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ÖZET 
 
 

VERG� YÜKÜNÜN �ST�HDAM ÜZER�NE ETK�S� 
 

 Vergi yükünün istihdam üzerine olan etkisinin do�ru analiz edilmesi, gerek akademik 

çal��malarda gerekse politika yap�c�lar� için büyük önem ta��maktad�r. Özellikle 2008 y�l� son 

çeyre�inde Lehman Brothers’�n iflas�yla ba�layan küresel ekonomik krizin dünya ekonomisi 

ve Türkiye’de istihdam üzerine olumsuz etkisi, vergi yükünün istihdam üzerine etkisini daha 

önemli hale getirmi�tir. Çal��mada Türkiye’de vergi yükü istihdam ili�kisi 1988-2010 dönemi 

için e�bütünle�me analiziyle incelenmi�tir. �stihdam, vergi yükü ile beraber literatüre uygun 

olarak GSYH ve nüfus de�i�kenleriyle modellenmi� olup, çal��ma sonucunda GSYH art���n�n 

istihdam� pozitif etkiledi�i, nüfus ve vergi yükünün ise istihdam� negatif etkiledi�i 

bulunmu�tur. Son olarak etki tepki analiziyle uygulamal� analiz tamamlanm��t�r. Etki tepki 

analizinde vergi yüküne bir standart sapmal�k �ok verilmi�, bunun istihdam üzerine 3 y�ll�k 

negatif etkisi oldu�u daha sonraki y�llarda ise bu negatif etkinin söndü�ü gözlenmi�tir. Sonuç 

olarak vergi yükünde meydana gelecek art��lar�n istihdam� azaltaca�� ortaya ç�kar�lm��t�r. 
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ABSTRACT 
 
 

EFFECTS OF TAX BURDEN ON EMPLOYMENT 
 

 Accurate analysis of the impact of tax burden on employment is crucial for both 

academic studies and policy making. Especially, the global economic crisis which began with 

the bankruptcy of Lehman Brothers in the last quarter of 2008 and affected both the global 

employment and employment in Turkey adversely has increased the importance of analyzing 

the impact of tax burden on employment. In this study, the relationship between tax burden 

and employment for Turkish economy during the 1988-2010 period is investigated by using 

the co-integration analysis. Employment and tax burden is modelled in parallel with the 

literature using the GDP and population variables and it is found that the GDP growth affects 

employment positively while increases in tax burden and population affect employment 

negatively. Finally, empirical analysis has been completed by using the impulse response 

analysis. In impulse response model, it is observed that a shock amounting to a standard 

deviation on tax burden had a negative effect on employment for 3 years, but after this period 

the level of the negative effect reduces gradually. It is concluded that increases in tax burden 

have a negative effect on employment. 
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ÖNSÖZ 

Bu çal��mada ilk once istihdam, i�sizlik ve vergi yükü ile ilgili teorik çerçeve 

incelenmi� sonra Türkiye’de eme�in vergilendirmesinden bahsedilip ard�ndan OECD ülkeleri 

ve Türkiye’de vergi yükü kar��la�t�rmas� yap�lm��t�r. Uygulamal� analizde ise Türkiye’de 

vergi yükü istihdam ili�kisi 1988-2010 döneminde e�bütünle�me ve etki tepki analizleriyle 

incelenmi�tir. Çal��ma sonucunda örneklem döneminde Türkiye için vergi yükünün istihdam� 

negatif etkiledi�i gözlenmi�tir. 

Bu tez çal��mas�nda de�erli görü�lerini esirgemeyen dan��man hocam Doç. Dr. 

Mustafa ÇELEN’ e,  her zaman yan�mda olan ve sevgilerini hiçbir zaman eksik etmeyen 

annem Nezahat YILDIZ, babam Cengiz YILDIZ, ablam Türkan YILDIZ, a�abeyim Emin 

Bahad�r YILDIZ ve de�erli e�im Hasan Murat ERTU�RUL’a te�ekkürü bir borç bilirim. 
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G�R�� 

 
Vergi yükü, bir ülkede belirli bir dönemde ödenen vergilerin, ülkenin o dönemdeki 

gayri safi milli has�las�na oran�d�r. Di�er bir deyi�le, bir ekonomide toplanan vergi ve benzeri 

kamu gelirlerinin o ekonomi üzerinde olu�turdu�u yük olarak tan�mlanabilir.  

Vergi yükünün atmas�n�n emek üzerinde gelir ve ikame etkisi olarak adland�r�lan iki 

temel etkisi bulunmaktad�r. Gelir etkisi; verginin art�r�lmas� sonucu reel ücreti azalan 

mükellefin daha fazla çal��maya yönelmesi, ikame etkisi ise verginin artmas� sonucu bo� 

zaman�n maliyetinin dü�mesinden dolay� mükellefin daha az çal��may� tercih etmesidir. Bu 

sebeple bir ekonomide vergi yükünün do�ru bir biçimde belirlenmesi son derece önemlidir.  

Lehman Brothers �irketinin iflas etmesiyle ba�layan 2008 y�l�ndaki küresel ekonomik 

kriz gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de istihdam�n büyük ölçüde daralmas�na yol açm��t�r. 

Ülkelerin krizden ç�k� stratejileri incelendi�inde daha çok istihdam� artt�rmaya yönelik vergi 

yükünü dü�ürmeye çal��an maliye politikalar�n�n kullan�ld��� görülmektedir. Bu sebeple vergi 

yükünün istihdam üzerine olan etkisinin tespit edilmesi politika yap�c�lar� aç�s�ndan büyük 

önem ta��maktad�r.  

Bu çal��mada Türkiye için vergi yükü istihdam ili�kisi 1988-2010 dönemi için 

e�bütünle�me ve etki tepki analizleri kullan�larak incelenmi�tir.  

Çal��ma dört temel bölümden olu�maktad�r. “�stihdam ve i�sizlik” ba�l�kl� birinci 

bölümde istihdam ve i�sizlikle ilgili temel kavramlara yer verilmi� Türkiye’nin y�llar 

itibariyle istihdam ve i�sizlik yap�s� analiz edilmi�tir.  

�kinci bölümde ücret kavram� ve eme�in vergilendirilmesi analiz edilmi�tir. Bu 

bölümde ücret kavram� ile ilgili teorik aç�klamalar yap�ld�ktan sonra, Türkiye’de ücretin 

vergilendirilme yöntemlerinden bahsedilmi�tir. 

Üçüncü bölümde Türkiye ve OECD ülkelerinde istihdam üzerindeki vergi yükü ve 

vergi yükünün ekonomik etkilerinden bahsedilmi�tir. Bölümde literatürde yer alan vergi yükü 

hesaplama yöntemleri anlat�l�p, OECD ülkeleri ve Türkiye aras�nda vergi yükü kar��la�t�rmas� 

yap�lm��t�r. Son olarak vergi yükünün ekonomik etkileri incelenmi�tir. 



�
�
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Dördüncü ve son bölümde ise vergi yükü ve istihdam ili�kisini analiz etmek için 

kurulan model tan�t�lm��t�r. Türkiye’de vergi yükü istihdam ili�kisi 1988-2010 dönemi için 

e�bütünle�me analiziyle incelenmi�tir. Bu bölümde, öncelikle modelde kullan�lan de�i�kenler 

tan�t�lm��, sonra ise söz konusu de�i�kenlerin dura�anl�klar� s�nanm��t�r. Serilerin ayn� 

mertebeden dura�an olduklar� bulunduktan sonra seriler aras�nda uzun dönemli ili�ki olup 

olmad��� Johansen e�bütünle�me yöntemi ile incelenmi�tir. Serilerin e�bütünle�ik oldu�u 

bulunduktan sonra son olarak istihdam ve vergi yükü aras�nda etki tepki analizi yap�larak 

uygulamal� çal��ma tamamlanm��t�r. 

Sonuç bölümünde ise,  bulgulara ve de�erlendirmelere yer verilmi�tir. 
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B�R�NC� BÖLÜM 

�ST�HDAM VE ��S�ZL�K 

 
1.1. �ST�HDAM �LE �LG�L� TEMEL KAVRAMLAR 

 

Bu bölümde ilk önce istihdam kavram�na yer verilmi� olup, ard�ndan istihdam 

türlerine de�inilmi�tir. 

 

1.1.1. �stihdam Kavram� 

Çal��ma ve gelir sa�lama amac�nda olan bireylerin, hizmetlerinden yararlanmak 

üzere çal��t�r�lmalar�na istihdam denilmektedir. Geni� anlamda istihdam, bir ülkenin sahip 

oldu�u üretim unsurlar�n�n, yani emek, toprak ve sermaye kapasitesinin bir y�ll�k dönem 

içindeki kullan�lma derecesini ifade etmektedir. Dar anlamda istihdam ise, bir ülkede, bir 

y�ll�k dönemde ekonomik faaliyetlere kat�lacak durumda olan emek gücünün kullan�lma, 

çal��ma veya çal��t�r�lma derecesini göstermektedir.1 

Di�er bir tan�mlamayla istihdam, bir ekonomide belli bir dönemde üretim ö�elerinin 

varolan teknolojik düzeye göre ne ölçüde kullan�ld���d�r.2 Bir ekonomik kavram olarak 

istihdam�, üretim faktörlerinin gelir sa�lamak amac�yla çal��mas� ya da çal��t�r�lmas� olarak 

özlü bir �ekilde tan�mlamak mümkündür. 

�stihdam, tam, eksik ve a��r� istihdam olarak s�n�fland�r�lm�� olup, a�a��da detayl� 

olarak belirtilmi�tir. 

1.1.1.1. Tam �stihdam 

   Ekonomi, sahip oldu�u tüm üretken kaynaklar� üretim sürecinde kullan�yor, yani 

hiçbir üretim faktörü bo�ta kalm�yorsa bu duruma tam istihdam denir.3 E�er bir ekonomide 

üretim faktörlerinin tümü çal���yor ve üretime kat�l�yorsa, söz konusu ekonominin tam 

istihdama ula�t��� söylenebilir. 

������������������������������������������������������������
1 Aziz Köklü, Makro �ktisat, Ankara:Sevinç Matbaas�, 1973, s.64. 
2 Hüseyin Karakayal�, Makro Ekonomi, �zmir:Bilgehan Bas�mevi, 1991, s.177. 
3 O�uzhan Ard�ç, Makro �ktisat, 4.Bask�, Ankara: Agon Bilgi Akademisi, 2006, s.22.�
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Tam istihdam�n gerçekle�mi� oldu�u bir ekonomide, mevcut çal��ma ko�ullar�nda ve 

cari ücret düzeyinde çal��mak isteyen tüm emek sahipleri i� bulabildi�i gibi, ülkenin mevcut 

sermaye mallar� stoku ve tabiat faktörü de tamamen üretime kat�lm�� durumdad�r. Böylece 

ekonominin mevcut üretim potansiyelinden tamamen yararlan�lmakta ve at�l kapasite 

bulunmamaktad�r.4 

Bir ülkede her kayna��n kendi içinde homojen yap�da olmamas� nedeniyle üretim 

faktörlerinin tam istihdam düzeyinde olup olmad���n� belirlemek oldukça zordur. Tüm 

ekonomik kaynaklar�n belli bir dönemde üretime kat�lmas� her zaman mümkün olmad���ndan; 

tam istihdam sadece, üretim faktörü olarak piyasaya sunulmu� olan kaynaklar�n tam çal��ma 

halinde bulunmas� durumunda geçerlidir.5 

1.1.1.2. Eksik �stihdam 

Eksik istihdam, bir ulusal ekonomide üretim ö�elerinin varolan teknolojik düzeye 

göre tam ve en etkin bir biçimde kullan�lmamas�d�r. Mevcut üretim faktörlerinin tamam�n�n 

üretime sevk edilememesine, eksik istihdam denir.6 

Eksik istihdam durumunda, çal��abilir nüfusun bir k�sm� geçici ve sürekli olarak 

geçerli ücret düzeyinde ve çal��ma ko�ullar�nda i� bulamamaktad�r. Öte yandan, sermaye 

mallar� tam kapasite ile çal��mamakta, toprak teknolojik olanaklara göre en iyi biçimde 

de�erlendirilememektedir.7 

Eksik istihdamda ekonomik faktörler taraf�ndan belirlenen istihdam hacmi, çal��ma 

istek ve gücünde olanlar�n ancak bir k�sm�n� üretime kanalize edebilmektedir. Üretime dahil 

olamayan k�s�m ise i�sizli�i olu�turmaktad�r. Bu durumda, fiili istihdam hacmi tam istihdam 

hacmine ula�amam�� olup, i�gücünün tamam� üretime kat�lamam��t�r. 

 

 

������������������������������������������������������������
4 Sad�k M. Acar, �ktisada Giri�, Ankara:Ankara Üniversitesi Bas�mevi, 1989, s.208. 
5 Ayd�n Türkbal, �ktisada Giri�, Hukuk Fakültesi Yay�nlar� , Diyarbak�r: Dicle Üniversitesi, No:9, 1993, s.384. 
6 Acar, s.209. 
7 Hüseyin Karakayal�, Makro Ekonomi, �zmir:Bilgehan Bas�mevi, 1991, s.206. 
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1.1.1.3. A��r� �stihdam 

Bir ekonomide mevcut üretim faktörlerinin tümü çal��t��� halde üretilen mal ve 

hizmet miktarlar�n�n, toplam talebi kar��layamamas� durumuna a��r� istihdam denilmektedir. 

