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I. GİRİŞ VE TANIMLAR 

Gelir dağılımı iktisat biliminin önemli olduğu kadar ih¬ 
mal edilmiş konularından biridir. Gelir dağılımı iktisat bili¬ 

minin tümünü ilgilendirecek kapsamda olup çok yönlü boyutlarda 

sorular ortaya atan bir konudur. Örneğini gelir eşitsizlikleri 
ile sosyal ve ekonomik kuramlar arasında ne gibi bir ilişki var¬ 

dır?; fakir ve zengin arasındaki fark zaman, içinde nasıl geliş¬ 
mektedir?; gelir eşitsizliğindeki değişikliklerin sermaye biri¬ 

kimi ve büyüme üzerindeki etkileri nedir?; dolayısıyle efektif 

talep kompozisyonu nasıl değişmektedir?; kaynak dağılımı ve 

bölgesel büyüme oranlarındaki değişmeler gelir dağılımı' hang; 
yönde etkilemektedirler? 

Bu soruların tümüne tek bir çalışmada yanıt bulmak olanak¬ 
sızdır. Gelir dağılımı ile ilgili sorular genellikle iki grup¬ 

ta toplanabilir. Bunlar» (1) Gelir dağılımına etki eden faktör¬ 
leri kapsayan sorular ve? (2) gelir dağılımının ekonomik ve 
sosyal aktivite üzerindeki etkilerini kapsayan sorular. 

Birinci grup sorularda gelir dağılımı bağımlı değişken, 

diğerinde ise bağımsız değişken olarak alınmaktadır. Ancak 

açıktırki ikinci gruptaki soruların yanıtı mantıki olarak bi¬ 
rinci gruptaki soruların yanıtlanmasından sonra verilebilir. 

Bu çalışma birinci grup soruların yanıtlanması yönünde bir 
çabadır. 
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Gelir dağılımı kavramı temel, olarak iki ayrı anlamda in¬ 

celenebilir ve tarihi gelişimi olarak da iktisat biliminde öy¬ 

le olagelmiştir. Bunlar "fonksiyonel" ve "kişisel" gelir dağı¬ 
lımlarıdır. 

Fonksiyonel gelir dağılımı ekonomide yaratılan net geli¬ 
rin veya artığın; (a) neoklanik: gelenek içinde üretim faktör¬ 

leri (emek, sermaye) 1/; (b) Hicnrdo-Marx ve bir anlamda Neo-
Keynesci gelenek içindede üretim güçleri (işçi, kapitalist) 
arasındaki dağılımı inceler. Neoklasik modelde dağılım izafi 

faktör paylandır, diğerinde ise gerçek faktör paylarıdır. Ara¬ 

daki fark, neoklasik modelde izafi emek gelirinin bir kısmının 

kapitaliste, izafi sermaye gelirinin bir kısmının ise işçiye de 
gidebileceğidir. Yani dağılım işçi ile kapitalist arasında de¬ 

ğil, emek ile s-erraaye arasındadır. Bir başka deyişle, dağılım 

kişilere göre değil gelirin türlerine göre olmaktadır. 

Kişisel gelir dağılımı ise gelirin kişiler, aileler veya 
gruplar arasındaki dağılımını inceler. Kişisel gelir dağılımı 

gerçek gelirin (yani izafi olmayan) gerçek kişiler arasındaki 

dağılımı incelediği için, aslında neoklasik makro bölüşüm mo¬ 
delinden ayrılarak sosyal sınıflar arasındaki dağılımı incele¬ 
yebileceği için fiicardo-Marr ve Neo-Keynesci gelir dağılımına 
daha uygun bir yaklaşımdır. 

Bu çalışmada yalnızca kişisel gelir dağılımı üzerinde 
durulacaktır. 
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Bu gelir dağılımı çalışması başlangıçta şu sorulara yanıt 

vermek zorundadır: (a) Gelirin tanımı; (b) gelirin süresi; ve 
(c) gelir elde eden birimlerin tanımı. 

Tanımlar çalışmanın amacına bağlıdır. Normatif bir gelir 

dağılımı araştırması geliri refahın bir kriteri olarak ele ala¬ 
cağı için gelirin tanımı en geniş yapılmalıdır. Eğer amaç üre¬ 
tim şartlarının ortaya çıkardığı gelir dağılımını incelemek 
ise uygun gelir tanımı faktör gelirleri olmaktadır. 

Bu çalışma daha ilerde de değinileceği gibi veri kısıtla¬ 
maları nedeni ile yalnızca ücret ve maaşların dağılımını ince¬ 

lemektedir. 

Gelirin süresi, eğer çalışmanın amacı üretim şartlarının 

ortaya çıkardığı gelir dağılımı ise, bir üretim döneminde or¬ 
taya çıkan gelir olarak tanımlanmalıdır. Ancak pratikte veri¬ 
ler gelirin genellikle yıllık olarak tanımlanmasına olanak ver¬ 
mektedir. Bu çalışmada da gelirler yıllık ve aylık olarak tanım¬ 
lanmıştır. 

Gelir elde eden birimler ise bundan önceki tanımlara bağlı 

olarak ücretli ve maaşlı olarak çalışanlardan oluşmuştur. 

Çalışmada kullanılan veriler Hacettepe Üniversitesinde 1968 
yılı için yapılan nüfus araştırması anketlerine dayanmaktadır. 



Çalışmanın planı şöyledirs II*inci bölümde literatürde¬ 
ki belli başlı kişisel gelir dağılım yaklaşımları özetlenmiş 
tir* III'üncü bölümde ise gelir eşitsizlik endeksleri özet¬ 

lenmiştir® IV'üncü bölümde Türkiye için bir model geliştiril 

miş ve test edilmiştir® 

Dipnotlar çalışmanın sonunda verilmiştir* 
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II. KİŞİSEL GELİR DAĞILIM MODELLERİ 

Kişisel gelir dağılımı gelir büyüklüklerine göre sıralan¬ 

mış gelir elde eden birimlerin frekans dağılımı olarak tanımla¬ 
nabilir. Tarihi olarak literatürde sorun, gözlenen bu frekans 

dağılımının matematiksel ve/veya istatistiksel bir fonksiyonu 
ima edip etmediğidir. Bu anlamda kişisel gelir dağılımının 

Pareto (1897) ile başladığı söylenebilir. Pareto çeşitli ülke¬ 

lerin gelir frekans dağılımını özetlemek için aşağıdaki fonk¬ 
siyonu kullanmıştır : 

veya logaritmik olarak 

tojlL  U-i) 
burada gelir düzeyi 

geliri veya onun üstünde olan kişilerin yüzdesi 

burada n 

A ve c< ise parametredir, O oC ^ c** . 

