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GĐRĐŞ 

 

Türkiye’de 1998 yılından itibaren vergi ve harç kanunlarında kırk beş civarında 

kanun değişikliği yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Türk vergi sisteminde birçok 

yeni düzenlemeler yapılmış ve uygulanan vergi politikalarında köklü değişikliklere 

gidilmiştir. Genellikle vergi indirimleri şeklinde olan bu değişikler soncunda Türkiye, 

OECD ülkeleri arasında en fazla vergi indirimi yapan ülkelerden biridir (OECD, 2006a, 

s. 3).  

 

Üçüncü bölümde daha detaylı belirtildiği gibi vergiler bir ekonomide üretilen 

mal ve hizmetlerin miktarını, fiyatını, faktör gelirlerinden elde edilen gelirleri, üretim 

faktörlerinin fiyatlarını, tasarruf düzeyini, kaynak dağılımını, hane halklarının refah 

seviyesi gibi birçok mikro ve makro ekonomik değişkeni doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilemektedir. Türkiye’de yapılan vergi politikası değişikliklerinin de bu anlamda 

ekonomi üzerinde ciddi etkilere neden olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu politika 

değişikliklerinin ekonomik etkilerinin incelenmesi önem kazanmaktadır.  

 

Vergi politikası değişiklikleri yalnızca ülkemizde değil dünyanın birçok 

ülkesinde sıklıkla gündemde olmuş ve iktisatçılar tarafından tartışılmıştır (örneğin bkz. 

Harberger, 1966; Whalley, 1975; Ahmad & Stern, 1984; Bovenberg vd., 2000; 

Gooroochurn & Milner, 2005; Boeters vd., 2010). Son yirmi yılda OECD ülkelerinin 

birçoğu, vergi yapılarında köklü değişimler gerçekleştirmişlerdir. Bu değişimler 

genellikle gelir ve kurumlar vergilerinde indirimler şeklinde gerçekleşmiştir (Brys vd., 

2011, s. 3). Modern maliye yazınında vergi, devletin yaptığı harcamalara kaynak 

sağlamak olan temel amacı dışında iktisat politikası amaçlarına olduğu kadar siyasi ve 

sosyal amaçlara ulaşmada da etkili bir araç olarak kullanılabilen bir kavram olarak 

tanımlanmaktadır (Türk, 2002, s. 111). Buna göre vergileme politikası sayesinde devlet, 

yatırım ve tasarrufları etkileyerek büyümeyi teşvik edebilir, belirli bir bölge ya da 

sanayi dalında gelişme sağlayabilir veya gelir ve servetin toplum içindeki dağılımını 
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düzenleyebilir. Bu nedenle vergi politikalarında yapılan köklü değişimlerin bir başka 

ifadeyle vergi reformlarının bütün bu etkenleri içerecek şekilde değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

 

Türkiye’de 1985 – 1998 yılları arasında vergi kanunlarında çeşitli düzenlemeler 

yapılmışsa da bunlar yaşanan ekonomik kriz dönemlerinden sonra yürürlüğe konan 

(özellikle 5 Nisan 1994 krizinden sonra) bazı kanunlarla sınırlı kalmış, vergi reformu 

niteliğinde bir değişikliğe gidilmemiştir (Kıvanç, 2007). Vergi gelirlerinin istenilen 

seviyelere ulaşamaması, yüksek gelire sahip gerçek ve tüzel kişilerin gelirlerinin 

kapsanamaması, vergi sistemindeki otokontrol mekanizmalarının yıpranması sonucu 

1998 tarihinde “Vergi Reformu” adı altında bir kanun yayımlanmıştır. Ancak 1999 

yılında ilgili kanun 2002 yılına kadar ertelenmiş, 2003 yılı başında da yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

Türk vergi sisteminin karmaşıklığına 2000’li yıllarda IMF, Dünya Bankası ve 

yatırım danışmanlığı şirketi FIAS (Foreign Investment Advisory Service) tarafından 

işaret edilmiştir. Artan bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla özel ve ek vergilerin 

yürürlüğe konulması, kısmi enflasyon endekslemesi, farklı nominal vergi oranları ve 

çeşitli yatırım teşvikleri finansal enstrümanlar ve reel yatırımlar üzerindeki reel efektif 

vergi oranlarını bozmuştur (OECD, 2006a, s. 1).  

 

Türk vergi sistemindeki bu aksaklıkları gidermek amacıyla Dünya Bankası ile 

ortaklaşa olarak 2002 yılında orta vadeli bir vergi reformu stratejisi geliştirilmiştir. 

Stratejinin temel hedefleri; istikrarı arttırmak, şeffaflığı ve vergi adaletini sağlamak, 

vergi tabanını genişletmek, vergi yönetiminin etkinliğini arttırmak olarak belirtilebilir. 

Bu amaçla hazırlanan vergi reformunun temel unsurları; birçok vergi yerine tek bir 

verginin getirilerek (ÖTV) dolaylı vergilemenin rasyonelleştirilmesi, gelir ve kurumlar 

vergilerinin rasyonelleştirilmesi, vergi yönetimi organizasyonunun yenilenmesi olarak 

sıralanabilir.  
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Bu doğrultuda Türkiye’de kurumlar vergisi oranlarında indirime gidilmiş, 2004 

yılı kazançları için % 33 olan kurumlar vergisi oranı 2005 yılında % 30’a, 2006 yılında 

ise % 20’ye indirilmiştir. Ayrıca 2009 yılında uygulamaya konulan bölgesel ve sektörel 

yatırım teşvikleriyle kurum karları üzerindeki nihai vergi yükü, az gelişmiş bölgeler için 

% 2’ye kadar düşmüştür (Şimşek, 2011).  

 

Harcamalar üzerinden alınan vergilerde de reformlar yapılmıştır. Bu vergileri 

basitleştirmek ve AB vergi sistemiyle uyumlaştırmak amacıyla 2002 yılı itibariyle 

harcamalar üzerinden alınan birçok dolaylı vergi kaldırılarak yerine özel tüketim vergisi 

(ÖTV) getirilmiş ve yürürlüğe konulduğu tarihten bu yana ÖTV tarifesinde birçok kez 

artırıma gidilmiştir. Türkiye’de 1985’ten beri yürürlükte olan KDV oranlarında bazı 

sektörler için indirime gidilmiştir. Bazı sektörlerde ise (genelde ham ürünlerde) KDV 

oranı % 1’den % 8’e çıkarılmıştır. 

 

Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından itibaren özellikle gelir vergisinde köklü 

politika değişikliklerine gidilmiştir. Buna göre ücretten elde edilen kişisel gelir vergisi 

1998 yılında en düşüğü % 25, en yükseği % 55 olmak üzere 7 farklı matrah diliminden 

alınmakta iken aynı yılın ikinci yarısı için matrah dilimi sayısı 6’ya indirilmiş ve her bir 

matrah dilimindeki vergi oranı tarifesi 5 puan düşürülmüştür. 1999 yılında her bir vergi 

matrahı dilimindeki vergi oranı tarifeleri 5 puan daha düşürülmüştür. Gelir vergisi 

politikasındaki köklü değişimler 2000’li yıllarda da devam etmiştir1. Bu bağlamda 2005 

yılı kazançları için vergi matrah dilimi sayısı 6’dan 5’e 2006 yılında ise 4’e 

indirilmiştir.  

 

Türkiye’de son dönemlerde yapılan vergi reformları sonucunda doğrudan 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı zaman içinde azalmış, dolaylı vergilerin 

payı ise artmıştır. Özellikle 1990 sonrasında yapılan vergi reformlarının genel 

eğiliminin harcamalar üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının 

arttırılması yönünde olduğu söylenebilir.  

                                                
1 Türkiye’de 1990 yılı sonrası yapılan temel vergi politikası değişiklikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi 
Bölüm 2’de verilmiştir.  
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Birçok ülke için vergi politikası değişikliklerinin ekonomik etkilerini inceleyen 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır (örneğin bkz. Ahmad & Stern, 1984; Lockwood & 

Manning, 1993; Milesi-Ferretti & Roubini, 1998; Fershtman vd., 1999; Daveri & 

Tabellini, 2000; Arin & Koray, 2006; Michaelis & Birk, 2006; Wen-Ya, Lee, & Chang, 

2011). Ancak bu çalışmalarda genellikle kısmi denge analizi kullanılmıştır. Dolayısıyla 

bu çalışmalarda tüketim ve üretim yapısı ve ülkedeki işgücü ya da vergi sistemi detaylı 

bir şekilde modellenmemiştir. Diğer bir ifadeyle bu çalışmalar piyasaların karşılıklı 

etkileşimini ihmal etmekte, geriye dönük istatistiksel veriler üzerinden hareket 

etmektedir. Dolayısıyla vergi politikası değişikliklerinin ekonomi üzerindeki kapsamlı 

kantitatif analizi için kalıpsal analitik modeller ya da ekonometrik yöntemler yerine 

karmaşık sayısal modeller kullanmak daha uygun olacaktır.  

 

Leon Walras tarafından çok önceleri formülleştirilen genel dengenin, Arrow ve 

Debreu (1954) tarafından sabit nokta teorisi kullanılarak varlığının ispatlanması üzerine 

hesaplanabilir genel denge (HGD) analizi iktisatçılar tarafından devlet politikalarının 

analiz edilmesinde temel bir araç olarak kullanılmıştır (bkz. Shoven & Whalley, 1984; 

1992; Bandara, 1991; Kehoe & Kehoe, 1994). HGD modelleri Wassily Leontief’in 

1936 yılında yayımlanan, sabit girdi-çıktı katsayılarına dayanan ampirik Walrasyan 

modelinin, hem üretim hem de tüketim kısmında ikame etkilerini içeren ve birden fazla 

hane halkının olabildiği modeller şeklinde genişletilmesi olarak ifade edilebilir. 

  

Arrow-Debreu tipi ekonomi modelleri için güvenilir bir çözüm algoritmasının 

Scarf (1967) tarafından geliştirilmesinin ardından vergileri HGD modeli üzerinden 

analiz eden geniş ölçekli ilk çalışma Shoven ve Whalley (1972) tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma daha sonraları vergi reformlarını statik HGD modeli 

üzerinden analiz eden çalışmalar için temel kaynak haline gelmiştir.  

 

Vergi politikası değişikliklerinin ekonomi ve hane halklarının refah düzeyi 

üzerindeki etkilerini statik HGD modeli aracılığıyla analiz eden birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bunlardan ilk örnekler Whalley (1975), Shoven & Whalley (1984), 

Ballard vd. (1985), Kehoe vd. (1988) olarak sıralanmaktadır. Son dönemlerdeki vergi 
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reformlarını statik HGD modeliyle analiz eden çalışmalara Almanya için KDV 

reformunu irdeleyen Boeters vd. (2010) ve Meksika’daki vergi reformunu inceleyen 

Sobarzo (2011) örnek olarak verilebilir. Gelir vergisi politikası değişiklikleri üzerine 

yapılan statik HGD çalışmaları ise göreceli olarak daha azdır. Bu çalışmalar genellikle 

vergi indirimlerinin ekonomiye ve hane halklarının refah düzeyindeki etkilerini 

irdelemektedir (Hirte, 1998; Hutton & Ruocco, 1999; Cardenete & Sancho, 2003; 

Böhringer vd., 2005). 

 

Türkiye üzerine yapılan statik genel denge analizi çalışmalarının konuları, genel 

olarak maliye politikaları uygulamaları (Ulussever, 2011; Gedik, 2008) dış ticaret 

vergileri ve dış ticaretin, serbestleşmesi, gümrük birliği ve AB üyeliğinin etkileri 

(Togan, 1983; Harrison vd., 1993; 1997; Karadağ & Westaway, 2000; Bekmez, 2002; 

de Santis, 2003; Philippidis & Karaca, 2009), vergi politikası değişikliklerinin dış 

ticaret üzerindeki etkisi (Gedik, 2010), yaşanan ekonomik krizlerin sebepleri (Derviş & 

Robinson, 1982; Lewis & Urata, 1984; Yeldan, 1998), enerji politikaları ve su 

kaynaklarının yönetimi (Aydın, 2007; Çırpıcı, 2008; Dudu vd., 2010) olarak 

gruplandırılabilinir. Türkiye ekonomisine ilişkin statik genel denge analizi 

çalışmalarının yanı sıra dinamik genel denge çalışmaları da mevcuttur. Bu çalışmalar 

çevre ekonomisi (Kumbaroğlu, 2003; Telli vd., 2008a), tarım destek politikaları 

(Doğruel vd., 2003), elektrik piyasası (Akkemik & Oğuz, 2011), petrol fiyat şoku 

(Aydın & Acar, 2011), savunma sanayi harcamaları (Özdemir & Bayar, 2009) ve 1999 

Marmara depreminin ekonomik etkilerini konu alan (Selçuk & Yeldan, 2001) çalışmalar 

olarak sıralanabilir. 

 

Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından itibaren gelir vergisinde köklü 

değişiklikler yapılmıştır. Daha önce belirtildiği gibi matrah dilimi sayısının düşürülmesi 

ve vergi oranlarında indirimler olarak özetlenebilecek olan bu değişiklikler, hane 

halklarının refah seviyesi, gelir dağlımı, makro değişkenler, üretim sektörlerinin çıktı 

düzeyi ve nispi fiyatları üzerinde önemli değişimlere neden olabilecektir.  
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Dolayısıyla, bu çalışmanın temel amacı, ilgili gelir vergisi politikası 

değişikliklerinin ekonomik etkilerini mikro ve makro düzeyde incelemektir. 

Ekonomideki yatırım, tasarruf, gelir dağılımı, sektörlerin üretim ve malların fiyat düzeyi 

gibi birçok değişkeni doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen vergi politikası 

değişkenlerini analiz etmek amacıyla, bütün bu değişimleri ve bunların karşılıklı 

etkileşimlerini içerebilen HGD modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan HGD modeli, 

öncülüğü Shoven ve Whalley (1972, 1973) tarafından inşa edilen statik, çok sektörlü 

genel denge modeli olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada kullanılacak model 15 üretim 

sektörünü, gelir düzeyi ve yerleşim yerine göre ayrıştırılmış 10 farklı hane halkı 

grubunu, devleti, dış alemi, üretim sürecinde ise sermaye ve emekten oluşan üretim 

faktörlerini ve ara malları içermektedir. Çalışmada temel olarak 1998 ve 1999 yılları ile 

2005 ve 2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi indirimlerinin mikro ve makro bazlı 

ekonomik etkileri ve hane halklarının gelir dağılımı ve refah seviyesi üzerindeki etkileri 

analiz edilecektir.  

 

Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de son yıllarda yapılan gelir vergisi politikası 

değişikliklerini statik HGD çerçevesinde analiz eden bir çalışma bulunmamaktadır. 

Mikro ekonomik veriye dayanarak detaylı olarak ayrıştırılan hane halkı gruplarını 

içermesi ve son dönem gelir vergisi politikası değişikliklerinin hane halkı gruplarının 

refah düzeyi, gelir dağılımı, üretim sektörleri ve makro değişkenler üzerindeki etkisini 

detaylı olarak analiz etmesi açısından bu çalışmanın, literatürdeki bu boşluğu 

doldurması beklenmektedir.  

 

Çalışmada yapılan gelir vergisi politikası analizlerinde Shoven & Whalley 

(1977) yöntemi izlenerek denk bütçe varsayımı uygulanmıştır. Buna göre yapılan 

analizlerde, gelir vergisi oranlarında yapılan indirimler sonucu azalan vergi gelirleri 

dolaylı vergi oranlarındaki artışla telafi edilmiştir. Bu durum Türk vergi sistemindeki 

daha önce belirtilen dönüşümü yansıtmaktadır. Ayrıca çalışmada gelir vergisi 

oranlarındaki düşüşün devlet harcamalarının kısılması ya da transfer harcamalarının 

kısılması ile telafi edildiği durumda gelir vergisi indirimlerinin ekonomik etkilerinin ne 

olacağı, iki farklı senaryo üzerinden analiz edilmiştir. Son olarak gelir vergisi 
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indirimleri sonucu dolaylı vergilerin arttırıldığı durumda, Türk vergi sistemindeki gibi 

artan oranlı gelir vergisi tarifesi yerine düz oranlı gelir vergisi tarifesi kullanılmasının 

etkileri başka bir senaryo olarak incelenmiştir.  

 

Gelir vergisi politikası değişikliklerini analiz etmek amacıyla yukarıda belirtilen 

HGD modelinin kullanılabilmesi için modelin veri setinin oluşturulması gerekmektedir. 

Oluşturulacak veri seti endüstriler arası kullanımları, katma değeri, nihai kullanımları, 

sermaye akımlarını, kamu gelir ve giderlerini bir bütün olarak göstermek durumundadır. 

Dolayısıyla HGD modellerinin temel veri setini, bu modellerdeki gibi ekonomiyi 

Walrasgil genel denge çerçevesinde gösterebilen sosyal hesaplar matrisi (SHM) 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada en güncel girdi-çıktı tablosu olan 2002 yılı 

girdi-çıktı tablosu dikkate alınarak bu yılı baz alan SHM oluşturulmuştur. Tutarlı bir 

şekilde oluşturulan SHM, HGD modeli için temel veri kaynağı oluşturmaktadır. Fakat 

SHM modelin çözümü için tek başına yeterli olamamaktadır. Bu nedenle modelde 

kullanılacak bazı parametreler (örneğin CET ve Armington fonksiyonundaki ikame 

elastikiyeti parametreleri, sektörel işgücü sayısı ve sermaye stoku değerleri) diğer 

çalışmalardan alınmıştır. Diğer parametreler modelin kalibrasyonu sonucu içsel olarak 

elde edilmektedir. 

 

Bu çalışmanın geri kalan kısmı altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

temel olarak vergilerin temel ilkeleri, vergilerin harcamalar, yatırım ve tasarruf, gelir 

bölüşümü ve iş gücü üzerindeki etkileri incelenecektir.  

 

Đkinci bölüm vergi reformlarındaki temel eğilimleri, Türkiye’de, Cumhuriyet 

tarihinden bu yana gerçekleştirilen temel vergi reformlarını özet olarak ve 1990’lı 

yılların sonlarından bu yana Türkiye’deki vergi reformlarını daha ayrıntılı olarak 

sunmaktadır. 

 

Üçüncü bölümde, öncelikle çeşitli vergi politikası değişikliklerini konu alan 

özellikle statik modeller olmak üzere başlıca HGD çalışmaları üzerinde durulmuş, 

sonrasında yalnız kişisel gelir vergisi değişikliklerini konu alan çalışmalar üzerine 
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yoğunlaşılmıştır. Son olarak bu bölümde Türkiye üzerine yapılan bazı HGD çalışmaları 

incelenmiştir. 

 

Dördüncü bölümde öncelikle hesaplanabilir genel denge modelleri temel 

hatlarıyla tanımlanmış, genel denge modellerinin genel özelliklerine değinilmiş ve 

ardından hesaplanabilir genel denge modeli oluşturmanın aşamaları verilmiştir. 

Sonrasında bu çalışmada kullanılan genel denge modeli, modelin temel özellikleri ve 

fonksiyon yapıları ayrıntılı olarak belirtilerek açıklanmıştır. 

 

Beşinci bölüm HGD modelinin doğru bir şekilde kalibre edilmesinin sağlanması 

amacıyla Türkiye ekonomisi için 2002 yılı verileri kullanılarak oluşturulan SHM matrisi 

ile ilgili detaylı bilgiyi vermektedir. Sonrasında ilgili SHM kullanılarak HGD 

modelindeki parametrelerin kalibre edilmesi süreci anlatılmaktadır.. 

 

Altıncı bölümde ise öncelikle HGD yardımıyla değişik senaryo sonuçları 

verilmiş ve bu sonuçların ekonomik analizi detaylı bir şekilde verilmiştir.  

 

Çalışma, bir sonuç ve öneriler bölümü ile bitirilmiştir.   
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

1 VERGĐLERĐN EKONOMĐK ETKĐSĐ 

 

1.1 Giriş  

 

Vergi reformları yalnızca ülkemizde değil birçok ülkede gündemde olmuş ve 

iktisatçılar tarafından tartışılagelmiştir. Bunun nedenini anlayabilmek için vergi 

kavramının ne olduğu, neden çoğu zaman reformlara konu olacak kadar önem arz ettiği, 

amaçlarının ne olduğu üzerinde durulması gerekmektedir.   

 

Modern maliye yazınında vergi, devletin yaptığı harcamalara kaynak sağlamak 

amacı dışında iktisat politikası amaçlarına olduğu kadar siyasi ve sosyal amaçlara 

ulaşmada da etkili bir araç olarak kullanılabilen bir kavram olarak tanımlanabilir (Türk, 

2002, s. 111). Buna göre vergileme politikası sayesinde devlet, yatırım ve tasarrufları 

etkileyerek büyümeyi etkileyebilir, ekonominin dip ve tavan yaptığı dönemlerde farklı 

vergi politikalarını uygulayarak bu dalgalanmaları önleyebilir, talep fazlasını azaltarak 

enflasyonla mücadele edebilir veya teşvik ve vergi indirimleri ile belirli bir bölge ya da 

sektörde gelişme sağlayabilir. Diğer bir ifadeyle devlet, vergi politikalarını kullanarak 

arz ve talep üzerinde etkili olarak, iktisat politikası hedeflerine ulaşmada vergileri etkin 

bir şekilde kullanabilir. Vergi politikaları sayesinde devlet, gelir ve servetin yeniden 

dağılımını sağlayarak toplumdaki düşük ve yüksek gelir grupları arasındaki farkı 

değiştirebilir. Ayrıca, evlilere yapılan vergi indirimi, çocuk yardımı gibi çeşitli 

vergilendirme politikalarıyla devlet, nüfus politikaları üzerinde etkili olabilir, yüksek 

gelir grubundan aldığı vergilerle düşük gelir grubundaki vatandaşlarına eğitim, sağlık 

gibi temel hizmetleri götürebilir. Böylece devlet yine vergiler yoluyla sosyal yapıyı da 

düzenleyebilir. Dolayısıyla günümüzde vergiler, devlete finansal kaynak sağlamanın 

yanında, bunun ötesindeki amaçlar doğrultusunda da bir politika aracı olarak 

kullanılabilir niteliktedir.   
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Vergilerin yalnızca ekonomik alanda değil, sosyal ve siyasi alanlarda da etkili 

olması nasıl bir vergi sisteminin olması gerektiği sorusunun önemini arttırmaktadır. 

Dolayısıyla bir ülkedeki vergi sistemi, iktisadi amaçlara hizmet eden, sosyal hayatı 

düzenleyen, siyasi amaçlara yönelik olan bir sistem olmak durumundadır.  Ancak 

erişilmesi istenen bu amaçların hepsine birden ulaşmak çok olası değildir. Bu nedenle 

vergi sisteminin erişilmesi istenen hedefleri en optimal şekilde gerçekleştirmesi 

istenmektedir.  

 

Vergi reformları, çok farklı amaçları ve etkileri olan vergilerin, olabilecek en iyi 

vergi sistemini teşkil edecek şekilde yapılandırılmasını sağlamak amacıyla 

yapılmaktadır. Bu noktada günümüzde vergilerin tanımı, amaçları ve bunlara bağlı 

olarak iyi bir vergi sistemin nasıl olması gerektiği sorusu önem kazanmaktadır. Ayrıca 

iyi bir vergi sistemine kavuşmak için yapılacak olan vergi reformları ya da vergi 

politikası değişiklikleri, ancak vergilerin ekonomik etkilerinin ne olacağının 

bilinebilmesi durumunda doğru bir şekilde yapılandırılabilecektir. Zira hangi verginin 

ekonomide ne çeşit bir etkiye sebep olacağının bilinmesi, vergi reformlarının amacına 

ulaşması anlamında oldukça önemli olmaktadır. Dolayısıyla bu bölümde vergilendirme 

başlığı altında verginin tanımına, amaçlarına, vergilendirmenin ilkelerine değinilecek, 

sonraki kısımda da vergilerin harcamalar, yatırım ve tasarruf, gelir bölüşümü ve iş gücü 

üzerindeki etkileri açıklanacaktır. 

 

1.2 Vergilendirme 

 

Vergi kavramı ile ilgili bugüne kadar birçok tanımlama yapılmış, ancak vergi 

kavramının tanımı hakkında tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Bunda, neredeyse 

insanlık tarihi kadar eski olan verginin zaman içinde niteliğinde, amaç ve 

fonksiyonlarında, duyulan ihtiyaca yönelik olarak meydana gelen hızlı değişimin büyük 

etkisi bulunmaktadır.  En basit haliyle vergi, devletin üretmiş olduğu mal ve hizmetler 

nedeniyle ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak için kullandığı temel kaynak olarak 



11 
 

tanımlanabilir. Bu kaynak aynı zamanda ekonomiyi etkilemek ve kontrol etmek için de 

kullanılmıştır (Neil, 1990, s. 15).  

 

Vergiler, “devletin kişilere hemen seçilebilir bir karşılık sunmaksızın devlet 

egemenliğine ve yaptırım gücüne dayanarak vergi adı altında elde ettiği iktisadi 

kaynaklar” olarak tanımlanabilir(Uluatam, 1999, s. 269). Ancak devlet bu kaynakları 

yalnızca harcamalarını karşılamak için değil ekonomik ve sosyal hayata müdahale 

etmek, ekonomik faaliyetlerin seyrinin yönünü değiştirmek için de toplamaktadır (Türk, 

2002, s. 111). Maliye politikası açısından ise vergi talep yönetiminde kullanılan bir araç 

olup “tüketimi kısan her şey” olarak tanımlanmaktadır (Akalın, 2000, s. 309). 

 

Her türlü kamusal aracın olduğu gibi vergilemenin de amacı temel olarak devlete 

ait asli görevlerin gerçekleştirilmesine yönelik olmaktadır. Bunun yanında, devlet 

maliye politikasının bir amacı olan ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

gerçekleştirebilmek için harcama ve borçlanma politikalarının yanında vergi politikasını 

da kullanmaktadır. Maliye politikası, çıktı miktarı, istihdam, fiyat istikrarı gibi temel 

makroekonomik göstergeler kadar kaynak dağılımı, hane halkları refah düzeyi gibi 

mikro ekonomik göstergelerin de iyileşmesi gibi belirli amaçlara ulaşmaya 

çalışmaktadır (Türk, 2010, s. 17-20). Günümüzde çoğu ülkede maliye politikası 

araçlarından olan vergileme politikası oldukça etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. 

 

Vergilemenin amaçları temelde mali amaç ve mali olmayan amaçlar olarak 

ikiye ayrılabilir (Akdoğan, 2009, s. 120). Bunlardan mali amaç, devletin harcamalarına 

kaynak sağlamak iken, bu amaca yönelik olarak yeterli miktar vergiyi rekabet açısından 

tarafsız olarak, diğer bir ifadeyle adil olarak elde etmektir. Mali olmayan amaçlar ise 

ekonomideki gelir ve servetin yeniden dağıtımını sağlamak ve bu sayede toplumun 

yüksek ve düşük gelir grupları arasındaki farkı azaltmak; ekonominin yükseliş ve çöküş 

dönemlerinde sırasıyla yüksek ve düşük miktarlarda vergi alarak konjonktür 

dalgalanmalarını azaltmak ve böylelikle ekonomik istikrarı sağlayarak ekonomik yapıyı 

değiştirmek ve spekülasyonları önlemek (otomatik stabilizatör); çeşitli teşvik, indirim 

ve benzeri politikalarla tasarrufları ve yatırımları destekleyerek büyümeyi arttırmak; 
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tüketimi ve fazla talebi azaltarak fiyat istikrarına yardımcı olmak; çeşitli vergilerle çevre 

kirliliğini azaltmak; değişik vergi türleriyle (evlilere yapılan vergi indirimleri ve çocuk 

yardımları kapsamında yapılan vergi indirimleri gibi) nüfus politikaları üzerinde etkili 

olmak şeklinde sıralanabilir.  

 

Vergilemenin mali olmayan amaçları zaman içinde değişebilir ve artabilir 

nitelikte olup bunların sayısını sınırlandırmak mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla 

günümüzde vergiler, devletin kamu giderlerini karşılamak üzere, egemenlik gücüne 

dayanarak belirlerdiği ve somut karşılığı olmayan parasal ödemeler olarak 

tanımlanabilmektedir (Bilici, 2010, s. 11). 

 

Vergilerin ekonomide çok çeşitli amaçlarının ve etkilerinin olması bir ülkede 

belli bir dönemde uygulanacak olan tüm vergi türlerinin, bir başka deyişle vergi 

sisteminin nasıl olması gerektiği sorusunu akla getirmektedir. Optimal2 ya da başka bir 

ifadeyle iyi bir vergi sisteminin yukarıda açıklanan mali amacı ve mali olmayan 

amaçları gerçekleştirecek nitelikte olması gerekmektedir. Böylesi iyi bir vergi sistemi, 

mali amacı gerçekleştirirken veri bir vergi yükünü yükümlüler arasında adil olarak 

dağıtmalı ve ilgili verginin toplanması sırasında maruz kalınan maliyetleri olabildiğince 

minimize etmeli, bunu yaparken de vergilerin, girişimcilerin yatırım eğilimi, 

ekonomideki işgücü arzı ve sermaye birikimi üzerindeki olumsuz etkilerini mümkün 

olduğunca en aza indirmelidir (Stiglitz, 1994, s. 479-480). Ekonomideki gelir ve servet 

farklılıklarını azaltmak, yüksek bir istihdam düzeyinde iktisadi – mali istikrarı 

sağlamak, büyümeyi gerçekleştirmek gibi oldukça çeşitli olabilecek mali olmayan 

amaçları gerçekleştirirken de bu amaçların birbiriyle çatışması kaçınılmaz olmakta, iyi 

bir vergi sisteminin ise bu çatışmaları bir dereceye kadar azaltması gerekmektedir.  

 

                                                
2 Optimal vergi teorisi ve optimal vergileme hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Mirlees (1971), 
Atkinson & Stiglitz, (1980), Auerbach (1985), Slemrod (1990), Stern (1987), Stiglitz (1987), Atkinson 
(1997), Heady (1993),  Mankiw, Weinzierl & Yagan (2009). 
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Stiglitz (1994)’e göre iyi bir vergi sisteminin temel olarak beş ilkesi3 olduğu 

belirtilmektedir. Bunlardan birincisi, vergi sisteminin kaynakların etkin dağılımına 

müdahale etmeme anlamına gelen ekonomik etkinliktir. Đkinci ilke vergi yönetiminde 

basitliktir. Buna göre vergi sistemi anlaşılabilir ve işlem maliyetleri düşük olmalıdır. 

Üçüncü ilke vergi sisteminin değişen ekonomik koşullara otomatik olarak ayak 

uydurabilecek yapıda olması anlamına gelen esneklik ilkesidir. Dördüncü olarak siyasal 

sorumluluktan bahsedilebilir ki bu da vergi sisteminin, siyasal sistemin bireylerinin 

tercihlerini daha doğru bir biçimde yansıtabilecek bir şekilde yapılandırılması anlamına 

gelmektedir. Son olarak da vergi sisteminin farklı bireylere yönelik nispi muamelesinin 

adil olması gerekliliğini vurgulayan adalet özelliği vurgulanabilir. Bu özellik vergi 

sisteminin bütün yönleriyle eşit olan bireylere eşit muamele yapılması gerekliliğini 

belirten yatay adalet ilkesi kavramını ve bazı bireylerin daha yüksek düzeyde vergi 

ödeyebilme durumunda olması halinde, yüksek vergi ödemeleri gerektiğini belirten 

dikey adalet ilkesi kavramını kendi içinde barındırmaktadır.  

 

Vergilendirmenin mutlaka dikkate alması gereken çok farklı fiili koşullarının 

olması nedeniyle vergi sistemleri ülkeden ülkeye ve zaman içinde farklılık 

göstermektedir (Gordon & Li, 2009). Ülkelerin vergi sistemlerinde yaptıkları 

değişikliklerin temelinde, modern vergi politikasına göre vergilemeye bağlanmış 

amaçların gerçekleştirilmesini en iyi şekilde sağlayabilecek iyi bir vergi sistemine 

yaklaşmak bulunmaktadır. 

 

 

 

                                                
3 Optimal ya da iyi bir vergi sisteminin ilkelerinin neler olması gerektiği maliye yazınında çok eskilere 
dayanan bir tartışma konusu olmakla beraber bu ilkelerin temelleri esasen Adam Smith (1776) tarafından 
Milletlerin Zenginliği eserinde ortaya konmuştur. Eserde belirtilen ve maliye literatüründe günümüzde de 
üzerinde durulan bu dört ilke; i) Herkesin kazandığı gelir oranında vergi ödemesi gerektiğini belirten 
vergilemede eşitlik ilkesi, ii) Her mükellefin ödemesi gereken verginin tutarının ve zamanının isteğe bağlı 
değil, herkes tarafından açıkça bilinen bir kesinlikte olmasını ifade eden kesinlik ilkesi, iii) Her verginin 
mükellef için en uygun zamanda ve biçimde tahsil edilmesini belirten uygunluk ilkesi, iv) Her verginin, 
halkın cebinden çıkan parayla hazineye giren para arasındaki farkı mümkün olduğunca az olacak şekilde 
düzenlenmesi gerektiğini ifade eden iktisadilik ilkesi olarak özetlenebilir. 
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1.3 Vergilerin Ekonomik Etkileri 

 

Vergiler gerek gelir üzerinden gerekse harcamalar üzerinden alındıklarında 

mükelleflerin tasarruf ve harcama kararları üzerinde değişikliğe neden olarak ekonomiyi 

etkilemektedir. Vergiler üreticilerin ve tüketicilerin rasyonel tercihlerini değiştirmekte, 

vergi yüklerini azaltmak ya da tamamen kurtulmak isteyen üreticilerin bu amaçla faktör 

bileşimlerini, tüketicilerin de mal bileşimlerini farklılaştırmasına neden olmaktadır. 

Bunun sonucunda kaynak dağılımı Pareto optimum noktasından uzaklaşmakta ve 

ekonomide etkinlik kaybı gerçekleşmektedir. 

 

Vergi sisteminde vergileri temelde, dolaysız vergiler ve dolaylı vergiler olmak 

üzere iki gruba ayırmak mümkün olmaktadır. Böylesi bir ayrım muhtemelen vergi 

sınıflandırmaları içinde en eskisi durumundadır. Dolaysız ve dolaylı vergi ayrımı için 

nelerin kıstas olarak alınabileceği konusunda tam bir görüş birliğine varılamamasına 

karşın bu ayrım günümüz uygulamalarına köklü bir şekilde yerleşmiştir. Genellikle 

gümrük vergisi, satış vergileri, resimler, harçlar ve katılma payları dolaylı vergiler 

olarak sınıflandırılırken gelir, kurumlar, genel servet, veraset ve intikal vergileri 

dolaysız vergiler olarak sınıflandırılmaktadır (Uluatam, 1999, s. 277-279). 

 

1.3.1 Dolaysız Vergilerin Ekonomiye Etkisi 

 

Genel olarak gelir ve servet üzerinden alınan vergilere dolaysız vergiler 

denilmektedir. Türk vergi sistemindeki temel dolaysız vergiler gelir vergisi, kurumlar 

vergisi ve servet üzerinden alınan vergiler olarak sıralanabilir. Merkezi yönetim toplam 

vergi gelirleri içinde 2011 yılı itibariyle gelir vergisinin payı % 21, kurumlar vergisinin 

payı % 10, servet üzerinden alınan vergilerin payı % 2 civarında gerçekleşmiştir4. Bu 

durum itibariyle ücret, kar, rant ve sermaye yatırımlarından (faiz gibi) elde edilen 

kazançlar üzerinden alınan gelir vergileri dolaysız vergiler içinde en önemli paya sahip 

                                                
4 Vergi türlerinin merkezi yönetim toplam vergi gelirleri içindeki payları hakkında daha ayrıntılı bilgi 
Türk vergi sisteminin ve vergi yapısının da anlatıldığı bölüm 2 içinde Tablo 2.4’te verilmiştir.  
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olan vergi türüdür. Bu çalışmada da daha çok gelir vergisinin ekonomik etkileri 

üzerinde durulacaktır.  

 

1.3.1.1 Harcama Yapısı Üzerindeki Etkileri 

 

Dolaysız vergiler harcamalar üzerinden alınana bir vergi olmadığı için çeşitli 

mal ve hizmetler arasındaki nispi fiyatları doğrudan değiştirmemektedir. Dolaysız 

vergilerin harcamalar üzerindeki beklenen etkisi harcamaları azaltıcı yöndedir. Ancak 

bu azalmanın her mala aynı ölçüde olması beklenmemektedir. Bunun nedeni dolaysız 

vergilerin direkt olarak nispi fiyatları değiştirmesi değil, mal ve hizmetlerin gelir 

elastikiyetinin mallara göre farklılık göstermesidir. Örneğin gelir vergisindeki artış 

sonucu geliri azalan tüketici bireysel zevk ve tercihlerine göre azalan bu gelirini çeşitli 

mallar arasında eskisinden farklı bir biçimde dağıtmaktadır. Böylelikle bazı mallara 

olan talep, vergi öncesi duruma göre değişmekte, nispi fiyatlar da buna bağlı olarak 

değişmektedir. Dolayısıyla dolaysız vergiler nispi fiyatları dolaylı olarak etkilemektedir. 

Dolaysız vergiler geliri düşürücü etki yarattığından, bunların harcamaları azaltması 

beklenmektedir. Ancak bu durum düşük gelir grubundaki hane halklarının düşük 

(inferior) mallara olan taleplerinde tam tersi bir etki yaratabilecektir.  

 

1.3.1.2 Emek Arzı Üzerindeki Etkileri 

 

Dolaysız vergiler içinde, ücret ve maaş üzerinden alınan gelir vergileri, emek 

arzı üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmaktadır. Ücret ve maaş üzerinden alınan gelir 

vergisi sonucunda ekonomideki bireylerin işgücü arzını ne yönde değiştirecekleri 

konusundaki kararları gelir ve ikame etkisi altında belirlenmektedir. 

 

Gelir etkisine göre gelir vergisi sonucu geliri azalan birey, bu gelir azalışını 

telafi etmek için emek arzını arttırarak daha çok çalışma yoluna gidecektir. Đkame 

etkisine göre ise, gelir vergisinin arttırılmasıyla emeği karşılığı daha az gelir elde eden 

birey için çalışmanın alternatif maliyeti artmış olacak, bu durumda da birey, çalışmanın 
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alternatifi olan boş zamanı vergisiz duruma göre daha çok tercih edecektir. Dolayısıyla 

bireylerin çalışma arzularında gelir ve ikame etkileri ters yönlü etkide bulunacak fakat 

net sonucun ne olacağı bilinemeyecektir (Uluatam, 1999, s. 316). 

 

Ücretlerin vergi sonrası gelirdeki değişimi, işgücünü farklı işgücü grupları 

arasında farklı ölçüde değiştirir. Örneğin evli kadınların dolaysız vergilerdeki bir düşüş 

sonucu emek arzlarını arttırması, bekar erkeklere oranla daha yüksek olacaktır. Genel 

olarak işgücü üzerinden alınan marjinal vergi oranlarının5 arttırılmasının işgücü arzını 

azaltması beklenmektedir. Bu konuda yapılan ampirik çalışmalar, nötr gelir vergisi 

politikası değişikliklerinde6 işgücünün oldukça küçük tepkiler verdiğini 

göstermektedir7.  

 

1.3.1.3 Tasarruflar Üzerindeki Etkileri 

 

Gelir vergisi kişilerin gelirlerinin tüketimle tasarruf arasındaki dağılımını da 

etkilemektedir. Bu etki gelir ve ikame etkisine göre olmaktadır. Gelir etkisine göre gelir 

vergisi artışı sonucu geliri düşen bireyin tasarrufu da düşecektir. Tasarrufundaki bu 

düşüşü telafi etmek isteyen birey tasarruf meylini arttırmak yoluna gidebilecektir. 

Ancak bu artışın gelir düşüşünün tasarruflar üzerindeki olumsuz etkisini tamamen telafi 

edecek düzeyde olması beklenmemektedir. Gelir vergisindeki artış sadece cari gelirleri 

düşürmekle kalmayacak, bireylerin tasarruflarından elde edecekleri gelirleri de 

vergilendirdiğinden tasarrufların getirisini de düşürecektir. Đkame etkisine göre 

tasarruflarının getirisinin düştüğünü gören bireyin tasarruf güdüsü de düşecektir. Bir 

başka ifadeyle tasarrufların alternatif maliyeti artacağından bireyler tasarruf yerine 

alternatifine, tüketime yöneleceklerdir. Gelir vergilerinde yapılan bir değişikliğin 

toplam tasarruf miktarı üzerindeki net etkisi, gelir ve ikame etkilerinin toplamına bağlı 

                                                
5 Marjinal vergi oranı, vergilendirilecek gelirin son dilimine uygulanmakta olan oranı belirtmektedir 
(OECD, 2011b). 
6 Burada nötr gelir vergi değişimleri ile vergi indirimi sonrası kamu bütçesi gelirlerinde meydana gelen 
düşüşün başka bir çeşit vergi oranlarındaki artışlarla telafi edildiği vergi politikası değişiklikleri 
kastedilmektedir.  
7 Konuyla ilgili literatürün geniş özeti ve daha ayrıntılı açıklama için bkz. Congressional Budget Office 
(1996). 



17 
 

olmaktadır. Dolayısıyla gelir vergilerinde yapılan bir artış sonucu gelir etkisi tasarrufları 

arttırıcı, ikame etkisi ise tasarrufları azaltıcı yönde etki yapacağından net etki belirsiz 

olmaktadır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar birinden farklı sonuçlar elde ettiyse de son 

dönem yapılan çalışmalarda genellikle bu iki etkiden ikame etkisinin daha belirgin 

olduğu gözlemlenmektedir (Tanzi & Zee, 1998; Zee, 2005). 

 

Gelir vergilerinin bireylerin tasarrufları üzerindeki etkisi bireyin hangi gelir 

grubuna ait olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Eğer yüksek gelir dilimlerinde 

marjinal tasarruf eğilimi daha yüksek ise düşük gelir grubundakilerden alınan vergiler 

tüketimi, yüksek gelir grubundakilerden alınan vergiler ise tasarrufu azaltıcı etkide 

bulunmaktadır. Genellikle bireyler gelirleriyle önce tüketim ihtiyaçlarını karşılamakta, 

geriye fazlalık kalması durumunda tasarruf etmektedirler. Vergiler öncelikle bu tasarruf 

edilen kısımdan ödenmekte, eğer bu yeterli olmazsa tüketim kısılmaktadır. Düşük gelirli 

bireyler, tasarrufları çok az olduğundan vergi artışları durumunda tüketimlerini 

kısmakta ancak yüksek gelir grubundaki bireyler ise vergi artışlarını tasarruflarından 

karşılamakta, yani tasarruflarını kısmaktadırlar. Gelir vergisi sistemi birçok ülkede ve 

tüm OECD ülkelerindeki uygulamalarda artan oranlıdır (OECD, 2006b, s. 40). Bu 

nedenle gelirin yüksek diliminden alınan gelir vergisi oranının, diğer bir ifadeyle 

marjinal gelir vergisinin düşürülmesi iktisat yazınında oldukça tartışılan ve geniş kabul 

bulan bir olgudur.  

 

1.3.1.4 Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

 

Gelir vergisi müteşebbislerin yatırım kararını da değiştirme potansiyeli 

taşımaktadır. Buna göre gelir vergisi yatırımların getirisini düşürdüğünden yatırım 

güdüsünü düşürerek yatırımların azalmasına neden olmaktadır. Marjinal vergi 

oranlarının yüksek olması yatırımları olumsuz yönde etkilemektedir. Girişimcilerin 

yatırım kararı almadaki temel dürtüsü kar arzusu olmaktadır. Firmalar ancak üretim 

artışlarının karlı olduğunu düşündüklerinde yeni makine ve teçhizat alımına 

gitmektedirler. Ancak firmaların karlılıkları vergi oranlarına da bağlı olmaktadır. 
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Yüksek oranlı vergilerin söz konusu olduğu bir durumda yatırımcılara ödenen miktar, 

bir başka değişle vergi sonrası kar azalmaktadır. Bu durumda yatırımcıların ve 

firmaların yatırımları azalabilecektir. Yatırım kararı özellikle vergi sonrası karlar 

tarafından belirlendiğinden yatırımları arttırmada vergi indirimi etkili bir yol olabilir 

(Edizdoğan & Çelikkaya, 2010, s. 78).  

 

Gelir vergisinin yatırımlar üzerindeki bu doğrudan etkisinin yanında dolaylı 

etkisi de bulunmaktadır. Buna göre vergiler sonucu ekonomideki harcamalar düşecek 

buna bağlı olarak da ekonomideki toplam talep düşecektir. Böylesi bir ekonomik 

durgunluk döneminde karlılıklar ve yatırımların beklenen getirileri de düşecek, bu 

nedenle yatırımlar da azalabilecektir. Böylece gelir vergileri yatırımları dolaylı olarak 

da etkilemektedir.  

 

Gelir vergisinin düşürülmesi yatırım sonrası gelirin artışına neden olacağından 

yatırımların artmasına, bunun sonucunda da üretim biçimlerinin daha sermayeleşmesine 

neden olabilecektir. Üretim süreçlerinde görülen bu sermayenin işgücüyle ikamesi, 

işgücü talebini azaltarak işsizliğe de sebebiyet verebilecektir. 

 

1.3.1.5 Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

 

Daha önce vergilendirmenin amaçları kısmında açıklandığı üzere 

vergilendirmenin amaçlarından biri de gelirin yeniden dağılımını sağlamaktır. Bu 

anlamda artan oranlı gelir vergisi tüm OECD ülkelerinin yanı sıra diğer gelişmekte olan 

ülkelerde de etkin bir araç olarak kullanılmaktadır (OECD, 2006b; Tanzi & Zee, 2000). 

Artan oranlı bir gelir vergisi sistemi yüksek gelir grubundakilere daha fazla vergi yükü 

yüklemekte böylece vergi sonrası gelirin vergi öncesi gelire göre daha adil dağıtılmasını 

sağlamaktadır. Ancak genel olarak uygulamada artan oranlı gelir vergisinin gelir 

dağılımını eşitlemede çok etkin bir politika aracı olmadığı görülmüştür (OECD, 2006b, 

s. 47). Gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılan birçok çalışmada nominal artan oranlı 

vergi sistemlerinin gelir dağılımını düzenlemedeki etkisinin zayıf olduğu bulunmuştur 
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(Bird & Zolt, 2005; Tanzi & Zee, 2000). Gelişmekte olan ülkelerde gelir vergisi sistemi 

artan oranlı gibi görünse de yalnızca bazı gelir vergisi türlerinde uygulandığı ve yüksek 

gelir grupları için birçok istisnalar söz konusu olabildiği için etkin olarak işlemeyebilir. 

Gelişmiş ülkelerde ise gelir vergisinin adaletsizliği azaltmada gelişmekte olan ülkelere 

kıyasla daha etkin olduğu görülmüştür (Sharpe, 2003). 

 

Gelir vergisinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi gerçekte kimin tarafından 

ödendiği ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla gelir vergisinin kime yansıdığı önem 

kazanmaktadır. Eğer yansıma sonucunda vergi, ödemesi gereken birey tarafından 

ödenmiyorsa verginin adil olma niteliği kaybolmaktadır. Bu anlamda gelir vergisi, 

verginin yansıtılamayacağı varsayımı nedeniyle gelir dağılımında adaletin 

sağlanmasında en uygun vergilerden biri olarak kabul edilmektedir (Edizdoğan & 

Çelikkaya, 2010, s. 90).  

 

1.3.2 Dolaylı Vergilerin Ekonomik Etkileri  

 

Dolaylı vergiler, vergiye tabi mal ve hizmetlere yapılan harcamalar üzerinden 

alındıkları için harcama vergileri olarak da bilinmektedir. Günümüz Türk vergi 

sisteminde harcamalar üzerinden alınan vergiler katma değer vergisi (KDV), özel 

tüketim vergisi (ÖTV) ve gümrük vergisi olarak sıralanabilir. Bunlardan KDV ve ÖTV 

vergi gelirleri, 2011 yılı itibariyle merkezi yönetim toplam vergi gelirlerinin % 56’lık 

bir payını oluşturmakta, gümrük vergileri ise toplam vergi gelirlerinin % 2’lik bir 

kısmını oluşturmaktadır8. Bu bölümde dolaylı vergilerin harcama yapısı, emek arzı, 

tasarruflar, yatırımlar ve gelir dağılımı üzerindeki etkileri genel olarak analiz 

edilecektir.  

 

 

 

                                                
8 Vergi türlerinin merkezi yönetim vergi gelirleri içindeki payları için bkz. Tablo 2.4.  
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1.3.2.1 Harcama Yapısı Üzerindeki Etkileri 

 

Dolaylı vergiler kaynak dağılımı yönünden tarafsız olmamaktadır. Herhangi bir 

verginin tarafsız olabilmesi için mükellefin ekonomik tercihleri arasında bir ayrım 

yapmaması, ekonomik tercihlerini değiştirmemesi gerekmektedir. Vergilerin tarafsız 

olması durumunda vergi konulmasıyla ekonomik ajanlar kararlarını, daha açık bir 

ifadeyle tüketiciler tüketim tercihlerini, üreticiler de üretim tekniklerini ya da üretim 

kalıplarını ve yatırım kararlarını değiştirmemektedir. 

 

Genel olarak, bir mal üzerine konan verginin o malın arzını azaltarak fiyatını 

yükseltmesi beklenmektedir. Birim üretim başına bir vergi konulduğu zaman firmalar 

üretimlerini, artık artmış olan yeni marjinal maliyetleri marjinal gelirlerine eşit olana 

kadar düşürmekte, ürünün fiyatını yükseltmektedirler. Ancak her alan 

vergilendirilmişse, işçiler boş zamanı, sermaye sahipleri de sermayelerini atıl tutmayı 

tercih etmezlerse vergiler üretimi azaltmayabilir.  

 

Harcamalar üzerinden alınan bu vergiler, farklı mallara farklı oranlarda 

uygulanabildiklerinden malların nispi fiyatlarını da değiştirmektedir. Vergiler bireylerin 

satın alma gücünün bir kısmının devlete aktarılması sonucunu doğurduğundan, 

bireylerin harcanabilir geliri dolaylı vergiler sonucu azalmış olmakta ve bu nedenle 

bireylerin tüketim davranışlarında değişim olması beklenmektedir. Vergiye konu olan 

malın tüketim miktarı, verginin iki farklı etkisinin toplam sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan gelir etkisi, vergi sonucu geliri azalmış olan bireyin vergiye 

konu olan mala ve diğer mallara olan talebinin düşeceğini belirtmektedir. Diğer bir etki 

olan ikame etkisi ise, vergiye konu olan malın diğer mallara göre nispi fiyatının artmış 

olması nedeniyle talebin düşeceğini işaret etmektedir.  

 

Dolayısıyla genel olarak, vergi oranı artan malın fiyat artışına bağlı olarak 

talebinin düşmesi beklenmektedir. Bireylerin vergi artışı sonucu harcanabilir 

gelirlerindeki düşüş nedeniyle tüketimleri azalacak ve dolayısıyla bireyler refah kaybına 

uğrayacaklardır. Bu yeni durumda hangi maldan ne kadar tüketileceği, talebin hangi mal 
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için ne kadar değişeceği nispi fiyatlara, ilgili malların gelir elastikiyetine ve tüketicilerin 

tercih yapısına göre farklılık gösterecektir. Bunun sonucunda da mal ve hizmetlere 

yapılan harcamalar değişecek tüketim alışkanlıkları farklılaşacaktır. Böylece dolaylı 

vergiler, kaynak dağılımında sapmalara ve refah kayıplarına neden olmaktadır. 

 

1.3.2.2 Emek Arzı Üzerindeki Etkileri 

 

Emek arzı başka birçok faktörün yanı sıra temelde ücretin bir fonksiyonudur. 

Dolayısıyla vergilerin emek arzı üzerindeki etkilerini analiz ederken ilk bakışta dolaylı 

vergilerden çok dolaysız vergiler dikkate alındığından dolaylı vergilerin emek arzı 

üzerinde çok etkili olmadığı belirtilebilir. Ancak ücretleri reel olarak değiştiren her tür 

verginin emek arzı üzerinde de etkisi olabilecektir. KDV gibi genel bir harcama vergisi 

daha önce de belirtildiği gibi tarafsız bir vergi olmasa da neredeyse tüm mal ve 

hizmetler üzerinden alınmaktadır. Böyle bir durumda bu vergiden kaçınmak isteyen bir 

birey boş zaman tüketimini arttırabilir. Böylece dolaylı vergiler emek arzını düşürebilir.  

 

Diğer taraftan harcama vergileri cari tüketimin gelecekteki tüketime göre fiyatını 

arttırmaktadır. Bu durumda gelecekte daha çok tüketebilmeyi planlayan birey, cari 

dönemdeki boş zamanını gelecek dönemdeki tüketimine ikame edecek ve cari 

dönemdeki işgücü arzını arttıracaktır. Ancak harcamalar üzerinden alınan vergilerin, 

emek üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi vergilere oranla 

emek arzı üzerindeki etkisinin daha sınırlı kalması beklenmektedir. Konuyla ilgili 

yapılan ampirik çalışmalar da bunu destekler yöndedir9. 

 

1.3.2.3 Tasarruflar Üzerindeki Etkileri 

 

Dolaylı vergilerin gelişmekte olan ülkelerde tasarrufları teşvik edeceği ileri 

sürülmektedir (Demircan, 2003, s. 111). Buna göre kişiler ne kadar çok harcarlarsa o 

ölçüde büyük miktarda vergi ödeyeceklerinden, dolaylı vergiler kişilerin tüketim ve 
                                                
9 Đlgili çalışmaların kısa özeti için bkz. OECD (2011a). 
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tasarruf tercihleri arasında ikame etkisi yaratarak, tasarrufların gelire oranının artmasına 

neden olabilir. Ayrıca dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yükseltilmesi 

bireylerin dönemler arası tüketim tercihlerini (t) döneminden (t+1) dönemine 

ertelemelerine neden olur ki bu da tüketimin kısılarak tasarrufların arttırılması anlamına 

gelmektedir (Edizdoğan & Çelikkaya, 2010, s. 231-233).  

 

Sorun kişisel planda ele alındığında dolaylı vergiler nedeniyle tüketimle 

tasarrufun ne ölçüde değişeceğini belirleyen unsur marjinal tüketim eğilimi olmaktadır. 

Makro olarak ele alındığında ise vergi yükünün farklı gelir ve servet grupları arasında 

nasıl dağıtıldığına bağlı olarak değişmektedir.  

 

Keynesyen mutlak gelir teorisine göre gelir, cari mutlak gelir olarak 

tanımlanmakta ve hem ortalama hem de marjinal tüketim eğilimleri, gerek kişisel 

planda gerekse makro olarak gelir arttıkça azalır kabul edilmektedir. Böyle bir tüketim 

fonksiyonunun geçerliliği halinde, genellikle, yüksek gelir gruplarına düşen vergilerin 

tasarrufları azaltıcı etkisi düşük gelir gruplarına göre daha fazla olacaktır. Buna göre 

harcamalar üzerinden alınan vergiler, düşük gelirliler tarafından daha ağır ödendiğinden 

artan oranlı gelir vergisine kıyasla harcamaları daha çok, tasarrufları daha az kısıcı etki 

yapmaktadır (Uluatam, 1999, s. 316-317).  

 

1.3.2.4 Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 

 

Birçok iktisatçı toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının 

arttırılmasının uzun dönemde tasarrufları arttırdığını düşünmektedir. Dolaylı vergileri 

savunanların en önemli gerekçesi bu vergilerin tasarruf üzerine değil tüketim üzerine 

konmasıdır. Buna göre tüketim üzerinden alınan vergilerin, gelir ya da kurumlar 

vergileriyle karşılaştırıldığında yatırım gelirlerini düşürmediğinden ve genel olarak 

tüketimden ziyade tasarrufa yönelimi teşvik ettiğinden yatırımlar için ihtiyaç duyulan 

fonların artmasını sağlamakta böylece yatırımları da arttırıcı etkiler oluşturmaktadır 

(Garner, 2005).  
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Ancak dolaylı vergilerin de yatırımları olumsuz etkilemesi mümkün olmaktadır. 

Ekonomideki birçok mala uygulanan dolaylı verginin tüketimi azaltması durumunda, 

ekonomik durgunluğa bağlı olarak uzun dönemde yatırımların beklenen getirileri 

düşebilir ve bu durumda ekonomideki yatırım miktarı azalabilir. Ancak böylesi dolaylı 

bir yatırım azaltıcı etkinin tasarruflardaki artışa bağlı yatırım arttırıcı etkiye karşın 

geneli itibariyle düşük olması beklenmektedir.  

 

1.3.2.5 Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

 

Dolaylı vergiler tüketim üzerinden alındıklarından çoğunlukla nihai olarak 

tüketicilere yansıtılmaktadır. Düşük gelir grubuna ait olan bireyler gelirlerinin büyük bir 

kısmını tüketime ayırmaktadırlar. Bu nedenle toplam gelirlerine oranla ödedikleri 

harcama vergileri yüksek gelir grubundaki bireylere göre daha fazla olmaktadır. Bu 

durum da dolaylı vergilerin düşük gelir grubundaki bireyleri yüksek gelir 

grubundakilere göre daha çok vergilendirdiği anlamına gelmektedir. 

 

Harcama vergilerinin bu tersine artan oranlı özelliğini azaltmak için özellikle 

düşük gelir grubunun harcamalarında önemli bir yer tutan temel tüketim mallarında 

istisna ve muafiyetler uygulanmaktadır. Daha önce belirtildiği üzere farklı mallara farklı 

harcama vergilerinin uygulanması tüketim almaşıklarını değiştirerek kaynak dağılımını 

bozucu etkiler yaratıyor olsa da bu vergilerde uygulanan istisnaların temel sebebi 

harcamalar üzerinden alınan vergilerin tersine artan oranlı özelliğidir. Böylece devlet 

temel tüketim mallarına yaptığı vergi indirimleriyle bir çeşit transfer yapmaktadır.  

 

1.4 Sonuç 

 

Ülkeler daha iyi bir vergi sistemine erişebilmek amacıyla vergi reformları 

yapmaktadırlar. Günümüzde yalnızca iktisadi hayatı değil sosyal hayatı düzenlemekte 

de etkin bir araç olarak kullanılan vergilerin hem mikro hem de makro temeldeki 
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etkilerini analiz etmek, vergi reformlarını değerlendirebilmek anlamında önem 

taşımaktadır. Bu sebeple bu bölümde vergi teorisi üzerinde durulmuş, bu amaçla 

vergilerin ekonomik etkileri, dolaylı ve dolaysız vergiler sınıflandırması altında analiz 

edilmiştir. 

 

Dolaysız vergilerdeki artışın harcamaları kısıcı etkide bulunması 

beklenilmektedir. Bu durum tasarruflar için de geçerli olmaktadır. Dolaysız vergilerdeki 

artış, tasarruflardaki düşüşe bağlı olarak yatırımları da düşürücü etki yapmaktadır. 

Ayrıca dolaysız vergilerden gelir vergisindeki artış, yatırım sonrası getirileri de 

vergilendireceğinden yatırım talebinin düşmesine sebep olmaktadır. Dolaysız 

vergilerdeki değişikliğin emek arzı üzerindeki etkisi birbirlerine zıt etkiye sahip olan 

gelir ve ikame etkileri altında belirsiz iken gelir dağılımı üzerindeki etkisi artan oranlı 

gelir vergisi sistemi kullanılması durumunda eşitsizliği azaltıcı yönde olabilir. Artan 

oranlı gelir vergisi sistemi yüksek gelir grubundakilere daha çok vergi yükleyerek gelir 

dağılımını düzenlemektedir. Ancak marjinal tasarruf eğilimi yüksek olan üst gelir 

grubunun daha fazla oranda vergilendirilmesi ekonomideki tasarruf ve yatırımların 

düşük olmasına neden olacaktır. Bu nedenle literatürde artan oranlı vergi sisteminde 

marjinal gelir vergisi oranının düşürülmesi genel kabul görmüş bir olgudur. Marjinal 

gelir vergileri 1980’lerin ortalarından bu yana OECD ülkelerinin genelinde 

düşürülmüştür (Brys vd., 2011, s. 4). Türkiye’de de vergi reformlarının temel konusu 

gelir vergilerinin özellikle de kişisel marjinal gelir vergisinin düşürülmesi yönünde 

olmuştur. 

 

Dolaylı vergilerdeki artışın ekonomideki en belirgin etkisinin harcamaları kısıcı, 

tasarrufları arttırıcı yönde olduğu belirtilebilir. Tasarruflardaki artışa bağlı olarak 

yatırımlarda da artış beklenmektedir. Dolaylı vergilerin gelir dağılımı üzerinde de etkili 

olduğu düşünülmektedir. Düşük gelir gurubunun tüketim harcamaları daha yüksek 

olduğundan dolaylı vergilerdeki artış sonucu düşük gelir grubundakiler daha çok 

vergilendirilmiş olmakta ve böylece daha çok refah kaybına uğramaktadırlar. Bu 

anlamda dolaylı vergilerdeki artışın düşük gelir grubuna ait hane halklarını daha da 

yoksullaştırdığı söylenebilir.  
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

2 TÜRKĐYEDEKĐ VERGĐ REFORMLARI 

 

2.1 Giriş 

 

Vergi reformlarının temelinde vergilerin, vergilendirmenin amaçlarına uygun 

hale getirilebilmesi bulunmaktadır. Vergilerin kamu kesimine kaynak sağlamak dışında 

ekonomik istikrar, istihdam, yatırımların ve büyümenin arttırılması, kaynak dağılımının 

düzenlenmesi gibi başka amaçları da vardır (Turhan, 1993, s. 345-348). Bütün bu 

amaçları gerçekleştirebilecek iyi bir vergi sistemine ulaşmak ve bunu uygulayabilmek 

için zaman içinde değişen sosyal ve ekonomik koşullara vergi sistemini uyumlaştırmak 

gerekmektedir. Bu nedenle vergi sistemlerinde zaman içinde politika değişiklikleri ve 

reformlar yapmak zaruri olmuştur.  

 

Cumhuriyet tarihinden bu yana Türkiye’de ekonomik ve sosyal yaşamda ortaya 

çıkan değişimler, vergi kanunlarının öngöremediği durumlar, uluslararası ve uluslar üstü 

kuruluşlarla olan ilişkilerden kaynaklı gereklilikler, ekonomik sosyal politikalara uyum 

gerekliliği gibi nedenlerle birçok kez vergi reformu yapılmış ve vergi sisteminin temel 

yapısı zaman içinde değişmiştir.  

 

Vergi reformları genel olarak, vergi sisteminin adaletli olması, basitleştirilmesi 

ve ekonomik etkinliğinin sağlanması amacıyla yapılmaktadır. Türkiye’de son yıllarda 

yapılan vergi reformlarının temel hedefleri arasında yukarıdakilere ek olarak vergi 

tabanının yayılması, ekonomik istikrarın sağlanması, istihdam ve milli gelirin 

arttırılması belirtilebilir. Bu amaçla gelir ve kurumlar vergilerinde yapılan indirimler, 

vergi sisteminin saydamlaştırılması ve etkinleştirilmesine yönelik düzenlemeler, 

harcama vergilerindeki basitleştirmeler 1990’lı yılların sonlarından bu yana yapılan 

vergi reformlarının temel özelliğini oluşturmaktadır.  
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Bu kısımda vergi reformlarındaki temel eğilimlere, Türkiye’de Cumhuriyet 

tarihinden bu yana gerçekleşen temel vergi reformlarına, sonrasında da ayrıntılı olarak 

1990’lı yılların sonlarından bu yana Türkiye’deki vergi reformlarına değinilecektir. 

 

2.2 Türk Vergi Sistemi 

 

Türk vergi sistemi dolaysız ve dolaylı vergilerden oluşan bir çoklu vergi 

sistemidir. Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız, harcamalar üzerinden 

alınan vergiler ise dolaylı vergileri oluşturmaktadır (Bilici, 2010, s. 140). Türkiye’de 

günümüz itibariyle toplanmakta olan vergiler, OECD vergi sınıflandırmasına göre temel 

hatlarıyla aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 2.1 Türk Vergi Sisteminde Sınıflandırma 

1.  Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler  

a. Gelir Vergisi  

b. Kurumlar Vergisi  

2.  Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler  

a. Katma Değer Vergisi 

b. Özel Tüketim Vergisi 

c. Gümrük Vergisi 

d. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

e. Şans Oyunları Vergisi 

f. Özel Đletişim Vergisi 

g. Damga Vergisi 

h. Harçlar 

3.  Servet Üzerinden Alınan Vergiler  
a. Veraset ve Đntikal Vergisi 

b. Motorlu Taşıtlar Vergisi 

c. Emlak Vergisi 

Kaynak: Bilici, 2010, s. 140. 

 

Đlerleyen kısımda Türk vergi sistemini oluşturan vergiler yukarıdaki gelir, 

harcama ve servet vergileri sınıflandırmasına uygun olarak üç grupta kısaca 

açıklanacaktır. 
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2.2.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 

 

Türk vergi sistemindeki gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi 

ve kurumlar vergisi olmak üzere iki temel vergiden oluşmaktadır. Bireyler (gerçek 

kişiler), kazançlarından ötürü gelir vergisine tabi olurken kurumlar (sermaye şirketleri, 

iktisadi kamu teşebbüsleri, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifiler) 

kazançlarından ötürü kurumlar vergisine tabi olmaktadırlar. Gelir üzerinden alınan 

vergilerin böyle ayrı vergi kanunları ile vergilendirilmesi 1950 yıllından beri süre 

gelmektedir. Günümüzde gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirmesi 1961 yılında 

yürürlüğe giren ve günümüze dek üzerinde birçok değişiklik yapılmış olan 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre, kurumların vergilendirilmesi ise en son 2006 

tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na (KVK) göre 

yapılmaktadır.  

 

2.2.1.1 Gelir Vergisi 

 

Gelir vergisinin konusunu GVK’nun 1. maddesine göre gerçek kişilerin gelirleri 

olup, gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi 

tutarı olarak tanımlanmıştır (GĐB, 2012). Diğer bir ifadeyle gelir vergisi, bireylerin bir 

yıl içinde elde ettikleri gelirlerini hedef alan bir vergi türü olmaktadır. Kanunla 

belirlenmiş gerçek kişilerin gelir türleri aşağıdakilerden biri ya da bir kaçını içermek 

durumundadır: 

- Ticari kazançlar  

- Zirai kazançlar 

- Ücretler 

- Serbest meslek kazançları 

- Gayrimenkul sermaye iratları (kira ve benzeri gelirler) 

- Menkul sermaye iratları (hisse senetlerinin kar payları ve faiz gelirleri gibi 

sermaye yatırımlarından doğan kazançlar) 

- Diğer kazanç ve iratlar. 
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Yurt dışında ikamet etmedikleri sürece Türk vatandaşları ve altı aydan uzun bir 

süre kesintisiz olarak hastalık, mahkûmiyet veya belli ve geçici görev veya iş için 

görevlendirilmiş olmak dışında Türkiye’de bulunan yabancılar tam mükellef 

tanımındadır. Đkametgâhı Türkiye’de bulunmamakla beraber Türkiye’de altı aydan daha 

kısa süre kalan ve altı aydan daha uzun kalan ama belli ve geçici bir görev veya iş için 

gelmiş olan gerçek kişiler dar mükellef olup, bu kişiler yalnızca Türkiye’den elde 

ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden gelir vergisine tabi olmaktadırlar. 2012 yılı için 

Türkiye’de uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi Tablo 2.2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2.2 2012 Yılı Đçin Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 

Vergiye Tabi Gelir ve Vergi Gelir Vergisi Oranı 

10.000 TL'ye kadar % 15 

25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası için % 20 

58.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL, fazlası için % 27 

58.000 TL'den fazlasının 58.000TL'si için 13.410 TL, fazlası için % 35 

Kaynak: GVK Md. 103 (GĐB, 2012). 

 

Gelir vergisi gerçek kişilerin vergi konusuna giren gelir unsurlarından oluşan 

matrahlarına vergi oranlarının uygulanması yoluyla hesap edilmektedir. Gelir vergisi 

artan oranlı bir tarife tipidir. Bir başka deyişle gelir vergisinin oranı elde edilen gelir 

seviyesine bağlı olarak artan oranlı bir yapıdadır.  

 

2.2.1.2 Kurumlar Vergisi 

 

Kurumlar vergisinin konusu, KVK madde 1’e göre kurumların, yani sermaye 

şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi 

işletmeler ve iş ortaklıklarının bir hesap döneminde elde ettikleri safi kurum kazancıdır. 

Verginin konusunu oluşturan kazanç, gelir vergisinin konusuna giren gelir 

unsurlarından meydana gelmektedir. 
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Kanuni veya iş merkezi10 Türkiye’de bulunan kurumlar, kurumlar vergisi 

bakımından tam mükellef olup, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazançların 

tümünden vergiye tabi olmaktadır. Kurumlar vergisi sabit oranlı bir vergidir ve oranı 

2005 yılında % 33’ten % 30’a, 2006 yılında da % 20’ye indirilmiştir. Halen bu oran % 

20’dir (KVK md. 32/1).  