Bu durumda istihdam hacmi artt�r�lamad��� için k�sa dönemde toplam reel hâs�lan�n 

artt�r�lmas� mümkün olamamaktad�r. Giri�imciler mevcut talebi kar��lamak için 

kapasitelerinin üstünde ve ko�ullar elveriyorsa vardiya yöntemiyle çal��arak daha fazla mal ve 

hizmet üretirler ve bunun için de daha fazla üretim faktörü talep ederler. Ancak üretim 

faktörlerini s�n�rs�z bir �ekilde art�rma olana�� yoktur. Ülke içerisinden giderilemeyen faktör 

talebi bu nedenle d�� ülkelerden sa�lanacak emek ve sermaye faktörleri ile kar��lanmaya 

çal���l�r.8 

Üretim faktörlerini s�n�rs�z bir �ekilde art�rman�n mümkün olmamas�, ekonomide 

enflasyonist bask�lara neden olacakt�r. Çünkü toplam talebin toplam arzdan fazla olmas� 

fiyatlar� yükseltecek ve talep enflasyonuna neden olacakt�r. Bu ortamda mevcut ekonomik 

kaynaklar�n üretim faktörü haline dönü�türülmesinin zorlu�u nedeniyle, üretim faktörlerinin 

fiyatlar�n�n ve üretilen ürünlerin maliyetlerinin artmas�, fiyatlar genel düzeyini art�rarak 

maliyet enflasyonuna neden olacakt�r. 

1.2. �ST�HDAM TEOR�LER� 

 Genel olarak istihdam teorilerini üç ba�l�k alt�nda toplayabiliriz. Bunlar klasik , 

keynesyen  ve monetarist istihdam teorileridir. 

 

1.2.1. Klasik �stihdam Teorileri 

Klasik teorinin emek piyasas�nda benimsedi�i görü�lerin temelini esnek ücretler ve 

ekonominin kendili�inden ve daima tam istihdama ula�mas� olu�turur. Böylece; tam rekabet 

ko�ullar�n�n sa�land��� bir ekonomide esnek ücretlerle birlikte tam istihdama ula��lacak, 

i�sizlik sorunu olmayacakt�r.  

Temelleri �ngiliz iktisatç� Adam Smith taraf�ndan at�lan ve piyasaya devlet 

müdahalesinin olmamas� gerekti�ini, piyasadaki görünmez el mekanizmas�n�n piyasa 

dengesini sa�layaca��n� iddia eden klasik modelde, fiyatlar ve ücretlerin tam esnek oldu�u ve 
������������������������������������������������������������
8 Tevfik Pekin, Makro Ekonomi Para Milli Gelir �stihdam, 1. Bask�, �zmir:Bilgehan Bas�mevi, 1996, s.113- 114. 
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i�çilerin istedikleri anda i� bulabildikleri, firmalar�n ise istihdam ettikleri i� gücünün miktar�n� 

diledikleri zaman hiç bir maliyete katlanmadan de�i�tirebilecekleri varsay�m� yap�lmaktad�r. 

Klasik ekonomiye göre tam rekabet piyasalar� kaynaklar�n hem tam hem de etkin 

kullan�m�n� sa�lamaktad�r. Rekabetçi piyasalar�n her zaman tam istihdam dengesi içinde 

oldu�u kabul edilir. Oysa piyasa ekonomisini uygulayan ülkelerde belli derecelerde i�sizlik 

problemi ortaya ç�km��t�r. Tam istihdam�n sa�lanamamas� anlam�na gelen i�sizlik bir 

etkinsizlik nedenidir.9 

Klasik iktisatç�lar�n tüm kaynaklar�n kullan�ld��� bir ekonomide, tam istihdam�n 

kendili�inden ve zorunlu olarak sa�lanaca��n� iddia eden görü�leri J.B.Say’in “Mahreçler 

Kanunu”na dayanmaktad�r. Tam istihdam düzeyinin sa�lanmas�nda ücretler düzenleyici rol 

oynamakta ve ücret, üretim faaliyetinde kullan�lan eme�in fiyat� oldu�undan, istihdam� 

düzenleyen ve dengeyi gerçekle�tiren faktör olmaktad�r.10 Mahreçler Kanunu’nu “Her arz 

kendi talebini yarat�r” �eklinde özetlemek mümkündür.11 

Klasik dü�üncede emek arz� nüfusa ba�l�d�r. Nüfus ise içsel de�i�ken niteli�iyle 

ücret haddine dayand���ndan ücretler geçimlik düzeyin alt�nda oldu�unda i�çiler çocuk sahibi 

olmak istemeyeceklerdir. Ücretler art�nca nüfus artacak, azald�kça nüfus azalacakt�r. Smith’e 

göre fiili ücret geçimlik ücrete e�it oldu�unda nüfus sabit kalacakt�r. Smith eme�inde di�er 

mallardan bir fark� olmad���n� eme�in kar��l��� olan ücreti de eme�e olan talebin 

belirleyece�ini ifade etmi�tir.12 

Klasiklere göre, piyasa mekanizmas� düzgün i�ledi�i sürece ekonomide tam istihdam 

kendili�inden gerçekle�mektedir. Bu denge fikrine göre, her arz kendi talebini 

yarataca��ndan, ekonomide olu�an piyasa fiyat�nda al�c� bulamayan mal ve istihdam 

edilmeyen üretim faktörü bulunmayacakt�r. Böylece, tüm aktif nüfusun çal��abilece�i bir tam 

istihdam dengesi meydana gelecektir.13 

������������������������������������������������������������
9 A.Kemal  Çelebi , Liberal Ekonomik Dü�üncede Kamu Kesiminin Büyüklü�ü Sorunu, 2.Bask�, Manisa: Emek 
Matbaas�,  2003, s.53. 
10 Türkbal, s.386. 
11�Pekin, s.127. 
12�Gülten Kazgan, �ktisadi Dü�ünce veya Politik �ktisad�n Evrimi, 7.Bas�m, �stanbul:Remzi Kitabevi, 1997, s.79. 
13 Zeynel Dinler, �ktisada Giri�, 10.Bask�, Bursa:Ekin Kitabevi, 2003, s.300-302.�
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Neo-klasiklere göre ise tam rekabet varsay�mlar� alt�nda reel ücretin fonksiyonlar� 

olan negatif e�imli emek talebi ve pozitif e�imli emek arz�n�n kesi�ti�i noktada denge ücret 

düzeyi ve denge istihdam seviyesi belirlenecektir. 

  Neo-klasik iktisatta emek talebi, üretim miktar�na ve üretim sürecinde kullan�lacak 

olan emek girdisinin oran�na ba�l� olarak belirlenmektedir.  

  Neo-klasik iktisad�n önemli bir kuram� olan azalan verimler kanununa göre i�e 

al�nm�� olan son emekçinin meydana getirdi�i ürün, istihdam edilen i�gücü say�s� art�r�ld�kça 

azalma e�ilimi gösterecektir. Marjinal verimlilik teorisine göre i�e al�nm�� son i�çiye 

üretti�inin de�erine e�it bir ödemede bulunulacakt�r. Son i�çinin ücreti bütün di�er i�çilerle 

e�it olaca��ndan her bir i�çinin ücreti çal��t�r�lan i�çilerin say�s� ne kadar yüksek olursa o 

kadar dü�ük seviyede gerçekle�ecektir.  

1.2.2. Keynesyen �stihdam Teorileri 

  Temel olarak Keynesyen istihdam teorisi Klasik ve Neo-klasik istihdam teorilerinin 

ele�tirisi üzerine kurulmu�tur. Keynesyen görü�e göre i�sizli�in temel nedeni dü�ük 

ücretlerdir. Ücretlerin dü�ük olmas� gelir etkisi nedeniyle talebin de dü�ük olmas�na yol 

açmakta böylece toplam harcama da dü�ük olmakta ve nihayet büyüme de dü�ük 

olmaktad�r.14 

 Keynes’e göre ço�unlukla her ekonomi, kal�c� bir eksik istihdamla kar�� kar��yad�r. 

Keynes’in getirdi�i yenilik, hem dengenin hem de eksik istihdam�n ayn� anda olu�mas�d�r. 

Keynes’in bu denge teorisi, klasik görü�e göre dengesizliktir.15 Keynesyen ekonomide, tam 

istihdam düzeyini, Klasik iktisatç�lar�n iddia etti�i gibi, düzgün i�leyen bir piyasa 

mekanizmas�n�n sa�layamayaca��, istihdam düzeyini ekonomideki toplam talep ve toplam arz 

dengesinin belirleyece�i öne sürülmektedir. 

Keynes’e göre bir ekonominin istihdam düzeyi tamamen o ekonomideki gelir ve 

harcama düzeyine ba�l�d�r. Gelirler yükseldi�inde harcamalar yüksek olmakta, harcamalar 

yükseldi�inde ise ekonomideki toplam talep artmaktad�r. Özel kesim ve devlet taraf�ndan 

������������������������������������������������������������
14 Özlem Onaran, “�ssizlik ve Alternatif Politikalar” �stanbul Teknik Üniversitesi ve Viyana Ekonomi Üniversitesi, 
Türkiye’de ��sizli�in Çözüm Yollar� ve Sendikalar Çal��tay�, D�SK, 14 Nisan 2007, s.56. 
15  Dinler, s.302 
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yap�lan tüketim ve yat�r�m harcamalar� ekonomide gelir düzeyini belirlemekte, bu da istihdam 

düzeyini belirlemektedir. 

Keynes’in i�gücü talebinin klasik teoriye esasl� bir itiraz� yoktur. Firmalar reel ücrete 

göre hareket etmekte ve i�gücü talebini buna göre belirlemektedirler. Ancak Keynes’e göre 

ücretler ve di�er fiyatlar, klasiklerin iddia etti�i gibi esnek de�ildir. Fiyatlar ve ücretler 

a�a��ya do�ru kat�d�r. Yani ekonomideki talep azal��� durumunda fiyatlar ve ücretler 

dü�meyecektir. Bu durumun nedenleri aras�nda piyasalar�n tam rekabetten çok oligopolistik 

yap�da olmalar�, asgari ücret düzenlemeleri, i�çiler i�verenler aras�ndaki uzun süreli 

sözle�meler ve sendikalar�n direnci gibi faktörler öne sürülmektedir. Bu da toplam talepte bir 

azalma olmas� durumunda nominal ücretlerin yap��kan olmalar�na, a�a�� yönlü esnek 

olmamalar�na neden olmakta ve ekonominin eksik istihdamda olmas�n�, sonuçta gayri iradi 

i�sizli�in ortaya ç�kmas�n� sa�layacakt�r.  

1.2.3. Monetarist �stihdam Teorileri 

Monetarizm’in temel görü�üne göre, ekonomik ya�am� etkileyen temel faktör parasal 

de�i�melerdir. Bu görü�e göre toplam talebi, dolay�s�yla üretimi, istihdam ve genel fiyat 

seviyesini belirleyen temel unsur para arz�nda meydana gelen de�i�melerdir. 

Monetarist teoriye göre para arz�ndaki de�i�meler, ekonomiyi mikro düzeyde 

etkilemektedir. Para arz�nda meydana gelen de�i�melerin ekonomiye yans�mas�, genellikle 

mikro düzeydedir ve aktif varl���n fiyat ve faiz oranlar�ndaki de�i�meler nedeniyle yeniden 

düzenlenmesi yoluyla ortaya ç�kmaktad�r. Ekonomi, esas itibar�yla istikrarl�d�r ve müdahale 

edilmedi�inde i�sizlik ve enflasyon gibi istikrars�zl�klar olu�mayacakt�r. Ekonomide bu tür 

aksakl�klar varsa, bunlar�n nedeni ekonomiye d��ar�dan ve ço�u defa para ve maliye politikas� 

�eklinde yap�lan müdahalelerdir.16 

Monetaristler’e göre enflasyon, eksik istihdamdan daha sak�ncal� bir durumdur. 

Bundan dolay� monetaristler, yüksek oranl� enflasyonu önlemenin neden olaca�� yüksek 

i�sizlik riskini üstlenmeye daha fazla yönelmi�lerdir. 

 

������������������������������������������������������������
16 Vural Sava�, Politik �ktisat, 4.Bask�, �stanbul: Beta Bas�m A.�., 2000, S.215-216. 
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1.3. TÜRK�YE’DE �ST�HDAM 

 

Türk i�gücü piyasas�, di�er ülkelerin i�gücü piyasas� ile kar��la�t�r�ld���nda önemli 

farkl�l�klar içermektedir. Bunun en önemli nedenlerini, tar�m sektöründeki yüksek istihdam - 

dü�ük verimlilik, i�gücüne kat�l�m ve istihdam oran�n�n özellikle kad�nlarda çok dü�ük olmas� 

ve i�gücünün ortalama e�itim seviyesinin dü�üklü�ü olu�turmaktad�r. Ülkemizin i�gücü 

piyasas�n�n bu özelliklerinin yan�nda, di�er bir özelli�i ise, istihdam yaratmaya yönelik 

yat�r�mlar�n yetersiz kalmas�d�r.17 

Türkiye’de i�gücü piyasas�n�n yap�s�, geli�mekte olan ülkelerin gösterdikleri 

özellikleri yans�tmaktad�r. Geleneksel ve modern kesim olarak ikili ve parçalanm�� bir i�gücü 

piyasas� hâkimdir. K�rsal istihdam-kentsel istihdam, enformel sektör-formel sektör, tar�msal 

istihdam-sanayi istihdam� gibi istihdam �ekillerinin kar�� kar��ya ve iç içe ya�anmas� Türkiye 

i�gücü piyasas�n�n en önemli özelli�idir. K�r-kent ayr�m� önemlidir. K�rsal kesimde var olan 

sosyo-ekonomik yap� içinde i�gücünün de�erlendirilmesi ile, ya�anan i�sizli�in ve istihdam 

sorununun önemli bir k�sm� aç�klanm�� olmaktad�r.18 

Türkiye’de h�zl� nüfus art��� ve k�rdan kente göç olay� ile birlikte kentlerde i� gücü 

potansiyeli artmakta, ancak bu i�gücünü kar��layacak bir istihdam art��� tar�m d���ndaki 

sektörlerde yarat�lamamaktad�r. Örgütlenmi� ve oldukça koruyucu yasal düzenlemelere sahip 

çal��anlar�n yan� s�ra, asgari ücretle ve güvencesiz ko�ullarda çal��an çok say�da ücretli 

bulunmaktad�r.19 

1.3.1. �stihdam Seviyesi 

2000 y�l�nda 21.2 milyon ki�i olan istihdam, 2010 y�l�nda 22.5 milyona yükselmi�tir. 

