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ÖNSÖZ 

Bir doçentlik tezi olarak hazırlanan bu araştırmanın yayınlana-
bilmesi bürokratik engeller nedeniyle iki yıl kadar gecikmiş bulunmakta-
dır. Okuyuculardan, elde olmayan bu gecikme nedeniyle özür dilerken, 
konunun ve içeriğinin Türkiye'de güncelliğini korumaya devam ettiğini 
belirtmek isterim. Ayrıca bu gecikmenin olumlu bir yanı da tezin, SBF 
doktora programında 'kamu ekonomisi derslerinde' yardımcı kaynak 
olarak kullanılması nedeniyle araştırma materyalinin sınıfta  irdelenebil-
mesine zaman tanımış bulunmasıdır. Nitekim bu tezi yakında yayınla-
mayı ümid ettiğim "Kamu Ekonomisi" adlı ders kitabıyla tamamlamak 
arzusundayım. 

Başlığından da anlaşıldığı gibi, bu tez, kamusal kaynakların tahsi-
sinde 'Sosyal Mal Teorisi' ve 'Maliyet-Fayda Analizi' arasında bir bağ 
kurmaya çalışmaktadır. Kanımca bu tutum; özgün bir yaklaşımdır. 

Nitekim; kamusal kaynak dağıtım mekanizmaları olan ve 'tahsis 
bölümü' (allocation branch) içerisinde yer alan bu her iki mekanizma-
nın; kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasında bir bağ kurdukları or-
tadadır. Bir başka deyişle bu iki mekanizma da sosyal mallardan yarar-
lanma ile bu malların finansman  yükünün dağıtımı arasındaki ilişkiyi 
kurmaya çalışmaktadırlar. 

Yalnız bunlardan Sosyal Mal Teorisi, sosyal mallardan yararlanma 
ile finansman  yükünün dağıtımı arasındaki bağı kurmada ve Maliyet-
Fayda Analizi ise; bir kamusal kaynak dağıtım mekanizması olarak 
'etkinlik' konusunda mukayeseli avantaja sahiptir. 

Bu nedenle, her iki mekanizma sosyal malların üretiminde kaynak-
ların tahsis ve finansman  yükünün dağıtımında tek başlarına kullanı-
lacaklarına birlikte kullanılmalı ve kaynak tahsisleri Maliyet-Fayda 
Analizine, finansman  yükünün dağıtımı ise 'Sosyal Mal Teorisine' bıra-
kılmalıdır. Bunları mevcut literatürdeki gibi 'zorunlu-almaşık' iki teori 
olarak düşünmek hatalı olur. Kanımca, bu her iki teori almaşık değil ta-
mamlayıcı niteliktedirler. 
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Ayrıca sosyal malların sınıflandırılmasında;  salt sosyal mal, karma 
mal, erdemli mal kavramlarının geliştirilmesinde de yapısal özellikleri-
nin analizinde Sosyal Mal Teorisinin büyük yardımı olacağı açıktır, ör-
neğin Neoklasiklerin-Liberal-kanadmın (Şikago Okulu) eğitim harca-
malarını incelemede öncü olmalarına rağmen 'beşeri sermaye teorisi'ni 
geliştirerek eğitimi yalnızca kişisel-yatırım olarak düşünmeleri, bir ya-
nılgı veya sapmadır. Çünkü eğitim, bu arada yüksek eğitim de bir kar-
ma maldır. Sosyal, kişisel ve hatta erdemli mal niteliklerini haizdir. Bu 
nedenle bir karma mal olan yüksek eğitim, sosyal mal teorisinin yardımı 
olmaksızın incelenemez. Diğer taraftan  Maliyet-Fayda Analizinin, salt 
sosyal malların dışındaki karma ve erdemli malların üretiminde etkinlik 
sorununu çözecek; Pareto-iyileştirici politika önerilerinin oluşturulması-
na yardımcı olacağı açıktır. 

Tezin tanıtılması ile ilgili bu sözlerden sonra çalışmanın yürütül-
mesiyle ilgili birkaç hususa değinmekte yarar vardır sanırım. 

Bu tez ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde gerek eğitim, gerekse 
kütüphane olanaklarını kullanma açısından York, Oslo ve Stokholm 
Üniversitelerinden yararlandım. Ayrıca bu yurt-dışı olanakları kullan-
mada SBF ve Maliye Kürsüsünden gördüğüm desteği, anlayışı belirtmek 
isterim. 

Araştırmalar sırasında, uygulamaya ilişkin sorunların tamamlan-
masında ve çözümlerin oluşturulmasında IV. Plan Yüksek Öğretim ihti-
sas alt-komisyonu çalışmalarına katılma fırsatı  bulmam yardımcı oldu. 

Kitabın yazımı sırasmda görterdiği sabır ve düzeltmelerin ya-
pılmasındaki yardımlarından ötürü eşim Ayşe Akahn'a ve titiz ça-
lışmaları nedeniyle A. Ü. Basım Evine teşekkür borçluyum. 

Ayrıca bu araştırmanın yürütülmesi sırasında A.K. Maynard (York), 
Tore Thonstad (Oslo), Asa Solman'ın (Stokholm) görüşlerinden; Korkut 
Boratav ve Hasan Ersel'in (SBF) eleştirilerinden yararlandım. 

Hiç kuşkusuz; tezin sorumluluğu ve tezde bulunabilecek yanlışlar 
açısından; yazar yükümlüdür. 

Doç. Dr. Güneri AKALIN 
4 Eylül 1979 SBF 
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GENEL GİRİŞ 

Son yıllarda Kamu Maliyesi alanında bazı boşlukların ve yetersiz 
liklerin bulunduğu konusunda anlaşmaya varıldığını gözlemekteyiz. Bu 
konuda. J . M. BUCHANAN, günümüzden bakarak şu sonuca varmakta-
dır: "Marshall-sonrası  Kamu  Maliyesinde  başlıca  iki  boşluk  vardır.  Bunlar 
Maliyenin  'harcamalar  kesimi'  ile  'kamusal  karar  alma  sürecindir.  Günü-
müzde  her  iki  boşluk  kısmen  doldurulmuş  bulunmakla  birlikte;  artık  pek 
gözde  olmayan  bir  biçimde,  yoğun  bir  politika  tartışması  devam  etmektedirv\ 

J.M. BUCHANAN bu yargısında yalnız değildir. R. MUSGRAYE 
de, geleneksel Kamu Maliyesi'nin konusunun ' y a l m z c a vergileme' oldu-
ğuna, kamu gelirleri ve harcamaları arasında bir kopukluğun varlığına 
işaret eden bir başka yazardır2. 

Kamu gelirleri ve harcamaları arasındaki ilişkiyi kurma çabaları, 
Anglo-Sakson maliyecilerince 1950 sonrasına kadar ihmal edilmiştir. 
Nitekim Keynesyen 'Fonksiyonel Maliye' yaklaşımının, bu konuda 
'Klasik' yaklaşımdan bir farkı  yoktu. Ancak bu tarihten sonra gecikmeli 
olarak başlatılan 'Sosyal Mal Teorisi' tartışmaları sayesinde, yalnızca 
kamu gelirleri ve kamu harcamaları ilişkisi kurulmakla kalmamış, etkin-
lik ve optimalite sorunlarına da cevap aranmaya girişilmiştir. Maliyet-
Fayda Analizi ve uygulamaları da bu çabaların bir ürünüdür, \alniz 
'Yeni Refah  İktisadı'ndan kaynaklanan genç-kuşaklar tarafından,  Ma-
liyet-Fayda Analizine, bu vergiler ve harcamalar arasındaki ilişkiyi ku-
racak, bir kamu ekonomisi teorisi olarak bakılmaya başlanmıştır3. Et-
kinlik ve refah  konularında bu çok yararlı yatırım ölçütüne; böylesine 
büyük bir analitik görev yüklemeye olanak yoktur. 

1 J.M. BUCHANAN, "Public Finance and Public Choice", N.T.J.  Dec. 1975, No. i., 
ss. 383-394. 

2 R.A. MUSGRAVE, "Cost-Benefit  Analysis and Theory of  Public Finance", R. LA-
YARD (Ed:) Cost-Benefit  Analysis,  London, Penguin, 1972, ss. 101-117. 

3 İbid.,  s. 105. 
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Nitekim bu gelişmeler bütün Kamu Maliyecilerini etkilemiş durum-
dadır. R. MUSGRAVE, daha onbeş-yıl kadar önce yayınladığı ve son-
raları dünya üniversitelerinde standart ders kitabı durumuna gelen ese-
rinde4, kamu harcamaları ve tekniklerine yer verme gereğini duyma-
masına rağmen; 1973'de Peggy MUSGRAYE ile birlikte yazdıkları yeni 
kitapta5, 'kamu harcamalarının yapısı' adlı bir bölüm açmıştır. MUSG-
RAYE, bu yeni bölümde hem kamu harcamaları planlama tekniklerini 
(Maliyet-Fayda Analizi, Maliyet-Etkinlik, P.P.B.S.) hem de bu teknik-
lerin bazı alanlara nasıl uygulanabileceğini örnekleri ile vermek ihtiya-
cım duymuştur. Elbet ki bu husus MUSGRAVE'in arzusunun dışında, 
teori ve uygulamadaki hızlı gelişmenin ders kitaplarına yansımasıdır. 

Özellikle konumuz olan yüksek öğretim harcamalarının etkinliği ve 
ve bu etkinliğin ölçülmesi yolunda, 1960'lardan beri, kamu maliyecileri; 
R. MUSGRAVE6, PEACOCK-WISEMAN7, WILLIAMS8 Atlantik'in iki 
yakasında çaba göstermektedirler. İşte eğilim harcamalarında etkinliğin 
ölçülmesinde ve yatırım kararlarının alınmasında en önemli teknikler-
den biri de "Maliyet-Fayda Analizi" (Cost-Benefit  Analysis) dir. Yalnız 
dikkat edilmesi gereken nokta, Maliyet-Fayda Analizi ile amaçlanan et-
kinlik sorunu, 'sosyal etkinlik'tir. 

Fakat bu tezin konusu, yalnızca yüksek öğretim harcamalarının 
sosyal etkinliğinin gerçekleştirilmesinin ötesinde, bir eşitlik sorununu da 
içermektedir. Gerek teorik planda, gerekse Türkiye'deki uygulamalar 
açısından. 

Böylece ele alacağımız konuları da, sosyal mal teorisi ve yüksek 
öğretim karma malı, bir kamu harcamaları planlama tekniği olarak Ma-
liyet-Fayda Analizi ve uygulanışı, bu uygulamaya ilişkin sonuçlar ve 
politika önerileri olarak sınırlayabiliriz. Bu çok özet ifadeyi  biraz açmak 
istersek, tezin ele almayı amaçladığı hususları şöyle sıralayabiliriz: 

(1) Sosyal Mal Teorisi ve yüksek öğretim karma malının üretimin-
de etkinsizlik sorununun araştırılması, buna ilişkin Pareto-iyileştirme 

4 R.MUSGRAVE,  Theory  of  Public  Finance,  New York, Mac Graw Hffl,  1959. 

5 Richard-Peggy  MUSGRAVE, Public  Finance  in  Theory  and  Practice,  Newyork, Mac 
Graw Hill, 1973, ss. 134-160. 

6 R.MUSGRAVE, "Higher Education and Federal Budget", R.E.S.,  1960-Supplement, 
ss. 96-101. 

7 A.T. PEACOCK-J.WISEMAN, Education  for  Democrats,  Institute of  Economic Af-
fairs,  Hobart Papers, No. 25., 1964. 

8 A. WILLIAMS, "General Report of  the Discussion", (L. REIFMAN Ed.) Financing 
of  Education  for  Economic  Grouıth,  Paris, OECD, 1968, ss. 399-409. 
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(Pareto İmprovement) politikalarının saptanması. Bir başka deyişle 
kamu harcamaları ve gelirleri arasındaki ilişkiyi kurarken sosya) etkin-
liğin amaçlanması. 

(2) Bu etkinliğin ölçülmesi ya da artırılması ile ilgili karar alma tek-
niklerinden biri olan; Maliyet-Fayda Analizinin tartışılması ve bunun 
yüksek öğretim karma malına nasıl uygulanabileceğinin gösterilmesi. 

(3) "Beşeri Sermaye" yatırımı niteliğinde olduğu savunulan yüksek 
öğretim karma malının, üretiminin finansmanının;  gelir dağıkmı ve kal-
kınma ile ilişkisi. 

(4) Maliyet-Fayda Analizinin Türkiye'de yüksek öğretim karma 
malının üretimine uygulanması ve yabancı yazarların bu konudaki bul-
gularının irdelenmesi ile birlikte etkinlik ve eşitlik açısından gerekli po-
litikaların saptanması. 

Belki bu amaçlanan konular içerisinde, Kamu maliyesi açısından 
en çarpıcı olanı birincisidir. Çünkü söz konusu olan etkinlik sorunu 
'karma mal' olduğu kabul edilen, yüksek öğretim harcamalarına ilişkin-
dir. Acaba sosyal malların bir türü olan bir karma malın üretiminde et-
kinlik nasıl ölçülebilir? Bir sosyal etkinsizliğin saptanması durumunda; 
Kamu Maliyesi politikaları, bir 'Pareto-iyileştirici' önlem olarak nasıl 
kullanılabilir? Aslında sosyal mallar içerisinde yer alan bir karma mal 
olarak, eğitimin ele alınması; kaynak tahsisleri ile finansmanı  arasında 
bir ilişki kurulması ve bu karma malın üretiminin etkinlik açısından 
irdelenmesi, I. Bölümü oluşturmaktadır. 

HICKS-KALDOR 'tazmin ilkesinden' temellenen bir planlama 
tekniği olarak Maliyet-Fayda Analizinin teorik yapısı ve Potansiyel 
Pareto Optimumu'na ulaşmada bu analizden nasıl yararlanılabileceği, 
uygulamanın getirdiği sorunlar tezde ele alınmaktadır. Maliyet-Fayda 
Analizinin uygulama alam olarak yüksek öğretim karma malının seçil-
miş olmasının, uygulamadan gelen ölçme zorlukları yamnda bazı ilginç 
yönleri de vardır: örneğin bir karma malın üretimiyle ilgili etkinlik çö-
zümü ile LITTLE'in' eşitlik ölçütü uygulamada nasıl bağdaştırılabilir ? 
özellikle bu karma malın tüketimine ilişkin finansman  ve gelir konula-
rında . 

Diğer taraftan,  Neoklasik-okulun günümüzdeki temsilcilerinin şöyle 
bir iddiası vardır: Eğitim harcamalarının Kamu Maliyesi açısından bir 
salt sosyal mal, karma mal veya erdemli mal (merit good) olduğu tartışı-

9 I.M.D. LITTLE, A. Critique  of  Welfare  Economics,  Oxford  U.P., 1960, ss. 84-116. 
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labilir. Fakat bu tartışmanın ötesinde, eğitim harcamaları, ekonomi açı-
sından beşeri sermaye yatırımlarıdır. Bu beşeri sermaye, üretimi devlet 
eliyle örgütlenmek ve büyük ölçüde hazinece finanse  edilmekle birlikte, 
özel kişilere intikal ettirilmektedir. Bu beşeri sermayenin, sosyal ve kişi-
sel değerlerini ölçmek ve getirilerini hesaplamak mümkündür10. îşte bu 
'Beşeri Sermaye Teorisi'nin incelenmesi ve temellerinin tartışılması da 
bir başka bölümün konusudur. 

Fayda-Maliyet Analizi'nin kamu yatırımlarında bir etkinlik aracı 
ve Pareto-iyileştirici karar alma mekanizması olarak nasıl kullanılabi-
leceği oldukça eski bir konudur11. Yalnız oldukça yeni ve tartışmalı olan 
husus, Maliyet-Fayda Analizi'nin eğitim, sağlık gibi sosyal hizmet har-
camalarına nasıl uygulanabileceği ve sonuçlarının güvenirliğidir12. 

Konuyu, teorik plandan, Türkiye düzeyine taşıdığımızda; Mali-
yet Fayda Analizi yüksek öğretim harcamalarımızla ilgili bir çok 
sorunun ve nedenlerinin saptanmasına yardımcı olmaktadır, örneğin; 
acaba Türk Ekonomisinde eğitime, bütçeden; diğer sosyal mallara 
bakışla veya fizik  sermaye yatırımlarına oranla, yeterli kaynak 
ayrılmakta mıdır? İşte Maliyet-Fayda Analizi'nin yararı; eğitim veya 
diğer sosyal mallar ile fizik  sermaye yatırımları arasında optimum 
kaynak tahsisinin varlığını irdeleyebilmesidir. 

Özellikle bazı yabancı yazarların Türk yüksek öğretim harcamala-
rının etkin olmadığını saptayan araştırmaları yüzünden, konu, ulusla-
rarası alanda tartışılmaya başlanmıştır. Örneğin T.W. SCHULTZ13 

şöyle demektedir: "Optimal  yatırım  hacmi  temel  alındığında  kendi  siste-
mimizin  ne kadar  etkinlikten  uzak  olduğunu  ortaya  koyabilmek  için,  sis-
temimizi,  sosyal  bakımdan  tamamen  gayri  etkin  olarak  kurulmuş  hipotetik 
bir  sistemle  karşılaştırmak  yardımcı  olur.  . . Burada,  bu hipotetik  sistem 
için  Türk  Yüksek  Öğretimini  önermek  isterim.  KRUGER'4  (1971) 'Tür-
kiye,de  üniversite  öğretiminde  öğrenci  tarafından  yüklenilen  maliyet  muh-
temelen  negatiftir''  demektedir". 

10 G.S. BECKER, Humarı  Capital  (2 nd Edition) New York, NBER, 1975. 

11 A.R. PREST-R.TURVEY,  "Cost-Benefit  Analysis: A Survey" E.J.  1965, ss. 683-
735. 

12 A J . CULYER, The  Economics  of  Social  Policy,  London, Martin Robertson, 1973, 
ss. 147-178. 

13 T.W. SCHULTZ, "Optimal Investment In College Instruction: Equity and Effici-
eney", J.P.E.,  Investment In Education, Volume 80, No. 3 Part II, May-June 1972, ss. 2-28. 

14 A.O. KRUGER,  "Rates of  Return to Turkish Higher Education" J.H.R.,  Volume 
VII, Number 4, Fall-1972, ss. 482-99. 
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Kanımca, Türk yüksek eğitim sisteminin sosyal bakımdan tamamen 
gayri etkin hipotetik bir sistçm için örnek verilmesi üzerinde durulması 
gereken bir husustur. Bu nedenle Kamu Maliyesi teori ve teknikleri ara-
cılığı ile konuya eğilmek; yabancı yazarların sistemimize ilişkin araştır-
malarını* yöntem ve veriler açısından irdeleme kaygısı, çalışmalarımız-
da rol oynamıştır. Kaldı ki bu etkinlik sorununun toplumda bir başka 
yansıması da üniversite kapısındaki yığılmadır. Bir başka deyişle talebin 
kapasiteyi aşmasıdır ve ihmal edilemeyecek bir sorundur. 

Maliyet-Fayda Analizi bir başka sorunun açıklanmasına da yardım-
cı olabilir: Eğitim gibi bir ekonominin insan gücü ihtiyaçlarının karşı-
lanmasını amaçlamış bir üretim faaliyetinin,  kalkınma-büyüme ile doğ-
rudan, fakat  gelir dağılımı ile dolaylı bir ilişkisi vardır. Acaba yüksek 
öğretimimizin mevcut finansman  biçimi, gelir dağılımımızı bozucu ve 
kalkınmamızı engelleyici etkide bulunmakta mıdır? Bugünkü 'parasız' 
yüksek öğretimin almaşıkları olan; tam-fiyatlandırma  (harç), kısmi -süb-
vansiyon (sübvansiyon -f-  harç) veya kredi ile finansmanın,  gelir dağı-
lımımıza muhtemel etkilerini saptamak mümkündür. Ayrıca konu, 
'vergiler-harcamalar' ikilisi ile gelir dağılımını etkilemeyi en açık biçimde 
ortaya koyacak niteliktedir. Örneğin hiç okula gidememiş topraksız 
köylü ile bir beyin cerrahı arasındaki gelir farkı  devlet eliyle yaratılmış 
olup, vergilerle finanse  edilen beşeri sermaye birikimine dayanmaktadır. 
Konunun bir başka ilginç yanı da; bu beyin cerrahının, diğer üçbin 
doktorumuz gibi yurt dışına yerleşmesi durumunda; Türk vergi mükel-
leflerinin  finanse  ettikleri bir beşeri sermaye transferinin  söz konusu ol-
masıdır. Yani konu beyin göçü15 (brain drain^ ile yakından ilgilidir. 

Yalnız ilişkinin iki yönlü olduğunu göz önünde tutmakta fayda 
vardır: Çünkü her ne kadar yüksek öğretim karma malı, sosyal mal sa-
yılmakla birlikte onun başka bir özelliği de 'üstün mal' oluşudur. Ye-
terince üret ilemeyen bu üstün malın tahsislerini gelir dağılımının etkile-
mesi kaçınılmazdır. Üst-gelir gruplarının; 'paralı orta öğretim', 'hazırlık 
kursları' ve 'yüksek öğretim dilinin bazı üniversitelerde İngilizce olması' 
gibi zımnî fiyat  mekanizmalarını eğitim sistemine sokarak-oyunun ku-
ralları içinde-üniversiteye girişi kendi lehlerine çevirdiğini gözlemekte-
yiz. Eğer durum böyleyse; sosyal malların amaçladığı eşit-tüketim il-
kesi bir yana, yüksek gelir gruplarına gelir transferi  söz konusudur. 

* Bkz. KJELL EIDE; Cosl  Structure  of  Higher  Education,  Ankara, DPT-822, 1969. 

15 H.G. JOHNSON, "Brain Drain", M. BLAUG (Ed.) Readings:  Economics  of  Education, 
London, Peguin, 1969, ss. 281-290. 
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Kalkınmamız açısından önemli bir husus, gelişme sürecimiz sıra-
sında, fizik  ve beşeri sermaye stoklarımızın, bileşiminin optimuma nasıl 
kavuşturulabileceğinin saptanmasıdır. Çalışmamızda bu konu ele alı-
narak işlenmektedir. 

Yine ülkemizdeki uygulamalardan doğan bir başka sorun da yük-
sek öğretim gibi bir sosyal malın üretimini planlamada kişisel talebin 
(öğrencilerin talebi), sosyal talebi (istihdam hacmini) aşması duru-
munda izlenecek yoldur. Bu konuda maliyeciler, Maliyet-Fayda Analizi 
yardımıyla karar alma yöntemlerini geliştirmeğe çalışmaktadırlar16. 
Özellikle yüksek öğretim gibi talebin gelir elastikiyeti yüksek üstün bir 
malın (superior good), kişisel talebinin artış hızının, ekonominin büyü-
me hızını, kalkınmanın ilk dönemlerinde aşması ve bunun da sosyal ta-
lep yetersizliği nedeniyle 'diplomalı işsizliğine' dönüşmesi doğaldır. Tür-
kiye bu dönem içerisindedir: Hem üniversite kapısında bir yığılma; hem 
de üniversite mezunlarının işsiz kalmaya başlaması gibi bir ikilem var-
dır. Belki de bunu sistemin kendisi doğurmaktadır. Şöyle ki; gelir, nüfus 
ve diğer malların fiya'ları  artarken, 'parasız' yüksek öğretim malının 
nispi fiyatının  giderek düşmesi; ikame ve gelir etkilerinin üst-üste bin-
mesi dolayısiyle kendi kendisine talep yaratmaktadır. Bir başka deyişle 
bu ikilemi doğuran; fizik  sermaye yatırımlarının yetersiz olması nede-
niyle sosyal talebin düşük kalması kadar, kişisel talebi şişiren, mevcut 
finansman  yoludur. 

Bugüne dek uygulanan 'giriş sınavı' adı altındaki 'tayınlamanın' 
teorik olarak almaşıklarına bakışla daha etkin bir kaynak tahsisi me-
kanizması olduğunu önermek güçtür. Bu arada asıl ilginç olan husus, 
bir sosyal malın tayınlanması olgusudur. îşte Kamu Maliyesi bu yüksek 
öğretim sosyal malının kişisel talebinin tatmini sırasında sosyal talebin 
aşılmaması ve optimum kaynak kullanımına ulaşılması için gerekli po-
litikaların saptanmasında katkıda bulunabilir. Eğer Maliyet-Fayda 
Analizi, kamu kesimindeki bir gölge fiyat  mekanizması gibi kullanılır; 
yüksek öğretimin finansmanı  sosyal ve kişisel getirileri eşitleyecek biçim-
de düzenlenirse; bu amaç gerçekleşebilir. 

Bir başka deyişle, bu çalışma, yöntem ve içerik olarak; son onbeş-
yirmi yıllık gelişmelerin Kamu Maliyesi'ne getirdiklerinin bir değerlen-
dirilmesi ve kullanımı niteliğindedir. 

16 A.T. PEACOCK-J. WISEMAN; "Principles of  Educational Finance in Developed 
Countries", M. BLAUG (Ed.) Readings:  Economics  of  Education,  2. Londoıı, Penguin, 1968, 
ss. 343-359. 
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Konuyu ele alışımızda; Kamu Maliyesi'nin bir karar alma yöntemi 
olan 'Maliyet-Fayda Analizi' ile, bu analizin bir karma mal olan yüksek 
öğretim harcamalarına; 'Pareto-iyileştirme' politikalarının saptanması 
için uygulanmasıyla sınırlı kalacağız. Ekonominin vasıfh  insan gücü 
ihtiyacının planlanması veya projeksiyonu gibi 'Eğitim İktisadı' konu-
ları bu çalışmanın ilgi alanı dışındadır. 

Bu tezin özgün olan yönleri, konuya bakış açısı kadar; teorik argü-
manların sorunu incelemeye elverişli duruma getirilmesi ve Türkiye'ye 
ilişkin uygulamalardır. Şöyle ki, kamu kaynaklarının tahsisinde, Sosyal 
Mal Teorisi aracılığı ile yüksek eğitim karma malının üretiminin örgüt-
lenmesi ve bunun sosyal etkinliğinin saptanmasında Maliyet-Fayda 
Analizinden yararlanılması; etkinsizlik, gelir dağılımı ve kalkınma so-
runlarını çözmek için ise finansman  modeli almaşıklarının irdelenmesi-
dir. 

Tezin bölümlerinin tanıtılmasına geçmeden önce; Maliyet-Fayda 
Analizinin yüksek öğretim harcamalarına uygulanmasının, günümüz 
Neoklasikleri'nin Liberal kanadının Kamu Maliyesi içerisinde savundu-
ğu17, yarar ilkesi'nin (benefit  principle) bir uygulaması niteliğinde ol-
duğunu belirtelim. Bu nedenle bu tip bir yaklaşıma, Neoklasikler'in 
Liberal kanadı dışında kalanların yani; 'iktidarına göre ödeme' (ability 
to pay) ilkesini savunanların, fonksiyonel  kamu maliyecilerinin (Key-
nesciler'in) veya Kamu Maliyesi'ne Marksist açıdan yaklaşanların* 
çeşitli düzeylerde itirazları olabileceğini gözden uzak tutmamak gerekir. 
Bu itirazlar özellikle 'Maliyet-Fayda Analizi'nin ve onun eğitim harca-
malarına uygulanması ile ortaya çıkan 'Beşeri Sermaye Teorisi'nin ve 
Pareto-iyileştirici Hicks-Kaldor 'tazmin ilkesinin' (compensation prin-
ciple) teorik ve ideolojik temellerine yönelmiştir. Biz burada Neoklasik-
Liberal yaklaşımının terimlerini ve tekniklerini kullanmakla birlikte, 
konuyu, İktisat Bilimindeki temel ihtilaf  ve bölünmelerin ötesinde bir 
pratik planlama ve kaynak tahsisi sorunu olarak ele aldık. 

Tezin bölümlerine gelince; I. Bölümde sosyal mal kavramı ve teo-
risi ve bir karma mal olan yüksek öğretim ve bunun üretimindeki etkin-
lik sorunu ve dolayısiyle Parelo-optimum çözümleri yer almaktadır. II. 
Bölümde Maliyet-Fayda Analizi'nin teorik temelleri ve bu planlama öl-
çütünün yapısı ele alınmaktadır. III. Bölüm ise; Maliyet-Fayda Anali-

17 C.M. ALLAN, The  Theory  of  Taxation,  London, Penguin, 1971, ss. 99-130. 

* Bkz. E.K. HUNT-J.G. SCHWARTZ, "Introduction", HUNT-SCHWARTZ (Edr.) 
A Critiqut  of  Economic  Theory,  Londoıı, Penguin, 1972, ss. 7-35. 
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zımnin yüksek öğretim harcamalarına uygulanması ile ortaya çıkan 
'Beşeri Sermaye' teorisinin irdelenmesine ilişkindir. IV. Bölümde; yük-
sek öğretim karma malının finansmanının,  etkinlik, gelir dağılımı ve 
kalkınma ile ilişkisi incelenmektedir. V. Bölümde Maliyet-Fayda Ana-
lizinin Türk yüksek öğretim harcamalarına uygulanması, sonuçlar ve 
sistemin sorunlarına ilişkin politika önerileri yer almaktadır. VI. Bölüm 
ise son bölüm olup tezin sonuçları sunulmaktadır. 
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BİRÎNCÎ BÖLÜM 

SOSYAL MAL TEORİSİ, YÜKSEK  ÖĞRETİM KARMA  MALI VE 
ETKİNLİK  SORUNU 

1. SUNUŞ 

Bu bölümde yer alan hususlar şunlardır: Sosyal mal kavramı, sos-
yal mal teorisinin özel bir anlatımı, yükçek öğretim karma malının üre-
timinde etkinlik sorunu ve kaynek tahsisleri ile optimuma ulaşmaktan 
ne kastedildiği, Pareio-iyileştirici ilkelerin sosyal mallara uygulanması-
nın tartışılması. Kısaca; sosyal mal teorisi, eğitim karma malının nite-
likleri ve etkinlik sorunu incelenecektir. 

önce kavramları açıkhğa kavuşturmaya çalışalım: Bilindiği gibi 
geçen yüzyılın içerisinde Marshall-Walras ikilisi tarafından  formüle 
edilen 'denge' (equilibrium) kavramlarından sonra içinde bulunduğumuz 
yüzyılın başlarında Pigou ve Pareto tarafından  iki ayrı optimum kav-
ramı geliştirilmiştir. Bunlardan Pareto optimumu kavramı, geniş kabul 
görerek temel alınmıştır. Pigou optimumu ise yalnız Pareto-optimumu-
nu eleştiren yazarların18 başvurdukları bir test ölçütü halini almıştır. 

'Optimum kavramı' gerek 'etkinlik sorununun' gerekse Samuelson' 
un19 'sosyal mal teorisinin' temel taşıdır. Ayrıca, potansiyel Pareto-iyi-
leştirici 'Hicks- Kaldor' tazmin ilkesi; Maliyet-Fayda Analizi'nin teorik 
bazını oluşturur. 

Yalnız, sosyal mal teorileri içerisinde Pareto-optimallik iddiası ta-
şımayan; Lindahl'ın20,'gönüllü değişim' (voluntary exchange) görüşünün 

18 M. DOBB, Welfare  Economics  and  Economics  of  Socialism,  Cambridge U.P., 1969, 
s. 28. 

19 P.A. SAMUELSON, "The Pure Theory of  Public Expenditure" R.W. HOUGHTON 
(Ed:) Readings  in  Public  Finance,  London, Penguin, 1970, ss. 174-179. 

20 L.JOHANSEN, Public  Economics,  Netherland, Noıth-Holland, 1965, ss. 139-140. 
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MUSGRAVE 'in21 'oy-bütçe mekanizmasının' veya BOWEN'in22 pazar-
benzeri modelinin de bulunduğunu unutmamak gerekir. 

Şimdi bu almaşık sosyal mal teorilerine ve bunlarla yüksek öğretim 
hizmeli arasındaki ilişkilere geçmeden önce; kısaca optimum ve etkinlik 
kavramları üzerinde duralım. 

2. İKTİSAT'ta OPTİMUM KAVRAMI VE OPTİMUMA ULAŞ-
MA YOLLARI 

A. Pareto ve Pigou Optimumları: 

Pareto-optimumu ve Pigou- optimumu tanımları; kavram olarak 
bir ayrılık gösterirlerse de, içerik bakımından büyük ölçüde birleşirler. 
Yalnız, Pigou-optimumu, eşitlik ile optimum arasındaki ilişkiyi koru-
duğundan; bir başka deyişle bölüşümü de içerdiğinden, anlamk bir fark-
lılığa işaret edebilir. Zaman içerisinde ihmal edilmiş olmasına rağmen, 
günümüz iktisat literatürüne Pigou-optimumunu; yeniden kazandıran, 
DOBB'tur. Buna göre Pigou-Optimumu'nun iki koşulu vardır23. 

(i) "İnsanları  çıkarlarının  gösterdiğinden  ve  dilediklerinden  çok  ça-
lışmaya  zorlamaksızın;  verimli  etkinliği  ve  dolayısiyla  milli  gelirin  orta-
lama  hacmini  artıran,  fakat  bölüşümü  bozmayan  ve  tüketilebilir  gelirin 
değişebilirliğini  [artışını  G.A.] etkilemeyen  her  neden,  genel  olarak  eko-
nomik  refahı  artırır.'''' 

(ii) "Milli  geliri  azaltmadan  ve  değişebilirliğini  [  artışını  G.A ] etki-
lemeksizin,  yoksul  insanların  milli  gelirden  ellerine  geçen  payı  nispi  ola-
rak  artıran,  her  neden  genel  olarak  ekonomik  refahı  artırır." 

Görüldüğü gibi, Pigou'nun ilk koşulu üretim, ikinci koşulu bölü-
şüme ilişkindir. Yani; Pigou; (i) hem üretim-imkânları- eğrisinin; emeği 
zorlamadan, tüketilebilir gelirin artışını ve bölüşümünü bozmadan, dışa 
doğru kaymasını yani genişlemesini; hem de (ii) bölüşümde yoksulla-
rın nispî payının, milli geliri azaltmadan ve tüketilebilir gelirin artışını 
etkilemeksizin, artmasını; nedenleri ne olursa olsun, iktisadi refahın  ar-
tışı olarak nitelemektedir. Pigou'ya göre, etkinlik ve eşitlik; optimumun 
vazgeçilmez koşullarıdır. 

21 R.A. MUSGRAVE, "Provision for  Public Goods" J . MARGOLIS-H. GUITTON, 
(Edr:) Public  Economics,  Mac Millan, 1969, sb. 124-145. 

22 H.R. BOWEN, "The Interpretation of  Voting in the Allocation of  Economic Resour-
ces", Q.J.E.  No: 58., 1943, ss. 27-48. 

23 M. DOBB, op.cit.,  s. 28. 
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Pareto-optimumu ise, egemen ve genel kabul gören kavramdır. 
Özet olarak "hiçkimsenin  refahının  başkalarınmkini  azaltmadan;  artır-
manın  mümkün  olamadığı  durumdur2*". 

Bu Pareto-optimumunun; genel olarak, tam rekabet koşulları al-
tında, herhangi bir gelir dağılımında gerçekleştirilebileceği kabul edil-
mekle birlikte; ek olarak dört koşulu daha vardır25. 

(i) Haberdar (informed)  tüketicilerin olması, 
(ii) Üretimde ölçeğe göre içsel ekonomilerin bulunmaması, 

(iii) tüketim ve üretimde dışsal ekonomilerin olmaması, 
(iv) Sosyal malların varolmaması. 
Bu koşullardan birinin gerçekleşmemesi halinde; 'pazar-mekaniz-

ması' yetersiz kaldığından, optimuma ulaşılması söz konusu olamaz. 

Pareto-optimumu ve gerekli koşullarını gördükten sonra, Pigou-
optimumu kavramı ile karşılaştıracak olursak; Pareto-optimumu 'her-
hangi bir gelir dağılımı' için söz konusudur. Bir başka deyişle kontrat-
eğrisi üzerindeki her nokta belli bir gelir-dağılımına tekabül eder ve her 
nokta bir Pareto-optimumudur. Kanımca Pigou-optimumunda, kontrat 
eğrisi üzerinde bulunduğumuz her noktadan; diğer şartlar sabitken-
gelir dağılımının yoksullar lehine düzeltilebileceği başka optimal nokta-
lara geçmek mümkün olsa bile, yer değiştirmeğe gerek yoktur. Çünkü bir 
optimal noktanın, bir diğer optimal noktaya eşitlik nedeni ile tercihi söz 
konusu değildir. Oysa, PİGOU-optimumunda böyle bir nokta varsa op-
timum gerçekleşmemiş demektir. Bu nedenle, Pigou'nun bu bölüşümü 
ve eşitliği de içeren optimumunun; sosyal refah  maksimizasyonunu amaç-
lamış yazarlara ışık tuttuğu söylenebilir, örneğin LERNER26 bu yak-
laşımı "herhangi  bir  gelir  düzeyinde  mutlak  eşitlik  maksimum  refahı  ger-
çekleştirebilir''''  biçiminde geliştirmiştir. 

Fakat, Pigou'nun 'ideal üretim' diye adlandırılan birinci koşulu; 
Pareto-optimumu ile özdeş olup kontrat-eğrisini tanımlar27. Etkinliği 
amaçlayan Pareto-optimumu'nun yetersizliğine asıl işarel eden; Pigou'-
nun eşitlik koşulu, zaman içerisinde unutulmuş ve Paretocu yaklaşım 
egemen olmuştur. Paretocular arasında yalnızca LÎTTLE28 eşitlik yö-
nünde bir uyarıda bulunmuştur. 

24 M. BLAUG, An Introduction  to  Economics  of  Education,  London Penguin, 1970, s. 102. 
23 Ibid.,  s. 102. 
26 A-P- LERNER, Economics  of  Control,  Newyork, MacMfflan,  1946, ss. 29-32. 
27 S.K. NATH, A Reappraisal  of  Welfare  Economics,  Routledge and Kegan Paul, Lon-

don, 1969, ss. 35-46. 
28 I.M.D. LITTLE, op. cit.  s. 109. 
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Kamu maliyesi açısından Pareto-optimumu söz konusu olduğunda 
önemli olan husus (iv), koşul olan sosyal malların varolmaması gereğidir. 
Bu gereğe rağmen; Samuelson, sosyal malları; Pareto-optimumu ile 
bağdaştırabilmeye çalışmaktadır. 

B. Pareto Optimumunun Uygulanmasındaki Zorluklar ve Gelişti-
rilmesi: 

Pareto iyileştirme teriminden, ne anladığımızı önce ortaya koymaya 
çalışalım ve sonra bunun yüksek öğretim karma malının sağlanması 
ve Maliyet-Fayda Analizi ile ilişkisini açıklayalım. 

Sorunun çıkışı şöyledir: Bütün kamu harcamaları programlarını 
amaçları yönünden ikili bir sınıflandırmada  toplamak mümkündür29. 

(i) Kaynak tahsislerinde e\kinlik (allocative efficiency)  sorununa 
bağlı olanlar. 

(ii) Paylaşım adaleti (distributional equity) amacını içerenler. 

Pazar mekanizmasında, örgütlenme ve buna ilişkin nedenlerle ef-
fektif  talebin -özellikle sosyal mallarda- pazarda belirememesi nedeniy-
le, 'ödeme arzusu' (willingness to pay) veya 'ödeme gücü' (abilily to 
pay) ölçütleri, net üretim değerini (net value of  outpul) ölçmede; yani 
refah  artışlarını saptamada, yetersiz kalırlar. 'Gölge fiyatların'  kullanı-
mı veya 'ikinci en iyi' (second besi) yaklaşımı, bazı düzeltmeler sağ-
layarak tahsislerde optimalliğe ulaşmayı amaçlar. 

Kamu harcamalarında yalnızca etkinlik üzerinde durulursa; araş-
tırılacak olan, almaşık kaynak tahsislerinden hangisinin sosyal refahı 
daha çok artırdığıdır. İşte burada; Pareto-iyileştirme kavramı ortaya 
çıkmaktadır. Maliyet-Fayda Analizi, bir karar alma yöntemi olarak, 
kamu harcamalarını planlayanlara etkinlik açısından yol göstermek-
tedir. 

Eğer amacımız yalnızca; 'kaynak tahsislerinde etkinlik' olsaydı, 
daha çok sorgulamamıza gerek yoktu. Oysa ikinci amaç, paylaşım ada-
letidir. Örneğin kamu harcamalarının, Maliyet-Fayda Analizi yardımı 
ile, optimum üretimi gerçekleştirecek etkinlikle tahsis edildiklerini var-
sayalım. Paylaşım adaleti sorunu çözülmemiştir. Sosyal mallardan kim, 
ne kadar faydalanacak  ve kimler finanse  edecektir30? örneğin yüksek 
öğretim harcamalarının etkin ve üretimin optimum olduğunu varsaya-

29 R. HAVEMAN-B. WEISBROD, "Defining  Benefits  of  Public Programs: Some Policy 
Çuidance  for  Policy Analysis" I.R.P.,  Reprint Series No. 144, 1975, s. 170. 

30 ILid.,  s. 172, 



lım. Acaba kimler harcamaları finanse  edecekler ve kimler bu harca-
malardan yararlanacaklardır ? 

işte uygulamada 'kaynak tahsislerinde etkinlik' ve 'paylaşım ada-
letini' birleştirebilmek için şu üç ölçüt geliştirilmiştir31. 

(i) Pareto-optimumu: Yukarıda açıklandığı gibi; başkalarının du-
rumunda kötüleşmeye yol açmadan bir kimsenin kendi refahının  arta-
cağına karar vermesi, sosyal konumda değişikliği arzu edilir kılar. 

Pareto-ölçütünün yetersizliği, bir optimuma ulaşılması durumun-
da; bunun, optimuma işaret eden diğer konumlarla karşılaştırılmasında, 
normatif  değer yargısına yer vermemesidir. Böylece uygulamada bu öl-
çütün işlerliğini yitirdiğini görüyoruz. Çünkü herhangi bir kamu harca-
ması programı kaçınılmaz olarak; bazı kişilerin durumunu kötüleştırir-
ken, bazı kişilerin refahını  artırır. Bu nedenle Pareto-optimumunun, ger-
çek hayata uygulanabilirliği söz konusu değildir. Çünkü optimuma ulaş-
ma süreci oldukça mekanik olup, çeşitli optimum noktaları arasında kar-
şılaştırma yapılmasına veya bir değer yargısı ile seçime gidilmesine ola-
nak yoktur. 

Bu nedenle, toplumsal refah  artışlarını ölçebilecek normal if  karak-
terli, değer yargılarına yer veren ölçütler; özellikle çeşitli politikaların 
irdelenmesi açısından gerekli olmuştur. Böylece fayda  kavramı ve Mali-
yet-Fayda Analizi'nin temelinde yatan aşağıdaki iki normatif  refah  öl-
çütü geliştirilmiştir. 

(ii) İkinci refah  ölçütünü geliştiren HICKS ve KALDOR'dur: 
"Kaynak  tahsislerinde  bir  değişiklik  yapıldığı  zaman;  Pareto  ölçütü  kar-
şılanırsa  veya  yeni  durumdan  kazançlı  çıkanlar,  zarar  görenleri,  en az  yeni 
kaynak  tahsisinden  önceki  kadar,  müreffeh  kılacak  biçimde  tazmin  eder-
lerse,  refah  artar"32. 

Bu ikinci ölçüt olan HICKS-KALDOR ölçütü, literatürde 'potan-
siyel-Pareto-iyileşmesi' ölçütü, olarak anılır33. 

(iii) Üçüncü ölçüt, LITTLE ölçütü olarak anılıp; HICKS ve KAL-
DOR'un tazmin ilkesini içerir. Yalnız buna ek olarak, LITTLE34 karar-
makamının bu değişikliğin "'servetin  iyi  bir  dağılımına  neden  olacağını' 
yargılaması  gerekir"  demektedir. 

31 I.M.D. LITTLE, op. cit.,  ss. 84-116. 

32 R. HAVEMAN-B. WEISBROD, op.cit.,  s. 173. 

33 E.J . MISHAN, Cost-Benefit  Analysis,  London, George Ailen and Unwin, 1975, s. 153. 

34 R. HAVEMAN-B. WEISBROD, op.cit.,  s. 173. 
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LITTLE33 bu nedenle bir eleştiri olarak, iktisadi büyüme adına kötü 
paylaşımları kabul etmenin veya daha iyi dağılımları araştırmamanın, 
doğru olmadığını söylemektedir. 

HAVEMAN ve WEISBROD, HICKS-KALDOR ölçütünün yeni-
den-dağıtım etkisinden soyut olarak; kaynak tahsislerinin ekonomik 
etkinliğini amaçladığını, LITTLE ölçütünün ise eşitlik sorununu açıkça 
tartışmaya açtığım, öne sürmektedirler36. 

Yalnız, yukarıda özetlenen düşüncelerin; sosyal mal teorisini, et-
kinlik ilkeleri çerçevesinde çözümlemeyi amaçlayan ve Maliyet-Fayda 
Analizini, etkinlik çözümünün bir aracı olarak geliştirmeyi başaran, 
Neoklasiklerin Liberal kanadına ait olduğuna dikkat etmek gerekir, 
örneğin LITTLE ölçütü bile, etkinlik çözümünü amaçlayan; PARETO-
HICKS-KALDOR ölçütlerinin bir türevidir. 

Refah-artışını  etkinlik sorunu dışında eşit-bölüşümün sonucu olarak 
değerlendiren Neoklasiklerin Utilitarian kanadını; yani PIGOU-LER-
NER çizgisini, bu yukarıdaki yaklaşımla karıştırmamak gerek. Ayrıca 
Pareto optimumunun normatif  karşılaştırmalara yer vermemekle bir-
likte değer yargıları içerdiği açıktır. Bunlar" 

(i) Bireysel  tercihler  rasyonel  ve  iyidir. 

(ii) Mevcut  gelir  dağılımı  iyidir. 

Yalnız tekrar hatırlatalım; bu çalışmanın konusu olan Maliyet-Fayda 
Analizi'nin mantığına, PARETO-HICKS-KALDOR-LITTLE'm  belir-
ledikleri, etkinlik yaklaşımı egemendir. 

Bu etkinlik yaklaşımını yüksek öğretim karma malına uygulaya-
cak olursak; 'parasız' yüksek öğretime kaynak tahsislerinin artırılması 
durumunda kazançlı çıkanların (öğrenciler veya aileleri), yüksek öğre-
timde çocuğu bulunmayan vergi mükelleflerinin,  bu artıştan doğan za-
rarlarını tazmin etmeleri ve bunun sonucunda belirlenen yeni servet 
dağılımının iyi olması gerekmektedir. 

3. SOSYAL MAL KAYRAMI YE ÖZELLİKLERİ: 

Sosyal mal kavramı ve türleri; SAMUELSON38 ve onun açtığı tar-

35 I.M.D. LITTLE, op.cit.,  s. 115. 

36 R. HAVEMAN-B. WEISBROD, op.cit.,  s. 173. 
37 NEJAT BENGÜL, İktisadi  Refah  Teorisinin  Başlıca  Meseleleri,  Ankara, SBF Yayı-

nı, No. 166, 1963, s. 74. 
38 P.A. SAMUELSON, op.cit.,  ss. 179-184. 
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tışmaya katılanların, MARGOLIS39, DORFMAN40, OLSON41 ve özellikle 
MUSGRAVE'in42 çabaları ile, son çeyrek yüzyılda bir hayli geliştirilmiş 
ve düzenlenmiştir, örneğin sosyal mal başlığı altında, salt sosyal mallar 
(pure public goods), karma mallar (mixed goods) ve erdemli mallar 
(merit goods) kavramları ele alınarak işlenmiştir. 

Bu tartışmalar sonunda oldukça yerleşmiş bir şema ile anlatılan, 
sosyal mal kavramı doğmuştur. Önce bu şemayı* sunarak açıklamalara 
başlayalım: 

'Dışarıda Tutulabilen' 'Dışarıda Tutulamayan' 
'Rakip' 

'Rakip olmayan' 

Bu şema ile hem kişisel, hem karma, hem de salt sosyal mallar, 
'tüketim özellikleri', ölçüt alınarak sınıflandırılmıştır. 

A. (Salt kişisel mal; Rakip-dışarıda tutulabilen): Bunlar kalem, 
ekmek gibi bireysel tüketim konusu olan mallardır. Bu salt kişisel mal-
ların tüketiminde; bir kimsenin tüketimi, diğer kimseler ile rekabet halin-
dedir. Ayrıca fiyat  mekanizmasının sağladığı 'açık artırma' yolu ile 
'ödeme arzusu' yüksek olan kimse; rakiplerini 'dışarıda tutarak' (exc-
ludable) mala sahip olup tüketebilir. Kişisel mallar, genellikle 'bölüne-
bilen' ve bireylerin tüketimleri 'eklenebilen', fiyatlandırılabilen  mallar-
dır. Şöyle ki, X t toplam ekmek miktarı ise; birinci kişinin tüketimi X1, 
ve ikinci kişinin tüketimi X2 j ise, toplam tüketim birinci ve ikinci kişi-
lerin tüketimlerinin toplamına eşittir43. 

X, = X,1 + X/ 
D. (Salt sosyal mal*; Rakip olmayan-dışarıda tutulamayan): Milli 

39 J . MARGOLIS, "A Comment on the Pure Theory of  Public Expenditure", R.W. 
HOUGHTON (Ed:), op.cit,  ss. 184-188. 

40 R. DORFMAN, "General Equilibrium with Public Goods" MARGOLIS-GUITTON 
(Edr:) op.cit.,  ss. 247-276. 

41 M. OLSON, "On the Priority of  Public Problems", R. MARIS (Ed:) The  Corporatc 
Society,  Aylesbury, Mac Millan, 1974, ss. 294-337. 

42 R.A. MUSGRAVE, "Provision for  Public Goods" op.cit.,  ss. 124-145. 
* M. PESTON, Public  Goods  and  Public  Sector,  Essex, Mac Millan 1972, ss. 8-20. 

43 P.A. SAMUELSON, "Diagramatic Exposition of  Public Expenditure R.W. HOUGH-
TON (Ed:) op.cit.,  s. 189. 

* 'Sosyal Mal' sözcüğü Türkçe Literatürde kullanılmamaktadır. Ya 'toplumsal mal' 
(Prof.  S. GÖRGÜN, Maliye  Politikası,  iktisat Fakültesi Yayını, istanbul 1973, s.7) veya 'Kamu 
hizmeti' (Prof.  K. BULUTOĞLU Kamu  Ekonomisine  Giriş,  İstanbul 1971, s. 6) terimleri veya 
başkaları kullanılmaktadır. Kavramı, kişisel mallardan, amme emlakinden ve sosyal hizmetler-
den ayırd edebilmek için MUSGRAVE'in 'sosyal mal' (Social Good) terimini benimsedik. 

A B 

C D 
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Savunma, Adalet, Emniyet gibi salt sosyal malların tüketiminde esas; 
bir kimsenin tüketiminin, diğer kimselerle rekabet halinde olmaması ve 
fiyat  mekanizması yolu ile rakiplerin dışarıda tutulamamasıdır. Yani 
herkes 'ödeme arzusu' ölçütü söz konusu olmaksızın, kendi zevklerine 
göre, salt sosyal mallardan yararlanırlar. Eğer toplam salt sosyal mal üre-
timini X2 ile gösterirsek, birinci kişinin tüketimine X'2 ve ikinci kişinin 
tüketimine X22 dersek, aralarındaki ilişki bir toplama değil eşitliktir44: 

X2 ' = X2 

X2 2 = x 2 

Görüldüğü gibi sosyal mallara ilişkin 'eşit tüketim' ilkesi bir aritmetik 
zorunluktur. Ayrıca tüketimden sakınmanın maliyeti çok yüksek olduğu 
gibi; genellikle de olanaksızdır. 

Kanımca, bu tip bir yaklaşımın orlaya koyduğu bir başka husus da; 
salt sosyal malların üretim ve tüketimlerinin daima ve her an için eşit 
olduğudur. 

Bu kutuplaşmış durumlar; yani salt sosyal ve salt kişisel mallar-
dan sonra karma mallar olan B ve C şıklarını görelim. 

C. (Karma malı; rakip olmayan-dışarıda tutulabilen): 

Bu malda bazı tüketicileri dışarıda tutmak yani tüketimini engelle-
mek olanağı vardır. Fakat herhangi bir tüketicinin tüketiminin engellen-
mesi, başka hiç kimseye yarar sağlamaz. Yani herhangi bir tüketicinin 
tüketimini engellemek olanağı bulunmakla birlikte (excludable), tüketi-
cilerin tüketimleri arasında bir rekabet, mevcut değildir. Örneğin, giriş 
ücreti alınmasa dahi, "talebin kapasitenin altında kalması durumun-
da45" tiyatrolar, sinemalar ve diğer eğlence yerleri. Trafik  sıkışıklığının 
söz konusu olmadığı yollar veya köprüler. 

Bir başka deyişle marjinal ürünün maliyeti pozitif  olmakla birlikte, 
ilave bir tüketicinin tüketiminin marjinal maliyetinin sıfır  olduğu du-
rumlar. Yeya ölçekten getiri olayı dolayısiyla marjinal maliyetin orta-
lama maliyetin çok altına düştüğü ürünler. Örneğin alt-yapı tesisleri 
gibi. 

Karma mallar (X,) sosyal mal sayılıp devlet eliyle sağlansa bile; 
toplumsal tüketimle kişisel tüketim arasındaki ilişki, eşitlik olmadığı 

44 İbid.,  s. 189. 
45 M. PESTON, Op.cit.,  s. 14. 
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gibi kişilerin tüketimlerinin de eşit olduğu söylenemez. 
X3 = X2 + Xj 
X/ = x 2 

X,2 = x 2 

X, = X,1 + X2,, fakat 
X,1 / X,2 dir. 

B. (Karma malı-rakip; dışarıda tutulamayan): 

Bu malda ise, tüketicilerin tüketimleri birbirlerine rakiptir; yalnız 
birbirlerinin tüketimini engellemelerine olanak yoktur. Talebin arzı aş-
ması durumunda (C) şıkkına giren karma mallar (B) şıkkına dönüşürler. 
Örneğin trafiğin  tıkandığı yollar köprüler gibi. Türkiye'den bir örnek 
verecek olursak; yüksek öğretim. 

Bir başka deyişle bir kimsenin bu karma malı tüketmesi, diğerinin 
tüketimden çektiği faydayı  sıfıra  indirir. Bir diğer durum ise bireylerin 
tüketimleri rakip olmakla birlikte, 'dışarıda tutma' çok pahalıya gerçek-
leşirse, B şıkkına giren mallarla uğraşıyoruz demektir. 

