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SUNUŞ

Asgari ücret, tüm çalanlar, özellikle de içiler için, kabul
edilebilir bir hayat standardn garanti etmenin, yoksullukla
ve gelir dalm eitsizlii ile mücedelenin, dolaysyla toplumsal snar arasndaki uzlamay salamann en önemli
araçlarndan birisidir.
çilerin emei, piyasada kendiliinden oluan bir ücret düzeyinde olmaya, çalanlar, asgari geçim seviyesinin altnda,
açlk ve sefalet snrnda yaamaya mahkum braklamaz. Bunun yarataca sorunlar toplumsal huzursuzlua yol açar. Bu
yüzden asgari ücretin belirlenmesi çou zaman vazgeçilmez
bir zorunluluktur. Amac içiye sadece zyolojik ihtiyaçlarn
deil, sosyal ihtiyaçlarn da karlamaya yetecek, asgari bir
hayat seviyesi salamak olan asgari ücretin tespitinde emei ile çalan her bireyin insanca yaamn salayacak koullar
dikkate alnmaldr. Bu bakmdan asgari ücretin hangi tutarda
ve nasl belirlenecei konusu önem tar.
nsan Haklar Evrensel Bildirgesi’nde belirtildii gibi; “herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yarar ve gerekirse
her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmi bir yaam
salayacak adil ve elverili bir ücrete hakk vardr.” Avrupa
Sosyal art’nda taraf devletler, “adil bir ücret hakknn etkili bir biçimde kullanlmasn salamak amacyla; çalanlarn
kendilerine ve ailelerine iyi bir yaam düzeyi salayacak ücret
hakkna sahip olduklarn tanmay” taahhüt etmektedirler.
Ülkemizde ise asgari ücretin hesaplanmasnda içinin sadece
kendi ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadr. Üstelik hesaplanan asgari ücretten gelir vergisi, sosyal güvenlik pay vb.
5

kesintiler yapldktan sonra kalan içiye ödenmektedir. Asgari ücretliler herhangi bir ayrma tabi tutulmadan tüm mükelleer gibi vergilendirilmektedir. Oysa vergi adaleti yüksek
gelirliden yüksek, düük gelirliden düük vergi alnmasn gerektirir. Ücret bir emek geliri olarak, vergilendirmede “ayrma
ilkesi” gereince, sermaye gelirine kyasla daha düük oranda
vergilendirilmelidir.
Bu çalmada, Gazi Üniversitesi öretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Fetullah Akn, asgari ücret ile ilgili tarihsel deneyimlerden
ve asgari ücret-gelir dalm ilikisinden yola çkarak asgari
ücretin vergi d braklmas konusundaki kirlerini bizimle
paylamaktadr.
Asgari ücret tartmalarna katk salamasn temenni ederiz.

TÜRK-
Yönetim Kurulu
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GİRİŞ

Tarihsel olarak kapitalist sisteme müdahaleyi gerekli klan
ilk uygulama emek piyasasnda balamtr. Çünkü sistemde
ortaya çkan en büyük arza emek piyasasnda ba göstermitir. Bir mecburiyet olarak devletin siteme müdahalesi “asgari ücretin tespiti” ile kendini sürdürmütür. Bu müdahaleler
vahi kapitalist sistemin insanilemesine ve yaanr bir sistem
haline dönümesine yol açmtr. Bu bakmdan asgari ücretin,
çalann ücretini ekonomik ve sosyal olarak insanca bir hayat sürdürecei seviyede tespit edilmesinin olmazsa olmaz bir
artdr. Asgari ücretin bu anlaytan farkl olarak tespiti, sistemin tekrar vahilemesine ve dejenere olmasna yol açacaktr.
Bu çalmada, özellikle Türkiye’de, asgari ücretle dolayl da
olsa bal olarak ortaya çkan ekonomik ve sosyal problemlere deinilmitir. Bu problemler, gelir dalm eitsizlii, vergi
adaletsizlii, ücretli kesimin vergi yükü yakseklii, kayt d
ekonominin boyutlar, ücretli kesimin milli gelir içindeki paynn düüklüü, yoksulluk v.s. gibi konularn yaratt ekonomik ve sosyal boyutlar incelenmitir. Asgari ücretin vergi d
braklmasnn, böylece bir miktar yükseltilmesinin, bütün bu
problemlerin çözümüne önemli katklar salayaca hususlar
analiz edilmitir.
Kapitalist sistemin ya da piyasa ekonomisinin yaratt bu
sosyal ve ekonomik problemlerin, gelir dalmndaki dengesizliklerin giderilmesi için, ksaca birinci bölüüme kamu ekonomisi araclyla müdahale edilerek yeniden ikinci bölüüm
ile ancak bir takm iyilemeler ve düzenlemeler salanabilir.
kinci bölüümün araçlarndan birincisi vergilendirme sistemi
ile salanrken, ikinci srada ise asgari ücretin tespiti gelmekteri. Asgari ücretin doru bir ekilde tespiti ikinci bölüümün
7

önemli araçlarndan biri durumundadr ve bölüümün adil
gerçeklemesinde önemli bir fonksiyona sahiptir. Asgari ücretin bu yapsndan dolay, vergi d braklmasnn da önemi
çok büyüktür.
Asgari ücretin vergi d braklmas iki ekilde mümkün
olabilmektedir. Birincisi asgari geçim indiriminin asgari ücretten kesilen vergi kadar artrlmasdr. Bu, Bakanlar Kurulu
Kararyla salanabilir. kincisi ise, asgari ücret kanununa bir
madde eklenerek, yalnz ücretli kesim için asgari ücret vergi
d braklabilir.
Asgari ücretin vergi d braklmas durumunda devletin
toplam vergi kayb sanld kadar yüksek deildir. Ayrma ilkesi gerei, asgari ücretin bir ksm zaten vergi d braklm
durumdadr, asgari geçim indirimi kadar bir miktar ücrete ilave edilerek vergi miktar düürülmektedir.
Ücretliye ödenen asgari geçim indirimi ücretlinin ödedii
vergi miktarndan düürülerek ödenen net vergi miktar bulunur. Ücretlinin medeni hali ve çocuk saylarna bal olarak
asgari geçim indirimi miktar da deimektedir. Ücretlilerin
medeni hali ve çocuk saylarna göre asgari geçim indirimi düüküldükten sonra, ödedikleri vergi miktarlar bulunur.
2009 ylnda çalanlarn saylar Sosyal Güvenlik Kurumundan alnmtr. Buna göre 2009 ylnda 2.241.418 memur
statüsünde, 9.030.202 içi statüsünde sigortal olarak çalmaktadr. Bu içilerin %43’ü olan 3.900.147 kiisi asgari ücretli olarak çalmaktadr. SGK’na bal sigortal çalanlarn toplam
says 11.271.620 kiidir. Metinde ayrntl olarak görülecei
gibi, 2009 yl için, kiinin medeni durumuna ve çocuk saysna
göre, birinci alt ayda, kii bana aylk ödenen net vergi, aylk
ödenen toplam vergi ve ikinci alt ayda, asgari ücret artrldktan sonra, yine ayn ekilde kii bana aylk ödenen net vergi,
aylk ödenen toplam vergi hesaplanmtr. Her iki dönem için
hesaplanan asgari ücretlilerin ödedii vergi miktar toplana8

rak 2009 yl için ödenen vergi miktar deerine ulalmtr.
Buna göre toplam ücretli kesimin 2009 ylnda asgari ücretten ödedii vergi miktar 2.685.684.168 TL’dr. Görüldüü
üzere bu miktar çok yüksek bir rakama tekabül etmiyor. Bu rakam genel bütçe gelirlerinin %1,3’ü kadardr. Vergi gelirlerinin
% 1,6’s, gelir vergisinin % 7’si, ücretli kesimin toplam ödedii
verginin % 7,6’s kadardr.
Metin içinde ayrntl olarak görülecei gibi, ücretli kesimin
2009 ylnda ödedii toplam vergi miktar 35.090.454.000 TL.
ile toplam gelir vergisinin % 62’sine tekabül etmektedir. Bu
ekliyle ücretli kesimin vergi yükü çok ar olmaktadr. Toplam milli gelirin % 26’sn elde eden ücretlilerin gelir vergisi
pay, % 62 iken, toplam milli gelirin % 51’ni alan ücret d
gelirlerin gelir vergisi pay % 38’dir.
Asgari ücretin vergi d kalmas durumunda, yani 2009 yl
için asgari ücretlinin ödedii 2.685.684.168 TL’s vergi olarak
alnmad takdirde, devletin bu kadar vergi kaybnn yannda, ücretlilerin ödedii gelir vergisinin % 62’lik vergi oran % 60’a
inecek, vergi adaletinde ufakta olsa bir düzelme olacaktr.
veren açsndan igücü maliyeti de çok yüksektir. Türkiye
statistik Kurumu’nun 2008 yl için yapt aratrmaya göre,
üretimde toplam maliyet içinde içilik pay % 75,4 olarak gerçeklemitir.
2010 yl ikinci yars için bekâr asgari ücretlinin eline net
599,12 TL geçerken, bunun iverene maliyeti 924,01 TL olmaktadr. Baka bir ifadeyle iverenin ödedii asgari ücretin ancak
% 65’i net ücret olarak asgari ücretlinin eline geçmektedir.
Bu açdan baklrsa, asgari ücretin vergi d braklmas ile
igücünün iverene maliyeti de azalm olacaktr.
2010 yl için hesaplamalar yaplmamtr; çünkü bu yl
için toplam vergi haslat henüz belli olmad gibi, bu yl için
SGK’na bal ücretli çalanlarn says da henüz belli deildir.
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1 ASGAR ÜCRET
1.1. Asgari Ücretin Tanm
Asgari ücret tanmn yapmann baz zorluklar bulunmaktadr. Asgari ücretin tespitinde bir yandan içilerin zaruri ihtiyac, dier yandan içilerin ödeme güçleri gibi zaman ve mekana bal devaml deime gösteren kavramlar içermektedir.
Yine iktisadi, sosyal ve kültürel faktörlerin etkisiyle herhangi
bir ülke için geçerli olan asgari ücret tari , baka bir ülke için
ayn baarl sonuçlar vermemekte hatta ayn ülkede asgari
ücret kavramnn zamanla deitii görülmektedir. Dolaysyla asgari ücretin dayand ilkelerin soyut karakteri ve devaml deime halinde bulunmalar yaplmas düünülen tari
güçletirmektedir.
Asgari ücret tari nin unsurlarn dört noktada toplayabiliriz: (Kutal,1969, 4)
1-Asgari ücretin konusunu tekil eden kii bakasna bal
olarak bir ücret karl emeini arz eden ve elde ettii ücretle
geçimini salayan “içi”dir. Bununla birlikte içinin mesleki
ehliyeti, ya, cinsiyeti çalt sektör gibi faktörler asgari ücretin tespitinde rol oynamaktadr.
2-Asgari ücretin amac, içiye sosyal bakmndan uygun asgari bir hayat seviyesi salamaktadr.
Bu unsurda içinin zorunlu ihtiyaçlar yerine “sosyal bakmdan uygun” bir hayat seviyesi kavram tercih edilmektedir. Çünkü zorunlu ihtiyaç daha çok zyolojik asgariyi karlayan bir anlamda kullanldndan içinin manevi ve kültürel
ihtiyaçlarn içine almamaktadr.
3-Asgari ücret mahiyet bakmndan öteki ücret çeitlerinden farkldr. Ücretin tespitinde verimlilik, zaman, karllk,
parça ve i deerlendirilmesi gibi esas alnan faktörler asgari
ücretin tespitinde rol oynamamaktadr. Asgari ücrette içinin
10

emeinden ziyade kiilii ön plana geçirilmekte, onun insan
olma kimliiyle yaayabilecei asgari imkanlara kavuturulmasna çallmaktadr.
4- Asgari ücret gerek içilerin gerekse iverenlerin uymalar zorunlu olan bir ücrettir. Bu ekilde asgari ücretin limiti
altnda iverenlerin bir ücret ödemeleri snrlandrld gibi,
daha düük ücretle içi irade beyannda bulunsa bile hukuk
yönünde bu beyan geçerli deildir.
Bu dört unsur göz önüne alnarak asgari ücret u ekilde
tanmlanabilir:
Asgari ücret, içiye insan hüviyeti sebebiyle sosyal bakmdan uygun bir yaama seviyesi salamaya yönelik ve iverenleri tespit edilenden daha düük ücret ödemekten men eden
mecburi karaktere sahip bir ücrettir.
1.2. Asgari Ücret Fikrinin Douu
18. yüzylda sanayinin ortaya çkmasyla birlikte iktisat da
bir bilim olarak domaya balamtr. ktisat bilimin ilk kurucusu saylan A. Smith, iktisatta tamamen liberal prensipleri
savunmutur. Buna göre iktisadn tabi bir kanunu vardr, o da
yat mekanizmasdr. Fiyat mekanizmas iktisadi hayat tamamen düzenleme gücüne sahiptir. Hangi mallarn kimler için
ve nasl üretileceini yat mekanizmas en iyi salamaktadr.
Fiyat mekanizmas tam ilendiinde iktisadi dengeler de salanm olacaktr. Mal piyasasnda toplam arz ve toplam talebi dengeleyen bu mekanizma, üretim cephesinde de toplam
emek arz ve toplam emek talebini karlatrarak dengeyi salamaktadr. Emek arz ve talebi muhtelif ücret düzeylerinde
ortaya çkan emek miktarn belirlemektedir. Bu ekilde emek
arz ve talebini dengeleyen piyasa ücret haddi emek piyasasnda belirlenmektedir. Emek piyasasnda belirlenmi olan bu ücret haddine müdahale etmek emek piyasasnda dengesizlie,
yani isizlie veya emek talebi fazlasna yol açmaktadr.
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Liberal iktisadn bu prensiplerine kesin olarak inanan iktisatçlar ve hükümetler, emek arz ve talebinin belirledii ücret
haddine uzun dönem müdahale etmediler. Sanayinin doduu
18. yüzylda hep bu prensiplere bal kalnarak ücretler olutu. 18. yüzyl sanayi döneminde, tarmdan ve krsal kesimden
sanayiye büyük göçler oldu ve sanayide çalmak üzere sürekli bir emek arz fazlas dodu. Bu da ücretleri sürekli düürdü.
Bu dönemde ücretler öylesine düüktü ki, alnan ücret tek bir
kiinin hayatn idame ettirmeye ancak yettii için çocuklar ve
kadn olarak aile bireylerinin bütün fertleri fabrikalarda çalmak zorunda kalyorlard. Haftalk, aylk veya yllk izinler
olmad gibi, çalma saati günlük 13-16 saat arasnda deiiyordu. Açlk ve sefaletten kitle halinde ölümler meydana
geliyordu. Bu tarihte ücretlerin yaad sefalet manzaralar,
günümüzde yaayan insanlarn vicdanlarn szlatacak derecede korkunçtur.
Bu dönemdeki “ünlü” düünürler, ortaya çkan bu manzaralara teorik izahlar getiriyorlard. Mesela Malthus, “nüfus
art hznn yüksek olmasndan dolay fakirlik ortaya çkmaktadr” diyordu. Buna göre fakirlere yardm etmek, ölümleri
düürecei ve nüfus artn hzlandraca için, bu nüfuz art
hz, daha sonra toplumda daha büyük felaketlerin ortaya çkmasna neden olacak, yani nüfus art hz, gda art hzndan
yüksek olaca için, daha sonra kitle halinde açlkta ölümler
olacaktr.
Malthus’un nüfus teorisinden hareketle Ricardo’da benzer
analizler yapmtr. Ricardo’ya göre, ücretlerin asgari yaama
seviyesinin üzerine her çknda, içi nüfusu hzl bir ekilde
artacak, bu durumda i piyasasnda emek arz çoalacaktr.
Emek arznn artmas ise, ücretleri tekrar asgari yaama seviyesine düürecektir. Ücretleri asgari yaama seviyesine düüren doal kanunun, toplumun kahir ekseriyetine saadetler
sunduuna inanan Ricardo, sistemi savunmaktayd.
12

Ücretlerin emek arz ve emek talebine göre belirlenmesinde,
ücretlerin sürekli asgari geçim seviyesinin altnda oluacana
inanan çou dönemin iktisatçlar bu durumu ücretlerin “Tunç
Kanunu” olarak ifade etmilerdir.
Bu dönemde ortaya çkan sosyalist kirler ise, sistemi eletirerek, ücretlerin asgari seviyede belirlenmesini sisteme balayarak, eletirel bir yaklam içine girmilerdir. Marks’a göre
kâr oranlarnn sürekli yükselme eilimi içine girmesi, ücretlerin geçim seviyesinin altnda belirlenmesine yol açmaktadr.
Ücretlerin geçim seviyesinin altnda belirlenmesini mümkün
klan ise toplumda sürekli bir yedek isizler ordusunun varldr. Sistem yklmadkça bu kural sürekli devam edecektir.
Sonuçta kâr oranlar düme eilimi içine girerek sistem kendiliinden çökecek ve içiler üretim araçlarna el koyarak sosyalizmi kuracaklardr.
Görülüyor ki 19. asr boyunca ücretlere, liberal görüler
çerçevesinde devlet müdahalesi yaplmamtr. Ücretlerin sürekli asgari geçim seviyesinin altnda belirlenmesinde içileri,
ücretlerini yükseltme yönünde büyük mücadeleler içine sokmutur. 20. asrn balarna kadar ileri sürülen sosyalist görülerin, içilerin uur kazanmasnda ve emeklerini insanca yaamaya el verili bir ücret karlnda arz etmelerinde büyük
etkileri olmutur. Bu çerçevede asgari ücretin belirlenmesini
salayan mevzuatn yasama organlarnca kabulünde sosyalist
düüncenin büyük pay olmutur.
Sanayi Devriminin çalma artlarn düzenlemeye yönelik
yasalar özellikle ngiltere’de yaplmaya balanmtr. lk düzenleyici yasa, ngiltere’de 1802 ylnda sadece yünlü ve pamuklu dokuma sanayinde, en az üç çocuk ve 20 yetikin içi
çaltran i yerlerini kapsamak üzere çkarlmtr. Bu yasada
çocuk içilerin günlük çalmalar en çok 12 saat ile snrlandrlm ve gece çalmalar yasaklanmtr. 1819 ylnda ise çkarlan bir yasa ile 9 yandan küçük çocuklarn çaltrlmalar
yasaklanmtr (Babu, 2010, 63) .
13

lk defa 1824 ylnda ngiltere’de içi sendikalarn kurulmasna izin verilerek ücretlere müdahale saylan bir durumun
ortaya çkmasna ahit oluyoruz. “1824 ylnda çkarlan bu
kanunla serbest piyasa ve hukuk ilkesi öncelikli olarak esas
alnmtr. Bunun doal sonucu olarak sendikalar balangçta içi snfnn i yerleri dndaki hayat alann konu almak
üzere faaliyete bulunmutur. Sendikalarn i yerlerini ve i
yerlerindeki çalma ilikilerini konu alan faaliyetleri ile toplu
i sözlemesi ve grev haklar daha sonraki dönemde büyük
mücadeleler sonucu elde edilmitir” (Babu, 2010, 62).
Tarihi tecrübe göstermitir ki, devlet müdahale etmeden
piyasa mekanizmas içinde ücretler, sürekli asgari geçim seviyenin altnda kalmaya mahkumdur. Piyasa artlarnda serbest
irade beyan esasnda iveren, normal içi karsnda son derece avantajl ya da kuvvetli durumdadr. Bunun sonucu olarak
ücretler çok düük düzeyde belirlenir; içiler, açlk ve sefalet
snrnda ancak yaayabilirler. Bu yüzden bugün bütün toplumlarda asgari ücretin belirlenmesi vazgeçilmez bir zaruret
haline gelmitir.
1.3. Asgari Ücretin Gelimi ve Azgelimi Ülkeler
Açsndan Önemi
ktisadi gelimesini henüz tamamlayamam ülkelerde asgari ücret kurumu, gelimi ülkelere nazaran çok daha büyük
bir ücretli kesime hitap etmekte, bunlarn günlük yaama artlarn yakndan ilgilendiren bir önem kazanmaktadr. Azgelimi ülkelerde ücretli çalanlarn % 50’sine yakn asgari ücrete
tabi iken gelimi ülkelerde bu oran % 10’u amamaktadr. Mesela ABD’de 1956 ylnda asgari ücret, saat bana 75 sentten 1
dolara yükseldii zaman asgari ücrete tabi içilerin ancak % 8’i
1 dolardan aa ücret almakta idi (Kutal,1969,4). Bu % 8’inde
1/3’ü saatte 90 sent kazanan içileri tekil ediyordu. Oysa
Seylan’da o tarihlerde içilerin % 80’inden fazlas asgari ücretle çalyordu. Ancak bu demek deildir ki asgari ücretlerin
müdahale ile tespit zorunluluu gelimi ülkeler bakmndan
14