H�zl� nüfus art��� neticesinde olu�an çal��ma ça��ndaki nüfusa yeterince istihdam 

sa�lanamam��t�r. Bu durum i�sizlik oran�n�n da önemli boyutlara ula�mas�na neden 

olmaktad�r. Nüfusun yakla��k yar�s�n� olu�turan kad�nlar, ayn� oranda istihdamdan pay 

alamam��, toplam istihdam�n sadece yüzde 28’lik k�sm�n� olu�turmu�lard�r. 

������������������������������������������������������������
17 TÜS�AD, Türkiye’de ��gücü Piyasas�n�n Kurumsal Yap�s� ve ��sizlik, �stanbul, 2004, s.29. 
18 Berrin Ceylan Ataman, “ ��gücü Piyasas� ve �stihdam Politikas�n�n Temel Prensipleri”, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi �stihdam ve Dan��mazl�k Hizmetleri E�itim Program�, Ankara, Mart 1999, s.92.  
19� Faik Aktürk ,“Türkiye’de ��gücü Piyasas�, �stihdam ve ��sizlik”, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Say�:3, Nisan-
Haziran 1999, s.186-187.�
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Tablo 1. �stihdam Seviyesi (Bin Ki�i) 

 
Kaynak: TÜ�K  (www.tuik.gov.tr ) 

 

Türkiye’de toplam nüfusun yakla��k yar�s� kad�nlardan olu�urken, çal��ma ça��ndaki 

kad�nlar�n pek ço�unun ev kad�n� olmas�, erkeklere oranla kad�nlar�n e�itim düzeylerinin 

dü�ük olmas� ve bir tak�m geleneksel faktörlerin etkisiyle toplam istihdam�n ancak 1/4’ü 

kad�n i�gücünden olu�maktad�r.20 

Kentlerde kad�n istihdam� incelendi�inde 2005 y�l�nda yüzde 20 olan oran�n, 2010 

y�l�nda yüzde 24’e yükseldi�i görülmektedir. K�rlarda ise toplam istihdam seviyesindeki 

azal��a paralel olarak kad�n istihdam�nda da bir dü�ü� ya�anm��t�r. K�rsal bölgelerde ya�ayan 

kad�nlar�n büyük ço�unlu�u gizli i�siz durumundad�rlar. Bu kesim kente göç sonras�nda 

büyük oranda i�gücü piyasas�na kat�lmamay� tercih etmektedir. 

1.3.2. �stihdam�n Sektörel Da��l�m� 

Geli�mi� ülkelerde sanayi ve hizmetler kesimi istihdamda büyük paya sahip iken, 

geli�mekte olan ülkelerde tar�m kesiminde a��rl�kl� istihdam yap�s� söz konusudur. Türkiye’de 

verimlili�in çok dü�ük oldu�u tar�m sektöründe geni� bir i�gücünün bar�nd�r�lmas�, i�gücü 

piyasas�n�n etkinli�inin s�n�rland�r�lmas�na neden olmaktad�r.21 

Türkiye’de toplam istihdam�n önemli bir bölümü tar�m sektöründen sa�lanmakla 

birlikte, tar�m�n toplam istihdam içindeki pay� y�llar itibariyle gerilemektedir. Tar�m 

������������������������������������������������������������
20 Hüsnü Tekin, “Türkiye’de ��sizlik Olgusunu Belirleyen Faktörler” ,  (Yay�nlanmam�� Uzmanl�k Tezi, Hazine 
Müste�arl���, 2010 ), s.36.  

21 Alpaslan Karabulut, “Türkiye’deki ��sizli�i Önlemede Aktif �stihdam Politikalar�n�n Rolü ve Etkinli�i “, ( Yay�nlanmam�� 
Uzmanl�k Tezi, Çal��ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl���, 2007 ), s.25.�
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sektöründe gizli i�sizlik olgusu bulunmakta olup,  bu sektörde istihdam�n�n verimlili�i 

dü�üktür. 

Tablo 2. �stihdam�n Sektörel Da��l�m�(Yüzde Pay) 

�

Kaynak: TÜ�K ( www.tuik.gov.tr )�

Tablo 2’de istihdam�n sektörel da��l�m� incelendi�inde, toplam istihdam içinde 

1990’l� y�llardan 2000’li y�llara kadar önemli pay ald��� bilinilen tar�m sektörünün 2004 y�l�na 

gelindi�inde yüzde 29.1 pay ald��� görülmü�tür. Y�llard�r toplam istihdam içinde en büyük 

pay� alan tar�m sektörü yerini hizmetler sektörüne kapt�rm��t�r. 

Geli�mi� ülkelerde ekonomik geli�me öncelikle sanayi istihdam�n�, daha sonraki 

a�amalarda ise hizmetler kesimi istihdam�n� art�r�rken, ülkemizde hizmetler sektöründeki 

istihdam art���n�n sanayi kesiminden h�zl� oldu�u gözlenmektedir.22 

    Türkiye’de istihdam�n sektörel yap�s�nda tar�m a��rl�kl� yap� nedeni ile sanayi ve 

hizmetler sektöründe s�n�rl� olan istihdam olanaklar� farkl� i�gücü piyasalar�n�n ortaya 

ç�kmas�na yol açmaktad�r. Bu nedenle, i�gücünün istihdam edilebilirli�ini sorgulamak ve 

i�sizlikteki geli�meleri ve bu sorunun gelece�ini kestirebilmek için i�gücü piyasas�n�n çe�itli 

boyutlar�yla incelenmesi gerekmektedir.23 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
22 Süleyman Öztürk, “ 1980 Sonras� Büyüme ve �stihdam Politikalar�”, ( Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans Tezi, Anadolu 
Üniversitesi SBE, 1998 ),  s.81. 
23�Karabulut, s.25.�
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1.3.3. �stihdam�n E�itim Seviyesi  

 Ülkenin istihdam yap�s�n�n e�itim seviyelerine göre analiz edilmesi hem ülkenin sahip 

oldu�u be�eri sermayenin kalitesinin incelenmesi aç�s�ndan,  hem de ülkenin gelecek dönem 

istihdam stratejilerinin olu�turulmas�na yön vermesi aç�s�ndan büyük önem arz etmektedir.   

 H�zl� nüfus art��� ve genç nüfus yap�s�n�n ülkenin ekonomik büyümesine olumlu katk� 

vermesi için nüfus gruplar�n�n e�itim seviyesinin yükseltilmesi ve i�gücü piyasalar� ile e�itim 

aras�ndaki etkile�imin art�r�lmas� �artt�r. Son dönemde zorunlu e�itimin art�r�lmas� 

uygulamas� ve ülke genelinde gerçekle�tirilen e�itim seferberli�i neticesinde okuryazarl�k 

oran� önemli oranda artm��t�r.  

Türkiye geneline bak�ld���nda 2004 y�l�nda yüzde 93.6 olan okuryazarl�k oran� 2006 

y�l�nda yüzde 94.8’e,  2010 y�l�nda ise yüzde 95.2’ye yükseldi�i görülmektedir. 

 Lise alt� e�itime sahip ki�ilerin istihdam�n büyük ço�unlu�unu olu�turdu�u 

görülmektedir. 2004 y�l�nda istihdam�n yüzde 62.5’i, 2010 y�l�nda ise yüzde 59.4’ü lise alt� 

e�itim seviyesine sahip ki�iler taraf�ndan olu�turulmaktad�r. Lise alt� e�itim seviyesinin 

günümüzde dü�ük e�itim seviyeleri olarak kabul gördü�ü dü�ünüldü�ünde, Türkiye’deki 

toplam istihdam�n yakla��k yüzde 60’�n�n lise alt� e�itim seviyesine sahip fertlerden olu�mas� 

büyük bir sorun kayna��d�r. Yüksek ö�retim görmü� fertlerin istihdam� son y�llarda art�� 

göstermekle birlikte istenilen seviyelere henüz ula��lm�� de�ildir. 
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           Tablo 3. Türkiye’de E�itim Seviyelerine Göre �stihdam (Yüzde Pay) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TÜRK�YE 100 100 100 100 100 100 100

Okur Yazar Olmayan 6.4 5.5 5.2 4.8 4.5 4.7 4.8
Lise Alt� 62.5 61.1 60.2 59.5 59.1 59 59.4
Lise 12.1 11.7 11.3 11.4 11.1 10.6 10.2
Mesleki ve Teknik Lise 7.7 9.3 10.1 10.4 10.4 10 9.6
Yüksekö�retim 11.3 12.4 13.2 13.9 14.8 15.6 16

ERKEK 74.3 74.5 74.3 74.2 73.6 72.4 71.6

Okur Yazar Olmayan 2.2 1.8 1.7 1.5 1.4 1.4 1.4
Lise Alt� 48.5 47.6 46.8 46.3 45.7 44.8 44.3
Lise 9.7 9.3 8.9 8.8 8.5 8.2 7.8
Mesleki ve Teknik Lise 6.2 7.6 8.2 8.5 8.4 8 7.7
Yüksekö�retim 7.7 8.3 8.7 9.2 9.6 10 10.4

KADIN 25.7 25.5 25.7 25.8 26.4 27.6 28.4

Okur Yazar Olmayan 4.1 3.7 3.5 3.3 3.2 3.3 3.4
Lise Alt� 14 13.6 13.4 13.2 13.4 14.3 15.1
Lise 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4
Mesleki ve Teknik Lise 1.5 1.7 1.9 1.9 2 2 1.9
Yüksekö�retim 3.6 4.1 4.5 4.7 5.2 5.6 5.6 �

Kaynak:TÜ�K ( www.tuik.gov.tr ) 

 Tablo 4’de e�itim seviyelerine göre i�gücüne kat�l�m oranlar� belirtilmi�tir. Lise ve alt� 

e�itimlilerin i�gücüne kat�l�m oran� y�llar itibariyle yüksek seviyelerde gerçekle�mi�ken, 

yüksekö�retim mezunlar�n�n pay�n�n da 2010 y�l�na gelindi�inde art�� gösterdi�i 

görülmektedir. 

Erkeklerde 2004 y�l�nda yüzde 44.3 olan okur yazar olmayan seviyesi 2010 y�l�nda 

yüzde 36.8’e dü�mü�tür. Lise alt� e�itim seviyesi durumunda erkeklerin i�gücüne kat�lma 

oran� yüzde 69.9 iken, kad�nlarda yüzde 20.2 oran�ndad�r. Bu ba�lamda ö�renim seviyesi 

artt�kça kad�nlar�n buna paralel olarak i�gücüne kat�ld�klar� görülmektedir.  

            E�itim, hem kad�nlar�n hem erkeklerin i�gücüne kat�l�m oranlar�n� ileri düzeyde 

etkilemektedir. Ayr�ca e�itim, kad�nlar�n ücretli bir i�te çal��ma kararlar�n� erkeklerle 

k�yasland���nda daha fazla belirlemektedir. E�itim, i�gücü piyasas�na kat�l�m� art�rmaya iki 

yönden etki yapmaktad�r. Birincisi, e�itimli olma ki�inin piyasadaki i� f�rsatlar�n� ve ücretleri 

olumlu yönde etkiledi�i için ev d���nda çal��may� kad�nlar için cazip k�lmaktad�r. �kinci 
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olarak, kad�nlar�n çal��mas�n� k�s�tlayan ekonomi d��� faktörlerin önemini azaltt��� için 

kad�nlar�n çal��ma olas�l�klar�n� art�r�c� bir rol oynamaktad�r.24 

Tablo 4. Türkiye’de E�itim Seviyelerine Göre ��gücüne Kat�l�m Oran� (Yüzde Pay) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TÜRK�YE

Okur Yazar Olmayan 21.6 19.9 18.7 18.1 18.1 18.8 19.8
Lise Alt� 45.4 45.3 45 44.6 44.9 45.8 46.8
Lise 49.7 49.6 49.7 48.8 49.9 52 51.4
Mesleki ve Teknik Lise 65.2 65 63.8 64.5 65 65.4 65.8
Yüksekö�retim 78.9 77.9 77.2 77.3 77.6 78 78.8

ERKEK

Okur Yazar Olmayan 44.3 41.9 39.2 36.9 36 37.1 36.8
Lise Alt� 69.9 69.9 69.1 69 69.2 69.1 69.2
Lise 67.1 66.6 66.2 64.9 66.2 69.1 68.1
Mesleki ve Teknik Lise 79.9 80.9 79.8 80.6 80.3 81 81.2
Yüksekö�retim 84.2 83.5 82.6 82.6 82.7 83.1 84.3

KADIN

Okur Yazar Olmayan 16.6 15.6 14.7 14.4 14.5 15 16.3
Lise Alt� 20.2 19.9 20.1 19.6 20.2 21.8 23.8
Lise 26.1 26.9 27.9 28.4 29.1 30.4 30.4
Mesleki ve Teknik Lise 39.4 36.8 36.2 36.4 38.3 39.1 39.8
Yüksekö�retim 70.3 69.1 68.8 69.4 70 70.8 71 �

Kaynak:TÜ�K ( www.tuik.gov.tr ) 

            ��gücüne kat�l�m oran�na cinsiyet ayr�m�nda bak�ld���nda ilk göze çarpan, erkekler ile 

kad�nlar aras�ndaki i�gücüne kat�l�m oranlar� aras�ndaki büyük farkt�r. Yukar�da da de�inildi�i 

gibi kad�nlarda i�gücüne kat�l�m oran� e�itim seviyesine paralel olarak art�� göstermektedir. 

