilişkilerin değişmesi; bilim ve teknolojideki gelişmeler,
ulaşım ve haberleşme alanlarındaki ilerlemeler, ülkemizin kalkınma çabası ve gelişmiş ülkelere yetişme
arzusu ülkemizde özelleştirme eğiliminin artmasının başlıca nedenleri olmuştur (Doğan, 2012).
Sonuç olarak 1980 sonrası yaşanan ekonomik dönüşüm neticesinde kamunun ekonomideki payı
azalmış, kamunun istihdam sağladığı birçok kurum ve kuruluş özel sektöre devredilmiştir. Özelleştirme
sonucunda memur statüsünde çalışanların başka kurumlara nakli mümkün olsa da işçi statüsünde çalışan
birçok işçi işini kaybetmiştir. Kâr maksimizasyonu güdüsüyle çalışan özel sektör minimum maliyetmaksimum kâr mantığıyla hareket etmektedir. Dolayısıyla, özelleştirmeyle birlikte verimliliği düşük ve
kamu sektöründe gizli işsiz durumunda olan işçilerin işten çıkartılması istihdam düzeyini azaltmıştır.
Ayrıca kamu kesiminde sendikal haklar ve iş güvenliği özel sektördekine nazaran daha yüksektir.
Özelleştirme süreciyle birlikte iş piyasası; sadece istihdam açısından etkilenmekle kalmamış, sosyal ve
sendikal haklarda sekteye uğramıştır.
Günümüzde özelleştirmeler neticesinde, kamu kesiminin iş piyasası içerisinde ki payı azalmıştır.
Kamu kesiminin elinde kalan alanlarda ise birçok hizmet için taşeron şirketler kullanılmakta ve üretimin
veya hizmetin gerçekleştirilmesi yine özel sektöre bırakılmaktadır. Kamu bu alanlarda çalışabilecek
kadrolu işçi almaktansa ihale yoluyla özel sektörle anlaşmaktadır. Dolayısıyla işçi için özel sektörden
başka fazla bir iş sahası kalmamış görünmektedir.
İŞKUR’un 2013 yılı işgücü piyasası analiz sonuçlarına göre 1980’li yıllardan sonra iş piyasası
taraflarının değişen yeni ekonomik koşullara uyum sağlayamaması işsizliği ciddi şekilde artırmış,
işsizlik kronik bir hal alarak 2007 yılında 170 milyon olan küresel işsiz sayısı 2013 yılı sonu itibariyle
200 milyonu aşmıştır. ILO’nun tahminlerine göre eğer mevcut eğilimler devam edecek olursa bu sayının
2018 yılında 215 milyonu aşacağı beklenmektedir. Türkiye’de iş piyasası bir sonraki başlıkta detaylı
olarak anlatılacaktır. Ancak, Türkiye’de ise 2013 yılında İŞKUR tarafından yapılan iş yerleştirmelerinde
özel sektörün payının %91, kamu sektörünün payının ise %9 olarak gerçekleşmiş olması özel sektörün
iş piyasasında ki büyüklüğünü anlamak için yeterlidir (İŞKUR, 2013).
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12.4. Türkiye’de İş Piyasası
Türkiye’de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR); iş piyasasının geliştirilmesi, işsizliğin önlenmesi ve
ulusal işgücü politikalarının oluşturulmasında en önemli kurumdur. İŞKUR, 2007 yılından itibaren
düzenli olarak işgücü piyasası analizleri yayınlamaktadır. Ayrıca düzenlediği meslek kursları ve
eğitimleriyle de iş piyasasına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.
2013 yılında İŞKUR tarafından 15 program türünde toplam 31 bin 385 program düzenlenmiştir.
Bu programlara toplamda 220 bin 75 kursiyer katılmıştır. Katılımcıların yüzde 51’i (113 bin 74 kişi)
kadın, yüzde 49’u (107 bin 1 kişi) ise erkektir. Açılan programların yüzde 65’i “İşbaşı Eğitim Programı”
türünde olup bu programa toplamda 14 bin 752 kişi katılmıştır. Açılan programların yüzde 8’i ise
“İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursu” kapsamında olup bu programlara 67 bin 127 kişi
katılmıştır.
Türkiye’de iş piyasasının temel özelliklerini ve istihdamın yapısını değerlendirebilmek için iş
piyasasına ilişkin en kapsamlı veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun Hane halkı İşgücü Anketi
Sonuçlarından elde edilmektedir (İŞKUR, 2013). Bu kapsamda yayınlanmakta olan işgücüne katılma
oranı, istihdam oranı, işsizlik oranı gibi veriler işgücü piyasasının değerlendirilmesinde kullanılan en
temel verilerdir. Tablo 12.1’de 2004-2013 yılları arasındaki en temel iş piyasası göstergeleri yer
almaktadır.
2013 yılı verilerine göre Türkiye’de 28 milyon 271 bin kişilik bir işgücüne karşılık 25 milyon 524
bin kişilik istihdam edilen ve 2 milyon 747 bin işsiz olduğu görülmektedir. Buna karşılık 27 milyon 337
bin kişi ise işgücüne dahil olmayan nüfusu oluşturmaktadır. Geçen yıla göre değerlendirmelerde
istihdam ve işsiz sayılarına bakacak olursak her iki veride de işgücündeki artışa paralel olarak bir artış
yaşanmıştır. İstihdam edilenlerde 703 bin kişilik artışla beraber işsiz sayısında da 229 binlik bir artış
meydana gelmiştir. Oransal olarak bakıldığında ise 2013 yılında geçen yıla göre işgücüne katılma
oranında %0,8’lik; istihdam oranında %0,5’lik ve işsizlik oranın ile tarım dışı işsizlik oranında da %
0,5’lik bir artış meydana gelmiştir.
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İşgücü piyasasına ilişkin en önemli göstergelerden olan işgücüne katılma oranı (İKO) açısından
incelendiğinde 2005’ten 2007 yılına kadar düşüş eğiliminde olan genel İKO, 2008 yılından beri artış
eğilimindedir. 2008 yılında %46,9 olan İKO, 2009 yılında %47,9’a, 2010 yılında %48,8’e, 2011 yılında
ise %49,9’a, 2012 yılı İKO ise %50’ye yükselmiştir. 2013 yılına göre ise İKO %50,8 oranında
gerçekleşerek en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
2004-2013 dönemini işsizlik oranlarını incelediğimizde, 2008 kriziyle birlikte bir artış yaşanmış
ve bu artış 2009 yılında da devam etmiştir. 2010 yılında gerek uygulanan politikaların sonuç vermesi
gerekse krizin şiddetinin hafiflemiş olması neticesinde işsizlik oranı %11,9’a düşmüştür. 2011’de %9,8
ve 2012’de %9,2’ye kadar düşerek veri dönemindeki en iyi oran olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı
verilerine göre ise işsizlik oranı 0,5 puanlık bir artışla %9,7 olarak gerçekleşmiştir.
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İş piyasasında yaşanan temel aksaklıklardan birinin emek arz ve emek talebinin eşleşememesi
olduğu düşünüldüğünde istihdam edilenlerin, işsizlerin ve işgücü dışında kalanların eğitim durumları iş
piyasası açısından oldukça önemli hale gelmektedir. İşgücünün eğitim seviyesi arttıkça istihdam
seviyelerinde de belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Tablo 12.2, 2013 yılındaki eğitim durumuna göre
iş piyasası verilerini göstermektedir.
Tablo 12.2. Eğitim Durumuna Göre Nüfus, İşgücüne Katılım, İstihdam ve İşsizlik, 15+ Yaş, (2013)
Eğitim Düzeyi
OkumaYazma
Bilmeyen
Sayı (000)
Nüfus

Oran (%)
İşgücü
İKO
Sayı (000)

İstihdam

İşsiz

İşgücü Dışı
Nüfus

İstihdam
Oranı (%)
Sayı (000)
İşsizlik
Oranı (%)
Sayı (000)
Oran (%)

Lise Altı

Lise

Yüksek
Öğretim

Toplam

5.795

33.177

9.915

6.722

55.608

10,4

59,7

17,8

12,1

100,0

1.167

15.931

5.783

5.388

28.271

20,1

48,0

58,3

80,2

50,8

1.110

14.450

5.133

4.831

25.524

19,2

43,6

51,8

71,9

45,9

57

1.482

651

557

2.747

4,9

9,3

11,3

10,3

9,7

4.627

17.244

4.131

1.335

27.337

79,8

52,0

41,7

19,9

49,2

Kaynak: İŞKUR, 2013.

Tablo 12.2’ye göre; 2013 yılı itibariyle Türkiye genelinde 15 ve daha üzeri yaştaki kurumsal
olmayan nüfus 55 milyon 608 bin kişidir. Söz konusu nüfusun %10,4’ü okuryazar olmayıp %59,7’si
lise altı, %17,8’i lise, %12,1’i ise yükseköğretim düzeyinde eğitimlidir.
İşgücüne katılım oranlarını eğitim seviyesine göre incelediğimizde ise okuryazar olmayanlarda
%20,1, lise altı seviyesinde %48,0, lise mezunlarında %58,3 ve yükseköğretim mezunlarında ise %80,2
gibi bir oran söz konusudur. Eğitim seviyelerine göre işgücüne katılma oranları incelendiğinde eğitim
seviyeleri arttıkça söz konusu oranların arttığı görülmektedir.
2013 yılı istihdam oranlarını eğitim seviyelerine göre incelediğimizde ise okuryazar olmayanlarda
istihdam oranı %19,2, lise altı seviyesinde %43,6, lise mezunlarında %51,8 ve yükseköğretim
mezunlarında %71,9’dur. İşsizlik oranları ise okuryazar olmayanlarda %4,9, lise altı seviyesinde %9,3,
lise mezunlarında %11,3 ve yükseköğretim mezunlarında %10,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Rakamlar incelendiğinde eğitim seviyelerinin yükselmesiyle artan istihdam oranlarıyla birlikte işsizlik
oranlarının da aynı doğrultuda değiştiği görülmektedir. Hem istihdam oranlarının hem de işsizlik
oranlarının eğitim seviyeleriyle doğru orantıda olması, yukarıda da belirtildiği üzere işgücüne katılım
oranlarının yükselmesiyle açıklanabilir. Tablo 12.2’den eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranının ve
dolayısıyla da işgücüne katılma oranının arttığı gözlenmektedir. Bu anlamda, eğitim seviyesi ile
istihdam arasındaki pozitif ilişki net şekilde görülmektedir.
Ülkemizde okuma yazma bilmeyenlerin %78,1’inin ve lise altı eğitimlilerin %32,4’ünün tarım
sektöründe, yükseköğretim mezunlarının ise %83,1’inin hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir.
1980 sonrası yaşanan teknolojik gelişmelerin hizmetler sektörünü geliştirdiğini, bilginin en önemli girdi
haline geldiğini ve en çok vasıflı işçiye ihtiyaç duyulduğunu daha önce belirtmiştik. Veriler de bu
durumu teyit etmektedir. Ancak bu konuda tek istisna sanayi sektöründe yükseköğretim düzeyindeki
istihdam oranın %15,1 olarak gerçekleşmesidir. Bu durum, üçlü ana sektör sınıflamasında inşaat
sektörünün, sanayi sektörü içerisinde yer almasının da etkisiyle lise altı ve lise mezunlarının sanayi
sektörü içerisinde ön plana çıkmasıyla açıklanabilir. Lise altı mezunlarının %30,4’ü, lise mezunlarının
ise %29,6’sı sanayi sektöründe istihdam edilmekteyken lise mezunlarının %63’ü, yükseköğretim
mezunlarının ise %83,1’i hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir (İŞKUR, 2013).
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Türkiye ekonomisinde işsizlik oranlarını düşürmek, istihdamda ve üretimde artış sağlamak için
beşeri sermayenin artırılmasına ve geliştirilmesine yönelik politikalar ivedilikle uygulamaya
sokulmalıdır. Öncelikle gelecek nesil göz önünde bulundurulmalı ve daha yüksek vasıflı ve donanımlı
işgücü yetiştirmek için eğitim standartları iyileştirilmelidir.
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13. BÖLÜM: İŞSİZLİK VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE POLİTİKALARI
Yazar: Özay Umut Türkan
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13.1.İşsizlik Kavramı
İnsanın sağlıklı ve mutlu yaşaması, gereksinimlerin karşılanmasıyla mümkündür.
Gereksinimlerin karşılanması ise öncelikle insanın çalışması ile sağlanabilir. Diğer bir deyişle insanın
refah içinde mutlu yaşamasının ön koşulu; yetenekleri doğrultusunda, hoşnutlukla çalışabileceği ve bu
çalışma karşılığında alacağı ücretle gereksinimlerini karşılayabileceği bir iş sahibi olmasıdır. Bireyin bir
işte çalışması yalnızca gelir elde etmenin bir yolu olarak görülmemektedir. Çalışma, kişinin kendine
güven ve saygı duygusunu geliştirmekte, bireye bir değer yaratmanın gururunu vermektedir (Yüksel,
2005). Çalışmak, insanların ekonomik bakımdan refah seviyelerini belirlerken aynı zamanda birey olma
yetkinliğini de geliştiren bir olgudur (Akgeyik, 2004).
Geçmişte işsiz denildiği zaman, kabiliyetsizliğinden dolayı bir meslek edinememiş veya
geçimsizliği sebebiyle iş bulamamış, boş vakit geçiren, aylak bir insan tipi akla gelmekteydi. Bu anlayış,
günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Artık işsizliğin, toplumların iktisadi yapısına dayalı olarak geliştiği
bilinmektedir (Zaim, 1992).
İşsizlik, günümüzde küreselleşen ekonomilerin en büyük sorunlarındandır. Sosyo-ekonomik
faklılıklarına karşın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler, bu sorunun oluşturduğu tehditlerle
yüz yüzedirler. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında Fordist üretimle birlikte artan istihdam, 1973’te
ve 1979’da art arda oluşarak bütün dünyayı etkisi altına alan enerji kaynaklı iki büyük krizin etkisiyle
bir anda düşmüştür. İşsizlik, bu krizlerin ekonomilerdeki talep daralması sorununu derinleştirmesinden
dolayı küresel ve kronik bir hal almıştır. Günümüz ekonomileri, başta küresel ekonomik krizlerin sebep
olduğu işsizliğe ve çok yüksek nitelikli otomasyonun kullanıldığı üretim süreçlerinin etkisiyle oluşan
yapısal işsizliğe çözüm bulma uğraşındadırlar.
13.1.1.İşsizliğin Tanımı
İşsizlik, işsiz kalma ile ortaya çıkan bir durum değildir. İşgücü piyasasına hiç giremeyenler, ilk
kez iş arayanlar, uzun süreli işsizler, niteliklerine uygun iş bulamayanlar, teknolojik yenilikler nedeniyle
işsiz kalanlar, yeniden iş bulma olasılığı düşük olanlar işsiz kesimi meydana getirmektedir (Erol, 2012).
İşsizlik konusunda çeşitli kriterlere ve yaklaşımlara dayandırılan farklı tanımlar yapılmıştır. Bu
tanımlardan bazıları şöyledir:
Pekin’e göre; bir ekonomideki üretim faktörlerinin tamamının kullanılmamasına eksik istihdam,
sermaye ve doğa faktörlerinin üretime sevk edilmemesine atıl kapasite ve çalıştırılmayan emek
faktörüne de işsiz denir (Pekin, 1996).
Elliott, ekonomistlerin işsizliği; “mevcut ücret hadlerindeki fazla işgücü arzı” olarak ifade
ettiklerini belirtmiştir. Burada işsiz olarak sınıflandırılanlar, aktif olarak iş arayan ama bulamayanlardır
(Elliott, 1997).
Zaim’e göre işsiz; “çalışma çağında, arzu ve gücünde olup piyasadaki cari ücret haddinde
çalışmak isteyen fakat makul ve uygun bir iş bulamayan kimse” olarak tanımlanır (Zaim, 1992).
İşsizliği, Zaim’le benzer şekilde, “çalışma isteğinde ve yeteneğinde olup da iş arama fakat
bulamama durumu” olarak açıklayan Yücel; kaza, hastalık, süreklilik gösteren ruhi ya da bedeni
rahatsızlık gibi sebeplerle çalışamayacak durumda olanların ve tatil, izin gibi sebeplerle işyerinde
bulunmayanlarla çalışmak istemeyenlerin bu tanıma göre işsiz sayılmayacaklarını belirtmiştir (Yücel,
1980).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizliği; “Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan
(kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı
da bulunmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış
ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan, kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler işsiz
nüfusa dâhildirler.” ifadesiyle açıklamıştır (tuik.gov.tr).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise işsizliğin tanımında bulunması gereken 3 temel standart
ortaya koymuştur. Bu standartlar şunlardır (Kumaş, 2001):
- İşi yok: Referans döneminde, ücretli ya da ücretsiz olarak veya kâr karşılığı hiçbir işte
bir saat bile çalışmamış ve bir iş ile bağlantısı olmamak
- İş arıyor: Kendi hesabına bir iş kurmak ya da ücretli olarak çalışmak amacıyla son altı
ay içinde bir iş aramamış olmak
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- İşbaşı yapmaya hazır: On beş gün içinde işbaşı yapmasına engel bir hali bulunmamak