artk bir kymet ifade etmemektedir. Zira tekilatlanmalar çeitli sebeplerle zayf kalan, dolaysyla toplu pazarlk imkanlarna tam olarak sahip bulunmayan içilerin mevcudiyetine
her ülkede rastlanmaktadr. Bunlarn korunmasnda ve genel
ücret politikasnn tayininde gelimi ülkelerde de asgari ücret
sisteminden geni ölçüde faydalanlmaktadr.
Bu noktada Türkiye örneine baklrsa; Türkiye’de, 2009
tarihi SGK verilerine göre, içi statüsünde çalan nüfusun %
43’ü asgari ücretli olarak çalmaktadr. Asgari ücretin tespiti ilk etapta çalan nüfusun %43’ünü ilgilendirmekte, asgari
ücretin yükselmesine bal olarak dier ücretlerinde zamanla
nispi olarak yükselmesi sonucu, neredeyse bütün çalanlar
etkilemektedir.
te bu ekilde asgari ücretin zaruri bir kurum olmasn
hakl klan olaylar yaandkça, kanunla asgari ücretin tespiti
de kabul edilmeye balanmtr. lk asgari ücret kanunu 1894
ylnda Yeni Zelanda’da, 1896 ylnda Avustralya’da kabul
edilmitir. 20 yllk uzun mücadeleler sonucunda ise 1900’lerde ngiltere’de asgari ücret kanunlamtr. 1909 ylnda
ngiltere’de önceleri sadece tekilattan yoksun ev sanayinde
çalanlarn korunmas amacyla asgari ücret kabul edilmi,
1912 ylnda ise büyük bir grev hareketi sonunda, maden içilerinin asgari ücretleri kanuni bir sisteme kavuturulmutur.
Fransa’da da 1915 ylnda ev sanayi alannda asgari ücret kamulam, yine ayn tarihlerde Almanya’da ve Avusturya’da
da asgari ücret kabul edilmitir. Bunun yannda 1945 ylna
kadar Fransa’da, ksmen Hollanda’da ve Nazi Almanya’snda
ücretlerin bütün kademeleri tek tara olarak devlet tarafndan tespit edilmekte idi (Taçolu, 1971,38).
Gelimi ülkelerin bir çounda asgari ücret, sadece içileri
sosyal yönde asgari bir hayat seviyesi salamaya yönelik olmann ötesinde, iktisadi ve sosyal gelimeden adil pay salayc araç nitelii kazanmaktadr (Türk-, 1978, 158).
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Asgari ücret öteki sosyal siyaset önlemlerinden ayr düünülmemektedir. Bat Avrupa Ülkelerinde asgari ücret çalmalar, vergi mevzuatndaki düzelmelerle bir arada yürütülmekte, vergi yükü ücret d gelir salayanlara kaydrlmaktadr.
Vergi yükünün en ar biçimde ücretliler üzerine yüklendii
Türkiye’de de asgari ücretin vergi d braklmasyla bu yükün biraz ha enecei söylenebilir.
1.3.1. Asgari Ücretin Önemi
Günümüzde asgari ücret evrensel seviyede kabul görmü,
adeta çalanlar için insan haklar evrensel beyannamesi gibi
kabul edilmektedir. Genel olarak asgari ücret çalanlar, özellikle de rekabet gücü snrl igücü gruplar için kabul edilebilir bir hayat standardn garanti etmenin en önemli arac olarak
görülmektedir. Bu açdan asgari ücretten beklenen faydalar
öyle sralanabilir:
Asgari ücret art yoksullukla ve gelir dalm eitsizlii
ile mücadele etmenin en önemli araçlarndan bir tanesidir.
Toplu pazarlk sisteminin ar ekilde ademi-merkezilemi
olduu ülkelerde asgari ücret, ücret farkllklarn snrlamann
bir arac olarak kullanlabilmektedir.
Ücret yapsn düzenlemenin önemli bir aracdr. Asgari ücretin yükseltilmesi ücret yapsn önemli ölçüde düzenleyebilmektedir.
Daha yüksek asgari ücret istihdam artrr. Çünkü asgari
ücretin yükselmesi reel satn alma gücü kapasitesini gelitirecek, böylece istihdam artracaktr.
Asgari ücreti yükseltmenin olumlu sonucu olarak, asgari
ücretle çalan küçük bir gurubun ücreti artarken, ortalama
ücretle asgari ücret arasndaki fark azalmaktadr.
Asgari ücretin reel deerindeki art kali ye olmayan (özellikle asgari ücretle ilikili sosyal ödemeleri alan) igücünün
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kazançlarn artracak, bu durum daha yüksek tüketim, daha
yüksek verimlilik, daha fazla i ve vergi geliri art anlamna
gelecektir.
1.3.2. Sosyolojik Olarak Asgari Ücretlerin Durumu
Asgari ücretle geçinenlerin sosyolojik balamda irdelenmeleri birçok sosyolojik kavramn devreye sokulmasn gerektirmektedir. Evvela onlarn toplumsal tabakalama piramidinin
en altnda yer almalar hem sosyo-kültürel hem de ekonomik
açdan dezavantajl konumda bulunduklarnn önemli bir
iaretidir. Onlar sosyo-kültürel açdan dezavantajldrlar çünkü, içinde yaadklar toplum tarafndan içerilmelerini (kabullenme) salayacak enstrümanlara sahip deildirler ve bu
yüzden de yaadklar toplumla bütünleememe anlamnda
önemli bir sosyolojik olgu olarak “yabanclama”y ve Dünya
Bankas’nn yapt çalmalarda gelimi ülkeler için önemli
bir nsani Gelimilik Endeksi ölçütü olarak ileri sürülen “toplumsal dlanma”y yaamalarna sebep olmaktadr.
Asgari gelir düzeyi içinde yaayanlarn sosyolojik bir olgu
olarak yabanclamay yaamalarnn sebebi onlarn güçsüzlükleri, beklenti düzeylerinin düüklüü, olaylar etkileyemeyeceklerine dair inançlar, peinden koabilecekleri bir idealin olmamas veya bunun gerçekleemeyeceine dair güçlü
inantr. Onlar, çok düük düzeyde bir gelire sahip olduklar
için onurlu bir insann hayatn sürdürebilecei bir standarda
sahip olamadklarndan dolay akrabalaryla, komularyla
veya dierleriyle girdikleri her tür sosyal ilikide kendilerini
daima bir aa konumda görmektedirler. Bu durum, onlarn sradan bir insan gibi içinde yaadklar toplumda uyum
içinde, sorunsuz yaayan bireyler olmalarna engel olmaktadr. Onlar kendilerini bu sradan ve mutlu addettikleri, kendilerinin olmayan veya olamayacak olanlara sahip olarak
gördükleri dierleriyle, dier insanlarla edeer görmemekte
hatta kendilerini bu topluma neredeyse bu dünyaya ait olma17

yan insanlar olarak görmeye balamaktadrlar ki, bu da onlar
içinde yaadklar topluma ve dierlerine yabanclatrmaktadr. Onlar bir eylere sahip olamayan ve yakn gelecekte de
sahip olmalar mümkün olmayan toplumsal guruptur. Çünkü
içinde yaadklar toplumda bireyler bir anlamda kendi kimliklerini, kendi toplumsal konumlarn, kendi snfsal bilinç ve
kimliklerini tüketim düzeyi ve tüketim nesneleriyle girdikleri
ilikilerle elde etmektedirler. Oysa asgari gelir düzeyi içinde
yaayanlar için bunlar tüketimle elde etmek pek mümkün
görünmemektedir. Çünkü onlar tüketememektedirler, tüketim toplumunda tüketemedikleri için de hem yabanclamay,
dierleriyle ortak noktalarnn ortak hedef ve ideallerinin olmad bir hayat yaamakta hem de bunun bir sonucu olarak
sosyal dlanmay yaamaktadrlar.
Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP) her
yl yapt nsani Geliim Raporu’nda (Human Development
Report), ülkeleri birbirleriyle mukayese ederken, mesela 2007
ylndaki raporda belirttii gibi, doumla birlikte yaam beklentisi, eitim düzeyi, gelir gibi üç faktörün yannda gelimi
ülkeler söz konusu olduklarnda dördüncü bir kriter olarak
‘sosyal dlanma’ faktörünü eklemitir. Sosyal dlanma bireylerin içinde yaadklar toplumla sosyal, ekonomik ve siyasal
olarak ne ölçüde içerildiklerini ifade eden bir olgudur. Bu noktada da olgu, asgari ücretle geçinenlerle de yakndan ilgilidir.
Çünkü asgari ücretle geçinenlerin bir anlamda sosyal dlanmay yaadklar söylenebilir. öyle ki, onlar zaten toplumda
ortalama gelire sahip bireylerin yaadklar bir hayat sürdüremedikleri ve açlk snrnda yaadklar için1 sosyo-kültürel
faaliyetler içinde yer alamayacaklar ve dolaysyla bu açdan
sosyal dlanmay yaayacaklardr. Onlar ekonomik olarak
1

Açlk snrnda yaadklar için çünkü Türk-’in düzenli olarak yapt açlk ve yoksulluk snr rakamlarna göz atldnda durum daha iyi anlalacaktr. 28 Ekim 2010
Tarihli 275. Bülten’de, dört kiilik ailenin açlk snr 860 lira olarak gösterilmitir. Bu
rakamlardan hareketle asgari ücretle hayatn sürdürenlerin durumunun açlk snrn
da altnda olduu sonucuna ulalacaktr.
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dlanmlardr çünkü dolamdaki sermayeden-paradan en
az nasiplenenler onlardr. Elde ettikleri gelir düzeyleri en düük düzeydedir ve bu da onlarn ekonomik açdan dlandklarn göstermektedir. Onlarn siyasal anlamda temsiliyetleri
söz konusu deildir. Onlarn çkarlarn, içinde bulunduklar
yaam standartlarn düzeltmeye katk salayacak bir gelir
dalm adaletini gözetecek bir siyasal temsiliyetin bulunmamas da onlarn siyasal balamda dlandklarnn göstergesi
olarak okunabilir.
Oysa zaten oldukça düük bir gelire ve bu gelirle orantl
oldukça snrl beklenti ve hayat standartlarna sahip olan asgari ücretlilerin elde ettikleri gelir üzerinde ksmi, çok az da
olsa yaplacak iyiletirmeler onlarn sosyal dlanma süreçlerini azaltacak ve içinde yaadklar toplum tarafndan salkl
bir biçimde içerilmelerine sebep olacaktr. Bu konudaki iyimser kesinlie sebep olan ise onlarn kendileri için çizdikleri
hayatn oldukça düük standartlara sahip bir hayat olduuna dair kandr. Onlarn az da olsa kimseye muhtaç olmadan
hayatlarn sürdürebilecekleri bir gelire sahip olmalar en büyük beklentileridir. Zaten içinde yaadklar çevre genellikle
benzer hayat standartlarna sahip olan insanlarn yaadklar
çevrelerdir. Gecekondu mahalleleri veya ehir merkezlerinde
hiç kimsenin oturmak istemedii penceresiz, güne yüzü görmeyen konutlar...
Onlarn sosyal dlanma sürecinden kurtulmalarn salamak ayn zamanda toplumdaki dier insanlarn da yararnadr. Çünkü onlarn sosyal dlanmadan kurtulmalar toplumdaki dier snf ve kesimler için de yararl sonuçlar ortaya
çkaracaktr. Toplumsal snar arasndaki uzlama, asgari
ücretlilerin hayatlarnn açlk seviyesinden kurtulmasyla bir
çatma ortamndan uzaklamayla neticelenecektir. Yaanlan
çan tüketim ça olduunu, insanlarn kendi kimliklerini tüketim nesneleriyle ve tüketim biçimleriyle elde ettiklerini be19

lirtmitik. Hiçbir ey tüketemeyen asgari ücretli kesim, medya
organlaryla topluma ve bu arada kendilerine ve çocuklarna
da sunulan tüketim nesneleri karsnda tamamen seyirci bir
tavr taknmakta ve tüketememenin verdii zdrab ve dlanml yaamaktadrlar. Bu onlarn zamanla daha da keskin
görülere doru yönelmesine sebep olabilecektir. Oysa snfsal
bir çatmann ve gerilimin önünü kesmek onlarn durumunda yaplabilecek küçük bir iyiletirmeyle kendisini gösterebilir. Böylece asgari ücretli kesimle dier kesimler arasndaki
polarizasyonun önüne geçilmi olunabilir.
Asgari ücretliler açlk snrnda yaayan bireylerdir yani kazandklarnn tamamn harcadklarnda bile yalnzca günlük
hayatlarn devam ettirebilmeleri için gereken en düük düzeydeki gda miktarn almaya gücü yeten insanlardr onlar.
Bu durum onlar hakknda bize yeni bir kavram daha hatrlatr. Bu da Antropolog Oscar Lewis’in “yoksulluk kültürü”
kavram. Lewis, te Hayat (1971) adl eserinde yoksulluk içinde yaayan bireylerin çocuklarnn da bu yoksulluklar devam
ettirecei bir yoksulluk kültürünün, bir yaam tarznn ortaya
çkacan ve bu kültürün bir sonraki neslin yoksulluktan kurtulmasnn önünde bir engel olduunu söylüyor. Asgari ücretliler açsndan da durum pek farkl görünmemektedir. Aslnda
çünkü onlar da öyle bir yoksulluk içinde yayorlar ki, çocuklar zaten çok düük, kalitesiz bir eitim almakta ve zorunlu
eitim dnda eitim hayatn sürdürememektedirler. Böylece
anne-babalarndan aldklar eitsizlii sürdürmenin ötesinde
bir ey yapmamakta veya yapamamaktadrlar. Hayata atlrken dierlerine göre hep bir adm geride balamakta, i ararken hep daha düük niteliklerle i piyasasna çkmakta, ücret
talebinde hep en alt düzeyde bulunmaktadrlar. Bu durumun
birkaç nesil boyunca bu ekilde devam ettii düünüldüünde Hindistan ile birlikte anlan, en kat toplumsal tabakalama sistemi olan “kast sistemi”nin Türkiye’de yeniden hayat
bulaca söylenebilir. Çünkü asgari ücretlilerin çocuklarnn
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içinde bulunduklar olumsuz koullar düzeltecek bir gelime
olmad için her nesil kendisinden öncekine göre daha kötü
bir çalma ortamna sahip olacak ve kendi çocuklar için daha
kötü bir gelecek miras brakm olacaktr.
Asgari ücretliler için çizilen bu karamsar tablonun sorumlusu kimdir? Çok daha düük niteliklere sahip olduu
için i piyasasnda herkesin yapabilecei ileri yapmak zorunda kalan içiler mi, yoksa gelir dalmnda ve çalma
artlarnda çok da adaletli görülmeyen i piyasas veya gelir
dalm politikalar m? Eer niteliksizlikleri sebebiyle suçlayp eitsiz gelir dalmnn meydana getirdii hakszln
sorumluluu çalanlara yüklenilirse, hayat artlarndan gelir dalm dengesizliine kadar birçok sebep görmezden
gelinmi ve sonuçta yine kurban yani asgari ücretliler suçlanm olur.
Kurban suçlamak yerine onun hayat standardn düzeltme
yönünde atlacak bir adm, sadece bireysel olarak onun deil
sonraki nesillerin de hayat düzeyleri üzerinde yansma bulabilecektir. Ayn zamanda yaplacak iyiletirmeler onlarn zaten
düük olan beklenti ve hayat standartlar üzerinde ciddi yansmalar bulabilecektir. Bu hem toplumsal snar arasndaki
uzlamann salanmas yönünde bir katk salam olacaktr,
hem de toplumda kendine güvenen, içinde yaad toplumla
bütünleen bireylerin ortaya çkmasna sebep olacaktr. Ayn
zamanda Türkiye’yi UNDP’nin yapt ülke snamalar kategorisinde daha ileriye götürerek nsani Geliim Düzeyi daha
da gelimi ülkeler arasna yükseltecektir.
1.4. Genel Olarak Asgari Ücretin Tespit Meselesi
Asgari ücretin gerekçesine ilikin tartmalar uzun bir geçmie dayanmaktadr. Gerekliliini destekleyen görüler yannda asgari ücreti eletiren yaklamlara da rastlanmaktadr.
Asgari ücret dier ekonomik ve sosyal politikalarla birlikte
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toplumda yoksulluu azaltmay ve temel ihtiyaçlar karlamay amaçlamaktadr. Bu amaç dorultusunda asgari ücreti
destekleyen yaklamlar çalanlarn minimum düzeyde bir
yaam standardnn garanti altna alnmas gerektiini savunmaktadr. Yine asgari ücret, düük vas igücünün istismarn engellemede önemli bir rol oynamaktadr.
Öte yandan asgari ücretin ekonomik olarak yaratt sonuçlar göz ard edilemez. Belirli bir satn alma gücünü garanti
altna ald için asgari ücretin ekonomik açdan da ciddi bir
dinamizm potansiyeli yaratt açktr. Nihayet, asgari ücretin
iletmeleri verimlilii gelitirmeye yönelttii, böylece iverenlerin teknik etkinlii destekleyecek uygulamalar benimsemeye daha açk olduklar ileri sürülmektedir. Asgari ücretin amac ve varlk sebebi uluslararas birçok aratrma tarafndan da
teyit edilmektedir. Sözgelimi ILO’nun bu alandaki politikas
konuyla ilgili sözleme ve tavsiye kararlarnda düzenlenmitir.
Örnein 131 sayl Sözleme, asgari ücretin hede ni ücretlilere
minimum düzeyde bir sosyal korunmann salanmas olarak
açklamtr. Sözleme, çalann ve ailesinin asgari geçimini
salayacak düzeyden daha aada bir ücret miktar belirlenemeyeceini belirtmektedir. Bu hedef, ayrca ILO’nun 26 sayl
sözlemesi ile 30 sayl Tavsiye kararnda belirtilmi, 99 sayl
Sözleme ve 89 sayl Tavsiye kararnda da tekrar edilmitir.
(Pember & Dupre; 2006, nakleden Akgeyik, 2006, 76).
Asgari ücretin kanunlamasyla birlikte ortaya yeni bir
problem çkmtr, oda asgari ücretin nasl belirleneceidir.
Asgari ücrete konu olan en az ihtiyaçlarn ölçülmesine veya
belirlenmesine baldr. En az ihtiyaçlarn ölçülmesinde, hangi mallarn, ne miktarda gerekli olduunun tespiti lazmdr.
Daha sonra, asgari geçim seviyesini bulmak için zorunlu saylan giderin, para olarak tahminini yapmak gerekir. Elde edilen
bu tahmin sonucu da, çou aratrmacnn yapt gibi, göz
önüne alnan sosyal gruplarda bulunan ailelerin, sahip olduk22