1.3.4. �stihdam�n ��teki Duruma Göre Da��l�m� 

           Ekonomik geli�me ile istihdam edenler grubunun oran� aras�nda tersine ili�ki 

bulunmaktad�r. Geli�mi� ülkelerde i�verenler ve kendi hesab�na çal��anlar�n oran� dü�ük 

oldu�u halde, geli�mekte olan ülkelerde özellikle kendi hesab�na çal��anlar yüksek bir orana 

sahiptir. 

 

������������������������������������������������������������
24��E.Mine Tan, Y�ld�z Ecevit ve Sancar Ü�ür; “ Kad�n-Erkek E�itli�ine Do�ru Yürüyü� “, TÜS�AD Yay�n�, �stanbul, 2000, 
s.132. 
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Tablo 5 incelendi�inde, incelenen tüm y�llarda i�veren pay�n�n dü�ük seviyelerde 

seyretti�i ve Türkiye genelinde ücretli olarak istihdam edilenler ve ücretsiz aile i�çisi 

konumundakilerin pay�n�n önemli bir yer edindi�i görülmektedir.  

2004 y�l�nda toplam istihdam içindeki yeri yüzde 52.2 olan tar�m sektörünün pay� 

2010 y�l�na gelindi�inde yüzde 49.7 ‘ye dü�mektedir. Tar�m sektöründe ayr�ca kendi hesab�na 

çal��anlar ve ücretsiz aile i�çisi olarak çal��anlar�n pay� 2010 y�l�nda yüzde 44.4 olup, önemli 

bir yer te�kil etmektedir. Bu durumun aksine tar�m d��� sektörler olan sanayi, hizmet vb. 

sektörlerde ücretli veya yevmiyeli çal��anlar�n yeri yüksek seviyelerdedir.  

Tablo 5. ��teki Duruma Göre �stihdam Edilenlerin Toplam �stihdam �çindeki Pay� 
(Yüzde) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TÜRK�YE 100 100 100 100 100 100 100

Ücretli veya Yevmiyeli 34.9 37.8 39.5 39.1 37 35.9 36.2
��veren 2.3 2.9 3.2 3.5 3.8 3.5 3.1
Kendi Hesab�na 29.9 31.4 30.8 30.7 31.4 32.5 31.7
Ücretsiz Aile ��çisi 32.9 27.9 26.5 26.7 27.8 28.1 29.1

TARIM 52.2 47 44.9 45.5 47.8 48.3 49.7

Ücretli veya Yevmiyeli 3.6 3.9 3.9 3.8 4.3 4.3 4.7
��veren 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6
Kendi Hesab�na 19.3 18.6 17.8 18.3 18.7 18.9 18.8
Ücretsiz Aile ��çisi 28.7 23.9 22.5 22.8 24.1 24.5 25.6

TARIM DI�I 47.8 53 55.1 54.5 52.2 51.7 50.3

Ücretli veya Yevmiyeli 31.3 34 35.6 35.2 32.8 31.6 31.5
��veren 1.7 2.2 2.6 3 3 2.9 2.5
Kendi Hesab�na 10.6 12.7 12.9 12.4 12.7 13.6 12.9
Ücretsiz Aile ��çisi 4.2 4 4 3.9 3.7 3.7 3.5 �

 Kaynak:TÜ�K ( www.tuik.gov.tr ) 

1.3.5. Kay�t D��� �stihdam 

Kay�t d��� istihdam; çal��anlar�n ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�na hiç 

bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi nedeniyle vergi ve sosyal güvenlik primleri vb. gibi 

yasal yükümlülüklerden kaç�n�lmas� �eklinde ortaya ç�kmaktad�r. 

Türkiye’deki istihdam seviyesi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kay�tl�l�k 

durumuna göre incelendi�inde kay�t d���l�k oran�n�n yüksek olmas� son derece dikkat 

çekmektedir. Kay�td��� istihdam,  haks�z rekabete, kamunun vergi, sosyal güvenlik primi gibi 
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gelirlerinde kay�plara, sosyal güvenlik ve i� hukukundan do�an haklardan yoksunluk ve 

sosyal politika etkisizli�ine neden olmaktad�r. 

 Tablo 6. Kay�td��� �stihdam�n Toplam �stihdam �çindeki Pay� (Bin Ki�i) 

�

  Kaynak:TÜ�K ( www.tuik.gov.tr )�

 

Tablo 6’da kay�t d��� istihdam�n toplam istihdam içindeki pay� incelenmi�tir. 2004 

y�l�nda toplam istihdam�n neredeyse yar�s�ndan pay alan kay�t d��� istihdam, söz konusu 

y�ldan itibaren cüz’i de olsa azalma göstermeye ba�lam�� ve 2010 y�l�nda toplam istihdam�n 

yüzde 43’ünü olu�turmu�tur. 

H�zla artan nüfus, tar�m kesiminin istihdam içerisindeki pay�n�n yüksekli�i, göç, 

kentle�me, gelirin adaletsiz da��l�m�, yoksulluk, yüksek i�sizlik, dü�ük e�itim seviyesi ve 

buna ba�l� olarak bilgi ve bilinç eksikli�i kay�t d���l��a neden olmaktad�r.  Bununla birlikte 

sanayinin yap�s� ve dü�ük rekabet gücü, vergi oranlar�n�n yüksek olmas�, i�gücü 

maliyetlerinin yüksekli�i, erken emeklilik ve iste�e ba�l� sigorta uygulamas� gibi sosyal 

güvenlik uygulamalar�, sosyal güvenlik kurumlar� hizmetlerinin yetersizli�i vb. nedenler kay�t 

d��� istihdam�n nedenleri aras�nda gösterilebilir. 

1.4. ��S�ZL�K �LE �LG�L� TEMEL KAVRAMLAR 

 

A�a��da öncelikle i�sizlik kavram�na yer verilmi� olup, ard�ndan i�sizlik türleri 

belirtilmi�tir. 

 

1.4.1. ��sizlik Kavram� 

Bir ülkede çal��abilecek durumda olan ve çal��mak isteyen ki�ilerin bir bölümünün 

i�inin olmamas�na i�sizlik denir. Di�er bir ifadeyle mevcut ücret düzeyinde çal��ma iste�ine 

sahip olup, aktif olarak i� aramas�na kar��n herhangi bir i�e yerle�emeyerek istihdam 

edilemeyen yeti�kin ki�ilere i�siz denilmektedir. 
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��sizlik, i�gücünden üretim amac�yla yararlan�lmas�ndan bu yana devam eden ve son 

y�llarda al�nan tüm ekonomik ve sosyal politika önlemlerine ra�men gittikçe etkisini art�ran, 

ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen bireysel ve toplumsal bir gerçektir. 

��sizlik oran� i�gücü piyasas�n�n en kritik göstergelerinden birisidir ve genel olarak 

da ekonominin durumunun önemli bir ölçüsüdür. ��gücü piyasas�na yönelik geli�tirilebilecek 

iktisat politikalar�n�n da en önemli ba�vuru kaynaklar�ndan birisidir. Bununla birlikte, 

ekonominin genelini gerçekçi bir �ekilde de�erlendirebilmek için ve i�gücü piyasas� 

politikalar�n�n ba�ar�s� için i�sizli�in do�ru bir �ekilde tan�mlanmas� ve ölçülmesi 

gerekmektedir. Uygulamada, i�sizlik oran�n tan�mlanmas� ve ölçülmesi önemli sorunlar� 

beraberinde getirmektedir. Her ne kadar teoride i�sizlik oran� do�ru bir �ekilde tan�mlan�yor 

görünse de uygulamada ki�ileri istihdam edilen, i�siz ve i�gücü d���ndakiler �eklinde 

s�n�fland�rmak zordur. 

A�a��da i�sizlik türlerine yer verilmi�tir. 

1.4.1.1. �radi ��sizlik 

��çinin mevcut ücret düzeyi ve çal��ma ko�ullar�nda ya da vas�f ve yetene�ine uygun 

bulmad��� i�te çal��mak istememesinden ortaya ç�kan i�sizlik halidir. �radi i�sizlik, piyasada 

geçerli olan ücreti kabul etti�i takdirde, çal��abilecek i� oldu�u halde çal��mayan ki�ilerin 

meydana getirdi�i i�sizliktir. 

Di�er bir tan�mlamayla piyasadaki ücret düzeyinde ve mevcut çal��ma ko�ullar�nda 

çal��mak istemeyenlerin meydana getirdi�i i�sizliktir. 25 

1.4.1.2. Gayri �radi ��sizlik 

Çal��abilir i�gücünün geçerli ücret ve çal��ma ko�ullar� alt�nda çal��mak istedi�i 

halde geçici veya sürekli olarak çal��abilecekleri i�yeri bulamamalar� durumudur. Klasik 

iktisadi görü� bu tür i�sizli�i kabul etmemektedir. ��sizli�in irade d��� bir olay oldu�unu 

������������������������������������������������������������
25�Dilek Eyüpo�lu, “2001 Krizi Sonras�nda ��sizlik ve Çözüm Yollar�”, Milli Prodüktivite Yay�nlar� , No: 674, Ankara: Mert 
Matbaas�, 2003, s.14. 
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Keynes ileri sürmü�tür. �rade d��� i�sizlik; üretim kapasitesinin yetersizli�inden, konjonktürel 

dalgalanmalardan ve yap�sal de�i�melerden kaynaklanabilmektedir.  

1.4.1.3. Konjonktürel ��sizlik 

Konjonktürel i�sizlik, bir ekonominin üretim ve milli gelirinin devaml� olarak 

yükselme göstermemesi sonucu olu�an duraklama ve bunal�m döneminde do�an i�sizliktir. 

Bu tür i�sizlik, ekonomik hayat�n ve faaliyetlerin hep ayn� düzeyde devam etmemesi ve 

dalgalanmalar göstermesinden kaynaklan�r. Konjonktürel i�sizli�in en önemli nedeni efektif 

talep yetersizli�i olarak gösterilmektedir.26 

Ekonomik hayat konjonktürel olarak, canlan�p daralmakta, bir ba�ka deyi�le 

ekonomilerde üretim zaman içinde dalgalanmaktad�r. Konjonktürel i�sizlik, üretilen mal ve 

hizmet miktar�n�n y�ldan y�la de�i�mesi sonucu ortaya ç�kmaktad�r. 

1.4.1.4. Yap�sal ��sizlik 

�� arayanlar�n kendine uygun i� bulamad��� zamanlarda ortaya ç�kan i�sizli�e yap�sal 

i�sizlik denilmektedir. Bu i�sizlik türü ekonominin yap�sal özelliklerinden ve talep 

yap�s�ndaki de�i�meler nedeniyle ortaya ç�kan bir i�sizlik türüdür.  

Yap�sal i�sizlik, geli�mekte olan ülkelerde, emek ö�esini etkin kullanacak üretim 

araçlar� kapasitesinin olmay��� nedeniyle daha çok görülmektedir. 

1.4.1.5. Mevsimsel ��sizlik 

Turizm, in�aat ve tar�m gibi sektörlerde, üretim düzeyi ve buna ba�l� olarak da i�sizlik 

oran� mevsimsel olarak dalgalan�r. Bu tip sektörlerde, üretimin mevsimsel olarak artt��� 

dönemlerde çal��an ki�ilerin önemli bir k�sm�, izleyen dönemde i�lerini kaybederler ve üretim 

düzeyi bir sonraki dönemde artana kadar i�siz kal�rlar. Bu tip i�sizli�e “mevsimsel i�sizlik” 

denir.27 

 

������������������������������������������������������������
26�Eyüpo�lu, s.15. 
27�M.Erdal Ünsal, Makro �ktisat, Gözden Geçirilmi� 2. Bask�,  Ankara: Kutan Ofset Matbaac�l�k, 1999, s.35.�
�
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1.4.1.6. Teknolojik ��sizlik 

            Teknolojik i�sizlik, üretimde eme�in yerine makine ikame edilmesi nedeniyle ortaya 

ç�kan di�er bir ifadeyle, makinenin isgücünün yerine geçerek bir k�s�m emek sahiplerini i�siz 

b�rakmas�d�r.28 

 

1.5. TÜRK�YE’DE ��S�ZL�K 

Türkiye’de i�gücü piyasas�na ayr�nt�s�na ili�kin bilgi, ilk defa 1955 Genel Nüfus 

Say�m� ile derlenmi�tir. 1966–1987 y�llar� aras�nda çe�itli aral�klarla i�gücü anketleri 

uygulanm��t�r. Bilindi�i gibi Türkiye �statistik Kurumu, i�gücü piyasas�na ili�kin verileri 

Ekim 1988 tarihinden bu yana Hanehalk� ��gücü Anketi ( H�A ) ile düzenli olarak 

ölçmektedir. 1988-1999 aral���nda Nisan ve Ekim aylar�nda olmak üzere y�lda iki kez yap�lan 

anketler, 2000 y�l�ndan itibaren köklü bir revizyona tabi tutulmu� ve üç ayl�k veriler 

üretilmeye ba�lanm��t�r. 

2005 y�l�ndan beri ise ayl�k uygulama ve ayl�k tahminler olarak sürdürülmektedir. 

2010 y�l�ndan itibaren temel i�gücü göstergeleri, mevsim etkilerinden ar�nd�r�larak da 

yay�mlanmaya ba�lanm��t�r. 

