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ÖZET 

 
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI ve VERGİ POLİTİKALARI 

 

Bu çalışmada 1990-2015 yılları arasında izlenen vergi politikaları ve bu politikaların 

gelir dağılımı üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Türkiye’de uzun yıllardır tartışma 

konusu olan toplumdaki gelir eşitsizliğinin kökenleri sorununa ışık tutacak bir katkı 

olması amacıyla hazırladığımız çalışmanın birinci bölümünde “gelir dağılımı” kavramı 

ve ekonomi literatüründeki gelir dağılımı teorileri ana hatlarıyla incelenmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise tezin içerdiği tarihsel peridotta etkili olan 

küreselleşme sürecinin vergi politikalarına  olan etkisi ele alınmakta, üçüncü bölümde 

ise küreselleşme süreciyle ilişkisi içinde vergi politikaları ve gelir dağılımı ilişkisi 

“vergi politikaları” bağlamında ele alınmaktadır. 

 

Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise tablolar ve istatistikler ışığında 

Türkiye’de vergi politikaları ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri incelenmekte, Gini 

katsayısı ışığında hane halkı gelirleri üzerindeki vergi yükleri ele alınmakta ve 

yorumlamaktadır. 

 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise gelir dağılımı sorununun çözümü için, daha önce 

incelenmiş bulunan dolaylı ve dolaysız vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkilerinden 

hareketle bir tartışma yer almaktadır. 

. 

Anahtar kelimeler: Gelir dağılımı, vergi, vergi politikaları, gini katsayısı 
 
Tarih:5.12.2016 
 

 

 

 

 



		

 

ABSTRACT 

 

INCOME DISTRIBUTION AND TAX POLICIES IN TURKEY 

 

This study discusses the tax policies observed between 1990 and 2015 and the effects 

of these policies on the income distribution. In the first part of our work we have 

prepared in order to make a contribution to the problem of the origin of income 

inequality in Turkey, which has been a debate issue for many years in Turkey, the 

concept of "income distribution" and the income distribution theories in the economic 

literature are examined in outline. In the second part of the study, the effect of the 

globalization process on the tax policies which is effective in the historical period 

included in the thesis, is taken into consideration and in the third part the relationship 

between the tax policies and the income distribution regarding the relation with the 

globalization process tax policies are evaluated in relation to the globalization process is 

taken into account in the context of “tax policies”. 

 

In the fourth and the last part of the study, tax policies and their effects on the 

income distribution in Turkey are examined in the light of graphics, tables and statistics. 

Tax burden on household incomes in the light of Gini coefficient is analyzed and 

interpreted. 

 

In the conclusion of the study, there is a debate on the solution of the income 

distribution problem, based on the effects of the indirect and direct taxation on income 

distribution. 

 

Keywords: Income distribution, tax, tax policies, Gini coefficient 
 
Date: 5.12.2016 
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GİRİŞ 

Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği ve bu eşitsizliğin kökenleri uzun yıllardan bu 

yana çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Gelir dağılımını belirleyen ekonomik ve sosyal 

nedenler, yerel ya da küresel faktörler, devletin ve çeşitli kurumların uyguladıkları 

politikaların gelir dağılımı üzerindeki etkileri bu tartışmaların temel başlıkları 

durumundadır. 

 

İktisat biliminin ve maliye araştırmalarının bu tartışmalara yönelik katkıları esas 

olarak gelirin kişiler, kurumlar, gruplar ya da üretim faktörleri arasındaki dağılımını 

göstermeye ve izlenmesi muhtemel iktisat ve maliye politikalarının gelir dağılımına 

nasıl etkide bulunacağına yönelik öngörülerin oluşturulmasını içerir. Gelir dağılımının 

eşit ve adil olması, yoksulluğun azaltılması, toplumsal zenginliğin ve üretim 

kapasitesinin gelir dağılımını koruyarak/iyileştirerek artması, ancak bu amaçlara yönelik 

olarak düzenlenmiş ekonomi ve maliye politikalarıyla mümkündür. Vergi politikaları da 

gelir dağılımını etkide bulunan ekonomi-maliye politikaları içinde özel bir öneme 

sahiptir. 

 

1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada uygulanan neo-liberal ekonomi politikaları 

sonucunda “sosyal devlet” anlayışının terk edilmesi gelir dağılımına yönelik tartışmaları 

canlandırmıştır. Tüm ülkelerde neo-liberal politikalar nedeniyle gelir dağılımında 

gözlenen bozulmanın engellenmesine yönelik tartışmalar içinde vergi politikalarının da 

özel bir yeri vardır. Bir önceki dönemde özellikle vergiler, transfer harcamaları  ve 

çeşitli hukuksal düzenlemelerle vatandaşların sosyal haklarını ve refahını sağlayan 

mekanizmalar kurumsallaşmış, tam istihdamı  ve gelir adaletini iyileştirici  ekonomik ve 

sosyal faktörler gelişmişken, neo-liberal dönem bu sürecin tersine işlediği ekonomi 

politikalarıyla şekillenmiştir. Türkiye ekonomisi söz konusu olduğunda “küreselleşme 

deneyimi ulusal gelirin bölüşümüne ilişkin süreçlerde ve bölüşüm dinamiklerinin 

düzenlenmesinde devletin rolünün değişmesinde” çarpıcı değişimler yaratmıştır 

(Yeldan, 2004:28).Bu durum diğer ekonomi politikası araçlarını olduğu kadar vergi 

sistemlerinin gelir dağılımını düzenleyici ve iyileştirici yönlerine dair akademik 

çalışmaların ve tartışmaların da yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. Vergi tabanlı 

kamu finansmanı sisteminin değişmesi, kamu finansmanında kredi-faiz modellerinin 
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ağırlık kazanması, sermaye üzerindeki vergi yükünün azalması, kayıt-dışı iş 

modellerinin ve kayıt-dışı ekonominin büyümesi ve bütçe transferlerinin daraltılması 

gibi maliye politikaları toplumlardaki gelir dağılımı yapısı üzerinde de önemli 

değişimler yaratmıştır. 

 

Kuşkusuz Türkiye de bu gelişmelerden bağımsız değildir. 24 Ocak Kararlarıyla 

başlayan ve günümüze kadar izlenebilen neo-liberal politikalar ve vergi sistemi 

dönüşümleri Türkiye’de önemli gelir dağılımı bozukluklarını, bu bozukluklara bağlı 

tartışmaları ve politika arayışlarını beraberinde getirmiştir. 1980’li yıllara kadar 

ağırlıkla kır ve kentler arasındaki büyük gelir dağılımı farklılıklarıyla tanımlanan 

Türkiye’deki gelir eşitsizliği sorunu, bu yıllarda itibaren toplumun geneline yaygın bir  

problem haline gelmiştir. 

 

“Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Vergi Politikaları 1990-2015” başlığıyla yaptığımız 

bu çalışma da esas olarak Türkiye’de gelir dağılımının 25 yıllık bir periyottaki 

durumunu, vergi politikalarıyla ilişkisini ve bu süreçteki gelir dağılımı düzeltmeye 

yönelik politika arayışlarını konu edinmekte ancak 1980’li yıllardan itibaren gelişen 

vergi politikası dönüşümünü de ele almaktadır.  

 

Çalışmanın ilk bölümünde gelir dağılımı kavramını, gelir dağılımının ekonomi ve 

maliye politikası açısından önem taşıyan alt türlerini  ve gelir dağılımı kavramı 

etrafında ekonomi literatüründe yürütülen çeşitli tartışmaları, Türkiye’de gelir 

dağılımının durumunu ana hatlarıyla  ele alıyoruz. İkinci bölümde ise 1980’li yıllarla 

birlikte hız kazanan küreselleşme sürecinin tüm dünyada kamu politikalarını ve 

maliyesini ve vergi sistemlerini nasıl etkilediğini tartışmaktayız. Gelir dağılımı ve vergi 

politikaları arasındaki ilişkiyi ele aldığımız çalışmanın üçüncü bölümünde ise esas 

olarak hangi vergi türlerinin gelir dağılımı üzerinde doğrudan bir etkide bulunduğunu 

sorgulamaya çalışıyoruz. Gelir dağılımı üzerinde düzeltici etkide bulunabilecek bir 

vergi politikası setinin, hangi araçları kullanabileceği ve hangi politikalarla hareket 

etmesi gerektiğine yönelik bir bakış açısı oluşturmaya çalıştığımız bu bölümde verginin 

fonksiyonlarına yönelik kısa bir tartışma yapıyoruz.  
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Türkiye’de vergi politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini 1990-2015 yılları 

aralığında ele aldığımız çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise bu yıllardaki vergi 

politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkinliğini, Türkiye’de gelir dağılımı göstergesi 

olan Gini katsayısının çalışmamıza esas olan tarihler içindeki durumunu esas olarak 

OECD ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı istatistikler ışığında tartışıyoruz.  

 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise gelir dağılımı bozukluğunu düzeltmek için 

kullanılabilecek vergi politikası araçlarına dair önerilerde bulunmaya çalışıyoruz.  
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1.GELİR DAĞILIMI VE GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ 

 

1.1. Gelir Dağılımı Kavramı 

 

Türkiye’de yasalarda gelir bir gerçek kişinin, bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç 

ve iratların net tutarı şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla gelir, üretim, hizmet gibi 

ekonomik süreçlerin neticesinde elde edilen parasal kazanımları ifade etmektedir. Yani 

“gelir, gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri parasal kazanım olarak düşünüldüğünde, 

bu kazanımdan üretim sürecinde kullanılan tüm girdilerin giderleri ile araç ve gerecin 

aşınma payları satış fiyatından çıkarıldığında geriye kalan fazlanın yani net katma 

değerin, sürece katılan işçilere ve sermaye sahiplerine düşen bölümü, onların gelirini 

oluşturmaktadır.”(Kepenek ve Yentürk, 2000: 451). 

 

Öte yandan bir toplumda üretilen mal ve hizmetler sonucunda sağlanan gelir, 

rastgele, gelişigüzel şekilde bölüşülmez. Her toplumda bölüşümü düzenleyen kurallar, 

yasalar, gelenekler ve mekanizmalar vardır. “Üretilen mal ve hizmetler, para ile ifade 

edilen bir “fiyat” taşır. Bu durum toplumlara, belli bir dönemde yaratılan mal ve 

hizmetlerin toplamını para ile ifade etme olanağı sağlar ve bu toplama “Milli Gelir” adı 

verilir.Bölüşüm ilişkileri sonucunda kişi ve gruplara düşen gelire ise gelir dağılımı 

denilmektedir. Gelir dağılımı belirli iktisadi kurallara göre gerçekleşir” (Sönmez, 2001: 

193-194). Aynı zamanda iktisadi üretim süreçlerine dayanmayan, ekonomi dışı bir çok 

etken de gelir dağılımının oluşumunda belirleyici bir rol oynar. Sosyal, siyasal ve 

ekonomik kurumlar arası ilişkiler, sosyal ve tarihsel koşullar, hukuk sistemi, etnik ve 

bölgesel dönüşümler bir toplumdaki gelir dağılımını etkileyen faktörlerden sadece bir 

kaçıdır. 

 

Bir ülkenin gelir dağılımı esas olarak, kazanç ve gelir getiren meslekler, sermaye, 

toprak gibi çeşitli değerlerin toplumda nasıl bölüşüldüğüne; sağlık, eğitim, barınma gibi 

kamusal hizmetlerin nasıl sağlandığı ve dağıtıldığına, kamu ve özel sektör 

transferlerinin miktarına ve transfer yönüne ve vergi sistemine bağlıdır (Yumuşak ve 

Bilen, 2008: 82) 
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1.2. Gelir Dağılımı Kavramına Teorik Yaklaşımlar 

 

Gelir dağılımı, en basit haliyle bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin 

kişiler, toplumsal gruplar ve üretim faktörleri arasındaki bölüşümünü ifade eder. İktisat 

bilimi literatüründe çeşitli gelir dağılımı ve bölüşüm tanımlarına rastlanmaktadır. 

“Ürünlerin veya gelirlerin şahıslar veya sosyal gruplar arasında paylaşılma tarzını tayin 

eden sosyal ilişkilere bölüşüm ilişkileri denir ve bölüşüm ilişkilerinin sonucu olarak 

şahıs veya gruplara intikal eden ürünlerden alınan payların ifadesi (ki genel olarak bu, 

rakamlarla, istatistiki olarak yapılır) gelir dağılımı olarak tanımlanır. Bir toplumda 

“gelir dağılımı” bölüşüm ilişkilerinin bir sonucu, bir görünümüdür” (Boratav, 1972:9). 

 

Bölüşüm ilişkileri odaklı bu tanımın yanı sıra gelir dağılımını bağlı olduğu faktörlere 

göre açıklayan bir diğer görüş toplumdaki değer üretme araçlarına (toprak, sermaye, 

işgücü vb.), eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, barınma gibi hizmetlerin dağılımına, kamu 

transferlerinin durumuna, iktisadi büyüme trendlerine ve vergi sistemine göre gelir 

dağılımının oluştuğunu/değiştiğini ifade eder.  Esas olarak 1950’li yılların Keynesyen 

ekonomik ikliminde Kuznets tarafından yapılan büyüme ve gelir dağılımı arasındaki 

ilişkileri ve büyüme trendleriyle gelir dağılımının nasıl değiştiğini araştıran çalışmalara 

(Kuznets, 1955: 1-28) dayanan bu yaklaşımlar, izleyen dönemde çeşitli ekonomistler 

tarafından gelişmişlik, şeffaflık, verimlilik gibi diğer makro ekonomik göstergelere de 

uyarlanmıştır (Dişbudak ve Süslü, 2007: 6-9). 

Gelir dağılımının oluşum süreci ekonomi literatüründe analitik bir bakış açısıyla 

birinci ve ikincil dağılım olarak ayrılmaktadır. Serbest piyasa koşullarında 

kendiliğinden oluşan gelir dağılımına birincil dağılım, devletin ya da kamu 

kurumlarının çeşitli araç, politika ve yönlendirmelerle yaptığı müdahale sonucunda 

oluşan gelir dağılımına ise ikincil dağılım ya da yeniden dağıtım adı verilmektedir. 

Gelirin yeniden dağılımı esas olarak, devletin bireylerin üretimden elde ettikleri ilk gelir 

ile sonuçta ellerine geçen kullanılabilir gelir arasında yarattığı farkı ifade eder. Bu 

anlamda, devletin aldığı her karar, yaptığı her harcama, dolaylı ya da dolaysız vergiler 

yoluyla elde ettiği her gelir, gelir dağılımının gerçekleşme sürecine bir müdahaledir. 