lar varlklar içeren, bir ortalama toplam gelir ile karlatrmak lazmdr.
En az ihtiyaçlar ise ziksel ihtiyaçlar ve sosyal ihtiyaçlar
olarak ikiye ayrlr. Fiziksel ihtiyaçlarda en az geçim seviyesinin çeitli unsurlar konusunda, beslenme ihtiyaçlar, dier
ihtiyaçlardan kesinlikle daha hassas bir biçimde hesaplanabilir. Fakat bu noktada da çeitli uzmanlarn birbirinden farkl
görüleri ortaya çkmaktadr.
Kabul edilen bu kurala göre, yetikin bir erkee, lml bir
iklimde günde 3400 kalori, 100 gram protein, 100 gram ya
ve çeitli tuzlar, koruyucu unsurlar vermek gerekir. Fakat proteinlerin hayvansal protein ve bitkisel protein olma noktasnda tartmalar vardr. Hayvansal protein olunca yatlar biraz
daha yüksek çkmaktadr. Kalori miktarnda da tartmalar
vardr. Örnein FAO’nun belirledii bir standarda göre oturarak yaplan bir i için 2800 kalori, orta derecede yorucu bir
i için 3200 kalori ve ar i için 4400 kalori gerekmektedir. Bu
tarz iler için bu miktarn üstünde ve altnda miktarlarn olmas gerektiini söyleyenlerde vardr (Taçolu, 1971, 39).
Sosyal ihtiyaçlarn belirlenmesine gelince, bu da salk ve
igücünü korumak için gerekli olan ziksel ihtiyaçlar kadar
önem arz etmektedir. Baz ihtiyaçlar, çok zorunlu görünmeseler de, duygusallk veya aile onuru yönünden, daha önemli ve
faydal olduklar düünülür. nsanlarn çou için, dier normal
üyelerine benzer bir yaantya sahip olmak veya hiç deilse,
acnacak yahut da gülünç olacak bir durum içinde bulunmamak, baz ziksel ihtiyaçlarn karlanmasndan daha önemli
olan kaçnlmaz bir zorunluluktur. Her toplum ve her insann
ahlaki, dini veya ekonomik özellii olan kurallarn bozulmasna tepkiler gösterecei muhakkaktr. te asgari ücret bu kurallarn asgari seviyede düük gelirler içinde sürdürülmesi
yönünde önemli bir rol oynamaktadr. Dier yandan ortalama
hayat seviyesi yükseldikçe ve çeitli gelirler arasndaki mesafe
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azaldkça ailenin asgari sosyal ihtiyaçlar daha çok önem kazanr. Kabul etmek gerekir ki, ailenin içinde bulunduu toplumun gelenekleri dikkate alnarak hesaplanmas gereken sosyal
ihtiyaçlar mutlak deil nispi bir anlam tar. Bu hesaplamalar
toplumdan topluma, gelirler arasndaki farklla, bölgeden
bölgeye, toplumun ehirleme oranna göre deiebilmektedir
(Durusoy, 1998, 195).
Ayrca ücret düzeyindeki art, düük ücretlerle çalan verimlilii artrma konusunda tembel, rehavet içinde, etkinlikten
uzak iveren üzerinde bir ok etkisi yaratarak, onu personel
ve üretim yönetimi açsndan baz önlemler almaya zorlar. Bu
takdirde iveren emein marjinal ziki verimliliini ücret art
orannda yükseltmeye yönelik önlemlerle, birim bana düen
emek masraarn eskiye göre daha yüksekte deil, ama belki
ancak eski düzeyde koruyabilecektir (Türki-, 1978, 166).
2 TÜRKYE’DE ASGAR ÜCRET
Osmanl mparatorluu’nda 1806 tarihini tayan bir fermanda çeitli mesleklerde ödenmesi gereken ücretler belirlenmitir. Mesela usta marangoz 80 para, svac içi ba 110 para,
svac akirdi 45 para, v.s. 18 deiik meslekte içi ücret hadleri
tespit edilmiti (Kutal, 1969, 7). Bunun dnda Ahilik müessesesi, özellikle esnaf ve sanatkarlarn yannda çalan usta, kalfa
ve çraklarn ücretlerin ve dier bütün ilikilerini düzenleyen
ve denetleyen bir rolü de üstlenmiti.
Cumhuriyet döneminde ise ilk defa 3008 sayl 1936 tarihli
 Kanunun 32. maddesinde asgari ücret yer almaktadr. Bu
madde “iktisadi ve içtimai zaruretler dolaysyla iktisat vekaletince teklif edilecek ilerde gerek saat bana, gündelik,
haftalk veya aylk hesabyla ve gerek parça bana yahut i
miktarna göre ödenecek ücretlerin en aa hadleri bir nizamname ile tespit edilir” denilmektedir. Fakat 1950’ye kadar bu
nizamname çkmad için asgari ücret ili bir tatbikat sahas
bulamamtr.
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Nihayet 1950 ylnda  Kanunu tadil eden 5518 sayl Kanunun 32. maddesi yeniden düzenlenmitir. Buna göre asgari
ücretlerin tayini “Mahalli Komisyonlara” braklmtr. Bu komisyonlarn tayininde yetkili organlar belirlemeye de Çalma
Bakanl yetkili klnmtr. Bunlar düzenleyen Çalma Bakanl yönetmelii ise ancak 1951 tarihinde çkmtr ve o tarihten sonra Türkiye’de asgari ücret belirlenmeye balanmtr.
1951-1967 döneminde mahalli komisyonlar aracl ile tespitine çallan asgari ücret, istenilen sonucu douramam ve
bu sebeple 1967 ylnda kabul edilen 931 sayl  Kanunu’nda
asgari ücret konusunda yeni bir talep belirtilmitir. 5.4.1968 tarihli yönetmelikte uygulama ekilleri ortaya konulmutur. Bu
yönetmelie göre mahalli komisyonlar kalkm, yerini tek bir
komisyon alm, bu komisyonun tespit ettii asgari ücret bütün iyerleri için geçerli olmu ve bundan sonra asgari ücretin
iki ylda bir yeniden tespit edilmesine karar verilmitir. Anayasann 1969 ylnda 931 sayl Kanunu iptal etmesiyle birlikte
bu kanunun ayns 1475 sayl  Kanunu’nun kabulüyle asgari
ücret bu kanunun 33. maddesine göre yeniden düzenlemitir.
1475 sayl  Kanunu asgari ücreti 33. maddesinde düzenlemitir. Bu maddeye göre “… içilere normal bir çalma günü
karl olarak ödenen ve içinin gda, konut, giyim, salak,
ulam ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarn günün yatlar üzerinden asgari düzeyde karlamaya yetecek ücret” eklinde tanmlanmtr.
Bu kanun metninde vurgulanan noktalar ise öyledir:
“Hizmet akdi ile çalan ve bu kanunun kapsamna giren
her türlü içi ile gemi adam ve gazetecilerin ekonomik ve sosyal durumlarnn düzenlenmesi için Çalma Bakanl’nda
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracl ile ücretlerin asgari
hadleri en geç iki senede bir tespit edilir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalma Bakanl’nn tespit edecei üyelerden birinin bakanlnda Çalma Bakanl25

 Çalma Genel Müdürü veya Yardmcs, çi Sal Genel
müdürü veya Yardmcs, Devlet statistik Enstitüsü Ekonomik statistikler Dairesi Bakan veya Yardmcs, Sanayi ve
Ticaret Bakanl Konjonktür ve Yayn Dairesi Müdürü veya
Yardmcs, Devlet Planlama Tekilatndan konu ile ilgili dairenin bakan veya yetki verecei bir görevli ile bünyesinde
en çok içiyi bulunduran en üst içi teekkülünden deiik
ikollar için seçecekleri be temsilci ve iverenin gönderdii
be temsilciden kurulu Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az
on üyesinin katlmasyla toplanr. Üye oylarnn çounluu ile
karar verilir. Oylarn eitlii halinde, bakann bulunduu taraf çokluk saylr.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu beer kiilik eit sayda hükümet, içi ve iveren temsilcilerinden olumaktadr. On kii
ile toplant yaplp karar alnd için, hükümet ve iveren
temsilcileriyle içi temsilcileri dlanarak karar alnabilir. Genellikle kararlar bu ekilde alnr ve en üst içi kuruluu olarak
TÜRK-’in be temsilcisi itirazlarn ileri sürerek komisyondan çekilmi oluyor. Dolaysyla asgari ücret miktar iveren
ve hükümet temsilcilerinin oyuyla belirlenmekte ve yürürlüe
konulmaktadr.
Asgari Ücret Komisyonu tarafndan tespit edilen asgari ücretler Resmi Gazete’de yaymlanr ve yaymland tarihi izleyen aybanda yürürlüe girer. verenler yaymlanan asgari
ücretleri iyerlerinde içilerin kolayca görebilecekleri bir yere
asarak ilan etmek zorundadr.
çilere, tespit edilen asgari ücretlerden düük ücret ödenemez. Hizmet akitlerine ve toplu i sözlemelerine asgari ücretlerden daha düük ücret ödenmesini öngören hükümler konulamaz. verenler tarafndan içilere salanan sosyal yardmlar
sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yaplamaz.
Tarm içilerinin asgari ücretleri, asgari ücret yönetmeliindeki usul ve esaslara göre ayrca tespit edilir.
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2.1. Türkiye’de Asgari Ücretin Tespitindeki Problemler
Demokratik toplumlarda ücret düzeyi kamu otoritesi tarafndan deil, içi ve iverenlerin karlkl müzakeresi sonucunda belirlenir.
Kamu otoritesinin ücretlerin belirlenmesi sürecine dsal
bir aktör olarak katlmad özgürlükçü sistemlerde asgari ücretin rolü oldukça önemlidir. Asgari ücret aslnda taraar arasndaki ücret müzakereleri için bir snr tanmlar. Dier bir ifade ile kamu otoritesi asgari ücret ile endüstri ilikileri sistemi
içindeki aktörlerin yani içi, iveren ve sendikalarn ücret pazarlklarnda baz alacaklar, altna inemeyecekleri bir seviyeyi
tayin etmektedir. Taraar, ekonomik ve sosyal güçleri dorultusunda asgari ücret seviyesinde veya üzerinde herhangi bir
ücret dengesi belirleyebilirler. Bu açdan asgari ücret, endüstri
ilikiler sistemi içinde devletin düzenleyici rollerinden biridir
(Akgeyik, 2006, 19).
Türkiye’de asgari ücretin iki nedenden dolay önem tadklar söylenebilir: Birincisi, sanayileme yönünde henüz yeterli bir seviyeye gelmemi olmas ücretlerin düük olmasna
yol açmaktadr. kincisi, mesleki tekilatlanmann, özellikle
sendikalamann yetersiz oluudur.
Ücret hadlerinin çok düük seviyede seyrettii ülkemizde sosyal ve iktisadi faktörler asgari ücret tespitini zorunlu
klmaktadr. Yine asgari ücretten faydalananlarn çok sayda
oluu, siyasi olarak meselenin önemini artrmaktadr. Keza
sendikasz ve yetersiz derecede tekilatlanmaya sahip içilerin bulunduu ülkemizde toplu i sözlemeleri imkânlarnn
snrl oluu yüzünden kanuni asgari ücret sisteminin bir kat
daha önem kazand üphe götürmez bir gerçektir.
Asgari ücretin tespiti kendi içinde çelimektedir: öyle ki,
içinin geçimini salamak için bilimsel yöntemler ve güvenilir
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verilerle tespit edilen asgari ücretin hepsi içiye ödenmemekte, gelir vergisi, sigorta içilik pay, v.s. kesildikten sonra geri
kalan içiye ödenmektedir. Yani, içinin ancak geçinebilecei miktar tespit edildikten sonra, bu miktar brüt saylmakta,
kesintilerden sonra nete dönümektedir. Bu çelikiyi ortadan
kaldrmann yolu; hesaplanan asgari ücrete, yaplacak olan kesintilerin ilave edilmesidir. Ya da bilimsel, objektif yöntemler
ve verilerle, içinin ancak geçinebilecei miktar olarak tespit
edilen asgari ücretten kesintinin artk yaplmamasdr.
Yine, insanln gösterdii bir tecrübe olarak, düük ücretlerle çaltrlan içilerden etkili, verimli bir i beklenemez.
Düük ücretlerle se l bir sosyal snf haline getirilen içilerin, zayf satn alma güçleri sebebiyle, toplam talep düük
kalmakta, bu da sanayinin daha verimli bir yapda çalaca
kitle halinde üretime imkan vermemekte, neticede milli gelir
seviyesi düük seyretmeye devam etmektedir.
2.2. Asgari Ücretin Hesaplanmasnda
Esas Alnan Kriterler
Bugün için asgari ücretin hesaplanmasnda, hizmet sözlemesi ile çalan içinin sadece kendisinin ihtiyaçlar göz önünde tutularak bir hesaplama yaplmaktadr. Oysa bu ölçütün,
içinin geçindirmekle yükümlü bulunduu ailesi hesaba katlmadnda sosyal gerçeklikle bir ilikisi bulunmamaktadr.
Asgari ücretin hesaplanmasnda temel ölçüt, içi ailesidir.
Bu husus, uluslar aras sözlemelerle de teyit edilmektedir.
En bata, temel hak ve hürriyetlerin ana kayna olan “nsan
Haklar Evrensel Bildirgesi”, içinin ailesi ile birlikte geçimini salayaca bir adil ücrete sahip olmas sorununu temel
bir insan hakk problemi olarak düzenlemitir. nsan Haklar
Evrensel Bildirgesi’nin 23. maddesinin üçüncü fkras öyledir: “Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yarar ve
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gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmi
bir yaam salayacak adil ve elverili bir ücrete hakk vardr.”
Görülmektedir ki, asgari ücret içinin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yarar bir yaam salayacak düzeyde olmaldr.
Bu dahi yeterli görülmemekte, söz konusu ücretin her türlü
sosyal koruma önlemleriyle desteklenmi bir standartta bulunmas düünülmektedir.
Benzer bir düzenleme de Avrupa Sosyal artnda yer almaktadr. 1952 tarihinde, sosyal haklarn temel yasas olmak üzere
düzenlenen sosyal artn dördüncü maddesinin ilk fkrasnda,
taraf devletler, “çalanlarn kendilerine ve ailelerine saygn
bir yaam düzeyi salayacak ücret hakkna sahip olduklarn” kabul etmektedirler. nsan Haklar Evrensel Bildirgesi’nde
olduu gibi, bir temel yasal hak olan ücretin, içi ve ailesi için
saygn bir hayat düzeyi salayacak seviyede olmas öngörülmektedir.
Türkiye, Avrupa Sosyal art’n 1989 ylnda kabul etmitir.
Ancak söz konusu artn baz maddelerini dlayarak onaylamtr. Adil ücreti düzenleyen artn 4. maddesinin 1. fkras
da darda braklan düzenlemeler arasnda yer almtr. Ancak temel adil bir ücretin içi ve ailesini de içine alacak ekilde
insan onuruna yarar bir seviyede olmas gerektiini de 6 Nisan 1949 tarihinde onaylad nsan Haklar Evrensel Bildirgesi ile kabul etmitir.
Dolaysyla Türk hukuku bakmndan asgari ücret, bir temel insan hakk problemidir. Ücretin tespitinde tek bir çalan
içinin esas alnmas bu kurula ve ayn zamanda nsan Haklar
Evrensel Bildirgesi’ne de aykrdr.
Türkiye artlarnda bugün için asgari ücret tespit edilirken,
bir içinin geçindirmekle yükümlü olduu üç çocuk düünülerek hesaplama yaplmaldr. Bu rakam, sosyal güvenlik ku29

rulularna prim ödeyen sigortallar ile onlarn geçindirmekle
yükümlü olduu sigortal kapsamna baklarak rahatlkla bulunabilir. Ücretin tespit edilmesinde esas alnacak asgari ihtiyaçlar listesi de günün artlarna uyarlanarak yeni ihtiyaçlar
çerçevesinde bir tespit yaplmaldr.
Asgari ücret hesaplamalar yaplrken Hane Halk Tüketim
Anketi’ne göre ortaya çkan tüketim kalb esasa alnmaktadr.
Bu tüketim kalbna göre gda harcamalarn toplam tüketim
içindeki pay % 35’i oluturmaktadr. Böylece Komisyon, asgari ücret için bulduu gda harcamas miktarnn % 65’ini alarak
asgari ücreti belirlemektedir. Toplam asgari ücretin bu ekilde
hesaplamasnn sakncalar bulunmaktadr:
TÜK’in yapt Hane Halk Tüketim Anketi, tam gerçei
yanstmamaktadr. Çünkü, bir örneklem gurubu oluturulmutur ve bu örneklem gurubu esasnda sonuç elde edilmektedir. Böyle çalmalar genel eilimi göstermesi açsndan
önemli olmaktadr; ancak ücret hesaplamas için kesin deeri
hiçbir zaman yanstamaz.
TÜK’in Hane Hakl Tüketim Anketi, yalnz asgari ücretlilerle yaplm bir tüketim anketi deildir. Daha yüksek gelirlilerinde içinde bulunduu bir ücretli kesim üzerine anket yaplarak veriler ortaya çkmaktadr. Dolaysyla asgari ücretlilerin
gda harcamasna yönelik tüketim kalb, bu anketteki tüketim
kalbndan farkl olabilir. Bu bir iktisat teorisidir: gelir farkll
tüketim kalplarn farkllatrr. Bu teorinin doruluunu ispatlayan çok sayda tüketim üzerine aratrma da yaplmtr.
Tüketim kalbnda bir puanlk bir deime, asgari ücreti % 2,5
orannda deitirmektedir. Bu da asgari ücretin toplam olarak
belirlenmesinde yanlgya yol açabilir.
Bugün için Türk içi hareketinin asgari ücret konusundaki
salkl tutumu sonucunda, konunun bir insan hakk sorunu
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olduu sk sk gündeme getirilmektedir. çi hareketi bu tutumundan, sonuç alncaya kadar vazgeçmemek zorundadr.
Konu asgari ücret tespit komisyonlarn da aacak ekilde,
toplu pazarlk mücadelesi ve dier etkinliklerle daima scak
tutulmaldr.
2.3. Türkiye’de Asgari Ücret Miktarlar
Yllar itibaryla Türkiye’de asgari ücret miktarlar Tablo 1’de
gösterilmitir. 1.7.1969 tarihinde asgari ücret Türkiye’nin bütün
illerini kapsamamaktayd. Söz konusu bu tarihte Türkiye’nin
belirli illeri alt gruba ayrlmakta ve her grup il için asgari ücret miktar ayr belirlenmekteydi. Yine 1.11.1972 tarihinde
Türkiye’deki belirli iller dört gruba ayrlm ve her grup il için asgari ücret farkl belirlenmitir. Yine 1988 ylna kadar Türkiye’de
tarm ve orman içileri için asgari ücret daha düük seviyede
tutulmutur. 1.8.1989 tarihinden itibaren asgari ücret tarm ve
orman içileri için de ayn miktarda belirlenmeye balanmtr.
Tablo1: Türkiye’de Asgari Ücret
Yürürlük
Tarihi
01.07.1969 (1)

01.11.1972 (2)

01.07.1974
01.06.1976
01.01.1978
01.05.1979
01.05.1981

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV

Asgari Ücret (TL/Ay)
16 (+) Ya
16 (-) Ya
585
525
540
480
510
450
495
435
480
420
465
405
750
630
705
600
690
570
660
555
1200
1.020
1.800
1.500
3.300
2.100
5.400
3.600
10.000
6.690

31

01.01.1983
01.04.1984
01.10.1985
01.07.1987
01.07.1988
01.08.1989
01.08.1990
01.08.1991
01.08.1992
01.08.1993
01.09.1994
01.09.1995
01.08.1996
01.08.1997
01.08.1998
01.07.1999
31.12.1999
01.06.2000
31.12.2000
01.06.2001
31.07.2001
31.12.2001
01.06.2002
31.12.2002
01.12.2003
01.06.2004
01.12.2004
01.12.2005
01.12.2006
01.06.2007
31.12.2007
01.06.2008
31.12.2008
01.06.2009
31.12.2009
01.06.2010
31.12.2010
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16.200
24.525
41.400
74.250
126.000
225.000
414.000
801.000
1.449.000
2.497.500
4.173.750
8.460.000
17.010.000
35.437.500
47.839.500
78.075.000
93.600.000
109.800.000
118.800.000
139.950.000
146.947.500
167.940.000
222.000.750
250.875.000
306.000.000
423.000.000
444.150.000
488,70
531,00
562,50
585,00
608,40
638,70
666,0
693,0
729,0
760,50

11.100
16.875
28.500
51.300
88.850
155.250
303.750
587.700
1.116.900
2.038.500
3.487.500
7.087.500
14.400.000
29.925.000
40.664.250
66.363.750
79.560.000
93.600.000
101.250.000
118.957.500
124.920.000
142.749.000
188.700.750
213.210.000
256.500.000
360.000.000
378.000.000
415,80
450,00
476,70
491,40
515,40
540,60
567,0
589,0
721,0
748,0

1- 1.7.1969 Tarihinde yürürlüe giren 30.6.1969 gün ve 1 sayl
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararna göre tekil eden gruplarn kapsad iller:
I.