1.5.1. Hanehalk� ��gücü Ara�t�rmas�nda Kullan�lan Temel Tan�m ve Kavramlar 

Kurumsal Olmayan Nüfus; Okul, yurt, otel, çocuk yuvas�, huzurevi, özel nitelikteki 

hastane, hapishane, k��la ya da orduevinde ikamet edenler d���nda kalan nüfustur. 

 

Çal��ma Ça��ndaki Nüfus; 15 ve daha yukar� ya�taki kurumsal olmayan nüfustur. Bu 

konuda ülke uygulamalar�nda üst ya� konusunda farkl� uygulamalar oldu�u görülmektedir. 

Avrupa Birli�i �statistik Ofisi (Eurostat) i�gücüne ait verileri 15–74 ya� grubunu esas alarak 

yay�mlamaktad�r. Bu konuda ülkemizde ILO standard� olan 15 ya� ve üzeri nüfus 

benimsenmi�tir. 

������������������������������������������������������������
28�Pekin, s.108. 
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��siz;  Referans dönemi (her ay�n Pazartesi ile ba�lay�p Pazar ile biten ilk haftas�) 

içinde istihdam halinde olmayan ki�ilerden; 

� i� aramak için, son üç ay içinde i� arama kanallar�ndan en az birini kullanm�� (bir 

giri�imde bulunmu�) ve 

� i� buldu�u takdirde 15 gün içinde i�ba�� yapabilecek durumda olan bireyi ifade 

etmektedir. 

�stihdam; Referans döneminde ücretli, maa�l�, yevmiyeli, kendi hesab�na, i�veren veya 

ücretsiz aile i�çisi olarak en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan veya bir i�le ba�lant�s� 

olan ki�iler istihdam edilmi� say�l�r. 

Eksik �stihdam; ��sizlik ile ilgili sorunlar� a��rla�t�ran bir olgu olarak, kendi iste�i 

d���nda normal çal��ma süresinin alt�nda çal��anlar� kapsamaktad�r. 

Kay�t D��� �stihdam; Referans haftas�nda en az 1 saat bir iktisadi faaliyette bulunan 

ancak yapt��� i�ten dolay� herhangi bir sosyal güvenlik kurulu�una kay�tl� olmayanlard�r. 

�stihdam Oran�; �stihdam edilenlerin, kurumsal olmayan çal��ma ça��ndaki nüfus 

içindeki oran�d�r. 15 ya� ve üzerindeki nüfusun yüzde ne kadar�n�n istihdamda oldu�unu 

gösterir. 

��gücüne Kat�l�m Oran�; Toplam i�gücünün (i�sizler + istihdamdakiler), kurumsal 

olmayan çal��ma ça��ndaki nüfus içindeki pay�n� gösterir. 

��sizlik Oran�; ��siz nüfusun i�gücü içindeki oran�d�r. 

Genç Nüfusta ��sizlik Oran�; 15–24 ya� grubundaki ki�iler genç nüfus olarak 

nitelendirilmektedir. Dolay�s�yla 15–24 ya� grubunda çal��ma istek ve arzusunda oldu�u 

halde i� bulamayanlar�n bu ya� grubundaki i�gücü arz�na oran�na genç nüfusta i�sizlik oran� 

denir. 

Tar�m D��� ��sizlik Oran�; Toplam i�gücü arz�ndan ve toplam istihdamdan tar�m 

sektörünün pay�n�n ç�kar�lmas�yla hesaplanan i�sizlik oran�d�r. Özellikle Türkiye gibi 

geli�mekte olan ülkeler aç�s�ndan izlenmesi gereken bir orand�r. 
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Çal��mada 2004-2010 y�llar� aras�nda Türkiye’de y�llar itibariyle i�siz say�lar�na, 

e�itim durumu ve ya� grubuna göre i�sizlik oranlar�na yer verilmi�tir. 

Tablo 7. Türkiye’de Y�llar �tibariyle ��siz Say�lar�� ( Bin Ki�i )        �
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kad�n 622 642 658 660 734 979 959
Erkek 1762 1746 1671 1716 1877 2491 2088
Türkiye 2385 2388 2328 2376 2611 3471 3046 �
Kaynak: TU�K ( www.tuik.gov.tr ) 

 

Yukar�daki tabloda 2004-2010 y�llar� aras�nda Türkiye’de i�siz say�lar� yer almaktad�r. 

2004-2007 y�llar� aras�nda i�siz say�lar� birbirine yak�n düzeylerde gerçekle�mi�ken, 2008 

y�l�ndan itibaren, 2008 y�l�n�n sonunda ba�layan küresel ekonomik krizin Türkiye 

ekonomisine yans�mas�n�n da etkisiyle büyük oranda art�� göstermi�tir. 2010 y�l�nda 

gerçekle�en yüksek oranl� büyüme sonucu i�sizlik oran� 2009 y�l� sonundaki yüzde 14 

düzeyinden 2010 y�l� sonunda yüzde 11.9’a gerilemi�tir. 

Türkiye nüfusunun demografik yap�s�ndan kaynaklanan nüfus art�� h�z�n�n yüksek 

olmas� neticesinde her y�l büyüyen oranda nüfusun i�gücü piyasas�na girmesi ve bu nüfusa 

yeni i� imkânlar�n�n yarat�lamamas� sonucunda ülkede i�sizlik olu�maktad�r.  

Türkiye’de i�sizlik kad�n ve erkeklerde ayr� ayr� de�erlendirildi�inde ise, kad�nlar�n 

i�gücüne kat�l�m oran�n�n dü�ük olmas� sebebiyle i�sizlerin büyük bir k�sm�n� erkeklerin 

olu�turdu�u görülmektedir.  
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Tablo 8. E�itim Durumuna Göre ��sizlik ( Yüzde Pay ) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Türkiye 100 100 100 100 100 100 100
Okur Yazar Olmayanlar 2.4 2.4 2.3 2.3 2.5 2.5 2.3
Lise Alt� 55.4 57.8 57.5 56.2 57.7 58.6 58.0
Lise 17.2 15.8 16.2 16.0 14.8 14.4 14.2
Mesleki ve Teknik Lise 12.1 12.3 11.8 12.4 11.2 11.3 10.9
Yüksekö�retim 12.9 11.6 12.2 13.1 13.9 13.2 14.6
Erkek 73.9 73.1 71.8 72.1 71.9 71.8 68.5
Okur Yazar Olmayanlar 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.6
Lise Alt� 46.4 47.8 46.3 46.5 47.0 47.3 45.1
Lise 11.2 9.7 9.8 9.5 9.3 8.9 8.4
Mesleki ve Teknik Lise 7.7 7.9 7.5 8.0 6.9 7.1 6.7
Yüksekö�retim 6.8 6.0 6.4 6.4 6.9 6.5 6.7
Kad�n 26.1 26.9 28.2 27.8 28.1 28.2 31.5
Okur Yazar Olmayanlar 0.6 0.7 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6
Lise Alt� 9.1 10.1 11.1 9.7 10.6 11.3 12.9
Lise 6.0 6.1 6.4 6.5 5.6 5.4 5.8
Mesleki ve Teknik Lise 4.4 4.4 4.3 4.4 4.3 4.2 4.2
Yüksekö�retim 6.1 5.6 5.8 6.6 7.0 6.7 7.9 �
Kaynak: TU�K ( www.tuik.gov.tr ) 

 Tablo 8’de e�itim durumuna göre i�sizlik oranlar�na yer verilmi�tir. Tabloda incelenen 

tüm y�llarda en yüksek i�sizlik oran�n�n lise alt� e�itimde oldu�u görülmektedir. 2010 y�l�nda 

toplam i�sizli�in yüzde 58’ini lise alt� e�itimliler olu�turmaktad�r. Bunun yüzde 45.1’ini 

erkekler, yüzde 12.9’unu ise kad�nlar olu�turmaktad�r. 2010 y�l�nda meslek ve teknik lise 

mezunlar�nda i�sizlik toplam i�sizli�in yüzde 10.9’unu olu�turmaktad�r. Bu oran yüksek 

ö�retim mezunlar�ndaki i�sizlik oran�ndan daha azd�r. 2010 y�l�nda yüksek ö�retimde ise 

i�sizlik toplam i�sizli�in yüzde 14.6’s�n� olu�turmaktad�r.  Bu durum i�sizlik sorununun 

çözümünde e�itimin ve özellikle mesleki e�itimin önemini göstermektedir.  

E�itime yap�lan harcamalar�n OECD ülkelerine k�yasla Türkiye’de dü�ük düzeydedir.  

Bu sorunun giderilmesi ve e�itimde f�rsat e�itli�inin sa�lanmas� yönünde at�lacak ad�mlar 

gelecekte genel istihdam seviyesinin art���na ve i�sizli�in azalt�lmas�na büyük katk� 

verecektir.   
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Tablo 9. Ya� Grubuna Göre ��sizlik  ( Yüzde Pay ) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Türkiye 100 100 100 100 100 100 100

15-19 12.0 12.5 12.2 13.7 12.6 11.6 10.3

20-24 26.5 24.4 23.5 23.0 21.7 20.9 21.3

25-34 33.6 33.5 33.6 32.9 33.5 34.1 33.2

35-54 25.6 27.3 28.0 27.8 29.2 30.4 31.7

55+ 2.2 2.3 2.7 2.6 3.0 3.1 3.5 �
Kaynak: TU�K ( www.tuik.gov.tr ) 

 

Tablo 9’da ya� gruplar�na göre i�sizlik oranlar� incelenmi�tir. 20-24 ya� grubundaki 

i�sizlerin toplam i�sizlik içindeki pay� y�llar itibariyle azalmakla beraber 2010 y�l�nda yüzde 

21.3 olarak gerçekle�mi�tir. 25-34 ya� grubunun i�sizlerin toplam i�sizlik içindeki pay� ise 

di�er ya� gruplar�na yüksek olup, 2004-2010 döneminde yüzde 33 civar�nda gerçekle�mi�tir. 

Genç nüfusa sahip olmakla övünen Türkiye’de genç i�sizli�inin bu kadar çarp�c� bir �ekilde 

yüksek seyretmesi oldukça olumsuz bir geli�medir.  

Genç i�sizli�inin birçok nedeni vard�r. Bunlardan ilki 15-19 ya� grubunun i�gücü 

piyasas�na ilk kez giri� ya�� olmas�n�n da etkisiyle bu ya� grubunun, i�gücü piyasas�nda daha 

önce bir i� tecrübesine sahip olmamalar� nedeniyle i�veren taraf�ndan tercih edilmemesidir. 

��veren i�e ald��� i�gücünü yeti�tirmek durumunda kalaca��ndan gençlerin i�e al�nmas�n�n bir 

ek maliyeti olmaktad�r. Ayr�ca gençler, i�gücü piyasas�n� yeterince tan�mad�klar�ndan i� 

arama stratejileri ile kendi beceri ve yeteneklerine uygun i�leri bilememekte, dolay�s�yla da ilk 

i�lerini bulmalar� zaman almaktad�r.  

35-54 ya� grubundaki i�sizlerin toplam i�sizlik içindeki paylar� ise 2004 y�l�nda yüzde 

25.6’dan 2010 y�l�nda yüzde 31.7’ye ç�km��t�r. Bu ya� grubundaki insanlar�n i� de�i�tirmeleri, 

yeni i� süreçlerine adapte olmalar�n�n zor oldu�u da göz önünde  bulunduruldu�unda bu 

grupta bu kadar yüksek oranl� i�sizlik olmas� önemli ve önlem al�nmas� gerekli bir olayd�r. 

Özellikle mesleki e�itim ve meslek edindirme kurslar�n�n aktif bir biçimde ve i�verenlerin 

ihtiyaçlar� do�rultusunda planlanarak bu ki�ilerin i�gücü piyasalar�n�n ise kat�lmalar� son 

derece önemlidir. 
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�K�NC� BÖLÜM 

ÜCRET KAVRAMI VE EME��N VERG�LEND�R�LMES� 

 

2. 1. TEMEL KAVRAMLAR VE TEOR�K ÇERÇEVE 

2.1.1. Ücret Kavram� 

Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek kar��l���nda i�verenden elde edilen has�lay� 

ifade etmektedir. Bu has�la para �eklinde olabilece�i gibi ayni veya para ile temsil edilebilen 

menfaat �eklinde de olabilmektedir. 

193 say�l� Gelir Vergisi Kanunu29 madde 61’e göre ücret; i�verene tabi belirli bir 

i�yerine ba�l� olarak çal��anlara hizmet kar��l��� verilen para ve ay�nlar ile sa�lanan ve para 

ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Bu tan�m ücretin, bir yandan bir hizmet sözle�mesine ba�l� 

olarak elde edilme özelli�ini, di�er yandan da bir i�verene ba�l� olarak çal���lma olgusunu 

vurgulamaktad�r.30  

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminat�, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakk�, 

prim, ikramiye, gider kar��l��� veya ba�ka adlar alt�nda ödenmi� olmas� veya bir ortakl�k 

�eklinde olmamak �art� ile kazanc�n belli bir yüzdesi �eklinde tayin edilmi� bulunmas� onun 

niteli�ini de�i�tirmez. 