 

2.2.2 Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 

 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, 

gümrük vergisi banka ve sigorta muameleleri vergisi, şans oyunları vergisi ve özel 

iletişim vergisi olarak sıralanabilir. Ayrıca damga vergisi ve harçlar gibi işlem vergileri 

de harcamalar üzerinden alınan vergiler altında sınıflandırılmıştır. Türk vergi sisteminde 

günümüzde toplam vergi gelirleri içinde en önemli payı harcamalar üzerinden alınan 

vergiler oluşturmaktadır11.  

 

2.2.2.1 Katma Değer Vergisi 

 

Türkiye’de KDV, üretim, alım – satım, kiralama, bakım onarım v.b. gibi 

oluşturulan katma değerin vergilendirilmesi amacıyla 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı 

kanunla 01.01.1985 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur (Bulut, 2009, s. 189). 

Günümüzde en gelişmiş ve çağdaş bir vergi olarak adlandırılan KDV’nin, özellikle AB 

ile vergi uyumlaştırmalarına paralel geliştiği görülmektedir. Dolayısıyla ilk başta 

Avrupa Birliği (AB), o yıllardaki adıyla Avrupa Topluluğu (AT), ile vergi 

uyumlaştırılması kapsamında çıkarılan ve AT vergisi olarak bilinen KDV Kanununda 

(KDVK) 1985’ten bu yana birçok değişiklik yapılmıştır (Merter vd., 2007, s. 26). 

 

                                                
10 Vergiye tabi olan kurumun kanuni merkezi, kurumun tüzük, ana sözleşme ve teşkilat kanunlarında 
gösterilen yerdir (KVK md. 3/5). Đş merkezi ise iş bakımından işlemelerin bilfiil toplandığı ve 
yürütüldüğü yerdir (KVK md. 3/6) 
11 Türkiye’de 2011 yılı itibariyle harcama (dolaylı) vergilerinin merkezi yönetim toplam vergi gelirleri 
içindeki payı % 66 olarak gerçekleşmiştir. 
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KDV’nin konusu Türkiye’de yapılan işlemlerdir (KDVK md. 1).  KDVK’da 

verginin konusu üç grup halinde belirtilmiştir (Şenyüz vd., 2011, s. 210): 

- Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyetleri dahilinde yapılan teslim ve 

hizmetler 

- Her türlü mal ve hizmet ithalatı 

- Kanunda sayılacak belirli türdeki teslim ve hizmetler 

KDV’nin mükellefi denildiğinde vergi teorisi açısından iki ayrı durumdaki kişi 

kastedilmektedir. Bunlardan ilki vergiyi tüketiciden satış bedeli ile birlikte tahsil edip 

vergi dairesine yatırmak durumunda olan kanuni mükelleflerdir. Đkincisi ise kanuni 

mükelleflerin sundukları mal ve hizmetlerin nihai tüketicisi olan ve vergileri satış tutarı 

ile birlikte kanuni mükellefe ödeyen iktisadi mükelleflerdir. KDV’nin iktisadi 

mükellefleri nihai tüketicilerdir. Kanuni mükellefler ise transit taşımacılık dışında 

verginin konusuna giren işleri yapanlar olmaktadır. 

 

KDV’nin matrahı, teslim ve hizmetler karşılığında ödenen bedellerdir (KDVK 

md. 20). Bu matraha satıcı tarafından yapılan taşıma, ambalaj, sigorta, komisyon 

giderleri ve vade farkı, faiz prim gibi çeşitli adlar altında sağlanan her türlü menfaatler 

de dahildir (KDVK md. 24). Ayrıca özel tüketim vergisi de KDV matrahına dahil 

olmaktadır.   

 

Tablo 2.3 2012 Yılı Đçin Belirli Mallara Uygulanmakta olan KDV Oranları 

KDV 
Oranı 

Đlgili Orana Tabi Mal ve Hizmetler 

% 1 
Kurutulmuş meyve ve yiyecekler; buğday, arpa, mısır, kuru bakliyat, zeytin ve 
zeytin yağı, küçük ve büyük baş hayvanlar  v.b. tarım ürünleri; buğday unu ve 
bundan imal edilmiş ekmekler; dergi ve gazeteler; 150 m2 ye kadar konutlar  

% 8 
Süt, makarna, yemek yağı gibi temel yiyecek maddeleri; alkolsüz içecekler; Otel ve 
lokanta hizmetleri; tiyatro, müze, sinema giriş ücretleri; kitaplar; tıbbi malzemeler 

% 18  Đndirilmiş KDV oranına tabi olmayan diğer mal ve hizmetler 

Kaynak: GĐB http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830  (01-02- 2012). 

 

KDV’nin oranı kanunda vergiye tabi her bir işlem için % 10 olarak 

belirlenmiştir. Bakanlar kurulu bu oranı dört katına kadar arttırmaya, % 1’e kadar 
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indirmeye ve çeşitli mal ve hizmetlerin perakende safhası için farklı vergiler 

uygulamaya yetkilidir (KDVK md. 28). Günümüzde standart KDV oranı % 18 olup 

yürürlükte % 1, % 8 ve % 18 olmak üzere üç farklı KDV oranı bulunmaktadır. Tablo 

2.3’te çeşitli mal grupları için ödenmesi gereken KDV oranları görülmektedir. 

 

2.2.2.2 Özel Tüketim Vergisi 

 

Özel tüketim vergisi (ÖTV) 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 sayılı 

özel tüketim vergisi kanununa (ÖTVK) göre alınmaktadır. Bu kanunla AB’nin ÖTV 

sistemi dikkate alınarak hazırlanmış AB ile vergi uyumlaştırılması amaçlanmıştır 

(Bulut, 2009, s. 208). Vergini konusu kanuna ekli dört mal grubuna (liste I, II, III ve IV) 

dahil mallar oluşturmaktadır. Bunlardan liste I; petrol ve doğal gaz ürünleri, 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), solvent ve madeni yağları içerir. Liste II’de ise 

otomobiller, motosikletler, diğer motorlu taşıtlar, uçaklar, helikopterler ve yatlar 

bulunmaktadır. Liste III tütün ve tütün ürünleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozları 

içermektedir. Liste IV’te de lüks mallar ve elektronik ürünler bulunmaktadır. ÖTV’nin 

mükellefi ise ilgili malları ticaretini yapmak ya da kullanmak amacıyla ithal edenler, 

üretilmekteyse üretimini yapanlar, müzayede yoluyla satılmakta ise satışı yapanlardır 

(ÖTVK md. 4). 

 

2.2.2.3 Harcamalar Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 

 

Harcamalar üzerinden alınan diğer vergiler gümrük vergisi banka ve sigorta 

muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ve damga vergisi olarak 

sıralanabilir.  

 

 Gümrük vergisi, yurtdışından ithal edilen tüm mal ve hizmetleri kapsamaktadır. 

Gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliklerine 

göre alınmaktadır. Gümrük vergisi çok çeşitli olup, vergi tarifesi bu konudaki Türk 

gümrük tarife cetveline göre hesaplanmaktadır. Diğer vergiler Banka ve Sigorta 
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Muameleleri Vergisi, Özel Đletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Damga Vergisi 

olarak sıralanabilir.  

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), 1956 tarihinde yürürlüğe giren 

6802 sayılı  Gider Vergileri Kanununun (Gid.VK) 28 ila 33. maddelerine göre 

alınmaktadır. Banka ve sigorta şirketlerinin yaptıkları her türlü işlem ve muameleler, 

kendi lehlerine nakden ya da hesaben aldıkları paralar Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisine (BSMV) tabi olmaktadır.  

 

Özel Đletişim Vergisi (ÖĐV) Türkiye’de ilk kez 1999 yılında yaşanan Marmara 

depreminin sonucunda gerçekleşen yüksek bütçe açıklarının finansmanı amacıyla 

alınmaya başlanmıştır. ÖĐV,  10.10.2004 tarihinden itibaren 6802 sayılı Gid.VK’na göre 

alınmaktadır (Gid.VK md. 39). Mobil telefon hizmetleri, kablolu televizyon ile radyo 

yayınları ve telekomünikasyon verginin konusunu oluşturmaktadır.  

 

Şans oyunları vergisi 2007 tarihli 5602 sayılı kanunla düzenlenmiş olup, spor 

müsabakalarına dayalı bahislerden, at yarışlarından ve diğer şans oyunlarından 

alınmaktadır. Şans oyunları vergisinin kazanılan ikramiyeyle ilgisi yoktur ve doldurulan 

kupon başından veya oynanan oyun başından alınmaktadır.  

 

Damga vergisi, resmi belgeler, akitlerle ilgili kağıtlar, kararlar ve mazbatalar, 

ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar ve makbuzlar üzerinden alınmaktadır. Damga 

vergisi maktu ve nispi olarak alınmaktadır.  

 

2.2.3 Servet Üzerinden Alınan Vergiler 

 

Servet üzerinden alınan vergiler, kişilerin mülkiyetine sahip olduğu unsurları 

vergilendirdiği için mülkiyet üzerinden alınan vergiler olarak da bilinmektedir. Türk 

vergi sisteminde servet üzerinden alınan vergiler, veraset ve intikal vergisi, motorlu 

taşıtlar vergisi ve emlak vergisi olarak üç grup altında incelenebilir.  
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Veraset ve intikal vergisi günümüz itibariyle toplam vergi gelirleri içinde ciddi 

bir paya sahip olmadığından, bu vergilerin vergi geliri sağlama işlevinden çok 

vatandaşlar arasında servet eşitleyici bir işlevi olduğu söylenebilir (Bulut, 2009, s. 174). 

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar 

ile Türkiye’de bulunan malların veraset (bir kişinin ölümüyle mal varlığının mirasçılara 

geçmesi) veya sağlar arası ivazsız (karşılıksız) olarak intikalini konu almaktadır.  

 

Motorlu taşıtlar vergisinin konusu ise kayıt ve tescil ettirilmiş motorlu kara 

taşıtları, uçak ve helikopterlerdir. Verginin mükellefleri de ilgili araçları adlarına tescilli 

olan şahıslardır. Motorlu taşıtlar vergisi maktu vergi olup,  motorlu kara taşıtları silindir 

hacmi, yaş, veya azami ağırlık veya oturma yerine göre vergilendirilmektedirler.  

 

Emlak vergisi Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerden alınan 

bir servet vergisi türüdür.  Emlak vergisinin mükellefi esas itibariyle emlakin maliki 

(sahibi) eğer maliki yoksa emlak maliki gibi tasarruf edenlerdir. Ancak eğer varsa intifa 

(kullanım) hakkı sahibi, bu durumda vergi sorumlusu bu hakkı elinde tutan olmaktadır.  

 

2.2.4 Türkiye’deki Vergi Yapısının Değerlendirilmesi 

 

Türkiye’deki vergi gelirleri temel olarak gelir ve harcamalar üzerinden alınan 

vergilere dayanmaktadır. Tablo 2.4’te Türkiye’deki merkezi yönetim vergi tahsilatının 

2011 yılı itibariyle vergi türlerine göre dağılımı görülmektedir. Buna göre toplam vergi 

gelirlerinin yarıdan fazlası (% 66,4) harcamalar üzerinden alınan vergilerden, diğer bir 

ifadeyle dolaylı vergilerden elde edilmektedir. Bu oran gelir ve kazanç üzerinden alınan 

ve % 31,3 paya sahip olan dolaysız vergilerin iki katından fazla olmaktadır. Türkiye, 

sosyal güvenlik primleri ile mahalli idare vergi gelirlerinin de dahil edildiği durumda 

2009 yılı itibariyle OECD ülkeleri arasında toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergi 

payının en yüksek olduğu üçüncü ülke konumundadır. Aynı yıl için Türkiye’deki gelir 
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ve kazanç üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı ise OECD 

ülkelerinin ortalamasının altındadır12. 

 

Tablo 2.4 2011 Yılı Đtibariyle Merkezi Yönetim Vergi Gelirlerinin Dağılımı 

Vergi Çeşidi 
Toplam Vergi Gelirleri 
Đçindeki Payı (%) 

1.  Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler  31,33 

a. Gelir Vergisi  21,05 

b. Kurumlar Vergisi  10,28 

2.  Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 66,41 
a. Toplam Katma Değer Vergisi 33,59 

b. Özel Tüketim Vergisi 22,59 

c. Gümrük Vergisi 1,69 

d. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 1,52 

e. Şans Oyunları Vergisi 0,19 

f. Özel Đletişim Vergisi 1,55 

g. Damga Vergisi  2,30 

h. Harçlar 2,98 

3.  Servet Üzerinden Alınan Vergiler  2,22 

a. Veraset ve Đntikal Vergisi 0,09 

b. Motorlu Taşıtlar Vergisi 2,13 

4.  Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,04 

Kaynak: Gelir Đdaresi Başkanlığı verilerinden hesaplanmıştır.  http://www.gib.gov.tr (07-03-2012). 

 

Tablo 2.4’ten de görüldüğü gibi dolaylı vergiler içindeki en büyük payı KDV 

oluşturmaktadır. Đthalat, mal teslimi ve hizmet ifasından mahsup edilen KDV, birçok 

mal ve hizmet üzerinden alındığı için ekonomiyi kavramaktadır. KDV’den sonra dolaylı 

vergiler içinde en yüksek payı ise ÖTV oluşturmaktadır.  

 

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ile mülkiyet üzerinden alınan 

vergilerden oluşan dolaysız vergiler içinde gelir vergilerinin payı toplam dolaysız vergi 

gelirlerinin % 63’ünü oluşturmuş, kurumlar vergisinin payı ise % 30 olarak 

                                                
12 Sosyal güvenlik primleri ve mahalli vergi gelirlerinin de dahil edildiği durumda OECD ülkelerinin 
vergi istatistikleri için bkz. OECD.StatExtracts: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV (20-
04-2012). 
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gerçekleşmiştir. Mülkiyet vergileri ise dolaysız vergi gelirlerinin % 7’sini 

oluşturmaktadır.  

 

Dolayısıyla Türk vergi sisteminde dolaysız vergiler içindeki en temel vergi, 

kişisel gelir vergisidir. Tablo 2.4’ten de görüldüğü gibi alt vergi kalemlerine 

bakıldığında en yüksek pay KDV’den sonra gelir vergisine aittir. Đleride daha ayrıntılı 

olarak açıklanacağı üzere vergi reformlarında temel değişikliklere konu olan vergi de 

gelir vergisidir. Bu nedenle bu çalışmadaki analizlerde özellikle gelir vergisi üzerinde 

durulacaktır.  

 

 

Şekil 2.1 Türkiye’de Yıllar Đtibariyle Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi 
Gelirleri Đçindeki Payları 
Kaynak: Gelir Đdaresi Başkanlığı verilerinden oluşturulmuştur. www.gib.gov.tr (20-02-2011). 

 

Türkiye’deki dolaylı vergilerin yükünün dolaysız vergilere kıyasla daha yüksek 

olması Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarından bu yana süre gelen bir durum olarak 

gözlemlenmektedir. Şekil 2.1’de dolaylı ve dolaysız vergi gelirlerinin toplam vergi 

gelirleri içindeki payı görülmektedir. Burada dolaysız vergiler, gelir ve kazanç 

üzerinden alınan vergilerden, dolaylı vergiler de dahilde alınan mal ve hizmet vergileri 

ile uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergilerden oluşmaktadır. 1977 yılında 

dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı dolaysız vergilerin altına inmiş 

ancak 1994 yılından itibaren dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 

belirgin biçimde artmıştır (bkz. Şekil 2.1). Bu da son yıllarda Türkiye’deki dolaylı 

vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artmış olduğunu göstermektedir.  
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Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının artması gelişmekte olan 

ülkelerde genellikle gözlemlenen bir durumdur. Bunun en temel sebeplerinden biri 

olarak kayıt dışı ekonomi gösterilebilir. Kayıt dışı ekonomide çalışanların çoğu kayıt 

altına alınmadıklarından vergilendirilememektedir. Bu nedenle tüketim üzerinden alınan 

bir verginin toplanması ve vergi kaçaklarının önlenmesi nispeten daha kolay olmaktadır. 

Ayrıca bu ülkelerdeki düşük gelir seviyesi, tarım kesiminin toplam üretimdeki yüksek 

payı ve vergi sistemindeki etkinsizlikler gelir vergisinin toplanması konusunda 

güçlüklere neden olmaktadır. Türkiye de gelişmekte olan bir ülke olarak bu etkenleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle kayıt dışı ekonominin büyüklüğü konusunda 

Dünya’da üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin % 30 ile % 

50 arasında olduğu tahmin edilmekte, bazı çalışmalarda bu oranın daha da yüksek 

olduğu savunulmaktadır (GĐB, 2009).  

 

 

Şekil 2.2 Türkiye’de Toplam Vergi Gelirleri içinde Gelir Vergisinin Payı 
Kaynak: Gelir Đdaresi Başkanlığı verilerinden oluşturulmuştur. www.gib.gov.tr (20-02-2011). 

 

Dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının zaman içinde azalışı 

bu vergi grubunun en büyük kısmını oluşturan gelir vergisinde de gözlemlenmektedir. 

Özellikle 1980 sonrası dönemde ileride açıklanacak olan arz yönlü iktisat politikalarının 

da etkisiyle gelir vergisinin toplam vergi geliri içindeki payı devamlı bir düşüş trendi 

içinde olmuştur. 1980 yılında gelir vergisi gelirleri toplam vergi gelirlerinin % 62’sini 

oluştururken 2010 yılında bu oran % 30,6 olarak gerçekleşmiştir (bkz. Şekil 2.2). 
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Şekil 2.3 Bazı OECD Ülkelerinin 2010 Yılı Đtiariyle Vergi Yükleri 
Kaynak: OECD.Stat Extracts verilerinden derlenmiştir. http://stats.oecd.org (05-01-2012). 

 

Türkiye’deki toplam vergi yükü13, OECD ülkelerinin ortalamasının altındadır. 

Türkiye’nin 2010 yılı itibariyle OECD ülkeleri arasında vergi yükü açısından en düşük 

beşinci ülke olduğu görülmektedir (bkz. Şekil 2.3). Vergi yükü en yüksek olan ülkeler 

% 48,2 ve % 45,8 ile sırasıyla Danimarka ve Đsveç’tir. Meksika ile Çili sırasıyla % 18,1 

ve % 20,9 ile en düşük vergi yüküne sahip olan ülkelerdir. Türkiye ise % 26 ile % 25,1 

oranında vergi yüküne sahip Kore’nin hemen arkasından gelmektedir. Ancak vergi yükü 

                                                
13 Ülkelerin vergi yükü, toplam vergi gelirlerinin GSYĐH’ya oranı olarak ölçülmektedir.  
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OECD ülkelerinden düşük olan Türkiye’nin yasal vergi oranları OECD ülkelerinden 

daha düşük değildir14. Dolayısıyla Türkiye’deki toplam vergi gelirlerinin GSYĐH’ya 

oranının, diğer OECD ülkelerine göre düşük olmasının, Türkiye’de kayıt dışı 

ekonominin büyüklüğüne ve vergi tabanının yeterince yayılamamasına işaret ettiği 

söylenebilir.    

 

2.3 Türkiye’de Vergi Reformları ve Vergi Reformlarındaki Genel Eğilim 

 

Vergi sistemlerinde daha iyi bir vergilemeye ulaşabilmek için zaman içinde 

değişiklikler yapmak kaçınılmazdır. Vergi sistemlerindeki değişiklikler mevcut vergi 

yasalarının yapısında değişiklik yapılması, tamamlayıcı yasalar eklenmesi veya yeni 

vergiler konulması şeklinde yapılabilir. Yapılan bu değişiklikler bir kaç vergi türünü 

birden, bir başka değişle vergi sistemini kapsayacak şekilde ve köklü nitelikte olursa 

buna vergi reformu denilmektedir. 

 

Vergi reformu kavramının içeriği hakkında genel bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Genel olarak, vergi sisteminin zaman içinde meydana gelebilecek 

değişim ve gelişmeler sonucu aksayan yönlerinin düzeltilmesi amacıyla yapılan 

değişiklik, vergi hukuk ve yasalarında, vergilerin GSYĐH’ya oranında, vergi yükünün 

yurttaşlar arasındaki dağılımında belirgin farklılıklarla sonuçlanırsa bu değişikliğin 

reform niteliği taşıdığı söylenebilir (Kıvanç, 2007). Vergi reformları, daha önce Birinci 

Bölüm’de açıklanan vergilendirmenin mali ve mali olmayan amaçlarını 

gerçekleştirebilecek iyi bir vergi sistemine ulaşabilmek amacıyla yapılmaktadır. Bu 

bağlamda Birinci Bölüm’de açıklanan ve literatüre Adam Smith ile giren vergileme 

ilkeleri, vergi reformlarına kaynaklık etmektedir.  

 

Küreselleşme sonucunda birçok ulusal politika ülke sınırları dışında da etkili 

olmaya başlamıştır (Tanzi, 1996, s. 4). Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin küreselleşme 

sonucu artması, Avrupa Birliği (AB) ve benzeri birçok ekonomik birliğin yaygınlaşarak 
                                                
14 Đleride değinileceği gibi örneğin Türkiye’deki kanuni en yüksek marjinal gelir vergisi oranı OECD 
ülkeleri ortalamasında seyretmektedir (bkz. Şekil 2.4).  
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etkinliklerinin artması sonucu sermaye ve işgücü hareketliliği artmış, vergilendirme de 

bu hareketliliği etkileyen unsurlar arasına girmiştir. Bu anlamda ekonomik gelişmenin 

artması, yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için uygun vergi politikalarının 

uygulanması daha da önem kazanmış ve vergi rekabeti kavramı doğmuştur. Buna göre 

ülkeler, uyguladıkları politikaların kendi sınırlarının ötesini de etkilediğinin bilincinde 

olarak mobilitesi olan üretim faktörlerini kaybetmemek, tersine yurt dışından da çekerek 

ekonomik büyümelerini arttırmak için vergi reformlarını uygular hale gelmişlerdir15.  

 

Vergi reformlarının temel amaçları, vergileme ilkeleri ile paralel olarak, vergi 

sisteminin basitleştirilmesi, ekonomik etkinliğin sağlaması ve gelir dağılımında adaletin 

sağlanması olarak sıralanabilir. Günümüzde ülkeler vergi reformlarını yabancı sermaye 

yatırımlarını çekmek yanında üyesi oldukları ekonomik toplulukla bütünleşmek, işsizlik 

oranlarını azaltmak, bütçe açıklarını kapatmak, vergi toplama maliyetlerini düşürerek 

vergi etkinliğini arttırmak, sosyal adaleti dengeleyerek servet dağılımı eşitsizliklerini 

düzeltmek, sosyal refahı arttırmak gibi nedenlerle yapmaktadırlar. Bu vergi 

reformlarının ana prensipleri vergi oranlarının düşürülmesi, vergi tabanının 

genişletilmesi ve vergi sisteminin basitleştirilmesi olarak belirtilebilir. 

 

Birçok OECD ülkesinde işsizliği azaltıp büyümeyi hızlandırmak ve etkinliği 

arttırmak amacıyla vergi politikası reformları hep gündemde kalmıştır. Son yirmi yılda 

OECD ülkelerinin çoğunun vergi sistemlerinde köklü yapısal değişikliklere gidilmiştir. 

Bu süreçte yapılan tüm vergi reformları, verginin oranın indirimler yapan ve verginin 

tabanını yayan reformlar olarak sınıflandırılabilir (Brys vd., 2011, s. 3-4). Ayrıca bu 

ülkelerdeki vergi reformlarında sosyal güvenlik vergilerinin arttırılması yönünde net bir 

eğilim de gözlemlenmektedir. (Michaelis & Birk, 2006, s. 909-910). Özellikle 

1980’lerde ortaya çıkan arz yönlü iktisat görüşünü temel alan bu eğilim Türkiye’de de 

gözlemlenmiştir. Burada arz yönlü iktisat görüşüne kısaca özet olarak değinilecektir.  

 

1970’li yıllarda başta ABD ve Đngiltere olmak üzere gelişmiş ülkelerin çoğunda 

işsizlik ve enflasyonun birlikte görüldüğü stagflasyon sorunu ortaya çıkmıştır. 1974 

                                                
15 Vergi rekabeti konusu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Tanzi (1996) ve Saraç (2006). 
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yılından itibaren süreklilik kazanan bu sorunu çözmede Keynesyen iktisat politikaları 

başarısız olmuş, hatta böylesi bir durumu Keynesyen iktisat öngörememiş ve 

açıklamakta dahi güçlük çekmiştir. Bu durum yeni bir teorinin, arz yönlü iktisat 

Teorisi’nin doğmasına sebep olmuştur. Bu teori, 1975 yılından sonra süreklilik kazanan 

stagflasyon olgusunu çözmek üzere genel hatlarıyla, devlet harcamalarının azaltılması, 

para arzındaki artış hızının yavaşlatılması, yasal-kurumsal serbestleşmeye yönelik 

uygulamalar, tasarrufu ve sermaye birikimini yavaşlatan vergi yüklerinin hafifletilmesi 

biçiminde özetlenecek politikalar önermiştir. Ancak arz yönlü iktisadın temel politika 

aracı vergi oranlarıdır (Heijman & van Ophem, 2005).  

  

Arz yönlü iktisadın savunucularına göre gelir ve kurumlar vergisindeki bir 

azalış, Keynesyen teorinin savunucularının aksine ekonomi üzerinde devlet 

harcamalarındaki artıştan daha fazla etkili olabilecektir. Buna göre gelir vergilerinde 

yapılacak bir indirim gerek bireylerin gerekse kurumların tasarruf arzusunu arttıracak 

bunun sonucunda ekonomideki likidite artacak ve faiz oranları düşecektir. Bu durum 

ekonomide yatırımları arttıracak, yatırım artışı da prodüktivitenin ve hem üretimin hem 

de üretim kapasitesinin artmasını sağlayacaktır. Üretim kapasitesinin artması bir yandan 

arz yetersizliğine bağlı enflasyonist baskıyı azaltacak diğer yandan da ihracatı arttırarak 

ödemeler dengesi bozukluklarını giderecektir. Gelir vergilerindeki indirim emek arzını 

da arttıracaktır. Gelir vergilerinin indirilmesiyle toplu sözleşmelerdeki ücret artışı 

istekleri azalacak, böylece üretim maliyetleri düşecektir. Enflasyon hızının 

yavaşlamasına bağlı olarak gelir, dolaylı olarak tüketim, üretim ve istihdam artacaktır 

(Savaş, 1999, s. 962).  

 

Özellikle 1980’li yılların vergi reformu tartışmalarında arz yönlü iktisatçılar o 

dönem birçok gelişmiş ülkede yaşanan resesyon, düşük tasarruflar, işsizlik ve 

stagflasyon gibi ekonomik problemlerin arkasında yüksek marjinal vergi oranlarının 

yarattığı caydırıcı etkiler olduğunu savunmuşlardır (Slemrod, 1992; Heijman & van 

Ophem, 2005). Birçok ülkede ve Türkiye’de yalnız seksenlerde değil, doksanlarda ve 

son dönemlerde de vergi reformlarının vergi indirimleri yönünde olmasının temel 

sebebinin arz yönlü iktisat görüşü olduğu söylenebilir.   
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Bu anlayışa göre vergi oranlarındaki indirim toplam vergi gelirlerini her zaman 

azaltmayacaktır. Eğer vergi yükü yüksekse, vergi indirimlerine bağlı olarak istihdam ve 

üretim artacağından milli gelir artacak ve vergilendirilebilinir hâsılat artacağından 

toplam vergi gelirleri artacaktır. Buna göre vergi oranları eğer oldukça yüksekse vergi 

indirimleri toplam yatırımları ve üretimi arttıracağından milli gelir artacak, bununla 

beraber vergi gelirleri de artacaktır. Ayrıca ağır vergi yükü altında kayıt dışı olarak 

çalışan işgücü ve işletmelerin bir kısmı da vergi oranları azaldığı için kayıt altına 

girecek, bu da vergi gelirlerini artacaktır. Böylelikle vergi indirimleriyle kayıt dışı 

ekonominin de önüne geçilmiş olunacaktır (Heijman & van Ophem, 2005). 

 

Vergi gelirlerinin vergi oranlarındaki bir politika değişikliğine tepkisi, 

uygulanmakta olan vergi sistemine, politika değişikliğinin zamanlamasına, bu 

değişikliğin kayıt dışı ekonomiye sirayet edebilme gücüne ve üretim faktörlerinin 

eğilimine bağlı olmaktadır (Laffer, 2004, s. 3). Ancak konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

vergi oranlarının birçok ülke için Laffer eğrisindeki “yasaklayıcı oran” alanında 

bulunmadığını yönünde bulgular göstermektedir16. 

 

Arz yönlü iktisadın OECD ülkelerindeki vergi politikası değişikliklerinde halen 

etkili olduğu bu ülkelerde bu ülkelerde yürütülen vergi politikalarından anlaşılmaktadır. 

Şekil 2.4’de OECD ülkelerinde 2000 ve 2010 yılında yürürlükte olan gelir vergisi 

tarifeleri görülmektedir. OECD ülkelerindeki en yüksek gelir dilimine uygulanan vergi 

oranının gösterildiği bu şekilde, son on yıllık sürede birkaç ülke hariç neredeyse tüm 

OECD ülkelerinde marjinal gelir vergisi oranları düşürülmüştür. OECD ülkelerinin en 

yüksek gelir dilimi marjinal vergi oranı ortalaması 2000 yılında % 40,2 iken bu oran 

2005 yılında % 36,2’ye, 2009 yılında da % 34,8’e düşmüş, sonrasında 2010 yılında 

biraz yükselerek 35,3 olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                                
16 Örneğin Heijman ve van Ophem (2005), kayıt dışı ekonomiyi de içselleştirerek kurguladıkları model 
üzerinden 12 OECD ülkesi için yaptıkları çalışmada, Đsveç hariç tüm diğer ülkelerde vergi oranlarının 
vergi gelirini maksimize edecek düzeyin altında olduğunu saptamışlardır. 
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Şekil 2.4 OECD Ülkelerindeki En Yüksek Marjinal Gelir Vergisi Tarifeleri 
Kaynak: OECD Tax Database 

 

Vergi reformu kavramı ve vergi reformlarındaki genel eğilimin açıklanmasından 

sonra, aşağıdaki kısımda Türkiye’de cumhuriyet tarihinden bu yana gerçekleştirilen 

vergi reformları ana hatlarıyla açıklanacaktır.  

 

2.3.1 1990 Yılı Öncesi Vergilendirme ve Vergi Reformları 

 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında, tarımdan alınan vergilere ağırlık veren, 

gayrimüslimler ve yabancılar lehine olan Osmanlı devletinden kalma vergi sistemi ıslah 

edilerek uygulanmaya devam edilmiştir. Bu dönemde dolaysız ve dolaylı vergilerin 

toplam vergi gelirleri içindeki payları birbirlerine oldukça yakındır. Cumhuriyet 

tarihinin ilk vergi reformu, 1925 yılında tarımsal ürünler üzerinden alınan dolaysız 

vergilerden Aşar Vergisinin kaldırılmasıyla gerçekleştirilmiştir (Bulut, 2009, s. 34).  

Bütçenin yaklaşık üçte birini oluşturan bu vergi (Kıvanç, 2007), milli gelirin yaklaşık % 

50’sini oluşturan tarım kesiminin (Kazgan, 2005, s. 51) gelişmesini olumsuz yönde 

etkilediğinden kaldırılmıştır. Bunun sonucunda dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri 
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içindeki payı 1928 yılında % 23 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük payına ulaşmıştır 

(bkz. Tablo 2.5). Aşar vergisini telafi etmek için büyük kısmı 1926 ve 1927 yıllarına 

düşen bir dizi yeni vergi kanunu ile vergi reformu gerçekleştirilmiştir17. 1920’lerin 

sonunda devlet gelirlerini büyük kısmını tuz, alkol ve tütün gibi temel tüketim 

mallarının satışından ve üretiminden alınan vergiler oluşturmaktadır (Kepenek & 

Yentürk, 2004, s. 39). Đzleyen yıllarda (1930 – 1931) 1929 bunalımının devlet gelirlerini 

azaltıcı etkilerini gidermek için buhran vergisi ve muvazene vergisi gibi yeni 

uygulamalar da getirilmiştir (Kazgan, 2005, s. 65).   

 

Đkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

ekonomik durum bozulmuş ve kamu harcamaları aşırı derecede artmıştır. Bu 

harcamaları finanse etmek amacıyla 1942 yılında Varlık Vergisi ve 1943 yılında Toprak 

Mahsulleri Vergisi gibi iki olağan üstü vergi yürürlüğe konmuştur (Đnci, 2009, s. 116)18.  

Bu gelişmeler sonucunda 1942 yılında Servet üzerinden alınan vergilerin toplam vergi 

gelirleri içindeki payı % 41,6 ile en Cumhuriyet tarihinin en yüksek payına ulaşmıştır. 

 

Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılayamaması ve daha modern bir vergi 

sistemi ihtiyacının doğması sonucu, 1950 yılında Alman vergi sistemi örnek alınarak 

Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi reformu yapılmıştır. Reformla (Kazanç Vergisi 

yerine) Gelir Vergisi Kanunu (GVK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)19, Vergi Usul 

Kanunu (VUK) ve birkaç yıl sonra kaldırılan Esnaf Vergisi yürürlüğe konmuştur. Bu 

vergi reformu hareketi 1957’de gerçekleştirilen Gider Vergileri Reformu ile sona 

ermiştir. Yine bu dönemde önemli olan bir diğer değişiklik olarak da devlet 

alacaklarının tahsiliyle ilgili olarak 1959 yılında Amme Alacakları Tahsili Usulü 

Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesi belirtilmektedir (Kıvanç, 2007). Bu yeni vergi 

sistemi ile vergi gelirlerinde özellikle 1956 yılından sonra artışlar görülmüştür.  

                                                
17 Bu vergi reformuyla gelen vergilerin başlıcaları: Bina Vergisi; Osmanlı döneminden devralınmış ancak 
ayrı bir kanunla düzenlenmiş olan Arazi Vergisi; eski Temettü Vergisi yerine getirilen Kazanç vergisi; 
Maktu Vergi; Veraset ve Đntikal Vergisi; Elektrik ve Gaz Vergisi; Eğlence Vergisi Muamele Vergisi 
olarak sıralanabilir. 
18 Toprak Mahsulleri Vergisi sadece iki yıl yürürlükte kalarak 1 Ocak 1946’da, Varlık Vergisi de 17 Eylül 
1943’te bir kısım mükellefin borcunu silen yasanın ardından 15 Mart 1944’te yürürlükten kaldırılmıştır.  
19 KVK ile gelirlerin vergilendirilmesinde kişilerin kurumlardan ayrı olarak vergilendirilmesi 
sağlanmıştır. Kurumlar vergisinin gerekliliği ve gelir vergisinden farkları için bkz. Şenyüz (2003). 
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Ancak yapılan bu reformlar sonucu vergi yükünün adil dağıtılamaması, vergiden 

beklenen hasılanın elde edilememesi, vergi sisteminin ekonomik kalkınmayı teşvik 

edememesi ve vergi kaçakçılığı eğiliminin artması yeni bir vergi reformu ihtiyacını 

doğurmuştur. Bunun üzerine 1960 yılı sonunda GVK tarım kazançlarını da 

vergilendirecek şekilde yeniden düzenlenmiş, VUK’da önemli değişikliklere gidilmiş ve 

vergi sistemine yatırım indirimleri, azalan bakiye usulü amortisman, zarar mahsubu, 

servet beyanı, zirai kazançların vergilendirilmesi ve vergi uzlaşması gibi müesseseler 

eklenmiştir (Bulut, 2009, s. 37).  

 

Diğer yandan 1960 yılında planlı ekonomi dönemine geçilmesiyle devlet 

egemen bir karma ekonomi dönemine geçilmiş ve kamu gelirlerinde artış ihtiyacı 

doğmuştur. Bunun üzerine dolaylı vergilere ve harçlara zamlar yapılmış, Motorlu 

Taşıtlar Vergisi Kanunu, Emlak Alım Vergisi Kanunu gibi yeni vergi düzenlemeleri 

yürürlüğe girmiştir. 1970 yılındaki vergi reformu sırasında ise Finansman Kanunu ve 

Emlak Vergisi Kanunu kabul edilmiş, 1973 yılında Gümrük Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Bu dönemde dolaylı vergilerin vergi gelirinin içindeki payı yüksek 

seyretmiştir.  

 

ABD ve Đngiltere’nin öncülüğünü yaptığı ve sonrasında birçok ülkeye yayılan 

serbestleşme hareketleri Türkiye’deki devlet egemen karma ekonomi anlayışına gölge 

düşürmüştür. Bunun sonucunda finansal liberalleşme, serbest ticaret, özel sektöre dayalı 

bir ekonomiye kavuşmak ve ülkeyi uluslararası ticarete açmak amacıyla 24 Ocak 

1980’de serbestleşme içinde istikrar sağlama ekonomik programı açıklanmıştır. Bu 

program ile Türkiye, ABD kaynaklı arz yönlü iktisat teorisi görüşünün, küreselleşmenin 

ve liberalleşmenin hâkim olduğu yeni dünya düzenine uyum sağlama sürecine 

sokulmuştur (Kazgan, 2005, s. 195-205). Ekonomi politikalarındaki bu köklü değişimler 

vergi sisteminde de geniş kapsamlı değişiklikleri beraberinde getirmiştir.  
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Tablo 2.5 Vergilerin Toplam Genel Bütçe Vergi Gelirleri Đçindeki Payı (%) 

YILLAR 
DOLAYSIZ VERGĐLER (%) DOLAYLI VERGĐLER (%) 

Gelir Servet TOPLAM Mal ve Hizm. Dış Tic. TOPLAM 

1923 37 12 48 25 27 52 

1928 9 14 23 54 22 77 

1930 9 17 26 37 37 74 

1940 39 7 47 41 12 53 

1942 20 42 62 27 12 38 

1950 33 3 36 46 18 64 

1960 40 2 42 32 26 58 

1970 35 2 38 38 24 62 

1980 62 1 63 27 10 37 

1985 46 1 47 34 19 53 

1990 51 1 52 30 18 48 

Kaynak: Gelir Đdaresi Başkanlığı verilerinden hesaplanmıştır. www.gib.gov.tr (19-02-2011). 

 

Ekonomik faaliyetlerin, temelde serbest piyasa ekonomisine ve KĐT’lerden 

ziyade özel sektörde yoğunlaşması sonucu özel sektör kuruluşları ve sermaye üzerindeki 

vergi yükünün azaltılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla 1982 yılında, kurumlar 

vergisi % 50’den % 40’a düşürülmüş, 1983’te de kurumlar vergisinde ve gümrük 

vergisinde çeşitli muafiyetler sağlanmıştır. Uluslararası ticaretin liberalleşmesi gümrük 

vergilerinden elde edilen gelirin azalmasına neden olmuştur. Dış ticaretten alınan 

vergilerin milli gelire oranı 1976 yılında % 3,05 iken, bu oran 1980 yılında % 1,8 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Liberalleşme ile birlikte 1980 sonrasının en önemli vergi reformu gerçekleşmiş, 

1 Ocak 1985 tarihinde Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) yürürlüğe girmiştir. 

KDVK’nın temel amacı, Türk vergi sisteminin AB ülkelerinin vergi sistemleriyle 

uyumlaştırılması olarak belirtilebilir (Merter vd., 2007, s. 48). 
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Tablo 2.6 Gelir Kurumlar ve KDV’nin Vergi Gelirleri Đçindeki Payı (%) 

YILLAR 
Gelir Vergisinin 

Payı  
Kurumlar 

Vergisinin Payı 
KDV’nin Payı 

Dolaylı Vergi 
Gelirleri içinde 
KDV’nin Payı 

1985 34,6 11,7 24,8 46,8 
1986 35,2 15,9 26,3 54,7 
1987 34,2 14,7 28,4 56,3 
1988 33,7 14,9 29,3 58,3 
1989 38,6 14,1 25,3 54,3 
1990 41 10,2 27,2 56,9 

Kaynak: Gelir Đdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr (22-02-2011) ve Merter vd., 2007, s. 41. 

 

KDVK ile daha önce uygulanmakta olan sekiz adet vergi kaldırılmıştır. Ancak 

1980 – 1984 arası dönemde KDV’nin yerini aldığı sekiz verginin toplam vergi gelirleri 

içindeki payının ortalaması % 19,6 iken, 1985 – 1989 arası dönemde KDV’nin toplam 

vergi gelirleri içindeki payı ortalama olarak % 26,6 oranında gerçekleşmiştir. 

Dolayısıyla KDV, uygulanmaya başlanmasından sonra yerini aldığı sekiz adet verginin 

toplamından daha yüksek bir vergi geliri sağlamıştır (Merter vd., 2007, s. 36). KDV’nin 

zaman içinde toplam vergi gelirleri içindeki payı da artmış ve vergi sistemi için önemli 

bir araç haline gelmiştir. Đlgili dönemde Kurumlar Vergisinin yasal oranları düşürülmüş 

ve toplam vergi gelirleri içindeki payı 1986’da % 16 iken 1990 yılında % 10,2’ye 

gerilemiştir20 (bkz. Tablo 2.6). 

 

2.3.2 1990 Yılı Sonrası Vergilendirme ve Vergi Reformları 

 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda vergi gelirlerinin istenilen düzeylere çıkmaması, 

bütçenin finansman ihtiyacının artması, yüksek gelire sahip tüzel ve gerçek kişilerin 

gelirlerinin tam olarak kavranamaması, vergi sistemindeki otokontrol mekanizmalarının 

yıpranması gibi nedenlerle 1998 yılında “Vergi Reformu” adı altında Resmi Gazetede 

yayınlanan kanunla yeni bir vergi sistemi uygulamaya konulmak istenmiştir. Bu 

kanunla yapılan en önemli değişiklikler vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadelenin 

                                                
20 Kurumlar vergisinin yasal oranlarında özellikle 1980’li yıllarda arz yönlü iktisat görüşünün de etkisiyle 
birçok ülkede indirimlere gidilmiştir. Bu indirimler 1990’lı yıllarda da devam etmiştir. Konuyla ilgili 
daha ayrıntılı bilgi ve OECD deneyimi için bkz. Çelikkaya (2010). 
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arttırılması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, vergi tabanının yayılması, yeni 

gelir unsurlarının da vergilendirilebilmesi amacıyla gelir tanımında değişikliğe 

gidilmesi olarak sıralanabilir (Bulut, 2009, s. 38-39). Ancak bu kanunun uygulanması 

1999 yılında 2002 yılına ertelenmiş, 2003 yılında çıkarılan bir kanunla da Vergi 

Reformu kanunu tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Türk vergi sisteminin karmaşıklığına 2000’li yıllarda IMF, Dünya Bankası ve 

yatırım danışmanlığı şirketi FIAS (Foreign Investment Advisory Service) tarafından 

işaret edilmiştir. Bu konudaki kaygılar vergi politikası istikrarsızlıkları, yüksek ve 

kararsız enflasyon oranları nedeniyle daha da artmıştır. Artan bütçe açıklarını finansa 

etmek amacıyla özel ve ek vergilerin yürürlüğe konulması, kısmi enflasyon 

endekslemesi, farklı nominal vergi oranları ve çeşitli yatırım teşvikleri finansal 

enstrümanlar ve reel yatırımlar üzerindeki reel efektif vergi oranlarını bozmuştur.  

 

Dünya Bankasıyla ortaklaşa olarak yukarıda belirtilen sorunları gidermek 

amacıyla 2002 yılında orta vadeli bir vergi reformu stratejisi geliştirilmiştir. Stratejinin 

temel hedefleri; istikrarı arttırmak, şeffaflığı ve vergi adaletini sağlamak, vergi tabanını 

arttırmak, vergi yönetiminin etkinliğini arttırmak olarak belirtilebilir. Bu amaçla 

hazırlanan vergi reformunun temel unsurları; birçok vergi yerine tek bir verginin 

getirilerek (ÖTV) dolaylı vergilemenin rasyonelleştirilmesi, gelir ve kurumlar 

vergilerinin rasyonelleştirilmesi, vergi yönetimi organizasyonunun yenilenmesi olarak 

sıralanabilir (OECD, 2006a, s. 1-2).   

 

Genel olarak 2000’li yıllardan günümüze kadar olan dönemde gerçekleştirilen 

vergi politikası değişikliklerinin çoğu, hükümetlerin IMF ile yapılan stand-by 

anlaşmaları kapsamında verdikleri taahhütler yönünde olan ve ekonomik istikrar 

programının amacına ulaşmasına destek veren düzenlemeler olduğu söylenebilir. Zira 

Türkiye’de 2005 tarihinden sonra yapılan vergi reformlarının aynı yıl imzalanan 19. 
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Stand-by anlaşmasının niyet mektubunda vergi politikaları hakkında verilen taahhütlerle 

oldukça paralel seyrettiği görülmektedir21. 

 

Vergi reformu kapsamında vergi yönetiminin etkinliğini arttırmak amacıyla 

Mayıs 2005 tarihinde çıkarılan kanunla Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine 

Gelir Đdaresi Başkanlığı (GĐB) kurulmuştur. Buna göre GĐB şeffaflık, hesap verebilirlik, 

etkinlik ve mükellef esaslı yaklaşımı benimsemiş, vergileri mümkün olan en az 

maliyetle toplayan, vergi ödemede gönüllü katılımı sağlayabilmek için adil bir gelir 

politikası ve mükellef haklarını göz önünde bulundurarak mükelleflerin ihtiyaçlarını 

basitçe karşılayabilen yüksek kaliteli hizmetler geliştiren bir kurum yapısına bürünmeyi 

hedeflemiştir. Böylece GĐB, vatandaşların üzerindeki vergi yükünü azaltmak için vergi 

sistemini basitleştirmeyi, mükelleflere gerekli yardım ve destekleri vererek vergi beyan 

ve ödemelerini kolaylaştırmayı, çeşitli projelerle vergi bilincini arttırmayı, web tabanlı 

uygulamalarla denetimin sağlayarak sistemin etkinliğini arttırmayı planlamaktadır. 

Bütün bu düzenlemeler sonucunda vergi tabanının genişlemesi beklenmektedir.  

 

2.3.2.1 Gelir ve Kurumlar Vergilerindeki Reformlar 

 

Vergi reformu kapsamında çıkarılan dolaysız vergilere ilişkin kanun paketi Ocak 

2004 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu paketle yatırım teşvikleri ve finansal 

yatırımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinin uyumlaştırılması, gelir 

vergisinde reform yapılması ve kurum kazançları ile kar paylarının vergilendirilmesinin 

basitleştirilmesi amaçlanmıştır. Buradaki temel amaç Türkiye’deki bireysel ve kurum 

gelirleri vergi rejimlerini OECD standartlarına getirmek ve OECD ülkeleriyle 

uyumlaştırmak olmuştur. Bunun yanında gelir ve kurumlar vergilerindeki basitleştirme 

ve indirimlerle vergi kaçaklarının engellenmesi, çeşitli istisna ve indirimlerin 

kaldırılarak vergi tabanının genişletilmesi, kurumlar vergisindeki indirimlerle yabancı 

yatırımcının ülkeye çekilmesi ve dolayısıyla vergi rekabetinin arttırılması hedeflenen 

diğer amaçlarında sıralanabilir.  

                                                
21 Türkiye’nin IMF ile 19. Stand-by anlaşması niyet mektubu için bkz. Erdinç (2007). 
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Gelir Vergisi Kanununda 1990 yılından sonra yapılan değişiklikler arasında 

1998, 1999, 2005 ve 2006 yıllarında yapılan tarife değişiklikleri göze çarpmaktadır. 

1998 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olmak üzere ücret kazançlarından alınan 

vergi oranları beşer puan indirilmiş ve en yüksek vergi dilimi olan 7. dilim yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bu yıllarda yapılan temel değişiklikler Tablo 2.7’de görülmektedir. Tablo 

2.7’de 1997 ve 2010 yılları arasında ücretliler için ilgili takvim yılı gelirine uygulanacak 

olan vergi tarifesi görülmektedir. Ücret dışı gelirler için bu tarifeler 2006 yılına kadar 

Tablo 2.7’deki oranların beşer puan fazlası olarak gerçekleşmiştir. Buna göre ücret dışı 

gelirler için örneğin 2004 yılında birinci dilim vergi oran % 20, 6. dilim vergi oranı ise 

% 45’tir. 2005 yılında vergi dilimi ücret gelirlerinde olduğu gibi altıdan beşe indirilmiş, 

oranlar da yine Tablo 2.7’dekilerin beşer puan fazlası olarak uygulanmıştır. 2006 

yılından itibaren ücretlilere uygulanan vergi matrah ve oranları ile ücret dışı gelire 

uygulanan matrah ve oranların birleştirilmesiyle, 2006 yılı dahil olmak üzere her iki 

gelir grubuna uygulanan vergi oranları Tablo 2.7’deki oranlar olarak gerçekleşmektedir.  

 

Tablo 2.7 Matrah Dilimlerine Göre 1997-2010 Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretler) (%) 

Vergilendirilecek 
Takvim Yılı 

1. 
Dilim 

2. 
Dilim 

3. 
Dilim 

4. 
Dilim 

5. 
Dilim 

6. 
Dilim 

7. 
Dilim 

1998 (I. Altı Ay) 25 30 35 40 45 50 55 
1998 (II. Altı Ay) 20 25 30 35 40 45 - 

1999 15 20 25 30 35 40 - 
2005 15 20 25 30 35 - - 
2006 15 20 27 35 - - - 
2012 15 20 27 35 - - - 

Kaynak: OECD Tax Database, www.alomaliye.com ve GVK eski mevzuatlarından derlenmiştir. 

 

Gelir Vergisi Kanununda 2003 yılında yapılan değişiklik ile gerçek kişilerin 

kurumlardan elde ettikleri kar payları üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde azaltılmıştır. 

Yine bu değişiklikle yatırım indirimi uygulamalarında kapsamlı değişikliklere gidilmiş, 

karmaşık ve bürokratik vergi muafiyeti sistemi basitleştirilmiştir. 

 

2004 tarihinde çıkarılan kanun ile bir yandan beyan edilen gelir üzerindeki 

indirimler arttırılarak vergi yükü azaltılmış, diğer yandan ise menkul sermaye iratları 
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üzerindeki istisnaların bir kısmı kaldırılmıştır. Bu kanun sonucunda 2005 yılı kazançları 

için vergi dilimi altıdan beşe indirilmiş, ilk beş dilimdeki vergi oranları ise 

değiştirilmemiştir. Böylece en yüksek vergi dilimi için marjinal gelir vergisi oranı ücret 

için % 40’dan % 35’e, ücret dışı gelirler için % 45’ten % 40’a indirilmiştir (bkz. Tablo 

2.7). 2006 yılının Nisan ayında kişisel gelir vergisinde yapılan değişiklikle Gelir Vergisi 

Kanununda daha önce beş adet olan vergi dilimi dörde indirilmiş ve bu dilimlerin vergi 

oranları sırasıyla yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak ücret dışı 

gelirlilerden alınan vergi oranları düşürülerek ücretlilerden alınan vergi oranlarına 

eşitlenmiştir.  

 

Gelir vergisi tarifesinde yapılan bütün bu indirimlerin yanı sıra, gelir vergisinin 

tabana yayılmasını sağlamak amacıyla çeşitli istisna ve muafiyetler kaldırılmıştır. 

Ücretlilere yönelik olarak uygulanmakta olan özel gider indirimi 2004 yılı itibariyle 

yürürlükten kaldırılarak yerine vergi iadesi sistemi getirilmiştir. Vergi iadesi sistemi de 

2007 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 2008 yılında asgari geçim indirimi 

yürürlüğe konularak asgari ücret alanlara oldukça yüksek oranda indirim yapılmıştır22. 

Asgari geçim indirimi, mükellefin medeni haline ve çocuk sayısına göre yapıldığından 

vergi sisteminde adaletin sağlanması amacıyla yapıldığı söylenebilir (Demirli, 2011). 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabildiği ve elli yıldan fazla 

süredir vergi sisteminde bulunan yatırım indirimi 2006 yılı itibariyle yürürlükten 

kaldırılmıştır. Ancak devam etmekte olan yatırımlar için uygulama, 2008 yılına kadar 

devam etmiştir. Bu uygulamanın hemen ardında kurumlar vergisinde indirim 

uygulanmıştır.  

 

Türkiye’de 2005 yılı ve sonrasında yapılan kurumlar vergisi reformları da gelir 

vergisindeki gibi vergi oranlarının düşürülmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Kurumlar 

Vergisinde 1999 ve 2004 yılında yapılan artışlardan sonra 2005 yılından itibaren geçerli 

olmak üzere % 33 olan vergi oranı % 30’a indirilmiş, daha sonra 2006 yılından geçerli 

                                                
22 Asgari geçim indirimi mükellefin kendisi için % 50, çalışmayan eşi için % 10, sonraki iki çocuğun her 
biri için % 7,5 ve sonraki çocuklar için % 5 oranında vergi indirimi sağlamaktadır.  
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olmak üzere de % 20’ye indirilmiştir (bkz. Tablo 2.8). Bu indirimler, Avrupa 

Birliğindeki (AB) ve OECD ülkelerindeki gelişmeler ve trendler doğrultusunda vergi 

rekabeti unsurunun gözetilmesi sonucu yapılmıştır. Stopaj vergi sistemi basitleştirilmiş 

ve verginin ödenmesi kar dağıtımı sonrasına ertelenmiştir. 2000 yılında % 65 olan 

Kurum karları üzerindeki nihai vergi yükü tedrici olarak azaltılmış ve 2005 yılına 

gelindiğinde bu oran % 44’e düşürülmüştür. Son olarak 2006 yılında Kurumlar Vergisi 

tarifesinin % 30’dan % 20’ye indirilmesiyle kurumlar üzerindeki nihai vergi yükü % 34 

olarak hesaplanmıştır. Bu haliyle Türkiye en büyük vergi indirimi yapan ülkelerden biri 

olmakta ve Türkiye’deki vergi oranları OECD ortalamasının biraz altında kalmaktadır 

(OECD, 2006a, s. 2-3). 

 

Tablo 2.8 Kurumlar Vergisi Oranlarının Yıllar Đtibariyle Gelişimi 

Vergilendirilecek 
Takvim Yılı 

Vergi Oranı (%) 

1998 25 
1999 30 
2004 33 
2005 30 
2006 20 
2011 20 

Kaynak: OECD Tax Database ve KVK mevzuatında yapılan değişikliklerden derlenmiştir.  

 

Kurumlar vergisinde basitliği sağlamak, daha etkin kılmak, doğrudan yabancı 

yatırımları çekmek, verginin tabanını genişletmek amacıyla Haziran 2006 tarihinde 

Kurumlar Vergisi Kanunu yeniden yazılmıştır. Böylece Kurumlar Vergisi Kanununda 

transfer fiyatlandırması gibi bazı uygulamalar AB ve OECD uygulamaları ile uyumlu 

hale getirilmiş, Kurumlar Vergisi Kanunu tebliğleri tek bir tebliğ haline getirilerek 

karmaşık yapısı basitleştirilmiştir.  
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2.3.2.2 Dolaylı Vergilerdeki Reformlar 

 

AB vergi sistemi ile uyumlaştırma çalışmaları kapsamında dolaylı vergi 

sistemini basitleştirmek amacıyla birçok dolaylı vergi özel tüketim vergisi (ÖTV) adı 

altında tek bir vergide birleştirilmiş ve ÖTV Kanunu 2002 yılının Ağustos ayında 

yürürlüğe girmiştir. Bu vergi alkol, tütün, lüks tüketim malları, taşıtlar ve petrol ürünleri 

üzerindeki çeşitli vergilerin yerini alarak bu vergileri tek bir vergi çeşidine 

dönüştürmüştür. ÖTV ithal edilen ya da yerli olarak üretilen bazı belli başlı ürünler 

üzerinden alınmaktadır. ÖTV’nin 2002 yılında yürürlüğe girmesiyle on altı farklı 

vergi23, ücret ve iki farklı KDV oranı yürürlükten kalkmıştır. Ancak günümüzde halen 

% 1 % 8 ve % 18 olmak üzere üç farklı KDV oranı uygulanmaktadır (GĐB, 2012).  

 

ÖTV ile çok çeşitli ve farklı oranlarda uygulanmakta olan harcama vergilerinin 

basitleştirilmesi, tahsilat maliyetlerinin ve vergiden kaçınmanın düşürmesi beklenmiştir. 

Ancak ÖTV oranlarındaki istikrarsızlık, ve artış sonucu kaçınma ve kaçakçık fiilleri 

artmış, ÖTV hakkındaki beklentilerin tam olarak gerçekleşmemesine neden olmuştur.  

(Demirli, 2011, s. 286).  

 

ÖTV uygulandığı süre boyunca tartışmalara neden olmuş, özellikle tarifesindeki 

artışlarla gündemde olmuştur. ÖTV, uygulandığı tarihten bu yana birçok kez bakanlar 

kurulu kararıyla değişikliğe uğramış, özellikle sigara, alkol ve motorlu taşıtlarda yapılan 

tarife zamlarıyla gündeme gelmiştir. ÖTV ile birlikte dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirleri içindeki payı hızla artmıştır. 2001 yılında dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirlerine oranı % 59,6 iken 2002 yılında bu oran % 66,4’e çıkmıştır. Dolaysız 

vergilerin oranı da % 40,4’ten % 33,6’ya gerilemiştir. Günümüz itibariyle ÖTV, 

harcamalar üzerinden alınan vergiler içinde KDV’den sonra en önemli paya sahiptir.  

 

                                                
23 Bu vergiler: Akaryakıt Tüketim Vergisi, Akaryakıt Fiyat Đstikrar Payı, Taşıt Alım Vergisi, Ek Taşıt 
Alım Vergisi, Çevre Kirliliği Önleme Fonu, Trafik Tescil Harçları, Eğitime Katkı Payı, Özel Đşlem 
Vergisi, Mera Payı, Federasyonlar Payı, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Ek Vergi, Eğitim Gençlik 
Spor Sağlık Hizmetleri Vergisi, Malul Şehit Dul ve Yetimleri Payı, Tütün Mamulleri ve Alkollü Đçkiler 
Piyasası Düzenleme ve Denetleme Payı, Toplu Konut olarak sıralanmaktadır.  
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Türkiye’de 1990 yılından sonra, merkezi bütçe vergi gelirleri içinde en yüksek 

paya sahip olan Katma Değer Vergisi Kanununda da değişikliklere gidilmiştir. 2008 

yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni kanunda giyim eşyası ve tekstil ürünlerinde, 

alkolsüz içeceklerde, otel, lokanta gibi tesislerin verdiği konaklama ve yiyecek 

hizmetlerinde, müze, tiyatro, sinema, opera giriş ücretlerinde KDV oranları % 18’den % 

8’e indirilmiştir. Bazı kalemlerde de (genelde ham ürünlerde) KDV oranı % 1’den % 

8’e çıkarılmıştır. 

 

2.4 Sonuç  

 

Bu bölümde, Türk vergi sistemine, vergi sisteminin genel özelliklerine ve 1990 

yılından sonra yapılan vergi reformlarına daha ayrıntılı olmak üzere Cumhuriyet 

tarihinden günümüze yapılan temel vergi reformlarına değinilmiştir.  

 

Türkiye’de zaman içinde değişen koşullara vergi sisteminin uyumlaştırmak, 

artan bütçe giderlerini karşılamak üzere vergi kaçaklarını engelleyerek, vergi tabanını 

genişletmek yoluyla vergi gelirlerini arttırmak, AB gibi uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla bütünleşmeyi sağlamak, gelir dağılımı bozukluklarını gidermek, vergi 

adaletini sağlamak gibi nedenlerle birçok kez vergi reformları yapılmıştır. Günümüz 

dünyasında doğrudan yabancı yatırımları çekmek, istihdam ve ekonomik büyümeyi 

desteklemek de vergi reformlarının amaçları arasında sayılmaktadır.  

 

Bu amaçlar doğrultusunda tüm OECD ülkeleri ve diğer gelişmekte olan 

ülkelerde son yıllarda yapılan vergi reformlarının ortak özellikleri, gelir ve kazanç 

üzerinden alınan vergi oranlarını düşürmek, vergi sistemi basit ve anlaşılır hale 

getirmek, istisna ve muafiyetleri kaldırmak olarak sıralanabilir. Bu doğrultuda 

Türkiye’de de özellikle 1990’lı yılların sonlarından itibaren gelir ve kurumlar 

vergilerinde indirimlere gidilmiş, kişisel gelir vergisinde reform niteliğinde köklü 

politika değişikleri yapılmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde gelir 

vergisi politikası değişikliklerinin mikro ve makro ekonomik etkileri analiz edilecektir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3 HESAPLANABĐLĐR GENEL DENGE MODELĐYLE ANALĐZ EDĐLEN 

VERGĐ POLĐTĐKASI DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ: LĐTERATÜR TARAMASI 

 

3.1 Giriş 

 

Leon Walras tarafından önceden formülleştirilen genel dengenin, Arrow ve 

Debreu (1954) tarafından sabit nokta teorisi kullanılarak varlığının ispatlanması üzerine 

hesaplanabilir genel denge (HGD) analizi birçok iktisatçı tarafından bir politika aracı 

olarak kullanılmıştır. HGD modelleri Wassily Leontief’in 1936 yılında yayınlanan, sabit 

girdi-çıktı katsayılarına dayanan ampirik Walrasyan modelinin, hem üretim hem de 

tüketim kısmında ikame etkilerini içeren ve birden fazla hane halkının olabildiği 

modeller şeklinde genişletilmesi olarak ifade edilebilir (Shoven & Whalley, 1984, s. 

1008). Bu anlamda HGD modelciliğinin gelişmesini sağlayan ilk temel çalışmalar Leif 

Johansen (1960), Arnold Harberger (1962) ve Herbert Scarf (1967) olarak sıralanabilir. 

Harberger’in kurumlar vergisini iki sektör için analiz ettiği çalışması ve Scarf’ın çok 

sektörlü genel denge modelleri için geliştirdiği çözüm algoritmasından sonra HGD 

modelleri, başta vergi politikası değişiklikleri olmak üzere birçok alanda analiz aracı 

olarak kullanılmıştır.  

 

Günümüzde HGD modelleri vergi politikası etkilerinin yanı sıra, kamu maliyesi 

konuları, dış ticaretin hacmi ve yönü, çevre ekonomisi ve çevre vergileri, enerji ve 

sulamayla ilgili konular, mikro simülasyon modelleri vb. birçok konunun 

incelenmesinde kullanılmaktadır. 

 

Vergi politikası etkilerini iki sektörlü genel denge çerçevesinde nümerik analizi 

ilk kez Harberger (1962, 1966) gerçekleştirmiştir. Model, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) için kurumlar vergisinin endüstriler arası bozucu etkilerinin analiz edilmesi 

amacıyla oluşturulmuştur. Modelde yüksek ya da düşük oranda vergilendirilmesine göre 
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sırasıyla kurumsal ve kurumsal olmayan şeklinde sınıflandırılan iki sektör ile sermaye 

ve emek olmak üzere iki üretim faktörü bulunmaktadır. Modeldeki tek vergi olan 

kurumlar vergisi, üretim faktörlerinden sermaye üzerinden alınmaktadır. Sonuç olarak 

Harberger, kurumlar vergisi yükünün tamamen sermaye tarafından üstlenildiği 

sonucuna varmıştır (Harberger, 1962). 

 

Scarf (1967), Walrasyan sistemin nümerik çözümünü sağlayarak HGD 

modelciliğinin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Scarf bu çalışmasıyla, Arrow-

Debreu tipi ekonomi modelleri için güvenilir bir çözüm algoritması geliştirerek 

Harberger modelinden çok daha karmaşık modellerin çözülmesini mümkün hale 

getirmiştir. Bu gelişmeler sonucunda vergileri HGD modeli üzerinden analiz eden ilk 

çalışma Shoven ve Whalley (1972, 1973) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma 

daha sonraları vergi reformlarını statik HGD modeli üzerinden analiz eden çalışmalar 

için temel kaynak haline gelmiştir.  

 

Çalışmanın bu kısmında, öncelikle genel denge modellerinin genel özellikleri 

üzerinde durulacaktır. Sonrasında çeşitli vergi politikası değişikliklerini konu alan 

başlıca HGD çalışmalarına değinilecek ve yalnız kişisel gelir vergisi değişikliklerini 

konu alan çalışmalar üzerinde durulacaktır. Son olarak Türkiye üzerine yapılan HGD 

çalışmalarına değinilecektir. 

 

3.2 Genel Denge Metodolojisinin Değerlendirilmesi 

 

Literatürde vergi politikası değişikliklerinin HGD yöntemiyle analiz edildiği çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunun sebebi olarak iktisatçıların uzun zaman önce vergi 

politikası değişikliği gibi ekonominin genelinde etkileri olabilen bir politika 

değişikliğinin kısmi denge analizlerine göre birçok avantajı olan genel denge analiziyle 

incelenmesinin daha uygun olacağını fark etmeleri söylenebilir. Genel denge analizi 

ekonomiyi tüm sektörler itibariyle, bu sektörlerin karşılıklı etkileşimini de içerecek 

şekilde kısmi denge analizlerine göre daha kapsamlı incelediği için vergi politikası 
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değişikliklerinin analizinde genel dengenin kullanılmasının daha uygun olduğu 

belirtilebilir. 

 

Genel Denge analizinin diğer analizlere göre güçlü yanları olduğu gibi zayıf 

yanları da bulunmaktadır. Genel denge analizinin temel olarak güçlü yanları aşağıdaki 

gibi sıralanabilir24: 

 

− HGD analizi, tüm ekonomik birimleri (hane halkı, firma, devlet, dış alem vb.) 

geniş kabul gören optimizasyon ve tercih ilkelerini kullanarak belirtmektedir. 

− Tüm birimlerin davranışlarını birbiriyle ilişkilendirmektedir.  

− Herhangi bir modelin teorik bulgularının her koşulda analiz edilmesini 

sağlamaktadır. 

− Birbiriyle bağlantılı ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olmaktadır.  Farklı 

etkenleri tanımlayıp yeni sonuçlar ile zenginleştirmektedir. Bu bağlamda 

ekonominin tümünü ilgilendiren olaylarda kolaylık ve açıklık sağlamaktadır. 

− Çözüm mekanizmasının esnekliği yüksek derecede detaylandırılmış modellerin 

genişletilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra 

geliştirilen paket programların yardımıyla HGD analizi detaylandırılmıştır.  

− Refah değişikliklerinin ölçülmesinde kolaylık sağlamaktadır.  

− Modeller analitik olarak değil sayısal olarak çözüm vermektedir.   

− Genel Denge analizinde ekonometrik analizde olduğu gibi varsayım yapmak 

zorunluluğu ve sonuçların test edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.  

 

Genel Denge analizinin zayıf yanları da bulunmaktadır. Bu zayıflıklar analizin 

eleştirilmesine yol açmıştır. Bu zayıflıkların temel olanları aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Shiozawa, 2006, s. 3): 

 

− GD analizinin gerçekçi olmayan varsayımları bulunmaktadır. Burada temelde iki 

varsayım kastedilmektedir. Bunlardan ilki HGD analizine göre bireyler bütçe 

                                                
24 Genel denge analizinin güçlü ve zayıf yanları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Shoven & Whalley 
(1984), Bandara (1991), Shiozawa (2006). 
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kısıdı altında fayda maksimizasyonunu çözebilecek durumda olmaktadır. Ancak 

gerçek hayatta tüketicilerin bu derece rasyonel olduğu ve böylesi hesap 

kabiliyetine sahip olduğu tartışmalıdır. Đkinci varsayım ise üretim olanakları 

eğrisinin konveks olmasıdır. Diğer bir ifadeyle HGD analizinde, ölçeğe göre 

sabit getirinin olduğunu varsayılmaktadır; ancak gerçek hayatta çoğunlukla 

firmaların üretim sırasında ölçeğe göre artan getiriye maruz kaldıkları 

gözlemlenmiştir.  

− Genel Denge Analizinin sonuçlarının doğruluğu ampirik olarak test 

edilememektedir. Ayrıca kalibrasyon anında dışsal olarak alınan parametrelerin 

doğrululuğu hakkında hipotez testleri mümkün olmamaktadır.   

− Genel Denge modelleri ile ilgili en önemli sorunlardan biri de verilerin tutarlılığı 

konusudur.  

 

Genel denge modelleri yukarıda bahsedilen eksik yanlarına rağmen, daha önce 

bahsedilen avantajları nedeniyle politika değişikliklerinin, dış ve iç şokların, makro 

ekonomik değişkenler ve ekonomilerin endüstriyel yapısı üzerindeki etkilerinin 

incelenmesinin yanı sıra, çevre ekonomisi, enerji ekonomisi, su ekonomisi, gibi 

konuların incelenmesinde de kullanılmaktadır.  