Parametre o< gelir eşitsizlik endeksi olup; O ise mutlak 

eşitlik, c< = o*, ise mutlak eşitsizlik sözkonusudur. 
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Pareto'nun 1.1 no.lu denkleme göre bulgulan iki özelliği 

ortaya çıkardı. Bunlar, oC »nın değerinin bir sabit değer (1.5) 
etrafında oluşu ile, fonksiyonun ülkeler arası kararlılık gös¬ 

termesi idi. Bu bulgular Pareto tarafından "gelir dağılımının 

sosyo-ekonomik yapıdan bağımsız olduğu" 2/ şeklinde yorumlan¬ 
dı. 

Ancak, Pareto'nun bu bulguları sonraki araştırmalar tara¬ 

fından kanıtlanmadı £/ : sabit bir değer olmaktan uzaktı. 
Pareto'nun bulguları ne olursa olsun, 1.1 no.lu denklem gerçek¬ 

te gelir dağılımının tümünü değil, yalnızca yüksek gelirliler 

arasındaki dağılımı daha iyi açıklamaktadır. â/ 

Gibrat (1931), Pareto fonksiyonunun bu eksikliğini gider- 
w 

mek için log-normal dağılımın biraz değiştirilmiş şeklini sun¬ 
du. Buna göre : 

H-k Ma-g.)+* °-2) 
burada, Z ortalaması 0 ve varyansı 1 olarak normal dağı¬ 

lımı olan bir random değişken, %/ 

y gelir düzeyi 

yQ öyle bir gelir düzeyikij ^ 
b ve A parametredir. 
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Gibrat fonksiyonu Pareto fonksiyonuna göre dağılımın da¬ 

ha büyük bir bölümünü açıklamasına karşın o da dağılımın tümü¬ 
nü (özellikle düşük gelir gruplarını) açıklayamamıştır. 

Gerek Pareto ve gerek Gibrat fonksiyonları bir nedensel¬ 

lik içermemektedir. Bu nedenle, daha sonra iktisatçılar dikkat¬ 
lerini bu fonksiyonların gerçekte nasıl ortaya çıktıklarına 

çevirdiler. Bir tür yanıt stokastik modellerden geldi. 

Stokastik modellerin özünü şu şekilde özetleyebiliriz. 

Kişilerin herhangi bir andaki geliri "sabit" ve "değişen" ol¬ 
mak üzere iki kısımdan oluşur. Verilen bir başlangıç dağılımın¬ 
dan hareketle, belirli varsayımlar altında, stokastik model 

Pareto veya lognormal dağılımı yaratacaktır. Sorunu lognormal 

dağılım için gösterirsek, 

t'inei zamanda i*inei kişinin geliri 

gelirin "sabit" kısmı 

1er ise gelirin "değişen" kısmıdır. 

burada ^'ı\ 1er 0 ortalama ve varyans=l olarak dağıl¬ 
mış olup otokorelasyon yok sayılmıştır. 
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M "Merkezi limit teoremi"ne göre, 1.3'nolu denklem t art¬ 
tıkça, başlangıç dağılımı ne olursa olsun, lognomal dağılımı 
verecektir. Ancak ortaya çıkan dağılım kararlı olmaktan uzak¬ 

tır. Bunu görmek için 1.3 nolu denklemin her iki tarafının 

varyans'larını alalım 

Ol1 y) « «•* (Co^ıj) ¥ i <r~T{ e) [< ■ H) 
GörtildUgü gibi Tt1 ^) Vnin positif bir monoton fonksi- 
yonudur* Bu durum ise gerçekte gözlenmemektedir. 

Bu sorunu çözmek için, yani zaman içinde kararlı bir dağı¬ 
lım bulmak için, ek varsayımlar gerekmektedir. Kalecki (1945), 
Rutherford (1955) ve Roy (1955) lognormal dağılım için; Cham- 
pernovme (1953) ve Mandelbrot (1960) ise Pareto dağılımı için 
modeller geliştirerek bu sorunu çözmek istemişlerdir. 

Stokastik modellerin temelinde, gözlenen gelir dağılımı¬ 
nın matematiksel ifadesi olan fonksiyonun şeklini ve paramet¬ 

relerini istatistiksel hata terimlerinin (yani denklem 1.3 de¬ 
ki *ler) parametreleri ile "açıklamak" yatmaktadır. Ancak 
belirtelimki istatistiksel hata terimleri bilgimizin değil bil¬ 
gisizliğimizin birer ifadesidir. Bu nedenle dağılımların gerçek¬ 
çi açıklamaları ancak ve ancak istatistiksel hata terimlerinin 
altında yatan ekonomik ve sosyal ilişkilerin ortaya çıkartıl¬ 

ması ile gerçekleştirilebilirler. 6/ 

Gerek lognormal (veya noraal) ve gerek Pareto dağılımları¬ 
nı yaratabilecek salt stokasik olmayan modeller de literatürde 

vardır. Bunlardan Davis (1941), Zipf (1949), Lange (1959) ve 
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Lydhall (1959) Pareto dağılımı için; Pigou (1932), Staehle (1943)y 
Friedman (1953)y Reder (1955) ve daha sonraları Mine er (1972) ve 
Chisvvick (1974) lognormal dağılım için birer örnektirler. 

Örneğin, Lange (1959) Pareto dağılımının kapitalist ülke¬ 
lere, normal veya lognormal dağılımın ise sosyalist ülkelere 

daha iyi uyduğunu göstermiştir. Lange kapitalist ülkelerde yük¬ 

sek gelir gruplarında servet birikiminin daha kolay olduğunu ve 

böylece bir kişinin gelirini örneğin 50.000 dolardan $ 10*luk 

bir artışla 55*000 dolara çıkarmasının 10.000 dolar geliri olan 
bir işçinin gelirini $ 10 luk bir artışla 11.000 dolara çıkar¬ 
masından daha kolay olacağını söylemiştir. Ancak, bu örneğin 
temel nedenlerine inecek kapsamda modelini geliştirmemiştir. 

Lognormal dağılımı "rakip olmayan" (noncompeting) gruplar 
ile açıklanmasını Pigou (1932), Staehle (1943) ve Reder (1955) 
incelemişlerdir. 

Pigou (1932) bu grupları "kafa" ve "kol" "yetenekleri"ne 
göre ayırmış ve grupların kendi içlerinde homojenlik sağlandığı 

için grup içi dağılımların normal ancak değişik ortalama gelir 
ve frekanslardan dolayı dağılımın tümünün lognormal olduğunu 

ileri sürmüştür. Bunu aşağıdaki şekille gösterebiliriz. 
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Ancak Pigou grup içi gelirlerin veya "yeteneklerin" neden 
nomal olduğunu açıklamamıştır. 

Staehle (1943) ise grup içi yeteneklerin normal dağılma¬ 
sını kabul etsek bile grup-arası istihdam oranlarının farklı 

olması nedeni ile dağılımının tümünün lognormal olabileceğini 

ileri sürmekle tartışmaya yeni bir boyut getirmiştir. 