2.1.2. Ücretin Unsurlar� 

Bir gelirin ücret say�labilmesi için gerekli olan bir tak�m özellikler vard�r. Bu 

özellikler ücreti di�er gelir unsurlar�ndan ay�ran özelliklerdir. Bir gelir unsurunun ücret 

say�lmas� için gerekli unsurlar �unlard�r; 

� ��verene tabi olma 

������������������������������������������������������������
29�06.01.1961 Tarih ve 10700 Say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanm��t�r. 
30�Özhan Uluatam ve Ya�ar Methibay, Vergi Hukuku, De�i�ik Dördüncü Bask�, Ankara:�maj Yay�nc�l�k, 2000, s.285.�
�
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� Belirli bir i�yerine ba�l� olarak çal��ma 

� Hizmetin kar��l��� olarak bir ödemenin yap�lmas� 

� Ödemenin para, ay�n veya para ile temsil edilebilen menfaat �eklinde olmas� 

Buna göre, i�verenler taraf�ndan yap�lan bir ödemenin ücret olarak say�labilmesi için 

bu unsurlar�n tamam�n�n gerçekle�mesi gerekir. Bu unsurlardan herhangi birinin olmamas�, 

elde edilen gelirin ücret olma vasf�n� etkilemektedir.31 

2.1.3. Vergi �ndirimi 

 Ülkemizde vergi indirimi uygulamalar�nda sakatl�k indirimi ve en az geçim indirimi 

öne ç�kmakta olup,  söz konusu ugulamalara a�a��da yer verilmi�tir. 

2.1.3.1. Sakatl�k �ndirimi 

Sakatl�k indirimi; çal��ma gücü kay�p oran� asgari yüzde 40 ve üzerinde olanlar�n ücret 

ve/veya kazançlar�na girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin 

uygulanmas�d�r.  

Sakatl�k bulgular�na göre girecekleri derecelere esas oranlar; çal��ma gücünün asgari 

yüzde 80'ini kaybetmi� bulunanlar birinci derece sakat, asgari yüzde 60'�n� kaybetmi� 

bulunanlar ikinci derece sakat, asgari yüzde 40'�n� kaybetmi� bulunanlar ise üçüncü derece 

sakat olarak belirlenmektedir. 

2011 y�l� için sakatl�k indirimi tutarlar� �öyledir:  
 
� Birinci derece sakatlar için 700 TL, 

 
� �kinci derece sakatlar için   350 TL, 

 
� Üçüncü derece sakatlar için 170 TL, 

 

Sakatl�k indiriminden yararlanacak birden fazla ki�inin bulunmas� halinde, bu 

hesaplama her biri için ayr� ayr� yap�lacak ve indirim uygulamas�nda toplu olarak dikkate 

al�nacakt�r. 
������������������������������������������������������������
31 �mdat Türkay, “ Ücretlilerde Vergi �ndirimi ( Vergi �adesi ) Uygulamas� “, Maliye ve Hukuk Yay�nlar�, Aral�k 2005, 
s.19. 
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Bu �ekilde hesaplanan sakatl�k indiriminin gelirin niteli�ine göre ayl�k veya y�ll�k 

tutar�, özürlü bireylerin ücretli (hizmet erbab�) ise ayl�k tevkifat matrah�ndan, serbest meslek 

erbab� ise beyan edece�i serbest meslek kazanc�ndan, basit usulde vergilendirilen ise vergi 

tarh�na esas kazanc�ndan indirilmektedir. 

Sakatl�k indiriminden faydalanabilecek olan ki�iler; sakatl�k indirimine hak kazanan 

ücretli hizmet erbab� ve serbest meslek erbab�, ailesinde bakmakla yükümlü oldu�u özürlü 

bulunan ücretli hizmet erbab� ve serbest meslek erbab�, basit usulde vergilendirilenlerdir.32 

Ba�vuru sahibinin çal��ma gücü kay�p oranlar� Gelir Vergisi Kanunu’na ve bu Kanun 

gere�ince haz�rlanan Yönetmeli�e göre belirlenmektedir. �lgililerin hastanelerden ald�klar� ve 

ilgili müdürlükler vas�tas�yla Gelir �daresi Ba�kanl���’na gönderilen raporlar� Merkez Sa�l�k 

Kurulu’nca “Özürlülük Ölçütü, S�n�fland�rmas� ve Özürlülere Verilecek Sa�l�k Kurulu 

Raporlar� Hakk�nda Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenmektedir.  

Merkez Sa�l�k Kurulu’nca tespit edilen çal��ma gücü kay�p oranlar�na göre belirlenen 

sakatl�k dereceleri Gelir �daresi Ba�kanl��� taraf�ndan ilgilinin ba�vurdu�u Vergi Dairesi 

Ba�kanl���’na veya Defterdarl��a, bu birimler taraf�ndan da ba�vuru sahibine tebli� edilir. 

Ücretli ki�inin kendisi özürlü ise sakatl�k indirimi tutar� gelir vergisi kesintisi 

yap�l�rken ücret matrah�ndan indirilerek uygulan�r. Bu indirimden bakmakla yükümlü oldu�u 

özürlü ki�i bulunan hizmet erbab� da yararlan�r. Ayr�ca ücret gelirlerini y�ll�k beyanname ile 

beyan eden ve bakmakla yükümlü oldu�u özürlü ki�i bulunan hizmet erbab� da sakatl�k 

indiriminden yararlanabilmektedir.  

Sakatl�k indiriminden, basit usulde vergilendirilen özürlülerin sadece kendileri 

yararlanacakt�r. Bunun d���nda bakmakla yükümlü olduklar� ki�iler nedeniyle, sakatl�k 

indiriminden yararlan�lamayacakt�r. 

Ücret geliri y�l içinde kesintiye tabi olmad��� için gelir vergisi beyannamesi veren 

hizmet erbablar� da bu indirimi y�ll�k olarak hesaplay�p beyanname üzerinden indirebilirler. 

Ancak, y�l içinde ücret matrah�ndan indirim konusu yap�lan sakatl�k indirimi tutar�n�n ikinci 

kez y�ll�k beyannamede indirim konusu yap�lmas� mümkün de�ildir. 

������������������������������������������������������������
32�Gelir �daresi Ba�kanl���,  Özürlüler �çin Vergi Rehberi 2006, Ankara 2006, s.10.�
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2.1.3.2. En Az Geçim �ndirimi 

En az geçim indiriminin en k�sa ve özlü tan�m�, “insan�n insanca ya�ayabilece�i 

indirim oran�” olarak aç�klanmaktad�r.33 

Vergi ödeme gücüne ula��labilmesi bak�m�ndan ko�ullara uygun bir �ekilde 

belirlendi�i takdirde, önemli katk�s� bulunan en az geçim indirimi; ki�inin kendisinin ve 

ailesinin ya�am�n� asgari düzeyde sürdürebilmesi için gerekli gelirin vergilendirilmemesini 

ifade etmektedir. En az geçim indirimi bütün vergi sistemlerinde mevcut olup, vergi adaletini 

sa�lamak aç�s�ndan önemli bir uygulamad�r. 

   Vergilendirme kuram� olan ödeme gücü (iktidar) ilkesine göre herkesin,  ödeme gücü 

kadar vergilendirilmesi gerekir. Hayatlar�n� sürdürmeye yetecek kadar geliri olan ki�ilerin 

vergilendirilmemesi vergi adaleti ilkesi gere�idir.34 

Gelir vergilerinde uygulanan asgari geçim indirimi, genellikle insanlar�n ya�ay�� 

biçimlerine, temel g�da maddelerinin fiyatlar�na, i�çilerin ortalama ücret gelirleri gibi bir 

tak�m temel kriterlere göre belirlenmektedir. En az geçim indirimi uygulan�rken genellikle bir 

miktar tespit edilir ve bu miktar bütün mükelleflere aile durumlar�, e� ve çocuk durumlar� göz 

önünde bulundurularak uygulan�r. 

En az geçim indiriminin do�ru saptanabilmesi baz� güçlükleri içermekte olup, ki�inin 

gerçek geçim giderleri göz önüne al�nmal�d�r. Ki�inin zorunlu ihtiyaçlar� da bir ki�iden 

di�erine farkl�l�klar gösterebilece�i gibi, zaman içinde yorumlan��� da de�i�ecektir.35 Vergi 

ödeme gücüne ula�mak için vergi d��� b�rak�lan k�sm�n asgari fiziki ihtiyaçlar� m�, yoksa 

kültürel ihtiyaçlar� m� kar��lamas� gerekti�i tart���lm��t�r. As�l amac�n fizyolojik varl���n 

sürdürülebilmesi oldu�u aç�kt�r.36  

En az geçim indirimi uygulamas�n�n gerekli oldu�u ve önemi �u görü�lerle 

savunulmu�tur: En az geçim indirimi, vergi ödeme gücüne ula�abilmek için gereklidir. Vergi 

yükümlülerinin çok dü�ük gelirli bir bölümü, en az geçim indirimi sonucu vergi yükümlüsü 
������������������������������������������������������������
33��ükrü K�z�lot, Cem K�l�ç ve Okan Müderriso�lu, “ AB Yolunda Mali Dünyam�z “, T�SK Yay�nlar�, No:273, 
Ankara:2006, s.52.�
34�Abdurrahman Akdo�an, Kamu Maliyesi, 11.Bask�,  Ankara: Gazi Kitabevi, 2006, s.119.�
35�Orhan Dikmen (1), Maliye Dersleri, Birinci Kitap, Giri� ve Genel Vergi Teorisi, 3.Bask�, �stanbul, 1969,s.281.�
36�Akdo�an, s.184.�
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olmazlar ise, vergi idaresinin yükümlü say�s� azalaca��ndan, idari yük dü�ecektir. En az geçim 

indirimi, gerçek tutar�nda uygulan�rsa yükümlülerin ya�amlar�n�n zorlanmas� önlenecek ve 

çe�itli sosyal problemler önlenmi� olacakt�r. Ki�inin ya�am�n� sürdürecek gelirinden vergi 

al�nmamas�, insanca dü�üncelerin bir gere�idir. Ki�inin insan haysiyetine yara��r bir �ekilde 

ya�amas� için en az geçim indirimi tutar�ndan vergi al�nmamal�d�r.37 

2.1.3.2.1. En Az Geçim �ndirimi Uygulama Yöntemleri 

 En az geçim indirimi uygulama yöntemleri genel olarak üç ba�l�k alt�nda 

toplanmaktad�r. Bunlar matrahtan indirim sistemi, vergiden indirim sistemi ve bölünme 

sistemidir. 

2.1.3.2.1.1. Matrahtan �ndirim Sistemi 

Vergi yükümlüsünün gelirinden en az geçim indirimi tutar�n�n dü�ülerek kalan k�sm�n 

vergilendirilmesi, matrahtan indirim sistemidir. En az geçim indiriminin dü�üldü�ü gelir, 

matrah olarak kabul edilmekte ise de, en az geçim indirimi dü�üldükten sonra kalan tutar 

vergilendirmeye tabi tutulmakta ve uygulama bu tutar�n artan oranl� vergilendirilmesi 

�eklinde olmaktad�r. Günümüzde yayg�n bir �ekilde uygulanan matrahtan indirim sistemi en 

az geçim indirimi kurumunun tan�m ve amaçlar�na uygun olan�d�r. Ülkemizde 1968 y�l�ndan 

önce ve 1981 y�l�ndan itibaren en az geçim indiriminde matrahtan indirim sistemi 

uygulanm��t�r.38 

Matrah�n vergi borcunun hesaplanabilmesi için vergi konusunun dönü�türüldü�ü fiziki 

yada ekonomik de�er oldu�u dikkate al�nd���nda; bu yöntemin matrah�n tan�m ve niteli�ine 

ters dü�tü�ü, burada matrah�n indirimden arta kalan k�s�m oldu�u ifade edilerek bu yöntemin 

sak�ncas� dile getirilmi�tir.39 Ayr�ca, artan oranl� gelir vergisi uyguland���nda, indirim 

gelirden yap�ld��� için bu usulün, yüksek gelirliler lehine olaca��; zira, yüksek gelirlilerin 

vergi tasarrufunun dü�ük gelirlilere göre nispi olarak daha fazla olaca�� vurgulanm��t�r.40 

 

������������������������������������������������������������
37�Akdo�an, s.171.�
38�Akdo�an, s.171.�
39�Akdo�an, s.178.�
40�Orhan Dikmen, “ Asgari Geçim �ndirimi “, �stanbul Üniversitesi Yay�nlar�, No: 693, �stanbul:1956, s.60.�
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2.1.3.2.1.2. Vergiden �ndirim Sistemi 

Vergiden indirim yönteminde, mükellefin ödeyece�i vergi miktar� hesapland�ktan 

sonra, en az geçim indirimi tutar�na isabet eden k�s�m vergi borcundan indirilerek nihai vergi 

borcu hesaplanmaktad�r. 

Mükellef aç�s�ndan olu�an vergi yükleri, vergi tarifesine ba�l� olarak de�i�mektedir. 

Dik artan oranl� bir tarife söz konusu ise, yüksek gelirliler için sa�lanan vergi avantaj� 

vergiden indirim yönteminde, gelirden indirim yöntemine göre daha az olacakt�r.  

Vergiden indirim sistemi; mükellefler üzerinde yaratt�klar� vergi yükü aç�s�ndan vergi 

tarifesinin yap�s�na ba�l� olarak matrahtan indirim sisteminden farkl�l�klar te�kil etmektedir. 

E�er uygulanan vergi tarifesi uzunluk ve yükseklik fark� fazla olan, çok dilimli artan oranl� 

vergi tarifesi ise; en az geçim indiriminin sa�lad��� vergi avantaj�, her iki indirim sisteminde 

birbirinden farkl�d�r. Bunun nedeni; vergiden indirim sisteminde, en az geçim indiriminin 

vergisinin tarifenin ilk dilimlerine ili�kin dü�ük oranlar üzerinden hesaplanmas�, bu nedenle 

toplam vergiden indirim dolay�s�yla dü�ülecek vergi tutar�n�n az olmas�d�r. Di�er yandan 

matrahtan indirim sisteminde, en az geçim indirim tutar�, gelirin üst vergi dilimlerine ve 

oranlar�na tabi olan k�sm�n� azalt�c� etki yaratt���ndan, sa�lad��� vergi avantaj� daha yüksek 

olmaktad�r. Ba�ka bir deyi�le, matrahtan indirim sistemi mükellefe vergiden indirim sistemine 

k�yasla daha fazla vergi avantaj� sa�lamaktad�r. �dare aç�s�ndan ise vergiden indirim sistemi 

daha az indirime neden olaca��ndan avantajl�d�r. 