 

3.3 Vergi Alanında Yapılan Temel HGD Modelleri 

 

HGD prosedürünü detaylı olarak kullanan ilk çalışma, Shoven ve Whalley 

(1972) tarafından vergilerin analizi amacıyla yapılmıştır. ABD için yapılan çalışmada 

1953 – 1959 arasındaki verilerin ortalaması kullanılmıştır. Modelde iki grup olan hane 

halklarının talepleri Cobb-Douglas fayda fonksiyonundan türetilmiş talep 

fonksiyonlarıyla belirlenmiştir. Üretim kısmında ise sabit ikame esnekliği (Constant 

Elasticity of Substitution, CES) fonksiyonu kullanılmıştır. Đki sektörlü bir ekonomin 

kurgulandığı çalışmada, sermaye geliri vergilerinin bozucu etkilerini analiz etmek için 

yapay mal kullanılmıştır. Yazarlar 1973 yılında, yapay mal kullanmadan eşanlı olarak 

birden çok verginin bozucu etkilerini analiz edebilecekleri bir model geliştirmişlerdir. 
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Scarf’ın algoritması yardımıyla yazarlar, ilgili modellerde dengenin varlığını ispatlamış 

ve dengenin hesaplanması için gerekli metodu geliştirmişlerdir. 

 

Genel denge modeli kullanarak vergi politikası değişikliklerini analiz eden bazı 

çalışmalar ve bu çalışmaların temel özellikleri Tablo 3.1’de gösterilmiştir. Tabloda 

sırasıyla ilgili çalışmalarda kullanılan modellerin hangi ülkeleri konu aldığı ve hangi 

yılın verisiyle kalibre edildiği, modelde kullanılan talep fonksiyonlarının türetildiği 

fayda fonksiyonun yapısı, kaç çeşit hane halkının bulunduğu, kullanılan üretim 

fonksiyonunun yapısı ve içerdiği sektör sayısı, dış ticaretin nasıl modellendiği, veri 

setinin kaynakları, modelin hangi vergileri içerdiği belirtilmiştir. Ayrıca ilgili 

çalışmalarda analiz edilen politika değişiklikleri ve bunların sonuçları da özetlenmiştir. 

 

Bu çalışmalardan Whalley (1975), değişik vergilerin eşanlı olarak analiz 

edilmesini sağlayan HGD modeliyle Đngiltere’deki 1973 vergi reformlarının refah 

etkilerini 7 farklı hane halkı için analiz etmiştir. Sonuçta KDV'nin vergi sistemine 

girmesinin refah kaybına yol açarken, gelir vergisindeki reformların küçük refah 

kazançları sağladığı sonucuna varmıştır. 

 

Ballard, Fullerton, Shoven ve Whalley (1985), 19 üretim sektörü, 15 tüketim 

malı ve 12 hane halkı grubundan oluşan bir HGD modeli kurmuşlardır. Modelde üretim,  

CES fonksiyonundan türetilmiştir. Talep ise ilk aşamada cari tüketim ile gelecekteki 

tüketim arasında CES fayda fonksiyonundan türetilen toplam talep fonksiyonuyla 

sonraki aşamada da 15 tüketim malı için Cobb-Douglas fayda fonksiyonundan türetilen 

talep fonksiyonlarınca belirlenmiştir. Fayda fonksiyonunda cari tüketim ile gelecekteki 

tüketim arasında ayrıma gidilmesi nedeniyle model, dinamik bir HGD modeli olarak 

nitelendirilmektedir. Çalışmada kurumlar ve gelir vergilerinin birleştirilmesinin yanı 

sıra kişisel gelir vergisinin harcama vergisiyle değiştirilmesinin de önemli refah arttırıcı 

etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada Laffer eğrisine göre ekonominin, 

yüksek vergi oranı alanında bulunup bulunmadığı da test edilmiş, ancak vergi 

oranlarının düşürülmesiyle vergi gelirlerinin azaldığı görülmüştür.  
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Tablo 3.1 Vergi politikaları Üzerine Yapılmış Bazı HGD Çalışmaları 

Yazar(lar) Ülke / Baz Yılı 
Talep Fonksiyonu / 
Tüketim Malı 

Tüketici Sayısı 
Üretim / 
Sektör 

Shoven & Whalley 
(1972) 

ABD / 1953-
1959 (ortalama) 

Cobb-Douglas fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

2 Hane halkı grubu CES / 2 

Whalley (1975) 
Đngiltere / 1968-
1970 (ortalama) 

CES fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

7 Hane halkı grubu CES / 9 

Ballard, Fullerton, 
Shoven ve Whalley 
(1985) 

ABD / 1973 

Yuvalanmış CES/ Cobb-
Douglas fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep / 15 

12 Hane halkı grubu CES / 19 

Kehoe vd. (1988) Đspanya / 1980 
Cobb-Douglas fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep / 9  

8 hane halkı grubu 
Cobb-Douglas / 
12 

Devarajan vd. 
(1997) 

Bangladeş ve 
Endonezya 

Cobb-Douglas fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

3 farklı işçi grubu 

CES - Cobb-
Douglas / 35 
(Bangladeş), 30 
(Endonezya) 

Wang & Zhai 
(1998) 

Çin / 1994 LES 12 Hane halkı grubu CES / 22 

Chitiga (2000) Zimbabve / - LES 7 Hane halkı grubu Leontief - CES / 7 

Konan & Maskus 
(2000) 

Mısır / 1994 
Cobb-Douglas fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

Tek hane halkı 
Leontief - CES / 
38 

Mabugu (2001) Zimbabve / 1990 LES 4 Hane halkı grubu CES / 5 

Cororaton (2003) Filipinler / 1994 
Cobb-Douglas fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

12 Hane halkı grubu CES / 12 

Ballard & Kang 
(2003) 

4 Bölgeli Dünya 
(ABD, AB, 
Japonya, 
dünyanın geri 
kalanı) /1995 

CES fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

Her bölge için tek 
bir hane halkı 

CES / 5 

Bhattarai & 
Okyere (2005) 

Gana / 1993 
CES fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

- CES / 14 

Decaluwé vd. 
(2005) 

Kamerun / 1995-
1996 

LES  

sosyo-coğrafi-
ekonomik 
durumlarına göre 
ayrılmış 4 hane 
halkı grubu 

CES / 6 

Toh & Lin (2005) Çin / 1992 
Cobb-Douglas fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep 

11 Hane halkı grubu CES / 15 

Chao vd. (2006) 
Çin'deki 10 
bölge / 1997 

Leontief  - 
Leontief - CES / 
11 

Boeters vd. (2010) Almanya /1997 
CES fayda 
fonksiyonundan türetilmiş 
talep / 12 

Düşük orta ve 
yüksek gelir grubu 
olmak üzere 3 hane 
halkı grubu 

CES / 69 

Sobarzo (2011) Meksika / 1996 - Tek hane halkı 
Cobb-Douglas - 
Leontief / 28 
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Tablo 3.1 Vergi politikaları Üzerine Yapılmış Bazı HGD Çalışmaları (devam) 
Yazar(lar) Dış Ticaret Temel Veri Seti Modeldeki Vergiler  

Shoven & Whalley 
(1972) 

- Literatür Sermaye geliri vergileri 

Whalley (1975) 

Tarifeleri de içeren 
farklı bir ticaret 
sektörü olarak 
modellenmiş 

Ulusal hesaplar, literatür Tüm temel vergiler 

Ballard, Fullerton, 
Shoven ve Whalley 
(1985) 

Sabit elastikiyetli 
ithal arz ve ihracat 
talep fonksiyonları  

Girdi-Çıktı tablosu, hane 
halkı gelir harcama 
anketleri, literatür 

Gelir, kurumlar ve servet 
vergisini de içeren tüm temel 
vergiler 

Kehoe vd. (1988) 
Armington (Cobb-
Douglas) 

SHM bazlı veri 
üretim vergileri, ithalat 
vergileri, satış vergileri,  gelir 
vergisi 

Devarajan vd. (1997) - - 
KDV ve tarifeleri de içeren 
temel vergiler 

Wang & Zhai (1998) Armington 
1992 SHM'sinin 1994 vergi 
reformuna göre yazarlarca 
yeniden düzenlenmiş hali 

Kurumlar vergisi, gelir vergisi 
ve KDV'yi de içeren dolaylı 
vergiler 

Chitiga (2000) - 
Girdi-Çıktı tablosu, ulusal 
hesaplar, çeşitli istatistikler 

Dolaylı ve kurumlardan alınan 
dolaysız vergiler 

Konan & Maskus (2000) Armington 
1990 SHM'sinin 1994 vergi 
reformuna göre yazarlarca 
yeniden düzenlenmiş hali 

Satış vergisi, Kurumlar vergisi, 
tarifeler 

Mabugu (2001) Armington 
SHM, dış ticaret 
istatistikleri 

Gelir ve ithalat vergilerini de 
içeren temel vergiler  

Cororaton (2003) Armington 
Girdi-Çıktı tablosu, hane 
halkı gelir harcama 
anketleri 

Kurumlar vergisi, gelir vergisi, 
dolaylı vergiler 

Ballard & Kang (2003) Armington 
GTAP (Global Trade 
Analysis Project), literatür 

- 

Bhattarai & Okyere 
(2005) 

Armington 
Girdi - Çıktı tablosu, 
Ghana Đstatistik Servisi 

Ekonomideki temel vergilerin 
tümü: ücret, sermaye, yatırım, 
gümrük, satış, ihracat vergileri. 
Transferler 

Decaluwé vd. (2005) Armington Hane halkı anketleri, SHM 
Dolaylı dolaysız vergiler, 
gümrük vergileri, transferler 

Toh & Lin (2005) Armington 

Girdi - Çıktı tablosu, hane 
halkı gelir ve gider 
anketleri, vergi ve dış 
ticaret istatistikleri 

Ekonomideki temel vergiler: 
Satış (ürün satışı üzerinden 
alınan vergiler, KDV), gümrük 
ve kişisel gelir vergisi 

Chao vd. (2006) Armington GTAP KDV ve ithalat vergileri 

Boeters vd. (2010) Armington 

Girdi-Çıktı tablosu, üretim-
tüketim dönüşüm matrisi 
(Z-matrisi) Alman gelir ve 
harcama anketleri 

KDV, dış ticaret vergileri, 
doğrudan vergiler gibi temel 
vergiler, sübvansiyonlar 

Sobarzo (2011) Armington 
Girdi-Çıktı tablosu, gelir ve 
harcama anketleri, kamu ve 
ticaret istatistikleri 

KDV, gelir ve kurumlar 
vergisini de içeren ekonomideki 
temel vergiler 
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Tablo 3.1 Vergi politikaları Üzerine Yapılmış Bazı HGD Çalışmaları (devam) 

Yazar(lar) Politika Uygulamaları Sonuçlar 

Shoven & Whalley 
(1972) 

Sermaye geliri 
üzerinden alınan 
vergilerin kaldırılması 

Yapılan 12 simülasyonun 6'sında vergi yükünü 
sermaye yüklenirken geri kalanında işgücü bu 
yükü paylaşmıştır. 

Whalley (1975) 
1973 vergi reformunun 
analizi 

KDV'nin vergi sistemine girmesi refah kaybına yol 
açarken, gelir vergisindeki reformlar küçük refah 
kazançları sağlamıştır. 

Ballard, Fullerton, 
Shoven ve Whalley 
(1985) 

Kurumlar ve gelir 
vergilerinin 
birleştirilmesi 

Vergi geliri kaybının götürü usulü vergi ile telafi 
edildiği durumda belirgin refah kazançları 
gözlemlenmiştir.  

Kehoe vd. (1988) 
1986 yılında AB ile 
uyum için getirilen 
KDV'nin analizi 

KDV'nin vergi sistemine girmesi sonucu 
tüketicilerin refahı % 2-3 civarında azalmış, 
zengin hane halklarının refah kaybı daha çok 
olmuştur. 

Devarajan vd. 
(1997) 

Gümrük tarifelerinde 
%30 indirimin ilgili iki 
ülke üzerindeki etkisi 

Đşçi sendikalarının güçlü ve etkin olduğu 
Bangladeş'te işgücü ve üretim piyasasında etkinlik 
artmış, sendikaların güçlü olmadığı Endonezya'da 
sendikaların güçlendirilmesinin daha olumlu 
sonuçlar doğuracağı saptanmış 

Wang & Zhai 
(1998) 

Gümrük tarifelerinde 
indirim yapılması 

Etkinlik artmış gelir dağılımı bozukluğu azalmıştır 
ancak bu durum tarife indirimine bağlı gelir 
kaybını devletin hangi vergilerle finanse ettiğine 
bağlı olarak değişmektedir 

Chitiga (2000) 

En düşük 4 gelir 
grubunun gelirinde %5 
artış için devlet 
harcamalarını kısıp, 
doğrudan ve dolaylı 
vergileri ve transfer 
harcamalarını arttırmak 

Spesifik transferlerin genel transferlerden gelir 
dağılımını düzenlemek açısından daha etkin 
olduğu bulunmuştur 

Konan & Maskus 
(2000) 

Çeşitli vergi reformları 
ve dış ticaretin 
serbestleşmesinin etkisi 

Dış ticaret kısıtlamaları, tüketim malları 
üzerindeki vergiler ve sermaye kazançları 
üzerindeki vergilerin bozucu etkileri olduğu 
saptanmıştır. 

Mabugu (2001) 

Gümrük vergilerinde 
indirim, ithal girdiler 
üzerindeki vergilerin 
kaldırılıp, ithal tüketim 
malları üzerindeki 
vergilerin korunması 

Ticarete konu mallarda üretimin arttığı, tarım ve 
vasıfsız işgücü hane halkları gelirlerinin düştüğü, 
kamu harcamalarının arttığı görülmüştür.  

Cororaton (2003) 
Gümrük vergilerinde 
indirim 

Tarım ücretlerindeki düşüşe bağlı olarak kır hane 
halklarının geliri düşse de toplam etkide tüm hane 
halklarının refahı artmıştır 
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Tablo 3.1 Vergi politikaları Üzerine Yapılmış Bazı HGD Çalışmaları (devam) 

Yazar(lar) Politika Uygulamaları Sonuçlar 

Ballard & Kang 
(2003) 

Sermaye üzerindeki 
vergilerin ABD 
tarafından tamamen 
ortadan kaldırılması 

Đlgili politika dış ticaret dengesini bozsa da 
ABD'deki sermaye birikimini %8,5 arttırılmış ve 
refah artmıştır. Tüm dünyanın aynı politikayı 
uygulaması durumunda tüm dünyada refah artışı 
gözlemlenmiştir. 

Bhattarai & Okyere 
(2005) 

Satış vergilerin her 
sektör için tek bir oran 
olarak belirlenerek %1 
ve %5 olarak 
uygulanması 

Cari orandan daha düşük ve her sektör için tek bir 
satış vergisi uygulaması hane halkı refahını %2.2 
ile %2.5 arasında arttırıcı etkide bulunmuştur.  

Decaluwé vd. (2005) 

i) Đhraç edilen ekinin 
dünya fiyatının %30 
düşmesi  
ii) Cameroon’un ithalat 
vergilerinin %50 
düşmesi 

Yoksulluk sınırının modelde içsel olarak 
belirlenerek analizinin yapıldığı çalışmada gelir her 
iki simülasyon için tüm hane halkı gruplarında %7-
1 arasında azalmıştır. Fiyatlarda ve ücretlerde de 
düşüş olmuştur.  

Toh & Lin (2005) 

1994 vergi reformunun 
analizi: muamele 
vergisinin yerini 
KDV'nin alması, farklı 
oranlardaki kurumlar 
vergilerinin tek bir oran 
olması. Ayrıca alternatif 
vergi politikası önerisi 

Hane halklarının refahı azalmış, gelir dağılımı 
bozulmuş, devlet gelirleri artmıştır. Ancak devletin 
artan gelirinin etkin kullanılması durumunda 
toplam refah artışı beklenmektedir. Ayrıca 1994 
vergi reformundaki vergi oranlarının yüksek 
olduğu görülmüştür. 

Chao vd. (2006) 

Gümrük vergilerinin ve 
KDV'nin  %25, %50, 
%75, %100 oranlarında 
azaltılması 

Đhracat artmış, iç satışlar hafif azalmış, ihracat 
yoğun sektörler olumlu etkilenirken tarım sektörü 
ters yönde etkilenmiştir. 

Boeters vd. (2010) 

Tüm sektörler için KDV 
oranlarının eşitlenmesi. 
Bütçe dengesinin genel 
KDV oranının ya da 
gelir veya sosyal 
güvenlik primlerinin 
azaltılmasıyla 
denkleştirilmesi  

Temel tüketim mallarında yapılan KDV 
indirimlerinin kaldırılmasının gelir dağılımı bozucu 
etkisinin çok az olduğu, tek bir KDV oranı 
uygulamasının gelir vergisi ve sosyal güvenlik 
primi indirimleriyle uygulandığında refah arttırıcı 
özellikleri olduğu gözlemlenmiştir. 

Sobarzo (2011) 

2008 vergi reformuyla 
getirilen ve firmaların 
karlarını vergilendiren 
yeni bir verginin (IETU) 
uygulanması 

Devlet gelirlerinde artış gözlenmiş, sektörel 
istihdamda ise kayda değer bir değişme 
saptanamamıştır. 
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Kehoe vd. (1988), Đspanya’da 1986 yılında Avrupa Birliği (AB) ile uyum için 

getirilen KDV’nin analiz edilmesi amacıyla bir HGD modeli kurmuştur. Parametrelerin 

1980 yılına ait sosyal hesaplar matrisi (SHM) üzerinden hesaplandığı çalışmadaki HGD 

modeli temel olarak Shoven Whalley tarzında olup dış alem, devlet bütçe açığı, işgücü 

piyasası açısından farklılıklar taşımaktadır. 12 üretim sektörlü ve 9 tüketim mallı 

modelde, emek ve sermaye Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile katma değeri, katma 

değer ile ara girdiler de Leontief üretim fonksiyonu ile ürünü oluşturmaktadır. Talep 

kısmı Cobb-Douglas fayda fonksiyonu ile modellenmiştir. Model Walrasyan olmakla 

işgücü piyasasında arz fazlasına izin vermektedir. Çalışmada yapılan vergi politikası 

simülasyonlarına göre KDV’nin vergi sistemine girmesi sonucu tüketim mallarının 

fiyatı artmıştır. Tüketicilerin refahı % 2-3 civarında azalmış, zengin hane halklarının 

refah kaybı daha çok olmuştur. 

 

Wang ve Zhai (1998), Çin için geliştirdikleri 22 sektörlü, 12 hane halkı grubu 

içeren modellerinde hane halklarının nihai talebi, Stone-Geary tipi Doğrusal Harcama 

Sistemi (Linear Expenditure System, LES) olarak belirlenmiştir. Çin’in Dünya Ticaret 

Örgütü’ne (WTO) üye olması sonucu gerçekleşecek muhtemel tarife indirimlerinin 

analiz edildiği çalışmada, 1992 SHM, 1994 yılındaki vergi reformunun etkilerine göre 

yazarlarca güncellenerek kullanılmıştır. Sonuçta hane halkları arasındaki refah 

değişiminin ve gelir dağılımının, Çin devleti için oldukça önemli bir gelir kaynağı olan 

tarifelerin düşürülmesiyle azalan bütçe gelirinin hangi vergilerle telafi edileceğine bağlı 

olarak değişeceği bulunmuştur.  

 

Ballard ve Kang (2003), ABD, AB, Japonya ve dünyanın geri kalanı şeklinde 

sınıflandırılan çok ülkeli genel denge modeliyle vergi politikalarındaki değişikliklerin 

dış ticaret üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre 

sermaye üzerindeki verginin azaltılması, bu politika değişikliğini yapan ülkenin lehine 

sonuçlar doğurmaktadır. Bu politika değişikliğine diğer komşu ülkelerin karşılık 

vermemesi durumunda, politika değişikliğini yapan ülkedeki sermaye stokunun dağılımı 

düzgünleşmekte ve ülkenin refahı artmaktadır, diğer ülkelerde ise refah kaybı 

olmaktadır. Bu durum vergi rekabeti kavramı çerçevesinde diğer ülkelerden vergi 
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indirimi yapan ülkeye sermaye stokunun gelmesiyle açıklanmaktadır. Dolayısıyla bir 

ülkenin sermaye üzerinden aldığı vergileri azaltması, uluslararası ticaretini vergi ya da 

tarif uygularcasına olumlu yönde etkilemektedir. Diğer ülkelerin de aynı şekilde 

sermaye üzerinden alınan vergilerde indirime gitmesi durumunda tüm dünya için refah 

kazancı sağlanmaktadır.  

 

Decaluwé vd. (2005), yoksulluğu HGD modeli üzerinden araştırmışlardır. 

Yoksulluğun içselleştirildiği çalışmada, yoksulluk sınırı her hane halkı grubu için kendi 

içinde uygulanan simülasyon sonrası tekrar belirlenmiştir. Gelir dağılımının beta 

dağılımı olarak tanımlandığı çalışmada simülasyon sonrasında yoksulluk sınırının her 

hane halkı grubu için düştüğü gözlemlenmiştir. 

 

Bhattarai ve Okyere (2005), çalışmalarında hem statik hem de dinamik genel 

denge modeli kullanmışlardır. Statik genel denge modeli sonuçlarına göre ekonomideki 

harcama vergilerini % 5 ya da % 1 oranında olacak şekilde tek bir vergi oranı olarak 

uygulanırsa, hane halkının refahı artmaktadır. Dinamik HDG sonuçlarına göre, 

yukarıdaki gibi bir vergi yapısı kullanıldığında ekonomideki tüm sektörlerde üretim 

ileriki yirmi yıl içinde azalarak artan bir seyir izleyecektir.  

 

Vergi politikalarının ekonomik etkilerinin zaman içindeki etkilerinin analiz 

edilebilmesi için literatürde çok sayıda dinamik genel denge modeli de bulunmaktadır. 

Bunlar arasında temel çalışmalardan biri olarak Auerbach ve Kotlikoff (1987) 

belirtilebilir. Đşgücü arzının içsel olarak belirlendiği çalışmada üretim fonksiyonu ve 

talebin türetildiği fayda fonksiyonu CES olarak belirlenmiştir. Çalışmada, dışa kapalı 

bir ekonomi modeli için tüketim, sermaye geliri ve ücret geliri vergilerinin sermaye 

oluşumu üzerindeki etkileri, kamu açıklarının ekonomiye etkisi gibi konular irdelenmiş, 

harcama vergilerinin gelir vergisinden daha etkin olduğu sonucuna varılmıştır. Bu temel 

çalışma dışında vergi politikası değişikliklerinin ekonomik etkilerini dinamik genel 

denge modeli yardımıyla analiz eden diğer çalışmalar arasından Kenç (2004), Bhattarai 

(2007), Bettendorf vd. (2009) örnek olarak verilebilir.  
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Kenç (2004)’in çalışmasında dinamik genel denge modeli yardımıyla vergilerin, 

risk alma ve sermaye birikimini nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Đşgücü arzının içsel 

olduğu stokastik dinamik genel denge modelinde sermaye geliri üzerindeki vergilerin 

arttırılmasının ortalama büyüme oranını düşürdüğü bulunmuştur.  

 

Bhattarai (2007) tarafından oluşturulan dinamik genel denge modelinde 16 farklı 

firma 16 farklı üretim sektörünü temsil etmektedir. Modelde sonsuza kadar yaşayan ve 

faydası CES fayda fonksiyonuyla belirlenen tek bir tüketici bulunmaktadır. Çalışmada 

her sektör için farklı oranlarda olduğundan bozucu etkileri olan harcama vergilerinin 

kaldırılarak, tüm sektörler için aynı oranda alınmasını sağlayan bir vergi reformu 

simülasyonu yapılmıştır. Buna göre harcama vergilerinin farklı sektörler için aynı 

oranda alındığı durumda ekonomide etkinlik artışı ve refah artışı gözlemlenmiştir.  

 

Bettendorf vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada dinamik genel denge modeli 

olan CORTAX modeli kullanılarak kurumlar vergisinin işsizlik üzerindeki etkileri 

araştırılmaktadır. Model, işgücü piyasasında toplu sözleşme gibi kurumsal etkileri de 

içermiş ve böylece aksak rekabet piyasası olarak modellenmiştir. Üretim fonksiyonunun 

CES olarak modellendiği çalışmaya göre kurumlar vergisi artışı, işsizliğe ve refah 

kaybına yol açmakta, Avrupa Birliği ülkeleri için yüksek maliyetler doğurmaktadır. 

Ancak işgücü piyasası açısından kurumlar vergisinin, gelir ve harcama vergisine göre 

daha az bozucu etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Literatürde vergi politikası 

değişikliklerinden gelir vergisine yoğunlaşan çalışmalar da bulunmaktadır. Aşağıda 

özellikle gelir vergisi politikasında yapılan değişiklikleri konu alan temel çalışmalara 

yer verilmiştir.  
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3.3.1 Son Yıllarda Gelir Vergisi Reformlarını ve Değişikliklerini Konu Alan 

HGD Çalışmaları 

 

Farklı vergi türleri içinde gelir vergisinde yapılan politika değişiklikleri de HGD 

çalışmalarına konu olmuştur. Genel olarak gelir vergisi politika değişikliklerinin hane 

halklarının refah düzeylerine etkisi, makro ekonomik değişkenler üzerindeki etkisi, 

kamu maliyesi üzerindeki etkisi, işgücü arzı ve işsizlikle mücadele üzerindeki etkisi 

analiz edilmiştir.  

 

OECD ülkelerinde 1980’lerden bu yana işsizlik oranlarında ciddi değişimler 

yaşanmış, belirli dönemlerde işsizlik oranları artış göstermiş ve düşürülememiştir. 

Konuyla ilgili OECD raporları istihdamı arttırıcı tedbir olarak sosyal güvenlik 

ödemeleri de dahil olmak üzere geneli itibariyle istihdamdan alınan vergilerin ve gelir 

vergisinin düşürülmesini önermiştir (Hutton & Ruocco, 1999). Bu durum gelir vergisi 

reformlarına olan ilgiyi arttırmış, gelir vergisi azalışlarının ekonomik etkilerini ilgi 

gören bir inceleme konusu haline getirmiştir. Bu bağlamda gelir vergisi azalışlarını 

analiz eden HGD çalışmaları, bu vergilerin azaltılarak buna bağlı vergi geliri azalışının 

harcama vergilerinin arttırılmasıyla telafi edilmesi ya da artan oranlı gelir vergisi yerine 

düz oranlı gelir vergisi kullanılması gibi politika değişikliklerini istihdam, gelir dağılımı 

ve refah etkileri anlamında incelemişlerdir.  

 

Gelir vergilerinin azaltılarak buna bağlı vergi geliri kaybının harcama 

vergilerindeki artış ile telafi edildiği politika önerilerini statik HGD modeliyle inceleyen 

Hutton ve Ruocco (1999), ilgili politika önerilerinin istihdamı arttırıcı etkilerinin 

olduğunu tespit etmiştir. Aynı sorunu dinamik genel denge modeliyle inceleyen bazı 

çalışmalar, Hutton ve Ruocco (1999) ile paralel olarak ilgili vergi politikası sonucu 

istihdam ve refah artışı gibi olumlu ekonomik sonuçlar gözlemlemişlerdir (Bettendorf, 

1995; Heer & Trede, 2003). 

 

Dinamik genel denge modeli kullanan bazı çalışmalarda, vergi sisteminde artan 

oranlı yerine düz oranlı gelir vergisi kullanılması durumunda işsizliğin azalarak hane 
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halkı refahının arttığı ancak gelir dağılımı bozukluğunun da artış gösterdiği 

gözlemlenmiştir (Ventura, 1999; Altig vd., 2001; Heer ve Trede, 2003). Benzer durum 

mikro simülasyon ve HGD modellemesini birlikte kullanan Jacobs vd. (2010) tarafından 

da tespit edilmiştir. 

 

Buna karşılık yukarıda belirtilen çalışmalardan farklı olarak vergi indirimlerinin 

istihdamda önemli ölçüde olumlu gelişmelere sebep vermeyeceğini belirten çalışmalar 

da bulunmaktadır (Böhringer vd. 2005; Bovenberg vd. 2000). 

 

Gelir vergisi değişikliklerinin ekonomik etkilerini statik HGD modeli ile 

inceleyen bazı çalışmalar Tablo 3.2’de özetlenmiştir. Bu çalışmalardan Hirte (1998), 

1992 Beirat vergi reformu sonucu Almanya’nın eyaletlerinde bölgesel gelir vergisi 

toplamasının mümkün olması ve böylece eyaletlerin mali özerlik seviyelerinde artış 

olması durumunu HGD modeliyle analiz etmiştir. Çalışmada böylesi bir durumda her 

bir eyaletteki hane halkının refah etkilerine bakılmıştır. Bu nedenle her eyaleti bir bölge 

olan 11 bölgeli bir HGD modeli kurmuştur. Modelde her bir bölge için tüketim ve ara 

girdi olarak kullanılan özel mal ve kamu malı üretilmektedir. Üretim ara girdi, kamu 

malı ve katma değerin Leontief fonksiyonu ile bileşiminden oluşmaktadır. Ara girdi, 11 

bölgenin özel mallarından CES fonksiyonu ile oluşturulmuş, katma değer ise sermaye 

ve işgücünden yine CES fonksiyonu ile üretilecek şekilde modellenmiştir. 

Almanya’daki eyaletlerde bölgesel gelir vergisi alınması halinde hane halklarının 

refahının artacağı bulunmuştur. Ayrıca çalışmaya göre hane halklarının refahı, vergi 

reformunun kurumsal düzenlemelerinden de etkilenmektedir. 

 

Hutton ve Ruocco (1999), Avrupa’da 1985 ve 1992 yılları arasında 

gerçekleştirilen gelir vergisi ve KDV reformlarının işgücü piyasası üzerindeki etkilerini 

çok ülkeli HGD modeli ile irdelemişlerdir. Yazarlar Avrupa’da 1980’lerden sonra 

yapılan vergi reformlarının, artan oranlı gelir vergisinde oranların düşürülmesi ve 

KDV’nin ülkeler arasında uyumlaştırılması olmak üzere iki özellik üzerinde 

yoğunlaştığını gözlemlemişlerdir. Esasen Shoven ve Whalley (1984) HGD modeline 

dayanan çalışmada, bu çalışmadan farklı olarak, işgücü arzı içselleştirilmiş ve yarı-tam 
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zamanlı ve erkek-kadın olmak üzere dört farklı kategoriye ayrılmıştır. Sonuç olarak 

çalışmada, dolaylı vergilerin arttırılıp dolaysız vergilerin azaltıldığı vergi reformlarının, 

incelenen ülkeler itibariyle genel olarak işsizliği azalttığı, kadınların işgücüne katılımını 

arttırdığı ve yarı zamanlı işgücü arzının hem kadın hem de erkekler tarafından 

arttırılmasına sebep olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Tablo 3.2 Gelir Vergisini Konu Alan HGD Çalışmaları 

Yazar(lar) 
Ülke / Baz 
Yılı 

Fayda / Tüketim 
Malı 

Tüketici 
Sayısı 

Üretim / 
Sektör 

Dış Alem 

Hirte 
(1998) 

Almanya'nın 
11 Bölgesi / 
1982 

CES fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

11 bölgenin 
her birinde 1 
hane halkı 

Leontief - 
CES / 2 

Armington olarak 
tanımlanmış bölgeler 
arası transferler 

Hutton & 
Ruocco 
(1999) 

Almanya, 
Fransa, 
Đtalya, 
Đngiltere / 
1992 

Hane halklarının 
boş zaman 
tercihini de 
içeren CES fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

Đlgili her 
dört ülkede 
tek bir hane 
halkı 

Leontief-
CES-Cobb-
Douglas / 11 

Analiz edilen dört 
ülkeye ek olarak 
AB'nin 2 bölgesi ve 
diğer ülkeler 

Cardenete 
& Sancho 

(2003) 

Đspanya'nın 
Endülüs 
bölgesi / 
1995 

Cobb-Douglas 
fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

4 hane halkı 
grubu 

Leontief - 
Cobb-
Douglas /25 

Armington: 
Đspanya'nın geri 
kalanı, AB ve diğer 
ülkeler. 

Böhringer 
vd. (2005) 

Almanya / 
1995 

CES fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

3 hane halkı 
grubu 

Leontief - 
CES / 59 

Armington 
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Tablo 3.2 Gelir Vergisini Konu Alan HGD Çalışmaları (devam) 

Yazar(lar) 
Temel Veri 
Seti 

Modeldeki 
Vergiler 

Politika 
Uygulamaları 

Sonuçlar 

Hirte 
(1998) 

Eyaletlerin 
Girdi - Çıktı 
tabloları, 
literatür 

KDV, ithalat 
vergisi, gelir 
vergisini de 
içeren temel 
vergiler 

1992 vergi reformu 
önerisi ile 
eyaletlerin bölgesel 
gelir vergisi 
almasının 
değerlendirilmesi 

Bölgesel gelir vergisi alınması 
hane halklarının refahını 
arttırmamaktadır. Refah, vergi 
reformunun kurumsal 
düzenlemelerinden 
etkilenmektedir. 

Hutton & 
Ruocco 
(1999) 

- 
Gelir vergisi, 
KDV, tarifeler, 
üretim vergisi 

KDV vergilerinin 
arttırılarak hem 
marjinal hem de 
ortalama gelir 
vergisinin 
azaltılması 

Dolaysız vergilerden dolaylı 
vergilere geçiş başta Đngiltere 
olmak üzere incelenen 
ülkelerdeki işsizlik 
oranlarındaki artışı durdurucu 
etki yapmaktadır. 

Cardenete 
& Sancho 

(2003) 

Endülüs 
bölgesi SHM, 
literatür 

Üretim vergisi, 
Kişisel gelir 
vergisi, sosyal 
güvenlik 
ödemeleri, 
kişisel gelir 
vergisi, KDV 

Efektif gelir vergisi 
oranlarında %17 
oranında bir düşüş 

Simülasyon sonucu hükümet 
gelirlerinin düştüğü, genel 
olarak makro değişkenlerin 
iyileştiği hane halklarının 
özellikle de kentli ücretli hane 
halkının refahının yükseldiği 
bulunmuştur.  

Böhringer 
vd. (2005) 

Girdi-Çıktı 
tablosu, 
ödemeler 
dengesi, vergi 
istatistikleri, 
istihdam 
istatistikleri 

Sermaye, kar, 
tüketim, üretim 
vergisi, vergi 
muafiyeti, 
işçilerin sosyal 
güvenlik 
ödemeleri, işçi 
geliri 
üzerindeki 
marjinal vergi 

Bütçe geliri 
azalışını hane 
halklarına yapılan 
transferlerin 
kısılmasıyla 
dengeleyecek 
şekilde, harcama 
vergisi, sosyal 
güvenlik 
ödemeleri, gelir 
vergisi oranları 
azalışı ve vergi 
muafiyetleri artışı 

Đşgücü arzının endojen olduğu 
ve toplu sözleşmenin de 
modellendiği çalışmada, vergi 
reformlarının işsizliği 
azaltmada etkin olmadığı 
bulunmuştur. 

 

Cardenete ve Sancho (2003) Đspanya’da 1999 yılında yasalaşan ve marjinal gelir 

vergisinde indirimler sağlayan vergi reformunu Đspanya’nın Endülüs bölgesi için analiz 

etmişlerdir. Çalışmada, gelir vergisindeki indirimleri içeren vergi reformunun genel 

olarak makro ekonomik değişkenleri iyileştirdiği ve hane halklarından özellikle kentli 

ücretli hane halkının refahını yükselttiği sonucuna varılmıştır. Ancak söz konusu 

reformların hükümetçe iddia edildiği gibi denk bütçe sağlayamadığı ve bütçe gelirlerini 

düşürdüğü gözlemlenmiştir. 

 

Böhringer vd. (2005), emek üzerinden alınan gelir vergisinin istihdam 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla oluşturdukları HGD modeli temel olarak 
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daha önce açıklanan Ballard vd. (1985) modelini temel almakla birlikte bundan farklı 

olarak işgücü piyasasındaki kurumsal yapıları ve her sektöre ait işgücünün farklı 

yapıdaki pazarlık yapabilme gücünü içselleştirmiştir. Bu yönüyle model sektörel ayrım 

dahilinde işgücü piyasasındaki sendikal yapıları da içermektedir. Çalışmada işgücü 

vergisi ve sosyal güvenlik ödemelerinin azaltılarak vergi istisnalarının azaltılması, buna 

bağlı vergi geliri azalışlarının da transfer harcamalarının kısılarak finanse edilmesi 

politika önerisi olarak uygulanmıştır. Sonuç olarak incelenen vergi politikası 

değişikliklerinin Almanya için kayda değer bir istihdam artışına sebep vermeyeceği 

sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Gelir vergisi ile ilgili çalışmalar arasında dinamik genel denge modelleri de 

vardır. Bu çalışmalar yalnızca gelir vergisi değişikliklerini değil, genel olarak vergi 

sistemindeki değişiklikleri incelemektedirler. Dinamik yapılarından ötürü bu modeller 

vergi reformlarının sonraki nesillere olan uzun dönemli etkilerini analiz edebilir. Bu 

çalışmalardan bazılarına aşağıda değinilmiştir.  

 

Dinamik genel denge modellerinden Bettendorf (1995), birbirleriyle ticaret 

yapan ve sermaye hareketliliği olan, biri küçük ve dışa açık diğeri büyük ve dışa kapalı 

iki ülkeli dinamik genel denge modeliyle harcama vergilerinin gelir vergisinin yerini 

almasını öneren vergi reformunu analiz etmiştir. Sonuçta böylesi bir vergi reformunun 

dışa açık küçük ekonomide birçok nesil için fayda arttırıcı olduğunu bulmuştur.  

 

Ventura (1999), ABD için yaptığı dinamik genel denge çalışmasında, devlet 

bütçe gelirlerinde bir değişikliğe yol açmadan mevcut sermaye ve gelir vergisi yapısını 

düz oranlı vergi yapısına dönüştürmenin etkilerini gelir dağılımı, sermaye birikimi ve 

işgücü arzı anlamında analiz etmiştir. Düz oranlı gelir vergisi reformunun ortalama 

işgücü arzında ciddi bir değişikliğe yol açmadığını ancak yüksek gelir grubu hane 

halklarının işgücü arzının önemli ölçüde arttığını tespit etmiştir. Ayrıca hane halkları 

arasındaki gelir dağılımı dengesizliğinin arttığını da gözlemlemiştir.  
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Altig vd. (2001), temel vergi reformlarının ekonomik etkilerini analiz ettikleri 

çalışmalarında, Auerbach ve Kotlikoff (1987)’da kullanılan dinamik genel denge 

modelinin geliştirilmiş bir versiyonunu ABD ekonomisi için kullanmışlardır. Çalışmada 

vergi reformu önerileri bütçe dengesini değiştirmeyecek şekilde belirlenmiş ve sonuçta 

özellikle artan oranlı gelir vergisi yerine düz oranlı gelir vergisi kullanılmasının uzun 

dönemde % 9’un üzerinde üretim artışına neden olacağı sonucuna varılmıştır. Buna 

karşılık gelir grubu düşük ve yaşlı hane halklarının vergi reformları nedeniyle 

uğrayacakları refah kayıplarını önlemeye yönelik politika uygulamalarının uzun 

dönemli kazanımlarının oldukça düşük olduğu hesaplanmıştır.  

 

Heer ve Trede (2003)’ün 1996 Alman ekonomisi için kalibre ettikleri model, 

elastik işgücü arzını da içeren stokastik neoklasik büyüme modeline dayanmaktadır. 

Modelde hane halkları sonsuz ömürlüdür. Faydaları tüketimin ve çalışmamanın 

fonksiyonudur. Üretim ölçeğe göre sabit getirili Cobb-Douglas tipi bir üretim 

fonksiyonudur. Hane halkları indirgenmiş faydalarını, firmalar da karlarını maksimize 

etmektedir. Çalışmada vergi gelirini değiştirmeyecek biçimde, artan oranlı gelir vergisi 

yerine düz oranlı gelir vergisi uygulanması ve gelir vergisi yerine harcama vergisi 

alınması şeklinde iki farklı vergi reformu simülasyonu yapılmıştır. Her iki politika 

uygulamasında da istihdam artmış (ortalama % 2), tüketim artışına bağlı olarak kayda 

değer miktarda refah artışı olmuş, tasarruflarda yükselme (reform önerileri için sırasıyla 

% 15 ve % 35) gözlemlenmiştir. 

 

Gelir vergisinin ekonomiye etkisi HGD ve mikro simülasyon modellemesini 

birlikte kullanan çalışmalar yardımıyla da analiz edilmiştir. Bunlardan Bovenberg vd. 

(2000), Hollanda için geliştirilmiş MIMIC modelini25 kullanarak vergi indirimlerinin 

işgücü piyasasındaki etkisini incelemiştir. Đşgücü arzının içsel olduğu ve işsizlik 

durumunda dengeye gelebilen bir işgücü piyasasının modellendiği MIMIC modelinde, 

işsizlik ödemeleri, ücret pazarlıkları ve istihdam süreçlerinin maliyeti modele 

eklenmiştir. Vasıflı, vasıfsız ve sermayedar olmak üzere üç hane halkı grubunun olduğu 

çalışmada, devletin gelir kaybının devlet harcamalarının kısılarak finanse edildiği bir 

                                                
25 MIMIC modeli hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Bovenberg vd. (1998). 
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dizi vergi indirimi simülasyonları uygulanmıştır. Sonuç olarak ekonomideki işsizlikle 

mücadele etmek için vasıfsız işgücünün refahını arttırıcı vergi reformları 

uygulanmasının, vasıfsız işgücü geliri ile işsizlik transferleri arasındaki gelir farkının 

arttırılmasının vasıfsız işgücü işsizliğini azaltacağı bulunmuştur. Çalışmaya göre 

marjinal vergi oranlarının düşürülmesi işgücü arzının miktarını ve kalitesini arttırmakta 

ancak işsizliği düşürmede ve vasıfsız işgücünün istihdamının arttırılmasında etkin bir 

yol olmamaktadır. 

 

Jacobs vd. (2010), Hollanda ekonomisi için MIMIC modelini kullanarak 

yaptıkları çalışmada halen kullanılmakta olan artan oranlı gelir vergisi sistemi yerine 

düz oranlı gelir vergisi sisteminin kullanılmasının işgücü piyasası ve istihdam 

üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Sonuç olarak işgücü piyasasının düz oranlı gelir 

vergisi sisteminden istihdam anlamında olumlu etkilenmeyeceğini, ancak hane halkları 

arasındaki gelir dağılımı bozukluğunun daha da artmasına izin verilmesi durumda ilgili 

politika önerisinin işgücü piyasasını olumlu etkileyeceğini saptamışlardır. 

 

Vergi reformlarını analiz eden HGD modelleri temel olarak statik HGD 

modelleri, dinamik genel denge modelleri ve mikro simülasyon içeren genel denge 

modelleri olarak gruplandırılabilir. Kullanılan modeller genellikle birbirine benzemekle 

birlikte farklı yönler de içermektedir. Vergi politikası değişikliklerini analiz eden HGD 

çalışmaları refah dağılımı etkilerini görebilmek amacıyla genellikle sosyo-ekonomik 

durumlarına göre sınıflandırılmış birden fazla hane halkı veya emek grubu 

kullanmışlardır. Artan oranlı gelir vergisi yerine düz oranlı gelir vergisi uygulanması 

durumunu analiz eden dinamik genel denge modellerinde genellikle, söz konusu 

reformun istihdamı arttırsa da gelir dağılımı dengesizliğini arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada Türkiye’de yapılan gelir vergisi reformları statik HGD modeli üzerinden 

analiz edileceğinden burada daha çok statik HGD modelleri üzerinde durulacaktır.  

 

Vergi politikası değişiklerini statik HGD modelleriyle analiz eden çalışmalarda 

üretim fonksiyonları geneli itibariyle Leontief, Cobb-Douglas ve CES fonksiyonları 

arasından herhangi ikisinin seçilmesiyle oluşturulmuş, yuvalanmış üretim 
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fonksiyonlarıdır. Leontief fonksiyonu genellikle aramalı birleşiminin modellenmesinde 

kullanılmıştır. Emek arzının içsel olduğu modellerde hane halkı fayda fonksiyonu, boş 

zaman ve tüketim arasındaki tercihin CES fonksiyonu ile belirlendiği, tüketimin de ilgili 

CES fonksiyonu içinde Cobb-Douglas ya da CES olarak modellendiği yuvalanmış CES 

fonksiyonu olarak kurgulanmıştır. Đncelenen çalışmalarda denk bütçe varsayımı 

yapılmış, vergi reformları devlet gelirlerinde bir değişime yol açmayacak şekilde, vergi 

indirimleri sonucu başka bazı vergi oranlarında artış ya da devlet harcamasında veya 

transfer ödemelerinde azalış olacak şekilde kurgulanmıştır. Burada incelenen 

çalışmalarda kullanılan HGD modelleri geneli itibariyle çok sektörlü, bir ülke için 

yapılmış, dışa açık ekonomi modelleridir. Đlgili modellerde, tam rekabet koşullarında 

faaliyet gösteren firmalar ölçeğe göre sabit getiriye sahip üretim teknolojisi 

kullanmaktadırlar ve sıfır ekonomik kar elde etmektedirler. Dış ticarette ithal ve yerli 

üretim mallar tam ikame olarak değil, Armington (1969) varsayımına göre eksik ikame 

olarak modellenmiştir. Son olarak KDV vergisi gibi tüketim malları vergisini 

modelleyen çalışmalar üretim sektörleri ile tüketim malları arasında ayrıma gitmişlerdir.  

 

Bu ortak yaklaşımlar dışında bazı çalışmalarda kullanılan HGD modellerinde 

genel eğilimin dışında farklı yaklaşımlar uygulanmıştır. Örneğin bazı çalışmalarda denk 

bütçe varsayımı kullanılmamış, vergi reformlarının bütçe gelirlerine etkisi de 

incelenmiştir (Kehoe vd., 1988; Hutton & Ruocco, 1999; Cardenete & Sancho, 2003; 

Sobarzo, 2011). Hutton & Ruocco (1999) ve Ballard & Kang (2003) vergi reformları 

üzerine yapılan çalışmalardaki genel eğilimin aksine birden fazla ülke içeren modeller 

kurgularken Hirte (1998) ve Chao vd. (2006) çalışmalarında analizlerini bir ülke için 

yapmakla birlikte ülke içinde sırasıyla 11 ve 10 ayrı bölgeyi farklı ekonomik yapılar 

olarak modellemişlerdir. Ayrıca bazı çalışmalarda talep fonksiyonu yapısı LES (Wang 

& Zhai, 1998; Mabugu, 2001; Decaluwé vd., 2005) olarak kullanılırken Chao vd. 

(2006) Leontief kullanmıştır. 
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3.4 Türkiye Üzerine Yapılan HGD Çalışmaları 

 

Türkiye ekonomisi üzerine yapılan öncü HGD çalışmaları olarak, döviz krizi, 

büyüme ve endüstrileşme stratejisinin tartışıldığı Derviş ve Robinson (1978) ile yapısal 

değişmelerin ve nispi fiyatların çözümlenmesini konu alan Celasun (1978) 

gösterilebilir. Bu çalışmalardan sonra Türkiye’deki maliye politikalarının, finansal 

serbestleşmenin, döviz krizinin nedenlerinin, su ve enerji ekonomisinin, gümrük birliği 

ve AB’ye muhtemel bir üyeliğin etkilerinin HGD modeliyle analiz edildiği çok sayıda 

çalışmaya rastlanmıştır.   

 

Döviz krizinin nedenlerinin analiz edildiği çalışmalardan Derviş ve Robinson 

(1982) çalışmalarında, hane halkı talebinin doğrusal harcama sistemi (Linear 

Expenditure System, LES) olarak kurgulandığı, 19 sektörlü, Leontief fonksiyonu içinde 

yuvalanmış CES üretim fonksiyonunun kullanıldığı, 1973 yılı girdi-çıktı tablosuna 

dayanan bir HGD modeli kurmuşlardır. 1977 döviz krizini tarifelerde ve ihracat 

teşviklerinde %50 artış yapılarak analiz edildiği çalışmada, yüksek enflasyon ve petrol 

krizinin döviz krizine neden olduğu sonucuna varılmıştır. Temeli itibariyle bezer bir 

HGD modeli üzerinden 1978 – 1980 döviz krizini 1978 SHM veri setine dayanarak 

analiz eden Lewis ve Urata (1984), petrol fiyatlarının yanı sıra otoritelerin döviz kurunu 

yanlış belirlemesinin de krize neden olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yeldan (1998) ise 

Türkiye’de 1994 yılında yaşanan ekonomik krizin yapısal kaynaklarını, temelde Derviş, 

Robinson ve de Melo (1982) modeline dayanan ancak finans sektörünü ayrıntılı olarak 

içeren genel denge modeliyle analiz etmiştir. Sonuç olarak Türkiye’deki devlet bütçesi 

açıklarının ekonomi üzerinde enflasyonist baskılar oluşturduğu ve devlet 

müdahalelerinin krizin altında yatan önemli nedenlerden biri olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

 

Yeldan (1997), temeli itibariyle Adelman ve Robinson (1978) ile Derviş, 

Robinson ve de Melo (1982) modellerine dayanan ve finansal sektörü de içeren dört 

sektör ve dört farklı hane halkı barındıran bir HGD modeliyle Türkiye’de 

gerçekleştirilen finansal serbestleşmenin reel ekonomi üzerindeki etkileri incelemiştir. 
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Sonuç olarak finansal serbestleşmenin ülke ekonomisine olumlu etkilerinin sınırlı 

kalacağı belirtilmiştir. Bütçe açıklarının monetizasyonla ya da tahvil çıkarılmasıyla 

finansmanın, reel çıktı, istihdam, faiz oranları ve döviz kurları üzerinde olumsuz etkileri 

olduğu, bunların sonucu olarak da özel yatırımın ve reel üretimin azalarak sermaye 

piyasalarının sığ kalmasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya göre bütçe 

açığının finansmanında daha farklı yöntemlerin kullanılması sermaye piyasalarının 

derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Buna paralel olarak Lewis (1992), finansal sektörü 

içeren HGD modeli kullanarak yaptığı çalışmasında faiz oranlarının serbest 

bırakılmasıyla yapılacak finansal serbestleşmenin Türkiye ekonomisinde beklenen 

düzeyde iyileşmeler yaratmayacağını belirtmiştir. 

 

Türkiye’nin AB birliğine aday ülkelerden olması, ileride muhtemel bir AB 

üyeliği durumda ülke ekonomisinin bundan nasıl etkileneceği sorusu HGD 

çalışmalarına konu teşkil etmiştir. Bunlardan Harrison vd. (1993) yaptıkları çalışmada 

Türkiye’nin olası Avrupa Topluğu (AT) üyeliği sonucu dış ticaretinin serbestleşmesinin 

sonuçlarını 1985 SHM verilerine dayandırdıkları, üretim ve tüketimin CES olarak 

kurgulandığı kırk sektörlü bir HGD modeliyle analiz etmişlerdir. Sonuç olarak tarifeleri 

AT'ye göre uyumlaştırmanın ve tarifelerin tedrici olarak azaltılmasının refah etkisi 

yokken, tarifelerle birlikte ihracat teşviklerinin de azaltılması durumunda refah artışı 

gözlemlenmiştir. Yine aynı yazarlarca yapılan Harrison vd. (1997) çalışmasında 

Türkiye’nin gümrük birliğine girişinin etkileri Harrison vd. (1993) modeli 

doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmada tarifelerden kaynaklı vergi geliri 

düşüşünün KDV artışlarıyla telafi edildiği durumda AB üyeliğinin Türkiye’nin milli 

gelirinde % 1 – 1,5 artışa sebep olacağı bulunmuştur. Ancak bütçe açığına ve devletin 

ekonomiye yoğun müdahalesine dikkat çekilmiş, birçok alandaki sübvansiyonların 

düşürülmesinin gümrük birliğinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri azaltacağı 

belirtilmiştir.  

 

Bekmez, (2002), yirmi iki sektörlü tek ülkeli ve baz yılı 1995 olan hesaplanabilir 

genel denge modeliyle Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin ekonomik sonuçlarını 

incelenmiştir. Sonuç olarak Türkiye’nin AB üyeliğinin bazı sektörlerde karlılık 
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düşüşlerine neden olsa da sonuçta ekonominin bütünü için olumlu etkiler doğuracağı 

bulunmuştur. AB üyeliği ile birlikte Türkiye’de üretimin, özel gelirin ve dış ticaretin 

artacağı yönünde bulgulara ulaşılmıştır.   

 

De Santis (2003), Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği 

anlaşmasının iç göçe etkisini HGD modeliyle incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre 

gümrük birliği Türkiye için refah arttırıcı olmakla birlikte kent kır arasında gelir 

farklılığını da düşürücü etkiye sahiptir. Aynı zamanda gümrük birliği kırdan kente göçü 

arttırmakta ve bu durumda da kent kesiminde işgücü talebinin artması ve göçler 

nedeniyle işsizlik azalması yaşanmamaktadır.  

 

Philippidis ve Karaca (2009), Türkiye’nin olası AB üyeliğinin etkilerini baz yılı 

2001 olan standart GTAP HGD modeliyle analiz etmişlerdir. Yazarlar yukarıdaki 

çalışmalardan farklı olarak tarım, balıkçılık ve gıda sektörlerini ayrıştırmış, Gümrük 

Birliği sonucu geçerli olan tarife indirimlerini baz yılı verisine girmişlerdir. Çalışmada, 

Türkiye’nin AB üyeliği sonucu tarım sektöründeki kota ve tarifelerin tamamen 

kaldırılması, AB ile ortak dış tarife politikasına (Common External Tariff, CExT) 

gidilmesi, Türkiye’nin de AB’de uygulanmakta olan Ortak Tarım Politikası’nın 

(Common Agriculturre Policy, CAP) bir parçası olması ve bunlara bağlı olarak 

sübvansiyonlar alması durumu analiz edilmiştir. Buna göre AB üyeliği sonucu 

Türkiye’nin özellikle sebze, meyve ve çerez üretiminde daralma, ancak büyüme 

oranında ve refahta artış, AB-27 ülkelerinin refahlarında ise CAP bütçesinden 

Türkiye’ye transferlerin neden olduğu azalış gözlemlenmiştir. Çalışmada ayrıca AB 

üyeliği sonucu yukarıdaki politika değişikliklerine ek olarak Türkiye’den AB’ye göç 

yaşanması durumu da analiz edilmiştir. Böylesi bir durumda Türkiye’deki refah 

artışının önceki duruma göre sınırlı kalacağı, AB-27 ülkelerinde ise gelen işgücüne 

bağlı olarak geçekleşen büyüme artışının Türkiye’nin AB üyeliği sonucu gerçekleşen 

refah kaybını telafi ederek AB-27 ülkelerinde refah artışına neden olacağı bulunmuştur.  

 

Togan (1983), Türkiye’nin olası AT üyeliğinin sonucunda AT’da uygulanmakta 

olan CAP’in etkilerini Dixon vd. (1982) tarafından geliştirilen ORANI HGD modeli 
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kullanarak analiz etmiştir. Çalışmada Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde CAP 

uygulamalarının refah kaybına neden olacağı, bu kaybın çiftçi ve işçi kesiminde 

sermayedarlara oranla daha fazla olacağı bulunmuştur.  

 

Yeldan (1987), teorik temellerini Derviş, de Melo ve Robinson (1982)’ye 

dayanan statik HGD modeli ve dinamik mikro planlama modeli kullanarak, Türkiye’nin 

ihracata dayalı büyüme stratejisinin değerlendirildiği iki aşamalı bir model 

geliştirmiştir. Sonuç olarak ihracata dayalı büyüme modeli ile birlikte yurtiçi talebi de 

göz önüne alarak belirli endüstrilerde ihracat stratejisi uygulanmasının daha yüksek 

ekonomik büyüme sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır.  

 

Aydın (2007), enerji politikalarının kısa dönemde Türkiye ekonomisi üzerine 

etkisini 1998 yılı girdi – çıktı tablosu üzerine kurulmuş 40 sektör ve 52 tüketim malı 

içeren, esas itibariyle ORANI modeline dayanan ve üretim fonksiyonuna sermaye ve 

emeğin yanı sıra enerji ve toprağın da dahil edildiği bir HGD modeli üzerinden analiz 

etmiştir. Çalışmada petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın, bunlardan alınan gümrük 

ve harcama vergilerinin düşürülmesinin ve enerji sektöründe uygulanan düzenleyici 

reformların verimlilik artışının ekonomiye etkileri analiz edilmektedir. Sonuç olarak 

enerji sektöründeki fiyat artışlarının ekonomideki tüm malların fiyatını yükselttiği, 

yurtiçi üretimi düşürdüğü, ihracatı olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Enerji 

mallarındaki vergilerin düşürülmesi durumunda ise ekonomideki fiyatların düştüğü, 

üretim, ihracat ve istihdamın arttığı gözlemlenmiştir.  

 

Çırpıcı (2008), su kaynakları yönetiminin ekonomik etkilerini incelediği 

çalışmasında, dördü tarım sektörü olmak üzere 9 sektörlü ve suyu da bir üretim faktörü 

olarak modellediği 2003 yılı verilerine dayanan bir HGD modeli kurmuştur. Çalışmada 

su kullanımının tarım dışı kesim için vergilendirilmesinin yanı sıra tarım sektörlerinde 

tarife indiriminin ekonomik etkileri de analiz edilmiştir. Sonuç olarak tarife indirimleri 

sonucu tarımsal sektörlerde üretim azalmış ve buna bağlı olarak tarımda kullanılan su ve 

sermaye miktarı azalmıştır. Ülke ekonomisinde milli gelir artmış ancak Türkiye net 

tarım ithalatçısı ülke konumuna gelmiştir. Tarım dışı sektörlerde su kullanımına vergi 
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konulması sonucunda ise özel gelir azalmış, kamu geliri artmış, kimya ve metal sanayi 

dışındaki sektörlerde su kullanımı ve üretim düşmüştür.  

 

Dudu vd. (2010), iklim değişikliği sonucu su kaynaklarında gerçekleşecek 

azalmanın tarım sektörü ve ekonominin tamamı üzerindeki etkilerini HGD modeliyle 

incelemişlerdir. Modelde 20 tarımsal 9 tarımsal olmayan 29 sektör ve tarımsal sektörler 

için 5 farklı bölge bulunmaktadır. Esasen Löfgren vd. (2002) modeline dayanan 

çalışmada tüketim Cobb-Douglas olarak modellenmiş, hane halkı, biri kent dördü kırsal 

kesim olmak üzere 5 gruba ayrıştırılmıştır. Üretim, emek ve sermayenin yanı sıra su, 

sulanan ve sulanmayan araziyi üretim faktörü olarak içeren CES fonksiyonu olarak 

modellenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre iklim değişiminin beklenen etkileri sonucu 

GSYĐH’da ve ücretlerin genel seviyesinde düşüşler, su da dahil olmak üzere diğer 

faktör fiyatlarında artışlar olmaktadır. Ayrıca iklim değişikliği sonucu tarımsal 

ürünlerdeki ticaret dengesi eksiye dönmekte, tarımsal ürün fiyatlarındaki artışlar 

çiftçilik ile uğraşan hane halklarının refah seviyesini olumlu etkilerken kentte yaşayan 

hane halklarını olumsuz etkilemektedir.  

 

Bunlar dışında Türkiye ekonomisine ilişkin dinamik genel denge çalışmaları da 

mevcuttur. Bu çalışmalar çevre ekonomisi (Kumbaroğlu, 2003; Telli, Voyvoda, & 

Yeldan, 2008a), tarım destek politikaları (Doğruel vd., 2003), elektrik piyasası 

(Akkemik & Oğuz, 2011), Petrol fiyat şoku (Aydın & Acar, 2011), savunma sanayi 

harcamaları (Özdemir & Bayar, 2009) ve 1999 Marmara depreminin ekonomik 

etkilerini konu alan (Selçuk & Yeldan, 2001) çalışmalar olarak sıralanabilir. 

 

3.4.1 Türkiye’de Maliye Politikası Alanında Yapılan HGD Çalışmaları 

 

Türkiye üzerine yapıla HGD çalışmaları arasında maliye politikası 

değişikliklerini analiz eden çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu çalışmalar vergi 

politikası değişikliklerini ve kamu açıklarının yönetilmesini konu almaktadır.  
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Vergi politikası değişiklerini konu alan çalışmalardan Karadağ ve Westaway 

(1999b), Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yaşadığı KDV uyumlaştırılmalarının 

ekonomiye etkisini incelemişlerdir. Çalışmada üretim sektörünün tüketim sektörüne 

göre KDV değişimlerine daha duyarlı olduğu ve KDV değişimlerinin genel fiyat oranı 

artışlarına ve çıktıda azalışlara yol açacağının beklendiği belirtilmiştir.  

 

Mali konular üzerine yapılan HGD çalışmalarından Gedik (2008), kamu 

açıklarına ilişkin maliye politikalarının iktisadi etkilerini 1998 yılı SHM’ye 

dayandırdığı HGD modeliyle analiz etmiştir. Çalışmada kamu açıklarında artış, azalış 

ve IMF’nin öngördüğü birincil kamu dengesinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYĐH) 

oranın % 6,5 olduğu durum analiz edilmiştir. Sonuçta genişleyici maliye politikasının 

kayda değer etkileri yokken, daraltıcı maliye politikalarının ve IMF politikalarının 

GSYĐH’da azalışa, dış ticaret açığında da artışa neden olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Gedik (2010), 2002 yılı girdi-çıktı tablosu, dış ticaret ve devlet bütçesi 

istatistiklerine dayanan veri seti üzerinden kurduğu HGD modeli ile ekonomideki temel 

vergi ve tarifelerdeki % 5 artışın ekonomi üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Sonuç 

olarak yalnızca tarifelerin değil, kurumlar, satış ve üretim üzerindeki vergilerin de dış 

ticaret üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.  
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Tablo 3.3 Türkiye'de Maliye Politikası Alanındaki Bazı Çalışmalar 

Yazar(lar) 
Fayda / 
Tüketim Malı 

Tüketici 
Sayısı 

Üretim / 
Sektör Dış Alem 

Baz Yılı / Temel 
Veri Seti 

Ulussever (2011) 

Cobb-Douglas 
fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

- 
Leontief - 
Cobb-Douglas 
/ 15 

Armington 
1990 / Literatür, 
SHM 

Gedik (2010) 

Cobb-Douglas 
fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

Tek hane 
halkı 

Leontief - 
Cobb-Douglas 
/ 21 

Armington 
2002 / Girdi-Çıktı 
tablosu, TCMB, 
DPT, TÜĐK 

Saraçoğlu (2008) 

Zamanlararası 
fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

Tek hane 
halkı 

Cobb-Douglas 
/ 3 

- 
2000 / SHM, 
TUĐK, Literatür 

Gedik (2008) 

Cobb-Douglas 
fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

Tek hane 
halkı 

Leontief - 
Cobb-Douglas 
/ 21 

Armington 
1998 / Girdi-Çıktı 
tablosu, TCMB, 
DPT, TÜĐK 

Ünlükaplan 
(2006) 

Zamanlararası 
CES fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

Tek hane 
halkı 

Cobb-Douglas 
/ 1 

Armington 

1998 / Girdi-Çıktı 
tablosu, TCMB, 
DPT, TC Maliye 
Bakanlığı 
Muhasebat 
Müdürlüğü, 
Literatür 

Karadağ & 
Westaway 

(1999b) 

Cobb-Douglas 
fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep / 
9 

6 Hane 
halkı grubu 

Leontief - 
Cobb-Douglas 
/ 11 

Armington 

1990 / Girdi-Çıktı 
tablosu, hane 
halkı gelir 
harcama ankeleri, 
DPT, DĐE, 
literatür 

Diao, Roe , 
Yeldan (1998) 

Zamanlararası 
fayda 
fonksiyonundan 
türetilmiş talep 

Tek hane 
halkı 

Neoklasik, 
Cobb - 
Douglas / 6 

Armington 
1990 / Girdi -
Çıktı tablosu 
(1994), literatür 
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Tablo 3.3 Türkiye'de Maliye Politikası Alanındaki Bazı Çalışmalar (devam) 

Yazar(lar) 
Modeldeki 
Vergiler 

Politika 
Uygulamaları 

Sonuçlar 

Ulussever (2011) 
Gelir vergisi, 
dolaylı vergi, 
tarifeler,  

Bütçe Açığının 
Merkez Bankasından 
monetizasyonu yerine 
borçlanma ile finanse 
edilmesi 

Ticari bankaların durumu iyileşmiş, 
hane halkı ve firmalar hafif 
kötüleşmiş, enflasyon düşmüş, reel 
faizler artmış, GSMH kısa 
dönemde %0.15 azalmış uzun 
dönemde %0.64 artmıştır. 

Gedik (2010) 

Ekonomideki temel 
vergileri: Kurumlar 
vergisi, satış ve 
üretim vergileri, 
tarifeler, kamu 
transferleri 

Kurumlar, satış, 
üretim vergilerinde 
ve tarifelerde %5 
artış 

Tarife oranları kadar satış üretim 
ve kurumlar vergilerindeki 
değişimin dış ticareti etkilediği 
görülmüştür. 

Saraçoğlu (2008) işgücü vergileri 

işgücü vergi 
indirimlerinin kayıtlı 
istihdam üzerindeki 
etkisi 

Đşgücü vergilerinin azaltılmasının 
kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı 
istihdam ile mücadelede oldukça 
etkin olduğu gözlelenmiştir.  

Gedik (2008) 

Ekonomideki temel 
vergileri: Kurumlar 
vergisi, satış ve 
üretim vergileri, 
tarifeler, kamu 
transferleri 

i)Transfer 
harcamaları, 
Kurumlar ve satış 
vergisi oranları 
yoluyla genişleyici 
maliye politikası 
ii)aynı yolla daraltıcı 
maliye politikası  
iii) Birincil kamu 
dengesinin GSYĐH'ya 
oranının %6.5 olması 

i) Özel tasarruflardaki artış 
yatırımlara dönüşmediğinden 
GSYĐH'da kayda değer artış 
olmaması  
ii) kamu açığı azalışından kaynaklı 
faiz oranı düşüşüne bağlı dış ticaret 
dengesinde düzelme  
iii) GSYĐH'da azalış ve dış ticaret 
dengesinde bozulma 

Ünlükaplan 
(2006) 

Ücret ve Sermaye 
geliri vergileri, 
dolaylı vergiler 

1, 5 ve 10 yıl 
boyunca süren % 5 
oranında vergi 
indirimi 

Her üç durumda da vergi 
indirimine bağlı olarak gerçekleşen 
bütçe açıkları tasarruf ve sermaye 
birikimini düşürücü, faiz oranını 
yükseltici etki yapmıştır. Vergi 
indirimi süresi arttıkça etkileri de 
daha büyük oranda gerçekleşmiştir.  

Diao, Roe , 
Yeldan (1998) 

Gelir vergisi, 
dolaylı vergiler, 
ithalat vergileri 

i) Devlet bütçesini 
dengeleyecek şekilde 
gelir vergisinin 
uyumlanması  
ii) Devlet gelirini 
arttırmak için dolaylı 
vergilere ağırlık 
verilmesi  
iii) Gelir vergisine 
ağırlık verilmesi 

Dolaylı vergilere ağırlık verilmesi 
mali hedeflere ulaşılmasını sağlasa 
da dolaylı vergilerin bozucu etkileri 
nedeniyle tüketicide refah kaybı, 
endüstri sektöründe daralma ve 
ekonomik büyümede yavaşlama 
görülmüştür.  

Karadağ & 
Westaway 

(1999b) 

KDV, Gelir vergisi, 
üretim vergisi, 
gümrük vergileri, 
diğer dolaylı 
vergiler, transferler 

AB ile uyumlaştırma 
sürecinde KDV 
oranlarının 
arttırılması 

Tüketim mallarında KDV oranı 
artışı bağlı olarak fiyatların artması 
ve talebin azalması, buna bağlı 
olarak üretim sektörlerinin 
genelinde fiyatların artması ve 
üretimin düşmesi 
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Ulussever (2011), literatürden edindiği 1990 yılına ait finansal SHM üzerinden 

15 sektörlü, finansal kesimi de ayrıntılı olarak içeren bir HGD modeli yardımıyla devlet 

borçlarının merkez bankasından borçlanarak para arzını arttıracak şekilde finanse 

edilmesi yerine hazine bonosu yoluyla finanse edilmesinin ekonomik etkilerini 

incelemiştir. Modelde ücretlerin işgücünün tam istihdamda olmasını sağlayacak şekilde 

uyumlandığı ancak bu uyumlanmanın kısa dönemde kısıtlı olmasını sağlayan 

Keynesyen hesap kapama kuralı uygulanmıştır. Modelin finans sektörü merkez bankası, 

ticari bankalar, para talebi, özel bonoları ve hazine bonolarını içermektedir. Çalışmada 

finansal liberalleşme öncesi ve sonrası dönemi belirtmek amacıyla sabit ve değişken 

faiz oranı rejimleri içeren iki farklı model kullanılmıştır. Sonuç olarak bütçe açıklarının 

monetizasyon yerine hazine bonosuyla finanse edildiği durumda ticari bankaların 

değişken faiz oranı rejiminde daha çok olmak üzere her iki faiz rejiminde de 

durumlarının iyileştiği buna karşılık hane halkının ve firmaların durumlarının hafifçe 

kötüleştiği görülmüştür. Kısa dönemde GSMH sabit ve değişken faiz oranı rejimlerinde 

sırasıyla % 0,1 ve % 0,15 oranında azaldığı uzun dönemde % 0,3 ve % 0,64 oranında 

arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca faiz oranının arttığı, enflasyon oranının da düştüğü 

belirlenmiştir. 