Ancak çeşitli ampirik çalışmalar, çok homojen gruplar 

içinde bile dağılımın normal olmadığı yönde sonuçlar vermiş¬ 
lerdir. 7/ 

Son yılların litei'atürü, gelir dağılımı yaklaşımlarının 
artık birer dağılıra fonsyinonu aramaktan çıkıp daha çok eşit¬ 

sizliğin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkartılması yönünde 
geliştiğini göstermektedir. Bu tür çalışmalara örnek olarak: 
Neoklasik yaklaşım içinde; Decker (1967), Mine er (1974), Chisvvick 
(1974); neoklasik yaklaşıma bir tepki olarak Bovvles (1972) ve 
Bowles and Gintis (1973); ve iki yaklaşımın bir karışımı olarak- 
ta Griliches and Mason (1972), Morgenstern (1973), Hanushek 
(1973), Blinder (1973) ve Tinbergen (1975) verilebilir. Burada 
belirte!imki bu modeller ancak emek gelirleri (yani ücret ve 

maaşlar) arasındaki dağılımı incelemek için geliştirilmişler¬ 
dir. 
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Neoklasik model veya başka bir deyişle "beşeri sermaye" 

modeli özünde bir optimizasyon modelidir. Modelin en basit ve 

genel şeklinin varsayımları şunlardır: (1) Bütün kişiler serma¬ 
ye piyasalarından (kamu, özel veya ailevi) eşit şekilde yarar¬ 
larım ıktadırlar; (2) bütün kişiler başlangıçta gelir ve beşeri 
sermaye üretmek için aynı (identical) yeteneklere sahiptirler; 
(3) okulda geçen yıllar, çalışma döneminde geçen yıllardan bağım 
sızdır; ve (4) eğitimlerinden sonra kişiler beşeri sermaye ya¬ 
tırımları yapmamaktadırlar. 

s yıllık eğitimi olan bir kişinin hayatboyu kazancının 

(lif('time eamings) cari değirini. (present value) V ile gös- 
S 

teri rock ; 

Burada Eü ^ s yıllık eğitimli kişinin yıllık kazancı 
r iskonto oranı 

n emeklilik yaşı 

Aynı şekilde s-d yıllık eğitimi olan bir kişi için ise; 

s 

olacaktır. 
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s yılık eğitimli kişinin yıllık kazancının s-d yıllık 

kişinin ya lık kazancına oranı Va = Vs_a kurularak yapılabi¬ 
lir* yani, . . . 

-ii-j e. -

T®ya ■ 
*** - e 

•îs-rf 

O halde; s-~d için» yani s yıllık eğitimli bir kişi içi®. 
ücret denklemi 

S8 = E0 (1*7) 

f@ya İn Es = lu E0 + rs (1*8) 

olarak bulunur. (1.8) nolu denklemin anlamı şudurs eğitimde har¬ 
canan yıllarının mutlak farkları ücretlerdeki yüzde farklara oran¬ 

tılı (proportional) bir etki yapmaktadır* (1.8) »olu dsntlami 
bir i kişisi iğin yazaraak, 

İn E:j_ ~ iu E0ı + r* (1*9) 

Bu denklemi ampirik olarak teet edilebilir duruma getir¬ 

mek için, 

İu B± lu E0 + r 4. üi (1.10) 

olarak yazabilirim. Burada 

s ('u Eoi - lu E0) + (rı - r) a^ dir* 
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r ve lu E0 '1ar ortalama değerlerdir. 

(1.10) no.lu denklemin her iki tarafının da varyansmı 
alırsak, 

TXU|) + 2.Cov(rSi ,U;) _ .. (I.ıı) 

olarak buluruz. Burada ,r2-(kıî;) ilerde anlatılacağı gibi bir 
eşitsizlik endeksidir. rVUo ise bize gelir eşitsizlik en¬ 
deksinin model tarafından açıklanan kısmını vermektedir. 

(1.8) veya (1.10) no'lu modeli foımel eğitimin dışında 
kalan mesleki tecrübeyi de içerecek şekilde yazabiliriz: 

|n£; ^,+ f, Sı + + Vf  (/.a) 

Burada X^ mesleki tecrübe için geçen yıllar 
hata terimidir. 

V hata terimi S ve X'in dışındaki beşeri sermayeyi de 

içerecek şekilde düşünülebilir. 

Neoklasik beşeri sermaye modeline karşı başlıca şu eleş¬ 

tirileri yapabiliriz : 

(1) Hayat boyu (lifetime) gelirler ile ilgili optimizasyon 
varsayımı gerçekleri yansıtmamaktadır. Sabit iskonto 
oranı kararlı olmayan, ve gerek sermaye ve gerek diğer 

piyasalarında tam rekabet düzeni olmayan ekonomilerde 

pek geçerli olmamaktadır. 
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(2) Model beşeri sermaye tipleri içermesine karşın,< yatı¬ 
rımların nedenlerine inmemektedir. Bir başka deyişle 
örneğin eğitimi exojen bir değişken olarak almaktadır. 
Ancak, mademki gelir farklılıkları eğitimdeki farklı¬ 

lıklarla açıklanmakta o halde eğitimdeki farklılıklar¬ 

da herhangi bir şekilde açıklanmalıdır. 

(3) Eğitim kişilerin üretkenliğini arttırmaktadır. Ancak, 
ücretlerdeki artışın üretkenliktenmi yüksa diploma 
karşılığımı olduğu (1.12) no'lu denklemden çıkmamak¬ 
tadır. Bir başka deyişle eğitim bir "perdeleme" 
(screening) aracı olabilir. 

Özet olarak diyebilirizki, neoklasik beşeri sermaye mode¬ 

li (1.12) no'lu denklemi değil onun ancak açıklamalarından bir: 
olan (l.Ş)-(1.8) arası denklemlerden oluşmaktadır. Ancak pra- 
tiktede biz (1.5)-(1.8) no'lu denklemleri değilde (1.12) no'lu 
denklemi test ettiğimiz için neoklasik beşeri sermaye modelini 
(1.12) no'lu denkleme bakarak ne kanıtlayabiliriz ve ne de red¬ 
dedebiliriz. 
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III. GELİR EŞİTSİZLİK ENDEKSLERİ 

Gelir eşitsizlik endeksleri genel olarak ikiye ayrılır. 

Bunlar; (a) gelirlerin mutlak farklarını ve (b) gelirlerin gö¬ 
reli farklarını içeren endeksler. 