Genellikle bu karma malların (X3) belli bir kısmı kişisel (X,) belli bir 
kısmı sosyal mal ÇK.2) dir. 

X3 = X, + X, 
X2 ' = x 2 

X 2 2 = x 2 

X, = X1, + X,2 ve X,' / X;2 dir. 

4. ERDEMLİ MALLAR (MERIT GOODS): 

Aslında, bu mallar piyasa mekanizması tarafından  üretilebilen, da-
ğıtılabilen; yani bölünebilen eklenebilen ve fiyatlandırılabilen  mallar-
dır. Ayrıca bu malların tüketimleri açısından 'dışarıda tutulabilme' ve 
'rakip olma' özellikleri mevcuttur. 

Bir başka deyişle, toplumun genel iyiliğini daha iyi düşündükleri 
varsayılan 'seçkinlerin'; tüketici tercihlerine sınırlı bir müdahalede bu-
lunmalarını sağlamak üzere, sosyal mal kabul edilen kişisel mallardır. 

Daha öz bir anlatımla tüketimlerinin zorunlu kılınması nedeniyle, 
serbest tüketici tercihlerinden vazgeçilen mallardır. Örneğin; düşük ki-
ralı devlet konutları, okullarda dağıtılan süt tozu gibi. 

Bunların varlığı iki nedenle açıklanabilir46: 

46 R.A. MUSGRAVE, "Provision of  Social Goods, Op.cit.,  ss. 124-145. 
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(i) Birincisi rasyonel bireysel tercih için almaşıkları bilmek ve bıı 
seçim için gerekli bilgiye sahip olmak gereklidir. Bu durumda, seçkinler 
tarafından  kısa dönem için konulan zorunlu tercih; uzun dönem sağ-
duyulu serbest seçim ve tercihle bağdaşabilir. Örneğin devlet tiyatroları, 
balesi, orkestrası gibi. 

(ii) İkincisi bireylerin fayda  fonksiyonları  (utility function)*'  arasın-
daki etkileşme (ınterdependence) dır. Birey A'nın fayda  fonksiyonu: 

UA = U A (XA , Y A , Y b ) dır. 
Görülüyor ki birey A, Y malının, hem kendisi (YA) hem de B (YB ) 

tarafından  tüketilmesinden fayda  çekmekledir. 

Bir başka deyişle devlet, bazı malların tüketiminde, bir sosyal mi-
nimumu gerçekleştirmek istemektedir. Eğitim, sağlık, konut, gibi. Batı 
toplumları, lüks tüketim ve tasarruf  eşitsizliğini tolere etmenin bedelini; 
temel ihtiyaç maddelerinden zorunlu bir minimum tüketimi finanse  ede-
bilecek sübvansiyonlar olarak düşünmektedirler47. 

Böylece salt sosyal, karma, erdemli mallar ile salt kişisel malların 
özellikleri ve farklılıklarını  gözden geçirmiş olduk. Yalnız, dikkat edil-
mesi gereken nokta; bu mallar arasındaki geçişmeyi sağlayan 'dışsal eko-
nomiler' ve 'sosyallik derecesi'dir. Bir şemayı ödünç alalım48. 

% 100 dışsal ekonomiler ve sosyallik derecesi -> % 100 

Kişisel mallar Sosyal mallar 
(Bölünebilir fayda  (Bölünemez fayda 
ve maliyet) ve maliyet) 

Dışsal ekonomileri açıklamaya gerek yoktur. Sosyallik derecesini 
belirleyen; bir sosyal malm tüketiminin 'birlikte' (joint) ve 'eşit' (equal) 
olmasıdır. 

Bir ekonomide tam rekabet koşullarının bulunması, Pareto opti-
mumuna erişmek için yeterli değildir. Çünkü piyasa mekanizması, sosyal 
malların tüketiminde; dışarıda tutulamama (non-excludability) ve rakip 
olmama (non-rival) özellikleri yüzünden başarısızlığa uğramakladır. 

5. SOSYAL MALLARIN ETKİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN 
MODELLER 

MUSGRAVE'ler49 bu modelleri 'kısmî denge' ve 'genel deııge' 
modelleri olarak ikiye ayırmaktadırlar. Kısmi denge modelleri arasında 

47 İbid.,  s. 144. 
48 M. BLAUG, Op.cit.,  s.106. 
49 R. MUSGRAVE-P. MUSGRAVE, Op.cit.,  s.  56. 
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yer alanlar LINDAHL'ın 'gönüllü değişim' (voluntary exchange) mo-
deli ile BOWEN'in 'pazar benzeri' (market analogy) modelleridir. Genel 
denge modelleri ise; SAMUELSON'un 'Pareto-etkinlik' (Pareto-effici-
ent) modeli ile MUSGRAVE'in açıkladığı 'bütçe' (budget) modelidir. 

Sosyal malların tüketiminin 'dışarıda tutulamaması' ve 'rakip ol-
maması' sonucunda tüketiciler 'tercihlerini belirlememek'te (non-reve-
aled preferences)  ve 'açıkgöz yurttaşlar' (free  ıider) sorunu, ortaya çık-
maktadır. Bu durumda piyasa mekanizmasının başarısızlığa uğraması 
iki sorun doğurmaktadır50. 

(i) Etkin kaynak tahsisi neye bağlıdır? 

(ıi) Bu etkin kaynak tahsisi nasıl başarılabilir ? 

Sosyal malların sağlanmasına ilişkin modeller, sosyal mallar açı-
sından bu sorunların ve özellikle birincisinin çözümünü amaçlamakta-
dır. Bu nedenle sosyal mal modellerinin kısa bir özetini sunalım. 

A. Sosyal Malların Etkin Sağlanmasına* İlişkin Kısmi Modeller 

a. LindahVin  Gönüllü  Değişim  Modeli: 

LINDAHL51 ve modeli geliştiren JOHANSEN52; iki kişilik bir top-
lumun ve tek sosyal malın bulunduğunu varsayarak işe başlamaktadır-
lar. A ve B kişileri veya grupları. Bu durumda (Şekil: 1), G sosyal malına 
yapılan harcamalardan A'ya h ve B'ye (1-h) oranlarında pay düşer. Şe-
kilde A'nın h fiyatı  karşısında G malına olan talep eğrisi D A ve B'nin 
(1-h) fiyatı  karşısındaki talep eğrisi Db ile gösterilmektedir. A, D» yı B, 
DA yı kendi arz eğrisi gibi düşünecektir. 

Ancak P noktasında denge kurulmakta ve taraflar  tatmin olmak-
tadır: Buna göre OM kadar sosyal malın masraflarını  h* oranında A ve 
(1-h*) oranında B karşılayacaktır. Unutulmamalı ki 

h* + (1-h*) = 1 dir. 

Burada 'h', tıpkı fiyat  mekanizmasının hem talep hem arz. yönlerinden 
miktar ayarlaması yapması gibi, bir rol oynamaktadır. 

50 İbid.,  s. 56. 

* Sağlama (provision) karşılığı olarak kullanılmaktadır. Literatürde 'üretim' kelimesin-
den sakınılmaktadır. Çünkü bir sosyal mal için önemli olan, karar (tercih) mekanizması ile kimin 
ödediğidir; kimin ürettiği (devlet veya özel kesim) ikinci planda kalmaktadır. 

51 E. LINDAHL, "Just Taxation: A Positive Solution" R. MUSGRAVE-A.T. PEA-
COCK (Edr:), Classiçs  in  the  Theory  of  Public  Finance,  Londoıı, Mac Millan, 1958, ss. 168-177. 

52 L.JOHANSEN, Op.cit.,  s. 131. 
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Şekil 1 

JOHANSEN bunun bir Pareto-optimum çözüm olduğunu söyle-
mekte "faka'  maksimum  refahın  elde  edilebilmesi  için  LINDAHL'ın 
dediği  gibi  vergilemeden  önce  gelir  eşit  dağılmalıdır''''  demektedir53. 

SAMUELSON, oy-mekanizması ile gönüllü değişim modelinin, Pa-
reto-optimumuna ulaşabilmesi için WICKSELL'in ittifakla  karar alma 
gereğini hatırlatarak, Pareto-optimumunun kaçınılmaz bir son olmayıp 
bir tanım olduğunu ifade  etmektedir54. 

6. Bowen,in  Sosyal  Mallar  tçin  Pazar-Benzeri  Modeli: 

BOWEN 1943'de yayınladığı makaleden55 sonra, 1948 de yazdığı 
kitapta50 sosyal mallar için bir pazar benzeri model geliştirmiş ve daha 
sonraları MUSGRAVE bu modeli işleyerek desteklemiştir. 

A ve B kişilerinden meydana gelen iki kişilik bir toplumda bir sosyal 
mal (G), bir de kişisel mal (K) üretilsin. A ve B nin (G) sosyal malına top-
lam talebi D(A+B>g ve (K) kişisel malına toplam talebini D<A+B)k gös-
tersin. Bu iki toplam talep eğrisinin elde edilmesindeki fark;  sosyal mal 
piyasasında (Şekil: 2 /a) toplam talep, A ve B nin bireysel talep eğrileri-

53 İbid.,  s. 135. 
54 P.A. SAMUELSON, "Pure Theory of  Public Expenditure", op.cit.,  s. 107. 
55 H. BOWEN, Op.cit.,  s.  27-48. 
56 H. BOWEN, Touıard  Social  Economy,  Nevvyork, Reinhart, 1948. 
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nin düşey toplamıyla; kişisel mal piyasasında ise, toplam talep, A ve B 
nin bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı ile elde edilir57. (Şekil: 2 /b) 

Bu durumda sosyal mal piyasasında (Şekil: 2 /a) denge; sosyal ta-
lebin D <A+B)Q, arzı-marjinal maliyeti- (SS) kestiği E noktasında kuru-
lacak ve OK fiyatında,  OH miktarında sosyal mal üretilecektir. Oysa; 

OK = OM + OL dir. 

Yani OK fiyatının,  OM kadarını, A ve OL kadarını ise B ödeyecektir. 
Sosyal malda kişilerin marjinal faydalarının  toplamı, marjinal sosyal 
faydayı  verir ve marjinal maliyete eşittir. 

MVAg + MVBg = MSY(A+B)g = MCG 

Sosyal  Mal  Kişisel  Mal 

(a) (b) 
Şekil 2 

Oysa kişisel malda (Şekil: 2 /b) her malın marjinal faydası,  marjinal 
maliyete eşittir. 

M V A K = M C K 

M V B K = M C K 

Marjinal sosyal fayda  ise; 

M V A K + M V B K = M S Y K = M C K dir58. 

57 P. MUSGRAVE-R. MUSGRAVE, op.cit.,  ». 57. 
58 A.J. CULYER, op.cit.,  s. 32. 

21 



Kişisel ve sosyal malların piyasa mekanizması yolu ile sağlanması; 
birbirlerine benzemekle birlikte, etkinlik ölçütü açısından çok önemli 
bir fark  vardır: Sosyal mallarda, etkinlik ancak kişilerin marjinal fay-
dalarının toplamının, malın marjinal maliyetine eşit olması; kişisel mal-
larda ise her malın marjinal faydasının,  marjinal maliyete eşit olması ile 
mümkündür. 

Öyle ki, sosyal malda A ve B bireyleri ayrı fiyatlar  ödeyip (OM ve 
OL) aynı miktar (OH) tüketmekte oysa kişisel malda ise aynı fiyatı  (OC) 
ödeyip ayrı miktarlar OF ve Ol satınalmaktadırlar. 

Fakat bu sosyal mallar için 'yakıştırma lalep eğrisi' (pseudo de 
mand curve) analizi, gerçek hayata benzemekle birlikte; uygulanabilme 
olanağı yoktur: Çünkü sosyal malların tüketiminin engellenememesi 
(non-excludability) yüzünden, kimse gerçek sosyal mal tercihini belli 
etmez. Sosyal mallar için piyasa mekanizması da bu yüzden işlemez. 

B. Sosyal Malların Sağlanmasında Genel Modeller: 

a. Samuelson  Modeli: 
SAMUELSON son yirmi yılda yazdığı üç makale ile Pareto-optimal 

bir sosyal mal modeli geliştirmiştir. Bu model de SAMUELSON'un sos-
yal mal tanımının geçerliliğine ve BERGSON'un sosyal refah  fonksiyo-
nunun varhğına dayanır. 

Bu modelin üstünlüğü; genel denge modeli olması, ve tüketicilerin 
tercihlerini belli kılmalarına ihtiyaç duyulmamağıdır59. Yalnız modelde 
bilgisi sonsuz bir planlamacının varhğı kabul edilmektedir. 

Modelde iki kişi, A ve B; biri kişisel (K) diğeri sosyal (G) iki mal 
bulunuyor. 
(Şekil 3 /a) da MN sosyal ve kişisel mal arasındaki dönüşümü göster-
mekledir. OL kadar sosyal mal tüketilirse EL kadar kişisel mala sahip 
olunabilir. EL ve OL; A ve B arasında bölüşülmelidir. 

Şekil 3 

59 Charles M. ALLAN, Op.cit.,  s. 103. 
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(Şekil 3 /b) de ise A nin kayıtsızlık eğrileri çizilmiştir. EL kadar kişi-
sel mal tüketilmesi durumunda A, HL ve B, PL kadar tüketir. 

(EL-HL = PL) dir. (Şekil: 3 /c) de P noktası Pareto-optimum çö-
zümü verir. YPK eğrisi A mn ij üzerindeki seçimleri karşısında, B nin 
dönüşüm eğrisidir. YPK mn teğet olduğu B nin en yüksek kayıtsızlık 
eğrisi P noktasmdan geçen i2 ' dir. 

Bu Pareto-optimum çözüm bizi refah  sınırı eğrisi üzerinde bulun-
maya götürür (Şekil: 4); fakat  bu eğrinin (SR) her noktası, bir Pareto-
optimumudur. Bu ise bir bölüşüm sorunudur. A nm fayda  (refah)  en-
deksi düşey ve B nin fayda  (refah)  endeksi, yatay eksende gösterilsin; 
sosyal kayıtsızlık eğrilerinin (S) refah  sınırı eğrisine teğet olduğu Y, 

Şekil 4 

Fakat, toplumların kendiliğinden Y'ye ulaşmaları, tercihlerin belli 
edilememesi yüzünden mümkün olmayabilir: Oysa bundan öteye, mo-
delin mantığına yönelmiş eleştiriler de mevcuttur60. Örneğin; SAMUEL-
SON'un modeli, bilgisi sonsuz bir planlamacının yokluğu nedeniyle ba-
şarısızlığa uğramaktadır. 

60 İbid.,  a. 107. 
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b. Bütçe  Modeli: 

OM + ON = OC dir. 

Yani A'mn payı OM / 
OC dır. MV, K kişisel malı 
için A nın fıyat-tükelım  eğ-
risini göstersin. A, Q da den-
geye gelir (Şekil: 5 /b) NY'de 
B nin fiyat-tüketim  eğrisi 
olsun. (Şekil: 5 /c) de A nın 
MV üzerindeki hareketi do-
layısiyla B için mümkün du-
rumları işaretlersek, NJ yı 
elde ederiz. NJ ve NY nin 
kesiştiği noktada (H) tüm 
ekonomi için sosyal-kişısel 
mallar dengesi kurulur. A da 
F denge durumuna geçer. Bu 
durumda ekonomide OK ka-
dar sosyal mal Ol kadar ki-
şisel mal tüketilir. Kişisel 
malların dağılımı: 

Ol = OR + OS dir. 

( a ) ekonominin 
tümü 

• 

sosyal onallaf(G) 

(b)A'mn 

durumu 

Modelin açıklanmasını 
MUSGRAVE'lerde buluyo-
ruz.61 Modelde iki birey, biri 
sosyal (G) diğeri kişisel (K) 
iki mal veya mal paketi olup, 
gelir düzeyi veridir. Kişisel 
mallarda piyasa şekli tam re-
kabettir. Yine A ve B kişisel 
mallara aynı fiyatı  ödeyip, 
farklı  miktarda satınalabil-
mekte;sosyal mallarda ise ay-
rı fiyatlar  ödeyip, aynı mik-
tarda sahip olmaktadırlar.(Şe-
kil: 5 /a) da CD üretim im-
kânları eğrisidir. Bu durum-
da kişisel mallar bakımından 
A ve B arasındaki dağılım: 

Şekil 5 

61 P. MUSGRAVE-R. MUSGRAVE, op.cit.,  s». 64-68. 



Bu bütçe modeli çözümü SAMUELSON'ıın elk :nlık ölçütü 
olan; marjinal ikame hadlerinin marjinal dönüşüm hadlerine eşit 
olması gereğini içeren etkin bir çözümdür. 

6. YÜKSEK ÖĞRETİM KARMA MALI: 

1. Kesimden buraya dek, hep genel kavramları; Pareto optimumu-
nu sosyal mal tanımını ve sosyal malların etkin teminine ilişkin model-
leri gözden geçirdik. Şimdi bu genel kavramları, yüksek öğretim karma 
malına uygulamaya ve bunların yardımıyla yüksek öğretim malını ana-
lize çalışacağız. Bir başka deyişle, buraya dek anlatılanlar; yüksek öğre-
tim karma malını açıklamak için kullanılacak teorik çerçevedir. 

Öncelikle ifade  edelim ki; yüksek öğretim harcamaları, salt bir sos-
yal mal olmaktan çok karma mal niteliğindedir: 

Çünkü yüksek öğretim malı, bazı özellikleri itibarı ile salt sosyal mal 
(araştırma, geliştirme, ulusal teknik ve kültürün üretilmesi), bazı özel-
likleri ile 'kişisel mal' (vergi-sonrasmda yüksek öğretim mezunlarının 
lise mezunlarıyla olan ücret farkı  ya da 'beşeri sermaye') ve bazı özel-
likleri itibariyle 'erdemli mal' (ucuz: yurt, yiyecek, kitap, spor ve sanat 
faaliyetleredir. 

Ayrıca; rakip-dışarıda tutulamayan (B) şıkkına giren karma ma-
lın; yüksek öğretimi de içerdiğini yukarıda ifade  etmiştik. 

Bu durumda optimum kaynak tahsisi için; salt sosyal mal kısmı-
nın vergilerle finanse  edilmesi, kişisel mal kısmı için tam fiyatlandırma-
ya baş vurulması, erdemli mal kısmının harç-kısmî sübvansiyon ile kar-
şılanması gerekir. 

Yüksek öğretim karma malı farklı  taraflar  (vergi ınükellefleri-öğ-
renciler) için farklı  niteliklerdedir62: 

(i) Toplum (vergi mükellefleri)  bakımından sosyal mal veya 'er-
demli mal' (daha aydın, demokratik, kültürlü yurttaşların yetişmesi) 
niteliği taşır. 

(ii) Yüksek öğretim öğrencileri bakımından ise; lise mezunlarıyla 
'vergi sonrası-ücret farkı'  sağlayacak 'beşeri sermayenin' elde edildiği 
kişisel maldır. 

Bu durumda yüksek öğretim malı MUSGRAVE'in" 'karma faydalı 
mal' (mixed benefit  good) dediği malın özel bir halidir. Yani yüksek öğ-

62 P. BOHM, "Financing Methods and Demand for  Education" E.W. LINDHOLM 
(Ed:) Property  Taxation  and  Finance  of  Education,  Madison, Wisconsin U.P., 1974, ss. 27-4.0 

63 R.A. MUSGRAVE, "Provision for  Social Goods", Op.cit.,  s. 139. 
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relim öğrencilerinin fayda  fonksiyonlarında;  yüksek öğretim malı, hem 
sosyal, hem de kişisel mal olarak yer alır. Oysa vergi mükelleflerinin  fay-
da fonksiyonlarında  yalnızca, sosyal mal olarak görünür (Erdemli mal 
faydalarını  da sosyal mal olarak kabul ettik). 

Biri öğrenci (A), diğeri vergi mükellefi  (B) iki kişi ve biri kişisel mal 
(X) diğeri yüksek öğretim malı (Y) olan iki mal olduğunu varsayalım. 
Kişilerin fayda  fonksiyonlarını  yazarsak: 

UA = U (X, Y k , Y s) Y k — Y.Ö.  malının  kişisel  kısmı 
U B = U (X, Y s ) Y s = Y.Ö.  malının  sosyal  kısmı. 

Şimdi bu karma mal yüksek öğretime, kişisel ve sosyal mal olarak 
talebi ve toplumsal nihai talebi inceleyelim64. 

(a) (b) (c) 

Şekil 6 

(a) da öğrenci A'nın Y k ' ya kişisel talebi görülmektedir, (b) de öğ-
renci A ve mükellef  B nin sosyal mal talepleri (Ys) yer almış ve düşey 
toplama yapılmıştır, (c) ise kişisel ve sosyal mal talepleri toplamını yani 
nihai talebi vermektedir: Düşey toplanmıştır, (c) de görüldüğü gibi kişi-
sel malın ödenmesi gereken piyasa fiyatı  OP (E = EF) dir. FB ise birim 
ürün için gerekli sübvansiyon miktarıdır. Bu FB kadar sübvansiyonun, 
mali yükünün FN kadarını, vergi mükellefi  B ve BR kadarını öğrenci 
(ailesi) A aralarında bölüşeceklerdir. 

öğrenci açısından gerçek sübvansiyon miktarı FN olup oransal 
olarak FN /EB dir. Toplum bakımından sübvansiyon miktarı, FB olup 
oransal olarak FB /EB dir. 

64 İbid.,  s. 140. 
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Burada SAMUELSON'un, Pareto-optimal çözümü; duruma uydu-
rulabilir: MarjinaJ sosyal ürüne verilen sübvansiyonun, A ve B nin ikame 
hadlerinin toplamına ve kişisel malın maliyetinin ise piyasa fiyatına  eşit 
olması, etkinlik koşulu olarak istenebilir65. 

Anlaşıldığı gibi -teorik olarak- yüksek öğretim gibi karma bir mala, 
% 100'lük bir sübvansiyon verilmesi etkin olmayan sonuçlar yaratır. 
Fakat, yeterli sübvansiyon miktarını saptamak da belli güçlükleri içerir. 

Bu karma, yüksek öğretim malına toplumsal ve kişisel talebin yu-
karıdaki biçimde incelenmesinde MUSGRAVE66 yalnız değildir. Peter 
BOHM67 da benzer bir yaklaşımı analitik olarak geliştirmektedir. 

Şimdi harç ve yeterli sübvansiyon sorunlarını daha sonraki bölüm-
lere bırakıp bu yüksek öğretim karma malının yarattığı kişisel ve sosyal 
faydalar  nelerdir, ve neden devlet yüksek öğretime müdahale edip, salt 
sosyal mal muamelesi yapmaktadır? 

- A. Yüksek öğretimden Sağlanan Doğrudan (kişisel) ve Dolaylı 
(sosyal) Faydalar: 

Yüksek öğretimin bireye sağladığı doğrudan faydalar  ile, topluma 
yarattığı sosyal faydalar  arasında, bir ayrım yapmak ve bunları ayrı ayrı 
incelemekte yarar vardır. 

a. Yüksek  Öğretimden  Sağlanan  Doğrudan  Faydalar: 
Burada söz konusu olan yüksek öğrenim yapan bireye sağlanan 

faydadır.  Elbette ki bir bakıma toplum da, bireye sağlanan bu fayda-
dan belli ölçüde yararlanır. 

WEISBROD68 faydayı  (reel anlamda) "toplumsal  fayda  fonksiyonu-
nun dışa  doğru  kaymasına  neden  olan  herhangi  bir  etken"  olarak tanımla-
maktadır. 

Bu 'toplumsal fayda  fonksiyonunun'  dışa kaymasına neden olan 
yüksek öğretimin, bireye yani mezunlarına sağladığı doğrudan faydalar 
şunlardır69: 

(i) Liseyi bitirenlere bakışla; sağladığı ücret farkı  veya bir başka 
deyişle mali getiri (financial  return). 

65 Ibid.,  s.  127. 
66 Ibid. 
67 P. BOHM, op.cit.  s. 27-40. 
68 B.A. WEISBROD, External  Benefits  of  Public  Education,  New Jersey, Princeton U. 

, P., 1964, ss. 15-39. 
69 Ibid.,  ss. 15-39. 
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(ii) Lisans-üstü öğretime devam olanağı; "Mali seçim" (financial 
option) olanağını vermektedir. Yani mezunun doktoraya devam veya 
işe girme arasında bir seçim yapabilme hakkı doğmaktadır. 

(iii) 'Parasal olmayan seçim olanakları' (nonpecuniary financial 
options) sağlamaktadır. Örneğin bireyin istihdam olanaklarını genişlet-
mektedir. 

(iv) Teknolojik değişikliklere karşı uyabilirlik ve kendini, teknolo-
jik-işsizliğe karşı koruyabilme olanağı. 

(v) Sonuncu olarak, pazar-dışı (non-market) faydalar.  Örneğin 
bireyin tüketiminin kalitesini iyileştirmek ve çeşidini artırmak gibi. 

Neoklasiklerin-Liberal kanadı; yüksek öğretim harcamaları açısın-
dan önemli olan, mezunlara sağladığı bu doğrudan faydalardır  ve özel-
likle bunlar içinde; birinci öge, 'mali kazanç' hususudur demektedir. 
Örneğin FRIEDMAN70 yüksek öğretimin doğurduğu dışsal ekonomilerin 
abartıldığını ifade  etmektedir. 

Şimdi yüksek öğretimin yarattığı varsayılan dışsal ekonomileri göz-
den geçirelim: 

b. Yüksek  öğretimin  Yarattığı  Dolaylı  Faydalar  (Dışsal  Ekonomi-
ler)  : 

Dışsal ekonomiler, pazar-dışı karşılıklı etkileşme (non-market in-
terdependence) olgusu olup; sosyal ve kişisel faydalar  arasındaki farklı-
laşmanın nedenidirler71. 

Yüksek öğretimin üretimine Xj ve ekonominin geri kalan kesimle-
rinin üretimine X2 diyelim; biri sermaye (C) diğeri emek (L) iki üretim 
faktörü  bulunduğunu varsayalım. Yüksek öğretimin dışsal ekonomi ya-
ratması durumunda; 

Xj = H, ( L p Cj) 

X2 = H2 (L2, C2, X,) dir. 

Görüldüğü gibi yüksek öğretim üretim fonksiyonu  Xj ekonominin 
geri kalan kısmı için de ürün X2 sağlamaktadır. Burada X, üretimi, 
'beşeri sermaye' birikimi olarak da adlandırılabilir. 

70 M. FRIEDMAN, "The Role of  Government in Education", (Ch. vı) Capitalism  and 
Freedom,  Chicago, University of  Chicago Press, 1962, ss. 85-107. 

71 K. ARROW-T. SCITOVSKY, "Social Versus Private Cost and Benefits"  K. ARROW-
T. SCITOVSKY (Edr:) op.cit.,  s. 183. 
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Dışsal ekonomiler, pazar mekanizması ile değerlendirilip fiyatlan-
dırılamayacak hususlardır. İki türlü dışsal ekonomi mevcuttur72: 

(i) Ödeme yapılmamış faktörler, 
(ii) Atmosfer  yaratarak. 

Bununla birlikte, üretim fonksiyonu,  dışsal ekonomi yarattığı gibi 
tüketim fonksiyonu  da dışsal ekonomi yaratabilir73. Bir başka deyişle, 
'beşeri sermaye'; üretimi ve tüketimi süresince dışsal ekonomi yaratabi-
lir. 

Ayrıca sosyal mal, dışsal ekonomilerin türlerinden biridir74. Lite-
ratürde yüksek öğretim karma malının sosyal kısmını oluşturan unsur-
lar 'saçma etkisi' (spill över effects)  'komşu etki' (neighbourhood effect) 
veya dolaylı etki (indirect benefit)  adlarıyla anılırlar. 

BLAUG75 bu etkileri şöyle özetlemektedir: 

(i) Eğitim gören mezunlardan başka kişilerin gelirlerinin, bu 
yüksek öğretim harcamaları dolayısiyla artması, 

(ii) Mevcut kuşağın daha iyi eğitilmesi dolayısıyla gelecek 
kuşakların gelirinin artması, 

(iii) Toplumda potansiyel yetenekleri seçip keşfetme  bakımın-
dan etkin bir mekanizma olması, 

(iv) İşgücünün istihdam biçiminin değiştirilebilmesi olanağını 
sağlaması, 

(v) Bilim ve tekniğin araştırılması ve geliştirilmesi açısından 
kurumsal örgütlenme sağlaması, 

(vi) Hukuka saygıyı geliştirmesi ve sosyal refah  faaliyetleri 
için, gönüllü sorumluluk duygusunu artırması. Bu her iki 
durumda vergilerle finanse  edilen sosyal hizmetlere talebi 
azaltacaktır, 

(vii) Toplumsal dayanışmayı ortak kültür hazinesini geliştire-
rek pekiştirmek, 

(viii) Bilgili seçmenler yetiştirerek ve siyasal liderliği olgunlaş-
tırarak, siyasal istikrarı beslemek, 

72 J . MEADE, "Exteınal Economies and Diseconomies in a Competitive Situation", 
A RRO W-SCITOVSKY (Edr:) op.ct.,  s.  199. 

73 J . BUCHANAN-W.M.STUBBLEBINE, "Exteınality", ARROW-SCITOVSKY, 
(Edr:) op.cit.,  s. 199. 

74 Ibid.,  s. 199. 
75 M.BLAUG, Economics of  Education, op.cit.,  s. 108. 

29 



(ix) Eğitilmiş veya eğitilmemiş olanların entellektüel ufukla-
rını genişletmek ve boş-zaman faaliyetlerinden  daha çok 
zevk alınmasını sağlamak. 

Görüldüğü gibi, yüksek öğretimin yarattığı dışsal ekonomiler, "top-
lumdaki  diğer  üyelerin  fayda  tatminlerini  artırdığı  halde  mezunlara  bir 
ödeme  yapılmamaktadır.  Mezunlar  toplumsal  refahı  artırmakta,  fakat 
kendi  gelirleri  bu reel  artışı  yansıtmamaktadır16." 

Yüksek öğretimin sağladığı dışsal ekonomilerin bir başka sınıflan-
dırılması ise öğrencilerin eğitiminden kimlerin fayda  sağladığına göre ya-
pılmaktadır. Bu fayda  sağlayanları üçe ayırmak mümkündür'7. 

(i) İkametgâh-dolayısıyla  faydalananlar:  Öğrenci veya me-
zunla aynı çevrede oturanlar. Ailesi, komşuları, aynı kent-
te oturanlar. 

(ii) İş dolayısıyla faydalananlar:  Öğrenci veya mezunla çalış-
ma hayatında ilişkisi olanlar. 

(iii) Toplumun tümü. 

B. Devletin Yüksek Öğretime Müdahalesi: 

Yukarıdaki nedenlerle, devletin yüksek öğretime müdahale etmesi 
kaçınılmaz görünmektedir. FRIEDMAN78 bu müdahalenin nedenlerini 
şöyle özetliyor: 

(i) Dışsal ekonomiler sağladığının vurgulanması 

(ii) Devletin yeterli bilgisi olmayan ailelerin çocuklarını hi-
maye arzusu. 

Bu listeye pazar mekanizmasının, yüksek öğretimin gerektirdiği 
beşeri sermaye ve fizik  yatırımların finansmanında  başarısız olması da 
eklenebilir79. 

Lord ROBBINS80 bu gerekçelerden ikincisine paralel olarak; İn-

76 R.E. BOLTON, "The Economics and Public Financing of  Higher Education", Joint 
Economic Committee, The  Economics  and  Financing  of  Higher  Education  in  the  USA,  Washing-
ton D.C., Government Printing Office,  1969, ss. 12-104. 

77 B. WEISBROD, op.cit.,  s. 15-39. 
78 FRIEDMAN, op.cit.,  s.85-107. 
79 M. KATZMAN, "Pricing Primary and Secondary Education", S. MUSHKIN (Ed:) 

Public  Prices  for  Public  Products,  Newyork Urban Institute, 1972, ss. 371-391. 
80 Lord ROBBINS, "Recent Discussion of  the Problems of  Higher Education in Great 

Britain" The  University  in  Modern  World,  New York, Mac Millan, 1966, ss. 17-39. 
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giltere'de üniversitelerin düşük gelir grupları açısından, bir 'genç en-
düstri' (infant  industry) olduğu tezini ileri ürer. 

Aslında sosyal ve kişisel inallar arasında bir denge olmasını; sosyal 
malların hacminin artmasına bağlayan GALBRAITH'in 'denge' görüşü 
de bunlara katılabilir81. 

Böylece özetledikten sonra, bu konuya; ileride finansman  sorunları 
tartışılırken, tekrar değineceğimizi belirtelim. II. Bölüm Maliyet-Fayda 
Analizinin teorik çatısını incelemektedir. 

ı 

81 J.K. GALBRAITH, The  Affluent  Society,  Londoıı, Penguin, 1969. ss. 207-220. 

31 



ÎKlNCİ BÖLÜM 

MALİYET-FAYDA  ANALİZİ VE KAMU MALİYESİ 

1. KAMU MALİYESİ İLE İLİŞKİSİ 

Maliyet-Fayda Analizini; 'yeni refah  iktisadının82' Kamu Maliyesi'-
ne yaptığı bir katkı veya sağladığı bir planlama tekniği ve belli ölçüde 
bir analitik araç olarak nitelendirebiliriz. Çünkü BUCHANAN83 ve özel-
likle MUSGRAVE'in84 işaret ettikleri gibi, (Ricardo-Marshall-Pigou) 
geleneğine sadık kalınarak, Kamu Maliyesi'nin başlıca konusu 'yalnız-
ca vergileme' olmuştur. Bunun ardından gelen 'Keynesyen yaklaşımda' 
İse, kamu harcamaları, talep-yetersizliğıni gidermek için kullanılan-
üretim ve etkinlik dışı-ve tüketim ile ilişkili bir makro değişken olarak 
düşünülmüşlerdir. Bir başka deyişle kamu gelirleri ve harcamaları ara-
sındaki kopukluk devam etmiştir. 

Kamu Maliyesi'nin gelir ve harcama kesimlerini birleştirmenin ge-
reğini duyan ve çözümün sosyal mal teorisinde yattığını günümüzde fark 
eden P. SAMUELSON85 olmuştur. Gerçi SAMUELSON yazdığı üç ma-
kale ile Pareto-optimal bir sosyal mal modeli kurabilmiştir. Fakat mo-
del, bilgisi sonsuabir plancının olduğunu varsaydığından; gerçek hayata 
uygulanabilirliğini yitirmektedir. Tıpkı SAMUELSON'un86; Lindahl-
Wicksell'in gönüllü değişim modelinin, bir Pareto-Optimumunu içer-
mesi için ittifakla-kararalma  varsayımının gerektiğine işaret etmesi ve 
bu varsayımının da geçerli sayılamaması gibi. 

Bu durumda genç kuşaklar tarafından,  Maliyet-Fayda Analizine, 
kamu harcamalarının etkinlik çözümündeki bir planlama tekniği olma-

82 R. HAVEMAN-B.A.WEISBROD, op.cit.,  s. 171. 
83 J . BUCHANAN, op.cit.,  s. 383. 
84 R. MUSGRAVE, "Cost-Benefit  Analysis and Theory of  Public Finance", op.cit.,  s. 

101. 
85 P.A. SAMUELSON, "The Pure Theory of  Public Espenditure", Op.cit.,  ss. 174-179. 
86 P.A. SAMUELSON, "Pure Theory of  Expenditure and Taxation", Op.cit.,  s. 115. 
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nin ötesinde; bu sosyal mal teorisine uygulanabilir bir çözüm getiren, 
analitik bir araç gözüyle bakılmaya başlandı. MUSGRAVE87 ve WIL-
LIAMS88 gibi Maliyeciler, Maliyet-Fayda Analizi'nin kaynak tahsisle-
rinde etkinliği sağlamada bir planlama tekniği olarak yararlı olabilece-
ğini desteklemekle birlikte, Kamu Maliyesi Teorisini ikame edecek güçte 
bir analitik araç olduğunu kabul etmemektedirler. Kanımca bu görüşle-
rinde haklıdırlar. Çünkü 'yeni refah  iktisadın'dan güç alan WEISBROD 
ve HAVEMAN gibi gençler, Maliyet-Fayda Analizi aracılığı ile bölü-
şüm sorununu kaynak tahsislerinin bir sonucu olarak ele almak iste-
mektedirler89. Elbet önerdikleri bu yol; PARETO-HICKS-KALDOR 
anlamında etkin bir çözümdür. Fakat biraz abartırsak; gençler Maliye'-
nin 'tahsis bölümü'nün (allocation branch), 'bölüşüm bölümii'nü (distri-
bution branch) içerdiğini zımnen kabul etmektedirler. MUSGRAVE 
sorunu açıkça ortaya koyup; 'tahsis' ve 'bölüşüm' bölümlerinin ayrı ayrı 
ele alınması gerektiğini söylemektedir90. Sanırım; MUSGRAVE'i destek 
leyecek iki husus daha türetmek mümkündür: 

(i) Kamu maliyesinde halâ geleneğini sürdüren 'Ricardocu yakla-
şıma'91 göre gelir dağılımı kaynak tahsislerinin bir sonucu olmayıp; kay-
nak tahsisleri gelir dağılımının bir sonucudur. Bu nedenle tahsis ve bö-
lüşüm bölümlerini ayrı ayrı ele almak daha doğru bir çözümdür. 

(ii) Ayrıca optimumu, Pareto gibi etkinlikte arayacağına bölüşüm-
de araştıran PIGOU-LERNER çizgisi ve Kamu Maliyesi'ne Utilitarian 
yaklaşım; bu bölünme ile ihmal edilmemiş olur. 

Yalnız; kanımca MUSGRAVE'in itiraz ettiği nokta,Maliyet-Fayda 
Analizi'nin makro düzeyde, tahsis ve bölüşüm dalları arasında ilişkiyi 
kurmada yeterli olamayacağı hususudur. Yoksa her harcama programı-
nın etkinliğinin ölçülmesi kadar; bölüşüm üzerindeki etkilerinin de dik-
kate alınması mümkündür. 

Böylece, Maliyet-Fayda Analizi'nin, Kamu Maliyesi'ndeki yerini 
ve fonksiyonunu;  'tahsis dalı' içerisinde, sosyal malların e ağlanmasında, 
Potansiyel Pareto-iyileştirme çözümlerine ulaşma tekniği, olarak sapta-

87 R. MUSGRAVE, "Cost-Benefit  Analysis and Theory of  Public Finance", Op.cit.,  s. 
114. 

88 A. WILLIAMS-H.G. WALSH, Current  Issucs  in  Cost-Benefit  Analysis,  London, 
HMSO, 1969. 

89 R. HAVEMAN-B. WEISBROD, Op.cit.,  ss.  170-171. 
90 R. MUSGRAVE, "Cost-Benefit  Analysis and the Theory of  Public Finance", Op.cit., 

s. 114. 
91 D. RICARDO, "Letter to Malthus, 9 October 1820", P. SRAFFA (Ed:) Letters,  Volu-

me VIII, Cambridge, U.P., 1966, ss. 278-279. 
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mış olduk. Bir başka deyişle Maliyet-Fayda Analizi, dışsal ekonomilerin 
bir türü olan sosyal malların sağlanmasında; Pareto optimal bir çözüm 
getirmeyi amaçlayan, bir tahsis mekanizmasıdır. Dolayısıyla, sosyal ve 
kişisel maliyetler ve faydalar  arasında eşitliği sağlayarak; optimal çö-
zümleri elde etmeye çalışmaktadır. 

Ashnda; Maliyet-Fayda Analizi'nin kamu gelirleri, vergilerle olan 
kopukluğu yüzünden, bazı yazarlar bu analizi "marjinal  kamu  harca-
maları  teorisi"92  adıyla anmaktadırlar. 

Bu bölümde ele alacağımız konular Maliyet-Fayda Analizi'nin, teo-
rik tartışmalarına ilişkindir. Uygulamalar daha sonraki bölümlere bıra-
kılmıştır. Türkçe'de bu teorik tartışmalara değinen başka çalışmalar da 
mevcuttur93. I 

2. MALİYET-FAYDA ANAIİZİ'NİN TEORİK TEMELLERİ 

A. Sunuş 

Tarihi bakımdan Maliyet-Fayda Analizi'nin kökeni çok gerilere gi-
der. İlk katkı kamu yatırımlarının sosyal faydasını  ölçmeyi amaçlamış 
olan Fransız mühendis-iktisatçısı J.DUPUIT94 tarafından,  1840 larda 
yapılmıştır. Daha sonraları sosyal ve kişisel maliyetler ve faydalar  ara-
sındaki farklılaşmanın  varlığı, PIGOU95 tarafından  vurgulanmıştır. Fa-
kat analizin, kamu yatırımlarında bir karar alma tekniği olarak, siste-
matik bir biçimde geliştirilmesi ve uygulanması, son yirmi yirmibeş yıl 
içerisinde ve genel olarak A.B.D.'nde olmuştur96. 

Bir başka deyişle tarihi bakımdan Maliyet-Fayda analizi, özellikle 
su kaynaklarından yararlanmada, kamu yatırımları için karar alma so-
runu97 gibi pratik bir gerekten olduğu halde; teorik temellerini "Yeni 
Refah  İktisadı"  denilen gelişmelere borçludur98. Yalnız üzerinde sürüp 

92 Shankar N. ACHARYA, "Public Enterprise Pricing and Social Benefit  Cost Analysis", 
O.E.P.,  Vol.24, March-1972, ss. 36-53. 

93 B. ŞENATALAR, "Fayda-Maliyet Analizinde Proje Seçiminde Kullanılacak Kriter", 
II.  FURGAÇ'a  Armağan,  î . l .F . Yayını, 1974, ss. 569-586. 

94 J . DUPUIT, "On the Measurement of  Utility of  Public Works" I.E.P. Number 
2, 1952, ss. 83-110. 

95 A.C.PIOGU, The  Economics  of  Welfarı-,  London Mac Millan, 1962, ss. 131-136. 

96 A.R.PREST-R.  TURVEY, Op.cit.,  s. 156. 

97 O. ECKSTEIN, "A Survey of  the Theory of  Public Investment Criteria", R.W.HO-
UGHTON, Op.cit.,  s. 260. 

( 98 RİHAVEMAN-B. WEISBROD, Op.cit.,  s. 171. 
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giden tartışmalardan anlaşılıyor ki ölçüt henüz teorik olgunluğa ve mü-
kemmelliğe ulaşamamıştır". 

Maliyet-Fayda Aıializi'nin Refah  iktisadından borç aldığı teorik 
yapının temel taşları şunlardır100: 

(i) Bireyin kendi refahı  konusunda en iyi hakem yine kendi-
sidir. 

(ii) Sosyal refah  fonksiyonu,  bireylerin kendi refahlarının  ar-
tan bir fonksiyonu  olup başka bir şeye bağlı değildir. 

(iii) Maliyet-Fayda Analizi bölüşüm hususları bir yana etkin-
lik sorununu içerir. Potansiyel-Pareto-İyileşmesi; Maliyet-
Fayda Analizinin rasyonelini teşkil eder. HICKS-KAL-
DOR tazmin ilkesi bu potansiyel-Pareto-Iyileşmesinin uy-
gulanabilirliğini sağladığı için ölçütün temelidir. 

Bir başka deyişle Maliyet-Fayda Analizi, talep eğrisindeki 'tazmin 
edici değişmelerin' (compensating variations; CVS) cebirsel toplamı yar-
dımıyla ölçülebilen bir 'potansiyel-Pareto-Iyileşmesi' amaçlar101. 

Analizin analitik anlatımına geçmeden önce bazı zaaf  ya da sınır-
lılıklarına ve üstünlüklerine kısaca değinelim: 

Zaafları  ya da kısıtlamaları102: 

(i) Maliyet-Fayda Analizi kamu yatırımları için bir karar alma 
tekniği olarak bilinmekle birlikte politik ve sosyal mülâhazalara açık bir 
yöntemdir, örneğin analizi uygulayanlar veya hükümetler istedikleri 
kamu projelerinin faydalarını  olduklarından daha fazla  değerlendirebi-
lirler. 

(ii) Bu ölçüt oldukça büyük yatırımlar ve hizmeiler için söz ko-
nusu olmakla birlikte eğer bu yatırım veya hizmet ülke ekonomisi içinde 
önemli bir yer tutuyorsa ekonominin tüm fiyat  ve üretim yapısını etki-
leyeceğinden, ölçüt geçerliğini yitirir. Çünkü analiz kısmi ve marjinal 
karakterdedir. Bu nedenle az gelişmiş ülkelere uygulanabilirliği;  gelişmiş 
ülkelere bakışla daha sınırlıdır. 

99 A.WILLIAMS, "Cost-Benefit  Analysis: A Bastard Science or Insidious Poison in the 
Body Politick" J.  Pub.E.,  Vol.l, No.2„ August. 1972, ss. 199-226. 

100 R.SUGDEN, "On the Political Economy of  Social Discount Rates" A.J . CULYER 
(Ed:) Economic  Policies  and  Social  Goals,  London, Martin Robertson, 1974, ss. 38-59. 

101 E.J.MISHAN, Elements  of  Cost-Benefit  Analysis,  London, George Ailen and Unwin, 
1974, ss. 18-20. 

102 R. TURVEY-A.R.  PREST, Op.cit.,  s. 157. 
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(iii) Ayrıca bir özel durum olarak, ölçüt; eğitim, sağhk gibi sosyal 
hizmet harcamaları alanlarından çok, kamu yatırımlarına daha elveriş-
lidir. 

Bir Maliyet-Fayda Analizi'nin, 'kişisel kârlılık analizine' karşı üs-
tünlükleri şunlardır103: 

(i) Maliyet-Fayda Analizi, kişisel maliyet ve faydanın  ötesinde; 
sosyal fayda  ve maliyeti hesaplamayı amaçlar. 

(ii) Dışsal ekonomilerin, kişisel kârlılık analizlerine dahil edilmesi, 
fiyat  mekanizmasının bunları ölçmede zaafa  uğraması nedeniyle müm-
kün değilken, Maliyet-Fayda Analizi dışsal ekonomileri de kapsar. 

(iii) Ayrıca Maliyet-Fayda Analizi, kârlılık hesaplarında kullanılan 
faiz  ve iskonto hadlerini sosyal zaman tercihini yansıtacak biçimde 
düzenler. 

(iv) Maliyet-Fayda Analizi, kişisel kârlılık analizinin uygulanması-
nın söz konusu olmadığı sosyal mallara uygulanabilir. Ayrıca, Maliyet-
Fayda Analizi, değerlendirmelerini faktör  maliyetleri üzerinden; yani 
dolaylı vergileri ve sübvansiyonları dikkate almaksızın yapar. Oysa ki-
şisel kârlılık analizinde durum bunun tersidir. Fakat dolaylı vergiler ve 
sübvansiyonlar, transferler  olup reel sosyal maliyet içermezler. 

B. Maliyet-Fayda Analizinin Analitik Tasviri: 

Maliyet-Fayda Analizi net sosyal faydayı  maksimize etmeyi amaç-
layan bir yatırım ölçütüdür104. 

NSF = AEÖ - TGM NSF = Net  sosyal  fayda 
AEÖ = Arzu  edilen  ödeme  (Willing-

ness  to  pay) 
TGM = Tazmin  edilmesi  gerekli  mik-

tar. 

Burada (AEÖ) 'sosyal faydayı'  ve TGM 'maliyeti' ifade  etmekte ve 
(NSF) ise 'net sosyal faydayı'  vermektedir. 

'Net sosyal fayda'  (NSF) bir objektif  fonksiyon  olarak; kazanç ve 
zararların ortak bir birim ile değerlendirilmesini gerektirir. Buradaki 
'sosyal' sözcüğü; elde edilecek her sonuç için toplumsal tercihin şiddetini 
yansıtan bir birimin varlığını talep eder. İktisatçılar bu tercihi ölçmede, 

103 I.M.D. LITTLE-J.A.MIRLEES; Manual  of  Industrial  Project  Analysis  In  Develo-
ping  Countries,  Volume II, (Social-Cost Benefit  Analysis) OECD, Paris, 1969 ss. 15-22. 

104 D.W. PEARCE, Cost-Benefit  Analysis,  London, Mac Millan, 1972; s. 11. 
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tüketicilerin mallar için ödeme arzusunu ölçüt olarak kullanırlar. Mal-
ların fiyatlarının,  tamamen olmasa bile bu arzu edilen ödemeyi yansıttığı 
varsayılır105. 

Doğal olarak 'arzu edilen ödeme' (AEÖ) ölçütü, talep eğrisi ile çağ-
rışım yaparak, analizin kısmî, marjinal ve parasal, olduğu hususlarını 
ortaya koymaktadır. Yalnız sosyal malların hemen hemen hepsinin -ve 
bu arada eğitimin de- piyasası, talep eğrileri ve fiyatları  yoktur. Bu du-
rumda sosyal mallar için gölge fiyatlara  baş vurulmaktadır106. Gölge 
fiyatlara;  ya 'ikinci en iyi' durumunu doğuran sınırlamaların fiyat  ya-
pısını bozması veya sosyal malların fiyatlarının  olmaması nedeniyle, 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz neden, 
ikincisidir. 

Gölge fiyatlar  şu üç yoldan hesaplanır107: 

(i) Doğrusal programlama teknikleri ile, 

(ii) Benzer malların iç veya dış piyasalardaki fiyatlarını  ala-
rak. 

(iii) Siyasal iktidarın tercihlerini göz önünde tutarak. 
Son olarak sosyal malların gölge fiyatını  tanımlayacak olursak; bir 

sosyal malın gölge fiyatı;  eğer o sosyal malın bir pazarı olsaydı toplu-
mun bu sosyal mala arzu edeceği ödemedir. 

a. Arzu  Edilen  ödeme  (AEÖ)  ve  Maliyet  Fayda  Analizi: 

Sosyal faydayı  ölçmek üzere Refah  iktisadından borç alman 'arzu 
edilen ödeme' ölçütü, Maliyet-Fayda Analizinin refah  temelini teşkil 
eder108. Çünkü yukarıda yazdığımız; 

NSF = AEÖ - TGM 

objektif  fonksiyonunun  gösterdiği gibi, net faydanın  maksimize edil-
mesi, kaynakların toplum bakımından en çok tercih edilen kullanımlara 
yöneltildiğini kanıtlar. Daha teknik bir deyimle sosyal tercihin şiddetini 
ölçmede, 'arzu edilen ödeme' ölçüt kabul edildiğinden; net faydanın  mak-
simizasyonu, sosyal faydanın  veya sosyal refahın  maksimize edildiğini 
ifade  eder. Aşağıda (şekil: 7) 'arzu edilen ödeme' ve 'tüketici fazlası' 
geometrik olarak açıklanmaktadır109. 

105 Ibid.,  8.10. 
106 Ibid.,  s. 12. 
107 R.N.Mc KEAN, "The Use of  Shadow Prices", S.B.CHASE (Ed:) Problems  in  Public 

Expenditure  Analysis,  Washington D.C., Brooking Institution. 1968, ss. 33-77. 
108 D.W.PEARCE, op.cit.,  ss. 18-23. 
109 Ibid.,  s. 19. 
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Herhangi bir malın, 'endüstri talep eğrisi' BN ve fiyatı  OJ iken bir 
yatırım projesi sonucunda marjinal maliyetinin MC, den MC2 ye düşe-
ceğini kabul edelim. Tam rekabet koşullarında bulunan endüstride den-
ge, D noktasında teşekkül edecek ve mahn fiyatı  OJ den OH'ye düşe-
cektir. Bu durumda tüketicilere 'arzu edilen ödeme' OBDE olur. Oysa; 

OBDE = OHDE + HBD dir. 

Yani arzu edilen ödeme OBDE (fayda)  ile fiili  ödeme OHDE (ma-
liyet) arasındaki fark,  tüketici fazlasına  HBD (net fayda)  ya eşittir. 
Fiyat OJ iken, arzu edilen ödeme OBCK, fiyat  OH iken arzu edilen öde-
me OBDE olmuştur. Arzu edilen ödemedeki değişme, KCDE dir. Bu 
miktarın içinden KFDE, ek maliyeti teşkil eder. Demek ki kazanılan 
net faydayı  gösteren FCD dır. Bu net fayda  kazancını gösteren FDC'de 
ikiye ayrılır110. 

(i) GCD 'tüketici fazlasını' 
(ii) FGD 'üretici fazlasının'  artışını verir. 
Eğer talep eğrisinin yaklaşık olarak doğrusal olduğunu varsayarsak, 

fazlanın  bir bütün olarak değişimini veren; 
110 Ibid.,  s. 18. 
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t i her birim 
«lektri k iç i n 

dNSF =1/2 CF.GD dir. dNSF == Net  sosyal  faydanın  artışı 
Tüketici fazlasındaki  değişmeyi veren ise; 

p = Fiyat 
dTF =1/2 (p,-p2) (q^-q,) dir. q = Miktar 

dTF = Tüketici  fazlası  artışı 

MARGLIN111 kamu yatırım projelerinin faydalarını  dörtlü bir tas-
nif  içerisinde ele alarak işlemektedir. 

(i) Toplam Tüketim 
Faydası: Bu herhangi bir 
projenin bireylerin ödeme ar-
zusu cinsinden değerlendiri-
len; toplam tüketimde, sağ-
ladığı artıştır. Örneğin bir 
kamu yatırımı ile OQo mik-
tarında elektrik üretiminde 
artış sağlanacaksa (Şekil: 8-a) 
projenin toplam tüketim fay-
dası bütün taralı alan ODEQ0 

dır. Yani talep eğrisi altında 
kalan tüketici fazlası  ve fiili 
ödemeler toplamına eşittir. 

elektrik miktarı 
(Şekil: 8/a) 

dC= P0DE + P 0EQ 00 = DEQ00 

Toplam  tüketim  faydası  — tüketici  fazlası  + fiili  ödemeler. 

(ii) Yeniden Dağıtım 
Faydası: Bu belli bir gurup 
yurttaş veya belli bir bölge-
nin sağladığı tüketim artışı-
dır. Toplam tüketim fayda-
sında önemli olan reel tüke-
tim artışıdır ve fiyat  tali 
değişkendir. Yeniden dağıtım 
faydasında  ise proje gelirleri 
doğrudan doğruya faydayı 
belirlerler. Kısacası projenin 
ürünlerini kullanan belli bir 
grubun elde ettikleri kazanç; 

elektrik m?k tor ı kendilerinin arzu ettikleri 
(Şekil: 8/b) 

111 Stephan MARGLIN, Public  Inveslment  Criteria  :Benefit  Cost  Analysis  for  Planned 
Economic  Grcmıth,  Lomden, George Allan and Unwin, 1967, s. 43. 