Yeni vergilerin konulması, mevcut vergilerin oranlarının değiştirilmesi, kamu 

harcamalarının miktar ve bileşiminin değiştirilmesi, düzenleme uygulamaları, taban 
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fiyatlarının belirlenmesi, tarımsal desteklerin saptanması, asgari ücretin vergi kapsamı 

vb. uygulama ve kararlar, gelir dağılımına somut birer müdahale niteliği taşımaktadır. 

Bu uygulamaların tümünde gelir eşitsizliğinin azaltılmaya çalışılması, sosyal devlet 

anlayışının bir gereğidir. 

Maliye bilimi açısından bakıldığında ise kamu politikalarının gelirin yeniden 

dağıtımı açısından en önemli enstrümanları vergiler ve finanse edilen transfer 

harcamalarıdır. Maliye teorisi açısından “bu enstrümanların amacı piyasa ekonomisinin 

yarattığı gelir dağılımı eşitsizliklerini, alt gelir grupları lehine düzeltmektir.” (Turhan, 

2015:266)Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ele alacağımız gibi vergi ve fon 

transferleri geliri yeniden dağıtmada ve gelir eşitsizliğini etkilemede iki önemli politika 

aracıdır. 

Bu noktada ekonomi literatürü içinde gelir dağılımındaki eşitsizliğin giderilmesine 

yönelik farklı çözüm önerilerine sahip değişik iktisat okullarına da kısaca değinmek 

gerekir. Bu farklılıklar, ekonomik yaklaşımların kendi düşünsel temelleri ve buna dayalı 

olarak değişen ekonomik görüşler çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Gelir dağılımı 

eşitsizliği konusundaki farklı iktisat teorisi yaklaşımları; ekonomik sorunların ve gelir 

dağılımı bozukluğunun çözümünü piyasaya bırakan liberal yaklaşımlardan (klasik, neo-

klasik, fizyokrat, monetarist, kurumsalcı ve anayasacı teoriler), 1929 Büyük 

Bunalımından sonra ekonomik konularda devlete daha fazla iş düştüğünü kabul eden 

müdahaleci yaklaşımlardan (Keynesyen ve Neo-Keynesyen okullar) ve kapitalizmi 

eleştiren ve alternatifler öneren eleştirel (Marksist iktisat teorisi varyantları) 

yaklaşımlardan oluşmaktadır. (Ulutürk ve Ersezer, 2005:90) 

Gelir eşitsizlikleri ile sosyal ve ekonomik kurumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu, 

gelir eşitsizliğinde zaman içindeki değişimlerin servet, sermaye birikimi ve büyüme 

üzerindeki etkilerini gösteren çeşitli çalışmalar ve gelir eşitsizliğini giderme yolları 

üzerine farklı iktisat okulları arasında yapılan tartışmalar ise gelir dağılımının çeşitlerini 

incelemeyi de zorunlu kılmaktadır. 
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1.3. Gelir Dağılımı Türleri 

Gelir dağılımı, gelirin elde edilmesinde ve bölüşümünde rol oynayanlar, etkide 

bulunanlar ve makro ekonomik uygulamaların sonuçları gibi açılardan 

sınıflandırılabilmektedir. Gelir dağılımı türlerinden söz edildiğinde akla ilk gelenlerin, 

fonksiyonel ve kişisel gelir dağılımı olduğu söylenebilir. Bu iki tür temel olmakla 

birlikte, özellikle kişisel gelir dağılımından hareket ederek birçok farklı gelir dağılımı 

tanımına ulaşılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları bölgesel ve sektörel gelir 

dağılımıdır. Diğer bazı gelir dağılımı türleri de“son yıllarda giderek daha fazla 

araştırmanın konusu olmaya başlayan cinsiyete, mesleğe, eğitim durumuna ve çalışma 

süresine/türüne göre gelir dağılımı olarak sıralanmaktadır.”  (Ulutürk ve Ersezer, 2005: 

89) 

Ekonomi literatüründe en popüler gelir dağılımı ayrıştırma şekli ise gelir dağılımının 

fonksiyonel gelir dağılımı, kişisel gelir dağılımı, bölgesel gelir dağılımı ve sektörel gelir 

dağılımı olarak 4 ana başlıkta sınıflandırılmasıdır. 

 

 

1.3.1 Kişisel Gelir Dağılımı 

 

Kişisel gelir dağılımı, milli gelirin kişiler, aileler ve sosyal gruplar  arasındaki 

dağılımını gösteren önemli bir göstergedir. “Kişilerin veya hane halklarının elde 

ettikleri gelirin, ekonomik faaliyetlerine bakılmaksızın nasıl dağıldığını gösteren statik 

bir gösterge olan kişisel gelir dağılımı bize en yüksek ve en düşük gelir grupları 

arasındaki ilişkileri istatistiksel açıdan izleme ve inceleme şansı verirken, gelir dağılımı 

dengelerini de göstermesi bakımından önem taşır.” (Şahin, 1997: 387-388) 

 

İktisat literatüründe genel olarak kişisel gelir dağılımı en yaygın kullanılan 

yaklaşımdır. En yüksek ve en düşük gelir grupları arasındaki yüzde 20’lik dilimler 

halinde gösterilen farklar ve eşitsizlikler gelir dağılımının üretim faaliyetlerini dışarıda 

tutan net bir tablosunu vermenin yanı sıra Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı hesaplarında 

da kullanılmaktadır. 
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1.3.2 Fonksiyonel Gelir Dağılımı 

 

Gelir dağılımı göstergelerinin ikinci önemli biçimi fonksiyonel gelir dağılımı 

tablolarıdır. “Ekonomideki birincil gelir dağılımı da denilen fonksiyonel gelir dağılımı” 

(Ersezer, 2006: 256) üretim faktörlerinin fiyatları cinsinden, milli gelirin paylaşımını 

ifade etmektedir. Bu bölüşüm analizinde gelirin işgücü, sermaye ve toprak sahipleri 

arasında bölüşümü, yani ücret ve ücret dışı gelirlerin dağılımı belirlenerek yorumlar 

yapmak mümkündür.  

 

Ancak günümüzde meslek türlerinin, üretim sürecinin ve iş organizasyonlarının 

değişmesi ve yaygınlaşan uluslararası üretim bantları fonksiyonel gelir dağılımı 

analizlerinin tartışmalı hale gelmesine neden olmaktadır. Klasik ekonomi teorisinin 

doğduğu dönemde ve 20 yüzyıl başlarına kadar ücretlilerle diğer toplum kesimlerinin 

gelir dağılımı açısından fark ve ilişkilerinin incelenmesindeki kolaylık, günümüzde 

karmaşık üretim ilişkileri sürecinde imalat, hizmet, tarım gibi sektörler arasında yaşanan 

geçişkenlik analitik incelemeyi zorlaştırmaktadır. (Doğan ve Tek, 2007: 95) 

 
 

1.3.3 Bölgesel Gelir Dağılımı 

 

Bir diğer gelir dağılımı analiz yöntemi olan bölgesel gelir dağılımı da bir 

ekonomideki bölgesel eşitsizlikleri ya da farkları gösteren, milli gelirin farklı bölgelerde 

yaşayan kişilere göre dağılımını inceleyen araştırmalara dayanır. Bir ülkedeki gelişmiş 

ve az gelişmiş bölgeler arasındaki farklılıkları yansıtan “bölgesel gelir dağılımı aynı 

zamanda gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki bölgesel eşitsizlik oranlarını 

kıyaslayabilme olanağı da tanımaktadır” (Türk, 2003: 313).  

 

Diğer yandan “yerel ve bölgesel kalkınma ve gelişmişlik ölçütlerinin oluşturulması, 

özellikle Türkiye gibi bölgesel gelir eşitsizliğinin derin olduğu ülkelerde bölgesel 

kalkınma stratejilerinin kurgulanması ve uygulanması açısından bölgesel gelir dağılımı 

analizleri büyük önem taşımaktadır” (Karaca, 2004: 9). Kalkınmada öncelikli yöre, 

şehir ve bölgelerin belirlenmesi, yatırım ve kamu harcaması planları yapılması, yerel 

yönetimlerin ekonomik fonksiyonlarının yapılandırılması gibi çeşitli alanlardaki 
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çalışmalara altlık oluşturan bölgesel gelir dağılımı hesapları büyük önem taşımaktadır. 

 

 

1.3.4 Sektörel Gelir Dağılımı 

 

Sektörel gelir dağılımı “bir ekonomide yaratılan toplam hasılanın, iktisadi faaliyet 

kollarına göre dağılımını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle; tarım, sanayi ve hizmet 

sektörlerinin ulusal gelirden aldıkları payları, bunların uzun vadedeki seyirlerini, ulusal 

gelir dağılımındaki değişikliklerin hangi sektörlerin lehine ya da aleyhine geliştiğini 

ortaya koymaktadır.” (Aktan, 2002: s.2)Başka bir deyişle üretim sektörlerinin milli 

hasıla üzerindeki etkilerini göstermeye yarayan sektörel gelir dağılımı aynı zamanda 

sektörlerin yarattığı katma değerin de belirlenmesinde kullanılır.  

 

Vergi öncesi ve vergi sonrası katma değer miktarlarını da gösteren sektörel gelir 

dağılımı analizleri vergilerle sektörel gelirler arasındaki ilişkileri de anlamak 

bakımından yararlıdır. Sektörlerin vergi yükleri arasında karşılaştırmalar ve analizler 

yapmayı sağlayan bu durum sektörlerin arasında veri adaleti ya da devlet politikalarının 

belirlenmesi açısından yarar sağlar.  Sektörlerin refah düzeyinin belirlenmesi, bölgesel 

gelir dağılımı araştırmalarıyla karşılaştırılması, kalkınma planlarındaki önceliklerin 

oluşturulması sektörel gelir dağılımı araştırmalarına önem kazandıran bir başka 

husustur. DPT tarafından yıllık olarak yayınlanan sektörel gelir dağılımı analizleri bu 

bilgeler ışığında araştırmacılara önemli bir kaynak sağlar. 

 

Toplumda üretilen gelirin faaliyet kolları bakımından değerlendirilmesine olanak 

tanıyan ve değişik sektörlerde faaliyet gösteren bireylerin ekonomik geleceğini görmeye 

olanak tanıyan sektörel gelir dağılımı devlet politikalarının belirlenmesi açısından da 

önemlidir. Böylece devletin maliye politikalarının ve ekonomik tercihlerinin ne tür 

sonuçlar doğurduğu, teşvikler, vergi oranları, yatırım kolaylıkları gibi politikalarının 

sonuçları sektörel olarak izlenebilmektedir. “Ekonomi politikalarının oluşturulmasında 

da önem taşıyan sektörel gelir dağılımı aynı zamanda iktisadi yapının niteliklerini de 

ortaya koymaktadır (Ulusoy, 1999: 243-244). Ekonominin gelir dağılımı bakımından 

kilit sektörleri, uluslararası planda yükselen sektörlerin ulusal piyasalarla 
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karşılaştırılması, yabancı yatırımcıların proje analizleri vb. sektörel gelir dağılımı 

hesaplarından yararlanmaktadır. 

 

Gelir dağılımı, türleri ve analiz yöntemlerine kısaca değindikten sonra şimdi de 

günümüz koşullarında gelir dağılımı ve vergi politikaları ilişkisine biraz daha yakından 

bakalım. 
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II. KÜRESELLEŞME, GELİR DAĞILIMI VE VERGİ POLİTİKALARI 

 

Günümüzde küreselleşme kavramı ve çevresinde süren tartışmalar halen devam 

etmektedir. Küreselleşmenin tanımı, başlangıcı, içerdiği öğeler ve gelişim eğilimleri 

yalnızca ekonomik açıdan değil, sosyal, kültürel ve siyasal bakımlardan da geniş bir 

biçimde tartışılmaktadır. 

 

Küreselleşmenin nasıl ve ne zaman başladığı yönünde değişik görüşler bulunmakta, 

ancak esas olarak sanayi devrimiyle birlikte küreselleşme sürecinin de geliştiği 

düşünülmektedir. Sanayi devriminden Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönem 

küreselleşmenin birinci evresi, iki dünya savaşı arasında kalan dönem ikinci 

küreselleşme dönemi, günümüze kadar ulaşan dönem ise üçüncü küreselleşme dalgası 

olarak görülmektedir. Son yirmi yıldaki ticari ve finansal serbestleşme de küreselleşme 

sürecine önemli bir ivme kazandırmıştır. Gelişen teknoloji ve ucuzlayan maliyetler, 

dünya ticareti hacmindeki büyük artış, uluslararası yabancı sermaye yatırımlarındaki 

büyüme bu sürecin dinamikleri arasında yer almıştır (Solmaz, 2014: 92-93).  

 

Küreselleşme kavramının ilk olarak 1960’lı yılların başında Kanadalı iletişim 

kuramcısı Mc Luhan’ ın dünyanın artık bir “küresel köy” (global village) ve büyük bir 

pazar yeri haline gelmeye başladığı yönündeki analizlerinden doğduğu toplumbilim 

literatüründe genel olarak kabul edilmektedir. Dünya ekonomisinin birbirine ekonomik, 

sosyal ve iletişimsel bağlarla kurulmuş tek bir global pazar haline geldiği yönündeki bu 

görüşler, özellikle 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada serbest piyasa ve serbest 

ticaret uygulamalarının giderek çoğaldığı neo-liberal ekonomi politikalarıyla birlikte 

yaygınlık kazanmıştır. Küreselleşmenin ulusal sınırları aşan karşılıklı toplumsal-iktisadi 

ve siyasal bağlantıların yoğunlaşmasını tanımlayan bir kavram olarak yaygınlık 

kazandığı 1990’lı yıllar ise (Colas, 2007:123) mali disiplin, finansal ve ticari 

serbestleşme, özelleştirmeye dayanan devlet politikalarının olgunlaştığı bir dönem 

olmuştur. Bu politikaların önemli sonuçlarının bir bölümü gelir dağılımı ve vergi 

politikalarında izlenebilmektedir. 

Kuşkusuz gelir dağılımındaki değişiklikler, yalnızca küreselleşme ve/veya teknolojik 

değişme gibi tek bir ülkenin dinamikleri tarafından kontrol edilemeyen, uluslararası 
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yapısal etkiler tarafından belirlenmemektedir. Ülkenin makroekonomik performansının 

da gelir dağılımının iyileşmesi ya kötüleşmesinde etkili olduğu kabul edilmektedir. 