 

Türkiye’deki maliye politikalarının ekonomik etkilerini, yukarıdaki statik HGD 

modelleriyle analiz eden çalışmaların yanı sıra, dinamik genel denge modelleriyle analiz 

eden çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan Diao, Roe ve Yeldan (1998) tarafından 

yapılan çalışmada alternatif bütçe açığı finansmanı stratejilerinin ekonomiye etkisi 

dinamik genel denge modeliyle analiz edilmiştir. Bu amaçla genişletilmiş bir neoklasik 

zamanlar arası genel denge modeli kullanılan çalışmada işgücü arzı, fayda 

fonksiyonunun boş zamanı da içermesiyle içselleştirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’de son 

yıllarda uygulandığı gibi, vergilendirmede dolaylı vergilere ağırlık verilmesinin 

ekonomiyi daraltıcı ve tüketici refahını azaltıcı etkilerinin olduğu yönünde bulgulara 

rastlanmıştır. Böylesi bir politika uygulaması endüstriyel ürünlerin üretiminde 

daralmaya neden olmakta, ayrıca faiz oranlarının artışını tetikleyerek borçlanma 

maliyetlerini arttırmaktadır. Çalışmadaki simülasyon sonuçlarına göre dolaylı vergilere 

ağırlık verilmesi işgücü katılım oranını da düşürmektedir.  



83 
 

 

Voyvoda ve Yeldan (2005), IMF’nin Türkiye için uyguladığı maliye 

politikasının kamu borçları üzerindeki etkisini genel denge çatısı altında ardışık nesiller 

(Overlapping Generations Model, OLG) modeli üzerinden analiz etmişlerdir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre IMF’nin önerdiği birincil bütçe dengesinin % 6,5 fazla 

vermesi politikasının uygulanması durumunda milli gelirin oranı olarak kamu borçları 

oldukça yavaş ve kademeli olarak aşağı çekilebilecektir. Bu da ileride kamu 

harcamalarının daha da azalacağı endişesini haklı çıkartmaktadır.  

 

Ünlükaplan (2006), vergi oranlarında % 5 oranında bir indirimin 1, 5 ve 10 yıl 

boyunca sürmesi durumunda bütçe açığı sonucu gerçekleşecek olan borçlanmanın 

sermaye birikimi ve farklı nesillerin tüketim imkanları üzerindeki etkilerini 55 nesilli 

OLG modeli üzerinden analiz etmiştir. Vergi indirimi süresinin üç durumunda da 

indirim nedeniyle gerçekleşen bütçe açıklarının tasarruf ve sermaye birikimini 

düşürücü, faiz oranını yükseltici etkide bulunduğu saptanmıştır. Vergi indiriminin süresi 

uzadıkça kamu borçlanması artışına bağlı olarak sermaye birikimi ve tasarruf oranı 

düşüşü ile faiz oranı artışı daha büyük oranda gerçekleşmiştir. Her üç durumda da 

nesillerin tüketim miktarında artış gözlemlenmiştir.  

 

Telli, Voyvoda ve Yeldan (2006), vergi politikası değişiklikleri yoluyla 

Türkiye’de işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırmanın yollarını genel denge 

modellemesi üzerinden analiz etmişlerdir. Genel denge modeli 9 üretim sektörü, 2 

işgücü grubu ve devleti içeren bir açık ekonomi şeklinde oluşturulmuştur. Model 2003 – 

2010 yıllarını kapsayan dinamik bir model olup esnek üretim fonksiyonu ve ticarette 

aksak rekabet içermektedir. Çalışmada, istihdam vergileri düşürüldüğünde işsizliğin 

kayda değer biçimde azalacağı ancak bunun sonucunda azalan vergi gelirleri nedeniyle 

hükümet yatırımlarında ve devlet hizmetlerinin kalitesinde azalma olacağı yönünde 

bulgulara rastlanmıştır. 

 

Telli, Voyvoda ve Yeldan (2008b), finansal aktarımları ayrıntılı ve dinamik 

olarak modelleyen ve bu kapsamda analitik yapısı esasen Agenor vd. (2006)’ya dayanan 
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bir HGD modeli aracılığıyla Türkiye ekonomisinin yabancı sermaye girişine 

duyarlılığını ve işverenlerce ödenen sigorta primlerinin düşürülmesinin makro 

ekonomik etkilerini analiz etmişlerdir. Ayrıştırılmış işgücü faktörü ve dört üretim 

sektörünün bulunduğu modelde katma değer yuvalanmış Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonuyla modellenmiştir. Buna göre sermaye ve emek CES fonksiyonu ile bileşik 

girdiyi, birleşik girdi ve kamu sermayesi de Cobb-Douglas fonksiyonuyla katma değeri 

oluşturmaktadır. Üretim, Katma değer ile ara malların Leontief fonksiyonu şeklinde 

ifade edilmektedir. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarının 

ve sigorta primlerinin düşürülmesi sonucunda mali kredibilite artışına milli gelir ve 

istihdam artışının eşlik edeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Saraçoğlu (2008), istihdam üzerindeki vergilerin kayıt dışı ekonomi üzerindeki 

etkisini incelemiştir. Bunun için, kayıt dışı, kayıt altı ve tarım olmak üzere üç sektörlü 

dinamik genel denge modeli kurmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre ekonomi 

büyüdükçe kayıt dışı ekonominin önemi azalmakta ve ayrıca istihdam üzerindeki vergi 

oranları azaltıldıkça kayıt dışı ekonominin payı ve istihdamı azalmakta bununla birlikte 

milli gelir ve sermaye stoku da artmaktadır. 

 

Türkiye’de 1990 sonrası yapılan vergi reformlarında özellikle gelir vergisi 

politikalarında köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerin ekonomi üzerindeki 

etkisinin incelenmesi önemlidir. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de son dönemlerde 

yapılan gelir vergisi reformlarının ekonomik etkilerini mikro ve makro düzeyde 

kapsamlı olarak analiz eden bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızın literatürdeki 

bu boşluğu doldurması beklenmektedir.  

 

3.5 Sonuç 

 

Đktisat politikası değişikleri ekonominin birçok alanında etkili olabilir. Bu 

bölümde incelenen çalışmalardan görüldüğü gibi vergi reformları ekonominin yalnızca 

bir alanında değil, birçok alanında etkiler yaratmaktadır. Belli bir amaca yönelik olarak 
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uygulanan vergi politikası, vergi yansıması yoluyla ekonominin başka alanlarını da 

etkilemekte, nispi fiyatları ve buna bağlı olarak hane halklarının tüketim, firmaların 

üretim ve yatırım karalarını değiştirerek öngörülemeyen sonuçlar doğurabilir. Bu 

nedenle politika değişiklerinin sonuçları, bu tür zincirleme etkileri göz önüne alarak 

yeni denge sisteminin tam çözümünü veren ve böylece tüm ekonomiyi kapsayan genel 

denge çatısı altında incelenmelidir. Bu sebeple, daha önce belirtildiği gibi ilki 1960 

yılında olmak üzere, politika değişikliklerini analiz eden birçok genel denge çalışması 

bulunmaktadır. 

 

Çalışmanın bu bölümünde tarifeler, kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV, üretim 

ve harcama vergileri gibi çeşitli vergi politikası değişikliklerinin ve reformlarının 

etkilerini genel denge yaklaşımıyla analiz eden bazı temel çalışmalara yer verilmiştir. 

Özellikle son yıllarda, daha etkin bir vergi sistemi için OECD raporlarının tavsiyesiyle 

gelir vergisi indirimi birçok ülkenin gündeminde olan bir konu haline gelmiştir. Bu 

doğrulta gelir vergisi indirimini konu alan HGD çalışmaları ayrıca incelenmiştir.  

 

Đncelenen çalışmaların kullandığı modellerin analitik yapıları detaylı olarak 

açıklanmış sonrasında ortak ve farklı yanları ortaya konmaya çalışılmıştır. Esas 

itibariyle Shoven ve Whalley (1972, 1973) tarafından geliştirilen HGD modelini temel 

alan bu çalışmalar, çalışmanın amacına uygun olarak belli bir ekonomik ajanın veri 

setinde (sosyo-ekonomik bir analizde hane halkı grupları gibi) ayrıştırmaya ve modelde 

detaylandırmaya gitmektedir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4 TÜRKĐYE ĐÇĐN HESAPLANABĐLĐR GENEL DENGE VERGĐ MODELĐ 

 

4.1 Giriş 

 

Đktisat yazınında denge teorisi ile ilgili olarak kısmi denge yaklaşımı ve genel 

denge yaklaşımı olmak üzere iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Alfred Marshall’ın 

öncülük ettiği kısmi denge yaklaşımı, belli bir zamandaki tek bir piyasa ile 

ilgilenmektedir. Marshall’ın yaklaşımında kısmi denge, piyasada arz ve talebi etkileyen 

değişkenlerin, ceteris paribus, denge üzerindeki etkisi tek tek değiştirilerek 

bulunmaktadır. Leon Warlas’ın çalışmalarına dayanan genel denge yaklaşımı ise 

piyasalar arası bağımlılığı ve ekonomik birimler arası ilişkileri de analiz etmektedir. 

Daha açık bir ifadeyle genel denge; bütün tüketicilerin bütçe olanakları içinde 

faydalarını maksimize ettikleri, bütün üreticilerin olanakları dahilinde karlarını 

maksimize ettikleri, üretim ve kaynaklarla talebin tamamen karşılandığı bir durum ve bu 

durumu gerçekleştiren bir fiyatlar seti olarak tanımlanabilir. 

 

Kısmi denge yaklaşımında belirli bir piyasadaki denge koşulları incelenirken, 

genel denge yaklaşımında piyasalar arasındaki karşılıklı ilişkiler de göz önüne 

alınmakta, bütün piyasaların aynı anda dengeye geldiği durum analiz edilmektedir. 

Genel denge analizinde kısmi denge analizine göre ceteris paribus varsayımının sınırları 

daraltılmaktadır. Kısmi denge analizinde hem davranışsal, teknolojik ve kurumsal 

değişkenler, hem de diğer bütün piyasalardaki denge veri olarak alındığı halde genel 

denge analizinde bütün piyasalardaki fiyat ve miktarlar ve dolayısıyla gelirler birlikte 

belirlenmektedir. 

 

Kısmi denge analizinin en temel avantajı basitlik olarak belirtilmektedir. Böylesi 

bir analiz, etkisi yalnızca belirli bir endüstriye olan ya da diğer endüstrilerdeki etkisi 

ihmal edilebilecek kadar sınırlı olan şokların incelenmesinde kullanılabilmektir. Ancak 
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vergi politikası değişikliği gibi diğer ekonomik birimleri de etkileyecek bir şok ya da 

politikanın ekonomi üzerindeki etkilerini tüm piyasalardaki denge ve etkileşimleri 

içeren genel denge analiziyle incelemek daha güvenilir sonuçlar sağlamaktadır.  

 

Bu bağlamda farklı ekonomik kurumlar ve piyasalar üzerinde etkileri olan ve bu 

nedenle de ekonominin tümünü etkileyen vergi politikası değişikliklerinin genel denge 

yaklaşımıyla analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bölümde öncelikle genel denge modeli 

tanımlanacak, genel denge modellerinin genel özelliklerine değinilecek, ardından 

hesaplanabilir genel denge modeli oluşturmanın aşamaları belirtilecektir. Son olarak bu 

çalışmada kullanılan genel denge modeli açıklanacaktır. 

 

4.2 Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri 

 

Uygulamalı ya da hesaplanabilir genel denge (HGD) modelleri Leontief 

tarafından geliştirilen girdi – çıktı modellerinin ve doğrusal programlama modellerinin 

içsel çıktı ve fiyat sistemini, üretimde ve talepte neo-klasik ikame olanaklarını, iktisadi 

birimlerin optimizasyon davranışlarını ve ekonomideki gelir akımlarının tamamını 

içerecek şekilde genişletilmesi olarak tanımlanmaktadır (Shoven & Whalley, 1984, s. 

1008; Bandara, 1991, s. 9). Đlk kavramsal oluşumu Leon Walras’a dayanan genel 

dengenin, 1954 yılında Kenneth Arrow ve Gerard Debreu tarafından sabit nokta teorisi 

kullanılarak varlığının gösterilmesi ardından ilk çok sektörlü HGD modeli Johansen 

(1960) tarafından geliştirilmiştir. 

 

HGD modelleri piyasa odaklı ekonomilerin kapsamlı mikro ekonomik teorik 

çerçevesini vermektedir. Bu modeller en basit haliyle hane halkları, üreticiler ve 

piyasalar olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır. Hane halkları (ya da tüketiciler) 

faydalarını maksimize etmek amacıyla mal taleplerine ve sahip oldukları üretim 

faktörlerinin arzına karar vermektedirler.  Üreticiler ise (firmalar) karlarını maksimize 

etmek amacıyla girdi taleplerine ve çıktı arzlarına karar vermektedirler. Firmaların ve 

hane halklarının bu arz edilen ve talep edilen miktarları piyasalarda fiyat mekanizması 
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yoluyla dengelenmekte, böylece tüm piyasalar için denge fiyat ve miktar çözümü elde 

edilmektedir. HGD modelleriyle ekonomideki herhangi bir politika değişikliğinin 

fiyatlar ve miktarlar üzerindeki etkileri tüm piyasalar arası etkileşimleri içerecek şekilde 

yeni dengenin hesaplanmasıyla görülebilir.  

 

Genel olarak hane halkı, firmalar, devlet, sermaye hesabı, dış alem gibi 

kurumları içeren HGD modelleri temelde standart mikro ekonomi kuramına 

dayanmaktadır. Buna göre hane halkı bütçe kısıdı altında faydasını, firmalar ise veri 

üretim teknolojisi kısıdı altında karlarını maksimize etmektedir. Hane halkı ve firmalar 

fiyatları veri olarak almaktadır. Dolayısıyla piyasaların tam rekabet piyasaları olduğu 

varsayılmaktadır. Bu temel özelikleri içeren bir genel denge modelinin dengesi, tüm 

sektörlerde arz ve talebin birbirine eşit olduğu fiyat ve miktar kümesi ile ifade 

edilmektedir.  

 

Kurumların birbirleri arasındaki gelir akımları model tarafından 

belirlenmektedir. Üretim faaliyetleri sonucu oluşan faktör gelirleri faktör sahipliğine 

göre hane halkları arasında bölüştürülmektedir. Hane halkları üretim faaliyetleri sonucu 

elde ettikleri gelirleri tüketim yapmak, tasarruf etmek ve kamuya vergi ödemek için 

kullanmaktadır. Kamu geliri gümrük vergileri, dolaylı ve dolaysız vergilerden 

oluşmaktadır. Bu gelirler kamu harcamalarını karşılamakta ve hane halklarına transfer 

yapmakta kullanılmaktadır. Sermaye hesabı, hane halkı, dış alem ve devlet 

tasarruflarından oluşmakta, bu tasarruflar da yatırımlara dönüşmektedir. Dış alem, 

ekonomiye ithal malları arz etmekte ve karşılığında ihraç malları talep etmektedir. Bir 

ülke için yapılan HGD modellerinde küçük ülke varsayımı geçerlidir. Klasik Teori’nin 

varsayımlarına göre küçük ülke diğer ülkelerle dış ticaret yaparken dünya fiyatlarını 

veri olarak almaktadır. Ayrıca ithal mallar yerli mallarla tam ikame durumundadır. Bu 

varsayımlar yerli malların fiyatlarının dünya fiyatlarına eşit olmasını sağlamaktadır. 

Ancak ikinci varsayım gerçek dünya ile çok örtüşmemektedir. Bu sebeple HGD 

modellerinde geneli itibariyle ithal ve yerli üretim malları tam ikame olmayacak şekilde 

formüle eden Armington (1969) varsayımı kullanılmaktadır.  
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HGD modelleri, analiz edilecek konunun niteliğine ve veri edinebilirliğine bağlı 

olarak detaylandırılabilir. HGD modellerindeki kurumlar ayrıştırılabilir veya 

arttırılabilir. Hane halkları yerleşim yerine ve gelir düzeylerine göre ya da eğitim 

durumu gibi daha başka özelliklere göre alt gruplara ayrıştırılabilir. Kurumların 

birbirleri arasındaki gelir akımları detaylandırılabilir. Modeldeki faktör gelirlerinin 

bölüşümü, ayrıştırılmış hane halkları arasında olabileceği gibi, devletin üretim araçları 

üzerinde mülkiyetinin olduğu durumda faktör gelirlerinden pay almasını sağlayacak 

şekilde formüle edilebilir.  

 

Genel denge modellerinde üretim faktörleri genel olarak emek, sermaye ve ara 

mallardan oluşmaktadır. Analiz edilecek konunun niteliğine bağlı olarak üretim 

faktörlerine toprak, elektrik, petrol, su gibi başka faktörler de eklenebilir. Dolayısıyla 

HGD modellerinde araştırılacak konunun niteliğine ve veri setinin uygunluğuna göre 

davranışsal denklemler ve model yapısı, yukarıda genel hatlarıyla anlatılan model 

yapısından çok daha ayrıntılı olarak formüle edilebilir. Bu noktada HGD modelinin 

nasıl tasarlanması gerektiği sorusu önem kazanmaktadır.  

 

4.3 Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Tasarım Aşamaları 

 

Daha önce belirtildiği gibi araştırılan konu, incelenen sektör, piyasa ya da 

politika değişikliğine göre HGD modelleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle HGD 

modeli araştırılan konuya göre tasarlanmak durumundadır. HGD modeli 

oluşturulmasında ile ilgili yazında temel olarak beş aşamadan bahsedilmektedir. Bu 

aşamalar Şekil 4.1’de özetlenmiştir. Buna göre ilk olarak analiz edilecek politika 

değişikliğinin özellikleri irdelenmeli ve model tasarımı buna göre yapılmalıdır.  
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Đktisat Teorisine Dayanan Temel 
Ekonomik Mekanizmaların 

Belirlenmesi (Model Seçimi) 

Veri:  Girdi-Çıktı Tabloları Ulusal 
Hesaplar, Vergi Verileri, Hane 
Halkı Gelir ve Harcama Anketleri 

Tutarlı Temel Denge Veri Setinin 
Oluşturulması 

Dışsal Parametrelerin Seçimi 
(Literatür Taraması) 

Analiz Edilecek Vergi Politikası 
Değişikliğinin Altyapısı 

Vergi Politikası Değişikliği: Yeni 
Dengenin Hesaplanması 

(Counterfactual) 

Baz Yılı Dengesi ile Yeni 
Dengenin Karşılaştırılarak Politika 
Değişikliğinin Değerlendirilmesi; 

Đktisadi Yorumu 

Baz Yılı (Benchmark) 
Dengesi Bulundu mu? 

Sonuçlar 
Tutarlı mı? 

Kalibrasyon: Temel Denge 
Verileriyle Parametre Değerlerinin 

Hesaplanması 

Evet 

Evet 

Sonuçlar ve Politika Önerileri  

Hayır 

Hayır 

Başka Vergi 
Politikası Değişikliği ÇIKIŞ 

Evet Hayır 

Fonksiyon Yapısının Seçilmesi; 
Senaryo Tanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 4.1 Hesaplanabilir Genel Denge Analizi Aşamaları 
Kaynak: Shoven & Whalley (1992) s. 104 ve Böhringer vd., (2003) s. 3’ten yararlanılarak 
oluşturulmuştur. 
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Đkinci aşamada analiz edilecek politika değişikliğine uygun, ekonomik teoriye 

dayanan, temel ekonomik mekanizmaları içeren bir model belirlenmektedir. Bu 

aşamada modelde analiz edilecek konuya göre ihtiyaç duyulan kurumlar ve kurumlar 

arası gelir akımları belirlenmelidir. Dolayısıyla bu aşamada örneğin devletin hane 

halklarına transfer yapıp yapmayacağı, hangi vergileri toplayacağı, eğer refah analizi 

yapılacaksa hane halklarının neye göre kaça ayrılacağı, hangi üretim faktörlerinin 

kullanılacağı, üretim faktörlerinin işgücünün eğitim durumu ya da başka bir kritere göre 

ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağı belirlenmelidir. Oluşturulacak olan temel denge veri seti 

bütün bu tercihler doğrultusunda şekilleneceğinden, bu aşama, veri edinme sürecini 

etkilemekte, benzer şekilde veri yeterliliği de model seçimini etkilemektedir. Dış 

ticaretin nasıl modelleneceği de model seçimini ilgilendirmektir. HGD modellerinde 

daha önce bahsedildiği gibi genel olarak Armington varsayımı kullanılmaktadır.  

 

Üçüncü aşama fonksiyon yapısının seçilmesi olarak belirtilmektedir. Fonksiyon 

yapılarının ekonomik teori ve analitik tutarlılık açısından uyumlu olmaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla örneğin fayda fonksiyonu hem mikro ekonomik teoriye 

uygun şekilde tüketici davranışlarını açıklamak, hem de matematiksel modelin 

tutarlılığı açısından Walras Kanunu’nun önerdiği kısıtları sağlamak durumundadır. 

Ancak bu sayede modelde çözümün (denge noktasının) varlığı ve tekliği söz konusu 

olabilir. HGD modellerinde bu kısıtları sağlıyor olması nedeniyle Cobb-Douglas, Sabit 

Đkame Esnekliği (Constant Elasticity of Substitution, CES), Doğrusal Harcama Sistemi 

(Linear Expenditure System, LES) fonksiyonları tercih edilmektedir. Bu aşamada ayrıca 

toplulaştırma düzeyine de karar vermek gerekmektedir.  

 

Ekonomide pek çok sayıda sektör, firma ve hane halkı gibi kurumlar 

bulunmaktadır. Bunların tamamını modellemek veri ve algoritma kısıdı nedeniyle zor 

olmaktadır. Bu sebeple HGD modelcileri esas itibariyle incelemek istedikleri konuya ve 

çalışmanın amacına uygun olarak ekonomideki sektörleri ve kurumları 

toplulaştırmaktadırlar. Dolayısıyla örneğin bazı HGD modellerinde tek bir temsili hane 

halkı bulunmakta iken diğer çalışmalarda farklı özelliklerine göre ayrıştırılmış çok 

sayıda farklı temsili hane halkı grupları bulunmaktadır. Sektör sayıları ve hangi 
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sektörlerin modelde olacağı da benzer şekilde araştırma sorusuna göre belirlenmektedir. 

Toplulaştırma aşamasında veri yeterliliği önemli bir rol oynamaktadır. HGD 

modellerinde, modelin yapısına göre değişmekle birlikte temelde, sektör verileri için 

girdi – çıktı tabloları, dış alem verileri için dış ticaret istatistikleri, devlet gelir ve 

giderleri için kamu kesimi istatistikleri, hane halkı verileri için hane halkı gelir ve 

tüketim anketleri temel veri setini oluşturmaktadır. Bu yöntemlerle oluşturulan baz yılı 

(benchmark) veri setinin her kurum (hane halkı, devlet, sermaye hesabı, dış alem vb.) 

için gelirlerin giderlere, her mal için arzın talebe eşit olacak şekilde tutarlı olması ve 

ekonomideki ilgili yıl için genel dengeyi göstermesi gerekmektedir. Bu veri setine baz 

yılı denge ya da temel denge (benchmark equilibrium) veri seti de denilmektedir. 

Alternatif politika araçlarının ve stratejilerinin belirlenmesi ve senaryo tanımlamalarının 

yapılması da bu aşamada gerçekleşmektedir. Böylece çalışmanın amacına uygun olarak 

modelde olması gereken parametre ve değişkenler belirlenmektedir.  

 

Dördüncü aşama modelin kalibrasyonunu ve modelde kullanılacak 

parametrelerin seçimini içermektedir. Parametre değerleri modelde kullanılacak olan 

temel veri setinden içsel olarak hesaplanmaktadır. Ancak CES ve LES gibi fonksiyon 

yapılarında ikame esnekliği parametrelerinin içsel olarak hesaplanması mümkün 

olmamaktadır. Bu durumda modelde kullanılan sektör ve kurumlara uygun olarak 

literatürde daha önceki çalışmalarda hesaplanmış ikame esnekliği parametre değerleri 

dışsal olarak modele eklenmektedir. Parametre değerlerinin seçimi kalibrasyonu 

sağlamak durumundadır. Kalibrasyon, modelin baz yılı veri setine (benchmark) 

uymasını içermektedir. Bu değerlerin yanlış hesaplanması, modelin çözümünün ilk 

denge noktasını (benchmark dengesini) vermemesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu 

aşamada modelin doğru kalibre olduğundan emin olmak için modelin çözümü yapılarak 

elde edilen sonuçların baz yılı dengesini verip vermediği kontrol edilmektedir. Bu 

deneme sonucunda baz yılı dengesine ulaşılamazsa temel denge veri setinin tutarlılığı 

kontrol edilmeli, fonksiyon yapıları gözden geçirilmeli ve içsel olarak hesaplanan 

parametrelerin doğruluğu denetlenmelidir. Kalibrasyon hataları genellikle dışsal 

parametrelerden kaynaklanmamaktadır. Kalibrasyon aşaması tamamlandıktan sonra 

politika değişikliklerinin analiz edildiği son aşamaya geçilmektedir.  
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Son aşamada politika değişikliğinin gerektirdiği, belirli parametre ya da dışsal 

değişkenler değiştirilerek genel denge yeniden hesaplanmaktadır. Bu yeni denge ile baz 

yılı ya da temel (benchmark) dengenin karşılaştırılması sonucu, ücretler, nispi fiyatlar, 

tasarruflar, üretim, tüketim gibi ekonomik verilerin değişimi hakkında bilgi 

edinilmektedir. Son olarak model sonuçlarının analiz edilen politika değişikliğinin 

ekonomik sonuçları anlamında teori ile tutarlı olması beklenmektedir. Đktisat teorisi ile 

tutarsız sonuçlar bulunması, temel ekonomik mekanizmaların belirlenmesi aşamasının 

gözden geçirilmesini gerektirmektedir.  

 

4.4 Oluşturulan Genel Denge Modelinin Genel Değerlendirmesi 

 

Bu çalışmada, Türkiye’deki gelir vergisi politika değişikliklerinin analiz 

edilmesi amacıyla hesaplanabilir genel denge modeli oluşturulmuştur. Model üretim, 

hane halkı, devlet ve dış alem sektörü olmak üzere dört ekonomik birimin davranışlarını 

içeren standart Walrasgil HGD modeli olarak tanımlanabilir. Modelde temel veri seti 

olarak 2002 yılı verileri kullanılarak oluşturulan SHM kullanılmıştır. Model, çalışmanın 

amacına uygun olarak, Türk vergi sistemindeki temel vergileri içermektedir.   

 

Modelde 15 üretim sektörü bulunmaktadır. Her bir sektör üretimini 

gerçekleştirebilmek için emek, sermaye ve diğer sektörlerden ara mal kullanmaktadır. 

Yerli üretim iki aşamalı yuvalanmış üretim fonksiyonuyla (nested production function) 

tanımlanmıştır. Buna göre ilk aşamada emek ve sermaye Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonuyla katma değeri oluşturmakta, ikinci aşamada ara mallar ve katma değer 

Leontief üretim fonksiyonuyla çıktıyı oluşturmaktadır. Đşgücü piyasası sektörler arası 

ücret haddinin eşitleneceği şekilde tam istihdam olarak modellenmiştir. Dolayısıyla 

sektörler arası tam işgücü mobilitesi bulunmaktadır. Sermaye stoku ise her bir sektör 

için sabit ve sektöre özgü olacak şekilde modellenmiştir. Üretim sektörlerinin 

gerçekleştirdiği üretim yurt içinde satılmakta ve ihraç edilmektedir. Yurt içi satışlar 

hane halkı tüketim harcaması, devlet tüketim harcaması ve yatırım harcaması olarak 
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talep edilmektedir. Modelin içerdiği üretim sektörleri ve hane halkları Tablo 4.1’de 

görülmektedir.  

 

Tablo 4.1 Üretim Sektörleri ve Hane Halkı Grupları 

Üretim Sektörleri Hane Halkı Grupları 

Tarım  

Madencilik Kent Yerleşik Hane Halkı Grupları 

Gıda Đçecek ve Tütün Ürünleri Đmalatı 1. % 20’lik Gelir Grubu (Yüksek Gelir Grubu) 

Tekstil Ürünleri 2. % 20’lik Gelir Grubu 

Ağaç Sanayi 3. % 20’lik Gelir Grubu 

Yakıt ve Metal olmayan Ürünler Sanayi 4. % 20’lik Gelir Grubu 

Metal Sanayi 5. % 20’lik Gelir Grubu (Düşük Gelir Grubu) 

Makine ve Teçhizat Đmalatı  

Elektrik, Gaz, Su Kent Yerleşik Hane Halkı Grupları 

Đnşaat 1. % 20’lik Gelir Grubu (Yüksek Gelir Grubu) 

Oteller ve Lokantalar 2. % 20’lik Gelir Grubu 

Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetleri 3. % 20’lik Gelir Grubu 

Kamu Hizmetleri 4. % 20’lik Gelir Grubu 

AR-GE, Eğitim ve Sağlık işleri 5. % 20’lik Gelir Grubu (Düşük Gelir Grubu) 

Diğer hizmetler  

 

Modeldeki ekonomik birimlerden hane halkı, yerleşim yerine göre kent ve kır 

olmak üzere iki gruba, her grup da kendi içinde gelir düzeyine göre yüzde yirmilik 

dilimler halinde 5 farklı gruba ayrıştırılmıştır. Böylece hane halkı yerleşim yerine ve 

gelir düzeyine göre 10 farklı gruba ayrıştırılmıştır. Her bir hane halkı grubunun gelirini 

emek ve sermayeden elde ettiği gelir, devletten almış olduğu transfer ödemeleri ve 

yurtdışından gelen faktör gelirleri oluşturmaktadır. Hane halkı grupları gelirlerini üretim 

sektörlerince üretilen ve ithal edilen malların tüketiminde ve tasarruf yapmakta 

kullanmakta ayrıca devlete gelir vergisi vermektedir.  
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Tablo 4.2 Oluşturulan HGD Modelinin Temel Özellikleri 

Üretim  
Karı maksimize eden üretim sektörleri: Emek ve sermaye girdilerinden Cobb-
Douglas ile katma değeri, katma değer ile ara mallardan Leontief ile çıktıyı 
üreten yuvalanmış (nested) üretim fonksiyonu 

Nihai Talep 
Hane halkı grupları için Cobb-Douglas’tan türetilmiş talep, devlet ve 
yatırımlar için sabit oranlı talep 

Dış Ticaret 
Đthal ve yerli üretim mallar eksik ikame (Armington varsayımı). Yerli üretimi 
yurtiçi satışlar ve ihracat arasında dağıtmak için CET fonksiyonu, döviz 
cinsinden sabit yurtdışı tasarruflar, dış ticarette küçük ülke varsayımı  

Vergiler 
Türk vergi sistemindeki gelir vergisi, KDV ve ÖTV gibi harcama vergileri, 
ithalat vergisi ve diğer dolaylı vergiler 

 

Bu çalışmada oluşturulan HGD modelinin temel yapısı Tablo 4.2’de 

özetlenmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi modelde 15 üretim sektörünün her biri Cobb-

Douglas ve Leontief’ten oluşan iki aşamalı yuvalanmış üretim fonksiyonu ile üretim 

yapmaktadır. Sektörler maliyet minimizasyonu koşulu altında tek bir çıktı üretmektedir.  

 

Nihai talep kısmında ise 10 farklı gruba ayrıştırılmış hane halkı gruplarının 

tüketim malı talepleri Cobb-Douglas fayda fonksiyonlarının bütçe kısıdı altında 

optimizasyon çözümlemesiyle elde edilmiştir. Devletin sektörlerden talebi ve 

sektörlerin yatırım harcamaları ise sabit oranlı talep fonksiyonu kullanılmıştır. 

 

Modelde devletin birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Devlet daha önce 

belirtildiği gibi gelir vergisi ve dolaylı vergiler toplayarak gelir elde etmektedir. Bu 

geliri ile sektörlerden tüketim harcaması, hane halkı gruplarına transfer ödemeleri ve 

tasarruf yapmaktadır. Modelde faiz oranını da içeren ayrıntılı bir finans sektörü yer 

almadığından devletin bütçe açığı vermediği ve kamu yatırım harcamalarına tekabül 

edecek düzeyde tasarruf yaptığı varsayılmıştır.  

 

Dış ticaret modellenirken küçük ülke varsayımı kullanılmış ancak ithal ve yerli 

üretim mallar Klasik Teori’nin varsaydığı gibi tam ikame mallar olarak modellenmemiş, 



96 
 

bunun yerine Armington varsayımı kullanılmıştır. Buna göre yerli üretim ve ithal 

malları eksik ikame mallar olarak kurgulanmıştır. Armington (1969)’a göre hane 

halkları CES tipi bir fayda fonksiyonu kısıdı altında maliyet minimizasyonu yaparak 

yerli ya da ithal mal taleplerini belirlemektedirler. Böylece dış ticarete konu olan 

malların fiyatı dünya fiyatlarına eşit olmak durumunda değildir. Benzer şekilde ihracat, 

ihraç edilen malların fiyatlarının arttıkça taleplerinin düşeceğini belirten sabit elastikiyet 

talep fonksiyonuyla modellenmiştir.  

 

Tablo 4.3 HGD Modelinin Đçerdiği Temel Vergilerin Modellenme Şekli 

Vergi Modellenme Şekli 

Gelir Vergisi  
Hane halklarının geliri üzerinden oransal 
olarak alınan vergi  

Harcamalar Üzerinden Alınan Vergi 
Üretim sektörlerinin satışı üzerinden oransal 
olarak alınan vergi 

Đthalat Vergisi  
Đthalata konu olan mallar üzerinden oransal 
olarak alınan vergi 

Đhracat Vergisi  
Đhracata konu olan mallar üzerinden oransal 
olarak alınan vergi 

Diğer Dolaylı Vergiler: Motorlu taşıtlar 
vergisi, emlak vergisi ve diğer harçlar 

Üretim sektörlerinin çıktısı üzerinden oransal 
olarak alınan vergi  

 

Modelin içerdiği Türk vergi sisteminin temel vergileri ve bunların nasıl 

modellendiği Tablo 4.3’te görülmektedir. Modelde gelir vergisinin yanı sıra ithalat ve 

ihracat vergileri ile diğer dolaylı vergiler bulunmaktadır. Gelir vergisi hane halklarının 

gelirlerinden, gelirin belirli bir oranı olarak (ad valorem) alınmaktadır. Bölüm 1’de Türk 

vergi sisteminin açıklandığı kısımda da bahsedildiği gibi Türkiye’de artan oranlı gelir 

vergisi tarifesi uygulandığı için modelde de gelir vergisi düşük gelir grubu hane 

halklarından daha düşük, yüksek gelir grubu hane halklarından daha yüksek oranda 

tahsil edilecek şekilde formüle edilmiştir. Đthalat ve ihracat vergileri sırasıyla ithal 

edilen ve ihraç edilen mallar üzerinden oransal olarak alınan vergi (ad valorem) şeklinde 

modellenmiştir. Modeldeki diğer dolaylı vergiler sektörlerin üretimi sonucu tahsil 

edilen ve üretici fiyatları üzerinden oransal olarak alınan vergiler şeklinde 
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kurgulanmıştır. Bu vergiler KDV ve ÖTV gibi satış vergilerini, girişimciler tarafından 

ödenen motorlu taşıtlar vergisini, emlak vergisini ve diğer harçları içermektedir.  

 

4.5 Genel Denge Modelinin Analitik Yapısı 

 

Bu çalışmada yukarıda belirtildiği gibi 15 üretim sektörü (i), 10 farklı hane halkı 

gurubu (h), devleti ve dolayısıyla doğrudan ve dolaylı vergiler ile transfer ödemelerini 

içeren açık bir ekonomi modeli geliştirilmiştir. Bu kısımda, oluşturulan HGD modelinin 

analitik yapısı üzerinde durulacaktır. 

 

4.5.1 Üretim Sektörü ve Đşgücü Piyasası 

 

Modelde her bir üretim sektörünün ölçeğe sabit getiri üretim teknolojisi ile tek 

bir ürün ürettiği varsayılmıştır. Daha önce belirtildiği gibi yerli üretim iki aşamalı 

yuvalanmış üretim fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Birinci aşamada Cobb-Douglas 

üretim fonksiyonu sermaye (Ki) ve emek (Li) bileşimiyle katma değeri (VAi) üretmekte, 

ikinci aşamada Leontief üretim fonksiyonu katma değer ve ara malların (Wi) bileşimiyle 

ilgili sektörün çıktısını (Xi
D) üretmektedir. Buna göre üretim fonksiyonu, aVAi ve aji 

sırasıyla i sektöründeki katma değer ve ara mal girdilerinin toplam çıktı içindeki 

paylarını göstermek üzere aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

 

(4.1)                       ��� � 	
� � 1���  ������, ���, ����� , … , ����� �           
, � � 1,2, … , 15 

 

Buradaki katma değer, Ai
D ve αi sırasıyla i sektörüne ait teknoloji katsayısı (shift 

parameter) ve dağıtım parametresi (share parameter) olmak üzere aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır. 

 

(4.2)                                      ��� � ���    ! ��"# ! �$��%"#            
 � 1,2, … , 15 
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Daha önce belirtildiği gibi denklem 4.2’de sermaye stoku (Ki) her bir sektör için 

sabit ve değişmez olarak modellenmiştir. Sabit katsayı varsayımı gereği (Leontief 

üretim fonksiyonu) ekonomideki üretimde ara mal talebi, aij sabit girdi-çıktı katsayıları 

olmak üzere aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

 

(4.3)                                    �� � '(�� ! ���)�*

�+�
           
 � 1,2, … , 15 

 

Üretim aşamasında katma değer ile ara malların belirli bir oranı birleştiğinden 

her bir i sektörü için katma değer fiyatı üretim fiyatı üzerinden aşağıdaki gibi 

bulunmaktadır. 

 

(4.4)                        ,��� � ,��-1 . �/0� 1 23��4 . '(�� ! ,�)
�

       
, � � 1,2, … , 15 

 

Burada Pi
VA, i sektöründeki katma değer fiyatını, PXi ilgili sektörün üretici 

fiyatını, tdi ilgili sektördeki dolaylı vergi oranını ifade etmektedir. Bu çalışmada gelir 

vergisi politikası değişiklikleri analiz edilirken denk bütçe varsayımı kullanılmıştır. 

Buna göre simülasyonların açıklandığı bölümde belirtildiği gibi gelir vergisi oranında 

yapılan bir indirim sonucu denk bütçeye ulaşmak için gelir vergisi hasılatındaki düşüşü 

karşılayacak şekilde dolaylı vergi oranlarında artışa gidilmiştir (Shoven & Whalley, 

1977). Bu artış her bir sektörde eşit olarak model tarafından belirlenecek şekilde 

kurgulanmıştır. Dolayısıyla denklem 4.4’teki TDA değişkeni, gelir vergisi indirimi 

sonucu gerçekleşen vergi hasılatı düşüşünün telafi edilmesini sağlayan dolaylı vergi 

oranı artışını gösteren, ek dolaylı vergi oranı değişkenini ifade etmektedir. TDA 

değişkeni baz yılı dengesinde model tarafından sıfır olarak hesaplanmakta, gelir vergisi 

oranlarındaki artış sonucu pozitif değer almaktadır. 

 

Đşgücü piyasası ise işgücü arz ve talebinin eşitlenmesiyle dengeye gelmektedir. 

Ekonomideki işgücü arzı sabit ve değişmez olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla model 

tarafından belirlenmemekte, dışsal olarak alınmaktadır. Modelde emek piyasasının 
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temizlenebilmesi için ekonominin daima tam istihdamda çalıştığı varsayılmıştır. Bu 

durumda işgücü piyasası dengesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 

(4.5)                                            ' ��
�*

�+�
�  �5$               
 � 1,2, … , 15 

 

Burada Li i sektöründeki işgücü talebini, LS ise ekonomideki toplam işgücü 

arzını ifade etmektedir. Dolayısıyla tüm sektörlerdeki işgücü talebi toplamı 

ekonomideki toplam işgücü arzına eşit olmak durumundadır. Tam rekabet piyasasında 

kar maksimizasyonu yapan firmalar emeğin marjinal getirisi ile ücret eşitlenene kadar 

işgücü talebini arttırmaktadır. Bu nedenle ekonomideki her bir sektörün işgücü talebi 

firmaların kar maksimizasyonu birinci sıra koşulundan aşağıdaki gibi bulunmaktadır.  

 

(4.6)                                        ,��� ! 7���7�� � ��            
 � 1,2, … , 15 

 

Yukarıdaki denklem Li ifadesi için düzenlenirse her bir i sektörü için işgücü 

talebi aşağıdaki gibi bulunmaktadır.  

 

(4.7)                                     �� �  ,��� ! 9� ! �����             
 � 1,2, … , 15 

 

Burada WA ekonomideki ortalama ücret haddini, Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonundaki dağılım parametresi olan αi ise i sektöründeki işgücünün ortalama 

ücret haddinden aldığı payı göstermektedir.  

 

4.5.2 Hane Halkı Sektörü 

 

Daha önce açıklandığı gibi hane halkları yerleşim yerine göre kent ve kır olmak 

üzere ikiye, her iki grup da kendi içinde yüzde yirmilik gelir dilimlerine göre beşe 

ayrıştırılarak toplamda 10 hane halkı grubu oluşturulmuştur. Her bir hane halkı grubu 
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gelirini, emek ve sermayeden, devletin yaptığı transfer ödemelerinden, yurt dışından 

gelen işçi gelirleri ve firma karları gibi döviz cinsi para havalelerinden elde etmektedir. 

Modelde transfer ödemeleri ve yurtdışından gelen döviz havaleleri dışsal olarak 

kurgulanmıştır. Transferler ve net faktör gelirleri hane halkı gruplarına sabit oranlar 

olarak dağıtılmıştır.  

 

Burada LBR, CPT, TRANS ve REMIT değişkenleri sırasıyla işgücü geliri, 

sermaye geliri devlet transferleri ve yurtdışından gelen döviz cinsi para havalelerini 

ifade etmek üzere h hane halkı grubunun geliri (YHh) aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.  

 

:;< � =<� ! �>? 1 =<@ ! A,2 1 =<B ! 2?�CD          1 =<E ! ?FGH2         ! IJ        K � 1,2, … ,10 

 

Yukarıdaki  µN� , µN@ , µNB ve µNE parametreleri ilgili gelirlerden h hane halkı 

grubunun aldığı payı, er ise reel döviz kurunu göstermektedir. Yurt dışından gelen para 

havaleleri (REMIT) yurtdışından gelen işçi gelirlerinin yanı sıra firmaların net döviz 

transferlerinden oluşmaktadır. Yurt dışından gelen para havaleleri ABD doları olarak 

belirtilmiş, reel döviz kuru da birim ABD dolarının TL cinsinden değerini ifade eden 

sabit bir parametre şeklinde tanımlanmıştır. Yukarıdaki sermaye geliri, amortisman 

düşüldükten sonra kalan net geliri ifade etmektedir. Amortismanlar sermaye stokunun 

toplam değerinin belirli bir oranı (di) olacak şekilde aşağıdaki gibi formüle edilmiştir. 

 

(4.8)                                             3F,?FAH� � '�0� ! ,� ! ����*

�+�
 

 

Hane halkı grupları elde ettikleri gelirlerinin bir kısmını gelir vergisi olarak 

devlete ödemekte, geriye kalan harcanabilir gelirleri ile yerli ve ithal mal ve hizmet 

satın almakta ve tasarruf yapmakta kullanmaktadırlar. Hane halkı gruplarının 

tasarrufları harcanabilir gelirlerinin belirli bir oranı olarak modelde dışsal olarak 

belirlenmiştir. Buna göre hane halkı gruplarının toplam tasarrufu (HHSAV), mpsh ve thh 

h hane halkı grubunun sırasıyla marjinal tasarruf meyli ve gelir vergisi oranı 

parametrelerini göstermek üzere aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.  
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(4.9)                                       ;;D�� �  ' 	QR< ! :;< ! -1 . �/K< 1 2;��4�S

<+�
 

 

Bu çalışmada yapılan simülasyonların açıklandığı bölümde belirtildiği gibi 

literatürde gelir vergisi politikası ile ilgili tartışmalardan biri de düz oranlı gelir vergisi 

uygulanması konusundur. Buna göre yüksek gelir grubu hane halklarından daha yüksek 

oranda, düşük gelir grubu hane halklarından ise daha düşük oranda gelir vergisi 

alınması yerine tüm hane halkı gruplarından aynı oranda gelir vergisi alınması 

önerilmektedir. Daha önce belirtildiği gibi çalışmada gelir vergisi politikası 

değişiklikleri analiz edilirken denk bütçe varsayımı kullanılmıştır. Bu nedenle düz 

oranlı gelir vergisi uygulanması durumunda, gelir vergisi oranının, artan oranlı gelir 

vergisinin uygulandığı durumda elde edilen gelir vergisi hasılatını sağlayacak şekilde 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada oluşturulan HGD modelinde h 

hane halkı grubunun gelir vergisi oranını gösteren thh parametresinin yanı sıra tüm hane 

halkı grupları için aynı olacak şekilde tek bir gelir vergisi oranı değişkeni (THA) 

kullanılmıştır.  

 

Denklem 4.9’daki THA değişkeni tüm hane halkı gruplarına tek bir gelir vergisi 

oranı uygulanması durumunda, önceki durumda elde edilen gelir vergisi hasılatını 

sağlayacak olan gelir vergisi oranını ifade etmektedir ve modelde içsel değişken olarak 

formüle edilmiştir. Buna göre baz yılı dengesinde THA değişkeni sıfır değerini 

almaktadır. Modelde düz oranlı vergi simülasyonu yapıldığında thh parametrelerine sıfır 

değeri verilmekte, bu durumda bir önceki dengede elde edilen gelir vergisini hasılatına 

ulaşmak için gereken düz vergi oranı (THA değeri) model tarafından içsel olarak 

hesaplanmaktadır.  

 

Hane halkı grupları tüketim harcaması taleplerine bütçe kısıtları altında fayda 

fonksiyonlarını maksimize ederek karar vermektedirler. Cobb-Douglas olarak 

tanımlanan fayda fonksiyonuna göre hane halkı gruplarının yerli üretim ve ithal 

mallardan tüketimi arttıkça faydaları da artmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi yerli 

üretim ve ithal mallar eksik ikame mallar olarak kurgulanmıştır. Bu nedenle hane halkı 
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gruplarının tüketimi her sektör için yerli ve yabancı malların bileşiminden oluşan bileşik 

mala (composite good) yönelik olarak modellenmiştir. Dolayısıyla h hane halkı grubu 

için fayda fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

 

(4.10)                                     T< � U(A3�<)V#W
�*

�+�
             K � 1,2, … ,10 

 

Yukarıdaki denklemde Uh, h hane halkı grubunun fayda düzeyini, CDi
h, ilgili 

hane halkı grubunun i sektöründen tüketimini göstermektedir. Burada βi
h parametreleri 

βYN Z 0 ve ∑ βYNY � 1 koşullarını sağlamaktadır. Hane halkı gruplarının tüketim talepleri 

fayda fonksiyonunun bütçe kısıdı altında maksimizasyonundan aşağıdaki gibi 

bulunmuştur. 

 

A3�< �   \�< ! �1 . 	QR< � ! :;< ! -1 . �/K< 1 2;��4,�    
 � 1, … ,15  ]I  K � 1, … ,10 

 

Yukarıdaki ifadenin payında yer alan βi
h, Cobb-Douglas fayda fonksiyonundaki 

harcama dağıtım parametresini, payın geri kalan kısmı ise h hane halkı grubunun 

tasarruftan arta kalan harcanabilir gelirini ifade etmektedir. Paydada yer alan Pi ise 

tüketime konu olan bileşik malın fiyatını ifade etmektedir. Dolayısıyla CDi
h ilgili hane 

halkı grubunun ilgili sektörden yaptığı reel tüketim harcamasını ifade etmektedir.  

 

4.5.3 Dış Alem Sektörü 

 

Daha önce belirtildiği gibi modelde küçük ülke varsayımı kullanılmıştır. Klasik 

Teori’nin varsayımlarına göre dış ticarette küçük ülke fiyat alıcı durumundadır ve ithal 

mallar ile yerli üretim mallar tam ikame durumunda olduğundan tek fiyat kanunu 

geçerli olmaktadır. Bu çalışmada ithal (Mi) mallar ile yurtiçinde satılan yerli üretim 

malları (Xi
XD) eksik ikame mallar olarak varsayan Armington varsayımı kullanılmıştır. 

Armington varsayımında, her sektör için ithal ve yurtiçinde satılan yerli üretim malların 
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CES fonksiyonuyla bileşiminden oluşan bir bileşik mal (Xi) tanımlanmaktadır. 

Dolayısıyla i sektörü için bileşik mal aşağıdaki gibi belirtilmektedir.  

 

(4.11)   �� � ��̂    ! _`� ! G�%a#  1  �1 . `�� ! ��b�%a#c%�/a#       
 � 1,2, … , 15 

 

Yukarıdaki denklemde her bir i sektörü için olmak üzere Ai
C etkenlik 

parametresini, δi dağıtım parametresini, ρi ikame parametresini göstermektedir. Her bir i 

sektörü için bileşik malın maliyeti ise Pi bileşik malın, PDi yurtiçinde satılan yerli 

üretim malın, PMi ithal edilen malın fiyatı olmak üzere aşağıdaki gibi ifade 

edilmektedir.   

 

(4.12)    ,� ! �� � ,3� ! ��b�  1  ,G� ! G�             
 � 1,2, … , 15 

 

Armington varsayımına göre ithalat talebi bileşik mal maliyetinin minimize 

edilmesiyle bulunmaktadır. Buna göre denklem 4.12’nin denklem 4.11 kısıdı altında 

optimizasyon çözümlemesinin birinci sıra koşulundan ithalat talebi aşağıdaki gibi 

bulunmaktadır. 

 

(4.13)                                G� �  e,3�,G� ! `�1 . `�f
g# ! ��b�           
 � 1,2, … , 15 

 

Burada σİ � �
�jkl olup ithal ile yerli mallar arasındaki ikame elastikiyetini 

vermektedir. Modeldeki küçük ülke varsayımı ülkenin fiyat alıcı durumda olduğunu 

ifade ettiğinden i sektörü için ithalat fiyatı TL cinsinden aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır.  

 

(4.14)    ,G� � ,�G� ! �1 1 /	� � ! IJ          
 � 1,2, … , 15 

 

Burada PWMi değişkeni i sektörüne ait ithal malının ABD doları cinsinden 

fiyatını, tmi parametresi ilgili sektördeki ithalat tarifesi oranını belirtmektedir.  
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Klasik Teori’ye göre küçük ülke ihraç malları için tam elastik bir taleple 

karşılaşmaktadır. Fakat bu varsayım gerçek dünya ile örtüşmemekte, küçük ülkelerin 

ihracat fiyatları arttıkça taleplerinin azar azar düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla bu 

çalışmada ihraç mallara olan talep sabit elastikiyete sahip azalan talep eğrisi ile ifade 

edilmektedir. Burada ihracat talebi, dünyanın geri kalanın yerli üretim mallara olan 

talebi şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre ihracat talebi aşağıdaki gibidir. 

 

(4.15)                                           F� �  FS ! e Π�,F�fn#            
 � 1,2, … , 15 

 

Burada Ei i sektörü üretimi için ihracat talebini, Πi i malı için ağırlıklandırılmış 

dünya fiyatları ortalamasını, PEi i malının TL cinsinden ihracat fiyatını, ηi i malının 

ihracat talebinin elastikiyetini ve E0 sabit bir değeri ifade etmektedir. PWEi ABD doları 

cinsinden ihraç malının dünya fiyatını, tei de ihracat vergisini ifade etmek üzere ihracat 

fiyatı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.  

 

(4.16)                                        ,F� � ,�F� ! IJ�1 1 /I��              
 � 1,2, … , 15 

 

Yerel fiyatlar arttığında üreticiler arzlarını arttıracak, tüketiciler ise taleplerini 

kısacaklardır. Arz fazlası sonucunda dış ticarete konu malların ihracatı artacaktır. Ancak 

gerçek hayatta ihracat artışı bu denli hızlı olmayabilir. Modelde bu durumu 

yansıtabilmek amacıyla Sabit Dönüşüm Esnekliği (Constant Elasticity of 

Transformation, CET) fonksiyonu kullanılmıştır. CET fonksiyonu esas itibariyle tek bir 

girdiden birden çok çıktı oluşturmaktadır. Fonksiyon bir üretim olanakları eğrisi 

formudur ve cebirsel olarak CES fonksiyonuyla kesin dışbükey olması dışında benzer 

özellikler göstermektedir26. Modelde, i sektöründe yapılan yerli üretimi (Xi
D) yurtiçi 

satışlar ve ihracat arasında dağıtmakta kullanılan CET fonksiyonu aşağıdaki gibi 

tanımlanmaktadır. 

 
                                                
26 CET fonksiyonu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Powell & Gruen (1968), Shumway & Powell 
(1984). 
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(4.17)   ��� � ��o    ! pq� ! F�r#  1  �1 . q�� ! ��b� r#s�/r#         
 � 1,2, … , 15 

 

Yukarıdaki denklemde her biri i sektörü için olmak üzere Ai
T CET fonksiyonu 

etkenlik parametresini, γi dağıtım parametresini, φi ikame parametresini göstermektedir. 

Burada i sektörü için dönüşüm elastikiyeti, ψY � �
ul%�   olarak verilmektedir. Bu 

durumda PXi i sektörü için ortalama çıktı fiyatı olmak üzere üretimden elde edilen gelir 

aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

 

(4.18)    ,�� ! ��� �  ,3� ! ��b� 1 ,F� ! F�           
 � 1,2, … , 15 

 

Burada CET fonksiyonu kısıdı altında gelir maksimize edilerek toplam yurt içi 

üretimin (Xi
D) ne kadarının yurtiçi satışlara (Xi

XD) ne kadarının ihracata (Ei) gideceği 

hesaplanmaktadır. Dolayısıyla üretimin ihracat ve yurtiçi satışlara optimal dağılımı 

birinci sıra koşulundan aşağıdaki gibi bulunmaktadır.  

 

(4.19)                                F���b� �  e,F�,3� ! 1 . q�q� fv#            
 � 1,2, … , 15 

 

Sistemdeki yurtiçi satışlar XYXD � XYD . EY şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre 

yurtiçi satışlar toplam yerli üretimin ihraç edilmeyen kısmı olarak tanımlanmaktadır.  

 

4.5.4 Devlet Sektörü  

 

Devlet, gelir vergisi, ithalat ve ihracat vergisi, dolaylı vergiler olmak üzere 

çeşitli vergiler toplamakta, bu vergilerden elde ettiği geliri kamu harcaması ve transfer 

ödemeleri yapmakta kullanmaktadır. Dolaylı vergiler satış vergilerini, girişimcilerin 

ödediği motorlu taşıtlar ve emlak vergisi ile çeşitli harçları kapsamaktadır. Modelde 

devlet üretim yapmamaktadır. Diğer bir ifadeyle devletin üretim araçları üzerinde 
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mülkiyeti bulunmamaktadır. Dolayısıyla devletin üretimden kaynaklı satış geliri ya da 

faktör gideri bulunmamaktadır.  

 

Devletin toplam geliri ithalat vergisi, (TARIFF) ihracat vergisi, (DUTY) gelir 

vergisi (HHTAX) ve dolaylı vergi toplam hasılatının (INDTAX) toplamından 

oluşmaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.   

 

(4.20)    ?{ � 2�?H|| 1 3T2: 1 ;;2�� 1 HC32�� 

 

Đthalat ve ihracat vergileri dış ticarete konu olan malların satış değerleri 

üzerinden TL cinsinden alınmaktadır. Buna göre ithalat ve ihracat vergileri toplam 

hasılatı aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.  

 

(4.21)                              2�?H|| � '�,�G� ! G� ! /	� ��*

�+�
! IJ 

 

(4.22)                                  3T2: � '�,F� ! F� ! /I���*

�+�
 

 

Gelir vergisi hane halkı gruplarının elde ettikleri gelir üzerinden alınmaktadır. 

Türk vergi sisteminde olduğu gibi modelde de artan oranlı gelir vergisi sistemi 

uygulanmaktadır. Aşağıdaki denklem thh her bir h hane halkı grubundan alınan gelir 

vergisi oranını göstermek üzere devletin elde ettiği toplam gelir vergisi hasılatını 

göstermektedir.  

 

(4.23)                                    ;;2�� � '-:;< ! �/K< 1 2;��4�S

<+�
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Dolaylı vergiler sektörlerin üretici fiyatları üzerinden oransal olarak alınan 

vergiler şeklinde olarak kurgulanmıştır. Buna göre devletin elde ettiği dolaylı vergi 

hasılatı toplamı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.  

 

(4.24)                                   HC32�� � '-,�� ! ��� ! �/0� 1 23��4�*

�+�
 

 

Devlet kesimi elde ettiği geliri, tüketim harcaması yapmakta (Gi), transfer 

ödemelerini gerçekleştirmekte (TRANS) ve tasarruf etmekte (GOVSAV) 

kullanmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi modelde finansal sektör bulunmadığından 

devletin bütçe açığı vermediği ve pozitif tasarruf ettiği varsayılmıştır. Yapılan transfer 

ödemelerinin toplamı modelde dışsal olarak belirlenmiştir. Buna göre devlet 

harcamaları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.  

 

(4.25)                            ?{ � '�,� ! }�� 1 }~�D��
�

1 2?�CD                     
 � 1,2, … , 15 

 

Buradaki her bir sektör için gerçekleşen devlet harcaması (Gi), toplam devlet 

harcamasının (Gtot) belirli bir oranı olarak (βi
G) aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.  

 

(4.26)    }� � \�{ ! }���                  
 � 1,2, … , 15 

 

Modelde toplam devlet harcaması dışsal olarak alınmıştır. 

 

4.5.5 Yatırım ve Tasarruflar 

 

Bu çalışmada oluşturulan HGD modeli statik olduğu için modeldeki yatırımlar 

toplamı sermaye stokuna ilave edilmemektedir. Ancak analizin yapıldığı cari dönemde 

ekonomik birimlerce tasarruf yapıldığından ve yatırım gerçekleştiğinden yatırım 

tasarruf ilişkilerinin genel dengeye ulaşılması açısından modellenmesi gerekmektedir. 
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Modelde finansal sektör ve faizler bulunmamaktadır. Farklı ekonomik birimlerce 

gerçekleştirilen tasarrufların tamamı yatırıma dönüşmektedir. Yatırımlarda devlet ya da 

özel yatırımlar şeklinde bir ayrıma gidilmemiştir. Ancak yatırımlar sabit sermaye 

yatırımları ve stok yatırımları olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşmektedir.  

 

Ekonomideki toplam tasarruf, hane halkı gruplarının toplam tasarrufu, devlet 

tasarrufu ve yurt dışı tasarruf toplamından oluşmaktadır ve ekonomideki amortismanları 

karşılamaktadır. Buna göre toplam tasarruflar (S) aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

 

(4.27)    D � ;;D�� 1 }~�D�� 1 3F,?FAH� 1 | ! IJ 

 

Yukarıdaki F, ABD doları cinsinden ülkeye gelen yurtdışı tasarrufları ifade 

etmektedir ve modelde dışsal olarak alınmıştır. Yurtdışı tasarruflar ticaret açığını 

kapatmak üzere yurtdışından gelen sermaye akımlarını ifade etmektedir ve aşağıdaki 

gibi belirtilmektedir. 

 

(4.28)                             | � '�,�G� ! G���*

�+�
. '�,�F� ! F� ��*

�+�
. ?FGH2          

 

Yukarıdaki denklemde PWEi, i malının ihracat vergilerini içermeyen döviz cinsi 

dünya ihracat fiyatını göstermektedir. Đhracat ve yurtdışından döviz havalelerinin 

toplamının ithalat toplamını aşması durumunda yurtdışı tasarruflar eksi olmakta, 

ülkeden yurtdışına tasarruf çıkışı gerçekleşmektedir.  

 

Sektörel yatırım talebi Cobb-Douglas olarak modellenmiştir. Bu durumda her 

bir sektörün yatırım talebi toplam tasarrufların belirli bir oranı şeklinde 

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla hi sektörel yatırım talebi oranı, DKi sektörel reel yatırım 

talebi, DSTj sektörel stok yatırım talebi olmak üzere her bir i sektörü için nominal 

yatırım talebi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 
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(4.29)                         ,� ! 3�� � K� ! D . K� ! '(3D2� ! ,�)�*

�+�
           
, � � 1, … ,15 

 

Yukarıdaki denklemde ekonomideki bütün tasarruflar yatırıma dönüşeceğinden 

sektörel yatırım talebi oranı ∑ hY�*Y+� � 1 koşulunu sağlamaktadır. Böylece yatırım 

tasarruf eşitliği gerçekleşmektedir. Ekonomideki envanter veya stok yatırım talebi ise 

toplam üretimin belirli bir oranı olarak (νi) aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.  

 

(4.30)     3D2� � �� ! ���            
 � 1, … ,15 

 

4.5.6 Sistemin Denge Koşulları 

 

Modelin dengeye gelebilmesi için mal piyasasında ve faktör piyasasında toplam 

arz ve toplam talebin birbirine eşit olması, ayrıca sistemde yatırım tasarruf eşitliğinin de 

sağlanması gerekmektedir. Mal piyasasında toplam talep hane halkı gruplarının tüketim 

harcaması, devletin tüketim harcaması ve yatırım harcamasından oluşmaktadır. Toplam 

arz ise yerli üretim ve ithal malların bileşiminden oluşan bileşik mal olarak belirtilebilir. 

Dolayısıyla mal piyasası, aşağıda gösterildiği gibi her bir i sektörü için fazla talepler 

sıfıra eşit olduğunda dengeye gelmektedir. 

 

(4.31)                        �� . ��� 1 ' A3�<
�S

<+�
1 }� 1 3�� 1 3D2�� � 0           
 � 1, … ,15 

 

Yukarıdaki denklemde, her bir i sektörü için, Xi bileşik malın arzını, Wi ara mal 

talebini, CDi
h h hane halkı grubunun tüketim talebini, Gi devlet kesimi tüketim talebini, 

DKi sabit sermaye yatırımı talebini, DSTi de stok yatırım talebini göstermektedir. 

 

Đşgücü piyasası fazla taleplerin sıfıra eşit olmasıyla dengeye gelmektedir. 

Dolayısıyla Li işgücünün i sektöründeki talebini, LS modelde dışsal değişken olan 
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toplam işgücü arzını belirtmek üzere işgücü piyasası denge koşulu aşağıdaki gibi 

olmaktadır.  

 

(4.32)                                            ' ��
�*

�+�
. �5$ � 0              
 � 1,2, … , 15 

 

Toplam tasarrufların toplam yatırımlara eşit olduğunu belirten aşağıdaki 

denklemin de sağlanmasıyla modelde genel dengeye ulaşılmış olunmaktadır.  

 

(4.33)                                              D . '�3�� 1 3D2���*

�+�
� 0 

 

Hesaplanabilir genel denge sistemi fiyatlara göre sıfırıncı dereceden homojen 

olduğu için modelde fiyatlardan bir tanesi bire (numeraire) eşitlenmek durumundadır. 

Bu nedenle genel denge sisteminde mutlak fiyatlar değil göreli fiyatlar belirlenebilir. Bu 

çalışmada oluşturulan HGD modelinde ithal malların fiyatları numeraire olarak 

seçilmiştir (PMi = 1). Walras Kanunu gereği, n tane değişkenin olduğu genel denge 

sisteminde (n – 1) tane denklemin dengeye gelmesi sonucu n. denklem kendiliğinden 

dengeye gelmiş olacaktır. Çünkü esasen eşanlı denklem sistemi olan modelin 

çözülebilmesi için sistemin kare olması (denklem sayısının değişken sayısına eşit 

olması) gerekmektedir. Numeraire nedeniyle sistemde n sayıda denklem, (n – 1) sayıda 

değişken bulunmaktadır. Dolayısıyla kare sistem gereği (n – 1) tane açıklayıcı denklem 

ile (n – 1) sayıdaki değişken bulunmakta, n. denklem ise kendiliğinden dengeye 

gelmektedir. Bu çalışmada oluşturulan HGD modelinde n. denklem olan dış denge 

özdeşliği kendiliğinden dengeye gelmekte ve aşağıdaki koşulu sağlamaktadır. 

 

(4.34)                           '�,�G� ! G��
�

. '�,�F� ! F� �
�

. | . ?FGH2         � 0 
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Daha önce belirtildiği gibi bu çalışmada reel döviz kuru (er), yabancı tasarruflar 

(F) ve yurt dışı havaleler (REMIT) modelde dışsal olarak alınmıştır. Yukarıdaki 

denklemin çözüm sistemine eklenmesi durumunda denklem sayısı bir artacağından 

değişken sayısı da arttırılmak durumundadır. Bu durumda reel döviz kuru, yabancı 

tasarruflar ya da yurt dışı havalelerinden bir tanesi modelde içselleştirilebilir. 

 

Benzer şekilde modeldeki tam istihdam varsayımı da değiştirilebilir. Daha önce 

belirtildiği gibi modelde WA ekonomideki ortalama ücret haddini veren bir değişken 

olarak tanımlanmıştır. Modelde ortalama ücret haddinin değişken yarine sabit bir değer 

olarak alınması durumunda modelde dışsal olarak alınan işgücü arzı (LS) 

içselleştirilmekte böylece tam istihdam varsayımı yerine sabit ücret haddi varsayımı 

kullanılabilir. Bu durumda ücret haddinin sabitlendiği seviyesinden daha düşük 

olmasını gerektirecek hallerde ekonomi eksik istihdamda dengeye gelebilecektir.  

 

Bu çalışmada oluşturulan HGD modelinde diğer birçok çalışmada olduğu gibi 

tasarruf güdümlü (saving-driven) kapama kuralı uygulanmıştır. Buna göre hane halkı 

gruplarının marjinal tasarruf meyli ve modelde yer alan devlet dışındaki tüm kurumların 

tasarrufları sabitlenmiştir. Neo Klasik kapama kuralı da denilen bu sistemde yatırımlar 

toplam tasarruflara eşit olmaktadır. Dolayısıyla ekonomideki toplam yatırım miktarı 

toplam tasarruflarca belirlenmekte, toplam tasarruf miktarındaki bir değişim yatırım 

miktarını değiştirmektedir.  

 

Literatürde HGD modellerinde bu çalışmada kullanılan Neo Klasik kapama 

kuralının yanı sıra Keynesyen kapama kuralı, Johansen kapama kuralı ve Kaldor 

kapama kuralı olmak üzere en az üç farklı kapama kuralı daha kullanılmaktadır 

(Bandara, 1991, s. 17)27. Bunlardan Johansen kapama kuralı Neo Klasik kapama 

kuralından farklı olarak tasarruf yerine yatırım güdümlü (investment-driven) kapama 

kuralıdır. Bu kapama kuralında toplam yatırımlar modelde sabit ve dışsal olarak 

alınmaktadır (Löfgren vd., 2002, s. 16). Buna göre modeldeki tasarruf oranı, yatırımları 

                                                
27 HGD modellerindeki kapama kuralları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Robinson (2006), 
Löfgren, Harris, & Robinson (2002), Lewis (1992) Taylor (1990), Rattsø (1982). 
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finanse etmek için gerekli toplam tasarruf miktarını elde etmek üzere model tarafından 

belirlenmektedir.  

 

Keynesyen kapama kuralında tam istihdam varsayımı kullanılmamaktadır. Bu 

kapama kuralında toplam istihdam, Keynesyen çarpan süreci yoluyla makro 

değişkenlere bağlıdır ve toplam talepteki artışlara reel ücretlerdeki düşüş yoluyla artış 

yönünde karşılık vermektedir. Bu kapama kuralında yatırımlar dışsal olarak alınmıştır 

ve sabittir. Ancak modelde yatırımlardaki bir değişim karşısında tasarruf oranı yerine 

işgücü talebi değişmektedir. Keynesyen kapama kuralında denge noktasında 

yatırımların artması durumunda artan yatırımların finanse edilebilmesi için tasarrufların 

artması gerekecektir. Bu kapama kuralında tasarrufları arttırmanın tek yolu gelirin 

arttırılmasıdır. Gelir artışı çıktı ve istihdamda artış olmasıyla gerçekleşebilecek, bu 

durum da reel işgücü ücretlerinde düşüşü gerektirecektir. Devletin olmadığı varsayımı 

altında bu durum basit Keynesyen çarpan modelini yansıtmaktadır. Yatırım artışı 

durumunda yeni denge milli gelir düzeyi yatırım artışının çarpan katı kadar olacaktır 

(Robinson, 2006, s. 218-219). Böylelikle Keynesyen kapama kuralında istihdam, makro 

değişkenlere bağlı olmaktadır ve toplam talepteki değişime uyumlanmaktadır.  