13.1.2.İşsizliğin Bireysel, Ekonomik ve Toplumsal Açılardan Önemi
İşgücü piyasasının diğer piyasalardan en büyük farkı, kapsamını insanın oluşturmasıdır.
Dolayısıyla, özel durumu olan emek faktörüne diğer üretim faktörleri ile aynı değerin atfedilmesi doğru
olmayacaktır. İşgücü arzı ile talebi arasında, işgücünün aleyhine yaşanacak denge sorunu işsizliğe sebep
olmaktadır. Böyle bir durum; ekonomik, psikolojik ve sosyal açılardan pek çok sıkıntıya yol açabileceği
gibi devlet açısından da siyasi krizlerin sebebi olabilmektedir.
13.1.2.1.Bireysel Açıdan Önemi
İşsizlik; bireye tek yaşam kaynağı olan gelirini ve sosyal statüsünü kaybettirmekte ve onu bir
boşluğun içine düşürerek çaresiz bırakmaktadır. İşsizliğin birey açısından yarattığı ekonomik sorun
sadece kendisini ilgilendirmemekte, bakmakla yükümlü olduğu ailesi de bu durumdan olumsuz
etkilenmektedir. İşsizliğe bağlı boşanma durumu, bireyin suçluluk hissini kuvvetlendirerek onu iyice
yalnızlığa itmektedir. Özellikle sosyal güvenlik sisteminin yeterince gelişmediği ülkelerde işsizlik
sigortası uygulamalarının yetersizliği ya da hiç olmayışı, durumu birey açısından daha da ağırlaştırmakta
ve işsiz kalmanın yanı sıra işsizlik riskiyle karşı karşıya olmanın yarattığı endişe hissi, bireyin
psikolojisini bozarak geçici ya da kalıcı psikolojik kayıplara yol açabilmektedir. Bununla birlikte, gelir
azalmasına bağlı yetersiz beslenme sebebiyle ya da uyuşturucu, alkol gibi zararlı madde müptelalığı
dolayısıyla önemli sağlık sorunları oluşabilmektedir. İşe yaramazlık hissi ve özgüven kaybı, toplumla
ilişkinin zarar görmesi hatta kopması, gelecek belirsizliğinin yarattığı umutsuzluk ve karamsarlık gibi
nedenler, işsizliğe bağlı intihar eğilimini artırabilmektedir.
Konuya çalışma psikolojisi açısından bakıldığında; bireyin işini kaybetme endişesi duymasının,
çalışma yaşamındaki kalite düzeyini düşürebileceği ve algılanan iş ve yaşam doyumunu azaltabileceği
söylenebilir. Nitekim yapılan teorik tartışmalar ve gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre iş
güvencesizliği, bireyin iş davranışı ve tutumuyla birlikte ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde de olumsuz
etkiler yaratmaktadır. İş güvencesizliği nedeniyle işyerinde mutsuz, geleceklerinden endişeli olan
çalışanların performansları, işe ve örgüte bağlılıkları azalmaktadır (Çakır, 2007).
13.1.2.2.Ekonomik Açıdan Önemi
Üretim faktörleri, büyük ölçüde stok ya da muhafaza edilebilir haldedirler. Buna karşın emek
faktörünün bu özelliklerinin olmaması ve kullanılmadığı takdirde kolayca bozulabilmesi dolayısıyla
üretime alınmama durumu, emek faktörü açısından bütünüyle bir kayıp anlamına gelir. İşsizliğin yol
açtığı dolaylı bir kayıp olan psikolojik maliyetler, maddeten ölçümlenememesine rağmen yüksek öneme
sahiptir. Çünkü emek verimliliğini büyük ölçüde emeğin kalitesi belirlemektedir. Uzun süreli işsizlik
dönemlerinde işgücünün sahip olduğu nitelik ve yetenekler maksimum ölçüde kullanılamaz ve işçilerin
ustalıklarını, yeteneklerini artırıcı eğitimler sürdürülemez (Yücel, 1980). Bu durumda, zaman içinde
istihdam edilen işgücünün potansiyelini açığa çıkarması güçleşecek, üretimde kapasite kullanım oranı
düşecek ve ülke ekonomisinde genel bir verimlilik sorunu görülecektir.
İşsizliğin bir ekonomik etkisi de işçilerin işten çıkarılmalarının veya yeni işçi istihdamının
işletmeler açısından sebep olacağı maliyetlerdir. İşten çıkarılacak işçiler dolayısıyla işletmelerin
katlanmak durumunda kaldıkları kıdem-ihbar tazminatları ve sözleşmelerden kaynaklı diğer fesih
maliyetleri, bir üretimin ya da yaratılan katma değerin karşılığı olmaksızın işletmelerin para harcamaları
anlamına gelmektedir. Diğer taraftan günümüzün yüksek teknolojik iş koşularının talebi olan kalifiye
işçilerin, sektörlere göre değişmekle birlikte, oldukça yüksek olan sürekli eğitim maliyetleri, bu işçilerin
işten çıkarılmasıyla boşa gideceği gibi çıkarılanların yerlerine alınacak işçiler için de daha fazla eğitim
maliyetine katlanma mecburiyeti işletmeler açısından söz konusu olacaktır.
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de devletlerin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik,
ulusların kalkınmalarının önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu sorununun aşılması için
istihdamın geniş kitlelere yayılması, ekonomik üretkenliğin artmasıyla birlikte işsizlik oranlarının
düşürülmesi yönünde politikalar uygulanması gerekmektedir. Uygulanacak politikalardan en önemlisi,
yeni istihdam imkânları oluşturarak ekonomik büyüme oranlarını artırmaktır. Büyümenin işsizlik
oranını azaltıcı etkisi ilk defa Amerikalı ekonomist A.M. Okun’un 1962 yılında yayımlanan makalesiyle
ortaya atılmıştır. Ekonomi literatürüne “Okun Yasası” olarak giren bu yaklaşım, reel büyüme oranlarıyla
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işsizlik oranı arasında negatif bir ilişkinin varlığı üzerinde durmaktadır. Okun Yasası, yüksek büyüme
oranlarının işsizlik oranını azalttığı, düşük ya da negatif büyüme oranlarının ise işsizlik oranını arttırdığı
tezine dayanmaktadır (Alancıoğlu ve Utlu, 2012). A.M. Okun, işsizlik oranındaki %1’lik artışın
gayrisafi yurtiçi hâsılayı olması gerekenin %2,5 oranında aşağısına çektiğini göstermiştir. İşsizlik
oranının yükselmesi, ekonominin gerileme dönemine girdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir
(Biçerli, 2004a).
Buna karşın, literatürde “histeri işsizlik” olarak anılan işsizlik olgusu, gerek yapısal ve gerekse de
yapısal olmayan işsizlik gelişmelerini açıklamakta sıklıkla kullanılmaktadır. Histeri işsizlik; herhangi
bir talep veya arz şoku sonrası düşen talebe bağlı olarak artan işsizliğin, şok sonrası denge düzeyine
gelen talebe rağmen azalmaması veya geç uyum göstermesi durumu olarak ifade edilebilir. Bu durum,
Okun Yasası’nın histeri işsizlik ortamında geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmektedir. Histeri işsizliğe
neden olarak gösterilen faktörlerin başında çalışanlar/işsizler ya da daha genel kullanımıyla
içeridekiler/dışarıdakiler problemi gelmektedir (Yavan, 1997).
İçeridekiler terimi, belirli bir piyasa gücüne sahip oldukları işlerde çalışan işçileri ifade eder.
İçeridekilerin sahip oldukları piyasa gücü, onların yerine, “iş sahibi olmayanlar” şeklinde tanımlanan
dışarıdakileri işe almanın getireceği işlem maliyetlerinden doğar. İşe alma ve eğitim maliyetlerinin
varlığı dolayısıyla içeridekileri dışarıdakilerle değiştirmek pahalıdır. Bunun sonucu olarak işletmeler,
hizmetlerinin devamını sağlamak için mevut işgüçlerine prim ödemeye hazırdırlar. İçeridekilerin
ücretleri, işsizlerin rezervasyon ücretlerini aşsa dahi işletmeler, dışarıdakileri istihdam etmeyi çok
istemezler. Buna karşın, içeridekilerin ücretlerinin işsizlerin rezervasyon ücretlerini işe alma ve eğitim
maliyetlerinin üzerinde bir miktarda aşması durumunda işletmelerin bu tercihlerinin değişmesi kuvvetle
muhtemeldir (Elliott, 1997).
13.1.2.3.Toplumsal Açıdan Önemi
İşsizlik, aile birliğini bozabilen önemli bir sorundur. İşsizliğe bağlı boşanmaların artması sonucu
aileler dağılmakta, bu durumdan özellikle çocukların geleceği oldukça olumsuz etkilenmektedir.
Toplumun en temel yapı taşı olan ailenin zarar görmesi, toplumsal yaşamı ve toplumun varlığını tehdit
etmektedir.
İşsizlik, gelir dağılımı sorununu da ortaya çıkarmaktadır. İşini ve gelirini kaybedenlerin
toplumdaki yerlerini de yitirdikleri görülmektedir. İşsizliğin kitlesel ve kronik bir hal almasıyla sürekli
azalacak hatta durma noktasına gelecek olan işgücü talebine karşın işgücü arzının artması, ücretlerin
düşmesine neden olacaktır. Diğer bir deyişle, bu durumdaki işçiler, iş bulabilmek için hak ettiklerinden
çok daha düşük koşullara rıza göstermek zorunda kalacaklardır. Bu şartlardaki istihdam, işverenlerin
olması gerekenden daha fazla yani haksız kazanç sağlamaları anlamına gelir. Gelir dağılımının, özellikle
de haksız kazanç yoluyla küçük bir kesimin lehine gerçekleşmesi durumunda sosyo-ekonomik yapı
bozulacak, bu kesimin toplum üzerindeki gücü ve dolayısıyla hâkimiyeti de artacaktır.
İşsizliğin toplumsal açıdan önemli bir etkisi de suç oranıyla ilgilidir. ILO’nun 1944 tarihli
Philadelphia Bildirgesi’nde, emeğin bir mal olmadığı belirtildikten sonra “Yoksulluk, bulunduğu
yerlerde herkesin refahına yönelik bir tehlike oluşturur.” denmiştir (ilocarib.org.tt). Kronik işsizlik
sorunu, yoksullukla birlikte suç oranlarının artış göstermesine ve olumsuz sosyal olayların gelişmesine
de sebep olabilmektedir. Bu bakımdan işsizlik, toplumların köklerine konmuş kuvvetli bir dinamite
benzetilmektedir.
İşsizlik ile suç oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik çalışmalardan birinde işsizlik
oranındaki %2’lik düşüşün soygun oranını %9, otomobil hırsızlığı oranını %13, cinayeti ve tecavüz
oranını %14, saldırı oranını yaklaşık %30 azalttığı belirlenmiştir. İngiltere için yapılan bir başka
çalışmada ise özellikle gençler açısından işsizlik ile kalıcı psikolojik rahatsızlıklar ve intihar oranları
arasında pozitif bir korelasyon olduğu, işsizliğin azaltılmasının intihar oranını da azaltabileceği
saptanmıştır. Buna karşın bazı çalışmaların sonuçları ise işsizlikle her suç arasında pozitif bir korelasyon
olduğu saptamasında bulunmamaktadır. Örneğin Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırma; işsizlik ile
hırsızlık, sahtekârlık gibi suçlar arasında böyle bir ilişki bulamazken işsizlik ile mülkiyet haklarına
tecavüz arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Yine de bu durum, işsizliğin suç oranlarını
artırabileceği yolundaki endişeleri ortadan kaldırmamaktadır (Biçerli, 2004a).
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1996’da Kanada’da yapılan bir araştırmada; bireylerin işsiz kalmalarının, sağlık problemlerini
binde 5-8 oranında artırdığı tespit edilmiştir. Sağlık sistemlerinin devlet tarafından finanse edildiği
ülkelerde sağlık sorunlarındaki artışın yükü devlete, dolayısıyla topluma yansıyacaktır. Yine yapılan
bazı araştırmalar, işsizliğin birey üzerinde strese yol açarak alkol kullanımının artmasına neden
olduğunu göstermektedir. Bazı araştırmacılar, alkol tüketimi-işsizlik arasındaki ilişkide nedenselliğin
alkolizmden işsizliğe doğru da olabileceğini ileri sürmektedirler. Mullahy ve Sindelar, Kanada’da 2959 yaş grubundaki 15000 kişiyi içeren araştırmalarında alkol alışkanlığının verimsizlik, işe devam
edememe, çalışma alışkanlığının kaybolması gibi sonuçlara bağlı olarak kişilerin işlerini kaybetmelerine
neden olduğunu göstermişlerdir. Bu bulgulardan hareketle hem alkolizmin işsizliğe neden olabileceği
hem de işsizliğin alkolizme yol açabileceği söylenebilir (Biçerli, 2007).
İşsizliğin toplumsal ve bireysel etkileri, işsizlik veya ekonomik depresyon süresi uzadıkça çoğalır
ve yaygınlık kazanır. Neticede; bireylerin mevcut sosyal, ekonomik ve siyasal sisteme karşı güvenleri
kaybolabilir (Yücel, 1980). Toplumda, uzun süreli işsizliğin sebep olabileceği kaos ortamı, devletin
varlığına yönelik tehdit haline dönüşerek büyük siyasal krizlere yol açabilmektedir.
13.1.3.İşsizliğin Nedenleri
İşsizliğe yol açan faktörler; nüfus, ekonomik krizler, sanayi bölgelerinin cazibesi, katı hukuki
yaptırımlar, esneklik-yalınlaşma ve teknoloji, bireysel tercihler, kadın istihdamı sorunu ve sendikaların
etkisi başlıkları altında açıklanacaktır.
13.1.3.1.Nüfus
Günümüzde işsizlik; başta nüfus artış hızı yüksek, dolayısıyla genç bir nüfus yapısına sahip, buna
karşın yatırım ve eğitim olanakları sınırlı olan gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş sanayi
ülkelerini de tehdit eden en önemli sosyal politika sorunlarından biridir (Şahbudak, 2004).
Emek; ekonomik faaliyette bulunan insan unsuru olduğuna göre emek arzını belirleyen birinci
unsur, nüfus miktarıdır. Diğer üretim unsurlarının eşit olduğunu farz edersek nüfusu fazla olan ülkede
emek arzı daha fazla ve o ülkenin üretim kapasitesi, milli geliri ve ekonomi gücü daha yüksek olacaktır.
Dolayısıyla emek arzını artırmak için alınacak ilk tedbir, ülkenin nüfusunu artırmak gibi görünmektedir.
Ancak bir ülkede ekonomik faaliyete emeğini arz edecek insanlar, çocuk ve yaşlılar dışında kalan
yetişkin nüfus miktarıdır. Nüfusu aynı olan iki ülkeden; yetişkin nüfus oranı, çocuk ve yaşlı nüfusa
nazaran fazla olanda emek arzı kapasitesi daha yüksek olacaktır. Buna karşın, çocuk ve yaşlı nüfusu
oranı fazla olan ülkede emek arzı kapasitesi azalır. Bu durum, nüfus artışının karşısındaki bir siyasetin
uzun dönemde ekonomik gelişmeyi yavaşlatıcı etkisinin olabileceğini göstermektedir. Nüfusun tamamı
tüketicidir. Ancak çalışma çağındakiler, hem tüketici hem de üretici konumdadırlar. Üretime
katılanların, kendileriyle birlikte üretime katılmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmaları
gereklidir. Üretime katılan her yüz kişinin kendisiyle birlikte kaç kişiye yetecek kadar üretimde
bulunması gerektiğini gösteren orana “bağımlık oranı” denir (Zaim, 1992).
Günümüzde, nüfusu yaşlanan ülkelerde önemli ekonomik problemler görülmektedir. Böyle bir
nüfus yapısında tüketim alışkanlıklarını değiştirmek ve tüketim talebini artırmak oldukça zordur. Bu
ülkelerde, yaşlanan nüfus ile birlikte bağımlılık oranı da yükselmektedir. Tüketimin düşmesinin yol
açtığı deflasyonist eğilimler, işsizlik sorununu daha da derinleştirmektedir. Örneğin, ekonomilerinde
yaşadıkları düşük enflasyon sorununa çözüm üretilememesi ve mevcut durumun kronikleşmesi halinde,
giderek yaşlanan nüfusa sahip olan Avrupa Birliği’nin (AB) temelindeki Batı Avrupa ülkelerinin
ekonomileri ve dolayısıyla AB’nin varlığı tehdit altında olacaktır.
13.1.3.2.Ekonomik Krizler
Başta enerji fiyatları olmak üzere, üretimde kullanılan girdi fiyatlarında gerçekleşecek herhangi
bir artış üretim maliyetlerini de artıracaktır. Girişimciler, katlanmak istemedikleri bu farkı ürün
fiyatlarına yansıtırlar. Çalışanların gelirleri sabitken gerçekleşen böyle bir artış, doğal olarak toplam
tüketim talebini düşürecektir. Genel olarak düşen tüketim talebi, dolayısıyla ürünlerini satmakta
zorlanan işletmeler, çareyi üretimi kısmakta ararlar. Bunun neticesinde ihtiyaç duydukları işgücü
miktarı azalacağından bünyelerindeki istihdamı da daraltmayı tercih ederler.
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Üretenlerin aynı zamanda tüketenler olduğu düşünüldüğünde; işsizlik neticesinde tüketimin
azalmasının üretimi azalttığı, üretimin azalmasının istihdamı azalttığı ve istihdamın azalmasının da
yeniden tüketimi azalttığı görülecektir. Böylece, zincirleme olarak gelişen ve olumsuz sonuçları gittikçe
büyüyen bir kısır döngü ortaya çıkacaktır. Çalıştıkları sektörden elde ettikleri gelirleriyle neredeyse
bütün sektörlerden tüketim gerçekleştirenlerin işlerini kaybetmeleri; bütün sektörlerin satışlarını,
dolayısıyla üretim ve istihdam hacimlerini düşürecektir. Böyle bir durumda, milli gelir ile beraber
ülkenin rekabet gücü de azalmaktadır.
İşsizlik üzerinde etkili bir husus da AB ülkelerinin vatandaşlarına Roma Antlaşmasıyla tanınan
serbest dolaşım hakkıdır. O zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1957 yılında imzalanan Roma
Antlaşması ile tanınan dört temel özgürlüğün, sermayenin, malların, hizmetlerin ve işçilerin serbest
dolaşımı üzerine inşa edilmiştir (Dönmez, 2008). İşçilerin serbest dolaşımı, kişilerin serbest dolaşımı
kapsamında yer almaktadır. Nitekim; bir iç pazardan söz edebilmek için üretim faktörlerinin serbestçe
dolaşımının sağlanması gerekmekte olup işçiler de bu kapsamda önemli bir üretim faktörü olarak kabul
edilmektedir (Bilgin, 2010). Görüldüğü üzere serbest dolaşım hakkı, ekonomik kriz sebebiyle işsiz kalan
birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının, diğer üye ülkelerde iş aramasını ve çalışmasını imkânlı hale
getirmiştir. Ekonomik krizlerin yol açtığı olumsuzluklar bu şekilde bulaşıcı olabilmekte, sağlıklı işleyen
diğer ekonomiler için tehdit oluşturabilmektedir. Çünkü çalışmak amacıyla iş imkânlarının daha iyi
olduğu ülkelere gidenler, oradaki işgücü arzını artırarak işgücü piyasalarındaki mevcut durumu
bozabilmektedirler.
Ekonomik krizler, sermayenin o ülkeden uzaklaşmasına sebep olarak da işsizliğe yol açabilir.
Özellikle yabancı sermayenin ekonomik, sosyal ve siyasal istikrarın olduğu ülkeleri tercih ettiği
bilinmektedir. Bir ülkede bu hususlarda oluşacak olumsuzluklar, sermayenin başka ülkelere gitmesine
neden olabilir. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi, sadece kapanan işletmede çalışanları işsiz bırakmayacak;
aynı zamanda tedarik, lojistik, pazarlama gibi ilişkilerin kurulduğu diğer işletmelerde çalışanları da
olumsuz etkileyecektir.
2006 yılında, Balkan ülkelerindeki sanayi teşviklerinin cazibesine kapılarak yatırımlarını bu
coğrafyaya kaydıran bazı tekstil işletmelerinin ülkemizdeki faaliyetlerinin sonlanmasıyla yaklaşık üç
milyon kişinin çalıştığı sektördeki istihdam 10 ay içinde iki yüz bin kişi azalmıştır (Kaya, 2006). Gerek
ekonomik krizlere bağlı olarak gerekse sanayi teşvikleri dolayısıyla sermayenin başka ülkelere gitmesi,
çekildiği yerlerde işsizliğe sebep olmaktadır.
13.1.3.3.Sanayi Bölgelerinin Cazibesi
Sanayi bölgeleri, iş imkânının fazla olması sebebiyle sanayileşmenin ilk yıllarından itibaren
yoğun göç alan yerler olmuştur. Bu göç hareketi günümüzde de sürmektedir. Tarımsal faaliyetlerde
bulunanlar; toprağın mirasla bölünerek zaman içinde küçülmesi sonucu üretimin ve gelirin yetersiz
kalması, tarımsal teknolojilerin kullanılmasıyla iş imkânlarının azalması gibi nedenlerin yanında şehir
yaşamının çekiciliğine de kapılarak geleceklerini sanayi bölgelerinde aramaktadırlar. Makineleşen
tarımın gereklerini yerine getirecek birikimi olmayan küçük toprak sahiplerinin de bu yolu tercih
ettikleri görülmektedir. Tarım işletmeciliğinden ya da işçiliğinden sanayi çalışmasına geçme isteği,
tarımsal faaliyetlerde görülme sıklığı daha fazla olan gizli işsizliği de açığa çıkarmaktadır.
Daha iyi koşullarda, daha yüksek gelir karşılığında ve sürekli iş beklentisiyle tarımsal
faaliyetlerden sanayi çalışmasına geçen bu kişilerin çoğunun sektörün talep ettiği eğitime ve niteliklere
sahip olmamaları; onların kötü koşullarda, çok düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmeleri, tamamen
korumasız kaldıkları enformel sektöre girmeleri ya da işsiz kalmaları sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
13.1.3.4.Yalınlaşma ve Teknoloji
Günümüzde; enformasyon, bilgisayar ve iletişime dayalı mikro elektronik alanlarında yaşanan
gelişmeler, endüstriyel üretimin doğasını radikal bir değişime uğratmıştır. Mühendislik sanayilerinde
ürünlerin dizaynı ve üretiminde kullanılan bilgisayar tabanlı otomasyon teknolojilerinin son yıllarda
hızla yayılması, bir teknolojik devrim yaşanmasını sağlayarak üretimde kullanılan araçları ve üretim
sürecini hızla esnekleştirmiştir (Uyanık, 2003).
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Şiddeti gittikçe artan rekabet ortamında var olabilmek, piyasalarda oluşan değişimlere anlık tepki
verebilecek esnek üretim organizasyonlarının kurulmasına bağlıdır. Esneklik, üretim faktörlerinin çok
amaçlı kullanımıyla ürün çeşitliliğinin artırılabilmesi anlamındadır. İşletmeler, bu yeni koşullarda
başarılı olabilmek için üretim süreçlerini ve teknolojilerini değişime uyum sağlayabilecekleri şekilde
tasarlamak durumundadırlar. Bu dönüşümün ifadesi ise yalınlaşmaktır.
Yalınlaşma; organizasyonda değer yaratmayan her türlü faaliyetin dışlanmasını, tüm üretim
faktörlerinin -dolayısıyla emeğin de- kullanım miktarının mimimize edilmesini, üretimde ileri teknoloji
içeren donanım ve yüksek nitelikli işgücü kullanımını içerir. Esnekliğin bir gereği olarak yalınlaşan
üretim organizasyonları, yüksek sofistikasyon ya da karmaşıklık düzeyinde olan teknolojik sistemleri
kullanmaktadır. Bu yüzden, sermaye sahiplerinin yüksek nitelikli ve çok becerili işgücü geliştirmeye ve
onları işletmeye bağlı tutmaya çalışacakları açıktır. Sistem, çalışanın bedensel gücünün yanı sıra zihinsel
potansiyelinin de harekete geçirildiği, yaratıcılık sınırlarının sürekli zorlandığı bir emek sürecine yol
açar. Diğer yandan basit makine bakım ve tamiri, etrafın temizlik ve düzeni, malzeme siparişi gibi üretim
işçisine delege edilen ilave görevler, nihai ürünün değerini artırmayan, dolayısıyla azaltılmaya
çalışılacak işlerdir. Bu işlerin üretim işçilerine yüklenmesiyle bu işleri yapacak farklı bölümlere ve
işçilere olan gereksinim ortadan kaldırılacak ve üretim süreci yalınlaştırılabilecektir. Dolayısıyla çoklu
beceriye sahip üretim işçilerini talep eden yalınlaşma, Fordist detay işçisinin sonu anlamına da
gelmektedir (Ansal, 1999).
Yalınlaşma; işgücünü önemli bir maliyet unsuru olarak görmekte ve bu sebeple minimum işçi
sayısıyla üretimin gerçekleştirilmesini istemektedir. Öyle ki üretim operasyonu sırasında kullandığı
makine çalışırken bekleyen işçi bile o an katma değeri makine sağladığı için israf olarak görülmekte ve
bu sürelerde işçiye asıl işinin dışında farklı görevler yüklenmektedir. Yalınlaşma, gerek işçi ihtiyacını
en aza indirmesi gerekse yüksek nitelikli işçi talep etmesi dolayısıyla işsizliği artırmaktadır.
Esnek üretim yapılarının kurulmasını ve bu yapıların yalınlaştırılması sağlayan en önemli faktör,
kuşkusuz ki teknolojidir. Bu bakımdan günümüzün üretim süreçlerinde çalışan işçi sayısı üzerinde en
belirleyici kavramların başında da teknoloji gelmektedir. Hızı ve yaygınlaşma süreci kontrol edilemeyen
teknolojik gelişmeler, insanın yaptığı işi azaltarak işsizliği doğrudan etkilemektedir. Peter Drucker’ın
ifadesiyle teknolojik gelişmeler sonucunda 2020 yılı itibariyle küresel işgücünün %2’sinden daha azı
geleneksel kitle üretimi içerisinde istihdam edilebilecektir. Örneğin, çelik endüstrisinde önemli
şirketlerden biri olan US Steel şirketi, 1980 yılında 120.000 işçi ile ürettiği miktarın daha fazlasını, 1999
yılında 20.000 işçi ile üretmiştir (Selamoğlu, 2004).
13.1.3.5.Katı Hukuki Yaptırımlar
Toplumların yürürlükteki yönetim sistemleri ve hukuki yapıları, ekonomik hayatlarında işgücünü
daraltıcı ya da genişletici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Hukuksal yapı ve mevzuat ile çalışma
koşullarının ve sürelerinin ortaya konması, aktif nüfusun sınırını belirleyen işgücü arzına doğrudan etki
etmektedir. Günümüzde iş piyasalarının gerçeklerine karşın yasaların bu gerçeklere uymayan kuralları
ya da daraltıcı etkileri bulunmaktadır. Çalışma koşulları bakımından temel zorunlu eğitimin bitirilmesi,
yaş sınırı, çalışma sürelerinin sınırlanması, yıllık ücretli izinler, emeklilik sınırı vb. hükümler, işgücü
için daraltıcı kısıtlamalar getirmektedir. Aktif olarak istihdamda yer almaması gereken ancak yaşına,
cinsiyetine, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine uygun olmayan işlerde çalıştırılan işgücünün varlığı
bir gerçektir. Örneğin; kadın ve çocuk çalıştırmanın yasaklandığı işlerde, bu bireylerin kanunsuz
çalıştırıldıkları görülebilmektedir. İstihdamı daraltıcı diğer bir faktör de işletmelere çeşitli
yükümlülükler getiren (sigorta, fon, kreş yapılması vb.) yasal hükümlerdir. İyi niyetle ortaya konan bu
hükümler, yol açtıkları maliyetler sebebiyle uygulamada işverenleri kayıt dışı çalıştırmaya yönelterek
gizli ya da açık işsizliği yaygınlaştırmaktadır (Kumaş, 2001).
Görüldüğü gibi hukuki yaptırımların katılığı, çeşitli olumsuzluklara neden olmaktadır. Küresel
dünyada başarı için adil rekabet koşullarında yarışabilmek temel şarttır. Bu durum, işletmelere önemli
maliyetler yükleyen katı kurallarla donatılmış hukukun da esnetilmesini zorunlu kılmıştır. İşgücü
maliyetleri, işletmeler için en önemli giderlerdendir. İşgücünün ihtiyaç duyulduğu anda, ihtiyaç
duyulduğu kadar istihdam edilebilmesi ve ihtiyacın sonlanmasıyla iş ilişkisinin bitirilebilmesi ya da
azaltılabilmesi arayışı bütün dünyada işletmelerce talep edilmektedir. Dolayısıyla rakipleri esneklik
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avantajını kullanırken üretim faaliyeti katı hukuk kurallarına bağlanmış, bir işletmenin rekabette başarılı
olması beklenmemelidir.
Olaya ülkemiz açısından bakıldığında; henüz doğrudan esnekliği düzenleyen hukuki hükümlerin
bulunmaması dolayısıyla bu konuda bazı istismarların yaşandığı ve işletmelerin esneklik arayışının
yasal istihdamı düşürerek enformel istihdamı artırdığı söylenebilir. Bu doğrultuda, günümüz dünyasında
üretim ve çalışma ilişkilerine hâkim olan esnekliğin ülkemizde de hukuk ile bütünleştirilmesinin
kaçınılmaz hale geldiği görülmektedir.
13.1.3.6.Bireysel Tercihler
İşsizlik, bireyin iradesi dışında ortaya çıkan ve beklenmeyen, arzu edilmeyen bir durum olmasına
karşın bazı hallerde bireyin iradesi dâhilinde bir tercih olarak da görülebilir. İşin birey için önemli bir
anlamı, çalışma karşılığında elde edilecek ücrettir. Ücrete ihtiyaç duymayacak ölçüde varlığı ya da rant
geliri olup bunlarla yaşamını sürdürebilenler, çalışma çağında ve gücünde olmalarına rağmen ücret elde
etmek amacıyla bir işte çalışmayı talep etmeyebilirler. Ayrıca işi, işletmeyi, çalışma koşullarını ya da
ücreti beğenmeme, tembellik gibi gerekçeler veya bazı psikolojik nedenler dolayısıyla da bireyin
çalışmaya karşı bir tutum geliştirdiği ve çalışmamayı tercih ettiği görülebilir.
“Gönüllü işsizlik” olarak da adlandırılan bu durumdaki bireyleri tekrar çalışma hayatına
döndürebilmek için emeğin yeniden eğitimini sağlayacak özel ödeneklere ve vergi muafiyetleri gibi özel
teşviklere ihtiyaç vardır (Lobley, 1995). Ancak, eşitsizliğe yani adaletsizliğe neden olmamak için böyle
kararlar, işgücüne katılım oranının ülke ekonomisinde ciddi sorun oluşturacak kadar azalması gibi özel
hallerin dışında tercih edilmemelidir.
Önemli bir husus da ev hanımlarının ve öğrencilerin durumudur. Uluslararası standartlar, ev
hanımlarını ve iktisadi olmayan faaliyetlerle meşgul olan diğer grupları işsiz olma kriterlerini
karşıladıkları sürece bu gruba dâhil eder; ancak mümkün olduğu ölçüde ayrı ayrı değerlendirir. Bu
gruptakilerin işsiz olarak kabul edilmelerinin nedeni; bireyin işsiz olarak değerlendirilmesini, işgücüne
dâhil edilmemesine tercih eden kurallardır. Buna karşın, ev hanımlarının ve öğrencilerin sahip oldukları
iktisadi faaliyetler, doğru biçimde saptanamamaktadır. Benzer şekilde, bütün gün eğitime devam eden
bir öğrencinin kısmi zamanlı iş araması ya da yarım gün eğitimine devam eden bir öğrencinin kısmi
zamanlı veya tam zamanlı iş aradığının saptanması, bu öğrencilerin işsiz olarak kabul edilmelerinde
sorun yaratmamaktadır. Çünkü bu kişiler, işe başlamaya potansiyel olarak hazırdırlar. Ancak,
Kanada’da ve İsveç’te bütün gününü eğitime ayıran ve tam zamanlı bir işte çalışmak istediğini belirten
öğrenciler, işsiz olarak kabul edilmemektedir. Çünkü tanım gereği, bütün gününü okulda geçiren bir
öğrencinin tam zamanlı bir işte çalışmaya hazır olmadığı varsayılmaktadır. Bu öğrencilerin tam zamanlı
bir iş bulduklarında eğitimlerini bırakabilecekleri düşünülerek durumun düzeltilmesi yerinde olacaktır
(Lordoğlu ve Özkaplan, 2003).
13.1.3.8.7.Kadın İstihdamı Sorunu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, 2013 yılında kadın istihdamının
% 29 olarak gerçekleştiği ifade edilmiştir (Yıldırım ve Güder, 2014).
Soruna ülkemiz açısından bakıldığında; kadın istihdamının yükselme eğilimine karşın henüz
istenen düzeyde olmadığı, katılımın önünde birtakım engeller bulunduğu söylenebilir. Öncelikle,
toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle ev işleri ve bakım yükünün (çocuk-hasta-yaşlı-engelli bakımı gibi)
tamamının kadınlara bırakıldığı görülmektedir. Kadınların dışarıda bir işte çalışmaları genel olarak
kocaları, aileleri ve toplum tarafından uygun görülmemektedir. Ayrıca kadınlara sunulan işlerin
sınırlılığı, iş koşullarının ağırlığı, ücretlerin azlığı gibi nedenler kadınların çalışma hayatına katılımını
zorlaştırmaktadır. Ev dışında ücretli bir işte çalışan kadınların yarısından fazlasının güvencesiz ve kötü
koşullarda çalışıyor olmasının yanı sıra ücretli ve güvenceli bir işte çalışan kadınların da işyerinde
mobbing (psikolojik yıldırma), taciz, işte yükselememe gibi ayrımcılıklarla karşı karşıya kaldıkları
bilinmektedir. Çalışma durumunda, özellikle çocuğa nasıl bakılacağı sorusu kadınlar açısından büyük
sorun teşkil etmektedir. Çocuk bakımına yönelik hizmetlerin, çoğunlukla özel sektör tarafından yüksek
ücretlerle ve vardiyalı çalışma saatlerine uygun olmayan şekilde verilmesi bu durumu daha da
zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla kadınlar, kazançlarını kreşe vermek yerine evde kalıp çocuklarına
bakmayı tercih etmektedirler (KEİG, 2013).
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Kadın istihdamının sağlanması hususunda başardıkları dikkate alındığında, en doğru örneklerden
birinin Hollanda olduğu söylenebilir. Hollanda’da çalışan dört kadından üçü kısmi süreli çalışmaktadır.
2009 yılında, kadınların kısmi süreli çalışma oranı (% 75,8) erkeklerinkinden (% 24,9) üç kat daha
fazladır. Hollanda’da kadınların kısmi süreli istihdam oranı artarken hane yapısı tek gelir getiren erkek
modelinden erkeğin tam, kadının ise kısmi süreli çalıştığı modele doğru değişmektedir (Kapar, 2011).
Kadınların çalışma yaşamına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen ve kadınlara
önemli haklar tanıyan bazı yasal düzenlemelerin, kadınların çalışma yaşamına girmelerini sağlamaktan
ziyade çalışma yaşamının içindeki kadınlara çeşitli haklar getirdiği görülmektedir. 16 haftadan 20
haftaya çıkarılması gündemde olan doğum izinleri, 150’den fazla kadın işgücü istihdam eden
işyerlerinde kreş mecburiyeti gibi gelişmeler, ileride karşı karşıya kalabilecekleri yasal mecburiyetler
dolayısıyla işverenlerin kadın istihdamına tedirgin yaklaşmalarına neden olabilmektedir.
13.1.3.8.Sendikaların Etkisi
Günümüzde işçi ve işveren sendikaları, üye sayılarının çokluğu ve büyük rakamlara ulaşan mal
varlıklarıyla, toplu iş sözleşmesi ve grev-lokavt haklarıyla, toplum hayatının iktisadi, sosyal ve siyasal
düzenini yakından etkileyen kuruluşlardır. “Sosyal devlet” anlayışının en belirgin özelliğini oluşturan
sendikalar; anayasalarda ve yasalarda belirtilen görev ve yetkilerine dayanarak bir yandan imzaladıkları
toplu iş sözleşmeleriyle işkolları düzeyinde sosyo-ekonomik hayatı etkilerken diğer yandan bazı devlet
kuruluşlarının sosyo-ekonomik kararlarına ve çalışma mevzuatının hazırlanmasına verdikleri katkılarla
devlet hayatını da yakından etkilemektedirler (Demir, 2013).
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda sendika; “işçilerin veya işverenlerin
çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi
işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe
sahip kuruluşlar” şeklinde tanımlanmıştır (resmigazete.gov.tr).
ILO’nun tanımına göre ise sendika; üyelerinin ekonomik ve sosyal statülerini kolektif eylem
yoluyla korumak ve geliştirmekle görevli olarak kurulan işçi örgütüdür (Adebisi; 2011).
Sendikaların gücünü belirleyen önemli bir unsur, işin örgütlenme biçimidir. Çünkü bu durum,
çalışan sayısını doğrudan etkileyerek sendikalaşma oranı üzerinde belirleyici rol oynar. Özellikle 50’li
yıllarda altın çağını yaşayan Fordist üretimin yüksek sayıda işgücüne ihtiyacının olması,
üye sayısını