ödeme ile fiilen  ödedikleri miktar arasındaki farktır.  Varsayalım ki 
projeden yararlanacak belli gurup yurttaşa P 0 pazar fiyatı  yerine, P ( 

fiyatı  uygulanacak olursa (Şekil: 8b) deki taralı alan bu grubun yeniden 
dağıtım faydasını  gösterir. 

PjDEG = ODEQ0 - OP, GQ0 

Yeniden  dağıtım  faydası  = Arzu  edilen  ödeme  - Fiilen  ödenen 

(iıı) Erdemli îstek Faydası (Merit-Wants Benefits): 

Bu bir kamu projesinin belli bir tüketim malına veya hizmetinin 
ürünlerine yaptığı nicel katkıdır ve bu katkı kamu politikasını sapta-
yanlarca, mahn ya da hizmetin değerinin, bunların piyasa fiyatının  da-
yandığı bireysel arzu edilen ödemenin üstünde saptanmasından doğ-
maktadır. Örneğin devletçe ilk öğretim öğrencilerine sağlanacak sütün, 
sosyal faydası  piyasa fiyatının  üstünde bazı primler saptanarak ölçüle-
bilir. Bu 'erdemli istek faydası'  da, rekabetin olduğu bir pazarda, pazar 
fiyatının  marjinal toplam tüketim faydasını  belirlemesi gibi, politika 
saptayıcısı tarafından  konulan pirimler tarafından  belirlenir. Diyelim 
ki sütün pazar fiyatı  5 T.L. olsun, politika saptayıcısı ise (pazar fiyatı  -)-
erdemli istek faydası  = 7.5 T.L) hesaplamış olsun; bu takdirde saptanan 
prim 2.5 T.L. dır. Eğer proje ile yılda 1.000.000.000 litre süt sağlanacak-
sa; 

1.000.000.000 X 2.5 = 2.500.000.000 T.L. 

bu projenin toplam erdemli istek faydasıdır. 

(iv) Kendi-kendine yeterlik faydası:  Bu faydadan  ne anlaşıldığı, 
kendi kendine yeterlikten ne anlaşıldığına bağlı olarak değişir. Eğer dış-
ticaret-dengesi kendi-kendine yeterliğin bir ölçütü olarak alınırsa, bu 
fayda  şu üç hususun toplamı biçiminde anlaşılır: 

(i) Projenin  mümkün  kıldığı  ihracatın  değeri  ve 

+ (ii) Projenin  ikame  ettiği  ithalatın  değeri  toplanır. 

— (iii) Projenin  gerektirdiği  ithalatın  değeri  çıkartılır. 

Örneğin, bir tıp fakültesinin  açılması veya tıp eğitiminin kalitesinin 
yükseltilmesi için yeni yatırımların yapılması halinde yurt dışına tıp 
tahsili için gidecek öğrenciler veya yurt dışında tedavi olacaklar için har-
canacak döviz tasarruf  edilir. Yabancı öğrencilerin getirecekleri döviz 
kazanılır. Yalnız makina ve teçhizat ve öğretim kadrosunun yetiştiril-
mesi için harcanacak döviz miktarı düşülmelidir. 

/ 
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Bu faydaların  belli amaçlara tekabül ettiği hususu açıkça görül-
mektedir. MARGLIN sonradan A.K.SEN ve P. DASGUPTA ile birlikte 
yazdıkları yeni kitapta; Maliyet-Fayda Analizinin, amaçlarını şöyle 
saymaktadır112. 

(i)  Toplam  tüketim, 
(ii)  Gelirin  yeniden  dağılımı, 

(iii)  Milli  gelirin  büyüme  hızı, 
(iv)  İstihdam  düzeyi, 
(v)  Kendi-kendine  yeterlik, 

(vi)  Erdemli-istekler. 

b) Tüketici  Fazlası  ve  Faydanın  ölçülmesi: 

Yukarıda sosyal faydayı  ölçmek üzere refah  iktisadının bir ölçütü 
olan 'arzu edilen ödemenin' kullanıldığına dikkati çekmiştik. Arzu edilen 
ödeme, toplam tüketici faydasına  ulaşmamızı sağlar. Arzu edilen ödeme 
kavramının çağrışım yaptığı diğer kavram tüketici fazlasıdır.  Tüketici 
fazlası  bize kabaca net sosyal faydayı  verir. 

Yarsayahm ki yeni 
bir hidro - elektrik sant-
ralının açılması dolayı-
sıyla elektriğin fiyatın-
da P'den Pj'e bir düşüş 
oldu. (Şekil :9) Bu du-
rumda tüketici fazlası 
DPR den DPjR/e yük-
selir. Tüketici fazlasın 
daki artış iki bölüme ay-
rılabilir113. 

f  iya t 

mifctcr 

PP,RR1=PP1SR+RSR1 

(i) Maliyetten ta-

(Şekil: 9) sarruf  edilen bölüm: 
PP,SR dikdörtgeni; PPj in orijinal OQ miktarı ile çarpılması ile elde 
edilir. 

(ii) SRRj tüketici fazlası  : Q Q, miktarındaki ek elektriğin P, 
fiyatından,  yeni tüketiciler tarafından  tüketilmesini ifade  eder. 

112 S. MARGLIN-A.K. SEN-P. DASGUPTA; Guidelines  for  Project  Evaluation,  Vienna, 
UNIDO, 1972, ss. 27-35. 

113. E. J . MISHAN, Elements  of  Cost  Benefit  Analysis,  op.cit., ss. 25-31. 
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Maliyetten tasarruf  edilen bölüm; PP,SR tüketici fazlası  artışının 
ancak bir bölümüdür. Buna rağmen, Maliyet-Fayda Analizi kısmî ol-
duğundan; yani fiyatın  P den Pj'e düşmesi durumunda diğer mallardan 
da satın alınacağını dikkate almadığından, maliyetten tasarruf  edilen 
bölüm 'minimum fayda  tahmini' olarak kabul edilir114. Bir başka deyişle 
herhangi bir projenin doğuracağı 'minimum fayda'  miktarını verir. 

Sosyal refah  artışlarının 'fazla'  ( = tüketici -(- üretici) kavramıyla 
ölçülmesinin temelinde yatan, bir sosyal refah  fonksiyonunun  varlığının 
kabulüdür. Bu sosyal refah  fonksiyonunun  kabulü ise tartışmalı bir ko-
nudur. 

HARBERGER bu tartışmalara son vermek ve tüketici fazlasını 
sosyal refah  fonksiyonunun  bir değişkeni olarak kullanarak sosyal re-
fah  artışlarını ölçebilmek için üç önemli postula sunmuştur115. Bunlar: 

(i) Herhangi bir birim mabn, rekabetçi talep fiyatı;  o biri-
min, talep eden açısından değerini ölçer. 

(ii) Herhangi bir birim malın rekabetçi arz fiyatı,  o malın arz 
eden açısından değerini ölçer,. 

(iii) Herhangi bir faaliyetin  (proje, program veya politika) 
bir grubun (örneğin bir ulusun üyelerine sağladığı fayda 
ve maliyetler normal olarak hangi birey veya bireylere 
sağladığı araştırılmaksızın, toplanmalıdır. 

Bunlardan üçüncüsü tüketici fazlası  ile ilgilidir, ve HARBERGER 
rekabet maliyetinin üzerinde kalan tüketici ile üretici fazlalarının  mak-
simize edilmesine dayanan ve gelir dağılımı karşısında tarafsız  kalan bir 
sosyal refah  fonksiyonunun  kabulünü istemektedir116. Şöyle ki: 

Maksimum W = TR + S - (TC-R) W = Net  iktisadi  refah 
TR = Toplam  varidat 
S = Tüketici  fazlası 
R = Marjinal  üstü  rant 

(inframarginal  rent) 

Üretim faktörleri  arzının tamamen elastik olduğunu varsayarsak, mar-
jinal üstü rant »ıfır  olur ve net refah  kazancını bize veren; 

W = TR + S - TC olur. 
114 Ibid.,  ss. 25-31. 
115 A.C. HARBERGER, "Three Basic Postulates for  Applied Welfare  Economics: An 

Interpretive Essay", J.E.L.  Volume IX, Number 3, Sep. 1971, ss. 785-797. 
116 A.T. PEACOCK-C.K. ROWLEY, Welfare  Economics,  London, Martin Robertson, 

1975, s. 59. 

42 



HARBERGER bu yukarıdaki sosyal refah  fonksiyonunu;  fazla  kavramı-
nı genel denge içerisinde ele alacak biçimde geliştirmiştir'17: 

Burada Dj, i faaliyetinde  marjinal sosyal faydamn  marjinal sosyal ma-
liyet üzerinde kalan kısmını, X4 aynı faaliyette  söz konusu olan birim 
sayısını ve Z ise politika değişkenini temsil eder. HARBERGER refah 
değişmesini bu değişkenler yardımıyla saptamaya çalışmaktadır. 

Yalnız dikkat edilmesi gereken husus; 'tüketici fazlası'  kavramı 
'ticari kârlılık' ile 'sosyal kârlılık' arasındaki farkı  doğuran üç faktörden, 
ancak birisidir. Diğerleri de; Maliyet-Fayda Analizinde dikkate alın-
malıdır. Bu üç faktör118. 

(i) Tüketici fazlası, 

(ii) Yeniden dağıtıma ilişkin öncelikler, 

(iii) Dışsal ekonomilerdir. 

Her üç faktörü  de Maliyet-Fayda Analizine katabilmek için yaklaşık 
nicel değerlerini saptamak mümkündür. Bunun için yukarıdaki sıraya 
uygun olarak (i) arzu edilen ödeme ölçütü (ii) yeniden dağıtım katsayı-
ları (iii) gölge fiyatlar  kullanılabilir. 

Buraya kadar tüketici fazlasının  analitik anlatımında hep tüketici 
fazlalarmdaki  değişmeleri fiyatlardaki  değişmelerle açıklamaya çalıştık. 
Şimdi 'tüketici fazlasını'  etkileyen, fiyat  dışındaki faktörleri  incelemeye 
geçelim. Bunlar119: 

(i) Nüfusun  hacmi 

(ii) Adam başına gelir 

(iii) Zevklerdeki değişmelerdir. 

Bunlar talep eğrilerinin yer değiştirmesine neden olan faktörler  olup, 
yatırım projelerinin müstakbel ürünlerine olan talebi değerlendirmede 
dikkate alınmalıdır. 

Örneğin Türkiye'de gelir dağılımındaki değişmeleri saptamak güç 
olmakla birlikle; adam başına gelir yükseldiği ve nüfus  çoğaldığı için ve 
üstün bir mal olması bakımından zevkler lehine değiştiğinden, yüksek 

117 A.C.'HARBERGER,  Op.cit.,  ss. 785-797. 
118 S.MARGLIN, A.K.SEN, P. DASGUPTA; Op.cit.,  ss. 23-24. 
119 E.J . MISHAN, Cost-Benefit  Analyais,  Op.cit., s. 46. 
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öğrenim talebinde, tüketici fazlasının  ilke olarak zaman içerisinde, art-
tığını söyleyebiliriz. Yani iktisadi büyüme süreci içerisinde, bazı mallara 
olan talep artmakta, daha büyük tüketici fazlaları  doğmaktadır. Fakat 
asıl önemli olan; bu artan tüketici fazlalarının,  daha büyük sosyal fay-
daları temsil etmeleridir. Bugün için sosyal kârlılık bakımından pek ya-
rarlı görünmeyen yatırımlar, yarınki talep kaymaları göz önünde tutu-
lunca kârlı gözükmektedir120, özellikle yüksek öğretim gibi üstün mal 
nitelikli yatırımlarda bu husus göz önünde tutulmahdır. İşaret etmek ge-
reksizdir ki aşağılık mallarda tüketici fazlası  iktisadi büyümeye paralel 
olarak daralmakta ve bu mallar giderek daha düşük bir sosyal faydayı 
içermektedir. 

Tüketici fazlası  için bir başka test daha vardır: Diğer şeyler sabitken, 
diğer malların fiyatlarının  değişmemesidır. Çünkü bir mala olan talep, 
kendi fiyatına  (Px), diğer malların fiyatlarına  (Py, P z . . .) ve toplam reel 
gelire (M) bağlıdır121: 

X = F (Px , P y , P„ M) 

Burada eğer (M) in sabit kaldığı varsayılırsa P y ve Pz 'nin yalnızca 'ika-
me etkisi' meydana getiren değişkenler olduğu açıktır. (M) ın değiştiği 
varsayılırsa P y ve P_ hem 'gelir' hem de 'ikame' etkisi doğurur. 

Burada yüksek öğretim karma malı için bir parantez açmak gerekir: 
Yüksek öğretim karma malını ikame edecek mallar yok denecek kadar 
azdır. Fakat üstün bir mal olması nedeniyle toplam reel gelire karşı du-
yarlı olduğu muhakkaktır. Yani yüksek öğretim talebinin 'çapraz elas-
tikiyeti' düşük fakat  'gelir elastikiyeti' yüksektir. 

c.  Tüketici  Fazlası  Kavramının  Eleştirisi: 

Faydaların arzu edilen ödeme cinsinden tanımlanmasından dolayı, 
Maliyet-Fayda Analizi 'fazlaların'  genişliğini, refah  artışları göstergesi 
olarak kullanmaktadır. Bu nedenle tüketici fazklarına  yöneltilen eleş-
tiriler; aynı zamanda Maliyet-Fayda Analizinin temellerini de eleştir-
mektedir. Aynı husus 'tazminat testinin' eleştirileri için de geçerlidir122. 

Bu eleştiriler şu üç bölümde toplanabilir123: 

(i) Birinci olarak; tüketici fazlasının  hesabı için yukarıda verilen 
formül; 

dC = 1 /2 ( P l - p2) (q2 - q,) 

120 E.J . MISHAN, Elemenle  of  Cost-Benefit  Analysis,  Op.cit., s. 37. 
121 Ibid.,  s. 29. 
122 D.W. PEARCE, op.cit.,  s. 21. 
123 Ibid.,  a. 21. 
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doğrusal bir talep eğrisi için söz konusudur. Oysa gerçekte iki fiyat  dü-
zeyi arasındaki talep eğrisinin alacağı biçim hakkında bir kesinlik yok-
tur. Doğrusal olarak kabul edilmesi, ancak yatırım projelerinin doğu-
racağı fiyat  değişmelerinin çok küçük olması durumunda mümkündür. 
Aksi halde doğrusallık kabulü, yatırım projelerinin sosyal kârlılığını 
hesaplamada sapma yaratır. 

(ii) İkinci olarak (Şekil: 6) da gösterilen ve Marshall'm tüketici 
fazlasını  saptamada kullandığı üçgen ölçütünün geçerliği; ancak gelirin 
marjinal faydasının  sabit kaldığı varsayımının kabulü ile mümkündür. 
Bu durumu da, fiyat  değişikliği o kadar küçük olur ki; gelirin marjinal 
faydası  değişmez diye savuşturmak mümkündür. Eğer gelirin marjinal 
faydasında  anlamh bir değişme olmuşsa o zaman HICKS'm124 tüketici 
fazlasını  ölçmede kullandığı dört yaklaşımdan birine başvurmak zorun-
dayız. Aslında MISHAN'ın Maliyet-Fayda Analizini, 'tazmin edici de-
ğişmelerin' (Compensating variations: CY) cebrik toplamı olarak tanım-
lamasının125 nedeni budur. İşte burada, teori ile uygulama arasında kop-
mayı meydana getiren neden ortaya çıkmaktadır. Gelirin marjinal fay-
dasının sabitliğinin tartışmalı olması nedeniyle uygulamada tüketici 
fazlasının  ölçülmesi hususu bazı Maliyet-Fayda Analizlerinde ihmal edil-
mektedir. Yani teori ve pratik tüketici fazlası  konusunda birbirlerinden 
ayrılmaktadır126. 

(iii) Üçüncü olarak, LITTLE'in127 iddiasına göre tüketici fazlası 
kavramı 'yararsız bir teorik oyuncak'tan başka bir şey değildir. Çünkü 
talep eğrisi kısmîdir ve yatırım projesinin diğer malların fiyatlarına  et-
kisini, dikkate almamaktadır. Oysa inceleme konusu yatırım projesinin 
hesaba katmadığı alanlarda; bu yatırım dolayısiyla 'fazlalar'  da değiş-
meler olabilir128. 

(iv) Dördüncü ve son bir eleştiri ise HICKS-KALDOR 'tazmin il-
kesini' içermektedir. Bilindiği gibi statükonun değişmesinden kazançlı 
çıkacakların elde edeceği yarar, zarar edeceklerin kaybını aşıyorsa ve bu 
zarar fiilen  ödenebilecekse, bir 'potansiyel pareto iyileşmesi' söz konusu-
dur129 . Bu tazmin ilkesinin en olumsuz yanı; zararların fiilen  ödenmesini 
mümkün kılacak bir mekanizmanın bulunmamasıdır. Örneğin yeni üni-

124 J .R. HICKS, Revision  ofDemand  Theory,  London, Oxford  U.P. 1956, (ch. XVIII.) 
125 EJ.MISHAN, Elements of  Cost-Benefit  Analysis, op.cit.,  s. 18-24. 
126 D.W. PEARCE, Op.cit.,  s. 22. 
127 I.M.D. LITTLE, Op.cit.,  s. 180. 
128 D.W. PEARCE, Op.cit.,  s. 22. ^ 
129 E.J. MISHAN, Op.cit.,  s. 153. 
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versitelerin açılması dolayısiyla yapılan yatırımlarda mezunların, ya-
tırımları finanse  eden vergi mükelleflerinin  zararlarını ödemeleri, ne söz 
konusudur ne de mezunlar isteseler bile böyle bir ödeme mekanizması 
mevcuttur. Kaldı ki SCITOVSKY'e göre teorik olarak, bu tazminatın 
ödenmemesi durumunda, değişiklikten zarar görenlerin kazançlı çıkan-
lara rüşvet vermeleriyle -tazmin etmek de aynı anlama gelir- tekrar eski 
duruma dönüş söz konusudur130. Bu durumda, potansiyel -Pareto_iyi-
leşmesi kavramının işlerliği ve uygulanabilirliği bir hayli kuşkulu ol-
maktadır. 

Buraya dek Maliyet-Fayda Analizinin teorik temellerini ve bunlara 
yönelen eleştirileri gözden geçirdik. Şimdi bu analitik yaklaşımın, işle-
yişini bir başka deyişle karar alma mekanizmasını incelemeye başlaya-
lım. Çünkü Maliyet-Fayda Analizi eksik de olsa; sosyal faydanın  ya da 
milli yararın nicel değerini saptamaya yönelmiş; belli bir işlerliği ve uy-
gulanabilirliği olan, bir karar alma tekniğidir. 

C. Yatırım ölçütü: 

a. Yatırım  Üzerine  Genel  Düşünceler  : 
I I 

ARROW, yatırımı131, "almaşık  verimli  kullanımları  olan  mevcut 
kaynakların  belli  bir  faaliyete  tahsisi  ve  bu faaliyetin  faydalarının  gele-
cekte  zaman  içerisinde  elde  edilmesidir.  Bu faydalar  mal  ve  hizmet  üre-
timi  biçiminde  oluşurlar"  sözleri ile tanımlar. 

Buna göre bir yatırımın maliyeti; tahsis edilen kaynakların, başka 
bir faaliyette  kullanımı halinde sağlayabileceği faydadır132. 

Yatırımların değerlendirilmesinde; ana sorun, konunun zaman bo-
yutunu içermesidir. Bu husus MARSHALL-FISHER-KEYNES133  gibi 
yatırımların değerlendirilmesine katkıda bulunan büyük iktisatçıların 
da çabalarıyla; belli ölçüde çözülebilmiş, çetin bir sorundur. Çünkü ya-
tırımların faydaları  gelecekte birbirlerinden kopuk olarak farkh  zaman-
larda oluştuğu gibi; yatırımın maliyeti de başka bir dönemde ortaya çı-
kar. 

130 T. SCITOVSKY, "A note on Welfare  Propositions in Economics", R.E.S. Number 
2 (1941) ss. 77-88. 

131 K.J . ARROW, "Criteria for  Social Investments" ( J . BOWMAN et al, Readings  in  the 
Economics  of  Education,  Paris, UNESCO 1968, ss. 869-879. 

132 Ibid.,  s. 869. 
133 J.M. KEYNES, The  General  Theory  of  Employmenı,  Interest  and  Money,  London, 

Mac Millan, 1949, ss. 135-146. 

46 



Faydaları toplayabilmemiz için; farklı  zamanlarda ortaya çıkan 
faydalar  arasında bir değişim haddi saptamamız gerekmektedir. Yani 
bu değişik dönemlerin faydalarına,  farkh  ağırlıklar verilmelidir. Maliyet-
ler için de aynı şey söz konusudur. 

Burada akla gelen ilk ihtimal, bütün faydaların  dönem gözetmeksi-
zin; basit toplamını elde etmek veya bir başka deyişle şimdi ve ileride 
meydana gelecek bütün faydaları  eşit olarak ağırlıklandırmaktır. AR-
ROW'un işaret e' tiği gibi bu yol, iki nedenden ötürü sakıncalı bir yön-
temdir134. 

(i) Birinci neden, 'zaman tercihi'dir. Bilinen bir gerçektir ki; hangi 
bakımdan veya açıdan olursa olsun eşit miktardaki şimdiki faydalar 
gelecekteki faydalara  tercih edilirler. Özellikle aradaki zaman boyulu 
uzadıkça bu tercih şiddetlenir. 

(ii) ikinci neden 'fırsat  maliyeti'dir. Bu husus zaman tercihi gibi 
bir değer yargısından uzak olarak teknik etkinliğin (technical efficiency) 
değerlendirilmesidir. Bu ikinci neden belli miktar yatırımın, başka kul-
lanımları ile karşılaştırıldığında, farklı  miktar faydalar  oluşturacağının 
bilinmesinden doğmaktadır. Bunun için, mevcut kaynakların almaşık 
yatırımlara tahsisi halinde; gelecekte doğuracağı faydaların  halihazır 
değerlerinin karşılaştırılması gerekmektedir. 

Daha sonraki 'karar alma kuralları' başlığı altında bu iki nedenin 
nasıl formüle  edileceğini göreceğiz. Şimdi kısaca sosyal yatırımlara de-
ğinelim. Sosyal yatırımlar da ürettikleri sosyal mal türüne göre sınıflan-
dırılabilirler135. örneğin, bazı yatırımların ürettikleri mal v e hizmetler, 
salt sosyal mallar oldukları için fiyatlandırılmaları  mümkün değildir. 
Pazar mekanizmasını zaafa  uğratırlar. Bazı sosyal yatırımların fayda-
larını fiyatlandırmak  mümkündür; fakat,  erdemli mal sayıldıkları için 
bundan vazgeçilir. Bazı sosyal yatırımların faydaları  kısmen fiyatları  -
dırılabilir; bunlar karma mallardır ve yüksek öğretim bunlardan biridir. 

6. Karar  Alma  Kuralları: 

Bu konu kamu yatırım ölçütlerinin temelini oluşturur. Bilindiği gibi, 
sosyal ve kişisel kârlılık iki ana nedenle birbirlerinden ayrılırlar: Birin-
cisi yatırımların faydalarının  saptanması; ikincisi ise, zaman tercihi ile 
ilgili seçimdir. Yatırımların sosyal faydalarının  saptanmasında; kişisel 
kârlılık analizlerinde dikkate alınmayan şu üç öge (tüketici fazlası  + 

134 K.J. ARROW,  op.cit.,  ,ss. 869-880. 
135 Ibid. 

47 



dışsal ekonomiler yeniden dağıtım öncelikleri) hesaba katılır. Ayrıca 
sosyal v e kişisel iskonto hadleri (zaman tercihleri) birbirlerinden farklı-
dır. Bu iki ana sapmayı nedenleri ile ilk ortaya koyan PIGOU'dur136. 

Şimdi kısaca bu çeşitli kamu karar alma kurallarını gözden geçire-
lim. Bu karar alma kurallarını üç bölümde toplamak mümkündür137. 

(i) Kaba yatırım ölçüleri. 
(ii) Halihazır değer (present value) 

(iii) îçsel getiri haddi. 
(i) Kaba Yatırım Ölçütleri: 

Bunları da aralarında iki gruba ayırabiliriz. 

1. Kaba göstergeler: 

Birincisi basit toplam faydanın  maliyeti aşmasıdır. 

î b, > E C, , (B > C) 
t = o t —o 

İkincisi basit toplam faydanın  maliyete oranının l'den büyük ol-
masıdır. 

n 

E b t 

E Ct 
t - 0 

2. Kaba Ölçütler: 

Bunlar 'kesin dönem', 'geriye ödeme dönemi' ve 'net ortalama ge-
tiri haddi'dir138. 

2.1. Kesin Dönem (Cut-off  Period): 

Bu belki de bilinen en kaba fakat  çok kullanılan bir yatırım ölçü-
tüdür. Bu ölçütün kullanılmasının nedeni; gelecekte özellikle 'risk', 'be-
lirsizlik' veya 'yeniliklerin' ortaya çıkabileceği endişesi ile 3-5-10 yıllık 
bir dönem saptayıp bu dönem içerisinde getirişi en yüksek olan projeyi 
seçmektir. Bu yolun zaafı,  kuruluş dönemi uzun ve ilk yılları pek kârlı 
olmayan projelere karşı pek geçerli olmayan bir sapma yaratmasıdır. 

136 A.C. PİGOU, op.cit.,  s. 131-136. 
137 E.J . MISHAN, Cost-Benefit  Analysis,  op.cit., ss. 170-198, 
138 Ibid.,  ss. 171-172. 
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Örneğin biri termik, diğeri hidrolik iki elektrik santralı projesi ara-
sında bir seçim yapılması istensin. 'Kesin dönem' t = 10 yıl saptansın, 
b'ler yıllık üretimin parasal değerini göstersin; Ct halihazır maliyeti tem-
sil etmektedir. 

(Ct=o)ter = (^t-o)tıld 

10 10 
E b t = B t e r > E b t = B h i d 

ise; termik santral hidroliğe tercih edilir. Yalnız t = 20 yıl olsaydı tersi 
de olabilirdi. 

2.2. Geri Ödeme Dönemi (Pay-off-Period)  Ölçütü: 

Bu ölçütün mantığı karar almada gelişi güzel bir 'kesin dönem' 
saptanacağına; projeleri geri ödeme dönemleri açısından sıralamak ve 
geri ödeme dönemi en kısa olanı seçmek anlamındadır. 

Geri ödeme getiri haddi (pay-off  period rate of  return) diye anılan 
kavram, aynı yöntemin bir başka yaklaşımıdır139. 

Yine termik ve hidrolik santral projeleri arasında bir seçim yapıl-
ması istensin: ^ 

(Ct)ter = (Ct)hid 
12 15 

E b t = (C t) t e r , E b t = (C t )h i d 

t=o t=o 

(t = 12) t e r < (t = 15)h i d ise; 

geri ödeme dönemi daha kısa olduğundan termik santral tercih edilir. 
2.3. Ortalama Getiri Haddi (Average Rate of  Return) 
Bu ölçüt bir yatırımın yarattığı bütün faydaları  göz önüne almada 

kullanılan en basit yaklaşımdır. Ortalama getiri haddinin hesabında bü-
tün getiri rakamları oldukları gibi alındığından bu yaklaşım hesaplama-
ya giren bütün rakamların belirsizlik açısından düzeltilmiş olduğunu zım-
nen kabul eder. 

Bu yöntemde asıl değişkenler, yatırım projesinin ürelken ömrü ve 
ürettiği gayri safi  faydanın,  parasal değeridir. Bu ölçütte maliyetler he-
saplamaya girmez. Bu nedenle ancak başlangıç maliyetleri aynı iki proje 
arasındaki seçim için anlamlı sonuç verir. Yine örneğimize dönersek: 

139 E.J. MISHAN, Elements  of  Cost-Benefit.  . ., s. 113. 
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? b t = (B)h i d > Z b t = (B) t e r ve 
t = o t = o 

(Ct-o)hid = (C t=o)ter İse 
> o I u r s a 

t =50 t =30 
hidrolik santral tercih edilir. Zaten aranan hangisinin yıllık ortalama ge-
lirinin yüksek olduğudur. 

2.4. Net Ortalama Getiri Haddi (Net Average Rate Of  Return): 

Yukarıdaki sonuç; yalnızca pozitif  faydaların  toplamından türetil-
diğinden 'gayri safi  ortalama gelir' diye de tanımlanabilir. Gerçekten 
ortalama net geliri elde edebilmek için maliyet lerin çıkartılması gerekir140. 
Burada değişkenler; projelerin üreteceği fayda  toplamı, projelerin üret-
ken ömrü ve maliyetlerdir. 

50 50 I l 30 30 

Z b t - Z c, (  J Z b t - Z 
t -o t -o / < \ t=o t = 

t = 5 0 Jhid { t = 3 0 

. .1 
ise termik santral tercih edilir. Zaten araştırılan; yıllık ortalama net 
getirinin hangisinde yüksek olduğudur. 

(ii) Halihazır Değer Ölçütü: 
Yatırım projelerinin iki çeşit ömürleri vardır: Birincisi, fizik  ömür-

leri; ikincisi ise, iktisadi ömürleri. Bizim ilgilendiğimiz bu ikincisidir. 
Özellikle yatırımların iktisadi ömürleri içerisinde meydana getirdikleri 
fayda  ve maliyetlerin bugünkü değeri ile ilgiliyiz. Yukarıda açıkladığımız 
iki nedenden ötürü; (i) Fırsat maliyeti (ii) zaman tercihi. 'Zaman tercihi 
sorunu' bizi zorunlu olarak 'sosyal iskonto haddi' saptanmasına götürür. 
Bunun rasyoneli ise; toplum veya bireyin, halihazır fayda  veya maliyet-
lere, gelecekteki fayda  ve maliyetlere bakışla daha büyük önem vermesi 
veya tercih etmesidir. Eğer iskonto haddi uygulanması kabul edilirse; 
halihazır yarar ve maliyetler arasındaki farkın  maksimum kılınması için 
kaba karar alma kurallarının amaca uydurulması gerekir141. 

Gayri safi  halihazır faydanın  değerini GHD (B), gayri safi  halihazır 
maliyetlerin değerini GHD (C) göstersin. Buradan net halihazır fayda 
değeri elde edilir: 

140 Ibid.,  s. 115. 
141 D.W. PEARCE; Op.cit.,  s. 34. 
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GHD (B) - GHD (C) = NHD (B) 
bir başka deyişle; 

t=n b , <-n C, 
E . \ Z buradan, 

t ==o (1 + 1 ) t — o (1 + ı ) 

( n = NHD (B) bulunur. 
t = o ( l+l) 
Buraya kadar değinmediğimiz (i) ile ifade  edilen bir 'sosyal zaman 

tercihi haddine' baş vurmuş oluyoruz; 'Sosyal zaman tercihi iskonto 
haddini' ileride bağımsız olarak ele alıp inceleyeceğiz. Böylece karar or-
ganının bu ölçütte uygulayacağı  kurallar ortaya çıkıyor demektir142. 

(i) Eğer elde karar verilecek tek proje varsa ve NHD (B) > O ise; 
bu proje sosyal bakımdan, kârlıdır. 

(ii) Eğer elde almaşık iki proje varsa bu durumda NHD (B) en yük-
sek olan tercih olunur. 

Yalnız göz önünde tutulması gereken husus buraya dek herhangi 
bir bütçe sınırlamasından bahsedilmemiş olmasıdır. 

— Eğer bütçe sınırlaması yalnızca bir dönem için söz konusu ise bu 
durumda en doğru yol projelerin Maliyet-Fayda oranlarına göre sıra-
lamaya sokulmasıdır. Yani NHD (B) /Kt oranı göz önüne ahnmalıdır. 
Bu durumda K, bütçe sınırlamasının söz konusu olduğu döneme ilişkin 
maliyet tutarıdır. 

— Fakat sermayenin tayınlanması birden çok dönem için söz ko-
nusu ise; bir çözümü yoktur. Yine toplu NHD (B) nın maksimum kılın-
ması amaç olmakla birlikte programlama tekniklerinin kullanılması 
gereklidir143. 

Net halihazır değer NHD (B) kuralı; Maliyet-Fayda Analizindeki, 
en güvenli yaklaşımdır. Fakat yaklaşımın kendi özellikleri burada bit-
memektedir. Bu NHD (B) kuralının türü kişiliğine özgü özelliklerini, 
şu üç noktada toplayabiliriz144: 

(1 °) Bu kuralın araştırdığı net halihazır değerin miktarı; yatırımın 
fayda  akımı belli iken uygulanacak iskonto haddine bağlıdır. Örneğin bir 
yatırımın net yarar akışı (100, 0, 150) olsun, eğer % 1 lik iskonto haddini 

142 İbid.,  s. 34. 
143 İbid.,  s. 34. 
14 E.J. MISHAN, Cost-Benefit  Analysis, op.cit.,  . 1 . 
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kullanırsak NHD (B) 48'deıı biraz az; eğer % 50'lik bir iskonto haddi 
uygulanırsa NHD (B) - 33 1 /3 bulunur. Kısacası NHD (B) kuralı iskonto 
haddine (i) karşı çok duyarlıdır. 

(2°) Hangi yatırımın yarar akışının daha yüksek 'net halihazır 
değer' vereceğini, kullanılan iskonto haddi tayin eder. Fakat, eğer iki 
yatırımdan birisi, daha yüksek bir fayda  akımı meydana getiriyorsa; 
iskonto haddi ne olursa olsun o yatırım seçilir. Örneğin A (-90, 50, 60) 
ve (-100, 20, 30) ise A daima tercih edilir. Yalnız böyle bir mutlak üstün-
lük yoksa seçilen iskonto haddi NHD (B)yi belirler. 

örneğin A (-100, 0, 180) ve B (-100, 165, 0) ise eğer % l'lik iskonto 
haddi alınırsa A (NHD) = 76 ve B (NHD) = 63 bulunur ve A tercih 
edilir. Eğer % 50'lik bir iskonto haddi alınırsa A (NHD) = -20 ve B 
(NHD) = 10 bulunur ve B tercih edilir. Bu durum, aynı zamanda; A ve 
B nin net halihazır değerlerini eşit kılabilen ve 'sosyal iskonto haddi' 
diyebileceğimiz (i*) bir haddin varlığını da ortaya koyar. Bu sosyal is-
konto haddi % 1 ile % 50 arasında bir had olup şöyle bulunur: 

_ ı o o 100 + 1 6 5 
(l+i*)3 (1+i*)2 

i* = % 9 

NHD 

(Şekil: 10) aynı olayın geo 
metrik açıklamasını vermek 
tedir. Yalnız i* her iki yatı 
rımında (A ve B) net hali 
hazır değerleri 'eşit' ve 'po 
zitif'  olmaktadır. 

Ayrıca ia A nın i b B nin 
NHD nın sıfır  olduğu iskon-
to hadlerini vermektedir. Bu 
nedenle i a ve i b nin aslmda 

0 5 -w 'içsel getiri hadleri' olduğuna 
dikkat etmek gerekir. 

3°. Üçüncü ve son hu-
(Şekıi: ıo) g u g j s e y a t l r l m m büyüme pa-

tikası veri iken; yatırımların optimum olgunlaşma dönemini de (ges-
tation period), iskonto haddinin belirlemesidir145. Örneğin devlet or-
manlarda kesim yaşının veya Tekelin şaraplarının bekletilme süre-
sinin saptanması da bu hususu içerir. 

145 Ibid.,  a. 180. 
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V 

v, 

o 

c 

G 

Diyelim ki G0G ağaç-
ların değer olarak büyüme 
patikasını göstersin. Dikey 
eksen, 'net halihazır değeri', 
yatay eksen ise olgunlaşma 
dönemini vermektedir. Eğer 
sosyal iskonto haddi i* = % 
5 ise bu haddi göz önünde 
tutarak çeşitli iskonto eğri-
leri çizebiliriz. V, = 80 V2 

= 90, V3 = 100 olsun, bu 
net halihazır değerleri gelece-
ğe projekte eden iskonto had-
di i* = % 5 olup V.V,, V2V2 (Şekil: 11) 

V3 V3 eğrileri zaman içinde iskonto edilmiş halihazır değerleri yansı-
tır. OC ise toplam maliyeti vermektedir. V2 V2 eğrisinin G0 G büyü-
me patikasına teğet olduğu Q noktasının izdüşümünün 6.5 yıl oldu-
ğu görülür. Böylece sosyal iskonto haddi i* = % 5 kabul edildi-
ğinde optimum olgunlaşma süresi, 6.5 yıl bulunur. 

Net halihazır değer ölçütünü bitirmeden, ölçütü en iyi bir biçimde 
düzenleyerek formüle  eden MARGLIN'in146 yaklaşımına bir göz atahm. 

Eldeki tek projenin (X) olduğu ve bütçe sınırlamasının bulunmadığı 
basit bir çözümü düşünelim. Böyle bir projenin analizini aşağıdaki for-
mülle yaparız: 

Burada 
B x t = X projesinin t döneminde yarattığı gayri safi  fayda 
Cxt = X projesinin t döneminde doğurduğu gayri safi  cari masraf 

i = 'sosyal zaman tercihi haddi' (SZT) 
Kx = X projesinin kapital maliyeti (bir kere yapılacağı varsayılı-

yor) 
N = Amortisman dönemi, 
a = 'Kapitalin gölge fiyatı' 

Görüldüğü gibi formülün  soldaki ilk terimi, bir projenin yaratacağı 
marjinal sosyal net yararın değerini ve ikinci terimi ise marjinal sosyal 
fırsat  maliyetini oluşturur. 

146 S. MARGLIN, op.cit.  s. 54. 
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Yalnız burada salt bir ekonomik çözüm karşısında olduğumuzu 
sanmayalım. Gerek sosyal zaman tercihi, gerek paylaşım katsayılarının 
saptanması ve dolayısıyla kapitalin gölge fiyatı  konuları siyasal karar ve 
değer yargılarına açıktır147. Şimdilik bu konuları ileriye bırakarak 'içsel 
getiri haddinin' saptanmasına yönelelim. 

(iii) İçsel Getiri Haddi: 

Yukarıda (Şekil: 10) da NHD (B) sıfıra  eşit kılan i a ve i b nm aynı za-
manda 'içsel getiri haddini' (İGH) teşkil ettiklerine dikkati çekmiştik. 
Bir başka deyişle içsel getiri net halihazır değeri sıfıra  eşit kılan iskonto 
haddidir: İGH de NHD = O. Yalnız yatırımın, sosyal bakımdan kârlı 
olabilmesi için: İGH > borçlanma maliyeti (i) olması gereklidir. 

Aslında aynı sonuca MARGLIN'in yukarıdaki formülünden  de va-
rabiliriz. Yalnızca, formülün  özel bir hali, yani sıfıra  eşitlik söz konusu-
dur: 

İGH = r 

N 

E 
n=o 

B'n ' 
p + r r 

ve 
r > ı 

tan e = -

(Şekil: 12) 

EM' 
OM 

- a Kx = O 

olmalıdır. 

Buradan r içsel getiri 
haddini çekebiliriz. Yalnız 
içsel getiri haddi (r), net 
halihazır değer gibi bağımlı 
olmayıp bağımsız değişken-
dir. 

Yine büyüme patikası 
şeklini kullanarak 'içsel ge-
tiri haddini' geometrik ola-
rak saptamak mümkündür148. 
OC halihazır maliyeti versin, 
e açısının tanjantı içsel ge-
tiri haddini verir. 

OM = Yıllar 
EM' = Kâr 
MM' = Getiri 

147 Alan PEACOCK, "Cost Benefit  Analysis and Political Control of  Public Investment" 
Cost-Benefit,  Cosl-Effectiveness,  (J.N. Wolfe  Ed.) London, George Ailen, 1973. 

148 E.J . MISHAN, Cost-Benefit  Analysis, op.cit.,  s. 185. 
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Bir başka deyişle; (r) gelecekteki toplam getiriyi (MM') haliha-
zır maliyete (OC) eşit kılan haddir. G0 G eğrisi üzerindeki her nok-
tayı C ye birleştiren doğrunun yaptığı açının tanjantı bir içsel getiri 
haddi verir. 

c.  ölçütler  Arasında  Çatışma  ve  Çözüm: 

Yalnız bilindiği gibi 'içsel getiri haddi' (ÎGH) 'net halihazır değer' 
laraf'larmca  eleştirilmektedir. Hatta konuyu bütünüyle kapsaması ge-
reken bazı tarama-makalelerinde (survey articles) ya 'içsel getiri had-
dinden' pek bahsedilmemekte149 veya kısaca değinilse bile sakıncaları da 
sergilenmektedir150, ileri sürülen sakıncaları gözden geçirelim'51: 

1 ° İlk olarak birbirlerinin zorunlu almaşığı olan, aynı zamanda ola-
naksız projeler (mutually - exclusive projects) karşılaştırmasında (İGH) 
kuralında değişiklik yapılması gerekmektedir. Çünkü bu İGH ölçütü 
'eşit ömürlü' projeler içerisinde büyük sermaye yatırımları aleyhine 
sonuç vermektedir. Yani İGH yatırım hacmine karşı duyarh ve bu ha-
cimle ters orantılı olarak değişmektedir. NHD ölçütünün bu bakımdan 
bir sakıncası yoktur. 

2 ° İkinci olarak İGH aynı zamanda projelerin iktisadi ömürlerinin 
uzunluğuna karşı duyarh olup, kısa ömürlülerin getirilerini, uzun ömür-
lülerin getirileri karşısında abartmaktadır. 

3° Üçüncü eleştiri ise İGH formülünün  birden çok kökünün bu-
lunması ihtimalidir. Çünkü konu bir köklü kemiyet olup, kök almayı ge-
rektirmektedir. 

İlk iki sorunun çözümü için NHD ve İGH ölçütlerini birlikte kullan-
mak ve seçim yaparken her ikisini de göz önünde bulundurmak gerekir. 

Örneğin zaman itibariyle zorunlu almaşık iki proje söz konusu olsun 
bu üç dönemli (t0, t, , t2 ) yatırımların maliyetlerinin de eşit (-100) oldu-
ğunu kabul edelim: 

Çizelge: 1 

içsel getiri (B-K)/K (B-K)/K (B-K)/K 
TO T. T* haddi % 1 ile % 10 ile % 20 ile 

A -100 110 0 %10 9/100 0 -8 /100 
E; - ı o o 0 121 %10 19/100 0 -16/100 

Kaynak: E.J . MISHAN, Cost-Benefit  Analysis, op.cit.  s.  189. 

149 R. LAYARD, "Introduction", (R. LAYARD: Ed), Cost-Benefit  Analysis,  London, 
Penguin, 1972, ss. 9-70. 

150 D.W. PEARCE, op.cit.,  ss. 34-38. 
151 ibid.,  ss. 35-37. 
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Çizelge I. de içsel getiri haddi A ve B projeleri için değişmiyor; fa-
kat % 1, % 10, % 20 iskonto hadleri ile hesaplanan net-fayda,  maliyet 
oranının halihazır değerleri değişmektedir. Sorunun çözümü, tek sonuçlu 

değildir. Çünkü iskonto haddi: 
,N H ,D %1 < i < % 10 arasında 
''skonto «rfilmi»  ) 9 . j - j t» • 
y saptandığından B nın net 

xN halihazır değeri A dan bü-
yüktür: 

(B) 19 /100 > 9 /100 (A) 
f  Aynı durumu daha detaylı 

0 2(8* olarak (Şekil: 13) den de iz-

)0 

-19 

- 2 0 

00! o no \ 

(Şekil: 13) 

0 
-50 

- 100 
- 150 

HDIB-K) 

lemek olanağı var. Şeklin 
ortaya koyduğu gerçek; is-
konto haddi %0 < i < %10 
arasında —> B; % 10 < i 
< %20 arasında —> A tercih 
edilir. 

Üçüncü sorun olan 
birden çok 'içsel getiri had-
di' ile karşılaşmamız duru-
munda ise; çözüm kolay 
değildir. Ya da seçim sağ-
duyuya ihtiyaç göstermek-
tedir. Örneğin üç dönemli 
bir C yatırım akışının(-100, 
350, 400) ÎGH'nın iki kökü 
vardır: 

(Şekil: 14) 

r , = % 46 ve r2 = % 456. Yani NHD, bu r, ve r2'de sıfır  olmakta 
(Şekil: 14) dır. Fakat r, ver2 arasında NHD pozitiftir.  Burada sağduyu ile 
% 46 ÎGH olarak seçilebilir. Yine de üç veya daha çok ÎGH (r) nin 
bulunduğu çözümlerde seçim kolay değildir152. 

Yalnız 'net halihazır değer' ölçütü tercih edilse bile, iş burada bit-
memektedir. Çünkü 'net halihazır değer' ölçütünün çeşitli türlerinden: 

B'/K' # B'-K' ^ (B'-K')/K' 
B' = Halihazır  fayda 
K' = Halihazır  maliyet 

hangisinin gösterdiği sonuca itibar edilecektir? 
152 E.J . MISHAN, Cost-Benefit  Analysis,  op.cit., s. 192. 



Kaldı ki İGH'ni toptan reddetmek doğru değildir. Çünkü İGH (r) 
bir yatırım için karar almada çok değerli bir % yi verir. Genellikle karar-
organları % cinsinden düşünürler ve NHD'nin birçok ve mutlak rakam-
larla ifade  edilen çözümlerini pek anlamlı bulmazlar. Ayrıca % cinsinden 
ifade,  riskin kolayca düşünülmesine, 'duyarlılık analizi' yapılmasına yol 
açar. 

Kanımca karar organlarının, ÎGH'nin % cinsinden ifadesine  alışmış 
olmalarının nedeni; yatırımların etkinlik fırsat  maliyeti olan faiz  haddi-
nin de % cinsinden ifade  edilmesidir. Yani böylece bir karşılaştırma daha 
kolay olmaktadır. Yalnız, NHD in IGH ye üstünlüğünü kabul etmekle 
birlikle; projelerin hem NHD ve hem de ÎGH ölçütlerine göre değerlen-
dirilerek, sıraya sokulması, ancak ölçütler arasında bir çatışma olursa; 
NHD ölçütünün esas alınması, daha doğru olur. Bu durumda NHD üç 
biçiminin de (B'/K', B'-K', B'-K'/K') uygulanarak en az ikisinin önce-
lik tanıdığı projenin seçilmesi uygundur. 

D. Maliyet - Fayda Analizini Ticarî Kârlılık Analizinden Farklı-
laştıran öğeler: 

Yukarıda (B) şıkkında Maliyet-Fayda Analizinin mantığını ve karar 
alma kurallarını açıklamaya çahştık. Kanımca; Maliyet-Fayda Analizini, 
ticari kârlılık analizinden farklı  kılan; karar alma kuralları olmayıp; 
başvurduğu parametrelerin farklılığıdır.  Bu parametlerden önemli 
olanlarını aşağıda sunmaya çalışacağız. 

a. Sosyal  Iskonto  Haddi: 

Sosyal ve ticari kârlılık arasında farklılığı  yaratan öğelerden biri de 
sosyal iskonto haddi ile piyasa faiz  haddi arasındaki farktır153.  Maliyet 
Fayda Analizinin en önemli iki sorunu zaman içerisinde oluşan fayda  ve 
maliyetlerin saptanması ve ölçülmesi ile bunların bugüne taşınması için 
gerekli iskonto haddinin seçilmesidir. 

Sosyal iskonto haddinin (SlH) seçiminde dört çözüm vardır154. 

(i) Sosyal zaman tercihi (STZ) 

(ii) Sosyal fırsat  maliyeti (SFM) 

(iii) Bileşik çözüm (BÇ) 

(iv) Pratik çözüm; finansman  maliyeti: Devlet Tahvilleri faiz 
haddi. 

153 MARGLIN-SEN-DASGUPTA, op.cit.,  22-23. 
154 D.W. PEARCE, op.cit.,  ss. 40-49. 
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Mantıken de görülüyor ki bu dört haddin birbirine eşit olması ve 
elde tek iskonto haddinin (SÎH) bulunması bir mutlu tesadüftür.  Ancak, 
hiç olmazsa 'sosyal zaman tercihi' (SZT) ve 'sosyal fırsal  mali-
yeti' (SFM) açısından büyük bir rastlantının varolabileceğin! geo-

metrik olarak göstermek 
mümkündür. Bu olay (Şekil 
15 te) basitleştirilerek gös-
terilmektedir. Ct, t dönemin-
deki C t + ] , t + l dönemindeki 
tüketimi göstersin. TT' za-
man boyutlu, üretim ola-
nakları eğrisi olup eğimi; t 
döneminde vazgeçilen tüke-
timin (yani yatırımın) t +1 
döneminde yaratacağı tüke-
timi vermektedir. Bir başka 
deyimle; iki dönemin tüke-
timleri arasındaki dönüşüm 
haddi, yatırımın net verimlili-
ği tarafından  tayin edilir. SS' 
eğrisi ise Ct ve C t + ] tüketim-

(Şekil: 15) l er i bileşimleri arasında, top-

lumun kayıtsız olduğu noktaları temsil eder. Yani, SS' eğrisi dönemler 
arası sosyal kayıtsızlık eğrisidir. 

t döneminde KT kadar yatırım, ve OK kadar tüketim olduğunu 
varsayalım, t dönemindeki KT kadar yatırımın, t +1 döneminde yarat-
tığı tüketim MK kadardır. TT' eğrisinin eğimi yaklaşık olarak; 

= MK /KT, oysa 
MK = KN + NM ve (KN = KT) dir. 

. . . KT + NM KT NM 
TT egımı = ^ = _ + _ 

k = NM/KT ise, kapitalin net verimliliğidir. Yalnız kapitalin net 
verimliliği; yani 'getiri haddi' aym zamanda kapitalin 'sosyal fırsat  ma-
liyeti' dir. Toplum halihazır faydaları  gelecek faydalara  tercih ettiği için, 
bu oran l ' i aşmalıdır. Böylece şu biçim bir ifade  kullanmak mümkündür: 

MF (Ct) , , _ 
—-— = 1 -+- S = S S eğrisinin egımı 

MF (C t+1) 
S, gelecekteki tüketimle halihazır tüketim karşılaştırıldığında; halihazır 
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tüketime verilen ağırlıktır. Bir başka deyişle (s = SZT) yani s, sosyal 
zaman tercihidir. Buradan: 

s = SS' eğrisinin eğimi - 1 dir. 

Şimdi (şekil: 15) t e de açıkça görüldüğü gibi M noktasında her iki eğrinin 
birbirlerine teğet olması dolayısıyla eğimleri eşitlenmektedir. M nokta-
sında; 

k = s dir. 

Yani M denge noktasında -bazı basitleşlirici varsayımlar altında da olsa-
'sosyal zaman tercihi haddi' 'sosyal fırsat  maliyeti haddine' eşit olmak-
tadır. Kısaca, M nokl asında; 

SZTH = SFMH 
s = k dır. 

Bu durumda hangi haddin seçildiği sorun değildir. Böylece, 'sosyal is-
konto haddi' etrafındaki  değişik yaklaşımlar-sosyal zaman tercihi, sos-
yal fırsat  maliyeti, bileşik çözüm veya pratik çözüm-arasındaki anlaş-
mazlık çözülmüş olurdu. 

Ayrıca M noktasındaki denge durumunda K'L/OK büyüme haddi-
ni, KT/K'L ise kapital/output, oranını verir. 

Fakat bilinen nedenler dolayısiyla ekonominin M noktasındaki den-
gede bulunması çok zayıf  bir olasılıktır. Örneğin ekonomi (Şekil: 15) te, 
P noktasında bulunursa yetersiz yatırım durumu vardır. 

Şimdi bu dört yaklaşıma ve sınırlamalarına birkaç satırla değinelim: 

(i) Sosyal Zaman Tercihi Yaklaşımı: 

Bu argümanı ortaya koyup geliştiren PIGOU-DOBB ikilisidir155. 
Aslında bir ekonomide, zaman tercihinin en belirgin ve doğru gösterge-
sinin, piyasa faiz  haddi olması gerekir. Fakat aşağıdaki nedenler yüzün-
den piyasa faiz  haddi bu görevi yerine getiremez156. 

1. Belirsizlik ve Sermaye Piyasasının Mükemmel İşlememesi: Ge-
leceğin belirsiz olması nedeniyle; kredilerin içerdikleri riske göre çeşitli 
faiz  hadleri mevcuttur. Gelecek fiyatlar  bilinmediği için her faiz  haddi de 
belirsizlik içerir. 

2. Faiz Hadlerinin Para Politikası ile Etkilenmesi: 

Faiz hadlerinin SZT için kullanılmasına yöneltilen başka eleştiri de; 

155 M. DOBB, An Essay  On Economic  Groujth  and  Planning,  London, Routledge and Ke-
gan, 1960, ss. 15-28. 

156 R. LAYARD, op.cit.,  ss. 36-43. 
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faiz  hadlerinin hem reel hem de parasal güçleri yansıttığı, bu yüzden reel 
kaynak tahsislerinde kullanılamayacağıdır. 

3. Miyopluk: 'Salt zaman tercihi' 

Faiz hadleri bireylerin gelecekteki tüketimlerinin nispî değerine 
ilişkin 'exante' bekleyişleri yansıtır. Oysa bireyler gelecekteki tüketim-
lerinin sağlayabileceği tatmine, olduğundan daha az değer verebilirler. 
Yani bireyler bugünkü tüketimlerini gerektiğinden daha şiddetle tercih 
edebilirler: Eğer teleskopik yetenekleri yetersizse157. 

4. Gelecek Kuşakların Refahı: 

Faiz haddi, halihazır bireylerin veya ailelerin refahlarını  optimal kıl-
mada kullanılabilecek bir zaman tercihi göstergesi olarak alınacak olsa 
bile; gelecek kuşakların tercihlerinin bilinmemesi yüzünden, gerçek za-
man tercihini yansıttığı kuşkuludur. 

5. Tüketimin Dışsal Etkisi: (izolasyon Paradoksu) 

Bireyler kendi tüketimlerine, kendi varislerinin veya başkalarının 
ve onların gelecek kuşaklarının tüketiminden daha çok ağırlık verirler. 
Bu izolasyon paradoksundan ötürü; faiz  hadleri sosyal zaman tercihin-
den yüksek olup düşük-yatırıma neden olurlar. 