 

Kaldor kapama kuralında ise ücret ile marjinal işgücü verimliliği arasındaki 

bağıntı koparılmaktadır. Bu kapama kuralında tam istihdam varsayımı geçerli 

olmaktadır ve bunu sağlamak amacıyla nominal ücretler değişken olarak tanımlanmıştır 

(Bandara, 1991, s. 17). 

 

4.6 Sonuç  

 

Bu bölümde, Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından bu yana gerçekleştirilen 

gelir vergisi politikası değişikliklerini analiz etmek amacıyla oluşturulan HGD 

modelinin genel yapısı açıklanmıştır. Bu amaçla öncelikle HGD modelleri tanıtılmış 

vergi politikası değişikliği gibi ekonomideki birçok birimi eşanlı olarak etkileyen bir 

değişikliğin neden HGD modeliyle analiz edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sonrasında 
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HGD modellerinin zayıf ve güçlü yanlarına değinilmiş ve bir HGD modeli oluşturma 

aşamaları anlatılmıştır. Son olarak bu çalışmada oluşturulan HGD modelinin yapısı 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

 

Bu bölümde de açıklandığı gibi bu çalışmada oluşturulan HGD modeli 15 üretim 

sektörü, 10 hane halkı grubu ve iki üretim faktörü içeren bir Walrasgil genel denge 

modeli olarak belirtilebilir. Model Türk vergi sisteminde yer alan temel vergileri 

içermektedir. Modelde üretim iki aşamalı yuvalanmış üretim fonksiyonuyla formüle 

edilmiştir. Đlk aşamada işgücü ve sermaye Cobb-Douglas üretim fonksiyonuyla 

birleşerek katma değeri, ikinci aşamada katma değer ve diğer sektörlerden ara mal 

girdileri birleşerek ilgili sektörün çıktısını oluşturmaktadır. Hane halkı talepleri Cobb-

Douglas fayda fonksiyonunun optimizasyonuyla belirlenmiş, dış ticarette Armington 

varsayımı kullanılmıştır. Modelin temel özelliklerinin belirtilmesinden sonra modelin 

temel veri seti ve bunun oluşturulması sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

BEŞĐNCĐ BÖLÜM 

5 HESAPLANABĐLĐR GENEL DENGE MODELĐNĐN VERĐ SETĐ 

 

5.1 Giriş  

 

Gelir vergisi politikası değişikliklerini analiz etmek amacıyla önceki bölümde 

kurulan HGD modelinin bu amaç doğrultusunda kullanılabilmesi için modelin veri 

setinin oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulacak veri seti endüstriler arası 

kullanımları, katma değeri, nihai kullanımları, sermaye akımlarını, kamu gelir ve 

giderlerini bir bütün olarak göstermek durumunda olmaktadır. Dolayısıyla HGD 

modellerinin temel veri setini, bu modellerdeki gibi ekonomiyi Walrasgil denge 

çerçevesinde gösterebilen sosyal hesaplar matrisi (SHM) oluşturmaktadır. SHM, belli 

bir dönemde bir ülkedeki ara kullanım ve katma değeri de kapsayacak şekilde üretim, 

bölüşüm ve birikim ilişkilerini eş anlı olarak gösteren, her bir hesabın gelirinin ilgili 

başka bir hesabın harcaması olarak kaydedildiği kare matris formatında oluşturulmuş 

hesaplar kümesi olarak ifade edilebilir. Bu yönüyle SHM’ler döngüsel akım şemasının 

nümerik ifadesi olarak belirtilmektedir.  

 

SHM’nin oluşturulabilmesi için birçok kurumdan istatistik toplanması 

gerekmektedir. Bunlar girdi-çıktı tabloları, kamu kesimi bütçe istatistikleri, dış ticaret 

istatistikleri, vergi istatistikleri, hane halkı bütçe anketleri olarak sıralanabilir. SHM 

oluşturmanın zorluğu farklı kurumlardan elde edilen bu istatistiklerin genellikle tutarsız 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bir kaynaktan elde edilen istatistik, diğer kaynakta 

farklı belirtilmiş olabilmekte ve edinilen rakamlar birbirini tutmamaktadır. Bu nedenle 

ilgili istatistiklerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve karşılaşılacak tutarsızlıkları 

aşmak için çeşitli yöntemler kullanılması gerekmektedir.  

 

Tutarlı bir şekilde oluşturulan SHM, HGD modeli için temel veri kaynağı 

olmakta, modeldeki parametrelerin, modelin ilk çözümü sonucunda aynı SHM’nin (baz 
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yılı dengesinin) elde edilmesini sağlayacak şekilde belirlenmesini mümkün hale 

getirmektedir. Kalibrasyon denilen bu işlemin doğru bir şekilde yapılmasının ardından 

analiz edilmek istenen politika değişikliğinin gerektirdiği şekilde ilgili parametreler 

değiştirilerek model tekrar çözülmektedir. Bulunan yeni denge ile eski dengenin 

karşılaştırılması yoluyla ilgili politika değişikliği analiz edilmiş olmaktadır.    

 

Çalışmanın bu bölümünde HGD modelinin doğru bir şekilde kalibre edilmesinin 

sağlanması amacıyla Türkiye ekonomisi için 2002 yılı verileri kullanılarak oluşturulan 

SHM matrisi ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. Bu amaçla en güncel girdi-çıktı tablosu 

olan 2002 yılı girdi-çıktı tablosu, net vergi matrisi, kamu kesimi genel dengesi ve bütçe 

istatistikleri, hane halkı gelir anketi sonuçları kullanılmıştır. Sonrasında ilgili SHM 

kullanılarak HGD modelindeki parametrelerin kalibre edilme prosedürü açıklanacaktır.  

 

5.2 Sosyal Hesaplar Matrisi 

 

Sosyal hesaplar matrisi (SHM), sosyo-ekonomik sistemdeki aktarımların matris 

olarak gösterimi, ekonomik çevrimin kaynak dağılımını da belirten nümerik ifadesi 

olarak tanımlanmaktadır (Round, 2003a, s. 162; Keuning & Ruijter, 1988, s. 72)28. Daha 

açık bir ifadeyle SHM, ekonomi çapındaki ilişkileri sergileyen, ekonomik birimler 

arasındaki yapısal ilişkileri tablolaştıran bir veri tabanı ve hesap sistemi olarak ifade 

edilebilir. SHM, ekonomide yaratılan gelirin hangi üretim aktivitelerince 

oluşturulduğunu ve bunun sosyal ve kurumsal gruplar arasında nasıl bölüşüldüğünü 

ayrıntılı olarak göstermektedir. Dolayısıyla SHM her hesabın harcamasının başka bir 

hesabın geliri olarak kaydedildiği çift girişli muhasebe sistemine dayanan bir kare 

matristir. Bu yönüyle SHM ekonomideki döngüsel akım şemasının nümerik ifadesi 

olarak belirtilebilir.  

 

SHM, milli hesaplar, kamu kesimi genel dengesi ve ödemeler dengesi gibi farklı 

muhasebe ve hesap işlemleriyle farklı kurum ve kuruluşlarca meydana getirilen 

                                                
28 SHM’nin tanımına ilişkin ayrıntılı tartışma için bkz. Pyatt (1988). 
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ekonomik gösterimleri tek bir çerçevede birleştirmeyi ve uyumlaştırmayı 

amaçlamaktadır. Böylelikle ekonomik ilişkilerin, iktisadi ve sosyal etkileşimin, gerek 

ulusal gerekse toplum tabakaları seviyesindeki izdüşümleri ve etkileri bütüncül bir 

yaklaşımla gözlenmektedir (Telli, 2004, s. 9).  

 

Matris biçiminde muhasebe kaydının kökenleri oldukça eskilere dayansa da 

SHM’nin ilk kapsamlı örneği olarak genellikle Stone, Brown ve meslektaşlarının 

1960’lı yıllarda Đngiltere ve bazı endüstrileşmiş ekonomiler için yürüttükleri Cambridge 

Büyüme Projesi kapsamında oluşturdukları SHM gösterilmektedir (Round, 2003b, s. 2; 

Pyatt & Round, 1977, s. 341)29. Stone’un yaptığı çalışmalardan en bilineni, 1960’lı 

yıllarda geliştirdiği ve SHM’nin oluşturulmasında temel teşkil eden Ulusal Hesaplar 

Sistemi’nin30 (System of National Accounts, SNA)31 geliştirilmesi olarak 

belirtilmektedir (Pyatt, 1994b, s. 123).     

 

SHM bir ekonomide sektörler itibariyle katma değerin üretim faktörlerince nasıl 

yaratıldığını ve bu üretim faktörlerinin kurumsal sahipliğini, elde edilen gelirin nasıl 

harcandığını, mallara yapılan tüketim harcamasının ne kadarlık bir sektörel üretime ve 

katma değere neden olduğunu göstermektedir. Ekonomik çevrimin içerisindeki bu 

bağlantılara aynı şekilde yurtdışına yapılan ödemeler ve ya elde edilen tasarruflar da 

eklenmektedir (Keuning & Ruijter, 1988, s. 72). Ayrıca SHM, ekonomideki her bir 

gelirin karşılığı ilgili bir gider ya da harcama olduğunu etkin ve kolay bir şekilde 

göstermektedir. Bu yönleriyle ekonominin bütününü kurumsal ve sektörel ayrımları ve 

bunlar arasındaki ilişkilerle birlikte ayrıntılı olarak nümerik olarak sergileyen SHM, 

hesaplanabilir genel denge (HGD) modelleri için de temel veri kaynağı oluşturmaktadır 

(Karadag & Westaway, 1999a, s. 19).  

 

SHM’nin temelde iki amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki genellikle bir ülke, 

bölge ya da şehir için belli bir yıla ait ekonomik ve sosyal yapıyı ortaya koyan bilgiyi 

                                                
29 SHM’nin ortaya çıkışını sağlayan Stone’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi için bkz Pyatt 
(1994a). 
30 Ulusal Hesaplar Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Pyatt (1991b), Miller & Blair (2009). 
31

 Stone tarafından geliştirilen SNA hakkında bilgi için bkz. United Nations Statistical Office (1968). 
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organize etmektir. Belirli bir yıla ait bölge ya da ülkenin verileri SHM biçiminde 

tablolaştırıldığında bu tablo ekonomik yapı hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler 

vermektedir. Söz konusu SHM’nin, ekonominin ilgili yıldaki temel görüntüsünü verdiği 

söylenebilir. Fakat politika değişikliklerinin ilgili ekonomiye etkisini ölçmek ve 

değerlendirmek için statik bir görüntüden daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür 

analizler tutarlı modeller gerektirmektedir. Dolayısıyla SHM’nin ikinci amacı, bu tür 

ekonomik modeller için oldukça ayrıntılı bir veri seti oluşturmaktır (King, 1981, s. 1).  

 

SHM’ler ekonomideki hane halkları ve devlet gibi ekonomik birimlerin, 

işgücünün, beşeri sermayenin ve sosyal refahın durumu hakkında ayrıntılı bilgi verecek 

şekilde genişletilip geliştirilebilirler. Bu anlamda ilgili ülke ya da bölgenin sosyo-

ekonomik durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadırlar. Bunun ötesinde SHM, 

ulusal istatistikler arasındaki tutarsızlıkların ve boşlukların da kontrol edilmesini 

sağlamaktadır (Miller & Blair, 2009, s. 499). 

 

SHM yapısı, daha önce de belirtildiği gibi çift girişli muhasebe sistemine 

dayanmaktadır. Bu sebeple sistemdeki tüm gelirler ve giderler dengede olmak 

durumundadır. SHM’de her hücre, sütunun hesabından satırın hesabına yapılan ödemeyi 

göstermektedir. Böylece bir hesabın gelirleri o hesabın satırı boyunca, harcamaları da 

sütunu boyunca görülmektedir. Dolayısıyla SHM satır ve sütunları toplamı birbirine eşit 

bir kare matris olmak durumundadır. 

 

5.2.1 Sosyal Hesaplar Matrisinin Temel Yapısı 

 

Belli bir dönemde bir ülkedeki üretim, bölüşüm ve birikim ilişkilerini eş anlı 

olarak gösteren SHM, en temel haliyle her bir hesabın gelirinin ilgili başka bir hesabın 

harcaması olarak kaydedildiği kare matris formatında yazılmış hesaplar kümesi olup, 

beş temel hesap altında gösterilebilir. Bu hesaplar üretim, faktörler, ekonomik birimler, 

birikim ve dış alem hesaplarıdır. Faktörler olarak belirtilen kısımda en temel şekliyle 



118 
 

emek ve sermaye gibi üretim faktörleri, ekonomik birimler olarak ifade edilen kısımda 

da hane halkı ve devlet (kamu kesimi) bulunmaktadır.  

 

Ekonomik faaliyetin temeli olan üretim, SHM’nin en önemli birimi olarak ifade 

edilebilir. SHM’de bulunan üretim hesabı üretim faaliyetleri ve ürünler hesaplarından 

oluşmaktadır. Üretim faaliyetleri hesabının ürünler hesabından ayrılması, bir üretim 

faaliyetinin birkaç çeşit ürün üretimini sağlamasının ve aynı zamanda bir ürünün birkaç 

çeşit faaliyet sonucu üretilmesinin gözlemlenmesine olanak sağlamaktadır. Üretici 

fiyatlarıyla elde edilen gelirler üretim faaliyetleri hesabına, piyasa fiyatlarıyla elde 

edilen gelirler (dolaylı vergiler ve ulaşım maliyetleri dahil) ürünler hesabına 

kaydedilmektedir. Ürünler ithalatın ve üretim faaliyetlerinin bir sonucu olarak ihraç 

edilmekte ya da yurtiçinde satılmaktadır. Ürünler sütununda ödemeler yerli faaliyetlere, 

dış dünyaya ve vergi hesabına yapılmaktadır. SHM’de endüstriler, üretim faaliyetleri 

sonucu yaptıkları üretimin bir kısmını ürünler hesabına satmakta, geri kalanını da ihraç 

etmektedir. Daha sonra ürünler hesabı, çıktısının bir kısmını ara girdi olarak 

kullanılmak üzere üretim faaliyetlerine, kalanını da hane halkı ve devlet gibi nihai 

kullanıcılara nihai talep olarak satmaktadır.  

 

Tablo 5.1’de SHM toplulaştırılmış halde basit bir şekilde gösterilmiştir. Đlgili 

tablo yalnızca toplulaştırılmış büyüklükleri içerdiği ve ara girdileri kapsamadığı için 

makro SHM olarak ifade edilmektedir. Tabloda hesapların satırları boyunca 

gidildiğinde sırasıyla XXD yurtiçi satışları; E ihracatı; CD, G ve I hane halkı, kamu 

kesimi ve yatırım nihai taleplerini; TX ve TH dolaylı ve doğrudan vergileri SH, SG ve SF 

hane halkı, kamu kesimi ve yabancı tasarrufları M ise ithalatı göstermektedir. Tabloda 

X ve Y ise sırasıyla toplam üretimi ve hane halkına yapılan faktör ödemelerini 

belirtmektedir. 
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Tablo 5.1 Makro SHM 

  
Üretim 

Faaliyetleri 
Ürünler Faktörler 

Hane 

Halkı 
Devlet Birikim Dış Alem 

Üretim Faaliyetleri   XXD         E 

Ürünler       CD G I   

Faktörler X             

Hane halkı     Y         

Devlet TX     TH       

Birikim       SH SG   SF 

Dış Alem   M           

Kaynak: Robinson, 2006, s. 207. 

    

Tablo 5.1’de, üretim faaliyetleri satırı, sütunda bulunlar ürünler hesabından XXD 

kadar, dış alem hesabından ise E kadar gelir elde etmektedir. Üretim faaliyetleri sütunu 

ise üretimini gerçekleştirebilmek için faktörler hesabına üretim faktörlerinin payını 

ödemekte, ayrıca devlete bu faaliyetler sonucu dolaylı vergiler ödemektedir. Bu 

durumda birinci satır ve birinci sütunun matematiksel özdeşliği aşağıdaki gibi ifade 

edilmektedir.  

 

(5.1)   }D:H; � � 1 2b � �b� 1 F 

 

Yukarıdaki denklemde X üretim faktörlerine yapılan amortisman dahil 

ödemeleri, TX dolaylı vergileri içerdiğinden bu ifade gelir yaklaşımıyla GSYĐH’yı ifade 

etmektedir. Bu durumda X faktör maliyetleri ile GSYĐH’yı göstermekte ve Y’ye eşit 

olmaktadır.  

 

Ürünler hesabı sütunu, üretim faaliyetlerinden ve ithalattan aldığı çıktıyı nihai 

tüketime vermektedir. Bu durumda ürünler hesabının satır ve sütun denkliğinin 

matematiksel ifadesi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Robinson, 2006, s. 208-209).  

 

(5.2)   �b� 1 G � A3 1 } 1 H 
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Denklem 5.1 yardımıyla yukarıdaki ifadeden harcamalar yaklaşımıyla GSYĐH aşağıdaki 

gibi bulunabilir.   

  

(5.3)   }D:H; 1 �G . F� � A3 1 } 1 H 

 

Aşağıda denklemlerle, belirtilen diğer hesapların satır ve sütun eşitlikleri de 

sırasıyla hane halkı gelir ve giderleri, kamu dengesi, yatırım tasarruf denkliği ve dış 

alem denkliği için ifade edilmektedir.   

 

(5.4)    : � A3 1 2� 1 D� 

   

(5.5)    2b 1 2� � } 1 D{ 

   

(5.6)   H � D� 1 D{ 1 D� 

   

(5.7)   G � F 1 D� 

 

Yukarıda açıklanan makro SHM’nin cebirsel işlemler sonucunda gösterdiği 

temel özellik, matrisin satır ve sütun toplamlarının birbirine eşit olması gerekliliği 

durumudur. Bu durum ekonomideki yatırım tasarruf, dış alem ve kamu kesimi dengesi 

gibi makro dengelerin SHM bünyesinde dengede olması gerekliliğine işaret etmekte, 

Walrasgil dengenin HGD modellerinde olduğu gibi onun veri setini oluşturan SHM için 

de geçerli oluğunu göstermektedir. 

 

Burada en basit haliyle açıklanan SHM yapısı, ihtiyaç duyulan veri setine göre 

farklılaştırılabilir ve ya analiz edilecek konuya göre bazı hesaplar daha ayrıntılı olarak 

genişletilebilir. Ancak SHM’nin satır ve sütun denkliği, çift girişli muhasebe sistemine 

dayanan bir kare matris olma özelliği gibi temel özellikleri değişmez niteliktedir. Bu 

çalışmada gelir vergisi politikası değişikliklerinin ekonomiye etkisi inceleneceğinden, 

izleyen kısımda Türkiye ekonomisi için oluşturulmuş, kamu ve hane halkı hesapları 

detaylı olarak ayrıştırılmış sektörel SHM’nin yapısına değinilecektir.  
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5.2.2 Türkiye için SHM Oluşturulması 

 

Sosyal hesaplar matrisi oluşturmanın başlangıç noktası genişletilmiş girdi-çıktı 

tabloları olarak düşünülebilir. SHM, girdi-çıktı tablolarından farklı olarak devletin, hane 

halklarının ve ekonomideki diğer birimlerin gelir ve gider anlamındaki bilgilerini 

içermektedir. Dolayısıyla SHM, genişletilmiş girdi-çıktı tablosundan temelde, 

ekonomideki birimler arası her türlü gelir akımlarını ayrıntılı olarak göstermesi yönüyle 

farklılık göstermektedir (Pyatt, 1999). Bu nedenle girdi-çıktı tablolarına dayanıyor olsa 

da SHM oluşturmak için daha başka birçok veriye ihtiyaç duyulmaktadır. SHM, 

ekonominin ne kadar ayrıntılı olarak incelenmek istendiğine ve kurulacak olan modelin 

özelliklerine bağlı olarak hazırlanmaktadır. Bu anlamda SHM gereksinim duyulan 

verilerin de erişilebilirliğine bağlı olarak istenildiği ölçüde genişletilebilir. Böylece 

SHM ile incelenen bölgenin sadece ekonomik değil sosyo-ekonomik bilgilerine de 

ulaşılmaktadır. 

 

Bu çalışmada önceki bölümde açıklanan HGD modeline veri seti teşkil etmesi 

amacıyla Türkiye ekonomisi için 2002 yılına ait SHM oluşturulmuştur. SHM’nin 

toplulaştırılmış şematik yapısı Tablo 5.2’de gösterilmiştir. Buradan da görüldüğü gibi 

SHM, Tablo 5.1’de gösterilen temel SHM yapısına uygun olarak üretim faaliyetleri, 

ürünler, faktörler, ekonomik birimler, birikim ve dış alem bloklarından oluşmaktadır. 

Üretim faaliyetleri ve ürünler blokları, Tablo 5.3’te gösterilmiş olan 15 alt sektöre 

ayrıştırılmıştır. Faktörler bloğu emek ve sermayeden, ekonomik birimler bloğu ise hane 

halkı bloğu ve devlet hesabından meydana gelmiştir. Hane halkı bloğu ilk olarak kent 

ve kır yerleşik olmak üzere iki gruba, her grup da % 20’lik gelir gruplarına göre kendi 

içinde 5 gruba bölünerek toplamda 10 gruba ayrıştırılmıştır. Dolayısıyla oluşturulan 

sosyal hesaplar matrisinde toplam 45 hesap bulunmaktadır. 
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Tablo 5.2 Toplulaştırılmış SHM Şematik Görünümü 

  
Üretim 

Faaliyetleri 
Ürünler Đşgücü Sermaye Hane Halkı Devlet Birikim Dış Alem Toplam 

Üretim 

Faaliyetleri 
  

Yurtiçi 

Satışlar 
                    Đhracat 

Toplam 

Satışlar 

Ürünler Ara Girdiler             
Özel 

Tüketim 

Kamu 

Tüketimi 
Yatırımlar     

Yurtiçi 

Toplam 

Talep 

Đşgücü Ücretler                 Đşgücü Geliri 

Sermaye 
Sermaye 

Geliri 
                

Sermaye 

Geliri 

Hane Halkı         Ücretler 
Sermaye 

Geliri 
  Transferler   

Net Faktör 

Gelirleri 

Hane Halkı 

Gelirleri 

Devlet 
Dolaylı 

Vergiler 

Đthalat 

Vergileri 
    

Doğrudan 

Vergiler 
      

Kamu 

Gelirleri 

Birikim             
Özel 

Tasarruf 

Kamu 

Tasarrufu 
  Dış Kaynak 

Toplam 

Tasarruflar 

Dış Alem     Đthalat             
Döviz 

Harcamaları 

Toplam 
Toplam 

Maliyetler 
Toplam Arz 

Đşgücü 

Maliyeti 

Sermaye 

Maliyeti 

Hane Halkı 

Harcamaları 

Kamu 

Harcamaları 

Toplam 

Yatırımlar 

Döviz 

Gelirleri 
  

Kaynak: Karadağ & Westaway, 1999a, s. 20; Telli, 2004, s. 18; Erten, 2009, s. 99’dan yararlanılarak geliştirilmiştir. 
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Tablo 5.2’den de görüldüğü gibi SHM’nin, satır ve sütunlarında aynı hesapları içeren, 

her bir hesabın gelirinin başka bir hesabın harcamasını oluşturduğu, satır ve sütun 

toplamları birbirine eşit bir kare matris olması gerekmektedir. SHM hücrelerindeki 

değerler 2002 yılı cari fiyatlar cinsinden belirtilmiştir. Dolayısıyla bu değerler herhangi 

bir ürünün değerini göstermekteyse miktar × fiyat olarak ifade edilmektedir. 

 

Daha önce belirtildiği gibi üretim, SHM’nin en önemli birimi olarak 

belirtilebilir. Dolayısıyla sektörel ara girdi bağlantılarını, katma değer ödemelerini ve 

sektörel harcamaları oldukça ayrıntılı olarak gösteren girdi-çıktı tabloları, SHM 

oluşturulmasının temel noktası olarak belirtilebilir. Bu nedenle bu çalışmadaki SHM, 

TÜĐK tarafından açıklanan en güncel girdi-çıktı tablosu olan 2002 yılı girdi-çıktı 

tablosu ve girdi-çıktı tablosu formatında hazırlanan 2002 yılı vergi matrisi temel 

alınarak hazırlanmıştır.  

 

SHM oluşturulurken girdi-çıktı tablosu ve vergi matrisi yanında başka 

istatistiklere de ihtiyaç duyulmuştur. SHM’ye kamu kesimini tutarlı biçimde girebilmek 

amacıyla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve DPT tarafından yayınlanan Kamu 

Kesimi Genel Dengesi (KKGD) ve bütçe istatistiklerinden, dış dengenin tutarlılığının 

sağlanması amacıyla TCMB tarafından yayınlanan ödemeler dengesi istatistiklerinden, 

TÜĐK’ten edinilen ithalat vergisinin sektörel dağılım istatistiklerinden ve milli gelir 

hesaplarından faydalanılmıştır. Ayrıca hane halkının 10 farklı alt gruba ayrıştırabilmesi 

için yine TUĐK tarafından yayınlanan 2002 yılı hane halkı gelir dağılımı anketleri ve 

hane halkı tüketim harcamaları anketleri kullanılmıştır. 

 

Öncelikle kullanılacak olan girdi-çıktı tablosunun yapısı ile oluşturulmak istenen 

SHM yapısının birbirine uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla 59 ürün grubundan 

oluşan girdi-çıktı tablosu, 15 ürün grubuna toplulaştırılmıştır. Bu toplulaştırma aynı 

şekilde vergi matrisinde de yapılmıştır. Tablo 5.3’te girdi-çıktı matrisi ve net vergi 

matrisindeki hangi sektörlerin bu çalışmada oluşturulan SHM’de hangi sektör adı 

altında toplulaştırıldığı görülmektedir. 
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Tablo 5.3 Türkiye Girdi-Çıktı Tablosundaki Toplulaştırılan Sektörler 
2002 yılı Girdi-Çıktı 
tablosundaki sektör kodu 

Oluşturulan SHM’deki sektör adı 

1 – 3 1. Tarım 
4 – 8 2.  Madencilik 
9-10 3.  Gıda Đçecek ve Tütün Ürünleri Đmalatı 
11-13 4.  Tekstil Ürünleri 
14-16, 30 5.  Ağaç Sanayi 
17-20 6.  Yakıt ve Metal olmayan Ürünler Sanayi 
21-22 7.  Metal Sanayi 
23-29, 31 8.  Makine ve Teçhizat Đmalatı 
32-33 9.  Elektrik, Gaz, Su 
34 10. Đnşaat 
38 11. Oteller ve Lokantalar 
39-43 12. Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetleri 
52, 55 13. Kamu Hizmetleri 
50, 53-54 14. AR-GE, Eğitim ve Sağlık işleri 
35-37, 44-49, 51, 56-59 15. Diğer hizmetler 

 

Bütün akımların tanımlarının açık bir şekilde belirtilebilmesini sağlamak 

amacıyla üretim faaliyetleri bloğu, ürünler bloğu ve hane halkı bloğu Tablo 5.2’de 

toplulaştırılmış olarak gösterilmiştir. Đlgili tabloda gösterilen SHM’de dolu olan 

hücrelerinin ne anlama geldiği devam eden kısımda sütunlar boyunca sırasıyla 

açıklanmaktadır.   

 

5.2.2.1 Üretim Faaliyetleri Hesabı 
 

Bu çalışmada oluşturulan SHM’deki üretim faaliyetleri sütunu, Tablo 5.3’te 

belirtilen 15 sektörlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla Tablo 5.2’deki üretim faaliyetleri 

sütunu ile üretim faaliyetleri satırının kesiştiği hücre, bu çalışmada hazırlanan SHM’de 

15×15 boyutunda bir matrisi ifade etmektedir. Üretim faaliyetleri sütunu, yurtiçinde 

üretim yapan sektörlerin üretim sürecinde katlandıkları maliyetleri göstermekte, satırı 

ise ilgili üretimin hangi piyasalara arz edildiğini göstermektedir. 

 

SHM’de hangi hücrelerde hangi değerlerin bulunması gerektiği Tablo 5.2’de 

gösterilmektedir. SHM’de üretim faaliyetleri sütunu boyunca ilerlendiğinde (bu 

çalışmada oluşturulan SHM’de sütunda 1-15 numaralı hesaplar), üretim faaliyetleri 

sütunu ve ürünler satırının kesiştiği yerde bulunan “ara girdiler” (bkz. Tablo 5.2) 

hücresi, SHM’de 15 üretim sektörü ve 15 ürünün bulunduğu 15×15 boyutunda bir ara 
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mal kullanım matrisini ifade etmektedir. Tablo 5.2’de “ara girdiler” olarak ifade edilen 

bu matris, bu çalışmada oluşturulan SHM’nin satırında 16-30, sütununda 1-15 numaralı 

hesaplar arasında görülmekte ve sütunda yer alan sektörün üretimini yapabilmesi için 

satırda yer alan üründen kullanılması gereken ara mal miktarlarını göstermektedir. 

SHM’nin bu kısmı, toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosundaki ürünler satırı ve sütununun 

kesiştiği yerde bulunan ara kullanımlar matrisinden elde edilmiştir.  

 

Üretim faaliyetleri sütunu ile işgücü satırının kesiştiği yerde bulunan “ücretler” 

matrisi yatay bir vektör olup SHM’de satırda 31, sütunda 1-15 numaralı hesaplar 

arasında bulunmaktadır. Bu kısım her bir üretim sektörünün üretimini gerçekleştirmek 

için işgücüne yapması gereken ödeme miktarını göstermektedir ve toplulaştırılmış girdi-

çıktı tablosundaki “çalışanlara yapılan ödemeler” satırından alınmıştır. Aynı sütun ile 

Sermaye satırının kesiştiği yerde bulunan “sermaye geliri”, SHM’de satırda 32, sütunda 

1-15 numaralı hesaplar arasında bulunmakta ve her bir üretim sektörünün üretimini 

gerçekleştirebilmek için sermayeye yaptığı ödemeyi göstermektedir. SHM’deki bu 

kısım, toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosundaki “işletme artığı” satırından alınmıştır.  

 

SHM’de üretim faaliyetleri sütunu ile devlet satırının kesiştiği yerde görülen 

“dolaylı vergiler”, (SHM’de 43 numaralı satır ve 1-15 numaralı sütun) ilgili sektörce 

ödenen dolaylı vergileri içermektedir. Bu nedenle bu kısım, toplulaştırılmış girdi-çıktı 

tablosundaki “ürün üzerindeki net vergiler” satırının girilmesiyle oluşturulmuştur. 

Ancak SHM’deki “dolaylı vergiler” hücresi satış vergilerini içermekte fakat ithalat 

vergilerini içermemektedir. Bu nedenle TÜĐK tarafından yayınlanan 2002 yılı net vergi 

matrisindeki “nihai kullanımlar” vergileri de, TÜĐK’ten edinilen 2002 yılı sektörel 

ithalat vergileri çıkartılarak bu kısma eklenmiştir. Böylelikle bu çalışmada oluşturulan 

SHM’de üretim faaliyetleri sütunu boyunca dolu olan hücrelerde yer alan değerlerin 

nasıl elde edildiği açıklanmıştır.  
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5.2.2.2 Ürünler Hesabı 
 

Bu çalışmada hazırlanan SHM’de ürünler hesabı Tablo 5.3’teki 15 sektörden 

oluşmaktadır. Ürünler sütunu ile üretim faaliyetleri satırının kesiştiği yerde bulunan 

“yurtiçi satışlar”, yalnızca köşegeninde rakamlar bulunan, satır ve sütunları aynı 

sektörlerden oluşan 15×15 boyutundaki bir kare matristen oluşmaktadır (SHM’de 

satırda 1-15 sütunda 16-30 numaralı hesaplar).  

 

Ürünler sütunu yurtiçi piyasaya yapılan mal ve hizmet arzının kaynağını 

ayrıştırmakta, satırı ise ilgili mal ve hizmetlerin talep kaynaklarını göstermektedir. Buna 

göre ekonomideki toplam arz yurtiçi satışlar ve ithalattan oluşmakta, bu arz da üretim 

faaliyeti sırasında ara mal olarak kullanılmakta, özel tüketim, kamu tüketimi ve yatırım 

harcaması olarak talep edilmektedir.  

 

SHM satır ve sütun toplamları birbirine eşit bir kare matris olduğu için üretim 

faaliyetleri sütununun sonundaki “toplam maliyetler” rakamı, aynı hesabın satırı 

sonundaki “toplam satışlar” rakamına eşit olmaktadır. Bu durumda “yurtiçi satışlar” 

matrisi, ilgili sektördeki “toplam satışlar” rakamından “ihracat” rakamının 

çıkartılmasıyla bulunabilir.  

 

Ürünler sütunundaki “ithalat vergileri” (SHM’de satırda 43 sütunda 16-30 

numaralı hesaplar) ilgili sektördeki ithalat vergisini ifade etmekte olup TÜĐK’ten, 

“ithalat” rakamları ise ilgili sektörün ithalatının parasal değerini ifade etmekte olup 

(satırda 44 sütunda 16-30 numaralı hesaplar) toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosundaki 

“ithalat” satırından alınmıştır.  

 

5.2.2.3 Üretim Faktörleri Hesabı 
 

SHM’nin faktörler hesabı sektörler tarafından ödenen üretim faktörü 

ödemelerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla SHM’de işgücü ve sermaye 

sütunları ile hane halkı satırının kesiştiği hücreler sırasıyla, üretim faaliyetleri 
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sütununun işgücü hesabına ve sermaye hesabına yaptığı brüt ödemelerin sektörel 

toplamından oluşmaktadır.  

 

Bu çalışmadaki SHM, daha önce belirtildiği gibi 10 farklı hane halkı 

gurubundan oluşmaktadır. Bu nedenle işgücü sütunu ve hane halkı satırının kesiştiği 

hücredeki “ücretler” (satırda 33-43, sütunda 31 numaralı hesap), 10×1 boyutunda bir 

vektörü ifade etmektedir. Aynı durum sermaye sütunu ile hane halkı satırının kesiştiği 

“sermaye geliri” (satırda 33-43, sütunda 32 numaralı hesap) için de geçerlidir. 

 

Ücret ve sermaye faktör gelirleri, TÜĐK tarafından yayımlanan 2002 yılı hane 

halkı gelir dağılımı anketi kullanılarak 10 farklı hane halkı gurubuna ayrıştırılmıştır. 

Bunun için hane halkı gelir anketinden ilgili hane halkı gruplarının ücret gelirlerinden 

ne oranda pay aldığı hesaplanmış, SHM’de sektörlerin işgücüne yaptığı ödemelerin 

toplamı bu oranlar doğrultusunda hane halkı gruplarına dağıtılmıştır. Benzer yöntemle 

sermaye gelirleri hane halkı gelir anketlerinden yararlanılarak hane halkı gruplarına 

dağıtılmıştır.  

 

5.2.2.4 Hane Halkı Hesabı 
 

Hane halkı sütunu, hane halkı gruplarının gelirlerini hangi alanlara harcadığını 

göstermekte, satırı ise bu gelirin hangi kaynaklardan geldiğini göstermektedir. Buna 

göre hane halkı grupları gelirlerini tüketim harcaması yapmakta, gelir vergisi ödemekte 

ve tasarruf etmekte kullanmaktadır. Bu kalemler Tablo 5.2’de sırasıyla “özel tüketim”, 

“doğrudan vergiler” ve “özel tasarruflar” olarak gösterilmektedir. Hane halkı gelirlerini 

ise daha önce açıklanan “ücretler” ve “sermaye geliri” ile devlet hesabı açıklanırken 

değinilecek olan “transferler” dış alem hesabı anlatılırken bahsedilecek olan “net faktör 

gelirleri” oluşturmaktadır.  

 

Hane halkı sütunda bulunan “özel tüketim” (satırda 16-30, sütunda 33-42 

numaralı hesaplar), hane halkı sütunu ile ürünler satırının kesiştiği yerde 

bulunduğundan 15×10 boyutunda bir matristir. SHM’deki “özel tüketim”, hane halkı 
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gruplarına ayrıştırılmadan önce, ilk olarak toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosunun nihai 

kullanımlar kısmındaki “hane halkı tüketim harcaması” hesabından alınmıştır. Ancak 

SHM’deki hane halkı hesabının satır sütun denkliğinin tutturulabilmesi için vergileri de 

içermesi gerekmektedir. Bu nedenle 15×1 boyutunda vektör olan “özel tüketim” 

rakamına net vergi matrisindeki “hane halkının nihai tüketim harcaması” vektörü 

eklenmiştir. Sonrasında TÜĐK tarafından yayımlanan 2002 yılı Hane Halkı Tüketim 

Harcamaları Anketi kullanılarak “özel tüketim” vektörü 10 hane halkı grubuna 

ayrıştırılarak 15×10 boyutundaki “özel tüketim” matrisi elde edilmiştir. Bunun için 

tüketim harcamaları anketi kullanılarak ilgili hane halkı gruplarının ilgili sektördeki özel 

tüketimin ne karalık kısmını gerçekleştirdiği oransal olarak hesaplanmış, bu oranlar 

SHM’deki her bir sektör için özel tüketimin hane halkı grupları arasında 

ayrıştırılmasında kullanılmıştır. 

 

Hane halkı sütunu ile devlet satırının kesiştiği yerde bulunan “doğrudan 

vergiler” (satırda 43 sütunda 33-42 numaralı hesap), 2002 yılı KKGD ve bütçe 

istatistiklerinden derlenmiş olup bütçedeki doğrudan vergilerin yanı sıra devlete yapılan 

sosyal güvenlik prim ödemelerini de kapsamaktadır. Bu hesaplardan oluşturulan 

“doğrudan vergiler” rakamı, hane halkı gelir dağılımı anketi kullanılarak 10 hane halkı 

grubuna ayrıştırılmıştır.  

 

Hane halkı sütunundaki son kalem olan “özel tasarruflar” (satırda 44, sütunda 

33-42 numaralı hesap), hane halkları tasarruflarını ifade etmektedir ve SHM içinde 

RAS32 yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan rakamın hane halkı tüketim 

anketlerinden elde edilen tasarruf eğilimi rakamıyla tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Yine hane halkı gelir dağılımı anketleri kullanılarak “özel tasarruf” rakamı 10 hane 

halkı grubuna ayrıştırılmıştır.  

 

 

 

                                                
32 RAS (Row and Column Sum) yöntemi SHM satır ve sütun toplamlarının birbirine eşit olması gerekliği 
ilkesinden yararlanarak bilinmeyen hücre değerinin tahmininde kullanılmaktadır.   
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5.2.2.5 Devlet Hesabı  
 

Devlet sütunu kamu kesiminin gelirinin hangi alanlarda kullanıldığını 

göstermekte, satırı ise kamu geliri kaynaklarını göstermektedir. Buna göre kamu kesimi 

gelirini tüketim harcaması yapmakta, hane halkı gruplarına transfer ödemesi 

gerçekleştirmekte ve tasarruf etmekte kullanmaktadır. Kamu kesimi bu geliri, dolaylı 

vergilerden, ithalat vergilerinden ve doğrudan vergilerden elde etmektedir.  

 

Devlet sütunu ile ürünler satırının kesiştiği yerde bulunan “kamu tüketimi” 

(satırda 16-30, sütunda 43 numaralı hesap), toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosundan elde 

edilmiş 15×1 boyutunda bir vektördür. Kamu tüketimine “özel tüketim” rakamlarında 

olduğu gibi net vergi matrisinden ilgili hesabın nihai harcama vergileri vektörü 

eklenmiştir.  

 

Devlet sütunu ile hane halkı satırının kesiştiği yerde bulunan “transferler” 

(satırda 33-42, sütunda 43 numaralı hesap) rakamı, bütçe hesaplarından sosyal güvenlik 

ödemelerini ve hane halklarına yapılan diğer transferleri içeren hane halklarına transfer 

kaleminden oluşmaktadır. Bu çalışmada kullanılan HGD modelinde faizi de içeren 

ayrıntılı bir finansal kesim bulunmadığından devletin borçlanmadığı, bu nedenle de faiz 

giderinin olmadığı varsayılmıştır. Dolayısıyla transfer ödemleri içinde yer alan faiz 

ödemleri SHM oluşturulurken ihmal edilmiştir. Transfer ödemeleri rakamı, hane halkı 

gelir dağılımı anketine göre hane halkı gruplarına ayrıştırılmıştır.  

 

Devlet sütunu ile birikim satırının kesiştiği yerde bulunan “kamu tasarrufu”, 

devletin yatırımlarını finanse edecek şekilde oluşturulmuştur. KKGD ve bütçe 

hesaplarına göre bu rakam negatif olmaktadır. Ancak bu çalışmada kullanılan HGD 

modelinde daha önce belirtildiği gibi finans sektörü bulunmadığından devletin 

borçlanmadığı varsayılarak kamu yatırımlarını finanse edecek kadar tasarruf ettiği 

varsayılmıştır. Bunun için toplam yatırımlar içinde devlet yatırımlarının payı bulunmuş 

ve devlet bütçesinin bu rakam kadar fazla verdiği varsayılmıştır.  
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5.2.2.6 Birikim Hesabı  
 

Bu çalışmada oluşturulan SHM’nin birikim hesabında devlet ve özel kesim 

şeklinde bir ayrıma gidilmemiştir. Birikim sütunu ekonomideki toplam tasarrufun 

kullanımını göstermekte, satırı ise bu tasarrufun kaynaklarını göstermektedir. Buna göre 

ekonomideki toplam tasarruflar hane halkı gruplarının özel tasarrufundan, kamu 

kesiminin tasarrufundan ve yurtdışı tasarruftan kaynaklanmaktadır. Bu tasarruf yatırım 

harcaması olarak kullanılmaktadır.  

 

Birikim sütunu ile ürünler satırının kesiştiği yerde “yatırımlar” (satırda 16-30, 

sütunda 44) bulunmaktadır. Bu kısım toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosundaki “gayri safi 

sermaye oluşumu” rakamına net vergi matrisinden elde edilen aynı hesabın vergileri 

eklenerek oluşturulmuştur. 

 

5.2.2.7 Dış Alem Hesabı 
 

Dış alem sütunu, yurtdışı ekonomilerden gelen gelirlerin kaynaklarını, satırı ise 

yurtdışı ekonomilere yapılan harcamaları göstermektedir. Buna göre ekonomideki 

toplam döviz gelirleri ihracat, net faktör gelirleri ve yabancı tasarruflardan 

kaynaklanmakta, döviz giderleri ise ithalat harcamalarından kaynaklanmaktadır.  

 

Dış alem sütunu ile üretim faaliyetleri satırının kesiştiği yerde bulunan “ihracat” 

(satırda 1-15, sütunda 45 numaralı hesap), toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosundan 

alınmıştır. Türkiye 2002 yılı net vergi matrisinde ihracat teşvikleri oldukça düşük 

olduğundan ihmal edilmiş ve toplulaştırılmış girdi-çıktı tablosundan alınan ihracat 

rakamlarına eklenerek ayrıca gösterilmemiştir.  

 

Bu sütunda bulunan “net faktör gelirleri” (satırda 33-42, sütunda 45 numaralı 

hesap), dış ticaret istatistiklerinden edinilmiş, sonrasında hane halkı gelir anketine göre 

hane halkı gruplarına ayrıştırılmıştır. Bu rakam yurtdışından gelen işçi gelirlerinin yanı 

sıra firmaların net döviz transferlerini de içermektedir.  
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SHM’de yer alan son rakam olan “dış kaynak” rakamı ise ticaret açığını 

dengelemek amacıyla RAS yöntemiyle bulunmuştur. Bu rakam ülkeye gelen yurtdışı 

tasarruflar ya da yabancı kaynak olarak düşünülebilir. Böylece SHM’nin yapısı ve 

Türkiye için 2002 yılına ait SHM’nin nasıl oluşturulduğu ana hatlarıyla özetlenmiştir.  

 

Daha önce belirtildiği gibi SHM, HGD modellerinin temel veri kaynağını 

oluşturmaktadır. SHM, tüm piyasalarda dengenin olduğu durumu nümerik olarak ortaya 

koymaktadır. Böylece HGD modellerinin kalibre edilebilmesi için temel bir dayanak 

noktası oluşturmaktadır. Đzleyen kısımda, önceki bölümde ortaya konan HGD modelinin 

kalibrasyon aşamaları açıklanacaktır. 

 

5.3 Modelin Kalibrasyonu 

 

Bu çalışmada kullanılan HGD modeline dayanarak gelir vergisi politikası 

değişikliklerinin analiz edilebilmesi için öncelikle modelin kalibre edilmesi 

gerekmektedir. Kalibrasyon süreci, model denklemlerindeki parametrelerin değerlerinin 

belirlenmesini içermektedir. Modelin temel veri seti olan SHM’de (tüm SHM’lerde 

olduğu gibi) satır ve sütunların toplamları birbirine denk, diğer bir ifadeyle tüm 

piyasalar dengede olmaktadır. Dolayısıyla SHM Walrasgil bir genel denge durumunu 

ifade etmektedir. SHM’de gözlemlenen bu denge durumuna gözlemlenen denge ya da 

baz yılı dengesi (benchmark equilibrium) denilmektedir.  

 

HGD modelleri baz yılı dengesine kalibre edilmek durumundadırlar. Bir başka 

deyişle modeldeki parametreler modelin ilk çözümünde yine baz yılı dengesini verecek 

şekilde belirlenmek durumundadır. Bu sayede HGD modeli ekonomiyi ilgili yıl için 

doğru bir şekilde ortaya koyacak, uygulanacak simülasyonlar için hazır hale gelecektir. 

Modelin ilk çözümü sonucu baz yılı dengesine ulaşılmasının ardından, inceleme konusu 

politika değişikliklerinin gerektirdiği şekilde modeldeki parametre değerleri tekrar 

belirlenerek model yeniden çözdürülecektir. Bu çözüm sonucu ulaşılan dengeye yeni 

denge (counterfactual equilibrium) denilmektedir. Baz yılı dengesi ve yeni dengenin 
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karşılaştırılması yoluyla ilgili politika değişikliğinin etkileri analiz edilmiş olacaktır. Bu 

sebeple kalibrasyon prosedürü HGD modellerinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Kalibrasyon sürecinde modeldeki tüm fiyatlar ithalat ve diğer dolaylı vergileri 

içermeyecek şekilde 1 rakamına kalibre edilmiştir. Miktarlar ise SHM’de yer alan 

değerlere kalibre edilmiştir. SHM yardımıyla bulunamayacak olan parametre ya da 

değerler ise literatürden edinilmiştir. Aşağıda modelin üretim, tüketim ve dış alem 

sektörlerindeki temel parametrelerin oluşturulan SHM’ye göre kalibre edilme süreci 

açıklanmaktadır. 

 

5.3.1 Üretim Sektörü 

 

Modelin üretim sektörünün kalibrasyonunda, üretim fonksiyonu 

parametrelerinin değerleri hesaplanacaktır. Modeldeki katma değer (VA), önceki 

bölümde açıklandığı gibi Cobb-Douglas üretim fonksiyonuna dayanmaktadır. Buna 

göre katma değer üretimi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

 

(5.8)   ��� � ��� ! ��"# ! �$��%"#                        
 � 1,2, … , 15.  
 

Buradan kar maksimizasyonu için birinci sıra koşulu aşağıdaki yazılabilir: 

 

(5.9)  �� ! �� � ,��� ! 9� ! ���               
 � 1,2, … , 15. 
 

Yukarıdaki denklem düzenlendiğinde α aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

 

9� � �� ! ��,��� ! ���                                    
 � 1,2, … , 15. 
  

Yukarıdaki α parametresinin değeri hesaplandıktan sonra teknoloji katsayısı değeri (AD) 

denklem 5.8’den aşağıdaki gibi bulunmaktadır: 
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��� � ��� ��"# ! �$��%"#                              
 � 1,2, … , 15. 
 

Burada üretim fonksiyonu parametrelerini hesaplamak için ihtiyaç duyulan 

yurtiçi katma değer miktarı (VA) ve ücretler oluşturulan SHM’den elde edilebilir. 

Ancak işgücü başına düşen ortalama ücret (WA), ekonomideki işgücü (L) ve sermaye 

(K) stoku gibi veriler SHM matrisinden edinilememektedir. 2002 yılı itibariyle Türkiye 

ekonomisindeki sermaye stokunun ve işgücünün sektörel dağılımı Saygılı, Cihan ve 

Yurtoğlu (2005)’ten edinilmiştir. Böylece SHM’den işgücüne yapılan ödemelerin 

işgücü sayısına bölünmesiyle ortalama ücret haddi bulunmuş, işgücü sayısı ve sermaye 

stoku miktarının ilgili denklemlerde yerine konmasıyla yukarıda gösterilen hesaplama 

yöntemi ile parametrelerin değerleri elde edilmiştir.  

 

5.3.2 Talep Sektörü 

 

Modelde kullanılan talep denklemleri Cobb-Douglas fayda fonksiyonundan 

türetilmiştir. Denklem 5.10’da her bir h hane halkı grubu için fayda fonksiyonu 

gösterilmektedir. Buna göre fayda maksimizasyonu için birinci sıra koşulundan i malına 

olan h hane halkı gurubunun talebi denklem 5.11’de belirtilmektedir.  

 

(5.10)                              T< � U(A3�<)V#W
�*

�+�
                  K � 1,2, … ,10 

 

(5.11)   A3�< ! ,� � \�< ! �1 . 	QR<� ! :;< ! �1 . /K<� 

 

Yukarıdaki denklemde ilgili hane halkı grubunun ilgi sektörden yaptığı tüketim 

talebi (CD) SHM’de yer almaktadır. Ayrıca hane halklarının marjinal tasarruf meyli 

(mps) ve gelir vergisi oranları (th) SHM’den hesaplanabilir. Dolayısıyla buradan her bir 

hane halkı grubu ve sektör için β parametresi, CD0i
h SHM’deki h hane halkı grubunun i 
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sektöründen tüketim harcaması ve YH0h h hane halkı grubunun SHM’deki geliri olmak 

üzere aşağıdaki gibi bulunmaktadır. 

 

\�< � A30�<�1 . 	QR< � ! :;0< ! �1 . /K<� 

 

Modelde kullanılan girdi-çıktı teknik katsayıları, gelir vergisi, ithalat vergisi, 

dolaylı vergi oranları ve benzeri parametreler SHM’den basitçe ilgili büyüklüklerin 

birbirlerine oranı alınarak hesaplanmıştır.  

 

5.3.3 Dış Alem Sektörü 

 

Modelin açıklandığı bölümde de belirtildiği gibi bu çalışmada oluşturulan HGD 

modelinde yurtiçinde üretilen mallar ve ithal edilen mallar tam ikame olarak 

varsayılmamış, bunun yerine Armington varsayımı kullanılmıştır. Buna göre ithal ve 

yurtiçi üretim malları arasındaki tercihi belirten Armington fonksiyonu aşağıdaki gibi 

ifade edilmektedir: 

 

(5.12)   �� � ��̂ ! _`� ! G�%a#  1  �1 . `�� ! ��b�%a#c%�/a#
 

 

Buradan maliyeti minimize eden birinci sıra koşulu 

 

 G���b� �  e,3�,G� ! `�1 . `�f
��ja#

 

 

şeklinde belirtilmektedir. Yukarıdaki ifadeden δ aşağıdaki gibi bulunabilir: 

 

�� � `�1 . `�  �  ,G�,3� ! � G���b� ��ja#
 

 



135 
 

`� � ��1 1 �� 
 

Yukarıdaki ifadelerdeki fiyatlar (PM ve PD) 1 olarak belirlenmiştir. Đthalat (M) 

ve yurtiçi satışlar (XXD) ise SHM matrisinden elde edilebilir. Ancak bu durumda ρi 

parametresinin her bir i sektörü için değerinin SHM’den hesaplanması mümkün 

olmamaktadır. Bu sebeple ilgili parametre Karadağ (1997)’den edinilmiştir. Yukarıda 

her bir i sektörü için δi hesaplandıktan sonra Ai
C, denklem 5.12’den aşağıdaki gibi 

bulunmaktadır. 

 

��̂ � ��
_`� ! G�%a#  1  �1 . `�� ! ��b� %a#c%�/a#  

 

Modelde yurtiçi üretimin ihracat ve yurtiçi satış arasındaki dağılımı aşağıdaki 

CET fonksiyonu ile belirlenmiştir:  

 

(5.13)    ��� � ��o ! pq� ! F�r#  1  �1 . q�� ! ��b� r#s�/r#
 

 

Bu fonksiyondaki �� parametresinin her bir i sektörü için değeri dışsal olarak Karadağ 

(1997)’den alınmıştır. CET fonksiyonunda yurtiçi üretimin kazancını maksimize eden 

birinci sıra koşulu aşağıdaki gibi olmaktadır: 

 

F���b� �  e,F�,3� ! 1 . q�q� f
�r#%�

 

 

Buradan γ aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

 

q� � 1
1 1  ,3�,F� !  e F�����b�fr#%� 
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Sonraki aşamada denklem 5.13’ten Ai
T aşağıdaki bulunmaktadır: 

 

��o � ���
pq�� ! F�r#  1  �1 . q�� ! ��b�r#s�/r# 

 

Böylece kalibrasyon prosedürü tamamlanmış olmaktadır. Kalibrasyon 

prosedürünün tamamlanmasıyla, oluşturulan HGD modeli vergi politikası analizleri için 

hazır hale gelmiştir. Bu çalışmada gelir vergisi politikası değişikliklerinin etkileri 

incelenecektir. Bu amaçla HGD modelinde gelir vergisi oranları düşürülecek bunun 

karşılığında denk bütçe koşulunu sağlayabilmek amacıyla dolaylı vergi oranları 

arttırılacaktır. Ayrıca ekonominin alternatif senaryolar altında nasıl etkilendiğini analiz 

edebilmek amacıyla gelir vergisi indirimleri karşılığında transfer harcamaları veya 

devlet tüketim harcamaları düşürülecek ve böylesi bir durumda hane halklarının refah 

seviyelerindeki ve diğer ekonomik göstergelerdeki değişimler analiz edilecektir.  

 

5.4 Sonuç 

 

HGD modellerinin temel veri setini SHM oluşturmaktadır. SHM satır ve sütun 

toplamlarının birbirine eşit olmasına ve tüm ekonomiyi içermesine bağlı olarak 

Walrasgil genel denge sistemini ifade etmektedir. Dolayısıyla HGD modelinin kalibre 

edildiği SHM, genel denge analizinin baz yılı dengesini ifade etmektedir.  

 

Çalışmanın bu bölümünde SHM tanıtılmış ve temel yapısı açıklanmıştır. Vergi 

politikası değişikliklerini analiz etmek amacıyla kurulan HGD modelinin baz yılı 

dengesi veri setini elde etmek üzere Türkiye için SHM oluşturulmuş, yapısı ve matrisi 

oluşturma yöntemi açıklanmıştır. Ayrıca HGD modelinin baz yılı çözümünün 

oluşturulan SHM dengesini vermesi için modeldeki parametrelerin nasıl kalibre edildiği 

ve kalibrasyon denklemleri açıklanmıştır.  
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ALTINCI BÖLÜM 

6 POLĐTĐKA DEĞĐŞĐKLĐĞĐ SĐMÜLASYON SONUÇLARI 

 

6.1 Giriş  

 

Bu bölümde Türkiye’de 1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yıllarda 

gerçekleştirilen gelir vergisi indirimlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi 

dördüncü bölümde açıklanan HGD modeli yardımıyla analiz edilecektir. Đkinci bölümde 

bahsedildiği üzere Türkiye’de uygulanmakta olan gelir vergisi politikaları, 1998, 1999, 

2005 ve 2006 yıllarında değişikliğe uğramıştır. 1998 yıllında gelir vergisi matrah 

dilimleri bir dilim azaltılmış, geriye kalan matrah dilimlerindeki vergi oranları da 

düşürülmüştür. 1999 yılında tüm matrah dilimlerinden alınan gelir vergisi oranlarında 

indirime gidilmiştir. Böylece gelir vergisi indirimleri tüm hane halkı gruplarını 

etkileyecek şekilde gerçekleştirilmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında yapılan değişiklikle 

matrah dilimi sayısı düşürülürken orta kesimden alınan gelir vergisi oranlarında küçük 

de olsa artışa gidilmiştir. Dolayısıyla bu yıllarda yapılan vergi politikası değişiklikleri 

üst gelir grubu hane halkı gruplarında gelir vergisi indirimi sağlarken orta gelir grubu 

hane halklarında küçük de olsa gelir vergisi artışına neden olmuştur.  

 

Bu gelişmeler ışığında bu çalışmada 1998 ile 1999 yılları gelir vergisi politika 

değişiklikleri ve 2005 ile 2006 yılları gelir vergisi politika değişiklikleri olmak üzere iki 

temel durum analiz edilecektir. Bunlardan 1998 ile 1999 yılları gelir politikası 

değişikliklerinde tüm hane halklarından belirli oranlarda gelir vergisi indirimi 

yapılırken, 2005 ile 2006 yılları gelir politikası değişikliklerinde yalnızca gelir düzeyi 

yüksek hane halklarında indirim yapılmış, orta düzey hane halklarında ise artışa 

gidilmiştir. Bu çalışmada gelir vergisi politikası değişiklikleri Shoven & Whalley 

(1977) çalışmasında olduğu gibi denk bütçe varsayımı üzerinden analiz edilmiştir. Bu 

nedenle her temel durumda gelir vergisi indirimine bağlı olarak gerçekleşen bütçe 

açığını kapatmak için dolaylı vergilerin arttırılması, devlet harcamalarının düşürülmesi, 
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transfer harcamalarının kısılması ve artan oranlı gelir vergisi tarifesi yerine düz oranlı 

gelir vergisi tarifesi uygulanması şeklinde dört farklı senaryo kurgulanmıştır. Türkiye 

ekonomisi için ilk senaryonun gerçeğe en yakın senaryo olduğu söylenebilir.  

 

Gelir vergisi indirimlerinin Türkiye ekonomisine etkisini analiz etmek amacıyla 

öncelikle HGD modelinin baz yılı çözümü (benchmark equilibrium) elde edilecek ve 

sonrasında ilgili senaryo değişikliklerine göre model tekrar çözülerek yeni denge 

(counterfactual equilibrium) bulunacaktır. Baz yılı dengesi ile politika değişiklikleri 

sonucu elde edilen yeni dengenin karşılaştırılması yoluyla temel makro değişkenler, 

göreceli fiyatlar, sektörlerin üretim düzeyleri, hane halklarının gelir dağılımı ve refah 

düzeylerindeki değişimler analiz edilecektir. Temel makro değişkenlerden GSYĐH, 

ücret haddi, hane halklarınca gerçekleştirilen toplam özel tüketim, tasarruf ve yatırım 

ele alınacaktır. Gelir dağılımı harcanabilir gelir üzerinden, refah ise ileride açıklanacak 

olan telafi edici sapma (CV) indeksi ile eşdeğer sapma (EV) indeksi yardımıyla 

incelenecektir. 

 

Bu bölümde öncelikle Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından bu yana 

uygulanan gelir vergisi politikası değişikliklerine değinilecek ve bu değişiklikler bu 

çalışmada geliştirilen HGD modeli üzerinden analiz edilecektir. Sonrasında bu 

bağlamda uygulanacak olan simülasyonlar açıklanacak ve simülasyonların üretim 

sektörleri, gelir dağılımı, refah seviyeleri ve makro değişkenler üzerindeki etkileri 

üstünde durulacaktır.  

 

6.2 Uygulanacak Politika Değişiklikleri ve Senaryo Tanımlamaları  

 

Türkiye’de gelir vergisi tarifesi, ikinci bölümde daha ayrıntılı olarak belirtildiği 

gibi 1990’lı yılların sonlarından bu yana birçok kez değişikliğe uğramıştır. Bu 

değişiklikler genel olarak gelir vergisi oranlarında indirimler yapılması ve matrah dilimi 

sayısının düşürülmesi şeklinde özetlenebilir. Ücret kazançları üzerinden alınan gelir 

vergisi 1998 yılında % 55 ile % 25 arasında değişen 7 matrah dilimi üzerinden 
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alınmakta iken 1999 yılında matrah dilimi sayısı 6’ya, 2005 yılında 5’e 2006 yılında ise 

4’e indirilmiştir33. Son haliyle GVK’ya göre 4 adet olan gelir vergisi matrahı 

dilimlerinden sırasıyla % 15, % 20, % 27 ve % 35 oranlarında vergi alınmaktadır. 

Ancak yine GVK’da belirtilen birçok muafiyet, istisna ve indirimler nedeniyle 

ekonomideki efektif gelir vergisi oranları kanuni oranlardan daha düşük olmaktadır. 

Tablo 6.1’de bu çalışmada oluşturulan HGD modelindeki hane halklarının gelirleri 

üzerinden alınan vergi oranları bulunmaktadır. Tablolardan da görüldüğü üzere 

modeldeki vergi oranları çeşitli muafiyet ve istisnalar nedeniyle kanuni oranlardan daha 

düşük olmaktadır. Efektif vergi oranlarının hesaplanmasında hane halkı bütçe 

anketlerinden, vergi istatistiklerinden, ulusal hesaplardan, kamu kesimi genel 

dengesinden (KKGD) ve bütçe hesaplarından faydalanılmıştır. 

 

Tablo 6.1 Hane Halkı Gruplarının Efektif Gelir Vergisi Oranları (%) 
Gelir Düzeyine Göre Sıralı 
Hane Halkı Grupları 

Kent Yerleşik  
Hane Halkı 

Kır Yerleşik  
Hane Halkı 

1. Grup (en fakir) 6 6 

2. Grup 9.8 7 

3. Grup 9.9 7.2 

4. Grup 10.8 9.4 

5. Grup (en zengin) 16.9 13 

 

Gelir vergisi oranlarında yapılan indirimler 1998 yılının ikinci yarısı ve 1999 

yılında tüm gelir vergisi matrah dilimlerini kapsamakta iken 2005 ve 2006 yıllarında 

yapılan indirimler yalnızca matrah dilimi sayısının azaltılmasıyla sınırlı kalmıştır. Vergi 

matrahı dilimleri azalırken yüksek gelir vergisi ödeyen üst gelir grubu hane halkları 

daha alt vergi matrahı dilimine düşerek vergi indirimine tabi olmakta ancak daha alt 

matrah dilimlerine tabi olan hane halklarının ödedikleri gelir vergisi oranlarında bir 

değişiklik olmamaktadır. Ayrıca 2006 yılında gelir vergisinde yapılan değişiklikle, daha 

önce belirtildiği gibi dilim sayısı azaltılarak 4’e düşürülmüş, ancak 3. ve 4. matrah 

dilimindeki oranlar sırasıyla 2 ve 5 puan arttırılmıştır. Dolayısıyla 2005 yılında en üst 

matrah dilimi olan 5. dilime tabi olan üst gelir grubu hane halklarının 2006 yılında 

                                                
33 Buradaki analizlere konu olan gelir vergisi reformları hakkında ayrıntılı bilgi, ikinci bölüm içinde 
2.3.2.1 Gelir ve Kurumlar Vergilerindeki Reformlar başlığı altında verilmiştir.  
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ödedikleri gelir vergisinde bir azalma olmazken 2005 yılında bir alt matrah dilimi olan 

4. dilime tabi olan hane halklarının ödedikleri gelir vergisi oranı arttırılmıştır. Benzer 

şekilde 3. Matrah dilimine tabi olan hane halklarının ödediği gelir vergisi oranı da 

arttırılmıştır. Sonuç olarak 2006 yılında uygulanan yeni gelir vergisi sistemiyle orta 

gelir grubu hane halklarının gelir vergisi oranlarında önceki yıla göre artış yapıldığı 

söylenebilir. 

 

Bu çalışmada gelir vergisi indirimlerinin ekonomi ve hane halklarının refah 

düzeyleri üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla 1998-1999 yılları gelir vergisi 

politikası değişiklikleri ve 2005-2006 yılları gelir vergisi politikası değişiklikleri olmak 

üzere iki temel durum ortaya konmuştur. Bunlarda 1998-1999 yılları politika 

değişikliklerine göre gelir vergisinde tüm hane halkları için çeşitli oranlarda vergi 

indirimleri yapılmış, 2005-2006 yılları politika değişikliğine göre ise vergi indirimi 

özellikle zengin hane halklarının ödedikleri gelir vergisi oranlarında yapılmış, orta gelir 

grubunun ödediği gelir vergisi oranı ise arttırılmıştır. 

 

Tablo 6.2 1998-1999 ve 2005-2006 Yılları Gelir Vergisi Đndirim Oranları (%) 

Gelir Düzeyine Göre Sıralı 
Hane Halkı Grupları 

1998-1999 2005-2006 

Kent Kır Kent Kır 

1. Grup (en fakir) -25 -25 0 0 

2. Grup -22 -25 0 0 

3. Grup -20 -22 5 4 

4. Grup -25 -20 -5 -5 

5. Grup (en zengin) -30 -25 -30 -25 

 

Türkiye’de 1998-1999 yıllarında yapılan ve tüm gelir vergisi matrah dilimlerini 

kapsayan indirimlere göre bu çalışmada kullanılan HGD modelinde kentte ikamet eden 

hane halkı gurubunun en düşük gelir grubundan % 25, sonrakilerden sırasıyla % 22, % 

20, % 25 ve en yüksek gelir grubundan % 30 olacak şekilde vergi oranlarında 

indirimlere gidilmiştir. Kırda ikamet eden hane halkı grubunda da en düşük gelir 

grubundan en yükseğe doğru sırasıyla % 25, % 25, % 22, % 20 ve % 25 oranında gelir 

vergisi oranları düşürülmüştür (bkz. Tablo 6.2). 1998-1999 yıllarındaki gelir vergisi 
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politika değişikliğini yansıtan durumda uygulanan gelir vergisi indirim oranları hane 

halkı gelir anketleri ve kanuni indirimler dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

2005-2006 yılları arasında uygulanan gelir vergisi politikası değişikliğinde ise, 

kent yerleşik hane halklarından 3. gelir grubuna ait hane halklarının ödediği gelir vergisi 

oranı  % 5 arttırılmış, daha yüksek gelir grubundakilerin gelir vergisi oranları ise 

sırasıyla % 5 ve % 30 oranında azaltılmıştır. Benzer şekilde kır yerleşik hane 

haklılarından 3. gelir grubuna ait hane halklarının ödediği gelir vergisi oranı % 4 

arttırılmış, daha yüksek gelir grubuna mensup hane halklarının gelir vergisi oranları ise 

sırasıyla % 5 ve % 25 oranlarında düşürülmüştür. Tablo 6.2’de gösterilen 1998-1999 

vergi değişikliği ile 2005-2006 yılları vergi değişikliği modele ayrı simülasyonlar olarak 

uygulanmıştır. Bir başka ifadeyle aynı baz yılın üzerine kümülatif olmayan iki ayrı 

simülasyon uygulanmıştır.  

 

Vergi politikası değişikliklerinin statik HGD modelleri yardımıyla analiz 

edildiği çalışmalardaki senaryolar, genellikle bütçe dengesinde farklılık yaratmayacak 

şekilde kurgulanmaktadır. Buna göre vergi indirimi karşılığında azalan vergi gelirine 

tekabül edecek şekilde başka bir vergi türünde artış ya da devlet harcamalarında azalış 

yapılmakta böylece kamu gelir ve gider dengesinde bir değişikliğe izin 

verilmemektedir. Bu çalışmada yapılan gelir vergisi indirimleri sonucunda bütçe 

gelirlerinde gerçekleşen azalışlar dolaylı vergi oranlarının arttırılması, devlet 

harcamalarının kısılması ve transfer harcamalarının azaltılması şeklinde kurgulanan üç 

farklı yolla telafi edilerek kamu gelir gider dengesi korunmuştur. Vergi geliri 

azalışlarının telafi edildiği bu üç farklı yol sırasıyla analiz edilen vergi politikası 

değişikliğinin 1., 2. ve 3. senaryoları olarak belirtilecektir. Buna göre senaryo 1, Tablo 

6.2’de belirtilen 1998-1999 yıllarındaki ve 2005-2006 yıllarındaki gelir vergisi indirimi 

sonucu gerçekleşen kamu vergi geliri azalışının dolaylı vergi oranlarındaki artışlarla, 

senaryo 2, kamu harcaması azalışıyla, senaryo 3 ise transfer harcamaları azalışıyla telafi 

edildiği senaryoları belirtmektedir. Bunlardan senaryo 1, Türkiye’de uygulanan duruma 

en yakın senaryo olmaktadır. Daha önce ikinci bölümde belirtildiği gibi Türkiye’de 

1990’lı yılların başından itibaren toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı 
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doğrudan vergilere oranla artış göstermektedir. Diğer senaryolar ise gelir vergisi 

oranlarındaki indirim sonucu gerçekleşen kamu kesimi vergi hasılatı düşüşünün 

alternatif yollarla finanse edildiği durumları gösteren simülasyonlardır. Đlgili 

senaryolarda sırasıyla dolaylı vergi oranlarındaki artışlar ile kamu harcamalarındaki ve 

transfer ödemelerindeki azalışlar içsel olarak modellenmiştir. Böylece gelir vergisi 

indirimi sonucu gerekli olan dolaylı vergi oranı artışı, transfer ya da kamu harcaması 

azalışı model tarafından belirlenebilir. 1998-1999 gelir vergisi indirimi ve 2005-2006 

gelir vergisi indirimi sonucu gerçekleşecek vergi geliri kayıplarının nasıl telafi 

edileceğini belirten senaryoların tanımları Tablo 6.3’te görülmektedir. 