Grup ller : stanbul

II.

Grup iller : Ankara, Kocaeli, zmir, Adana, Zongunlak

III.

Grup iller : Hatay, Manisa, Rize, Kayseri, Antalya

IV.

Grup ller : Çanakkale, Burdur, Mula, Denizli, Nevehir

V.

Grup ller : Siirt, Tokat, Kütahya, Artvin, Sivis

VI. Grup ller : Mu, Yozgat, Ar, Gümühane, Bitlis
2- 1. 11. 1972 Tarihinde yürürlüe giren 31.10.1972 gün ve 2
sayl asgari Ücret Tespit Komisyonu kararna göre tekil edilen
Gruplarn kapsad iller:
I.

Grup iller : stanbul

II.

Grup ller : Ankara, Kocaeli, zmir

III. Grup iller : Zonguldak, Rize, Adana, içel, Eskiehir, Aydn,
Edirne, Balkesir, Tekirda, Trabzon, Hatay, Artvin, Antalya, Elaz, Giresun, Mula, Çanakkale, Amasya, Gaziantep, Isparta,
Bolu.
IV. Grup ller: Malatya, Konya, Kütahya, Bilecik, Erzurum,
Siirt, Nevehir, Uak, Erzincan, Sivas, Tokat, Krehir, Çorum,
Diyarbakr, Burdur, Denizli, Kastamonu, Sinop, Afyon, Çankr,
Nide, ordu, K. Mara, Yozgat, Gümühane, Van, anlurfa, Kars,
Mardin, Bitlis, Ar, Mu, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Adyaman.

1983 ylna kadar asgari ücret iki yl için hesaplanyordu. Bu
hesapta o günkü artlarda bir içinin tek bana hayatn idame ettirebilmesi için zorunlu olan gda, konut, giyim, salk,
ulam ve kültür gibi ihtiyaçlarn karlamaya yetecek bir ücret tespit ediliyordu. Bu ücret seviyesi tespit edildii ayda bir
önceki tespitten o aya kadarki enasyon art sonucu ücrette
meydana gelen düü ya da enasyon kemirmesi göz önüne
alnarak tespit edilmiyordu. Yalnz o anki enasyona göre içinin tek bana hayatn idame ettirebilmesi için zorunlu olan
gda, konut, giyim, salk, ulam ve kültür gibi ihtiyaçlarn
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karlamaya yetecek bir ücret tespit ediliyordu. Böylece enasyonun yaratt kayp alan tela edilmeden o anki enasyonu yakalam oluyordu. Ancak özellikle yüksek enasyondan
dolay iki yl içinde bu ücret, enasyonun yaratt kayp alanndan dolay çok anlamsz bir deere tekabül ediyordu. Yine
1985 ylnda asgari ücret iki yl için 1987 ylndan itibaren de
her yl hesaplanmtr.
Net ele geçen miktar olarak asgari ücretin ne kadar olduu ile ilgili aadaki tablo verilmitir. Özellikle 2004 ylndan itibaren tarm d kesimlerde çalan 16 ve daha büyük
yataki içilere ödenen miktarlar verilmitir. Bu miktarlara
baklarak asgari ücretle geçinmenin zorluu açkca görülebilmektedir.
Tablo 2: 16+ya Tarm D Net Ele Geçen Ücret
Yllar

Net ele geçen Nominal TL

Birinci alt ay 2004

303.079.500

kinci alt ay 2004

318.233.475

2005

350,1

2006

380,5

Birinci alt ay 2007

403,1

kinci alt ay 2008

419,2

Birinci alt ay 2008

435,9

kinci alt ay 2008

457,6

Birinci alt ay 2009

477,1

kinci alt ay 2009

496,5

Birinci alt ay 2010

522

kinci alt ay 2010

599,12

Asgari ücretin nasl bir seyir takip ettiini belirlemek için,
reel olarak asgari ücreti hesaplamak gerekir. 1994 yatlaryla
2001’den günümüze kadar net ele geçen miktar olarak asgari
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ücretin nasl deitiini görebilmek için aadaki tablo verilmitir.
Tablo 3: Reel asgari ücret (1994=100)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

132,9

134,9

153,9

170,8

181,8

180,7

183,6

177,1

190,7

113,9

123

127,6

158,6

165,3

163,9

162,8

176,6

181,2

Endeks

100

108

112

139

145

144

143

155

159

2004=100

72

78

81

100

104

104

103

112

114

Asgari
ücret(1)
Net ele
geçen(2)
Net ele
geçen

endeks

Kaynak : Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, DPT ve Kamu veren Sendikalar
(1) 16 ve üstü ya sanayi ve hizmetler kesimi asgari ücretin igücü maliyetinin yllk ortalamalar esas alnmtr.
(2) 16 ve üstü ya sanayi ve hizmetler kesimi net asgari ücretinin yllk ortalamalar esas alnmtr.

Buna karlk 2004 yln baz yl aldmzda, (2004=100),
buna göre baz yln takip eden üç ylda asgari ücrette art
milli gelir büyüme oranlarnn çok altnda, ancak %4 civarnda
bir art olduu görülmektedir. 2008 ve 2009 yllarnda srasyla %12 ve %14 art salanmtr.
1978 ylndan bu yana kii bana GSMH brüt yllk asgari
ücretler cari yatlarla karlatrldnda, geliimin asgari ücretin aleyhine olduu sonucuna varlmaktadr. 1978-1998 döneminde cari yatlarla kii bana gayri sa milli hasla 21,623
kat artmasna karlk brüt asgari ücretteki art 12,305 kat artmtr. Dier bir ifadeyle, asgari ücret düzeyi kii bana mili
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gelir artnn %43,1 gerisinde kalm, asgari ücretin yaratlan
gelir içindeki oransal pay ayn oranda düme göstermitir
(Badadiolu, 1999, 55).
3. ASGAR ÜCRET VE GELR DAILIMI
Gelir dalm ile asgari ücret arasnda sk bir iliki bulunmaktadr. En düük gelir grubu içine asgari ücretliler youn
bir ekilde dahil olmaktadr. Asgari ücretin yükselmesi en düük gelir grubunun payn artrmakta, bu da gelir dalmn
olumluya çevirmektedir. Bu sebeple gelir dalm üzerinde
ayrntl olarak durulmutur.
3.1. Türkiye’de Gelir Dalm Problemi
3.1.1. Hane Halk Gelir Dalm
Gelir dalm problemi hem siyaset alannda hem de ekonomi gündemindeki yerini arlkl olarak korumaktadr. Gelir
dalmndaki eitsizlik yoksulluk, dlanma, marjinalizasyon
gibi sosyal olgularn, hem akademi hem de siyaset sahnesinde önemli bir problem olarak ortaya çkt, gündemin önemli
konular içine girdii ve müdahale edilmesi gereken bir olgu
olduu ortadadr. Bu olguya müdahale etmenin yöntemlerinden birisi üphesiz ki alt gelir gruplarnn gelirlerinde olabildiince artlar salamaktr.
Gelir dalm hane halk ve fonksiyonel gelir dalm olarak hesaplanmaktadr. Hane halk gelir dalmnda, nüfus
en düük gelirli gruplardan en yüksek gelirli gruplara doru
gruplandrlmaktadr. Fonksiyonel gelir dalmnda ise milli
gelir içerisinde ücret, faiz, kâr ve rant gelir paylarnn gösterilmesi ve mukayese edilmesi sözkonusudur.
Bunlarn dnda, kiisel gelir dalm ya da bireysel gelir
dalm da yaplabilmektedir. Kiisel gelir dalmnda, gelirin, fertler ya da haneler arasndaki dalm ön plandadr.
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Kiisel gelir dalmnda fertler ya da hanelerin gelirlerinin
büyüklüüne göre gelir eitsizlikleri belirlenir. Ayrca bu dalmda gelirin sosyo-ekonomik gruplara, mesleklere, sektörlere, bölgelere, eitim durumlarna göre snandrlmas da
yaplabilmektedir. Ülkemizde gelir dalmn yapan TÜK
kiisel gelir dalm esasnda bir gelir dalm yapmamaktadr. TÜK’in yapt 1987 ve 1994 gelir dalm aratrmalarndan hareketle, bu iki aratrmann sonuçlarn esas alarak 2000
ylnda TÜSAD bireysel gelir dalm sonuçlarna varmtr
(TÜSAD, 2000).
Gelir dalmnn en önemli göstergesi, hane halk gelir dalm sonuçlardr. 1963 ylnda ilk defa gelir dalm aratrmasn DPT yapmtr. Daha kapsaml ve daha çok veri kullanarak TÜK muhtelif yllarda aratrma yapmtr. % 20’lik
hane halk gruplarna göre bu aratrmalarn sonuçlar Tablo
4’de verilmitir.
Tablo 4: 1987- 2008 Yllar çin TÜK Hane Halk
Gelir Dalm Aratrmas
Hane Yüzdesi

1987

1994

2002

2003

2004

2005

2007

2008

1. %20

5,2

4,9

5,3

6,0

6,0

6,1

5,8

5,8

2. %20

9,6

8,6

9,8

10,3

10,7

11,1

10,6

10,4

3. %20

14,1

12,6

14,0

14,5

15,2

15,8

15,2

15,2

4. %20

21,2

19,0

20,8

20,9

21,9

22,6

21,5

21,9

5. %20

49,9

54,9

50,1

48,3

46,2

44,4

46,9

46,7

Gini Katsays

0,43

0,49

0,44

0,42

0,40

0,38

0,41

0,41

Son %20 / ilk %20

9,6

11,2

9,5

8,1

7,7

7,3

8,1

8,1

Kaynak: TÜK Hane Halk Gelir Dalm Aratrmas lgili Yllar

Tablo 4’deki verilerden de görülecei gibi, gelir dalmna ait veriler incelendiinde, ilk yüzde 20’lik grubun toplam
gelirden ald pay artarken, beinci yüzde 20’lik grubun ald payn son yllarda bir düü eiliminde olduu görülmektedir.
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2007- 2008 gelir dalm aratrmasnda ise ilk % 20’lik
dilimde bir önceki üç yla gire bir düü görülmektedir. Bu
düüün en önemli sebebi, Türkiye’nin dünyadaki ekonomik
krizden olumsuz etkilenmesidir.
Yine de tablo nispi olarak gelir dalmnda bir düzelmenin
olduunu bize göstermektedir. Ancak 1994 ve 2002 yllarnda
gelir dalmnn, 5’ci yüzde 20’lik paya göre, dier yllarla
mukayese edildiinde daha bozuk olduu da görülmektedir.
Buna göre, 2005 yl için beinci yüzde 20’lik grubun paynn birinci yüzde 20’lik grubun payna orann veren S80/
S20 eitsizlik ölçüsü 7.3 kat olarak hesaplanmtr. Ayn oran
2004 ylnda 7.7 kat olarak gerçeklemitir. Bu rakamlar 2007
ve 2008 yllar iç in 8,1’e yükselmitir. Dolaysyla bu iki ylda
dier yllara nazaran önemli saylabilecek bir gelir dalm
eitsizlii görülmektedir.
Tablo 5: 2007 ve 2008 tarihleri için Lorenz erileri
Lorenz erisi (Türkiye)

Lorenz erisi (Türkiye)

100

100
90

Birikimli gelir yüzdeleri

80

2007
2008

70
60

53,3
53,1

50
40

31,4

30

31,6
16,2

20
10

5,8

16,4
5,8

0
20

40
60
Birikimli f ert yüzdesi

80

100

Kaynak: TÜK

Lorenz erisi: Lorenz erisi, gelir ya da servetin nüfusa dalmndaki eitsizlii göstermede kullanlan gra ktir. Eri; bir
karenin köegenini uç noktalarda keser. Karenin dikey kenarnda gelirin birikimli paylar, yatay kenarnda ise nüfusun birikimli paylar yüzde olarak gösterilir. Köegen doru, gelirin
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nüfus arasnda eit dalmn (mutlak eitlik) gösterir. Lorenz
erisi köegenden uzaklatkça, gelir dalmndaki eitsizlik
artmaktadr. Gelir dalmnn son iki yl için (2007-2008) Lorenz erisi yaplmtr. Bu iki yl için gelir dalm eitsizliinde önemli bir deime olmad için her iki yln lorenz erileri adeta çakmaktadr. Ancak Lorenz erilerinin eitlikten bir
hayli uzak olduu da göze çarpmaktadr. Bu da Türkiye’de
gelir dalmnn bozukluunu bize göstermektedir.
Genelde gelir dalmna baktmzda ise, gelir dalmnn çok bozuk olduu görülmektedir. Tablo’ya göre 1994 ylnda en düük gelirli hane halklarnn %20’si gelirin ancak
%4,90’n alrken, en yüksek gelirli hane halknn %20’si gelirin
%54,90’n almaktadr. En yüksek gelire sahip hane halklarnn
%20’sinin geliri, en düük gelirli hane halkalarnn %20’sinin
gelirinin 11,2 kat kadardr. Son yllarda ise bu oran 8,1 kata kadar dümütür. Bu da Türkiye’de gelir dalmnda bir düzelme olmakla birlikte hala çok bozuk olduunu göstermektedir.
Gelir dalm bozukluk derecesini veren ikinci bir yöntem
ise “Gini” katsaysdr. Bilindii gibi, gini katsays sfr ile bir
arasnda deer almaktadr. Gelirin hepsi tek bir kii tarafndan
alndnda Gini katsaysnn deeri bir, gelir dalm herkese
mutlak olarak eit daldnda Gini katsays sfr olmaktadr.
Gini katsaysnn deeri sfrdan bire yaklatkça gelir dalm
eitsizlii de artmaktadr.
Gelir dalm eitsizlii Gini katsaylarna göre yorumlandnda, 1980’ler öncesinde 0,50 mertebesinde iken, sonraki
dönemde sürekli bir iyileme göstererek Gini katsays 1987’de
0,43’e kadar dümütür. Ancak 1994 ylna gelindiinde gelir
dalmnda ciddi bir bozulma meydana gelmitir. 1987’de
0,43 olarak hesaplanan Gini katsays 1994’de 0,49 deerini almaktadr. 2002 yl için hesaplanan Gini katsaysnda ise tekrar
1987 yl seviyesine bir geri dönü yaanmtr. 2003 ve 2004
yllarnda srasyla 0,42 ve 0,40’a gerileyen Gini katsays, 2005
ylnda 0,38’e düerek son krk yln en iyi seviyesine ulamken, 2007 ve 2008 yllar için Gini katsays tekrar yükselerek
0,41 deerine ulamtr.
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Türkiye’nin Gini katsaysn dünya ile mukayese ettiimizde, Latin Amerika Ülkeleri için Gini katsays 0,50 civarnda
olup, gelir dalmnda eitsizlik çok yüksek olduu, buna
karlk Avrupa ülkelerinde ise Gini katsays 0,20 ile 0,35 arasnda deimekte ve gelir dalmnda eitsizliin daha az olduu görülmektedir (TÜSAD, 2000 ).
AB ile Türkiye’yi Gini katsays bakmndan mukayese ettiimizde; AB-15 Gini ortalamas 0,30 iken AB-25 ortalamas
0,29’dur. Gini katsaylar ülke baznda ele alndnda en düük 0,22 Slovenya ile en yüksek 0,37 Portekiz yer almaktadr.
Portekiz’i,0, 35 ile Yunanistan ve ngiltere ve 0,34 ile Letonya
ve Estonya takip etmektedir. Slovenya’y ise 0,23 ile sveç, 0,24
ile Macaristan ve 0,25 ile Çek Cumhuriyeti ve Danimarka takip etmektedir (OECD, 2005 ).
Türkiye ise hem AB-25 hem de AB-15 ortalamasndan çok
uzak bir deere sahiptir AB-25 ortalamasnda 2003 ylnda en
zengin % 20’lik grubun yllk kullanlabilir gelirden ald pay
en fakir yüzde yirmilik grubun ald payn yaklak 4,6 katdr. Bu oran (beinci % 20/birinci % 20) Macaristan’da 3 ile
Portekiz’de 7,4 aralnda deimektedir. Türkiye’de ise, 2002
yll gelir dalm için, en zengin % 20’lik grubun yllk kullanlabilir gelirden ald pay en fakir % 20’lik grubun ald
payn yaklak 9.5 kat düzeyinde iken, tedricen düü göstererek 2005 yl itibaryla yaklak 7.3 kat seviyesine dümü,
2007 ve 2008 yllarnda tekrar 8,1 kat olmutur.
AB ve Türkiye gelir dalm eitsizlikleri karlatrlrken göze çarpan baka bir husus, Türkiye’nin gelir dalmnn AB-12 ülkelerinin hepsinden ve bütün eitsizlik ölçüleri
bakmndan çok daha eitsiz olmasdr (TÜSAD, 2000, 114).
Bu 12 ülke arasnda 1990’larda en eitsiz ülke olan talya için
Gini katsays 0,34 iken, Türkiye’nin Gini katsays 0,46’dr
(TÜSAD, 2000, 114). TÜSAD’n söz konusu çalmasnda en
eitlie yakn ülke olan Danimarka’da Gini katsays 0,22’dir.
Türkiye talya mukayesesinde, %35 oranyla Türkiye’nin daha
eitsiz olduunu gösteren bu fark OECD standartlarna göre
40

çok yüksektir. OECD, %15’in üzerindeki oranlar “eitsizlikte
dikkate deer bir art” olarak kabul etmektedir.
Gelir dalm aratrmalarn en önemli amac, siyasal karar
alclara hangi sosyal politikalar uygulamalar gerektii noktasnda öncülük etmektir. Günümüz ekonomilerinde piyasalar
belirli bir gelir dalmn gerçekletirir. Ancak, ülkeden ülkeye
deimekle birlikte, devlet her ülkede piyasa dalmna dolaysz vergiler, esas olarak gelir vergileri araclyla ilk müdahaleyi
eder. kinci olarak bu vergilerin bir bölümünü ya da daha fazlasn karlksz gelir transferi eklinde bireyler arasnda yeniden
datarak gerçekletirir. Bu transferler, emekli maalar, isizlik
tazminatlar, vergi iadeleri gibi unsurlar kapsamaktadr.
Türkiye’ye gelince, vergi öncesi gelir dalm bilinemediinden, ancak transferlerle snrl bir gelir dalm yaplabilmektedir.
Türkiye’deki gelir dalm eitsizlii AB ülkeleri ile karlatrldnda dikkati çeken bir özellik de “birinci bölüüm”
yada “piyasa gelir dalm” veya “vergi öncesi gelir dalm”
olarak adlandrlan, devletin müdahalesi öncesinde piyasada
oluan gelir dalmnn eitsizlii açsndan, Türkiye’nin AB
ülkeleri ile hemen hemen ayn seviyede olduudur. Türkiye’de
temel problem piyasa gelir dalmndan sonra etkin bir vergi
ve transfer politikasnn ilememesidir. Bu nedenle Türkiye’de
piyasa gelir dalm ile nihai gelir dalm arasnda gereken
müdahale yaplamamakta ve nihai gelir dalm Avrupa ülkelerine oranla eitlikten uzak kalmaktadr (TUSAD, 2000, 117).
AB ülkelerinde vergi ve transfer öncesi ve sonras gelir dalmnda çok ciddi deimeler olabilmektedir. Vergi ve transfer
öncesi ile sonras dalm bilgileri mevcut olan yedi AB ülkesi
bu açdan deerlendirildiinde ve Türkiye ile karlatrldnda; bu yedi AB ülkesinde Gini katsays yüzde ellilere varan düü gösterirken, Türkiye yalnz transfer sonras gelir dalm
ancak % 5,7 orannda düü göstermektedir. Baka bir deyimle,
AB ülkelerinde gelir dalmnda müdahale ile ancak önemli bir düzelme salanabilmektedir. Türkiye’de eksik olan ey,
devletin yeterli seviyede böyle bir müdahale yapamamasdr.
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Tablo 6: AB Ülkelerinde Vergi ve Transfer Öncesi
ve Sonras Gini Katsaylar
Ülkeler

Vergi ve
transferler öncesi
gini katsays

Vergi ve
transferler sonras
gini katsays

Vergi ve
Transferlerin gelir
dalmna etkisi

Danimarka
(1994)

0,420

0,217

-48,3

sveç
(1995)

0,487

0,230

-52,8

Finlandiya
(1995)

0,392

0,231

-41,1

Hollanda
(1994)

0,421

0,253

-39,9

Belçika
(1995)

0,527

0,272

-48,4

Almanya
(1994)

0,436

0,282

-35,3

talya
(1994)

0,510

0,345

-32,4

Türkiye
(1994)

0,474*

0,447*

-5,7

Kaynak: OECD (1998, 39) , TUSAD, (2000, 118)
*Türkiye verilerinin, vergilerin gelir dalm eitsizlii üzerindeki etkisini
analiz etmek için uygun olamamas sebebiyle, vergiler öncesi ve sonras
Gini katsays verilmemitir. Ancak buradaki Gini katsays sadece devlet
transfer öncesi ve sonras Gini katsaysn gösteriyor.