“Gelir dağılımını belirleyen faktörleri kısaca söyle sıralayabiliriz: İşgücü piyasası ve 

işgücünün dağılımı, üretim faktörlerinin ve bu faktörlerin fiyatlarının dağılımları, 

servetin dağılımı, eğitim düzeyi, sosyal kurallar ve düzenlemeler, dünya 

ekonomisindeki değişiklikler (küreselleşme, teknolojik değişim, vb.) ve ülke 

ekonomisindeki değişiklikler ve politikalar (enflasyon, krizler, bütçe açıkları, 

devalüasyon, özelleştirme, vb.)”  (Kuştepeli, 2004:145). 

Tüm bu gelişmeler karşısında hükümetler bozulan gelir dağılımını iyileştirilmesi 

yönünde politikalar geliştirmişlerdir. Düşük faizli toplu konut kredileri, ücretlilere ve 

emeklilere konut edindirme yardımı yapılması, zorunlu tasarrufların devlet katkısı ile 

desteklenmesi, ücretlilere vergi iadesi yoluyla belirli miktarda transferlerin 

gerçekleştirilmesi 1980’li ve 1990’lı yıllarda gündeme gelen uygulamaların bir 

bölümüdür(Cicioğlu, 2015: 36-37). Ancak bunların büyük bir bölümü 1994, 2001, 2008 

krizi gibi geniş çaplı ekonomik dalgalanmaların yaşandığı koşullarda etkisini yitirmiştir. 

Kriz dönemlerindeki eşitsizlik göstergesi olan gini katsayıları 1994 yılı için 0, 49, 2002 

için 0,44, 2008 için ise 0,41 olarak oldukça yüksek oranlarda hesaplanmıştır (BM İnsani 

Gelişme Raporu-2013, akt. Cicioğlu, 2015: 44). 

Ancak özellikle son çeyrek yüzyılda gelir dağılımını belirleyen en önemli 

faktörlerden birinin küreselleşme süreçleri olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. 

 

2.1. Küreselleşme ve Gelir Dağılımı 

 

Küreselleşmenin gelir dağılımı üzerinde nasıl etkide bulunduğuna dair değişik 

yaklaşımlar bulunmaktadır.Bunlardan liberal iktisatçılar küreselleşmenin gelir eşitsizliği 

üzerinde doğrudan bir etkisinin bulunmadığını, aksine gelir eşitsizliğinin azaltılmasına 

katkıda bulunduğunu, küreselleşme öncesi dönemde geliş eşitsizliği tablosunun çok 

daha kötü olduğunu belirtmektedirler. Devletin küçülmesinin ve serbest piyasadan 

çekilmesinin ekonomik verimliliği arttırarak toplumların refahını arttırdığını vurgulayan 

bu yaklaşımlar, refah artışının da yoksulluğun azaltılması bakımından yararlı olduğunu 
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ileri sürmektedirler. Uluslararası ticaretin hızlanmasının teknolojinin dünya çapında 

yayılımını arttıracağını öne süren Acemoğlu ve Ventura gibi iktisatçılar ise uluslararası 

ticaretin büyümeyi hızlandıracağını ve serbestleşmenin genel anlamıyla yoksulluğu 

azaltacağı sonucuna ulaşmışlardır. (Solmaz, 2014: 93-94)  

 

Öte yandan küreselleşmenin gelir dağılımını bozucu ve gelir eşitsizliğini arttırıcı 

yönde bir etkisi olduğunu vurgulayan küreselleşme karşıtları da küreselleşme süreciyle 

birlikte birçok ülkede gelir dağılımının bozulmasının sıradan bir durum haline geldiğini 

vurgulamaktadırlar.  Bu yaklaşımda 30 yılı aşkın bir geçmişi bulunan neo liberal 

politikaların ve küreselleşmenin bu süreç içinde yoksulluğun azaltılması ve gelir 

dağılımının düzeltilmesi yönünde olumlu bir etkisinin görülmediği ileri sürülmektedir.  

Başta gıda maddeleri olmak üzere sübvansiyonlarda yapılan kesintilerin, sağlık ve 

eğitim alanlarında hükümetin sağladığı hizmetler karşılığında kullanıcılardan alınan 

ücretlerin artmasının yoksulların satın alma güçlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan 

neo-liberalizm karşıtları, bir çok ülkede sosyal yardımlardaki aşınma ve düşük ücretli 

bir istihdam yapısına dikkat çekmektedirler. (Johnston, 2007: 228-229) 

 

 

2.2. Küreselleşme ve Vergi Politikaları 

 

Dünya çapında  teknolojik, kültürel ve sosyal gelişmenin etkisiyle ve üretim 

faktörlerinin, özellikle sermayenin uluslararası dolaşım hızının artmasıyla birlikte 

küreselleşme süreci büyük bir hız kazanmıştır. Ulusal ekonomiler söz konusu 

olduğunda günümüzde herhangi bir ülkenin, dünya çapındaki gelişmeleri ve ilişkileri 

göz ardı edecek şekilde ekonomi politikaları uygulaması giderek imkansız hale gelmiş, 

küreselleşme süreci ulusal ekonomileri de büyük ölçüde belirler hale gelmiştir. 

Ülkelerin izledikleri ekonomi politikası seti içinde önemli bir yeri olan vergi 

politikalarının da bu süreçten etkilenmemesi düşünülemez. 

 

Uluslararası planda artan mal, hizmet, fikir, sermaye, emek ve teknoloji bütünleşmesi 

ve sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması bu alanlardaki dolaşım 

maliyetlerinin de önemli ölçüde azaltılmasını zorunlu kılmış, aynı zamanda ülkeler 
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arasındaki mal ve faktör fiyatları farklarının düşürülmesi yönünde de büyük bir 

ekonomik baskı oluşturmuştur. Bu süreçler ülkelerin izledikleri vergi politikalarının 

belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Mal ve hizmet hareketlerindeki sınırların kaldırılması sonucunda faktör fiyatlarındaki 

farklılığın yarattığı üretim maliyetlerindeki nispi avantajları kullanmak isteyen ülkeler 

arasında, dış yatırımları çekme amacı güden bir yarış başlatan küreselleşme süreci, vergi 

politikalarının da etkin bir şekilde kullanıldığı bir dönemin kapısını açmıştır. 

Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler neticesinde az 

gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük vergi oranları uygulamaya 

devam etmesi, gelişmiş ülkelerin hem kişisel gelir vergisi hem de kurumlar vergisi 

oranlarını daha aşağı seviyelere indirme yönünde kendilerini baskı altında 

hissetmelerine yol açmaktadır. Bu durumun en doğrudan sonucu ise, dolaylı vergilerin 

oranlarındaki sürekli artış olmaktadır. Daha fazla yatırım çekmek, dış ticaret avantajı 

sağlamak, ihracatı arttırmak, sermaye gelirleri üzerine vergi muafiyetleri getirmek gibi 

amaçlarla dolaysız vergilerin  azaltılması sonucunda bu tür gelirlerdeki azalma KDV 

gibi dolaylı vergilerde gözlenen hızlı bir artış, emek gelirlerinin vergisinin artırılması ya 

da sosyal güvenlik harcamalarının kısılması şeklinde sonuçlanmaktadır (Avi-Yonah, 

2000: 1575-1576, 1620).Bu durum ise gelir dağılımının bozulması yönünde süreğen bir 

etki yaratmaktadır. 

 

Küreselleşmeyle birlikte vergi rekabeti ülkelerin kaçınılmaz olarak uyguladıkları bir 

strateji halini almış, bir çok ülkede vergi politikalarının oluşturulmasında uluslararası 

rekabet öncelikli güdülerden biri haline gelmiştir. Küreselleşmeyle birlikte özellikle 

mali piyasalardaki akışkanlık, elektronik fon transferi teknolojisindeki gelişmeler ve 

kambiyo kontrolündeki gevşemeler sermayenin hareketliliğini artırmıştır. Bu hareketler 

üzerindeki vergi uygulamaları da giderek gevşemiş, sermaye çekmek için uygulanan 

mali serbestlik politikaları sermaye gelirleri üzerinden alınan vergi oranlarında indirim 

şeklinde ortaya çıkmıştır. 

 

Küreselleşmenin ülkelerin vergi politikaları ve sistemleri üzerinde nasıl bir etkide 

bulunduğu yönündeki araştırmalar, üç temel sonucu ortaya koymaktadır.   
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* Gelir ve servet vergilerinde vergilendirilen matrah, coğrafi olarak büyük bir 

hareket kazanmış, söz konusu akışkanlık nedeniyle ülkeler arasındaki vergi 

farklılıklarına daha duyarlı bir  sermaye kütlesi ortaya çıkmıştır. 

 

*Ülkelerin vergilendirme yetkilerinin sınırları giderek belirsizleşmektedir. Gerek 

ülkeler arasındaki ilişkiler açısından, gerekse de ulusal ekonomilerle sermaye 

hareketlerinin yöneticileri arasındaki ilişkilerde giderek artan belirsizlikler ortaya 

çıkmaktadır. Sermaye hareketlerini belirlemek ve vergilendirmek hem söz konusu 

faaliyetlerinin hacminin artmasından hem de niteliğinin değişmesinden ötürü giderek 

güçleşmektedir. 

* Küreselleşme süreci ulusal vergi yönetim kurumlarının yapılarında köklü 

değişimleri zorlamaktadır. Gelişen teknolojiler yeni matrah belirleme, tarh ve tahsilat 

yöntemlerinin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır (Owens, 1993: 22). 

 

Tüm bu gelişmeler sonucunda son 35 yılda başta OECD ülkeleri olmak üzere bir çok 

ülke gelir vergisi sistemlerini yeniden gözden geçirmiştir.  Yatırımların teşvik edilmesi 

ve adalet gibi kavramlarla yürütülen bu reform çalışmaları sonucunda hemen tüm 

ülkelerde gelir vergisi oranları düşürülmüş, vergi tabanı genişletilmiştir. Kapsamlı Gelir 

Vergilemesi (CIT Modeli-artan oranlı kapsamlı vergileme), İkili Gelir Vergilemesi 

(DIT Modeli-dilimli vergileme, sermaye ve emek gelirlerinin gelir türlerine göre farklı 

vergilenmesi), Tek Oranlı Tek Vergileme (Düz Oranlı Model) gibi gelir vergisi 

modelleri gündeme gelmiş ve geliştirilmiştir (Çelikkaya, 2014, 143-176).  

Türkiye de bu gelişmelere paralel şekilde 2006 yılından bu yana beyan esasından 

vazgeçmiş ve  sermaye gelirlerini stopaj olarak vergilendirmeye başlamıştır. Ancak 

mükelleflerden elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna tutulmuş, 

böylece sermaye gelirlerinin vergi yükü önemli ölçüde düşürülmüştür. “Emek gelirleri 

ise, en yüksek marjinal vergi oranları düşürülmekle birlikte, artan oranlı tarifeye göre 

vergilendirilmeye devam etmektedir. Bütün bunlara paralel olarak kurumlar vergisinin 

oranı uluslararası alanda artan rekabet baskısı karşısında %20’ye indirilmiş ve yatırım 

indirimi uygulaması yürürlükten kaldırmıştır. (Çelikkaya, 2014, 173) Bu vergi rekabet 

baskısı ise uluslararası sermaye hareketlerinin önemli bir bileşenidir.  
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2.3. Türkiye’de  Uluslararası Vergi Rekabeti 

Vergi rekabeti, bir ülkenin ulusal ekonomisini ve refahını arttırmak ve/veya yabancı 

sermaye çekebilmek için vergi sisteminde yaptığı düzenlemeler çerçevesinde vergi 

yükünü düşürme çabasıdır. Küreselleşme süreci tüm dünyada vergi rekabetini çok 

önemli bir mali enstrüman haline getirmiş, Türkiye’de de vergi politikalarını ciddi bir 

şekilde etkilemiştir. Gelir dağılımı teorisi açısından bakıldığında vergi rekabetinin 

toplumun refah düzeyini arttırmak ve gelir dağılımı düzeltmek amacıyla kullanılması 

yararlı vergi rekabeti, salt yabancı sermaye çekebilmek amacıyla uluslararası düzeyde 

sermaye hareketlerinin yönünü değiştirmek amacıyla gayrimeşru rekabet araçlarının 

kullanılması ve özellikle vergi yapısının değiştirilmesi sonucunda gelir dağılımının 

bozulmasına yol açması ise zararlı vergi rekabeti olarak iki başlıkta ele alınabilir. 

Türkiye’de 2000’li yıllarda gerçekleşen vergi rekabeti amaçlı düzenlemeler birkaç 

başlıkta ele alınabilir. Bunlar vergi oranlarında indirimler, serbest bölge istisna ve 

muafiyetleri, ARGE faaliyetlerindeki istisnalar, taşınmazlar ve iştirak hisselerine dair 

muafiyetler  olarak sıralanabilir ancak en önemli ve gelir düzeylerinde değişiklik 

yaratan düzenlemeler vergi oranlarındaki indirimlerdir. 

1998 yılındaki kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almayı hedefleyen vergi oranı 

indirimleri sayılmazsa, son 25 yıldaki en önemli vergi indirimi uygulaması 2006 

yılındaki 5479 sayılı kanunla yatırım indirimi uygulamasının kaldırılması ve gelir 

vergisi oranlarında genel bir indirim sağlanmasıdır.  Uluslararası vergi uygulamalarıyla 

uyum sağlamak amacıyla yapılan bu vergi indirimi kampanyası sonucunda kurumlar 

vergisi oranı yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmiş, kanun gerekçesinde yabancı 

sermayeyi çekmeyi amaçladığı ilan edilen bu düzenlemede dar mükellef kişi ve 

kurumlar için tevkifat oranı da % 0 olarak vergi rekabeti amacıyla özendirici bir şekilde 

düzenlenmiştir.  (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1215m.htm  

Er.Tar: 7.11.2016) 

Öte yandan 1980 yılında yüzde 50 seviyesindeki kurumlar vergisi oranı 1990’larda 

yüzde 45’ler seviyesine, günümüzde de yüzde 20 seviyesinde uygulanmakta, aynı 

dönemde OECD ülkelerinde kurumlar vergisinin düşüşü ortalama 17 puan  

seviyesindeyken Türkiye’de 30 puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yaptığı 
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indirimin büyük bir çoğunluğu gelişmiş ülkelerden oluşan OECD ülkeleri ortalamasının 

oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Ülkemizde yapılan bu indirimler; gerek yurt 

içinde şahıs işletmelerin kurumsallaşarak yabancı ortaklarla çalışabileceklerin bir 

ortamın oluşmasına hizmet etmiş, gerekse de yurtdışındaki kurumların Türkiye’yi tercih 

eder hale gelmesine katkı sağlamıştır. 