2.1.3.2.1.3. Bölünme Sistemi 

Bölünme sistemi, aile gelirinin aile bireyleri say�s�na bölünmesinden sonra 

vergilendirilmesini öngören bir uygulamay� gerektirir. Bölünme sisteminde artan oranl� vergi 

tarifesinin gelir dilimleri üzerindeki etkisinden yararlan�lmaktad�r. Aile geliri bölünmeden, 

toplam gelir üzerinden vergilendirildi�inde, vergi tarifesinin üst oranlar�na ula��laca��ndan 

vergi tutar� artacakt�r. Ancak, aile geliri aile bireylerine bölündü�ünde, her gelir k�sm� ayr� 

ayr� vergilemeye tabi tutulaca��ndan, vergi tarifesinin dü�ük oranlar�yla vergilendirilecek ve 

ailenin toplam vergi yükü azalacakt�r.41 

������������������������������������������������������������
41�Halil Nadaro�lu, Kamu Maliyesi Teorisi, 9.Bask�, �stanbul: Beta Yay�nlar�, 1996, s.319.�
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Bölünme sisteminin iki çe�it uygulamas� bulunmaktad�r. Birinci uygulama �ekline 

"bölme" sistemi denmekte ailenin geliri iste�e ba�lay�c� olarak kar� ve kocan�n geliri kabul 

edilerek ikiye bölünmekte ve ayr� ayr� vergilendirildikten sonra vergiler toplanmaktad�r. 

Böylece, artan oranl� gelir vergisinin etkisi yumu�at�lmaktad�r. �kinci uygulama �eklinde, aile 

bireylerinin her birine birer katsay� verilmekte, ailenin geliri ailenin katsay�lar�n�n toplam�na 

bölünerek artan oranl� vergi tarifesi uygulanmaktad�r. Bulunan vergi, katsay� toplam� ile 

çarp�larak ailenin ödeyece�i vergi tutar� hesaplanmaktad�r. Bu �ekle "katsay�" sistemi 

denmektedir.42 

2.1.4. Asgari Ücret 

Devlet çal��anlar�na insan onuruna yara��r bir ya�am düzeyi sa�layabilmek ve ücretleri 

belli bir seviyede tutabilmek için bir taban ücret düzeyi belirlemektedir. Çal��anlara 

ödenebilecek en dü�ük ücret miktar�n� ifade eden bu taban de�ere asgari ücret denir. Bu 

nedenle söz konusu ücret hem i�çinin hem de onun ailesinin ihtiyaçlar�n� kar��lamal� ve vergi 

ve benzeri kesintilere konu olmamal�d�r. 

Bilindi�i gibi asgari ücret çal��anlar�n  mesleki vas�f derecesine, yap�lan i�in hafif ya 

da a��r oldu�una bak�lmaks�z�n, en zorunlu ihtiyaçlar�  asgari ölçüde kar��lamay� amaçlayan, 

bu miktar�n alt�nda i�çi çal��t�rmay� hukuki ve cezai olarak yasaklayan bir ücrettir.43 

2.1.4.1. Asgari Ücretin Belirlenmesi 

Asgari ücret, i� sözle�mesi ile çal��an i�çilerle, �� Kanunu’nun kapsam�nda bulunsun 

veya bulunmas�n her türlü i�çi için uygulanmaktad�r. Asgari ücret, Çal��ma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanl���’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu arac�l��� ile en geç iki y�lda bir 

belirlenir. Komisyon bir y�lda birden fazla toplanarak ayn� y�l�n farkl� aylar� için farkl� asgari 

ücret düzeyleri belirleyebilmektedir. Ücret i�çilerin 16 ya��n� doldurmu� olup olmad�klar�na 

göre ayr� ayr� belirlenir. Komisyonun ücretin belirlenmesine ili�kin karar� kesindir. Bu 

karar�n, toplanan bilgi ve belgelere göre haz�rlanacak bir gerekçeye dayand�r�lmas� zorunluluk 

arz etmektedir. Komisyon taraf�ndan al�nan kararlar Resmi Gazete’de yay�mlan�p yürürlü�e 

������������������������������������������������������������
42�Akdo�an, s.175.�
43�Metin Kutal, “ Türkiye’de Asgari Ücret ile �lgili Sorunlar “ , �.Ü.�ktisadi ve �dari Bilimler Dergisi, 2007, 
http://www.iudergi.com/tr/index.php/sosyalsiyaset/article/viewFile/1706/1534  ( 14 May�s 2011), s.57.�
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girmektedir. ��çilere komisyon taraf�ndan belirlenen ücretlerden dü�ük ücret ödenemez ve i� 

sözle�melerinde bu karar�n aksine hükümler konulamaz. 

Asgari ücret belirlenirken, i�çilerin ve ailelerinin ihtiyaçlar�, ülkedeki genel ücret 

düzeyi, asgari geçim endeksi, sosyal güvenlik ve di�er sosyal gruplar�n göreli ya�am 

standartlar�, ekonomik geli�me, verimlilik düzeyini içeren ekonomik faktörler ve yüksek 

istihdam düzeyine ula�mak ve bu düzeyi korumak dikkate al�nmal�d�r. 

2.1.4.2. Asgari Ücretten Yap�lan Kesintiler 

Mali sistemlerde gelirlerin vergilendirilmesi konusunda iki ayr� yöntem izlenmektedir. 

Birinci yöntemde kamu otoritesi geliri kayna��nda vergilendirirken, ikinci yöntemde gelir 

harcamalara konu olmas� halinde vergilendirilmektedir. Uygulama genellikle bu iki sistemin 

bir karmas� �eklinde olmaktad�r. Buna paralel olarak, asgari ücretin mali yükünü ücret 

bordrosu üzerinden do�rudan yap�lan kesintiler (gelir vergisi, damga vergisi, SGK primi ve 

fon kesintileri) ve harcamalara ba�l� olarak dolayl� vergilerden (KDV, ÖTV vb.) 

olu�maktad�r.44 

Söz konusu kesintiler, komisyon taraf�ndan belirlenen brüt asgari ücret düzeyinden 

bordroda yap�lmakta ve kesintiler sonucunda net asgari ücrete ula��lmaktad�r. Brüt asgari 

ücret, komisyon taraf�ndan belirlenen yasal bir miktard�r. ��çi aç�s�ndan net ücret, brüt ücret 

üzerinden yap�lan kesintiler sonucunda i�çiye ödenen miktard�r. 

2.1.4.3. Türkiye’de Y�llar �tibariyle Asgari Ücret Geli�imi 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 1969 y�l� May�s ay�nda alm�� oldu�u karar ile 

Türkiye 6 bölgeye ayr�lm�� ve tar�m i�kolu da dahil olmak üzere tüm i� kollar� için asgari 

ücret hesaplanmas�na karar verilmi�tir. Bu karar çe�itli sebepler nedeniyle 1972 y�l�nda 

yürürlülü�e girebilmi�tir. 1989 y�l�nda ise, asgari ücretin sanayi, tar�m ve orman kesimi için 

farkl� olarak belirlendi�i uygulamaya son verilmi�tir. Türkiye’de asgari ücret, 1989 y�l�ndan 

������������������������������������������������������������
44�Adem Korkmaz, “ Türkiye’de Asgari Ücretin Mali Yönü “ , C.Ü.�ktisadi ve �dari Bilimler Dergisi, 
http://eskiweb.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/104.pdf (19 Aral�k 2010), s.276.�
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itibaren, merkezi nitelikteki Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf�ndan, bölgesel ve sektörel 

bir farkl�l�k göstermeksizin, tüm ülke için tek düzey olarak tespit edilmektedir.45 

A�a��daki tabloda görüldü�ü gibi asgari ücretin net de�eri ile brüt de�eri aras�nda 

oldukça fark bulunmaktad�r. Bu fark�n nedeni, asgari ücret üzerindeki vergi (gelir vergisi, 

damga vergisi) ve vergi benzeri sorumluluklar (sigorta primleri) ile çe�itli adlar alt�nda al�nan 

fonlar (zorunlu tasarruf ve i�sizlik fonu) için yap�lan kesintilerdir. Bu kesintiler nedeniyle, 

brüt ücretin ortalama yüzde 70- yüzde 75'i i�çinin eline geçmektedir. 2001 y�l�nda brüt ücretin 

yüzde 73’ü 16 ya��ndan büyükler ve küçüklerin eline geçmi�tir. 2005 y�l�nda ise söz konusu 

oran yüzde 71 seviyesine dü�mü�tür. 2011 y�l�na gelindi�inde ise yüzde 78 seviyesine 

yükseldi�i görülmektedir. 

Tablo 10. Türkiye’de Y�llar �tibariyle Net ve Brüt Asgari Ücretler 

�

 � 16 YA�INDAN BÜYÜKLER 16 YA�INDAN KÜÇÜKLER 

Brüt Ücret 
Kesintiler 
Toplam�  Net Ücret Brüt Ücret 

Kesintiler 
Toplam�  Net Ücret 

 YÜRÜRLÜK TAR�HLER�             
01.01.2001-30.06.2001 139.95 TL 37.59 TL 102.36 TL 118.95 TL 31.45 TL 87.50 TL 
01.07.2001-31.07.2001 146.94 TL 39.62 TL 107.32 TL 124.92 TL 33.20 TL 91.72 TL 
01.08.2001-31.12.2001 167.94 TL 45.76 TL 122.18 TL 142.74 TL 38.39 TL 104.35 TL 
01.01.2002-30.06.2002 222.00 TL 58.43 TL 163.56 TL 188.70 TL 49.00 TL 139.70 TL 
01.07.2002-31.12.2002 250.87 TL 66.62 TL 184.25 TL 213.21 TL 55.95 TL 157.26 TL 
01.01.2003-31.12.2003 306.00 TL 80.00 TL 225.99 TL 256.50 TL 65.96 TL 190.53 TL 
01.01.2004-30.06.2004 423.00 TL 119.92 TL 303.07 TL 360.00 TL 102.06 TL 257.94 TL 
01.07.2004-31.12.2004 444.15 TL 125.91 TL 318.23 TL 378.00 TL 107.16 TL 270.83 TL 
01.01.2005-31.12.2005 488.70 TL 138.55 TL 350.15 TL 415.80 TL 117.87 TL 297.93 TL 
01.01.2006-31.12.2006 531.00 TL 150.54 TL 380.46 TL 450.00 TL 127.58 TL 322.42 TL 
01.01.2007-30.06.2007 562.50 TL 159.48 TL 403.02 TL 476.70 TL 135.15 TL 341.55 TL 
01.07.2007-31.12.2007 585.00 TL 165.85 TL 419.15 TL 491.40 TL 139.31 TL 352.09 TL 
01.01.2008-30.06.2008 608.40 TL 172.48 TL 435.92 TL 515.40 TL 146.11 TL 369.29 TL 
01.07.2008-31.12.2008 638.70 TL 181.07 TL 457.63 TL 540.60 TL 153.26 TL 387.34 TL 
01.01.2009-30.06.2009 666.00 TL 188.82 TL 477.18 TL 567.00 TL 160.74 TL 406.26 TL 
01.07.2009-31.12.2009 693.00 TL 196.47 TL 496.53 TL 589.50 TL 167.13 TL 422.37 TL 
01.01.2010-30.06.2010 729.00 TL 207.11 TL 521.89 TL 621.00 TL 176.43 TL 444.57 TL 
01.07.2010-31.12.2010 760.50 TL 216.06 TL 544.44 TL 648.00 TL 184.10 TL 463.90 TL 
01.01.2011-30.06.2011 796.50 TL 166.54 TL 629.96 TL 679.50 TL 133.30 TL 546.20 TL 
01.07.2011-31.12.2011 837.00 TL 178.05 TL 658.95 TL 715.50 TL 143.53 TL 571.97 TL  

   Kaynak: http://www.calisma.gov.tr 
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45�Burçin Y�lmaz Eser ve Harun Terzi, “ Türkiye’de Asgari Ücret: Sorunlar Öneriler “,  A.Ü. �ktisadi ve �dari Bilimler 
Dergisi, 2008, http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/article/view/3762/3591 ( 10.02.2011 ), s.131.�
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2.1.4.4. OECD Ülkelerinde Y�llar �tibariyle Asgari Ücret Geli�imi 

Çal��anlar�n g�da, konut, sa�l�k, ula��m, giyim gibi gereksinimlerini günün fiyatlar� 

üzerinden en az düzeyde kar��lamalar�na yetecek ücret olarak tan�mlanabilecek olan asgari 

ücret gerek belirlenme yöntemi gerekse uygulanma biçimi aç�s�ndan ülkeler aras�nda önemli 

farkl�l�klar göstermektedir.  

Asgari ücret günümüzde dünya genelinde ülkelerin yakla��k yüzde 90’�nda 

uygulanmaktad�r. Her ülke asgari ücretin uygulama alan�n�, kapsam�n� ve belirleme ölçütlerini 

kendi sosyoekonomik ko�ullar�na ve geli�me hedeflerine göre belirlemektedir. Genel e�ilim, 

asgari ücretin ulusal bazda tek bir tarife ile uygulanmas� iken baz� ülkelerin çe�itli nedenlerle 

bölgesel ve sektörel asgari ücret uygulamas�n� tercih etti�i görülmektedir. 