artırarak sendikaları güçlendirmiştir. Bu dönemdeki ücret
pazarlıklarında güçlerini kullanarak
“verim düzeyi üzerinde ücret artışı” sağlayan sendikalar, işletmelerin kârlarını ve dolayısıyla
yatırımlarını azaltarak Fordizm’in krizini derinleştirmişlerdir. Çünkü verimliliğe dayandırılmayan ücret
artışları, ürün fiyatlarını yükselterek enflasyonist bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmuş ve aynı
zamanda tüketici talebini daraltarak işsizliğe sebep olmuştur.
1973 Petrol Krizi sonrasında üretim ilişkilerinde yaşanan köklü değişimlerin ortaya çıkardığı
esneklik, yüksek teknolojilere dayalı bir üretimi ön görmesi sebebiyle sendikaları olumsuz yönde
etkilemiştir. İşçi sayısının azaldığı ve sendikaların güç kaybettiği bu yeni koşullarda kolektivizm yerini
bireyciliğe bırakmaya başlamıştır. Dolayısıyla sendikaların toplu pazarlık gücü zayıflamış, emeğin
yerine teknolojinin ikame edilmesiyle birlikte işsizlik artmıştır. Bu dönemde iş güvencesi, sendikaların
en önemli konusu haline gelmiştir. Yalın örgütler, üretimin kırılgan yapısı nedeniyle üretim sürecinin
tamamının az sayıda işçi tarafından bile kolaylıkla durdurulabileceği endişesini taşımaktadırlar. Bu
sebeple sendikal örgütlenmeye soğuk bakmakta ve işçilerin sendikalara ihtiyaç duymamaları için
sendikal kazanımları kendileri sunmaya çalışmaktadırlar. Nitelikli işçilerin temininin zor ve eğitim
maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle bu işçileri elde tutmanın maliyeti işletmelerin katlanması
gereken bir mecburiyet halindedir. Daha çok beyaz yakalı olarak çalışan bu işçilerin pazarlık güçleri
yüksektir. Dolayısıyla dayanışma bilinci ve sendikalı olma talepleri yoktur. Bu durum, çekirdek işçiler
için iş güvencesi anlamına gelirken yardımcı işlerde çalışanlar için böyle bir güvence söz konusu
olmamaktadır.
Görüldüğü üzere; istihdam, ücret düzeyi, çalışma koşulları ve sosyal huzur üzerinde etkili olabilen
sendikalar, toplu pazarlık sisteminde ücret belirleme politikası ile işsizlik düzeyine olumlu ya da
olumsuz etki edebilen, demokratik sistemin vazgeçilmez sivil örgütleridirler.
13.1.4.İşsizliğin Türleri
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İşsizlik; bireyler ve kitleler üzerinde ağırlığını hissettiren sosyal bir olgu olmasına rağmen her
zaman aynı nedenlerden ortaya çıkması ve benzer sonuçlar vermesi beklenmemelidir. İşsizlik
konusunda bir sınıflama yapma gereği bu noktada ortaya çıkmaktadır. İşsizliğe ilişkin sınıflamalar,
tanımından ortaya çıkan ayrılıkları belirler. Örneğin, açık işsizlik kavramıyla gizli işsizlik kavramlarının
farklılıkları, mevsimlik işsizlik veya teknolojik işsizlik türlerinde görülmemektedir. Öte yandan bu
sınıflandırmalar, ülkelerin kalkınma ve ekonomik refah düzeylerine göre de ayrılıklar ortaya
çıkaracaktır. 3. Dünya ülkeleri olarak tabir edilen az gelişmiş ülkelerde sıkça rastlanan ve daha ziyade
tarımsal yapıya bağımlı gözüken gizli işsizlik, mevsimlik işsizlik gibi türlerin gelişmiş ülkelerde
konjonktürel, yapısal veya friksiyonel (geçici/arızi) işsizliğe dönüştüğü görülmektedir (Törüner,
Lordoğlu, 1991).
Bireyin talebi bakımından işsizlik, “iradi (bireyin isteğine bağlı olan) ve gayri iradi (bireyin isteği
dışında gerçekleşen)” olarak ikiye ayrılır. İradi işsizlik; bireyin mevcut çalışma koşullarını
beğenmemesi, ücret düzeyini yeterli bulmaması gibi gerekçelerle çalışmayı reddetmesi durumudur.
Bireyin varlığa ya da rant gelirine sahip olmasından dolayı çalışmayı reddetmesi de iradi işsizlik
kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak bu iki durumu birbirinden ayırmak doğru olacaktır. Çünkü
ilk durumda birey, gelirden tamamen yoksundur ve talep ettiği koşulları karşılayacak iş arayışını
sürdürmektedir. Buna karşın, varlık ya da rant geliri sebebiyle çalışmayan birey, ihtiyaçlarını
karşılayabileceği yeterli maddi koşullara sahip olduğu için genellikle çalışma talebinde
bulunmamaktadır.
Gayri iradi işsizlik ise tamamen bireyin tercihleri dışındaki gerekçelerle otaya çıkan açık bir
işsizliği ifade etmektedir. İşsizlik türleri; açık işsizlik ve gizli işsizlik olarak iki ana başlık altında
değerlendirilecektir.
13.1.4.1.Açık İşsizlik
Açık işsizlik, gayri iradi bir işsizliktir. Bireyin çalışma istek ve gücünde olmasına ve piyasa
koşullarını kabul ederek cari ücret düzeyinde iş aramasına rağmen bulamaması durumu açık işsizliği
tanımlamaktadır. Açık işsizlik; tesadüfî işsizlik, mevsimlik işsizlik, friksiyonel (geçici/arızi) işsizlik,
konjonktürel (devresel) işsizlik, teknolojik işsizlik ve yapısal işsizlik olmak üzere 6 alt başlıkta
incelenecektir.
13.1.4.1.1.Tesadüfî İşsizlik
Belli bir yere ve zamana bağlı olmayan, tesadüfî olarak ortaya çıkan işlerde çalışan kimselerin iş
bulamadıkları yani çalışamadıkları durumda görülen işsizlik türüdür. Örneğin; inşaat işçileri, inşaat
mevsiminde eğer çalışacakları bir inşaat bulabilirlerse çalışırlar. Aksi halde işsizdirler. Benzer şekilde
hamallar da bu kapsamda değerlendirilebilirler. Taşınacak bir mal ya da eşya bulurlarsa işleri vardır.
Tesadüfî işsizlik, kısa süreli bir işsizliktir. Üç veya dört ay süren işsizlikler kısa süreli, bu sürelerden
daha uzun süren işsizlikler ise uzun süreli olarak kabul edilirler (Yücel, 1980).
13.1.4.1.2.Mevsimlik İşsizlik
Bir kısım iktisadi faaliyetler, mevsimlere bağlıdır. Bu nedenle mevsim değişmeleriyle birlikte
iktisadi hayatta da dalgalanmalar görülür. Mevsimlik dalgalanmalar, doğal koşullara bağlı olduğu kadar
toplumun alışkanlıklarına ve yerleşmiş geleneklere de bağlıdır. Mevsimlik işsizlik, daha çok tarıma
dayalı ekonomilerde görülür. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ekim ve hasat mevsimlerinde, tarım
sektöründe işçi bulma sıkıntısı bile görülürken diğer mevsimlerde ise yaygın şekilde işsizlik oluşur. Bu
dalgalanmalar sadece tarım sektörüyle sınırlı kalmayarak turizm, ulaştırma, inşaat vb. diğer faaliyet
alanlarına da yayılır. İnşaat sektöründe işler kışın yavaşlar. Turizm sektörü yazın canlanır. Ulaştırma
sektörü; turizm sezonunda, bayram dönemlerinde hareketlenir. Bu sektörlerde canlılığın hâkim olduğu
dönemler bitince durgunluk başlar. Mevsimlik işsizlik hususunda tarım sektörünün öne çıkarılmasının
nedeni, tarım dışı sektörlerde bu sorunun gelişen teknolojiler ve değişen sosyal alışkanlıklar yoluyla
özellikle de gelişmiş ülkelerde sorun olmaktan çıkarılabilmesidir. Örneğin; kışları karla kapanan yollar
temizlenebilmekte, inşaat çalışmasını kışın da verimli şekilde sürdürmeyi sağlayabilecek teknikler
geliştirilebilmektedir. Buna karşın tarım sektörünün ekonomiye hâkim olduğu az gelişmiş ülkelerde
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mevsimlik dalgalanmalarla baş edebilmek daha zordur. Özellikle kırsal alanda yaşayanların
gerçekleştirdiği tarımsal üretimin iklim koşularına olan bağımlılığının değiştirilmesinin her ürün için
mümkün olmaması, keza seracılık gibi alternatiflerin gerek maliyetinin yüksekliği gerekse her bölge
için elverişli olmaması gibi gerekçeler, yılın belirli bir mevsiminde gece gündüz tarım işinde çalışan
insanların diğer mevsimlerde işsiz kalmalarını kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu işsizliği giderebilmek
için kırsal yörelerde halıcılık, tavukçuluk, arıcılık gibi uğraş alanları geliştirilmeye çalışılmaktadır
(Pekin, 1996).
Gelişmekte olan ülkelerde mevsimlik işsizlik, iradi işsizlik kapsamına da girebilmektedir. Çünkü
tarım sektöründe çalışanlar, yılın belirli aylarında çalıştıktan sonra kendi iradeleri ile diğer zamanlarda
işsiz kalmayı tercih edebilmektedirler (Kumaş, 2001).
13.1.4.1.3.Friksiyonel (Geçici/Arızi) İşsizlik
Piyasadaki bazı işçilerin; ilk kez çalışmak üzere iş arayarak işgücüne katıldıkları, işlerini
kaybettikten sonra yeni bir iş aradıkları, bir işte çalışıyorken diğer bir işe geçtikleri, yeni bir iş aramak
için mevcut işlerini bıraktıkları ve uzunca bir dönemden sonra yeniden iş piyasasına girdikleri
görülebilir. Buna karşın işverenlerin de daha iyilerini bulmak ümidiyle işten çıkardıklarının, işi
bırakanların ve emekli olanların yerine yeni işçi aldıkları, firmanın büyümesi sebebiyle yeni açılan işler
için de istihdamda bulundukları bilinmektedir. Görüldüğü gibi işgücü piyasası, sürekli giriş ve çıkışların
yaşandığı dinamik bir piyasadır. İşgücü piyasasının dengeye gelmesi için iş arayanlarla iş sunanların eş
zamanlı olarak en doğru verilerle karşılaşması ve bu ilişkinin mutlaka istihdamla sonuçlanması
gerekirdi. Oysa işgücü piyasasında tam bilgi akışı ve tam mobilite olmadığı için işçi en iyi teklifin
hangisi olduğunu, işverenler de en uygun işçinin kim olduğunu bilemezler. Bunun sonucu olarak gerçek
hayatta bir işten diğerine geçiş zaman almaktadır (Biçerli, 2007).
Hâlihazırda işi olan bireyin daha fazla ücret, daha iyi çalışma koşulları, daha yüksek kariyer gibi
beklentileri sebebiyle ve tamamen kendi isteğiyle mevcut işinden ayrılıp talep ettiği özelliklerde yeni
bir iş bulana kadar geçen sürede işsiz kalması durumuna friksiyonel işsizlik denir. Geçici süreli ya da
arızı işsizlik olarak da adlandırılan friksiyonel işsizlik; ekonomi, tam istihdam durumunda olsa bile
görülür. Friksiyonel işsizliğin görülmemesi için işgücü piyasasındaki iş değiştirmelerin tamamen
sonlanması gerekir. Böyle bir şey mümkün olmadığına göre ekonomilerde belli bir oranda friksiyonel
işsizliğin muhakkak görüleceği öngörülebilir. Bir ekonomideki friksiyonel işsizlik oranının %1-3
arasında gerçekleşmesi, işsizlik kaynaklı önemli bir sorunu işaret etmeyen, kabul edilebilir bir durum
olarak değerlendirilir. Ekonomilerde, iş değiştirmek isteyen ve bu amaçla beklentilerine uygun
özelliklerde yeni bir iş arayanlarla işin gerektirdiği özelliklerde işçi arayanlar ne kadar kısa sürede
karşılaştırılırlarsa friksiyonel işsizlik de o kadar kısa sürecektir.
13.1.4.1.4.Yapısal İşsizlik
Bu işsizlik türüne, strüktürel işsizlik de denir. Bir ülkenin ekonomik yapısında ve toplam talebin
bünyesinde meydana gelen değişmelerin sebep olduğu işsizlik, yapısal işsizlik olarak
kavramlaştırılmıştır. Yapısal işsizlik, genellikle işgücü piyasasında, arz ve talep uyumsuzluğu şeklinde
kendini gösterir. Diğer bir deyişle, işgücü piyasasında yer alan işçilerin; ustalık ve eğitim durumları,
işgücü talebinde bunan işverenlerin işçilerde aradıkları ustalık ve eğitimden farklı olmaktadır. Bu
noktada niteliksiz veya yarı nitelikli işgücü arzı çok bol olduğu halde işgücü talebi daha çok nitelikli
işgücüne yöneliktir (Yücel, 1980).
Tarımsal ekonomilerin sanayileşmesi, tarım işçileri açısından işsizliğe neden olabilecektir.
Örneğin, tarıma dayalı bir ekonomiden makineli tarıma ve endüstrileşmeye geçilmesi, tarım sektöründe
önemli bir işgücü fazlası yaratacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan işsizlik türü bu
olmaktadır. Bu ülkelerde ekonomik yapının işgücü fazlasını emecek bir gelişme gösterememesi
sonucunda eksik istihdam ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hızlı nüfus artışı da işgücü fazlasının yavaş gelişen
endüstri ve hizmet kesiminde eritilmesini önlemektedir. Gelişmiş ülkelerde de teknolojik değişime bağlı
olarak yapısal işsizliğe rastlanmaktadır. Hızlı teknolojik değişim, bu ülkelerde de işgücü fazlasına yol
açmakta ve yapısal bir işsizlik türü ortaya çıkarmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki bugünkü işsizlik
sorununun talep yetersizliğinin yanında yapısal bir nitelik gösterdiği genellikle kabul edilmektedir. Bu
sonuçlara karşın, yüksek işsizlik oranını teknolojik gelişmelere bağlamayan, aksine teknolojik
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değişimlerin orta ve uzun dönemde yeni çalışma olanakları yarattığını ileri süren görüşler de vardır. Bu
görüşler, gelişmiş ülkelerde yükselen işsizlik oranlarını daha çok talep yetersizliğine bağlamaktadırlar.
Ancak gelişen teknolojiler doğrultusunda yeniden örgütlenen işletmelerin işçi azaltma yoluna gittikleri
görüldüğü gibi teknolojik değişimlerin yarattığı iş olanakları da bu nedenle işlerini kaybedenlerin tümü
için iş yaratmaktan çok uzakta kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yapısal işsizlik, çalışmakta olanların
işlerini kaybetmeleri anlamına gelirken gelişmekte olan ülkelerde ise geniş kitlelerin iş bulamaması gibi
açık bir işsizliğin yanında, çalışıyor görünse de üretime pek katkısı olmayanların oluşturduğu büyük
boyutlu gizli işsizlik sorunu da yaşanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik sorunu, gelişmiş
ülkelerdeki gibi işini kaybetme değil; iş bulamama sorunu olmakta ve bu nedenle ILO tarafından “eksik
istihdam” olarak adlandırılmaktadır (Koray, 2000).
Yapısal işsizlikle teknolojik işsizlik arasında bir benzerlik veya ilişki olduğu söylenebilir. Bu
kısmen doğrudur. Çünkü yapısal değişmelerin arkasında teknolojik değişmeler yer almaktadır. Herhangi
bir ürüne karşı talebin sürekli azalması, büyük bir olasılıkla aynı ürünün ikamesi olan ürünlerin daha
gelişmiş üretim teknikleriyle ve nispi olarak daha ucuza üretilmesinden ileri gelmektedir (Yücel, 1980).
Bununla birlikte; yapısal işsizlik sorununun çözümü, ancak belirli bir ölçüde teknolojik gelişmelere
dayandırılabilir. Örneğin; yüksek teknolojiyle üretim yapan bir işletme, geri teknolojiyle üretim yapan
işletmeleri piyasadan silecektir. Buna karşın geçmişte renkli televizyon üretiminde çalışanların bir
bölümünün önceden siyah beyaz televizyon üreten işletmelerde çalıştıkları düşünüldüğünde yeni
teknolojilerin derhal ve topyekûn bir işsizlik baskısı oluşturacağı da söylenemeyecektir (Törüner ve
Lordoğlu, 1991).
13.1.4.1.5.Teknolojik İşsizlik
Teknolojik işsizlik; üretimde işgücü tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılması, üretimin
yeniden organizasyonu, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yeni yönetim metotlarının uygulanması neticesi
ortaya çıkan bir işsizlik türüdür (Yücel, 1980). Kısaca; üretimde emeğin yerine makine ikame edilmesi
nedeniyle ortaya çıkan işsizliğe “teknolojik işsizlik” denir (Pekin, 1996). Yapısal işsizlik, talep
dağılımında ortaya çıkan bir değişiklikten ileri gelirken teknolojik işsizlik, üretim yöntemlerindeki
değişikliklerden kaynaklanmaktadır. İşletmelerin insan emeği yerine makine ikame etmeleriyle
işgücünün, ekonominin farklı alanlarına yönelmesi kaçınılmaz olmuştur (Lobley, 1995).
Teknolojik değişimin istihdam üzerindeki etkileri şöyle açıklanabilir (Yücel, 1980):
- Teknoloji değişim ile bir kısım işçiler; işten çıkarılma durumunda kalacaklardır, ama üretim de
artacaktır. Üretimin artması bir taraftan gelir artışına, diğer taraftan da piyasa rekabet koşullarına bağlı
olarak ürün fiyatlarının düşürülmesine yol açabilecektir. Bu durum karşısında hem talep gelir elastikiyeti
hem de talep fiyat elastikiyeti ne kadar yüksek olursa söz konusu ürüne olan talep de o ölçüde artacaktır.
Bu ise üretim hacminin daha da genişlemesine ve neticede üretime yeni işçilerin (veya işten çıkarılan
işçilerin bir kısmının) alınmasını sağlayarak teknolojik değişimin sebep olduğu işsizliği kısmen ortadan
kaldıracaktır.
- Bir işçi ne kadar fazla uzmanlaşırsa onun mevcut işini bırakıp başka tür bir işte çalışma
olanakları o ölçüde kısıtlanmış olur. Benzer durum yaşlı işçiler için de söylenebilir. Teknolojik değişme
neticesinde işten çıkarılan işçiler ne kadar yaşlı iseler bu sebeple istihdam edilmeleri de yeni işe uymaları
da o ölçüde zor olacaktır.
- Eğer bir ürün, yeni teknolojiler kullanılarak üretildiği halde piyasa açısından nitelikleri
değişmemişse bu ürüne karşı talep artabilir ama azalmaz. Buna karşın yeni üretim teknolojisi
kullanılarak eski ürünün yerine tamamıyla yeni bir ürün üretiliyorsa bu durumda eski ürünün talebinde
büyük düşüş olacağından teknolojik işsizlik de o ölçüde yüksek olacaktır.
Teknolojik değişimler, genellikle kısa dönemde istihdam azaltıcı, uzun dönemde istihdam artırıcı
bir rol oynamaktadır. Bunun sebebi, işgücü yerine makinenin ikamesinin, kısa dönemde bazı kimseleri
işlerinden ayrılmak zorunda bırakmasıdır. Uzun dönemde ise bu faaliyetle ilgili yan çalışma kolları
ortaya çıkmakta ve işgücünün istihdam imkânları tekrar artmaktadır. Mesela, tarımın traktörle
yapılmaya başlanması, bir süre sonra karasabanla çalışan toprak işçilerini işsiz bırakmıştır. Fakat uzun
dönemde traktör için gerekli tamir atölyeleri, bakım istasyonları, lastik fabrikaları gibi yan işyerleri
ortaya çıkarak işgücünün istihdamını genişletmiştir. Böylece kalkınma hamleleri bir taraftan istihdam
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hacmini genişletirken diğer taraftan kısa dönemde teknolojik işsizliğin artmasına zemin hazırlamaktadır.
Burada önemli bir paradoks söz konusudur. Çünkü teknolojik işsizlik, işgücünün yerini makinenin
almasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple oluşan işsizliğin önlenebilmesi için de daha fazla
makineleşmek gerekmektedir (Pekin, 1996).
13.1.4.1.6.Konjonktürel (Devresel) İşsizlik
Konjonktür kelimesi, bir ülkenin ekonomik durumunu belirli bir anda açıklayan tüm öğelerdir.
Kuşkusuz ki bu öğelerin arasına, işsizlik de girmektedir (Törüner, Lordoğlu, 1991). Piyasa ekonomisinin
geçerli olduğu gelişmiş ülkelerde görülen konjonktürel işsizlik, efektif iş talebinin yetersiz düzeyinin
bir sonucudur. Tam istihdam dönemlerinde de var olabilir, refah dönemlerinde bile sıfırlanması
başarılamamıştır (Kumaş, 2001).
Konjonktürel işsizlik, piyasada yeterince açık iş olamaması nedeniyle meydana gelir.
Konjonktürel işsizlik ile ekonominin daralma ve genişleme şeklindeki konjonktürel dalgalanmaları
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Genişleme dönemlerinde (yüksek konjonktür) toplam talep ve
üretimdeki artışlara bağlı olarak işsizlik oranı kademeli şekilde düşer. Öte yandan resesyonist
dönemlerde (düşük konjonktür) toplam talepteki daralma, üretim ve satışları olumsuz etkileyeceğinden
istihdam da buna paralel olarak daralacak, işsizlik oranı yükselecektir (Biçerli, 2007). Konjonktürel
işsizlik; yapısal işsizliğe göre kısa süreli, friksiyonel işsizliğe göre uzun sürelidir (Güney, 2009).
13.1.4.2.Gizli İşsizlik
Gizli işsizlik, işçinin tam süreli bir işi elinde tutmasına rağmen işte işsizliği veya istihdam içindeki
işsizliği anlatır (Kumaş, 2001). Gizli işsizliğe, toplam işsizlik olgusundan farklı bakmak gerekir. Çünkü
toplam talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik yerine yapısal faktörlerin ağırlık kazandığı, saklı bir
işsizlik söz konusudur. Çalışanların klasik tanıma göre gizli işsiz olması durumu, onları açık işsiz olanlar
gibi endişelendirmeyecektir. Hatta içinde bulunulan işsizlik hali, işlerinin bir gereği olarak
düşünülecektir (Törüner ve Lordoğlu, 1991).
Klasik gizli işsizlikten bahsedebilmek için öncelikle bireyin mutlaka bir işte çalışıyor olması
gerekir. Çünkü açık işsizlik durumundaki bireyin gizli işsiz sınıfına dâhil edilmesi mümkün değildir. Bu
durum, işsizliğin standart tanımının bazı durumları açıklamadaki yetersizliğini de ortaya koymaktadır.
Özellikle iradi işsizliğin gerçekte tamamen bireysel bir tercih olmayabileceği, uzun süre devam eden
olumsuzlukların ortaya çıkardığı bıkkınlık, yılgınlık gibi duygular sebebiyle iş arayışından vazgeçme
durumunun yaşanabileceği aşikârdır. Şu halde, keyfi gerekçelerle işgücü piyasasının dışında kalanlar ile
iş bulma ümitlerini yitirdikleri için iş arayışında olmayanların durumlarını ayırmak isabetli olacaktır.
Çünkü bu kişiler, gelir elde etmek için çalışmak zorundadırlar. Dolayısıyla bir süre sonra uygun koşullar
sağlandığında işbaşı yapmaya genellikle hazır olmaktadırlar.
Gizli işsizlik kavramı; “işgücü verimliliğine bağlı gizli işsizlik ve “uzun süre iş bulamamaya bağlı
gizli işsizlik” şeklinde iki alt başlıkta açıklanacaktır.
13.1.4.2.1.İşgücü Verimliliğine Bağlı Gizli İşsizlik
Bir endüstride işçinin almakta olduğu ücret, verimliliğinden yüksekse gizli işsizlik söz konusu
olacaktır. Çünkü ücreti belirleyen faktör, işgücünün verimliliğidir (Bozdağlıoğlu, 2008). İşgücü
verimliliğine göre gizli işsizlik; “tam gizli işsizlik”ve“nispi gizli işsizlik”olarak iki alt başlıkta
incelenecektir.
13.1.4.2.1.1.Tam Gizli İşsizlik
İşgücü verimliliğine bağlı gizli işsizlik, bütün sektörlerde görülebilir. Sektörde bulunan işgücünün
tamamının çalışıyor olmasına karşın bu kişilerin üretime katkılarının bulunmadığı durum, “tam gizli
işsizlik” olarak ifade edilmektedir (Kocaoğlu, 1997).
Tam gizli işsizlik; teknolojik bir değişme olmaksızın üretim kapasitesine nazaran fazla miktarda
işçinin istihdam edildiği hali ifade eder (Zaim, 1992). Diğer bir deyişle, bir işin yeterli sayının veya
ihtiyacın çok üstünde işçi tarafından görülmesi anlamına gelir (Yücel, 1980). Toplam çıktı miktarı
değişmeksizin bir işletmeyi veya ekonomik sektörü terk eden işçilerin sayısı tam gizli işsizlik miktarını
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verir (Törüner, Lordoğlu, 1991). Büyük ölçüde az gelişmiş veya gelişmekte olan ekonomilerin tarım
sektörlerinde görüldüğü gibi gelişmiş ekonomilerin sanayi sektöründe de yaşanan tam gizli işsizlik,
emeğin marjinal verimliliğinin sıfır olduğu, hatta sıfırın altına düştüğü bir durumu yansıtır (Yücel,
1980).
İktisaden gelişmekte olan ülkelerde tarımsal nüfusta sürekli tam gizli işsizlik vardır. Esasen bu
hal; tarımsal alet ve ekipman kullanımının yaygınlaşması, tarımsal ürün kompozisyonunun değişmesi
gibi sebeplerin yanı sıra artan nüfusun tarım dışındaki iş kollarında çalıştırılması imkânının sınırlı
olmasından kaynaklanmaktadır. Sorunun aşılması için yapısal bir dönüşüm kapsamında, planlı bir
sanayileşme programı uygulanarak tarımsal işgücünün sanayi alanlarına aktarılması sağlanmalıdır
(Zaim, 1992; Biçerli, 2007).
Tam gizli işsizlik, tarım ve sanayi sektörlerinin yanı sıra kamu işletmelerinde de sıkça görülen bir
olgudur. İşsizlik yardımlarının olmadığı ya da yetersiz olduğu ülkelerde istihdam yaratmak, kamunun
temel fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. Bu fonksiyonun, popülist rejimin kuralları çerçevesinde
çoğu zaman aşırı bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir (Biçerli, 2007).
13.1.4.2.1.2.Nispi Gizli İşsizlik
Potansiyel, kullanılabilir insan gücünün çeşitli sebeplerle istihdama sokulamaması veya tam
kapasite ile çalıştırılamaması, ülke ekonomileri açısından muhakkak ki israf oluşturacaktır. Diğer bir
deyişle; istihdam içindeki atıl kapasite, insanların süre itibarıyla veya üretkenlikleri derecesinde
istihdama sokulamamalarından kaynaklanmaktadır. Eğer istihdam içi şartlar altında bulunan insan,
üretime olması gerekenin altında katkıda bulunuyorsa bu, bireyi o nispette istihdamda veya kayıp
kapasite bakımından gizli işsizmiş gibi kabul etmek gerekir (Ekin, 1969).
Nispi gizli işsizlik kavramı, “çalışanların üretime katkılarının olması gereken değerin altında
gerçekleşmesi” şeklinde tanımlanabilir. Burada emeğin marjinal verimliliği, maksimum işgücü
verimliliği beklentisi sınırının altında gerçekleşir. Bu değer, sıfıra yaklaştıkça nispi gizli işsizlik oranı
artacaktır.
Teoride tam gizli işsizlik olarak adlandırılan bazı haller, aslında nispi gizli işsizlik kapsamına
girebilmektedir. Mesela; dört çalışanın gerçekleştirdiği on birim üretimin üç çalışan ile de
gerçekleştirilebilmesi halinde bir çalışan tam gizli işsiz olarak nitelendirilmekteydi. Ancak marjinal
verimlilik bakımından on birim üretime kimin ne katkıda bulunduğu bilinmiyorsa ya da
gerçekleştirilmesi için üç çalışan yetmesine rağmen dört çalışan da on birimlik üretime katkıda
bulunmuşlarsa bu durumda dört çalışan için de nispi gizli işsizlik söz konusu olacaktır.
Esnekliğin ortaya çıkardığı kısmi süreli çalışmalar, nispi gizli işsizliğe yol açabilmektedir.
Günümüz işletmelerinin esneklik arayışı, üretimle birlikte çalışma yaşamında da sürdürülmektedir.
Kısmi süreli istihdam tercihleri, esneklik ihtiyacının karşılanmasında kullanılan bir yoldur. İşverenler
bu yolla işgücü ihtiyaçlarını işe uygun biçimde karşılayabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Kısmi
süreli istihdama, daha çok sürekli çalışma imkânları olmayan ancak çalışmaya ihtiyaç duyan ev
hanımları ve öğrenciler yönelmektedirler (Arıcı, Tarihsiz). Birey, kısmi süreli çalışmadan sonraki boş
zaman dilimlerinde başka iş yapmıyorsa ve bu sebeple ortada fark edilmeyen bir kapasite ziyanı
bulunuyorsa konunun klasik tanımın dışına çıkılarak “nispi gizli işsizlik” olarak değerlendirilmesi doğru
olacaktır. Ancak bu noktada bir hususu da vurgulamak gerekir. Mesela, kısmi süreli çalışmada bulunan
öğrencinin çalışmadan arta kalan sürede okulu devam ediyorsa bu durumda nispi gizli işsizlikten
bahsedilemeyecektir.
Zaim, kısmi süreli çalışmaya benzer şekilde tarımda görülen uzun süreli mevsim işsizliğini “gizli
işsizlik” olarak nitelendirmiştir. Zaim’e göre tarım sektöründe çalışanların bir mevsimde kazandıklarıyla
bütün yıl boyunca geçimlerini iyi kötü sağlıyor olmaları, iş imkânlarının azlığı, eğitim ve beceri
noksanlığı gibi gerekçeler, bu kişilerin boş geçen dönemlerde tarım dışı bir işte çalışma iradesi
göstermelerini engellemektedir. Kısmi süreli çalışmalarda, gün içerisinde çalışılmayan boş saatler
olduğu gibi mevsimlik çalışmada da yıl içerisinde çalışılmadan boş geçirilen uzun bir zaman dilimi
bulunmaktadır. Kapasite ve verimlilik kayıpları düşünüldüğünde bu durum, iktisadi bakımdan “nispi
gizli işsizlik” olarak ifade edilebilir (Zaim, 1992). Çünkü bu kişilerin iş arama mecburiyeti hissetmeme
sebeplerinin başında, mevcut mevsimlik işlerinden elde ettikleri gelirler bulunmaktadır. Öyleyse
mevsimlik çalışmadan sonra iş aramama nedeni olan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasıyla bu
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kişilerin tarım çalışması sonlandıktan sonra farklı iş alanlarında çalışma talebinde bulunmalarının
sağlanması ve onların gizli kalan üretkenlik potansiyellerinin yılın geri kalanında açığa çıkarılması
mümkün olabilecektir.
Hesapçıoğlu, konuyu “açık düşük istihdam” ve “gizli düşük istihdam” başlıkları altında
incelemiştir. Açık düşük istihdamdan; irade dışı, normal çalışma süresinin gerektirdiğinden (örneğin,
haftalık ya da günlük çalışma saatleri esas alındığında) daha az çalışan kimseler anlaşılır. Açık düşük
istihdamın düzeyi, yarım gün veya daha kısa süreli çalışanların belirlenmesi, nüfus sayımları ve örnek
araştırmalar yoluyla tespit edilebilir. Bununla birlikte, normal çalışma süresi boyunca istihdam edilmiş
fakat istihdamı aşağıda belirtilen ölçütlerden biri ya da birkaçına göre yetersiz kalmış kişiler de gizli
düşük istihdam edilmiş kişiler olarak nitelendirilmektedirler. Bu ölçütler şöyle sıralanabilir
(Hesapçıoğlu, 1987):
- Çalışma gelirleri aşırı derecede düşüktür.
- Verimliliği aşırı derecede düşük işletmelerde ya da iktisadi birimlerde çalışmaktadırlar. (Bu
durumda aynı zamanda “potansiyel düşük istihdam”dan da söz edilebilir.)
- Çalıştıkları işler, onların mevcut bilgi ve becerilerinin tamamını kullanmasını gerektirmez.
13.1.4.2.2.Uzun Süre İş Bulamamaya Bağlı Gizli İşsizlik
Gizli işsizliği ortaya çıkaran bir kriter de çalışmak istemesine ve mevcut piyasa koşullarına rıza
göstererek iş aramasına rağmen, uzun süre iş bulamayan ve artık iş bulma umudunu yitirdiği için iş
aramaktan vazgeçen kişilerdir. Bu kişiler, standart tanıma göre işsiz sayılmadıkları gibi bir de iradi
işsizlik kapsamında değerlendirildikleri için potansiyel işgücü olarak bile görülmemektedirler.
Dolayısıyla gizli işsizliğin tanımının revize edilmesi ve bu kişileri de kapsayacak şekilde esnetilmesi
doğru olacaktır.
Artık iş aramaktan vazgeçen bu kişileri tanımlamak için Biçerli, “gücenmiş işsizler”, Hesapçıoğlu
ise “ümidi kırılmış işsizler” ifadesini kullanmıştır. Ümidi kırılmış işsizler tabiri, ilk defa Devlet
Planlama Teşilatı’nın işsizlik tahminlerinde kullanılmıştır. Biçerli de Hesapçıoğlu da gücenmiş ya da
ümidi kırılmış işsiz etkisinin gizli işsizliğe neden olduğunu belirtmektedir. Çünkü bu durumdaki kişiler,
çalışmak istedikleri halde açık işlerin çok az olması ve teklif edilen koşulların uygunsuzluğu dolayısıyla
iş aramayı tamamen bırakmaktadırlar (Biçerli, 2007; Hesapçıoğlu, 1987).
İş aramamasına karşın aslında çalışmaya hazır olan bu kesim, uluslararası tanımlamalar gereği
işsiz değil; “işgücüne dâhil olmayanlar” olarak sınıflandırılmakta ve işgücü piyasasının içinde
bulunduğu sorunların olduğundan daha hafif görülmesine neden olmaktadır (Sapancalı, 2008). Bu
grupta yer alanların işsiz kategorisine dâhil edilmesi gerektiği düşüncesinde olanların argümanı şöyle
ifade edilebilir; “Gücenmiş ya da ümidi kırılmış işsizlerin iş aramaktan kesinlikle vazgeçtiklerini
belirlemenin ne kadar mümkün olduğu tartışmalı bir konudur. Bu insanların işleri olmamasına karşın
onlara uygun bir iş imkânı sunulduğunda işe başlamaya hazır olacakları söylenebilir.” (Lordoğlu ve
Özkaplan, 2003). Çünkü bu kişiler, gelirlerini çalışmak suretiyle kazanmaktadırlar ve yaşamlarını
çalışmadan sürdürebilecekleri başka bir kaynakları da yoktur. Dolayısıyla, ekonominin yüksek
konjonktür dönemlerinde, gücenmiş ya da ümidi kırılmış işsizlerin yeniden çalışma arzusu duymaları
ve işsiz tanımına girenlerle birlikte iş aramaya başlamaları ihtimali kuvvetlidir.
İşsizliği niteleyen temel kıstaslara göre işsiz bile sayılmayan gücenmiş ya da ümidi kırılmış
işsizlerin sahip oldukları üretkenlik potansiyelinin tamamı, ellerinde olmayan gerekçelerle üretimin
dışında kalmaları sebebiyle iradi işsizlerin arasına gizlenmiş durumdadır. Bu sebeple, uzun süre iş
bulamamaya bağlı işsizlik türü, iradi işsizlik kapsamından çıkarılmalı ve gizli işsizlik olarak
değerlendirilerek tamamen atıl kalan bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasının yolları aranmalıdır.
13.1.5.İşsizlik Oranı
İşgücü piyasası için geliştirilebilecek iktisat politikalarının en önemli başvuru kaynaklarından ve
piyasasının en kritik göstergelerinden olan işsizlik oranı, ekonominin genel durumunun da önemli bir
ölçüsüdür. İşgücü piyasası politikalarının başarısı için işsizliğin doğru bir şekilde tanımlanması ve
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ölçülmesi gereklidir. Her ne kadar teoride bu tanımlama doğru yapılabiliyorsa da uygulamada insanları
“istihdam edilen, işsiz ve işgücü dışındakiler” şeklinde sınıflandırmak kolay değildir (Yüceol, 2005).
İşsizlik oranı, işi olmayan ve iş arayan işgücünü gösteren bir ölçümün sonucudur. Ekonomideki
işlerin sayısı, üretim ve harcama ile ilişkili olduğundan işsizlik oranlarındaki düşüş, ekonomide üretim
ve satış düzeylerinin yükseldiğinin göstergesidir. Bunun tersine, işsizlik oranının yükselmesi ise üretim
ve satışların azaldığını gösterir. Daha açık bir ifadeyle işsizlik oranı düşüyorsa bunun anlamı, ekonomide
yeterince açık işin mevcut ve ekonominin de genişleme döneminde olduğudur. Öte yandan işsizlik
oranının yükselmesi, işletmelerin talepteki düşüşe bağlı olarak işçi çıkardıklarını ya da personel
alımlarını azalttıklarını yani ekonominin resesyona (durgunluk) girdiğini gösterir. İşsizlik oranı,
ekonomik etkinliğin bir göstergesidir. Çünkü her ekonomik sistemin amacı, sınırlı olan üretim
faktörlerini en etkin şekilde kullanmaktır. İşsizliğin olması, üretim faktörlerinin en özeli olan emeğin
bir kısmının kullanılamadığı anlamına gelecektir. İşsizlik oranı şöyle formüle edilmektedir (Biçerli,
2007):