Dönemler  Arası  Fayda  Fonksiyonu  ve  SZTH  (s)nin  Hesaplanması  : 

Iskonto haddi (s)nin gelirin dönemler arası azalan marjinal faydasına 
dayandırılması; tüketimin marjinal fayda  fonksiyonunun  tahminini ge-
rektirir. Varsayalım ki bütün bireyler için aynı olan bir kardinal fayda 
fonksiyonu  U (C) var. Toplumun kardinal fayda  fonksiyonuna  varmak 
için yalnızca bunları toplamak yeterli. Tipik bireyin, dönemler arası 
refahı158: 

W = U (C0) + U (Cj) 

Kayıtsızlık eğrisinin eğiminin mutlak değeri; 

gw/ac 0 U' (c.) 
a w /sc1 v e y a U' (c,) 

Varsayahm ki: tüketimin marjinal faydası  muntazam bir biçimde düş-
mektedir; öyleki tüketimde % l'lik artış için marjinal fayda  % e oranın-
da düşüyor. Buradan 

U' (C) = C~e kayıtsızlık eğrisinin eğimi 

157 A.C. PİGOU, op.cit.,  s.  25. 
158 R. LAYARD, op.cit.,  s. 40. 
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U' (Co) r c, ı e _ , , , , 
•wley  = L~C7j = ( 1 + g ) e ~ 1 + g e 

g tüketimin oransal artış haddidir. Böylece 
s = ge 

Yani iskonto haddi, tüketimin oransal artış haddinin; tüketimin marji-
nal faydasının-  tüketime göre esnekliği ile çarpımına eşittir. Buraya nü-
fus  artışı (n) i de katacak olursak* iskonto haddi (SZTH)159 

= ( U f ) ' - ' 
Böylece e biliniyorsa her toplum için SZTH hesaplanabilir, 

(ii) Sosyal Fırsat Maliyeti (SFM) Yaklaşımı: 
'Sosyal fırsat  maliyeli' yaklaşımını savunanlar, 'sosyal zaman ter-

cihi haddi ( = s)'nin geçerli olmadığını, çünkü kaynakların kıl olduğunu 
ve 'sosyal fırsat  maliyeti (=k)'nin altındaki bir getiri için kaynak tah-
sisinin potansiyel üretim düzeyini düşüreceğini savunurlar. Kamu yatı-
rımları için vazgeçilen yatırımların, özel kesim yatırımları olduğu kabulü 
ile kamu yatırımlarının getiri haddinin (=k), özel kesim yatırımları 
getiri haddine eşit veya yüksek olması, bu yaklaşımda aranmaktadır. 
Örneğin (Şekil: 15) P noktasında k > s tir ve bir düşük-yatırım durumu 
vardır, k'dan başka bir haddin ölçüt olarak kullanılması kaynakların 
yanlış tahsisine yol açar. Yalnız sorun burada bitmiyor. 

1 ° Eğer kamu ve özel kesim getiri hadleri k v ve k. olarak ele alı-
nırsa, belli durumlarda kö > k s olması kaçınılmazdır. Çünkü özel kesim 
yatırımları getiri hadleri risk payını da içerir. Kamu kesimi yatırımları 
için riskin sosyalizasyonu söz konusudur160. 

2° İkinci sorun; kamu yatırımları vergilerle finanse  edilir. Bu ver-
giler hem özel kesim tüketimini hem de yatırımlarını azaltmıştır. Bun-
dan dolayı, yalnızca kamu ve özel kesim getiri hadlerini -k ö ve k 5 - kar-
şılaştırmak yetersizdir. 

3 ° Üçüncü soruıı sosyal fırsat  maliyetini ölçmede yalnızca, haliha-
zır (k) ların karşılaştırılması yetersiz kalabilir; çünkü yeniden yatırım 
(re-investmen1) eğilimi özel ve kamu kesimlerinde farklı  olabilir. 

159 D.W. PEARCE, op.cit.,  s. 44. 
* g, eğer nüfus  artışından arıtılmış tüketimin net büyüme haddi ise (n) gereksizdir. 

160 K.J. ARROW,  Essays  in  Theory  of  Risk-Bearing,  Amsterdam North-Holland, 1971, 
ss. 239-267. 
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4° Dördüncü ve son husus; kamu ve özel kesim getiri hadlerinin 
karşılaştırılmasında ortaya çıkan bir başka sorun da vergilerdir. Vergi 
sonrası (k) lan karşılaştırmak daha doğru olur16'. 

Konuyu kapatmadan önce, 'sosyal fırsat  maliyeti' yaklaşımının, 
az gelişmiş ülkeler için daha geçerli bir yaklaşım olabileceğini söylemek 
mümkün sanırım. 

(iii) Bileşik Çözüm: 

Yukarıda değinildiği gibi kamu yatırımları hem özel kesim tüketi-
minin hem de yatırımlarının azaltılması pahasına yapılmaktadır. Yani 
özel tüketim harcamalarının (=C) kısılması ile gelen fonlar  için ölçüt 
(SZTH = s) ve özel yatırım harcamalarının ( =1) kısılması ile gelen fon-
lar için ölçüt (SFMH = k) olmalıdır. MARGLIN net halihazır değerin 
NHD (B), net halihazır maliyetten NHD (K) daha büyük olması aranı-
lacağına, fırsat  maliyetinden büyük olması NHD (A) aranılmalı demek-
tedir162. 

Bu durumda; 

NHD (B) > — + C ' S 

s s 
yani; 

NHD (B) > — + C 
' s 

Eğer proje faydalarının  her dönem için sabit kaldığı varsayıhrsa; 

B, — > U L + C olur. 
s s 

Eğer kamu yatırımlarının almaşığı yalnızca özel yatırımlar ise C kalkar 
ve bileşik çözüm, sosyal fırsat  maliyeti çözümüne indirgenir. 

B, - i - > ü 
S s 

Bu bileşik çözümü biraz daha değiştirerek yatırılabilir ve tüketilebilir 
faydaları  yansıtacak biçimde düzenlemek mümkündür, b yatırılabilir 
fayda  oranını, (1-b) tüketilebilir fayda  oranını göstersin. Yukarıdaki 
formül: 

R ^ I-k + C.s 
B, > -r- —T—r^- olur. 

b.k + (1—b)s 

161 Peggy-Richard  MUSGRAVE, op.cit.,  ss. 150-151. 
162 S. MARGLIN, op.cit.,  s.  60. 
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(iv) Pratik Çözüm ve Finansman Maliyeti: 

Özet olarak devletin bir müteşebbis gibi davranarak getiri oranını, 
borçlanma maliyetinden yüksek yatırımlara yöneltmesi istenmektedir. 
Örneğin Türkiye'de günümüzde k > % 11 olmalıdır. 

b. Sermayenin  Gölge  Fiyatı: 

Son olarak sermayenin 'gölge fiyatı'  veya 'sosyal maliyetine' kısaca 
değinelim: 

MARGLlN kamu yatırım fonlarının  gölge fiyatını  şöyle hesapla-
maktadır163. 

a = b (k/s) + (1-1.) 
Burada; 

b = Özel  kesimin  marjinal  tasarruf  eğilimi, 

k = 1 . T.L.  sının  özel  kesimden  kamuya  aktarılmasının  fırsat 
maliyeti. 

s = Sosyal  zaman  tercihi  haddi. 

Kanımca (s) siyasal değer yargısı içeren bir unsurdur ve bizim gibi 
gizli ve açık işsiz kitlelerinin bulunduğu bir ülkede bir de adam başına 
tüketim düzeyi çok düşük olunca s nin abartılması kaçınılmazdır. Bu 
gölge fiyat  a'yı küçülten bir unsurdur. 

Ayrıca azgelişmiş ülkeler için emeğin gölge fiyatının  da hesaplan-
ması, Maliyet-Fayda Analizi için gerekli bir husustur. 

c.  Yeniden  Dağıtım  Öncelikler  inin  Saptanması: 

Örneğin, ikinci Boğaz Köprüsü'nün yapılması durumunda; bu har-
cama programının, gelir dağılımı üzerindeki etkisinin ne olabileceğini 
nasıl hesaplayabiliriz veya böyle bir hesaplama mümkün müdür? 

Köprüden geçenlerin, köprüyü finanse  edecek vergi mükelleflerin-
den ortalama 4 kere daha zengin ve bunun almaşığı olan Denizcilik Ban-
kası'nın yeni feribotlar  yaptırmasının maliyetinin köprününkinin iki 
katı olduğunu varsayalım. Fakat köprüden bir geçiş ücreti alınacağını 
ve feribot  yapımının istihdam etkisinin ise köprüye bakışla 5 kat daha 
fazla  olacağını kabul edelim. Görülüyor ki çözümü güç olmakla birlikte 
mümkün fakat  sonucunun; teorik açıdan kabulü pek kolay olmayan bir 
sorunla karsı karşıyayız. 

Maliyet-Fayda Analizinde faydayı  'arzu edilen ödeme', maliyeti 
ise 'tazminat' açısından tanımlayınca; gelirin marjinal faydasının,  kişi-

163 Ibid.,  s.  55. 
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den kişiye değiştiğini kabul etmek olanaksızdır. Fakat MARSHALL 
fiyat  değişmeleri, karşısında gelirin marjinal faydasının  sabit kaldığını 
kabul etmekle birlikte; herhangi bir malın marjinal faydasının  yoksul 
kişi için zengin kişiye bakışla daha yüksek olduğuna ikna olmuştu. Bu-
radan hareketle her malın fayda  ve maliyeti muhatabının, gelirinin mar-
jinal faydası  esas alınarak ağırlıklandırmak mümkün sayılabilir164. 

Karar organları; toplumun, farklı  gelir dağılımları karşısında; ka-
yıtsız olmadığını bildiği için, yatırım projelerinin gelir dağılımı üzerinde 
meydana getireceği bölüşüm etkilerini dikkate almak ister. Bunu da bir 
'sosyal refah  fonksiyonu'  içerisinde gerçekleştirmek mümkündür165: 

SW = a, . B t + a* B2 + . . . . + a n Bn 

Burada B, . . . . B n , l'inci kişiden n'inci kişiye dek bireylerin elde ettik-
leri net etkinlik faydaları  (nel efficiency  benefits)  ve a, . . . . an , i&e her 
birey için saptanan ağırlıklardır. 

a, ağırlıklarının saptanmasında birkaç yol vardır. 

(i) Birinci yol, parasal kazanç ve kayıpların 'adam başına milli 
gelir' ile ağırlıklandırılmasıdır: 

Y* 
a< = y t 

Burada Y* 'adam başına milli geliri' Yj ise projenin faydalarından  yarar-
lanacak kişi veya grupların gelir düzeyidir. Bu açıkça bir ağırlık sap-
tanmasıdır. Bundan eonrakiler zımnî ağırlıklardır. 

(ii) ikinci yol geçmiş projelerin faydalarının  çeşitli gelir gruplarına 
dağılımının göz önünde tutulmasıdır. Örneğin; üniversite öğrencilerinin 
gelir grupları arasındaki dağılımını biliyorsak yüksek öğretim harcama-
larına ilişkin ağırlıklar (a a„) sorununu çözmüş oluruz. Aslında ex-
post ağırlıklar ile ex-ante niyetlerin, herzaman aynı olacağını söylemek 
zor. 

(iii) Gelir vergisi tarifesinin  kullanılması ve ağırlıkları saptamak 
için marjinal vergi haddinin esas alınması. Kanun koyucunun; zımni 
olarak tarifeyi  düzenlerken, gelirin marjinal faydasının  düştüğünü kabul 
eltiği varsayılmaktadır. 1. T.L. gelir artışında yoksuldan 25 krş. zen-
ginden 75 krş. vergi alınıyorsa, ağırlıklar a ( = 1 ve a2 = 3 tür. 

(iv) Veya iktisatçılar karar organına farklı  ağırlık setleri arasından 
seçim yapmak olanağını tanıyabilirler. Marjinal fayda  fonksiyonunun 

164 D.W. PEARCE, op.cit.,  s.  26. 
165 Ibid.,  s. 26. 
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elastikiyetinden yararlanarak her gelir grubu için ayrı ağırlık (a) hesap-
lanabilir. Bireylerin refah  (fayda)  fonksiyonu  (W) gelirin (Yj) fonksiyo-
nudur166. 

W = E U (Yj) marjinal fayda  ise 

aw/eYj = U' (Y^ 

ve proje ancak E U' (Y J A Y, Pozitif  ise yapılabilir. Oysa; 

D' (Y,) = Y, " 

" - ( 4 r ) ' fc 
Yj alt gelir grubu; Y2 üs' gelir grubudur. Böylece farklı  elastikiyetler 
kullanılarak bir duyarlılık analizi de hesaplanabilir. 

MARGLIN167 etkinlik faydalarının  maksimize edilmesinin, belli 
bir bölge halkına veya gelir grubuna belli miktar fayda  sağlanması ko-
şuluna nasıl bağlanılabileceğini göstermektedir. 

Yalnız Maliyet-Fayda Analizinde yeniden dağıtım önceliklerinin 
veya etkilerinin sosyal refah  fonksiyonuna  katılmasına karşı olan görüş-
ler de mevcuttur168. 

(i) Birincisi, genellikle yeniden dağıtım öncelikleri hesaba katıl-
maz. Çünkü gelir dağılımı üzerinde projenin yarattığı etki ihmal edile-
bilir varsayılır. Yani a, = a2 . . . a n = 1 kabul edilip her birey veya gru-
bun kazanç veya kayıpları eşittir, denilir. Ülke çapında gelir dağılımını 
etkileyecek projeler çok nadirdir. Bu görüşün altında yatan bir başka 
varsayım da; sosyal bakımdan en çok tercih edilen dağılımın; mevcut 
gelir dağılımı olduğudur. 

(ii) İkincisi, MUSGRAVE'ın169 öne sürdüğü husustur. Gelir dağılımı 
öncelikleri; etkinlik-faydalarının  dağıtımı ile değil vergi politikası araç-
ları ile gerçekleştirilebilir. 

(iii) Üçüncü görüş ise; hükümetler, binlerce yatırım ve harcama 
programını birlikte yürütürler; bu durumda dağıtım öncelikleri istatis-
tiki bakımdan tesadüfi  olarak dağılırlar. Böylece 'ortalama' olarak da-
ğıtım etkisi bir değişiklik yaratmaz. Yani binlerce programın dağıtım 
etkileri birbirlerini törpüleyerek sıfıra  indirirler. 

166 R. LAYARD, op.cit.,  s. 58. 
167 S. MARGLIN, op.cit.,  s. 23-39. 
168 D.W. PEARCE, op.cit.,  s. 27. 
169 R. MUSGRAVE, Cost  Benefit  Analysis,  Op.cit., ss. 114-115. 
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Bütün bunlara rağmen dikkat edilecek husus yeniden dağıtım ağır-
lıklarının saptanması sorunu; yeni-refah  iktisatçılarının desteklemele-
rine rağmen, PIGOU-LERNER çizgisinin Maliye'deki derin izi yüzün-
den, bazı Maliyecilerin karşı çıktığı bir konudur170. Ayrıca radikal sol-
dan, Maliyet-Fayda analizine yönelen eleştiriler }>u konuda odaklaşır171. 

Fakat yüksek öğretim gibi büyük harcama programlarının yeniden 
dağıtım etkisi dikkate alınmadan yalnız sosyal-kârlılık ölçütü gözetile-
rek kararlaştırılması pek doğru olmaz. Gerçi her mevcut gelir dağılımı, 
belli bir kaynak tahsisini gerçekleştirir ve bu kaynak tahsisi de mevcut 
gelir dağılımının türevi bir gelir dağılımı yaratır. Sosyal mallar; özellikle 
üstün mal niteliğinde olmayanlar, bu mekanizmayı etkilemede belli 
ölçüde kullanılabilirler sanırım. 

3. MALİYET-FAYDA ANALİZİ'NİN ALMAŞIKLARI 

Maliyet-Fayda Analizine iki fonksiyon  atfedilmek  istenmektedir. 
Birincisi sosyal mal teorilerinin almaşığı olması yani; kamu harcamaları 
ve gelirleri arasında bağ kurmasıdır. Çok zayıf  bir argüman olduğu için 
bunu bir yana bırakıyoruz. İkincisi ise, Maliyet-Fayda Analizinin, fiyat 
mekanizmasının özel kesimde açıkça yaptığını, kamu kesiminde1 zımnî 
olarak yapmasıdır. Bir başka deyişle analiz bir kaynak dağıtım meka-
nizması olup; projeler arasında birim maliyetlerine karşılık faydalarını 
göz önünde tutarak bir seçim yapar172 . 

Yalnız tek kamu yatırım ölçütü Maliyet-Fayda Analizi değildir. 
Diğerlerini de bilmekte yarar vardır: 

Maliyet-etkinlik (Cost-effectiveness),  Program bütçe (output-bud-
geting veya P.P.B.S.) Harekât Araştırması (Operational Research) 
veya GSMH'dan bir pay saptanması (GNP fixation)173. 

Maliyet-Fayda Analizinin bunlara belli alanlarda bir üstünlüğü 
vardır; Çünkü bu analizde; tıpkı fiyat  mekanizmasında olduğu gibi hem 
faydaları  hem maliyetleri birlikte değerlendirebilme olanağı teorik ola-
rak varsayılabilir. Yalnız yukarıda görüldüğü gibi Maliyet-Fayda Ana-
lizi çok eleştirilen bir konudur. 

III. Bölümde Maliyet-Fayda Analizinin yüksek öğretim karma 
malına uygulanışını ele alacağız. 

170 R. LAYARD, Op.cit.,  ss. 57-60. 
171 J.O'CONNOR, "Scientific  and Ideological Elements in the Economic Theory of  Go-

vernment Policy", HUNT and SCHWARTZ (edr:) Op.cit.,  ss. 367-396. 
172 M. BLAUG; Economics  of  Education,  op.cit., s. 120. 
173 A.J . CULYER, op.cit.,  ss. 147-177. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MALİYET-FAYDA  ANALİZİNİN YÜKSEK  ÖĞRETİM HARCAMALA-
RINA UYGULANMASI:  BEŞERİ SERMAYE TEORlSl 

1. SUNUŞ 

Birinci Bölümde Kamu Maliyesi'nin 'tahsis kesimi'nin (allocation 
branch) konusu olan 'sosyal mal teorisi'ni ve özellikle yüksek öğretim 
karma malının niteliklerini inceledik; ikinci bölümde ise bir kaynak tah-
sis mekanizması olarak, Maliyet-Fayda Analizi'ni ele aldık. Bu bölümde 
de Maliyet-Fayda Analizi'nin; yüksek öğretim karma malına veya bir 
başka deyişle yüksek öğretim harcamalarına uygulanışı ile ilgili teorik 
ve kavramsal sorunları araştıracağız. 

Burada hemen göz önünde tutulması gereken bir husus var: Yük-
sek öğretim harcamalarına Maliyet-Fayda Analizi'nin uygulanması 
'Beşeri Sermaye Teorisi'ne yaklaşımlardan birisidir174. 'Beşeri Sermaye 
Teorisi': (i)  Okul  eğitimi  (schooling)  (ii)  İç  ve  dış  göç,  (iii)  Sağlık  (iv) 
Hizmet-içi  eğitim  (on  the  job  education)  ve  (v)  ekonomik  bilgi  edinme 
(economic  information)  konularında175  yapılan harcamaların incelen-
mesini üstlenen ve analitik bütünlüğü olduğu iddia edilen teorik çerçe-
vedir. 

Kavram veya tanım olarak 'beşeri sermaye' "bireye mal olmuş 
hünerler ve kazanılmış diğer vasıfların  değeri" dir176. 

'Beşeri Sermaye' görüşünü savunanlar, bireyin kazanılmış gelirin-
deki; ömür-boyu, mutlak ve özellikle nispi artışları yukarıda sayılan 
beşeri sermaye harcamaları ile açıklarlar. Bunlara göre; batı ekonomi-
lerinde; G.S.M.H'nın büyüme hızının üretim faktörleri  artış hızını aş-
masının nedeni beşeri sermaye yatırımlarının dikkate alınmayışıdır177. 

174 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit., ss. 200-234. 
175 T.W. SCHULTZ, Investmenl  In  Human  Capital.  New York, Free Press, 1971, s. 8. 
176 A. j . CULYER, Op.cit.,  s. 45. 
177 T.W. SCHULTZ, Investment  in  Human  Capital,  op.cit., s. 1-5. 
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Beşeri sermaye yaklaşımına taraftar  olanlar FISHER'in yatırım 
tanımına başvururlar; "sermaye belli bir andaki herhangi bir stok olup 
gelecekte hizmet akımı sağlar"178. Buna göre; örneğin yüksek öğretim 
harcamaları da yatırım saydır; çünkü yüksek öğretim mezunlarının, 
lise mezunlarına bakışla ömür-boyu-geliri artar. 

Bu tepkiye katkıda bulunanlardan H. JOHNSON179; sermaye tip-
lerini sınıflandırırken,  dört tür sermaye olduğuna dikkati çekiyor: (i) 
Sermaye  malları  (ii)  beşeri  sermaye  (iii)  sosyal  sermaye  (iv)  entellektüel 
sermaye. 

Beşeri sermaye kavramını ilk olarak gündeme getirip araştıranlar 
S.KUZNETS ve M. FRIEDMAN olmuşlardır180. Fakat teorik çatısını 
ilk kurma gayreti ise; T.W.SCHULTZ'dan gelmiştir181. 

Beşeri Sermaye Teorisi'ne bilinen iki genel yaklaşım var: 

(i) 'Artık öge' (residual factor)182. 
(ii) Maliyet-Fayda Analizi ( = Getiri haddi)183. 
Biz bu ikinci yaklaşımla ilgiliyiz. Ayrıca Maliyet-Fayda Analizi'nin 

uygulanmasında başvurulan dört farklı  yol vardır. Bunlar arasında en 
çok kabul görmüş olan, G. BECKER'in184 yaklaşımını inceleyeceğiz. 

'Beşeri Sermaye Teorisi' ve kavramı, kamu harcamalarının plan-
lanmasında ve politika saptanmasında başvurulan bir iktisadi analiz 
aracıdır185. Bizim burada üzerinde duracağımız husus ise; beşeri sermaye 
içerisinde kabul edilen yüksek öğretim harcamalarına, bir Pareto iyi-
leştirici ölçüt olarak, Maliyet-Fayda Analizi'nin nasıl uygulanacağıdır. 

2. EĞİTİM HARCAMALARININ 'YATIRIM' KABUL EDİL-
MESİNİN NEDENLERİ 

A. Artık Faktör: 

Keynes-sonrası iktisadi büyüme teorilerinin büyümenin nedenlerini 

178 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit., s. 5. 
179 H. JOHNSON, "Towards A Generalised Capital Accumulation Approach to Econo-

mic Development", M. BLAUG (Ed:), op.cit.  ss. 34-44. 
180 S. KUZNETS-M. FRIEDMAN, Incomefrom  Independent  Professional  Practice,  NBER, 

1945. 
181 T.W. SCHULTZ, The  Economic  Value  of  Education,  New York, Colombia U.P. 1963. 
182 E.F. DENISON, Sources  of  Economic  Groıvth  in  the  United  States,  Washington,  Com-

mittee for  Economic Development, 1962. 
183 G.S. BECKER, Human  Capital,  Second Edition, New York, NBER, 1975. 
184 Ibid. 
185 M. BLAUG, "Human Capital Theory", J.E.L.  Vol. XIV. Number 3, Sep. 1976, ss. 

827-855. 
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ampirik olarak açıklamada yeterli olmadığı ileri sürülmektedir*. Ör-
neğin, E.F.DENISON'un'86 A.B.D. ekonomisinin 1929-1957 dönemi 
için bulduğu büyüme haddi, % 2.93'dir. Oysa A.B.D. ekonomisinde; 
bu dönemde emek ve sermayenin toplam artış haddi, % 0.92'dir. Bu 
durumda A.B.D. ekonomisinin büyüme hızının 2 /3'si; yani % 2.01'lik 
üretim artışının nedenleri açıklanamamaktadır. BLAUG'a göre- DENI-
SON'un açıkça söylememesine rağmen, bu hesaplamanın dayandığı 
yöntem: Doğrusal, homojen ve teknik ilerlemeye karşı tarafsız**  tip 
Cobb-Doııglas üretim fonksiyonudur187. 

Q = ANa K&  A = Katsayı 
K == Sermaye  girdisi  (makina-saat) 

Q = Fizik  ürün 

N == Emek girdisi  (=  emek-saat) 

(a  +P = 1) 
DENISON'un iddiasına göre A.B.D. ekonomisi için toplam-faktör 

verimliliği veya artık faktör  denilen (A) nin payı % 2,01 dir. Nitekim, 
yukarıdaki fonksiyonun  logaritmalarını alıp bunun da zamana göVe 
türevini bulursak; büyüme haddini elde ederiz: 

Q = Â + a N + / 3 K 

Q - % 2.93 a = 0.73 
N = % 1.09 . . 0 = 0.27 
K = % 0.45 a N + fi  K = % 0.92 

Böylece, Â (artık faktör)  = % 2,01 bulunur. Buradan hareketle, 
a = % 73 olduğunu dikkate alarak; 1930-1960 yılları arasında ABD de 
işçi-ücretlerinin yıllık artış hızı % 0.94 ün 3 /4 nü, eğitim süresinin artı-
şına bağlamaktadır: (% 0.94 X % 73 = % 0.68). Bu nedenle, Â = % 
2.01 artık faktörünün  % 23'ü, eğitimin katkısıdır. (0.68 /2.93 = % 23)188. 

* Karşıt görüş için bkz: D.W. JORGENSON-Z. GRILICHES; "Explanation of  Pro-
ductivity Change", R.E.S.,  Vol. 34, 1967 ss. 249-83. Yalnız JORGENSON ve GRILICHES 
•beşeri sermaye' teorisine karşı olmayıp DENISON tip! 'artık faktör'  kavramına ve yaklaşımına 
karşıdırlar. SCHULTZ-BECKER tipi 'beşerı-sermaye' kavramını kabul etmektedirler. 

186 E.F. DENISON, op.cit. 
* * Buradaki örnek, bir anlatım kolaylığı sağlamak için sunulmuştur. Yoksa 'artık faktör' 

hesabına ve özellikle 'teknik ilerlemeye karşı tarafsızlık'  sorununa yönelmiş eleştiri ve tartışma-
lara katılmak arzusunda değiliz, örneğin üç tip 'teknik ilerlemeye karşı tarafsızlık'  söz konusu-
dur. Harrod, Hieks ve Solow, tipi tarafsızlıklar. 

187 M. BLAUG, op.cit.,  ss. 90-93. 
188 Ibid.,  s. 92. 
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Böylece eğitimin yatırım sayılmasının nedeni olarak, eğitimin bü-
yümeye, yani üretim artışına katkısını açıklamaya çakşan, "artık fak-
tör" yaklaşımını görmüş oluyoruz. 

15. Sosyal ve Kişisel Yatırım Olarak Eğitim: 

Eğitimin yatırım olduğuna ilişkin iddiaların en ikna edici yanı, bireye 
yapılan eğitim harcamaları miktarı ile kişisel kazanç arasındaki pozitif 
korelasyondur: Örneğin her eğitim kademesinin aşılması, bir öncekine 
bakışla bir ücret farkı  yaratarak, kişinin 'ömür-boyu-net-gelirini' artırır. 

Yüksek öğrenim 'genel eğitim'dir. Yani eğitilen kişinin verimliliğini 
istihdam edilebileceği bütün işletmeler açısından, makro-düzeyde yük-
seltir. Bu bakımdan işletmelerin değil, yüksek öğretimden yararlanan 
bireyin veya devletin finanse  etmesi gereken bir eğitimdir189. 

Yalnız bazı yüksek öğretim tipleri 'spesifik  eğitim' olup, eğitilen 
kişinin verimliliğini yalnızca istihdam edileceği belli işletme açısından 
artırır. Örneğin Harp Okullarında muharip sınıfların  eğitimi, veya Polis 
Koleji gibi190. Spesifik  eğitimi ise bu belli işverenin finanse  etmesi gere-
kir. 

Burada basitleştirici bir varsayımda bulunduğumuza dikkati çe-
kelim; eğitilen İçişinin marjinal verimliliği ile ücreti arasında bir eşitlik 
bulunduğunu kabuİ etmekteyiz. 

MP = W (1) 
Bir yüksek öğretim mezununun ömür-boyu-net kazancı* iki parçadan 
meydana gelir: 

(i) Yüksek öğretim gör meşeydi, lise mezunu olarak elde edeceği 
ömür-boyu-net-kazanç ( = E,0) 

(ii) Yüksek öğretim mezunu olarak, lise mezunlarına bakışla elde 
edeceği, ömür-boyu-kazanç-farkı  ( = d E t). 

Burada kısaca yüksek öğretim maliyetleri üzerinde duralım: 

(i) Yüksek öğretim gören kişiye, devlet ve aile bütçesinden, öğre-
nimi dolayısıyla yapılan doğrudan harcamalar: Yüksek öğretimin doğ-
rudan maliyeti ( = h). 

(ii) Yüksek öğretim gören kişinin, bu öğrenimi dolayısıyla vazgeç-

189 G.S:BECKER, op.cit.,  s. 26. 
190 Ibid.,  s. 26. 

* Burada kazanç sözcüğünü (earnings) karşılığı kullanmaktayız. Gelir (income) sözcü-
ğünden farklı  olduğuna dikkati çekmek isteriz. Burada kastedilen 'kazanılmış gelırler'dir. 
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tiği, lise mezunlarına ödenen asgari dört yıllık ücret toplamı; yüksek öğ-
retimin dolaylı maliyeti (=m). 

Böylece bir yüksek öğretim mezunu kişinin ömür-boyu-net kazan-
cını hesaplayalım (=  E E t). Normal bir yüksek öğretim mezununun 
t = 22 yılında çalışmaya başladığını ve t = 65 yılında emekliye ayrıl-
dığını varsayalım: 

E E t = 1 E t 0 + E dE, - f  (m, + h t) (2) 
t—22 t-22 t—22 t-18 

22 22 
oysa E mt = E E t o dır. (3) 

t-18 t-18 

Burada bir yüksek öğretim mezununun ömür-boyu-net-kazanç 
profilini  etkileyen bütün öğeleri yanyana görmek olanağı mevcuttur. 

Yüksek eğitime olan talebi ( = Dy) doğuran neden; yüksek eği-
timin sağladığı ilave beşeri sermayenin yarattığı, net-ömür boyu-ka-
zançtır. 

D y =f  S E d E , - E (m,+h,) ( =fS  E dE, - E (Etc +h) j (4) 
( t =22 t-18 ) ( t =22 t=18 ) 

yani yüksek öğretime olan talep: 

65 65 
E E, > E ET0 (5) 

t =22 t-18 

eşitsizliğini yaratan, yukarıdaki (4) nolu ifadenin  bir fonksiyonudur.  Bir 
başka deyişle Dy , kişinin lise ve yüksek öğretim mezunu olması duru-
munda; kavuşacağı ömür-boyu-net-kazanç-profilleri  arasındaki farkın 
bir fonksiyonudur. 

işte lise ve yüksek öğretim mezunlarının ömür-boyu-net kazanç 
profillerinin  farklı  olmasını doğuran iki öğe: 

(i) ücret farkı  , 

E dE, ile 
t—22 

(ii) yüksek öğretimin toplam maliyeti olan 

E C = E (m + h) dir. 
t-18 t—18 

* 
Bu iki öge; ileride politika bölümünde üzerinde durulacak değişken-

lerdir. 
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C. Yaş-Kazanç.Profilleri  ve özellikleri: 

Yaş kazanç profilleri,  çeşitli eğitim düzeylerindeki kişilerin veya 
kuşakların; ömür-boyu-kazançlarının seyrinin, geometrik veya aritme-
tik ifadesidir.  Bir başka deyişle eğitim-düzeyi ve yaşa göre kazanç-akı-
mınm değişmesinin saptanmasıdır. 

Yaş-kazanç-profilleri  ile ömür-boyu-net-kazanç akımı arasındaki 
fark,  yaş-kazanç-profillerinin  brüt nitelikte olmasından doğmaktadır. 
Yaş-kazanç-profillerinden,  ömür-boyu-net-kazanç akımı elde edilebilir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi ilâve eğitimin ömür-
boyu-kazancı genellikle yükseltebileceğini ifade  edebiliriz; böylece eği-
tim talebinin gelecekte getiri elde etmeye yönelmiş, kişisel yatırım ni-
teliğinde olduğuna dikkat etmeliyiz191. 

Fakat önemli olan husus; ilave eğitimin, 'yaş-kazanç-profilini' 
yukarı doğru kaydırmasının azalarak olması ve 'yaş-kazanç profilinin' 
bir doruk noktasına ulaştıktan sonra düşmesidir. Bu yaş kazanç profili-
nin eğitimden sonra hızla yükselip belli bir doruğa vardıktan sonra düşüş 
göstermesinin nedeni, eğitimin toplam maliyeti ve beşeri sermayenin 
zamanla yıpranmasıdır. Ayrıca yaşın ilerlemesinin kazanç-yeteneği üze-

(Şekil: 16) 

191 M. BLAUG, Economics of  Education, op.cit.,  s. 23. 
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rinde de olumsuz etkide bulunduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Aşa-
ğıda (Şekil: 16), Hindistan için, lise ve yüksek öğretim mezunlarına iliş-
kin, yaş-kazajnç profilleri  gösterilmektedir192. 

Şimdi bu düzgün gelişen yaş-kazanç profillerinin  özelliklerine kısaca 
değinelim193: 

(i) Bütün profiller  eğitim düzeyi ve okula gidilen yılla bağb ol-
maksızın 40 yaş civarıma kadar yükselmekte ve sonra düzleşmekte; bazı 
durumlarda düşüş göstermek'edir. Yani bu profiller  dış bükey nitelikte-
dirler. 

(ii) Daha yüksek bir eğitim düzeyine ulaşma; çalışma-hayatının ilk 
dönemlerinde kazancın daha hızlı yükselmesini sağlamakta ve mutlak 
bir kesinlik olmamakla birlikte, genellikle daha yüksek bir başlangıç-
kazancına kavuşturmaktadır. 

(iii) Daha yüksek bir eğitim düzeyine ulaşma, maksimum kazancın 
elde edildiği yılı geciktirmekte ve emekli maaşını yükseltmektedir. 

Yukarıdaki örnek (Şekil: 16) Hindistan'a ilişkin olmasına karşılık; 
A.B.D., İngiltere ve Meksika gibi ülkelerde düzgün gelişen yaş-kazanç-
profillerinin  aynı özelliklere sahip olduğu araştırmalardan anlaşılmak-
tadır194 . (Şekil: 17) de yaş-kazanç-profilinden  ömür-boyu-net-kazancm 
nasıl elde edileceği gösterilmektedir195. 

Yatay taralı alan üniversiteye gitmenin doğrudan maliyetini (—E 
h t), dikey taralı alan dolaylı maliyetin ( = E m,), nokta ile taranmış alan 
toplam ücret farkını  (E  dEt), ve taranmamış alan lise mezununun yaş-
kazanç profilini  E E t 0 göstermektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki: 

60 60 60 22 

E E, = E E t 0 + S dEt - E (mt + h t) (2) dir. 
t =22 t=18 t =22 t =18 

Şimdi bu yaş-kazanç-profillerinin  hangi yöntemler ve verilere göre 
hazırlandıklarına kısaca değinelim196: 

(i) Kuşak-ömür boyu-kazanç devrelerine (cohart -life  time- ear-
nings cycle) zaman serilerinden. 

(ii) Nüfus  sayımlarının çapraz-kesit (cross-section) verilerinden. 

192 M. BLAUG, P.R.G. LAYARD, M. WOODHALL, Causes  ofGraduate  Unemployment 
in  India,  London, Penguin, 1969, 8. 21. 

193 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit., s. 27. 
194 Ibid.,  s. 24-25. 
195 Ibid.,  s. 48. 
196 Ibid.,  s. 23. 
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Birinci almaşıkta, aynı kuşağın çeşitli eğitim düzeylerinde olan kişi-
lerinin, ömür-boyu-kazançlarmın zaman-serileri saptanmaktadır. Örne-
ğin 1930 yılında doğanlardan çeşitli eğitim düzeylerinde olanlarm yıllık 
kazanç verileri her yıl izlenir ve bir çizelge hazırlanır. En mükemmel 
yaklaşım budur. Homojen bir beşeri sermaye birikimini çeşitli düzeylerde 
yapmış olan aynı kuşağın çocuklarının ömür-boyu- kazançları karşılaş-
tırılmaktadır. Yalnız bu yöntem; en az 40-50 yıllık bir gözlem süresine 
ihtiyaç göstermektedir ki, bu herhangi bir araştırma için çok uzun bir 
süredir. Ayrıca bu zaman serisi tipi, yaş-kazanç-profili,  iktisadi büyü 
menin ve enflasyonun  etkilerini de taşıyacağından belli kusurları da içerir. 

İkinci yöntem ise nüfus  sayımları kazanç beyanlarından çıkarıla-
cak; bir çapraz-kesit çizelgesini elde etmektir. Böylece çeşitli yıllarda 
doğmuş kuşakların, belli bir andaki kazançlarını saptayarak, eğitim ve 
kazanç ilişkisi elde edilmekte; bir başka deyişle, farklı  yaşlarda bulunan 
kuşakların birbirlerine eklenmesi ile bu 'anlık analizden' bir zaman-serisi 
elde edilmektedir. Sakıncası ise, çeşitli kuşakların homojen olmayan 
beşeri sermayelerinin, homojen olarak kabul edilmesidir. 
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Yalnız gerek ömür-boyu-kazanç, zaman -serilerinin, gerekse çapraz-
kesit-kazanç verilerinin hazırlanmasında; ülke çapında tamsayımın -
nüfus  sayımı verileri bu soruya cevap verecek biçimde düzenlenmiş 
ülkeler hariç-mümkün olamaması nedeniyle, örneklemeye veya başka 
yollara başvurulmaktadır. İleride Türkiye için de böyle bir yolu seçe-
ceğiz. 

Yaş-kazanç profillerini  elde etmede, nüfus  sayımı veya örnekleme 
yöntemi kullanıp; 'çapraz-kesit sonuçlarını' yapay 'zaman-serilerine' 
çevirirken, zaman boyutunun gerçek hayatta getirmesi kaçınılmaz oto-
nom değişkenler ihmal edilmektedir. Bu çevirme sırasında gerçek ha-
yatta zaman-serilerinin içerdiği değişkenlerle ilgili düzeltmeleri yapmak 
gerekir. Bu değişkenler: (i) ortalama insan-ömrü süresinin değişmesi (ii) 
adam başına gelirin reel artışı (iii) devrevi hareketler ve vergi tarifele-
rindeki değişmeler197. 

Yaş-kazanç-profilleri,  yalnızca eğitim ile ilişkili değildir. Çünkü kişi-
ler arasındaki kazanç farkları,  genellikle fizik  kapital, teknik bilgi veya 
kurumlar arasındaki farkhlıklardan  doğmaktadır198. 

Buraya dek farklı  eğitim düzeylerindeki kişilerin, yaş-kazanç pro-

filleri  arasındaki ömür-boyu-net-kazanç farkını  dEt^ yalnızca 

eğitimin doğurduğunu kabul ettik. (Şekil: 17) Oysa eğitim bu etkenler-

den ancak birisidir. Bu takdirde eğitimin ^ = E dE,^ katkısını, nasıl 

tecrit edip ölçebiliriz ?. 

D. Eğitimin Katkısının ölçülmesi: 

Pazar mekanizmasının işlediği bir toplumda, istihdam dolayısiyle 
elde edilen kazançların dağılımı; cinsiyet, ırk, doğal yetenek, aile ola-
nakları, sosyal çevre, eğilim süresi, eğitimin kalitesi ve çalışma hayatında 
da çalışılan kesim, sanayi dalı, firmanın  hacmi ve istihdam statüsü gibi 
karmaşık faktörlerin  karşılıklı ilişkilerine bağlıdır199. 

Oysa Adam SMITH'ten beri bilinen bir gerçek, eğer iş gücü-piya-
sası tam-rekabet koşullarında ise; kazanç farkları,  çalışanları, çeşitli 
işler karşısında kayıtsız kılacak düzeyde teşekkül eder. Yani kazanç 
farkları,  işlerin net avantajlarını eşitlemeye yarar: 

197 G.S. BECKER, op.cit.,  ss.  149-152. 
198 Ibid.,  s. 81. 
199 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit., s. 32. 
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"Emeğin çeşitli istihdam biçimlerinin bütün avantajları ya tam 
eşittir veya eşitliğe doğru devamlı olarak kaymaktadır"200. 

Bu tip bir net avantajların eşitlenmesi olayı gerçekçi bir yaklaşım 
değildir: Çünkü yukarıda kazanç-farklarım  doğuran etkenler olarak say-
dığımız hususlardan daha dar kapsamlıdır. Örneğin doğal yeteneğin bir 
parçası olan fizik  ve zihin yeteneklerini ölçen sınavlar veya mali olanak-
sızlıklar dolayısıyla; birçok kimse pilot veya doktor olacaklarına kasap 
veya kâtip olmaktadırlar. Mutlak bir serbest seçim değil, empoze edilen 
seçim söz konusudur. 

Aksi halde Cannan'm işaret ettiği gibi; "Eğer  net  avantajların  eşit-
lenmesi  söz  konusu  olsaydı,  varlıklı  ebeveynleri  oğullarını  mühendis, 
gemi  ateşçisi,  doktor  veya  çöpçü  yapmada  kuşku  içerisinde  bulurduk201" 

Beşeri sermaye teorisinin katkısı bu kazanç farklarının  bir kısmının 
eğitimin getirişi ile açıklanabileceğidir. Şimdi bu genel kazanç farklarını 
doğuran nedenleri gördükten sonra, yaş-kazanç profilleri  arasındaki far-
kın, ne kadarının eğitime atfedilebileceğini  inceleyelim. 

örneğin biri üniversite diğeri lise mezunu iki kişinin 'ikiz erkek 
kardeş' olduğunu varsayalım: Bu takdirde yukarıda kazanç farklarını 
açıklamada rol aldıkları varsayılan faktörlerden  çoğunun; cinsiyet, ırk, 
aile olanakları, sosyal çevre, eğitimin kalitesi-hatta doğal yetenek- gibi 
hususların etkiti yok olmaktadır. 

Farkh eğitim düzeylerindeki kişiler arasındaki kazanç farkının  hep-
sinin, eğitimin getirişinden doğmadığı da açıktır. 

DENISON ve BECKER gibi yazarlar, ABD için yapılmış bazı araş-
tırmaları temel alarak, eğitim düzeyleri farklı  kişiler arasındaki kazanç 
farklarının  ancak % 66'sının eğitimin getirişine atfedilebileceğinde  bir-
leşiyorlar202. Bir başka deyişle lise ve üniversite mezunları arasındaki 
kazanç farkının  % 33'ü baba meslekleri, lise bitirme derecesi, zekâ-yete-
nek testi sonucu, dikkate alındığında yok olmaktadır. Bu nedenle ka-
zanç-farklarının  ancak % 66'sının -yani 2 /3'nin- eğitimin getirişinden 
doğduğu % 33'ünün -1 /3'nin- ise eğitim dışı nedenlerle meydana gel-
diği kabul edilmektedir. Yalnız eğitimin toplam kazanç içerisindeki pa-
yını saptayan bu oranlar A.B.D.'ne ilişkindir ve evrensellik taşıdıkları 
iddia edilemez. Çünkü eğitimde fırsat  eşitliğinin bulunmadığı ve üniver-
sitelere girişin sınavlarla sınırlandırıldığı az gelişmiş ülkelerde; lise ve 

200 A. SMITH, Wealth  of  Nations,  London, Routledge, 1892, s. 76. 
201 A.B. ATKINSON, The  Economics  of  Inequality,  London, Oxford  U.P., 1975, s. 86. 
202 M. BLAUG, Economics  of  Education,  Op.cit., s. 52. 

76 



üniversite mezunları arasındaki ücret farklarına,  eğitimin katkısının % 
66'nın altına düşmesi beklenebilir: Yani, baba mesleği, zekâ yetenek 
testi derecesi, sosyal çevrenin; % 33'lük payı artmaktadır. 

Kazanç-farklarmın  eğitimin getirişine katkısının ölçülmesi konusun-
da en temel eleştiri, C.M.LlNDSAY'dan gelmiştir203. 

Yalnız LlNDSAY'm itirazları beşeri sermayenin hesaplamalara 
ilişkin maliyet-fayda  analizini de ilgilendirdiğinden bunları sonraya bı-
rakalım. 

3. BEŞERÎ SERMAYENİN HESAPLANMASI: GETÎRÎ HADDÎ 

A. Hesaplama Tekniği: 

Burada II. Bölümde ele aldığımız hesaplama yolları 'net-halihazır 
değer' (NHD) ve 'içsel getiri haddi' (ÎGH) ne başvuracağız. 

Yukarıdaki, yüksek öğretim mezunu kişinin ömür-boyu-net-kazan-
n 1 

cına (E  E t) ilişkin formülümüzü  hatırlayarak işe başlayalım. 

65 

E E, 
t - 23 

22 

= E Et, 
t=18 

22 

= E h, 
t—18 

22 

E c, 
t -18 

65 65 22 

-E E t 0 + E dEt - E 
t =18 t-22 t-18 

vazgeçilen gelir 

£ Ct = E (m, + b t) = E (Et0 + h t) 
t-18 t-18 t—18 

Şimdi asıl önemli olan yüksek öğretimin yarattığı ömür boyu-ek 
net-kazancın, kapitalize değerini elde etmektir. 

65 65 22 
E K t = E dE, - E Ct 

t =22 t-22 t =22 

Bu ifade  yüksek öğretimin net-getirisini ifade  etmektedir. Bu for-
mülün ifade  ettiği anlamı aşağıda (çizelge: II) ortaya koymak mümkün-
dür. Dikkat edilmesi gereken husus yatırım harcamalarının 18-22 yaş 

203 C.M. LINDSAY, "Measuring Human Capital Returns" J.P.E.  Vol. 79, No.6, 1972, 
ss. 1195-1215. 
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arasındaki dört yıllık dönemde yapıldığı hususudur. Yani yatırım har-
camalarının yapıldığı ve getirinin toplandığı zamanlar farklıdır. 

Çizelge: II. 

A.B.D. 1932 yılında, Kentli Beyaz-Yüksek ve Orta öğretim 
Mezunları Arasında Fiili Kazanç Farkı Çizelgesi* 

Yaş /o Mutlak değer 
$ 

23 - 24 4 51 
25 - 29 29 455 64 
30 - 34 47 949 S d E t 
35 - 44 56 1449 t«=23 
45 - 54 59 1684 
55 - 64 53 1386 

18 - 19 -108 -557 \ 22 
20 - 21 - 95 -805 S C t 
22 - - 46 -487 ) t=18 

* Kaynak:  G.S. BECKER, op.cit.,  s. 150. 

Yüksek öğretim mezunlarının net kazanç farklarının  nasıl saptana-
cağını da gördükten sonra sıra iskonto haddinin (i =) seçimine gelmekte-
dir. Bu konuda kanımca devlet tahvilleri faiz  haddi oldukça iyi bir gös-
tergedir. Çünkü bir bakıma devlet tahvilleri faiz  haddi, devlet yatırım-
larının finansman  maliyetidir. 

NHD = f  d E ' ~ C ' 
t-18 (1+İ)4 

Eğer içsel getiri haddi ( = r) hesaplanacaksa; 
ÎGH = r 

= f  d E ' - C ' = 0 
t=ıs (1+r)1 

Burada dikkat edilmesi gereken husus, hesaplanmak istenen beşeri 
sermaye, yüksek öğretim mezununun, ancak yüksek öğretimi dolayısiyla 
sahip olduğu miktardır. Yoksa; bir yüksek öğretim mezununun eğitim 
dolayısıyla sahip olduğu tüm beşeri sermaye, ilk-orta-lise ve yüksek öğ-
retim kademelerinde elde edilen beşeri sermayenin toplamıdır. Ayrıca 
yukarıda ifade  ettiğimiz gibi okul-eğitimi (Schooling) beşeri sermaye 
üretim süreçlerinden ancak birisidir. Ashnda yüksek öğretim kademe-
sindeki beşeri sermaye birikimini; başka eğitim kademelerindeki birikim-
den ayırd etmek gayet kolay olduğu halde, diğer dört tip beşeri sermaye 
birikiminden ayırmak çok zordur204. 

204 G.S. BECKER, Op.cit.,  s.167. 
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( 

B. Yüksek Öğretimin Maliyeti ve Dökümü: 

Şimdi bu kısa açıklamadan sonra, tekrar formüle  dönelim. Sanırım 
ilk terim olan (E  dEt) net-kazanç-farkı  toplamı üzerinde yukarıdaki 
kesimlerde fazlasıyla  durduk. Daha önemli olan kabaca yüksek öğreti-
min toplam maliyeti dediğimiz (E  C t) nin doğrudan ve dolaylı bölüm-
lerini gözden geçirelim. 

a. Yüksek  Öğretimin  Doğrudan  Maliyeti: 

Yukarıda (Şekil: 17) görülen (27 h t) birkaç kalemden oluşur: 

(i) Sosyal doğrudan maliyet (=L): 

Yıllık yüksek öğretim hizmetinin devlete maliyeti olup, bu katego-
riye giren kalemler şunlardır: 

— Muhafaza  ve işletmeye giren toplam faktörlerin  maliyeti: (zımni 
kira, öğretmen ve idarî personelin maaşları) 

— Amortismanlar 
— Fizik yatırımlar üzerinden hesaplanacak faiz  tutarı-zımnî gideri. 

Doğrudan maliyetler üzerinde durulduğundan, spor tesisleri, yurt, 
kafeterya  olanakları gibi yardımcı hizmetler ve burs ve diğer mali yar-
dımlar biçimindeki transferler  bu kaleme sokulmamalıdır205. 

(ii) Kişisel doğrudan maliyetler (=f) 

— Kayıt ve dönem harç ve resimleri. 
— Kitap ve ders araçları masrafları. 
— Okul için gerekli taşıt masrafları. 

Böylece yüksek öğretimin doğrudan maliyeti: 

22 22 

2" h t = E (Lt + f.) 
t-18 t=18 

b. Yüksek  Öğretimin  Dolaylı  Maliyeti  (=  E mt)  : 

Bu kalem yüksek öğretim öğrencilerinin eğitimleri süresince çalış-
mayarak vazgeçtikleri kazanç tutarıdır. Şöyle hesaplanır206. 

22 

E mt = E (Et0 - et c ) E m t = Vazgeçilen  fiili  kazanç 
1=18 E Et0 = Vazgeçilen  tüm  fırsat  kazancı 

E eto  = Eğitime  devam  edilirken  kazanı-
lan 

205 T.W. SCHULTZ, Investment  in  Human  Capital,  op.cit., s. 90. 
206 Ibid.,  s. 108. 



Fakat yukarıda ve ilerideki uygulamalarımızda basitleştirici bir var-

22 22 22 
sayım olarak E e t 0 = o yani E m, = E E t 0 kabul ettik. Herne 

t—18 t=18 t=18 

kadar MUSGRAVE kendi düzenlediği çizelgede öğrencinin vazgeçilen 
kazancını dolaysız maliyetler içerisine sokmuşsa da207 bu herhalde yanlış 
bir tasniftir. 

Burada kişisel ve sosyal maliyetler ayrımına girmeden önce dolaylı 
ve doğrudan maliyetlere ilişkin evrensel eğilimlere bir göz atalım. 

Birincisi, kişisel dolaysız maliyet kalemlerinden biri olan; kayıt-
dönem harç ve resimleri toplam maliyet içerisinde devamlı bir düşüş 
göstermektedir: Örneğin İngiltere'de yüksek öğrenim kurumlarının büt-
çelerinde harçların payı, 1937/38 yılında % 27 iken 1962/63 yılında 
% 10'na düşmüştür208. Bu oran A.B.D. de % 17'ye düşmüş olup, bizde 
ise harçlar tamamen kaldırılmıştır. 

Vazgeçilen kazanç maliyetine gelince; bu toplam maliyetin en bü-
yük kalemidir. Yalnız SCHULTZ'un gösterdiği gibi zaman içerisinde 
iktisadî büyümeye paralel olarak, nispi önemi düşmektedir. Vazgeçilen-
kazanç A.B.D. de toplam yüksek eğitim maliyetinin 1900 yılında % 73'ü 
iken 1956 da % 60'a düşmüştür209. Hiç kuşkusuz vazgeçilen-kazancın, 
reel değeri, mutlak olarak iktisadi büyümeye paralel bir biçimde art-
maktadır. Reel ücretler yükseldiği için yalnız az gelişmiş ülkeler açısın-
dan gizli işsizlik varsayımı, vazgeçilen-kazanç-maliyetini  kuşkulu kıla-
bilir. Fakat yurdumuz koşulları göz önünde tutulduğunda gizli işsizlik 
varsayımının, lise ve dengi teknik okullar mezunlarından çok, düz emek 
için daha geçerli olabileceğini söyleyebiliriz. Genellikle gelişmiş ve azge-
lişmiş ülkeler için yüksek öğretimin dolaylı maliyeti doğrudan maliye-
tinden daha yüksektir. 

22 22 
E m t > E h, 

t=18 t=18 

c.  Kişisel  ve  Sosyal  Maliyetler  Ayrımı: 

Şimdi sosyal ve kişisel maliyetler ayrımını getirerek sosyal ve kişisel 
getiri hadlerini hesaplamada izlenecek yolları incelemeye başlayalım. 

(i) Yüksek Öğretimin Kişisel Maliyeti: (E  öt) 

207 Peggy-Richard  MUSGRAVE, op.cit.,  s.  142. 
208 Lord ROBBINS; and his Committee, Robbins  Report:  Higher  Education;  Parliamen-

tary Papers, HMSO, 1963, s. 212. 
209 T.W. SCHULTZ, Investment  in  Human  Capital,  op.cit., s. 94. 
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Burada kişisel doğrudan maliyetin kalemleri olan (hare ve resim -{-
kitap ve ders aracı masrafları  + taşıt masrafları  = ft)  ile dolaylı maliyet 
( = m t) vazgeçilen kazancın toplamından, öğrencilere devlet ve vakıf-
larca sağlanan burs ve mali yardımları (j t) düşmek gerekir210. 

22 22 ) 22 
Z mt + Z ft  - Z j, 

t-18 t-18 ) t-18 

Yalnız burada dikkat edilirse yüksek öğretimin kişisel maliyeti 
n 

(=  Z ö,) ile bu eğitime aile bütçesinden yapılan fiili  ödemeler arasında 
t 

bir fark  olduğu görülür. Çünkü vazgeçilen-kazanç ( = m t) zımni bir ma-
liyet unsurudur. 