 

Tablo 6.3 Senaryo Tanımları34 

Senaryolar Gelir Vergisi Azalışının Telafi Yöntemi 

1 Dolaylı vergi oranlarının arttırılması 

2 Kamu harcamalarının kısılması 

3 Transfer harcamalarının düşürülmesi 

4 Senaryo 3’ten farklı olarak düz oranlı gelir vergisi uygulanması 

 

Literatürde tartışılan konulardan biri de artan oranlı gelir vergisi yerine düz 

oranlı gelir vergisi kullanılmasıdır (Ventura, 1999; Jacobs vd., 2010). Buna göre yüksek 

gelir grubu hane halklarından daha yüksek oranda, düşük gelir grubu hane halklarından 

ise daha düşük oranda gelir vergisi alınması yerine tüm hane halkı gruplarından aynı 

oranda gelir vergisi alınmaktadır. Bu çalışmada bu durum senaryo 4 yardımıyla analiz 

edilecektir. Senaryo 4, ilgili senaryodaki gelir vergisi indirimi sonucu gerçekleşen vergi 

geliri kaybının dolaylı vergilerle telafi edildiği durumda elde edilen gelir vergisi 

hasılatını değiştirmeyecek şekilde tüm hane halkları için tek bir gelir vergisi oranının 

uygulanması durumunu analiz etmektedir. Bu senaryoda gelir vergisi oranı tüm hane 

halkları için tek olacak şekilde modelde içselleştirilmiş, ilgili senaryodaki gelir vergisi 

hasılatını sağlayacak şekilde model tarafından hesaplanması sağlanmıştır. Buna göre 

1998-1999 yıllarındaki vergi politikası değişikliğinin analiz edildiği kısımda senaryo 4, 

Tablo 6.2’de belirtilen 1998-1999 sütunundaki gelir vergisi indirimi sonucu gerçekleşen 

                                                
34 Tabloda gösterilen Senaryo 1, Türkiye’de uygulanmış olan vergi politikası değişikliğine en yakın 
durumu göstermektedir. Diğer senaryolar ise gelir vergisi indirimi sonucu gerçekleşen kamu kesimi vergi 
hasılatı düşüşünün alternatif yollarla finanse edildiği durumları gösteren simülasyonlardır.  
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gelir vergisi hasılatının, tüm hane halklarına tek bir gelir vergisi oranı uygulayarak 

tahsil edilmesi durumunu belirtmektedir. Bu senaryoda gelir vergisi indirimi sonucu 

gerçekleşen kamu vergi geliri azalışı dolaylı vergi oranı artışıyla telafi edilmektedir.  

 

Bu çalışmada gelir vergisi politikası değişiklikleri, 1998-1999 ve 2005-2006 

yıllarında yapılan vergi politikası değişiklikleri olarak senaryo 1’den senaryo 4’e kadar 

toplam sekiz senaryoyla incelenecektir. Vergi indirimlerinin sektörlerin üretim ve fiyat, 

hane halklarının gelir dağılımı ve refah düzeyi üzerindeki etkilerinin yanı sıra makro 

değişkenler üzerindeki sonuçları da analiz edilecektir.  

 

6.3 1998-1999 Gelir Vergisi Politikası Değişiklilerinin Analizi  

 

Yukarıda açıklandığı gibi gelir vergisi indirimleri temel olarak 1998-1999 ve 

2005-2006 yıllarında yapılan gelir vergisi politikası değişiklikleri üzerinden analiz 

edilmiştir. 1998-1999 yılları arasında yapılan gelir vergisi politikası değişikliği tüm 

hane halkı gruplarının gelir vergisi oranlarını indirmiştir. Öte yandan 2005-2006 yılları 

arasındaki gelir vergisi politikası değişikliğinde ise sonuçta yüksek gelir grubu hane 

halklarının ödediği gelir vergisi oranlarında indirim olmuş, orta düzey gelir elde eden 

hane halklarının ödediği gelir vergisi oranlarında ise artış olmuştur. Bu kısımda 1999 ve 

1998 yıllarında yapılan gelir vergisi oranı indirimlerinin bu çalışmada inşa edilen HGD 

modeli yardımıyla analizi yapılmıştır. Bu bağlamda ilgili gelir vergisi indirimlerinin 

üretim sektörleri, hane halklarının gelir dağılımı ve refahı ve ekonomideki makro 

değişkenler üzerindeki etkileri analiz edilecektir.  

 

6.3.1 Üretim Sektörleri Üzerindeki Etkisi 

 

1998-1999 vergi politikası değişikliğinin üretici fiyatları üzerindeki etkisi Tablo 

6.4’te gösterilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi senaryo 1, yapılan gelir vergisi indirimi 

sonucu gerçekleşen kamu vergi geliri azalışının dolaylı vergi oranı artışları ile telafi 

edildiği durumu, senaryo 2 kamu tüketim harcamalarının kısılmasıyla telafi edildiği 
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durumu, senaryo 3 transfer ödemelerinin azaltılmasıyla telafi edildiği durumu 

yansıtmaktadır. senaryo 4’te ise kamu vergi geliri azalışını dolaylı vergi oranları artışı 

ile telafi edildiği durumda tüm hane halkları için tek bir vergi oranı uygulanması 

durumu analiz edilmektedir.  

 

Tablo 6.4 1998-1999 Đndirimlerinin Üretici Fiyatlarına Etkisi (Baz Yılı Dengesi =1) 

Sektörler Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Tarım 0,989 0,962 0,997 0,987 

Madencilik 0,998 0,998 1,000 0,998 

Gıda Đçecek ve Tütün  0,994 1,013 0,987 0,986 

Tekstil Ürünleri 1,005 0,992 0,998 1,004 

Ağaç Sanayi 1,007 0,986 0,999 1,006 

Yakıt ve Metal olmayan Ürünler 0,997 1,018 1,002 0,998 

Metal Sanayi 1,006 0,991 1,000 1,006 

Makine ve Teçhizat 1,005 0,991 1,000 1,005 

Elektrik, Gaz, Su 0,996 0,999 0,993 0,992 

Đnşaat 0,999 0,991 1,002 1,000 

Oteller ve Lokantalar 0,998 0,980 0,996 0,995 

Ulaştırma ve Haberleşme 0,998 1,006 1,001 0,998 

Kamu Hizmetleri 0,992 0,906 0,998 0,990 

AR-GE, Eğitim ve Sağlık 0,990 0,906 0,998 0,989 

Diğer hizmetler 0,996 1,004 1,001 0,996 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Gelir vergisi indirimlerinin tüm hane halklarını kapsadığı ve bu indirimin dolaylı 

vergi artışıyla telafi edildiği senaryo 1 sonuçlarına göre üretim sektörlerindeki nispi 

fiyatlar % 1,1 ile % 0,1 arasında değişim göstermiştir (bkz. Tablo 6.4). Bu senaryoda 

üretim sektörlerindeki en yüksek nispi fiyat değişimini % 1,1 ve % 1 azalışla sırasıyla 

tarım ile AR-GE, eğitim ve sağlık sektörleri göstermiştir. Gelir vergisi indirimlerinin 

kamu vergi gelirinde yol açtığı azalışın dolaylı vergi artışlarıyla telafi edilmesi ileride 

değinileceği gibi ekonomideki ortalama ücret haddinde belirgin bir düşüşe neden 

olmuştur. Bu durum emek yoğun olan tarım sektöründe üretim maliyetlerini düşürmüş 
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ancak dolaylı vergi artışı sonucu maliyet düşürücü bu etkinin fiyatlar üzerine yansıması 

sınırlı kalmıştır. Benzer bir durum AR-GE, Eğitim ve Sağlık sektörü için de geçerlidir.  

 

Gelir vergisi indirimlerine bağlı kamu vergi geliri azalışının kamu 

harcamalarının kısılmasıyla telafi edildiği senaryo 2 sonuçlarına göre üretim 

sektörlerindeki en yüksek nispi fiyat değişimleri % 9,4 azalışla kamu hizmetleri sektörü 

ile AR-GE, eğitim ve sağlık sektöründe görülmektedir. Kamu kesimi toplam tüketim 

harcamasının % 90’ı bu iki sektöre yapılmaktadır. Dolayısıyla kamu harcamalarındaki 

düşüş, bu sektörlerde ciddi talep azalışına neden olmaktadır. Yine senaryo 2 sonuçlarına 

göre tarım sektörü nispi üretim fiyatı belirgin biçimde (% 3,8 oranında) düşmüştür. Bu 

durum emek yoğun üretim yapan tarım sektörünün ücret düşüşleri sonucu üretim 

maliyetlerinin düşmesinden kaynaklanmaktadır. Kamu kesimi tüketim harcamalarının 

kısılması ekonomideki istihdamı olumsuz etkileyerek ortalama ücret haddini düşürmüş 

buna bağlı olarak tarım sektöründeki üretim maliyetleri ve bunun sonucunda tarım 

sektörü nispi üretim fiyatı düşmüştür. 

 

Gelir vergisi indirimleri sonucu kamu vergi geliri azalışının transfer 

ödemelerindeki düşüşle telafi edildiği durumda (senaryo 3) çoğu üretim sektöründeki 

nispi fiyatlarda değişimler olduğu görülmüştür. En belirgin nispi fiyat değişimi % 1,3 

ile gıda, içecek ve tütün sektöründe gerçekleşmiştir. Bu durum toplam talepteki belirgin 

düşüşün sonucu olabilir. Đlgili sektörün düşük gelir grubu hane halklarının toplam 

tüketimi içindeki payı göreceli olarak yüksek olmaktadır. Bu hane halkları devletin 

transfer ödemelerinden en yüksek payı alan hane halkları olduğundan gelir vergisi 

indirimi sonucu bu durumdan en çok etkilenen hane halkları da bu düşük gelir grubu 

hane halkları olmaktadır. Dolayısıyla transfer ödemelerinin kısılması sonucu gıda, 

içecek ve tütün ürünleri sektörü talebinde düşüş meydana geldiği, bu durumun da nispi 

fiyatlara yansımış olduğu söylenebilir. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi senaryo 4, artan oranlı gelir vergisi yerine düz 

oranlı gelir vergisi kullanılması durumunu yansıtmaktadır. Buna göre senaryo 1’deki 

durumda elde edilen gelir vergisi hasılatını sağlayacak şekilde tüm hane halkları için tek 
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bir gelir vergisi oranı (düz oranlı gelir vergisi) uygulanması durumu analiz edilmiştir. 

Đlgili gelir vergisi oranı model tarafından % 8,9 oranında hesaplanmıştır35. Bu durumda 

üretim sektörlerindeki fiyat değişimleri bir önceki senaryoya göre daha az olmakla 

beraber tarım, gıda, içecek ve tütün gibi gelir seviyesi düşük hane halklarının 

yoğunlukta tercih ettiği sektörlerde nispi fiyat düşüşleri daha belirgin olmuştur. Bunun 

en temel sebebi olarak düz oranlı gelir vergisi uygulaması sonucu gelir seviyesi düşük 

hane halklarının vergi ödemelerinin artması ve buna bağlı olarak düşük gelir grubu hane 

halklarının yoğunlukla talep ettiği ilgili sektörlerin taleplerinin senaryo 1’e kıyasla daha 

çok düşmesi belirtilebilir.  

 

Gelir vergisi indirimleri sonucunda sektörlerin nispi üretici fiyatlarında 

değişiklikler olduğu gibi üretim miktarlarında da değişiklikler gerçekleşmiştir. 1998-

1999 yılları arasında yapılan gelir vergisi indirimleri sonucu sektörlerin üretim 

düzeylerinde meydana gelen yüzde değişimler Tablo 6.5’te gösterilmiştir. Buna göre 

senaryo 1 sonucunda sektörlerin üretim miktarlarında farklı oranlarda değişimler 

gözlemlenmiştir. Daha önce belirtildiği gibi senaryo 1 sonucunda tarım ile AR-GE, 

eğitim ve sağlık sektörlerindeki nispi üretim fiyatları sırasıyla %1,1 ve % 1 oranında 

düşüş göstermiştir. Beklenildiği gibi fiyat düşüşüne bağlı olarak artan talep sonucu ilgili 

sektörlerde üretim sırasıyla % 0,27 ve % 0,18 oranında artış göstermiştir. Senaryo 1 

sonucunda Tablo 6.5’ten görüldüğü gibi tekstil ürünleri, ağaç sanayi, metal sanayi ve 

makine ve teçhizat sektörlerinin üretiminde sırasıyla % 1, % 0,62, % 0,61 ve % 0,53 

oranlarında düşüş gözlemlenmiştir. Bu düşüşler ilgili sektörlerde sırasıyla % 0,5, % 0,7, 

% 0,6 ve % 0,5 oranındaki nispi üretim fiyatı artışları sonucu gerçekleşen talep 

düşüşlerinden kaynaklanmaktadır.  

 

 

 

 

 

                                                
35 Baz yılı dengesinde elde edilen gelir vergisi hasılatını tutturacak şekilde tüm hane halkları için tek bir 
gelir vergisi oranı uygulanması durumunda bu oran HGD modeli tarafından % 12,1 olarak 
hesaplanmaktadır. 
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Tablo 6.5 1998-1999 Đndirimleri Sonucu Sektörlerin Üretim Düzeyindeki 
Değişimler (%) 

Sektörler Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Tarım 0,27 3,21 -0,67 -0,14 

Madencilik 0,13 0,68 0,05 0,16 

Gıda Đçecek ve Tütün  -0,05 0,19 -0,05 -0,09 

Tekstil Ürünleri -1,00 2,35 0,02 -0,98 

Ağaç Sanayi -0,62 2,15 0,20 -0,51 

Yakıt ve Metal olmayan Ürünler -0,01 0,01 0,00 0,00 

Metal Sanayi -0,61 2,05 0,26 -0,48 

Makine ve Teçhizat -0,53 1,78 0,25 -0,40 

Elektrik, Gaz, Su -0,09 0,32 -0,06 -0,12 

Đnşaat 0,03 2,38 0,52 0,29 

Oteller ve Lokantalar -0,01 3,68 0,10 0,12 

Ulaştırma ve Haberleşme 0,05 0,74 0,05 0,09 

Kamu Hizmetleri 0,03 -17,08 -0,02 0,01 

AR-GE, Eğitim ve Sağlık 0,18 -9,04 0,07 0,23 

Diğer hizmetler 0,13 0,75 0,06 0,17 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Senaryo 2’de gelir vergisi hasılatındaki düşüş kamu harcamalarının kısılmasıyla 

telafi edildiğinden bu senaryoda en yüksek üretim düşüşü beklenildiği üzere kamu 

hizmetleri sektörü ile AR-GE, eğitim ve sağlık sektöründe görülmüştür. Bu iki sektöre 

yapılan kamu kesimi harcamasının toplam kamu harcamaları içinde oldukça önemli bir 

paya sahip olması nedeniyle kamu harcamalarındaki düşüş sonucu bu sektörlerde ciddi 

bir talep azalışı gerçekleşmiştir. Bu da ilgili sektörlerdeki üretimin düşmesine neden 

olmuştur. Senaryo 2 gereğince gelir vergisi oranlarındaki indirimin yarattığı bütçe 

açığının kamu kesimi tüketim harcamalarının kısılmasıyla telafi edilmesi sonucu ücret 

haddelerinde düşüş görülmüştür. Bu düşüş sonucu emek yoğun sektör olan tarım 

sektörünün üretim maliyetleri düşmüş ve bunun sonucunda beklenildiği üzere 

sektördeki üretim % 3,21 oranında artış göstermiştir. Oteller ve lokantalar sektöründe de 

ücret haddindeki düşüşe bağlı olarak nispi üretim fiyatı % 2 oranında düşmüş, bunun 
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sonucunda hane halklarının talep artışına bağlı olarak sektördeki üretim % 3,68 

oranında artış göstermiştir.  

 

Senaryo 3 sonucu en fazla üretim düşüşü % 0,67’lik azalışla tarım sektöründe, 

en fazla üretim artışı ise % 0,52 düzeyindeki artışla inşaat sektöründe görülmüştür. 

Tarım sektöründeki üretim düşüşü, ilgili sektöre yönelik toplam talepteki belirgin 

düşüşle açıklanabilir. Ayrıca tarım sektörünün nispi üretim fiyatında % 0,3’lük düşüş 

gerçekleşmiştir (bkz. Tablo 6.4). Đnşaat sektöründeki üretim artışı da ilgili sektördeki 

toplam talep artışına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Senaryo 3 sonucunda hane halklarının 

tasarrufu ve buna bağlı olarak ekonomideki toplam tasarruf artmıştır. Tasarruf artışı 

toplam yatırımları, bu da yatırım harcamaları içinde en yüksek paya sahip olan inşaat 

sektörünün talebini arttırmıştır.  

 

Senaryo 1’deki durumda, artan oranlı gelir vergisi yerine düz oranlı gelir vergisi 

kullanılması durumunu yansıtan senaryo 4 sonuçları, senaryo 1 ile paralellik 

göstermektedir. Senaryo 1’de de tekstil ürünleri, ağaç sanayi, metal sanayi ve makine ve 

teçhizat sektörlerinin üretiminde düşüş olmuş ancak bu düşüşler senaryo 4’e göre daha 

fazla oranda gerçekleşmiştir. Senaryo 4’te tarım sektöründe üretim % 0,14 oranında 

azalmıştır. Bu sonuç tarım sektöründeki üretimin senaryo 1’e göre % 0,4 oranında 

azaldığını göstermektedir. Bu durum artan oranlı gelir vergisi yerine düz oranlı gelir 

vergisi uygulanması nedeniyle tarım sektöründen yüksek miktarda talep eden alt gelir 

grubu hane halklarının harcanabilir gelirlerinde düşüş olması ve buna bağlı olarak ilgili 

sektördeki talebin azalmasıyla açıklanabilir. Bunun yanında senaryo 4 sonuçlarına göre 

% 0,29 oranındaki artış ile inşaat sektörü en yüksek üretim artışı kaydeden sektör 

durumundadır. Bu durum düz oranlı gelir vergisi uygulanması sonucu marjinal tasarruf 

meyli yüksek olan hane halkı gruplarının daha fazla kullanılabilir gelir elde etmesiyle 

açıklanabilir. Düz oranlı gelir vergisi uygulanması durumunda marjinal tasarruf meyli 

yüksek olan üst gelir grubu hane halkları artan oranlı gelir vergisi uygulamasına göre 

daha çok tasarruf edecek, böylece ekonomideki toplam tasarrufları ve yatırımları 

arttıracaklardır. Yatırım harcamaları artışı sonucu yatırım harcamalarından en yüksek 
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payı alan inşaat sektörünün talebi artacak, buna bağlı olarak da bu sektörün üretimi 

artacaktır. 

 

6.3.2 Gelir Dağılımı ve Refah Üzerindeki Etkisi 

 

Gelir vergisi indirimi politikalarının etkileri, hane halklarının gelir dağılımı ve 

refah düzeyleri üzerinden de analiz edilebilir. Bunun için her bir hane halkı grubunun 

gelirindeki ve refah düzeyindeki değişimin irdelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla bu 

kısımda 1998-1999 yıllarında yapılan gelir vergisi indirimleri sonucu hane halkı 

gruplarının reel harcanabilir gelirlerindeki ve refah düzeylerindeki değişim 

incelenmiştir. 

 

Tablo 6.6 1998-1999 Đndirimleri Sonucu Harcanabilir Gelir Düzeyi Değişimleri 
(%) 

Gelire Göre Sıralı Hane 
Halkı Grupları 

1998-1999 Yılları Gelir Vergisi Đndirimi 

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Kent Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -1,26 -0,53 -9,92 -5,91 

2. Grup -1,30 0,29 -3,00 -2,83 

3. Grup -1,40 0,16 -3,78 -2,56 

4. Grup -0,76 1,26 -1,55 -1,79 

5. Grup (en zengin) 1,71 4,64 5,05 4,92 

Kır Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -1,82 0,70 -5,50 -6,44 

2. Grup -1,78 0,85 -2,86 -5,67 

3. Grup -1,71 0,62 -4,60 -5,21 

4. Grup -1,55 1,26 -2,64 -3,10 

5. Grup (en zengin) -0,35 3,04 1,96 0,47 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Türkiye’de 1998-1999 yıllarında yapılan gelir vergisi indirimlerinin hane halkı 

gruplarının harcanabilir gelir düzeyi üzerindeki etkileri Tablo 6.6’da görülmektedir. 

Tablo 6.6’daki değerler ilgili hane halkı grubunun harcanabilir gelir düzeyindeki baz 

yılı dengesine göre yüzde değişimi göstermektedir.  
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Tablo 6.6’dan da görüldüğü gibi 1998-1999 yılları arasında yapılan gelir vergisi 

indirimi politikaları tüm senaryolarda hane halklarının gelir dağılımını bozucu etkilerde 

bulunmuştur. Bu sonuçlar Ventura (1999), Altig vd. (2001), Heer ve Trede (2003) ve 

jacobs vd. (2010) ile paralellik göstermektedir.  

 

Burada en belirgin durum, geneli itibariyle senaryolarda hane halklarının 

harcanabilir gelirlerinin en zengin hane halkı grupları hariç düşmüş olmasıdır. Bunun 

istisnaları olarak gelir vergisi indiriminin bütçede yarattığı açığın kamu kesimi tüketim 

harcamalarının kısılmasıyla telafi edildiği senaryo 2 ile dolaylı vergi artışıyla telafi 

edildiği senaryo 1 gözlemlenmiştir. Senaryo 2’de kent yerleşik en alt gelir grubu hane 

halkı hariç tüm diğer grupların harcanabilir gelirinde artış, senaryo 1’de ise kır yerleşik 

en zengin hane halkı grubunda düşüş gerçekleşmiştir. Dolayısıyla geneli itibari ile gelir 

vergisi indirimlerinin en üst gelir hane halkı gruplarının lehine olduğu söylenebilir. 

Ancak ileride daha ayrıntılı olarak değinileceği gibi bu senaryoların tamamında milli 

gelirde düşüşler yaşanmıştır. Dolayısıyla hane halklarının genelinin harcanabilir 

gelirindeki düşüş, milli gelir azalışına da bağlı olabilir.   

 

Harcanabilir hane halkı geliri düzeyindeki en yüksek düşüş, gelir vergisi 

indirimlerinin transfer harcamalarının azaltılarak telafi edildiği senaryo 3’te, en fakir 

hane halkı grubunda görülmektedir. Bu durum ilgili hane halkı grubunun transfer 

harcamalarından en yüksek payı almasından kaynaklanmaktadır. Kır yerleşik hane halkı 

grupları arasında benzer durum senaryo 4’te görülmektedir. En alt gelir hane halkı 

grupları baz yılı dengesinde ve diğer senaryolarda en düşük gelir vergisi oranından vergi 

ödediğinden, düz oranlı gelir vergisi uygulamasının ilgili hane halkı grubunu diğer 

gruplara göre daha fazla etkilemesi beklenilen bir sonuç olmaktadır.  

 

Gelir vergisi indirimlerinin bir başka sonucu olarak Tablo 6.6’dan görüldüğü 

gibi fakir kesimin harcanabilir gelir anlamında gelir vergisi indiriminden olumsuz 

etkilendiği söylenebilir. Bu durum en belirgin olarak gelir vergisi indiriminin transfer 

harcamalarındaki düşüş ile telafi edildiği senaryo 3 ile artan oranlı gelir vergisi yerine 

düz oranlı gelir vergisinin kullanıldığı senaryo 4 sonuçlarında görülmektedir. Senaryo 
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3’te transfer ödemelerinin azaltılması, bu ödemelerden en yüksek payı alan alt gelir 

grubu hane halklarının harcanabilir gelirlerinde diğer gruplara göre daha fazla oranda 

azalışa neden olmuştur. Senaryo 4’te artan oranlı gelir vergisi yerine düz oranlı gelir 

vergisi uygulanması durumunda alt gelir grubu hane halklarının ödediği gelir vergisi 

oranı artmış, üst gelir grubu hane halklarının ödediği gelir vergisi ise azalmıştır. 

Dolayısıyla senaryo 3 ve 4’de zaten alt gelir düzeyi grubunda olan hane halkı 

guruplarının harcanabilir gelirleri daha da düşerken, üst gelir düzeyi hane halkı 

gruplarının harcanabilir gelirleri artmıştır. Ayrıca senaryo 1 sonuçlarında en yüksek 

harcanabilir gelir düşüşü kentli hane halkı grupları içinde orta gelir düzeyi hane 

halklarını temsil eden 3. grup kent yerleşik hane halklarında gözlemlenmektedir. 

 

Gelir vergisi indirimi politikalarının hane halklarının refah düzeyleri üzerindeki 

etkisinin analiz edilmesi oldukça önem taşımaktadır. Refah değişiminin ölçülmesi 

amacıyla çeşitli indeksler kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak bilineni Hicks 

(1939) tarafından geliştirilen telafi edici sapma (compensating variation) ve eşdeğer 

sapma (equivalent variation) indeksleri olarak belirtilebilir. Bu indeksler, E harcama 

fonksiyonu iken, U fayda düzeyini, P fiyat vektörünü 0 üst indisi orijinal durumu ve N 

üst indisi yeni durumu ifade etmek üzere sırasıyla aşağıdaki gibi gösterilebilir.  

A� � F�T� , ,�� . F�TS , ,�� 

F� � F�T� , ,S� . F�TS , ,S� 

Taleplerin lineer homojen olduğu varsayımı altında36 E tüketim fonksiyonunu, I 

da harcanabilir geliri, diğer bir ifadeyle hane halkı bütçesini göstermek üzere yukarıdaki 

indeksler aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

A�< � T<� . T<ST<� ! H<� 

F�< � T<� . T<ST<S ! H<S 

                                                
36 Daha önce modelin tanıtıldığı bölüm 4’te de belirtildiği üzere bu çalışmada oluşturulan HGD 
modelinde hane halklarının tüketim talepleri Cobb-Douglas fayda fonksiyonu üzerinden modellenmiştir. 

Cobb-Douglas fonksiyonu homotetik bir fonksiyon olduğundan ve ∑ \
K
 � 1 koşulu sağlandığından 
modeldeki fayda fonksiyonu 1. dereceden homojen olmaktadır. Dolayısıyla hane halklarının tüketim 
talepleri de lineer olarak homojen varsayımını sağlamaktadır.  
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Yukarıdaki formüllerden de görüldüğü üzere telafi edici sapma (CV) indeksi ile 

eşdeğer sapma (EV) indeksi arasındaki temel fark referans noktasıdır. CV yeni denge 

noktasını referans noktası olarak alırken EV ise eski denge noktasını referans noktası 

olarak almaktadır.  

 

Tablo 6.7 1998-1999 Đndirimleri Sonucu Refah Düzeyi Değişim Değerleri 

Gelire Göre Sıralı Hane  
Halkı Grupları 

1998-1999 Gelir Vergisi Đndirimleri 

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Gelire Göre Sıralı Hane Halkı Gruplarının Eşdeğer Sapma (EV) Değerleri 

Kent Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.11 -0.01 -1.21 -0.68 

2. Grup -0.19 0.13 -0.54 -0.46 

3. Grup -0.29 0.13 -0.98 -0.58 

4. Grup -0.18 0.61 -0.53 -0.55 

5. Grup (en zengin) 1.50 3.62 3.90 3.97 

Kır Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.13 0.09 -0.48 -0.54 

2. Grup -0.13 0.13 -0.24 -0.49 

3. Grup -0.18 0.13 -0.58 -0.63 

4. Grup -0.23 0.28 -0.46 -0.50 

5. Grup (en zengin) -0.01 1.06 0.71 0.29 

Gelire Göre Sıralı Hane Halkı Gruplarının Telafi Edici Sapma (CV) Değerleri 

Kent Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.11 -0.01 -1.21 -0.67 

2. Grup -0.19 0.13 -0.54 -0.46 

3. Grup -0.29 0.13 -0.98 -0.58 

4. Grup -0.18 0.60 -0.53 -0.54 

5. Grup (en zengin) 1.50 3.61 3.89 3.95 

Kır Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.13 0.09 -0.48 -0.53 

2. Grup -0.13 0.13 -0.24 -0.49 

3. Grup -0.18 0.13 -0.58 -0.63 

4. Grup -0.23 0.28 -0.45 -0.50 

5. Grup (en zengin) -0.01 1.05 0,71 0.29 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Türkiye’de 1998-1999 yıllarında yapılan gelir vergisi indirimlerine ilişkin 

senaryoların sonuçları Tablo 6.7’de özetlenmiştir. Tablo 6.7’den de görüldüğü üzere 

tüm senaryolar sonucu EV ve CV indeksleri birbirlerine paraleldir ve neredeyse aynı 
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değerleri vermişlerdir. Ayrıca Tablo 6.7’de görülen hane halkı gruplarının refah 

değişimleri, Tablo 6.6’da özetlenen hane halkı gruplarının harcanabilir gelirlerindeki 

yüzde değişimlere oldukça paralel çıkmıştır. Bu sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalar 

ile paralelik göstermektedir. (örneğin bkz. Kehoe vd., 1988; Altig, vd., 2001; Böhringer, 

vd., 2005; Toh ve Lin, 2005).  

 

Hane halklarının harcanabilir gelir değişimlerinde olduğu gibi refah 

değişimlerinde de en belirgin durum, en üst gelir grubu hane halklarını temsil eden hane 

halkı gruplarında Simülasyon 1 hariç tüm simülasyonlarda refah artışı yaşanmış 

olmasıdır. Ayrıca kır yerleşik hane halkı için senaryo 3 ve kent yerleşik hane halkı için 

senaryo 1, orta gelir düzeyi hane halkı grubunun (3. grup) en fazla refah kaybına 

uğradığı sonuçları vermektedir. 

 

Senaryo 2 sonuçlarına göre neredeyse tüm hane halkı grupları refah artışı 

yaşamaktadır. Bu durum diğer tüm senaryolardaki refah değişimi sonuçlarından farklı 

olmakla beraber hane halkı gruplarının harcanabilir gelir düzeyi değişimi sonuçlarından 

da farklılık göstermektedir.   

 

6.3.3 Makro Đktisadi Değişkenler Üzerindeki Etkisi 

 

Tablo 6.8’de, 1998-1999 yılları gelir vergisi indirimlerinin GSYĐH, ekonomideki 

ortalama ücret haddi, hane halklarının toplam reel özel tüketimi, ekonomideki toplam 

tasarruflar, toplam reel yatırımlar ve kamu kesiminin topladığı toplam gelir vergisi 

hasılatı gibi temel bazı makro değişkenlerde baz yılı dengesine göre gerçekleşen 

değişimler yüzde olarak ifade edilmiştir. 

 

1998-1999 yılları gelir vergisi indirimlerinin GSYĐH üzerindeki etkisi Tablo 

6.8’den de görüldüğü gibi negatif olmaktadır. Burada dikkat çekici durum, gelir vergisi 

indirimi sonucu gerçekleşen kamu vergi geliri kaybının kamu harcamalarının kısılarak 

telafi edildiği senaryo 2’de GSYĐH düşüşünün diğer senaryolara görece daha sınırlı 
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kalmış olmasıdır. GSYĐH’nin en fazla düşüş gösterdiği durum, gelir vergisi hasılatı 

düşüşünün dolaylı vergi artışlarıyla karşılanarak düz oranlı gelir vergisinin uygulandığı 

senaryo 4 olmaktadır. GSYĐH’deki düşüş, gelir vergisi indirimleri sonucunda azalan 

vergi hasılatını telafi etmek için uygulanan yöntemler sonucu yurtiçi üretime olan 

toplam talepteki düşüşün sonucu olabilir. Buna göre talep azalışı sonucu sektörlerin 

üretimi düşmüş ve ekonomideki toplam üretim değeri olan GSYĐH da düşüş 

göstermiştir. Vergi oranlarındaki indirim sonucu tasarruf artışlarına bağlı olarak reel 

yatırımlarda artış görülmüşse de bu artış toplam talepteki düşüşü telafi ederek GSYĐH 

artışını sağlayacak düzeyde olamamıştır. 

 

Tablo 6.8 1998-1999 Đndirimleri Sonucu Makro Değişkenlerdeki Değişimler (%) 

Makro Değişkenler 
1998-1999 Yılları Gelir Vergisi Đndirimleri 

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

GSYĐH -3,76 -1,37 -3,62 -3,87 

Ücret Haddi -4,25 -5,28 -0,35 -4,47 

Özel Tüketim 0,02 2,40 -0,15 -0,06 

Toplam Tasarruflar -0,09 1,86 0,60 0,19 

Toplam Yatırımlar -0,09 2,53 0,65 0,23 

Gelir Vergisi Hasılatı -29,03 -27,19 -28,41 -29,03 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Ücret haddi tüm senaryolarda baz yılı denge rakamına göre azalma göstermiştir. 

Bu azalma senaryo 3’te hafifken (% 0,35 oranında) senaryo 2’de oldukça belirgin bir 

biçimde (% 5,28 oranında) gerçekleşmiştir. Senaryo 2’de devletin mal ve hizmet 

talebini düşürmesi sonucu toplam talepte belirgin bir düşüş olduğu söylenebilir. Ancak 

bu talep düşüşü sonucu milli gelirdeki azalış diğer senaryolara göre oldukça az 

gerçekleşmişken ücret haddindeki azalışın diğer senaryolara göre oldukça belirgin 

olması beklenmedik bir durumdur. Devletin harcamalarını ağırlıklı olarak dış ticarete 

konu olmayan kamu hizmetleri, AR-GE, eğitim ve sağlık işleri sektöründen 

gerçekleştirmesi ve ilgili sektörlerin işgücü yoğun sektörler olması nedeniyle devletin 

talebinin düşmesi sonucu dış ticarete konu olmayan bu sektörlerin üretiminin belirgin 

derecede azaldığı bunun da ekonomideki ücret haddinin düşmesine neden olduğu 

söylenebilir.  
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Tablo 6.8’de hane halklarının toplam tüketim harcamalarını gösteren özel 

tüketim değişkeni senaryo 2 dışında baz yılı dengesi değerlerine göre düşüş 

göstermiştir. Bu durum yüksek gelir grubu hane halklarının harcanabilir gelir artışlarını 

tüketim yerine tasarrufa yönlendirmelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Gelir vergisi 

indirimi sonucu gerçekleşen vergi geliri azalışının kamu harcamalarının kısılmasıyla 

telafi edildiği senaryo 2’de, kamunun tüketim harcamasının azalması sonucu düşen 

fiyatlar nedeniyle özel tüketim artmıştır. 

 

Senaryo 1 haricindeki tüm senaryolarda toplam tasarruflar beklenildiği üzere 

artış göstermiştir. 1998-1999 gelir vergisi indirimleri ile tüm hane halklarından yapılan 

gelir vergisi indirimleri sonucunda marjinal tasarruf eğilimi yüksek olan üst gelir grubu 

hane halklarının vergi sonrası gelirleri ve buna bağlı olarak tasarruf miktarları artmış, bu 

da ekonomideki toplam tasarruf miktarını arttırmıştır. Ekonomideki toplam tasarrufların 

artması da toplam yatırımların artışına neden olmuştur. Burada incelenen 1998-1999 

gelir vergisi indirimleri tüm hane halkı gruplarını kapsadığından kamu geliri azalışının 

dolaylı vergi artışı ile telafi edildiği senaryo 1’de yüksek gelir grubu hane halklarının 

harcanabilir gelir artışı diğer senaryolara göre daha düşük kalmıştır (bkz. Tablo 6.6). Bu 

durum da tasarruf artışının diğer senaryolara kıyasla sınırlı kalmasına neden olmuştur. 

Ayrıca ilgili senaryoda GSYĐH düşüşüne bağlı olarak tasarruf miktarı düşmüş ve sonuç 

olarak tasarruflar negatif olarak gerçekleşmiştir.  

 

6.4 2005-2006 Yılları Gelir Vergisi Politikası Değişikliklerinin Analizi 

 

Türkiye’de 2005 ve 2006 yıllarında yapılan gelir vergisi politikası değişiklikleri 

sonucunda daha önce açıklandığı gibi gelir vergisi matrah dilimleri 6’dan 4’e, vergi 

oranları ise en üst dilim için % 40’dan % 35’e indirilmiştir. Ancak 2006 yılında yapılan 

gelir vergisi tarifesi değişikliği sonucu, 4. matrah diliminin tabi olduğu gelir vergisi 

oranı 2005 yılında % 30 iken 2006 yılında bu oran % 35’e çıkmıştır. Yine 2005 yılında 

3. matrah diliminin tabi olduğu gelir vergisi oranı % 25 iken 2006 yılında bu oran % 
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26’ya çıkmıştır. Bu kısımda 2005 ve 2006 yıllarında yapılan gelir vergisi oranı 

değişikliklerinin bu çalışmada oluşturulan HGD modeli yardımıyla analizi yapılmıştır. 

Buna göre ilgili gelir vergisi değişikliklerinin üretim sektörleri, hane halklarının gelir 

dağılımı ve refahı ve ekonomideki makro değişkenler üzerindeki etkisi analiz 

edilecektir.  

 

6.4.1 Üretim Sektörleri Üzerindeki Etkisi 

 

Türkiye’de gerçekleştirilen 2005-2006 gelir vergisi politikası değişikliğinin 

üretici fiyatları üzerindeki etkisi Tablo 6.9’da görülmektedir. Buna göre gelir vergisi 

indirimlerinin dolaylı vergi artışıyla telafi edildiği senaryo 1 sonuçlarına göre üretim 

sektörlerindeki en yüksek nispi fiyat değişimi % 0,9 azalış ile tarım sektöründe 

olmuştur. Đleride değinileceği gibi senaryo 1 sonucunda ücret haddinde düşüş meydana 

gelmiştir (bkz. Tablo 6.13). Bu düşüş daha önce belirtildiği gibi emek yoğun üretim 

yapan Tarım sektörünün nispi üretici fiyatlarının düşmesine neden olmuştur.  

 

Gelir vergisi indirimlerine bağlı kamu vergi geliri azalışının kamu 

harcamalarının kısılmasıyla telafi edildiği senaryo 2 sonuçlarına göre üretim 

sektörlerindeki en yüksek nispi fiyat değişimi % 6,3 azalışla kamu hizmetleri ve AR-GE 

ile eğitim ve sağlık sektörlerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca tarım sektörünün nispi üretim 

fiyatı % 2,7 oranında düşmüştür. Bu düşüşler 1998-1999 yılları arasında yapılan vergi 

indirimlerinin analiz edildiği kısımdaki senaryo 2 ile paralellik göstermekle birlikte 

daha küçük oranlarda gerçekleşmiştir. Bu durum ileride değinileceği gibi 2005-2006 

yılları arasında yapılan vergi indirimleri sonucu gerçekleşen vergi hasılatı azalışının 

1998-1999 yılları arasında yapılan vergi indirimleri sonucu gerçekleşen vergi hasılatı 

azalışına göre daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.  
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Tablo 6.9 2005-2006 Đndirimlerinin Üretici Fiyatlarına Etkisi (Baz Dengesi = 1) 

Sektörler Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Tarım 0,991 0,973 0,997 0,990 

Madencilik 0,999 0,998 1,000 0,999 

Gıda Đçecek ve Tütün  0,992 1,004 0,986 0,987 

Tekstil Ürünleri 1,003 0,994 0,998 1,002 

Ağaç Sanayi 1,004 0,991 0,999 1,004 

Yakıt ve Metal olmayan Ürünler 0,998 1,013 1,002 0,999 

Metal Sanayi 1,004 0,994 1,000 1,004 

Makine ve Teçhizat 1,003 0,994 1,000 1,003 

Elektrik, Gaz, Su 0,994 0,997 0,992 0,993 

Đnşaat 1,000 0,995 1,002 1,000 

Oteller ve Lokantalar 0,997 0,985 0,996 0,996 

Ulaştırma ve Haberleşme 0,998 1,004 1,000 0,999 

Kamu Hizmetleri 0,994 0,937 0,998 0,993 

AR-GE, Eğitim ve Sağlık 0,993 0,937 0,998 0,992 

Diğer hizmetler 0,997 1,003 1,001 0,998 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Gelir vergisi indirimi sonucu gerçekleşen kamu vergi geliri azalışının transfer 

ödemelerindeki azalışla telafi edildiği durumda (senaryo 3) çoğu üretim sektöründeki 

nispi fiyatlarda değişimler olduğu görülmektedir. Bu değişimler 1998-1999 yılları 

arasında yapılan vergi indirimlerinin incelendiği kısımdaki senaryo 3’dekilerle aynı 

yönde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla senaryo 3 için 1998-1999 ile 2005-2006 yılları 

arasında yapılan vergi indirimlerinin üretici nispi fiyatları üzerindeki etkisinin birbirine 

oldukça yakın gerçekleştiği söylenebilir.  

 

Daha önce de belirtildiği gibi senaryo 4, artan oranlı gelir vergisi yerine düz 

oranlı gelir vergisi kullanılması durumunu yansıtmaktadır. Buna göre senaryo 1’deki 

durumda elde edilen gelir vergisi hasılatını sağlayacak şekilde tüm hane halkları için tek 

bir gelir vergisi oranı uygulanması durumu analiz edilecektir. Đlgili gelir vergisi oranı 
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model tarafından % 10 olarak hesaplanmıştır. Senaryo 4 sonucu üretim sektörlerindeki 

nispi üretici fiyatları değişimleri 1998-1999 yılları arasında yapılan gelir vergisi 

indirimlerinin incelendiği senaryo 4’dekilerle oldukça paralel gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 6.10 2005-2006 Đndirimleri Sonucu Sektörlerin Üretim Düzeyindeki 
Değişimler (%) 

Sektörler Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Tarım -0,05 1,91 -0,67 -0,31 

Madencilik 0,11 0,47 0,05 0,12 

Gıda Đçecek ve Tütün  -0,05 0,11 -0,05 -0,07 

Tekstil Ürünleri -0,66 1,57 0,02 -0,64 

Ağaç Sanayi -0,32 1,53 0,22 -0,28 

Yakıt ve Metal olmayan Ürünler 0,00 0,01 0,00 0,00 

Metal Sanayi -0,31 1,48 0,27 -0,25 

Makine ve Teçhizat -0,26 1,29 0,26 -0,20 

Elektrik, Gaz, Su -0,08 0,19 -0,06 -0,09 

Đnşaat 0,23 1,80 0,55 0,33 

Oteller ve Lokantalar -0,01 2,44 0,06 0,15 

Ulaştırma ve Haberleşme 0,04 0,51 0,05 0,08 

Kamu Hizmetleri 0,01 -11,13 -0,02 0,00 

AR-GE, Eğitim ve Sağlık 0,14 -5,89 0,07 0,18 

Diğer hizmetler 0,11 0,53 0,06 0,13 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi politikası değişikliğinin üretim 

sektörlerinin çıktısı üzerindeki etkisi Tablo 6.10’da görülmektedir. Senaryo 1 

sonuçlarına göre ileride değinileceği gibi ücret hadlerinde düşüş olmuştur (bkz. Tablo 

6.13). Bu düşüş Tarım sektörünün nispi üretim fiyatının düşmesine neden olmuştur. 

Ancak hane halkı gruplarının harcanabilir gelirindeki azalma nedeniyle ilgili sektörde 

talep azalışı gerçekleşmiş buna bağlı olarak da tarım sektöründe ücret haddi düşüşüne 

rağmen üretim azalışı gözlemlenmiştir. Senaryo 1 sonucunda tekstil ürünleri, ağaç 

sanayi, metal sanayi ve makine ve teçhizat sektörlerinden % 0,66 ile % 0,26 arasında 

değişen oranlarda üretim düşüşü olmuştur. Bu düşüşler ilgili sektörlerdeki nispi üretim 
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fiyatlarının % 0,4 ile % 0,2 arasında değişen oranlarda artması sonucu gerçekleşen 

toplam talep düşüşlerinden kaynaklanmaktadır. Bunlardan Metal Sanayi sektöründeki 

talep düşüşü toplam talep düşüşünden değil ara mal talebi düşüşünden 

kaynaklanmaktadır. Senaryo 1’de tasarruf artışına bağlı olarak gerçekleşen yatırım 

artışı, inşaat sektöründe talep artışına sebep olmuştur.  

 

Senaryo 2 sonucunda beklenildiği üzere kamu hizmetleri ve AR-GE, eğitim ve 

sağlık sektörü üretiminde ciddi düşüşler gerçekleşmiştir. Bu durum gelir vergisi 

oranındaki indirimin kamu bütçesinde yarattığı açığın kamu tüketim harcamaları ile 

kısılması sonucu oluşmuştur. Kamu harcamalarının kısılması ortalama ücret haddinde 

azalmaya neden olmuş, bu da emek yoğun üretim yapan tarım kesiminin üretim 

maliyetlerinin düşmesini ve üretiminin artmasını sağlamıştır. Benzer bir durum Oteller 

ve Lokantalar sektöründe de gerçekleşmiş, nispi üretim fiyatı düşüşü sonucu talep 

edilen miktar artmış ve sonuçta ilgili sektördeki üretim miktarı yükselmiştir. Senaryo 2 

sonucunda ekonomideki toplam tasarruf ve buna bağlı olarak yatırımlar artmış, bu da 

Đnşaat sektöründeki talebi ve üretim miktarını arttırmıştır.  

 

Senaryo 3 sonucuna göre Tarım sektörünün üretimi % 0,67 oranında düşmüş, 

Đnşaat sektörünün üretimi ise % 0,55 oranında artmıştır. Tarım sektöründeki düşüş kamu 

sektörünün transfer ödemelerinin kısılması sonucu alt gelir grubu hane halklarının 

harcanabilir gelirlerinin ve buna bağlı olarak Tarım sektörü talebinin düşmesinden 

kaynaklamaktadır. Đnşaat sektöründeki artış ise senaryo 3 sonucunda hane halkı 

tasarruflarının ve bunun bağlı olarak yatırımların artış göstermesinden 

kaynaklanmaktadır. Yatırımlardaki artış yatırım harcamaları içinde en yüksek paya 

sahip olan Đnşaat sektörünün talebini arttırmıştır.  

 

Senaryo 4 sonuçları senaryo 1 ile paralellik göstermektedir. Ancak tarım 

sektöründeki üretim düşüşü senaryo 1’dekinden daha fazla olmuştur. Bu durum alt gelir 

grubu hane halklarının harcanabilir gelirindeki azalışın düz oranlı gelir vergisi 

uygulanması nedeniyle çok daha fazla olması, bunun sonucunda da tarım sektörü 

talebindeki düşüşün daha belirgin gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu senaryoda 
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yüksek marjinal tasarruf meyline sahip üst gelir grubu hane halkları düz oranlı gelir 

vergisi uygulaması sonucu daha az gelir vergisi ödediğinden ekonomideki toplam 

tasarruf ve buna bağlı olarak da yatırımlar senaryo 1’e göre daha çok artmıştır. Bu 

durum da Đnşaat sektöründeki talep ve üretim artışının senaryo 1’e göre daha fazla 

olmasına sebep olmuştur. 

 

6.4.2 Gelir Dağılımı ve Refah Üzerindeki Etkisi 

 

Bu çalışmada gelir vergisi indirimi politikalarının hane halkı gelir dağılımı ve 

refah düzeyleri üzerindeki etkileri de analiz edilmiştir. Bu amaçla bu kısımda her bir 

hane halkı grubunun gelirindeki ve refah düzeyindeki değişim irdelenmiştir.  

 

Tablo 6.11 2005-2006 Đndirimleri Sonucu Harcanabilir Gelir Düzeyi Değişimleri 
(%) 

Gelire Göre Sıralı Hane 
Halkı Grupları 

2005-2006 Yılları Gelir Vergisi Değişikliği 

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Kent Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -1,96 -1,49 -7,74 -6,15 

2. Grup -2,49 -1,46 -3,63 -2,81 

3. Grup -2,98 -1,97 -4,56 -2,58 

4. Grup -1,95 -0,63 -2,49 -1,75 

5. Grup (en zengin) 3,07 5,02 5,31 5,13 

Kır Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -2,32 -0,66 -4,79 -6,50 

2. Grup -2,48 -0,76 -3,21 -5,65 

3. Grup -2,63 -1,11 -4,56 -5,26 

4. Grup -1,95 -0,10 -2,69 -3,09 

5. Grup (en zengin) 0,92 3,19 2,47 0,61 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Türkiye’de 2005-2006 yılları arasında gerçekleştirilen gelir vergisi politikası 

değişikliklerinin hane halkı gruplarının reel harcanabilir gelir düzeyi üzerindeki etkileri 

Tablo 6.11’de görülmektedir. Tablo 6.11’deki değerler ilgili hane halkı grubunun 

harcanabilir gelir düzeyindeki baz yılı dengesine göre yüzde değişimi göstermektedir. 
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Burada en belirgin durum, tüm senaryolarda hane halklarının harcanabilir gelirlerinin en 

zengin hane halkı grupları hariç düşmüş olmasıdır. Dolayısıyla 2005-2006 yıllarında 

yapılan gelir vergisi politikası değişikliğinin en üst gelir hane halkı gruplarının lehine 

olduğu söylenebilir.  

 

Harcanabilir hane halkı geliri düzeyindeki en yüksek düşüş, gelir vergisi 

indirimlerinin transfer harcamalarının azaltılarak telafi edildiği senaryo 3’te, en fakir 

hane halkı grubunda görülmektedir. Bu durum ilgili hane halkı grubunun transfer 

harcamalarından yüksek pay almasından kaynaklanmaktadır. Benzer bir durum kır 

yerleşik hane halkı grupları arasında düz vergi oranı uygulanan senaryo 4’te 

görülmektedir. En fakir hane halkı grubu baz yılı dengesinde ve diğer senaryolarda en 

düşük gelir vergisi oranından vergi ödediğinden, düz oranlı gelir vergisi uygulaması 

ilgili hane halkı grubunu diğer gruplara göre daha fazla etkilemektedir. 

 

Gelir vergisi indirimlerinin bir başka sonucu da Tablo 6.11’den görüldüğü gibi 

fakir kesimin harcanabilir gelir dağılımı anlamında gelir vergisi indiriminden olumsuz 

etkilendiğidir. Bu durum en belirgin olarak gelir vergisi indiriminin transfer 

harcamalarındaki düşüş ile telafi edildiği senaryo 3 ile artan oranlı gelir vergisi yerine 

düz oranlı gelir vergisinin kullanıldığı senaryo 4 sonuçlarında görülmektedir. Bu 

senaryolarda alt gelir düzeyi grubunda olan hane halkı guruplarının harcanabilir gelirleri 

daha da düşerken, üst gelir düzeyi hane halkı gruplarının harcanabilir gelirleri artmıştır. 

Ayrıca senaryo 1 ve 2 sonuçlarında en yüksek harcanabilir gelir düşüşü orta gelir düzeyi 

hane halklarını temsil eden 3. grup hane halklarında gözlemlenmektedir. Bu durum, 

2005-2006 yıllarındaki gelir vergisi politikası değişikliklerinde yüksek gelir grubu hane 

halklarının gelir vergisini düşürülüp orta gelir grubu hane halklarının gelir vergisi 

arttırıldığından beklenen bir sonuç olmaktadır.  

 

Gelir vergisi indirimlerine ilişkin senaryoların EV ve CV indekslerini gösteren 

refah analizi sonuçları Tablo 6.12’de özetlenmiştir. Tablo 6.12’den de görüldüğü üzere 

tüm senaryolar sonucu EV ve CV indeksleri birbirlerine paraleldir ve neredeyse aynı 

değerleri vermişlerdir. Ayrıca Tablo 6.12’de görülen hane halkı gruplarının refah 
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değişimleri, Tablo 6.11’de özetlenen hane halkı gruplarının harcanabilir gelirlerindeki 

yüzde değişimlere oldukça paralel çıkmıştır.  

 

Tablo 6.12 2005-2006 Değişiklikleri Sonucu Refah Düzeyi Değişim Değerleri 

Gelire Göre Sıralı Hane 
Halkı Grupları 

2005-2006 Yılları Gelir Vergisi Değişikliği 

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

Gelire Göre Sıralı Hane Halkı Gruplarının Eşdeğer Sapma (EV) Değerleri 
Kent Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.93 -0.13 -0.20 -0.72 

2. Grup -0.66 -0.22 -0.43 -0.47 

3. Grup -1.20 -0.47 -0.74 -0.61 

4. Grup -0.91 -0.15 -0.67 -0.56 

5. Grup (en zengin) 4.10 3.90 2.49 4.06 

Kır Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.41 -0.03 -0.18 -0.55 

2. Grup -0.27 -0.03 -0.20 -0.50 

3. Grup -0.57 -0.10 -0.31 -0.65 

4. Grup -0.46 0.03 -0.31 -0.52 

5. Grup (en zengin) 0.88 1.11 0.39 0.31 

Gelire Göre Sıralı Hane Halkı Gruplarının Telafi Edici Sapma (CV) Değerleri 

Kent Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.93 -0.13 -0.20 -0.71 

2. Grup -0.66 -0.22 -0.43 -0.47 

3. Grup -1.19 -0.47 -0.74 -0.60 

4. Grup -0.90 -0.15 -0.67 -0.56 

5. Grup (en zengin) 4.09 3.90 2.49 4.05 

Kır Yerleşik     

1. Grup (en fakir) -0.41 -0.03 -0.18 -0.55 

2. Grup -0.27 -0.03 -0.20 -0.49 

3. Grup -0.57 -0.10 -0.31 -0.65 

4. Grup -0.46 0.03 -0.31 -0.51 

5. Grup (en zengin) 0.87 1.11 0.39 0.31 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Hane halklarının harcanabilir gelir değişimlerinde olduğu gibi refah 

değişimlerinde de en belirgin durum, en yüksek gelir düzeyini temsil eden hane halkı 

gruplarında tüm simülasyonlarda refah artışı yaşanmış olmasıdır. Bu durum beklenildiği 

üzere 2005-2006 yıllarında yapılan gelir vergisi değişikliklerinde, önceki kısımda 

açıklanan 1998-1999 yıllarında yapılan gelir vergisi indirimlerine göre daha belirgin 
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olmaktadır. Ayrıca Tablo 6.12’den de görüldüğü gibi 2005-2006 yıllarında yapılan vergi 

politikası değişiklikleri sonucu hane halklarından orta gelir düzeyi grubunu temsil eden 

3. grup hane halkı grupları, senaryo 4’deki kent yerleşik 3. grup hane halkı haricinde en 

fazla refah kaybına uğrayan hane halkı grubu olmuştur. 

 

6.4.3 Makro Đktisadi Değişkenler Üzerindeki Etkisi 

 

Tablo 6.13’te, 2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi değişikliklerinin 

sonucu GSYĐH, ekonomideki ortalama ücret haddi, hane halklarının toplam reel özel 

tüketimi, ekonomideki toplam tasarruflar, toplam reel yatırımlar ve kamu kesiminin 

topladığı toplam gelir vergisi hasılatı gibi temel bazı makro değişkenlerde baz yılı 

dengesine göre gerçekleşen yüzde değişimler gösterilmiştir. 

 

Tablo 6.13 Makro Değişkenlerdeki Baz Yılı Dengesine Göre Değişimler (%) 

Makro Değişkenler 
2005-2006 Yılları Gelir Vergisi Değişiklikleri 

Senaryo 1 Senaryo 2 Senaryo 3 Senaryo 4 

GSYĐH -2,60 -1,00 -2,52 -2,65 

Ücret Haddi -2,97 -3,69 -0,35 -3,12 

Özel Tüketim -0,05 1,51 -0,17 -0,08 

Toplam Tasarruflar 0,19 1,49 0,65 0,27 

Toplam Yatırımlar 0,21 1,95 0,70 0,31 

Gelir Vergisi Hasılatı -19,50 -18,16 -19,22 -19,50 

Kaynak: HGD modeli sonuçları 

 

Tablo 6.13 ve Tablo 6.8’den de görüldüğü üzere önceki kısımda açıklanan 1998-

1999 yılları gelir vergisi indirimlerinin makro değişkenler üzerindeki etkisi 2005-2006 

yılları gelir vergisi değişiklerinden daha fazla olmuştur. Bu durumun en temel sebebi 

olarak 1998-1999 yılları indirimleri sonucu gerçekleşen gelir vergisi hasılatı düşüşünün 

2005-2006 yılları değişiklikleri sonucu gerçekleşen gelir vergisi hasılatı düşüşünden 

daha fazla olması belirtilebilir. 1998-1999 indirimlerinde tüm hane halklarından alınan 

gelir vergisi oranlarında indirimler yapılırken 2005-2006 değişikliklerinde bu indirimler 

yüksek gelir grubu hane halkları ile sınırlı kalmış ayrıca orta gelir grubu hane 

halklarında düşük de olsa vergi oranı artışına gidilmiştir. Dolayısıyla 1998-1999 
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indirimlerindeki gelir vergisi hasılatı düşüşü 2005-2006 değişikliklerindekinden daha 

fazla olmaktadır.  

 

2005-2006 yıllarında yapılan gelir vergisi değişikliklerinin GSYĐH üzerindeki 

etkisi Tablo 6.13’ten de görüldüğü gibi negatif olmaktadır. Ancak burada dikkat çekici 

durum, gelir vergisi indirimi sonucu gerçekleşen kamu vergi geliri kaybının kamu 

harcamalarının kısılarak telafi edildiği senaryo 2’de GSYĐH düşüşünün, diğer 

senaryolara göre daha sınırlı kalmış olmasıdır. 1998-1999 gelir vergisi indirimlerinin 

sonuçlarıyla paralellik gösteren bu durum senaryo 2 sonucu gerçekleşen talep 

düşüşünün kamu hizmetleri, AR-GE, eğitim ve sağlık işleri gibi dış ticarete konu 

olmayan sektörlerde daha fazla gerçekleşmesinden kaynaklanabilir. Buna göre ilgili 

sektörlerdeki talep düşüşü bu sektörler ihracat yapamadıklarından belirgin fiyat 

düşüşlerine neden olmuş (bu durum Tablo 6.9’dan görülebilir), bunun sonucunda da az 

da olsa bu sektörlerden talepte bulunan hane halklarının gelir etkisiyle diğer sektörlere 

olan talebi artmıştır. Kamu kesiminin diğer sektörlerdeki talebinin de düşmesi sonucu 

sektörel fiyatlar düşmüş ve buna bağlı olarak özel kesimin bu sektörlere olan talebinin 

artmasıyla GSYĐH’deki azalma sınırlı kalmıştır. GSYĐH’nin en fazla düşüş gösterdiği 

durum, gelir vergisi hasılatı düşüşünün dolaylı vergi artışlarıyla karşılanarak düz oranlı 

gelir vergisinin uygulandığı senaryo 4 olmaktadır.  

 

Ücret haddi tüm senaryolarda baz yılı denge rakamına göre azalma göstermiştir. 

Bu azalma senaryo 3’te hafifken (% 0,35 oranında) senaryo 2’de olukça belirgin bir 

biçimde (% 3,69 oranında) gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar 1998-1999 yılları arasında 

yapılan gelir vergisi indirimlerinin sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Tüm 

senaryolarda farklı sektörlerde üretim azalmakta ya da artmaktadır. Burada uygulanan 

senaryolarda, senaryo 2’de olduğu gibi işgücü yoğun sektörlerde üretim düşüşleri 

olması durumunda ücret hadlerinde daha belirgin düşüşler gözlemlenmektedir.  

 

Tablo 6.13’te hane halklarının toplam tüketim harcamalarını gösteren özel 

tüketim değişkeni senaryo 2 dışında baz yılı dengesi değerlerine göre düşüş 

göstermiştir. Bu durumun marjinal tüketim eğilimi görece düşük olan üst düzey gelir 
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grubu hane halklarının harcanabilir gelirlerindeki artışın tüketimi görece düşük düzeyde 

canlandırmasından kaynaklandığı söylenebilir. Gelir vergisi indirimi sonucu 

gerçekleşen vergi geliri azalışının kamu harcamalarının kısılmasıyla telafi edildiği 

senaryo 2’de, kamunun tüketim harcamasının azalması sonucu düşen fiyatlar nedeniyle 

özel tüketim artış göstermiştir.  

 

Yukarıdaki tüm senaryolarda toplam tasarruflar beklenildiği üzere artış 

göstermiştir. 2005-2006 gelir vergisi değişikliklerinin yalnızca zengin hane halklarından 

gelir vergisi indirimleri gerçekleştirmesi sonucunda marjinal tasarruf meyli yüksek olan 

üst gelir grubu hane halklarının vergi sonrası gelirleri ve buna bağlı olarak tasarruf 

miktarları artmış, bu da ekonomideki toplam tasarruf miktarını arttırmıştır. 

Ekonomideki toplam tasarrufların artması da toplam yatırımların artışına neden 

olmuştur.  

 

6.5 Sonuç  

 

Bu bölümde 1998-1999 ve 2005-2006 yıllarında gerçekleştirilen gelir vergisi 

politikası değişikliklerinin ekonomik etkileri bu çalışmada oluşturulan HGD modeli 

üzerinden analiz edilmiştir. Vergi politikası değişiklikleri analiz edilirken denk bütçe 

varsayımı kullanılmıştır. Türkiye’de 1998-1999 ile 2005-2006 yıllarında gerçekleştirilen 

gelir vergisi politikası değişikliklerinin HGD modelinde uygulanması sonucu vergi 

hasılatında düşüş olmuş, denk bütçe varsayımı gereği bu düşüş modeldeki dolaylı 

vergilerin arttırılmasıyla finanse edilmiştir. Türkiye’de toplam vergi gelirleri içinde 

dolaylı vergilerin payı 1990’lı yılların ortalarından itibaren artış göstermiştir. 

Dolayısıyla gelir vergisinde yapılan indirimlerin dolaylı vergilerdeki artış ile finanse 

edilmesinin gerçeğe oldukça yakın bir senaryo olduğu söylenebilir. Çalışmada ayrıca 

ilgili gelir vergisi politikası değişikliklerinin yol açtığı vergi geliri düşüşünün kamu 

harcamalarının kısılması ya da transfer ödemelerinin azaltılması durumunda nasıl 

ekonomik etkilere yol açacağı da farklı senaryolar olarak analiz edilmiştir. Çalışmada 

son olarak vergi politikası indirimlerinin dolaylı vergi oranı artışlarıyla finanse edildiği 
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durumda, artan oranlı gelir vergisi yerine düz oranlı gelir vergisi kullanılması durumu 

da irdelenmiştir. 

 

Bu çalışmada inşa edilen HGD modeli yardımıyla yapılan analiz sonuçları, 

1998-1999 ve 2005-2006 yıllarında gerçekleştirilen gelir vergisi politikası 

değişikliklerinin Türkiye ekonomisi üzerinde, özellikle hane halklarının gelir dağılımı, 

refah değişimi, sektörel göreli fiyatlar ve üretim miktarları anlamında önemli etkilerinin 

olduğu görülmüştür. Bu etkiler geneli itibariyle 1999-1998 yılları gelir vergisi politikası 

değişiklikleri sonucu 2005-2006 gelir vergisi politikası değişikliklerine göre daha 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum 1998-1999 yıllarında yapılan gelir vergisi 

politikası değişiklikleri sonucu gerçekleşen gelir vergisi hasılatı düşüşünün 2005-2006 

yıllarında gerçekleştirilen gelir vergisi politikası değişikliklerine göre daha fazla 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de 1998-1999 ve 2005-2006 yılları arasında 

yapılan gelir vergisi politikası değişiklikleri üst gelir grubu hane halklarının gelirlerini 

arttırırken alt gelir grubu hane halkı gelirlerini düşürmüştür. Bu durum özellikle gelir 

vergisi indirimi sonucu gerçekleşen kamu kesimi gelir azalışının transfer ödemelerinin 

kısılarak telafi edildiği senaryo 3’te daha belirgin olmakla birlikte tüm senaryolarda 

gözlemlenmiştir.  Üst gelir grubundaki gelir artışı kır yerleşik hane halklarına göre kent 

yerleşik hane halklarında çok daha belirgin olmaktadır. Dolayısıyla ilgili gelir vergisi 

politikası değişikliklerinin gelir dağılımını bozucu etkide bulunduğu söylenebilir.  

 

Hane halklarının gelir vergisi politikası değişikliği sonucu gelir dağılımındaki 

değişimden farklı olarak hane halkları arasındaki en fazla refah azalışı uygulanan 

senaryoların çoğunda orta gelir grubu hane halklarında gözlemlenmiştir.  

 

Đlgili gelir vergisi politikası değişikliklerinin her ikisinin de uygulanan tüm 

senaryolarda Türkiye ekonomisindeki GSYĐH’yi düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bu durum 

ekonomideki ücret haddi için de geçerlidir. Ücret haddi her iki gelir vergisi politikası 

değişikliğinde de en çok, gelir vergisi hasılatı azalışının kamu harcamalarının 
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azaltılmasıyla karşılandığı senaryo 2’de, en az da gelir vergisi hasılatı azalışının transfer 

ödemelerinin kısılmasıyla karşılandığı senaryo 3’te düşmüştür. Ekonomideki toplam 

tasarruf miktarı ve buna bağlı olarak yatırımlar ise her iki vergi politikası değişikliğinde 

de gelir vergisi azalışlarının dolaylı vergi artışlarıyla finanse edildiği senaryo 1 

haricindeki tüm senaryolarda artış göstermiştir.  

 

Tarım, kamu hizmetleri ve AR-GE, eğitim ve sağlık sektöründeki nispi fiyatlar 

tüm senaryolarda azalış göstermiştir. Bu durum görece daha az seviyelerde olmakla 

birlikte oteller ve lokantalar ile elektrik, gaz ve su sektörlerinde de geçerlidir. Üretim 

miktarlarına bakıldığında ise yatırım artışına bağlı olarak Đnşaat sektörünün üretimi tüm 

senaryolarda artış göstermiştir. Bu durum diğer hizmetler, ulaştırma ve haberleşme, 

madencilik ve senaryo 1 haricinde oteller ve lokantalar sektörlerinde de geçerlidir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME 

 

Bu çalışmada özellikle 1990’lı yılların sonlarından bu yana yapılan gelir vergisi 

politikası değişikliklerinin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri statik hesaplanabilir genel 

denge (HGD) modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmada oluşturulan HGD 

modeli 15 üretim sektörü, yerleşim yeri ve gelir seviyesine göre ayrıştırılmış 10 hane 

halkı gurubu, devlet ve dış alemden oluşmaktadır. Modelde Türk vergi sistemindeki 

temel vergiler bulunmaktadır. Üretim kısmı yuvalanmış üretim fonksiyonu olarak 

modellenmiştir. Buna göre sermaye ve emek Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ile 

katma değeri, katma değer ve ara girdiler de Leontief üretim fonksiyonuyla ilgili 

sektörün çıktısını oluşturmaktadır. Modelde talep kısmı Cobb-Douglas fayda 

fonksiyonuyla türetilmiştir. Dış ticarette Türkiye küçük ülke olarak modellenmiş, 

Armington varsayımı gereği ithal ve yerli üretim mallar eksik ikame olarak kabul 

edilmiştir. Yerli üretim mallar, yurtiçi tüketim ve ihracat arasında sabit dönüşüm 

esnekliği (CET) fonksiyonu kullanılarak ayrıştırılmıştır. Modelde devlet ise gelir elde 

etmek amacıyla vergi toplayacak, bu geliri ile hane halklarına transfer ödemeleri 

gerçekleştirecek, sektörlerin ürettiği mallara tüketim harcaması yapacak ve geri kalan 

gelirini yatırım için tasarruf edecek şekilde kurgulanmıştır. 