ILO, ülkeler arasında ve zaman içinde işsizlik oranlarıyla ilgili karşılaştırmaları etkinleştirerek
bireyleri söz konusu işgücü piyasası durumları içinde sınıflandırabilmek için 1954 yılından itibaren
kılavuzlar hazırlamakta ve tanımları revize etmektedir. Bunlar, günümüzde hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkeler tarafından en azından belirli bir düzeyde kendi yapılarına adapte edilmiştir.
Gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı; o ülkelerin işgücü kaynaklarından ekonominin kullanamadığı,
değerlendiremediği bölümü yeterli şekilde yansıtılabilirken gelişmekte olan ülkelerde bu bölüm benzer
tarif ve yöntemlerle ölçülse de açık işsizlik oranında yeterince yansımamaktadır. Çünkü gelişmekte olan
ülkelerde ekonominin işgücü kaynaklarından kullanamadığı, değerlendiremediği bölüm değişik ve
karmaşık şekillere bürünmekte, çok az bir kısmı açık işsiz olarak ortaya çıkmaktadır (Yüceol, 2005).

13.2.İstihdam Politikaları
1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin başlangıç kısmının 23.
maddesinde “Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe
karşı korunma hakkı vardır.” denilmektedir. Dolayısıyla çalışma hakkının bir insan hakkı olduğu açıkça
kabul edilmiş ve bunun doğal bir sonucu olan işsizliğe karşı korunma hakkı da yine aynı maddede
vurgulanmıştır. Nitekim AB üyesi ülkelerin tümü, Avrupa İstihdam Stratejisi’nde belirtilen hedeflere
ulaşmak için hazırlanan Ulusal Eylem Planları’nda işsizlik sorununa köklü çözümler getirmeye ve bu
sorunu hafifletmeye yönelik aktif önlemler almaya çalışmaktadırlar (Uşen, 2007).
İstihdam, tüm dünya ülkeleri için ekonomik, sosyal ve politik yönden kritik bir konu haline
gelmiştir. 1990’ların sonu da dâhil olmak üzere, 2000’li yıllar yüksek işsizliğin kalıcılaştığı, istihdam
oranlarının gerilediği, iş arama ve işsiz kalma süreçlerinin uzadığı, gençlerin ve kadınların işgücü
piyasasına yeterince katılamadıkları, yoksulluğun ve kayıt dışılığın yaygınlaştığı yıllar olmuştur. İşsiz
büyüme ve mesleki nitelik talebinin her düzeye artması, bu dönemin en sıcak konularıdır. İstihdam
sorununun çok katmanlı ve çok boyutlu yapısı kısa süreli ve kısmi çözümleri yetersiz bırakmakta,
toplumsal uzlaşmaya dayalı, orta hatta uzun süreli bütünleşik ve kapsamlı yaklaşımları gerektirmektedir.
Bir başka ifadeyle; istihdam politikası kavramı, artık istihdam stratejisi kavramına çevrilmiştir. Bu
bağlamda kimi ülkeler istihdam politikalarını yeniden yapılandırırlarken istihdam ya da iş yaratmayı
stratejik bir konu olarak ele alıp uygulamışlardır. Bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya
yönelik her türlü faaliyet “istihdam politikası” olarak adlandırılır. İstihdam politikalarının daha geniş ve
daha kapsayıcı şekli olan “istihdam stratejileri” ise istihdam artışını pekiştirmek için gerekli olan amaç
ve araçları geliştirmenin dinamik ve öngörülü sürecini ifade etmektedir (Köstekli, 2011).
İşsizlik sorunu karşısında benimsenen yaklaşım ve politikalar ülkeden ülkeye değişim
göstermektedir. Bu yaklaşımlar arasında bir uçta işsizlik sorununun çözümünü ekonomik gelişmeye
bırakan liberal yaklaşımlar yer alırken diğer uçta ise işsizliği toplumsal bir sorun olarak kabul eden ve
istihdam politikalarına öncelikli bir yer veren yaklaşımlar bulunmaktadır. Ülkelere, dönemlere ve
siyasal iktidarlara göre de toplumlar bu iki uç arasında bir yerde bulunmaktadırlar. Durum, ülkemiz
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açısından değerlendirildiğinde; işsizliği önlemeye yönelik tedbirlerin alınması planlı dönemle başlamış
olmasına rağmen şu ana kadar işsizlik sorunuyla mücadelede başarıya ulaşmış etkin bir istihdam
politikasının varlığından söz edilemeyeceği gibi kalkınma planlarının tümüne bakıldığında, genel olarak
bu soruna gereken önemin verilmediği de söylenebilir (Bozdağlıoğlu, 2008). Buna karşın, küresel
ekonomik krizin olumsuz etkilerinin bütün dünyada derinden yaşandığı 2008-2009 yıllarından sonra
ülkemizde de işsizlik üzerinde daha hassasiyetle durulmaya başlanmış ve genel istihdam ile birlikte
özellikle kadın istihdamını da artırmayı amaçlayan hukuki ve ekonomik boyutlu çeşitli adımlar
atılmıştır.
İstihdam politikaları kapsamında gerçekleştirilen işgücü piyasasına yönelik düzenlemeler,
genellikle iki kategoride değerlendirilmektedir. İlk grupta yer alan düzenlemeler; doğrudan veya dolaylı
biçimde istihdam performansını yükseltmeyi, işçilerin nitelik düzeyini geliştirmeyi, işsizlerin iş
bulmalarını ve işe yerleştirilmelerini kolaylaştırmayı diğer bir deyişle istihdam edilebilirliği artırmayı
hedeflemektedir. Bunlar, “aktif istihdam politikaları” olarak nitelendirilmekte ve çeşitli biçimlerdeki
istihdam teşvikleri, iş bulma hizmetlerine ilişkin yasal ve kurumsal düzenlemeler, mesleki eğitim
programları ile belirli öncelikli kitlelere (gençler, yaşlılar, özürlüler, göçmenler gibi) yönelik önlem ve
programlardan oluşmaktadır (Sapancalı, 2008).
Devletin istihdam politikaları aracılığıyla işgücü piyasasına müdahalesi, geleneksel olarak işsizlik
sigortası, işsizlik yardımı, sosyal yardımlar gibi işsizlere gelir desteği sağlamaya yönelik pasif istihdam
politikaları şeklinde gerçekleşmiştir. Buna karşın, günümüzde işsizliğin olumsuz sonuçlarını telafi
etmeyi amaçlayan bu politikaların işsizliği önleyici tedbirler içermediği ve bütçe üzerine büyük yükler
getirdiği görüldüğünden işsizliği; eğitim, iş yaratma, bilgilendirme ve işe yerleştirme faaliyetleri gibi
doğrudan önlemlerle azaltmaya yönelik aktif istihdam politikalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Ancak belirtmek gerekir ki; bu iki tür politika birbirlerine alternatif olmaktan ziyade birbirlerinin
tamamlayıcısıdır (Uşen, 2007).

13.2.1.Aktif İstihdam Politikaları
II. Dünya Savaşı’ndan önce işgücü piyasalarıyla ilgili çok sayıda iş yaratımı ve mesleki eğitim
programları mevcut olmakla birlikte bu politikalar, “aktif istihdam politikaları” olarak anılmamaktaydı.
Aktif istihdam politikaları; ilk defa 1948 yılında, iki İsveçli iktisatçı G. Rehn ve R. Meidner tarafından;
“tam istihdam amacını gerçekleştirirken enflasyonu kontrol altında tutan sosyal demokrat bir strateji”
şeklinde tanımlanmıştır (Biçerli, 2007).
Aktif istihdam programlarının oluşturulması ve uygulanmasında ülkeden ülkeye farklılıklar söz
konusudur. Buna bağlı olarak kavramın tanımında bir yeknesaklık bulunmamaktadır. ILO kavramı,
“tam üretken ve özgürce seçilmiş istihdamı sağlamaya çalışan politika alanlarından sadece birisi” olarak
tanımlarken OECD ise “yararlanıcıların iş bulmalarını kolaylaştırmayı veya kazanç kapasitelerini
artırmayı amaçlayan temel eğitim dışındaki harcamaları içeren politikalar” şeklinde ifade etmiştir. Genel
olarak aktif istihdam politikaları; işgücü arzı ve talebini uyumlaştırma politikaları olarak tanımlanan ve
iş arayanlar ile işverenleri doğrudan eşleştirmeyi, işgücünün niteliğini artıran işgücü eğitimini (arz
yönü), kamu yararına çalışma, iş kurma ve istihdam sübvansiyonları kapsamında iş yaratmayı (talep
yönü) içeren politikaların tümüne birden verilen isimdir (Diriöz, 2012).
İsveç’te uygulanan aktif istihdam politikalarına ilişkin olarak 1960 yılından sonra Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yapılan çalışmalarda aktif politikalar, istihdam
politikaları içinde ayrı bir tür olarak kabul edilmiştir. 1960’lı yıllarda Avrupa ülkelerinde yaşanan ücret
artışları ve işgücü kıtlığı gibi sorunları aşmak için uygulanan aktif politikalar, bu dönemde gelişmekte
olan ülkelerden gelen yabancı çalışanların ülke işgücü piyasasına giriş ve akıcılıklarını düzenlemek ve
gözetmek için de kullanılmıştır. Varlığı bilinmesine rağmen, 1980’li yıllara kadar politikacıların ve
uygulayıcıların ilgisini çekmeyen aktif istihdam politikalarının öne çıkması, bu dönemde işsizliğin
artmaya başlamasıyla birlikte olmuştur. Yüksek oranlara ulaşan işsizliğin nedeni, işgücü piyasasının ve
çalışanların bilgi temelli teknolojilere ve sermayenin küreselleşmesi gibi yeni ekonomik koşullara uyum
gösterememesi olarak kabul edilmiştir. İşsizliğin, işgücü arzının esnekliği ve niteliği ile yakından ilgili
olduğu ileri sürülmüştür. İşgücü talebinin yapısı ve niteliği ise ekonomik ve sosyal politikalar ile
değiştirilemez, yönetilemez, düzenlenemez ve başa çıkılamaz olarak görülmektedir. Dolayısıyla aktif
politikaların yaygınlık kazanması, istihdam politikalarının yalnızca işgücü arzını düzenleyecek biçimde
değiştirilmesi eğilimini güçlendirmektedir (Kapar, 2005).
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Tablo:13.1; G. Bonoli’nin aktif istihdam politikalarına yönelik olarak ifade ettiği dört ideal
modeli içermektedir. Bu modellerin her biri, işsizlikle mücadelede en etkin faktör olarak bilinen aktif
istihdam politikalarının hedeflerini ve sistemi bu hedeflere ulaştıracak çeşitli araçları içermektedir.
Aktif istihdam politikalarının amaçlarının başında, insan kaynaklarını geliştirerek işgücünün
yapısal değişmelere uyum sağlamasını kolaylaştırmak
Tablo:13.1. Aktif İşgücü Piyasalarının Dört İdeal Modeli
MODEL
Teşvik Desteği

İstihdam Yardımı

Meslek

İnsana Yatırım
Sermayesi

HEDEF
İnsanlara faydalı olacak iş
yatırımlarının desteklenmesi
İstihdamdaki engelin
kaldırılması ve işgücü pazarına
(yeniden) girişin
kolaylaştırılması
İşsizleri meşgul etmek; İşsizlik
sırasında insan sermayesi
tüketiminin sınırlandırılması
İşsizlerin beceri düzeylerinin
artırılarak istihdam şansının
yükseltilmesi

ARAÇLAR
• Vergi İndirimi
• Gelir İndirimleri
• Gelire Bağlılık
• Yaptırımlar
• Yerleştirme
hizmetleri
• Sübvansiyonlar
• Danışmanlık
• İş arama programları
• Kamu sektöründe iş
oluşturma programları
• İşsizlikle alakalı
eğitim programları
• Temel eğitim
• Mesleki eğitim