Aynı durum gelir vergisi oranları söz konusu olduğunda da izlenebilmektedir. “Gelir 

vergisi oranlarındaki düşüş OECD ülkeleri için ortalama 28 puan olmaktayken, 

Türkiye’de 40 puanlık bir düşüş izlenmiştir, Gelir vergisi 2009 yılından itibaren yüzde 

35 seviyesinde uygulanmaktadır. Tüm bunlar Türkiye’nin diğer ülkelere karşı aktif bir 

vergi rekabeti uyguladığını açık bir biçimde göstermektedir.” (Armağan ve İçmen, 

2012, 159) 

Bu ve benzeri vergi rekabeti düzenlemeleri kuşkusuz gelir dağılımı üzerinde önemli 

etkilere sahip olmaktadır. Vergi rekabeti amaçlı düzenlemeler, 

- Sermaye akımlarının yön değiştirmesine ve finansal ve yatırım amaçlı sermayenin 

uygun vergi ikliminin bulunduğu ülke ve piyasalara yönelmesine neden olmakta, 

- Hareket eden sermayenin daha az vergilendiği, ancak iş süreçleri daha kolay 

kontrol edilebilen çalışan kesimlerin vergilendirildiği, vergi yükünün adil olmayan bir 

şekilde paylaşıldığı bir vergi sisteminin oluşmasına yol açmakta, 

- İmalat ve hizmet sektörleri başta olmak üzere pek çok branşta kayıt dışı çalışmanın 

yaygınlaşması ve vergi tabanını daralmasına etkide bulunmakta, 

- Kamu harcamalarının oransal miktarının sermaye bileşimi yoğun alanlara ve faiz vb. 

ödemelerine doğru kaymasına, vergi almak yerine borçlanmaya odaklanan bir kamu 

maliyesi rejiminin gelişmesine neden olmaktadır.  Bu çalışmanın başlangıç tarihini 

oluşturan 2000 yılı için yapılan bir araştırmada“2000 yılı bütçesinin %44'ünün, vergi 

gelirlerinin ise %78'inin faiz ödemelerine ayrılmış olduğunu gösteriyor, 2001 yılında ise 

bu oranların sırasıyla %55 ve %115 düzeylerine yükselmesi” bekleniyordu (Oyan, 

2004: 65). 
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Türkiye’de son 25 yılda izlenen vergi rekabeti uygulamalarının ve vergi politikalarının 

gelir dağılımıyla ilişkisini ve çeşitli sonuçlarını görebilmek için bu sürece biraz daha 

yakından bakalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 19		

III. VERGİ POLİTİKALARI ve GELİR DAĞILIMI 

Vergi politikalarının gelir dağılımı üzerindeki doğrudan etkileri esas olarak bütçeler 

ve bütçe açıklarının nasıl finanse edildiğiyle yakından ilgili bir konudur. Bütçe 

açıklarının gelir dağılımı üzerindeki etkisi ise, temelde bütçenin gelir ve giderlerine 

bağlıdır. Bütçenin açık vermesi vergi gelirlerinin yeterli olmaması ya da kamu 

harcamaların yüksek oluşu nedeniyle oluşmaktadır. 

Devletlerin ve hükümetlerin izledikleri ekonomi politikaları, kamu harcamaları, 

bütçe dengesi ve vergi politikası uygulamaları gelir dağılımı üzerinde dolaylı ya da 

doğrudan etkide bulunmaktadır. Örneğin İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiş 

kapitalist ülkelerde uygulanan Keynesçi ekonomi politikaları ya da azgelişmiş 

ülkelerdeki ithal ikameci sanayileşme stratejileri vergi politikaları bakımından gelir 

dağılımını yaygın bir şekilde etkilemiştir. Sosyal hizmetler alanının genişletilmesi, 

kamu istihdamının arttırılması, emek gücünün bakım ve yeniden üretimini sağlayacak 

(sağlık sosyal güvenlik vb.) sektörlerin desteklenmesi, üst gelir gruplarının artan oranlı 

vergiler yoluyla vergilendirilmesi gibi “refah devleti” uygulamaları alt gelir gruplarının 

korunması bakımından önemli olumlu sonuçlar doğurmuştur. Gelirin yeniden dağıtımını 

temel faaliyet alanı olarak gören refah devleti uygulamaları, yüksek ve artan oranlı gelir 

vergisi düzenlemeleri, istihdamı ve iç pazara yönelik üretimi destekleyen ithalat 

vergileriyle öne çıkmıştır. 

Ancak devletlerin iktisadi varlıklarının büyümesi ve kamu harcamalarının artışının 

“ortaya çıkardığı yeni sorunlar-kronik bütçe açıkları, enflasyon, vergi yükü- iktisatçıları 

yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. Bu çözüm arayışları.. müdahaleci devletten, sınırlı 

devlete geçiş olarak adlandırılabilecek liberalizmin yeni halini” (Aktan, 1995:4) 

doğurmuş,1980’lerden itibaren gündemde olan bu neo-liberal politikalar da vergi 

gelirleri ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi deyim yerindeyse yeniden tanımlamıştır. 

Neo-liberal serbest piyasa ekonomisi koşullarında sermaye üzerinden alınan vergilerin 

düşürülmesi sonucunda, KDV örneğinde olduğu gibi harcamaların ve ücretlerin 

vergilendirilmesi yoluna daha fazla gidilmiş, bu gelişme de gelir bölüşümü üzerinde 

olumsuz etkiler doğurmuştur. (Kazgan, 2002: 235) 
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Aynı zamanda yabancı sermayenin ve sıcak paranın kendi ülkesine gelmesini 

amaçlayan hükümetler, sermaye hareketleri üzerindeki vergileri düşürme yoluna 

giderek ciddi vergi rekabeti uygulamalarına da imza atmıştır. Tüm bunlar ekonomi ve 

vergi politikalarının gelir bölüşümü üzerindeki etkileriyle doğrudan ilgilidir. Vergi 

verenler yüksek gelir grubunda yer alıyorlarsa ve bu vergi grubunun ödeme oranlarında 

bir azalma söz konusu ise düşük gelirlilerden yüksek gelirlilere doğru bir gelir transferi 

gerçekleşir. Aynı şekilde bütçe harcamaları sosyal güvenlik, sağlık, personel giderleri, 

kamu yatırımları gibi amaçlar için kullanılıyorsa da gelir dağılımında düzelmeler ortaya 

çıkar. Dünya deneyimi bütçe giderleri içinde faiz ödemelerinin oransal yüksekliğinin de 

gelir dağılımını bozucu etkileri olduğunu göstermektedir. Örneğin Türkiye’de 1980 

sonrasında “vergi gelirlerinin GSMH’ de ki payının düşürülerek, bunun yerine  iç 

borçlanmanın ikame edilmesi, bu sebeple artan kamu borçlanmaları, reel faizleri 

artırmıştır ... Faizlerin serbest bırakılması ile hızla yükselen faiz oranları, kredi faizlerini 

de yükseltmiştir. Faizlerin serbest bırakılması olayı, toplumdaki gelir ve servet 

dağılımını önemli ölçüde bozmuş ve belli kesimler yararına servet yoğunlaşmasını ve 

ekonomik tekelleşmeyi arttırmıştır.” (Güçlü ve Bilen, 1995: 166-167) 

Türkiye’de vergi gelirlerinin önemli bir kısmı halen dolaylı vergilerden elde 

edilmekte ve bu vergileri ödeyenlerin önemli bir kısmının orta ve alt gelir grubundaki 

bireyler olduğu bilinmektedir. Tüm bu nedenlerle günümüzde gelir dağılımı adaletinin 

sağlanmasında vergi politikaları büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü “belli bir 

hizmetten doğrudan yaralanma karşılığı olmayan vergiler, kamusal mal ve hizmet 

üretimi için yapılan giderlere ortak katılım payını ifade etmektedir. Bu bağlamda vergi 

politikasının amacı, harcama politikası önlemleri ile yeterli düzeyde 

gerçekleştirilemeyen gelir ve servetin ekonomik yönden güçsüz olanların lehine 

istenilen düzeyde dağılımını sağlamaktır” (Öztürk, 2012: 441). 

Bir ülke ya da bölgedeki gelir dağılımının durumunu görmek ya da vergi 

politikalarının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini test etmek için kullanılan en yaygın 

teknik ise Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısıdır. 

Bir ekonomide vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkilerini tespit etmek için 

genellikle Lorenz Eğrisi kullanılmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizliği veya herhangi 
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bir eşitsiz dağılımı belirlemek üzere geliştirilen ve en yaygın olarak kullanılan 

ölçülerden birisi Amerikalı iktisatçı Max Lorenz’in önerdiği Lorenz Eğrisi, gelirin 

yüzde olarak paylaşımını ifade eder. 

 

Şekil-1. Lorenz Eğrisi ve Gelir Dağılımı Fonksiyonu 

 

Kaynak: (Şener, 1996: 20) 

 

Şekil-1’de yatay ekseninde yüzde 20’lik gruplara bölünmüş halde nüfus, dikey 

ekseninde ise bu nüfusun geliri mutlak eşitlik içinde paylaştığı durumda ettiği geliri 

kümülatif olarak belirten yüzde 20’lik bölünmeler işaretlenmiştir. Şekilde toplam gelirin 

mutlak olarak eşit paylaşıldığı durum 00' doğrusudur ve bu doğruya mutlak eşitlik 

doğrusu adı verilir. Eğri üzerindeki A noktası, ailelerin yarısının ulusal gelirin yarısını 

aldığını göstermekte, gelirin tamamen eşitsiz bir biçimde dağıtıldığı durumu ise, 0D0' 

dik kenarları gösterir. Bu ilişkilere göre, bir toplumdaki mevcut gelir dağılımını 

gösteren (B) Lorenz Eğrisi, her iki uç gelir dağılımı arasında kalmaktadır. Bu eğri (D) 
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noktasına yaklaşıkça gelir dağılımı bozulurken, 00' ‘ye yaklaştıkça gelir dağılımı 

giderek düzelmektedir (Şener, 1996:20). 

 

Lorenz eğrisi genellikle iki yıllık değişmeleri gösterecek şekilde iki yıllık eğrilerin  

durumuna işaret edecek şekilde hazırlanır. Grafiğin TÜİK tarafından Türkiye için 2014 

yılında uygulanmış versiyonu Şekil-2.’de görülmektedir. 

 

 

Şekil-2. Türkiye’de eşdeğer hane halkı kullanılabilir gelirlerin Lorenz eğrisi, 2012-

2013 

 

Kaynak: TÜİK, 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083 
(Erişim Tarihi:30.11.2016:19.05) 

 

 

Buna göre vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkilerini bulmak için vergi öncesi 

Lorenz eğrisinin alanı ile vergi sonrası Lorenz eğrisi alanı birbirine oranlanır. “Vergi 
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sonrası alan büyük ise vergiler sonrasında gelir dağılımı olumlu, küçük ise olumsuz 

şekilde etkilendiği ortaya çıkar.Eğer oranda herhangi bir değişiklik yok ise bu durumda 

gelir dağılımında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş demektir” (Ulusoy, 2007: 

320). 

 

Gini Katsayısı, mutlak eşitlik doğrusu ile Lorenz Eğrisi arasında kalan alanın, mutlak 

eşitlik doğrusu altında kalan üçgenin alanına oranıdır. Gini Katsayısı 0-1 arası değer 

alır.Lorenz eğrisine bağlı ve eğri ile köşegen arasında kalan alanın, köşegenin altında 

kalan toplam alan oranına eşittir. Bu oran büyüdükçe, dağılımdaki eşitsizlik artıyor 

demektir. Gini ölçüsü "0 ile 1" arasında değişir. Eğer toplumda gelir dağılımı yüzde yüz 

eşit ise, Gini katsayısı sıfır olur.  Toplumdaki gelirleri yalnız bir kişi almışsa, Gini 

katsayısı "1" e eşit olmaktadır.1'e yaklaşması eşitsizliğin arttığını, 0'a yaklaşması 

azaldığını gösterir. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gini Katsayısı’nın hesaplanmasında Şekil-3’deki 

formülü kullanmaktadır. 

 

Şekil-3. Gini Katsayısı Formülü 

 

Kaynak:(TÜİK,2016)http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/GYKA_2011/turkce/metaver

i/tanim/gelir-daggiiliimii-essitsizlik-oelccuetleri/index.html Erişim Tarihi: 30.11.2016, 

18.44) 
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Bu formülün kullanıldığı ve TÜİK tarafından yapılan Gelir ve Yaşam Koşulları 

Araştırması’nın 2015 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de Gini katsayısı bir önceki yıla 

göre 0,006 puan artarak 0,397’ye yükselmiş durumdadır. Bu durum gelir eşitsizliğinin 

bir önceki yıla göre arttığını göstermektedir. (TÜİK, 2016) 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde göreceğimiz gibi vergi politikalarında dolaylı 

vergilerin ağırlığının artması, marjinal tüketim eğilimi yüksek düşük gelirli kesimler 

aleyhine ortam hazırlamaktadır. Girişimcilere verilen istisna ve muafiyetlerin çokluğu 

bu kesim lehine sonuçlar doğurmaktadır. Gini katsayısı da gelir grupları arasındaki 

geçişlere hassas bir formül olduğu için bu noktada da aydınlatıcı olmaktadır.  

Yaygın olarak kullanılmamakla birlikte diğer eşitsizlik ölçüm araçları da Atkinson 

Eşitsizlik Ölçüsü ve Kuznets Katsayısıdır. (Şerbetçi, 2015: 105-107) 

Günümüzde gelir dağılımını belirleyen en önemli faktörlerden biri vergilerin 

kimlerden alınmakta olduğu ve bu kaynakların hangi noktalarda harcanmakta 

olduğudur. “Menkul sermaye kazançlarının yeterince vergilendirilmediği, tarım ve 

işgücü gelirlerinin tamamına yakınının vergilendirildiği dolayısıyla vergi adaletinin 

sağlanamadığı koşullarda gelir dağılımı adaleti de sağlanamamaktadır.”(Öztürk, 2012: 

442).O halde Türkiye’nin en ciddi sorunlarından biri olmaya devam eden vergi 

politikalarının gelir dağılımıyla sorunlu ilişkilerine biraz daha yakından bakmak 

gereklidir... 