 

Ekonominin birçok alanında karşılıklı etkileşimlere neden olabilecek temel vergi 

politikası değişiklikleri gibi etkilerin analiz edilmesinde HGD modeli kullanılmasının 

uygun bir yöntem olduğu söylenebilir. HGD analizi tüm ekonomik birimleri (hane 

halkı, üretim sektörleri, devlet ve dış alem) optimizasyon ve tercih ilkelerini kullanarak 

ortaya koymakta ve tüm birimlerin davranışlarını birbirleriyle ilişkilendirmektedir. Bu 

bağlamda ekonominin bütününü ilgilendiren politika analizinde açıklık ve kolaylık 

getirmektedir. Ayrıca statik HGD modellerinde sektörlerin ve hane halkı gruplarının 

detaylı olarak ayrıştırılabilmesi mümkün olmaktadır. Bütün bunlar sonucu HGD 

modelleri, çeşitli ekonomik birimlerde farklı etkilere neden olabilen, ekonomideki farklı 

piyasaların birbirleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkilerinin ortaya 

çıkmasına sebep olabilen vergi politikası değişikliklerinin daha ayrıntılı olarak 

incelenebilmesini sağlamaktadır. Ancak çoğu zaman bir ekonomi için bu derece 
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ayrıntılı veri seti elde etmek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla HGD modellerinde 

bazı parametre veya değerler literatürden alınmakta, bazı durumlarda ise modelciler 

tarafından çeşitli veri ve çalışmalar üzerinden tahmin edilmektedir.  

 

Gelir vergisi politikasında yapılan reform niteliğindeki değişiklikler üretim 

sektörleri ve farklı hane halkı grupları üzerine farklı etkiler yaratacaktır. Bu nedenle 

böylesi bir politika değişikliğinin benzer çalışmalarda olduğu gibi (bkz. Hirte, 1998; 

Cardenete & Sancho, 2003; Böhringer vd., Boeters, & Feil, 2005) farklı ekonomik 

değişkenler üzerindeki etkilerini eş anlı olarak değerlendirebilecek olan HGD modeliyle 

analiz edilmesi daha uygun olacaktır. Bu sebeple 1990’lı yılların sonlarından bu yana 

yapılan gelir vergisi politikası değişiklikleri HGD modeliyle analiz edilmiştir. 

 

Standart bir genel denge modelinde sosyal hesaplar matrisi (SHM) modelin 

temel veri setini oluşturmaktadır. Genel denge modeli çoğu doğrusal olmayan eşanlı 

denklemler kümesinden oluşmaktadır. Bunlar için amaç fonksiyonu bulunmamaktadır. 

Bu denklemler farklı aktörlerin davranışlarını açıklamaktadır. Üretim ve tüketim kararı 

için ilgili denklemler birinci sıra koşulunu sağlamakta, bir başka değişle sırasıyla kar ve 

fayda maksimizasyonu yapmaktadırlar. Sistemdeki denklemler aynı zamanda tekbir 

aktör için fazla önemli olmayan ama sistemin bütünlüğü içinde önem taşıyan, piyasaları 

ve makroekonomik toplamları içeren (arzın talebe eşit olması, yatırımların tasarruflara 

eşit olması gibi) kısıtlara sahiptir. 

 

HGD modellerinin temel veri setini oluşturan SHM, belli bir dönemde bir ülke 

ekonomisinin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. SHM, ara kullanım ve katma değeri de 

kapsayacak şekilde üretim, bölüşüm ve birikim ilişkilerini eş anlı olarak gösteren, her 

bir hesabın gelirinin ilgili başka bir hesabın harcaması olarak kaydedildiği kare matris 

formatında oluşturulmuş bir hesaplar kümesi olarak ifade edilebilir. Buna göre 

ekonominin dengede olduğu varsayılmaktadır.  

 

SHM oluşturulurken birçok kurum ve kaynaktan veri edinilmiştir. Bunların 

başında SHM’nin merkezinde yer alan 2002 yılına ait girdi-çıktı tablosu (Türkiye için 
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en güncel girdi-çıktı tablosudur) gelmektedir. Sektörel katma değer, ara mal kullanımı 

ve sektörel harcama miktarları bu tablodan elde edilmiştir. Bunun yanı sıra 2002 yılına 

ait çeşitli vergi istatistikleri, kamu gelir ve gider istatistikleri, hane halkı gelir ve 

harcama anketleri, dış ticaret istatistikleri kullanılmıştır. SHM oluşturulurken kullanılan 

verilerin kapsamlı olması ilgili istatistiklerin birbirleriyle tutarlılık problemlerinin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Bu tutarsızlıklar ekonominin dengede olduğu varsayımı 

gereği satır ve sütun toplamlarının birbirine eşit olması ilkesi üzerinden RAS yöntemi 

kullanılarak giderilmiştir. Ayrıca oluşturulan HGD modelinin faiz oranlarını da içeren 

ayrıntılı bir finansal kesimi içermemesi nedeniyle devletin borçlanmadığı varsayılmış, 

kamu kesimi bütçesi istatistiklerinden elde edilen kamu kesimi yatırımını finanse 

edecek kadar tasarruf yaptığı kabul edilmiştir. Bu sebeple hane halklarının 

tasarrufundan oluşan özel kesim tasarrufu RAS (Row And column Sum) yöntemiyle 

elde edilmiştir. Geliştirilen HGD modelinin parametreleri 2002 yılı verileriyle 

oluşturulan SHM üzerinden hesaplanmış, bir başka deyişle 2002 SHM’sine kalibre 

edilmiştir. Kalibrasyon işleminin yapılmasında ve HGD modelin çözümünde GAMS 

(General Algebraic Modeling System) yazılımı kullanılmıştır.  

 

Türkiye’de 1998-1999 ve 2005-2006 yılları arasında gelir vergisinde bazı önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Bunlar vergi matrahı dilimi sayısının düşürülmesi ve her 

dilimden alınan vergi oranlarında indirime gidilmesi olarak özetlenebilir. Bu bağlamda 

bu çalışmada ilgili değişiklerin sektörlerin üretim miktarları, malların nispi fiyatları 

gelir dağılımı, refah seviyesi, yatırım, tasarruf ve milli gelir gibi değişkenler üzerindeki 

etkileri analiz edilmiştir. Bu amaçla 4 farklı senaryo kurgulanmış, bu senaryolar gerek 

1998-1999 yılları arasında gerekse 2005-2006 yılları arasında yapılan vergi politikası 

indirimleri için ayrı ayrı uygulanmıştır.  

 

Senaryolardan ilkinde gelir vergisi indirimleri sonucu azalan vergi gelirlerini 

telafi edecek şekilde dolaylı vergiler arttırılmıştır. Bu senaryo, Türkiye’de vergi 

sisteminin dönüşümünü yansıtmaktadır. Đkinci senaryoda gelir vergisi hasılatında 

yaşanan düşüş kamu tüketim harcamalarındaki azalışla telafi edilmiştir. Üçüncü 

senaryoda gelir vergisi indirimlerinden kaynaklanan vergi geliri kayıpları transfer 
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harcamalarının kısılmasıyla giderilmiştir. Son senaryoda ise uygulanan gelir vergisi 

indirimleri sonucu elde edilen gelir vergisi hasılatını sağlayacak şekilde düz oranlı gelir 

vergisi uygulanmış, indirimler sonucu uğranan gelir vergisi hasılatı kaybı ise dolaylı 

vergilerdeki artışla telafi edilmiştir.  

 

Literatürdeki birçok çalışmaya paralel olarak, yukarıdaki senaryoların her 

birinde devlet bütçesinin denk olduğu varsayılmış ve her senaryoda devletin baz yılı 

dengesindeki kadar tasarruf yaptığı varsayılmıştır. (Hirte, 1998; Konan & Maskus, 

2000; Böhringer vd., 2005; Boeters vd., 2010).  

 

Bu çalışmada inşa edilen HGD modeli yardımıyla yapılan analiz sonuçları, 

1998-1999 ve 2005-2006 yılları arasında gerçekleştirilen gelir vergisi politikası 

değişikliklerinin Türkiye ekonomisi üzerinde, özellikle hane halklarının gelir dağılımı, 

refah değişimi, makro değişkenler, sektörel göreli fiyatlar ve üretim miktarları 

anlamında önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.  

 

Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de gerek 1998-1999 gerekse 2005-2006 yılları 

arasında gerçekleştirilen gelir vergisi politikası değişiklikleri üst gelir grubu hane 

halklarının gelirlerini arttırırken alt gelir grubu hane halkı gelirlerini düşürmüştür. Bu 

durum özellikle gelir vergisi indirimi sonucu gerçekleşen kamu kesimi gelir azalışının 

transfer ödemelerinin kısılarak telafi edildiği senaryo 3’te daha belirgin olmakla birlikte 

tüm senaryolarda gözlemlenmiştir. Gelir dağılımının yüksek gelir hane halkı gurubu 

lehine bozulması 2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi indirimlerinde daha 

belirgin olmakla birlikte her iki gelir vergisi politikası değişikliğinde de yüksek gelir 

grubu hane halklarına yapılan indirimin daha fazla olması nedeniyle beklenilen bir 

sonuçtur. Senaryo 3’te düşük gelir grubu hane halklarının harcanabilir gelirlerindeki 

belirgin düşüş, bu gurubun transfer ödemelerinden en fazla pay alan grup olması 

sebebiyle sürpriz bir sonuç değildir. Gelir vergisi indirimleri hane halklarının yerleşim 

yerini gözetmeksizin gelir gruplarına göre yapıldığı halde üst gelir grubundaki gelir 

artışı, kır yerleşik hane halklarına göre kent yerleşik hane halklarında daha belirgin 

olarak gerçekleşmiştir. Bu durum kır yerleşik üst gelir grubu hane halklarının kent 
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yerleşik üst gelir grubu hane halklarına göre daha düşük gelir elde etmesi ve bu nedenle 

üst matrah dilimi iptali şeklinde gerçekleşen gelir vergisi indirimleri sonucu daha az 

vergi indirimine konu olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak 1998-1999 ile 

2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi politikası değişikliklerinin gelir 

dağılımını bozucu etkide bulunduğu söylenebilir. 

 

Türkiye’de 2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi politikası 

değişikliklerinin incelendiği kısımdaki senaryo 3 sonuçlarına göre, gelir dağılımındaki 

değişimden farklı olarak hane halkları arasındaki en fazla refah azalışı orta gelir grubu 

hane halklarında gözlemlenmiştir. Bu durum ilgili gelir vergisi politikası 

değişikliklerinde, orta gelir grubu hane halklarının ödediği gelir vergisi oranının diğer 

hane halkı gruplarından farklı olarak arttırılmış olmasından kaynaklanabilir. Buna göre 

gelir vergisi azalışlarının transfer ödemelerinin kısılmasıyla telafi edildiği durumda 

(senaryo 3), orta gelir grubu hane halkı grubunun refahı, bir yandan ödediği gelir vergisi 

oranının artması, diğer yandan aldığı transfer ödemelerinin düşmesi sonucu düşük gelir 

grubu hane halkı grubuna göre daha çok azalmıştır. 

 

Türkiye’de gerçekleştirilen gelir vergisi politikası değişiklikleri sonucunda tüm 

senaryolarda GSYĐH düşüş göstermiştir. Bu düşüş 1998-1999 yılları arasında yapılan 

gelir vergisi politikası değişikliklerinde % 1,37 ile % 3,87 arasında, 2005-2006 yılları 

arasında gerçekleştirilen gelir vergisi politikası değişikliklerinde ise % 1 ile % 2,65 

arasında değişmiştir. Her iki gelir vergisi politikası değişikliğinde de en fazla GSYĐH 

düşüşü artan oranlı gelir vergisi yerine düz oranlı gelir vergisi uygulamasının 

kullanıldığı senaryo 4’te, en az GSYĐH düşüşü ise gelir vergisi hasılatı düşüşü sonucu 

devlet harcamalarının kısıldığı senaryo 2’de gerçekleşmiştir.  

 

Ücret haddi tüm senaryolarda düşüş göstermiştir. Bu düşüş 1998-1999 yılları 

arasında yapılan gelir vergisi politikası değişikliklerinde % 5,28 ile % 0,35 arasında 

2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi politikası değişiklerinde ise % 3,69 ile 

% 0,35 arasında değişim göstermektedir. Ücret haddindeki düşüş, her iki gelir vergisi 

politikası değişikliğinde de en fazla senaryo 2’de, en az ise senaryo 3’te gerçekleşmiştir. 
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Senaryo 2’de devletin mal ve hizmet talebini düşürmesi sonucu toplam talepte belirgin 

bir düşüş olduğu söylenebilir. Ancak bu talep düşüşü sonucu milli gelirdeki azalış diğer 

senaryolara göre oldukça az gerçekleşmişken ücret haddindeki azalışın diğer 

senaryolara göre oldukça belirgin olması beklenmedik bir durumdur. Devletin 

harcamalarını ağırlıklı olarak dış ticarete konu olmayan kamu hizmetleri, AR-GE, 

eğitim ve sağlık hizmetlerinden gerçekleştirmesi ve ilgili sektörlerin işgücü yoğun 

sektörler olması nedeniyle devletin talebinin düşmesi sonucu ihracat yapamayan bu 

sektörlerin üretiminin belirgin derecede azaldığı bunun da ekonomideki ücret haddinin 

düşmesine neden olduğu söylenebilir.  

 

Toplam tasarruflar, 1998-1999 yılları arasında yapılan gelir vergisi politikası 

değişikliğindeki senaryo 1 dışındaki tüm senaryolarda artış göstermiştir. Bu artış 2005-

2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi politika değişikliklerinde 1998-1999 yılları 

arasında yapılan gelir vergisi politikası değişikliklerine göre senaryo 2 haricindeki tüm 

senaryolar için daha fazla gerçekleşmiştir. Đlgili gelir vergisi politikası değişiklikleri 

yüksek gelir hane halkı grubunun gelirini daha arttırıcı etkilerde bulunmuştur. 

Dolayısıyla yüksek gelir hane halkı grubunun marjinal tasarruf eğiliminin yüksek 

olması nedeniyle gelir vergisi politikası değişiklikleri sonucu neredeyse tüm 

senaryolarda tasarrufun artmasının beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. Modelde 

yatırımlar tasarruflarca belirlendiğinden toplam yatırımlar tüm senaryolarda toplam 

tasarruflarla paralel yönde bir gelişme göstermiştir. 

 

Vergi politikası değişikliklerinin sektörler üzerindeki etkisine topluca 

bakıldığında tarım, kamu hizmetleri ve AR-GE, eğitim ve sağlık sektörlerindeki nispi 

fiyatların tüm senaryolarda azaldığı görülmektedir. Bu durum görece daha az 

seviyelerde olmakla birlikte oteller ve lokantalar ile elektrik, gaz ve su sektörlerinde de 

geçerlidir. Devletin gelir vergisi indirimleri sonucu azalan vergi hasılatını telafi etme 

yöntemine bağlı olarak sektörlerin taleplerindeki değişimler farklılık göstermiştir. Bu 

nedenle gelir vergisi indirimlerinin sektörlerin üretim miktarları ve nispi fiyatları 

üzerindeki etkisi her senaryoda farklılık göstermiştir. Ancak sektörlere olan talep her 

senaryoda değiştiği halde inşaat sektörünün üretimi tüm senaryolarda artış göstermiştir. 
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Bu durumun 1998-1999 yılı gelir vergisi politikası değişikliklerinde senaryo 1 

haricindeki tüm senaryolarda tasarrufların artmasından kaynaklandığı söylenebilir. Zira 

artan tasarruflar yatırıma dönüşmekte, yatırım harcamaları içindeki en yüksek payı ise 

inşaat sektörü almaktadır. Ayrıca diğer hizmetler, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ile 

madencilik sektörlerinde, tüm senaryolar için üretim artışları gerçekleşmiştir. Bu artışlar 

inşaat sektöründeki artışlara kıyasla daha küçük olup, bunların ilgili senaryolar sonucu 

gerçekleşen yatırım artışlarından kaynaklandığı söylenebilir.  

 

Türkiye’de uygulanan gelir vergisi politikası değişikliklerinin farklı senaryolar 

altında incelenmesi sonucunda, ilgili gelir vergisi politikası değişikliklerinin genel 

olarak makro değişkenler ve yüksek gelir grubu hane halkları dışındaki hane halklarının 

refah düzeyleri üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu sonuç 

literatürdeki diğer çalışmalar ile uyumludur (bkz. Altig, vd., 2001; Böhringer, vd., 

2005). Ancak ücret hadlerinde göreceli olarak yüksek düşüşlere sebep olmasına rağmen 

gerek makro değişkenler, gerekse refah seviyesindeki düşüşler, gelir vergisi 

hasılatındaki düşüşün kamu harcamalarının kısılmasıyla telafi edildiği senaryo 2’de 

daha az gerçekleşmiştir. Bu durum dolaysız vergilerin payını azaltıp yerine dolaylı 

vergilerin payını arttırmaktansa devlet harcamalarının kısılarak kamunun ekonomideki 

ağırlığının azaltılmasının daha olumlu sonuçlar vereceğini göstermektedir.  

 

Türkiye’de son yıllarda yapılan vergi reformlarının temel amaçları arasında 

tasarrufların arttırılması ve bu sayede artan yatırımlarla ekonomik büyümenin ve 

istihdam artışının sağlanması belirtilebilir. Gelir vergisi politikası değişikliklerinin HGD 

modeliyle incelenmesi sonucu 1998-1999 yılları arasında yapılan gelir vergisi 

indirimleri için senaryo 1 dışındaki tüm senaryolarda, tasarruf ve buna bağlı olarak 

yatırım miktarı artış göstermiştir. Ancak analiz sonuçlarına göre gelir vergisi indirimleri 

sonucu yatırımlarda görülen bu artış milli geliri arttırmada etkili olmamıştır. Her iki 

vergi politikası değişikliğindeki tüm senaryolarda milli gelir azalmıştır. Bu durum 

sektörlerin tüketim talebindeki azalma ile açıklanabilir. Üretim düşüşü ücret haddinin de 

düşmesine neden olmuş, bu düşüş üretimi azalan sektörlerin emek yoğun olması 
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durumunda milli gelirdeki düşüşe göre (her iki gelir vergisi politikası değişikliği için 

senaryo 2) daha belirgin olarak gerçekleşmiştir.  

 

Bu çalışmada oluşturulan HGD modeli yardımıyla yapılan analiz sonuçlarına 

göre 1998-1999 ve 2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi indirimleri 

sonucunda yerleşim yeri ve gelir seviyesine göre ayrıştırılmış hane halkı grupları 

arasındaki gelir dağılımı yüksek gelir hane halkı gruplarının lehine bozulmuştur. Benzer 

bir durum refah analizinde de görülmüştür. Dolayısıyla gelir dağılımının düzenlenmesi 

ve düşük gelir hane halkı gruplarının refahlarının arttırılması anlamında ilgili vergi 

politikası değişikliklerinin olumsuz sonuç verdiği söylenebilir.  

 

Analiz sonuçlarına makro değişkenler bağlamında bakıldığında vergi politikası 

değişikliklerinin tasarruf ve yatırımları arttırdığı ancak ekonomideki milli geliri ve 

ekonomideki ücret haddini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bu nedenle söz konusu vergi 

politikası değişikliklerinin milli geliri ve istihdamı arttırmak amacına ulaşmada etkili 

olmadığı söylenebilir.  

 

Tezin bulguları genel olarak değerlendirildiğinde gelir vergisi indirimlerinin 

dolaylı vergi artışlarıyla, kamu harcamalarının azaltılmasıyla ya da transfer 

ödemelerinin düşürülmesiyle finanse edilmesi durumlarında gelir dağılımı, hane 

halklarının refah seviyesi, milli gelir düzeyi ve ücret haddi üzerinde olumsuz sonuçlar 

yaratmaktadır. Bu olumsuz sonuçların, vergi hasılatı azalışının devlet harcamalarının 

azaltılmasıyla finanse edilmesi durumunda daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Genel 

olarak yapılan analizler, Türkiye’deki son dönem vergi reformları genelinde görülen 

dolaysız vergi oranlarının yüksek gelir grubu hane halklarından daha fazla olmak üzere 

azaltılması yönündeki stratejinin gelir dağılımı, ücret haddi ve milli gelir düzeyi 

üzerinde olumsuz sonuçlar yaratacağına işaret etmektedir.  

 

Bu bağlamda Türkiye’de dolaysız vergi oranlarının düşürülmesi durumunda 

azalan vergi hasılatını telafi etmek için dolaylı vergi oranlarının arttırılması yerine 

devlet harcamalarının kısılması önerilebilir. Ayrıca bu çalışmada yapılan analizlerin 
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sonuçları, yapılan vergi reformlarındaki genel beklentinin aksine, yüksek gelir grubu 

hane halklarından alınan dolaysız vergi oranlarında indirime gidilmesinin milli gelirde 

düşüş olabileceğini işaret etmektedir. Artan oranlı gelir vergisi sistemi yerine düz oranlı 

gelir vergisi sisteminin uygulanması durumunda ise gelir dağılımında yüksek gelir hane 

halkı grubu haricindeki hane halkı gruplarının refah düzeyinde düşüşler, gelir 

dağılımında bozulmalar ve milli gelirde düşüş gözlemlenmiştir.  

 

Analiz sonuçları Türkiye’de son yıllarda gelir vergisi oranlarında yapılan 

indirimlerin gelir dağılımını bozucu etkilerde bulunduğunu göstermektedir. Bu 

bağlamda yapılması olası vergi politikası değişikliklerinin gelir dağılımında adaleti 

gözetmesinin daha uygun olacağı söylenebilir. Ayrıca gelir vergisi oranı indirimlerinin 

tüketim düşüşlerine bağlı olarak arz yönlü iktisadi görüşün aksine milli gelirde düşüşe 

neden olması, mevcut vergi politikalarının ekonomik etkinliği arttırmada çok da etkin 

olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye’de ileride yapılması 

muhtemel vergi reformlarında gelir üzerinden alınan vergilerin azaltılarak harcamalar 

üzerinden alınan vergilerin arttırılmasının gelir dağılımı ve ekonomik etkinlik 

bağlamında olumsuz sonuçlar doğuracağı söylenebilir. Bu bağlamda dolaylı vergilerin 

payının arttırılması yerine, gelir üzerinden alınan vergilerin payının arttırılması gelir 

dağılımında adalet açısından daha uygun olacaktır.  

 

Bu tezde inşa edilen HGD modelinin daha farklı vergi politikalarının etkilerini 

analiz eden çalışmalara temel oluşturacak şekilde geliştirilmesi mümkündür. Daha önce 

de belirtildiği üzere Türkiye’de son yıllarda gelir vergisinde yapılan indirimler dışında, 

kurumlar vergisi indirimi, ÖTV ve KDV oranları değişikliği, bazı istisna ve 

muafiyetlerin kaldırılması anlamında vergi politikasında köklü değişiklikler yapılmıştır. 

Bu çalışmada oluşturulan HGD modelinin kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV’yi de 

kapsayacak şekilde geliştirilerek ilgili vergilerde yapılan değişikliklerin analizinde 

kullanılması mümkündür. Vergi politikası değişikliklerinin analizinde dinamik HGD 

modelleri de kullanılmaktadır. Statik modeller kadar çok sayıda sektör içermesi 

mümkün olmayan dinamik modeller, tasarruf yatırım ve milli gelir gibi makro 
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değişkenler üzerindeki uzun dönemli etkileri analiz edebildiklerinden statik modellere 

kıyasla ileri görüşlü bakış açıları sunabilirler.  
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Tablo A - 1 Türkiye Đçin Toplulaştırılmış 2002 Yılı SHM 
  

Faaliyetler 
Mal ve 
Hizm. 

Đşgücü Sermaye Hanehalkı Devlet Birikim Dış Alem Toplam 

Faaliyetler     610 534                       64 494   675 029 

Mal ve 
Hizm. 

  329 919               259 460   44 615   61 731       695 725 

Đşgücü   92 431                               92 431 

Sermaye   210 889                               210 889 

Hanehalkı           92 431   210 889       34 988       6 143   344 451 

Devlet   41 790    700           41 633               84 123 

Birikim                   43 358 4 521       13 853   61 731 

Dış Alem       84 490                     0   84 490 

Toplam   675 029   695 725   92 431   210 889   344 451   84 123   61 731   84 490     

 

 



197 
 

B. HGD Modeli GAMS Kodları 

 

$Title           A GENERAL EQUILIBRIUM MODEL OF TURKEY 

$Stitle SimBarMod2 

 

$Ontext 

         Bu Model Türkiye’de 1998-1999 ve 2005-2006 yillari arasinda yapilan 

gelir vergisi reformlarini analiz etmek amaciyla olusturulmustur.  

 

Baris Gok, 31/03/2011 

 

$offtext 

 

$offlisting 

option limcol=0; 

option limrow=0; 

$onsymlist; 

 

Sets 

         iins            All The Institutions and Sectors 

                         /AGRI           Agriculture 

                         MINING          Mining 

                         FOOD-PRO        Food products and beverages Tabo. 

                         TEXTILES        Textiles 

                         WOOD            Paper Printed matter Wood & Furn. 

                         PLASTIC         Coke Refined petrolium Plastic 

                         METALS          Basic Metals 

                         MACHINE         Machinary and other Apparatus 

                         ENERGY          Electricity Gas water 

                         CONST           Construction 

                         HOTEL           Hotels and restaurants 

                         TR-COM          Transportation and Comminucation 

                         PUB             Public services 

                         EDU-HE          R&D Education Health Social works 

                         SERV            Other services 

                         Labour          Labour of SAM 

                         Rent            Capital Uses of SAM 

                         HHU1*HHU5       Quintile of Urban Households 

                         HHR1*HHR5       Quintile of Rural Households 

                         Government      Government Part of SAM 

                         Capital         Finance Part of SAM 

                         ROW             Rest of the World Account/ 

 

         i(iins)         Sectors 

                         /AGRI           Agriculture 

                         MINING          Mining 

                         FOOD-PRO        Food products and beverages Tabo. 

                         TEXTILES        Textiles 

                         WOOD            Paper Printed matter Wood & Furn. 

                         PLASTIC         Coke Refined petrolium Plastic 

                         METALS          Basic Metals 

                         MACHINE         Machinary and other Apparatus 

                         ENERGY          Electricity Gas water 

                         CONST           Construction 

                         HOTEL           Hotels and restaurants 

                         TR-COM          Transportation and Comminucation 

                         PUB             Public services 

                         EDU-HE          R&D Education Health Social works 

                         SERV            Other services/ 
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         ins(iins)       Institutions 

                         /Labour         Labour of SAM 

                         Rent            Capital Uses of SAM 

                         HHU1*HHU5       Urban Household Quintile 

                         HHR1*HHR5       Rural Household Quintile 

                         Government      Government Part of SAM 

                         Capital         Finance Part of SAM 

                         ROW             Rest of the World Account/ 

 

         hh(ins)         Households 

                         /HHU1*HHU5      Urban Household Quintile 

                         HHR1*HHR5       Rural Household Quintile/ 

 

         it(i)           Traded Sectors 

         in(i)           Nontraded Sectors ; 

 

Alias (i,j) ; 

*Display iins,i,j,ins,hh; 

 

Parameters 

         ad(i)           Production Function Shift Parameter 

         alpha(i)        Labor Share Parameter of Production Function 

         at(i)           CET function Shift Parameter 

         gamma(i)        CET Function Share Parameter 

         phi(i)          CET Function Exponent 

         psi(i)          Elasticity of Transformation of CET Function 

         eta(i)          Export Demand Elasticity 

         ac(i)           Armington Function Shift Parameter 

         delta(i)        Armington Function Share Parameter 

         rho(i)          Armington Function Exponent 

         sigma(i)        Elasticity of Substitution of The Armington Func. 

         beta(i,hh)      Private Consumption Shares 

         betag(i)        Government Consumption Shares 

         dstr(i)         Ration of Inventory Invest. to Gross Output (nu) 

         depr(i)         Depreciation Rates (d in the model definition) 

         kio(i)          Shares of Investment by Sector of Destination 

         mps(hh)         Marginal Propensity to Save 

         tm(i)           Tariff Rates 

         te(i)           Duty Rates 

         itax(i)         Indirect Tax Rates 

         th(hh)          Household Tax Rate 

         sl(hh)          Labour Share Rate 

         sc(hh)          Capital Share Rate 

         sr(hh)          Remittance Share Rate 

         tr(hh)          Transfer Share Rate 

 

*Dummies to Hold Initial Data 

         PM0(i)          Domestic Price of Imports 

         PE0(i)          Domestic Price of Exports 

         PWM0(i)         World Market Price of Imports 

         PWE0(i)         World Market Price of Exports 

         P0(i)           Composite Good Price 

         PD0(i)          Domestically Consumed Goods Price 

         PX0(i)          Activity Price 

         PVA0(i)         Value Added Price by Sector 

         M0(i)           Volume of Imports 

         E0(i)           Volume of Exports 

         X0(i)           Volume of Composite Good Supply 

         XD0(i)          Volume of Domestic Output by Sector 

         XXD0(i)         Volume of Domestic Sales by Sector 

         WA0             Average Wage Rate 

         LS0             Total Labor Supply 
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         L0(i)           Employment by Sector 

         K0(i)           Capital Stock by Sector 

         CD0(i,hh)       Final Demand for Private Consumption by Household 

         YH0(hh)         Household Income Level of the Economy from SAM 

         F0              Foreign Saving 

         DK0(i)          Volume of Investment by Sector of Origin 

         DST0(i)         Volume of Inventory Investment by Sector 

         INT0(i)         Volume of Intermediate Uses 

         CDtot0(hh)      Total Sectoral Private Consumption 

         TotSAV0         Value of Total Saving 

         HHSAV0(hh)      Volume of Household Saving from SAM 

         wage(hh)        Total Payments to Labor 

         GD0(i)          Government Demand for Consumption 

         GDtot0          Total Government Demand for Consumption 

         TRAN0(hh)       Transfer Payments from Government by HH Type 

         TRANS0          Total Transfer Payments from Government to HH 

         REM0(hh)        Remittances from Abroad by HH Type 

         REMIT0          Remittances from Abroad 

         TARIFF0         Tariff Revenue 

         DUTY0           Export Duty Revenue 

         IndTAX0         Indirect Tax Revenue 

         HHTAX0(hh)      Household Tax Revenue 

         RG0             Government Revenue 

         GovSAV0         Government Savings 

         itax0(i)        Indirect Tax values 

         DEPRECIA0       Total Depreciation Value 

         CPT0            Volume of Operating Surpluss (Capital) 

         LBR0            Compensation of Employees (Labour) 

         dummy1, dummy2, dummy3 

         ; 

 

Scalar 

         er              real Exchange rate (YTL)                /1.428/ ; 

 

Parameters 

         interus(iins,j)       Intermadiate Uses of SAM 

         total(j)              Total Values of SAM 

         io(i,j)               Input-Output Coefficients (rate) 

         comminst(iins,ins)    Lower Part of the Institutions Side of SAM 

         comcom(iins,j)        Lower Part of the Commodities Column of SAM 

         actinst(i,ins)        Upper Part of the Institutions Side of SAM 

         zz(*,i)               Miscellaneous Parameters and Initial Data 

         inv0(i)               Volume of Investment from SAM; 

 

$Call GDXXRW.EXE SAMdat.xlsx @SAMdat.txt 

$GDXIN SAMdat.gdx 

$Load interus comminst comcom actinst zz 

*        _______________________________________________________ 

*        Extracting Data from Excel file of SAM for Calibration 

total(j)   = Sum(iins, interus(iins,j)); 

io(i,j)    = interus(i,j)/total(j); 

*Display total, io; 

CD0(i,hh)  = comminst(i,hh); 

CDtot0(hh) = Sum(i, CD0(i,hh)); 

GD0(i)     = comminst(i,"government"); 

GDtot0     = Sum(i,GD0(i)); 

E0(i)      = actinst(i,"ROW"); 

XD0(i)     = total(i); 

inv0(i)    = comminst(i,"capital"); 

TotSAV0    = Sum(ins, comminst("capital",ins)); 

wage(hh)   = comminst(hh,"Labour"); 

F0         = comminst("capital","ROW")/er; 
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HHSAV0(hh) = comminst("capital",hh); 

TRAN0(hh)  = comminst(hh,"government"); 

TRANS0     = Sum(hh, TRAN0(hh)); 

REM0(hh)   = comminst(hh,"ROW")/er; 

REMIT0     = Sum(hh, REM0(hh)); 

HHTAX0(hh) = comminst("government",hh); 

GovSAV0    = comminst("capital","government"); 

YH0(hh)    = wage(hh) + comminst(hh,"rent") + TRAN0(hh) + REM0(hh)*er; 

TARIFF0    = Sum(j,comcom("government",j)); 

IndTAX0    = Sum(j,interus("Government",j)); 

RG0        = Sum(i, GD0(i)) + GovSAV0 + TRANS0; 

PM0(i) = 1; PD0(i) = 1; PE0(i) = 1; P0(i) = 1; PX0(i) = 1; 

K0(i)      = ZZ("K",i); 

L0(i)      = ZZ("L",i); 

DST0(i)    = ZZ("DST",i); 

Display CD0,M0,E0,XD0,inv0,TotSAV0,wage,F0,HHSAV0,GOVSAV0,K0,L0,DST0,PM0       

PD0,PE0,P0,PX0,IndTAX0,TRAN0,TRANS0,YH0,REMIT0,HHTAX0,RG0,TARIFF0; 

*        ___________________________________________________________ 

*        Computation of Parameters and Coefficients for Calibration 

depr(i)    = 0; 

DEPRECIA0  = 0; 

DSTR(i)    = DST0(i)/XD0(i); 

DK0(i)     = inv0(i)-DST0(i); 

kio(i)     = DK0(i)/(TotSAV0-sum(j,DST0(j)*P0(j))); 

it(i)      = yes$M0(i); 

in(i)      = not it(i); 

te(i)      = 0; 

PWE0(i)    = (PE0(i)/er)*(1+te(i)); 

PWM0(i)    = PM0(i)/((1+tm(i))*er); 

th(hh)     = HHTAX0(hh)/YH0(hh); 

mps(hh)    = HHSAV0(hh)/(YH0(hh)*(1-th(hh))); 

beta(i,hh) = CD0(i,hh)/((1-mps(hh))*YH0(hh)*(1-th(hh))); 

betag(i)   = GD0(i)/GDtot0; 

eta(i)     = ZZ("eta",i); 

rho(i)     = (1/ZZ("sigma",i))-1; 

phi(i)     = (1/ZZ("psi",i))+1; 

itax0(i)   = interus("government",i); 

itax(i)    = itax0(i)/XD0(i); 

PVA0(i)    = PX0(i) - Sum(j, (IO(j,i)*P0(j)))-PX0(i)*itax(i); 

XXD0(i)    = XD0(i) - E0(i); 

LS0        = Sum(i, L0(i)); 

WA0        = Sum(hh,wage(hh))/LS0; 

LBR0       = WA0*LS0; 

CPT0       = Sum(i, PVA0(i)*XD0(i))-DEPRECIA0-LBR0; 

sl(hh)     = comminst(hh,"Labour")/LBR0; 

sc(hh)     = comminst(hh,"Rent")/CPT0; 

sr(hh)     = REM0(hh)/REMIT0; 

tr(hh)     = TRAN0(hh)/TRANS0; 

parameter tkio, ddstr; 

tkio=sum(i, kio(i)); 

ddstr=sum(i,dstr(i)); 

Display depr,dstr,ddstr,kio,tkio,i,it,in,tm,te,PWE0,PWM0,th,mps,beta,betag 

                 eta,rho,phi,itax,PVA0,XXD0,LS0,WA0,LBR0,CPT0,sl,sc,sr,tr; 

*        ______________________________________________ 

*        Calibration of All Shift and Share Parameters 

delta(it)$M0(it) = PM0(it)/PD0(it)*(M0(it)/XXD0(it))**(1+rho(it)); 

delta(it)  = delta(it)/(1+delta(it)); 

X0(i)      = (PD0(i)*XXD0(i) + (PM0(i)*M0(i))$it(i))/P0(i); 

ac(it)     = X0(it)/( delta(it)*M0(it)**(-rho(it)) + (1-delta(it)) 

                                   *XXD0(it)**(-rho(it)) )**(-1/rho(it) ); 

INT0(i)    = Sum(j, IO(i,j)*XD0(j) ); 

gamma(it)  = 1/( 1+(PD0(it)/PE0(it))*(E0(it)/XXD0(it))**(phi(it)-1) ); 
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gamma(in)  = 0; 

alpha(i)   = (WA0*L0(i)) / (PVA0(i)*XD0(i)); 

ad(i)      = XD0(i) / ( (L0(i)**alpha(i)) * (K0(i)**(1-alpha(i))) ); 

at(it)     = XD0(it) / ( gamma(it)*E0(it)**phi(it) + (1-gamma(it)) 

                                        *XXD0(it)**phi(it) )**(1/phi(it)); 

Display delta, X0, ac, INT0, gamma, alpha, ad, at; 

 

 

Variables 

*Price Block: 

         PM(i)           Domestic Price of Imports 

         PE(i)           Domestic Price of Exports 

         PWM(i)          World Market Price of Imports 

         PWE(i)          World Market Price of Exports 

         P(i)            Composite Good Price 

         PD(i)           Domestically Consumed Goods Price 

         PX(i)           Activity Price 

         PVA(i)          Value Added Price by Sector 

*Output and Production Block: 

         M(i)            Volume of Imports 

         E(i)            Volume of Exports 

         X(i)            Volume of Composite Good Supply 

         XD(i)           Volume of Domestic Output by Sector 

         XXD(i)          Volume of Domestic Sales by Sector 

         WA              Average Wage Rate 

         LS              Total Labor Supply 

         L(i)            Employment by Sector 

         K(i)            Capital Stock by Sector 

*Demand Block: 

         INT(i)          Intermadiate Uses 

         CD(i)           Final Sectoral Demand for Private Consumption 

         CPT             Operating Surplus (Share of Capital) 

         LBR             Labour Income 

         YH(hh)          Income of Households 

         GD(i)           Final Demand of Government 

         GDtot           Total Final Demand of Government 

         TRANS           Total Transfer to Households from Government 

         REMIT           Total Remittance to the All Household Types 

         RG              Government Revenue 

         TARIFF          Tariff Revenue of Government 

         Duty            Export Duty Revenue 

         IndTAX          Indirect Tax Revenue 

         ITAXA           Additional itax Rate 

         HHTAX           Total Household Income Tax Revenue 

         THA             Additional Household Tax Rate 

*Saving-Investment Block: 

         HHSAV           Total Savings of Households 

         F               Foreign Saving 

         TotSAV          Total Saving in the Economy 

         DEPRECIA        Total Depreciation Expenditure 

         DST(i)          Inventory Investment by Sector 

         DK(i)           Volume of Investment by Sector of Destination 

         GovSAV          Government Savings 

         Omega 

         ; 

 

Equations 

*Price Block: 

         PMdef(i)        Definition of Domestic Import Prices 

         PEdef(i)        Definition of Domestic Export Prices 

         Absorption(i)   Value of Domestic Sales 

         Sales(i)        Value of Domestic Production 
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         ActP(i)         Defination of Activity Prices 

*Output and Production Block: 

         Activity(i)     Production Function 

         ProMax(i)       First Order Condition for Profit Maximization 

         LMequil         Labor Market Equilibrium 

         CET(i)          Constant Elasticity of Transformation Function 

         Edemand(i)      Export Demand by Abroad 

         Esupply(i)      Export Supply 

         Armington(i)    Composite Good Aggregation Function 

         CostMin(i)      F.O.C. for Cost Minimization of Composite Good 

         xxdsn(i)        Domestic Sales for Nontraded Sectors 

         xsn(i)          Composite Good Aggregation for Nontraded Sectors 

*Demand Block: 

         IntEq(i)        Total Intermadiate Uses 

         DSTeq(i)        Inventory Investment 

         CDeq(i)         Private Consumption Behaviour by Sector 

         CPTeq           Capital Income Equation 

         LBReq           Labour Income Equation 

         HHIncome(hh)    Total Income of Household 

         GDeq(i)         Government Consumption Behaviour 

         TARIFFeq        Tariff Revenue 

         DUTYeq          Export Duty Revenue 

         IndTAXeq        Indirect Tax Revenue 

         HHTAXeq         Total of All Household Tax Revenue 

         GReq            Government Revenue 

*Saving-Investment Block: 

         HHSAVeq         Total of All Household Savings 

         TotSAVeq        Total Savings 

         DEPReq          Depreciation Expenditure 

         Ieq(i)          Investment by Sector of Origin 

         Gruse           Government Savings Equation 

*Balance of Payments 

         CAeq            Current Account Balance 

*Market Clearing 

         Equil(i)        Goods Market Equilibrium 

*Objective Function 

         Obj             Objective Function 

         ; 

 

*EQUATION DEFINATIONS 

 

*        ============================================================== 

*        Price Block: 

PMdef(it)..      PM(it) =e= PWM(it)*(1+tm(it))*er; 

 

PEdef(it)..      PE(it) =e= PWE(it)*er/(1+te(it)); 

 

Absorption(i)..  P(i)*X(i) =e= PD(i)*XXD(i) + (PM(i)*M(i))$it(i); 

 

Sales(i)..       PX(i)*XD(i) =e= PD(i)*XXD(i) + (PE(i)*E(i))$it(i); 

 

ActP(i)..        PX(i)*(1-(itax(i)+ITAXA)) =e= PVA(i) + Sum(j, io(j,i)*P(j)); 

 

*        ============================================================== 

*        Output and Production Block: 

Activity(i)..    XD(i) =e= ad(i)*(L(i)**alpha(i)*K(i)**(1-alpha(i))); 

 

ProMax(i)..      WA*L(i) =e= PVA(i)*alpha(i)*XD(i); 

 

LMequil..        Sum(i, L(i)) =e= LS; 
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CET(it)..        XD(it) =e= at(it)*(gamma(it)*E(it)**phi(it) + (1-

gamma(it))*XXD(it)**phi(it))**(1/phi(it)); 

 

Edemand(it)..    E(it)/E0(it) =e= (PWE0(it)/PWE(it))**eta(it); 

 

Esupply(it)..    E(it)/XXD(it) =e= ( (PE(it)/PD(it))*((1-gamma(it))/gamma(it)) 

)**(1/(phi(it)-1)); 

 

Armington(it)..  X(it) =e= ac(it)*( delta(it)*M(it)**(-rho(it)) + (1-

delta(it))*XXD(it)**(-rho(it)) )**(-1/rho(it)); 

 

CostMin(it)..    M(it)/XXD(it) =e= ( (PD(it)/PM(it))*(delta(it)/(1-delta(it))) 

)**(1/(1+rho(it))); 

 

xxdsn(in)..      XXD(in) =e= XD(in); 

 

xsn(in)..        X(in) =e= XXD(in); 

 

*        =============================================================== 

*        Demand Block: 

IntEq(i)..       INT(i) =e= Sum(j, IO(i,j)*XD(j)); 

 

DSTeq(i)..       DST(i) =e= dstr(i)*XD(i); 

 

CDeq(i)..        CD(i)*P(i) =e=Sum(hh, beta(i,hh)*(1-mps(hh)) 

                                                      *YH(hh)*(1-

(th(hh)+THA))); 

 

LBReq..          LBR =e= WA*LS; 

 

CPTeq..          CPT =e= Sum(i, PVA(i)*XD(i)) - DEPRECIA - LBR; 

 

HHIncome(hh)..   YH(hh) =e= sl(hh)*LBR + sc(hh)*CPT + tr(hh)*TRANS 

                                                        + sr(hh)*REMIT*er; 

 

GDeq(i)..        GD(i) =e= betag(i)*GDtot; 

 

TARIFFeq..       TARIFF =e= Sum(it, PWM(it)*M(it)*tm(it))*er; 

 

DUTYeq..         DUTY =e= Sum(it, PE(it)*E(it)*te(it)); 

 

IndTAXeq..       IndTAX =e= Sum(i, PX(i)*XD(i)*(itax(i)+ITAXA)); 

 

HHTAXeq..        HHTAX =e= Sum(hh, YH(hh)*(th(hh)+THA)); 

 

GReq..           RG =e= TARIFF + DUTY + IndTAX + HHTAX - TRANS; 

 

*        =============================================================== 

*        Saving-Investment Block: 

HHSAVeq..        HHSAV =e= Sum(hh, mps(hh)*YH(hh)*(1-(th(hh)+THA))); 

 

TotSAVeq..       TotSAV =e= HHSAV + GovSAV + DEPRECIA + F*er; 

 

DEPReq..         DEPRECIA =e= Sum(i, (depr(i)*P(i)*K(i))); 

 

Gruse..          RG =e= Sum(i, P(i)*GD(i)) + GovSAV; 

 

Ieq(i)..         P(i)*DK(i) =e= kio(i)*TotSAV - kio(i)*Sum(j, DST(j)*P(j)); 

 

*        =============================================================== 

*        Balance of Payments 

CAeq..           Sum(it, PWM(it)*M(it)) =e= Sum(it, PWE(it)*E(it)) + F 
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                                                                  + REMIT; 

 

*        =============================================================== 

*        Market Clearing 

Equil(i)..       X(i) =e= INT(i) + CD(i) + DK(i) + DST(i) + GD(i); 

 

*        ================================================================= 

*        Objective Function 

Obj..            Omega =e= Prod(i, CD(i)**beta(i,"HHU3")); 

 

*        =============================================================== 

*        MODEL SETUP INITIALIZATION 

*Price Block: 

PM.L(i) = PM0(i); PE.L(i) = PE0(i); PWM.L(i) = PWM0(i);  

*Output and Production Block: 

M.L(i) = M0(i); E.L(i) = E0(i); X.L(i) = X0(i); XD.L(i)=XD0(i); 

XXD.L(i) = XXD0(i); WA.L = WA0; L.L(i) = L0(i); K.L(i) = K0(i); 

*Demand Block: 

INT.L(i) = INT0(i); DST.L(i) = DST0(i); CD.L(i) = Sum(hh,CD0(i,hh)); 

YH.L(hh) = YH0(hh); RG.L=RG0; GD.L(i)=GD0(i); TARIFF.L = TARIFF0; 

*Saving-Investment Block: 

HHSAV.L = Sum(hh,HHSAV0(hh)); F.L = F0;  TotSAV.L = TotSAV0; 

 

*CLOSURE 

PWM.FX(i) = PWM0(i); 

K.FX(i) = K0(i); 

LS.FX = LS0; 

F.FX = F0; 

TRANS.FX = TRANS0; 

REMIT.FX = REMIT0; 

GDtot.FX = GDtot0; 

M.FX(in) = 0; 

E.FX(in) = 0; 

ITAXA.FX = 0; 

THA.FX   = 0; 

 

Model Model_2    My Model_2 /PMdef, PEdef, Absorption, Sales, ActP 

         Activity, ProMax, LMequil, CET, Edemand, Esupply, Armington 

         CostMin, xxdsn, xsn 

         INTeq, DSTeq, CDeq, LBReq, CPTeq, HHIncome, GDeq, TARIFFeq 

         DUTYeq, IndTAXeq, HHTAXeq, GReq 

         HHSAVeq, TotSAVeq, Gruse, DEPReq, Ieq 

*         CAeq, 

OBJ 

         Equil/; 

 

Solve Model_2 maximizing omega using nlp; 

 

 

 

Parameters 

         U(hh)           Initial Utility Level of Households 

         UN(hh)          New Utility Level of HHs After Policy Change 

         Exp(hh)         Initial Expenditure Level of Households 

         ExpN(hh)        New Expenditure Level of HHs After Policy Change 

         EV(hh)          Equivalent Variation 

         CV(hh)          Compensating Variation 

         NI              National Income including transfers 

         NIN             New National Income including transfers 

         CD1(i)          Private Consumption Demand 

         CD2(i)          New Private Consumption Demand 

         XD1(i)          Output 
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         XD2(i)          New Output 

         HHTAX1          Total HH Tax Revenue of Benchmark Equilibrium 

         HHTAX2          Total HH Tax Revenue of Counteractual Equilibrium 

         IndTAX1         Total Indirect Tax Revenue of Benchmark Equil 

         IndTAX2         Total IndTax Revenue of Counterfactual Equil 

         TaxRatio        Share of Direct Tax Revenue in Total Tax Revenue 

         TotTAX          Total Tax Revenue 

         TRANS1 

         TRANS2 

         HHSAV1 

         HHSAV2 

         TotSAV1 

         TotSAV2 

         M1(i) 

         M2(i) 

         E1(i) 

         E2(i) 

         Invest1         Total Investment in the Economy 

         Invest2         New Total investment in the Economy 

         sDYH1(hh)       Percentage Share of Disposible Income 

         sDYH2(hh)       New Percentage Share of Disp. Income 

         DYH1(hh)        Beginning Level of Disposable Income 

         DYH2(hh)        New Level of Disposable Income 

         TotDYH          Total Disposible income dummy 

         WA1             Average Wage Rate 

         WA2             New Average Wage Rate 

         CDtot1          Total Private Consumption 

         CDtot2          New Total Private Consumption 

 

Exp(hh)  = (1-mps(hh))*YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

U(hh)    = Prod(i,(beta(i,hh)*Exp(hh)/P.L(i))**beta(i,hh)); 

NI       = Sum(hh,YH.L(hh)); 

CD1(i)   = CD.L(i); 

XD1(i)   = XD.L(i); 

M1(i)    = M.L(i); 

E1(i)    = E.L(i); 

HHSAV1   = HHSAV.L; 

HHTAX1   = HHTAX.L; 

IndTAX1  = IndTAX.L; 

TRANS1   = TRANS.L; 

TotSAV1  = TotSAV.L; 

Invest1  = Sum(i,DK.L(i)); 

TotDYH   = Sum(hh,YH.L(hh)*(1-th(hh))); 

sDYH1(hh)= (YH.L(hh)*(1-th(hh)))/TotDYH*100; 

DYH1(hh) = YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

WA1      = WA.L; 

CDtot1   = Sum(i, CD.L(i)); 

 

 

*================================================================== 

*                Policy Change Simulations 

*------------------------------------------------------------------ 

$ontext 

*COUNTERFACTUAL ANALYSIS 

th("HHU1")=0.75*th("HHU1"); 

th("HHU2")=0.78*th("HHU2"); 

th("HHU3")=0.80*th("HHU3"); 

th("HHU4")=0.75*th("HHU4"); 

th("HHU5")=0.70*th("HHU5"); 

 

th("HHR1")=0.75*th("HHR1"); 

th("HHR2")=0.75*th("HHR2"); 
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th("HHR3")=0.78*th("HHR3"); 

th("HHR4")=0.80*th("HHR4"); 

th("HHR5")=0.75*th("HHR5"); 

$offtext 

 

$ontext 

*SIMULATION B 

*th("HHU1")=0.95*th("HHU1"); 

*th("HHU2")=1.02*th("HHU2"); 

th("HHU3")=1.05*th("HHU3"); 

th("HHU4")=0.95*th("HHU4"); 

th("HHU5")=0.70*th("HHU5"); 

 

*th("HHR1")=0.95*th("HHR1"); 

*th("HHR2")=0.93*th("HHR2"); 

th("HHR3")=1.04*th("HHR3"); 

th("HHR4")=0.95*th("HHR4"); 

th("HHR5")=0.75*th("HHR5"); 

$offtext 

 

*------------------------------------------------------------------ 

*        Balancig the Government Budget by Arranging The Transfers 

*------------------------------------------------------------------ 

*CHANGED CLOSURE RULES 

TRANS.LO  = -INF; 

TRANS.UP  = +INF; 

GovSAV.FX = GovSAV0; 

Solve Model_2 maximizing omega using NLP; 

*------------------------------------------------------------------- 

 

ExpN(hh) = (1-mps(hh))*YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

UN(hh)   = Prod(i,(beta(i,hh)*ExpN(hh)/P.L(i))**beta(i,hh)); 

EV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*Exp(hh); 

CV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/UN(hh)*ExpN(hh); 

 

NIN      = Sum(hh,YH.L(hh)); 

CD2(i)   = CD.L(i); 

XD2(i)   = XD.L(i); 

M2(i)    = M.L(i); 

E2(i)    = E.L(i); 

HHSAV2   = HHSAV.L; 

HHTAX2   = HHTAX.L; 

TotSAV2  = TotSav.L; 

Invest2  = Sum(i,DK.L(i)); 

TotDYH   = Sum(hh,YH.L(hh)*(1-th(hh))); 

sDYH2(hh)= (YH.L(hh)*(1-th(hh)))/TotDYH*100; 

DYH2(hh) = YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

TotTAX   = Sum(i,tm(i)*PWM.L(i)*M.L(i))*er + IndTAX.L + HHTAX.L; 

TaxRatio = HHTAX.L/TotTAX; 

WA2      = WA.L; 

CDtot2   = Sum(i, CD.L(i)); 

 

Parameter        Welfare(hh,*)   Simulation Results 

                 dU(hh)          Percentage Change in Utility 

                 dExp(hh)        Percentage Change in Expediture 

                 Sectoral(i,*)   Sectoral Change of Miscellaneous Variables 

                 Macro(*,*)      Change of Various Macro Variables 

                 dIncome         Percentage Change in NNI 

                 dCD             Percentage Change in CD 

                 dXD             Percentage Change in XD 

                 dP              Percentage Change in P 

                 dE              Percentage Change in Exports 
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                 dM              Percentage Change in Imports 

                 dHHSAV          Percentage Change in HHSAV 

                 dTotSAV         Percentage Change in TotSAV 

                 dInvest         Percentage Change in Total Investment 

                 dsDYH(hh)       Percentage Change in Disp. Income Share 

                 dDYH(hh)        % Chane in Disp. Income (=dEXP(hh))) 

                 dWA             Percentage Change in WA 

                 dCDtot          Percentage Change in CDtot 

                 dHHTAX          Percentage Change in HHTAX 

 

dU(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*100; 

dExp(hh) = (ExpN(hh)-Exp(hh))/Exp(hh)*100; 

dsDYH(hh)= (sDYH2(hh)-sDYH1(hh))/sDYH1(hh)*100; 

dDYH(hh) = (DYH2(hh)-DYH1(hh))/DYH1(hh)*100; 

 

Welfare(hh,"U Change(%)")    = dU(hh); 

Welfare(hh,"Exp Change(%)")  = dExp(hh); 

*Welfare(hh,"YD Change (%)") = dDYH(hh); 

Welfare(hh,"EV")             = EV(hh); 

Welfare(hh,"CV")             = CV(hh); 

Welfare(hh,"% Share YD")     = sDYH1(hh); 

Welfare(hh,"% Share YDN")    = sDYH2(hh); 

Welfare(hh,"% Change in sYD")= dsDYH(hh); 

 

 

dCD(i)   = (CD2(i)-CD1(i))/CD1(i)*100; 

dXD(i)   = (XD2(i)-XD1(i))/XD1(i)*100; 

dM(it)   = (M2(it)-M1(it))/M1(it)*100; 

dE(it)   = (E2(it)-E1(it))/E1(it)*100; 

 

Sectoral(i,"CD Change")  = dCD(i); 

Sectoral(i,"XD Change")  = dXD(i); 

Sectoral(i,"P Levels")   = P.L(i); 

Sectoral(i,"PX Levels")  = PX.L(i); 

Sectoral(i,"M Change")   = dM(i); 

Sectoral(i,"E Change")   = dE(i); 

 

dIncome  = (NIN-NI)/NI*100; 

dHHSAV   = (HHSAV2-HHSAV1)/HHSAV1*100; 

dTotSAV  = (TotSAV2-TotSAV1)/TotSAV1*100; 

dInvest  = (Invest2-Invest1)/Invest1*100; 

dWA      = (WA2-WA1)/WA1*100; 

dCDtot   = (CDtot2-CDtot1)/CDtot1*100; 

dHHTAX   = (HHTAX2-HHTAX1)/HHTAX1*100; 

 

Macro("%Change","Nat. Inc.")     = dIncome; 

Macro("%Change","HH Savings")    = dHHSAV; 

Macro("%Change","Tot Sav")       = dTotSAV; 

Macro("%Change","Investment")    = dInvest; 

Macro("%Change","Wage")          = dWA; 

Macro("%Change","Private Cons")  = dCDtot; 

Macro("%Change","HHTAX")         = dHHTAX; 

Macro("TaxRatio","Direct/Total") = TaxRatio; 

 

Set Balancing_Type1; 

 

*------------------------------------------------------------------ 

*   Balancig the Government Budget by Decreasing Government Expenditure 

*------------------------------------------------------------------ 

*CHANGED CLOSURE RULES 

GDtot.LO  = -INF; 

GDtot.UP  = +INF; 
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TRANS.FX  = TRANS0; 

 

Solve Model_2 maximizing omega using NLP; 

*------------------------------------------------------------------ 

 

ExpN(hh) = (1-mps(hh))*YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

UN(hh)   = Prod(i,(beta(i,hh)*ExpN(hh)/P.L(i))**beta(i,hh)); 

EV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*Exp(hh); 

CV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/UN(hh)*ExpN(hh); 

 

NIN      = Sum(hh,YH.L(hh)); 

CD2(i)   = CD.L(i); 

XD2(i)   = XD.L(i); 

M2(i)    = M.L(i); 

E2(i)    = E.L(i); 

HHSAV2   = HHSAV.L; 

HHTAX2   = HHTAX.L; 

TotSAV2  = TotSav.L; 

Invest2  = Sum(i,DK.L(i)); 

TotDYH   = Sum(hh,YH.L(hh)*(1-th(hh))); 

sDYH2(hh)= (YH.L(hh)*(1-th(hh)))/TotDYH*100; 

DYH2(hh) = YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

TotTAX   = Sum(i,tm(i)*PWM.L(i)*M.L(i))*er + IndTAX.L + HHTAX.L; 

TaxRatio = HHTAX.L/TotTAX; 

WA2      = WA.L; 

CDtot2   = Sum(i, CD.L(i)); 

 

dU(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*100; 

dExp(hh) = (ExpN(hh)-Exp(hh))/Exp(hh)*100; 

dsDYH(hh)= (sDYH2(hh)-sDYH1(hh))/sDYH1(hh)*100; 

dDYH(hh) = (DYH2(hh)-DYH1(hh))/DYH1(hh)*100; 

 

Welfare(hh,"U Change(%)")    = dU(hh); 

Welfare(hh,"Exp Change(%)")  = dExp(hh); 

*Welfare(hh,"YD Change (%)") = dDYH(hh); 

Welfare(hh,"EV")             = EV(hh); 

Welfare(hh,"CV")             = CV(hh); 

Welfare(hh,"% Share YD")     = sDYH1(hh); 

Welfare(hh,"% Share YDN")    = sDYH2(hh); 

Welfare(hh,"% Change in sYD")= dsDYH(hh); 

 

dCD(i)   = (CD2(i)-CD1(i))/CD1(i)*100; 

dXD(i)   = (XD2(i)-XD1(i))/XD1(i)*100; 

dM(it)   = (M2(it)-M1(it))/M1(it)*100; 

dE(it)   = (E2(it)-E1(it))/E1(it)*100; 

 

Sectoral(i,"CD Change")  = dCD(i); 

Sectoral(i,"XD Change")  = dXD(i); 

Sectoral(i,"P Levels")   = P.L(i); 

Sectoral(i,"PX Levels")  = PX.L(i); 

Sectoral(i,"M Change")   = dM(i); 

Sectoral(i,"E Change")   = dE(i); 

 

dIncome  = (NIN-NI)/NI*100; 

dHHSAV   = (HHSAV2-HHSAV1)/HHSAV1*100; 

dTotSAV  = (TotSAV2-TotSAV1)/TotSAV1*100; 

dInvest  = (Invest2-Invest1)/Invest1*100; 

dWA      = (WA2-WA1)/WA1*100; 

dCDtot   = (CDtot2-CDtot1)/CDtot1*100; 

dHHTAX   = (HHTAX2-HHTAX1)/HHTAX1*100; 

 

Macro("%Change","Nat. Inc.")     = dIncome; 
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Macro("%Change","HH Savings")    = dHHSAV; 

Macro("%Change","Tot Sav")       = dTotSAV; 

Macro("%Change","Investment")    = dInvest; 

Macro("%Change","Wage")          = dWA; 

Macro("%Change","Private Cons")  = dCDtot; 

Macro("%Change","HHTAX")         = dHHTAX; 

Macro("TaxRatio","Direct/Total") = TaxRatio; 

 

Set Balancing_Type2; 

Balancing_Type2("Here Government Budget Balanced by Total Gov Expenditures") = 

yes; 

Display "Government Budget Balanced for Equil-Yield Tax Reform", 

Balancing_Type2; 

Display Welfare, Sectoral, Macro; 

 

*----------------------------------------------------------------- 

*        Balancig the Government Budget by Arranging itax Rates 

*----------------------------------------------------------------- 

*CHANGED CLOSURE RULES 

GDtot.FX  = GDtot0; 

ITAXA.LO  = -INF; 

ITAXA.UP  = +INF; 

GovSAV.FX = GovSAV0; 

 

Solve Model_2 maximizing omega using NLP; 

ABORT$(Model_2.MODELSTAT <> 2) "Yaaa Böyle Sicarsin be Haci!" 

*------------------------------------------------------------------ 

 

ExpN(hh) = (1-mps(hh))*YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

UN(hh)   = Prod(i,(beta(i,hh)*ExpN(hh)/P.L(i))**beta(i,hh)); 

EV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*Exp(hh); 

CV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/UN(hh)*ExpN(hh); 

 

NIN      = Sum(hh,YH.L(hh)); 

CD2(i)   = CD.L(i); 

XD2(i)   = XD.L(i); 

M2(i)    = M.L(i); 

E2(i)    = E.L(i); 

HHSAV2   = HHSAV.L; 

HHTAX2   = HHTAX.L; 

TotSAV2  = TotSav.L; 

Invest2  = Sum(i,DK.L(i)); 

TotDYH   = Sum(hh,YH.L(hh)*(1-th(hh))); 

sDYH2(hh)= (YH.L(hh)*(1-th(hh)))/TotDYH*100; 

DYH2(hh) = YH.L(hh)*(1-th(hh)); 

TotTAX   = Sum(i,tm(i)*PWM.L(i)*M.L(i))*er + IndTAX.L + HHTAX.L; 

TaxRatio = HHTAX.L/TotTAX; 

WA2      = WA.L; 

CDtot2   = Sum(i, CD.L(i)); 

 

dU(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*100; 

dExp(hh) = (ExpN(hh)-Exp(hh))/Exp(hh)*100; 

dsDYH(hh)= (sDYH2(hh)-sDYH1(hh))/sDYH1(hh)*100; 

dDYH(hh) = (DYH2(hh)-DYH1(hh))/DYH1(hh)*100; 

 

Welfare(hh,"U Change(%)")    = dU(hh); 

Welfare(hh,"Exp Change(%)")  = dExp(hh); 

*Welfare(hh,"YD Change (%)") = dDYH(hh); 

Welfare(hh,"EV")             = EV(hh); 

Welfare(hh,"CV")             = CV(hh); 

Welfare(hh,"% Share YD")     = sDYH1(hh); 

Welfare(hh,"% Share YDN")    = sDYH2(hh); 



210 
 

Welfare(hh,"% Change in sYD")= dsDYH(hh); 

 

dCD(i)   = (CD2(i)-CD1(i))/CD1(i)*100; 

dXD(i)   = (XD2(i)-XD1(i))/XD1(i)*100; 

dM(it)   = (M2(it)-M1(it))/M1(it)*100; 

dE(it)   = (E2(it)-E1(it))/E1(it)*100; 

 

Sectoral(i,"CD Change")  = dCD(i); 

Sectoral(i,"XD Change")  = dXD(i); 

Sectoral(i,"P Levels")   = P.L(i); 

Sectoral(i,"PX Levels")  = PX.L(i); 

Sectoral(i,"M Change")   = dM(i); 

Sectoral(i,"E Change")   = dE(i); 

 

dIncome  = (NIN-NI)/NI*100; 

dHHSAV   = (HHSAV2-HHSAV1)/HHSAV1*100; 

dTotSAV  = (TotSAV2-TotSAV1)/TotSAV1*100; 

dInvest  = (Invest2-Invest1)/Invest1*100; 

dWA      = (WA2-WA1)/WA1*100; 

dCDtot   = (CDtot2-CDtot1)/CDtot1*100; 

dHHTAX   = (HHTAX2-HHTAX1)/HHTAX1*100; 

 

Macro("%Change","Nat. Inc.")     = dIncome; 

Macro("%Change","HH Savings")    = dHHSAV; 

Macro("%Change","Tot Sav")       = dTotSAV; 

Macro("%Change","Investment")    = dInvest; 

Macro("%Change","Wage")          = dWA; 

Macro("%Change","Private Cons")  = dCDtot; 

Macro("%Change","HHTAX")         = dHHTAX; 

Macro("TaxRatio","Direct/Total") = TaxRatio; 

 

Set Balancing_Type3; 

Balancing_Type3("Here Government Budget Balanced by Arranging itax Rates") = 

yes; 

Display "Government Budget Balanced for Equil-Yield Tax Reform", 

Balancing_Type3; 

Display Welfare, Sectoral, Macro; 

 

*=================================================================== 

*                Flat Income Tax Rate Simulation 

*------------------------------------------------------------------- 

*Here direct tax revenue fixed to the previous simulation value. So that 

*flat income tax rate introduced to the model after the direct tax relief 

*and budget balanced by increasing the indirect tax rates just like in the 

*previous simulation. 

 

th(hh)     = 0; 

*CHANGED CLOSURE RULES 

HHTAX.FX  = HHTAX.L; 

THA.LO    = -INF; 

THA.UP    = +INF; 

 

Solve Model_2 maximizing omega using NLP; 

*------------------------------------------------------------------ 

 

ExpN(hh) = (1-mps(hh))*YH.L(hh)*(1-(th(hh)+THA.L)); 

UN(hh)   = Prod(i,(beta(i,hh)*ExpN(hh)/P.L(i))**beta(i,hh)); 

EV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*Exp(hh); 

CV(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/UN(hh)*ExpN(hh); 

 

NIN      = Sum(hh,YH.L(hh)); 

CD2(i)   = CD.L(i); 
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XD2(i)   = XD.L(i); 

M2(i)    = M.L(i); 

E2(i)    = E.L(i); 

HHSAV2   = HHSAV.L; 

HHTAX2   = HHTAX.L; 

TotSAV2  = TotSav.L; 

Invest2  = Sum(i,DK.L(i)); 

TotDYH   = Sum(hh,YH.L(hh)*(1-(th(hh)+THA.L))); 

sDYH2(hh)= (YH.L(hh)*(1-(th(hh)+THA.L)))/TotDYH*100; 

DYH2(hh) = YH.L(hh)*(1-(th(hh)+THA.L)); 

TotTAX   = Sum(i,tm(i)*PWM.L(i)*M.L(i))*er + IndTAX.L + HHTAX.L; 

TaxRatio = HHTAX.L/TotTAX; 

WA2      = WA.L; 

CDtot2   = Sum(i, CD.L(i)); 

 

dU(hh)   = (UN(hh)-U(hh))/U(hh)*100; 

dExp(hh) = (ExpN(hh)-Exp(hh))/Exp(hh)*100; 

dsDYH(hh)= (sDYH2(hh)-sDYH1(hh))/sDYH1(hh)*100; 

dDYH(hh) = (DYH2(hh)-DYH1(hh))/DYH1(hh)*100; 

 

Welfare(hh,"U Change(%)")    = dU(hh); 

Welfare(hh,"Exp Change(%)")  = dExp(hh); 

*Welfare(hh,"YD Change (%)") = dDYH(hh); 

Welfare(hh,"EV")             = EV(hh); 

Welfare(hh,"CV")             = CV(hh); 

Welfare(hh,"% Share YD")     = sDYH1(hh); 

Welfare(hh,"% Share YDN")    = sDYH2(hh); 

Welfare(hh,"% Change in sYD")= dsDYH(hh); 

 

dCD(i)   = (CD2(i)-CD1(i))/CD1(i)*100; 

dXD(i)   = (XD2(i)-XD1(i))/XD1(i)*100; 

dM(it)   = (M2(it)-M1(it))/M1(it)*100; 

dE(it)   = (E2(it)-E1(it))/E1(it)*100; 

 

Sectoral(i,"CD Change")  = dCD(i); 

Sectoral(i,"XD Change")  = dXD(i); 

Sectoral(i,"PX Levels")  = PX.L(i); 

Sectoral(i,"M Change")   = dM(i); 

Sectoral(i,"E Change")   = dE(i); 

 

dIncome  = (NIN-NI)/NI*100; 

dHHSAV   = (HHSAV2-HHSAV1)/HHSAV1*100; 

dTotSAV  = (TotSAV2-TotSAV1)/TotSAV1*100; 

dInvest  = (Invest2-Invest1)/Invest1*100; 

dWA      = (WA2-WA1)/WA1*100; 

dCDtot   = (CDtot2-CDtot1)/CDtot1*100; 

dHHTAX   = (HHTAX2-HHTAX1)/HHTAX1*100; 

 

Macro("%Change","Nat. Inc.")     = dIncome; 

Macro("%Change","HH Savings")    = dHHSAV; 

Macro("%Change","Tot Sav")       = dTotSAV; 

Macro("%Change","Investment")    = dInvest; 

Macro("%Change","Wage")          = dWA; 

Macro("%Change","Private Cons")  = dCDtot; 

Macro("%Change","HHTAX")         = dHHTAX; 

Macro("TaxRatio","Direct/Total") = TaxRatio; 

 

Parameter        Simul           Computed Flat Tax Rate for New Simulation 

; 

Simul=THA.L; 

 

Set NEW_SIMULATION; 
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New_Simulation("Flat Income Tax Rate Determined Endogenously After Reduction") 

= yes; 

Display "Flat Income Tax Introduced Rather than Progressive for Equil-Yield 

Tax Reform", NEW_SIMULATION; 

Display Welfare, Sectoral, Macro, Simul; 
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C. HGD Modelinin Baz Yılı Dengesi Çözüm Çıktısı (Benchmark Equilibrium Output) 

 

GAMS Rev 233  WIN-VIS 23.3.3 x86/MS Windows             07/24/12 03:52:43 Page 

1 

A GENERAL EQUILIBRIUM MODEL OF TURKEY 

BarMod2 

 

 

   3    

               This general equilibrium model is constructed to have a 

prototype 

               model of the final CGE model for Turkey. The aim of the final 

CGE 

               model is to evaluate the economic impacts of tax policy changes 

               in Turkey. The model follows closely the type of The Cameroon 

               CGE Model pionereed by Condon, Dahl and Devarajan. 