(Bonoli, 2010)
gelmektedir (Biçerli, 2005). Bu politikalar, teoride yapısal işsizliğin azaltılmasına iki şekilde katkıda
bulunur. İlk olarak işgücü piyasasının daha şeffaf bir hale getirilmesiyle emeğini arz edenlerle emek
talep edenleri etkin bir şekilde ve “doğru işe doğru eleman” anlayışıyla karşılaştırarak doğru eşleşmeleri
sağlamaktadır. İkinci olarak ise sosyal bakımdan dışlanmış dezavantajlı gruptakilerin veya iş bulma
ümidini yitirmiş bireylerin işgücü piyasasına yeniden girmelerini kolaylaştırır (Uşen, 2007).
Bu noktada rezervasyon ücreti ve dezavantajlı işgücü olmak üzere iki kavram önem
kazanmaktadır:
§ Rezervasyon ücreti: Kısaca, bireyin işsizlik ödeneği, işsizlik yardımı gibi gelirlerden ve
çalışmamakla sağladığı diğer faydalardan vazgeçerek işe girme kararı aldığı yani çalışmayı,
çalışmamaya tercih ettiği minimum ücret düzeyi olarak açıklanabilir.
İşgücü piyasasındaki kişiler iş imkânlarını değerlendirirlerken fayda-maliyet analizi yaparlar. Bir
işi kabul etmenin faydası, kazanılacak maaş ya da ücretle ölçülürken maliyeti ise çalışmama durumunun
veya evde çalışmanın faydasından/getirisinden vazgeçmektir. Bu bağlamda, iş teklifini kabul etmenin
fırsat maliyeti, iş teklifini kabul etmediği takdirde kişinin elde edeceği fayda/getiri olarak tanımlanır.
Söz konusu fırsat maliyeti, gelecekte alınacak olası iş tekliflerinden elde edilecek kazanç olabileceği
gibi işsizlik sigortasından yararlanmaya hak kazanan biri için işsizlik sigortası ödeneği ya da ev işleriyle
uğraşan bir kadın için ev içi üretimin ekonomik değeri de olabilir. İşin sağlayacağı fayda/getiri, istihdam
edilmenin fırsat maliyetinden daha yüksek olursa kişi o teklifi kabul edecek, aksi takdirde teklifi geri
çevirip iş aramayı sürdürecektir. Dolayısıyla kişinin iş teklifini kabul etmek için razı olacağı en düşük
fayda (maaş ya da ücret), istihdam edilmenin fırsat maliyetine eşit olacaktır. Bu eşik değere
“rezervasyon ücreti” adı verilir (Gürsel vd., 2009). R. Moffit ve W. Nicholson, işsizlik sigorta
ödeneklerindeki %10 artışın, ortalama işsizlik süresini 1 hafta uzatacağını hesaplamışlardır (Kabaklarlı,
Gür, 2001).
İş arama süresi uzadıkça, kişinin rezervasyon ücreti üç nedenle azalır (Yıldırım, Özer, 2013):
- İş arayanlar, iş aramaya başladıklarında çok iyimserdirler ve vazgeçilmez bir eleman
olduklarını düşünürler.
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- Uzun süre işsiz kalınması, kişilerin daha önceki birikimlerinin azalmasına ve kişilerin bir an
önce iş bulması yönünde bir baskı oluşmasına neden olur.
- İşsizlik yardımları da belli bir süre için verilmekte ve sonsuza kadar devam etmemektedir.
§ Dezavantajlı işgücü: İşgücü piyasasında, işçilerin pazarlık gücü, her zaman ve her işçi için
geçerli olmasa da işverenlere göre genellikle daha zayıftır. Pazarlık gücü, işçinin ikame edilebilirlik
derecesine de bağlıdır. Yüksek nitelikli işgücünün ikame edilebilirliği güç olduğundan pazarlık gücü
yüksektir. Buna karşın kolayca ikame edilebilen niteliksiz işçilerin pazarlık gücü ise zayıftır (Biçerli,
2007).
İşgücü piyasasında; gençler, kadınlar, yaşlılar engelliler, yabancılar gibi diğerlerine göre iş
bulmaları güç olan gruplar mevcuttur. Bu bakımdan bütün işsizlerin istihdam edilebilirlikleri aynı
derecede değildir. Bazı işsizler bu hususta kalıcı dezavantajlarla karşı karşıya olabilmektedirler. Bu
durumun iki sebebi olduğu söylenebilir (Biçerli, 2004a):
- Bazı gruplar/kişiler için işgücü piyasalarında açık iş bulunmayabilmekte veya bulunsa bile bu
kişiler söz konusu işlere kabul edilmeyebilmektedir. Toplam talepteki düşmeler, işveren ve/veya
işçilerin önyargılı tutumları, sosyal kurallar, diğer amaçlara yönelik kurumsal müdahaleler ve bilgi
eksikliği gibi nedenler, işgücü piyasalarının iyi işlememesine ve bazı kişilerin dezavantajlı konuma
düşmelerine neden olabilmektedir.
- İkinci sebep; işsizliğin süresi uzadıkça işsizlikten çıkış ihtimalinin genellikle azalmasıdır.
İşgücü, bireysel özellikler bakımından heterojen yapıdadır. İşverenler için cazip özellikleri bulunanlar
kolaylıkla iş bulabilirlerken diğerlerinin iş bulmaları çok kolay olmayacaktır. İşsizliğin uzaması; bilgi,
beceri, motivasyon ve iş disiplini gibi bireysel özellikleri aşındıracağı gibi işsiz birey ile işgücü
piyasaları arasındaki bağları da zayıflatarak açık işlere dair bilgi akışını olumsuz etkileyecektir. Bununla
birlikte; uzun süreli işsizliğin, bireyin çeşitli yetersizlikleri dolayısıyla diğer işverenlerce kabul
görmemesinden kaynaklandığı düşüncesi, işverenlerin bu işsizler için “olumsuz yönde ayrımcı tutum”
geliştirmelerine neden olmaktadır. Sebebi her ne olursa olsun işverenler, kronik işsizlerin istihdamını
riskli olarak değerlendirirler. İşsizlik süresi bir yılı aşanlar yani uzun süreli işsizler, başvurularının
sürekli reddedilmesi sebebiyle özgüvenlerini kaybederek sosyal açıdan engelli hale gelebilmektedirler.
Bu durum, işsizlerin ümidini kırarak iş aramaktan vazgeçmelerine sebep olabilmektedir. Eğitim
düzeyleri düşük olanlar, eski hükümlüler gibi çeşitli kişisel problemleri bulunan, istihdam geçmişleri
zayıf kişiler de uzun süreli işsiz kalabilmektedirler. Dezavantajlı gruba dâhil olan bir grup da işgücü
piyasalarının dışında yer alıp sosyal yardımlardan faydalanan kişilerdir.
İşsizlikle mücadelede, son çeyrek yüzyılda aktif istihdam politikaları öne çıkmakta ve bu
politikalardan beklentiler artmaktadır. Ancak bu eğilime bakarak pasif istihdam politikalarının
kapsamını oluşturan işsizlik ödemeleri ile aktif programlar arasında bir tercih yapılması gerektiği
çıkarımında bulunulmamalıdır. Çünkü her ikisinin amaçları farklıdır ve birbirlerinin alternatifi
değillerdir. Çeşitli ülke uygulamalarına bakıldığında, pasif istihdam politikaları ile aktif istihdam
politikalarının birbirini ikame edecek nitelikten çok birbirini tamamlayıcı nitelikler taşıdığı
görülmektedir (Sapancalı, 2008).
13.2.1.1.Aktif İstihdam Programları
Politika ve program kavramları, yakın ilişki içinde bulunmalarına ve birbirlerini bütünlemelerine
karşın temelde farklı şeyleri ifade ederler. Politika; bir kurumsal yapının faaliyetlerinin belirlenmesini,
düzenlenmesini ve yönetilmesini anlatırken program ise bu politikaları oluşturan adımları ve bunların
işleyişini ortaya koyan, belirlenmiş faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik bir kavramdır. Bu doğrultuda,
işsizlikle mücadelede strateji haline gelen aktif istihdam politikalarını gerçekleştirecek uygulamalar,
“aktif istihdam programları” olarak adlandırılırlar.
Aktif istihdam programları, işgücü piyasasında bulunan herkese hitap etmektedir. İşgücü
piyasasında bulunanlar, “içeridekiler ve dışarıdakiler” olarak nitelendirildiklerinde, dışarıdakilere
yönelik programlarla birlikte içeridekilere yönelik programların da işgücü arzının azalmasını
önleyebildiği bilinmektedir. Örneğin; kategorik olarak çalışanlar arasında bulunan yani içeridekilerden
sayılan kısa süreli işsizlere yönelik programlar, bu kişilerin uzun süreli işsizlere dönüşmesini
engelleyerek işgücü arzındaki azalmayı önleyebilmektedir. Bununla birlikte, dışarıdakileri (işsizleri)
hedefleyen programlar, işgücüne katılım oranını yükseltmede daha etkilidir. Bu programlar, çeşitli
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açılardan işsizlerin çalışanlarla rekabet edebilirliklerini artırdıkları için aynı zamanda ücret düşürme
etkisi de yaratabilmektedirler. Aktif istihdam programlarının katılımcıların rekabet edebilirlikleri
üzerinde üç tür olumlu etkisi vardır. Birincisi, bu programların katılımcıların verimliliklerini yükselttiği
açıktır. İkincisi, programlar; işsizlerin daha aktif bir şekilde iş aramalarını teşvik etmektedir. Üçüncüsü
ise programlar, iş deneyimini ikame ederek işverenlerin katılımcıları elemelerini engelleyebilmektedir.
Genelde bütün aktif istihdam programlarının, katılımcıların rekabet edebilirlik düzeylerini yükselterek
istihdam fırsatlarının yeniden dağılımına katkıda bulundukları söylenebilir. Ancak bu katkı, programdan
programa farklılıklar gösterebilmektedir (Biçerli, 2004a).
OECD, aktif istihdam programlarını aşağıdaki gibi kategorize etmiştir (Sohlman, Turnham,
1994):
- Kamu istihdam hizmetleri ve yönetimi
- İşgücü piyasası eğitimi (Mesleki eğitim programları)
- Sübvansiyonlar (Doğrudan kamu istihdamı\Toplum yararına çalışma programları, Kendi işini
kurmak isteyenlere destek, Ücret&istihdam sübvansiyonları vb.)
- Gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik politikalar
- Engellilere yönelik politikalar
OECD’nin belirlediği 5 programın, ana başlıklar altında toplanmasıyla aktif istihdam
politikalarının üç temel program kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Şekil:13.2, bu programları
ve diğer alt programları göstermektedir. Aktif istihdam politikalarını oluşturan programlar, Kamu
İstihdam Hizmetleri/İş Arama Desteği, İşgücü Eğitimi Programları ve İş Yaratma Programları
başlıklarıyla açıklanacaktır.
13.2.1.1.1.Kamu İstihdam Hizmetleri/İş Arama Desteği
Kamu istihdam hizmetleri, iş arayanlar ile mevcut işleri eşleştiren aracılık işlevlerini yerine
getirmektedir. Farklı türdeki pek çok faaliyeti kapsayan bu hizmetler, geçmişten bu yana geleneksel
şekilde kamu kurumları tarafından özel olarak sağlanmaktadır. Ancak günümüzde birçok ülkede, kamu
ile birlikte özel sektör de istihdam büroları vasıtasıyla bu hizmeti müşterilerine sunmaktadır. Özel
istihdam büroları; daha çok yetenekli, beyaz yakalı olarak tabir edilenlerin istihdamını sağlamaya
odaklanmışken kamu istihdam büroları ise özellikleri bakımından dezavantajlı ve uzun süredir işsiz
olanları hedeflemektedir (Betcherman vd., 2004).

Şekil:13.2. Aktif İstihdam Programları (Diriöz, 2012).

Kamu istihdam hizmetleri; kamunun işgücü piyasalarındaki bilgi eksikliğini gidermeye, işçi
işveren eşleşmesini sağlamaya ve geliştirmeye yönelik çeşitli hizmetlerden oluşur. İstihdam bürolarının
işçileri işe yerleştirme rolü, işgücü piyasalarında bir aracılık faaliyeti olarak değerlendirilebilir. İstihdam
büroları, firmalar ile işverenleri birbirine yakınlaştıran eşleyicilerdir. İşgücü piyasalarındaki bilgi
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eksikliğini gidermeleri özelliği ile piyasalardaki belirsizliği azaltırlar. Piyasada şeffaflığın sağlanması,
işçi bulunması zor olan işlerin ve iş bulması zor olan işçilerin piyasanın çarkları arasında kaybolmasını
engellemekte, işsizlik oranlarının azalmasını sağlayabilmektedir. İş arama yardımı, danışmanlık ve
eşleme hizmetlerinin verilmesi genelde kamu istihdam bürolarının sorumluluğundadır. Kamu istihdam
kuruluşlarının finansmanı birçok vergi gelirleri ile sağlanırken Avusturya ve Almanya gibi bazı
ülkelerde finansman sorunu, büyük ölçüde işçilerin ve/veya işverenlerin katkıları ile çözülmektedir.
İstihdam hizmetinin yürütülmesinde özel ve kamu istihdam kurumlarının kullanılmaları açısından
“tekelci sistem, karma sistem ve piyasa sistemi” olmak üzere üç farklı sistem uygulanmaktadır. Tekelci
sistemde; ya istihdam hizmetleri tümü ile kamu tarafından üstlenilerek özel sektörün bu alana girişi
yasal olarak engellenmekte (katı tekelci uygulama) ya da bazı guruplar (örneğin; yöneticiler, sanatçılar)
veya belirli faaliyetler için (örneğin; geçici istihdam) özel istihdam bürolarına sınırlı olarak izin
verilmektedir (ılımlı tekelci sistem). Türkiye’de de var olan katı tekelci uygulama, 2003 yılında
yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile kaldırılmış ve özel istihdam bürolarının
kurulabilmesine imkân sağlanmıştır. Karma sistemde; hem kamu hem de özel istihdam büroları yan
yana hizmet vermektedir. Bu sistemde özel büroların lisans almaları ve kalite standartları kamu
denetimine tabidir. Piyasa sisteminde ise eşleştirme hizmeti, özel istihdam kurumları tarafından
verilmektedir. OECD ülkelerince benimsenmeyen bu sistemde, kamu istihdam kurumu ya mevcut
değildir ya da söz konusu hizmetlerin yürütülmesinde özel istihdam kurumlarından taşeron olarak
yararlanılmaktadır (Karabulut, 2007).
İstihdam hususunda iki temel model olduğu söylenebilir. Bunlar; marjinal karar alma kuralına
dayanan Stigler Modeli ile rezervasyon ücret kavramını esas alan McCall Modelidir. Stigler Modeli’ne
göre, bireyin iş arama faaliyetinin süresini iş aramanın marjinal getirisi ile marjinal maliyeti belirler. İş
arama süresi boyunca marjinal getiri azalırken marjinal maliyet artacaktır. Bu nedenle rasyonel bir birey;
iş aramanın getirisi, maliyetinden büyük olduğu müddetçe iş aramaya devam edecek; bu ikisinin
birbirine eşit olduğu noktada ise iş aramayı bırakarak o zamana kadar kendisine teklif edilen en iyi işi
kabul edecektir. Bu modelin eleştirilen yönü, iş tekliflerinin saklanabilir olduğu varsayımına
dayanmasıdır. McCall Modeli’ne göre; iş aramak üzere piyasaya giren birey, daha altındaki bir ücret
düzeyinde çalışmaya istekli olmadığı rezervasyon ücreti ile iş arama faaliyetine başlar. Rezervasyon
ücretine ulaşan veya bu ücreti geçen bir iş teklifi ile karşılaşır karşılaşmaz teklifi kabul ederek iş arama
faaliyetini sonlandırır (Karabulut, 2007).
Kamu istihdam hizmetlerini oluşturan faaliyetler şunlardır (Diriöz, 2012):
§ İşe yerleştirme: İş arayanların, niteliklerine ve beklentilerine uygun işi, işverenlerin de ihtiyaç
duydukları özelliklere sahip işçiyi bulmalarını sağlayan aracılık hizmetidir. Kamu istihdam
kurumlarının en temel görevidir.
§ Mesleki rehberlik ve danışmanlık: Mesleklerin gerektirdiği nitelikler ve kişilerin sahip
oldukları özelliklerin karşılaştırılması, bireyin beklentileri ve yetenekleri doğrultusunda
yönlendirilmesi, bu kapsamda bireyin faydalanabileceği eğitim ve diğer olanaklar hususunda yol
gösterilmesidir.
§ İş arama kursları/seminerleri: İş bulmada güçlüklerle karşılaşan kişiler için yoğunlaştırılmış
danışmanlık biçimini alan hizmetlerdir. Bunlardan en bilineni, iş bulmada en fazla güçlük çeken
işsizlerin belli aralıklarla toplanarak deneyimlerini birbirlerine aktardıkları ve bir danışmanın
gözetiminde iş aradıkları iş kulüpleridir.
§ İşgücünü ve işverenleri bilgilendirme: İşgücü piyasası bilgi sisteminin iyi işlemesini
sağlayacak bilgilerin temin edilmesiyle işgücü piyasasının düzenlenmesine katkıda bulunmaktır.
Piyasadaki açık işler ve bu işler için talep edilen nitelikler hakkında iş arayanları bilgilendirmeyi ve
gerekli önlemleri almayı içerir.
§ Coğrafi hareketlilik destekleri: İşsizlerin, işgücü talebinin olduğu bir bölgeye veya sektöre
yönlendirilmeleri ve gerekirse ilgili bölge veya sektöre gitmeleri için onlara taşınma giderleri, harçlık
gibi desteklerin verilmesidir.
13.2.1.1.2.İşgücü Eğitimi Programları
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Mesleki eğitim programlarının hedef kitlesini, işgücü piyasasında geçerli nitelikleri olmayan
işsizlerin bulunduğu dezavantajlı gruplar oluşturmaktadır. Genelde bu programlar; gençler ve genç
yetişkinler için düzenlenmektedir. Bununla birlikte, orta yaşın üstünde yer alan işçilere yönelik olarak
gerçekleştirilen mesleki eğitim programlarına da nadiren rastlanabilmektedir (Karabulut, 2007).
Teknoloji ve yapısal gelişme, kalifiye işgücü gereksinimini çoğaltır. Bir başka deyişle, sanayinin
gelişmesine ve yaygınlaşmasına paralel biçimde yeni iş alanları açılırken eski iş alanları daralabilir. Bu
şartlar altında, bir yandan o döneme dek geçerli olabilmiş mesleki bilgi ve beceriler yetersiz kalarak
işsizliğe sebep olurken bir başka yönden, açılan yeni iş alanlarının gerektirdiği formasyonlara sahip
kalifiye işgücünün bulunabilmesi güçleşir. Bu nedenle, yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasına
yönelik eğitim politikaları ile istihdam politikaları arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Yaşadığımız
dönemde, eğitim sistemlerinin yalnızca ekonomik, teknolojik ve yapısal değişimin taşıdığı yeni
koşullara uymakla sınırlı işlevleri yoktur. Eğitim politikaları, değişim sürecini sürekli uyararak
toplumsal gelişmeye de katkıda bulunmalıdır. Dahası, teknolojik gelişmeler, ivme kazanarak
hızlanmaktadır. Araştırmalar, on yıllık periyotta, mevcut teknolojilerin
%80’inin yerini
yenilerinin alacağını göstermektedir. Bu süreçlerin; işgücü niteliklerinde, istihdamda ve dolayısıyla iş
organizasyonlarında önemli değişimlere yol açacağı aşikârdır. Örneğin; Fordist üretimin talep ettiği çok
sayıda düz işçinin yerini; bilgi toplumlarında daha az sayıda, yüksek ve çoklu nitelik düzeyinde,
inisiyatif kullanabilen işçiler almıştır. İşsizlik oranlarının, genelde işgücünün temel ve mesleki eğitim
düzeyi yükseldikçe düşüyor olması da bu düşünceleri doğrulamaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar;
ekonomik gelişmeyle yaratılan iş olanaklarından daha çok kalifiye işgücünün yararlandığı, yarı kalifiye
işgücünün daha az pay aldığı ve kalifiye olmayan işgücününse hemen hemen hiç pay alamadığını ortaya
koymaktadır (Altan, 2006).
Kamunun mesleki eğitim programları düzenlemesinin esas nedeni, firmaların bu alanda yeterli
eğitim verememeleridir. Mesleki eğitim ile işçilere aktarılan bilgiler, genel ve firmaya özel bilgilerdir.
Firmaya özel bilgiler; işçinin verimliliğini sadece o firma için yükseltirken genel bilgiler ise işçinin
sadece eğitimi aldığı firmada değil, piyasadaki firmaların tamamında kullanabileceği bilgilerdir. Kaldı
ki belirli maliyetlere katlanarak işçilerine genel nitelikte eğitim veren firmalar, aşırma problemi ile karşı
karşıya kalabilmektedirler. Bu bilgiler, piyasanın tamamında geçerli olduğundan, bazı firmalar eğitim
zahmetine katlanmadan piyasadaki eğitilmiş işçileri firmalarına transfer etmeyi tercih etmektedirler.
Doğal olarak bu durum, genel nitelikteki mesleki eğitim bilgilerini aktarmada firmaları isteksiz
kılmaktadır. Kamu müdahalesinin ikinci sebebi, maddi imkânsızlıklar nedeniyle genel veya mesleki
eğitim veren okullarda okuyamayanların dezavantajlarını ortadan kaldırma amacına yönelik iken
üçüncü sebebi, bireylere eğitim yatırımıyla ilgili aldıkları yanlış kararları için bir düzeltme imkânı
sağlama isteğidir. Kamunun mesleki eğitim programları, eğitimlerine erken son verdiklerinden
dezavantajlı konuma düşen bu işçilere kararlarını düzeltmeleri için ikinci bir şans vererek faydalı bir
işlevi yerine getirmektedirler. Son olarak da hükümetler; işsizlere ve yoksullara yönelik sosyal
yardımları azaltmak amacıyla da dezavantajlı kesimlere yönelik mesleki eğitim programları
düzenlemektedirler. Mesleki eğitim programları, katılımcıların işgücü piyasasındaki istihdam
imkânlarını geliştirdiğinden, pasif bir şekilde kamu yardımına bağımlı olarak yaşamlarını sürdürenlerin
çalışmaya yönlendirilmeleriyle hem kamunun sosyal yardım harcamalarının azalmasını hem de toplam
üretimin artmasını sağlayacaktır (Karabulut, 2007).
Kuşkusuz ki genel eğitim politikasının da işgücü piyasasındaki taleplere uyumlaştırılması
düşünülebilir. Ancak daha yakın çözümler için mesleki eğitim, çok daha geçerli bir yoldur. Mesleki
eğitim gelişmiş-gelişmemiş bütün ülkelerde yalnız işsizliğin önlenmesi için değil gelişme ve verimlilik
artışının sağlanması için de büyük önem taşımaktadır. Bu önem, gelişmekte olan ülkelerce de bilinmekle
beraber kaynakların sınırlılığı nedeniyle
gereksinim duyulan ölçüde sağlanamamaktadır. Gelişmiş
ülkelerde işçi sendikaları ve işverenler de eğitim gereksinimine karşı büyük duyarlılık göstermekte ve
bu hususta işbirlikleri gerçekleştirilerek işyerinde eğitim programları başlatılmaktadır. İşgücü talebine
uyan bir işgücünün sağlanması amacıyla değişik türlerde mesleki eğitim programları uygulamaya
konmaktadır. Bu programlar şunlardır (Koray, 2000):
- İşsizlere beceri kazandırmaya yönelik, mesleki eğitim programları
- Çıraklara yönelik, kurumsal ve teknik eğitim programları
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- Yetişkinlerin becerilerini geliştirmelerini ve kendilerini yenilemelerini sağlamaya yönelik
eğitim programları
Görüldüğü üzere; mesleki eğitim programları, yapısal işsizlikle mücadelede uzun süredir
kullanılan en etkin uygulamalardandır. Bu uygulamalar, çeşitli sebeplerle işgücü piyasasından ayrılmış
olanların veya işgücü piyasasına ilk defa gireceklerin ya da işgücü piyasasından çıkma riski taşıyanların
işgücü piyasasına dönüşünü/girişini kolaylaştırmaktadır. Mesleki eğitim programları kapsamında,
işsizlerin ya da halen çalışmakta olanların işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu iş veya meslek dallarında
yetiştirilmeleri amacıyla kamu ve özel sektör tarafından beceri kazandırma ve geliştirme kursları
açılmaktadır. Bu kurslarla işsizlerin ve işsiz kalma riski altındaki çalışanların beceri düzeyleri
yükseltilmekte, yeni beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Böylelikle teknolojik değişime ayak
uyduramadığı için işsiz kalanların belirli bir süre eğitime tabi tutularak işgücü piyasasından istihdam
imkânı olan sektörlere geçebilmelerinin önü açılmaktadır. Bu programların, işsizlerin istihdam
edilebilirliklerini artırdığı açıktır (Uşen, 2007).
13.2.1.1.3.İş Yaratma Programları
İş yaratma programları, iş bulmaları çok güç olan işsizlere yönelik olarak geliştirilmiş
programlardır. Dolayısıyla katılımcıların büyük bir kısmını uzun dönemli işsizler oluşturmaktadır.
Özellikle 1980’li yıllarda, uzun süreli işsizlerin toplam işsizler içerisindeki oranında meydana gelen
hızlı artış, iş yaratma programlarının önemini artırmıştır. İş yaratma programları, çoğu ülkede gençlerin
çalışma hayatı ile ilişki kurmaları ve deneyim kazanmaları amacına yönelik tamamlayıcı bir politika
aracı olarak kullanılmaktadır. Bu tür programlar, temelde iki özelliğiyle dikkat çekicidir. İlki; burada
işverenler, geleneksel olarak kamu ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. İkincisi ise yaratılan işlerin
süresi ve niteliğidir. İşler genellikle sosyal faydası olan işlerdir. İşgücü maliyetleri, kamu ve proje
sponsorları tarafından karşılanır. Bu tür programlar, uzun süreli işsizlik riskiyle karşı karşıya bulunan
dezavantajlı bütün gruplara yönelik olmasına karşın ağırlıklı olarak gençler bu grupların içinde yer
alırlar (Gündoğan, Biçerli, 2004).
Aslen yeni bir iş yaratmayı ya da var olanın korunmasını amaçlayan iş yaratma programları
kapsamında, “ücret/istihdam sübvansiyonları, doğrudan kamu istihdamı ve kendi işini/işletmesini
kurma ve geliştirme” başlıkları yer almaktadır (Betcherman vd., 2004).
• Ücret/istihdam sübvansiyonları: Bu sübvansiyonlar, işverenleri yeni işçi alımında bulunmaları
için cesaretlendirmekte ve işletmeye bağlı nedenlerle işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olan
işçilerin işte tutulmasını teşvik etmektedirler. Genellikle işverenlere ya da işçilere yönelik olarak “direkt
ücret sübvansiyonları” ve “sosyal güvenlik ödemeleri karşılığı” şeklinde gerçekleştirilirler. Bu
programlar; tipik olarak uzun süreli işsizleri, yüksek işsizlik oranlarının bulunduğu iş alanlarını,
sektörleri ve gençler, niteliksiz işçiler, engelliler gibi özel işçi gruplarını kapsamına alıp bu durumdaki
kişilerin iş dünyasıyla yeniden temas kurmasını sağlayarak sosyal dışlanmayı da azaltmayı hedeflerler
(Betcherman vd., 2004; Dar, Tzannatos, 1999).
Ücret ve istihdam sübvansiyonları, gelişmiş ülkelerin çoğunda uygulanmakta, özellikle yapısal
ve konjonktürel işsizlikle mücadelede etkili olmaktadırlar. Örneğin; Almanya’da, düşük gelire sahip
işçiler sosyal güvenlik primlerinin tamamı için sübvansiyon almaktadırlar. Buna karşın, istihdam
sübvansiyonlarının işsizliği azaltmaktan çok işsiz kalınan süreyi kısalttığı söylenebilir. Zira sübvanse
edilen işçinin sübvansiyon süresi sona erer ermez işveren, o işçiyi işten çıkarabilmekte ve yerine yeni
bir sübvanse edilen işçiyi talep edebilmektedir. Bazı durumlarda ise hedef kitleye yönelik ücret
sübvansiyonları, işsizliğin azaltılmasından çok onun yeniden dağıtılması sonucunu doğuracaktır. Çünkü
işverenler, aynı niteliklere sahip sübvanse edilen işçi ile diğer bir işçi arasında seçim yapmak durumunda
kaldıklarında sübvanse edilen işçiyi işe almayı tercih edecekleri için diğer işçi, işsiz kalmış olabilecektir
(Usen, 2007).
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, istihdam sübvansiyonlarının uygulamada
öncelikle yeni açılan işleri kapsamasının sağlanmasıdır. Gerek yeni işçi alımı gerekse mevcutların
korunması amacıyla gerçekleştirilen bu sübvansiyonların sınırlı süreler dâhilinde uygulanması,
süreklilik arz etmesinin önlenmesi ve yararlanabilmenin ön koşulunun o işletmede belirli sayıda
istihdamın sürdürülüyor olmasına bağlanması gibi tedbirlerin alınması, uygulamanın kötüye
kullanımının engellenmesi ve amacına ulaştırılması bakımlarından kaçınılmazdır.
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• Doğrudan kamu istihdamı: Kamu işleri ya da kamuya mal veya hizmet üreten diğer faaliyetler
yoluyla kısa dönemli yoksulluğun azaltılması ve dezavantajlı, uzun süreli işsizlerin işgücü piyasasıyla
temasını sağlayarak onlar için doğrudan geçici işler yaratılması amacıyla kullanılan, geçici istihdam
sağlayıcı, düşük ücretli programdır. Hükümetler, bu projeleri doğrudan yönetebilecekleri gibi kâr amacı
gütmeyen kuruluşlarla veya özel işletmelerle yapacakları sözleşmeler yoluyla da gerçekleştirebilirler.
Doğrudan kamu istihdamı, kamuda mal ve hizmet üretimiyle birlikte fiziksel ve sosyal altyapının
geliştirilmesini de sağlayabilmektedir (Betcherman vd., 2004). Kamusal altyapı hizmetleri, çevre
düzenlemeleri, kamu binalarının onarımı ve bakımı gibi alanlarda kişilerin belli bir süre istihdam
edilmeleri amacına yönelik olan bu programlar; genellikle işgücü piyasasında en kötü durumda olan, iş
bulma ihtimali en düşük kişileri hedefler. Doğrudan kamu istihdamının öncelikli amacı, söz konusu
kişilerin niteliklerinin aşınmasının önlenmesi ve yaşam ihtiyaçlarının belli bir süre de olsa
karşılanmasıdır (Diriöz, 2012).
Görüldüğü üzere kamu işleri, “geçici istihdam sağlamak” ve “kısa dönemli güvenlik önlemi”
olarak ikili bir amaca hizmet etmektedir. Çoğu ülkede uzun süredir işsiz olan dezavantajlı
bireyleri/grupları işe yerleştirmeyi amaçlayan bu programlar, bazı ülkelerde de gençleri iş dünyasıyla
tanıştıracak bir yol olarak görülmekte, örneğin İsveç’te genç işsizler için bir güvenlik ağı olarak
kullanılmaktadır. Doğrudan kamu istihdamı programları, OECD ülkelerinde finansal yönden en yüksek
harcamaların yapıldığı aktif istihdam politikası tedbirlerindendir. Katılımcılara belediye, eğitim, sağlık,
inşaat gibi çeşitli sektörlerde iş sağlayan programlar, genellikle ekonominin yavaşlama dönemlerinde
tesis edilmektedir. Doğrudan kamu istihdamı programları, kısa süreli istihdamı olumlu
etkileyebilmesine karşın ekonomideki uzun süreli işsizliğin azaltılmasında önemli bir etkiye sahip
görünmemektedir (Dar, Tzannatos,1999).
Doğrudan kamu istihdamı programlarının pozitif yönlerinin yanı sıra negatif sonuçları da
görülebilmektedir. Bu programlar, katılımcı bireylerin işsizlik ile aktif istihdam programları arasında
sürekli gidip gelmeleri sebebiyle uzun süreli işsizliğin gizlenmesine yol açabilmektedir. Çünkü bu
programlara sık katılanlar, uzun süreli işsiz olarak kaydedilemeyecekler; programlara katılım sonrasında
tekrar işsiz kalsalar bile artık kısa süreli işsizlik kapsamında değerlendirilecektir. Bu durum, “carousel
(atlıkarınca)” etkisi olarak adlandırılır (Meager, 1998).
Doğrudan kamu istihdamı programlarıyla kamu işlerinde çalışmanın yol açabildiği bir sorun da
bu işlerde çalışacak kişilerin toplumda “olumsuz manada etiketlenebilmeleri” durumudur. “Stigma”
olarak kavramlaştırılan bu sorunla karşılaşma kaygısının neden olduğu tedirginlik, iş talebinin önüne
bile geçebilmektedir.
• Kendi işini (İşletmesini) kurma ve geliştirme: Ekonomilerde yüksek işsizlikle mücadeledeki
en etkin yollardan olan yeni iş ve istihdam imkânlarının arttırılması için kendi işini kuracakların
desteklenmesi ve küçük ve orta boy işletmelerin gelişiminin önündeki engellerin tespit edilerek başta
işveren yüklerinin ve vergilerin azaltılması hedeflenmiştir (Taş, Bozkaya, 2012).
Bağımsız çalışma programları olarak adlandırılabilecek kendi işini kurma ve geliştirme
programları, işlerini kurma sürecinde işsizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Geleneksel istihdam
programları, ücretli bir iş yaratmaya öncelik vermekteyken bağımsız çalışma programları ise kişilerin
kendiişlerini kurmaları ve o işte çalışmaları üzerine odaklanır. Bu programlar, ülkeden ülkeye farklılaşan
amaçlarla uygulanmakla birlikte bireylerin işsizlikten kurtulmaları amacı, ortak özellik taşımaktadır.
Elde edilmek istenen bir başka amaç da uygulama ile yaratılan işlerin ileride başka işçiler için de
istihdam imkânı sağlamasıdır. Küçük işyerlerinin ve bağımsız çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasının
yeni işlerin yaratılmasında ve işsizliğin önlenmesinde etkili bir görev yerine getirmesi beklenmektedir.
Bu beklentinin bir sonucu olarak AB’ye üye ülkeler dâhil, çoğu OECD ülkesinde, işsizlerin kendi işlerini
kurmalarını ve bu işlerde çalışmalarını teşvik eden programlara olan ilgi artmıştır. Dolayısıyla
programlarda doğrudan ücretli istihdam yaratılmamasına karşın, program kapsamında kurulan
işyerlerinde dolaylı olarak az sayıda ek ücretli istihdamın yaratılacağı varsayılır (Kapar, 2005).
Programla hedeflenen temel amaç; Almanya’da, işsizlik baskısının sebep olduğu düşük kaliteli
ve düşük ücretli istihdamdan kaçınmak iken İngiltere’de ise girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve
yaygınlaştırmaktır. Son olarak programın istihdam edilebilirlik ve beşeri sermaye amaçlarından söz
edilebilir. Program gereğince kurulan yeni işletmeler başarısız olsalar ve katılımcılar kendi hesaplarına
çalışmaktan vazgeçseler bile onların iş kurma yoluyla kazandıkları beceri ve deneyimlerin, potansiyel
258