(ii) Yüksek Öğretimin Sosyal Maliyeti ( = Ct) 

Yüksek öğretimin sosyal maliyeti tüm dolaylı ( = Z m t) ve doğru-
dan maliyetlerin ( = Z h t) toplamıdır. Yani, kişisel doğrudan ve dolay-
sız maliyetler toplamı ( = Z Öt) ile devletin doğrudan harcamaları ( = 
Z d () toplamına eşittir. Burs ve mali yardım gibi transferler  dikkate 
alınmaz: 

22 22 „ 22 
Z Ct = Z (Öt + d t) = Z (mt + h t) 

t-18 t-18 t-18 

Böylece yüksek öğretimin maliyet kalemlerini ve kategorilerini 
gördükten sonra getiri kalemleri üzerine eğilelim. Bunları faydalar  ola-
rak (I. Bölüm 5/4) gözden geçirmiştik. Bunların tekrarlanmasına gerek 
yoktur .Burada inceleyeceklerimiz, kişisel ve sosyal faydalar  arasında 
ekonomik katkısı hesaplanabilenler, somut yani parasal-getiriye dönü-
şebilen faydalardır211. 

C. Yüksek öğretimin Kişisel ve Sosyal Getiri Hadleri: 

a. Yüksek  öğretimin  Kişisel  Getirişi  (=  Z dEt+) 

Yüksek öğretimin genel olarak kabul edilen kişisel getirişi; lise-üni-
versite mezunları arasındaki ömür-boyu-kazanç farkından,  doğrudan 
vergileri ( = Vt) çıkardıktan sonra kalan kısımdır. 

Z dEt+ = Z dEt - Z V, 

Çünkü kişisel getiri, kişisel harcanabilir kazanca eşittir. 

210 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit., 9. 49. 
211 PEGGY-RICHARD MUSGRAVE; op.cit.,  s.  142. 
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b. Yüksek  Öğretimin  Sosyal  Getirişi  (=  E dEt++) 

Burada eski bir varsayımımızı hatırlatmakta yarar var: Yergiden 
önceki kazanç ile emeğin marjinal hasılası arasında bir eşitlik olduğu 
kabul edilmekledir. 

Sosyal getiriyi hesaplamada iki yol var212 . 

(i) Birincisi; yüksek öğretimin sağladığı ömür-boyu-kazancın 
vergiden önceki durumunu, yüksek öğretimin getirişi olarak almak. 

ZdEt++ = ZdEt 

Bu, yüksek öğretimin sosyal getirişinin alt sınırıdır. 

(ii) İkincisi; BECKER'in, DENİSON'un hesaplamalarına dayana-
rak vardığı üst sınırdır. DENİSON'un hesabına göre A.B.D. de 1929-
1957 arasında adam başına ortalama gelirin artışı % 1.60 dır ve bunun 
% 0.67'si eğitimdeki büyüme ile geri kalandan % 0.58'zi bilgideki iler-
lemeyle açıklanabilir. BECKER'e213 göre bu bilgideki ilerlemeyi de eği-
timin bir fonksiyonu  sayarsak eğitimin katkısı iki misline çıkabilir. Böy-
lece vergiden önceki sosyal getiri haddi bir kal artar. Elbet ki mutlak 
sosyal getiri düzeyinin de iki misli olmasına gerek yoktur. Bu yaklaşım 
da, eğitimin sosyal getirişinin yukarı sınırıdır. 

İçsel getiri haddinin hesaplamalarında, önümüzdeki (D /iii) de bu 
alt ve üst sınırı getiri hadlerinin formüle  edilmesine değineceğiz. 

D. Getiri Hadleri ve Halihazır Değer Hesapları: 

a. Net  Halihazır  Değerler:  > 

(i) Kişisel Net Halihazır Değer: (NHDk) 

Yüksek öğretimin sağladığı beşeri sermayenin; kişisel net halihazır 
değeri, sosyal net halihazır değerinden üç nedenle sapar: 

Kişisel maliyet ( = E öt), kişisel iskonto haddi veya pazar faiz  haddi 
(=i) ve kişisel getiri ( = E dE,+) nin sosyal simetriklerinden farklı 
olması nedeniyle: 

NHD - E \ d E ' - Ö ' i 
~ t=j j (i+iY \ 

(ii) Sosyal Net Halihazır Değer (NHDS) Sosyal zaman tercihi 

212 G.S. BECKER, op.cit.,  s. 195-198. 
213 ibid.,  s. 196. 
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( = s), sosyal getiri ( = E rlEt l + ) ve sosyal maliyet E Ct olduğuna göre; 

NHDS = E * d+E+t " C« 
t - J ( (1+8)» 

dir. 

b. İçsel  Getiri  Hadleri: 

İçsel getiri hadlerinin hesaplanması yukarıdaki formüllerin  sıfıra 
eşitlenmesi demektir: 

(i) Kişisel İçsel Getiri Haddi ( = İGHJ 

İGHk = r k 

y i d E t - 0 , ) _ n 

t% j (l+r)« S - U 

(ii) Sosyal İçsel Geliri Haddi ( = İGHS) 

İGHS = r s 

i | A 4 _ 1 = O «-J ( (1+R,) ' 

(1) Alt sınır: İGHS+ = r s 

Alt sınır = {Eğitimdeki büyümenin katkısı (% 0,68)} 

(2) Üfil  sınır: İGHS++ = 2 r s 

Yukarıda ifade  edildiği gibi üst sınır BECKER tarafından  DENİ-
SON'un bulgularına dayanılarak hesaplanmaktadır214. 

Üst sınır = {Eğitimdeki büyümenin (% 0.68) + Bilgideki ilerlemenin 
katkısı (% 0.58) katkısı} 

c.  Düzeltilmiş  Hadler 

Yüksek öğretime ilişkin yukarıdaki hadler kaba geliri hadleri olarak 
anıhr. Şimdi bu kaba hadlerde yapılması gereken düzeltmeleri gözden 
geçirelim. Hemen kaydedelim ki bu hadlerin düzeltilmesi büyük önem 
arzeder. 

Bunları birkaç grupta özetlemek mümkün olup, hem sosyal, hem 
de kişisel getiri hadlerinin düzeltilmesinde kullanılırlar: 

(i) Terk veya Eğitim Süresinin Uzaması: 

Yüksek eğitime her giren kişi mezun olmadığı gibi, yüksek eğitimi 
normal süresinde bitiremeyenlerin oranı da bir hayli yüksektir. Terk 

214 Ibid.,  s. 196. 
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sorunundan, yalnızca mezunları hesaplamalar için göz önünde tutarak 
kurtulmak mümkün olmakla birlikte; bu mezunların okulu kaç yılda 
bitirdikleri, maliyetlerle ilgili bir düzeltmeyi gerektirmektedir. 

(ii) Alfa  (a) Düzeltmesi: 

Kazanç farklarının  ancak a oranındaki (a  — % 66) bir kısmını yük-
sek öğretime atfedebiliriz.  Geri kalanı (% 33); yetenek, ana-baba mesleği 
ve sosyal çevre gibi faktörlerle  açıklanabilir. Kazanç farklarından  bu 
% 33'ü düşmemiz gerekir. 

(iii) Büyüme Düzeltmesi 
Yaş-kazanç profilleri  40^45 yıllık bir zaman boyutunu kapsayacak 

şekilde çizilmektedir. Bu arada iktisadi büyüme eksojen bir değişken 
olarak bu profilleri  reel anlamda yukarı yükselterek kaydırmaktadır. 
Faal nüfus  başına gelirin büyüme oranına (g) dersek yapılması gerekli 
düzeltme: 

d(t) (l+g)« dir215 . 
(iv) İşsizlik Düzeltmesi: 

Yaş-kazanç profilleri  yalnızca istihdam edilmiş olanların kazanç 
farklarını  yansıtır. Oysa yüksek öğretimden sonra her mezunun hemen 
arzu ettiği bir istihdama kavuştuğu söylenemez. İşsizlik hadleri dikkate 
alınarak bir düzeltme yapılmalıdır. 

(v) Ortalama İnsan Ömrü Düzeltmesi: 
Her mezunun emekliliğe dek yaşaması söz konusu değildir. Bu 

ortalama insan ömrü süresi dikkate alınarak; ömürboyu-kazanç-akımı 
hesaplanmalıdır. Ayrıca, çapraz kesit analizinde ortalama-insan-ömrün-
de ileride beklenen artışları da hesaba katmak gerekir. 

Büyüme düzeltmesinin yaş kazanç profilini  yukarı doğru: diğer 
düzeltmelerin (işsizlik, alfa,  terk veya mezuniyet süresinin artışı, orta-
lama insan ömrü) aşağıya doğru kaydırması söz konusudur. Düzeltilmiş 
hadler de bu kuvvetlerin bileşkesi yönünde hareket edeceklerdir. 

4. YÜKSEK ÖĞRETİME BİREYSEL TALEP VE ARZ 

Yüksek öğretim malını incelerken, bunun karma bir mal olduğuna 
hem sosyal ve hem de kişisel mal niteliklerine sahip bulunduğuna dik-
kati çekmiştik. Beşeri sermaye teorisini geliştirenler ise -bilindiği gibi— 
kişisel tarafının  ağır bastığına işaret ederek, talep analizini bu görüşleri 
çerçevesinde yapmaktadırlar. 

215 Ibid.,  s.  151. 
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65 65 65 
E Et = E Et0 + E rK 

t-22 t-22 t-22 

Söz konusu yüksek öğretim karma malının bu analiz içerisinde be-
şeri sermaye yatırımı olduğunu hatırlatarak devam edelim. Dolayısıyla 
burada açıklanmak istenen, yüksek öğretim beşeri-sermayesine, kişisel 
talep ve arz koşullarıdır. 

K = Yüksek  öğretim  beşeri  ser-
mayesi 

r = Getiri  haddi 
Et = Lise  mezunu  kazancı 

o 

Yukarıdaki formül  yüksek öğretim mezununun ömür-boyu-kazancını 
(=2 'E|) vermektedir. Bizim aradığımız yüksek öğretim beşeri serma-
yesine olan kişisel, daha doğrusu bireysel öğrenci talep ve arzının koşul-
larının saptanmasıdır. 

Aşağıda (şekil: 18) yük-
&ek öğrelim beşeri sermayesi 
'K' ya olan lalep ve arzın 
koşulları gösterilmektedir216. 

Yatay eksende yatırılan 
beşeri sermaye mikları yer 
almakta, dikey eksende ise 
'alep eğrisi, -yatırımın mar-
jinal faydasını-  marjinal ge-
tiri haddini temsil etmekte 
(=r) arz eğrisi ise marjinal 
finansman  maliyetini (=i) 
göstermektedir. Bu kavram-
lar aşağıda açıklanacaktır. 
Arz ve ~ alebin kesiştiği nokta-
da denge teşekkül etmektedir: 

AMarj ina l getiri 
haddi veya mûlr/et 

Beşeri Sermaye 
Yatırımı 

(Şekil: 18) 

D = S 

r = ı 
ve OK0 öğrencinin yüksek öğretimdeki optimum beşeri sermaye ya-
tırımını verir. 

A. Talep Eğrisi: 

Marjinal getiri haddi, yatırımın: marjinal getirileri ve marjinal üret-
im maliyeti ikilisine dayanır. Eğer getiriler çalışma hayatı boyunca sabit 
kalıyorsa, marjinal getiri haddi, getirilerin, maliyete oranına eşittir217. 

216 G.S. BECKER, Humarı  Capital  and  Personal  Distribution  of  Income,  Ann Arbor, Uni-
versity of  Michigan, 1967, sa. 2-12. 

217 Ibid.,  ss. 2-12. 
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Yüksek öğretimin beşeri sermayesine bireysel talebin negatif  eğimli 
olduğu görülmektedir. Yani yatırım miktarı arttıkça getiri haddi düş-
mektedir. 

B. Arz Eğrisi: 

Arz eğrisi ise bir birim ek sermayenin üretiminin bireysel marjinal 
finansman  maliyetini göstermektedir. Bu marjinal finansman  maliyeti 
ise, basit olarak 1 T.L. sermayenin temini için ödenmesi gereken faiz  had-
di olarak tanımlanabilir. Arz eğrisi pozitif  eğimlidir. Basamaklı olmasmm 
nedeni farklı  faiz  hadleri ile farklı  miktarda borçlanma olanaklarının 
mevcudiyetidir218. Burada söz konusu olan arz, yüksek öğretimin kişisel 
maliyetinin finansmanı  için bireye fon  arzıdır. Devletin yüksek öğretim 
yatırımları ile karıştırılmamalıdır. Ayrıca yüksek öğretime kabulün 
sınırlanmadığı varsayılmak! adır. 

Arz sabitken, bazı bireyler diğerlerinden daha fazla  beşeri sermaye 
talebinde bulunuyorlarsa D'D', bu yaklaşıma göre yüksek öğretimin 
diğerlerinden daha fazla  getiri sağlayacağına inanmakta ve bu sonuca 
lise ve üniversitedeki derecelerine bakarak ve zekâlarına güvenerek var-
maktadırlar219. 

Burada yüksek öğretim karma malının böyle bir bireysel arz-talep 
analizi ile incelenmesi; gerçekçi olmadığı ileri sürülerek eleştirilebilir. 
Bir başka deyişle gelişmiş ülkeler açısından bu analiz geçerli olsa bile 
az gelişmiş ülkeler açısından geçerli değildir. Çünkü yüksek öğretimde 
kapasite sınırlıdır ve yerler giriş sınavı adı altında taymlanmaktadır. 
Finansman maliyeti (=i ) daha sonraki bir kaygı olup ancak sınavları 
kazananlar için söz konusudur. Aile ve devlet dışında bireye fon  arzeden 
başka kurum da yoktur. 

Bütün bunlara rağmen bu tip bir analizin Neoklasik mantığa bağlı 
tutarlı bir yanı da vardır. Kimse getirişi, maliyetini aşmayan bir eyleme 
girişmez ve bu eylemini de ancak getiri haddinin maliyet haddine eşit 
olduğu noktaya kadar sürdürür. Ayrıca bu analiz, devlet sübvansiyon-
larını da içerdiği gibi, bu bireysel yüksek öğretim talebinin, beşeri ser-
mayeyi ele geçirme eylemi olduğunu da göstermektedir. 

C. Bazı Ülkelere İlişkin Hesaplamalar: 

Bu konuda en iyi verilere sahip ülke A.B.D. olup nüfus  sayımları 
verileri ile-bu sayımlarda kazançların da saptanmış olması nedeniyle 

218 Ibid.,  ss. 2-12. 
219 G.S. BECKER, Hurnaıı Capital, op.cit.,  s. 106. 
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örneklemeye başvurulmadan çapraz-kesil, yaş-kazanç-profillerinin  ha-
zırlanabildiği tek ülkedir. 

Diğer ülkelerin yaş-kazanç profilleri  verileri genellikle örnekleme 
yolu ile elde edilmiştir. Yayınlanmış hesaplamaları olan ülkeler bir hayli 
çoktur. A.B.D., İngiltere, Kanada, İsrail, Kenya, Türkiye, Hindistan, 
Meksika ve diğerleri. 

Bunlardan kanımca en güvenilir olanları A.B.D., İngiltere ve Hin-
distanı karşılaştıralım. Türkiye'yi V. Bölümde ayrıca ele alacağız. 

Çizelge III. 

A.B.D.-Birleşik Krallık ve Hindistan'da Yüksek öğretim 
Harcamaları Getiri Haddi.* 

Ülkeler Kişisel getiri haddi Sosyal getiri haddi 

A.B.D. % 10.1 % 10.2 
Birleşik Krallık % 14 % 8 
Hindistan % 18.5 % 15.9 

Yalnız bu karşılaştırmalarda hesaplamaların farklı  sıhhatteki ve-
rilerle farklı  kişiler tarafından  yapıldığını dikkate almak gerekir. 

5. BEŞERİ SERMAYE YAKLAŞIMINA ELEŞTİRİLER 

A. LINDSAY'ın Eleştirisi veya Katkısı: 

C.M. LINDSAY yazdığı iki makale ile kazanç farklarının  yorum-
lanması ve getiri haddinin hesabı konusunda eleştirilerde ve katkılarda 
bulunmuştur220. 

LINDSAY'ın221 görüşü şöyle özetlenebilir: Eğitim yatırımlarında 
getiri bir mal veya hizmet olarak ortaya çıkmıyor; bilakis bir fiyat  de-
ğişikliği halinde beliriyor. Bir başka deyişle yatırımcı bu yatırımı ile 
gelecekteki bir gelir veya hizmet akımını satın almıyor, fakat  sahip ol-
duğu şeylerden birini (yani kendi işgücünün hizmetini) daha yüksek bir 
fiyatla  satabilme hakkını elde ediyor. 

Bu beşeri sermayenin getirişi için doğru ölçü, bu fiyat  değişmesinin 
'servet etkisi'dir. Bu eğitim-yatırım süreci sonunda, dikkatten kaçan 

* Kaynak: (A.B.D. için) L.HANSEN, "Rates of  Retum Investment in Schooling in the 
United States", J.P.E.,  Vol 81 (1963) No. 2, ss. 128-41. (Birleşik Krallık için), M. BLAUG, Eco-
nomics  of  Education,  op.cit., s. 227. (Hindistan için) BLAUG, LAYARD, WOODHALL, op.cit., 
ss. 217-218. 

220 C.M. LINDSAY, Op.cit. 
221 C.M. LINDSAY, "Real Returns to Medical Education", JHR,  Vol. III, Number 3, 

1973, ss. 331-348. 

87 



husus boş-zamanın (leisure) daha pahahlaştığıdır. Bu nedenle, fiyat  de-
ğişmesi servet etkisi olarak düşünüldüğünde, kazanç-farkı  ölçütünün 
sistematik olarak getiriyi olduğundan çok gösterdiği söylenebilir (Şe-
kil: 19). 

Bir zamansız analizle bu 
durumu göstermeye çalışa-
lım. Orijinal, beşeri-olmayan 
servet miktarı OC olsun. Va-
sıflı  emek için eğitim maliye-
tini, AC kabul edelim. Va-
sıfsız  emek için ücret haddi 
CW ve vasıflı  emek için üc-
re1 haddi AW' olsun. Eğer 
bireyin kayıtsızlık eğrileri Ij 
ve I2 ise vasıfsız  -emek kari-
yeri vasıflı-  emek kariyerine 
tercih edilir. Çünkü vasıfsız 
ücret haddi CW daha yüksek 
kayıtsızlık eğrisine teğettir. 
Fakat fiili'kazanç  farkından 
hareketle sermaye değerleri 
ölçülürse vasıfh-işgücü  için 

eğitim yatırımı yapmak kârh gözükebilir. 

Şöyle ki; sırf  kolaylık sağlamak üzere AW yi CW ye paralel 
olarak çizelim. Böylece vasıfsız  - işgücündeki kazanç FH ( = ED) dır. 
Oysa vasıflı  işte kazanç FG ve eğitim maliyeti JQ ( = AC) dir. Va-
sıflı  işte çalışanın beşeri sermaye yatırımının sağladığı net kazancın öl-
çülebilmesi için, kazanç akımları farkının  halihazır değerinden eğitim 
maliyetinin düşülmesi gerekir. Analizimiz zamansız ya da tek za-
manlı olduğundan iskonto haddi sıfırdır.  Bu durumda 

FG — FH — JQ — HJ — GQ 

Çizim dolayısıyla şekilden de anlaşılacağı gibi H J > GQ dur. Böy-
lece bu beşeri sermaye yatırımının net getirişi hiç olmazsa, bu şekilde 
ölçülmesi nedeniyle pozitif  çıkmaktadır. Fakat daha önce de gördük ki 
Ij > I2 olduğu için bu yatırımdan vazgeçilmektedir. 

Bu çelişkinin altında endeks numaraları sorunu yatmaktadır. Bu-
rada yatırım dolayısıyla, vasıfh  emeğin getirişini, kendi zamanının de-
ğerinin artışı ile teşhis edebilmekleyiz. Oysa vasıflı  emeğin zamanı iki 
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parçadan oluşmaktadır: Pazar (çalışma zamanı) ve pazar-dışı (dinlen-
me) zamanı. Birey eğitimle hüner kazanırken çalışmanın verimliliği 
dinlenmeye bakışla artmaktadır. Bu nedenle bireyin eğitim yatırımına 
paralel olarak çalışmanın dinlenmeyi ikame ettiği de gözlenmektedir. 
Buna rağmen; bu ikame olayı eğitim dolayısıyla zamanın değerinin artı-
şının bir parçası biçiminde; yanhş olarak, vasıflı  emeğin getirişine ka-
tılmaktadır. 

Oysa bu ikame olayının doğurduğu getiriyi dışarıda bırakarak, 
eğitimin emeğin verimliliğinde sağladığı artışın, yatırımcı açısından de-
ğerini (=AB) yatırımın maliyeti (=AC) ile karşılaştırmak gerekir. Fiili 
kazanç farkı  (HG) bu ' y a t ı r ı r n ı n gerçek değerini' abartır. Bu abartma 
(HJ -: KG) dinlenmeden, çalışmaya kayan zamanın doğurduğu getiriden 
doğmaktadır. 

AB ampirik olarak gözlenemez, ancak uygun bir endeks yardımıyla 
tahmin edilebilir. Burada, emeğin fiyatındaki  değişmeyi değerlendirmek 
için, miktarı standardize eden bir endeks seçimi söz konusudur. 

Sonuç olarak getirileri Laspeyres endeksi ile ölçülen bir meslek 
—eğitim için— kârh gözüküyorsa gerçekten yatırım için cazip bir alandır. 
Yine Paascha endeksine vurulduğunda kârsız gözüken bir meslek için 
eğitim gerçekten cazip değildir222. 

Örneğin KUZNETS ve FRIEDMAN223 fiili  kazanç farklarından 
hareketle ABD'de doktorların aşırı kazanç veya rant elde ettiklerini ileri 
sürmekle yanılgıya düşmüşlerdir. 

Dikkat edilmesi gereken nokta; LINDSAY'm itirazı beşeri-sermaye 
hesabında kullanılan yönteme ilişkin olup esasa ilişkin değildir. Önü-
müzdeki genel itirazlar esasa ilişkin itirazlardır. 

B. Genel İtirazlar: 

Bilindiği gibi 'beşeri sermaye kavramı ve teorisi' kamu fonlarının 
tahsisinde ve Pareto-iyileştirme politikalarının saptanmasında bir ölçüt 
olarak kullanılmak istenmelerine karşın; çeşitli düzeylerdeki itirazları 
üzerlerine çekmektedirler. 

Konunun bir politika oluşturma ölçütü ve teorik çözümleme aleti 
olarak kullanılmasının ötesinde ideolojik bir içeriğe kavuşturulmak is-
tenmesi başh başına bir tartışma açmaktadır. Öncelikle Neoklasikler224 

222 Ibid. 
223 FRIEDMAN-KUZNETS, op.cit. 
224 H.G. JOHNSON, On Economics  and  Society,  London, The University of  Chicago 

Press, ss. 15-31. 
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Ve Marksistler225 arasında bu konu ideolojik çatışma odaklarından biri 
olmaktadır. 

Yalnız konu bütün çabalara rağmen henüz Keynesciler tarafından 
da açık bir kabul görmüş değildir. Bilakis, suskunluk hakimdir. Çünkü 
Neoklasikler, Keynesçi yatırım kavramının yetersizliğinden hareketle 
yola çıkmaktadırlar226. 

Bütün bu ideolojik veya 'teorik' tartışmalara rağmen sorunun özü; 
kamunun ve kişilerin yaptıkları eğitim harcamalarının getirişi nedir? 
Bu getiri nasıl ölçülebilir? gibi, 'etkinlik' sorunlarında yatmaktadır. 
Beşeri sermaye kavramı ve teorisi red veya kabul edilebilirler fakat 
yukarıdaki sorulardan kaçmılamaz sanırım. Kanımca STRUMILIN'i227 

S.S.C.B. de FRIEDMAN ve KUZNETS'i228 A.B.D. de aynı sorulara ce-
vap aramaya yönelten böylesine bir pratik planlama sorunudur. 

Bu genel plandaki teorik ye ideolojik eleştirileri kaydettikten sonra 
Beşeri-Sermaye Teorisi'nin içsel tutarlılığına ve geçerliliğine ilişkin 
görüşleri incelemeye başlayalım. 

(i) Birinci ve en önemli itiraz hiç kuşkusuz LlNDSAY'ın uyarı-
şıdır. öz olarak LINDSAY, beşeri sermayenin getirişi olan emeğin 
-müstakbel fiat  artışını ölçmede kullanılan, fiili  kazanç farklarının,  ger-
çek fiat  artışları ile birlikte, çabşmanm boş zamana ikamesi sonunda 
doğan ücret artışları olabileceğine dikkati çekmektedir. Bu ikame olayı-
nın elimine edilebilmesi için endekslemeyi ileri sürmektedir. Lindsay'ın 
uyarısı ölçme yöntemine ilişkin bir düzeltmedir ve beşeri sermayenin 
varlığına yönelmemiştir. 

(ii) ikinci fakat  konunun temellerine ilişkin itiraz; ARROW'un 
'perdeleme' (screening) veya süzgeç (filter)  diye anılan tezidir. 

ARROW229  yeni bir makalesinde şöyle demektedir. "Ben burada 
oldukça farklı  bir görüş ileri sürmek isterim. Yüksek öğretim bu mo-
delde, hiç bir biçimde daha yüksek ekonomik faaliyette  bulunmaya 
katkısı olmadığı gibi, ne bilgiyi ne de sosyal etkinliği artırmaz. Bunların 
yerine yüksek öğretim bir süzgeç görevi yapmakta, çeşitli yetenekler-

225 S. BOWLES-H. GINTIS, Schooling  in  Capitalist  America,  Newyork, Basic Books Inc., 
1976. 

226 H.G. JOHNSON, "Tovvards a Generalized Capital Accumulation", op.cit.,  s. 38. 
227 Stanislav STRUMILIN, "The Economics of  Education in the USSR", Economic  and 

Social  Aspect  of  Planning,  Paris, Unesco, 1970, ss. 69-85. 
228 FRIEDMAN-KUZNETS, op.cit. 
229 K. ARROW, "Higher Education as a Filter", J.  Publ.  Econ.,  2 (1973), ss. 193-216. 
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deki kişileri ayırmakta ve emek satınalıcılanna bilgi geçirmektedir". 
ARROW bu görüşünün teorik çerçevesini de aynı makalede sunmakta-
dır. 

ARROW'un bu eleştirisi karşısında söylenebilecek bir kaç söz var-
dır sanırım: öncelikle ARROW'un, 1973 öncesi makalelerinde230 beşeri 
sermaye-teorisini savunur göründüğü açıktır. Bu biçimsel itiraz bir ya-
na; ARROW esastan da eleştirilebilir. Eğitimin böylesine yetenekli ki-
şileri seçmede bir süzgeç görevi görmesi ve diplomanın bir referans  mek-
tubu olarak kullanılması söz konusu olsa bile; bu husus kanımca, eğitim 
sürecinin yan ürünüdür. Çünkü bu süzgeç ve referans  görevi neden okul-
eğitimi (Schooling) gibi çok pahah ve uzun-süreli bir sürece terkediliyor 
da hem emek-satanlar, hem de emek satm-alanlar açısından ucuz ve 
kısa-süreli bir mekanizma keşfedilemiyor  ? örneğin çeşitli yarışmalar ve 
sınavlar ile desteklenen hizmet-içi-eğitim yerine neden; son derece pa-
hah, yüksek öğretim; (=lisans -f-  lisans üstü) gibi süreçlere başvurulu-
yor? 

ARROW'un yüksek öğretime ilişkin kuşkusunun geçerliliğini kabul 
etsek bile, bu kuşku asıl olarak: öğrenci, devlet ve işverenlerin 'homo-
economicus' olmadıklarına ilişkindir sanırım. 

(iii) Bir başka grup itiraz ise, BALÖGH ve STREETEN231 gibi 
Keynescilerin geliştirdikleri ve aslında beşeri-sermaye kavramının özüne 
yönelmiş itirazlardır. Bu itirazların sayıları bir hayli çok olmasına rağ-
men mümkün mertebe kümelendirmeye çalışalım: 

1. Bu ilk itiraz, ölçme sorununa ilişkindir. Gerek 'beşeri sermaye-
nin' ölçülmesi ve gerekse getirişinin kolayca saptanması mümkün değil-
dir. Yine DENİSON'un ve diğerlerinin bu konuda ileri sürdükleri yollar 
spekülatif  gayretlerle doludur. 

2. Eğitimin bir yatırım süreci oluşuna itiraz: Eğitimin verimliliği 
olduğu kadar tüketimi de artırıcı etkisi bulunduğu ileri sürülebilir. Yük-
sek öğretim mezununun tüketim kalıpları diğerlerinden farklıdır.  Daha 
kaliteli bir yaşamın girdileri olduğu varsayılan sanat, kitap, plak, spor, 
vs. gibi öğeler yüksek öğretimin bir sonucudur. 

3. Ücret farklarının  yorumlanmasına itiraz: Yüksek öğretime at-
fedilen  ücret farkları  verimlilikle birlikte başka faktörlerin  de bir fonksi-
yonu olabilir. Örneğin eğitim harcamaları; ebeveynlerin servet ve gelir-

230 K. ARROW, "Criteria for  Social Investments" op.cit.,  ss. 869-880. 
231 T. BALOGH-P. STREETEN, "The Coefficieııt  of  Ignorance". Bull.  O.U.I.  s., Vol. 

25 (1963) No. 2, ss. 97-107. 
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leri ile, yetenek ve ilerleme arzusuyla, kentlere ve eğitim merkezlerine 
yakın yerlerde oturmakla veya aile bağları ve diğer ilişkiler aracıhğıyla 
dolgun ücretli işlere girebilme olanakları ile bağıntılıdır. Ayrıca bunlar-
dan her biri tek başına veya hepsi birlikte, kazanç farklarını  açıklaya-
bilirler. Yani; aile, doğal yetenek, sosyal çevre ve sınıf,  gibi ekonomi dışı 
faktörler  bu ücret farklarının  tayininde rol oynarlar. 

4. Ücret farklarının  meslek-odalarının tekelci tutumuyla yaratılmış 
olduğu: Bu yukardaki ekonomi-dışı faktörlerin  doğurduğu tekel duru-
munun yanısıra, yüksek öğretim görmüş serbest meslek mensuplarının 
aldıkları bilinçli tedbirlerle yarattıkları tekelleşme sayesinde ortaya çı-
kan tekel-rantı, kazanç farklarının  bir başka nedenidir, örneğin, mühen-
dis, doktor ve avukatların; çeşitli ülkelerde, meslek odaları yardımıyla 
rekabeti önleyerek aşırı-kazanç elde etmeleri. Bu rantların varlığı: 

— Çocukların bu meslekler için eğitimlerinde yol gösterici olabile-
cek ve finansman  yükünü kaldırabilecek ebeveynlerin azlığını ve 

— Mesleğe girişleri meslek-odaları eliyle sınırlayarak; nispi kıtlık-
larını, mali kazanç sağlama arzusu ile sürdürmek amacını gösterir. 

Yalnız yüksek öğretim mezunlarının ücret farklarını  'kapitalist 
düzenin' eşil sizliklerine ve tekelci eğilimlere bağlamak, belli ölçüde doğru 
olsa bile; gerçeğin kendisi değildir. Çünkü yukarıda sayılan tekelci ve 
ekonomi-dışı faktörlerin  yok edildiği iddia edilen, sosyalist ülkelerde de 
kazanç farkları  vardır. Hatta resmi ücretlerin dışında; tıp, teknik, gibi 
alanlarda gayri resmi bir pazar mekanizmasının varbğı da çeşitli göz-
lemciler tarafından  izlenmektedir. Acaba bu gayri resmi pazar mekaniz-
ması; bazı meslek mensuplarının tekel durumunda bulunup, aşırı kazanç 
elde etme arzularından mı doğmaktadır? Yoksa beşeri sermayenin geti-
rişinin resmi fiyatının  kıtlık fiyatından  siyasal amaçla düşük tutulma-
sından mı doğmaktadır? Zaten birinci nedenin varlığı sosyalizmle bağ-
daşmaz. 

Ayrıca bu konuda yapılan yayınlardan, eğitimin getirişinin ölçül-
mesi hususunda sosyalist ülkelerin öncü olup, çaba harcadıklarını da 
gözlemekteyiz232. 

C. Sonuç: 

Sonuç olarak söyleyebileceklerimizin belli bir kısmım eleştirilerin 
değerlendirilmesi sırasında ifade  etmiş bulunuyoruz. Yalnız şunu hemen 

232 V. JAMIN, "The Economic Effects  of  Popular Education", Economics  of  Education, 
(ROBINSON-VAIZEY:  Edr.) London Mac Millan, 1966, ss. 324-327. 
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belirtelim: Fayda-Maliyet Analizi'nin, yüksek öğretim harcamalarına 
uygulanması, soruna yaklaşım yollarından sadece birisidir. Diğer yakla-
şımlar233: 

(i) işgücü planlaması, 

(ii) Fayda-Maliyet Analizi'nin kendi almaşıkları: Maliyel-
Etkinlik, Program-Bütçe, Harekât Araştırması ve Sistem 
Analizi'nin diğer dalları, 

(iii) İşgücü projeksiyonu veya öngörüsü. 
(iv) Sosyal talep yaklaşımı. 
(v) Yetenek havuzu yaklaşımı. 

Elbette ki bunlara daha özel durumlar örneğin HARBISON-
MYERS234 tipi "beşeri kaynaklar kalkınma endeksi235" veya basit analiz 
teknikleri ( =GSMH ve eğitim arasındaki korelasyonları) katılabilir. 

Maliyet-Fayda Analizinin en büyük kusuru statükocu oluşudur. 
Yani analizin yüksek öğretim harcamalarına uygulanması sonucu elde 
edilen içsel getiri hadleri mevcut durumdaki getiri haddini gösterirler; 
fakat  ne kadar daha fazla  veya daha az yatırım yapılmasına ilişkin bir 
fikir  vermezler. Bu analiz durumu saj>tar fakat  ne yapılmalı sorusunu 
cevapsız bırakır. 

Ölçme yöntemine ve teorik içeriğine ilişkin itirazlar yüzünden bu 
yeni ve mükemmelliği tartışmalı analizin yüksek öğretim harcamaları-
nın etkinliğini araştırmada tek ölçüt olarak kullanılması sakıncalıdır. 
Başka ölçütlere de başvurularak analizin bulguları irdelenmelidir. 

Bir başka husus; Maliyet-Fayda Analizi'nin, Beşeri Sermaye Teori-
sine iki yaklaşımdan biri olduğu göz önünde tutularak; elde edilen bul-
guların irdelenmesi konusunda yeterince uluslararası veri olmadığı ve 
konunun teori ve pratikteki yeniliği dikkate alınmalıdır. Ayrıca zaman 
içerisinde Neoklasiklerin bu teoriye katkıları ve beşeri sermaye teorisinin 
yatırım-teorisine katılmasına karşı duran Keynescilerin ve Marxistlerin 
bu konuda, tavırlarındaki gelişmeler dikkatle izlenmelidir. 

Önümüzdeki V. Bölümde, yüksek öğretim harcamalarının; finans-
man, gelir dağılımı ve kalkınmaya ilişkin sorunlarını ele alacağız. 

233 K. EIDE, "Educational Development and Economic Growth in OECD Countries", 
(ROBINSON-VAIZEY)  Op.cit.,  ss. 174-201. 

234 F.H. HARBISON-C.A. MYERS, "Strategies of  Human Resource Development", 
(M. BLAUG Ed.) Op.cit.,  ss. 13-60. 

235 A.K. SEN, "The Index of  Human Resource Development", (M. BLAUG Ed.) op.cit., 
ss. 67-75 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YÜKSEK  ÖĞRETİMİN FİNANSMANI VE GELİR DAĞILIMINA, 
KALKINMAYA  ETKİSİ 

Bu bölümde, Kamu Maliyesi açısından önemli olan yüksek öğreti-
min finansmanı  sorununu ve bu finansman  almaşıklarının gelir dağılı-
mına ve kalkınmaya etkilerini ele alacağız. 

1. SUNUŞ 

Bir ülkede yüksek öğretimin finansman  biçimini belirleyen faktör-
ler, yalnız ekonomik olmayıp; tarihi, siyasi, sosyal faktörler  de olabilir. 

Yalnız burada araştırmaya çalıştığımız husus hangi gerekçelere 
dayandırılmış olursa olsun; yüksek öğretimin almaşık finansman  yolla-
rının ekonomik etkilerini saptamaktır. 

Gelişme süreci sırasında, giderek yüksek öğretim mezunlarına talep 
artmakta ve yükselen gelir düzeyi de, mutlak rakam veya okullaşma 
yüzdesi olarak, artan yüksek öğrenim öğrencisi miktarını finanse  edebi-
lecek kaynakları yaratmaktadır. 

Aslında bu olayı yüksek öğretimin bir 'üstün mal'236 olduğu yani 
talebin gelir elastikiyetinin yüksek oluşu cümlesiyle de özetleyebiliriz. 

özellikle bu tez dolayısıyla inceleme fırsatını  bulduğum, İngiliz ve 
İsveç yüksek öğretim sistemleri, sırasıyla iki büyük çalışmanın 'Lord 
Robbins Report'237 ve 'U 68'238 çizdiği finansman,  büyüme ve gelir da-
ğılımı konularında bilinçli müdahaleyi öngörmektedir. Aynı durumun 

236 Fritz MACHLUP, Education  and  Economic  Grotcth,  Lincoln, University of  Nebraska 
Press, 1970, ss. 63-82. 

237 Lord Robbins Report, op.cit. 
238 Swedish 1968 Educational Commission U  68 Higher  Education,  Stockholm, Allmanna 

Förlaget, 1973. 
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A.B.D.239 için de söz konusu olduğu ve yüksek öğretimin bir gelir dağı-
lımı politikası aracı olarak kullanılmak istendiği açıktır. İleride (IV/3) 
bu husus örneklerle anlatılacaktır. 

Yalnız bizim gibi az gelişmiş ülkelerle A.B.D., İsveç ve hatta İngil-
tere arasında yüksek öğretimin finansmanı  açısından önemli bir fark 
mevcuttur. Az gelişmiş ülkelerde yüksek öğretimin; okullaşma oranının 
çok düşük olması ve üstün bir mal sayılması nedeniyle de geniş halk kit-
lelerine ulaşabilecek bir gelir dağılımı politikası aracı olarak kullanılması 
mümkün görülmemektedir. Bir başka deyişle, ülkemizde gelirin büyük-
lük dağılımını (size distribution) düzeltmeyi amaçlayan bir hükümet 
için, yüksek öğretimin yaygınlaştırılması  veya finansman  yollarının 
değiştirilmesi eşitlik açısından önde gelen bir politika tedbiri olmaya-
caktır, sanırım. Örneğin bu konuda; işsizlik ya da ilk öğretim daha büyük 
öncelik taşırlar. 

Yüksek öğretimin finansmanının;  kalkınan ülkelerde, kalkınma ve 
etkinlik açısından taşıdığı önemi bir başka biçimde vurgulamak olanağı 
var: Beşeri sermaye birikimi bir türev taleptir. Öncelik, fizik  sermaye 
yani makina ve teçhizat yatırımlarındadır. Vasıflı  işgücüne talebi doğu-
ran işte bu yatırımlardır. Yüksek öğretime gerçek sosyal talebi tayin 
eden, bu fizik  sermaye yatırımlarının düzeyidir. Örneğin reel yatırımla-
rımızın düzeyini aynı tutup, yüksek öğretim kapasitemizi veya mezun-
larını iki misline çıkartacak olursak bunun işsizlik doğuracağı açıktır. 
Bu gerçek sosyal talebi etkileyen endojen ve eksojen faktörler  vardır ki 
bunları ileride (Bölüm V'de) gözden geçireceğiz. Örneğin A.B.D. veya 
İsveç'te240 yüksek öğretimin bir gelir dağılımı politikası olarak kulla-
nılması eksojen bir faktördür. 

Finansman, kalkınma, gelir dağılımı ilişkilerine işaret ettikten sonra 
finansman  konusunu incelemeye başlayahm. 

2. YÜKSEK ÖĞRETİMİN FİNANSMANI 

Yüksek öğretim hizmeti bir karma mal olup salt sosyal mal olma-
masına rağmen, genellikle vergilerle finanse  edilmektedir; yani salt sos-
yal mal muamelesi görmektedir. 

Bu vesileyle birinci bölümde yer alan karma mallara ve üçüncü 

239 W. Lee HANSEN-B.A. WEISBROD, The  Distribution  of  Cost  and  Direct  Benefits  of 
Public  Higher  Education:  Case  for  California,  Wisconsin, IRP, 1969. 

240 Alva MYRDAL and Working Group, Towards  Equality,  Lund, Prisma, 1971, ss. 52-
İ 8 . 
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bölümdeki yüksek öğretimin dolayb-doğrudan, kişisel-sosyal maliyet-
lerine ilişkin açıklamaları hatırlamakta fayda  vardır. 

A. Finansman Almaşıkları: 

Karma bir mal olan yüksek öğretimin finansman  biçimi, ülkeden 
ülkeye değişmekle birlikte; genel olarak üç grupta toplanabilir241. 

(i) Yüksek öğretimi salt bir sosyal mal sayan görüş ve doğrudan-
sosyal harcamaların tümünün devletçe vergilerle finanse  edilmesi-yolu: 
Doğrudan finansman.  Ayrıca yüksek öğretimin örgütlenmesini de dev-
let üzerine almıştır. Bu yol isveç, Norveç ve Türkiye gibi ülkelerde uy-
gulanmaktadır. 

(ii) Yüksek öğretimin karma mal niteliğine daha uygun düşen 
doğrudan-sosyal harcamaların bir kısmının veya tamamının fiyatlandı-
rılarak harç ve resimlerle öğrencilerden tahsili. Kısmî Finansman. Anglo-
Sakson ülkeleri bu görüşü kabul etmiştir. Yalnız ingiltere'de öğrenciler-
den harç alınmakla birlikte; yoksul ailelerin çocuklarına, harç ve bursları, 
mahalli idarelerce hibe biçiminde, karşılıksız olarak verilmektedir. 

(iii) Üçüncü yol ise özellikle FRIEDMAN242 ve taraftarlarının243 

önerdikleri dolayh-finansman  biçimidir, (i), ve (ii). almaşıklarda devlet 
genellikle hizmetin üretimini de üzerine almaktadır. Bu yolda ise yüksek 
öğretim karma malını devlet veya özel kesim üretebilir. Yalnız devlet bu 
yüksek öğretim öğrencilerine kuponlarla; kredi veya hibeler biçiminde 
satın alma gücü 1 ransfer  eder. Öğrenci ise bu kuponlarla istediği eğitim-
kurumuna başvurur. Yalnız bu görüşü eleştirenler, bazı eğilim kurum-
larının harçlarının bu kupon tutarını aşabileceğini, çünkü okulların ma-
liyetlerine göre hizmetlerini fiyatlaııdırabileceklerini  söylemektedirler. 
Aslında bu yaklaşımda sosyal hizmetlerin fiyatlandırılması,  yani etkinlik 
kaygısı egemen olup, devletin, yurttaşların bu sosyal hizmetlerden tü-
ketmesinde yarar gördüğü minimum düzeyi temsil eden kuponlarla 
minimum finansmanı  öngörülmektedir. Burada etkinlikle birlikte öğ-
rencilere ve velilerine seçim hakkı, insiyatif  tanırken yüksek öğretimde 
standart hizmet arzından vazgeçilmektedir. 

Dikkat edilirse bu üç yol; finansman  almaşıkları olup, yüksek öğ-
retimden kimlerin yararlanacağına ilişkin bir ölçüt getirmemektedir. 
Özellikle talebin arzı aşması durumunda, denge tayınlama ile kurulabilir. 

241 A.J . CULYER, Op. cit.,  ss. 202-223. 
242 M. FRIEDMAN, op.cit.,  ss. 85-107. 
243 PEACOCK-WISEMAN, op.cit.,  ss. 343-359. 
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Bu tayınlamanın nasıl olacağı; objektif  seçim244 (giriş sınavı) sübjektif  / 
seçim (baba mesleği, mezun olduğu okul, belli bir bölgeden olmak) fi-
nansmanla ilgili görünmemektedir. 

Oysa sanırım tayınlama ve finansman  arasında iki bakımdan bağ-
lantı vardır: 

(i) Tayınlama zorunluğu yüksek öğretime talebin arzı aşmasından 
doğmaktaysa, bu durum yeterli kaynağın tahsis edilmediğini gösterir. 
Finansman yetersizliği nedeniyle tayınlamaya, gidilmektedir. 

(ii) İkincisi daha önemli bir bağlantıdır. Özellikle yüksek öğretimi 
bir 'salt sosyal mal' kabul edip, vergilerle finanse  eden ülkelerde, talep 
kapasiteyi aşarsa, talep fazlası,  tayınlama mekanizması aracılığıyla, 
yüksek öğretim 'sosyal malının' tüketiminden alıkonmaktadır. Bu, sos-
yal mallara ilişkin, dışarıda-tutulamama (non-exclusion) kuralının245 

açık ihlalidir. Örneğin ülkemizde, yüksek öğretim karma malına ya 
sosyal mal muamelesi yapmaktan veya talep fazlasının  giriş sınavları 
aracıhğı ile dışarıda-tutulmasından vazgeçilmesi gerekir. Sanırım birinci 
seçenek gerçekçi olanıdır. Aksi halde -önümüzdeki bölümde göreceği-
miz gibi- sistem, kendi sorunlarını yine kendisi yaratmaktadır. 

Taymlamadan başka, yüksek öğretimin finansman  almaşıklarına 
ilişkin bir sorun, (i) 'parasız yüksek öğretim' kavramından ne anlaşıl-
ması gerektiği hususudur, örneğin ülkemizde yüksek öğretim parasız 
olmasına karşm gerçeklen 'parasız' (free)  değildir; çünkü kişisel maliye-
tin iki önemli kalemi 'vazgeçilen gelir' ve doğrudan kişisel maliyetlere 
öğrenciler ve aileleri katlanmaktadır. 

IS. Finansman Düzeyi: 

Bir ülkede diğer şartlar sabitken, eğitime ya da yüksek öğretime 
ayrılabilecek kaynakları belirleyen faktörler  şunlardır246: 

(i) Eğitimin nispî maliyeti, 
(ii) Sosyal tercihler, 

(iii) Milli gelir düzeyi. 

Eğer yüksek öğretime yönelik kişisel talep kapasiteyi aşıyorsa; 
burada üç neden söz konusu olabilir: Eğitimin nispî maliyeti yüksektir, 

244 G.S. BECKER, Human Capital and Personal Distribution of  Income, op.cit.,  ss. 27-
35. 

245 PEGGY-RICHARD MUSGRAVE, op.cit.,  s.  7. 
246 Martin KATZMAN, "Pricing Primary and Secondary Education" Public  Prices  for 

Public  Products,  (Selma Mushkin Ed.) Washington, Urbana Institute, 1972, ss. 371-391. 
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kişisel tercihler, sosyal tercihleri (talebi) aşmaktadır, veya milli gelir 
düzeyi yeterli kaynak ayırmaya elverişli değildir. Ya da bu üç unsurun 
bir bileşkesi söz konusudur. Türkiye'yi göz önünde tutacak olursak, 
her üç faktör  nedeniyle de yeterli kaynak tahsis edilemediğini ifade  et-
mek mümkündür. Örneğin yüksek öğretim Türkiye'de pahalı bir maldır: 
1972 yılında isveç'te bir öğrencinin devlete maliyeti ortalama olarak 
adam başına geliri aşmazken Türkiye'de adam-başına gelirin 3 katı ci-
varındaydı. Veya günümüzde Türkiye'de bir öğretim üyesine ödenen 
net-yıllık-maaş tutarı adam-başına -milli gelirin 7-8 katı iken isveç'te 
1.5-2 katı kadardır. Yüksek öğretimin pahalı bir mal olması kadar; 
tahsis edilen kaynaklar da milli gelir düzeyinin düşüklüğü yüzünden, 
yetersiz kalmaktadır. Örneğin bütçeden öğrenci başına ayrılan ödenek; 
isveç'te* Türkiye'ninkinden** ortalama olarak dört misli fazladır.  Ay-
rıca 18-22 yaş kuşağındaki gençler arasında Üniversiteye gidenleri 
(okullaşma oranını) sosyal tercihin - ya da sosyal talebin bir göstergesi 
olarak alırsak: İsveç'te %20, Türkiye'de % 6.5 tur. Demek ki İsveç'te, 
Türkiye'ye bakışla yüksek eğitime sosyal talep üç kat fazladır. 

Buraya dek finansman  düzeyini belirleyen faktörleri  statik koşullar 
altında inceledik. Zaman boyutunu da katacak olursak bir ek faktör 
daha girer: Büyüme. MUSGRAVE, A.B.D. ekonomisi koşulları içinde 
büyümenin, yüksek öğretimin finansmanına  etkilerini iki noktada top-
luyor247. 

(i) Yükselen aile başına gelir, kayıt-harçlarmı ödeyebilme olanağı 
sağlanmaktadır. 

(ii) Yüksek öğretimin kârlılığının farkına  varılması ebeveynlerin 
'ödeme arzusu'nu artırmaktadır. [Büyüme ile ücret farkları  mutlak 
olarak artmaktadır G.A. ] 

Oysa İkinci Dünya Savaşı sonrasında, bütün sosyal hizmetlerde 
olduğu gibi, yüksek öğretimde de harçlardan vergilerle finansmana 
doğru bir kayış vardır. Az gelişmiş ülkeler de bu akımı izlemektedirler. 
Gelişmiş ülkeler tam-kapasite ve tam-istihdam büyüme patikasını iz-
lerken ortaya çıkan tasarruflardan  gerekli yatırım miktarını çıkarttık-
tan sonra geride kalan belli bir 'fazla'  ile sosyal hizmetleri finanse  ede-
bilirler***. Yani sosyal hizmetlere ve bu arada devlet bütçesinden yüksek 

* Kaynak,  Suıedish  Higher  Education:  Some  Facts,  Stockholm, UKA, 1975, s. 10. 
** DÎE, Türkiye  İstatistik  Yıllığı  1975, Ankara DİE, 1976, s. 337. 

247 R. MUSGRAVE, "Higher Education and Federal Budget", op.cit.  ss. 96-101. 
*** Bu konuda teorik açıdan KEYNES ve Keynescilerin görüşlerine dayamlabileceği gibi, 

pratikte, son dünya ekonomik krizinin üretimlerine en az etki yaptığı ülkeler, en yüksek vergi 
yükü olan isveç (% 42.8) Norveç (% 43,4) ve en çok sosyal hizmet sağlayan ekonomilerdir. 
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öğretime ayrılan fonların  fırsat  maliyeti, azgelişmiş ülkelere bakışla 
çok düşüktür. Maliyet-Fayda Analizi ancak çeşitli kamu hizmetleri ara-
sında öncelik saptamada yararlı olabilir. Aslında bu tip bir düşünce biçi-
mi; Neoklasik bir dünyaya, Keynesci bir gözle bakmaktır. Ayrıca böyle 
bir açıdan yüksek öğretimin finansmanına  eğilmek, alt gelir gruplarından 
gelen öğrencilerin oranını artırabilirse hem gelir dağılımını bu gruplar 
lehine etkileyebilir hem de tüketim eğilimini yükselterek, talep yeter-
sizliğine çare olur. Böylece KEYNES'in önerdiği, 'çukur kazdırmak' 
veya 'ehram' yaptırmaktan daha insancıl ve 'beşeri sermaye' üretimine 
katkıda bulunan amaçlar için, 'fazla'  kullanılmış olur. 

Oysa az gelişmiş ülkelerde, tam-kapasite ve tam-istihdam koşulları 
altında, büyüme uzak bir ihtimal olup, gerekli yatırımlar yapıldıktan 
sonra sosyal hizmetler için ortada bir fazla  kalmamaktadır. Azgelişmiş 
ülkelerde sermayenin gölge fiyatı  (a,) gelişmiş ülkelerinkiııden (82) çok 
yüksektir: » 

a, > a 2 dir. 

Bu nedenle, az gelişmiş ülkelerde yüksek öğretim kapasitesini ve bunun 
kompozisyonunu ayarlamada gerçek sosyal talebi saptayan fizik  sermaye 
yatırımlarının, işgücü ihtiyaçlarını temel almak daha doğru bir yakla-
şımdır. Çünkü ancak bu takdirde, en kıt faktör  olan sermaye israf  edil-
memiş olur. Nitekim az gelişmiş ülkelerde yüksek öğretimde fırsat  eşit-
liği yaratmak ve gelir dağılımını düzeltmek için vergilerle finansmanın 
yüksek bir fırsat  maliyeti olduğumı bilmemiz gerekir. Örneğin Türkiye'-
de 40.000 kişiyi Üniversiteye kabul edip dört ile altı yıl eğitmenin 'sosyal 
fırsat  maliyeti', kabaca, 40.000 işsizi istihdamdan vazgeçmektir*. Bir 
başka deyişle fizik  ve beşeri sermaye yatırımları arasında bir dengenin 
kurulmasına dikkat edilmelidir248. Ayrıca beşeri sermaye yatırımları 
arasında bir rekabet mevcuttur: Yurdumuzda, toplam eğitim harcama-
ları sabitken, bir öğrencinin 4 ile 6 yıllık bir süre için, üniversitede eği-
tilmesinin bir başka fırsat  maliyeti de, bir sınıf,  ilk okul öğrencisini ya 
eğitimden yoksun kılmak veya daha kötü koşullarla eğitim yapmalarına 
razı olmak demektir. 

Bu açıdan baktığımız zaman, tarihi olarak kapitalist ekonomilerde 
üniversitelerin finansmanında;  giderek harçlardan, vergilere geçişi açık-
lamak mümkündür. Neoklasik okulun günümüzdeki temsilcileri ise, 

* Türkiye'de öğrenci başına sosyal maliyet için bkz. (Bölüm: V/2). 

248 A.C. HARBERGER, "Investment in Men Versus Investment in Machines: The Case 
of  India", Education  and  Economic  Development,  (Andersen and Bovvman Edr:) 1966, ss. 11-50. 
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harçlara dönmekte yarar görmektedirler249. Fakat Neoklasikler ile Key-
nesciler her konuda olduğu gibi sosyal hizmetlerin finansmanı  sorunun-
da da anlaşamamaktadırlar. Yalnız yukarıda yurdumuzda, yüksek öğ-
retim harcamalarının sosyal fırsat  maliyetinin, bir hayli yüksek olduğuna 
dikkati çekmiştik. IV. Bölümde Türkiye'ye ilişkin önerimizde bu husus-
ları göz önünde tutacağız. 