Vergilerin gelir dağılımı üzerine olan etkilerinden söz edildiğinde gelir dağılımını en 

çok etkileyen vergi türleri olarak gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden 

alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler başat rol oynamaktadır. 

 

3.1 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Gelir 

Dağılımı 

Devletin ve devletleri yöneten hükümetlerin ana amaçlarından biri kuşkusuz sosyal 

adalet, sosyal devlet ve toplumsal eşitlik öncelikleriyle hareket etmektir. Bu nedenle 

Türkiye’de olduğu gibi birçok devletin anayasasında ve hükümetlerin programlarında 
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bu kavramlar birer ilke düzeyinden uygulama kararlarına kadar uzanan bir yelpazede 

yer bulurlar. Birçok hükümet açısından da bir toplumun elde ettiği toplam gelirin, tüm 

kesimler arasında adil bir şekilde paylaşılması için gereken yasal düzenlemelerin 

yapılması ve bu düzenlemelerin uygulanması da öncelikli yer bulur. Vergi sistemleri de 

gelirin adaletli paylaşımını sağlama amacıyla düzenlenir, az kazananlardan az, çok 

kazananlardan çok vergi almayı hedefleyen artan oranlı düzenlemeler yapılır.  Gelir 

üzerinden alınan vergileri bu bakımdan her toplumda gelir dağılımını adaletli bir şekilde 

dağıtmak için en önemli mekanizmalardan biridir. 

 

Gelir üzerinden alınan vergilerin en önemlisi gelir vergisidir. Gelir vergisi söz 

konusu olduğunda “düşük gelir grupları daha az vergi öderken, gelir düzeyi yükseldikçe 

daha yüksek oranda vergi ödendiğinden, vergi sonrası gelirin düşük vergi grupları 

lehine düzelmesi beklenir” (Pınar, 2006: 299) ve gelir dağılımını düzeltici bir etkisi 

olması düşünülür. 

 

Her tür geliri, kazancı, iradı kapsaması itibarıyla genel bir vergi olan gelir vergisi, 

her ne kadar teoride bu niteliği taşısa da uygulamada sık sık bu durumun uzağına 

düşülür. Çeşitli gerekçelerle kimi sektörlerin (tarım vb.), kimi bölgelerin (kalkınmada 

öncelikli bölge vb.), kimi istisnaların gündeme geldiği gelir vergisi uygulamalarında 

böylelikle genellik ilkesi zedelenirken, vergi kayıp ve kaçakları da ciddi bir ekonomik 

sorun oluşturur. Diğer yandan sermaye birikimi yetersizliği sorunu yaşanan birçok 

azgelişmiş ülkede artan oranlı vergi uygulamalarından sık sık imtina edilir. Gelir 

vergisinin en üst limitinde indirimler söz konusu olur. “Ülkemizde, 1980’li yılları n 

başlangıcında en üst gelir vergisi oranı  %75’lerden zamanla, özellikle 2000 yıllardan 

sonra sürekli biçimde düşürülerek 2006 yılından günümüze kadar en üst oran %35’e ve 

dilim sayısı  dörde indirilmiş tir. OECD ülkelerinde uygulanan en yüksek kişisel gelir 

vergisi dilimi oranı  1980- 2009 yılları  itibariyle incelendiğinde; OECD ülkeleri 

ortalaması  %67’den %39 seviyelerine çekilmiştir. Türkiye açısından bu oran değişimi; 

1980 yılında %75’ten 1990’lı  yıllarda önce %50’ye sonraki yıllarda sürekli bir 

indirimle %35’ekadar düşürülmüştür.” (Armağan ve İçmen, 2012, 158)Aynı  oranda 

günümüzde de uygulanmaktadır. 
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Tablo I. Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye- Gelir Vergisi Oranları (1980-2009) 

 

Ülkeler   1980  1985  1990  1995  2000  2005  2009  1980-2009 
Değişim 
 

Avustralya   62  60  49  47 47   47  45  -17 
Kanada   64  57  49  49  48   44  29  -35 
Finlandiya   68  67  60  57 54  53  49  -19 
Fransa   60  65  60  62 61  56  40  -20 
Almanya   65  65  53  57  56  44  45  -20 
Yunanistan  60  63  50  45  43  40 40  -20 
İtalya    72  81  66  67  51  44  43  -29 
Japonya   75  70  65  65  50  50  50  -25 
Meksika   55  55  40  35  40  30  28  -27 
İspanya   66  66  56  56  56  48  43  -23 
İsviçre   38  40  38  37  36  34  40  2 
Türkiye  75  63  50  55  45  40  35  -40 
İngiltere   83  60  40  40  40  40 40  -43 
ABD    70  50  33  40  40  35  35  -35 
OECD Ülkeleri 
Ortalaması   67  63  52  49  46  42  39  -28 
Kaynak:  CATO Institute, International TaxCompetition, 2009  (www.gib.gov.tr/index.php?id=460 
Erişim Tarihi:22.11.216) 
 

 

OECD ülkelerini kapsayan bir araştırma kapsamında Türkiye 1995-2014 yılları 

arasında GSYH içindeki vergi oranının değişiminde ilk sırayı almaktadır. (bkz.Tablo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 27		

 

Tablo 2. OECD Ülkelerinde GSYH içinde Vergi Payının Değişimi 1995-2014

 
Kaynak: OECD, 2016a, TaxRevenueStatistics 2016, TaxRevenueTrends, 1965-2015 
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Tablo I.’den de görülebileceği gibi Türkiye’de kişisel gelir vergisi oranlarının 25 

yıllık bir süreçte yüzde 75’ler seviyesinden yüzde 35’lere çekilmesi uluslararası vergi 

rekabeti bakımından olumlu sonuçlar doğursa da, Tablo 2’den görülen büyük değişim 

vergi adaleti bakımından sorunlar yaratmıştır. Halihazırda sermaye birikimi sorunları 

yaşayan gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de bu durum gelişmiş ülkelerin aksine 

vergi adaleti ve gelir dağılımı bakımından yeterli önlemlerin alınmadığı koşullarda 

gerçekleştirilmiş, kısa sayılabilecek bir dönemde yüzde 40 seviyesindeki oran 

gerilemesi sonucunda, bütüncül ve genel bir vergi olma niteliğini yitiren gelir vergisi, 

esas olarak ücretlerden toplanan bir vergi niteliği kazanmıştır. Bu dönemde önemi artan 

faiz türü gelirlerin büyük bölümünün vergiden muaf olması, bazı yıllarda şirketlere 

teşvik amacıyla vergi indirimi yapılması nedeniyle kurumlar vergisinde aşınmalar 

olmuştur. Önemli bir kontrol uygulaması olarak kullanılan Servet Beyannamesi 

uygulamasının da 1984 yılında kaldırılması bu gelişmelere eşlik etmiş “Türk vergi 

sistemi gelir vergisine giderek artan ölçüde bordro kesintisiyle katılan ücretlilerin ve 

tüketicilerin katkılarına dayanır bir hal almıştır. Sermaye sınıflarının lehine olan bu 

yaklaşım vergi hasılatının milli gelir içindeki payını azaltmıştır” (Boratav, 2004:154-

155). 

Vergi adaletinin en önemli boyutu kuşkusuz ekonomik yönden güçsüz olanların 

korunmasıdır. Ödeme gücüne göre vergilendirme, bir bakımdan vergi yükünün adil 

paylaşımını, diğer yandan da gelir dağılımının adaletli olarak gerçekleşmesine hizmet 

eder. Gelir vergisinin ödeme gücüne göre alınmasında kullanılan teknikler ise en az 

geçim indirimi, ayırma ilkesi ve artan oranlılık olarak bilinmektedir. En az geçim 

indirimi ödeme gücü olmayan kesimlerden, ücretli ve asgari ücretlilerin gelirlerinin 

vergi dışı bırakılmasını ifade eder.  Ayırma ilkesi, ikili vergi sistemleri olarak emek ve 

sermaye gelirlerinin farklı oranlarda ve düşük gelirler lehine vergilendirilmesi şeklinde 

gerçekleştirilir. Artan oranlılık ise vergi matrahı, yani vergiye konu olan gelir düzeyinin 

arttıkça daha yüksek oranlarda vergilendirilmesini ve vergi adaletinin sağlanmasını 

öngörür. Türkiye’de 1986 yılında kaldırılan en az geçim indirimi uygulaması sadece 

ücretliler için kullanılmak üzere 2011 yılında “asgari geçim indirimi” başlığıyla yeniden 

uygulamaya koyulmuştur.  
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Görüldüğü gibi gelir vergisinin gelir dağılımı yönündeki etkisi gerçekte kimin 

tarafından hangi oranda ödendiğiyle yakından ilgilidir. Verginin etkinliği, ödemesi 

gereken kişiden ya da kurumdan en adil oranda alınmasıyla ilgilidir. Gelir Vergisi’nin 

yanı sıra Kurumlar Vergisi de gelir dağılımı üzerinde etkili bir gelir vergisi türüdür. 

Türkiye’de kanunla sayılan sermaye şirketleri, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve 

vakıf işletmeleri ve kooperatiflerle bunların iş ortaklarından alınan kurumlar vergisinin 

gelir dağılımı üzerindeki etkisi esas olarak bu kurumların ortakları olan üst gelir 

gruplarına ait kişiler tarafından ödenmesine ve zor yansıtılabilmesine dayanmaktadır. 

Azgelişmiş ülkelerde kurumlar vergisi oranları, toplam vergi gelirleri içinde önemsiz 

sayılabilecek ölçüde az olmakta, gelişmiş ülkelerde kişisel beyannameyle vergi toplama 

ve denetim uygulamaları nedeniyle gelir vergisi öne çıkmakta, ancak gelişmekte olan 

ülkeler açısından kurumlar vergisi önem taşımaktadır. Dolayısıyla “gelişmiş ülkelerde 

dolaysız vergiler içinde kişisel gelir vergisi ağırlıkta iken gelişmekte olan ülkelerde 

kurumlar vergisi daha ağırlıklıdır.” (Terzi, 1997: 43).Bunun nedeni verginin zor 

yansıtılabilir bir vergi olmasına dayanmaktadır. 

 

Türkiye’de 2006-2013 yıllarında bütçe gelirlerinin %6,82-%9,19 arasındaki oranlarını 

temsil eden kurumlar vergisi bu vergiler yoluyla GSYH’ nın da %1,64-%2,25’lük 

bölümünü bütçeye dahil etmektedir. (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=271.) 

 

 

3.2 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler ve Gelir Dağılımı 

 

Harcamalar üzerinden alınan ve gelir dağılımı üzerinde etkide bulunan temel vergi 

kalemleri Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi’dir. Bu vergiler temel olarak 

mal ve hizmet satın alımı sırasında ödenen yani tüketiciden alınan vergilerdir. Gelir 

durumları bakımından incelendiğinde bu vergilerin mal ve hizmetlere yansıtılması eşit 

olduğundan düşük ya da yüksek gelir grupları aynı vergileri ödemekte, böylece gelir 

dağılımını ve vergi adaletini zedeleyen bir durum oluşmaktadır. 
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Bu vergilerin ve özellikle Katma Değer Vergisi’nin bir ülkenin toplam vergi hasılası 

içindeki durumları o ülkenin vergi adaleti bakımından ne düzeyde olduğunu göstermesi 

bakımından anlamlıdır. Türkiye’de tüketim vergilerinden “Katma Değer Vergisi'nin 

1985 yılında kabulü ile birlikte Türkiye vergi sistemi tamamen tüketicilerin katkılarına 

dayanır bir hal almıştır ve gelir vergisinde çalışan ücretlinin bordro kesintisi ile birlikte 

işveren lehine bir yapı kazanmıştır. Türk vergi sistemi, gelir vergisine giderek artan 

ölçüde bordro kesintisiyle katılan ücretlilerin ve tüketicilerin katkılarına dayanır bir hal 

almıştır.” (Boratav 2004:154). 

 

Gerçekten de günümüzde Katma Değer Vergisi’nin genel bütçe gelirleri içindeki 

payı geçen yıllar boyunca artış göstermiştir. Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1985 

yılında %24.8 olan Genel Bütçe Gelirleri içindeki KDV payı, 1990’da %27.2, 2000 

yılında %31.6, 2005’te %32.1, 2015’te %33.1’e ulaşmıştır (GİB, 2016a). Gelir, 

Kurumlar ve Katma Değer Vergisinin bütçe gelirleri içindeki toplam payının %63.7 

olduğu düşünüldüğünde, bu miktarın yarısından fazlasının KDV gelirleri olduğu 

görülecektir. (GİB, 2016b) 

 

2003 yılından itibaren uygulanan Özel Tüketim Vergisi de vergilendirme yoluyla 

gelir dağılımının etkilenmesinde rolü olan, kimi mallara uygulanan farklı oranlı 

vergilerden oluşmaktadır. ÖTV’ den daha önce uygulamasına başlanan akaryakıt 

vergisinin de ÖTV uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsamına alındığı 

ÖTV, her ne kadar lüks kabul edilen mallar için uygulanması planlanan ve bu çerçevede 

gelir dağılımını düzeltici etkisi olacak bir vergi türü olarak düşünülse de zaman içinde 

iletişim, akaryakıt, tütün ürünleri gibi yaygın kullanımı olan mamul mallara ya da 

yaygın hizmetlere de genişletilmiştir. 

 

Bu gruptaki harcama vergileri tüketim konusu olan lüks malların vergilendirilerek 

gelirin üst gelir gruplarından diğer gruplara transferi amacıyla kullanılabilecek ve gelir 

dağılımını olumlu yönde etkileyebilecek bir vergi grubudur.  

 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler esas olarak bir toplumdaki düşük gelir grupları 

aleyhine çalışan vergilerdir. “Yoksullar aleyhine etkileri bilinen bu vergilerin 
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Türkiye’deki toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %60 civarındadır ve içerisinde 

yoksullar lehine olabileceği düşünülen çok az uygulama vardır.... Yapılan 

hesaplamalara göre en alt gelir grubu içinde yer alan bir aile yıllık harcamasının 

%14,14’ü oranında dolaylı vergi öderken, orta gelir grubundaki bir aile %16,35 

oranında, en üst gelir grubundaki bir aile ise %17,83 oranından dolaylı vergi 

ödemektedir (Yıldız, 2016: 99). 