işverenler nezdindeki cazibelerini artıracağı düşünülmektedir. İngiltere’de program kapsamında kurulup
bir yıl içinde kapatılan işletmelerin sahiplerinin %24’ünün doğrudan, %20’sinin ise bir yıl içinde iş
buldukları belirlenmiştir (Biçerli, 2004a).
Girişimciliğin başarısında istikrarlı bir ekonomik ortamın önemi büyüktür. İşsizlerin kendi işlerini
kurabilmeleri amacına yönelik olan mali yardımlar şeklindeki sübvansiyonlar, nispeten küçük gruplar
için de olsa pek çok ülkede başarılı sonuçlar vermiştir. Bu doğrultuda, bazı ülkelerde gençleri kendi
kendine istihdam ve iş yaratma kavramlarıyla tanıştırmak amacıyla okul sistemi içinde çeşitli eğitim
programları uygulamaya konmuştur (OECD, 1996).
İşsizlerin kendi işlerini kurmalarının teşvik edilmesi amacıyla teknik yardımda bulunulması,
düşük faizli kredi imkânının sunulması, girişimcilik eğitimi verilmesi, yeni bir işletme kurabilmek için
gerekli prosedürün daha kısa bir sürede tamamlanmasının sağlanması, girişimciliği engelleyen hukuki
ve idari düzenlemelerin, özellikle küçük ve orta boy işletmeler açısından önemli bir sorun teşkil eden
muhasebe ve vergi prosedürlerinin basitleştirilmesi, girişimcilik kültürünün oluşturulması vb.
önlemlerin alınması gereklidir (Gündoğan ve Biçerli, 2004).
Kendi işini kurma ve geliştirme programlarında iki farklı sübvansiyon usulü uygulanmaktadır.
Bunlardan birincisi, katılımcıya işsizlik sigortası yerine düzenli bir harçlık ödenmesi şeklindedir. Bu tür
sübvansiyona İngiltere’deki uygulama örnek olarak verilebilir. Ödeme metotlarından “Fransız/İspanyol
Modeli” olarak da bilinen ikinci uygulamada, katılımcıya programın başlangıcında bir seferde belirli bir
miktar para ödenmektedir. Katılımcıya verilen bu para, İngiltere’de harçlık şeklinde olan ödeme ile bir
şekilde ilişkilendirilmekte ve katılımcının belirli bir sürede işsizlik yardımı olarak alabileceği paranın
bugünkü değerine eşit olmaktadır. Bu programda, adaylara gerekli sermayenin verilmesi ile sorun
çözülmüş olmamaktadır. Katılanların büyük bir kısmı, genelde bir girişimcide bulunması gereken bilgi
ve becerilere sahip olmadıklarından, bu kişilere danışmanlık hizmeti sunulması da gerekebilmektedir.
Finansal danışmanlık ve bankalar ile olan ilişkilerde yardım, üretim-yönetim teknikleri ve personel
eğitimi konularında bilgilendirme; ekonomik gelişmeler, kanunlar ve vergi yapısı hakkında danışmanlık
gibi hizmetler bu kapsamda sayılabilir (Karabulut, 2007).
Bu programlar, yalnızca işsiz nüfusun küçük bir alt kümesini kapsar. Tipik olarak nispeten daha
yüksek eğitim düzeyinde ve genellikle kısa süreli işsiz olan 40 yaşın altındaki erkekler için sonuç verici
olabilmektedir (Fay, 1996).
13.2.1.2.Aktif İstihdam Programlarının Fonksiyonları
Aktif istihdam programları, genel olarak işsizlere yalnızca gelir desteği sağlamak yerine onların
çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Bu programların darboğazları
yumuşatmak, yapısal dengesizlikleri gidermek, beceri ve verimliliği artırmak, işgücü piyasasının
işleyişini geliştirmek, dezavantajlı veya risk altındaki çalışanları desteklemek gibi amaçlar taşıdığı
görülmektedir (Diriöz, 2012; Uşen, 2007).
Betcherman vd., Tablo:13.2’deki verilerle aktif istihdam programlarının genel ya da bireysel amaçlarını
ve hedef kitlesini ortaya koyarak farklı sebeplerle oluşan işsizlik sorununa çözüm arayışlarını
yansıtmaktadır. Son yıllarda küresel boyutlarda oluşan ekonomik krizlerin genel istihdam üzerindeki
etkisinin derinleşmesini önlemek için başta girişimcilik eğitimi ve çeşitli sübvansiyon uygulamalarından
faydalanılmaktadır. Ekonomik krizlerden en fazla etkilenen kesimlerin başında dezavantajlı gruplar
gelmektedir. Yapısal bozukluklardan kaynaklanan işsizliğin telafisinin çok zor olduğu bilinmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen bu durum, uzun süreli işsizliğin önemli bir sebebidir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işgücünün yapısal dönüşümünün sağlanması, işsizlik sorununun
çözümü bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu dönüşümün anahtarı, her platformda sürekli
eğitimdir. Aksi halde, işgücü piyasasının yüksek ve çoklu nitelik talebine karşılık veremeyen işgücünün
istihdamı pek mümkün olmayacaktır.
İstihdamı dolaylı yoldan olumlu biçimde etkileyebilen önlemler olarak değerlendirilen aktif
programlar; pek çok ülkede uygulamaya konan “çalışma sürelerinin kısaltılması, erken emeklilik
planları, işyerlerinde kısa süreli çalışmaya geçilmesi” gibi uygulamalarla bir yandan iş kayıplarını
azaltmayı, diğer yandan yeni iş olanakları yaratmayı amaçlamaktadır (Koray, 2000).
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Aktif istihdam politikaları kapsamında; istihdam/iş yaratma programlarının geliştirilmesi,
işsizliğin yoğun yaşandığı bölgelerde işyerlerinin ücret ve istihdam sübvansiyonları ile desteklenmesi,
girişimciliğin özendirilmesi,
Tablo:13.2. Aktif İşgücü Programlarının Amaç ve Hedefleri
AMAÇ
Ekonomik
krizlerin
hafifletilmesi

Yapısal
dengesizliklerin
azaltılması
İşgücü piyasasının
genel işleyişinin
geliştirilmesi
Yeteneklerin
geliştirilmesi ve
verimliliğin
artırılması
Dezavantajlı olan
ya da risk altında
bulunan işçilerin
desteklenmesi

PROGRAM
- Doğrudan iş yaratma (Örneğin; kamu
işleri)
- Ücret sübvansiyonları
- Eğitim (İşçi veya işveren için
sübvansiyonlar veya hibe)
- Kendi istihdamını sağlama (İşini kurma)
desteği
- İstihdam hizmetleri (Örneğin; bilgi, iş
arama yardımı, mobilite yardımı)
- Eğitim
- Ücret sübvansiyonları
- İstihdam hizmetleri
- Eğitim (Örneğin; çıraklık, okul
döneminden çalışma yaşamına geçiş)
- Eğitim ve yeniden eğitim (Hizmet içi ve
çıraklık)
- İstihdam hizmetleri (Danışmanlık, iş
arama yardımı)
- Eğitim (Örneğin; hibeler, teşvikler)
- Ücret sübvansiyonları

HEDEF
- Düşük esneklikte,
savunmasız, dezavantajlı
gruplar
- Zarar görmüş (geri
kalmış) bölgeler ve
endüstriler
- Yakın bölgeler,
endüstriler veya meslekler

- Tüm

- Risk altında ya da
dezavantajlı olan çalışan
kategorileri (özellikle
yeniden eğitim)
- Risk altında ya da
dezavantajlı olan çalışan
kategorileri

(Betcherman vd., 2004).
esnek çalışma biçimlerinin yasallaştırılması ve yaygınlaştırılması, özellikle genç işgücünün niteliğini ve
tecrübesini yükseltecek eğitim programlarının uygulanması, bilgilendirme ve işe aracılık ile işe
yerleştirme hizmetleri gibi önlemler bulunmaktadır (Uşen, 2007).
13.2.1.3.Aktif İstihdam Politikaları’nda Esnekliğin Yeri
İşsizliğin önüne geçebilmek için işgücü piyasalarında aktif istihdam politikalarına büyük önem
verilmektedir. Özellikle küreselleşme; mal ve fiyat politikalarının liberalizasyonu ve teknolojik
gelişmeler ekonomik aktivitelerin mevcut fonksiyonunu bozmakta; sektörler, firmalar ve meslekler
arasında kaynakların yeniden dağılımına neden olmaktadır. Bu gelişmeler, yeni endüstriler ve bunlara
bağlı olarak da yeni işler yaratmaktadır.19. yüzyıldan sonra tarım sektörünün yerini sanayi sektörüne
bırakmasına benzer şekilde bugün gelinen noktada da sanayi sektörü eski önemini yitirmiştir. Artık
hizmetler sektörü ön plana çıkmakta ve kaynaklar, sektörler
arasında yeniden dağıtılmaktadır.
Bütün bu gelişmelere ekonomik yapının, sektörlerin, işletmelerin ve işgücü piyasalarının da uyum
göstermesi gereklidir. Peter Drucker; önümüzdeki çeyrek yüzyılda tam zamanlı işlerin, toplam işlerin
ancak yarısını oluşturacağını yani yaratılacak işlerin kısmi, geçici çalışma ya da danışmanlık türü
çalışma biçimleri olacağını ve bu çalışma biçiminin işgücü tarafından daha fazla talep göreceğini,
özellikle yaşlanan nüfusun kısmi çalışmayı tercih edeceğini ileri sürmüştür (Kenar, 2002). Gerçekten,
günümüzde üretimle beraber çalışma yaşamının bütün kuralları piyasaların gerekleri doğrultusunda her
an yeniden şekillenmektedir. Bu durumun kavramsal karşılığı, esnekliktir.
Kavram olarak esneklik; bir sistemin veya sitemin parçasının, bir işlevin veya bir aktivitenin
değişen şartlara ve bunun beraberinde getirdiği değişen görevlere en iyi şekilde uyum sağlama
özelliğidir (Jakop, Bahşi, 1992). Esneklik, yalnızca üretim ortamıyla sınırlanamayacak kadar geniş bir
alanı kapsamaktadır. Ürün çeşitliliği, üretim zamanı, iş tanımları, iş süreleri, üretim araçları, yönetim
anlayışları, diğer firma ilişkileri, çalışma mevzuatı, yeni teknolojik gelişmeler gibi konular, esneklik
yaklaşımı içinde yeniden tanımlanmaktadır (Sezgin, 2005).
Esnekliğin temel unsurunu “değişebilirlik” oluşturmaktadır. Bu nedenle esneklik, özelikle köklü
değişim dönemlerinde belirleyici unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ekonomik sistemin esnekliği;
sistemin yapısı ve düzenlenmesine ilişkindir. Makro ekonomik düzeyde esneklik, endüstri ve istihdam
260