        

      Baris Gok, 29/11/2011 

        

      ------------------------------------------------------------------------

-- 

                            Description of BarMod2 

      This Model is definetely same as Model_2 which is in ModEx folder. In 

this 

      model there are 15 sectors and 10 Households. The household account 

fistly 

      divided into two groups as urban and rural households. Then quintiles 

      ordered by income were formed by dividing each household group in 5 

equil 

      parts. Government and foreign trade also included in the model. To find 

      out the tax policy effects on households some additional functions and 

      variables will be included in the further models. 

      ------------------------------------------------------------------------

-- 

      Baris Gok, 14/12/2011 

        

        

  27    



214 
 

GAMS Rev 233  WIN-VIS 23.3.3 x86/MS Windows             07/24/12 03:52:43 Page 

2 

A GENERAL EQUILIBRIUM MODEL OF TURKEY 

Symbol Listing 

 

 

SETS       

 

hh            Households 

i             Sectors 

iins          All The Institutions and Sectors 

in            Nontraded Sectors 

ins           Institutions 

it            Traded Sectors 

j             Aliased with i 

 

PARAMETERS 

 

ac            Armington Function Shift Parameter 

actinst       Upper Part of the Institutions Side of SAM 

ad            Production Function Shift Parameter 

alpha         Labor Share Parameter of Production Function 

at            CET function Shift Parameter 

beta          Private Consumption Shares 

betag         Government Consumption Shares 

CD0           Final Demand for Private Consumption by Household 

CDtot0        Total Sectoral Private Consumption 

comcom        Lower Part of the Commodities Column of SAM 

comminst      Lower Part of the Institutions Side of SAM 

CPT0          Volume of Operating Surpluss (Capital) 

delta         Armington Function Share Parameter 

depr          Depreciation Rates (d in the model definition) 

DEPRECIA0     Total Depreciation Value 

DK0           Volume of Investment by Sector of Origin 

DST0          Volume of Inventory Investment by Sector 

dstr          Ration of Inventory Invest. to Gross Output (nu) 

DUTY0         Export Duty Revenue 

E0            Volume of Exports 

er            real Exchange rate (YTL) 

eta           Export Demand Elasticity 

F0            Foreign Saving 

FactCoeff     Factor Uses Technical Coefficients 

gamma         CET Function Share Parameter 

GD0           Government Demand for Consumption 

GDtot0        Total Government Demand for Consumption 

GovSAV0       Government Savings 

HHSAV0        Volume of Household Saving from SAM 

HHTAX0        Household Tax Revenue 

IndTAX0       Indirect Tax Revenue 

INT0          Volume of Intermediate Uses 

interus       Intermadiate Uses of SAM 

inv0          Volume of Investment from SAM 

io            Input-Output Coefficients (rate) 

itax          Indirect Tax Rates 

itax0         Indirect Tax values 

K0            Capital Stock by Sector 

kio           Shares of Investment by Sector of Destination 

L0            Employment by Sector 

LBR0          Compensation of Employees (Labour) 

LS0           Total Labor Supply 

M0            Volume of Imports 

mps           Marginal Propensity to Save 
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P0            Composite Good Price 

PD0           Domestically Consumed Goods Price 

PE0           Domestic Price of Exports 

phi           CET Function Exponent 

PM0           Domestic Price of Imports 

psi           Elasticity of Transformation of CET Function 

PVA0          Value Added Price by Sector 

PWE0          World Market Price of Exports 

PWM0          World Market Price of Imports 

PX0           Activity Price 

REM0          Remittances from Abroad by HH Type 

REMIT0        Remittances from Abroad 

RG0           Government Revenue 

rho           Armington Function Exponent 

sc            Capital Share Rate 

sigma         Elasticity of Substitution of The Armington Func. 

sl            Labour Share Rate 

sr            Remittance Share Rate 

TARIFF0       Tariff Revenue 

te            Duty Rates 

th            Household Tax Rate 

tm            Tariff Rates 

total         Total Values of SAM 

TotSAV0       Value of Total Saving 

tr            Transfer Share Rate 

TRAN0         Transfer Payments from Government by HH Type 

TRANS0        Total Transfer Payments from Government to HH 

WA0           Average Wage Rate 

wage          Total Payments to Labor 

X0            Volume of Composite Good Supply 

XD0           Volume of Domestic Output by Sector 

XXD0          Volume of Domestic Sales by Sector 

YH0           Household Income Level of the Economy from SAM 

zz            Miscellaneous Parameters and Initial Data 

 

VARIABLES  

 

CD            Final Sectoral Demand for Private Consumption 

CPT           Operating Surplus (Share of Capital) 

DEPRECIA      Total Depreciation Expenditure 

DK            Volume of Investment by Sector of Destination 

DST           Inventory Investment by Sector 

Duty          Export Duty Revenue 

E             Volume of Exports 

F             Foreign Saving 

GD            Final Demand of Government 

GDtot         Total Final Demand of Government 

GovSAV        Government Savings 

HHSAV         Total Savings of Households 

HHTAX         Total Household Income Tax Revenue 

IndTAX        Indirect Tax Revenue 

INT           Intermadiate Uses 

K             Capital Stock by Sector 

L             Employment by Sector 

LBR           Labour Income 

LS            Total Labor Supply 

M             Volume of Imports 

Omega          

P             Composite Good Price 

PD            Domestically Consumed Goods Price 

PE            Domestic Price of Exports 

PM            Domestic Price of Imports 
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PVA           Value Added Price by Sector 

PWE           World Market Price of Exports 

PWM           World Market Price of Imports 

PX            Activity Price 

REMIT         Total Remittance to the All Household Types 

RG            Government Revenue 

TARIFF        Tariff Revenue of Government 

TotSAV        Total Saving in the Economy 

TRANS         Total Transfer to Households from Government 

WA            Average Wage Rate 

X             Volume of Composite Good Supply 

XD            Volume of Domestic Output by Sector 

XXD           Volume of Domestic Sales by Sector 

YH            Income of Households 

 

EQUATIONS  

 

Absorption    Value of Domestic Sales 

Activity      Production Function 

ActP          Defination of Activity Prices 

Armington     Composite Good Aggregation Function 

CAeq          Current Account Balance 

CDeq          Private Consumption Behaviour by Sector 

CET           Constant Elasticity of Transformation Function 

CostMin       F.O.C. for Cost Minimization of Composite Good 

CPTeq         Capital Income Equation 

DEPReq        Depreciation Expenditure 

DSTeq         Inventory Investment 

DUTYeq        Export Duty Revenue 

Edemand       Export Demand by Abroad 

Equil         Goods Market Equilibrium 

Esupply       Export Supply 

GDeq          Government Consumption Behaviour 

GReq          Government Revenue 

Gruse         Government Savings Equation 

HHIncome      Total Income of Household 

HHSAVeq       Total of All Household Savings 

HHTAXeq       Total of All Household Tax Revenue 

Ieq           Investment by Sector of Origin 

IndTAXeq      Indirect Tax Revenue 

IntEq         Total Intermadiate Uses 

LBReq         Labour Income Equation 

LMequil       Labor Market Equilibrium 

Obj           Objective Function 

PEdef         Definition of Domestic Export Prices 

PMdef         Definition of Domestic Import Prices 

ProMax        First Order Condition for Profit Maximization 

Sales         Value of Domestic Production 

TARIFFeq      Tariff Revenue 

TotSAVeq      Total Savings 

xsn           Composite Good Aggregation for Nontraded Sectors 

xxdsn         Domestic Sales for Nontraded Sectors 

 

MODELS     

 

Model_2       My Model_2 
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Include File Summary 

 

 

   SEQ   GLOBAL TYPE      PARENT   LOCAL  FILENAME 

 

     1        1 INPUT          0       0  C:\Modeling\BarMod\BarMod2.gms 

     2      191 CALL           1     191  GDXXRW.EXE SAMdat.xlsx @SAMdat.txt 

     3      192 GDXIN          1     192  C:\Modeling\BarMod\SAMdat.gdx 

 

 

COMPILATION TIME     =        1.359 SECONDS      3 Mb  WIN233-233 Dec 15, 2009 
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E x e c u t i o n 

 

 

----    235 PARAMETER CD0  Final Demand for Private Consumption by Household 

 

                HHU1        HHU2        HHU3        HHU4        HHU5        

HHR1 

 

AGRI           1.750       2.289       2.693       3.096       3.635       

1.205 

MINING         0.050       0.090       0.150       0.220       0.491       

0.061 

FOOD-PRO       2.880       3.840       4.559       5.759       6.959       

1.471 

TEXTILES       1.087       1.494       2.038       3.260       5.705       

0.384 

WOOD           0.359       0.462       0.719       1.130       2.465       

0.289 

PLASTIC        0.579       1.042       1.737       2.548       5.675       

0.708 

METALS         0.035       0.051       0.066       0.090       0.149       

0.020 

MACHINE        0.510       0.851       1.276       2.127       3.743       

0.328 

ENERGY         0.391       0.547       0.703       0.859       1.406       

0.152 

CONST          0.005       0.007       0.009       0.011       0.017       

0.002 

HOTEL          0.814       1.396       1.861       2.675       4.884       

0.327 

TR-COM         1.381       2.901       3.868       6.493      12.986       

0.818 

PUB            0.035       0.035       0.035       0.035       0.035       

0.022 

EDU-HE         0.222       0.408       0.519       0.778       1.779       

0.160 

SERV           2.544       4.579       7.631      11.192      24.929       

3.112 

 

       +        HHR2        HHR3        HHR4        HHR5 

 

AGRI           1.463       1.635       1.980       2.324 

MINING         0.038       0.061       0.108       0.203 

FOOD-PRO       2.059       2.942       3.530       4.707 

TEXTILES       0.831       1.087       1.534       2.557 

WOOD           0.173       0.404       0.433       1.588 

PLASTIC        0.436       0.708       1.253       2.343 

METALS         0.026       0.033       0.042       0.063 

MACHINE        0.474       0.583       0.875       1.385 

ENERGY         0.228       0.319       0.365       0.456 

CONST          0.003       0.004       0.005       0.006 

HOTEL          0.490       0.776       0.858       1.634 

TR-COM         1.226       1.635       2.453       4.088 

PUB            0.022       0.022       0.022       0.022 

EDU-HE         0.199       0.251       0.284       0.694 

SERV           1.915       3.112       5.506      10.295 

 

 

----    235 PARAMETER M0  Volume of Imports 
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AGRI           2.471,    MINING        10.901,    FOOD-PRO       2.233 

TEXTILES       4.773,    WOOD           3.400,    PLASTIC       18.525 

METALS        10.341,    MACHINE       25.092,    ENERGY         0.192 

CONST    1.000000E-5,    TR-COM         3.076,    PUB            0.952 

SERV           2.534 

 

 

----    235 PARAMETER E0  Volume of Exports 

 

AGRI      2.318,    MINING    0.383,    FOOD-PRO  2.606,    TEXTILES 15.570 

WOOD      2.335,    PLASTIC   5.571,    METALS    5.316,    MACHINE  10.974 

ENERGY    0.024,    CONST     1.259,    TR-COM    8.304,    PUB       0.227 

SERV      9.607 

 

 

----    235 PARAMETER XD0  Volume of Domestic Output by Sector 

 

AGRI      53.070,    MINING     5.436,    FOOD-PRO  55.520,    TEXTILES  

61.213 

WOOD      19.538,    PLASTIC   48.364,    METALS    21.528,    MACHINE   

37.112 

ENERGY    21.869,    CONST     32.452,    HOTEL     17.902,    TR-COM    

86.488 

PUB       25.480,    EDU-HE    22.893,    SERV     166.164 

 

 

----    235 PARAMETER inv0  Volume of Investment from SAM 

 

AGRI      1.314,    MINING    0.418,    FOOD-PRO  3.103,    TEXTILES  3.555 

WOOD      0.315,    PLASTIC  -3.082,    METALS    0.283,    MACHINE  18.744 

CONST    28.503,    TR-COM    2.298,    EDU-HE    0.013,    SERV      6.267 

 

 

----    235 PARAMETER TotSAV0              =       61.731  Value of Total 

Saving 

 

----    235 PARAMETER wage  Total Payments to Labor 

 

HHU1  5.546,    HHU2  9.243,    HHU3 12.940,    HHU4 16.638,    HHU5 28.654 

HHR1  1.849,    HHR2  2.403,    HHR3  3.697,    HHR4  4.344,    HHR5  7.117 

 

 

----    235 PARAMETER F0                   =        9.701  Foreign Saving 

 

----    235 PARAMETER HHSAV0  Volume of Household Saving from SAM 

 

HHU1  0.327,    HHU2  1.191,    HHU3  2.352,    HHU4  4.558,    HHU5 13.383 

HHR1  0.713,    HHR2  1.461,    HHR3  2.417,    HHR4  4.732,    HHR5 12.224 

 

 

----    235 PARAMETER GovSAV0              =        4.521  Government Savings 

 

----    235 PARAMETER K0  Capital Stock by Sector 

 

AGRI      31.724,    MINING     9.770,    FOOD-PRO  13.905,    TEXTILES  

18.961 

WOOD      20.225,    PLASTIC   24.018,    METALS    30.338,    MACHINE   

18.961 

ENERGY    47.654,    CONST    240.228,    HOTEL     20.366,    TR-COM   

139.996 

PUB       31.586,    EDU-HE    42.118,    SERV      21.058 
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----    235 PARAMETER L0  Employment by Sector 

 

AGRI     71.650,    MINING    0.830,    FOOD-PRO  0.366,    TEXTILES 14.656 

WOOD      7.328,    PLASTIC   0.037,    METALS    5.496,    MACHINE   8.757 

ENERGY    1.000,    CONST    13.670,    HOTEL    12.758,    TR-COM   10.220 

PUB      20.960,    EDU-HE   16.403,    SERV     27.339 

 

 

----    235 PARAMETER DST0  Volume of Inventory Investment by Sector 

 

AGRI      1.291,    MINING    0.418,    FOOD-PRO  3.103,    TEXTILES  3.289 

WOOD     -0.465,    PLASTIC  -3.083,    METALS   -0.947,    MACHINE  -2.615 

TR-COM    0.641,    SERV      1.493 

 

 

----    235 PARAMETER PM0  Domestic Price of Imports 

 

AGRI     1.000,    MINING   1.000,    FOOD-PRO 1.000,    TEXTILES 1.000 

WOOD     1.000,    PLASTIC  1.000,    METALS   1.000,    MACHINE  1.000 

ENERGY   1.000,    CONST    1.000,    HOTEL    1.000,    TR-COM   1.000 

PUB      1.000,    EDU-HE   1.000,    SERV     1.000 

 

 

----    235 PARAMETER PD0  Domestically Consumed Goods Price 

 

AGRI     1.000,    MINING   1.000,    FOOD-PRO 1.000,    TEXTILES 1.000 

WOOD     1.000,    PLASTIC  1.000,    METALS   1.000,    MACHINE  1.000 

ENERGY   1.000,    CONST    1.000,    HOTEL    1.000,    TR-COM   1.000 

PUB      1.000,    EDU-HE   1.000,    SERV     1.000 

 

 

----    235 PARAMETER PE0  Domestic Price of Exports 

 

AGRI     1.000,    MINING   1.000,    FOOD-PRO 1.000,    TEXTILES 1.000 

WOOD     1.000,    PLASTIC  1.000,    METALS   1.000,    MACHINE  1.000 

ENERGY   1.000,    CONST    1.000,    HOTEL    1.000,    TR-COM   1.000 

PUB      1.000,    EDU-HE   1.000,    SERV     1.000 

 

 

----    235 PARAMETER P0  Composite Good Price 

 

AGRI     1.000,    MINING   1.000,    FOOD-PRO 1.000,    TEXTILES 1.000 

WOOD     1.000,    PLASTIC  1.000,    METALS   1.000,    MACHINE  1.000 

ENERGY   1.000,    CONST    1.000,    HOTEL    1.000,    TR-COM   1.000 

PUB      1.000,    EDU-HE   1.000,    SERV     1.000 

 

 

----    235 PARAMETER PX0  Activity Price 

 

AGRI     1.000,    MINING   1.000,    FOOD-PRO 1.000,    TEXTILES 1.000 

WOOD     1.000,    PLASTIC  1.000,    METALS   1.000,    MACHINE  1.000 

ENERGY   1.000,    CONST    1.000,    HOTEL    1.000,    TR-COM   1.000 

PUB      1.000,    EDU-HE   1.000,    SERV     1.000 

 

 

----    235 PARAMETER IndTAX0              =       41.790  Indirect Tax 

Revenue 

 

----    235 PARAMETER TRAN0  Transfer Payments from Government by HH Type 
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HHU1 4.548,    HHU2 3.499,    HHU3 5.598,    HHU4 6.298,    HHU5 2.449 

HHR1 2.099,    HHR2 1.574,    HHR3 3.079,    HHR4 3.499,    HHR5 2.344 

 

 

----    235 PARAMETER TRANS0               =       34.988  Total Transfer 

Paymen 

                                                           ts from Government 

to 

                                                           HH 

 

----    235 PARAMETER YH0  Household Income Level of the Economy from SAM 

 

HHU1  13.802,    HHU2  23.471,    HHU3  33.546,    HHU4  50.245,    HHU5 

106.143 

HHR1  10.397,    HHR2  11.877,    HHR3  17.241,    HHR4  26.479,    HHR5  

51.250 

 

 

----    235 PARAMETER REMIT0               =        4.302  Remittances from 

Abro 

                                                           ad 

 

----    235 PARAMETER HHTAX0  Household Tax Revenue 

 

HHU1  0.833,    HHU2  2.290,    HHU3  3.331,    HHU4  5.412,    HHU5 17.902 

HHR1  0.625,    HHR2  0.833,    HHR3  1.249,    HHR4  2.498,    HHR5  6.661 

 

 

----    235 PARAMETER RG0                  =       84.123  Government Revenue 

            PARAMETER TARIFF0              =        0.700  Tariff Revenue 

 

----    280 PARAMETER depr  Depreciation Rates (d in the model definition) 

 

                      ( ALL       0.000 ) 

 

 

----    280 PARAMETER dstr  Ration of Inventory Invest. to Gross Output (nu) 

 

AGRI      0.024,    MINING    0.077,    FOOD-PRO  0.056,    TEXTILES  0.054 

WOOD     -0.024,    PLASTIC  -0.064,    METALS   -0.044,    MACHINE  -0.070 

TR-COM    0.007,    SERV      0.009 

 

 

----    280 PARAMETER kio  Shares of Investment by Sector of Destination 

 

AGRI     3.933097E-4,    MINING   -9.4719E-19,    FOOD-PRO -7.5775E-18 

TEXTILES       0.005,    WOOD           0.013,    PLASTIC  1.853160E-5 

METALS         0.021,    MACHINE        0.364,    CONST          0.486 

TR-COM         0.028,    EDU-HE   2.208117E-4,    SERV           0.081 

 

 

----    280 SET i  Sectors 

 

AGRI    ,    MINING  ,    FOOD-PRO,    TEXTILES,    WOOD    ,    PLASTIC  

METALS  ,    MACHINE ,    ENERGY  ,    CONST   ,    HOTEL   ,    TR-COM   

PUB     ,    EDU-HE  ,    SERV     

 

 

----    280 SET it  Traded Sectors 

 

AGRI    ,    MINING  ,    FOOD-PRO,    TEXTILES,    WOOD    ,    PLASTIC  

METALS  ,    MACHINE ,    ENERGY  ,    CONST   ,    TR-COM  ,    PUB      
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SERV     

 

 

----    280 SET in  Nontraded Sectors 

 

HOTEL ,    EDU-HE 

 

 

----    280 PARAMETER tm  Tariff Rates 

 

AGRI           0.093,    MINING         0.010,    FOOD-PRO       0.035 

TEXTILES       0.008,    WOOD           0.002,    PLASTIC        0.003 

METALS         0.014,    MACHINE        0.002,    SERV     2.740905E-5 

 

 

----    280 PARAMETER te  Duty Rates 

 

                      ( ALL       0.000 ) 

 

 

----    280 PARAMETER PWE0  World Market Price of Exports 

 

AGRI     0.700,    MINING   0.700,    FOOD-PRO 0.700,    TEXTILES 0.700 

WOOD     0.700,    PLASTIC  0.700,    METALS   0.700,    MACHINE  0.700 

ENERGY   0.700,    CONST    0.700,    HOTEL    0.700,    TR-COM   0.700 

PUB      0.700,    EDU-HE   0.700,    SERV     0.700 

 

 

----    280 PARAMETER PWM0  World Market Price of Imports 

 

AGRI     0.641,    MINING   0.693,    FOOD-PRO 0.676,    TEXTILES 0.695 

WOOD     0.699,    PLASTIC  0.698,    METALS   0.691,    MACHINE  0.699 

ENERGY   0.700,    CONST    0.700,    HOTEL    0.700,    TR-COM   0.700 

PUB      0.700,    EDU-HE   0.700,    SERV     0.700 

 

 

----    280 PARAMETER th  Household Tax Rate 

 

HHU1 0.060,    HHU2 0.098,    HHU3 0.099,    HHU4 0.108,    HHU5 0.169 

HHR1 0.060,    HHR2 0.070,    HHR3 0.072,    HHR4 0.094,    HHR5 0.130 

 

 

----    280 PARAMETER mps  Marginal Propensity to Save 

 

HHU1 0.025,    HHU2 0.056,    HHU3 0.078,    HHU4 0.102,    HHU5 0.152 

HHR1 0.073,    HHR2 0.132,    HHR3 0.151,    HHR4 0.197,    HHR5 0.274 

 

 

----    280 PARAMETER beta  Private Consumption Shares 

 

                HHU1        HHU2        HHU3        HHU4        HHU5        

HHR1 

 

AGRI           0.138       0.114       0.097       0.077       0.049       

0.133 

MINING         0.004       0.005       0.005       0.005       0.007       

0.007 

FOOD-PRO       0.228       0.192       0.164       0.143       0.093       

0.162 

TEXTILES       0.086       0.075       0.073       0.081       0.076       

0.042 
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WOOD           0.028       0.023       0.026       0.028       0.033       

0.032 

PLASTIC        0.046       0.052       0.062       0.063       0.076       

0.078 

METALS         0.003       0.003       0.002       0.002       0.002       

0.002 

MACHINE        0.040       0.043       0.046       0.053       0.050       

0.036 

ENERGY         0.031       0.027       0.025       0.021       0.019       

0.017 

CONST    3.823530E-4 3.385471E-4 3.122743E-4 2.640637E-4 2.324748E-4 

2.075022E-4 

HOTEL          0.064       0.070       0.067       0.066       0.065       

0.036 

TR-COM         0.109       0.145       0.139       0.161       0.173       

0.090 

PUB            0.003       0.002       0.001 8.697483E-4 4.679300E-4       

0.002 

EDU-HE         0.018       0.020       0.019       0.019       0.024       

0.018 

SERV           0.201       0.229       0.274       0.278       0.333       

0.344 

 

       +        HHR2        HHR3        HHR4        HHR5 

 

AGRI           0.153       0.120       0.103       0.072 

MINING         0.004       0.005       0.006       0.006 

FOOD-PRO       0.215       0.217       0.183       0.145 

TEXTILES       0.087       0.080       0.080       0.079 

WOOD           0.018       0.030       0.023       0.049 

PLASTIC        0.045       0.052       0.065       0.072 

METALS         0.003       0.002       0.002       0.002 

MACHINE        0.049       0.043       0.045       0.043 

ENERGY         0.024       0.024       0.019       0.014 

CONST    2.942361E-4 2.908276E-4 2.343878E-4 1.742545E-4 

HOTEL          0.051       0.057       0.045       0.050 

TR-COM         0.128       0.120       0.127       0.126 

PUB            0.002       0.002       0.001 6.919576E-4 

EDU-HE         0.021       0.018       0.015       0.021 

SERV           0.200       0.229       0.286       0.318 

 

 

----    280 PARAMETER betag  Government Consumption Shares 

 

AGRI           0.002,    MINING         0.002,    FOOD-PRO       0.013 

TEXTILES       0.012,    WOOD     1.926629E-4,    PLASTIC        0.016 

MACHINE        0.002,    TR-COM         0.004,    PUB            0.572 

EDU-HE         0.339,    SERV           0.038 

 

 

----    280 PARAMETER eta  Export Demand Elasticity 

 

AGRI     1.000,    MINING   1.000,    FOOD-PRO 1.000,    TEXTILES 4.000 

WOOD     4.000,    PLASTIC  4.000,    METALS   4.000,    MACHINE  4.000 

ENERGY   4.000,    CONST    4.000,    HOTEL    4.000,    TR-COM   4.000 

PUB      4.000,    EDU-HE   4.000,    SERV     4.000 

 

 

----    280 PARAMETER rho  Armington Function Exponent 

 

AGRI     -0.444,    MINING   -0.286,    FOOD-PRO -0.167,    TEXTILES -0.167 

WOOD     -0.091,    PLASTIC   0.667,    METALS    1.000,    MACHINE   1.000 
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ENERGY    0.250,    CONST     0.250,    HOTEL     0.429,    TR-COM    0.429 

PUB       0.429,    EDU-HE    0.429,    SERV      0.429 

 

 

----    280 PARAMETER phi  CET Function Exponent 

 

AGRI     1.556,    MINING   1.714,    FOOD-PRO 1.833,    TEXTILES 1.833 

WOOD     1.909,    PLASTIC  2.667,    METALS   3.000,    MACHINE  3.000 

ENERGY   2.250,    CONST    2.250,    HOTEL    2.429,    TR-COM   2.429 

PUB      2.429,    EDU-HE   2.429,    SERV     2.429 

 

 

----    280 PARAMETER itax  Indirect Tax Rates 

 

AGRI     0.062,    MINING   0.053,    FOOD-PRO 0.128,    TEXTILES 0.064 

WOOD     0.058,    PLASTIC  0.134,    METALS   0.010,    MACHINE  0.085 

ENERGY   0.044,    CONST    0.025,    HOTEL    0.108,    TR-COM   0.096 

PUB      0.020,    EDU-HE   0.024,    SERV     0.019 

 

 

----    280 PARAMETER PVA0  Value Added Price by Sector 

 

AGRI     0.615,    MINING   0.571,    FOOD-PRO 0.221,    TEXTILES 0.249 

WOOD     0.261,    PLASTIC  0.239,    METALS   0.253,    MACHINE  0.274 

ENERGY   0.350,    CONST    0.432,    HOTEL    0.406,    TR-COM   0.489 

PUB      0.584,    EDU-HE   0.636,    SERV     0.645 

 

 

----    280 PARAMETER XXD0  Volume of Domestic Sales by Sector 

 

AGRI      50.752,    MINING     5.053,    FOOD-PRO  52.914,    TEXTILES  

45.643 

WOOD      17.203,    PLASTIC   42.793,    METALS    16.212,    MACHINE   

26.139 

ENERGY    21.846,    CONST     31.193,    HOTEL     17.902,    TR-COM    

78.184 

PUB       25.253,    EDU-HE    22.893,    SERV     156.557 

 

 

----    280 PARAMETER LS0                  =      211.470  Total Labor Supply 

            PARAMETER WA0                  =        0.437  Average Wage Rate 

            PARAMETER LBR0                 =       92.431  Compensation of 

Emplo 

                                                           yees (Labour) 

            PARAMETER CPT0                 =      210.889  Volume of Operating 

S 

                                                           urpluss (Capital) 

 

----    280 PARAMETER sl  Labour Share Rate 

 

HHU1 0.060,    HHU2 0.100,    HHU3 0.140,    HHU4 0.180,    HHU5 0.310 

HHR1 0.020,    HHR2 0.026,    HHR3 0.040,    HHR4 0.047,    HHR5 0.077 

 

 

----    280 PARAMETER sc  Capital Share Rate 

 

HHU1 0.017,    HHU2 0.050,    HHU3 0.070,    HHU4 0.126,    HHU5 0.350 

HHR1 0.030,    HHR2 0.036,    HHR3 0.047,    HHR4 0.084,    HHR5 0.190 

 

 

----    280 PARAMETER sr  Remittance Share Rate 
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HHU1 0.020,    HHU2 0.030,    HHU3 0.040,    HHU4 0.120,    HHU5 0.200 

HHR1 0.020,    HHR2 0.050,    HHR3 0.090,    HHR4 0.150,    HHR5 0.280 

 

 

----    280 PARAMETER tr  Transfer Share Rate 

 

HHU1 0.130,    HHU2 0.100,    HHU3 0.160,    HHU4 0.180,    HHU5 0.070 

HHR1 0.060,    HHR2 0.045,    HHR3 0.088,    HHR4 0.100,    HHR5 0.067 

 

 

----    296 PARAMETER delta  Armington Function Share Parameter 

 

AGRI           0.164,    MINING         0.636,    FOOD-PRO       0.069 

TEXTILES       0.133,    WOOD           0.187,    PLASTIC        0.199 

METALS         0.295,    MACHINE        0.480,    ENERGY         0.003 

CONST    7.628260E-9,    TR-COM         0.010,    PUB            0.009 

SERV           0.003 

 

 

----    296 PARAMETER X0  Volume of Composite Good Supply 

 

AGRI      53.452,    MINING    16.065,    FOOD-PRO  55.226,    TEXTILES  

50.452 

WOOD      20.609,    PLASTIC   61.366,    METALS    26.698,    MACHINE   

51.276 

ENERGY    22.037,    CONST     31.193,    HOTEL     17.902,    TR-COM    

81.259 

PUB       26.205,    EDU-HE    22.893,    SERV     159.091 

 

 

----    296 PARAMETER ac  Armington Function Shift Parameter 

 

AGRI     1.402,    MINING   1.900,    FOOD-PRO 1.237,    TEXTILES 1.426 

WOOD     1.592,    PLASTIC  1.765,    METALS   1.912,    MACHINE  1.999 

ENERGY   1.034,    CONST    1.000,    TR-COM   1.112,    PUB      1.107 

SERV     1.048 

 

 

----    296 PARAMETER INT0  Volume of Intermediate Uses 

 

AGRI     29.974,    MINING   14.103,    FOOD-PRO 12.827,    TEXTILES 26.398 

WOOD     12.263,    PLASTIC  46.701,    METALS   25.840,    MACHINE  20.300 

ENERGY   16.612,    CONST     2.623,    HOTEL     2.186,    TR-COM   40.936 

PUB       0.390,    EDU-HE    2.468,    SERV     76.297 

 

 

----    296 PARAMETER gamma  CET Function Share Parameter 

 

AGRI     0.847,    MINING   0.863,    FOOD-PRO 0.925,    TEXTILES 0.710 

WOOD     0.860,    PLASTIC  0.968,    METALS   0.903,    MACHINE  0.850 

ENERGY   1.000,    CONST    0.982,    TR-COM   0.961,    PUB      0.999 

SERV     0.982 

 

 

----    296 PARAMETER alpha  Labor Share Parameter of Production Function 

 

AGRI     0.960,    MINING   0.117,    FOOD-PRO 0.013,    TEXTILES 0.421 

WOOD     0.628,    PLASTIC  0.001,    METALS   0.442,    MACHINE  0.376 

ENERGY   0.057,    CONST    0.426,    HOTEL    0.768,    TR-COM   0.106 

PUB      0.615,    EDU-HE   0.493,    SERV     0.111 
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----    296 PARAMETER ad  Production Function Shift Parameter 

 

AGRI     0.765,    MINING   0.742,    FOOD-PRO 4.187,    TEXTILES 3.598 

WOOD     1.828,    PLASTIC  2.032,    METALS   1.509,    MACHINE  2.617 

ENERGY   0.572,    CONST    0.458,    HOTEL    1.259,    TR-COM   0.815 

PUB      1.038,    EDU-HE   0.865,    SERV     7.665 

 

 

----    296 PARAMETER at  CET function Shift Parameter 

 

AGRI      3.403,    MINING    3.291,    FOOD-PRO  4.191,    TEXTILES  2.246 

WOOD      2.976,    PLASTIC   3.908,    METALS    2.629,    MACHINE   2.378 

ENERGY   44.507,    CONST     6.131,    TR-COM    4.034,    PUB      16.079 

SERV      5.389 
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A GENERAL EQUILIBRIUM MODEL OF TURKEY 

Model Statistics    SOLVE Model_2 Using NLP From line 576 

 

 

MODEL STATISTICS 

 

BLOCKS OF EQUATIONS          34     SINGLE EQUATIONS          283 

BLOCKS OF VARIABLES          39     SINGLE VARIABLES          316 

NON ZERO ELEMENTS         1,982     NON LINEAR N-Z            964 

DERIVATIVE POOL              38     CONSTANT POOL             258 

CODE LENGTH               6,226 

 

 

GENERATION TIME      =        0.016 SECONDS      4 Mb  WIN233-233 Dec 15, 2009 

 

 

EXECUTION TIME       =        0.016 SECONDS      4 Mb  WIN233-233 Dec 15, 2009 
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A GENERAL EQUILIBRIUM MODEL OF TURKEY 

Solution Report     SOLVE Model_2 Using NLP From line 576 

 

 

               S O L V E      S U M M A R Y 

 

     MODEL   Model_2             OBJECTIVE  Omega 

     TYPE    NLP                 DIRECTION  MAXIMIZE 

     SOLVER  PATHNLP             FROM LINE  576 

 

**** SOLVER STATUS     1 Normal Completion          

**** MODEL STATUS      2 Locally Optimal            

**** OBJECTIVE VALUE               30.0616 

 

 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.093      1000.000 

 ITERATION COUNT, LIMIT         1    2000000000 

 EVALUATION ERRORS              0             0 

 

PATH-NLP         Nov  1, 2009 23.3.3 WIN 14594.15043 VIS x86/MS Windows 

 

NLP size: 283 rows, 316 cols, 1982 non-zeros, 2.22% dense. 

MCP size: 597 rows/cols, 4754 non-zeros, 1.33% dense. 

 

 

---- EQU PMdef  Definition of Domestic Import Prices 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -0.255       

MINING        .         .         .       -0.850       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.315       

TEXTILES      .         .         .       -0.443       

WOOD          .         .         .       -0.285       

PLASTIC       .         .         .       -1.751       

METALS        .         .         .       -0.630       

MACHINE       .         .         .       -1.329       

ENERGY        .         .         .       -0.023       

CONST         .         .         .         EPS        

TR-COM        .         .         .       -0.293       

PUB           .         .         .        0.003       

SERV          .         .         .       -0.231       

 

---- EQU PEdef  Definition of Domestic Export Prices 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.104       

MINING        .         .         .        0.012       

FOOD-PRO      .         .         .        0.015       

TEXTILES      .         .         .        0.821       

WOOD          .         .         .        0.144       

PLASTIC       .         .         .        0.240       

METALS        .         .         .        0.303       

MACHINE       .         .         .        0.618       

ENERGY        .         .         .    8.0955E-4       

CONST         .         .         .        0.060       

TR-COM        .         .         .        0.440       

PUB           .         .         .        0.008       

SERV          .         .         .        0.579       
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---- EQU Absorption  Value of Domestic Sales 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -0.108       

MINING        .         .         .       -0.077       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.077       

TEXTILES      .         .         .       -0.081       

WOOD          .         .         .       -0.082       

PLASTIC       .         .         .       -0.079       

METALS        .         .         .       -0.061       

MACHINE       .         .         .       -0.056       

ENERGY        .         .         .       -0.081       

CONST         .         .         .       -0.033       

HOTEL         .         .         .       -0.116       

TR-COM        .         .         .       -0.079       

PUB           .         .         .       -0.017       

EDU-HE        .         .         .       -0.048       

SERV          .         .         .       -0.081       

 

---- EQU Sales  Value of Domestic Production 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.106       

MINING        .         .         .        0.074       

FOOD-PRO      .         .         .        0.071       

TEXTILES      .         .         .        0.073       

WOOD          .         .         .        0.079       

PLASTIC       .         .         .        0.069       

METALS        .         .         .        0.061       

MACHINE       .         .         .        0.058       

ENERGY        .         .         .        0.081       

CONST         .         .         .        0.034       

HOTEL         .         .         .        0.116       

TR-COM        .         .         .        0.076       

PUB           .         .         .        0.018       

EDU-HE        .         .         .        0.048       

SERV          .         .         .        0.080       

 

---- EQU ActP  Defination of Activity Prices 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -5.958       

MINING        .         .         .       -0.423       

FOOD-PRO      .         .         .       -4.407       

TEXTILES      .         .         .       -4.730       

WOOD          .         .         .       -1.615       

PLASTIC       .         .         .       -3.718       

METALS        .         .         .       -1.318       

MACHINE       .         .         .       -2.285       

ENERGY        .         .         .       -1.827       

CONST         .         .         .       -1.104       

HOTEL         .         .         .       -2.292       

TR-COM        .         .         .       -7.159       

PUB           .         .         .       -0.459       

EDU-HE        .         .         .       -1.119       

SERV          .         .         .      -13.479       

 

---- EQU Activity  Production Function 
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            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.056       

MINING        .         .         .        0.036       

FOOD-PRO      .         .         .        0.058       

TEXTILES      .         .         .        0.014       

WOOD          .         .         .        0.017       

PLASTIC       .         .         .        0.045       

METALS        .         .         .        0.005       

MACHINE       .         .         .        0.004       

ENERGY        .         .         .        0.061       

CONST         .         .         .       -0.020       

HOTEL         .         .         .        0.049       

TR-COM        .         .         .        0.055       

PUB           .         .         .       -0.024       

EDU-HE        .         .         .       -0.002       

SERV          .         .         .        0.061       

 

---- EQU ProMax  First Order Condition for Profit Maximization 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.037       

MINING        .         .         .        0.010       

FOOD-PRO      .         .         .        0.206       

TEXTILES      .         .         .        0.001       

WOOD          .         .         .        0.010       

PLASTIC       .         .         .        0.135       

METALS        .         .         .       -0.035       

MACHINE       .         .         .       -0.040       

ENERGY        .         .         .        0.120       

CONST         .         .         .       -0.100       

HOTEL         .         .         .        0.067       

TR-COM        .         .         .        0.058       

PUB           .         .         .       -0.095       

EDU-HE        .         .         .       -0.056       

SERV          .         .         .        0.040       

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- EQU LMequil         .         .         .        0.024       

 

  LMequil  Labor Market Equilibrium 

 

---- EQU CET  Constant Elasticity of Transformation Function 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -0.095       

MINING        .         .         .       -0.072       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.120       

TEXTILES      .         .         .       -0.077       

WOOD          .         .         .       -0.079       

PLASTIC       .         .         .       -0.100       

METALS        .         .         .       -0.054       

MACHINE       .         .         .       -0.046       

ENERGY        .         .         .       -0.130       

CONST         .         .         .       -0.004       

TR-COM        .         .         .       -0.096       

PUB           .         .         .        0.012       

SERV          .         .         .       -0.093       
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---- EQU Edemand  Export Demand by Abroad 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.104       

MINING        .         .         .        0.012       

FOOD-PRO      .         .         .        0.015       

TEXTILES      .         .         .        0.205       

WOOD          .         .         .        0.036       

PLASTIC       .         .         .        0.060       

METALS        .         .         .        0.076       

MACHINE       .         .         .        0.154       

ENERGY        .         .         .    2.0239E-4       

CONST         .         .         .        0.015       

TR-COM        .         .         .        0.110       

PUB           .         .         .        0.002       

SERV          .         .         .        0.145       

 

---- EQU Esupply  Export Supply 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -1.730       

MINING        .         .         .       -0.151       

FOOD-PRO      .         .         .       -2.877       

TEXTILES      .         .         .       -0.781       

WOOD          .         .         .       -0.270       

PLASTIC       .         .         .       -1.819       

METALS        .         .         .       -0.124       

MACHINE       .         .         .       -0.066       

ENERGY        .         .         .       -1.261       

CONST         .         .         .        0.547       

TR-COM        .         .         .       -2.596       

PUB           .         .         .        0.550       

SERV          .         .         .       -4.380       

 

---- EQU Armington  Composite Good Aggregation Function 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.099       

MINING        .         .         .        0.077       

FOOD-PRO      .         .         .        0.126       

TEXTILES      .         .         .        0.090       

WOOD          .         .         .        0.084       

PLASTIC       .         .         .        0.105       

METALS        .         .         .        0.059       

MACHINE       .         .         .        0.050       

ENERGY        .         .         .        0.130       

CONST         .         .         .        0.003       

TR-COM        .         .         .        0.102       

PUB           .         .         .       -0.012       

SERV          .         .         .        0.096       

 

---- EQU CostMin  F.O.C. for Cost Minimization of Composite Good 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -0.387       

MINING        .         .         .    -4.789E-4       

FOOD-PRO      .         .         .        2.620       

TEXTILES      .         .         .        0.408       



232 
 

WOOD          .         .         .        0.035       

PLASTIC       .         .         .        1.113       

METALS        .         .         .       -0.038       

MACHINE       .         .         .       -0.139       

ENERGY        .         .         .        1.066       

CONST         .         .         .       -0.940       

TR-COM        .         .         .        1.767       

PUB           .         .         .       -0.736       

SERV          .         .         .        2.254       

 

---- EQU xxdsn  Domestic Sales for Nontraded Sectors 

 

          LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

HOTEL       .         .         .        0.123       

EDU-HE      .         .         .        0.020       

 

---- EQU xsn  Composite Good Aggregation for Nontraded Sectors 

 

          LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

HOTEL       .         .         .        0.123       

EDU-HE      .         .         .        0.020       

 

---- EQU IntEq  Total Intermadiate Uses 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.009       

MINING        .         .         .    2.4379E-4       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.049       

TEXTILES      .         .         .       -0.009       

WOOD          .         .         .       -0.002       

PLASTIC       .         .         .       -0.026       

METALS        .         .         .        0.003       

MACHINE       .         .         .        0.005       

ENERGY        .         .         .       -0.049       

CONST         .         .         .        0.030       

HOTEL         .         .         .       -0.007       

TR-COM        .         .         .       -0.023       

PUB           .         .         .        0.029       

EDU-HE        .         .         .        0.028       

SERV          .         .         .       -0.014       

 

---- EQU DSTeq  Inventory Investment 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -0.006       

MINING        .         .         .       -0.015       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.064       

TEXTILES      .         .         .       -0.024       

WOOD          .         .         .       -0.017       

PLASTIC       .         .         .       -0.041       

METALS        .         .         .       -0.012       

MACHINE       .         .         .       -0.009       

ENERGY        .         .         .       -0.064       

CONST         .         .         .        0.015       

HOTEL         .         .         .       -0.022       

TR-COM        .         .         .       -0.037       

PUB           .         .         .        0.014       

EDU-HE        .         .         .        0.014       
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SERV          .         .         .       -0.029       

 

---- EQU CDeq  Private Consumption Behaviour by Sector 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.141       

MINING        .         .         .        0.110       

FOOD-PRO      .         .         .        0.078       

TEXTILES      .         .         .        0.101       

WOOD          .         .         .        0.095       

PLASTIC       .         .         .        0.084       

METALS        .         .         .        0.127       

MACHINE       .         .         .        0.119       

ENERGY        .         .         .        0.091       

CONST         .         .         .        0.170       

HOTEL         .         .         .        0.121       

TR-COM        .         .         .        0.088       

PUB           .         .         .        0.161       

EDU-HE        .         .         .        0.134       

SERV          .         .         .        0.096       

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- EQU LBReq           .         .         .        0.003       

---- EQU CPTeq           .         .         .        0.077       

 

  LBReq  Labour Income Equation 

  CPTeq  Capital Income Equation 

 

---- EQU HHIncome  Total Income of Household 

 

        LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

HHU1      .         .         .        0.093       

HHU2      .         .         .        0.087       

HHU3      .         .         .        0.085       

HHU4      .         .         .        0.082       

HHU5      .         .         .        0.074       

HHR1      .         .         .        0.089       

HHR2      .         .         .        0.084       

HHR3      .         .         .        0.081       

HHR4      .         .         .        0.076       

HHR5      .         .         .        0.067       

 

---- EQU GDeq  Government Consumption Behaviour 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .       -0.006       

MINING        .         .         .       -0.015       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.064       

TEXTILES      .         .         .       -0.024       

WOOD          .         .         .       -0.017       

PLASTIC       .         .         .       -0.041       

METALS        .         .         .       -0.012       

MACHINE       .         .         .       -0.009       

ENERGY        .         .         .       -0.064       

CONST         .         .         .        0.015       

HOTEL         .         .         .       -0.022       

TR-COM        .         .         .       -0.037       

PUB           .         .         .        0.014       
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EDU-HE        .         .         .        0.014       

SERV          .         .         .       -0.029       

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- EQU TARIFFeq        .         .         .        0.015       

---- EQU DUTYeq          .         .         .        0.015       

---- EQU IndTAXeq        .         .         .        0.015       

---- EQU HHTAXeq         .         .         .        0.015       

---- EQU GReq            .         .         .        0.015       

---- EQU HHSAVeq         .         .         .        0.015       

---- EQU TotSAVeq        .         .         .        0.015       

---- EQU Gruse           .         .         .       -0.015       

---- EQU DEPReq          .         .         .       -0.062       

 

  TARIFFeq  Tariff Revenue 

  DUTYeq  Export Duty Revenue 

  IndTAXeq  Indirect Tax Revenue 

  HHTAXeq  Total of All Household Tax Revenue 

  GReq  Government Revenue 

  HHSAVeq  Total of All Household Savings 

  TotSAVeq  Total Savings 

  Gruse  Government Savings Equation 

  DEPReq  Depreciation Expenditure 

 

---- EQU Ieq  Investment by Sector of Origin 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.009       

MINING        .         .         .    2.4379E-4       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.049       

TEXTILES      .         .         .       -0.009       

WOOD          .         .         .       -0.002       

PLASTIC       .         .         .       -0.026       

METALS        .         .         .        0.003       

MACHINE       .         .         .        0.005       

ENERGY        .         .         .       -0.049       

CONST         .         .         .        0.030       

HOTEL         .         .         .       -0.007       

TR-COM        .         .         .       -0.023       

PUB           .         .         .        0.029       

EDU-HE        .         .         .        0.028       

SERV          .         .         .       -0.014       

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- EQU Obj             .         .         .        1.000       

 

  Obj  Objective Function 

 

---- EQU Equil  Goods Market Equilibrium 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI          .         .         .        0.009       

MINING        .         .         .    2.4379E-4       

FOOD-PRO      .         .         .       -0.049       

TEXTILES      .         .         .       -0.009       

WOOD          .         .         .       -0.002       

PLASTIC       .         .         .       -0.026       

METALS        .         .         .        0.003       
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MACHINE       .         .         .        0.005       

ENERGY        .         .         .       -0.049       

CONST         .         .         .        0.030       

HOTEL         .         .         .       -0.007       

TR-COM        .         .         .       -0.023       

PUB           .         .         .        0.029       

EDU-HE        .         .         .        0.028       

SERV          .         .         .       -0.014       

 

---- VAR PM  Domestic Price of Imports 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      1.000     +INF       .          

MINING       -INF      1.000     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      1.000     +INF       .          

TEXTILES     -INF      1.000     +INF       .          

WOOD         -INF      1.000     +INF       .          

PLASTIC      -INF      1.000     +INF       .          

METALS       -INF      1.000     +INF       .          

MACHINE      -INF      1.000     +INF       .          

ENERGY       -INF      1.000     +INF       .          

CONST        -INF      1.000     +INF  -8.887E-8       

TR-COM       -INF      1.000     +INF       .          

PUB          -INF      1.000     +INF       .          

SERV         -INF      1.000     +INF       .          

 

---- VAR PE  Domestic Price of Exports 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      1.000     +INF       .          

MINING       -INF      1.000     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      1.000     +INF       .          

TEXTILES     -INF      1.000     +INF       .          

WOOD         -INF      1.000     +INF       .          

PLASTIC      -INF      1.000     +INF       .          

METALS       -INF      1.000     +INF       .          

MACHINE      -INF      1.000     +INF       .          

ENERGY       -INF      1.000     +INF       .          

CONST        -INF      1.000     +INF       .          

TR-COM       -INF      1.000     +INF       .          

PUB          -INF      1.000     +INF       .          

SERV         -INF      1.000     +INF       .          

 

---- VAR PWM  World Market Price of Imports 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         0.641     0.641     0.641    -0.393       

MINING       0.693     0.693     0.693    -1.224       

FOOD-PRO     0.676     0.676     0.676    -0.464       

TEXTILES     0.695     0.695     0.695    -0.637       

WOOD         0.699     0.699     0.699    -0.408       

PLASTIC      0.698     0.698     0.698    -2.506       

METALS       0.691     0.691     0.691    -0.909       

MACHINE      0.699     0.699     0.699    -1.901       

ENERGY       0.700     0.700     0.700    -0.033       

CONST        0.700     0.700     0.700      EPS        

TR-COM       0.700     0.700     0.700    -0.418       

PUB          0.700     0.700     0.700     0.005       

SERV         0.700     0.700     0.700    -0.330       
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---- VAR PWE  World Market Price of Exports 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      0.700     +INF       .          

MINING       -INF      0.700     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      0.700     +INF       .          

TEXTILES     -INF      0.700     +INF       .          

WOOD         -INF      0.700     +INF       .          

PLASTIC      -INF      0.700     +INF       .          

METALS       -INF      0.700     +INF       .          

MACHINE      -INF      0.700     +INF       .          

ENERGY       -INF      0.700     +INF       .          

CONST        -INF      0.700     +INF       .          

TR-COM       -INF      0.700     +INF       .          

PUB          -INF      0.700     +INF       .          

SERV         -INF      0.700     +INF       .          

 

---- VAR P  Composite Good Price 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      1.000     +INF       .          

MINING       -INF      1.000     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      1.000     +INF       .          

TEXTILES     -INF      1.000     +INF       .          

WOOD         -INF      1.000     +INF       .          

PLASTIC      -INF      1.000     +INF       .          

METALS       -INF      1.000     +INF       .          

MACHINE      -INF      1.000     +INF       .          

ENERGY       -INF      1.000     +INF       .          

CONST        -INF      1.000     +INF       .          

HOTEL        -INF      1.000     +INF       .          

TR-COM       -INF      1.000     +INF       .          

PUB          -INF      1.000     +INF       .          

EDU-HE       -INF      1.000     +INF       .          

SERV         -INF      1.000     +INF       .          

 

---- VAR PD  Domestically Consumed Goods Price 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      1.000     +INF       .          

MINING       -INF      1.000     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      1.000     +INF       .          

TEXTILES     -INF      1.000     +INF       .          

WOOD         -INF      1.000     +INF       .          

PLASTIC      -INF      1.000     +INF       .          

METALS       -INF      1.000     +INF       .          

MACHINE      -INF      1.000     +INF       .          

ENERGY       -INF      1.000     +INF       .          

CONST        -INF      1.000     +INF       .          

HOTEL        -INF      1.000     +INF       .          

TR-COM       -INF      1.000     +INF       .          

PUB          -INF      1.000     +INF       .          

EDU-HE       -INF      1.000     +INF       .          

SERV         -INF      1.000     +INF       .          

 

---- VAR PX  Activity Price 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
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AGRI         -INF      1.000     +INF       .          

MINING       -INF      1.000     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      1.000     +INF       .          

TEXTILES     -INF      1.000     +INF       .          

WOOD         -INF      1.000     +INF       .          

PLASTIC      -INF      1.000     +INF       .          

METALS       -INF      1.000     +INF       .          

MACHINE      -INF      1.000     +INF       .          

ENERGY       -INF      1.000     +INF       .          

CONST        -INF      1.000     +INF       .          

HOTEL        -INF      1.000     +INF       .          

TR-COM       -INF      1.000     +INF       .          

PUB          -INF      1.000     +INF       .          

EDU-HE       -INF      1.000     +INF       .          

SERV         -INF      1.000     +INF       .          

 

---- VAR PVA  Value Added Price by Sector 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      0.615     +INF       .          

MINING       -INF      0.571     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      0.221     +INF       .          

TEXTILES     -INF      0.249     +INF       .          

WOOD         -INF      0.261     +INF       .          

PLASTIC      -INF      0.239     +INF       .          

METALS       -INF      0.253     +INF       .          

MACHINE      -INF      0.274     +INF       .          

ENERGY       -INF      0.350     +INF       .          

CONST        -INF      0.432     +INF       .          

HOTEL        -INF      0.406     +INF       .          

TR-COM       -INF      0.489     +INF       .          

PUB          -INF      0.584     +INF       .          

EDU-HE       -INF      0.636     +INF       .          

SERV         -INF      0.645     +INF       .          

 

---- VAR M  Volume of Imports 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      2.700     +INF       .          

MINING       -INF     11.012     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      2.312     +INF       .          

TEXTILES     -INF      4.809     +INF       .          

WOOD         -INF      3.406     +INF       .          

PLASTIC      -INF     18.573     +INF       .          

METALS       -INF     10.486     +INF       .          

MACHINE      -INF     25.138     +INF       .          

ENERGY       -INF      0.192     +INF       .          

CONST        -INF  1.0000E-5     +INF       .          

TR-COM       -INF      3.076     +INF       .          

PUB          -INF      0.952     +INF       .          

SERV         -INF      2.534     +INF       .          

 

---- VAR E  Volume of Exports 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      2.318     +INF       .          

MINING       -INF      0.383     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      2.606     +INF       .          
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TEXTILES     -INF     15.570     +INF       .          

WOOD         -INF      2.335     +INF       .          

PLASTIC      -INF      5.571     +INF       .          

METALS       -INF      5.316     +INF       .          

MACHINE      -INF     10.974     +INF       .          

ENERGY       -INF      0.024     +INF       .          

CONST        -INF      1.259     +INF       .          

TR-COM       -INF      8.304     +INF       .          

PUB          -INF      0.227     +INF       .          

SERV         -INF      9.607     +INF       .          

 

---- VAR X  Volume of Composite Good Supply 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF     53.452     +INF       .          

MINING       -INF     16.065     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF     55.226     +INF       .          

TEXTILES     -INF     50.452     +INF       .          

WOOD         -INF     20.609     +INF       .          

PLASTIC      -INF     61.366     +INF       .          

METALS       -INF     26.698     +INF       .          

MACHINE      -INF     51.276     +INF       .          

ENERGY       -INF     22.037     +INF       .          

CONST        -INF     31.193     +INF       .          

HOTEL        -INF     17.902     +INF       .          

TR-COM       -INF     81.259     +INF       .          

PUB          -INF     26.205     +INF       .          

EDU-HE       -INF     22.893     +INF       .          

SERV         -INF    159.091     +INF       .          

 

---- VAR XD  Volume of Domestic Output by Sector 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF     53.070     +INF       .          

MINING       -INF      5.436     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF     55.520     +INF       .          

TEXTILES     -INF     61.213     +INF       .          

WOOD         -INF     19.538     +INF       .          

PLASTIC      -INF     48.364     +INF       .          

METALS       -INF     21.528     +INF       .          

MACHINE      -INF     37.112     +INF       .          

ENERGY       -INF     21.869     +INF       .          

CONST        -INF     32.452     +INF       .          

HOTEL        -INF     17.902     +INF       .          

TR-COM       -INF     86.488     +INF       .          

PUB          -INF     25.480     +INF       .          

EDU-HE       -INF     22.893     +INF       .          

SERV         -INF    166.164     +INF       .          

 

---- VAR XXD  Volume of Domestic Sales by Sector 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF     50.752     +INF       .          

MINING       -INF      5.053     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF     52.914     +INF       .          

TEXTILES     -INF     45.643     +INF       .          

WOOD         -INF     17.203     +INF       .          

PLASTIC      -INF     42.793     +INF       .          

METALS       -INF     16.212     +INF       .          
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MACHINE      -INF     26.139     +INF       .          

ENERGY       -INF     21.846     +INF       .          

CONST        -INF     31.193     +INF       .          

HOTEL        -INF     17.902     +INF       .          

TR-COM       -INF     78.184     +INF       .          

PUB          -INF     25.253     +INF       .          

EDU-HE       -INF     22.893     +INF       .          

SERV         -INF    156.557     +INF       .          

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- VAR WA             -INF      0.437     +INF       .          

---- VAR LS           211.470   211.470   211.470     0.025       

 

  WA  Average Wage Rate 

  LS  Total Labor Supply 

 

---- VAR L  Employment by Sector 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF     71.650     +INF       .          

MINING       -INF      0.830     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      0.366     +INF       .          

TEXTILES     -INF     14.656     +INF       .          

WOOD         -INF      7.328     +INF       .          

PLASTIC      -INF      0.037     +INF       .          

METALS       -INF      5.496     +INF       .          

MACHINE      -INF      8.757     +INF       .          

ENERGY       -INF      1.000     +INF       .          

CONST        -INF     13.669     +INF       .          

HOTEL        -INF     12.758     +INF       .          

TR-COM       -INF     10.220     +INF       .          

PUB          -INF     20.960     +INF       .          

EDU-HE       -INF     16.403     +INF       .          

SERV         -INF     27.339     +INF       .          

 

---- VAR K  Capital Stock by Sector 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI        31.724    31.724    31.724     0.004       

MINING       9.770     9.770     9.770     0.018       

FOOD-PRO    13.905    13.905    13.905     0.227       

TEXTILES    18.961    18.961    18.961     0.026       

WOOD        20.225    20.225    20.225     0.006       

PLASTIC     24.018    24.018    24.018     0.091       

METALS      30.338    30.338    30.338     0.002       

MACHINE     18.961    18.961    18.961     0.005       

ENERGY      47.654    47.654    47.654     0.026       

CONST      240.228   240.228   240.228    -0.002       

HOTEL       20.366    20.366    20.366     0.010       

TR-COM     139.996   139.996   139.996     0.030       

PUB         31.586    31.586    31.586    -0.007       

EDU-HE      42.118    42.118    42.118 -4.250E-4       

SERV        21.058    21.058    21.058     0.424       

 

---- VAR INT  Intermadiate Uses 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF     29.974     +INF       .          
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MINING       -INF     14.103     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF     12.827     +INF       .          

TEXTILES     -INF     26.398     +INF       .          

WOOD         -INF     12.263     +INF       .          

PLASTIC      -INF     46.701     +INF       .          

METALS       -INF     25.840     +INF       .          

MACHINE      -INF     20.300     +INF       .          

ENERGY       -INF     16.612     +INF       .          

CONST        -INF      2.623     +INF       .          

HOTEL        -INF      2.186     +INF       .          

TR-COM       -INF     40.936     +INF       .          

PUB          -INF      0.390     +INF       .          

EDU-HE       -INF      2.468     +INF       .          

SERV         -INF     76.297     +INF       .          

 

---- VAR CD  Final Sectoral Demand for Private Consumption 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF     22.070     +INF       .          

MINING       -INF      1.473     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF     38.705     +INF       .          

TEXTILES     -INF     19.977     +INF       .          

WOOD         -INF      8.023     +INF       .          

PLASTIC      -INF     17.030     +INF       .          

METALS       -INF      0.575     +INF       .          

MACHINE      -INF     12.153     +INF       .          

ENERGY       -INF      5.425     +INF       .          

CONST        -INF      0.067     +INF       .          

HOTEL        -INF     15.715     +INF       .          

TR-COM       -INF     37.848     +INF       .          

PUB          -INF      0.287     +INF       .          

EDU-HE       -INF      5.295     +INF       .          

SERV         -INF     74.816     +INF       .          

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- VAR CPT            -INF    210.889     +INF       .          

---- VAR LBR            -INF     92.431     +INF       .          

 

  CPT  Operating Surplus (Share of Capital) 

  LBR  Labour Income 

 

---- VAR YH  Income of Households 

 

        LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

HHU1     -INF     13.802     +INF       .          

HHU2     -INF     23.471     +INF       .          

HHU3     -INF     33.546     +INF       .          

HHU4     -INF     50.245     +INF       .          

HHU5     -INF    106.143     +INF       .          

HHR1     -INF     10.397     +INF       .          

HHR2     -INF     11.877     +INF       .          

HHR3     -INF     17.241     +INF       .          

HHR4     -INF     26.479     +INF       .          

HHR5     -INF     51.250     +INF       .          

 

---- VAR GD  Final Demand of Government 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 
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AGRI         -INF      0.094     +INF       .          

MINING       -INF      0.071     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      0.591     +INF       .          

TEXTILES     -INF      0.522     +INF       .          

WOOD         -INF      0.009     +INF       .          

PLASTIC      -INF      0.716     +INF       .          

METALS       -INF       .        +INF       .          

MACHINE      -INF      0.080     +INF       .          

ENERGY       -INF       .        +INF       .          

CONST        -INF       .        +INF       .          

HOTEL        -INF       .        +INF       .          

TR-COM       -INF      0.177     +INF       .          

PUB          -INF     25.528     +INF       .          

EDU-HE       -INF     15.117     +INF       .          

SERV         -INF      1.711     +INF       .          

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- VAR GDtot         44.615    44.615    44.615     0.010       

---- VAR TRANS         34.988    34.988    34.988     0.068       

---- VAR REMIT          4.302     4.302     4.302     0.109       

---- VAR RG             -INF     49.136     +INF       .          

---- VAR TARIFF         -INF      0.700     +INF       .          

---- VAR Duty           -INF       .        +INF       .          

---- VAR IndTAX         -INF     41.790     +INF       .          

---- VAR HHTAX          -INF     41.633     +INF       .          

---- VAR HHSAV          -INF     43.358     +INF       .          

---- VAR F              9.701     9.701     9.701     0.021       

---- VAR TotSAV         -INF     61.731     +INF       .          

---- VAR DEPRECIA       -INF       .        +INF       .          

 

  GDtot  Total Final Demand of Government 

  TRANS  Total Transfer to Households from Government 

  REMIT  Total Remittance to the All Household Types 

  RG  Government Revenue 

  TARIFF  Tariff Revenue of Government 

  Duty  Export Duty Revenue 

  IndTAX  Indirect Tax Revenue 

  HHTAX  Total Household Income Tax Revenue 

  HHSAV  Total Savings of Households 

  F  Foreign Saving 

  TotSAV  Total Saving in the Economy 

  DEPRECIA  Total Depreciation Expenditure 

 

---- VAR DST  Inventory Investment by Sector 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      1.291     +INF       .          

MINING       -INF      0.418     +INF       .          

FOOD-PRO     -INF      3.103     +INF       .          

TEXTILES     -INF      3.289     +INF       .          

WOOD         -INF     -0.465     +INF       .          

PLASTIC      -INF     -3.083     +INF       .          

METALS       -INF     -0.947     +INF       .          

MACHINE      -INF     -2.615     +INF       .          

ENERGY       -INF       .        +INF       .          

CONST        -INF       .        +INF       .          

HOTEL        -INF       .        +INF       .          

TR-COM       -INF      0.641     +INF       .          

PUB          -INF       .        +INF       .          

EDU-HE       -INF       .        +INF       .          
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SERV         -INF      1.493     +INF       .          

 

---- VAR DK  Volume of Investment by Sector of Destination 

 

            LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

AGRI         -INF      0.023     +INF       .          

MINING       -INF       .        +INF       .          

FOOD-PRO     -INF       .        +INF       .          

TEXTILES     -INF      0.265     +INF       .          

WOOD         -INF      0.781     +INF       .          

PLASTIC      -INF      0.001     +INF       .          

METALS       -INF      1.230     +INF       .          

MACHINE      -INF     21.359     +INF       .          

ENERGY       -INF       .        +INF       .          

CONST        -INF     28.503     +INF       .          

HOTEL        -INF       .        +INF       .          

TR-COM       -INF      1.657     +INF       .          

PUB          -INF       .        +INF       .          

EDU-HE       -INF      0.013     +INF       .          

SERV         -INF      4.774     +INF       .          

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- VAR GovSAV         -INF      4.521     +INF       .          

---- VAR Omega          -INF     30.062     +INF       .          

 

  GovSAV  Government Savings 

 

 

**** REPORT SUMMARY :        0     NONOPT 

                             0 INFEASIBLE 

                             0  UNBOUNDED 

                             0     ERRORS 
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ÖZET 

Türkiye’de 1998 yılından itibaren vergi ve harç kanunlarında kırk beş civarında 

kanun değişikliği yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda Türk vergi sisteminde birçok 

yeni düzenlemeler yapılmış ve uygulanan vergi politikalarında köklü değişikliklere 

gidilmiştir. Genellikle vergi oranı indirimleri şeklinde özetlenebilecek olan bu değişikler 

soncunda Türkiye, OECD ülkeleri arasında en fazla vergi indirimi yapan ülkelerden 

biridir. 

 

Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından itibaren özellikle gelir vergisinde köklü 

vergi reformlarına gidilmiştir. Temelde vergi matrah dilimi sayılarının azaltılması ve 

her bir dilimden alınan vergi oranının düşürülmesini içeren reformların ekonomik 

ajanlar üzerinde doğrudan ve dolaylı şekilde önemli etkileri olabilecektir. Dolayısıyla 

köklü vergi politikası değişikliklerini değerlendirmek için bu değişikliklerin ekonomi 

genelindeki etkileri göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple gelir vergisi poltikası 

değişikliklerinin özellikle nispi fiyatlar, sektörlerin üretim düzeyi, gelir dağılımı ve hane 

halklarının refah seviyesi üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla Türkiye ekonomisi 

için hesaplanabilir genel denge (HGD) vergi modeli inşa edilmiştir.  2002 yılı Türkiye 

girdi çıktı tablosu temel alınarak oluşturulan sosyal hesaplar matrisinin kullanıldığı 

HGD modeli yardımıyla 1998-1999 ve 2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi 

politikası değişiklikleri analiz edilmiştir.  

 

Çalışmada oluşturulan HGD modeli, yerleşim yeri ve gelir seviyesine göre 

ayrıştırılmış 10 farklı hane halkı grubunu, 15 üretim sektörünü, devleti ve dış alemi 

içermektedir. Uygulanan dört farklı senaryo sonuçlarına göre gerek 1998-1999 gerekse 

2005-2006 yılları arasında yapılan gelir vergisi politikası değişiklikleri sonucunda tarım, 

kamu hizmetleri ve ARGE, eğitim ve sağlık sektörlerinin nispi fiyatlarında düşüş 

gerçekleşmiştir. Đnşaat sektörünün üretimi tüm senaryolarda artış göstermiştir. Gelir 

vergisinde yapılan politika değişiklikleri gelir dağılımını bozucu etkide bulunmuş, 

yüksek gelir grubu haricindeki tüm hane halkı gruplarının refahını düşürücü etkide 

bulunmuştur. Ayrıca simülasyon sonuçlarına göre gelir vergisi indirimleri arz yönlü 

iktisadi görüşün aksine milli gelirin düşüşüne neden olabilecektir.  
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ABSTRACT 

In Turkey, about forty-five amendments have been made to tax law since 1998. 

As a result of these amendments lots of regulations have been made to Turkish tax 

system and tax policies have been changed dramatically. Due to the amendments, which 

can be summarized as tax rate reductions in general, Turkey is one of the countries with 

the largest tax rate reduction among OECD countries. 

 

Since late 1990s important tax policy reforms have been made especially related 

to income tax in Turkey. The reforms, which mainly cover reductions in the number of 

tax brackets and decline in the tax rates of the all brackets can have considerable 

impacts on the economic agents in a direct and indirect way. Hence, in order to evaluate 

the effects of major tax policy changes, important economy-wide effects must be taken 

into account. We therefore constract a computable general equilibrium (CGE) tax model 

of the Turkish economy to analyze the effects of income tax policy changes on mainly 

relative prices, sectoral activities, income distribution and welfare changes between the 

households. The CGE model, utilizing the constructed social accounting matrix based 

on 2002 input-output table for Turkey, mainly simulates income tax policy changes in 

the periods of 1998-1999 and 2005-2006.  

 

The CGE model in this study includes 10 representative household groups which 

are classified according to their income size and type of settlements, 15 production 

sectors, government sector and rest of the world. According to the results of four 

different scenarios simulated, both income tax policy changes between the years 1998-

1999 and 2005-2006 would lead to a decrease in the relative prices of sectors namely 

agriculture, public services and R&D, education and health. Simulation results suggest 

that the activity level of construction sector increases in all of the scenarios. The results 

also indicate that the policy changes would deteriorate income distribution and worsens 

the welfare of the all household groups except the richest ones. Also in contrast with the 

proposition of supply-side economics, simulation results suggest that income tax 

reductions would lead to a decrease in national income. 