Bu veriler nda Avrupa Birlii yolunda Türkiye’nin gelir
dalm problemi en önemli ve çözülmesi gereken sorunlarn
banda gözükmektedir. Nitekim, Ulusal Kalknma Plan ve
Katlm Öncesi Ekonomik Program çerçevesinde de gelir dalm adaletsizlii en önemli sorunlarn banda gözükmektedir.
Bu problem yaanan ekonomik krizler ve uygulanan yapsal
uyum programlar ile daha da derinlemi olup, 2002 yl sonrasnda ulalan yüksek büyüme oranlaryla düzelme gösterse
de hâlâ Avrupa Birlii ortalamalarnn gerisinde kalmaktadr.
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3.1.2. Fonksiyonel Gelir Dalm
Gelir dalmnn ikinci ele aln ekli fonksiyonel gelir
dalmdr. Fonksiyonel gelir dalm, milli gelir içinde üretim faktörlerinin paylar, yani daha çok sermaye, faiz, rant
pay ile ücret pay mukayese edilerek verilmektedir. Baka
bir ifadeyle fonksiyonel gelir dalm, gelirin emek gelirleri
ile emek d gelirler (mülk gelirleri) arasndaki bölüümüdür.
Bu dalmda, üretim süreci sonucunda ortaya çkan gelirin
üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak, giriim) ve sosyoekonomik gruplar arasndaki bölüümü önem tar. Emek d
gelirler kâr, faiz, kira gelirleri gibi alt gruplara ayrlabilecei
gibi, emek gelirleri de ücret, maa veya yevmiye, üst yönetici
gelirleri gibi alt gruplara ayrlabilmektedir.
Bilindii gibi, milli gelir, bir ülkede, bir ylda üretilen mal
ve hizmetin toplam deerini oluturmaktadr. Milli gelir üç
yöntemle hesaplanr: Harcama, üretim ve gelir yöntemi. Harcama yöntemiyle milli gelir hesaplamasnda, piyasa yatlaryla satlan mal ve hizmetlere yaplan nihai harcamalar dikkate
alnmaktadr. Piyasa yatlar içinde dolayl vergiler ve amortismanlar bulunduu ve net d faktör pay ilave edilmedii
için ortaya çkan rakama Gayri Sa Yurt çi Hasla (GSYH)
denmektedir. Türkiye’de üçer aylk olarak harcama yöntemiyle milli gelir hesaplanmakta ve ylsonunda birletirilerek ylk
GSYH deerine ulalmaktadr.
Gelirler yöntemiyle milli gelir hesab ise, üretimde kazanlm olan ücret, faiz, rant ve kârlar toplanarak dorudan milli
gelir elde edilir. Tablo 7 gelirler yöntemiyle hesaplanm milli gelir rakamlarn göstermektedir. Birinci sütunda üretimde
ve ithalat mallarnda devletin gelir olarak elde ettii vergiler
gösterilmektedir. kinci sütunda devletin üreticilere verdii
sübvansiyonlar, takip eden sütunlarda sabit sermaye tüketimi, ücret ödemeleri ve iletme art olarak kâr, faiz ve rant
ödemelerin milli gelir içerisindeki paylar görülebilir. Yani kâr,
faiz ve rant toplamna iletme art denilmektedir.
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Tablo :7 Gelirler Yöntemine Göre Milli Gelir Hesab
Yllar

Üretim
ve
thalat
Vergileri

(Eksi)
Sübvan
siyonlar

Sabit
Sermaye
Tüketimi

gücü
Ödemeleri

letme
Art

1987

9,0

0,9

7,0

20,7

64,2

1988

8,8

0,9

7,4

21,5

63,2

1989

8,7

1,0

6,5

24,0

61,8

1990

9,7

1,1

5,9

27,2

58,3

1991

10,5

1,6

6,2

31,9

53,1

1992

10,8

2,2

6,1

31,7

53,6

1993

11,2

1,9

5,7

30,9

54,1

1994

10,8

2,4

7,0

25,5

59,1

1995

10,9

1,2

6,5

22,2

61,6

1996

11,7

1,6

6,3

23,9

59,8

1997

12,4

1,3

6,1

25,8

57,1

1998

12,2

1,7

6,3

25,5

57,7

1999

13,1

2,1

6,9

30,7

51,4

2000

14,8

1,3

6,6

29,2

50,8

2001

15,3

1,3

8,3

28,3

49,4

2002

15,6

0,4

8,6

26,3

50,0

2003

16,5

0,3

7,6

26,1

50,0

2004

17,1

0,2

7,0

26,3

49,8

2005

18,0

0,2

6,5

26,1

49,5

2006

17,7

0,2

6,2

26,2

50,1

Kaynak: TÜK, ilgili yaynlar, gelirler yöntemiyle milli gelir hesab gecikmeli yaplmaktadr. Avrupa Hesaplar Sistemi olarak adlandrlan ESA
1995’e uyum kapsamnda 1998=100 bazl revize çalmalar devam ettii için
2007-2009 dönemi rakamlar 2011 ylnn ortasnda yaymlanacaktr.
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Üretim ve ithalat vergilerinin milli gelir içindeki pay 1987
ylndan 2006 ylna yaklak iki katna çkmtr ve son üç ylda bu pay önemli ölçüde artt görülmektedir. Özellikle ithalattaki art, milli gelir büyümesinde önemli bir faktör olarak
görülmektedir. Bu durum, ithalattan kaynakl veya ithalata
dayal milli gelir büyümesi olarak da literatürde tartlmaktadr.
Toplam milli gelir rakamndan devletin üretime verdii
sübvansiyonlar çkarld için, sübvansiyonlardaki azalma
milli gelir büyümesine pozitif etki yapmaktadr. Yine son üç
ylda üretimdeki sübvansiyonlarn dümesi, büyümeye salad katknn yannda, ithal mallaryla yerli üretimin rekabet
etme gücünü de zayatmaktadr.
Yukarda da ifade edildii gibi, gelir dalmnn ikinci ele
aln ekli fonksiyonel gelir dalmdr. Fonksiyonel gelir dalm, milli gelir içinde üretim faktörlerinin paylar, yani daha
çok kâr, faiz, rant pay ile ücret pay mukayese edilerek verilmektedir. Yukardaki Tablo 7’de bu rakamlara baktmzda,
yllar itibariyle deimeler göstermekle birlikte ücret paynn
son yllarda %26’lar civarnda ve iletme art olarak faiz, kâr
ve rant paynn %50’ler mertebesinde gerçekletii görülmektedir.
OECD ülkelerinde ücretin milli gelir içindeki paynn %
60’lar mertebesinde olduu göz önüne alndnda, Türkiye’de
fonksiyonel gelir dalmndaki eitsizliin ne derece büyük
olduunu görülmektedir.
Daha da ilgi çekici bir nokta ise, son on ylda toplam gelir vergisinin ortalama %62’sinin ücret gelirlerinden alnm
olmasdr. Yani Milli Gelirin ortalama %50’sini oluturan kâr,
faiz, rant gelirlerinden alnan vergi gelirleri toplam gelir vergisinin son on ylda ortalama %38’ini olutururken, geri kalan
gelir vergisinin %62’si ücret gelirlerinden kesinti yoluyla elde
edilmektedir. Kald ki vergiler ücretin elde edildii ayda ke45

sildii halde kâr, (genelde) faiz, rant gelirlerinde bir sonraki
ylda üç taksitle alnmaktadr. Enasyonun yüksek seyrettii ekonomilerde bu vadeli allardan doan deer kayb çok
yüksek olmaktadr. Bu deer kayb hesaba katldnda, gelir
vergisi içinde toplam ücretlerin ödedii vergi pay çok daha
yükselmektedir.
3.2. Yoksulluk ve Gelir Dalm
Asgari ücreti yükseltmenin yoksulluu azaltt yönünde
bilimsel görüler çok yaygndr. Asgari ücretin yoksulluu
azaltmadaki etkisi ciddi bir tartma konusudur. Asgari ücretin hem mutlak hem de göreli yoksulluu etkiledii varsayld için her iki tartma da ayr ayr deerlendirilmelidir.
3.2.1. Mutlak Yoksullukla Mücadelede Asgari Ücret
Genel olarak yoksulluk; gelir eksiklii/azlna bal olarak asgari yaam düzeyini sürdürmek için gereken mal ve
hizmetlerden yararlanamama ve bu durumun beraberinde
getirdii sosyal mahrumiyet duygusu gelitirme olarak tanmlanr. Bunun dnda on bein üzerinde yoksulluk tanm
yaplabilmektedir. Bunlarn içinde en yaygn kullanlanlar
mutlak yoksulluk, insani yoksulluk ve göreli (nispi) yoksulluktur. nsani yoksulluu son dönemde UNDP (Birlemi
Milletler Kalknma Program) tanmlamtr. Bu tanm belirli kriterler esasnda bir ülke vatandalarnn insanca yaama
imkânlarnn bulunup bulunmadn tespit etmek ve uluslararas kyaslama yapabilmek için; ülkeleri yaam süresi, bilgi
ve onurlu bir yaam standardnn ölçütlerine göre deerlendirmektedir.
Mutlak yoksulluk, hane halk ya da fertlerin biyolojik olarak kendilerini üretebilmeleri için ihtiyaç duyduklar asgari
gelir ve harcama düzeyi olarak tanmlanmaktadr.
Nispi yoksulluk ise içinde yaanlan toplumdaki asgari yaam düzeyine sahip olup olmama eklinde tanmlanmaktadr
(Erdem, 2003, 22).
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Bilindii gibi, Asgari ücretten doal olarak içiler ve aileleri yararlanmaktadr. Yoksulluk aslnda sadece çalanlar
için deil; daha çok isizler, krsal kesimde yaayanlar ve
çok çocuklu aileler içinde problem oluturmaktadr. Gerçekte birçok ülkede yoksulluk snrnda bulunan yetikinlerin
büyük bir bölümü isiz konumdadr. Bu nedenle asgari ücret art isizlii veya krsal yoksulluu azaltmada etkili bir
araç deilken, ksmen ve sadece çalan kentsel igücü için
etkilidir.
Asgari ücretin mutlak yoksulluu azaltmadaki rolünü snrlayan temel faktör, çounlukla aile geliri olarak kabul edilen asgari ücretin hane halknn statüsü, büyüklüü ve yapsna bal olarak farkllaan sonuçlar yaratmasdr. Sözgelimi,
asgari ücretin biraz üzerinde ücret alan bir içi, arttan yararlanmayacak hatta muhtemelen asgari ücretli ailelerin gelirlerinde yaanan art nedeni ile görece yoksullaabilecektir
(Borkowska, 2001, 3).
Bu görü, asgari ücretin yoksulluu azaltmak yerine genilettii varsaymn ön plana çkaran liberal anlaylar açsndan
da destek bulmaktadr. Liberal anlayn iddia ettii argüman,
asgari ücrette meydana gelen artlarn istihdam düürdüü
yönündedir. Rekabetçi igücü arz ve talep modeline göre, asgari ücretin artmas igücü talebini snrlamakta, böylece mevcut igücü açsndan i frsatlar daralmaktadr. Sonuçta daha
yüksek ücret elde edenlerin kazançl çkt düünülürken,
ksa zaman sonra bu yüksek ücretten kaynakl istihdam daralna bal isizlik artabilir (Deller, 2005, 1).
Asgari ücret ile istihdam ilikisi üzerinde duranlar, daha
çok genç nüfusun istihdam ilikisini ele almaktadrlar. Genç
nüfus, 25 ve alt ya nüfustan oluturmaktadr. Asgari ücret
uygulamas en fazla bu genç nüfus arasnda cereyan etmektedir. Dolaysyla asgari ücret ile genç nüfus arasnda iliki kurulmaktadr.
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Asgari ücret ile istihdam arasnda ekonometrik çalmalarn
önemli bir ksm Fransa’da yaplmtr. Fransa’da asgari ücret
art tüketici yat endeksine balanmtr. Tüketici yat endeksinde %2’nin üzerinde art otomatik olarak asgari ücretlere yanstlmaktadr. Bunun dnda asgari ücret siyasi amaçlarla da yat endeksindeki arttan daha fazla artrlabilir.
Yine Fransa’da asgari ücret her yl 1 Temmuz’da ortalama
reel ücretlerdeki büyümenin en az yars kadar artrlr. Asgari
ücretlerde sk sk meydana gelen bu küçük artlar sebebiyle
Fransa’da asgari ücretle istihdam arasnda istatistikî bakmndan anlaml bir iliki tespit etmek zor olmaktadr.
Ancak, mutat olan bu artlar dnda 1968 ve 1973 yllarnda Fransa’da politik amaçl planl bir yükselme olmutur. Dier bir yükselme ise F. Mitterand’n seçimleri kazandktan ksa
bir süre sonra 1981 ylnda asgari ücrette yapt %10 orannda
art olmutur. te bu artn genç nüfus istihdam üzerindeki
etkisini S. Bazen ve N. Skourias (1991) ekonometrik bir analizle belirlemeye çalmlardr. Bulduklar sonuç, ücretlerdeki
bu artlarn hem genç nüfus istihdamnda hem de toplam istihdamda bir düüe yol açt yönündedir.
Fransa’da asgari ücret art ile istihdam art arasndaki
ilikiler üzerine tartmalara bakldnda; genellikle asgari ücret artlarnn isizlie yol açt yönünde iddialar younluk
kazanmaktadr. Bunun aksini ispatlayanlar da bulunmaktadr.
Zaman serisi ile analiz yapan ekonometrik çalmalar, asgari
ücretle istihdam arasnda önemli bir korelasyon bulamamlardr (Wood, 1994).
Fransa’da, Bazen ve Martin (1991), çalmalarnda asgari
ücretlerdeki yükselmenin genç nüfus istihdam üzerinde çok
snrl bir negatif etki yarattn bulmutur. Buna karlk Benhayoun (1994) ekonometrik çalmasnda ise asgari ücret yükselmelerinin genç nüfus istihdamna etkisi üzerine anlaml bir
bulgu bulmamtr.
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Asgari ücrette meydana gelen artlarn düük gelirli ve
yoksul ailelerin gelirlerini artrarak gelir dalmnda önemli
bir deimeye yol açt yönündeki görülere gelimekte olan
ülkeler arasnda pek deinilmemektedir. Neumark, ve dierleri (2006) Brezilya’da asgari ücretin gelir dalmna etkilerini
deerlendirmilerdir. Brezilya örneini ele almalarnn birkaç
sebebi bulunmaktadr: birincisi Orta Afrika Cumhuriyeti, Malavi, Nikaragua ve Güney Afrika’dan sonra dünyada gelir dalm en bozuk ülke Brezilya’dr. Dünya Bankas (2003) raporuna göre, Brezilya’da Gini katsays 25 yldan beri 0,58 ile 0,63
arasnda deimektedir.
kincisi, 1990’larn ortalarna kadar Brezilya’da yüksek
oranlarda seyreden enasyon döneminde çok yaygn kullanlan asgari ücretin sk sk yükselmesidir.
Üçüncüsü Brezilya’da asgari ücret çok yaygn olarak bütün
sektörlerde uygulanmaktadr. Ücretlilerin %65’i asgari ücretle
çalmaktadr.
1980’lerin bandan 1990’larn ortalarna kadar Brezilya’da
devam eden yüksek enasyon döneminde asgari ücretlerde
sk sk artlar olmutur. Enasyonist dönemden sonra da asgari ücretlerde yükselmeler meydana gelmitir. 2003 ylnda
göreve balayan Brezilya Babakan asgari ücreti %20 orannda artrmtr. Bu art da hesaba katldnda uzun bir dönemde asgari ücrette yllk olarak reel %5 ile %20 arasnda artlar
salanmtr. Asgari ücretlerde reel artlarn saland bu
dönemde yoksulluk orannda da sürekli düü salanmtr.
Ancak yoksulluk orann azalmasnda dier faktörlerinde katks bulunmaktadr.
Hem ABD’de hem de Brezilya’da yaplan aratrmalarda
asgari ücret yükselmelerinin istihdam üzerinde olumsuz, gelir dalm üzerinde olumlu etkiler yaratna dair sonuçlar
elde edilmitir. ABD’de asgari ücret yükselmesinin net etkisinin ne olduu ise istihdam da meydana gelen düüün
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büyüklüü ile gelir dalmdaki düzelmenin büyüklüünün
karlatrlmas sonucu belirlenecektir. Ancak Brezilya’da,
gelir dalm çok farkl olduu, daha yüksek ve yaygn bir
eitsizlik olduu ve ücretli hane halknn çok büyük bir ksm
asgari ücret düzeyinde ya da bu düzeye yakn bir noktada ücret ald için asgari ücretlerdeki yükselmelerin gelir dalm
düzenleyici rolü çok daha büyük olabilmektedir (Neumark
ve dierleri, 2005).
Neumark, (Neumark ve dierleri, 2005) çalmasnn sonucu olarak; asgari ücretin aile geliri üzerindeki bölüümünü
test etmek için Brezilya’nn büyük metropol bölgelerinde veri
toplamtr. Bu çalma, hiper enasyonun sona erdii 19962001 tarihleri arasnda yaplmtr. Brezilya’da asgari ücret
yükselmeleri, düük gelirli ailelerin gelirlerini yükselterek,
gelir dalmn iyiletirmitir.
Bilhassa Gelimi ülkelerde istatistiksel veriler, asgari ücretli çalanlarn çounlukla mutlak yoksulluk snrnda yaayan ailelere mensup olmadn göstermektedir. OECD ülkelerinin çounda yoksul aileler elde ettikleri gelir türlerine
göre deerlendirildiinde, yoksul ailelerin %10’nun ücret türü
gelir elde ettii görülmektedir. En yoksul ailelerde igücüne
katlmn oldukça snrl olmas nedeniyle, OECD ülkelerinde
asgari ücretli çalanlarn büyük bir ksm (yaklak %90’) orta
alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere mensuptur (Rutkowski,
2003, 12). Örnein Avustralya’da asgari ücret veya ona yakn
bir düzeyde ücret alan igücünün sadece 1/3’ü hane halk
içinde ücretli tek çalan konumundadr. Dolaysyla asgari ücretli çalanlarn mutlak yoksulluk snrndaki alt gelirli
gruplardan daha iyi artlarda yaad öne sürülebilir (Leigh,
2005, 11, nakleden Akgeyik, 2007). Benzer ekilde ABD’de ise,
asgari ücretli çalanlarn %70’i, yoksulluk snrnn üzerinde
yaayan ailelere mensuptur.
ngiltere’de her hangi bir geliri olmayanlar dahil olmak
üzere tüm aileler dikkate alndnda, asgari ücretteki artn,
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mutlak yoksulluk orannda çok snrl azalmalara yol açt
görülmütür (OECD, 1998, 18).
Bu analizler bize unu ifade etmektedir. Gelimi ülkelerde
ve gelime derecesi nispeten yüksek olan ülkelerde asgari ücret daha yüksek belirlenmekte ve yoksulluk snrnn üzerinde
bir ücret düzeyine tekabül etmektedir. Buna karlk gelime
derecesi düük olan ülkelerde asgari ücret düzeyi, yoksulluk
snrndadr.
3.2.2. Nispi Yoksullukla Mücadelede Asgari Ücret
Asgari ücretin gerçekletirecei amaçlardan birisi de, belirlenecek asgari ücret seviyesinin düük gelirli çalanlarn
ekonomik ve sosyal durumlarn iyiletirecei yönünde beklentilerin olmasdr. Baka bir deyimle, belirlenecek asgari ücret düzeyi en alt ücretlerde çalanlarn nispi olarak gelirlerini
yükseltmeyi, gelirlerinin insanca bir hayat sürdürecek düzeyde olmasn salamaktr. Yukarda da ifade edildii gibi, aslnda çalma karl gelir elde edemeyen mutlak yoksulluk
snrndaki aileler, asgari ücretin yükselmesinden fayda salamazken, daha çok asgari ücretle çalanlarn fayda salad,
çalan yoksullarn nispi olarak durumlarnn düzeltildii iddia edilebilir. OECD ülkelerinde çalan yoksullarn %90’nn
düük ücretli igücünden olutuu görülmektedir (Rutkowski, 2003, 12).
Nispi yoksulluk, içinde yaanlan toplumdaki asgari yaam
düzeyine sahip olup olmama eklinde tanmlanmaktadr. Baka bir ifadeyle, bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin
belli bir orannn altnda olmas durumu nispi yoksulluk olarak
ifade edilir. Çalan yoksullar ise, kamu ve özel sektörün alt düzeylerinde ve marjinal sektörlerde çalan, eitim düzeyi düük ve vasfsz igücünü ifade etmektedir. Akgeyik (2006) ise,
hane halknda sadece bir kiinin çalt yoksul aileleri tanmlamaktadr. Çalan yoksul kavramnn tanmlanmasnda kullanlacak kriter konusunda açk bir konsensüs mevcut deildir.
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OECD, ortalama ücretin 2/3’ü düzeyinden daha az bir kazanc
kriter olarak kullanmaktadr. Bu kriter, Avusturya, Fransa, Yunanistan, rlanda ve Portekiz’de de benimsenmektedir. Buna
karlk Danimarka’nn %60’dan, Almanya’nn ise, %75’ten
daha düük bir kazanc esas ald görülmektedir. Norveç’te
kullanlan tanm imalat endüstrisindeki ücretleri baz almakta
ve oransal olarak %85’ten daha düük bir ücreti öngörmektedir
(Loakimoglou & Soumeli, 2005, nakleden Akgeyik, 2006).
Aratrmalar, asgari ücretin özellikle hane halknda tek kiinin çalt tip aileler açsndan pozitif sonuçlar yarattn
göstermektedir. Gelir datc etkisine ilikin analizlerin çou
asgari ücretteki bir artn nispi yoksulluu azaltt varsaymn temel almaktadr.
Asgari ücret ve göreli yoksulluk ilikisi çeitli aratrmalarda irdelenmitir. Örnein Burkhauser ve Finegan (1989)
ABD’de federal asgari ücrette 1984 ylnda yaplan %24’lük
artn yoksulluk snrnda yaayan düük ücretli çalanlarn
saysn %21 orannda azalttn belirlemitir (bu içiler arasndaki yoksulluk oran %14’ten %11’e gerilemitir). Aratrma
sonuçlarna göre, asgari ücretteki artn yaratt ilave gelirin
en az %12’si yoksul ailelere gitmekte, %39’u ise, görece daha
yoksul olan ailelere yönelmektedir (Addison & Blackbum,
1999, 394, nakleden Akgeyik, 2006, 177).
ABD’de yaplan dier ampirik aratrmalar da, bu tezi desteklemektedir. Sözgelimi Bemstein Enstitüsü, 1996-1997 yllarnda asgari ücrette iki aamal (saat bana $ 4.25’ten $ 5.15’e)
arttan daha çok kimlerin yararlandn analiz etmitir. Aratrmada ulalan sonuçlara göre, arttan yaklak 10 milyon
çalan yararlanmtr. Ayrca ksmi süreli çalanlarn yaklak
yars yükselen asgari ücretten olumlu ekilde etkilenmitir.
Nihayet veriler, yeni asgari ücret orannn en çok düük gelirli
aileler lehine olduunu göstermektedir. Aratrma kapsamnda ulalan sonuçlar daha yüksek oranl bir asgari ücret art52