 

 

3.3 Servet Üzerinden Alınan Vergiler ve Gelir Dağılımı 

 

Servet üzerinden alınan vergiler mali literatürde açık ve net bir şekilde tanımlanmış 

vergiler değildir. Geçmişteki mali sistemler içinde geniş ve önemli bir yere sahip olan 

servet vergilerinin yerini günümüzde gelir ve gider vergileri almakla birlikte halen etkin 

bir şekilde kullanılan veraset ve intikal, emlak ve motorlu taşıtlar vergileri servet 

vergileri sınıfındadır.  

 

Servet vergilerinin günümüzde maliye teorisi kapsamında iki temel fonksiyonu 

olduğu düşünülmektedir: 

• Vergi adaletini sağlamak, gelir ve harcamalar dışında serveti de vergilendirmek, 

• Servet vergilerini bir kontrol aracı olarak kullanmak. Servet vergileri bu amaç 

çerçevesinde esas olarak modern gelir vergilerinin kontrolünü sağlamak için 

kullanılmaktadır. (Tuncer, 2012: 157) 

 

Servetin dağılımı tüketiciler arasında gelir dağılımına etkide bulunduğu için, toplam 

nüfusun gelir dağılımı üzerinde etkide bulunur. Çünkü, servet gelirleri nüfusun çok 

küçük bir kısmının elinde bulunan bir gelir türüdür. Bu bakımdan servetin toplumda 

daha eşit dağılımı, kimi ellerde artarak toplanmasının engellenmesi servet vergileri 

yoluyla sağlanır. 

 

Veraset ve intikal vergileri servet dağılımının yeniden düzenlenmesi, dengelenmesi, 

servetin belirli ellerde birikmesinin engellenmesi ve gelir eşitliği sağlanması 

bakımından işlev görürler.  
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Emlak vergileri ise arazi, bina gibi taşınmazların maliklerinden alınan, yine veraset 

vergileri gibi istisna ve muafiyetler sınırlı tutulduğu takdirde gelir dağılımı üzerinde 

olumlu rol oynayan vergi türleridir. Bu vergilerin düşük ya da yüksek tutulması, 

muafiyetlerin yaygın olup olmaması bir ülkedeki gelir dağılımı üzerindeki olumlu ya da 

olumsuz etkileri üzerinde belirleyicidir.  

 

Menkul mallar olan motorlu taşıtlar üzerinden alınan Motorlu Taşıtlar Vergileri de bir 

diğer mülkiyet vergisidir. Kayıp ve kaçak oranının sıfıra yakın bir vergi türü olmasına 

rağmen Türkiye’de toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 1,4 civarındadır. 

(gib.gov.tr, 2016c)  
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IV. TÜRKİYE’DEKİ VERGİ POLİTİKALARININ GELİR DAĞILIMI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 1990-2015 

 

Türkiye’de 1980'li yıllardan itibaren izlenen vergi politikalarının gelir dağılımı 

üzerinde olumsuz etkileri olduğu genel kabul gören bir görüştür.  Bu görüşün temel 

dayanaklarından ilki, “vergi gelirlerinin GSYH’ deki payının düşürülerek, bunun yerine 

iç ve dış borçlanmanın ikame edilmesidir” (Güçlü ve Bilen, 1995: 166-167) GSYH 

içinde vergilerin payına ait oranlardan da izlenebilecek bu gelişme süreci içinde  1981 

yılında vergi payı yüzde 18,2 iken, aynı oran 1988'de yüzde 13,8'e düşmüş, iç borçların 

payı ise yüzde 1,3’ten 3,7 'ye yükselmiştir. Dolayısıyla artan faizler ve faiz gelirleri 

karşısında düşen yatırımlar ve istihdam gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen makro 

ekonomik gelişmelerdir. 

 

Daha önceki bölümlerde gösterdiğimiz gibi dolaylı vergilerin toplam vergi hasılatı 

içindeki oranının yükselmesi de gelir dağılımının bozulduğunun ikinci önemli 

göstergesidir. Toplam vergi hasılatı içinde 1981’deki yüzde 35,5 olan dolaylı vergi 

oranının 1988’de yüzde 53,4'e yükselmesi vergi tahsilatının hızlı bir şekilde dolaylı 

vergilere kayması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ücretli kesimin gelir vergisindeki 

payının 1987 'de yüzde 38,2 'den1989 'da yüzde 54'e yükselmiş olmasında şaşırtıcı bir 

yan yoktur. Ücret dışı  kesimin gelir vergisi payı da aynı  yıllarda yüzde 61.8’den, 

yüzde 45,1 'e gerilemiştir. (Güçlü ve Bilen, 1995: 171) 

 

2016 yılına geldiğimizde ise son 5 yılın genel bütçe gelirleri tahsilat dağılımı 

tablolarında dolaysız vergilerin payı ortalama yüzde 35, dolaylı vergilerin payı ise 

yüzde 65 seviyesine yükselmiş bulunmaktadır.(Armağan ve İçmen, 2012, 161) 

 

1990’lı yıllardan itibaren aradan geçen 25 yıllık Türkiye’de gelir dağılımına ve vergi-

gelir dağılımı ilişkisinin olumsuz yönde geliştiğinin en basit göstergesi olan bu 

rakamları değerlendirmeden önce bu süreçteki gelişmelere biraz daha yakından bakalım. 
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4.1 Türkiye’de Gelir Dağılımı 

 

Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğu ve gelir eşitsizliği sorunu uzun yıllardan bu 

yana devam eden bir sorundur. Cumhuriyetin kurulmasından bugüne devam eden gelir 

adaletsizliği sorunu 1980’e kadar esas olarak köy-kent eşitsizliği ekseninde kalmıştır. 

“Tarım kesimi, toprak dağılımındaki adaletsizlik ve düşük verimle tarım üretimi 

yapılması nedeniyle kentsel kesime göre daha az gelir elde etmiştir” (Kazgan, Önder 

vd., 1992:2) 1980’li yıllardan sonra ise tablo biraz daha değişerek, orta alt gelir grupları 

aleyhine durum kötüleşmeye başlamıştır. Bu döneme kadar toplumun orta gelir 

seviyesinde görülen ücretli-maaşlı kesim reel gelir aşınmasına uğrayarak alt gelir 

dilimlerine girmiştir. Tarım, işçi, memur, küçük sermaye  sahipleri gelir dağılımından 

daha az pay aldıkları bir döneme girmişlerdir. Maaş ve ücretli kesimin milli gelirden 

aldığı pay 1981 yılında yüzde 24,57 pay alırken bu oran 1989 yılında yüzde 14.80’e, 

kar, faiz ve rant geliri elde edenlerin aldığı pay ise 1981 yılındaki yüzde 52,36 

oranından  1989’da yüzde 69,80’e yükselmiştir. (Özmucur, akt. Öcal, 2014, s. 272) 

 

Gelir dağılımında 1980’li yıllarda yaşanan bu çarpıcı bozulmanın nedenleri de 

özellikle 1990’lı yıllarda çeşitli çalışmaların ve incelemelerin konusu olmuştur. Bu 

çalışmalara göre Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinin başlıca nedenleri: 

 

• Nüfusun hızlı artması ve üretim kesimi arasında düzensiz dağılması, 

• Reel ekonominin durmasına paralel olarak işsizliğin artması, 

• Ücretler ve maaşların reel olarak düşürülmesi, 

• Reel faiz politikası uygulanması sonucu kar, faiz ve rant gelirlerinin artması, 

• Reel faiz politikası uygulamasıyla özel kesimin üretim yapmaktan kaçınması 

sonucu işsizliğin artması, 

• Dolaysız vergilerin yerini dolaylı vergilere bırakması ve hazine bonosu, tahvil ve 

temettü gelirlerinin vergi dışı bırakılarak sermaye gelirlerinin işçi, memur ve 

küçük esnaf aleyhine olmak üzere artması, 

• Kamu harcamalarının düşük gelir grupları aleyhine uzun vadede sonuçlar 

doğuracak nitelikteki altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi, 
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• Rekabet gücü yüksek ve kar eden KİT’lerin özelleştirilmesi ve blok halinde 

yabancılara üstelik piyasa fiyatlarının altında satılmasının dış dünyaya sermaye 

transferi anlamına gelmesi, diğer yandan zarar eden KİT’lerin zararlarının halka 

ödettirilmesi şeklinde sıralanmaktadır. (Öcal, 2014, 273) 

 

 

4.2 Türkiye’de Vergi Politikası Düzenlemeleri 1990-2015 

 

Türkiye’de vergi sistemi uzun yıllardır merkezinde etkinlik, verimlilik ve 

organizasyon yetersizliğinin bulunduğu bir dizi bakımdan eleştirilmektedir. Kamu 

gelirlerini arttırmak, vergi tabanını genişletmek, vergi adaletini sağlamak, kayıt dışı 

ekonomiyi engellemek, vergilendirme yöntemleriyle gelir dağılımı üzerinde olumlu 

etkide bulunmak, mevzuatı kolay uygulanabilir bir açıklığa kavuşturmak gibi amaçlar 

güden çeşitli reform tasarıları ve uygulamaları tartışılmakta, kimileri de uygulamaya 

alınmaktadır. 

 

Çalışmamızı ilgilendiren bu reform çalışmalarından ilk grubu 1980’li yıllarda 

yapılmıştır. Gelir vergisi uygulamalarının yeniden düzenlenmesi, peşin vergi sistemine 

geçilmesi (uygulamanın bir yıl sonra iptal edildi), çeşitli istisna ve muafiyetlerin 

kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesi, vergi yargısının yeniden düzenlenmesi ve 

vergi mahkemelerinin kurulması, servet beyanı uygulamasının kaldırılması gibi önemli 

uygulamalar yapılmıştır. 1 Ocak 1985 yılında yürürlüğe giren KDV uygulaması 

harcamalar üzerine vergilendirme sistemine geçişi sağlamıştır. (Çalcalı, 2012, 44) 

 

Türkiye’de 1990’lı yıllardan itibaren uygulanan ekonomi politikaları açısından ise 

vergi sistemi önemli bir rol oynamıştır. Buna göre “para ve maliye politikalarında 

yapılan temel değişiklik kamu harcamalarının ve açıklarının finansmanında vergiler 

yanında, hatta daha önemli oranda, borçlanmaya (iç, dış ve Merkez Bankası) ağırlık 

verilmesi ve böylece girişimciler ve genel anlamda da sermaye üzerindeki vergi 

yükünün azaltılması olmuştur. Bu arada vergilemede dolaylı vergilere kayma 

gerçekleştirilerek gelir vergileri yerine harcama vergileri (dolaylı vergiler) ön plana 

çıkarılmıştır”(Oyan, 1994:96-97). 
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Bu gelişme de fonksiyonel gelir dağılımını alt gelir grupları aleyhine bozucu bir rol 

oynamıştır. Dünya sistemiyle ve sermaye hareketleriyle geçmişe oranla çok daha iç içe 

olan Türkiye ekonomisi 1994 kriziyle iç ve dış finansman kriziyle yüz yüze kalmış, 

vergi sisteminde bu krizi engelleyici adımlar atılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle 1990 

sonrası vergi sisteminde gözlenen önemli değişikliklerin bir bölümü 1994 krizi 

sonrasında yeni vergilerden ve kayıt dışı ekonomiyi sistem içine almaya yönelik önlem 

paketlerinden oluşur. Gelir Vergisi’nin toplam vergi tahsilatları içinde kaydettiği 

dramatik düşüş karşısında önlemler almayı planlayan dönem hükümeti 4369 sayılı ve 

Temmuz 1998 tarihli bir “Vergi Reformu” yasasını yürürlüğe sokmuş, vergi kaçaklarını 

önlemek için kişilerin servet artışlarını takip etmekte kullanılacak bir Mali Milat (30 

Eylül 1998) kabul edilmiştir. Reform kapsamında ticari faaliyetlerde götürü usul’ ün 

kapsamının daraltılıp basit usulün sisteme getirilmesi gibi uygulamalar  da yapılmıştır. 

Ancak tüm bu uygulamalar 14 Ağustos 1999 tarihli 4444 Sayılı Kanunla 2002 yılı 

sonuna ertelenmiş 2003 yılında da tümüyle kaldırılmıştır. “4444 ve bundan yaklaşık bir 

yıl sonra çıkarılan 4783 sayılı kanunlar güçlü menfaat gruplarının vergi sistemi 

üzerindeki olumsuz etkilerini” ve vergi sistemiyle gelir dağılımı arasında ne kadar güçlü 

bir ilişki olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır  (Yaraşlı, 2005:99). Bu süreçte 

gündeme gelen bir diğer önemli uygulama ise 2002 yılında gündeme gelen ve akaryakıt 

vergisi gibi vergi sisteminde yer alan 16 farklı düzenlemeyi bünyesinde birleştiren ÖTV 

uygulamasının  başlatılmasıdır. 

 

2006 tarihinde gündeme gelen 5520 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi oranlarının 

yüzde 20 seviyesine düşürülmesi de Türkiye’nin vergi rekabeti bakımından aldığı ancak 

gelir dağılımı üzerinde de etkili olan radikal politika kararlarından biridir. Öte yandan 

2000’li yıllar 2001 krizi sonrasında devletin yeni kurumsal düzenlemelerle  yeniden 

yapılandığı yıllardır. Bu yıllarda vergi sistemi açısından önem taşıyan 2005 yılında 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulması, 2011 yılında 646 sayılı kanun hükmünde 

kararnameyle Vergi Denetim Kurulu’nun vergi sistemi içinde Maliye Bakanlığı 

bünyesinde oluşturulmasıdır. 
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4.3 Türkiye’de Vergi Politikaları ve Gelir Dağılımı 1990-2015 

 

Türkiye’de 1990 yıllardan itibaren vergi sisteminde uygulanan politikalar, yasal 

dönüşümler, kurumsal altyapı değişiklikleri gelir dağılımı üzerinde önemli olumsuz 

etkilerde bulunmuştur. 1980’den itibaren devletin küçültülmesi, ekonomik 

faaliyetlerinin daraltılması ve istikrarlı bir para politikası amaçlarıyla yürütülen bütçe 

disiplini uygulamaları bugüne kadar devam etmekte, bütçenin harcama boyutunu 

disipline etmektedir. Bu durum Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, kamu iktisadi 

kurumlarının tasfiye edilmesi gibi nedenlerle vergileri devletin gelir dağılımını 

düzeltmekte etkin olarak kullanabileceği elindeki çok sınırlı sayıdaki araçtan biri haline 

getirmiştir. 