Mutlak farkları içeren endeksler gelirlerdeki eşit mutlak 

farklara eşit ağırlıklar, göreli farkları içeren endeksler ise 

gelirlerdeki eşit göreli farklara eşit ağırlıklar verirler. Bir 

örnek verirsek: Mutlak farkları içeren endeksler 100 TL. ve 200 

TL. arasındaki fark ile 200 TL. ve 300 TL. arasındaki farkı eşit 

kabul ederler. Göreli farkları içeren endekslerde ise 100 TL. 

ve 200 İL. ile 200 TL. ve 400 TL. arasındaki farklar eşit kabul 

edilmiştir. Göreli farkları içeren endeksler ölçü biriminden 
bağımsız olduğu için ve düşük gelir gruplarına daha fazla ağır¬ 
lık verdiği için genellikle tercih edilirler. 

Literatürde en çok kullanılan endeksler şunlardır: (a) 
değişim katsayısı V ; (b) Gini yoğunlaşma oranı G; (c) gelir¬ 
lerin logaritmik varyansı; (d) Theil'm "entropy" endeksi T ; 
ve (e) Atkinson endeksi I. 

1. Değişim Katsayısı. 

Değişim katsayısı V'nin tanımı şöyledir. 

burada ) gelirlerin Standard sapması ve y gelirlerin or¬ 
talamasıdır. Bu endeksin önemli bir sakıncası endeksin ortalama 

gelirlerdeki farklılaşmalardan etkilenmiş olduğudur. Örneğin, 
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bir bölgenin Öty) 'si diğer bir bölgeye göre çok yüksek bile 
olsa, o bölgenin ortalama geliri diğer bölgenin gelirinden o 
kadar yüksek olabilirki birinci bölgenin V'si o bölgede eşit¬ 
sizlik yüksek bile olsa diğer bölgeye göre daha düşük çıkacak¬ 

tır. Bir başka deyişle V yanlızca eşitsizlikleri değil aynı za¬ 
manda per capita gelir farklılıklarımda içerdiğinden iki ayrı 
dağılım arasındaki karşılaştırmalarda sağlıklı sonuçlar verme¬ 
yebilir. Bu endeks ancak benzer per capita gelir düzeyindeki 
ülke veya bölgeler arasındaki karşılaştırmalar için yapılmalı¬ 
dır. 

2. Gini Yoğunlaşma Oranı. 

Gruplandırılmamış veriler için 

i'inci ve j'inci kişilerin gelir düzeyidir. G'nin değeri 0 ile 
(mutlak eşitlik) 1 (mutlak eşitsizlik) arasında değişmektedir. 
G endeksi Lorenz eğrisi ile de ilgili olduğu için geometrik 
bir anlam ifade etmektedir. 

i \j } I olarak 

iov- e 

S «a 11 • 2 ^ 
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eşitlik eğrisi, bundan sapmalar ise eşitsizlik oranını vermek¬ 
tedir, A bu doğru ile eğri arasındaki alan, B ise lorenz 

eğrisinin altında kalan alandır. Ancak belirtelimki, G ile 

Lorenz eğrisi arasındaki ilişki bire-bir değildir. Yani Lorenz 

eğrileri kesişse bile G'nin değeri aynı kalabilir. Lorenz eğ¬ 

rilerinin kesiştiği bir durumda yalnızca G'nin değerine baka¬ 

rak iki dağılım hakkında yargıya varmak yanıltıcı olmaktadır. 

0 halde G ile Lorenz eğrisi arasındaki bire-bir ilişki ancak 

ve ancak Lorenz eğrilerinin kesişmediği durumlarda vardır. 

3. Logaritmik Varyans. 

olarak verilmiştir. Burada log y gelirlerin logaritmalarının 
aritmetik ortalamasıdır. 

Bu endeks diğer endekslere oranla düşük gelirlere daha faz¬ 

la ağırlık vermektedir. Ayrıca değişim katsayısının tersine or¬ 

talama gelir farklılıklarından etkilenmediği için çok farklı 
per capita düzeyinde olan bölgelerin gelir dağılımlarını karşı¬ 
laştırmada bir sakınca yaratmamaktadır. 

Tanım 
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Gerçekte gelir dağılımları genellikle positifli, yani so

la doğru, çarpıktır (skevved), ve böylece logaritmik olarakta 
normal dir. 0 halde, logaritmik varyans ortalama gelirlerin al
tında ve üstündeki farkları tam yansıttığı için tüm dağılımın 

diğer endekslere oranla daha iyi bir özetini vermektedir. 

İndeksin diğer bir özelliği ise Lorenz eğrisi ile arasın

da bire-bir bir ilişki bulunmasıdır. Dağılım gerçekte lognormal 

ise Lorenz eğrileri kesişmezler. Dağılımın lognormal olması halin

de 7 kil 2. de çizildiği gibi Lorenz eğrisi diagonal doğrusuna 
aritmetik ortalama (şekil 2 de 100-E noktası) etrafında simetrik 
olacaktır. 

4. Theil'Entropy Endeksi. 

Tlıeil (1967) "bilgi teorisi" nin ışığı altında şöyle 

bir endeks tanımlamaktadır. 

T- J- lJ; (» ) 
burada i"inci kişinin toplam gelir içindeki payıdır ve 
2 y = 1 dir. 
L 

Mutlak eşitsizlik = 1 herhangi bir i için ve y±= o 
diğer kişiler için olduğu zaman elde edilecektir. Bu durumda 
T = log n olacaktır. Mutlak eşitlik ise herkezin gelirinin 
aynı, y. = y. i, j yani jn = ---- , olduğu zaman elde 
edilecektir. Bu durumda T = 0 olacaktır. 
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At ki'is on Endeksi. 

Deği ik gelir dağılımlarını çeşitli gelir eşitsizlik- 
■ 1 erin e göre sıraladığımız zaman ortaya "uniform" olma- 

an Mr sıralama (ranking) çıkabilir. Bunun nedeni her endeksin 

i ta da yatan değişik ağırlıklardır. Bu ağırlıklar değer yargı- 
arı1 dan bağımsız olmadıkları için Atkinson (1970) bir sosyal 
e-fr1 fonksi onu varsayarak çeşitli endeksleri bu sosyal refah 

font iyonuna göre yeniden sıralamaya çalışmıştır. 

Burada €, toplumun eşitsizliğe verdiği ağırlığın bir 
ölçüsüdür ve 0 ile sonsuz arasında değişmektedir. 

lira arasında kayıtsız kalacaktır. E’nin değeri sonsuz ise top¬ 
lum ancak en düşük gelirlere yapılan transferlere duyarlı ola- 

Afcki i s on refah endeksini şöyle tanımlamış tor : 
/-< 

'■ ) - A 7- g JL 
I- (r 

& - J 

Sosyal refah fonksiyonunu içeren gelir eşitsizlik en¬ 
deksi I ise 

ı-c- 

E nin değeri O ise 1=0 olacaktır. Yani toplum iki farklı dağı- 



Atkinson'un hesaplarına göre €1=2 olduğu zaman I endeksi 

logaritmik varyans endeksi ile iki farklı dağılım arasında aynı 
sıralamayı vermektedir. C=1 olduğu saman ise I endeksi ancak 

yaklaşık olarak (îini oranı ve değişim katsayısına yaklaşmak¬ 
tadır ve bu nedenle bu. endeksler çeşitli dağılımları sosyal re¬ 
fah kriterine göre dağıtmadıkları için log varyansa göre daha 
az tercih edilmelidirler. 