Aslında vergilerle finansmanın,  az gelişmiş ülkeler açısından önemli 
bir sakıncası var. Yüksek öğretime kişisel talep, gerçek sosyal talebi ve 
kapasiteyi kat kat aşmaktadır. Bu durum, sermayenin sosyal maliyeti-
nin, yüksek olması dolayısiyla yeterli kaynağın tahsis edilmemesinin 
bir sonucudur. Fakat üniversitelere girmeyi başaran öğrenciler veya ai-
leleri açısından yüksek öğretim hizmeti bir "serbest mal" olarak nite-
lendirilmekte ve büyük ölçüde israf  edilmektedir. Bu tutum, başarı oran-
larının düşmesi, eğitim sürelerinin uzaması ve eğitimin kalitesinin bo-
zulması biçiminde belirmektedir. Çünkü vergilerle finansmanda,  öğren-
cileri israftan  alıkoyacak bir mekanizma yoktur. Oysa yüksek öğretim, 
sosyal bakımdan çok pahalı bir mal olup; tahsis edilebilen kaynaklar da 
milli gelir düzeyinin düşüklüğü yüzünden gayet kıttır. 

Yukarıda finansman  düzeyini (F), tayin eden faktörlerin;  yüksek 
öğretimin nispî maliyeti (M), milli gelirin düzeyi (G) ve sosyal tercihler 
(S) olduğunu ifade  etmiştik: 

F = f  (M, G, S) 

Burada zaman içerisinde bütün faktörlerin  ve finansman  tutarının 
reel olarak arttığını, fakat  eğitimin nispî maliyetinin düştüğünü söy-
leyebiliriz. 

Yalnız, vergilerle finansman  bir ek sorun çıkartmaktadır. Az gelişmiş 
ülkelerde finansman  yükü (F) artarken, eğitimin nispi maliyeti düşmekte 
fakat  mutlak maliyeti artmaktadır. Vergilerle finansman  durumunda, 
yüksek öğretim karma malına olan talep, yalnızca eğitimin, talebin gelir 
elâstikiyetinin yüksek olduğu üstün bir mal olması dolayısiyla değil; 
'parasız' olmasının yarattığı 'ikame etkisi' ile de artmaktadır. Yani 
vergilerle finansmanda  yüksek öğretim karma malının kişisel fiyatı 
'parasız' olduğu için değişmemekte fakat  nispî olarak diğer mallara 

249 Theodore SCHULTZ, "Optimal Investment In College Instruction: Equity and Effi-
ciency" op.cit.,  ss. 2-28. 
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bakışla ucuzladığı için talebi artmaktadır. Dikkat edilmesi gereken hu-
sus; yüksek öğretim karma malının, bir 'üstün mal' ve 'parasız' olması 
nedenleriyle, adam-başına gelir artışının doğurduğu 'gelir' ve 'ikame' 
etkilerinin aynı yönde olmasıdır. Bir başka deyişle, vergilerle finansman 
kendi kendine, yani yüksek öğretime kişisel talep yaratmakta ve fi-
nansman yükünün artmasına yol açmaktadır. Oysa sosyal talebin artışı 
çok sınırlı kalmaktadır. 

C. Optimal Eğitim Hacmine Ulaşmada Gerekli Sübvansiyon 
Tutarının Saptanması: 

Öncelikle bir malın sübvansiyone edilebilmesi için; ya 'karma mal' 
veya 'erdemli mal' ya da 'salt sosyal mal' olması gerekir. Çünkü, 'salt 
kişisel malların' finansman  yükü, yararlananların satın-alması biçiminde 
piyasaya bırakılmıştır. 

Yalnız bir malın sosyal mal (=erdemli+karma+salt sosyal) sayı-
labilmesi için, toplam talebin, yani sosyal talebin, kişisel talebi aşması 
gerekir. Sosyal talep ile kişisel talep arasındaki fark;  birinci lehine art-
tıkça giderek erdemli mallardan-karma mallara-salt sosyal mallara 
geçilir. 

(i) Örneğin, yüksek eğitimde ne zaman kişisel talep ile sosyal talep 
arasındaki fark  büyürse, optimal eğitim hacmine hiç bir pozitif  harç 
düzeyi ile varılamaması ihtimali ortaya çıkar. Hatta, bazen 'negatif 
harçlar' (=sübvansiyonlar) yani bütün öğrencilere burs verilmesi ve 
okulların vergilerle finanse  edilmesi 'optimal eğitim hacmine' ulaşılması 
için gerekli olabilir. Bu durumda harçlar gönüllü eğitimin bir kaynağı 
olmaktan çıkarlar250. Hemen söyleyelim, bir 'negatif-harç'  durumunda 
bir yüksek öğretim 'karma malı' ile değil, 'salt- sosyal mal' ile karşı karşı-
yayız. Artık vergilerle finansman  söz konusudur: 

Burada OE 'optimum eğitim hacmini' vermektedir. OE optimal 
eğitim hacmine ulaşmak için, toplam PR kadar sübvansiyon verilmesi 
gerekir: 

PR = PT + TR 
işte, PT marjinal maliyet ve ortalama maliyet farkından  doğan süb-
vansiyon miktarıdır. TR ise sosyal kişisel talep (fayda)  farkı  dolayısıyla 
gerekli sübvansiyon miktarıdır. Yalnız; 

TR = ER (=0S) + TE dir. 

OS, burada verilmesi gereken negatif  harç miktarıdır. Yani hiç harç 
alınmadığı gibi; üstüne burs, mali yardım gibi transferler  yapılmalıdır. 

250 Peter BOHM, op.cit.,  e. 34. 
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(ii) Yalnız yüksek öğretimin sosyal mal sayılıp vergilerle finans-
manını gereklireıı; sosyal talebin, kişisel talebi büyük ölçüde aşmasıdır. 
Aksi halde bir karma mal veya erdemli mal ile karşı karşıyayız. Bir ne-
gatif  harç durumu değil fakat  pozitif  harç saptanması söz konusu olabilir. 

Nitekim (Şekil: 21) de AC ve MC eğrileri sabit kaldığı halde kişisel 
ve sosyal talep eğrilerinin değişmesi, daha doğrusu aralarındaki farkın 

(ŞekU: 21) 



Yüksek öğretim karma mab, optimal hacmi olan OE miktarında 
üretildiğinde; 

PE = PT + TR + RE dir. 
PT marjinal maliyetin ortalama maliyetten farkı  dolayısiyla öden-

mesi gereken sübvansiyon miktarı, TR ise dışsal ekonomiler yüzünden 
ödenmesi gerekli sübvansiyondur. RE de öğrenci veya ailesinin ödemesi 
gerekli harç tutarıdır. Bir başka deyişle OE optimal eğitim hacmine 
varmak için devlet, PR (— PT -f  TR) kadar sübvansiyon vermekte ve 
RE kadar harç almaktadır. Görüldüğü gibi bir karma malın bütün un-
surları mevcuttur. Dikkat edilmesi gereken nokta da; O E optimal eği-
tim hacminde kişisel talebin OE'yi aşmasıdır. Pozitif  harç ödenmesini 
gerektiren neden budur. 

(iii) Yüksek öğretim karma malı için normal durum yukarıdaki 
ikinci çözümdür. Yalnız üçüncü bir durum da (Şekil: 22) kişisel talebin, 
sosyal talebi aşmasıdır. 

(Şekil: 22) 

Bu durumda ER kadar harç tahsil edilmelidir ki sosyal bakımdan 
optimum hacimde (—OE) yüksek öğretim karma malı üretilmiş olsun. 

ER = TE + PT + PR dir. 

ET, OE üretim düzeyindeki marjinal maliyet (arz fiyatı)  PT, MC ve OM 
farkıdır.  PR ise devletin sağladığı ranttır. 

Ashnda, yurdumuzda yüksek öğretimde kişisel talep sosyal talebi 
aştığı içiıı; yüksek öğretim hizmetini fiyatlandırmak  olanağı olsaydı; 
hem finansman  hem de yığılma sorunu yukarıdaki yoldan çözülebilirdi. 
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3. YÜKSEK ÖĞRETİM KARMA MALININ GELİR DAĞILI-
MINA ETKİSİ 

A. Konunun Tanımlanması: 

Yüksek öğretim hizmetinin sosyal mal veya karma mal sayılmasının 
gerekçesi olan dışsal ekonomilerden biri de, yüksek öğretimin gelir dağı-
lımını düzeltici etkisidir. 

Bir bakıma gelir dağılımını etkilemek için vergilerle finansmanın 
veya kısmî finansmanın,  harçlarla finansmandan  daha etkili olduğuna 
inanılır. Devletler; bir dışsal ekonomi, yani yan ürün sağlamak için değil, 
bilinçle gelir dağılımına müdahale için yüksek öğretimi kullanırlar251. 
Ayrıca harçların gelir dağılımını olumlu yönde etkilemek için pek yararlı 
olmadığı düşünülür. 

Gelir dağılımı ve yüksek öğretimin finansmanı  ilişkisinin incelene-
bilmesi için sorunu iki aşamada düşünmekte yarar vardır. 

(i) Finansman yükünün çeşitli almaşıklara göre gelir gruplarına 
dağılımı. Bu finansman  almaşıkları: Harç-vergi-kupondur. 

(ii) Yüksek öğretim hizmetinden yararlananların (öğrencilerin) 
gelir gruplarına dağılımı. 

Eğer, öğrencilerin üst gelir gruplarında temerküzü söz konusu iken; 
finansman  yükü eşit dağılıyorsa yüksek öğretimin finansmanı  gelir da-
ğılımını bozmaktadır. 

Önce bazı ülkelere ilişkin sonuçları ortaya koyalım sonra bu so-
nuçların teorik tartışmalara yansımalarını inceleyelim. 

B- Çeşitli Ülkelerde Gelir Dağılımı ve Yüksek öğretim İlişkisi: 

Elimizde çeşitli ülkeleri içeren; İsveç, İngiltere, A.B.D. ve Türki-
ye'ye ilişkin araştırmalar vardır. Türkiye'ye ilişkin olanı ileriye bıraka-
rak; gelişmiş ülkelerde yüksek öğretimin gelir dağılımına etkisini ince-
lemeye çalışalım. 

A.B.D. (Kaliforniya)  ve isveç gibi biri liberal diğeri sosyal demok-
rat iki ülkeyi ele alalım. 

isveç'te üst-orta-alt sosyal gruplara göre bütün eğitim sisteminden 
yararlanma aşağıdaki çizelgede ortaya konulmaktadır252. 

251 W. Lee HANSEN- B.A. WEISBROD, A Neuı  Approach  to  Higher  Education  Finance, 
Wisconsin, IRP, 1971, Reprint: 79. 

252 Suıedish  Higher  Education,  op.cit., 3. 10. 
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Çizelge: IV. 

SOSYAL GRUPLAR 

(öğrencilerin % si olarak) 

Eğitim Aşamaları 1. Sosyal grup 
(burjuvazi) 

2. Sosyal grup 
(orta smıf) 

3. Sosyal grup 
(>?Çİ) 

ILK-ORTA OKUL (Zo-
runlu) 

% n %39 %50 

LlSE %23 %45 %32 

ÜNİVERSİTE (Genel) %35 %42 %23 

ÜNİVERSİTE (Yüksek 
statü: Doktor, Hukuk-
çu Mühendis) %40 %40 %20 

Görüldüğü gibi işçi sınıfı  veya alt sosyal gruptan gelenlerin oranı; 
zorunlu eğitim olan ilk-orta (Grundskola) kademesinden sonra, hızla 
düşmekte buna karşılık 1. sosyal grubun oranı ise hızla yükselmektedir. 
Ayrıca bu 1. sosyal grubun üniversite içinde de belli yüksek statü mes-
leklerini (doktor, mühendis, hukukçu) seçtiklerini görmekteyiz. Orta 
sınıf,  oransal durumunu aşağı yukarı korumaktadır. 

Şimdi bu sosyal demokrat ülkeden sonra; aynı gelir düzeyinde bu-
lunan, Liberal bir ekonomiye sahip, A.B.D. (Kaliforniya)  deki duruma 
göz atarak sonuçlarının tartışılmasına geçelim. 

Çizelge: V. 

Kaliforniya  Eyaletinde 'High School' Mezunlarından Yüksek öğretime 
Girebilecek Durumda Olanların Görecekleri Eğitim ve Ailelerin Gelir Grupları 

itibariyle Dağılımı ( % ) 2 H . 

Aile Geliri 

'High School' Mezunlarından Yüksek öğretime Gi-
rebilecek Durumda Olanların % Dağılımı 

Aile Geliri 

'Kaliforniya  Üniversitesi' 

(1) 

Kaliforniya  Üniversitesi 
ve Eyalet Kolejleri 

<2) 

$ 0 - 3.999 10 ,7 28 ,0 
$ 4.000 - 5.999 11,5 26 ,3 
$ 6.000 - 7.999 11,9 30 ,5 
$ 8.000 - 9.999 16,2 33 ,2 
S 10.000 - 12.499 19,4 37,1 
$ 12.500 - 14.999 22 ,5 39,8 
S 15.000 - 17.499 27 ,9 45 ,4 
S 17.500 - 19.999 29 ,9 45 ,1 
ş 20.000 - 24.999 33 ,3 46,1 
$ 25.000 - 40,1 54,3 
Bilinmeyen 13,3 28 ,0 
Hepsi 19,6 36 ,3 

253 Lee HANSEN-B.A. WEISBR0D, The  Distribution  ofCosts  and  Direct  Benefits  of  Pub. 
lic  Higher  Education,  op.cit., s. 186. 
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Yukardaki çizelge aslında, Kaliforniya  Eyaletine ilişkindir. Bura-
daki yüzdeler, yüksek öğretime girebilecek öğrencilerin ailelerinin, kendi 
gelir gruplarındaki ailelere oranıdır. Çizelgeden de anlaşıldığı gibi daha 
seçkin (=elit) olan Kaliforniya  Üniversitesine girebilenler (=Kalifor-
niya Üniversitesi + Eyalet Kollejlerine) girebilenlere bakışla daha var-
lıklı ailelerin çocukları oldukları gibi gelir arttıkça yüksek öğrenime de-
vam edebilme olanağının arttığı da çizelgeden anlaşılmaktadır. 

Bu arada kısaca ingilizlerin durumuna da değinelim: Birleşik Kral-
lık'ta254, işçi sınıfından  gelenler Üniversite öğrencilerinin % 25'ni, tüm 
yüksek öğretim öğrencilerinin % 34'nü oluşturmaktadır. Burjuvazi ve 
orta sınıfın  çocukları Üniversitelilerin % 75'ini ve toplam yüksek öğre-
timin % 66'sını oluşturmaktadır. 

isveç ve A.B.D. de genellikle yüksek öğretime giriş, sınavlarla sınır-
landırılmamıştır. Bu nedenle kredi ve burslarla desteklenen gerçek bir 
kişisel talebi yukarıdaki çizelgeler yansıtmaktadır. 

Acaba neden, çizelgelerin gösterdiği gibi, eğitim kademeleri arasında 
geçişle, gelir düzeyinin yükselmesi arasında bir sıkı ilişki vardır ? 

Bunun en önemli ekonomik nedeni, eğitimin dolaylı maliyetinin 
(vazgeçilen gelirin) yaş ve eğitim düzeyinin artışı ile yükselmesidir, ör-
neğin ingiltere'de, yüksek öğretimin toplam maliyetinin (sosyal maliye-
tinin) % 25'i vazgeçilen gelirdir253, işsizlik olgusu yüzünden sosyal ba-
kımdan az gelişmiş ülkelerde vazgeçilen gelirin miktarı düşse de aile büt-
çelerindeki nispi ağırlığı artmaktadır. Ayrıca az gelişmiş ülkelerde yük-
sek öğretim ve öncesinde doğrudan -kişisel- maliyetler (kitap, kalem, 
üniforma  vs.) yoksulluk nedeniyle karşılanamamakladır. Bu nedenle 
işçi ve köylü çocukları, zorunlu eğitimden sonra az gelişmiş ve hatta 
gelişmiş ülkelerde eğitimi terk etmekte ve mali yardımlar da bunları 
sistem içinde tutmaya yetmemektedir. 

Buradan önemli bir sonuç çıkmaktadır: Gelir dağılımını düzeltmek 
için, yüksek öğretim hizmetinden- yararlanmak pek mümkün değildir. 
Zaman içerisinde işçi Sınıfından  gelen öğrencilerin % si artsa bile şu so-
runlar doğmaktadır. 

(i) Yüksek öğretim pahalı bir mal olup, vergi mükelleflerine  yük-
lediği yük ağırdır. Bu nedenle gelir dağılımının düzeltilmesinde, yüksek 
öğretim karma mahndan yararlanılacağına, almaşık programların kulla-
nılması halinde sosyal maliyet çok düşecektir. 

254 M. BLAUG, Economics of  Education, Op.cit.,  s. 299. 
255 Ibid.,  s. 49. 
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(ii) Gerçi isveç ve ingiltere'de zaman içerisinde işçi sınıfından  ge-
len, öğrencilerin % si bir miktar artmıştır. Fakat gerek isveç ve gerek 
ingiltere'de yerli işçi sınıfının  refahı  ithal edilen yabancı işçi sınıfının 
aleyhine artırılmaktadır. Örneğin Üniversiteye işçi sınıfından  gelen genç-
lerin hemen hemen hepsi bu yerli kesimden olup, yabancı işçilerin çocuk-
ları arasında Üniversitede okuyanlar çok azdır. 

(iii) Gelir dağılımı nedeniyle de olsa sosyal talebin ötesinde yüksek 
öğretimin sübvansiyone edilmesi ekonomi için israftır.  Ayrıca diplomalı 
işsizliği gibi bir huzursuzluk kaynağı ve kısmî dengesizlik yaratma ne-
denidir. 

Kaldı ki fizik  sermaye temerküzünün doğurduğu gelir dağılımı eşit-
sizliğini beşeri sermaye birikimi ile düzeltmeye çalışmak pek mümkün 
değildir. Gelir dağılımı eğitim sistemini de etkisi altına aldığı gibi, beşeri 
sermaye politikası olsa olsa kazanılmış gelirler (earned incomes) arasında 
eşitliği sağlamaya yarar. Fakat asıl eşitsizlik, kazanılmamış gelirlerden 
doğmaktadır. 

Özet olarak, yukarıdaki çizelgelerden de anlaşıldığı gibi, gelir dağı-
lımı yüksek öğretimi etkisi altına aldığı için verilen sübvansiyonlar da 
korunmaya ihtiyacı olmayanlara gitmektedir. Sosyal Demokrasi veya 
Liberalizm, veya gelişme düzeyi bu sonucu pek etkilememektedir. 

C. Gelir Dağılımında Beşeri Sermayenin Rolü; Bir Teorik Yaklaşım 
Denemesi: 

Kanımca bir kişinin veya ailenin ömür-boyu-gelirini, aşağıdaki for-
mülle ifade  edebiliriz: 

İ  Y t - î  et + İ r h Ct + İ r f  K, 
t = o t«o t = o t=o 

S Y( ömür boyu geliri, e, düz-emek gelirini r h Ct beşeri sermaye geliri, 
r f  K, servet gelirini göstermekte n ise ortalama insan ömrüne işaret etmek-
tedir. Burada (et + r C() kazanılmış gelirleri verir. Kazanılmış gelirlerin 
toplam gelir içindeki payı artarsa, gelir dağılımının eşitliğe yaklaştığı söy-
lenebilir. Çünkü kazanılmış gelirler arasındaki dağılım, mülk gelirleri 
dağılımına bakışla daha eşittir. Yalnız iki noktaya dikkat etmek gerek-
mektedir: 

(i) Beşeri sermayenin kişiler arasındaki dağılımı çok eşitsiz ise, 
yüksek öğretimin gelir dağılımını olumlu yönde etkileme gücü çok aza-
lır. örneğin bir beyin cerrahı, Prof.Dr.  ile Harran düzlüğündeki okur-
yazar olmayan çoban arasında; devletin, eğitim aracılığı ile bir gelir farkı 
yaratmasının eşitlik yönünde bir gelişme olduğunu düşünmek güçtür. 
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(ıi) İkincisi bu eşitsiz beşeri sermaye dağıbmında büyük payı alan-
lar servet sahipleriyse ve beşeri sermaye üretimi devletçe vergilerle fi-
nanse ediliyorsa, eşitlik yönünde bir gelişmenin olacağı kuşkuludur. 
Yani beşeri sermaye (C) ve servetin (K) dağılımları arasında bir kore-
lasyon varsa, gelir dağılımında olumlu bir değişme beklemek iyimserlik 
olur. 

Yukarıdaki iki nedenin özellikle gelişmenin ilk dönemlerinde daha 
doğrusu az gelişmiş ülkelerde ağırkğını hissettirmesi kaçınılmazdır. Bu 
nedenle, yüksek öğretimin yaygınlaştırılması  için kullanılacak kaynaklar 
zorunlu öğretimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması için kullanılacak olsa gelir 
dağılımı açısından daha olumlu sonuçlar vereceği açıktır. 

D. Finansman ve Gelir Dağılımı İlişkileri: 

a. "Eşitlikçi"  ve  "Seçkin"  Yaklaşımları: 

Finansman yollarının gelir dağılımına etkisini saptamadan önce 
yüksek öğretimin gelir dağılımını etkileme politikasına elverişli olması 
için lise düzeyine kadar zorunlu öğretimin mevcut bulunması gerekir. 
Gerek, A.B.D. ve gerek İsveç'te, yüksek öğretim bir gelir dağılımı aracı 
olarak kullanılmak istenmektedir. Fakat her iki ülkede de zorunlu eği-
tim Üniversite öncesinin bütün kademelerini kapsamaktadır*. Az ge-
lişmiş ülkelerde bu gerek gerçekleştirilmemiştir. O yüzden az gelişmiş 
ülkelerde servet dağılımı veya gelir dağılımı ile Üniversitelerden yarar-
lananlar arasında büyük bir ilişki olması doğaldır. Örneğin Türkiye'de 
sanayici çocuklarının, Üniversite giriş sınavlarına katılabilme olanağı 
34.3 puan iken çiftçi  çocuklarınınkinin 1 olduğu, ifade  edilmektedir256. 

Yüksek öğretimi sübvansiyone etmede veya yaygınlaştırmada çıkış 
noktası olarak baş vurulan iki görüş vardır. 

(i) "Eşitlikçi yaklaşım" (Egalitarian Approach)257. Buna göre aşağı 
yukarı her insan, eşit ölçüde beşeri sermaye yatırımlarından yararlanma 
kapasitesine sahiptir. Yani BECKER'in yukarıdaki modeline dönersek 
(Bölüm III /4), talep koşulları herkes için aynıdır; fakat  eğitim olanak-
larının arzı sınırlıdır. Bu arz koşullarının farklı  oluşu, yani çevrenin fark-

* İsveç'te Gymnasium (Lise) zorunlu olmayıp, ihtiyaridir. Ancak, liseyi okumamış dahi 
olsalar 5 yıl iş tecrübesi olanlar Üniversiteye; lise mezunları ile eşit koşullarla kabul edilmektedir-
ler. Ayrıca çeşitli gece okullarında yetişkinlere lise eğitimi verilmektedir. 

256 T. ÇAVDAR-D.TÜNAY-T. YURTSEVEN, Yüksek  Öğretime  Baş  Vuran  Öğrenciler: 
1974-1975, (Teksir), Ankara, DPT-SPD; 291, 1976, s. 39. 

257 G.S. BECKER, Human  Capital,  op.cit., s. 106. 
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lılığı, şans, aile serveti, yardımlar vs., bazılarına diğerlerinden daha çok 
beşeri sermaye yatırımı olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle kazançlar ve 
beşeri sermaye yatırımları farklılaşmaktadır.  Eğer çevre şartlarındaki 
farklılık  yok edilirse, fırsat  eşitsizliği de yok edilebilir, bu çözüm; ka-
zançlar ve beşeri sermaye yatırımları farklılıklarını  da önemli ölçüde or-
tadan kaldırır. 

(ii) "Seçkin Yaklaşımı" (Elite Approach)258: 

Öbür uçta yer alan bu yaklaşıma göre; bazı öğrenciler, arz koşulla-
rının aynı olmasına rağmen talep koşullarının farklılığı  yüzünden beşeri 
sermaye yatırımlarından daha çok yararlanırlar. Bir başka deyişle beşeri 
sermaye yatırımları ve kazançları bakımından insanlar arasında fark  bu-
lunmasının nedeni; aşağı yukarı herkesin aynı fırsatlara  sahip olmasına 
rağmen bunlardan yararlanabilenlerin ancak belli bir seçkinler grubunun 
olmasıdır. 

Bu iki yaklaşımdan birinin kabulü bütün eğitim düzenini ve bu 
arada sübvansiyon politikasını da etkiler. 

Örneğin İsveç, birincisini, 'eşitlikçi yaklaşımı' İngiltere ikincisini 
'seçkin yaklaşımını' benimsemiştir. Bu nedenle, İsveç, Üniversite önce-
sinde ve Üniversitede de standart eğitim hizmeti sunmakta, girişi sınır-
lamamakta, herkese ve her yaşta, geniş bir sübvansiyon -kredi sistemi 
sunmaktadır. İngiltere'de Üniversite öncesinde 11+ sınavı ile daha ilk-
okul sıralarında seçilen çocuklar arasından, orta eğitimi bitirenler belli 
derslerden sonradan verdikleri sınavların ('A' ve ' 0 ' levels) sonuçlarına 
göre Üniversiteye seçilmektedirler. Üniversite öncesinde (Public Schools) 
ve Üniversitede (Oxbridge) eğilim, standart bir sosyal mal olmayıp, 
kalitesi değişmektedir. Fakat bu seçkin kişilerden muhtaç olan herkese 
karşılıksız burs verilmesi esastır. 

Yüksek öğretimi, bir gelir dağılımı politikası olarak görmeye laraf-
tar olaıı yaklaşım, eşitlikçi görüştür. Seçkinler ve yönetilenler biçimin-
deki bir kast sisteminden çok; isteyen herkesin yüksek öğretimden ya-
rarlanabilmesi için gerekli ekonomik olanakların sağlanmasını, eşitlikçi 
yaklaşım öngörür. 

Bu görüşlerin uygulanması bakımından ilginç bir test, ingiltere'de 
ortaya çıkmaktadır. İsveç'in aksine yüksek öğretim öncesinde ve yüksek 
öğretime kabulde seçkin bir eğitim politikası izleyen İngiltere, Üniver-
siteye kabul edilen öğrenciler arasında yani en üst düzeyde eşitlikçi bir 
sübvansiyon politikası izlemekte, 'varlık testi' (means test) sonucuna 

258 Ibid.,  s. 109. 
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göre ihtiyacı olan herkese lisans ve doktorada hibe olarak burs ve harç 
sağlamaktadır. Bu denemenin ilginç yanı, 1947-1961 dönemi uygula-
maları bakımından, Üniversite öğrencilerinin sayısı iki kat artmasına 
karşılık işçi çocuklarının oranı pek değişmemiştir259. Yalnız bu sonuç ver-
meyen uygulamanın devlete yüklediği mali yük katlanarak artmakta-
dır260. Bizim sistemimiz ise, daha çok seçkin yaklaşımına benzemekledir. 

b. Finansman  Yolları  ve  Gelir  Dağılımı: 

Finansman yollarını gelir dağılımı ile ilişkisi bakımından şöyle sıra-
lamak mümkündür, sanırım: 

(i) Tam fiyatlandırma,  ve harçlarla finansman, 

(ıi) Harç alınmaması veya vergilerle finansman, 

(iii) Kısmi finansman;  harç-sübvansiyon karışımı. 

Bunlardan üçü de kupon tipinde dolaylı finansmanlarla,  (i) ve (iii), 
kredi biçiminde 'geciktirilmiş kişisel finansmanla'  mümkün olabilir. 
Dolaylı finansman,  yani kupon sisteminde devlet, öğrenciye bir 'mini-
mum harç' sağlamaktadır. Öğrenci öğretim hizmetleri harçlar biçimin-
de farklı  düzeylerde fiyatlandırılmış  üniversitelerden birini seçecektir. 
Yalnız, bu kupon bir minimum harç olduğu için, yoksul öğrencilerin 
daha kötü, bu minimum harcı aile bütçelerinden tamamlamak olanağını 
bulanların ise daha iyi üniversitelere gidebilmeleri söz konusu olabilir. 
Kupon sisteminin zaafı,  gelir dağılımının; belli bir minimum üzerindeki 
eğitim olanaklarının, kimlere tahsis edileceğini tayin edebilmesidir. Zım-
ni olarak yüksek öğretim karma malının farklılaştırılmasmı,  ödeme ar-
zusuna göre tahsisini öngörmektedir. Kanımca; FRIEDMAN261 ve izle-
yicilerinden PEACOCK-WISEMAN262 sistemin bu yönlerini ihmal et-
mektedirler. 

Kredi ile 'geciktirilmiş kişisel finansman'm  hem faydasının  hem de 
bazı sakıncalarının olabileceğini düşünmemiz gerekir: 

(i) Faydası; yüksek öğretim hizmetinin öğrenciler açısından bir 
kullanım maliyeti (beneficiary  charges) olduğunu ortaya koyması ve 
israfı  önleyerek etkinliği artırmasıdır. Özellikle, kredinin, ihtiyacı olan 

259 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit., ss. 299-300. 

260 LAYARD, KING, MOSER; The  Impact  of  Robbins,  London Penguin, 1969, ss. 120-
121. 

261 M. FRIEDMAN, op.cit.,  ss. 85-107. 

262 PEACOCK-WISEMAN, op.cit.,  ss. 343-359. 
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her yüksek öğretim öğrencisine verilmesi durumunda; eşitliği sağlarken, 
etkinliği de birlikte artırmasıdır. 

(ii) Sakıncası; kredi ihtiyâcı olan herkese verilerek; eğitim özgür-
lüğünden eşit olarak yararlanılmasını sağlamaktadır; fakat  öğrenim 
sonrasında geri ödenmesi durumunda, yüksek eğitim görenlerden ahnan 
bir 'yüksek öğretim vergisi' haline dönüşmesidir. Özellikle bu kredi ile 
finansman;  alt gelir gruplarından gelen öğrenciler için, yüksek öğretimi 
başaramama olasılığı dolayısiyla bir 'risk' başarıldığında da bir 'vergi' 
niteliği taşımaktadır. Bir başka deyişle 'kredi ile finansman',  'vergilerle 
finansmana'  bakışla yüksek öğretim mezunları arasındaki gelir dağılı-
mını eşitsizlik yönünde bozmaktadır. 

Bir başka sakıncası ise, Lord ROBBINS'in dediği gibi, yüksek öğ-
retim alt gelir grupları için bir 'çocuk endüstridir'263. Kredi ile finansman, 
bu alt gelir gruplarının yüksek öğretimden yararlanabilme potansiyelini 
kısıtlar. Çünkü riski artırırken, getiriyi de düşürmektedir. 

Bu ileri sürülen iki sakıncayı, 'yüksek eğitim vergisine dönüşme' 
ve 'çocuk endüstri olma' niteliğini, eleştirmek mümkündür. 

Birincisi, kredi ile finansman  bir 'yüksek öğretim vergisine' dönüşse 
ve mezunlar arasında gelir dağılımını yoksulların, beşeri sermaye gelirini 
düşürerek bozsa bile, eşitlik bakımından büyük bir sakıncası olduğu kuş-
kuludur. Eğer kredi ile finansman  durumunda serbest kalan kamu gelir-
leri, alt gelir gruplarının üniversiteye gelemeyen çocuklarının çıraklık, 
teknik öğretim, mesleki öğretim gibi eğitimlerine harcanıyorsa, genel 
'kazanılmış gelir dağılımı' düzelebilir: Üniversite mezunlarına ilişkin 
dağılım bozulsa bile. 

İkincisi, karşılıksız -burslarla yani hibelerle bu 'çocuk endüstrinin'; 
alt gelir grupları lebine geliştirileceği kuşkuludur. Örneğin İngiltere'de 
yaygın hibelere (grants) rağmen, işçi çocuklarının öğrenciler içindeki % 
si artamamaktadır264. 

Kaldı ki, üniversite öncesi eğitim olanaklarının çok eşitsizce dağıl-
dığı; üniversiteye girişin kapasite ile sınırlanıp, talebin çok altına düştüğü 
ve eğitim sisteminde kaynak tahsislerinin gelir dağılımına büyük ölçüde 
terk edildiği, bizim gibi az gelişmiş ülkelerde kredi ile finansmanın  sa-
kıncaları biraz daha yumuşar. 

263 Lord ROBBINS, "Recent Discussion of  the Problems of  Higher Education in Great 
Britain", op.cit.,  ss. 17-39. 

264 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit., s. 300. 
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4. YÜKSEK ÖĞRETİM KARMA MALININ EKONOMİK KAL-
KINMA İLE İLİŞKİSİ: 

A. Kalkınma ve Yüksek Öğretim: 

Yukarıda çeşitli yerlerde belirttiğimiz gibi konu; makro planda bü-
yüme hızının açıklanması sorunundan (artık faktör)  doğduğu gibi bir 
yatırım ve getiri analizini de (Maliyet-Fayda Analizi) içermektedir. 
Ayrıca konu, insangücü kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin harcama-
ların incelenmesi olduğundan, kalkınma ile de ilgilidir. Görüldüğü gibi 
(i) Büyüme (artık faktör),  (ii) Maliyet-Fayda Analizi, (iii) İnsangücü 
kaynaklarının geliştirilmesi, noktalarından; yüksek öğretim harcama-
ları, ekonomik kalkınma ile ilişkilidir. 

Aslında Maliyet-Fayda Analizini, Neoklasik İktisadın statik analiz 
tekniklerinden biri olduğunu düşünerek, kalkınma ile ilişkisi olmadığını 
varsaymak da mümkündür. Fakat, bu pek doğru olmayan bir görüştür. 
Çünkü, kaynak tahsislerinde sosyal kârlılığı amaçlayan bir mekanizma-
nın, kaynak tahsisleri sonucunda ortaya çıkan büyüme ve kalkınma ile 
ilişkisi olmadığını söylemek pek doğru değildir. Nitekim hemen hemen 
her yeni kalkınma kilabı265 ve batı Üniversitelerinin ekonomik kalkınma 
müfredatı  Maliyet-Fayda Analizini içermeye başlamıştır. 

B. Yüksek Öğretim Karma Malına Pazar Talebinin Belirlenmesi: 

Yukarıda (Bölüm III /4) de yüksek öğretime bireysel talep ve arzı 
açıklamaya çalışan BECKEB'in yaklaşımını görmüştük. Şimdi üzerinde 
durmaya çalışacağımız husus-kalkınma süreci sırasında pazar talebinin 
belirlenmesi konusudur. 

Hiç kuşkusuz, yüksek öğretime piyasa talebini belirleyen faktör, 
fizik  sermaye stoku ve bundaki arlışlar, yani yatırımlardır. Bu fizik  ser-
maye stoku ile beşeri sermaye stoku bileşiminin, üretimi azami kılacak 
bir optimalde olması arzu edilir. Aksi halde, beşeri sermayenin yokluğu, 
fizik  sermayenin getirişini de düşürecektir. 

Öncelikle eğitime olan piyasa talebini, kişisel taleplerin 'yatay' 
toplamı olarak ele alacağız266. Dikey eksende ise en iyi almaşık yatı-
rım getiri lıaddinin (r), yüksek eğitimin getiri haddine (i) oranı yer 
almaktadır (Şekil 23). 

265 A.K. DASGUPTA, Economic  Theory  and  The  Developing  Countries,  London, Mac Mil-
lan, 1974, ss. 87-95. 

266 M. BLAUG, Economics  of  Education,  op.cit. s. 175. 
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(Şekil: 23) 

Açıkça görülmektedir ki yüksek öğretim maliyetinde bir düşme veya 
net kazanç akımında bir artış —i'yi artıracağından -veya en iyi almaşık 
yatırımın getirişinde bir düşüş - r yi düşüreceğinden- yüksek öğretime ek 
talep yaratacaktır. Herkesin talebi artmayabilir fakat  genel olarak talep 
artacaktır. 

Burada P = r /i yüksek öğretim karma malının zımni fiyatı  olmak-
tadır. Bu yüksek öğretim karma malının talep eğrisi de, diğer talep eğ-
rilerinin çiziminde baş vurulan 'diğer şartlar sabitken' varsayımı dikkate 
alınarak oluşturulmaktadır. Bu diğer şartların sabit olduğuna ilişkin 
varsayımlar: Öncelikle, aile gelirleri ve zevkleri ile ikinci olarak, diğer 
m alların fiyatları  ve özellikle kişisel borç alma ve verme faiz  hadleridir. 

Fakat aşırı talebin varlığı, zımnî fiyat  = r /i yi yükselteceğinden, 
yüksek öğretim üzerindeki getiri lıaddinin düşmesine (i) yol açacak ve 
denge p = 1 de yani, 

r = i 
iken kurulacaktır267. Kısaca, her zaman için bir pazar eşitleme mekaniz-
ması ve denge fiyatı  mevcuttur denebilir. Fakat (Şekil: 23) de görüldüğü 
gibi, arz eğrisi, yüksek öğretimin fiyatı  olan, (P = r/i) nin bir artan 
fonksiyonu  olmayıp elastikiyeti sert bir doğrudur. 

267 Ibid.,  s. 175. 
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Burada hükümetler için yüksek öğretime ilişkin çok önemli bir 
yatırım politikası değişkeni belirmektedir, (i) yi, yüksek öğretimin sos-
yal getiri haddi olarak kabul edersek, hükümetler-diğer şartlar sabitken-
marjinal kapasite artırımlarını r = i olana dek sürdürmelidirler. 

Yalnız dengeyi kurmada r =i (p =1) kılmada talebi etkileyen faktör-
lerden de yararlanılabilir, özellikle kısa dönemde P < 1 iken ortaya çıkan 
q q' aşırı talebini yok etmede veya P > 1 iken talep yetersizliğini ortadan 
kaldırmada; burslar (hibeler), harçlardan vaz geçilmesi veya artırılması, 
kredi ile finansman  birer politika araçlarıdır268. 

Fakat az gelişmiş ülkelerde bu arada Türkiye'de burs-harç-kredi ile 
finansman  gibi politika araçları ile yüksek öğretimin sosyal getiri haddi-
nin (i) etkilenmesinden vaz geçildiğinden, doğan aşırı talebi tatmin et-
menin tek yolu; kapasite artırımı, kaçınılmaz bir politika almaşığı ola-
rak ortada durmaktadır. Yani yalnızca arz ile oynanmaktadır. 

Yukarıda yüksek öğretime olan sosyal talebin, fizik  sermaye stoku 
ve artışlarından doğan bir 'türev talep' olduğunu ifade  etmiştik; bu iliş-
kiyi kuran r* (=en iyi yatırım olanağı getiri haddi) dir. (i) (=yüksek 
öğretimin sosyal getiri haddini) etkileyen faktörlerin  ise; ücretler düzeyi 
ve büyüme olduğu açıktır. 

C. Kalkınma Sürecinde Yüksek öğretim Karma Malının Evrimi ve 
Beyin Göçü: 

Kalkınma süreci sırasında tarih içinde yüksek öğretim hizmetinin, 
bir 'salt sosyal mal' olmaktan 'karına mal' olmaya doğru evrim geçir-
diğini söyleyebiliriz. Bu evrimi sağlayan da yüksek öğretim malının 'ki-
şisel öğesinin' giderek artmasıdır. 

Örneğin sanayi öncesi toplumlarda-bu arada Osmanlı'larda-yüksek 
öğretim mezunlarının tek istihdam yeri kamu sektörü olup bunlar dini-
şer'î, askerî, idarî, amaçlar için yetiştirilmişlerdir. Hatta Batı'da ortaçağ 
üniversitelerinin (Oxford,  Cambı-idge) kilisenin içerisinden çıktığı tarihi 
bir gerçektir. Bu nedenlerle yüksek öğretim 'hayrî' bir faaliyet  olup med-
reselerin 'parasız' ve vakıflarıyla  beslenen hayır kuruluşları olması esastı. 

Oysa günümüzde yüksek öğretim kurumlarımızın mezunlarının 
önemli bir kısmı, ya özel kesimde veya serbest olarak çalışmakta; belli 
meslek grupları ise -doktor, mühendis, mimar vs.- yurt dışında istihdam 
edilmeyi tercih etmektedirler. Herhalde yurt269 dışında şu anda çalıştığı 
resmi makamlarca ifade  edilen 3.000 Türk doktorunun, 'parasız' tıp 
eğiliminden yararlanmış olması, hayrî bir faaliyet  olarak nitelendirile-
mez. Nitekim Iran, Irak gibi petrol zengini ülkelerden gelen yabancı 

268 Ibid.,  s. 177. 
269 Dr. Kemal DEMtR, Hürriyet,  20 Ağustos 1976. 
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öğrencilerin eğitimlerinin finansmanının,  bu hizmetten kendi çocukları-
nın yararlanamadığı Türk köylü ve işçisine yüklenmesinin, karşıt teorik 
iddiaları ileri sürenlerin aksine dünya refahı  bakımından bir kayıp oldu-
ğu açıktır. 

Kalkınma süreci sırasında artan beşeri sermaye stokunun, fizik 
sermaye stoku ile optimal bileşimde olması amaçlanırken; bu stok artış-
larının kimlerin tasarrufları  ile gerçekleştirilip beşeri sermayenin kimlere 
dağıtıldığı bir iç gelir dağılımı sorunudur. Fakat bu artan beşeri sermaye 
stokunun diğer ülkelerin ücret farkları  mekanizması ile kendilerine 
transferi,  yitiren ülke açısından hem gelir hem de beşeri sermaye kaybına 
yol açtığından, tartışmasız bir refah  azalışını doğurur. Karşı savı ileri 
sürenler, örneğin giden doktorların gelirlerinin artması nedeniyle (MP = 
W) dünya refahının  aynı yönde arttığını iddia edenler270 yanılmaktadır-
lar, sanırım. Nitekim, A.B.D. de yerleşen 3.000 Türk doktorunun orta-
lama yıllık gelirlerinin 150.000 TL. den 150.000 Dolara çıkması halinde 
dünya refahı  arttı demek doğru olmayabilir. Çünkü unutmayalım ki bu 
3.000 doktor ortalama insan ömrünün 53-56 yıl olduğu bir ülkeden 67-
70 yıl olan bir ülkeye transfer  edilmektedir271. Bu 3.000 doktorun Tür-
kiye'de kalması faal  nüfusun  ortalama ömrünü 6 ay uzatabilirken, 
A.B.D. ne yerleşmesi, doğal limitine varmış insan ömrünü bir kaç hafta 
uzatabilecekse, potansiyel dünya refahının  aksi yönde bir gelişme gös-
terdiği ortadadır. Süreler aynı dahi olsa; Türk faal  nüfusunun  yerine, 
yapay bir biçimde Amerikalı emekli nüfusun  ömrü uzatılacağından, po-
tansiyel dünya üretimini düşüreceği gibi maliyeti daha yüksek bir al-
maşıktır. Bu doktorların, Türkiye'de kalması potansiyel pareto opti-
mum bir çözüm olduğu halde; ücret farklarının  mevcudiyeti yüzünden 
tersi olmaktadır. Kanımca Harry JOHNSON'un27-2 düştüğü yanılgıyı 
hazırlayan, uluslararası karşılaştırmalarda (MP=W) kabulü ile dünya 
refahına  ilişkin bir sonuç çıkarmaktır. Oysa beyin göçü yüzünden hem 
dünya refahı  azalmakta, hem az gelişmiş ülkelerin kalkınma hızı; beşeri 
sermaye yitirdiklerinden yavaşlamakta ve dünya üretimi düşmektedir. 
Aynı örnekleri, mühendisler, öğretmenler veya iktisatçılar için çoğalt-
mak mümkündür. 

Görüldüğü gibi, yüksek öğretim sanayi-öncesi toplumların hayrî 
faaliyeti  veya salt sosyal mal olmaktan çıkmış; zaman içinde, uluslara-

270 H.G. JOHNSON, "International Circulation of  Human Capital or Brain Drain", 
Technology  and  Interdependence,  London, Mac Millan 1975, ss. 90-116. 

271 Üçüncü  Beş  Yıllık  Plan:  1973-1977, Ankara, DPT-1972, s. 651. 
272 Harry G. JOHNSON. "International Circulat ion. . ." op.cit.,  ss. 90-116. 
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rası piyasada ücret farklarının  doğurduğu rekabete göre tahsis olunan 
bir karma mala dönüşmüştür. AET olgusunun ve 'serbest dolaşımın' 
bu duyarlılığı, uluslararası beşeri sermaye transferini  gelişmişler lehine 
artıracağını düşünmek pek yanlış olmaz sanırım. 

Görüldüğü gibi yüksek öğretimin bugünkü finansman  biçimi eğiti-
mimize bir dış talebi (yabancı öğrencileri) artırdığı gibi, beşeri sermaye-
mizin ihracına karşı bir önlem getirememektedir. Kaldı ki gelişmiş ülke-
lere göç eden mezunlara uygulanacak bir yüksek öğretim vergisinin273, 
ihraç eden az gelişmiş ülkelere geri ödenmesi yararlı olmakla birlikte, 
yeterli bir çözüm olduğu kuşkuludur. Kanımca böyle bir vergilemenin 
getirdiği iki sorun var: 

(i) Yergi tutarının ne olacağı? Yüksek öğretimin toplam maliyeti 
mi? Yoksa yitirilen ömür boyu gelir mi? 

(ii) Yeni bir doktor, mühendis veya iktisatçının yetiştirilmesi için 
gereken eğitim süresinin bu vergi tutarı ile nasıl irtibatlandırılacağı? 

Ayrıca bu yeni mezunun da gelişmiş ülkelere göçü halinde fasit 
daireye girilir ve vergilerle geri ödeme bir .çare olmaktan çıkabilir. 

D. Kalkınma  ve Yüksek öğretimin Karşılıklı Etkileşmesinde Bazı 
Sorunlar: 

(i) Aslında yüksek öğretimin kalkınmaya veya büyümeye etkisi 
konusunda çeşitli iktisatçılar modeller hazırlamışlardır274. Bu gayret bazı 
iktisatçılar tarafından  eleştirilmiştir. A.K.SEN'in275 itirazı, özellikle 
G.S.M.H. ile yüksek öğretim okullaşma oranı arasında doğrudan bir 
korelasyon aramanın sakıncalı olduğudur. Çünkü birincisi gelir gibi 
'akış' (flow)  olup, ikincisi ise 'beşeri sermaye' gibi stok bir kavramdır. 
Birbirleri ile aynı dönem içerisinde irtibatlandırılmaları doğru olmadığı 
gibi, beşeri sermaye yatırımlarının getirişi de gelecek dönemler için söz 
konusudur. 

(ii) Bir diğer husus, JOHN VAIZEY'in276 hatırlattığı, yüksek öğ-
retim sosyal talebini tahmin eder veya uluslararası karşılaştırma yapar-

273 Taxing  The  Brain  Drain:  I, II ( J . BHAGWATI-M. PARTINGTON Edr.) Nether-
lands, North-Holland, 1976. 

274 F. HARBISON, C.A. MYERS, Education,  Manpouıer  and  Economic  Groıvth,  New York, 
McGraw Hill, 1964. 

275 A.K. SEN, "The Index of  Human Resource Development" (M. BLAUG Ed.) op.cit., 
ss. 67-75. 

276 J . VAIZEY et al. The  Political  Economy  of  Education,  London, Duckvvorth, 1971, ss. 
129-134. 
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ken 'ikili ekonomiler' gerçeğinin unutulmamasıdır. Örneğin; Türkiye ile 
İsveç yüksek öğretim okullaşma oranlarını karşılaştırırken birincisinin 
% 6.5, ikincisinin % 20 olarak hemen kabulü doğru olmayabilir. Çünkü 
bu karşılaştırmanın bir kere de Türkiye'de köylülüğün 18-22 yaş kuşa-
ğının dışarıda tutularak yapılmasında en azından fayda  vardır. Böylece 
geleneksel kesimin etkisi bir dereceye kadar hesaplanmış olur. 

(iii) Buradan bir başka hususa üretim yapısı ile yüksek öğretime 
toplam (sosyal) talep ve bunun bileşimi arasındaki ilişkiye gelmiş olu-
yoruz. Özellikle az gelişmiş ülkelerin kamu oyları, gelişmiş ülkelerdeki 
üniversitelerin 'açık kapı' politikasını kendi ülkelerindeki öğrencilere 
de uygulanmasını istemektedirler. Bir başka deyişle yüksek öğretim 
hakkı sınırlanmasın. 

Burada üç noktaya dikkat etmek gerekir. 

1. Birincisi sanayileşmiş, yani gelişmiş ülkelerin iş bölümünün yük-
sek öğretime doğurduğu sosyal talep düzeyi (% 20-% 50) ile az gelişmiş 
ülkelerin işbölümü arasında bir fark  olduğudur. Türkiye'deki % 6.5'luk 
okullaşma oranının kapasite artışı sağlansa bile, hemen üç katma çıkar-
tılması işsizlik doğurur. Çünkü çeşitli meslekler arasında; mevcut gelir 
düzeyinin ve piyasanın genişliğinin belirlediği bir oran vardır. Ekono-
mideki bu iş bölümü de sosyal talebin gelir elastikiyetlerine göre kalkın-
ma süreci içerisinde değişmektedir. 

2. İkincisi gelişmiş ülkelerdeki sermayenin marjinal maliyeti Key-
nescilere göre çok düşüktür. İşsizliğin ve yoksulluğun bulunduğu bir az 
gelişmiş ülkede, sermayenin gölge fiyatı  yüksek olup; işsiz kalacak dip-
lomalı aydınlar yetiştirilmesi için israf  edilmemelidir. 

3. Üçüncü husus gelişmiş ülkelerin kendi yurttaşlarına, üniversite-
lerde 'açık kapı' politikası güdebilmelerinin nedeni sermayenin Key-
nesyen anlamda "fazla"  faktör  olması değildir. Aynı zamanda az geliş-
miş ülkelerden ihtiyaçları kadar 'düz emek' çekebilmeleridir. Çünkü ser-
mayenin emeğin yerine ikame edilebilmesinin (otomasyonun) belli bir et-
kinlik sınırı vardır277. 

Böylece A. LEWTS'in27S teşhis edip nedenlerinin analizine pek gir-
mediği az gelişmiş ülkelerin yüksek öğretim mezunlarını 'sindirme ka-
pasitelerinin' düşüklüğünü belki biraz anlaşılabilir kıldık sanırım. 

277 N. KALDOR, "What is Wrong with the Economic Theory", Q.J.E„  August-1975, 
No.3, 88. 349-359. 

278 A. LEWIS, "Education and Economic Development" (BOWMAN, et al.) op.cit.,  s. 
135-145. 
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Bir başka deyişle, kanımca sanayileşme tamamlanıp tam istihdama 
varılıncaya dek fizik  sermaye birikiminin, varıldıktan sonra beşeri ser-
maye yatırımlarının öııde gitmesi tarihi gelişim tarafından  doğrulandığı 
gibi, sosyal adalet açısından da bilinçle izlenmesi gereken uygun bir ikti-
sat politikasıdır. 

önümüzdeki bölümde Türk Yüksek Öğretimi'ne ilişkin Maliyet-
Fayda hesaplamaları, talep analizi ve politika çözümleri ele alınacaktır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

MALİYET-FAYDA  ANALİZİNİN TÜRK YÜKSEK  ÖĞRETİMİNE 
UYGULANMASI YE POLİTİKA ÖNERİLERİ 

1. SUNUŞ 

Tezin başından beri izlediğimiz belli bir yol var: Yüksek öğretim 
harcamalarının doğurduğu etkinlik ve eşitlik sorunlarının çözümünde, 
gerek finansman,  gerek gelir dağılımı ve kalkınma açılarından; Sosyal 
Mal Teorisi, Maliyet-Fayda Analizi ve Beşeri Sermaye Teorisinden nasıl 
yararlanılabileceğini teorik düzeyde incelemekteyiz. Bu bölümde teorik 
yaklaşımların Türk Yüksek Öğretim verilerine uygulanışını ele alacağız. 
Bu araştırmada kendi bulgularımızın yanısıra, başka araştırmacıların 
sonuçlarını da vererek bir karşılaştırmayı mümkün kılmaya çalışacağız. 
Ayrıca, bu bulguların sonucunda Türk Yüksek Öğretimi için politika 
önerileri oluşturacağız. 

Bu genel açıklamadan sonra sırasıyla hangi konuları ele alacağı-
mıza değinelim: 

(i) Türk Yüksek Öğretimine uygulanan Maliyet-Fayda hesap-
lamaları ve sonuçları, Türk Yüksek Öğretim harcamalarının etkinlik 
sorunu öncelikle incelenecektir. 

(ii) İkinci husus; yüksek eğitimimize aşırı talebi yani yığılmayı 
doğuran faktörlerin  incelenmesi; bu faktörlerden  endojen ve eksojen 
olanların ayrımı ve irdelenmesi. 

(iii) Üçüncü ve son husus ise; mevcut finansman  yolunun sorunlara 
katkıda bulunun bulunmadığının araştırılması ve bu konuda yeni ön-
lem veya önerilerin geliştirilmesi. 

Bu araştırmamız sırasında vardığımız sonuçlardan birisi de, sosyal mal-
ların üretiminde; kaynak tahsislerinde ve finansman  yükünün dağıtılma-
sında MUSGRAVE'in işaret ettiği gibi, Maliyet-Fayda Analizi'nin, Sos-
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yal Mal Teorisi'nin yerini alması söz konusu olamaz279. Bilakis bunlar bir-
birlerini tamamlarlar. YalnızTürkiye'de yığılma veya aşırı talep diye özet-
lenen sorunun tayınlamaya yol açmasının yüksek öğretimin sosyal mal 
niteliğini zedelediği söz konusu edilebilir.Çünkü giriş sınavları adı altında 
yürütülen laymlama, sosyal malların tüketiminde 'dışarıda tululama-
ma' ilkesi ile çelişmektedir. Türkiye'deki uygulamalardan çıkan bir baş-
ka nokta da; taymlamayla ilişkili olarak; acaba 'oy mekanizmasının'280 

üretim kararlarını tayin ettiği ifade  edilen sosyal mallardan yararlan-
mayı, gelir dağılımı etkileyebilir mi ? Özellikle, 'üstün mal' niteliğindeki 
'karma malların' tüketimi bakımından. Eğer gelir dağılımı yüksek öğre-
timden yararlanmayı belirliyorsa en azından eğitimin 'erdemli mal' 
niteliği yitirilmiş olur. 

2. TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM HARCAMALARINA MALİ-
YET-FAYDA ANALİZİNİN UYGULAMALARI 

A. Sunuş: 

Türk Maliyesi'ne kamu harcamalarının etkinliğini artırıcı yöntem-
lerin sokulması, genellikle borç veren yabancıların baskısı ile olmuştur. 
İlk modern bütçeyi (1854-1856) hazırlayanlar Lord HOBART ve Mr. 
FOSTER281 'Düyun-u Umumiye' adına hareket eden uzmanlar olduğu 
gibi, Program-Bütçeye geçişte geniş ölçüde AID'nin katkısı ile 1970'-
lerde gerçekleştirilmiştir. Yine, A. KRUGER282,  Türk Yüksek Öğretim 
harcamalarma, Maliyet-Fayda Analizini AID. adına uygulayarak sonuç-
larını uluslararası tartışmaya açmıştır. Kanımca bunun nedeni; Türkiye'-
de vergi yükünün, azınlıkta olan ve 'modern sektörü' oluşturan unsur-
ların belli bir bölümünün üzerinde toplanmasıdır. Oy çokluğunu elinde 
tutan geleneksel sektör (=köylülük)  ve bunlarla aynı durumda olan 
modern sektörün bazı tabakaları- tüccar, serbest meslek erbabı, hizmet 
sektörü işverenleri- için kamu harcamaları, finansmanına  katılmadıkları 
bir bölüşüm sorunudur. Bu gruplar açısından etkinlik ve yük hesapları, 
bu bölüşüm mücadelesine dışarıdan yapılan ve arzu edilmeyen bir mü-
dahaledir. Oy mekanizması aracılığı ile hükümetler de bu gruplar tara-
fından  denetlendiğinden, bu müdahale siyasi iktidarlar bakımından da 
ihmal edilmektedir. Bir başka deyişle bu konuda demokratik bir talep 
yoktur. 

279 R. MUSGRAVE, "Cost-Benefit  Ana lys i s . . . " , Op.cit.,  s. 101. 
280 Richard-Peggy  MUSGRAVE, Op.cit.,  ss. 84-98. 
281 Mr. FOSTER-Lord HOBART, "Report on Financial Conditions of  Turkey, London" 

Parliamentary  Papers,  1862, ss. 475-519. 
282 A.O.KRUGER,  op.cit. 
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• V 

Oysa yabancıların yaptıkları araştırmalar, kamu harcamalarımızın 
etkinliğinin bir hayli kuşkulu olduğunu göstermektedir. Örneğin yukarı-
da da belirttiğimiz gibi KRUGER'in  'Türk Yüksek Öğretiminin kişisel 
maliyetinin negatif  olması' bulgusu üzerine T.W. SCHULTZ283 siste-
mimizi "tamamiyle  etkin  olmayan  bir  model"  olarak önermektedir. 

Türk Yüksek Öğretim harcamalarına Maliyet-Fayda Analizini 
uygulayarak;  sosyal ve kişisel getiri oranları hesaplama girişiminde bu-
lunan ikinci çalışma da M.T. ÖZELLÎ'ye aittir. Colombia Üniversitesine 
sunulan bir doktora tezi olan "Educational Investment in Turkey" ba-
sılmamış, fakat  bir özeti makale halinde sonradan yayınlanmıştır284. 

Türk Yüksek Öğretimine ilişkin iki yabancı araştırma daha mev-
cuttur. Birincisi Kjell EIDE'nin285 "Cost Structure of  Turkish Higher 
Education" ve OECD'nin "Education and Development: Turkey"286 

adlı araştırmalarıdır. 

Şimdi KRUGER'in  araştırmasının incelenmesine geçebiliriz. 

B . Anne KRUGERÎ  Türk Yüksek öğretiminde Getiri Haddi: 

KRUGER'in  Türk Yüksek Öğretimine ilişkin getiri haddi çalışma-
sını bir kaç noktada toplayarak ele alalım: Kullandığı veriler, yöntem, 
bulgular ve bulguların yorumlanması. 

(i) Kullanılan Veriler: KRUGER 1971 yılında yayınlanan bu ça-
lışmasında kazanç-verileri elde etmek için daha önce Türkiye'de ücret-
lerle ilgili olarak yapılmış iki araştırmaya baş vuruyor. MESS (Madeni 
Eşya Sanayicileri Sendikası) in '1968 yık piyasa ücret etüdü' ile A.B.D. 
Hava Kuvvetleri'nin 1968 yıhnda Türk personele ödenmesi gerekli üc-
reti saptamak için yaptırdığı çalışma, KRUGER bu her iki çalışmanın 
sonuçlarının da yakın çıktığını ifade  ederek, MESS ücret etüdünü, çap-
raz-kesit yolu ile yaş-kazanç-profilini  elde etmek için kullanmaktadır287. 

Aşağıda (çizelge VI) KRUGER'in  1968 yılma ilişkin Türk eğitim 
kademelerinin yaş-kazanç-profili  çizelgesi yer almaktadır. 

Çizelgeden anlaşılacağı gibi ilkokul mezunu düz bir işçi ortalama 
olarak 12 yaşında ilkokulu bitirmekte 60 yaşına dek 47 yıl çalışmakta-

283 T.W. SCHULTZ, "Optimal Investment in College Education" op.cit.,  s. 2-28. 
284 M.T. ÖZELLİ, "The Estimates of  Private Internal Rates of  Return on Educational 

Investment in the First Turkish Republic, 1923-1960", I.J.M.S.,  Volume I, ss. 154-176. 
285 K.EIDE, The Cost Structure. . ." , op.cit. 
286 OECD, Mediterranean  Regional  Project:  Turkey,  Belgium, OECD, 1965. 
287 A.O. KRUGER,  op.cit.,  ss. 482-499. 
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dır. Vasıflı  işçinin ise 15-60 yaşları arasında çalıştığı varsayılmaktadır. 
Burada iki yıllık bir askerlik süresi dikkate alınmaktadır. 

Çizelge: VI. 

Çeşitli Vasıflardaki  Çalışanların Ömür-Boyu Aylık Kazançları (T.L.) 
Sosyal Haklar Dahil (= 1968 Yılı) 

Vasıf  Kade-
demesi Çalışma kı l ları 

1-3 4-6 7-10 11-12 23-15 16-20 21-30 31-40 40-47 

Düz işçi* 
(ilkokul) 

156 469 490 520 535 535 550 567 500 

Vasıflı  işçi** 
Ortaokul 

0 270 811 900 970 1040 1154 1154 1100 

Lise*** 0 0 739 1478 1700 1971 2300 2700 3055 

Üniversite**** 0 0 0 900 2069 3100 3728 4500 6337 

Üniversite 
Sosyal 

0 0 -1000 -1000 1100 2900 3628 4500 6337 

* Kapıcı, aşçı yamağı, işçi ortalaması olarak. 
** Elektrikçi, vinç operatörü, oto makinisti ortalaması olarak. 

*** Mutemet, sekreter-steno, mubayaa memuru ortalaması olarak. 
»«*» Mühendis, muhasebe şefi,  tercüman ortalaması olarak. 

Görüldüğü gibi, yüksek öğretim görenlerin, ilkokuldan mezuniyeti 
izleyen 7-10 nuncu yıllar arasında eğitim nedeniyle kişisel-kazanç-akı-
mında, bir gelir elde etmedikleri anlaşılmaktadır. Oysa, sosyal-kazanç-
akımmda ise ayda (-1000 TL.) olarak öğrenci başına maliyet hesaplan-
maktadır. 

Ayrıca üniversite mezunlarının askerliklerini yedek subay olarak 
yapmaları dolayısiyla aldıkları maaşlar çizelgede kişisel-kazanç-akımına 
girmektedir. Yalnız KRUGER,  sosyal bakımdan üniversite mezunları-
nın yedek subay olmaları ve maaş almalarının gereği olmadığını söyle-
yerek bu maaşları sosyal-kazanç-akımına katmamaktadır. 

Maliyetler-açısından ise KRUGER'in  Türk yüksek öğretiminde öğ-
renci başına sosyal maliyeti saptamak için baş vurduğu kaynak; K. 
EIDE'nin araştırmasıdır. EIDE, Türk Yüksek öğretiminde öğrenci 
başına doğrudan-sosyal maliyeti -1968 yılı için- 4.900-5.000 TL. olarak 
hesaplamıştır288. KRUGER bu hesaplamanın kayıtlı öğrenci sayısını 
dikkate alıp, fiili  öğrenci sayısını ihmal ettiğini belirterek, varılan sonu-
cun düşük çıktığını ifade  etmektedir. KRUGER'e  göre öğrencilikle ilgisi 
olmayanlar düşülürse bu miktar tahminen 1968 yılı için 10.000 TL. na 
yükselir. 

288 K. EIDE, The Cost Structure . . . , op.cit.,  ss. 16-17. 
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KRUGER'in  kullandığı verilere ilişkin bu açıklamalardan sonra iz-
lediği yöntem üzerinde biraz duralım. 

(ii) Yöntem: KRUGER'in  verileri öncelikle özel sektöre ait firma-
lardan yapılmış 'örneklemelere' dayanmaktadır. Bu olgunun ifade  etliği 
bir kaç husus var: Birincisi kamu sektöründe çalışanlar dışarıda bırakıl-
mış. İkincisi bu ücret etüdlerinin büyük iş yerlerinin sendikalı-sigor-
talı çalışanlarını yani yüksek ücret alanlarını kapsamasıdır. Üçüncüsü 
ise bu etüdler bir tam sayım değil örneklemedir. 

Ayrıca bu verilerin 1968 yılına ait olmasının belirttiği husus ise; 
yaş-kazanç-profillerini  elde etmede kullanılan yolun zaman serileri ol-
mayıp çapraz-kesit analizi olduğudur. 

Çapraz-kesit analizinin uygulanmasının bağlayıcı özelliği büyüme-
nin ücret farkları  üzerindeki etkisinin ihmal edilmiş olmasıdır. 

KRUGER herne kadar ortalama eğitim süresini 6,7 yıl olarak hesap-
lamışsa da yaş-kazanç-akımlarmm belirlenmesinde 4 yıllık bir üniver-
site öğretimini esas almıştır. Yani israf  haddi (Wastage-rate)  hesaba 
katılmamıştır. 

Yine çapraz-kesit analizini kullanmanın bir sonucu olarak, orlala-
ma-insan-ömründeki muhtemel değişmeler dikkate alınamadığı gibi 
sonradan bir düzeltme de yapılmamıştır. 

İhmal edilen bir başka düzeltme de işsizlik dolayısiyla yitirilen ge-
lirdir. Herkesin ömür-boyu kesintisiz kazanç sağladığı varsayılmıştır. 

Özet olarak KRUGER örnekleme ile elde edilen verileri çapraz-
kesit yöntemi ile yaş-kazanç-akımlarına çevirerek hesaplamalarda bu-
lunmuş ve saptadığı getiri hadlerini de düzeltmemiştir. Bir başka deyişle 
hesapladığı hadler kaba hadlerdir. 

(iii) Bulgular ve Yorum: KRUGER yalnızca Üniversite için değil 
çeşitli orta öğretim kademeleri için ayrı ayrı kişisel getiri hadleriyle; 
üniversite için hem kişisel, hem sosyal getiri hadleri hesaplamıştır. Aşa-
ğıda vardığı sonuçlar sunulmaktadır. 

Çizelge: VII 

Çeşitli Eğitim kademelerine ilişkin 
Getiri Hadleri Tahminleri 

Sanat okulları 
Lise 
Üniversite 
Üniversite eğitiminin 
sosyal getirişi 

% 21-23 
% 23-25 
% 25-27 

% 8 - 9 
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Bu hadlerden KRUGER'in  çıkardığı sonuçlar şı ulardır: 

1. tik üç had kişisel getiri hadleri olup, aşağı yukarı yakın çıkmak-
tadır. Yalnız öğretim düzeyinin artması ile küçük bir yükselme gözlen-
mektedir. 

2. Üniversite öğretiminin kişisel getiri haddi belli varsayımlar al-
tında (% 25-27) çıkmaktadır. Bu varsayımlardan ilkine göre üniversite 
öğrencileri için 'vazgeçilen gelir' yoktur. Çünkü bu öğrencilerin önemli 
bir kısmı ya öğrenciliklerinin yanısıra çahşmakta veya karşılıksız burs 
almaktadırlar. İkincisi, eğer üniversite mezunlarının iş bulabilme olanağı; 
sanat okulu mezunlarından daha düşükse, üniversite eğitiminin kişisel 
getiri haddinin bir miktar düşeceği söylenebilir. Bir başka deyişle üni-
versite öğretiminin, kişisel getiri haddi (% 25-27) üç varsayım altında 
hesaplanmıştır: Üniversiteden ortalama dört yılda mezun olunduğu, 
vazgeçilen gelirin bulunmadığı, mezuniyetten sonra hemen işe girilebil-
diği ve hiç işsiz kalınmadığı kabul edilmektedir. 

3. Üniversite öğretiminin sosyal getiri haddini hesaplamak için iki 
ayarlama yapılmış: Birincisi öğrenci başına devlet harcamalarının dik-
kate ahnması ve yedek subay maaşlarının sosyal rasyoneli olmadığı ge-
rekçesi ile ihmali. Bu durumda geliri haddi % 25'ten % 10'nun altına 
düşmektedir. Kaldı ki ücrellerin 'gölge fiyatı'  sosyal getiri haddi hesa-
bında dikkate alınmamaktadır. KRUGER Türkiye'de fizik  sermaye üze-
rindeki getiri haddinin % 15-20 olduğuna dikkati çekerek % 8-9'luk 
bir getirinin çok düşük olduğunu vurgulamaktadır. 

4. KRUGER sonuç olarak; kişisel alanda üniversite öğretiminin çok 
kârh olmasına rağmen sosyal getiri haddi, almaşık maliyeti ile karşılaş-
tırıldığında toplum açısından bir aşırı-yatırım olduğu görülmekte, de-
mektedir. Üniversite öğretimi, kişisel açıdan kârlı bir yatırım olmasına 
karşılık sosyal bakımdan kârlı değildir. 

5. Politika çareleri olarak; KRUGER,  sosyal ve kişisel getiri hadleri 
arasındaki farkın  kapatılabilmesi için şu tedbirlerin alınmasını önermek-
tedir. Öncelikle askerlik hizmeti sırasında üniversite mezunlarına uygu-
lanan ayrıcalıklı muameleden vazgeçilmesi, harçların konulması ve dü-
şük faizli  kredilerle öğrencilerin finanse  edilmesi. Tarihi gelişmenin, az 
gelişmiş ülkelerin harçlardan vazgeçmesini doğrulamadığını söylemek-
te; bugünkü aşırı talebi, kişisel ve sosyal getiri hadleri arasındaki farkın 
doğurduğunu ileri sürmektedir. Üniversite eğitiminden yararlananların 
çoğunluğunun zaten harç ödeme gücü olan varlıklı ailelerin çocukları 
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olduğunu anlatarak, bu sistemin devamını üniversite öğrencilerinin nü 
fuzlu  bir siyasal baskı grubu olmalarına bağlamaktadır. 

(iv) KRUGER'in  Çalışmasının Eleştirisi: 

Kanımca KRUGER'in  hesaplamaları ve bulduğu getiri hadleri, 
varmak istediği sonuçlara ulaşabilmesi için verileri, kendi eğilimine göre 
düzenlemesi ile elde edilmiştir. Örneğin kişisel maliyetin kalemleri olan 
'vaz geçilen gelir' ve 'doğrudan maliyet' (kalem -fkitap  -f-ulaştırma) 
çeşitli gerekçelerle, yok varsayılmıştır. Yedeksubaylarm aldıkları maaş-
lar bile sosyal rasyoneli olmadığı gerekçesi ile sosyal getiri hesabında dı-
şarıda tutulmuştur. Yine orta-eğitimde sosyal ve kişisel maliyetin var-
lığı ihmal edilmiştir. 

Türkiye'de özellikle 1968 yıhnda 'gerçek üniversite öğrencilerinin' 
çahşıp para kazandıklarını söylemek- zor. Örneğin o dönemde SBF de 
bu tip memur-öğrenciler ihmal edilebilir düzeyde idi. 

KRUGER'in,  yedeksubaylara ödenen maaşların, sosyal getiri haddi 
hesabının dışında tutulmasını ve kaldırılmasını önermesine gelince; 
yazar, burada ABD. ve Türk ekonomilerinin ve dolayısıyla ordularının 
nitelik farklılığını  dikkate almadığı için sanırım, yanılmaktadır. Türkiye 
ikili ekonomiler tezinin geçerli olduğu bir az gelişmiş ülkedir. Ordusu da 
yeknesek olmayıp geleneksel sektörün yani köylülüğün ağır bastığı bir 
ordudur. Üniversite mezunlarını er yapmak adeta bunları, modern sek-
tör bakım ve kültür koşullarından geleneksel sektör bakım ve kültür 
koşullarına transfer  etmek demektir. Mezunların buna intibakı ise müm-
kün değildir. Ya mezunlara maaş verip yedeksubay yapmak veya aynı 
miktar bir harcamayı uygun koşulları yaratmak için tahsis etmek gere-
kir. Kaldı ki, eczacı, hakim, doktor, mühendis, mimar ve belli miklar 
iktisatçı gibi teknik sınıflara  ihtiyacı olan ordunun, maaş ödemeden aynı 
verimi bu unsurlardan çekmesi olanaksızdır. 

Yüksek öğretim mezunlarının çoğunluğunu istihdam eden, kamu 
sektörünün dışarıda tutulmuş olması, ayrıca analizin kısmî bir analiz 
olduğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, kullandığı örneklemele-
rin ve sonuçlarının güvenirliliği tartışmaya açıktır. 

Sanırım vardığı abartmalı sonuçların altında, belli bir kabul yatı-
yor: "Türfc  yüksek  öğretiminin  kişisel  maliyeti  negatiftir". 

Buna rağmen KRUGER'in  bazı politika önerilerini paylaşmak 
mümkündür: Örneğin harç alınması ve kredi ile finansman  gibi. 
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C. ÖZELLİ'nin Araştırması: 

ÖZELLİ ise yalnızca kamu kesiminde çalışanları kapsayan araştır-
masında289 1960 yılı verilerine dayanmaktadır. Araştırmasında, yaş-
kazanç-profilini  elde etmek için; barem çizelgesine ve kendi kişisel ve 
sosyal maliyet hesaplarına baş vurmaktadır. Yalnız KRUGER'in  tam 
aksine yüksek öğretim için hesapladığı sosyal ve kişisel getiri hadleri çok 
düşüktür. Buna karşıhk orta öğretim için hesapladığı sosyal ve kişisel 
getiri hadleri bunlardan bir hayli yüksek çıkmaktadır. Yine bu hadler de 
KRUGER'in  hesaplarından daha düşüktür. 

Yaş-Kazanç-Profilleri,  çapraz kesit yöntemi ile elde edilmiş olup, 
kamu kesimi için tam sayım özelliği taşımaktadır. Yalnız burada belli 
bir varsayım vardır: Memurların maaşları dışında ek-emek gelirleri yok-
tur. Bu varsayımın geçerliliği bir hayli kuşkuludur. 

Aşağıda (Çizelge: VIII) ÖZELLİ 'nin getiri hadleri özet bir biçimde 
sunulmaktadıı290. 

Çizelge: VIII 

Türk Eğitiminin Getiri Hadleri (1960 Yılı TL.ile) 

Eğitim Kademeleri Kişisel Getiri Hadleri Sosyal Getiri Hadleri 

Yüksek öğretim 

Orta Öğretim 

% 2 ,5 - S 

% 14 - 19 

% 1 ,5 - 2 ,5 

% 11 - 14 

ÖZELLİ 'nin araştırması 1960 yıhna ilişkin olmakla birlikte mali-
yet tahminleri, KRUGER'in  1968 yılı için öngördüğü maliyet tahmin-
lerinden en az 1 /'3 yüksektir. Buna karşılık kazanç-akımı ise daha dü-
şük tahmin edilmiştir. Belki bu kazanç akımı farkı  özel sektör kazanç-
larının hesaplama dışı tutulmasından doğmuştur. Bu durumda iki araş-
tırmanın sonuçları arasındaki farkı  anlamak ve yorumlamak mümkün-
kür. ÖZELLİ'nin sonuçlarına göre, kapasite, orta-öğretimde, artırıl-
malı fakat  yüksek öğretimde harcamalar kısılmalıdır. Aslında bu bulgu, 
KRUGER'in  de paylaştığı bir sonuçtur. 

D. Türk Yüksek öğretim Harcamalarına Maliyet Fayda Analizinin 
Uygulanması (1970) 

a. Veriler  ve  Yöntem: 

Araştırmamızda kullandığımız veriler 1970 yıhna ilişkindir. Bu ve-
rilerden, çapraz-kesit analizi ile yaş-k^zanç-profilleri  elde edilmiştir. Bu 

289 M.T. ÖZELLİ, op.cit.,  s. 157. 
290 İbid.,  ss. 167-168. 
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üniversite ve lise mezunlarına ait yaş-kazanç profilleri  (—U E t) ve bu 

n 
profillerin  farkı  ( = X dEt) hesaplanarak ömür boyu kazanç akımı 

t 

(=fayda)  ölçülmüştür. Maliyetler ise 1970 yıhnda Üniversitelerin har-
camaları, öğrencilerin sayısı, vazgeçilen gelir (aylıklar) göz önünde tu-
tularak dört yıllık öğretim süresi esas ahnarak hesaplanmıştır. Bu söy-
lediklerimizi biraz daha açarak ve verileri sunarak ilerleyelim. 

(i) Veriler: 
4 3 

Kazanç verilerini ( = £ dEt) elde etmek için 657 sayılı Devlet 
t - o 

Personel Kanunu'nun aylıklara ilişkin çizelgelerine baş vurduk291. Genel 
idare sınıfına  uygulanan esaslar çerçevesinde lise ve üniversite mezun-
larına ilişkin yaş-kazanç-profillerini  elde ettik. Böylece iki varsayım 
yapmış oluyoruz: îlki devlet personeline ilişkin üniversite-lise mezunları 
mutlak-kazanç-farkının  bütün Türk ekonomisi için geçerli olduğudur. 
İkincisi ise bu memurların maaşları dışında bir kazanç (emek-geliri) elde 
etmedikleridir. Aşağıda (çizelge: IX) kazanç verilerinin elde edilişinin 
esasları gösterilmektedir. 

Çizelge: IX 

Yüksek Eğitimin Kişisel ve Sosyal Gayri Safi  Getirişi (1970 yılı). 

Lise mezunu Üniversite me-
zunu 

Yük.öğretimin 
sosyal getirişi 

Yük.öğretimin 
kişisel getirişi 

(1) (2) <3)=(2)-(l) 4=Net maaş 

Ömür Boyu 
kazanç 1.492.890 T.L. 2.296.980 T.L. 804.090 T.L. 411.010 T.L. 

Bu çizelge, Devlet Personel Kanunu çizelgelerindeki aylıklardan 
Üniversite ve lise mezunlarına ödenen yıllık tutarların hesabı ve bunun 
farkının  bulunması ( =3) ve vergi ve diğer kesintilerin düşülmesi (=4) 
suretiyle düzenlenmiştir. Buna göre, 

(Ömür boyu sosyal kazanç farkı:)  S dEs = 804.090 TL. 

(Ömür boyu kişisel kazanç farkı:)  E dEk = 411.010 TL. 

Ortalama çalışma süresini, üniversite mezunları için askerlikten 
sonra 43 yıl olarak kabul edip (22 +43 =) 65 yaşma dek çalışıldığını var-
saydık. 

291 Devlet  Memurları  Kanunu,  Kemal KARADENİZLİ, (Ed:) Ankara, 1970, ss. 331-335. 
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(ii) Maliyet Verileri: 

1. Doğrudan sosyal maliyetler için (DİE, Türkiye İstatistik yıllığı 
1975) kullandık. Bu yıllıktaki katma bütçeli özerk üniversitelerin, yıl 
içi aktarmalardan sonraki bütçe tutarları toplamını, toplam öğrenci 
sayısına böldük. B u bize öğrenci başına doğrudan -sosyal-maliyeti verir. 
Aşağıda, bu doğrudan-yıllık-sosyal-maliyetler  bir çizelge ile sunulmak-
tadır. 

Çizelge: X 

1970 Yılında Özerk Üniversitelerin Harcamaları ve Öğrenci 
Başına Maliyet292 TL. Olarak 

Aktarmalardan son-
ra bütçe Tutarı 

öğrenci sayısı öğrenci başına 
harcama 

Ankara Üniversitesi 224 183 000 16 437 13 638 

Hacettepe Üniversitesi 247 019 000 3 024 81 686 

İstanbul Üniversitesi 254 672 000 33 172 7 677 

İstanbul Teknik Üniv. 102 387 000 7 158 14 303 

Ege Üniversitesi 167 036 000 6 656 25 095 

TOPLAM 995 297 000 66 447 14 978 

Elbetteki bu yılbk doğrudan sosyal maliyet (Lt) nin dört yıllık top-

lamı E L, bizim için aranılan doğrudan maliyettir. 
t-18 

E Lt = 14.978 X 4 = 59.912 T.L. 
t=18 

2. Doğrudan kişisel maliyetin (E  P t) hesaplanmasına gelince; bun-
da ölçüt olarak, öğrencilere 1970 yıhnda verilen kredi tutarını aldık. 
Devletin saptadığı kredi tutarı kendi gözlemlerimize göre biraz düşük 
olsa bile; 8 ayhk bir akademik yıl yerine, 12 aylık tam bir yıllık ödeme-
nin esas alınması halinde bu sakıncanın ortadan kalktığı bir gerçektir. 

E P t = 350 X 12 X 4 = 16.800 T.L. 
t=l8 

3. Dolaylı kişisel maliyetler için ise 1970 yılına ilişkin Devlet Per-
sonel Kanunu'nun lise mezunları için gösterdiği en düşük maaş tutarı 
vazgeçilen gelir kabul edilmiştir. Bu en az ayhk tutarının, dört yıl içinde 
sabit kaldığı varsayılmıştır. Dünyadaki diğer çalışmalara paralel olarak, 
kişisel getiri haddini hesaplarken, vergi ve kesintilerden sonra ele geçen 
net-maaşı, sosyal getiri haddini hesaplarken brüt maaşı esas aldık. 

292 D.I.E., Türkiye  İstatistik  Yıllığı,  1975, Ankara, DİE yayını No: 750, 1976, s. 337. 
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(Sosyal) E m (s)t = 1050 X 12 X 4 = 50.400 TL. 

(Kişisel)  E m (kt) =811 X 12 X 4 = 38.928 TL. 

Yalnız toplam kişisel maliyet tutan; 

22 22 22 
E Öt = E P t + E m (k)t 

t-18 t=18 t =1S 

= 16.800 + 38.928 = 55.728 TL. 

Toplam sosyal maliyet ise; 
22 22 22 22 
E S t = E L t + E P t + E m (s)t 

t-18 t-18 t-18 t—18 , 

= 59.912 + 16.800 + 50.400 

= 127.112 TL. dir. 

Bu söylediklerimizi bir çizelge ile özlü bir biçimde sunalım: 

Çizelge: XI 

Türk Üniversite Öğretiminin Sosyal ve Kişisel Maliyetleri 
(1970 yılı, T.L.) 

Kişisel Sosyal 

Doğrudan Maliyet 
Dolaylı Maliyet (Vazgeçilen gelir) 

16.800 
38.928 

59.912 
50.400 

Toplam Sosyal Maliyet (59.912 + 16.800 + 50.400 = ) 127.112 

Buradan hareketle toplam sosyal ve kişisel kazanç ve maliyetleri 
topluca bir çizelge ile göstermek mümkündür. 

Çizelge: XII 

Türk Üniversite Öğretimi Kişisel ve Sosyal Kazanç 
ve Maliyetleri (1970 yılı : T.L.) 

Kişisel Sosyal 

Kazanç (Fayda) 411 090 804.090 
Maliyet 55 728 127.112 
Net Kazanç (Net fayda) 355 282 676.978 

Sonuç kısmında bu verilerden sosyal ve kişisel getiri oranları elde 
edilip sunulduğu gibi sosyal ve kişisel net halihazır değerler de hesap-
lanmıştır. Net halihazır değer, net kazancın kapit alize değeridir. Bu ka-
pitalizasyonu gerçekleştirmek için 1970 yılında devlet tahvili ve tasarruf 
bonosunun faiz  haddi olan (% 6) yı kullandık. Bu devlet tahvilinin faiz 
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haddi (% 6) o dönemde devlet açısından sermayenin finansman  maliyeti 
olduğu için seçilmiştir. 

Verilerle ilgili açıklamalardan sonra uygulanan yönteme ilişkin bir 
kaç noktaya değinelim: 

(iii) Yöntem: 

Aslında yöntemin verilerden önce açıklanması gerektiği: bu duru-
mun, bir 'takdim tehir' hatası olduğu düşünülebilir. Fakat verilerin tak-
diminden önce, bu verilerin nasıl toplanıp, bir muameleye tabi tutuldu-
ğuna ilişkin açıklamaların çok soyut ve anlaşılmaz olacağı nedeniyle bu 
yolu seçtik. 

1. Öncelikle bu verilerden elde ederek sunduğumuz sosyal ve kişisel 
getiri hadlerinin ve net halihazır değerlerin hesaplanmasında kullandığı-
mız formülleri  hatırlatarak işe başlıyalım: 

İGH = r 

y d E ' K  n 

NHD = I ^ Ş V - K .=0 (l+ı) 

'2. Daha önce de ifade  ettiğimiz gibi kazanç ve maliyel verileri 1970 
yılına aittir. Bu veriler çapraz kesit analizi ile yaş-kazanç-profiüne  dö-
nüştürülmüştür. Bir örnekleme değil kamu kesimine ilişkin bir tam sayım 
söz konusudur. 1970 yılının temel yıl seçilmesinin nedeni KRUGER 
(1968) ve 

ÖZELLİ (1960) bir karşılaştırma olanağı verebilecek yıl olma-
sıdır. 

3. Yalnız çapraz-kesit-analizini kullanmanın birlikte getirdiği belli 
sakıncalar vardır. Bunlar büyüme, işsizlik, enflasyon,  ortalama ömür 
bekleyişindeki değişme düzeltmelerinin yapılması gereğidir. Bu konular-
da düzeltme yapmamış olan diğer araştırmalarla karşılaştırma olanağını 
saklı tutabilmek için böyle düzeltmelere girişmedik. Ayrıca bu tip dü-
zeltmeler için elde veri de bulunmamaktadır. 

4. Yalnız çapraz-kesit-analizi dışında kalan bir başka düzeltme 
sorununa değinelim. Yetenek düzeltmesi* için tıpkı diğer araştırmalar 
gibi bir düzeltmede bulunmadık. Bu konuda elde bir veri yoktur. Bir baş-
ka deyişle, üniversite ve lise mezunları arasındaki ücret farkının  tamamı 
üniversite eğitimine atfedilmektedir. 

* (Bkz. Bölüm III /2-D). 
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5. Yöntem konusundaki bir diğer sorun, askerlik ve vazgeçilen gelir 
konusundaki tutumumuzun saptanmasıdır. Askerlik konusunda, lise 
mezunları 24 aylık kazançsız bir dönem, ve yedek subaylar için ise 6 ay-
lık kazançsız dönem ve 12 aylık maaşı dikkate aldık. KRUGER'den 
neden ayrıldığımızı; neden yedek subay maaşlarının sosyal ve kişisel 
getiri haddi hesaplarına katılması gerektiğinin ekonomik gerekçelerini 
yukarıda açıklamıştık. Burada aynı konuya dönmeyeceğiz. 

Vazgeçilen gelir konusunda da KRUGER'den farkh  düşünmekte-
yiz. Çünkü üniversitenin fonksiyonunu  yerine getirebildiği normal dö-
nemlerde memıır-öğrenci sayısı ihmal edilebilecek düzeyde idi. 

6. işsizlik dolayısiyla bir düzeltme yapmadık. Fakat üniversiteye 
giremeyen lise mezunlarının Devlet Personel Kanununca kendilerine 
verilebilecek en düşük maaşı (13 /I derece) dört yıl boyunca aldıklarını 
varsaydık. Böylece işsizlik dolayısiyla yitirilen kazancı dolayb olarak 
dikkate almış olduk. Çünkü vazgeçilen geliri, meaş göstergelerinin ön-
gördüğü miktardan kabaca % 6 oranında daha az saptadık. Böylece lise 
mezunlarının dört yıllık bir sürenin % 6 sını işsiz geçirdiklerini varsaya-
biliriz. 

iv. Çözüm Tekniği: 

Yukarıda NHD ve İGH hesaplanmasında kullandığımızı ifade  etti-
ğimiz denklemler n = 1 , . . . . , 43 gittiği için, 43. dereceden bir denklem-
dir. Matematik olarak 43 kökü olduğundan, hem çözümü hem de kök-
lerinin irdelenmesi zor bir denklemdir. Bu nedenle IGH'nin çözümünde 
özel bir süreç izlenir. Öncelikle sosyal zaman tercihini yansıttığı varsa-
yılan bir had saptanır. Genellikle kamu yatırımları için bu had; finans-
man maliyetini de yansıttığı varsayılan, devlet tahvilleri faiz  haddidir. 
Bu nedenle biz de % 6 (=1970 yılı tahvil faizi)  NHD hesabında kullan-
dık. Önce NHD hesaplanır: 

NHD = - 127.112 +• •. • 4 ' 2 0 0 + . . . . 1 9 - 3 2 ° + . . . . + 
(1,106)3 (1,106)26 

34.020 
(1.İ06)43 = 61.561 TL. 

Aynı işlem hem sosyal hem kişisel NHD'i elde etmek için yapılır. 
Yalnız her iki işlemde paylar (A,. . . .An ) ve maliyet (K) değişmektedir. 

Sosyal ve kişisel NHD bulunduktan sonra, tanım icabı, ÎGH bu 
NHD değerleri sıfıra  eşit kılan hadlerdir: Örneğin sosyal getiri haddi için: 
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İGH = r 

— 127 112 4- 4 - 2 0 0 | 1 9 - 3 ° 0 , J İ ^ 2 0 _ _ 0 

•••-!- (j + X ) 2 6 -I""-- (1 + X ) 4 1 

ve buradan X = r sosyal getiri haddi bulunur. Yalnız X'i (IGH) elde 
ederken, denemeler ile ayrı değerler verilerek NHD sıfıra  yaklaştırılır. 
Çok zahmetli bir işlem olduğu için genellikle komputer kullandır. 

Anlaşıldığı gibi, tüm eğrinin yatay ekseni kesen 43 kökünü değil, 
NHD'yi sıfıra  eşit kalan 1ek İGH'ni elde etmeye çalışılır. 

b. Bulgular  ve  Yorumu: 

Bulguları sunarken bunları üç noktada toplamada yarar gördük: 

1. Sosyal ve kişisel ÎGH (İçsel getiri haddi) 
2. Sosyal ve kişisel NHD (net halihazır değer) 
3. Sosyal ve kişisel F/M (Fayda/maliyet  oranı) 

Böylece, Maliyet-Fayda Analizinin üç ayrı göstergesini birlikte 
görüp karşılaştırmak olanağı doğmaktadır. 

Çapraz kesit analizinin mantıki sonucu; bu araştırma ile ilgili sonuç-
ları değerlendirirken daima bu hesaplamaların 1970 yıh TL. sı ile yapıl-
dığını, bir bakıma sabit fiyatlarla  yapdmış olduğunu hatırda tutmakta 
yarar vardır. 

Çizelge: XIII 

Türk Yüksek Öğretimine İlişkin Kişisel ve Sosyal Getiri Hadleri, 
Net Halihazır Değer, Fayda/Maliyet Oranları: (1970 yılı için)*. 

Kişisel Sosyal 

ÎGH (İçsel Getiri Haddi) 
NHD (Net Halihazır Değer) 
F/M (Fayda/Maliyet  Oram) 

% 10 ,5 
48.399 TL. 

7,37 

% 8 ,3 
61.563 TL. 

6,32 

(ii) Bulguların Yorumu: 

öncelikle hemen ifade  edelim; vardığımız sonuçlar ÖZELLİ (1960) 
ve KRUGER (1968) den oldukça farklıdır.  Bunun nedeni, varsayımları-
mızın ve dolayısiyla verilerimizin farklı  oluşudur. Yoruma gelince: 

* Burada F/M oranını nasıl hesapladığımızı kısaca anlatalım: 

(F/M) Kişisel = K i ? i 8 e l k a z a n ç = 4 1 1 0 9 0 = 7,3752 
Kişisel Maliyet 55.728 

(F/M) Sosyal = S o ^ a l k a z a n < ; « 8 0 4 0 9 0 = 6,3258 
Sosyal Maliyet 127.112 
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1. îlk olarak, kişisel getiri haddi, sosyal getiri haddini aşmaktadır. 
Her iki getiri haddi de pek yüksek çıkmamaktadır. Buna rağmen kişisel 
açıdan, küçük sermaye için (orta sınıf)  yüksek öğrelimin mutlak ve nispi 
kârlılığının tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özel-
likle küçük sermayenin yatırım alanı olan, gayri menkul yatırımlarının, 
vergiden sonraki geliri haddi % 10'nun altındadır. Oysa yan ödemeleri, 
sosyil hakları ve özel kesimdeki daha yüksek ücret düzeyini hesaba 
katarsak, bu her iki geliri haddi ve özellikle kişisel getiri haddi % 10.5'u 
bir hayli aşar. 

2. Yalnız sosyal getiri haddinin ve sosyal F/M oranının hem kişi-
sel simetriklerinin gerisinde kalması hem de düşük düzeyde olmasını dik-
katle yorumlamak gerekir. 

Birinci olarak yukarıda sayılan faktörler  de maaşlara katıldığında 
sosyal getiri haddinin de % 10'a doğru tırmanacağını sanırım. Yalnız 
getiri hadleri arasındaki farkın  artması muhtemeldir. Kişisel getiri had-
dirin, sosyal getiri haddini aşması, üniversiteye kişisel talebin sosyal 
talebi aşmasının nedenidir. Bir başka deyişle bulgularımız, gözlemlerle 
doğrulanmaktadır*. 

İkinci olarak sosyal bakımdan, yüksek öğretim harcamalarının kâr-
blığı; hem mutlak hem de nispi maliyetler açısından düşünülmelidir. 
Yüksek öğretimin sosyal bakımdan mutlak olarak kârlı olduğu söylene-
bilir. Çünkü devlet açısından sermayenin finansman  maliyeti olan devlet 
tahvilleri faiz  haddi % 6 idi. Ayrıca unutulmaması gereken nokta, sosyal 
getiri haddi reel, devlet tahvilleri faiz  haddi parasal bir haddir. Örneğin % 
20'lik bir enflasyon  hızının hüküm sürdüğü günümüz Türkiyesinde % 
l l ' l ik devlet tahvilleri faiz  haddi, devlet açısından gerçek bir maliyeti 
içermez. 

Yalnız yüksek öğretimin nispi kârhbğının bir hayli düşük olduğunu 
söyleyebiliriz. Çünkü KRUGER'in  de işaret ettiği gibi Türkiye'de ma-
kina ve teçhizat yatırımları üzerindeki kâr haddi % 20-25 tir. Hatta 
daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu durumda yüksek öğretim harca-
malarının sosyal fırsat  maliyetinin çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle, devletin % 8.3 kâr hadli yüksek öğretim yerine; % 20-25 
kâr hadli makina ve teçhizat yatırımlarına yönelmesi daha rasyonel 
olup, toplumsal etkinliği artırıcı bir seçim olur. 

3. Bir başka deyişle; sosyal bakımdan yüksek öğretime aşırı yatı-
rım mevcuttur. Kişisel getiri haddinin sosyal getiri haddini aşmış olma-

* Bkz. (Bölüm IV. Şekil: 22). 
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sı-her ikisinin de düzeylerinin düşük olmasına rağmen- sistemin kendi 
kendisini düzeltmesini olanaksız kılmaktadır. Kaynakların daha etkin 
bir lahsisi için dışarıdan devletin müdahalesi zorunludur. 

Nitekim devlet almaşık-seçim karşısmdadır: Ya kişisel talebin 
doğurduğu siyasal baskı nedeniyle üniversitelere fon  ayıracaktır veya 
KİT'lerin yatırımlarına. Birinciye öncelik vermenin, yani her üniversite 
mezununun sosyal fırsat  maliyeti; bir işsizin istihdamından vazgeçmek-
tir. Yüksek öğretim anayasal bir hak olmakla birlikte, çalışma özgürlüğü 
de bir anayasal haktır. Gerçi Anayasamızın esinlendiği Batı Almanya ve' 
diğer gelişmiş ülkeler açısından böylesine bir yüksek öğrenim ve işsizlik 
çatışması söz konusu değildir. Çünkü sermaye fazla,  emek kıt faktör-
dür. Bizde ise böyle bir çatışma vardır ve tam istihdama ulaşıncaya dek, 
ekonomik göstergelerin öncelik verdiği alanlara kaynaklarımızı tahsis 
etmemiz gelir dağılımımızı da eşitlik yönünde etkileyecektir. Kaldı ki 
yüksek öğretim talebi fizik  sermaye yatırımlarının doğurduğu bir türev 
taleptir. Ayrıca kişisel açıdan, yüksek öğretim 'karma malının' orta ve 
üst gelir gruplarının talep ettikleri 'üstün bir mal' olduğunu hatırda tut-
mak gerekir. 

Eğitim sistemi içerisinde yüksek öğretim harcamalarının almaşığı 
ise, orta, ilk, teknik öğretim harcamalarının artırılmasıdır. Örneğin bir 
üniversite öğrencisinin yıllık sosyal fırsat  maliyeti, kabaca bir sınıf  ilk-
okul öğrencisinin eğitimidir. Yurdumuzda ilk eğitimde % 100 bir okul-
laşmaya varıldığı henüz söylenemez. Gerek sosyal adalet, gerekse et-
kinlik açısından, orta öğretimin ve özellikle teknik öğretimin öncelik 
sağladığına ilişkin diğer iki araştırmanın sonuçlarını kabul, yanıltıcı ol-
maz samrız. 

4. Kişisel getiri haddinin, sosyal getiri haddini aşmasının, kişisel 
talebin, sosyal talebi aşmasının nedeni olduğunu yukarıda söylemiştik. 
Bu konuyu biraz daha açalım. Kişisel kazancı etkileyen ve dolayısıyla 
aşırı talebi doğuran nedenler üzerinde duralım: 

Birinci olarak, Türkiye'de küçük sermaye için 55.728 TL. bir mali-
yet ile yergiden sonra % 10.5 luk reel getiri sağlayan başka bir yatırım 
alanı bulmak zordur. 

İkincisi, ekonomik göstergelerin kapsayamadığı sosyal prestij ve 
tüketimin kalitesindeki yükselme (bilgili tüketici) gibi unsurları sayısal-
laştırıp hesaba katabilmek mümkün olabilseydi; bu % 10.5 luk getiri 
haddinin daha da yükseleceğini dikkate almamız gerekirdi. Örneğin ye-
deksubaylık ve erlik arasındaki farkı  burada yalnızca maaş olarak hesa-
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ba kattık. Oysa kişisel açıdan, daha büyük bir prestij ve tüketim olanağı 
sağladığı için buna maaş tutarının ötesinde bir önem verildiği muhak-
kaktır. Hem ekonomik, hem de ekonomi-dışı nedenlerle kişisel açıdan 
yüksek öğretimin oldukça kârh olduğu kuşkusuzdur. Yüksek öğretime 
olan aşırı talep de bu bulguyu destekler niteliktedir.' 

Üçüncü olarak herşeye rağmen bu getiri oranlarını yorumlarken, 
bunları bir taban olarak düşünmek doğru olur. Çünkü burada kazanç 
olarak ölçülen gelir, aylık tutarlarıdır. Oysa yüksek öğretim mezunları-
nın memur bile olsalar başka kazançlar elde ettiklerini bilmekteyiz: 

— Doktor, öğretmen, mühendis, muhasebeci gibi belli meslek grup-
larının memuriyetle birlikte serbest çahşarak kazanç sağlamalarına ya 
mevzuat müsaade etmekte veya piyasa şartları bu olanağı sağlamakta-
dır. Bu gibi meslek grupları tam-gün çahşsalar bile bunun için gösterge-
dışı yan ödemeler almaktadırlar. 

— Bir başka husus ise aylık-dışı sosyal hakların varlığıdır. Loj-
man, makam arabası, yazhk kamplar, dış seyahat ve eğitim olanakları, 
sosyal tesis ve misafirhaneler  v.s. Bunlara gösterge dışı bazı ödemeleri 
de ekleyebiliriz: Hakim, avukat, kaymakam, üniversite mensupları, 
teftiş  kurulları üyelerine yapılan ödemeler. 

Devlet memuru lise mezunlarının ayhk dışı bazı kazançlar elde et-
tiği kabul edilse de yukarıdaki unsurlarm üniversite ve lise mezunları 
arasındaki kazanç farkını  artırdığı, bu nedenle yüksek öğretimin getiri 
haddini bir kaç puan daha yükseltebileceği söylenebilir. 

Bu yorumlardan sonra politika önerilerini veya çözümleri incele-
meye başlayabiliriz. 

3. TÜRKİYE'DE YÜKSEK ÖĞRETİM TALEBİNİN SAPTAN-
MASINA İLİŞKİN SORUNLAR: 

Bu alt başlık altında, önce Türkiye'de yüksek öğretime kişisel tale-
bi tayin eden faktörleri  gözden geçireceğiz. Sonra sosyal talebe ilişkin 
öngörülerimizi ele alacağız ve devamla yeni politika önerilerini oluştur-
maya çahşacağız. 

A. Türkiye'de Yüksek Öğretime Kişisel Talebi Etkileyen Faktörler: 

Türkiye'de yüksek öğretime kişisel talebi etkileyen faktörleri  içsel 
(endojen) ve dışsal (eksojen) faktörler  olarak ikiye ayırarak inceleyebi-
liriz. 
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a. Dışsal  (Eksojen)  Faktörler: 

Dışsal faktörleri  bir kaç grupta toplamak mümkün: Bunlar, asker-
lik 

ya da yedek subaylık sorunu, sosyal prestij, orta eğitimdeki patlama. 
(i) Askerlik ya da yedek subaylık sorunu: Bu husus üniversitenin 

sırtına bindirilmiş haksız bir yüktür. Bir başka deyişle üniversile, erkek 
öğrenciler için hem diploma hem de yedek subaylık beratı vermektedir. 
Dikkatten kaçmaması gereken bir husus; üniversiteye kişisel talebin 
kapasiteyi aşmasının ilk ortaya çıkışı, lise mezunlarına yedek subaylık 
hakkının kaldırıldığı 1961 yılıdır. Askerlik hizmetinin yeniden düzen-
lenmesi bu konuda yardımcı olabileceği gibi; Yay-kur uygulamaları da, 
yedek subayhk nedeniyle üniversiteye girmek isteyenler için bir sübap 
niteliğindedir. 

(ii) Üniversite, toplumumuzda modernleşmeyi temsil eden bir ku-
ruluş olarak ekonomik fonksiyonunun  ötesinde bir sosyal prestij kuru-
mudur. Çağdaşlaşma ve kültür değişimine konu olan toplumumuzda 
bireyler haklı olarak seçkinler aristokrasisine katılabilmek için üniver-
siteye girmek istemektedirler. 

(iii) Orta öğretimdeki patlama: 1960 öncesinde 100 civarında olan 
lise sayısı 1975/76 ders yılında 777'ye ulaşmıştır. Buna paralel olarak 
artan lise mezunları sayısı karşısında; üniversitenin kapasitesini aynı 
oranda artırmak olanağı mevcut değildir. Çünkü orta eğitimdeki bu pat-
lama, siyasal baskı ile eğitim standartlarından fedakarlık  yapılarak ger-
çekleştirilmiştir. Örneğin her lise mezununun yüksek öğretime kabulü 
halinde yüksek öğretim kapasitesinin 2.5-3 misli artırılması* gerekmek-
tedir. 

b. İçsel  (Endojen)  Faktörler: 

Bunları büyüme ve gelir artışı, Lise-Üniversite mezunları ücret 
farkı,  yüksek öğretimin finansman  biçimi olarak üç başlık altında top-
layabiliriz: 

(i) Büyüme ve gelir artışı: Ekonomideki her kesim gibi üniver-
sitelerin de talebin gelir elastikiyetine göre büyümesi gerekmektedir. 
Özellikle yüksek öğretim üstün bir mal olduğu için, talebin gelir elasti-
kiyeti birden büyüktür. Fakat Üniversitenin kapasitesinin talep ölçü-
sünde artırılması mümkün olamamaktadır. 

(ii) Üniversite ve lise mezunları arasındaki ücret farkı  ve değişmesi: 
Bu ücret farkını  tayin eden belli ölçüde pazar mekanizması olduğu ka-

* Bugün için yüksek öğretimdeki okullaşma oranı % 6.5 tur. Bunun orta öğretimi biti-
renlerin oranına (% 16,8 17) çıkartılabilmesi için 2.5-3 misli artırılması gerek. 
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dar yüksek öğretim mezunlarının çoğunluğunu istihdam eden devletin, 
maaş-rejimidir. Bu nedenle belli ölçüde bu unsur etkilenebilir. 

(iii) Yüksek öğretimin finansman  biçimi: Yurdumuzda yüksek öğ-
retim bir sosyal mal sayılıp, parasızdır. Bir başka deyişle doğrudan sosyal 
maliyet devletçe vergilerle finanse  edilmektedir. Bu durumda Üniver-
siteler, hazinenin yüksek öğretim kademesindeki beşeri sermaye trans-
feri  mekanizmasıdırlar. Aşırı talebi doğuran en önemli neden budur. 
Yüksek öğretimin finansmanında  vergiler esas ahnmaya devam edecekse 
yığılma sorununun çözümü güçleşecektir. 

Sonuç olarak, politika önerilerinin oluşturulmasında dikkat edile-
cek husus; eksojen faktörler  yüksek öğretim sistemi dışındaki etkenlere 
bağlı olup denetlenmesi zor faktörlerdir.  Endojen faktörler  ise; nedenleri 
yüksek öğretim sistemi içerisinde yatan -ve genellikle- ekonomik fak-
törler olup, denetim altına alınmaları mümkündür. 

B. Türkiye'de Yüksek öğretime Piyasa Talebinin Saptanması Sorunu: 

Bölüm (IV/4-B) da 'yüksek öğretim karma malına piyasa talebi-
nin belirlenmesi' konusuna değinmiştik. Acaba Türkiye'de piyasa tale-
binin konumu nasıldır? Yukarıda, Türkiye'de yüksek öğretime kişisel 
talebi etkileyen faktörleri  gözden geçirmiştik; şimdi piyasa talebinin 
konumunun incelenmesine geçelim. 

Öncelikle piyasa talep 
eğrisi, yüksek öğretime olan 
kişisel taleplerin yatay top-
lamıdır293. (Şekil: 24). Dikey 
eksende r, en iyi almaşık ya-
tırım olanağının getiri haddi-
ni, i ise yüksek öğretimin iç-
sel getiri haddini temsil et-
mektedir. p = r /i bunların 
birbirlerine oranıdır, yatay 
eksende ise talep edilen mik-
tar q yer almaktadır. Şekil-
den anlaşıldığı gibi yüksek 
öğretime piyasa talep eğrisi 

293 M. BLAUG, Economics of  Education, op. cit.,  s. 175. 
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P = r/i nin bir negatif  fonksiyonu  durumundadır: 

De = f  (r/i) 
Fakat devletçe arzedilen yüksek öğretim hizmetinin sosyal ve kişi-
sel getiri hadlerine duyarh olduğu söylenemez. Onun için arz eğri-
si, fiyat  elastikiyeti sıfıra  yakın bir eğri olarak çizilmiştir. Arz eğrisi-
nin P =1 noktasından geçecek biçimde ayarlanmasının hükümetler 
için rasyonel olduğu varsayılarak bu şekil düzenlenmiştir. 

Türkiye'de durum nasıldır? Türkiye'de r konusunda başvurulacak 
getiri hadleri şunlardır: Devlet veya özel sektör tahvilleri faiz  haddi veya 
gayri menkul yatırımları getiri haddi. Türkiye'de küçük fonların  yönel-
diği alanlar bunlardır. 1970 yıbnda devlet tahvilleri faiz  haddi % 6, 
özel kesim tahvilleri faiz  haddi ise % 15 civarında idi. Yalnız ikincisi 
vergileri ve riski de içerdiğinden zahiren yüksek bir haddiç. Yalnız bu 
her iki had de reel getiri haddi olmayıp parasal hadlerdir. Kırküç yıllık 
bir dönem söz konusu olduğunda bunlar zaman içerisinde reel olarak 
negatif  getiri haddi durumuna da düşebilir. Örneğin 1974 ten beri % 20 
civarındaki bir fiyat  artışı karşısında kalan Türkiye'de; bu getiri hadleri-
nin, bir reel anlam taşıması olasılığı yok gibidir. 

Bu durumda küçük fonların  yöneldiği ve reel getiri haddi olarak 
uzun dönem karşılaştırmaları için anlamlı olan gayri menkul getiri had-
didir. Halk arasında % 10 olarak bilinmesine karşılık bu had fiili  hesap-
lamalarda % 8-9 civarmda çıkmaktadır. Bu nedenle vergilerden sonraki 
getiri haddini % 9 olarak almanm, hatah bir tutum olduğu söylenemez. 

Yüksek öğretim kişisel getiri haddini ise i = % 10.5 hesaplamıştık; 
bu durumda Türk yüksek öğretimi için: 

P = r/i . = 9/10.5 < 1 bulunur. 

Böylece (Şekil: 24) te gösterildiği gibi Türkiye'de yüksek öğretime olan 
piyasa talebinin (öğrencilerin talebinin), esnek olmayan arzı qq' mikta-
rında aştığı söylenebilir. 

Eğer yüksek öğretim bir kişisel mal olsaydı ve bu piyasada piyasa 
mekanizması işleseydi, satın alanların arasındaki rekabet yüzünden 
fiyatın,  'P' nin, yükselerek aşırı talebi ortadan kaldırması gerekirdi. 
Oysa yüksek öğretim devletçe sosyal mal sayıldığından, parasız sunul-
maktadır. Bu durumda öğrencilerin tüketici fazlası  artmakta, fakat  bu 
aşırı talebi ortadan kaldıracak mekanizma olarak giriş sınavları adı al-
tında tayınlamaya baş vurulmaktadır. Bu çözüm hem etkinlik hem eşit-
lik açısından kuşkulu bir çözümdür. 