 

Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğu ise neredeyse Cumhuriyet tarihiyle yaşı bir 

sorun olarak varlığını korumaktadır. Bu konuda görece daha sağlıklı araştırmaların 

yapıldığı 1960’lı yıllardan bugüne bu alanda ciddi bir iyileşme sağlanamadığı 

görülmektedir. (Bkz. Tablo.2) 

 

Tablo3.Gelir gruplarının yüzde 20’lik dilimlerinin karşılaştırılması 

 

Kaynak: YumuşakveBilen, 2000 Gelir Dağılımı Beşeri Sermaye İlişkisi ve Türkiye 

Üzerine Bir Değerlendirme, KÜ Sosyal Bilimler Dergisi, s1, syf.168 
 

On yıllardır devam eden duruma rağmen Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğu 

toplumun en ciddi  sorunu olarak varlığını korumaya devam etmektedir. Türkiye 

İstatistik Kurumu-TÜİK tarafından 2015 yılı sonuçlarına göre hesaplanan Gini katsayısı 

bir önceki yıla göre 0,006 puan artış ile 0,397 olarak tahmin edilirken,Tablo 2.’den de 

görülebileceği gibi hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve 



	 38		

kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesi 

ile elde edilen eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre, en yüksek gelire sahip 

yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak 

%46,5, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak %6,1 

seviyesinde gerçekleşti.  

Tablo 4.Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı %20’lik tablo, 2014-

2015 

 
Kaynak: TÜİK, 2016: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21584 (ErişimTarihi: 

25.11.2016,16.20) 

 

Bu durumun oluşmasına katkıda bulunan vergi politikalarının 1990-2015 arasındaki 

gelişimine dolaysız ve dolaylı vergiler ışığında biraz daha yakından inceleyelim. 

 

4.3.1 Türkiye’de Dolaysız Vergiler Ve Gelir Dağılımına Etkileri 

 

Türkiye’de dolaysız vergilerin en önemli kalemleri gelir ve kurumlar vergisidir. Gelir 

vergisi artan oranlı bir vergi olması, yani matrahın artmasına paralel olarak vergi 

oranının da artması dolayısıyla en adil vergi türü olarak bilinmektedir. Ayrıca vergi 

tabanını yaymak için çok verimli bir araç olmasına rağmen, dünyanın pek çok 

gelişmekte olan ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de toplam vergi gelirleri içindeki payı 

yeterli düzeyde değildir. 

 

Gelir dağılımını düzeltmek ve üst gelir gruplarından alt gelir gruplarına transfer 

sağlamak için en uygun araçlardan biri olan gelir vergisinin, Türkiye’de toplam vergi 

gelirleri içinde 1988-2015 yılları arasındaki payı Tablo 4.’de görülmektedir. 
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Tablo 5:Gelir Vergisi, Vergi Gelirleri ve Gelir Vergisinin Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı / 1988-2015 

  
VERGİ 

 
GELİR 

 

VERGİ 
GELİRİ 

  
GELİRLERİ 

 
VERGİSİ 

 
İÇİNDEKİ 

YILLAR 
 

TAHSİLATI 
 

TAHSİLATI 
 

PAYI  (%) 
1988 

 
14.232 

 
4.801 

 
33,7 

1989 
 

25.550 
 

9.871 
 

38,6 
1990 

 
45.399 

 
18.609 

 
41,0 

1991 
 

78.643 
 

33.355 
 

42,4 
1992 

 
141.602 

 
60.056 

 
42,4 

1993 
 

264.273 
 

106.661 
 

40,4 
1994 

 
534.888 (1) 181.884 

 
34,0 

1994 
 

587.760 (2) 181.884 
 

30,9 
1995 

 
1.084.350 

 
329.795 

 
30,4 

1996 
 

2.244.094 
 

676.017 
 

30,1 
1997 

 
4.745.484 

 
1.500.245 

 
31,6 

1998 
 

9.228.596 
 

3.481.752 
 

37,7 
1999 

 
14.802.280 

 
4.936.551 

 
33,3 

2000 
 

26.503.698 
 

6.212.977 
 

23,4 
2001 

 
39.735.928 

 
11.579.424 

 
29,1 

2002 
 

59.631.868 
 

13.717.660 
 

23,0 
2003 

 
84.316.169 

 
17.063.761 

 
20,2 

2004 
 

101.038.904 
 

19.689.593 
 

19,5 
2005 

 
119.250.807 

 
22.817.530 

 
19,1 

2005 
 

131.948.778 
 

26.849.808 
 

20,3 
2006 

 
151.271.701 

 
31.727.644 

 
21,0 

2007 
 

171.098.466 
 

38.061.543 
 

22,2 
2008 

 
189.980.827 

 
44.430.339 

 
23,4 

2009 
 

196.313.308 
 

46.018.360 
 

23,4 
2010 

 
235.714.637 

 
49.385.289 

 
21,0 

2011 
 

284.490.017 
 

59.885.000 
 

21,0 
2012 

 
317.218.619 

 
69.671.645 

 
22,0 

2013 
 

367.517.727 
 

78.726.008 
 

21,4 
2014 

 
401.683.956 

 
91.063.306 

 
22,7 

2015 
 

465.229.389 
 

105.395.330 
 

22,7 

       Kaynak: gib.gov.tr, 2016 
(1) EkonomikDengeVergisi, Net AktifVergisiveEkMotorluTaşıtlarVergisiHariç 

(2) EkonomikDengeVergisi, Net AktifVergisiveEkMotorluTaşıtlarVergisiDahil 
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Tablo 4’ten de görüldüğü gibi gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı 

1990’lı yılların başında yüzde 40’lar seviyesinde gerçekleşirken 1994 ekonomik kriziyle 

birlikte bu oran yüzde 30’lar seviyesine gerilemiş, gelir vergisi oranı 1995 yılında yüzde 

50’den 55’e çıkarılmasına rağmen  bu gerileme 1998 yılındaki sınırlı canlanma dışında 

devam etmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde yüzde 20’ler seviyesine gerileyen toplam 

vergi gelirleri içindeki gelir vergisi oranı kimi yıllarda da yüzde 20’nin altında 

gerçekleşmiştir.  

 

Türkiye’de yaklaşık yüzde 90’a varan bölümü tevkifat yoluyla, kaynakta kesilen bir 

vergi türü olan gelir vergisinin bu durumu, büyük bir bölümü kentlerdeki büyük 

işletmelerde çalışan ücretlilerden, memurlardan, kamu personelinden oluşan 

kesimlerden alındığı düşünüldüğünde gelir vergisinin gelir dağılımını düzeltici olumlu 

bir etkisinin sağlanamadığı görülmektedir. Kişisel gelir vergisi, gelirin yeniden 

dağılımında uygulanacak vergi politikasının da en önemli ve en etkin aracı olarak kabul 

edilmesine rağmen aynı amaca hizmet edebilecek diğer servet vergilerinin etkinliği 

toplam vergiler içindeki payları nedeniyle çok daha düşüktür. “Buna göre bir 

değerlendirme yapıldığında, örneğin bir ülkenin toplam vergi gelirleri içinde dolaylı 

vergilerin payının dolaysız vergilerin payından büyük olması halinde, vergilemenin 

sosyal amacından uzaklaşıldığı söylenebilir. (Susam ve Oktayer, 2007: 112-114). 

 

Dolaysız vergilerin toplam oranına bakabilmek için bir diğer dolaysız vergi olan 

kurumlar vergisinin Türkiye’de toplam vergi gelirleri içindeki oranına ilişkin 1998-2005 

dönemini içeren rakamlar Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 6: Kurumlar Vergisi ve  Vergi Gelirleri İçindeki Payı / 1988-2015 

 

	 	   
VERGİ 

	 	
KURUMLAR 

 
GELİRLERİ 

	 	
VERGİSİ 

 
İÇİNDEKİ 

YILLAR 
	

TAHSİLATI 
 

PAYI  (%) 

 	    1988 
	

2.118 
 

14,9 
1989 

	
3.598 

 
14,1 

1990 
	

4.637 
 

10,2 
1991 

	
7.063 

 
9,0 

1992 
	

10.078 
 

7,1 
1993 

	
19.132 

 
7,2 

1994 
	

43.976 
 

8,2 
1994 

	
43.976 

 
7,5 

1995 
	

103.241 
 

9,5 
1996 

	
189.338 

 
8,4 

1997 
	

396.238 
 

8,3 
1998 

	
748.383 

 
8,1 

1999 
	

1.549.525 
 

10,5 
2000 

	
2.356.787 

 
8,9 

2001 
	

3.675.665 
 

9,3 
2002 

	
5.575.495 

 
9,3 

2003 
	

8.645.345 
 

10,3 
2004 

	
9.619.359 

 
9,5 

2005 
	

11.401.986 
 

9,6 
2005 

	
13.583.291 

 
10,3 

2006 
	

12.447.354 
 

8,2 
2007 

	
15.718.474 

 
9,2 

2008 
	

18.658.195 
 

9,8 
2009 

	
20.701.805 

 
10,5 

2010 
	

22.854.846 
 

9,7 
2011 

	
29.233.725 

 
10,3 

2012 
	

32.111.820 
 

10,1 
2013 

	
31.434.581 

 
8,6 

2014 
	

35.163.517 
 

8,8 
2015 

	
37.009.625 

 
8 

Kaynak: gib.gov.tr, 2016 
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Tablodan da görüldüğü üzere uzun yıllardır kurumlar vergisi oranını arttırmak üzere 

yapılan çeşitli vergi düzenlemelerine rağmen kurumlar vergisi oranında bir artış 

gözlenmemektedir. Tersine son yıllarda kurumlar vergisi oranı toplam vergi gelirleri 

içinde yüzde 8’lik bir dilime kadar daralmış, götürü ya da  basit usulde vergi toplama 

düzenlemeleri de bir sonuç vermemiştir. 

 

Her iki tablodan da görüldüğü gibi dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki 

oranı düşmeye devam etmektedir. 1990 yılında yüzde 51.2 olan toplam vergi gelirleri 

içindeki gelir ve kurumlar vergisi toplamı olan dolaysız vergi oranı, 2000 yılında yüzde 

32,3’ e gerilemiş, aynı oran 2010 ve 2015 yıllarında ise 30,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde ise dolaysız vergi gelirlerinin toplam vergi hasılatına oranı 

yüzde 65’ler seviyesinde gerçekleşmektedir. (Susam ve Oktayer, 2007: 118). 

Bu durum bütçe gelirlerini arttırmak ve bütçe dengesini sağlayabilmek için dolaylı 

vergilerin arttırılmasına neden olmakta, bu durum da yaygın olarak gelir dağılımını 

bozucu etkilerde bulunmaktadır. 

 

4.3.2 Türkiye’de Dolaylı Vergiler Ve Gelir Dağılımına Etkileri 

 

Bilindiği gibi dolaylı vergiler esas olarak mal ve hizmetlere uygulanan vergilerden 

oluşur ve asıl kitlesel tüketiciler olan düşük gelirlilerin bütçesini etkileyerek gelir 

dağılımını bozucu etkide bulunur.  Tüketim üzerinden alınan bu vergiler Türkiye’de 

özellikle 1980’li yıllardan itibaren hem oransal hem de nakdi değerleri olarak artmış, 

vergi gelirlerinin asıl kalemi haline gelmiştir. Bunlardan en önemlisi olan Katma Değer 

Vergisi’ne ilişkin 1988-2015 dönemine ait toplam vergi gelirleri içindeki KDV 

oranlarına ilişkin rakamlar Tablo 6.’da verilmektedir. 
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Tablo 7:  Katma Değer Vergisi ve  Vergi Gelirleri İçindeki Payı / 1988-2015 
 

	 	   
VERGİ 

	 	
TOPLAM K.D.V. 

 
GELİRLERİ 

	 	
TAHSİLATI 

 
İÇİNDEKİ 

YILLAR 
	

(DAHİLDE + 
İTHALDE) 

 
PAYI  (%) 

 	    1988 
	

4 
 

29,3 
1989 

	
6 

 
25,3 

1990 
	

12 
 

27,2 
1991 

	
23 

 
29,0 

1992 
	

42 
 

29,7 
1993 

	
82 

 
31,0 

1994 
	

177 
 

33,0 
1994 

	
177 

 
30,1 

1995 
	

355 
 

32,7 
1996 

	
743 

 
33,1 

1997 
	

1.561.562 
 

32,9 
1998 

	
2.725.083 

 
29,5 

1999 
	

4.164.334 
 

28,1 
2000 

	
8.379.554 

 
31,6 

2001 
	

12.438.860 
 

31,3 
2002 

	
20.400.201 

 
34,2 

2003 
	

27.031.099 
 

32,1 
2004 

	
34.325.208 

 
34,0 

2005 
	

38.280.429 
 

32,1 
2005 

	
42.263.650 

 
32,0 

2006 
	

50.723.560 
 

33,5 
2007 

	
55.461.123 

 
32,4 

2008 
	

60.066.230 
 

31,6 
2009 

	
60.169.248 

 
30,6 

2010 
	

75.649.986 
 

32,1 
2011 

	
95.550.463 

 
33,6 

2012 
	

103.155.875 
 

32,5 
2013 

	
123.878.363 

 
33,7 

2014 
	

130.538.554 
 

32,5 
2015 

	
153.844.174 

 
33,1 

 

Kaynak: gib.gov.tr, 2016 
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Tablo 6.’dan da görüldüğü gibi Türkiye’de dolaylı bir vergi olan KDV’nin toplam 

vergi gelirleri içindeki payı yüzde 30-35 bandında gerçekleşmektedir. Bu niteliğiyle tek 

başına gelir vergisi ve kurumlar vergisinin üzerinde bir toplam oluşturan KDV bu 

niteliğiyle gelir dağılımı üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratmaktadır. Görülmektedir 

ki 1980’lerin ikinci yarısından itibaren başlayan bir süreç sonucunda başta KDV olmak 

üzere dolaylı vergiler dolaysız vergiler aleyhine büyümekte, bu durum da  vergi yükünün 

tüketiciler ve vergileri kaynakta kesilen kesimler tarafından yüklenildiğini 

göstermektedir. 

Tablo 7’deki Gelir Vergisi ve KDV’nin yıllar içindeki değişimini gösteren grafik bu 

durumu göz önüne sermektedir. 