Ancak burada bellrtelimki bu sonuçlar belli bir sosyal 

-f'ayda fonksiyonu için geç erlidir. 
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IV. TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL 

Ücret farklılaşmalarını en genel biçimde şu nedenlere 
bağlayabiliriz : 

(a) Kişiler arasındaki beşeri sermaye farkları, 
(b) Sendikalaşma, 
(c) Büyüme süreci içinde ortaya çıkan, özellikle emek 

piyasalarındaki dengesizliklere çeşitli emek arzla¬ 

rının "uniform" olmayan bir zaman süreci içinde tepki 

göstermesi ve bunun sonucu ortaya kısa-dönem rantla¬ 

rın çıkması, 

(d) Kişiler arasında istihdam oranlarının farklılaşması, 
(e) Gelirin süresinin kısa dönemli tanımından kaynaklanan 

tesadüfi dalgalanmalar. 

Eldeki veriler yukarda sayılan nedenlerin tümünün etkile¬ 

rini modelde açık (explicit) olarak göımemize olanak vermemek¬ 
tedir. Ancak dolaylı (indirect) da olsa eldeki veriler beşeri 
sermaye ve istihdam oranlarındaki farkların dışındaki faktör¬ 

lerin varlığını ortaya çıkarmaktadır. 

Çıkış noktası olarak model önce beşeri sermaye değişken¬ 
leri içerecek şekilde kurulmuştur. Model daha sonra beşeri ser¬ 
maye dışındaki faktörleri de içerecek şekilde geliştirilecektir. 
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1. Beşeri Sermaye Modeli 

Eldeki veriler beşeri sermayenin ancak iki boyutu, 
eğitim düzeyi ve tecrübe ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu¬ 
na göre model; 

Burada i*inci kişinin ücreti 
S. " M 

ı 

X. " " 
x 

" eğitim düzeyi 

" çalışmaya başladığından beri 
geçen yıllar (yani tecrübe) 

X. tecrübenin karesi 
ı 

U. ise hata terimidir, 
ı 

Model eğitim için sabit, tecrübe için değişen getiri var¬ 
saymaktadır. Regresyon sonuçları aşağıda verilmiştir (t - değer¬ 
leri parantez içindedir). 

Bağıralı Değişken İn Y 
Bağımsız 
Değişkenler Aylık Yıllık 

Sabit 4.707 6.937 
(40.6) (38.7) 

S .165 .178 
(40.8) (35.6) 

X .052 .051 
(6.8) (5.7) 

x2 -.00062 -.00058 
(-4.6)   (**4.4) 

n 1030 1030 
R2 .537 .527 
R2 .536 .526 

Ö'1 (İn Y) .7404 .8081 
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2 
Daha önce belirtildiği gibi denklemlerin R ’leri eşitsiz¬ 

lik endeksinin model tarafından açıklanan yüzdesini vermekte¬ 
dir. Bu duruma göre model aylık eşitsizliğin yaklaşık $ 54'ünÜ, 
yıllık eşitsizliğin fo 53'ünü açıklamaktadır. Bu sonuçlar diğer 
ülkeler için yapılan çalışmalarla karşılaştırılınca oldukça 

başarılı sayılırlar, y 

Modelde katsayıların işaretleri beklenen yöndedir ve tec¬ 

rübeye azalan getiri vardır (yani q ) 9/« Sonuçlara göre 
bir yıllık eğitim aylık ücretleri $ 16.5, yıllık ücretleri İ3e 
İo 17.8 oranında arttırmaktadır. Yıllık katsayının daha büyük 

olması beklenen bir sonuçtur, şöyleki : eğitim ile bir yılda 

çalışılan ay arasında positif bir korelasyon olması bu sonucu 
doğurmaktadır. Yıllık ücret denklemine 4 üncü bir değişken ola- 

2 
rak çalışılan ayları getirmek yıllık denklemin R 'sini mutla¬ 
ka arttıracaktı. Ancak bu değişkenle eğitim değişkeni arasın¬ 
daki yüksek positif correlasyon çoklu bağıntı jraratacağı için 
bu yol tercih edilmedi. İşsizlik oranının gelir eşitsizliği 
üzerindeki etkilerine daha sonra değineceğiz. 

Eğitim katsayıları gelişmiş ülkelerde daha az gelişmiş ül¬ 
kelere oran!o düşük çıkmaktadır. Örneğin, ABD için .08; Meksi¬ 
ka için ,14; ve Tayland için .11. Türkiye için sonuçlar da bu 
gene3 ^rend'e uymaktadır. Bu trend'in bir açıklaması ^gelişmiş 

ülkelerde ücretlerin eğitim dışı yeteneklere de bağlı oluşu 
şeklinde olabilir. Veya daha az gelişmiş ülkeler için de böyle 

olsa ancak eğitimin bu yeteneklerin bir göstergesi olabileceği¬ 
dir. Diğer bir açıklama ise daha öncede değinildiği gibi şöyle 
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yapılabilir î Eğitim bir perdeleme görevi yapmaktadır. Bir or¬ 
taokul mezunu ile lise mezunu arasında bilgi farkı çok olmasa 

bile bir lise diploması ile ortaokul diploması arasında ki fark 

ücretler açısından daha büyüktür. 

■ 

Gelir eşitsizlik endeksi aylık ücretler için .7404» yıl¬ 

lık ücretler için daha büyük, yani .808l'dir. Yıllık ve aylık 
ücret eşitsizlikleri arasındaki fark kişilerin bir yılda fark¬ 

lı çalışma sürelerinden kaynaklanmaktadır. Bunu göstermek için 

yıllık ücretleri aylık ücretler cinsinden yazarsak; 

veya Ln Y. = İn m. + İr» Yim 
ıa ı 

rada Y.. yıllık ücretler 

Aylık ve yıllık ücret eşitsizlikleri arasındaki ilişki ise 

yıllık ücret eşitsizliği aylık ücret eşitsizliğinden daha bü¬ 
yük Dİ î}r»îîlr-t:T TV 

Y. aylık rt ım J 
m. bir yılda ücret karşılığı çalışılan ay sayısı. 

cr(^rv0cr(&Y»0-..(.<u) 
olacaktır, veya 

<A = + 2 i <r( Lt)>° 
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d'nin positif olması için yeter şart £ »nun positif 
veya sıfır olmasıdır. Ancak £ negatif bile olsa d positif 
olabilir; bunun için gerek ve yeter şart 

<r~ (L m ) s, _ p 

olacaktır, f «nun positif (negatif) olması bir anlamda emek 
arz eğrisinin aylık ücretlere göre artan (azalan) bir fonksi¬ 

yon olduğunu ima etmektedir. 