yapısında değişim anlamındadır. Dolayısıyla bir ulusal ekonomi için esneklik, üretim faktörlerinden
ikisinin yani emek ve sermayenin yeniden dağılımı sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ise işgücü ve
sermayenin hareketliliği anlamına gelmektedir. İşletme düzeyinde rekabet gücünün korunması,
teknolojik gelişim sonucu değişen talep yapısına uygun üretim yapılmasına ve bunun için esnek üretim
sistemlerine geçilmesine bağlıdır. Ancak rekabet gücünün korunması; maliyetlerin azaltılması ve ürün
kalitesinin artırılması hedeflerinin bir arada gerçekleştirilmesiyle de yakından ilgilidir. Üretim
maliyetlerinin azaltılması hedefi, işgücünün sadece talebin arttığı dönemlerle sınırlı olarak istihdamını
gerektirmektedir. Maliyetlerin azaltılmasıyla birlikte yeni ürünlerin geliştirilmesi hedefine, çok çeşitli
becerilere sahip işçilerin değişik işlerde birbirlerinin yerine geçecek şekilde istihdam edilmeleriyle
ulaşılmaktadır. Buna göre işletmede esneklik; üretim sürecinin esnekleşmesine ve yeni istihdam
biçimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu haliyle, esneklik kavramının teknik olmaktan çok
politik içerik kazandığı ileri sürülebilir (Erdut, 1998).
Bu gelişmelerin ışığında, günümüzde esneklik tartışmalarının, ekonomilerin istihdam kapasiteleri
ekseninde yoğunlaştığı söylenebilir. Özellikle karşılaştırmalı analizlerde; işgücü piyasalarını
düzenleyen kurumsal yapının, istihdam hacmindeki başarıyı belirleyen en önemli değişkenlerden olduğu
yaklaşımı giderek ağırlık kazanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, Avrupa ülkelerinde gündemde olan yoğun
işsizlik sorunu, işgücü piyasalarındaki katı yapı ile doğrudan ilişkilendirilmektedir (Ongan, 2004).
İşgücü piyasası ile bu piyasadaki sonuçlar (istihdam) arasındaki doğrudan ilişkiye bağlı olarak
işsizliğin çözümünün işgücü piyasasında gerçekleştirilecek yapısal reformlardan geçtiği yaklaşımı geniş
kabul görmüştür. Makro ekonomik gelişmelerden ziyade piyasadaki kurumsal katılıkların yüksek
işsizliğe neden olduğu düşüncesi, işgücü piyasası kurumlarının reformunu zorunlu hale getirmiştir. Söz
konusu kurumlara; merkezi toplu pazarlık sistemi, yasal asgari ücret, istihdamı koruyan yasalar ve
sistemin işsizlere sağladığı yararlar örnek olarak gösterilmektedir. OECD, bu hususta aktif istihdam
politikaları uygulamalarını destekleyecek şekilde pasif politikaların gözden geçirilmesini ve çalışma
sürelerinde esnekliğin artırılmasını, ücret ve işgücü maliyetlerinin daha esnek hale getirilmesini, iş
güvencesi hususunun yeniden ele alınarak yumuşatılmasını kısaca bütün bu katılıkların azaltılmasını
öngörmektedir. İşgücü piyasasında esneklik; ücrette esneklik, çalışma süre ve biçimlerinde esneklik, işe
alma ve çıkarmada esneklik, işgücü piyasası kurumlarında esneklik gibi pek çok esneklik türünü
kapsamaktadır. Esneklik, işsizliğe çözüm olabileceği gibi aynı zamanda eşitsizliği de beraberinde
getirebilmektedir. Diğer bir deyişle esnek işgücü piyasalarında eşitsizlik, katı işgücü piyasalarında ise
yüksek işsizlik söz konusudur (Bilgin, Arı, 2010).
Görüldüğü üzere, günümüzde ileri refah devletlerine sahip ekonomilerin işsizlikle mücadelede
önlerine çıkan en büyük engel, “daha az işsizlik karşında daha fazla eşitsizlik” ikileminden
kaynaklanmaktadır. Bu ikilemi belirli ölçülerde aşmayı başarmış Danimarka ve İsveç gibi ülkeler de
olmasına karşın, işgücü piyasalarında işverenlerce talep edilen daha çok esnekliğin, emeği koruyan
kurumsal yapıyı fazla aşındırmadan nasıl gerçekleştirileceği sorusu, AB’nin karşında önemli bir meydan
okuma olarak durmaktadır (Gürsel vd., 2002).
Burada karşımıza güvenceli esneklik kavramı çıkmaktadır. Güvence kavramı, kendi içinde türlere
ayrılmaktadır. Bunlardan en çok kabul göreni “Kombinasyon Güvencesi”dir. Bu güvence, en ileri
düzeydeki güvenceyi temsil etmektedir. Gelir ve istihdam güvencesini de içeren bu güvence türünde işözel yaşam dengesi güçlü bir biçimde kurulmuştur. OECD, “kombinasyon güvencesi” kavramının
yerine “bütünleştirilmiş güvence” kavramını kullanmaktadır. ILO ise “sosyo-ekonomik güvence”
kavramını benimsemekte ve bunu “işgücü piyasası güvencesi, istihdam güvencesi, iş güvencesi,
becerilerin yenilenmesi güvencesi, iş sağlığı güvencesi, temsil güvencesi ve gelir/sosyal güvence”
olmak üzere yedi kategoriye ayırmaktadır. ILO uzmanı Peter Auer; güvence denince, akla “iş güvencesi,
istihdam güvencesi ve işgücü güvencesi” kavramlarının gelmesi gerektiğini, iş güvencesinin istihdam
güvencesine dönüştüğünü ve onun da hızlı bir şekilde işgücü piyasasına doğru evrilmekte olduğunu
belirtmiştir. Son dönemde sıkça duyulan bir güvence de çalışanların, kendilerini iş hayatında
ilerlemelerine imkân verecek yeterliliklerle donatmalarını ifade eden “yetkinlik güvencesi” kavramıdır
(Köstekli, 2011).
Esneklik; sayısal (dış) esneklik, işlevsel (fonksiyonel) esneklik, ücret esnekliği, uzaklaştırma
stratejileri ve çalışma sürelerinde esneklik olmak üzere temelde beş şekilde görülmektedir:
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§ Sayısal esneklik: Ekonominin, teknolojinin ve talebin değişen yapısına işletmelerin uyum
sağlayabilme beklentilerinden ortaya çıkmıştır. İşletmeler, sayısal esneklikle ihtiyaç duydukları kadar
işçiyi ihtiyaçları olduğu zamanlarda istihdam edebilmekte ve ihtiyaç sona erdiğinde de bu işçileri
kolaylıkla işten çıkarabilmektedirler.
§ İşlevsel esneklik: Üretim organizasyonlarının esnek ve yalın yapılanması doğrultusunda talep
ettikleri yüksek ve çoklu nitelik sahibi işçilerin istihdamının sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu işçiler,
çekirdek işgücü olarak tabir edilirler ve işveren karşısında göreceli olarak yüksek pazarlık gücüne ve iş
güvencesine sahiptirler.
§ Ücret esnekliği: İşletmelerin ücret politikalarını ve düzeylerini piyasa koşullarına göre
belirleyebilme serbestîsini tanımlamaktadır. Ücret esnekliği; üretim sürecinde yetenek, yaratıcılık ve
verimlilik odaklı olarak bireysel performansın özendirilmesine ve motivasyonun yükseltilmesine imkân
tanıyan bir uygulama olarak görülmektedir.
§ Uzaklaştırma stratejileri: Uzaklaştırma stratejileri, işletmedeki bazı işlerin asıl işverence
yapılmayıp alt işverenlik (taşeron) gibi başka kişi veya kurumlarca yapılması anlamına gelmektedir.
Esneklik biçimi olarak “uzaklaştırma” ile işletmenin uzağında bir çözüm arayışı ifade edilmektedir. Alt
işverenlik, bu uygulamanın bir örneğidir ve günümüzde son derece yaygın bir model olarak karşımıza
çıkmaktadır. İşletmeler, maliyetlerden tasarruf edebilmek ve farklı uzmanlık alanlarından
yararlanabilmek amacıyla istisna sözleşmesi niteliğindeki sözleşmelerle işlerin bir bölümünü üçüncü
taraflara havale etmektedirler (Çelik, 2007).
§ Çalışma sürelerinde esneklik: İlk zamanlarda, işin insancıllaştırılması düşüncesiyle “günlük,
haftalık, aylık çalışma sürelerinin düşürülmesi” olarak değerlendirilmesine karşın, 1970’lerden itibaren
kısa sayılacak aralıklarla yaşanan küresel ekonomik krizlerin, özellikle istihdam üzerindeki negatif
etkilerini azaltacak ve gittikçe artan işsizliğin önüne geçebilecek bir çare olarak görülmüştür. Çalışma
sürelerinin esnekleştirilmesi; çalışma sürelerinin belli bir başlangıç ve bitiş zamanlarının olmaması, işçi
ve işverenin istek ve amaçları doğrultusunda belirlenmesi olarak tanımlanabilir. İşletmelere, işin
gereksinim duyulan sürelerde yapılması; işçilereyse çalışma sürelerinin işçilerin tercihleri
doğrultusunda belirlenebilmesi imkânını tanıyan çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi olgusu,
günümüzde hem esnekleştirme uygulamalarının en önemlisi hem de gelişmiş ülkelerde en çok
uygulanan esnekleştirme şeklidir. Çalışma sürelerinde esneklik arayışının nedenleri aşağıdaki şekilde
belirlenebilir (Demir ve Gerşil, 2008):
- İşletmenin rekabet gücünü korumak ve artırmak
- İşçiye zamanını dilediği şekilde düzenleme imkânı vermek
- Teknolojik gelişmeler ve bunların endüstriye uygulanması
- İstihdamın teşvik edilmesi ve işsizliğin azaltılması
Görüldüğü üzere, günümüzde işgücü piyasalarının katmanlaştığı, esneklik uygulamaları ile
ücretlerin gerilediği ve yeni istihdam biçimlerinin yaratılması ile işgücünün kutuplaştırıldığı yeni bir
yapılanma söz konusudur. Kırılgan, istikrarsız, güvencesiz, geçici nitelikler taşıyan ve “eğreti istihdam”
olarak ifade edilen bu yeni esnek yapılanma, salt gelişmiş ülkelerde değil; aynı zamanda gelişmekte olan
ülkelerde de etkisini göstermektedir (Temiz, 2004).
13.2.2.Pasif İstihdam Politikaları
Pasif istihdam politikaları; işsiz bireylere iş bulmak, istihdam yaratmak ve işsizlik oranını
azaltmak yerine, işsizlik sorununun olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan, bunun için
işsizlere belirli miktarda ekonomik güvence sağlamaya yönelik önlemlerdir. Bu politikalar yoğun olarak
gelişmiş ülkelerde uygulanmakta ve işsizlik nedeniyle ortaya çıkan satın alma gücünün düşmesini
engelleyerek işsizliğin neden olabileceği “toplam talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizliği” önlemeye
yönelik tedbirlerden oluşmaktadır (Güney, 2009).
Sosyal refah devleti anlayışı doğrultusunda ortaya çıkan bu düzenlemeleri, temelde işsizlik
sigortası ve işsizlik yardımlarından meydana gelen “işsizlik ödemeleri” oluşturmaktadır. Bunlar,
işsizliğin yol açtığı gelir kayıplarını gidererek işsiz bireye gelir güvencesi sağlarlar. Böylece işsizin
yaşam düzeyinin gerilemesine engel olurlar. Diğer yandan, bu ödemeler işgücü piyasasının
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düzenlenmesine ilişkin işlev de üstlenirler. Aktif politikalar, tek başlarına uygulandıklarında işsizlik
ödemelerinin sağladığı gelir güvencesini veya korumayı sağlamak gibi bir işlev üstlenmemektedir.
Dolayısıyla işgücü piyasasına ilişkin bu iki grup düzenlemenin aktif ve pasif olarak nitelendirilmesi,
politik bir tercihin sonucudur ve bir önyargıya dayandığı söylenebilir. Pasif politikalar nitelemesi,
işsizlik ödemelerini öncelikli ve yeterince önemli görmeyen, bunların ikinci sınıf önlemler olduğunu
savunan politik bir tercihi güçlendirmek için kullanılmaktadır. Pasif sözcüğü; hareketi, etkisi ve etkinliği
olmayan, edilgin anlamına gelmektedir. Dolayısıyla pasif nitelemesi ile daha baştan bu politikalara
olumsuz bir anlam yüklenmektedir (Sapancalı, 2008; Kapar, 2005).
Yapısal uyum sürecinde işgücü piyasasında artan esneklik ile birlikte işsizlik ödemelerinin önemi
de artmaktadır. Bu anlamda, işsizliğin yaygın ve uzun süreli niteliklerinin baskın hale gelmesine koşut
olarak işsizlik ödemelerinin geliştirilmesine yönelik talepler belirginleşmektedir. Bu dönemde
hükümetler, işsizlik programlarını yeniden düzenlemekte ve bu programların temelinde bulunan
değerleri değiştirmektedir (Kapar, 2005).
Pasif istihdam politikalarının özünü oluşturan işsizlik sigortasının ve işsizlik yardımlarının
yanına, işsizliğin azaltılması için gelişmiş ülkeler tarafından 1970’lerden bu yana uygulanan “çalışma
paylaşımı” kavramı da dâhil edilebilir. Pasif istihdam politikaları; “işsizlik sigortası, işsizlik yardımları
ve çalışma paylaşımı” şeklinde üç başlık altında değerlendirilecektir.
13.2.2.1.İşsizlik Sigortası
Pasif istihdam politikaları, işsizliğin sonuçlarını onarmaya yöneliktir; tedavi edici niteliktedir.
İşsizlik sigortası, bunun en tipik örneğidir (Köstekli, 2011). Pasif istihdam kapsamında olan bu ödeneğin
yapılması, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının da bir gereğidir (Göçmen, 2012). İşsizlik sigortaları,
işsizliği sosyo-ekonomik bir risk olarak kabul eden düşünsel temellere dayanır. Çünkü işsizlik; bağımlı
statüler altında çalışanların iradeleri dışında her zaman karşılaşabilecekleri, önceden kestirilemeyen bir
olgudur. Bu bağlamda işsiz kalan kişi, parasal ödemede bulunularak desteklenir (Altan, 2006). İşsizlik
sigortası, gelecekte ortaya çıkması muhtemel işsizlik riskine karşı çalışanı güvence altına alan bir
uygulama olarak değerlendirilebilir. Çalışanlar, çalıştıkları dönemde düzenli prim ödemek suretiyle
işsizlik halinde gelir kaybını telafi edebilecek yeni bir gelire kavuşacaklardır (Yiğit, 2005).
İşsizlik sigortasına dair pek çok farklı tanım mevcuttur. Sözlük anlamıyla hukuk dilinde işsizlik
sigortası; “işini kaybeden işçiye, işverenin tazminat vermediği veya sosyal sigortaların bir başka
dalından ödenek verilmediği dönemde, yardım yapılması amacıyla kurulan sigorta”; ekonomi dilinde
ise, “tam ve kısmi işsizlik halinde bulunan kişilere yardım usulü” şeklinde ifade edilmektedir. Andaç,
kavramı daha detaylı bir şekilde tanımlamıştır. Andaç’a göre işsizlik sigortası; geliri, sosyo-ekonomik
nedenlerle isteği dışında kesilmesine karşın çalışma istek ve yeteneğinde olan bağımlı
çalışanların
geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, katılma zorunluluğu olan ve sigortacılık tekniği ile
faaliyet gösteren sosyal güvenlik sistemi içinde devletçe kurulmuş bir sosyal sigorta koludur (Andaç,
2010).
Ülkemizde işsizlik sigortasına dair yasal düzenlemeler, 01.06.2002 tarihinde yürürlüğe giren
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanunun 47. maddesi, işsizlik sigortasını; “bir
işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt
ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli
süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta” olarak
tanımlamaktadır (mevzuat.gov.tr).
Günümüzde işsizlik sigortası, devlet tarafından çıkarılan özel yasalarla kurulur. İşsizlik
sigortasına katılım zorunludur. İşsizlik halinde alınacak ödemeler tamamen haktır. Çünkü işsizlik
sigortası, prim ödeme esasına dayalıdır. Bireyin kendisinin ve hatta ailesinin karşı karşıya kalacağı,
işsizlik sebebiyle ortaya çıkacak riskleri tazmin özelliği olan işsizlik sigortası, işsizin en kısa sürede bir
iş bulmasını da sağlamalıdır. İşsizliğin uzaması halinde kurumun masraflarının da artacağı göz ardı
edilmemelidir (Andaç, 2010). Bu amaçla, pasif bir istihdam politikası olan işsizlik sigortasının,
uygulamada aktif istihdam politikalarıyla birlikte yürütülmesiyle işsizlere yeni beceriler kazandıracak
eğitim programları ve istihdam danışmanlığı hizmetleri de verilmektedir. İşsizlik sigortasının
finansmanı, genelde işçi, işveren ve devlet tarafından ödenen primlerle sağlanır. İşsiz kalanlara son
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aldıkları ücretin %45’inden daha düşük olmayan işsizlik sigortası ödemesi, ülkeden ülkeye farklılık
gösteren sürelerde gerçekleştirilir (Biçerli, 2007).
İşsizin, işsizlik sigortasından ya da yardımından yararlanma koşulları arasında; aktif olarak iş
aramak, uygun işi kabul etmek veya aktif istihdam programlarına katılmak yer alır. İşsiz, aktif istihdam
programlarına katılmazsa işsizlik ödemeleri azaltılır, belirli bir süre durdurulur ya da kesilir. Buradan
anlaşılacağı üzere, işsizlik ödemeleri ile aktif istihdam programları arasında kurulan ilişkiler, işsizlerin
bu programlara katılmalarını desteklemekte veya onları bu programlara katılmaya zorlamaktadır.
Gelişmiş ülkelerde işsizlik ödemeleri ile aktif istihdam politikaları arasında kurulan bağ
zayıflamak
yerine güçlenmektedir. Bu çerçevede, işsizlik ödemeleri sisteminden aktif istihdam politikalarına
geçişten çok, bu iki tür politikayı oluşturan programların birbirine eklendiği görülmektedir (Kapar,
2005).
İşsizlik sigortasıyla iki temel amaç sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçların başında işsizin ve
ailesinin uğrayacağı maddi ve manevi zararları minimum düzeyde tutarak toplumdaki sosyal dengeyi
bozucu sonuçları ve suç eğilimini önlemek gelmektedir. İşsizliğin doğuracağı zararların tazmin
edilmesinin bir başka olumlu sonucu da işsizlerin iş ararken daha seçici olmalarının sağlanmasıdır.
İşsizlik zararlarının tazmin edilmediği durumlarda, işsizler bir an önce iş bulma isteğiyle niteliklerine
uymayan işleri kabul edebilmektedirler. Bu durumda ekonominin üretim açısından kaybı azalsa da
devam edecektir. Buna karşın işsizlik süresinde sigorta ile desteklenen işçinin niteliklerine uygun iş
buluncaya kadar iş aramaya devam etmesi, ekonomik etkinlik açısından daha iyi sonuçlar verecektir
(Biçerli, 2007).
Optimum işsizlik sigortasının miktarı ve süresi, oldukça hassas ve üzerinde belli bir uzlaşma
sağlanamamış bir konudur. Literatürde, işsizlik sigortası ile işsizlik arasında açık bir pozitif ilişki tespit
edilmiştir (Yavan, 1997). Bu sebeple, işsizlik ödeneğini hak edişin çeşitli ön koşullarının yanı sıra,
bireyleri çalışmamaya teşvik ederek işsizliği artırmamak için işsizlik ödeneğinin miktarının ve ödeneğin
alınacağı sürenin de bazı sınırları bulunmaktadır. Ödeneğin miktarına konulan sınırlarla işsiz kalan
sigortalıya minimum düzeyde bir yaşam standardı verilmesi amaçlanmaktadır. Ödeneğin süresinin de
belli olmasıyla sigortalıya bu süre içinde yeni iş bulması için fırsat verilmekte ve süre kısıtlılığı ile
sigortalının yeni iş bulmaktan ve/veya bulduğu işe başlamaktan kaçınmasının önüne geçilmeye
çalışılmaktadır (Uğur, 2011). Bu durumun sebebi, işsizlik sigortasından alınacak desteğin ülkelerin
ekonomik imkânlarına göre, olması gerekenden yüksek düzeylerde teşekkül ettirilebilmesidir. İşsiz
bireyin işsizlik sigortası ödemesiyle, çalışarak elde ettiğine yakın bir yaşam konforunu sağlaması
halinde istihdama geri dönüş de güçleşmektedir. Bazı ülkelerin işsizlik ödemeleri, bireyin son çalıştığı
işteki ücretinin %80’ini bulabilmektedir. Böyle bir durum, işsizlik sigortası fonunu aşındıracağı gibi
işsizlerin rezervasyon ücretlerini de artıracaktır. Rezervasyon ücretlerin artması, işsizlerin iş kabul
etmede daha seçici davranmalarına ve dolayısıyla işsizlik sürelerinin uzamasına neden olmaktadır.
Diğer bir deyişle, işsizlik sigortası uygulamasıyla pasif anlamda işsizlikle mücadele edilmesi
amaçlanırken uygulamanın kendisi, “işsizlik tuzağı” oluşturarak işsizliğe yol açabilecektir (Biçerli,
2007).
Bu yaklaşım doğrultusunda, günümüzde dünyanın en büyük ekonomilerinden olan AB’ye
bakıldığında, birlik üyesi ülkelerin işsizlik tehdidi yaşadıkları görülmektedir. AB’nin takip ettiği
istihdam politikaları ve sosyal koruma sistemleri, işsizlik olgusundan uzun süreli işsizlik olgusuna geçişi
büyük ölçüde açıklamaktadır. AB’nin, işsizlik süresince gelir kaybını telafi eden iyi bir güvence sistemi
bulunmaktadır. Ancak bireylere yönelik, pasif yapıda bir gelir sağlama politikası uygulandığından
bireyler; uzun süreli işsizlik girdabına girinceye kadar beklemekte ve bu sürede onlar için somut
önlemler alınmamaktadır (Zengingönül, 2003).
Ekonomilerde düşük konjonktür dönemlerinin bir özelliği olan talep daralması sorununun
işsizliğe yol açtığı bilinmektedir. İşsiz kalarak gelirini kaybeden bireyin tüketim talebini oluşturan
faktörler; varsa aile içinde eşin, çocukların veya büyüklerin elde edecekleri gelirlere ortak olmak ve
ihtimalen akraba, eş, dost vb. yakın çevreden yapılabilecek gelir aktarımları şeklinde ifade edilebilir. Bu
gelir aktarımlarının oldukça kısıtlı düzeylerde sağlanabileceği hatta hiç sağlanamayacağı olasılığı da
göz ardı edilmemelidir. Böyle bir durumda işsiz bireyin tüketim talebi oldukça azalacak hatta sıfıra
doğru düşebilecektir. Tablo, bireysellikten çıkarılarak büyük perspektifte değerlendirildiğinde toplam
talepte yaşanan düşmenin, üretimin ve istihdamın azalmasına sebep olacağı aşikârdır. İşsizlik sigortası,
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işsiz bireyin kısmen de olsa talep düzeyini korumasını sağlayarak üretimin ve dolayısıyla istihdamın
daha da azalmasını önlemektedir.
İşsizlik sigortası; hem sosyal güvenlik programının bir parçası hem de istihdam politikalarının bir
unsuru olarak ele alınacak önemde bir uygulamadır. Bu niteliği ile işsizliğin telafi edilmesi, sosyal
güvenlik mevzuatıyla birlikte işgücü mevzuatını da ilgilendirmektedir (Özkaplan, 1994).
13.2.2.2.İşsizlik Yardımı
İşsizlik Sigortasına benzer bir başka uygulama ise henüz bizim mevzuatımızda yer almayan
“İşsizlik Yardımı”dır. Bağımsız biçimde uygulanan bu yardımlar, işsizlik sigortasını tamamlayıcı
niteliktedir (Saraç, 2011). İşsizlik ödemeleri içinde bulunması dolayısıyla literatürde işsizlik sigortasıyla
çokça karıştırılan işsizlik yardımları, primsiz olması ve finansmanının genellikle devletlerce
karşılanması özellikleriyle işsizlik sigortasından tamamen ayrılmaktadır.
Sosyal sigortalar, sosyal güvenlik sisteminin primli aracıdır. Başka bir deyişle, işsizlik
sigortasından yararlanmaya hak kazanabilmek için mevzuatta öngörülen süre içinde bir işte çalışılıp yine
mevzuat hükümlerince öngörülen prim ödeme koşullarının yerine getirilmesi gereklidir. Oysaki
herhangi bir işte çalışmadığı için sigorta kapsamında bulunmayan ve bu nedenle prim ödemeyenler ya
da sigorta kapsamında yer almakla birlikte hak etme koşullarını yerine getiremeyenler, işsizlik sigortası
yardımından yoksun kalacaklardır. Bu durumdakilerin, kurulu sosyal güvenlik sisteminin primsiz bir
aracı olan sosyal yardımlardan ve sosyal hizmetlerden yararlanabilmeleri gereklidir (Altan, 2006).
İşsizlik sigortası, işini kaybedenlerin en azından bir süreliğine gelirlerini sürdürebilmeleri için otomatik
olarak devreye giriyor olsa dahi, bazı ülkelerde bu yardımların kapsamı yetersiz kalmakta ve atipik
işlerde çalışan yeni işsizler gibi gruplar, yardımlardan faydalanma ölçütlerine uygun olamamaktadır
(TİSK 2009).
İşsizlik yardımının özellikleri şöyle belirtilebilir (Andaç, 2010):
- İşsizlik yardımında, işsizlik sigortasından farklı olarak finansman tamamen devlet tarafından
sağlanmaktadır. Bu nedenle işçi ve işverenlerin kuruluşa katkıları genellikle yoktur.
- Yardımdan yararlanabilmek için işsiz, gelir testine tabi tutularak muhtaçlık, fakirlik durumu
araştırılmaktadır.
- Yardımdan yararlanma süresi, bazı istisnalar dışında, belirli bir zamanla sınırlandırılabilmekte
veya muhtaçlık durumu devam ettiği sürece yardım yapılabilmektedir.
- İşsizlik yardımı karşılıksızdır. Genel bütçeye dayalı gelirlerle finanse edilmesi dolayısıyla
devletin sosyal adaleti sağlayıcı, dengeli ve adil gelir dağılımı politikasının bir aracı görevini de görür.
Yükümlülerden toplanan özel veya genel vergilerle desteklenen işsizlik yardımı, “prim-yararlanma”
ilişkisi dışında gerçekleştirilmekte, dolayısıyla üst gelir gruplarından düşük gelir gruplarına bir gelir
transferi sağlanmaktadır. Böylece artan milli gelirden herkesin yararlanmasıyla sosyal refah da
yükselmektedir.
- Yardımdan, aranılan koşullara sahip herkes yararlanabilir. İşsizlik yardımı bir iane, sadaka
şeklinde değil; yasal hak şeklinde fakirlik durumunda olan herkese yönlendirilmektedir.
İşsizlik yardımı, işsizliğin ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik risklerin önlenmesine yöneliktir.
Çalışanlara, işsiz kaldıkları süre içerisinde sınırlı da olsa bir gelir desteği sağlamak adına, genellikle
işsizlik sigortasından yararlanma imkânı bulamayanlar veya işsizlik sigortasından yararlanma sürelerini
tüketenler için uygulanan bir yöntemdir. İşsizlik sigortasının genel şekline bakıldığında; zorunlu
katılıma dayalı, devlet tarafından kurulmuş bir yapı ön plana çıkmaktadır. Buna karşılık, sosyal
demokrat nitelik taşıyan İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da işsizlik sigortası zorunlu değildir. OECD
ülkeleri genelinde işsizlik yardımı, işsizlik sigortasından yararlanılamadığı veya yararlanma hakkının
kaybedildiği durumlarda devreye girmektedir. İşsizlik sigortası uygulamasının bulunmadığı Avustralya,
Yeni Zelanda ve Lüksemburg’da hiçbir ön koşul olmaksızın, işsiz kalanlara işsizlik yardımı
yapılmaktadır. Bu ülkelerde işsizlik sigortası bulunmadığından işsizlik yardımından yararlanma
kolaylaştırılmış, yararlanma süreleri için herhangi bir sınır belirlenmemiştir. İşsizlik yardımından
yararlanmanın herhangi bir koşula bağlanmadığı diğer ülkeler ise Finlandiya, Almanya, İrlanda ve
Birleşik Krallık olarak sıralanabilir. İsveç’te, 6 ay çalışmış olanlarla birlikte,
eğitimini henüz
tamamlayarak işgücü piyasasına yeni girenler için de işsizlik yardımı uygulanmaktadır. Bu yardım,
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kısmi süreli çalışma durumunda dahi ödenmektedir. İrlanda'da da işsizlik yardımı alan bireyin kısmi
süreli bir işte çalışıyor olması veya çalışmaya başlaması, bu yardımı almasına bir engel oluşturmamakta,
sadece yardımın miktarı azaltılmaktadır. (Kılıç, 2012). Fransa’da, işsizlik sigortası olmayan veya yasal
faydalanma süresi dolan bir birey, eğer 25 yaşın üzerindeyse ve kaynağı her ne olursa olsun, hane
halkının toplam geliri belirlenmiş bir sınır değerin altında kalmakta ise o
birey, işsizlik
yardımından işsiz olduğu sürece ve bir süre sınırı olmadan faydalanabilmektedir (Ortega ve Rioux,
2002). Almanya’da işsizlik yardımı sistemi farklı bir özelliğe sahiptir. Bu ülkede iki türlü işsizlik yardım
esası getirilmiştir. Birincisi, ilk defa iş hayatına giren genç işsizlere, karşı karşıya bulundukları maddi
sıkıntılar nedeniyle tamamen devlet tarafından yapılan işsizlik yardımıdır. İkincisi ise işsizlik
sigortasından yararlanabilmek için öngörülen prim ödeme süresini doldurmadan işsiz kalanlara yapılan
yardımdır ki aynı zorunlu işsizlik sigortası sistemine benzemektedir (Andaç, 2010).
Konuya ülkemiz açısından bakıldığında, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının katı
olduğu söylenebilir. Buna karşın, işsizlik dolayısıyla ödenek alınan sürelerde verilecek mesleki eğitimler
açısından esnek bir görüntü söz konusudur. Bu katılığın geçerli olduğu bir husus da işsizlik ödeneğinden
yararlanan bireyin kendisine önerilen işi kabul etme zorunluluğudur. Bireyin işi kabul etmemesi halinde
işsizlik ödeneğinin tamamı kesilmektedir. Türkiye'de, OECD ülkelerindekine benzer şekilde doğrudan
“işsizlik yardımı” adı altında herhangi bir uygulama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, işsizlik yardımı
kapsamında değerlendirilebilecek çeşitli yardımlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediyeler gibi çeşitli kamu
kuruluşları tarafından da işsizlere ve yoksullara “sosyal yardım” adı altında ayni ve/veya nakdi
yardımlar yapılmaktadır. İşsizlik yardımı konusunda işgücü ve işsizlerle ilgili hizmetleri bünyesinde
bulunduran İş Kur'un istihdam garantili işgücü eğitim kursları, engellilere, hükümlülere/eski
hükümlülere ve işsizlik ödeneği alanlara yönelik düzenlediği işgücü eğitim kursları ve toplum yararına
çalışma kursları mevcuttur (Kılıç, 2012).
İşsizlik ödemeleri içinde yer alan işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı uygulamaları, istihdamı
engelleyebilecek bazı olumsuzlukların nedeni olabilmektedir. İşsizlere minimum bir yaşam standardı
sunmayı amaçlayan işsizlik yardımları uygulaması, işsizlik sigortasındaki gibi işsiz kalmayı kişiler
açısından cazip hale getirebilme riskini taşımaktadır. Dolayısıyla pasif istihdam politikalarının başarılı
olabilmesi için; işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı olarak sunulan işsizlik ödemelerinin çalışma ile elde
edilebilecek gelirden hissedilir derecede düşük tutulması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca
ödemelerin, bireyi aktif iş aramaya teşvik etmek amacıyla makul bir süre sonunda azaltılması ve nihayet
istihdam kurumlarınca önerilen işin birey tarafından kabul edilmemesi durumunda da dondurulması,
uygulamanın başarı şansını artıracaktır. Buna karşın; bazı ülkelerde işsize sınırlı sayıda iş önerisi
reddetme hakkı verilmekte, belirlenen sayının aşılması durumunda işsizlik ödemeleri önemli ölçüde
düşürülmekte veya kesilmektedir. Bu tür bir uygulamanın varlığı, işsizlik ödemelerinin rezervasyon
ücretini artırması bir yana, azaltması yönünde bir baskı oluşturacağı da söylenebilir (Biçerli, 2007).
13.2.2.3.Çalışma Paylaşımı
İşsizlikle mücadele kapsamında uygulanabilecek farklı politikaların iki uç seçenek arasında yer
aldıkları görülmektedir. Bu uçların birinde çalışma hayatına girişi ertelemek, diğerinde ise çalışma
hayatından çıkışı çabuklaştırmak yer almaktadır. İlk politika, gençleri okul sisteminde daha uzun süre
tutmakla yürütülürken ikincisi, yaşlı işçilerin piyasadan çıkışını hızlandırarak işsizler için yeni işler
açılması esasına dayanmaktadır. İşsizliğin işgücü arzı azaltılarak düşürülmesinin hedeflendiği ikinci
politikaya “çalışma paylaşımı” denilmektedir. Çalışma paylaşımı, tam gün çalışmayı gerektiren bir işin
yerine getirilmesinde sorumlulukların ve karşılığında elde edilen kazançların en az iki kişi tarafından
paylaşılması olarak tanımlanabilir. İşsizlik sorununa bir çözüm olarak mevcut kıt istihdam olanaklarını
daha geniş bir kitleyi içerecek şekilde yeniden dağıtma amacını taşıyan ve kısmi süreli çalışmanın özel
bir türü olarak ele alınan çalışma paylaşımının en önemli özelliği; işin durmaksızın sürdürülmesini
sağlamak koşuluyla, iş süresinin işçi tarafından belirlenebilmesidir. Ayrıca çalışma paylaşımına giren
işçilerin ekip oluşturması ve birbirlerinin yerini alma borçlarının bulunması da kavramın diğer
özellikleridir (Özel, 2006; Biçerli, 2004b).
Çalışma paylaşımı politikası uygulamada iki şekilde yürütülmektedir. Politikanın birinci türünde;
emekliliği yaklaşan çalışanlar, zamanından önce emekliye ayrılarak bunlardan boşalan yerlere işsizler
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istihdam edilmektedir. Böylece işsiz sayısı azaltılmaya çalışılmaktadır. İkinci türünde ise çalışma
süreleri kısaltılarak ve fazla mesai yaptırma imkânları zorlaştırılarak mevcut işlerin daha fazla işçi ile
yapılması sağlanmakta, bu şekilde işsizler için yeni işlerin açılmasına çalışılmaktadır. Gelişmiş
ülkelerde 1970’lerin ortalarından itibaren artan işsizlik oranları, ekonomilerin durgunluktan
çıkamamaları, sendikaların bu konudaki baskıları ve ülkelerin yüksek refah düzeylerine ulaşmış
olmaları işsizlikle mücadelede çalışma paylaşımını önemli bir araç haline getirmiştir. Çalışma
sürelerinin kısaltılması uygulamasında, fazladan iş alanı oluşturmak için mevcut işgücünün çalışma
süreleri kısaltılır. Uygulamanın temel dayanağı, işgücünün çalışma süresi kısaldığında firmaların üretim
düzeyini korumak ve arttırmak için daha çok işçi istihdam edecekleridir. Böylelikle, ekonominin kısa
süreli durgunluk dönemlerinde istihdamın istikrarlı olması sağlanacaktır. İşletmenin durgunluk
dönemlerindeyse işverenlerin, işçileri işten çıkararak canlanma dönemlerinde tekrar işe alma
esnekliğine sahip olmaları, oluşacak işe alma/eğitme maliyetlerinden tasarruf sağlayacağı gibi işten
çıkarılmanın işçiler üzerinde doğuracağı negatif moral etkisi de önlenecektir. İşletmelere; durgunluk
dönemlerinde işgücü maliyetlerini hızla düşürme, canlanma dönemlerinde ise üretimi hızla arttırma
imkânı sağlayan bu uygulama, ekonominin daha uzun süreli daralma dönemlerinde kitle halindeki işten
çıkarmaları da yavaşlatmaktadır. Burada; kapanma sürecinde bulunan işletmelerde önce çalışma süreleri
kısalmakta, böylelikle uyum süreci uzatılmaktadır. Birey açısından bu şekilde kısa süreli çalışmaya
geçiş, işsizliğe düşmeyi yavaşlatan bir “paraşüt fonksiyonu” vazifesi görürken sosyal açıdan ise sosyal
gerginliği azaltıcı “şok emici” bir fonksiyon icra etmektedir (Biçerli, 2004b; Biçerli, 2004a).
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Yunanca techne (sanat) ve logia (bilmek) sözcüklerinin birleşiminden oluşan teknoloji kelimesi;
bilimsel bilginin üretim sürecine aktarılması, bilgi, organizasyon ve tekniğin entegrasyonu olarak
tanımlanabilir (Smith, 1994; aktaran Çelik; Liddell ve Scott 1980). Geniş anlamda ifade edilecek olursa
teknoloji, bir problemi çözmek için yeni yöntemler aramak, mevcut olan çözüm tekniklerini ilerletmek,
bilimsel bir fonksiyon üretmek, bir amaca ulaşmak için yeni alet, makine, teknik, ustalık, sistem bilgisi
icat etmek, bunları kullanmak ya da ilerletmek olarak tanımlanabilir (Wikipedia, 2014)
Teknolojinin insanoğlu tarafından kullanımı tarih öncesi dönemde ateşin ve tekerleğin bulunması
gibi basit araçlarla doğal kaynakların dönüştürülmesi ile başlamış; matbaanın bulunması, buharlı
makinelerin icadı, telefon, bilgisayar ve internetin keşfi ile büyük ivme kazanmıştır. Şüphesiz
teknolojide ortaya çıkan bu ilerlemeler insanoğlu tarafından sadece barışçıl amaçlarla kullanılmamış;
silah yapımındaki teknik ilerlemeler dünya tarihinde büyük yıkımlara yol açmıştır26.
Söz konusu teknolojik ilerlemeler işgücü talebini azaltıyor mu yoksa yeni iş alanları mı yaratıyor?
Bu sorunun cevabı yaklaşık iki yüzyıldır araştırılmaktadır. Yenilikler bir yandan bazı işlerin yok
olmasına ve işsizliğin artmasına yol açarken öte yandan yeni iş alanları yaratarak istihdamı
artırmaktadır. Örneğin 19.yy’da dokuma fabrikalarındaki makineleşme bir yandan dokuma işçilerinin
işsiz kalmasına neden olurken diğer yandan söz konusu makinelerin yapımı için elektrik ve makine
mühendisliği alanlarında istihdam artışlarına olanak sağlamıştır. Benzer şekilde 21. yy’daki dijital
devrim ile ortaya çıkan internet bankacılığı çok sayıda banka memurunun işini kaybetmesine neden olsa
da kullanılacak bilgisayar programlarının yazılımı bilgisayar mühendisliği alanında yeni iş imkânları
doğurmuştur. OECD tarafından yapılan bir araştırmada teknolojik gelişmelerin 1880’de mevcut işlerin
yarıdan fazlasını ortadan kaldırdığı ancak istihdamı üç kat arttığı sonucuna varılmıştır (Biçerli, 2005,
s.463). Dolayısıyla teknolojik yeniliklerin istihdam üzerindeki etkileri, bu yeniliklerin hangi tür işgücü
üzerinde ve nasıl etkiler ortaya çıkaracağı çalışma ekonomistleri tarafından uzun süre daha tartışılacağa
benzemektedir.
Bu bölümde teknolojik ilerleme kavramı ve yenilik türleri incelenerek teknolojinin istihdam
üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Teknolojik gelişmelerin istihdamın niteliği ve ücretler üzerindeki
etkisi, Türkiye’de teknolojik gelişme ve istihdam konusunu inceleyen çalışmalar bu bölümün diğer altbaşlıklarıdır.

14.1. Teknolojik İlerleme
Teknolojik ilerleme firmalara maliyet avantajı sağlayarak rekabet gücü kazandıran, tüketicilere
daha kaliteli ürünleri daha ucuza satın almalarına olanak sağlayan ve ülkelerin ekonomik büyümesinde
öncü rol üstlenen önemli bir unsurdur. Ekonomik büyüme sürecinde ülkelerin sahip oldukları nitelikli
işgücü, teknolojik altyapı, araştırma-geliştirme (ar-ge) faaliyetlerindeki başarıları ve bilgi-iletişim
teknolojilerini etkin kullanmaları büyük önem taşımaktadır (Göçer, 2013).
Teknolojik ilerleme sürecinin üç aşaması vardır. Bunlar buluş (icat), yenilik ve yayılmadır. Buluş,
ekonomide uygulama potansiyeli bulunan yeni bir düşüncenin oluşturulması olarak tanımlanabilir
(Oğuztürk, 2003). Ülkelerin sahip oldukları patent sayısı, o ülkede gerçekleştirilen buluşların önemli bir
göstergesidir (Göçer, 2013). Bir ülkenin patent sayısı aynı zamanda o ülkenin yenilikçilik potansiyelini
de gösterir. Yenilik ise buluşun ilk ticari uygulama aşamasıdır. Yenilik faaliyetleri, yeniliklerin
uygulanmasına yol açan veya yol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, organizasyonel, finansal
ve ticari adımlardır (Çakır, 2011). Teknolojik ilerleme sürecinde üçüncü aşama ise yeniliğin diğer
işyerleri ve sektörlere yayılmasıdır.
Teknolojik ilerleme aşamalardan yeniliklerin istihdam üzerindeki etkisi son derece önemlidir. Her
yenilik türünün istihdam üzerindeki etkisi farklı olduğu için yenilik türlerini daha yakından incelemek
gerekir. Teknolojik yenlilikler genel olarak dört grupta toplanabilir (Şekil 14.1).