 

Tablo 8: Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi yıllara göre değişim 
 

 
 

 

Kaynak: gib.gov.tr, 2016 

 

Benzer bir şekilde gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin GSYH’ ya oranlarında da 

Türkiye tüm OECD ülkeleri içinde yüzde 6.1 ile en düşük orana sahip ülke olarak dikkat 

çekmektedir. (Tablo 8) Bu durum gelir ve sermaye vergileri, dolaysız vergilerdeki 
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zayıflama bakımından Türkiye’nin OECD ortalamasının bile hayli uzağında olduğunu 

göstermektedir. Toplam vergi gelirlerinin GSYH’ ya oranında da Türkiye bir hayli 

gerilerdedir. (Tablo 9) 

 
 
Tablo 9:  OECD Ülkelerinde Gelir ve Kar Üzerinden Alınan Vergilerin GSYH İçindeki 
Payı  

 
• 2015p: Geçici 

Kaynak: OECD, 2016a, Tax Revenue Statistics 2016, Tax Revenue Trends, 1965-2015 
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Tablo 10.  OECD Ülkelerinde Vergi Oranlarının GSYH’ ya oranı, 2014 
 

 
Kaynak: OECD, 2016a, TaxRevenueStatistics 2016, TaxRevenueTrends, 1965-2015 
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Türkiye’de GSYH, Genel Bütçe ve Vergi Yükü’nü gösteren Tablo 11.’den de 

görülebileceği gibi vergi gelirlerinin GSYH’ da ki oranı  son yıllarda tedricen artmakla 

birlikte bu oran içindeki gelir ve servet vergilerinin payı yüzde 6.1 seviyesindedir. (bkz. 

Tablo 10)... Tablo 7.’deki gelişme eğilimiyle karşılaştırıldığında bu tedrici artışın da 

büyük oranda KDV gelirlerindeki artıştan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

 

Tablo11.Türkiye’de GSYH, Genel Bütçe ve Vergi Yükü 2002-2015 

 

  GSYH, GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ VE VERGİ YÜKÜ 

(2002- 2015) 

(BİN TL) 

      GSYH VERGİ GELİRLERİ VERGİ YÜKÜ 

    (1998 BAZLI) (*) (%) 

  YILLAR (1) (2) (2/1) 

  2002 350.476.089 65.188.479 18,6 

  2003 454.780.659 89.893.112 19,8 

  2004 559.033.026 111.335.368 19,9 

  2005 648.931.712 131.948.778 20,3 

  2006 758.390.785 151.271.701 19,9 

  2007 843.178.421 171.098.466 20,3 

  2008 950.534.251 189.980.827 20,0 

  2009 952.558.579 196.313.308 20,6 

  2010 1.098.799.348 235.714.637 21,5 

  2011 1.297.713.210 284.490.017 21,9 

  2012 1.416.798.490 317.218.619 22,4 

  2013 1.567.289.238 367.517.727 23,4 

  2014 1.748.167.817 401.683.956 23,0 

  2015 1.952.638.409 465.229.389 23,8 

   (*) VERGİ GELİRLERİ RAKAMLARI MAHALLİ İDARE VE FON PAYLARI İLE RED VE İADELER DAHİL TUTARLARDIR. 

  
  NOT : 2008-2015 YILLARI VERGİ GELİRLERİ İÇERİSİNDEKİ GELİR VERGİSİ TEVKİFAT RAKAMINA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

TUTARI DAHİLDİR. 

 

Kaynak:  gib.gov.tr, 

2016http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_65.x

ls.htm Er.Tar.:4.12.2016 
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4.4 Türkiye’de Vergiler Ve Gelir Dağılımı - Gini Katsayıları 1990-2016 

 

Gelir grupları arasındaki ilişkilere ve gelir dağılımına karşı hassas olan Gini katsayısı 

daha önce de belirttiğimiz gibi bir ülkede bir yılda yaratılan ekonomik değerin nüfusa 

ne derece eşit paylaştırıldığını ölçmek için kullanılan ekonometrik bir gösterge olarak 

kabul edilmektedir.  

Türkiye’de Gini katsayısı üzerine yapılan çalışmalar, katsayının OECD 

ortalamalarının hayli üstüne olduğunu, dolayısıyla gelir dağılımı bozukluğunun kimi 

dönemlerde dalgalanmalar göstermekle birlikte, kalıcı bir sorun olarak devam ettiğini 

göstermektedir.  

 

Tablo 12.  Türkiye Gini Katsayısı-1987-2013 Arasındaki Değişim 
 

 
Kaynak: Aydın ve Tan, (2016),  Political Economy of Taxation, p. 159 

 

Türkiye Gini katsayısı kullanılarak yapılan araştırma ve hesaplamalarda dünyanın 

gelir dağılımı en bozuk ülkeleri arasında görülmektedir. Gini katsayısı Türkiye’de son 

yıllarda 0,40 seviyelerinde sabitlenmiş görünmektedir.Tablo 12’da verilen Türkiye’nin 

Gini katsayısındaki dalgalanmalar üzerine yapılan değerlendirmelerde ise bunun dolaylı 
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vergilerin toplam yükünün artmasıyla yakından ilişki olduğu düşünülmektedir. 2006 

yılından önce dolaylı vergilerin toplam vergi yükü içindeki oranının yüzde 30’lardan 

aniden yüzde 47 rakamına fırlamasının, Gini katsayısı üzerinde de benzer bir oranda 

gelir dağılımını bozucu etki yaptığı gösterilmektedir. (Akbaba, M., 2016) 

 

Öte yandan 2014 ve 2015 yıllarındaki gelir dağılımı eğilimlerini araştıran TÜİK 

tarafından yapılan istatistiklerde de Gini katsayısının 2015 yılında, 2014 yılına oranla 

0,006 puan artarak 0,397’ye yükseldiği ve gelir dağılımının daha da bozulduğu 

gösterilmiştir. (TÜİK, 2016) Tablo 13’den de görülebileceği gibi En büyük bozulmalar 

ise İstanbul, Marmara Bölgesi, Ege ve Doğu Karadeniz gibi gelişmiş bölgelerdedir.. 

 
Tablo 13. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini Katsayısı ve P80/P20 
oranı, 2014-2015                                                                                              
Gini coefficient and S80/S20 ratio by equivalised household disposable income, 2014-2015                                                                   
[Türkiye, İBBS, 1. Düzey - Turkey, SR, Level 1] 

             

  
Ginikatsayısı 
Gini 
coefficient 

P80/P20 
oranı 
S80/S20 
ratio 

  2014 2015 2014 2015 

Türkiye - Turkey 0,391 0,397 7,4 7,6 

TR1 İstanbul - İstanbul 0,367 0,397 6,1 7,1 

TR2 Batı Marmara - West Marmara 0,333 0,353 5,4 6,1 

TR3 Ege - Aegean 0,358 0,363 5,9 6,1 

TR4 Doğu Marmara - East Marmara 0,336 0,339 5,2 5,4 

TR5 BatıAnadolu - West Anatolia 0,395 0,386 7,2 6,7 

TR6 Akdeniz - Mediterrannean 0,395 0,396 7,4 7,2 

TR7 OrtaAnadolu - Central Anatolia 0,355 0,341 5,9 5,5 

TR8 BatıKaradeniz - West Black Sea 0,340 0,344 5,5 5,8 

TR9 DoğuKaradeniz - East Black Sea 0,309 0,332 4,9 5,3 

TRA KuzeydoğuAnadolu - North East Anatolia 0,400 0,380 7,3 6,7 

TRB OrtadoğuAnadolu - Central East Anatolia 0,386 0,380 6,8 6,5 

TRC GüneydoğuAnadolu - South East Anatolia 0,379 0,380 6,4 6,9 

     Kaynak: TÜİK, GelirveYaşamKoşullarıAraştırması2015 
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Nüfusun en zengin yüzde 20’lik diliminin en yoksul yüzde 20’lik dilimine göre 

aldığı paydaki değişimi oranlayan P80/P20 oranı da 2014 yılından 2015’e giderken üst 

gelir grubunun en alt gruba göre 7,4’den 7,6 yükselen yani yüzde 0,20 oranında daha 

fazla zenginleşen bir gelişim kaydettiğini göstermektedir. Aynı oran ekonominin 

merkezi durumundaki İstanbul’da yaklaşık 1 puan, Marmara Bölgesinde 0,5 puan 

olarak gerçekleşmiştir.  Tüm bunlar Türkiye’de gelir dağılımı bozukluğunun güncel ve 

yakıcı bir sorun olarak devam ettiğini göstermektedir. 

 

OECD’nin yaptığı araştırmalarda da Türkiye'nin ortalama 0,40 seviyesindeki Gini 

katsayısı oranıyla Meksika, Şili ve ABD ile birlikte en kötü gelir dağılımına sahip 

ülkeler arasında olduğu belirtilmektedir. Genç yoksulluk oranında yüzde 25.3 ile OECD 

ülkeleri arasında son sırada yer alan Türkiye’nin 1985-2010 yılları arasında 

büyümesinin yüzde 4,6' sını gelir adaletsizliği nedeniyle kaybettiği vurgulanmaktadır. 

(OECD, 2016)   
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SONUÇ 
 

Yaptığımız çalışma göstermektedir ki, Türkiye’de devletin küçülmesi, yeniden 

yapılanması ve serbest piyasa rekabeti koşullarının giderek derinleşmesi karşısında 

devletin gelir dağılımını düzeltmek bakımından elindeki sınırlı politika araçlarının en 

önemlilerinden biri haline gelen vergi politikaları gün geçtikçe daha büyük bir önem 

kazanmaktadır. 

 

Devletin yaklaşık 25 yıldır vergi sistemini daha sağlam kurumsal temellere oturtmak, 

vergi politikalarını etkinleştirmek, vergiyi tabana yaymak, vergi kayıp ve kaçağını 

önlemek, vergi ve gelir dağılımı adaletini sağlamak, sistemin kurumsal altyapısını ve 

online erişim olanaklarını güçlendirmek yönünde attığı adımlar umulan sonuçları 

vermekte yetersiz kalmaktadır. 

 

Bu durumun oluşmasında genel uluslararası ekonomik koşullarla ilgisi olduğu kadar, 

izlenen ekonomi politikalarıyla da yakından ilgisi bulunmaktadır. Türkiye’de 1980’li 

yıllardan itibaren izlenen ekonomi politikaları vergi gelirlerinin GSYH içindeki oranını 

düşürmekte, bunun yerine iç ve dış borçlanma ikame edilmektedir. Bu nedenle artan 

kamu borçlanmaları, reel faizler üzerinde baskı yaratmak ve bu faizleri arttırmaktadır. 

Bu değişim ücretli ve maaşlı alt gelir grupları aleyhine ciddi bir olumsuz dolaylı etki 

yaratmaktadır. Faiz gelirlerinin artması, sermaye sahiplerini faiz geliri etmeye 

yöneltecek, yüksek faizler yatırımları ve dolayısıyla emek talebini azaltmaktadır..  

 

Bir ülkedeki vergi politikalarının etkinliğini ve başarısını gösteren en önemli 

göstergelerinden biri olan verginin gelir dağılımını düzeltici etkisi, Türkiye’de maalesef 

uzun yıllardır gözlenemeyen ve başarılamayan bir hedef durumundadır. 

 

1980’li yıllar ortalarından itibaren dolaylı vergilerin giderek artan bir hız ve oranda 

dolaysız vergiler aleyhine büyümesini, vergi yükünün çalışan kesimler ve düşük gelir 

grupları tarafından sırtlanmasını getirmekte, toplumsal eşitsizlikleri dengelemek ve 

uçurumları daraltmak yönündeki devlet politikaları sonuçsuz kalmaktadır. Vergi adaleti 

en az olan vergi biçimleri olarak bilinen dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içindeki 
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payının artması ve dolaysız vergiler yerine ikame edilmesi, hazine bonosu ve devlet 

tahvillerinin vergiden muaf tutulması gibi uygulamalar gelir dağılımının faiz ve rant 

geliri elde edenler lehine bozulmasına neden olmaktadır. 

 

Diğer yandan elde ettikleri gelirlerden kaynağında kesilen vergileri ödeyen maaşlı ve 

ücretli kesimler dışındaki diğer gelir gruplarından gecikmeli olarak tahsil edilen 

vergileri ve bu vergilerin sürekli affa uğraması vergi adaletini zedeleyen bir başka 

faktör olarak öne çıkmaktadır.  

 

Yapılan çalışmalar  Türkiye'de istihdam üzerindeki vergi yükünün OECD ve Ab 

ortalamasından yüksek olduğunu göstermektedir. Düşük gelirlilerin daha fazla vergi 

yüküne maruz bırakan bu durum, işverenleri de işçi çalıştırmanın maliyetinin yüksek 

olması nedeniyle kayıt dışı işçi çalıştırmaya zorlamakta ya da ödenen ücreti daha düşük 

olarak göstermesine neden olmaktadır. Kayıtdışı işçi çalıştırmanın bu gibi vergilere 

dayanan nedenleri, devletin vergi kayıpları konusunda da başlıca etkenlerden biridir.  

 

Çalışmadan çıkarılacak en önemli sonuçlar; 

 

Araştırmamızın kapsadığı dönem olan 1990-2015 dönemi boyunca dolaylı vergilerin 

vergi gelirleri içindeki payının giderek artan oranlarda dolaysız vergileri geride 

bıraktığının görülmesidir.  

 

Dolayısıyla bütçe finansmanının esas olarak KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler 

tarafından sağlanmasıdır. Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerin oransal düşüklüğü, 

bütçe finansmanında zenginin de yoksulun da eşit oranda ödediği dolaylı vergileri ön 

plana çıkartmakta bu da toplumda gelir dağılımında eşitsizliklere neden olmaktadır.  

 

Kuşkusuz bu durumun düzeltilmesi, vergi adaletiyle gelir dağılımı adaletinin  

sağlanması vergi tabanını genişletmeye yönelik, gelir vergileri başta olmak üzere tüm 

dolaysız vergilerin toplanmasındaki etkinliğin arttırılmasına dönük adımların atılmasına 

bağlıdır. 1980’li yıllardan bu yana devam eden kamu maliyesi politikalarının baskısı 
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altında bozulan vergi dengelerinin yeniden oluşturulması, kamu finansmanında dolaysız 

vergilerin ağırlığının arttırılmasına bağlıdır.  

 

Kayıt dışılık ve vergi kaçırmaya yönelik önlemlerle paralel olarak yürütülmesi 

gereken bu yöndeki adımlar vergi yükünün toplumda adil paylaşılması yönünde atılacak 

en önemli adım olacaktır.   
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