Türkiye verilerine uygulandığı zaman d=.0677; £=.04001; 
2 2 

<3- (İn m)= ,052 dir. Burada çy~ (İn m) "işsizlik oranı"nın yıl¬ 
lık ücret eşitsizliği üzerindeki dolaysız, 2£g-(lu ra) <r(lu yra) 
ise dolaylı etkisi olarak alınabilir. Bu durumda "işsizlik ora¬ 
nı "nın dolaysız etkisi Türkiye'de yüzde 77 olmakta, dolaylı etki¬ 

si ise yüzde 23 olmaktadır. Başka bir deyişle, eğer işsizlik 
oranı bütün gelir dilimleri için aynı oranda olsa idi yıllık 
ücret eşitsizliği Türkiye'de ,8081 değil .791 olacaktır. 

2, Kuşaklararası Model 

Daha önce belirtildiği gibi beşeri sermaye modeli be- 
?eri sermaye yatırımlarının nedenlerinin kaynaklarına inmemek- 

bunları exojen olarak kabul etmektedir. 
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düzeyi kişilerin doğup büyüdükleri sosyo-ekonomik 
ortcund-ır. ■ ■ imnız değildir. Bu ortamı eldeki verilere göre 
bazı r.o ‘ -nelerle kantitatif olai'ak ölçebiliriz. Aşağıda su¬ 
nulan n e i beşeri sermaye modeline ek olarak sosyo-okonomik 
ortam (;. okround) değişkenlerinin ücret eşitsizlikleri üzerin¬ 
deki f t, 1 erini ayıklamak amacını gütmektedir. 

!n Y; ^ + f îçlr] + U; 
'/ y o+ o(((sf); V^3Î>2İ W,* 

burada k) kişinin baba eğitim düzeyi, D, ve D? ise kukla 
deği /• °rdir. 10/ Bunlar ; 

5 1 doğum yeri "kent" ioe 
t 0 " " " değilse 

1 doğıım yeri "kasaba" ise 
0 " " " değilse 

ve D deki "kent" nüfusunun 15.000'in üstünde, "kasaba" 
t-

ise nüfusu 15.000 ile 2.000 arasındaki yerler olarak tanımlan¬ 
mıştı r. 

Model sosyo-ekonomik değişkenlerin ücretler üzerinde iki 
tür etki yaptıklarını varsaymaktadır : (a) eğitim düzeyini et¬ 
kileyerek ücretleri etkilemek, ki buna dolaydı* etki diyebili¬ 
riz; (b) modeldeki beşeri sermaye değişkenleri dışındaki "ye¬ 
tenekleri" etkileyerek doğrudan ücretleri etkilemek, ki bunada 
dolay4l2 etki diyebiliriz. 
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(4.3) deki denklemler "recursive" bir sistem oluşturmak¬ 
tadır. 11/ Eğitim denklemi tek bir endojeıı değişken içerdiği 
için basit en küçük kareler metodu (OLS) katsayıların "consis- 
tent" tahminler oluşunu sağlayacaktır. Hata terimleri u ve v 

arasında korelasyon sıfır ise o zaman sistem diagonal olarak 
"recursive'* olacaktı ve her iki denkleme de OLS uygulamak ha¬ 
tasız (unbiased) tahminler verecekti. Ancak, u ve v arasında¬ 

ki korelasyon sıfırdan farklı ise o zaman sisteme OLS değil 
ILS (dolaylı en küçük kareler metodu) uygulamak gerekmektedir. 

ILS metodu, sistemin indirgenmiş şekli ile tahmin edil¬ 
mesi ve tahmin edilmiş katsayılardan hareketle ücret denkle¬ 
minin katsayılarının saptanmasından oluşur. Sistemin indirgen¬ 
miş şekli şöyledir ; 

Burada ; 

Yo = 

Y - k 

olmaktadır 
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İndirgotımiç denklemin katsayılarından YL ve Üc¬ 

retler üzerinde Ü± ve lynin toplam etkilerini; B4 ve do¬ 
laysız etkilerini; ve jj'^zile ^ X^ise dolaylı etkilerini ver¬ 
mektedir. Bunu daha açık görmek için 

———- Tj (j=4,5) dolaysız etki 
â 

‘ ‘ ll l Jtj?.—_=Şt ıX^ (h=2, 3) dolaylı etki 
O 

fi t-n 1 <d V "â S> l h , _ ... -—   = —   +  — —  = toplam etki, 
d h\ Vö.i ^ ^5 



!\V)del (4.3) ve (4.4)'ün regresyon neticeleri aşaği- 
da verilmiştir. 

Bağımlı Değişken 

Bağımsız 
Değişkenler S 

Yapısal 
Denklem 

İndirgenmiş 
Denklem 

1 Y xn m Ym n m 

O 
ı.) .145 

(29.6) 
X .048 .051 

(6.4) (6.(0 
9 

X -.00058 -.00062 
-(4.5) -(4.6) 

SP .507 .0776 
(10.2) (2.7) 

Dı 3.761 .368 .9366 
(10.8) (6.6) (5.2) 

^2 1.972 .253 .5506 
(7.9) (6.4) (4.8) 

Sabit 2.276 4.741 4.630 
(11.6) (42.2) (29.1) 

n 1030 1030 1030 

9 
R .321 .595 .376 

o 

£ " .319 .593 .373 

not: t - değerleri parentez içindedir. 

Regresyon neticeleri Türkiye'de "sosyo-ekonomik geç- 
^•Ş" (backround) değişkenlerinin ücret ve maaş farklılıkları- aÇiklamada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. 

artirm v+İr yllllk baba-eğitimi kişinin eğitimiâi yarım yıl a ve tu ise ücretleri yüzde 7,6 artırmaktadır.Kent- 
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te doğanlar köyde doğanlara göre ortalama olarak 3,8 yıl, 
kasabada doğanlar ise iki yıl daha fazla eğitim yapmakta¬ 
dırlar.Bunun sonucu aynı eğitim düzeyinde olsalar bile kent¬ 
te doğanlar köyde doğanlara göre, toplam olarak 93,7, kasabada 
doğanlar ise yüzde 55 daha fazla ücret almaktadırlar. 

ILS neticeleri ise (4.5)'e göre şöyle olmaktadır; 

t: 
ti .153 

.0 51 

?3: -.00062 
A 

Pi: .361 
A 

P5: .249 

O halde, "sosyo-ekonomik geçmiş” değişkenraerin do¬ 
laylı ve dolaysız etkileri şu şekilde olmaktadır. 

»eğişken Dolaylı Etki Dolaysız Toplam Etki Etki 

SP .0776 
D 

.0776 

D 

.576 •361 .937 
(61.4) (38.5) 100 

302 .249 .551 
2 (54;8) (45.2) 100 

Parantez içindeki rakamlar dolaylı ve dolaysız ,et- 
;rin yüzde dağılımını vermektedir. 