nn çalan aileler arasnda en yoksul %40’n gelirini arttrdn
teyit etmektedir (Liu & Wu, 1999, 58; nakleden Akgeyik, 2006).
Tartmann bir dier boyutu artlardan yararlanan yoksul
aile pro liyle ilikilidir. ABD’de federal asgari ücret oranlarnda 1990 ve 1991 yllarnda meydana gelen artlardan etkilenen düük ücretli çalanlarn niteliklerini deerlendiren Card
ve Kreuger’n elde ettikleri bulgular, bu konunun daha detayl
analizini mümkün klmaktadr. Sonuçlar, asgari ücret artndan yararlanan ailelerin genel igücü ortalamasna göre, üç kat
daha fazla yoksul olduunu göstermektedir. Bu durum, artan
asgari ücretin her aile için ayn anlama gelmedii yaklamn
desteklemektedir (Akgeyik, 2006).
Benzeri analizler ngiltere için yaplmtr. Ulusal asgari
ücretin çalan hane halklarna etkisini ölçen Gosling (1996),
asgari ücret artlarnn gelir dalmn etkilediini ve bu dalmdan arlkl olarak en yoksul ailelerin yararlandn ifade etmektedir. Machin ve Manning (1996) ise, ngiltere’de düük ücretli çalanlarn daha yoksul hane halklarna mensup
olduklarn rapor etmektedirler. Aratrmaclar, igücünün
1/4’ünün çalan hane halknn en yoksul %10’una mensup
olduunu ve bunlarn günde 4 £ ya da daha az kazandklarn
belirlemilerdir (OECD, 1998, 18).
Asgari ücretin yoksulluk problemiyle mücadeleye katks
analiz edildiinde göz önünde tutulmas gereken önemli faktörlerden biri de hangi düzeydeki bir asgari ücretin bu etkiyi
yaratabileceidir. Bu noktada özellikle gelimi ülkelerle gelimekte olan ülkelerde farkl etkiler ortaya çkabilmektedir.
Örnein birçok aratrmada, asgari ücretlerdeki yükselmeler
gelimi ülkelerde bir miktar isizlie yol açarken, gelimekte
olan ülkelerde daha çok gelir dalmn düzenleyici yapda
ortaya çkmaktadr.
Brezilya’da bu etkinin büyüklüünü ölçmeye dönük çeitli çalmalar yaplmtr. Corseuil, aratrmasnda 6 metropol
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alanda asgari ücrette 1995-1998 arasnda gerçekletirilen artlarn yoksulluk üzerindeki sonuçlarn analiz etmitir. Aratrmac ayrca artlarn formel ve enformel sektör çalanlarnn
gelirleri üzerindeki etkisini de irdelemitir. Ancak analiz asgari ücrette art nedeniyle iini kaybeden çalanlara dönük bir
deerlendirme içermemektedir. Dolaysyla sonuçlar, asgari
ücretin negatif etkisini açklamaktan uzaktr. Bulgular, deerlendirme dönemi süresince asgari ücretteki artn pozitif bir
sonuç yaratt yönündedir. Buna göre, asgari ücrette %10’luk
bir art yoksullukta %4’lük bir azala yol açmaktadr (Foguel
& Ramos & Cameiro, 2001, 17, nakleden Akgeyik, 2006).
3.2.3. Enformel Sektörlerle Mücadelede Asgari Ücret
Enformaliteden bahsederken hep kayt d ekonomi kavramna deinilmektedir. Enformel sektörü kayt d sektörden
ayran en önemli özellik; enformel sektörün kaytl ekonomiyi
de içeriyor olmasdr. Bu iki sektör birbiri ile örtümekte ancak
birbirini tam olarak içermemektedir. Ancak halen kayt d
ekonomi ve enformel ekonomi kavramlar bir çok iktisatç tarafndan ayn anlamda kullanlmaktadr.
Gelien ülkelerde asgari ücretin korumas gereken gruplardan biri de enformel sektör çalanlardr. Buna karlk, enformel sektördeki istihdam koullarna dönük politikalar gelitirmek çok daha güçtür. Çünkü enformel sektör içisi yasal
kurallar dnda çalmakta, bu nedenle asgari ücretten yararlanamamaktadr. Veriler, gelimekte olan ülkelerde enformel
sektörün toplam igücünün %30’u ile %80’i arasnda deien
bir orana ulatn göstermektedir.
Kayt dlk olgusu nedeniyle asgari ücretin enformel yoksulluk üzerindeki etkisi çounlukla formel sektörlere ilikin
varsaymsal sonuçlar baz almaktadr. Bu varsaymdan hareketle baz aratrmaclar asgari ücretin özellikle gelien ülkelerde çalan yoksullar üzerinde snrl bir etkiye sahip olaca
iddiasndadr. Buna göre, geni bir enformel sektörün varl
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asgari ücretin çounlukla kentsel alanlardaki büyük iletmelerde ve genellikle sendikalam kaytl igücü arasnda ksmi
olarak uygulanmasyla sonuçlanmaktadr. Yaygn kayt dlk,
asgari ücretin ili olarak çalanlarn sadece %2’si ile % 15’ine
uygulanabilmesine imkân salamaktadr. Oysa, yoksulluun
daha youn olduu az gelimi krsal bölgelerde ve kentsel
enformel sektörlerde asgari ücretin uygulanabilmesi söz konusu deildir (Akgeyik, 2006, 179).
Asgari ücretin uygulanmas açsndan gözlenen bu farkllk gelien ülkelerde ikili (dual) igücü piyasasn açklayan en
temel faktördür. kili yap, asgari ücretteki artlardan çalan
baz yoksul gruplarn olumlu, kimi ailelerin de olumsuz bir
ekilde etkilenmesine yol açmaktadr. Bu sonuç, kaytl sektörlerden kayt d sektörlere doru kaymalar desteklemektedir.
Asgari ücretin enformel sektör üzerindeki etkisini analiz ederken, sektörler arasndaki geçiler dikkatte alnmaldr.
Sektör kaymalarnn arka plannda popülist politikalar etkili bir faktördür. Bu ülkelerde özellikle kamuoyu basks ile asgari ücrette yüksek oranl bir arta gidilmesi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. lk olarak, böyle bir durumda asgari
ücretin ortalama ücretlere oran yükselmektedir. Ayrca bu tür
popülist artlarn formel sektörlerde isizlik etkisi yaratabilmesi mümkündür. Dier bir ifade ile asgari ücretteki artlar
baz çalanlar açsndan isiz kalma riski ile sonuçlanabilmektedir. Bu riskle kar karya kalan çalan yoksul aileler için bu
durum gerçekte mutlak yoksulluk snrna itilmek anlamna
gelmektedir. Artan asgari ücretin yaratabilecei isizlik riskinin düzeyi her ülkedeki artlara bal olarak deimektedir
(Rutkowski, 2003, 12).
Asgari ücretin artmasnn olumlu yönlerine daha fazla vurgu yapan aratrmalar da mevcuttur. Baz aratrmaclar “deniz feneri” etkisinden söz etmektedirler. Buna göre, yasal asgari ücret enformel sektördeki ücret düzeylerini etkilemekte,
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böylece asgari ücret kayt d çalanlar için ücret belirleme
sürecinde bir klavuz olarak kullanlmaktadr. Bu durumun
mesela Kolombiya’da geçerli olduu görülmektedir (Rutkowski, 2003, 6). Bu yaklam baz ampirik çalmalarla da
desteklenmektedir. Son yllarda özellikle Latin Amerika’da bu
alanda çok sayda aratrma yaplmtr. Ulalan bulgular, uygulamada güçlü bir zorlama olmamasna ramen, asgari ücretin enformel sektördeki çalanlarn ücretleri üzerinde pozitif
yönde bir etki yarattn göstermektedir (Akgeyik, 2006, 180)
Brezilya’da, asgari ücretteki artlarla e zamanl olarak
göreli yoksulluk oranlarnda gözlenen gerilemenin, kayt d
sektörlerde formel sektöre göre daha yüksek olduu görülmektedir. Asgari ücretlerdeki artlara paralel olarak yoksulluk orannda meydana gelen gerilemenin 2/3’ünün enformel
sektör çalanlarnn gelirlerindeki arttan kaynaklandn
ortaya koymutur (Akgeyik, 2006, 180).
Benzer bir sonuca aratrmasnda farkl bir metodoloji kullanan Neri de ulamtr. Modelinde istihdam etkisini ihmal
eden yazar Brezilya’da asgari ücrette %43’lük bir artn yoksullukta %6’lk bir gerilemeye yol açtn tespit etmitir. Neri,
asgari ücretteki artn yoksulluu azaltmadaki etkisinin arlkl olarak enformel sektör çalanlar arasnda yaandn
ileri sürmektedir (Akgeyik, 2006, 181).
Sonuç olarak, yoksulluk aratrmalarna ilikin literatür,
asgari ücret artlarnn gelien ülkelerde yoksulluk oranlarn
azalttn göstermektedir. Bu açdan asgari ücretteki bir art
yoksul çalan orannn yüksek olduu ülkelerde sorunla mücadelede önemli bir araç konumundadr. Ancak, bu sonuç, en
azndan iki açdan deerlendirilmelidir. lk olarak, asgari ücretin yoksulluk üzerindeki istihdam etkisi mevcut çalmalarda
yeterince irdelenmi deildir. Ayrca asgari ücretin enformel
sektör çalanlarnn gelirleri üzerindeki etkisi daha etkin bir
ekilde analiz edilmelidir.
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3.3. Gelir Dalmnn Bozuk Devam Etmesinin
Nedeni Olarak Vergiler
Gelir dalmn bozan nedenlerden bir tanesi, devletin uygulad vergi politikasdr. Devlet gelir vergisi yerine dolayl
vergileri daha çok öne çkarrsa vergilendirmede “adalet ilkesini” bozmu olmaktadr. Dolayl vergiler yüksek gelirlerden
de düük gelirlerden de ayn miktarda vergi alnmas demektir.
Bunun sonucu yüksek gelirde düük oranda, düük gelirde ise
yüksek oranda vergi alma olarak gerçeklemektedir. Oysa vergi adaleti yüksek gelirlerden yüksek oranda, düük gelirlerden
düük oranda vergi almay gerektirir.
Dolayl vergilerin yükseklii piyasa ekonomisine de aykr dümektedir. Eer bir dolayl vergi tutar, maln yatna
ulam ise artk ticaretin caydrc olduu açktr ve ekonomi
büyük ölçüde kayt d ekonomiye kayar. Ayrca bir ekonomide dolayl vergiler, harçlar eer dolaysz vergilerin toplamn
ayorsa mübadelenin devlet eliyle engellendii ve etkin kaynak tahsisinden uzaklat ortaya çkmaktadr. Türkiye’de
dolaysz vergiler yani mal ve hizmetlerden alnan vergiler ile
d ticaretten alnan vergiler toplam, gelir ve servetten alnan
vergilerin toplamn amaktadr (Akaln, 2001, 113).
Vergi adaleti, yüksek gelir elde edenlerden yüksek oranda, düük gelir elde edenlerden düük oranda vergi almak;
çok düük geliri olan yada geliri olmayanlara belli bir hayat
standard salamak üzere vergi ödemek, yani negatif vergilendirme sistemi uygulamaktr. Çünkü bir toplumda gelir elde
edenlerin gelirleri, toplumun varlyla ilikilidir. Bir ölçüde
gelirin yeniden dalmn ifade eden böyle bir uygulama,
ayn zamanda toplumsal huzur ve bar da salamaktadr.
Gelirin yeniden dalm meselesi sistemin hayat damarlarndan biridir. Bu tarz bir vergi uygulamas, gelir dalmnda adaleti salayc bir yönü ortaya çkmaktadr. Yukarda da
ifade edildii gibi Avrupa Birlii ülkelerinde vergi ve transfer
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harcamalarndan sonra gelir dalmnda yüzde ellilere varan
düzelmeler ortaya çkmaktadr.
Dolayl vergiler ise katma deer vergisi, özel tüketim vergisi, çeitli fonlar, hatta parasal cezalar gibi, gelirin dnda elde
edilen her türlü vergidir. Bu tür vergi, devlete gelir getirmekten ziyade, baz amaçlar gerçekletirmek için konulmutur.
Mesela sigara sala zararldr, bunun için tüketiminde caydrc bir etki yaratmak üzere yüksek oranda özel tüketim vergisi konularak yat pahal hale getirilebilmektedir.
Dolayl vergiler en adaletsiz vergilendirmedir, çünkü gelire
deil bireylerin faaliyetlerine bal olarak vergi alnmaktadr.
Mesela bir asgari ücretli cep telefonuyla 50 liralk konutuu
zaman bunun yaklak 25 liras dolayl vergi olarak alnmaktadr. Asgari ücretlinin geliri yaklak 600 lira ise gelirinin %
4’ü kadar vergi alnrken, geliri 10.000 lira olan bir kii ayn
miktar konuma harcamas için gelirinin %0,25’i kadar vergi vermektedir. Yani düük gelirde yüksek oranda, yüksek
gelirde ise düük oranda vergi alnmaktadr. Bu da vergide
adaletsizlii ve vergi sonras gelir dalmn bozucu bir etki
yaratmaktadr.
Dolayl vergi tüketicinin refah düzeyini düüren bir tür vergidir. Zaruri ihtiyaç mallarn yat esneklikleri düük olduu
için, konulan dolayl vergilerin hepsi tüketiciye yansmaktadr.
böylece bir mal piyasada satlabilecek yatn üstünde bir yatla, yani dolayl vergiler kadar yat yükseltilerek satlmaktadr.
Bu, tüketicilerin mevcut gelirleriyle o maldan satn alabilecekleri miktardan daha az bir miktar almalar anlamna gelir.
Dolayl vergi, vergi mükerrerliine yol açar. Ücretli çalanlarn ücretinden her ay gelirine oranla pein vergi alnmaktadr. Üçretli, ücretinden tasarruf ederek araba satn ald
zaman, arabann nerdeyse yat kadar dolayl vergi ödemek
zorunda kalmaktadr. Oysa ücretli gelirine bal olarak vergisini ödemitir. Böylece ikinci kez vergilendirilmi olmaktadr.
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Bazen hükümetler toplumdaki baz kesimlere yada rmalara siyasi rant salamak için de dolayl vergileri farkllatrabilmektedir. öyle ki, bir maldan %50 dolayl vergi alnyorsa,
bu maln üreticileri ürettikleri ve satmaya çaltklar her maln deerinin yars kadar devlete vergi vermek zorunda kalr.
Ayn ekilde dier bir üründe dolayl vergi tek tip ve katma
deer vergisi olarak % 1 alnyorsa, bu ürünün üreticisi, dier
girdilerin KDV’si %1’in üzerinde olduu müddetçe, hiç dolayl vergi ödememekte ve sürekli devletten dolayl vergi alacakls durumuna geçmektedir. Mesela gazetelerde %1 orannda
KDV alnmakta, böylece gazete sahipleri devlete hiç KDV ödememektedirler.
Bir ekonomide, dolayl vergiler ne kadar az ise devletin
vergide adaleti o kadar artmaktadr. Dolayl vergiler ne kadar
yüksekse devlet vergi almada o derece adaletsiz davranyor
demektir.
Gelir dalmnn nispeten düzgün olduu ülkelerde dolayl vergilerin yükseklii gelir dalmn çok olumsuz etkilememektedir. Gelir dalm bozuk olan ülkelerde ise dolayl
vergilerin yükseklii gelir dalmn daha da bozmaktadr.
Aadaki tabloda, 2009 ylnda gerçeklemi bütçe gelirleri
verilmektedir. Toplam bütçe gelirlerinin %82’si vergi gelirlerinden, %18’i ise vergi d gelirlerden olumaktadr.
Toplam vergi gelirlerinin %33’ü gelir ve kazanç üzerinden
alnan vergilerden yani direk vergilerden olumaktadr, geri
kalan %67’si ise dolayl vergilerden olumaktadr.
Bu direk gelir vergilerin % 32’si kurumlar vergisi, %62’si
ücret gelirlerinden alnan vergi, % 6’s ise beyannameye dayanan gelir vergisi, gelir geçici vergisi ve basit usulde gelir
vergilerini oluturmaktadr. Tekrar vurgulanrsa, gelir vergisinin %62’si ücret geliri elde eden, ücretli çalan kesimden
alnmaktadr.
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Tablo 8: 2009 yl bütçe gelirleri (gerçekleen) (1000)
Genel Bütçe Gelirleri
I-Vergi Gelirleri
1. Gelir ve Kazanç Üzerinden
Alnan Vergiler
a) Gelir Vergisi
) Beyana Dayanan Gelir Vergisi
) Basit Usulde Gelir Vergisi
) Gelir Vergisi Tevkifat
(ücretlilerden kesilen vergi)
v) Gelir Geçici Vergisi
b) Kurumlar Vergisi
2. Mülkiyet Üzerinden Alnan Vergiler
3. Dahilde Alnan Mal ve
Hizmet Vergileri
a) Dahilde Alnan Katma Deer Vergisi
Beyana Dayanan KDV
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
b) Özel Tüketim Vergisi
Petrol ve Doalgaz Ürünleri (I)
Motorlu Tatlar (II)
Alkollü çkiler (III-a)
Tütün Mamülleri (III-b)
Kolal Gazozlar (III-c)
Dayankl Tüketim ve Dier Mallar (IV)
c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
d) ans Oyunlar Vergisi
e) Özel letiim Vergisi
4. Uluslararas Ticaret ve
Muamelelerden Alnan Vergiler
a) Gümrük Vergileri
b) thalde Alnan Katma Deer Vergisi
5. Damga Vergisi, harçlar, v.s.
II-Teebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
III-Alnan Balar ve Yardmlar ile Özel Gelirler
IV-Faizler, Paylar ve Cezalar
V-Sermaye Gelirleri
VI-Alacaklardan Tahsilat
II+III+IV+V+VI