26

EK1’de yer alan Schumpeter’in birbirini izleyen teknolojik değişim dalgaları 1780’lerden günümüze teknolojinin
geçirdiği evreleri detaylı bir şekilde göstermektedir.
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Şekil 14.1. Teknolojik Yenlilikler
Ürün Yeniliği: Tamamen yeni bir ürünün ilk üretimi ya da mevcut bir ürünün önemli ölçüde
değiştirilerek yapılan yenilikler ürün yeniliği olarak adlandırılır. Kameralı ve ekranlı internet gözlüğü,
akıllı telefonlar, nefes alabilen tekstil ürünleri, küresel konumlandırma sistemleri (GPS), start-stop
özelliğine sahip otomobiller ürün yeniliğine örnek gösterilebilir. (Oslo Klavuzu 2005, sayfa 50). Ürün
yenilikleri herhangi bir yeni mal olabileceği gibi yeni bir hizmeti de kapsayabilir. Kiralık araçlar için
eve teslim evden iade sistemi, geniş-bant internet yoluyla video siparişi, bankacılık yoluyla fatura ödeme
sistemleri gibi internet hizmetleri de ürün yeniliği olarak tanımlanabilir. Küçük çaplı değişiklikler ve
iyileştirmeler, rutin yükseltmeler, düzenli mevsimsel değişiklikler (konfeksiyon modelleri gibi) ise ürün
yeniliği olarak kabul edilmemektedir (Gök, 2013).
Süreç Yeniliği: Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin
gerçekleştirilmesidir. Süreç yeniliği; teknikler, teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri
içermektedir. Lazer kesim araçları, otomatik ambalajlama, baskı süreçlerinin dijitalleşmesi, elektronik
bilet kesme sistemlerinin kullanılması, otomatik sesli yanıt sistemleri süreç yeniliklerine örnek
gösterilebilir (Oslo Klavuzu 2005).
Pazarlama Yeniliği: Ürün tasarımı veya ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı
(promosyonu) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir yöntem olarak
tanımlanabilir (Oslo Klavuzu 2005). Yalnızca mağazanın kredi kartı ya da ödül kartı sahiplerinin
yararlanabileceği özel mağaza-içi indirimlerin ilk kez uygulanması, filmlerde veya televizyon
programlarında ürün konumlandırmasının ilk kez kullanımı, temalara göre tasarlanmış mobilya satış
odaları gibi yeni ürün sunum konseptlerinin gerçekleştirilmesi pazarlama yeniliklerine örnek
gösterilebilir.
Organizasyonel Yenilik: Firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış
ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır. Firma faaliyetleri (üretim, finans, strateji
ve pazarlama) için entegre bir izleme sisteminin ilk kez gerçekleştirilmesi, farklı departmanlar
tarafından bilgiye erişim ve bilgi paylaşımının iyileştirilmesi amacıyla çalışma ekiplerinin ilk kez
oluşturulması, üniversiteler veya diğer araştırma organizasyonları ile araştırma işbirliğine girmek
organizasyonel yeniliklere örnek gösterilebilir (Oslo Klavuzu 2005; Gök 2013)

14.2. Teknolojik Yeniliklerin İstihdam Üzerindeki Etkileri
Teknolojik yeniliklerin istihdam üzerinde farklı etkileri söz konusudur.

14.2.1. Ürün ve Süreç Yeniliklerinin İstihdam Üzerindeki Etkileri
Teknolojik gelişmelerin istihdam üzerindeki etkileri analiz edilirken daha çok ürün ve süreç
yeniliklerinin etkileri göz önüne alınmaktadır. Ürün yenilikleri talebi etkilerken süreç yenilikleri daha
çok maliyet yapısını ve arzı etkilemektedir. Şekil 14.2’de ürün ve süreç yeniliklerinin arz ve talep
fonksiyonları aracılığıyla üretim ve istihdam üzerindeki etkileri gösterilmeye çalışılmıştır (Taymaz,
1996, s. 187). Şeklin (a) panelinde ürün yeniliklerinin (b) panelinde ise süreç yeniliklerinin denge üretim
miktarı üzerindeki etkisi gösterilmektedir. Ürün yenilikleri tüketicilerin söz konusu yeni ürüne karşı
ilgisini çekerek talep artışına yol açar. Söz konusu talep artışı Şekil’de talep eğrisinin D1’den D2’ye
kayması ile gösterilmiştir. Talep artışı ise denge üretim miktarını artırır. Şekilde üretim düzeyindeki
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artış Q1’den Q2 düzeyine yükselme ile gösterilmiştir. Üretim artışı ise sonuç olarak işgücü talebini
artırır. Süreç yenilikleri üretim sürecinde kullanılan yeni teknik ve yöntemler nedeni ile maliyetlerin
düşmesine ve arzın artmasına olanak sağlar. Arz eğrisi maliyetteki düşüşler nedeni ile S1’den S2’ye
kaymıştır. Arzda artış ise üretim artışı (Q1’den Q2’ye geçiş) ve istihdam da genişleme anlamına gelir.

Şekil 14.2. Ürün ve Süreç Yeniliklerinin Etkileri

Ürün yeniliklerinin istihdamı artırıcı etkisi yapılan çoğu çalışmada ispat edilmiştir. Buna karşın
süreç yeniliklerinin istihdam üzerindeki etkileri ürün yeniliklerinde olduğu kadar net değildir. Örneğin
Entorf ve Pohilmer (1990) 1984 yılında süreç yeniliklerinin Batı Almanya firmalarının istihdamını
etkilemediğini ancak ürün yeniliklerinin söz konusu firmaların istihdamını arttırdığı yönünde sonuçlara
ulaşmışlardır. Benzer şekilde Harrison vd. (2008) ürün ve süreç yeniliklerinin istihdam üzerindeki
etkilerini ayrıştıran bir model geliştirmişler ve bu modeli Fransa, İspanya, İngiltere ve Almanya için
imalat ve hizmetler sektörlerinde analiz etmişlerdir. Harrison vd. ürün yeniliklerinin istihdam üzerinde
sağladığı artışın, süreç yeniliklerinin istihdam üzerindeki negatif etkisini karşılayacak kadar büyük
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Bazı çalışmalarda ise teknolojik yeniliklerin pozitif etkisinin organizasyonel değişimlerle ilişkili
olduğu ileri sürülmektedir. Greenan (2003), Fransız firmalarından elde edilen büyük çaplı bir
örneklemle organizasyonel değişime ayak uyduran yenilikçi firmaların istihdam artışının daha fazla
olduğunu gözlemiştir (Pianta, 2005).

14.2.2. Teknolojik Yeniliklerinin Firma Düzeyinde İstihdam Üzerindeki Etkileri
Teknolojik yeniliklerinin istihdam üzerindeki etkileri firma, sektör ve makroekonomik düzeyde
farklılıklar gösterebilir27 (Taymaz, 1996, s188). Firma düzeyinde ulaşılan genel sonuç yeniliklerin
istihdamı artırdığı şeklindedir. Firmalar yeni ürünler ve süreçler geliştirirler, bu yenilikler sayesinde
daha hızlı büyürler ve yenilikçi olmayan firmalara göre daha fazla işgücü istihdam ederler (Pianta,
2005).
Diğer taraftan firma düzeyinde süreç yenilikleri üretim girdilerinden tasarruf ettiği için, birim
üretim maliyetlerinin düşmesini sağlar. Daha fazla iş daha az işgücü ile yapılabilir. Süreç yeniliği bu
özelliği ile firmaların işgücü talebini düşürebilir. İstihdamdaki daralmanın boyutu, teknolojik
değişmenin hızı ve yönü, girdiler arasındaki ikame ve işgücünün niteliklerine bağlı olarak değişir.

27

Firma, endüstri ve makroekonomik düzeyde yapılan bazı uygulamalı çalışmaların sonuçları EK 2’de yer
almaktadır.
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14.2.3. Teknolojik Yeniliklerinin Endüstri Düzeyinde İstihdam Üzerindeki Etkileri
Endüstri düzeyinde yeniliklerinin istihdam üzerindeki etkisi firmalar arası rekabete, talebin fiyat
esnekliğine ve sektördeki işgücünün niteliğine bağlıdır (Pianta, 2005). Endüstri düzeyindeki çalışmalar
süreç yeniliklerinin istihdamı azaltırken ürün yeniliklerinin ürün yeniliğine uyum ve yüksek talep artışı
sonucu istihdamı pozitif etkilediğini göstermektedir.
Sektörel düzeyde yeniliklerin istihdam üzerindeki etkisi o endüstrinin piyasa yapısı ile de
yakından ilgilidir. Örneğin yenilikçi firma monopol gücüne sahipse rakipleri yeni ürünü taklit edene
kadar geçecek süre için kârını maksimize etmek amacıyla üretimini kısabilir. Bu durumda yenilik,
istihdamın azalmasına neden olabilir. Öte yandan yenilikçi firma oligopol veya rekabetçi bir piyasada
faaliyet gösteriyorsa piyasa payını rakiplerine kaptırma endişesi ile yenilik sonrası üretimini kısamaz.
Bu durumda ise yeniliğin istihdamı daraltıcı etkisinden söz edilemez.
Sektör talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu mallar üretiyorsa, fiyatlardaki küçük bir düşüş
talebi büyük ölçüde artıracağı için üretim ve istihdamı da önemli oranda artırabilir. (Pianta,
2005;Taymaz, 1996).
Yenilik yapan firma üretim maliyetlerindeki düşüşler sonucu fiyatlarını düşürebilir. Sektör
içerisinde bu düşük fiyatlarla rekabet edemeyen firmaların kapanması ile istihdamda daralma
gerçekleşebilir. İşsiz kalan nitelikli işgücü yenilik yapan firma da çalışma imkânı bulabilirken görece
daha az nitelikli olanlar işsiz kalabilirler.

14.2.4. Teknolojik Yeniliklerinin Makroekonomik Düzeyde İstihdam Üzerindeki
Doğrudan ve Dolaylı Telafi Etkileri
Ekonominin geneli açısından bakıldığında, teknolojik yeniliklerin istihdam üzerindeki etkisi
sektörler-arası bağlantılara ve makro düzeydeki telafi mekanizmalarına bağlıdır. Söz konusu telafi
mekanizmaları üzerindeki tartışmalar Ricardo ve Marks’dan günümüze kadar gelmektedir28. Aşağıda
teknolojik yeniliklerin istihdam üzerindeki olumsuz etkisini dengeleyen telafi mekanizmaları yer
almaktadır.
Düşen fiyatlar aracılığı ile telafi: Yeni teknolojiler üretimin birim maliyetini düşürerek ürün
fiyatlarını düşürür. Bu durum yenilikçi firmaların uluslararası rekabet gücünü, çıktı düzeyini ve
istihdamını arttırır. Fiyatlardaki düşüşle ortaya çıkacak istihdam artışı yeniliklerin ortaya çıkardığı
istihdam düşüşünü dengeleyebilir (Vivarelli, 2007)29.
Yeni makinelerin üretilmesi yolu ile telafi: Süreç yenilikleri sayesinde aynı miktarda ürün daha az
emek kullanılarak üretilmekte olduğundan ortaya çıkacak işsizlik, yeni makinelerin üretilmesi ile
yatırım malları sektöründe ortaya çıkabilecek yeni istihdam olanakları ile telafi edilebilir. Ancak bu
durumda sektör değiştirecek işgücünün gerekli eğitim bilgi ve beceriye sahip olması gerekir (Pianta,
2005).
Geçici kârların artması yoluyla telafi: Geçici kârlar teknolojik yeniliklerin istihdam üzerinde
yarattığı bir başka telafi unsuru olarak görülebilir. Teknolojik yenilikler yeni yatırımların artması ile
geçici karların ortaya çıkmasını sağlar. Söz konusu kârlar ile yeni üretim alanlarının açılması ve
istihdamda artışlar yaşanır.
Para talebindeki düşüş ile telafi: Vivarelli (1995), para talebindeki düşüş ile yeniliklerin istihdam
üzerindeki negatif etkisinin telafi edilebileceğini “Pigou etkisi” ile açıklamaktadır. Bu yaklaşıma göre
süreç yeniliği sonrası gerçekleşen fiyat düşüşleri para talebini azaltır, bu durum faiz oranlarının
düşmesine ve yatırımlardaki artışla istihdamın genişlemesine yol açar (Kelleci, 2003).

28

Tarihsel perspektifte teknoloji-istihdam tartışmalarına ait detaylı bilgi EK 3’de bulunabilir.
Bu düşüncenin gerisinde Say Kanunu yatmaktadır. Rekabetçi piyasa ekonomisinde her arz kendi talebini yaratır
ve teknolojik değişmeler, bu kendi kendine uyum sürecinde önemli yer tutar (Vivarelli, 2007). Fiyat mekanizması
yoluyla istihdamdaki daralmanın telafi edilebileceği düşüncesi, işgücü tasarruf eden teknolojiler sonucu artan
işsizlikten kaynaklanacak toplam talepteki düşüş ile eleştirilmiştir. Ayrıca fiyat mekanizması tam rekabetçi
varsayımlara dayanır. Oysa oligopolist piyasa yapılarında firmalar maliyet düşüşlerine rağmen fiyatları
düşürmeyebilirler (Labini, 1969).
29
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Düşen ücret düzeyi ile telafi: Neoklasik iktisadi düşünceye göre serbest rekabet ve işgücü ile
sermayenin mükemmel ikame edilebilir olduğu durumlarda, teknolojik ilerlemeler sonucu işgücü
talebindeki azalma ücretlerin gerilemesine yol açacaktır. Ücretlerin düşük olması ise bazı firmaların
emek-yoğun teknolojilere yönelmesine yol açabilir ve istihdam da artışlar yaşanabilir30 (Pianta, 2005).
Artan gelirler yoluyla telafi: Keynesyen ve Kaldoryan yaklaşımın ortaya koyduğu bu telafi
mekanizması yukarıdaki ücret yaklaşımına tamamen zıttır. Bu yaklaşıma göre sendikalar teknolojik
ilerlemenin ortaya çıkardığı yüksek kârlardan üyelerinin daha fazla gelir elde etmeleri için çalışırlar.
Yüksek gelir aynı zamanda daha yüksek tüketim harcaması, üretim ve istihdam artışı anlamına gelir31
(Vivarelli, 2007).

14.3. Teknolojik Gelişmelerin İstihdamın Niteliği Üzerindeki Etkisi: Beceri Yanlı
Teknolojik Değişme Hipotezi
Teknolojik ilerlemelerin işgücü piyasalarındaki etkisi sadece talep edilen işgücü miktarındaki
değişimle sınırlı kalmaz. Teknolojik yenilikler aynı zamanda işgücünün niteliği ve ücret farklılıkları
üzerinde de etkilidir. Teknolojik ilerlemeler bir yandan yeni makine ve teçhizatlarla tamamlayıcılık
özelliği taşıyan yüksek becerili işgücü talebini artırırken, diğer yandan düşük becerili işgücü talebini
azaltmaktadır (Çelik, 2008). Beceri yanlı teknolojik değişme (BYTD) hipotezi olarak adlandırılan bu
yaklaşıma göre teknolojik ilerlemeler becerikli işgücü lehine ücret farklılıklarının da artmasına neden
olur (Güven ve Turanlı, 2014).
Teknolojik ilerlemelerin düşük eğitimli işgücü üzerindeki olumsuz etkisi dışlanma etkisi
(crowding out) ile açıklanabilir. İşsizliğin yüksek olduğu ve yüksek eğitimli işgücü miktarının bu
işgücüne uygun açık işlerden fazla olduğu durumlarda, iş arama ve iş rekabeti yüksek becerili işgücünü
basit işlere yönlendirebilir. Bu durumda düşük eğitimli işgücünün yapabileceği işler yüksek eğitimli
işgücü tarafından yapılır ve düşük eğitimli işgücü yüksek eğitimli işgücü tarafından dışlanabilir (Galbis
ve Sneessens, 2004:22 Aktaran, Çelik 2008). Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora
derecesine sahip kişilerin taksi şoförlüğü yapması bu duruma örnek gösterilebilir.
Beceri yanlı teknolojik değişme hipotezini destekleyen birçok çalışma mevcuttur. Örneğin
Acemoğlu, (2002) ABD’de 1970’lerde başlayan ücret farklılıklarında eğitimin ve deneyimin önemini
vurgulamıştır. Acemoğlu, bu çalışmasında 1979-1995 yılları arasında üniversite mezunlarının
ücretlerinin lise ve dengi okul mezunlarına oranla %25 daha fazla arttığını göstermiştir. Benzer şekilde
Baltagi ve Rich (2005) ABD için 1959-1996 yıllarında imalat sanayinde üretimde ve üretim dışında
çalışanların ücret değişimlerini incelemişler ve üretim dışında çalışan yüksek eğitimli beyaz yakalı
işgücünün ücretlerinin üretimde çalışan mavi yakalı işgücünün ücretlerine oranla çok daha hızla arttığını
göstermişlerdir.32 Benzer şekilde Tablo 14.1’de seçilmiş ülkelerde zaman içerisinde düşük becerili
işgücünün işsizlik oranının hızla arttığı görülmektedir.
Tablo 14.1. Seçilmiş Ülkelerde Düşük Becerili İşgücünün İşsizlik Oranı
Düşük Becerili İşgücünün İşsizlik Oranı
1970-79

1980-89

1990-99

2011

Belçika

0,7

2,7

6,2

12,1

Fransa

1,6

8,5

11,3

12,9

Almanya

2,7

7,2

7,8

13,9

İngiltere

1,4

7,4

6,5

11,0

ABD

2,5

3,4

5,1

10,2

30

Ücret mekanizması ile yeniliklerin istidamı daraltıcı etkisinin telafi edilmesi Keynesyen efektif talep yaklaşımı
ile çelişmektedir. Ücretlerdeki düşüşler her ne kadar işgücü talebini artırsa da, diğer taraftan toplam talepte
düşüşlere yol açar. Toplam talepteki daralma firmaların düşük kar beklentisi nedeni ile uzun dönemde
yatırımların ve emek talebinin daralmasına yol açar (Vivarelli, 2007).
31
İşgücü piyasasındaki kurumsal değişimler sonucunda sendikaların eski güçlerini yitirmeleri bu telafi
mekanizmasının etkisini zayıflatmaktadır.
32
BYTD hipotezi ile ilgili daha ayrıntılı literatür Güven ve Turanlı (2014)’de bulunabilir.
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Kaynak: Galbis (2006): Aktaran Çelik (2008) ve OECD (2013)

14.4. Türkiye’de Teknolojik Gelişme ve İstihdam
Teknolojik yeniliklerin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini Türkiye için inceleyen çalışmalar da
mevcuttur. Bu çalışmalardan en eskisi Şiir Erkök’e aittir. Erkök (1978) teknolojik gelişmelerin istihdam
üzerindeki etkilerini basım sanayi örneği için incelemiştir. Basım sanayi teknoloji ilerlemelerin yoğun
yaşandığı, sermaye malları ile emek arasında ikamenin yüksek olduğu bir sanayi dalı olduğu için
seçilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre basım sanayindeki teknolojik gelişmeler üretim sürecini
hızlandırmıştır. Daha kısa zamanda daha çok baskı yapılmaktadır. Son yıllara gelene kadar baskı
sürecindeki aşamaların artmasının işgücü talebini artırdığı, buna karşın son yıllarda teknolojik
gelişmelerin daha çok dizgi teknikleri ile uğraşan uzman işçilerin yerini tutar nitelikte olduğu
gözlenmiştir.
İkinci çalışma Erol Taymaz’a aittir. Taymaz (1996)’da 1985-1992 döneminde Türkiye imalat
sanayinde teknolojik değişmenin istihdam üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar,
teknolojik değişimin33 istihdam üzerindeki doğrudan etkisinin negatif olduğunu, üretim artışı kanalı ile
dolaylı etkisinin pozitif olduğunu ve % 1’lik bir teknolojik değişmenin, üretimi % 0.71 arttırarak,
istihdam üzerinde % 3.24’lük bir artış yarattığını göstermektedir. Taymaz’a ait diğer bir çalışmada
(2001) ise Türkiye imalat sanayinde ürün ve süreç yeniliklerinin istihdam üzerindeki etkileri 1993-1997
dönemi için incelenmiştir. Sonuç olarak, ürün yeniliklerinin istihdamı artırdığı, buna karşın süreç
yeniliklerinin ise istihdam üzerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Üçdoğruk (2006)’da ise Türkiye imalat sanayinden elde edilen verilerle 1995-1997 ve 1998-2000
yılları arasında ürün ve süreç yeniliklerinin istihdam üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmadan elde
edilen sonuçlar ürün ve süreç yeniliği yapan firmaların istihdam büyüme hızlarının pozitif olduğunu
göstermektedir.
Ansal (2011) Türkiye imalat sanayinde teknolojik gelişmelerin istihdam üzerindeki etkilerini ele
aldığı çalışmasında, 1980-2001 döneminde teknolojik ilerlemelerin emek üretkenliğini ve toplam
üretimi arttırdığını ancak istihdamı daralttığını belirtmektedir. Kadın istihdamının teknolojik
yeniliklerden daha kötü etkilendiği bu çalışmadan öğrendiğimiz bir başka önemli sonuçtur.
Son olarak teknolojik gelişmelerin Türkiye’de işgücü talebini ne yönde değiştirdiğine bakalım.
Tablo 14.2 eğitim durumuna göre işgücünü göstermektedir. İşgücüne katılımın büyük bölümü lise-altı
eğitimlilerden oluşmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke için bu durum şaşırtıcı değildir.

33

Bu çalışmada kullanılan teknolojik yenilik değişkeni, her bir imalat sanayi alt sektörü için (4-haneli sanayiler)
yazar tarafından hesaplanmış teknik değişim hızıdır.
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Tablo 14.2. Eğitim Düzeyine Göre İşgücü Durumu (%) 1988-2013
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Okur-yazar
olmayanlar
16.68
15.62
14.97
14.08
11.73
8.78
9.36
10.04
9.65
8.55
8.63
8.62
8.60
8.34
7.26
6.79
5.93
5.20
4.90
4.52
4.31
4.40
4.49
4.50
4.26
4.13

Lise-altı
eğitimliler
68.31
69.96
68.47
70.43
71.12
70.33
69.73
68.56
67.77
67.85
66.96
66.68
65.28
65.00
63.96
62.85
61.73
60.79
59.92
59.18
58.94
58.98
59.26
58.68
57.21
56.36

Lise ve dengi
meslek liseleri
10.08
9.63
11.00
10.40
11.75
14.02
13.88
14.84
16.12
16.27
16.50
16.44
17.29
17.67
18.68
19.25
20.87
21.73
22.08
22.48
22.04
21.35
20.43
20.07
20.26
20.46

Yükseköğretim
mezunları
4.49
4.43
5.18
4.71
4.94
6.22
6.47
6.13
5.99
6.80
7.14
7.56
8.83
9.00
10.10
11.10
11.46
12.28
13.10
13.82
14.72
15.27
15.82
16.75
18.27
19.06

Kaynak: TÜİK (2014), Hanehalkı İşgücü Anketleri
Konumuzla asıl ilgili olan zaman içerisinde dört farklı eğitim grubundan okur-yazar olmayanların ve
lise-altı eğitimlilerin işgücündeki oranlarının hızla azalırken lise ve dengi meslek liseleri ile yüksek
öğrenimlilerin payının hızla artmasıdır. Kuşkusuz söz konusu gelişmede teknolojik ilerlemelerin payı
çok büyüktür. Bu durum yukarıda bahsedilen beceri yanlı teknolojik değişme hipotezini destekler
niteliktedir.
Teknolojik ilerlemelerin istihdam ve reel ücretler üzerine etkileri konusunda iki yüzyılı aşan
süredir farklı fikirler ileri sürülmektedir. On sekizinci yüzyılın sonlarında James Steuart (1966) yeni
makinelerin yapımının ve ürün fiyatlarındaki düşüşlerin olumlu yanlarına değinmesine rağmen, hızlı
makineleşmenin işsizlik üzerindeki olumsuz etkisinin giderilmesinin zorluğuna dikkat çekmiştir.

Adam Smith (2006), makinelerin icadı ve işbölümü arasında bir ilişki kurmuş ve teknolojinin
emek tasarruf edici etkisi üzerinde durmuştur. Smith’e göre makineler emek üretkenliğini
artırarak harcanan emeği azaltırlar. Daha fazla mal daha az emekle üretilir. Jean Baptiste Say
(1964), piyasaların uyum süreci hususunda daha az kuşkuya sahipken Thomas Malthus (1964),
İngiltere’deki güçlü talep dinamiklerini göz önünde bulundurarak teknolojinin pozitif etkisi
üzerinde durmuştur (Pianta,2005).
Ricardo (1951) ise ekonominin teknolojinin olumsuz etkilerini telafi edebileceğini ileri
sürse de “Makineler Üzerine” adlı bölümünde teknolojik gelişmenin işçi sınıfı aleyhine
sonuçlar doğuracağını söylemektedir. Ricardo’ya göre makineleşme malların üretiminde
gerekli işgücü miktarını azaltarak fiyatların düşmesini sağlar. Fiyat düşüşleri toplumun reel
gelirinin artması demektir ve bu durum toplumun geneli açısından olumludur. Öte yandan
Ricardo, makine ve emeğin mutlak olarak rekabet ettiğini, bu rekabeti makineler, toprak
sahipleri ve sermayedarlar kazandıkça işçilerin kaybedeceğini ileri sürer.
Telafi teorisinin en açık eleştirisi makineleşmeyle işçilerin meslek, yetenek, ücret ve işleri
üzerindeki kontrollerini kaybedeceklerini belirten Karl Marks tarafından yapılmıştır
(Pianta,2005). Kapital adlı eserinin 31. Bölüm’ünde Marks teknik ilerlemelerin hızla işgücünün
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yerini alması ile işsizliğin artacağını belirtir. Yüksek işsizlik daha düşük ücretlere ve işgücü
üzerinde daha güçlü kontrole yol açar.
Schumpeter (1968)’e göre teknolojik gelişme; icat, yenilik ve yayılma biçiminde gelişen
ve sonuçta “yaratıcı yıkıma” neden olan bir süreçtir (Ardor ve Varlık, 2009). Yaratıcı yıkım
yeni fikirlerin ve anlayışların eskilerin yerini aldığı ve onların yerine kullanıldığı süreç olarak
tanımlanabilir (Nolan ve Croson, 1995). Schumpeter’e göre yenilik süreci bazı firmaları rekabet
aracılığıyla ortadan kaldırırken yeni ürünleri, yeni teknikleri ve yeni organizasyon biçimlerini
ortaya koyan yeni firmaları ortaya çıkarır. Yenilikleri gerçekleştiren girişimci ise ekonomideki
mevcut dengeyi bozmakta, var olan yapıları tehdit etmekte ve ekonomik gelişmeyi harekete
geçirmektedir (Basılgan, 2011). Schumpeter’i temel alan büyüme modellerinde yaratıcı yıkımın
hızlı teknolojik ilerlemeler nedeni ile becerileri hızla demode hale getirerek işsizlik artışına
neden olacağı savunulmaktadır (Çelik, 2008).
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