Görüldüğü gibi dolaysız etkiler yüzde 39-45 arasında i-şmektedir. Rakamların ortaya koyduğu politika önerisi şu aktadır. Eğer, devlet kişiler arasında "sosyo-ekonomik geç- * ile ilgili farklılıkları azaltacak politikalar uygular- (örneğin, eşit eğitim olanakları, burslar v.b.) bugünkü 1-enen ücret eşitsizlikleri 1/3 oranında azalacaktır. 
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3.Kırsal-Kentsel Kesim Ücret Farklılıkları 

Buraya kadarki analizlerde kırsal-kentsel ücret fark¬ 
lılıkları ücret denkleminin hata terimi içinde yorumlanmıştır. 
Bir başka deyişle, aynı eğitim ve tecrübeye sahip olan kişile¬ 
rin kırsal-kentsel ayırım yapılmaksızın aynı ücretleri aldık¬ 
ları varsayılmıştır. Bu bölümde bu varsayımın doğruluk derececî 

araştırılacaktır. 

Bu çalışmada kır-kent ayırımı yerleşim yerlerinin nü¬ 
fus büyüklüklerine göre yapılmıştır. Eldeki veriler beş tane 
yerleşim yeri tanımlamaya olanak vermektedirler. Bunlar:(1) 
Ankara,İstanbul ve İzmir, (2) nüfusu 50.000 nin üstünde ama 
(1) deki yerleri içermeyen yerler; (3) nüfusu 15.000-50.000 
arası olan yerler; (4) nüfusu 15.000-2.000 olan yerler;ve 
(5) nüfusu 2.000 den az olan yerler. 

Herhangi/yerleşim yeri g için ücret denklemini yaza¬ 
lım ve ln Y = E olarak alalım. 

Eig=f30gı- Ç,?jg 2ijg + eig (g*l»»»»5) U.5) 
i£S 5 

burada Z bağımsız değişkenler ve g ise grup (yerleşim yeri) 
endeksi olsun. 

Aynı notasyon ile tüm Türkiye için ücret denklemi 
ise 

(4.5) ve (4.6) no'lu denklemlerin regresyon sonuçları¬ 
ma göre Türkiye ve gruplar için per capita ücretleri şöyle ya¬ 
zabilir*^ . 

değişkenler üzerindeki çizgiler aritmetik ortalama,katsayı- 
lar üzerindeki işaretler ise regrasyon tahminleri olsun. 

(4.6) 

olsun. 

(4.7) 
ve 0 

(4.8) 
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Eğer gruplararası ortalama eğitim ve tecrübe düzeyi 
aynı olmuş olsa idi (yani, her grup aynı nitelikte işgücüne 
sahip) o zaman aşağıdaki denklem tanımlanabilirdi. 

g~ Vogr ^ üjg (g~lf •. *5) (4.9) 

bun* >n önceki bölümlerden hatırlanacağı gibi, bu ça¬ 
lışmada gel ir eşitsizlik endeksi olarak alman log varyans 
gruplar arar ı nda şu şekilde ayrılabilir(deconpose). 

■2(E)-Z^<r2(E)+ T -S (î 1,2 (4.10) n - * 'g ¥ n v g 
Burada,eşitliğin sol tarafı Türkiye'de toplam GSÇ+r 

siziik endeksi ; eşitliğin sağındaki ilk terim grufelar içi 
eşitsizliğin ağırlıklı bir ortalaması; ve ikinci terim ise 
gruplar aram eşitsizliğin ağırlıklı bir ortalamasıdır. 

Gruplar arası eşitsizlik endeksini(4.9) ’u göz önünde 
tutarak yeniden yazabiliriz. Bu durumda, 

I ^(\r^=2^(VE)2+Zf(VEg)2-&V^)(¥) um. 
d J f <5 

Burada 

F -E^y f. (Z. -i.) S g 4* > ,]gv jg j 

VE -(hS-h)+Ç Z . + ,lndaki ilk te. “Huğu için, (4.11) tıo’lu denklemin oag ^^arlndan kayttakla- rım* gruplar arası eşitsizliğin katsay ı tecrübe düzeyi kısmı; ve ikinci terim ortalama egı edir.Eşitliğin fa^lılıkianndan kaynaklanan kısmını ve‘ ml ^abüir. ®- 5ağiQdaki üçüncü terimin anlamı şöyle 
te işareti pozitif ise, Türkiye ^ta{ama^^St0^alama indaj ortalama eğitim ve tecrübesi o an - ^ v olaa grup- jetlerin Türkiye ortaSıamasının us un negatif ise, Tür- arda istihdam edilmektedirler.Eger ış eğitim ve tecrü- ye ortalamasının üstünde (altında, nviirkive ortalamasının olan kişiler ortalama ücretlerin Türkiye ort r# altinda' (üstünde) olan gruplarda istihdam edıim 
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Kı - nal-Keııi.uel grupların ücret denklemler inin reg- 
renyoa ;r i çeleri aşağıda verilmiştir. Bağımlı değişken 
] Y (ayİ 

n m 

Bağımsız 
Değişkeni: 

ık) dır. 

Üç Büyük 
■r Kent 50.000+ 

50.000 
-15.000 

15.000 
-2.000 2.000< 

e< 
o .131 .132 .155 ,196 .168 

(1.6.6) (20.2) (18.9) (11.9) (10.2) 
1 ,05? .04 .058 .066 .079 

(3.9) (4.5) (3.9) (3.3) (2.6) 
x2 -.0006 -.0005 -.0007 -.00085 -.00101 

(-2.3) (-3.5) (-2.8) (-2.9) (-2.2) 
Sabit 5.123 5.199 4.685 4.160 4.053 

n 198 357 242 109 124 

R2 .598 .560 . 568 »566 .553 
— 9 
R .583 .556 .563 .554 .542 

cr2 d y } 
n m 

.519 .380 ,50.1 .773 .745 

t - değerleri parantez içindedir. 



Y ı 1 ' ık iicr( etler için regresyon sonuçları ise; 

Bağımsız 
Değ i şk' -nl, 

Büyük 
Ken i; 

50.000 50.000 
-15.000 

15.000 
-2.000 

2.000 < 

Ç? 
O .13 P 

(15.5) 
.140 

(19.6) 
.161 

(17.1) 
.201 

(11.1) 
.213 

(10.7) 
X 

n 

.051 
(3,1) 

,038 
(3.9) 

.056 
(3.8) 

.062 
(3.2) 

.072 
(2,4) 

xc ■0053 
-2.1) 

-.00049 
(-3.0) 

-.00067 
(-2.6) 

-.00087-
(-2.4) 

.00098 
(-2.3) 

Snbit 7,439 7.564 7,04 6.274 5.948 

2 
R ,585 . 549 .564- .559 »539 

~2 
ir 

? 
.579 ,545 .559 .547 .527 

a- (i Y ) 
w n m .533 .445 .506 .806 .876 

t - değerleri parantez içindedir. 