TOPLAM
209,483,413
172,416,575
56,467,668

YÜZDE
100
82
(1/I) 33

38,444,853
1,987,046
244,269
35,090,454

(a/1) 68
(++v) 6
+
62

1,123,084
18,022,815
4,663,896
73,135,344

+
(b/1) 32
(2/1) 0,3
(3/1) 42

20,851,946
19,872,996
978,950
43,619,793
25,524,959
3,352,689
2,134,395
11,546,093
212,317
849,340
4,002,981
395,833
4,264,791
28,646,984

(a/1) 12

2,463,282
26,183,704
9.502.683
9,944,204
879,394
23,897,027
2,044,276
301,937
37,066,838

(b/1) 25

(4/1) 17

18

Kaynak: Maliye Bakanl Muhasebat Genel Müdürlüü Web Sitesi, Tablo
tarafmzdan ksaltlm ve saa sütun eklenmitir
Söz konusu Web Sitesinde, Tablo 8 oluturulurken, geçmi yllardaki
vergi gerçekletirmelerde oranlar çok deimedii için geçmi yllar rakamlar ve oranlar alnmamtr.
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18. yüzylda uygulamaya konulan vahi kapitalizmin ortaya çkard olumsuz sonuçlar çok tartlm, kapitalizmin
bu ekilde kendini sürdüremeyeceine yönelik eletiriler yükselmitir. Kapitalizmin kendini sürdürebilmesi, insanilemesi
ve sistem içinde insanca yaanr duruma gelinebilmesinin olmazsa olmaz art, devletin düzenleyici rol almas olarak kabul edilmitir. Devletin üstlenecei bu düzenleyici rol, vergi
öncesi ortaya çkan bölüüme vergiler yoluyla müdahale ederek yeniden bölüümü salamaktr. Devletin birinci bölüüme
müdahale ederek yeniden bölüümü salamas, bugün için
kapitalizmin temel kural olmutur. En liberal, devletin ekonomiye en az müdahale ettii sistemlerde dahi devletin birinci
bölüüme müdahale ederek ikinci bölüümü gerçekletirmesi
kural uygulanmaktadr.
Devlet, maliye politikas uygular ve makro ekonomik
deikenler üzerinde etkili olmaya çalr. Amaç, ekonomide büyüme, tam istihdam, istikrar ve adil gelir dalm gibi
temel makro ekonomik hedeerin gerçekletirilmesidir. Burada adil gelir dalm vurgusunu tekrar yapmak gerekir.
Bu amaca ulamann yolu vergilerin adaletli uygulamasyla
salanabilir.
Oysa Türkiye’de vergi sitemine baktmz zaman çok adaletsiz bir vergi sisteminin olduu görülmektedir. Bu ise kapitalist sistemin yaratm olduu adaletsiz birinci bölüüme,
devletin vergiler yoluyla müdahale etmesiyle ikinci bölüüm
sonucunda daha adaletsiz bir gelir dalmnn ortaya çkmasna yol açmaktadr. Baka bir ifadeyle devlet birinci bölüüme
müdahale ederek, dünyada ortaya çkan bütün uygulamalarn
tam tersine, ikinci bölüümü daha da adaletsiz hale getirmektedir. Yukardaki tablo dikkatlice incelendiinde bu sonuca rahatlkla varlabilir.
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3.3.1. stihdam Vergilerinin Yükü
Rekabet gücünü etkileyen faktörlerden bir tanesi üphesizki igücü maliyetidir. Özellikle gelimekte olan ülkeler, rekabet
gücü avantajn daha çok emek youn sektörlerde düük ücret
düzeyi sayesinde elde edebilmektedirler. Ancak ülkeler emek
bana verimlilik ve daha ileri teknoloji ile daha büyük rekabet
gücü elde etmektedirler. Bu açdan bakldnda Türkiye’nin
rekabet gücünü büyük ölçüde düük ücret düzeyiyle elde ettii görülmektedir. Çünkü Türkiye’de ortalama ücret Avrupa
Birlii ülkelerine oranla daha düüktür.
Buna karlk Türkiye, OECD ülkeleri içindeki en yüksek
istihdam maliyeti ile kar karyadr. stihdam maliyeti iverenin içi adna ücretlerde yapt kesintiler; gelir vergisi, sosyal
güvenlik kurulu içi pay, sosyal güvenlik kurulu iveren pay
v.s gibi giderlerden olumaktadr.
Yüksek istihdam maliyetinin igücü piyasas performans
üzerinde olumsuz sonuçlar yaratt bilinmektedir. Yüksek istihdam vergileri özellikle igücü arzn bask altnda tutmaktadr. Konuyla ilgili bir çok ampirik çalma istihdam maliyetleriyle isizlik oranlar arasnda güçlü bir ilikinin varln ortaya
koymutur. Ayrca kayt d ekonomide genilemenin en önemli faktörlerinden bir tanesi de yüksek istihdam vergileridir.
Aadaki tablodan da görülecei gibi, Avrupa Sanayi
ve verenler Konfederasyonu Birlii (UNICE) istatistikleri,
Türkiye’de istihdam vergilerinin birçok OECD ülkesinden
belirgin biçimde yüksek olduunu ortaya koymaktadr. Veriler, ar istihdam vergileri nedeniyle ülkemizde ücretin ancak
%58’inin çalann eline net geçtiini göstermektedir. Oysa
bu oran, meselâ Avustralya’da %77, Danimarka’da %81,1,
Kanada’da %78 düzeyindedir.
stihdam maliyetlerinin en önemli kayna sosyal güvenlik
sisteminin yaratm olduu ar prim yüküdür. Aslnda OECD
üyesi ülkelerin tümünde iverenler sosyal güvenlik sisteminin
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nansmanna çeitli düzeylerde katklarda bulunmaktadrlar. Nitekim Fransa’da iverenler içi bana %29’luk bir sosyal güvenlik primi ödeyerek en üst srada yer almaktadrlar.
Bunu srasyla Çek Cumhuriyeti (% 26), talya (%25), Belçika
(%23) ve Avusturya (% 23) izlemektedir. Yeni Zelanda’da ise,
iverenler herhangi bir sosyal güvenlik primi ödememektedir.
Ayn ekilde Danimarka’da %1 ‘lik bir prim yükünün mevcut
olduu görülmektedir (Akgeyik, 2006).
stihdam vergilerine uluslararas karlatrmalar açsndan
bakldnda, durumun Türkiye aleyhine arlat anlalmaktadr. Tablo’9’da baz OECD ülkelerinde çalanlardan yaplan gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintilerinin brüt ücretler içindeki pay görülmektedir. Veriler, Türkiye’nin istihdam
vergileri açsndan en üst sralarda yer aldn göstermektedir.
Türkiye’de son yllarda sürekli artma eilimindeki istihdam
vergileri toplam içilik maliyetinin %42’sine ulamtr. Oysa
OECD ülkelerinde bu oran %36 ile Türkiye’ye oranla düük
kalmaktadr.
Türkiye’de çalanlarn ücretlerinden Kanada, ABD, sviçre, ngiltere gibi oldukça gelimi ülkelerden bile daha yüksek düzeyde kesintiler yaplmaktadr. Buna ilave olarak gelimekte olan ülkelerle kyaslandnda bu fark daha belirgin
ekilde ortaya çkmaktadr. Türkiye, Meksika, Yunanistan,
Portekiz, spanya, rlanda gibi gelimekte olan ülkelerden çok
daha fazla kesintiye gitmektedir. Meselâ Meksika’nn 2,4 kat,
Yunanistan’n 1.3 kat, Güney Kore’nin 3 kat kadar daha fazla
istihdam vergisi almaktadr.
Prim yükü arlatkça, igücü talebi dümektedir. Prim
ödemelerinden kaçnmak için igücü yerine sermaye ikamesi
ön plana çkmaktadr. Bu durum, ayrca ülkemizin rekabet esnekliini snrlayan önemli bir sorundur.
Köln’de bulunan Alman Ekonomik Aratrmalar Enstitüsü
(IW) yeni AB üyeleri ile aday ülkeler arasnda yapt aratrmada en yüksek igücü maliyetinin Slovenya’da (9,01 €/saat)
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olduunu bildirmitir. Bulgaristan’n 1,23 €/saat ile en düük
igücü maliyetine sahip olduu yeni üyeler arasnda Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da ise, igücü maliyetinin 5,03 €/saat
olduu görülmektedir. gücü maliyetinin Türkiye’de 5,41 €/
saat olduu kaydedilerek Slovenya hariç dier yeni üye ülkelerden daha yüksek olduu bildirilmektedir (MESS, 2004, 11).
Benzer ekilde konuyla ilgili raporunda Dünya Bankas’da
Türkiye’de ar igücü maliyetlerine özellikle istihdam boyutuyla dikkat çekmektedir. Dünya Bankas verilerine göre,
Türkiye’de ücret d maliyetler toplam igücü maliyetinin
önemli bir oranna ulamaktadr. Bu durum ülkemizi ücret
maliyeti açsndan OECD ülkeleri arasnda örnein Güney
Kore, rlanda ve ABD’den bile daha maliyetli bir konuma tamaktadr (Vorkink, 2006, 14).
Çeitli uluslararas kurulular (OECD, Dünya Bankas, AB
gibi) üyelerini ücret d maliyetlerin yaratm olduu riskler konusunda uyarmakta, bu durumun igücü piyasas esnekliine
zarar verdiini bildirmektedirler. Ar igücü maliyeti, ücret esnekliini zedeledii gibi, piyasalarn etkinliini olumsuz yönde
etkilemekte, igücü mobilitesini ve ücret maliyetlerini arlatrmakta, sonuçta igücü talebi daralmaktadr. Böylece isizlik
genilemekte, ulusal rekabet gücü zarar görmekte ve igücünün
piyasalara katlm azalmaktadr (Akgeyik, 2006, 162).
Genel olarak bakldnda son 10 yllk periyotta birçok
OECD ülkesinin sosyal güvenlik kesintilerini önemli ölçüde
düürmeye yöneldii görülmektedir. Bu dönemde OECD ortalamas yaklak %1,5 azalrken, en yüksek gerileme %18,3
ile rlanda’da gözlenmitir. Bunu srasyla Macaristan, talya,
ngiltere ve ABD izlemitir. Nitekim gerileme Macaristan’da
%8,3’e ularken, talya’da %8,2 ve ngiltere ise, %7 düzeyinde
gerçeklemitir. Ayn dönemde, Türkiye’de kesintiler yaklak
%4 artmtr. stihdam vergilerini düürme çabalarna 1993 yl
ile kyaslandnda makul düzeyde olan ya da ayn dönemde
göreli olarak yüksek olan ülkelerde de rastlanmtr. Bu ülke64

lerde özellikle düük gelirler üzerinden alnan istihdam vergilerinde bir azalma trendine girilmitir. Bu dönemde en büyük
kesintiler Belçika, Kanada ve ngiltere’de yaanmtr. Ayrca
snrl saydaki ülke, asgari ücret üzerinden alnan vergileri
yükseltmi (Japonya ve Kore) ya da nakit ivazlar (karlklar)
düürmütür (zlanda ve Norveç) (Brandt & Burniaux & Duval, 2005, 33, nakleden Akgeyik, 2006, 163).
Tablo 9: OECD Ülkelerinde stihdam Maliyeti
Ülke
ABD
Avusturya
G.kore
ngiltere
rlanda
sviçre
zlanda
Japonya
Kanada
Lüksemburg
Meksika
Portekiz
Türkiye
Y. Zelanda
Yunanistan
OECD ORT.

Gelir vergisi(%) Sosyal Güv enlik Kesintisi
çi (%)
veren (%)
15
7
7
23
0
6
2
4
8
14
8
9
18
5
11
9
10
10
24
0
5
5
10
12
16
6
10
8
12
12
2
1
13
5
9
19
12
12
18
21
0
0
0
12
22
-

Toplam
29
28
14
31
33
29
29
27
32
32
17
33
42
21
34
36

Kaynak: OECD, 2003 aktaran Akgeyik, 2007, 164.

3.3.2. Ülkelere Göre Asgari Ücret Maliyeti
Kanunla belirlenmi asgari ücrete sahip ülkelerde mevcut
asgari ücret düzeyleri büyük farkllklar göstermektedir. Bu
farkllk gelimilik düzeyiyle orantl bir ekilde kendini göstermektedir. Ülkenin gelimilik düzeyi artkça asgari ücret
düzeyi de artmaktadr. Aadaki Tablo 10’da yer alan ülkelerin asgari ücret düzeylerine baklarak bu sonuca varlabilir.
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Avrupa Birlii içinde asgari ücret Bulgaristan’da 82 € ile en
düük, Lüksemburg’da ise, 1503 € ile en yüksek düzeydedir. Bu
durum, en yoksul ile en zengin AB üyesi arasnda 18 kata varan
bir farkn olduu anlamna gelmektedir (Akgeyik, 2007, 67).
Tablo 10: Satn Alma Gücü Paritesine Göre
Asgari Ücret Düzeyleri
Ülke
ABD
Belçika
Brezilya
Bulgaristan
Çin
Çek Cumhur.
Estonya
Fransa
Hollanda
ngiltere
rlanda
spanya
Japonya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Macaristan
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Yunanistan

2004 €
727
1186
95
61
207
159
1173
1265
1083
1073
700
700
121
125
1403
542
189
177
426
69
148
471
240
605

2005 €
666
1210
111
77
54
235
172
1197
1265
1197
1183
116
145
1467
557
232
205
437
72
167
490
240
668

Kaynak: Regnard; 2006, 4; nakleden; Akgeyik, 2006, 67.
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2006 €
753
1234
127
82
261
192
1218
1273
1269
1293
129
159
1503
580
247
234
437
90
183
512
331
668