Burada sözü, yeni önerimizin gerekçesine getirmiş oluyoruz. 
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4. TÜRKİYE'DE YÜKSEK ÖĞRETİMİN FİNANSMANI 
KONUSUNDA BİR ÖNERl: 

A. Gerekçe ya da Mecvut Durum: 

Bu gerekçeyi; yığılma sorunu ve yansımaları ve mevcut finansman 
yolunun irdelenmesi biçiminde ikiye ayırarak inceleyeceğiz. 

a. Yığılma  Sorunu  ve  Yansımaları: 

Gerekçeyi açıklamak için; bemen mevcut durumu özetleyen ista-
tistiklere değinelim: 1976 yılında yapılan giriş sınavlarına 316. 360 kişi 
başvurmuş, yüksek öğretim kurumlarına yerleştirilebilenler ise 40.777 
kişi olmuştur294. Bir başka deyişle kabul edilebilenler piyasa talebinin 
% 12.88 dir. Geri kalanların ancak bir kısmı, Yay-Kur tarafından  kabul 
edilebilmiştir. 

Ayrıca 1975 /76 yılı için yüksek öğretimde gerçek okullaşma oranı 
% 6-6.5 dur. III. Planda sözü geçen yıl için öngörülen okullaşma oranı 
% 8 idi. Yay-Kur uygulaması ile bu oranın aşıldığı % 10'na varddığı 
söylenebilir. Fakat en azından III. Planın amaçları arasında Yay-Kur 
tipi bir okullaşma yoktur. Aynı zamanda belli oranlarda mezunlar ara-
sında işsizlik belirtileri görülmekte ve hiç olmazsa iş bulma süresi uza-
maktadır. Bu işsizlik sorunu, plan hedeflerinin  gerisinde kalınmasına rağ-
men ortaya çıkmaktadır. Demek ki Planın yüksek öğretim öngörüleri 
geçerli değildir. 

Üniversiteye girişte yığılmanın ve onun itişiyle doğan aşırı rekabe-
tin, üniversiteye girdikten sonra mutlaka diploma alma arzusuna dö-
nüşmesi, kaliteyi de düşürmektedir. Yalnız, bu kalite düşüşleri kazanç-
lara yansımadıkça, Maliyet-Fayda Analizi tarafından  kapsanamamak-
tadır. Bu, analiz açısından bir zaaftır. 

Ayrıca üniversite bütçeleri devamlı olarak kontenjan pazarlıkları-
nın bir aracı olmakta; hizmetin etkinliği, kalite gibi hususlar, yığılma 
sorununun baskısı altında unutulmaktadır. 

b. Mevcut  Finansman  Yolunun  İrdelenmesi: 

(i) Kanımca mevcut finansman  yolu yığılma sorununa iki bakımdan 
katkıda bulunmaktadır: 

1. Yüksek öğretim gibi 'üstün bir malın' bu gelişme aşamasında 
parasız sunulmasıyla ortaya çıkan 'ikame' ve 'gelir' etkilerinin aynı 

294 DPT, 1977 Yılı  Programı,  T.C. Resmi Gazete, 11 Aralık 1976, s. 96. 
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yönde ve şiddetle olması nedeniyle yüksek öğretimin finansman  biçimi 
aşırı talebi yaratan unsurlardan biridir. 

2. Kamu tarafından  fizik  sermaye yatırımlarında kullanılabilecek 
fonların  yüksek öğretime tahsisi nedeniyle, yatırım hacmini düşürerek 
işsizliği artırmaktadır, işsizlik nedeniyle Üniversite kapısına gelenlerin, 
yığılanların önemlice bir kısmını oluşturduğunu unutmamak gerekir. 

Bir başka deyişle; üniversitenin 'parasız' olması kendisine talep 
yaratmaya yol açmaktadır. Vergilerle finansman  aşırı talebi yaratan 
unsurlardan biri olmasına rağmen, Üniversitelere yeterince kaynak tah-
sis edilebildiği de söylenemez. Örneğin Üniversite personeli özel kesime 
bakışla düşük ücret almakta, bu durum tam-gün ilkesinin gerçekleştiri-
lebilmesini olanaksız kılmaktadır. Kaynak yetersizliği yüzünden; bazı 
üniversiteler ticari-sınai şirketler gibi akademik olmayan girişimlerde 
bulunmakta veya yabancı devletler ve yabancı vakıflardan  yardım ta-
lep etmektedirler. 

Devletin yetersiz kaynak ayırmasına karşın öğrencilerin veya ve-
lilerinin yüksek öğretim için ödeme gücünün olduğu ve bunun büyü-
meye paralel olarak arttığı söylenebilir. 

(ii) Yüksek öğretimin; yarattığı dışsal ekonomiler ölçüsünde dev-
letçe sübvansiyone edilmesi doğaldır. Yalnız yüksek öğretimin doğru-
dan sosyal harcamalarının tümünü devletin vergilerle finanse  etmesinin 
rasyonelinin, eşitlik kaygısı olması gerekir. Fakat bu eşitlik kaygısının 
da hazineye ve dolayısıyla vergi mükelleflerine  yüklediği bir yük var: 
Örneğin, özerk beş üniversitenin 1970 yılı bütçe tutarları 868.565.020 
TL. iken, 1976 yılında bütçe tutarları 3.416.747.000 TL. olmuştur. Her 
iki tutarın da G. S. M. H. ya oranı 0.005 civarındadır. Oysa GSMH bu 
dönemde sabit fiyatlarla  % 55 kadar arttığından; özerk üniversitelerin 
mali yükü de aynı oranda artmıştır denebilir. 

Bu eşitlik kaygısının topluma maliyetinin giderek artmasına rağ-
men, gerçekten bu eşitlik kaygısı -hiç olmazsa mutlak anlamda- gerçek-
leştirilebilmiş midir? Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün değil. 
Çünkü: 

(i) Yüksek öğretim 'parasızdır' denilmesine karşılık; yüksek öğ-
retimin kişisel maliyeti, sosyal maliyetin % 43 ünü meydana getirmek-
tedir: (55.728/127.112 = % 43). Bunu ödeme gücü olanlar - kredi ile 
de desteklenseler- daha varlıklı ailelerin çocuklarıdır. 

(ii) ikinci neden, 1970 yılında sabit fiyatlarla  ömür-boyu kişisel 
getirişi yarım milyona yaklaşan ve 'parasız' olduğuna inanılan yüksek 
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öğretim karma malını ele geçirmek için rekabetin ortaya çıkardığı; yük-
sek öğretimin bir gölge fiyatı  teşekkül etmiş bulunmaktadır. Zımnî 
olarak işletilen bu fiyat  mekanizması ile üst gelir gruplarının çocukları-
nın bu 'parasız' karma maldan daha çok yararlanabilme olanağı bulduk-
ları açıktır. Şöyle ki: 

(i) Üniversiteye giriş sınavlarında parab okullar yani kolejler veya 
'parasız devlet kolejleri' (G.Saray, İst.Erkek, Fen Lisesi) eğitimlerinin 
kalitesinden ötürü büyük bir üstünlük sağlamaktadırlar. Çünkü ister 
devlet ister özel olsun bu tip kolejlerde öğrenci başına harcama, genel 
devlet liselerinin bir kaç katıdır. Bir başka deyişle, orta eğitimde daha 
yüksek bir beşeri sermaye birikimi yapanlar, yüksek öğretimde dağıtılan 
beşeri sermayeye hak kazanmaktadırlar. İşte bu yüzden, zımni bir fiyat 
mekanizması orta-öğretime girmiş bulunmaktadır. 

Gerçek anlamda 'parasız' genel devlet liselerinin zamanla giriş sı-
navlarında gittikçe geriledikleri görülmektedir. Aşağıda üniversiteye 
giriş sınavlarında en başarılı ilk 50 orta-eğitim kurumu içerisinde 'para-
sız devlet liselerinin' durumu on senelik dönem içinde ortaya konmakta-
dır. 

Çizelge: XIV 

Üniversiteye Giriş Sınavlarında Parasız Genel Devlet Liselerinin 
En Başarılı 50 Okul içerisindeki Durumu* 

Sınav yılı Genel Devlet lisesi sayısı 

1965/1966 
1974/1975 

19 
11 

Bir başka deyişle 10 yıl içerisinde başarılı devlet liselerinin yarı ya-
rıya yakın azaldıkları görülmektedir. Bu başarısızlık ya da gerileme öğ-
renci velileri bakımdan da farkedilmektedir. 

Burada bir fasit  daire olayı ile karşılaşmaktayız. Devlet Üniversi-
telere yeterli kaynak ayıramamakta, 'parasız' yüksek öğretime talep 
de kapasiteyi 8-9 kat aşmaktadır. Rekabetin zorlaması ile de orta eği-
timde paralı-öğretime geçilmektedir. Yurdumuzda parab orta-eğitim 
kurumlarının sayısı hızla artmaktadır. 

Böylece 'parasız yüksek öğretim', 'paralı orta öğretim' yaratmakta-
dır. Fasit daire giderek turunu tamamlamaktadır. 

* Kaynak: 1974-75 Ders yılı sınavları için, Milliyet,  30 Nisan 1976; 1965-66 yılı için 
Prof.Dr.  Cemal MIHÇIOĞLU: Üniversiteye  Giriş  ve  Liselerimiz,  Ankara SBF Yayını, 1969, s. 139. 
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Yalnız burada, arzu edilen eşitliğin, bir başka deyişle gelir dağılımı 
veya sınıf  yapısının eğitim sistemine yansımaması dileği, yüksek ve orta 
öğretim için hazinece harcanan milyarlara rağmen gerçekleşememekte-
dir. Türkiye hızla İngiliz 'public school' sistemine doğru kaymaktadır. 

2. Özel dershaneler ve üniversiteye hazırlık kursları: Bu da üniver-
siteye girişin gölge fiyatının  ikinci unsurudur. Ücreti binlerce liraya va-
ran hazırbk kurslarının bir kısmı tüm bir yıl sürmekte ve devam eden-
lere başarı garantisi verilmektedir. 

Üniversiteler kıt kaynaklarla çalışma zorunluğunda olmasına kar-
şıbk, bu zımnî fiyat  mekanizması dolayısiyla, üniversiteye girişin ran-
tından hazırbk kursları sahipleri ve öğretmenleri ile paralı orta öğretim 
kurumları yararlanmaktadır. Bir başka deyişle, parasız yüksek öğretim, 
eğitim sisteminde kaynak tahsislerini bozmaktadır. Birçok lise hocası 
orta öğretimde çalışacaklarına özel dershanelerde daha yüksek ücretle, 
üniversiteye hazırlık kurslarında test eğitimi yapmayı tercih etmekle-
dirler. Bu durum, öğretmen kaynağını parasız orta öğretimden giriş sı-
navları hazırhk kurslarına doğru kaydırmakta ve orta öğretimin kalite-
sini de düşürmektedir. 

Bir başka deyişle yüksek öğretimin parasız kılınması karşısında yük-
sek gelir grupları orta öğretim kademesine fiyat  mekanizmasını da so-
karak alt gelir gruplarını dışarıda tutmakta ve yüksek öğretimin ömür-
boyu-rantından yararlanmak istemektedirler. Bu zımni fiyat  mekaniz-
masının iki unsuru, parah orta öğretim ve hazırhk kurslarıdır. 

Böylece yüksek öğretimin parasız olmasının eşitliği sağlayamaya-
cağına ilişkin üçüncü nedene gelmiş oluyoruz. 

(iii) Bu bir teorik argüman olup istatistiki bilgilerden ve kendi göz-
lemlerimizden çıkartmaktayız. 

Eğer bir mal salt sosyal mal değilse ve 'üstün bir malsa' bunun sos-
yal mal kılınıp parasız sağlanması, özellikle bu karma veya erdemli ma-
lın talebi üretim kapasitesini kat kat aşıyorsa, eşit tüketim olanağı ver-
mez. Bu durumda gelir dağılımı, tıpkı Türkiye'de yüksek öğretimde ol-
duğu gibi bu üstün malın tahsislerini çeşitli zımnî fiyat  mekanizmaları 
sokarak denetlemeye başlar. 

Görüldüğü gibi, üstün mal karakterindeki karma ve erdemli mallar-
la gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi kopartmak çok zordur. Özellikle bu 
üstün nitelikli karma veya erdemli malın devletçe üretimi için yeterli 
kamusal fonların  bulunmadığı azgelişmiş ülkelerde, bu ilişki daha güç-
lüdür. 
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Yukarıda (IV. Bölümde), ABD ve İsveç'e ait verdiğimiz çizelgelerin 
bir benzeri de Türkiye için mevcuttur. Gelir grupları ve yüksek öğretim-
den yararlanma arasındaki ilişkiyi aşağıdaki çizelge ortaya koymakta-
dır. 

Orta öğretim olanakları eşitsiz dağıtıldığı gibi yüksek öğretime giriş 
ile gelir dağılımı arasında bir korelasyon olduğu açıktır. 

Çizelge: XV 

Türkiye'de Üniversite Giriş Sınavına Giren ve Kazananların 
j Gelirlerine Göre Oransal Dağılımı*. 

Gelir Grupları Girenler Kazananlar Endeksleme** 

-999 0.170 0.098 57.6 
1000-1999 0.388 0.306 78.9 
2000-2999 0.220 0.243 110.5 
3000-3999 0.102 0.140 137.3 
4000-4999 0.043 0.078 181.4 
5000-5999 0.039 0.065 166.7 
6000+ 0.038 0.070 184.2 

Fiyat mekanizması dışındaki araçlarla da 'gelir dağılımının' veya 
'seçkinliğin' etkisini duyurması sağlanabilir. Örneğin bazı üniversiteleri-
mizin İngilizce ile öğretim yapması bu amaca hizrnel etmektedir. Hatta 
son yıllara dek Boğaz İçi Üniversitesi hem fiyat  mekanizmasını -5.000 
TL. harç- ve hem de İngilizce öğretimi birlikte kullanılıyordu. Sonuç 
olarak daima varhkb ailelerin çocuklarının bu Üniversitelerde toplan-
dığını görmekteyiz. Çünkü İngilizce bilmek de gelirin bir fonksiyonudur. 
Bugün Türkiye'de sınıf  yapısı 'parasız' yüksek öğretime yansımaktadır. 
Örneğin Boğaz İçi Üniversitesi ve O.D.T.Ü. ile Erzurum ve Diyarbakır 
Üniversiteleri hatta Ankara ve İstanbul Üniversitelerini karşılaştırdığı-
mızda bir farklılaşmanın  olduğu açıktır. 

Buraya dek mevcut finansman  yolunun irdelenmesinde iki ana ye-
tersizlik üzerinde durduk: Birincisi, yüksek öğretimin parasız olması 
talep yaratmaktadır. İkincisi, parasız olmasına rağmen, yüksek öğretim 
karma mabnın tahsisleri gelir dağılımının denetimi altındadır. 

(iii) Üçüncü bir yetersizlik ise karma veya erdemli malın, parasız 
sağlanması onun serbest mal (free  good) olması demek değildir. Örneğin, 
yüksek öğretimin hem kişisel hem sosyal bir maliyeti olduğu açıktır. Oysa 

* Kaynak: ÇAVDAR, TÜNAY, YURTSEVER,  Yüksek  Öğretime  Başvuran  Öğrenciler: 
1974/75 (Mimeo)  Ankara, DPT, 1976, s.39. 

„ ± . , , Kazananların Oranı ** Endeks = X 100 
Girenlerin Oranı 
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özellikle yurdumuzda parasız yüksek öğretim serbest mal gibi anlaşıl-
makta ve öğrencilerce alabildiğine israf  edilmektedir. Örneğin öğrenciler 
ıçm akademik olmayan uğraşlar öncelik kazanmakta fakat  diploma ça-
lışma karşılığı olmaktan çıkıp, beklenilen süre karşılığı sayılmaktadır. 

(iv) Dördüncü bir yetersizlik ise teorik bir argümandır. Bilindiği 
gibi bir karma malın veya erdemli malın sübvansiyone edilmesinde veya 
lamamiyle vergilerle finansmanında  eşit tüketimin amaçlanması kadar, 
dışsal ekonomiler gerekçesi ile toplam tüketimin artırılması endişesi de 
vardır (Bak: Bölüm IV/2-C). Bir başka deyişle bazı malların tüketi-
minde kişisel talep sosyal tercihin (=sosyal talep) gerisine düşmüşse, 
bu malların tüketimi sübvansiyone edilir. Oysa Türkiye'de yüksek öğ-
retim karma malının kişisel talebi, sosyal talebi 8-9 kat aşmaktadır. 
Örneğin 1976 yılında Üniversite giriş sınavı için başvuran 316.360 kişi-
den ancak 40.777'si yüksek öğretime kabul edilebilmiştir. Yani kapasite 
sınırlaması nedeniyle ancak kişisel talebin % 12.88'i tatmin edilebilmek-
tedir. Sosyal tercihin kapasiteyi aştığı söylenemez; çünkü mezunlar ara-
sında işsizlik belirmeye başlamıştır. 

Bir başka deyişle parasız yüksek öğretim ile tüketiminin teşviki 
argümanı; Türkiye için, geçerli bir argüman değildir. 

(v) Yüksek öğretimin parasız kılınmasının getirdiği beşinci yeter-
sizlik ise beyin göçü ile ilgilidir. Doktor ve teknik elemanlarla başlayan 
dış göç, AET olgusu karşısında teorik olarak her yüksek öğretim mezunu 
için söz konusu olabilecektir. Bu durumda ise, Türk vergi mükellefleri-
nin, gelişmiş ülkelerin insan gücü talepleri için fedakârlıkta  bulunmaları-
nın rasyoneli mevcut değildir. Yüksek öğretim karma malı, üretim sıra-
sında sosyal bir nitelikte olmakla birlikte; beşeri sermaye birikimi ta-
mamlandıktan sonra büyük ölçüde kişisel mala dönüşmektedir. Bir dok-
torumuz, Türkiye'de kalıp Türkler için veya Amerika'ya gidip Amerika-
lılar için bu beşeri sermayeyi kullanabilir. Bu yer değiştirmede ulı sla-
ararası ücret farkları  önemli bir e1 kendir. Halta bu ücret farklarına  baka-
rak böyle bir transferin  dünya refahını  artırdığı varsayılabilir. Fakat bu 
durumda, Türk vergi mükelleflerinin,  yüksek öğretim karma malının 
bu uluslararası yer değiştirme özelliğini dikkale alarak ya parasız sağ-
lanmamasını veya yurdu terkederken belli bir vergiye labi tutulmasını 
istemeleri; kendilerinin olduğu kadar, toplumun da çıkarıdır. 

(vi) Yüksek öğretimin parasız olmasının getirdiği altıncı ve son 
yetersizlik ise tarihi gelişime ters düşmesi ve tüketim eğilimini yükselt-
mesidir. 

ı 
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Gerçi Osmanlı İmparatorluğu döneminde yüksek öğretime ya da 
medreselere, vakıfların  himayesindeki hayri kuruluşlar olarak bakılmış-
tır. Daha sonraları ise yüksek öğretim kurumları 'yenileşme' hareketinin 
araçları olarak görülüp, devlet eliyle kurulmuş ve finanse  edilmişlerdir. 
Bugün için her iki fonksiyon  da söz konusu değildir. Bilakis gelişmiş eko-
nomiler bizim bulunduğumuz gelişme aşamasında iken, genellikle yük-
sek öğretim harçlarla finanse  edilen 'paralı' bir eğitimdi. Bir başka de-
yişle, yurdumuzda devlet, hem yüksek öğretimin parasız olması gibi 
çeşitli refah  programlarını, hem de hızlı bir sanayileşmenin gerektirdiği 
sermaye birikimini bu gelişme aşamasında birlikte sürdüremez. Serma-
ye birikimi ve işsizlik sorunu ağırlık kazanmalıdır. Gerçi yurdumuzda 
makina ve teçhizat yatırımlarının belli bir öncelik taşıdığı görülmekte-
dir. Örneğin 1970 ve 1976 ydlârı için cari fiyatlarla,  beş özerk üniversite-
nin bütçe tutarları toplamıyla, ekonomide gerçekleştirilen toplam yatı-
rımları karşılaştırırsak; 

Toplam yatırımlar = 5.35 
Bütçe tutarları = 3.93 

kat artmıştır. Fakat bütün siyasi partiler tarafından  arzu edilen, her 
lise mezununa yüksek öğretim hakkının bugün hemen gerçekleştirilmesi 
halinde, durumun tersine döneceği açıktır. Bir başka deyişle, maliyet-
lerin düşürülmemesi yani kalitenin korunması arzu ediliyorsa, bugün 
için yüksek öğretime ayrılan fonların  en az üç kat artırılması gerekir. 

Aslında mevcut durum bile eleştirilebilir. 1970-76 yılları arasında 
işsizlerin toplam işgücü arzına oranı giderek yükselip % 13'e ulaşmış 
mutlak rakam olarak 2.080.000'ne varmıştır295. Bu durumda, parasız 
yüksek öğretim dolayısiyla üst-gelir gruplarının tüketimleri sübvansi-
yone edileceğine, alt gelir gruplarında yaygınlaşan işsizliğe çare bula-
cak yatırımlara yönelmek hem etkinlik hem de eşitlik bakımından daha 
rasyoneldir. 

Böylece sözü yeni önerimize getirmiş oluyoruz. 

B. Yeni Bir Öneri: 

a. Sunuş  : 

Gerekçe kısmında, yüksek öğretim karma malıııııı 'parasız' sağlan-
masının nasıl aşırı talep yarattığını, arzu edilen eşit tüketim olanağını 
ortadan kaldırdığını, giderek gelir dağılımını bozduğunu ve kişisel tü-
ketimi artırarak kalkınmayı zorlaştırdığını açıklamaya çalıştık. Ayrıca 

295 Ibid.,  ss. 90-91. 
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bu kıt kaynaklarla üretilen karma mabn öğreneilerce 'serbest mal' ola-
rak düşünülüp israf  edildiği ortadadır. Çeşitli boykotlar ve devamsızlık-
lar ve başarı oranlarındaki düşmeyi gidermek için yönetmeliklerin sınıf 
geçmeyi kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesini zorlamalar; bunun delil-
leridir. Bir başka deyişle, üniversite giriş sınavının başarılması, öğrenciler 
için diploma alabilmenin yeterli ve gerekli koşulu sayılmaktadır. Bu 
anlayış bizi ARROW'un perdeleme ve filtre  tezine götürür. Yani yük-
sek öğretim, kişinin verimliliğine bir katkı yapmaz, yüksek zekâkları 
seçer ve ücret farkı  bundan doğar. Eğer durum böyleyse, bu seçimi ya-
pacak ve sosyal maliyeti daha az bir başka yol bulunmahdır. ARROW 
da dahil, başka hiç kimse böyle bir almaşık yolu önerememektedir. Bu 
nedenle yüksek öğretim karma malının öğrencilerce israfının  önlenmesi 
gerekir. 

Bir başka deyişle iki milyonun üzerindeki bir işsiz kitlesini unutup 
ikiyüzbin civarındaki örgütlü bir öğrenci kitlesinin baskısına boyun 
eğmenin sorunları ve huzursuzlukları artıracağı açıktır. Hiç bir toplum-
da siyasal kararların ekonomik rasyonel yerine geçirilerek, kaynak tah-
sisleri yapılabilmesine, uzun dönemde bizzat seçmenlerin izin vermeleri-
ne olanak yoktur. 

İşte bu nedenlerle bugünkü 'parasız' yüksek öğretim yarine bir al-
maşık öneri sunmayı doğru bulduk. 

b. Öneri: 

Önerimiz, yüksek öğretimin vergiler ve harçlarla karma finansmanı-
dır. Ashnda bir karma mal için karma finansmanın  önerilmesi ekonomik 
olduğu kadar rasyonel bir argümandır. Oysa bugün Türkiye'de yüksek 
öğretim karma malının finansmanında  salt sosyal mallara ilişkin yollar 
izlenmekte, vergilerle finansmana  başvurulmaktadır. Bu ise aşırı talebi 
doğurmaktadır. İşte bu nedenlerle: 

(i) Türkiye'de yüksek öğretim karma malının finansmanında, 
(vergi-(-harç)  karma finansmanına  geçilmelidir. 

(ii) Bu (vergi -{-harç) karma finansmanında;  yıllık öğrenci maliyeti, 
-amortismanlar da dahil-vergiler ve harçlar arasında bölünmelidir. Bu 
bölünmede eğitimin lise-üniversite mezunları ücret farklarına  katkısını 
ölçmede kullanılan a = % 66 (Bkz. III. Bölüm /2-D) oranının kullanıl-
masını önermekteyim. Buna göre, yüksek öğretimin, ücret farkına  2 /3 
oranında katkıda bulunduğu varsayıldığından, yıllık öğrenci maliyetinin 
2 /3'sinin öğrencilerce, 1 /3'nin de, dışsal ekonomi varsayılarak, hazinece 
karşılanması doğru olur: 
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Öğrenci başına l 2/3 = Harç 
yılkk doğrudan = \ 
Sosyal maliyet ( 1 /3 = Yergi 

Ayrıca bu dağıtım oranları için başvurulabilecek bir başka ölçüt de; 
yüksek öğretim mezunlarının ödedikleri ömür-boyu-doğrudan vergilerin 
ömür boyu kazanca oranıdır. Çünkü ücret üzerindeki doğrudan vergi-
lerin dışsal ekonomilere eşit olduğu varsayılır. Bu oran da yukarıdaki 
orana yakın çıkmaktadır. 

Dışsal ekonomiler = ücretten kesilen vergiler, 

dışsal ekonomiler ^ ücretten kesilen vergiler ^ 
toplam ücret farkı  toplam ücret farkı 

Bu nedenle, yüksek öğretimin yarattığı dışsal ekonomiler karşılığı 
olarak, 1 /3'nün hazinece ve vergilerle, geri kalan 2 /3'sinin öğrencilerce 
ve harçlarla finanse  edilmesini ilke olarak kabul edelim. Buna göre; 1970 
yılı için düşündüğümüzde öğrenci başına yıllık doğrudan sosyal maliye-
tin; 

1/3 = 5.000 (Hazinece ve vergilerle) 

2/3 = 10.000 (Öğrencilerce ve harçlarla) 

15.000 T.L. (Yılhk doğrudan-sosyal maliyet) 

üniversitelere ödenmesi öngörülmektedir. 

(iii) Üçüncü bir husus ise 'ilke olarak' her öğrenciye harç tutarında 
devletçe kredi verilmesidir. Yalnız bu kredi tutarı, etkinliği artırıp israfı 
önleyebilmek için asgari öğretim süresince verilmelidir. Örneğin dört yıl-
lık fakülteler  için yalnızca dört yıl boyunca harç karşılığı kredi olanağı 
tanınmalıdır. Bu durumun mezuniyet süresini olumlu yönde etkileyece-
ği; yani başarı oranını artıracağı muhakkaktır. Ayrıca öğrencinin iste-
ğine bağh olmakla birlikte, mezuniyetten sonra beş yıllık bir ödemesiz 
devre öngörülmüştür. Böylece: 

10.000 X 4 yıl = 40.000 T.L. (Sabit fiyatlarla)  kredi verilecektir. 

örneğin, öğrenci 1974'te mezun olmuşsa, 1979 yıhnda krediyi geri 
ödemeye başlayacaktır. 

Kredi faizsiz  olabilir. Sabit bir ödeme planı çerçevesinde yılhk 1200 
lira taksitlerle bu da aylara bölünerek tahsil edilebilir. Yalnız genel fiyat 
düzeyi ile endekslenerek, kredi tutarının enflasyon  dolayısiyla değer 
kaybına uğramaması sağlanır. Örneğin isveç'te yüksek öğretim öğrenci-
lerine verilen burslar için böyle bir ödeme planı ve endeksleme söz ko-
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nusudur. Aynı işlemin harçlar için uygulanmasını öngörmekteyiz. Öğ-
rencilere verilen burslar konu dışı olmakla birlikte, benzer bir yol izle-
nebilir. 

(iv) Dördüncü husus ise; yüksek öğrelim karma malının yurttaş-
larca eşit tüketimi de söz konusu değildir. Örneğin Ankara'da oturan 
bir bürokrat veya Istanbul'lu bir sanayi işçisi ile Yüksekovalı bir çoba-
nın tıp fakültelerinin  ürettiği sağlık hizmetlerinden veya doktorlardan 
aynı oranda yararlandıkları söylenemez. 

Parasız yüksek öğretimle amaçlanan, öğrencilerin yüksek öğretim 
karma malından, eşit yararlanmasıdır. Bu da mümkün olamamaktadır. 
Örneğin 1970 yılında öğrenci başına doğrudan sosyal maliyet Hacettepe 
Üniversitesinde 81.686 T.L. iken, İstanbul Üniversitesinde, 7.677 TL. 
idi. Boğaz İçi ve O.D.T.Ü. gibi Üniversitelerde kuruluş yatırımları ile 
açıklanamayacak bir yüksek maliyet mevcuttur. 

Burada yatırımların finansmanı  ayrı düşünülmelidir. Kuruluş ya-
tırımları için üniversiteler hazineye borçlanabilirler; ancak amortisman-
larını öğrencilere yansıtmalıdırlar. 

Yalnız, asıl önemli olan husus; devletin, her üniversiteye öğrenci 
başına vereceği tutar, üniversiteler arası öğrenci maliyetinin 1 /3'i olup, 
standart bir tutardır. Öğrencilerin ödeyeceği (2 /3 maliyet) harç da yine 
bu ortalama maliyet ile ilgili olmalıdır. Bir başka deyişle, sübvansiyon 
ve harç tutarları üniversiteler arasında değişmemelidir. Üniversitelerin 
farklı  maliyetlerle çalışmasını desteklemek demek, tam rekabet koşul-
larından vazgeçmek ve etkinlikten uzaklaşmak demektir. 

İster salt, ister karma, ister erdemli mal olsun bütün sosyal mallarda 
kalite veya mal farklılaşmasına  izin vermek yanhş bir tutum olur. Sosyal 
mallarda teorik olarak standartlaştırma esastır. 

Kişisel mallarda ise farklılaştırma  olağandır. 

(v) Beşinci bir husus ise farklı  maliyetlerle çalışan fakülteler  ara-
sında da ödenecek sübvansiyon ve harç bakımından bir farklılaşma  ya-
pılmamasıdır. Gerekçe olarak üç neden sayılabilir. 

(1) Birincisi yüksek eğitim bir karma mal olup sosyal nitelikte 
olduğu için marjinal maliyet fiyatlandırması  yerine tüm 
üniversite ve üniversiteler için geçerli bir ortalama maliyet 
fiyatlandırması  doğru olur. 

(2) İkincisi ise bu maliyetleri yüksek olan dallar tıp, mühen-
dislik, fen,  gibi daha verimli, üretken alanlardır ve yarat-
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tıklan dışsal ekonomiler daha büyük olduğundan sosyal 
faydaları  da daha yüksektir. Bu nedenlerle dolaylı bir süb-
vansiyonun yanlış olduğu söylenemez. 

(3) Üçüncü bir husus yüksek maliyetli dallar; uluslararası be-
yin göçünün, mevcut olduğu alanlardır. Yüksek borç yükü 
göçü teşvik eder. 

(vi) Öneriyle ilgili son bir husus ise; yüksek öğretim karma malının 
gelir dağılımının etkisinden kurtarılabilmesinin, olanaklarının kısmen 
yaratılması amacıdır. 

Denebilir ki bu tip bir (harç -f-  vergi) finansman,  kredi ile karşıla-
nabilecek bile olsa; kişisel maliyet ve risk birlikte arttığı için ödeme ar-
zusu en yüksek olanların, yani daha varlıklı ailelerin çocuklannm üni-
versiteye girmesini kolaylaştıracaktır. Bu takdirde gelir dağıbmının, 
yüksek öğretim karma malının tahsislerine müdahalesi artacaktır. 

Buna karşı alınacak bir önlem vardır. Hazinenin bu karma malın, 
salt sosyal mal olan bölümü (dışsal ekonomiler) için zengin veya yoksul 
her öğrenci başına aynı miktar sübvansiyon ödemesi gereklidir. 

Fakat, karma malın kişisel mal olan bölümü için zengin veya yok-
sul her öğrenciye kredi verilmesi veya aynı koşullarla kredi sağlanması 
gerekli değildir. Yani her isteyen öğrenciye harç kredisi verilir, ilkesinin 
istisnaları olabilir. Bir başka deyişle, karma malın kişisel maliyeti birey-
ler arasında farklılaştırılabilir.  Oysa kurumlar arasında standart öğrenci 
maliyeti değişmemektedir. 

Öğrencilere bir varlık testi uygulanır: 

1. Paralı orta eğitim kurumlarından gelenlere, 

2. Babalarının gelir vergisi beyannamelerindeki geliri belli bir 
tutarı aşanlara; 

ya kredi hiç verilmez veya kısmen verilir ya da devlet tahvillerine ilişkin 
faiz  oranı uygulanarak kredi fiyatı  farklılaştırıhr. 

Bu öneride iki grup insan arasında eşitlik gerçekleştirilmek isten-
mektedir. Birincisi harç alarak üniversiteye giren ve daha varlıklı olduğu 
bilinen öğrencilerle, Üniversiteye gelemeyenler arasında bir eşitlik sağ-
lamak. Çünkü serbest kalan vergi gelirleri yatırımlara dönüştürülürse 
işsizler işe ve gelire kavuşturulabilir. ikincisi ise, üniversiteye girenler 
arasında eşitlik sağlanmak istenmektedir. Yüksek öğretimin kişisel ma-
liyeti farklılaştırılarak. 
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Bu tip bir farklılaştırma  ve varlık testi İngiltere'de hibeler (grants) 
için uygulanmaktadır. 

Böylece önerinin kendisi ile ilgili açıklamalarımız son buluyor; 
doğuracağı ekonomik etkilere kısaca değinmekte yarar vardır. 

c.  Önerinin  Muhtemel  Ekonomik  Etkileri: 

Bu önerinin muhtemel ekonomik etkileri ya da arzulanan amaçları; 
şu noktalar çerçevesinde toplanabilir: 

(i) Toplam tasarruf  ve yatırım hacminin arttırılması ve kalkın-
manın hızlandırılması: Yüksek öğretimin kişisel maliyetinin yükseltil-
mesi, kişisel harcanabilir geliri düşürecektir. Bu kişisel maliyetteki artışı 
finanse  edecek fonların  bir kısmı tüketimin kısılmasından, bir kısmı da 
tasarruflardan  gelecektir. Fakat eskiden yüksek öğretime tahsis olunan 
kamu gelirleri; tasarruf  edilip, yatırılacağından net bir tasarruf  ve ya-
tırım artışı olacaktır. 

(ii) Böylece yüksek öğretimin kişisel getirişi düşürülmektedir. Bir 
başka deyişle kişisel açıdan lise-üniversıte ücret farkı  azaltılmış olacak-
tır. Kısacası sosyal getiri haddi aynı kaldığı halde; kişisel getiri haddi, 
kişisel maliyetler arttığı için düşmektedir. Kredi geriye ödendiğinden 
ücret farkı  da küçülmüş olacaktır. Bu bir geciktirilmiş finansman  mo-
deli olup; bir yüksek öğretim vergisi konularak, döner sermayenin kurul-
ması demektir. 

Kanımca bu, bugünkü finansman  yolundan çok daha rasyoneldir. 
Çünkü bugün yüksek öğretimi finanse  eden vergi mükelleflerinin  büyük 
çoğunluğu orta-öğretim mezunu bile olmayan kişilerdir. Yüksek öğretim-
de okuyanların çoğu da orta ve üst gelir gruplarının çocuklarıdır (Çizelge 
XIV.) Mevcut finansman  yolu; ne 'yarar ilkesi' ne de 'ödeme gücü ilkesi' 
ile bağdaşır gözükmemektedir. 

(iii) Bir başka amaç veya sonuç kuşaklar arası servet transferinin 
daha adil ölçüler içerisinde yapılmasıdır. Babalar çocuklarına iki yoldan 
servet transfer  edebilirler: Beşeri sermaye olarak veya fizik  sermaye ha-
linde. Beşeri sermaye transferi  üzerinde hiç bir vergi yoktur. Fizik ser-
maye transferi  üzerinde ise çeşitli vergiler vardır. Veraset ve İntikal Ver-
gisi gibi. Hazine, yüksek öğretimin kişisel maliyetini öğrencilere veya 
ailelerine finanse  ettirmekle bir vergi getirmeden servet dağılımında eşit-
liğe yönelmektedir. Gerçi krediyi, yoksul öğrenci mezun olduktan sonra 
çahşarak ödeyecektir; fakat,  varlıkh öğrenci ise, ya kredi alamayacaktır 
veya farklı  bir fiyattan  ödeyecektir. Böylece mevcut finansman  yolunda 
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babaların kişisel maliyeti finanse  etmeleriyle öğrencilerin kamunnn öde-
diği vergilerle oluşan beşeri sermayeye sabip çıkmaları mümkün olama-
yacaktır. 

(iv) Kişisel getirinin düşmesi ile talep azalacaktır. Öncelikle eğitim 
dışı amaçlarla (yedeksubaylık  gibi) üniversiteye girmek isteyenler, ma-
liyet artışı karşısında cayabilirler. Ayrıca, risk ve belirsizlik artacaktır. 
Böylece öğrencilerin üniversiteye girmeden önce kendi akademik yete-
neklerini değerlendirmeleri gereği ortaya çıkmaktadır. Lise mezunu, 
eğer yeteneğine güveniyorsa girişimde bulunmabdır. Oysa yüksek eğitim 
bugün için riski olmayan, kişisel maliyeti çok düşük, fakat  kişisel getirişi 
1970 fiyatları  ile yarım milyona yaklaşan bir karma mal niteliğindedir. 
Bu durum kendi kendisine talep yarattığı gibi üniversiteye girdikten 
sonra bu karma malın israf  edilmesine de yol açmaktadır. Çünkü yüksek 
öğretimin parasız kılınması, sosyal maliyetinin farkına  varılmasını önle-
mektedir. 

(v) Bir başka husus ise, böylesine bir standart öğrenci maliyetine 
göre bütçeler düzenlenecek olursa üniversitelerin mali özerkliği yolunda 
gerçek bir adım atılmış olacaktır. Üniversite bütçeleri ve kontenjanları 
pazarlık konusu olmaktan çıkacak, bazı üniversitelerin daha fazla  fon 
alabilmek için taviz vermesi yolu da tıkanacaktır. 

Ayrıca üniversiteler de maliyetleri üzerine eğilmek zorunda kala-
caktır. Çünkü öğrenciler, veliler ve meclisler maliyetler üzerinde demok-
ratik bir denetim gerçekleştireceklerdir. Bugünkü sistemde üniversite-
leri, hazineden gelen fonları  etkin ve verimli tahsise zorlayan bir meka-
nizma yoktur. 

(vi) Bir başka sonuç da üniversiteye girenler ve girmeyenler ve me-
zunlar arasındaki gelir dağılımlarındaki eşitsizlik törpülenecektir. Bir 
başka deyişle bu tip bir finansman;  kazanç dağıkmınm yani beşeri ser-
maye gelirlerinin dağılımının, eşitliğe doğru yaklaşmasını sağlayabilir. 
Çünkü kamu fonları  işsizler için yatırımlara yönelip onları gelire kavuş-
turabilirken, üniversite öğrencileri içinde varlıklı olanlar daha yüksek 
bir kişisel maliyet ödemeye zorlanmaktadırlar. 

(vii) Son olarak, kaynakların, ekonomik göstergelerin yani daha 
yüksek getiri hadlerinin işaret ettiği yöne kaydırılması ile daha etkin bir 
kaynak tahsisine geçilebilir. Böylece ekonomik büyüme hızlandırılabilir. 

Çalışmayı tamamlayarak, tezin sonuçlarının özet olarak sunulduğu 
sonuç bölümüne gelmiş bulunuyoruz. 
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ALTINCI BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN  SONUÇLARI 

Araştırmanın bulgularını, teorik sonuçlar ve Türk yüksek öğretimi-
ne ilişkin uygulamaya dönük sonuçlar olmak üzere; iki ana grupta top-
lamak mümkündür. Teorik sonuçlar, Sosyal Mal Teorisi, Maliyet Fayda 
Analizi, Beşeri Sermaye Teorisi ve yüksek öğretimin finansmanının  kal-
kınma ve gelir dağıbmma etkisi konularında olup araştırmanın uygula-
malar bölümünün teorik temelini teşkil etmektedir. 

Uygulamaya ilişkin sonuçlar ise; Türk yüksek öğrenimi için önerilen 
politika önlemlerinin özü olarak belirlenebilir. 

1. TEORİK SONUÇLAR: 

A. Sosyal Mallara İlişkin Olanlar: 

(i) iktisadi malları, sosyal ve kişisel mallar olarak ikili bir ayrıma 
tabi tutmak, dar bir sınıflamadır.  Bunların arasında yer alan; karma 
mallar ve erdemli mallar mevcuttur. Bu nedenle sosyal mallar (salt sos-
yal mallar -{-karma mallar-(-erdemli mallar) olarak düşünülmelidir. 
Nitekim yüksek öğretim, bir karma maldır. 

(ii) Yüksek öğretim karma malı kişisel ve sosyal bölümleri bulunan 
bir bileşimdir. Bir başka deyişle kişisel olan önemlice bir bölümünden 
yalnızca mezunlar; dışsal ekonomiler denilen bir bölümünden ise top-
lum yararlanır. Yüksek öğretimi karma mal kılan (sosyal mal) bu ikinci 
dışsal ekonomiler bölümüdür. 

(iii) Karma mallardan yararlanmayı ve finansmanını  tayinde, bi-
rinci bölümde gözden geçirdiğimiz; LINDAHL, BOWEN, SAMUEL-
SON tipi salt sosyal mallara ilişkin modeller elverişsizdir, örneğin yük-
sek öğretim karma malında 'rakip olma' ve 'dışarıda tutma' özellikleri 
mevcuttur. 
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(iv) Karma mallara, karma finansmanın  uygulanması esastır. 
Yani karma malın, salt sosyal mal (dışsal ekonomi) kesiminin vergilerle, 
kişisel mal (beşeri sermaye) kesiminin harçlarla finanse  edilmesi uygun-
dur. Kısacası (vergi -f-harç)  karma malların finansmanında  başvurulması 
gerekli yoldur, gu anlamda 'fayda'  ve 'ödeme gücü' ilkelerinin birlikte 
uygulanması arzu edilmektedir. 

B. Fayda.Maliyet Analizine ilişkin Olanlar: 

(v) Maliyet-Fayda Analizi salt sosyal mallardan çok, karma ve 
erdemli mallar için daha uygun bir etkinlik göstergesidir. Kamu iktisadi 
teşebbüslerinde ise daha da başarı ile uygulanabilir. Çünkü üretilen malın 
kişisel bölümünün ağırlığı arttıkça, Maliyet-Fayda Analizinin duyarlılığı 
yükselmektedir. Örneğin milli savunma veya adalet hizmetlerine uygu-
lanması söz konusu olmamasına karşılık, eğitim ve sağlık hizmetleri için 
uygulanabilir. 

(vi) Analitik açıdan Maliyet-Fayda Analizi, kamu sektöründe kamu 
harcamaları ve vergiler arasındaki ilişkiyi kurmak için geliştirilmiş olup; 
klasik 'yalnızca vergi', Keynesyen 'fonksiyonel  maliye' ve 'sosyal mal 
teorisi' tezlerini izleyen; en yeni yaklaşımdır. Fakat Maliyet-Fayda Ana-
lizinin tek başına, kamu kesiminin teorisi olacak yeterlikte varsayılması 
yanlış olur. Bilakis bu analiz Kamu Maliyesinin ancak bir dalıdır. 

(vii) Maliyet-Fayda Analizinin teknik niteliklerine gelince: Bu ana-
liz, 'tazmin ilkesini' ve 'Potansiyel Pareto Optimumu' kavramlarını 
birleştiren bir yatırım ölçütü olarak; kaynak tahsislerinde etkinlik artışı 
ile toplumsal refah  artışlarının aynı yönde gerçekleşebilmesi için gerekli 
politika uyarılarını yapabilme yeteneğine sahiptir. 

(viii) Maliyet-Fayda Analizi toplumsal refah  artışının bir göster-
gesi olarak alınabileceği halde; gelir dağılımı ile ilişkisinin ayrı tutulup 
irdelenmesi gereklidir. Çünkü Maliyet-Fayda Analizi uygulaması ile 
toplumsal refah  artışı saptanabilir, fakat  bu saptama gelir dağılımının 
eşitlik yönünde değişeceğini ifade  etmez. 

(ix) Maliyet-Fayda Analizinin gelir dağılımı ile ilişkisi incelenirken 
yalnızca yatırımın veya üretilen malın faktör  paylarına ve özellikle 
emek-faktörü  payına katkısı araştırılmaktadır. Araştırmada görüldüğü 
gibi üretilen mal veya yatırımın gelir dağılımına etkisi kadar, gelir dağı-
lımının bu mal veya sermayenin dağılımını ne ölçüde etki altına aldığına 
dikkat edilmesi gerekir. Maliyet-Fayda Analizinde bu ikinci husus, yani; 
gelir dağılımının, bu mal veya sermayenin dağılımını ne ölçüde etkisi al-
tına aldığı unutulmaktadır. 
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(x) Fakat asıl olarak, Maliyet-Fayda Analizinin dikkate değer kat-
kısı, kişisel kârlılığın ötesinde, toplum açısından, önemli olan sosyal kâr-
lılık üzerine dikkati çekmesi ve bu iki getiri arasında her zaman; tam bir 
uyumun olmayacağını, sayısal olarak ispatlamasıdır. Herhalde 1 oplum 
açısından tercih edilmesi gereken de; bu sosyal kârlılık ölçütüdür. 

C. Beşeri Sermaye Teorisine İlişkin Olanlar: 

(xi) Beşeri Sermaye Teorisi'nin, iktisadi düşünceye katkısı; eğiti-
min, beşeri sermaye birikimi yollarından biri olduğuna dikkati çekme-
sidir. Böylece emeğin kalitesi veya verimliliği kavramlarına da biraz 
aydınhk getirilmektedir. 

(xii) Beşeri Sermaye Teorisi'nin ikinci katkısı, Adam SMITH'ten 
beri süregelen, piyasa ücret farklarının  çeşitli istihdam biçimleri (mes-
lekler) arasındaki net avantajları eşitlediği varsayımının, eğer ücret fark-
larını beşeri sermaye farkları  doğuruyorsa, geçerli olamayacağını göster-
mesidir. 

(xiii) Beşeri Sermaye Teorisi'nin bir başka katkısı da; her üretim 
düzeyi ve buna ilişkin teknolojiye paralel, bir beşeri sermaye ile fizik 
sermaye bileşimine dikkati çekmesidir. Geniş anlamda verimliliği tayin 
eden de bu bileşimdir. 

(xiv) Fakat asıl önemli olan, Beşeri Sermaye Teorisinin Maliyet-
Fayda Analizi aracılığı ile beşeri sermaye üzerindeki sosyal ve kişisel 
getirileri ve getiri hadlerini hesaplanabilir kılmasıdır. 

(xv) Ayrıca bu teori, gerek net ve brüt, sosyal ve kişisel getirileri 
ortaya koyarak, gerek kişisel ve sosyal maliyet kalemlerini analiz ederek 
politikalar oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Bir başka deyişle bu 
teori, hem Kamu Maliyesi, hem de Refah  Teorisi açısından operasyonel 
bir politika saptama aracıdır. Kaldı ki, vergicilikte kazanç farklarının 
doğru yorumlanması ve kazanılmış gelirlerin vergilendirilmesinde benim-
senecek ilkeler açısından, beşeri sermaye kavramının geniş ölçüde yar-
dımı dokunacağı açıktır. 

D. Yüksek öğretimin Finansmanına, Gelir Dağdımı ve Kalkınmaya 
İlişkin Olanlar: 

(xvi) Finansman açışından en önemli sonuç eğer bir karma mal, 
üstün mal niteliğine sahipse, salt sosyal mallara ilişkin vergi ile finans-
man, ikame ve gelir etkilerinin aynı yönde gerçekleşmesi yüzünden; 
iktisadi büyüme süreci içerisinde daima aşırı talep yaratır. 
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(xvii) Bu aşırı talebin yanısıra; üstün mal nitelikli karma mahn, 
vergilerle, finanse  edilmesi- yani tam sübvansiyon -ne karma malın kişi-
sel kısmının, ne de yarattığı dışsal ekonomilerin, yurttaşlar arasında 
eşit tüketimini gerçekleştirememektedir. 

(xviii) Eşit tüketim ilkesi gerçekleştirilememekte; çünkü üstün 
nitelikli karma mahn tahsislerini üst gelir grupları zımnî fiyat  mekaniz-
maları sokarak (paralı orta eğitim + hazırhk kursları-|-bazı üniversite-
lerde ingilizce öğretim yapılması) kendi lehlerine çevirmektedirler. 

(xix) Bunun nedeni karma mahn kişisel olan bölümünün tüketimi-
nin; 'rakip olma', 'dışarda tutulabilme' özelliklerine sahip olmasıdır. Bu 
parasız yüksek öğretimin, üstün nitelikli bir karma mal olması; rakipleri 
dışarıda tutabilme olanağını sağlayabilmek için, zımnî fiyat  mekaniz-
malarına baş vurulması eğilimini hızlandırmaktadır. 

(xx) Fakat kıt kaynaklarla üretilen bu karma mahn parasız olması, 
özellikle üniversiteye girmeyi başaran öğrencileri yanıltmakta; sanki 
'serbest mal'mış gibi davranmalarına yol açmaktadır. Böylece tatmin 
edilemeyen bir aşırı talep varken aşırı bir israf  olayı ile de karşılaşmak-
tayız. 

(xxi) Az gelişmiş ülkeler yüksek öğretimin ve geniş anlamdaki di-
ğer sosyal malların fırsat  maliyetini daima göz önünde bulundurmalıdır-
lar. Özellikle Maliyet-Fayda Analizinin sağladığı sosyal ve kişisel getiri 
hadlerini makina ve teçhizat yatırımlarının getiri haddiyle karşılaştır-
mak ve sermayenin gölge fiyatını  daima dikkate almalıdırlar. Çünkü 
beşeri sermaye talebi, makina ve teçhizat stokunun bir türev talebidir. 

2. UYGULAMAYA (Türkiye'ye)  İLlŞKlN SONUÇLAR 

A' Araştırmalara ilişkin Saptamalar: 

(xxii) Türkiye'de yüksek öğretime aşırı talebin varlığı endojen ve 
eksojen faktörler  denilebilecek iki grup unsura bağlıdır. Endojen faktör-
ler: Büyüme ile adam başına gelirin artışı, üniversite ve lise mezunları 
arasındaki ücret farkı  ve değişmesi, yüksek öğretimin finansman  biçimi, 
yani parasız olması. Eksojen faktörler  ise, yedek subaylığın diplomaya 
bağlanmış olması, sosyal prestij ve elitizm, orta öğretimdeki patlamadır. 

(xxiii) Türkiye'de yüksek öğretime devam veya yarattığı dışsal 
ekonomilerden yararlanma açısından bir tüketim eşitliği söz konusu de-
ğildir. Örneğin bir D.P.T. araştırmasına göre; ayda 999 TL. den az ka-
zananların çocuklarının giriş sınavını kazanma olasılığı 0.081 iken 6.000 
TL. dan fazla  kazananların çocuklarının kazanma olasılığı 0.250'dir. Bir 
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başka deyişle varlıkk öğrencilerin kazanma olasılığı yoksullardan üç kat 
daha fazladır.  Bu durum da gösteriyor ki yüksek öğretim karma malının 
tahsisleri gelir dağılımı tarafından  denetlenmektedir. 

(xxiv) SCHULTZ ve KRUGER'in  Türk Yüksek Öğretiminin dü-
şünülebilecek en gayri etkin eğitim sistemi olabileceği iddialarını redde-
den tipte bulgular elde etmedik, fakat  bulgularımız bu iddiaların biraz 
abartılmış olduğunu ortaya koymaktadır. Yalnız sosyal getiri haddinin 
(% 8.3), kişisel getiri haddinin (% 10.5) gerisine düşmesi, yüksek öğre-
timimizin finansman  yolunun aşırı talebi yarattığının bir delilidir. 

(xxv) Etkinlik açısından irdelediğimizde; Türk yüksek öğretiminin 
% 8.3'lük sosyal ve % 10.5'luk kişisel getiri hadleri, sanayi yatırımları 
üzerindeki % 20-25'lik getiri haddi karşısında çok düşük kalmaktadır. 
Bir başka deyişle beşeri sermaye yatırımlarının sosyal fırsat  maliyeti çok 
yüksektir. 

B. Politika Önerilerine îlişkin Olanlar: 

(xxvi) Türkiye'de yüksek öğretimin finansmanında  karma finans-
man uygulanmalı ve üniversitelerin saptayacağı öğrenci başına maliyetin 
1 /3'i vergilerle ve hazinece karşılanmalı, 2 /3'si ise harç şeklinde öğren-
cilerden tahsil olunmalıdır. 

(xxvii) Maliyetin 2 /3'sinin harçla finanse  edilmesinin yetenekli fa-
kat yoksul öğrencilerin üniversiteye girişini önlememesi için 'parasız 
devlet okullarından' gelen ve velisinin geliri belli bir düzeyi aşmayan her 
öğrenciye bu harç tutarında dört yıl süreyle kredi verilmesi önerilmekte-
dir. Kredi mezuniyetten beş yıl sonra geriye ödenmeye başlamalı, faiz-
siz olmalı, fakat  genel fiyat  düzeyi ile endekslenmeli ve sabit bir geri 
ödeme planı bulunmalıdır. 

(xxviii) Böylece yüksek öğretimin, sosyal getirişi aynı kaldığı hal-
de; kişisel getirişi, harçlarla finansman  nedeniyle, düşürülmekte ve aşırı 
talebin belli ölçüde ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır. Bir başka 
deyişle aşırı talep tamamen tasfiye  edilememekle birlikte sosyal ve kişisel 
getiri ile sosyal ve kişisel maliyet eşitlenmektedir. Ayrıca parasız yüksek 
öğretimin serbest mal olmadığı öğrenciler tarafından  anlaşılmakla, eği-
lim süresi içindeki israfçı  davranışların frenlenme  olasılığı artmaktadır. 

(xxix) Yüksek öğretim dallarına göre maliyet farklılaştırılması 
yapılmayarak tıp, teknik ve fen  öğretimi teşvik edilmektedir. Fak al yurt 
dışında çabşacak veya yerleşecek her elemandan tercihan döviz olarak 
terk anında bir yüksek öğretim vergisi alınması, beyin göçünü frenleme 
bakımından uygun olur. Bu verginin tutarı 'yüksek öğretimin sosyal 
maliyeti' veya 'potansiyel gelir kaybı' olabilir. 
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