Gerek aylık ve gerek yıllık denklemlerin R leri Tür¬ 
kiye için bulunan fi2'den yüksektir. Bu, gruplar içinde emek . 
Piyasasının daha homojen olduğunun bir göstergesi olarak alı 
nah il ir. Flitime olan getiri kırsal kesimde daha ^ksektir, Sunun nedtni, kırsal kesimlerde eğitilmiş işguçunun göreli 

İlığıdır.Aylık ve yıllık denklemleri karşılaştırdığımız a 
işsizli* oranının kırsal-kentsel Ücretler Özerindeki etkisini 
eğitimin getirisindeki farklılıklarda görebiliriz. 
isimlerde eğitimin aylık ve yıllık getiri eri ara s ı 
fauk azdır. Kırsal kesimlerde ise bu far* buy-üktu . - 
Ç ıkla ma , kırsal kesimlerde az eğitimli ışgücutıun k ^amiş 0ıması ve aynl işgücünün işsizlik oranının ken*^ simlerdeki az eğitimli işgücünün işsizlik oranından daha yük 
sek olmasıdır. 



Bu bu ' -ulara destek olarak bir başka göstergede aylık 
ve yıllık re I eşitsizlik endeksi arasındaki farkın kırsal 
kesimlerde dia büyük oluşudur. Tablolardan görüleceği g bi 
hem aylık m yıllık eşitsizlik endeksleri kırsal kesimlerde 
det a büyük Ur. 

Kır tu î ; itsel ücret farklılıklarının Türkiye ücret 

eşitsizi: endeksi üzerindeki etkileri ise şöyledir. (4*10) 
•ao’lu eşi" İği kullanarak; 

Eşitsiziiğ in Kaynağı 

Kırsal-Kentse] gruplar 
arası ($) 

Gruplar içi (°/ ) 

Aylık Yıllık 

29,7 29,9 

70,3 70,1 

100,0 100,0 

Grup] ;r arası eşitsizliğin (4.11) no'lu eşitliğe göre 
dökümü ise şöyledir. 
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Gruplar 
Arası 

Fark 

Ortalama 
Eğitim ve 

Tecrübe Düzeyi 
Farklılıklar 

Katsayı 
Farkları 

Karşılıklı 
İlişki 
Terimi 

Aylık 

29,7 

100,0 

Yıllık 

6,4 
21,4 

12,2 
41,1 

11,1 
37,5 

29,9 

100,0 
5,9 

19,6 
12,7 
42,4 

11,4 
38,0 

Banlardan çıkan sonuçları şöyle yorumlayabiliriz, Tür¬ 
kiye'de kırsal-kentsel Ücret farklılıklarının yaklaşık $ 
20'si kırsal-kentsel kesimler arasındaki ortalama eğitim 

ve tecrübe düzeyinden kaynaklanmakta; $ 40'ı ise kırsal-kent- 
sel kesimler arası ortalama ücret farklılıklarından kaynak¬ 

lanmaktadır. Geriye kalan ^ 40 ise eğitim ve tecrübe düzeyi 
daha yüksek olan kişilerin aynı ücret düzeylerinde kırsal 
kesimde istihdam edilmeyi tercih etmemelerinden kaynaklan¬ 
maktadır. 
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DtPNOTLAR 

1 üooklarrLk model, gelir dağılımını fiyatlardan 
Bağımsız olarak çözmektedir. Bu çöztimün temelinde 
fMkro üretim fonksiyonunun tanımlanabileceği var- 
■nyıını yatmaktadır. Ancak nraffa (1960) ile başla- 

yan eleştiriler sermaye stokunun fiyatlardan ba- 
ımsız olarak tanımlanmasının olanaksız olduğunu 
istemiştir. Bu konuda bkz. hourcourt (1962). 

2 areto (1897), s. 320 
Oavis (1941) nın 1,5 üzerine çıkmuBi ile İ79Ö 
transız devrimi arasında bir ilişki kurmuştur. 

3 Bkz. Lydall (1968). 

4 ^ığılımın tümünü açıklamak için parejö’nun sonraki 
abaları sonuçsuz kalmıştır. 

5 fonksiyonun frekans dağılımı şöyledir. 

F (1) - —"T e*r f' Jİ- 
(2/T) 1 J 

6 Bir anlamda Boy (1955) ve Ratherford (1955)'un 
modelleri salt stoka3tik yaklaşımın dmşına çıkmış 
olsalar bile özellikle Roy'un dağılımın nedenleri¬ 
ni Yalnızca nufusun demografik yapısındaki değişik¬ 
liklere bağladığı için kapsamlı bir açıklama nite¬ 
liğinde değildir. 

Rutherford'un demografik modeli, açık olarak 
irdelenmemekle beraber gözlenen kesikli probit 
doğruları1 nın "A tipi Grara-Öharlier dağılımı" ile 
açıklanabileceği ve bunun temelinde de ücret ve 
ücret-dışı gelirlerin, dağılımın değişik doğrusal 
kesimlerini temsil ettiği görüşünü getirmesi bakı¬ 
mından ilginçtir. 

7 Bkz, Kravis (1962), Atkinson and Brown (1963), 
ve Lydhall (1968). 
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g jBtoz. Chiawick (1974) 

9 Ev; i t im iç iti de asaları getiri varsayımı test edil
miştir, ancak sonuçlar istatiksel elarak anlamlı 
olmadığı için metinde verilmemiştir» 

10 Eğer k tane kukla değişken kategorini ba
ğımsız değişkenler arasında doğrusal bağıntı ya
ratmamak için regrisyona k-ı tanesi girmelidir» 
Bu konuda bks. Süite (1957) 

11 Eğer simültane denklemler, 
Ry -+-F x -=• u. olarak verilmiş ise ki burada y en* 
do jeti değişkenler vektörü dür, o zaman B matrikei 
"îriangular” olursa sistem "reoursive" dir. Metin
deki B matrikai 

-Pı' 

olduğu için sistem ”recursive"dî5f>» 
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Englinh SııiTiinary: 

An attompt is made in this study to analyse the 
sources of earnings, inequalities in Turkey, acrose eöucati- 
onal. and exprience groups of the labor force. 

Human capital framework is utilized as a starting 
point and then the model is extended to cover poasible sour¬ 
ces of inegualities which are rooted in the institutional 
and eoonomic rigidities in Turkey. To this purpose;(l) an 
intergenerational s o s i o-e c onomi o backround model; and (2) 
regional model is built. 

It is found that along with the human capital 
varialles, differential rates of unemployaent and ui'ban-
rural differencee in earnings are significant in accounting 
for the overall earnings, differentials in Turkey. 
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