AB 15 ülkeleri arasndaki ortalama asgari ücret 1000 €’yu
amaktadr. Oysa yeni üye ülkelerde bu rakam 242 €’ya gerilemektedir. Genel olarak AB ortalamas 600 € düzeyindedir.
Türkiye’de asgari ücret düzeyi yeni üye ülkelerin ortalamasnn üzerinde kalmakta, AB ortalamasnn %55’i kadar bir deere ulamaktadr. Bu oran rekabet açsndan Türkiye’ye bir
avantaj vermekte, ancak ücret düzeyinin düüklüü gelir dalm açsndan olumsuz sonuç dourmaktadr.
3.3.3. Kayt D Ekonomi
Günümüzde kürelemeye bal olarak esnek üretim önem
kazanmtr. Bu durum kayt d ekonominin büyümesinde
önemli bir etkendir. Dünya’daki pazar ve rekabet koullarnn
deimesi, ivereni sürekli verimliliini artrmaya ve igücü
maliyetlerini düürmeye zorlamaktadr. Bu da rma sahiplerini kayt d çalmaya itmektedir.
Kayt d ekonominin, ekonomik nedenlerinin yan sra
sosyolojik nedenleri de bulunmaktadr. Hzl nüfus art, göçün dourduu isizlik, çarpk kentleme igücü piyasasn
olumsuz yönde etkilemektedir. Dolaysyla bu durum kayt
d istihdama zemin hazrlamaktadr.
Türkiye de içi ve iverenlerin sosyal sigortalar primine katlm oran oldukça yüksektir. Devletin isizlik sigortas primine olan % 2’lik katk dnda sosyal güvenlik sistemine direk katks yoktur. Bu durum içi ve iverenlerin mali yükünü
artrmtr. Sonuç olarak Türkiye’de neredeyse sigortal çalanlardan fazla kayt d istihdam söz konusu oluturmutur
(Süngü, 2007).
Türkiye’de 1980’li yllardan itibaren kayt d ekonomi katlanarak artmtr.
Dünyann pek çok ülkesinde deien oranlarda kayt d
ekonomi var olduu gözlenmektedir. Schneider ve Enste 2000
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ylnda yapm olduu çalmada baz ülkelerin kayt dlk
oranlar ölçülmütür. ABD, Japonya, veç, Singapur gibi gelimi ülkelerde kayt d ekonomi büyüklüünün GSYH’ya
orannn % 8 ile %15 arasnda deitii görülmektedir. Vergi
ve sosyal güvenlik yüklerinin daha yüksek olduu talya ve
spanya gibi ülkelerde, kayt dlk oran %30 seviyelerine kadar çkmaktadr. Gelimi ülkelerdeki ortalama kayt dlk
oran %15 civarndadr (Ercan, 2006).
Schneider ve Enste göre, kayt dln en yüksek olduu
bölge % 42 ortalama ile Afrika ülkeleridir. Kayt dln en
yüksek olduu ikinci bölge %41 ortalama ile Güney Amerika,
üçüncü bölge Türkiye’ninde içinde bulunduu %26 ortalama
ile Asya ülkeleri, dördüncü bölge olarak da Eski Kominist Rejim Ülkeleri %38 ortalama ile gelmektedir. Kayt dn dier
bölgelere göre daha az görüldüü bölge ise % 18 ile OECD
ülkeleridir (Ercan, 2006).
Dünya Çalma Örgütü (ILO) istatistiklerine göre kayt d
istihdamn 1,8 milyar çalana ulaan büyüklüü toplam istihdamn yüzde 60’n oluturmaktadr (Ercan, 2006).
Türkiye’de kayt dln boyutunu ölçmeye yönelik yaplan çalmalarda çok büyük farkllklar görülmektedir. Bu çalmalar kayt d ekonominin GSMH’ya oran % 5 ile % 184
arasnda olduu tespitleri yaplmaktadr (TÜSAD, 2006). Gelimi ülkelere göre bu oranlar çok büyük oranlardr.
üphesiz ki kayt d ekonominin olumasnda en önemli iki faktör vergi ve sosyal güvenlik kesintilerin çok yüksek
olmasdr. Mesela 2010 ylnn ikinci dönemi için bekâr asgari
ücretle çalann eline net 599,12 TL geçerken, bunun iverene
maliyeti 885,74 TL’ye yükselmektedir. Baka bir ifadeyle, iverenin asgari ücretli için ödedii parann ancak %67,6’s net ücretlinin eline geçerken, %32,4’dü kesintileri oluturmaktadr.
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4 ASGAR ÜCRETN VERG DII
BIRAKILMASININ HESAPLANMASI
4.1. Ayrma lkesi
“Ayrma ilkesi” emekten kaynaklanan gelir sermaye gelirine kyasla korunmaya ihtiyaç gösterdii için, emek gelirinden
servet ve sermaye gelirlerine kyasla daha düük oranda vergi
alnmasna denir.
Vergilenecek gelirin nitelii esas alnarak vergileme yapldnda ayrma ilkesi söz konusu olmaktadr. Kiinin gelirinin
miktarna deil de, gelirin kaynana göre farkl bir vergileme
yaplyorsa, yani emek geliri sermaye gelirinden az, özürlü
kii, salam kiiden düük vergilendiriliyorsa ayrma ilkesi
söz konusu olmaktadr (Pürsünlerli, 2003, 17).
Ekonomik, sosyal ve teknolojik gelimelerin bir sonucu olarak toplumsal ihtiyaçlarn miktar ve bileiminde ortaya çkan
deime, modern devlet anlaynn yaratt görev ve fonksiyonlar, devletin yalnzca skal açdan deil, ayn zamanda
sosyal ve ekonomik amaçlar gerçekletirici dorultuda vergi
uygulamasn gerekli bir hale getirmitir. Bir vergi sistemini
oluturan vergilerin ve bunlarla ilgili uygulamalarn etkinliine bal olarak ortaya çkan yansmalarn ülkenin sosyal ve
ekonomik yaps üzerinde önemli sonuçlar söz konusudur.
zlenen vergi politikas ile bir taraftan ekonomik, sosyal ve
mali sorunlara çözüm bulunmasna çallrken dier taraftan özellikle vergi açsndan ortaya çkacak yük dalmnn
vergide adalet ilkesinin gerekleri göz önünde bulundurulmak
suretiyle yaplmasna çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bütün
ülkelerde bir ksm sosyal ve kültürel, bir ksm da ekonomik,
mali ve idari nedenlerden kaynaklanan çeitli koruyucu ve
tevik edici vergi önlemlerine bavurulduu görülmektedir
(Akdoan, 1991, 35).
Mükelleerin vergi ödeme güçleri, yalnz gelirlerinin tutarna göre deil, ayn zamanda gelirin nitelii ve kaynana
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göre de farkl olarak gerçeklemektedir. Baka bir ifadeyle, gelirler bazen, tutar bakmndan ayn olsa bile nitelik ve kaynandaki farkllk nedeniyle, mükelleerin ödeme güçleri ayn
olmayabilir.
Bundan dolay emek geliri ile sermaye geliri arasnda bir
farkn mevcut olduu ve emek gelirinin sermaye gelirine kyasla daha güçsüz bulunduu için, vergilemede eitlii kurmak ve korumak üzere, vergi oranlarnn, matrahlarnn ekonomik kaynaklarna ve niteliine göre deiik olarak tespit
edilmesi öngörülmektedir. Baka bir ifadeyle, artan oranl vergilendirmede niceliksel (kantitatif) yapya göre vergilendirme yaplrken, ayrma ilkesi ise niteliksel (kalitatif) farkllklar göz önünde tutmaktadr. Emek geliri sermaye gelirinden
daha güçsüz olmas sebebiyle, vergi eitliinin salanmas ve
korunmas için, vergi oranlarnda gelirin kaynak ve niteliine
göre farkllama yaplmas gerekir.
Ücret bir emek geliri olduundan, ayrma ilkesi gereince,
sermaye gelirine kyasla daha düük oranda vergilendirilmesi
gerekmektedir (Pürsünlerli, 2003, 13).
Ayrma ilkesinin uygulamasnda ‘marjinal fayda teorisi’nin
önemli bir yeri bulunmaktadr. Düük gelirlilerde marjinal gelirin faydas, yüksek gelirlerde marjinal gelirin faydasndan
büyüktür. Ayrma ilkesi ile emek geliri elde edenlerin gelirlerinin (özellikle asgari ücretlilerin), düük gelirliler gurubunda
olduu, vergi olarak kesilen gelirlerinin marjinal faydasnn,
sermaye gelirine nispetle çok daha yüksek olduu, bu yüzden
daha düük oranda vergilendirilmeleri gerektii ifade edilmektedir.
Eit gelire sahip olsalar bile, sermaye geliri salayan bir
kimse emek geliri salayan kiiye oranla daha fazla vergi gücüne sahiptir. Yine bekâr olarak emek geliri salayan birisinin,
çocuk sahibi bir aile reisine oranla daha fazla vergi ödeme gücüne sahip olduu kabul edilmektedir. Dolaysyla ayrma il70

kesinde, vergi ödeme gücünün gelir miktarndan ayr olarak,
gelirin yapsal özelliine tabi olduu kabul edilmektedir. Bu
açdan bakldnda ayrma ilkesi, artan oranlln bir eksikliini tamamlamaktadr. Çünkü, artan oranllk, gelirin sadece
niteliksel yönünü dikkate ald halde, ayrma ilkesi niteliksel
yönünü de dikkate almaktadr (Pürsünlerli, 2003, 18).
4.2. Asgari Ücretin Vergi D Braklmasnn Hesab
Asgari ücretin vergi d braklmas iki ekilde mümkün
olabilmektedir. Birincisi asgari geçim indiriminin asgari ücretten kesilen vergi kadar artrlmasdr (Badadiolu 1999) . Bu,
bakanlar kurulu kararyla salanabilir. kincisi ise, asgari ücret
kanununa bir madde eklenerek yalnz ücretli kesim için asgari
ücret vergi d braklabilir.
Asgari ücretin vergi d braklmas durumunda devletin toplam vergi kayb aadaki tablolardan hesaplanmtr.
Ayrma ilkesi gerei, asgari ücretin bir ksm zaten vergi d
braklm durumdadr, asgari geçim indirimi kadar bir miktar
ücrete ilave edilerek vergi miktar düürülmektedir.
Tablo 11. 2009 Yl çin Asgari Ücret Hesab
BRNC

KNC

ALTI AY

ALTI AY

ASGAR ÜCRET

666

693

(-)ÇYE AT PRM MKTARI (%14)

93,24

97,02

(-)SZLK SGORTASI ÇYE (%1)

6,66

6,93

84,92

88,36

(-)DAMGA VERGS MKTARI (%06)

4,00

4,16

(+)ASGAR GEÇM NDRM

49,95

49,95

527,13

546,48

AT PRM MKTARI
(-)ÇNN ASGAR GEÇM NDRM (%15)
ÖNCES ÖDEYECE GELR VERGS

(BEKAR VE ÇOCUKSUZ)
ASGAR ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN
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Tablo 12: 2009 yl için asgari geçim indirimi miktarlar
Bekar ve çocuksuz

49,95

Evli ei çalmayan ve çocuksuz

59,94

Evli ei çalmayan ve 1 çocuklu

67,43

Evli ei çalmayan ve 2 çocuklu

74,93

Evli ei çalmayan ve 3 çocuklu

79,92

Evli ei çalmayan ve 4 çocuklu

84,92

Çalanlarn medeni hali ile ilgili istatistiki bilgi hiçbir yerde
bulunmamaktadr. TSK’in “2008 çalma istatistikleri ve i
gücü maliyeti” isimli çalmasnda içilerin medeni durumu
ile ilgili bilgi verilmektedir . Ancak evli ve çocuk sahibi olmann dnda ei çalp çalmad eklinde bir bilgi mevcut deildir. Bu yüzden bu tabloda ei çalmas durumunda asgari
geçim indirimdeki miktar verilmemitir.
Ücretliye ödenen asgari geçim indirimi ücretlinin ödedii vergi miktarndan düürülerek ödenen net vergi miktar bulunur.
Ücretlinin medeni hali ve çocuk saylarna ilikin bilgi TSK’in
“2008 Çalma statistikleri ve gücü Maliyeti” isimli çalmasnda elde edilmitir. Buna göre, bekâr sigortal oran %22, çocuksuz evli %11, evli bir çocuklu %24, iki çocuklu %30, üç çocuklu %10 ve dört ve daha fazla çocuklu oran ise %3 olarak tespit
edilmitir. Evli olup da ei çalanlarn says mevcut deildir.
2009 ylnda çalanlarn saylar Sosyal Güvenlik Kurumundan alnmtr. Buna göre 2009 ylnda 2.241.418 memur statüsünde, 9.030.202 içi statüsünde sigortal olarak çalmaktadr.
Bu içilerin %43’ü, olan 3.900.147 kiisi asgari ücretli olarak
çalmaktadr. SGK’na bal sigortal çalanlarn toplam says
11.271.620 kiidir. Tablo 13’te, 2009 yl için, kiinin medeni durumu ve çocuk saysna göre, birinci alt ayda, kii bana aylk
ödenen net vergi, aylk ödenen toplam vergi ve ikinci alt ayda
asgari ücret artrldktan sonra yine ayn ekilde kii bana aylk
ödenen net vergi, aylk ödenen toplam vergi hesaplanmtr. Her
iki dönem için toplam vergiler hesaplanarak yllk ücretli kesimin asgari ücretinden ödenen vergi miktar hesaplanmtr.
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Buna göre toplam ücretli kesimin 2009 ylnda asgari ücretten ödedii vergi miktar 2.652.195.459 TL’dr. Tablo 8’de
ücretli kesimin 2009 ylnda ödedii toplam vergi miktar olan
35.090.454.000 TL. toplam gelir vergisinin % 62’sine tekabül
etmektedir. Bu ekliyle ücretli kesimin vergi yükü çok ar olmaktadr. Toplam milli gelirin %26’sn elde eden ücretlilerin
gelir vergisi pay, %62 iken, toplam milli gelirin % 51’ni alan
ücret d gelirlerin gelir vergisi pay % 38’dir.
Asgari ücretin vergi d kalmas durumunda, yani 2009 yl
için asgari ücretlinin ödedii 2.652.195.459 TL’si vergi d brakld takdirde, devletin bu kadar vergi kaybnn yannda,
ücretlilerin ödedii gelir vergisinin %62’lik vergi oran %60’a
inecek vergi adaletinde ufakta olsa bir düzelme olacaktr.
Türkiye statistik Kurumu (TÜK) tarafndan hazrlanan igücü maliyeti aratrmasyla, ülkemizde istihdam edilenlerin
iverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarnn toplam
içindeki payn belirlemek, igücü maliyeti ve ayrntsna duyulan veri ihtiyacn karlamak, uluslararas standartlarda ve
ülke koullarna uygun veri derlemek amaçlanmaktadr.
Bu amaç ile igücü maliyeti aratrmasnn dört yllk periyotlarla ve Avrupa Birlii ülkeleri ile e anl olarak uygulanmas hedeenmitir.
Dört ylda bir uygulanan serinin ilki 2005 ylnda 2004 yl
verileriyle, 2009 ylnda ise 2008 verileri referans alnarak aratrma gerçekletirilmitir. gücü maliyeti aratrmalarnda iyerinde ücret karl çalan kiiler kapsanmaktadr.
gücü maliyeti; ücret ödemeleri, ücretli çalana yaplan dier ödemeler (ikramiye, prim gibi her ay yaplmayan düzensiz ödemeler, ayni yardm ödemeleri ve tasarruf sandklarna
yaplan ödemeler), sosyal güvenlik ödemeleri ve dier igücü
maliyeti ödemeleri olarak dört ana grupta incelendiinde, igücü maliyeti içinde en büyük pay ücret ödemelerinin oluturduu görülmektedir. Bu pay, 2004 ylnda % 69,4 iken 2008
ylnda % 75,4 olarak gerçeklemitir.
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veren açsndan igücü maliyeti de çok yüksektir.
2010 yl ikinci yars için bekâr asgari ücretlinin eline net
599.12TL geçerken, bunun iverene maliyeti 924.01TL olmaktadr. Baka bir ifadeyle iverenin ödedii asgari ücretin ancak
%65’i net ücret olarak asgari ücretlinin eline geçmektedir.
Bu açdan baklrsa, asgari ücretin vergi d braklmas ile
igücünün iverene maliyeti de azalm olacaktr.
Tablo 13: 2009 Yl çin Asgari Ücretten Kesilen
Toplam Vergi Miktar
ÇALIAN

MEMUR
SSK’LI
ASGAR
ÜCRETL
TOPLAM
SGORTALI
SAYISI
BEKÂR
SGORTALI
%22
ÇOCUKSUZ
EVL %11
EVL BR
ÇOCUKLU
%24
EVL K
ÇOCUKLU
%30
EVL ÜÇ
ÇOCUKLU
%10
EVL DÖRT
VE DAHA
FAZLA
ÇOCUKLU
%3
BR AYLIK
TOPLAM
VERG
ALTI AYLIK
TOPLAM
VERG

YILLIK
TOPLAM
VERG

ÇALIAN
SGORTALI
SAYISI

BRNC ALTI AYLIK

KNC ALTI AYLIK

AYLIK
ÖDED
NET
VERG
(kiiye
göre)

AYLIK
ÖDED
NET
VERG
(kiiye
göre)

ÖDENEN
TOPLAM
VERG AYLIK

ÖDENEN
TOPLAM
VERG AYLIK

2.241.418
9.030.202
(3.900.147)
11.271.620
2.479.756

34,97

86.717.067

38,41

95.247.427

1.239.878

24.98

30.972.152

28,42

35.237.332

2.705.189

17,49

47.313.755

20,93

56.619.605

3.381.486

9,99

33.781.045

13,43

45.413.356

1.127.162

5,00

5.635,810

8,44

9.513.247

338.149

0,00

00.000

3,44

1.163.232

204.419.829

243.194.199

1.226.518.974

1.459.165.194
2.685.684.168

2010 yl için hesaplamalar yaplmamtr; çünkü bu yl için
toplam vergi haslat henüz belli deildir. Yine 2010 yl için
SGK’na bal ücretli çalanlarn says henüz belli deildir.
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SONUÇ

Gelimi ülkelerle mukayese ettiimizde Türkiye’de gelir
dalmnn çok bozuk olduu görülmektedir. Gelir dalmnn düzeltilmesinde, “yeniden gelire müdahale edilerek,”
hükümetlere önemli görevler dümektedir. Gelimi ülkeler,
birinci gelir dalmna müdahale yoluyla, vergi ve sübvansiyondan sonra ikinci gelir dalmnda ortalama %50’lik bir
düzelme salayabilmektedirler. Türkiye’de ise vergi sonras
gelir dalm aratrmas yaplmamaktadr; ancak sübvansiyon ödemelerinden sonra yaplan gelir dalm aratrmalarnn, sübvansiyon ödemesi öncesine göre %7’lik bir düzelme
salad tespit edilmitir.
Türkiye’deki vergilendirme sistemine bakldnda ise,
ikinci gelir dalm sonucunun, yani vergi sonras gelir dalmnn daha bozulmu olarak çkaca tahmin edilmektedir.
Çünkü çok adaletsiz olan dolayl vergiler toplam vergilerin
%72’sini oluturmaktadr. Gelir vergilerin ise, milli gelirin
ancak %26’sn elde eden ücretli kesim %62’sini ödemektedir. Bundan dolay vergi sonras gelir dalm aratrmasnn
daha da bozulmu olabilecei tahmin edilebilir. Ücretli kesimin milli gelirin ancak % 26’sn elde etmesi, fonksiyonel gelir
dalmnn da çok bozuk olduunu göstermektedir. Bu açdan konu ele alndnda, asgari ücretin vergi d braklmas
ücretlilerin vergi yükünü bir parça ha etecei gibi, fonksiyonel gelir dalmnda da bir düzeltmeye yol açacaktr.
Yine, hane halk gelir dalm açsndan konu ele alnnca,
en düük gelirli nüfusun %20’sinin önemli bir ksmn asgari ücretli çalan kesimi oluturduu için, asgari ücretin vergi
d braklarak bir miktar asgari ücretten art yoluyla gelir
dalmnda düzelme salanabilecektir.
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Yoksullukla mücadelede asgari ücret ilikisine bakldnda
ise, aile reisi ya da çok kalabalk ailelerde tek kii asgari ücretli
çalan kesimlerin yoksulluk snrnda ya da altnda olduu
tespit edilmektedir. Bu açdan asgari ücretin vergi d braklarak bir miktar artrlmas suretiyle yoksullukla mücadelede
önemli bir araç olmaktadr.
Gerek TÜK, gerekse TSK’in yapt “igücü maliyeti aratrmalarnda”, üretimde toplam maliyetin önemli bir ksm içilik maliyeti olduu tespit edilmitir. Ancak içilik giderinin
önemli bir ksm içiye ödenen net ücretin dndaki giderlerden olumaktadr. Bu giderler vergiler ve SGK kesintileridir.
Asgari ücretin vergi d braklmas üretimde yüksek olarak
tespit edilen içilik maliyetini bir miktar düürecektir.
Yaplan aratrmalar, Türkiye’de ekonominin önemli bir
ksm kayt d tespit edilmitir. Kayt dnn yükseklii, bir
yandan devletin önemli bir vergi kaybna sebep olurken, dier yandan iverenler açsndan haksz rekabetin olumasna
yol açmaktadr. Kayt dnda bulunan üreticiler, kayt içinde
olanlara göre devletin ald vergi ve sigorta primi kadar maliyet avantajna sahip olmakta ve bu avantajda kayt dna kaymay tevik etmektedir. Asgari ücretin vergi d braklmas
kayt dn azaltacak, hatta kayt d ile mücadele etmenin en
iyi yolu kayt dna yol açan vergi ve sigorta kesintilerin miktarlarn azaltarak yaplabilmektedir. Bir miktar kayt dnn
azaltlmas, devletin asgari ücreti vergi d brakarak urayaca vergi kaybndan daha fazla vergi ve sigorta primi geliri
salayacaktr. öyle ki, hükümetin asgari ücreti vergi d braklmas durumunda asgari ücretli bir kii için urayaca maksimum vergi kayb 54,68 TL olmaktadr. Bunun sonucunda bir
kiinin kayt içine alnmas durumunda hükümetin bu kii ve
ivereninde alaca sosyal güvenlik kesintilerindeki net getirisi 270,21TL olacak, ilave olarak bu iverenin bu kiiden salad ürünün katma deer vergisi ve gelir vergisi alnacaktr.
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Vergilendirme ilkelerinden bir tanesi ayrma ilkesidir. Ayrma ilkesine göre, dier gelirlere nazaran, çeitli sebeplerden
dolay, emek gelirinin daha düük oranda vergilendirilmesini gerektirmektedir. Emek gelirinin dier gelirlere göre daha
güçsüz olmas, daha az vergi ödeme gücüne sahip olmas, sabit gelirli olmas, kiinin bedenine bal bir gelir olmas gibi
sebeplerle daha düük düzeylerde vergilendirilmesi ayrma
ilkesinin bir gereidir. Ayrma ilkesinin tam uygulanabilirliini salamak için ise daha düük olan ücret gelirlerinden, yani
asgari ücretten verginin alnmamas gerekmektedir.
Ayrma ilkesine göre asgari ücretin bir ksm, asgari geçim indirimi yoluyla zaten vergi d braklm durumdadr.
Asgari geçim indirim miktar asgari ücretten kesilen vergi
kadar yükseltilerek, asgari ücret vergi d braklabilir. Böyle bir durumda, hükümetin vergi kayb 2009 yl için toplam
2.685.684.168 TL. olacaktr. Çünkü 2009 ylnda asgari ücretten
kesilen vergi miktar bu kadardr. Bu vergi kayb toplam vergi gelirlerinin %1,5’i kadardr. Hükümetin asgari ücreti vergi
d brakt takdirde vergi kayb sanld kadar çok yüksek
deildir. Bu kadar vergi kaybn rahatlkla, bir ksm kayt d
ekonomiyi kayt içine çekerek tela edebilir.
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