Tablo 11. OECD Ülkelerinde Y�l Baz�nda Asgari Ücretler 

YILLAR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ÜLKELER
Avustralya 12928 12255 12674 13225 14155 15175 15133 16342 15799 15979 20017

Belçika 13766 14111 14488 14681 14876 15224 15451 15933 16732 17288 17403
Kanada 10147 10153 9555 9113 9107 10072 11096 11109 11134 11641 14245
Estonya 16800 19200 22200 25920 29760 32280 36000 43200 52200 52200 52200
Fransa 11484 11903 12285 12758 13468 14232 14833 15206 15664 15952 16089

Yunanistan 5308 5484 5776 6072 6383 6738 7154 7538 8006 8465 8614
�rlanda 11627 12022 12626 13208 14456 15454 15912 17638 17992 17992 17992

Japonya 13727 12605 11643 10525 10256 10100 9503 8722 9526 11265 ..
Lüksemburg 14472 15388 15676 16596 16941 17711 18079 18843 19236 20111 20445

Hollanda 14270 15130 15798 16292 16393 16393 16573 16966 17443 18017 18297
Portekiz 4455 4679 4872 4992 5118 5246 5403 5642 5964 6300 6650

Slovak Cumhuriyeti 1633 1804 2025 2269 2464 2629 2818 3077 3226 3546 3692
Slovenya 3866 4389 4894 5335 5708 5990 6190 6345 6856 7111 8536

�spanya 5947 6068 6191 6317 6659 7182 7573 7988 8400 8736 8866
Türkiye 2390 1670 1984 2179 2943 3513 3540 3872 3947 3792 4492
�ngiltere 12377 12729 13616 12852 14059 14893 15629 16406 14571 13415 14122
Amerika 11641 12002 11282 9490 8619 8603 8517 8307 8734 10260 11373
Letonya 600 660 720 840 960 960 1080 1440 1920 2160 2160

Litvanya 5160 5160 5160 5240 5800 6300 6900 7800 9600 9600 ..
Malta 5860 6042 6223 6436 6527 6754 7011 7223 7404 7616 ..

Kaynak: OECD, Labour Database, 2010. 

Tablo 11’de çe�itli OECD ülkelerinin 2000-2010 y�llar�na ait asgari ücret rakamlar� 

belirtilmi�tir. �lgili asgari ücret rakamlar� Euro para birimiyle hesaplanm��t�r. Ülkelerin asgari 

ücret seviyeleri incelendi�inde 2000 y�l�nda en yüksek tutar�n Estonya’da en dü�ük tutar�n ise 

Letonya’da oldu�u görülmektedir.  2005 y�l� incelendi�inde de ayn� durumun oldu�u 

gözlenmektedir. Buna paralel olarak 10 y�ll�k süreçte  asgari ücret seviyesindeki en büyük 

art�� Estonya’dad�r. En dü�ük art�� ise ba�ta Letonya olmak üzere, Slovak Cumhuriyeti ve 
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Türkiye’de ya�anm��t�r. Asgari ücret kar��la�t�rmalar� yap�l�rken ülkelerin milli gelirleri, 

nüfuslar�, istihdam oranlar� gibi unsurlar göz önüne al�nmal�d�r. Örne�in; Türkiye’nin nüfusu 

yakla��k 75 milyon iken asgari ücret düzeyi en yüksek olan Estonya’n�n nüfusu yakla��k 1.5 

milyon’dur. 2010 y�l�na gelindi�inde en yüksek rakam�n 52.200 Euro ile Estonya’da en dü�ük 

rakam�n ise 2.160 Euro ile Letonya’da oldu�u görülmektedir. 

2.2. TÜRK�YE’DE ÜCRET�N VERG�LEND�R�LMES� 

 Gelir Vergisi Kanunu’na göre; bir gelirin vergilendirilebilmesi için öncelikle “gelirin 

elde edilmesi” gerekmektedir. Ücretlilerde gelirin elde edilmesi tahsil esas�na ba�lanm��t�r. 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücretler; 

� Gerçek Ücretler 

� Di�er Ücretler 

 

biçiminde vergilendirilmeye tabi tutulmu�tur. 

2.2.1. Gerçek Ücretler 

   A�a��da gerçek usulde vergilendirilecek ücretlere de�inilmi�, ard�ndan bu ücretlerin 

nas�l vergilendirilece�i anlat�lm��t�r. 

2.2.1.1. Gerçek Usulde Vergilendirilecek Ücretler 

Gerçek usulde vergilendirilmesi gereken ücretler ifadesi; Gelir Vergisi Kanunu’nun 

94.maddesinin 1.bendinde yer alan ve tevkifat yap�lmak suretiyle vergilendirilen hizmet 

erbab�n�n ücretleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 95.maddesinde belirtilen ve tevkifata tabi 

tutulmayarak y�ll�k beyanname verilmek suretiyle vergilendirilen ücretleri ifade etmektedir. 

Buna göre gerçek usulde ücret kavram�ndan; 

� Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesine göre hizmet erbab�na ödenen ücretler ile 

61.maddesinde belirtilen ücret say�lan ödemeler ile 

� Gelir Vergisi Kanunu’nun 95.maddesinde belirtilen ve vergi tevkifat�na tabi olmayan 

hizmet erbab�n�n ücretleri  



�
�

35

anla��lmaktad�r. 

2.2.1.2.Gerçek Usule Tabi Ücretlerin Vergilendirilmesi 

Gerçek usule tabi ücretler, genel olarak stopaj usulü ile vergilendirilmektedir. Stopaj 

usulü ile i�verenler taraf�ndan kaynakta kesilen vergiler, ücret bordrosu düzenlenerek ve 

muhtasar beyanname ile ba�l� bulunulan vergi dairesine bildirilmek suretiyle ödenmektedir. 

Ücretlerin vergilendirilmesinde temel yöntem, stopaj usulü ile verginin tahsil 

edilmesidir. Ücret gelirlerinin önemli bir k�sm�n�n vergisi bu �ekilde, ödemenin 

yap�lmas�ndan önce kaynakta kesilmektedir. Bunun yan�nda s�n�rl� say�da ücretliyi 

ilgilendiren di�er ücretler ad� verilen bir grup ücretlinin vergisi götürü usule benzer bir 

�ekilde vergi karnesi üzerinden al�nmaktad�r. Bundan ba�ka vergisi kaynakta al�namayan baz� 

ücret gelirleri için ve birden fazla i�verenden ücret geliri elde edilen durumlarda beyanname 

verme zorunlulu�u vard�r.46 

Özet olarak gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesinde ; 

� Stopaj ( Kaynakta Vergileme – Tevkifat ) Usulüyle Vergilendirme 

� Y�ll�k Beyan Usulüyle Vergilendirme 

olmak üzere iki yöntem kullan�lmaktad�r. 

2.2.1.2.1. Stopaj Usulüyle Vergilendirme 

Ücretlerin ödenmesi s�ras�nda sorumlular taraf�ndan verginin kesilerek vergi 

dairelerine yat�r�lmas�na kesinti (tevkifat) usulü denilmektedir. Gerçek usulde elde edilen 

ücretlerin vergilendirilmesi esas olarak bu yöntemle yap�lmaktad�r. 

Stopaj yolu ile vergilendirilmede oran yüzde 15 ile yüzde 35 aras�nda de�i�mektedir. 

Stopaj gerçek usulde, safi ücret üzerinden gerçekle�tirilir. Safi ücret i�veren taraf�ndan verilen 

para ve ay�nlarla sa�lanan menfaatlerden GVK 63. maddesinde say�lan indirimlerin 

dü�ülmesinden sonra tesbit edilir.47 

������������������������������������������������������������
46�Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 13.Bask�, Ankara:Seçkin Yay�nlar�, 2006, s.173.�
47�Bilici, s.174.�
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 103.maddesi uyar�nca 2011 y�l� için uygulanacak tevkifat 

oranlar� a�a��daki gibi olacakt�r. 

9.400 TL'ye kadar ..........................................................................................................%15 
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlas�..................................... .....................%20 
80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL, fazlas�..................................... ...................%27  
80.000 TL'den fazlas�n�n 80.000 TL'si için 19.520 TL, fazlas� .....................................%35 

 

   ��veren i�çinin ücretini öderken bu ücrete isabet eden vergiyi hesaplamak ve 

hesaplanan tutar� vergi sorumlusu s�fat�yla muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine 

yat�rmakla yükümlüdür. Vergi kesintisi yapmaya zorunlu olanlar�n, bir ay içinde yapt�klar� 

ödemelere ili�kin kesintileri ertesi ay�n 23. günü ak�am�na kadar ödeme veya tahakkukun 

yap�ld��� yerin ba�l� oldu�u vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Kesilen vergilerin de 

beyanname verecekleri ay�n 26. günü ak�am�na kadar ödenmesi zorunludur.48 

   Kayna��nda kesinti sonucunda vergi yükümlüsü gelirini vergisi ödenmi� olarak al�r. 

Di�er gelir sahipleri ise, vergilerini izleyen takvim y�l�nda ödeme imkan�na sahip 

olduklar�ndan ve bu durumun beyanname usulüne tabi olan yükümlülerin kayna��nda kesinti 

yap�lan gelir sahiplerine göre, enflasyonun varl��� ve ödeme süresinin uzun olmas� nedeniyle 

y�ll�k faiz haddi kadar bir maddi ç�kar elde ederek haks�zl��a neden olunmaktad�r.49 Bundan 

ba�ka, kaynakta kesinti yöntemiyle vergilendirilen yükümlülerin bazen beyanla ilgili haklar� 

k�s�tlanmakta, baz� durumlarda beyan d��� kalmalar� söz konusu olabilmekte ve bu �ekilde 

vergi matrahlar�n�n mali güçlerine göre tesbiti mümkün olmamaktad�r.50 Vergi alacakl�s� 

yönünden ise, kaynakta kesilen vergi enflasyon nedeniyle erimeden Hazineye geçti�inden 

daha de�erlidir.51 Ayr�ca bu �ekilde vergi toplanmas� gelirlere ula�mada ve toplama 

maliyetinde tasarruf sa�lamaktad�r.52 

 

 

������������������������������������������������������������
48�Abdurrahman Akdo�an, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2006, s.237.�
49�Sad�k K�rba�, Vergi Hukuku, 13.Bask�, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2001, s.138.�
50�Veysi Sevi�, “Kesinti Suretiyle Vergilendirme Ça�da� Bir Uygulama De�ildir”, Prof.Dr. Adnan Tezel Günleri: Vergi 
Hukuku, Yay�na Haz�rlayanlar Feridun Yenisey, Gülsen Güne�, Ar�kan Yay�nlar�, �stanbul,  2006,  s.62-63.�
51�Kenan Buluto�lu, Türk Vergi Sistemi, 8.Bask�, �stanbul: Bat� Türkeli Yay�nc�l�k, 2004, s.100.�
52�Sevi�, s.60.�
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2.2.1.2.1.1. Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyar�nca çal��t�rd�klar� hizmet erbab�na 

ödedikleri ücretlerden vergi kesmek zorunda olan kurum ve kurulu�lar �unlard�r: 

� Kamu idare ve müesseseleri 

� �ktisadi kamu müesseseleri 

� Sair kurumlar 

� Ticaret �irketleri 

� �� ortakl�klar� 

� Dernek ve vak�flar ile bunlar�n iktisadi i�letmeleri 

� Yat�r�m fonu yönetenler 

� Kooperatifler 

� Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ( gerçek usulde vergilendirilen ) ticaret 

ve serbest meslek erbab� 

� Zirai kazançlar�n� bilanço veya zirai i�letme hesab� esas�na göre tespit eden çiftçiler 

 

     Vergi kesintisi yapma sorumlulu�u yüklenenlerin yapt�klar� ödemelerden vergi 

kesmeleri için ödemenin iki temel ko�ulu içermesi gerekmektedir. Bu ko�ullardan birincisi; 

ticaret, ziraat ve serbest meslek erbab�n�n yapt��� ödemenin, ticari, zirai veya serbest meslek 

faaliyeti ile ilgili olmas� gereklidir. Bu ki�ilerin söz konusu bu faaliyetlerinin yan� s�ra �ahsi 

faaliyetleri de söz konusudur. ��te bu �ahsi ödemeler vergi kesintisine tabi tutulmazlar. Gelir 

vergisi kesintisinin yap�labilmesi için gerekli olan ikinci ko�ul ise ödeme yap�lan ki�i 

yönündedir. Söz konusu vergi kesintisinin yap�labilmesi için, yap�lan ödemenin ticari, zirai 

veya mesleki faaliyet ile ilgili olmas�ndan ba�ka ödeme yap�lan ki�inin de  gelir vergisi 

yükümlüsü olmas� kural olarak zorunludur.53 

2.2.1.2.1.2. Ücretin Safi Tutar�n�n Tespiti 

           GVK’n�n 63. maddesine göre gerçek usulde ücretin vergiye tabi tutulacak gerçek ve 

safi tutar�, i�veren taraf�ndan verilen para ve ay�nlarla, sa�lanan menfaatler toplam�ndan 

a�a��da belirtilen indirimler yap�ld�ktan sonra kalan miktard�r. 
������������������������������������������������������������
53 A.Bumin Do�rusöz, “ Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme “ , ( Yay�nlanmam�� Doktora Tezi, �stanbul 
Üniversitesi SBE, 1989 ), s.82-83. 
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           Bu indirimler; 

� 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu’nun 190. maddesi uyar�nca yap�lan kesintilerle, 

Ordu Yard�mla�ma Kurumu ve benzeri kamu kurumlar� için yap�lan kanuni kesintiler, 

� Kanunla kurulan emekli sand�klar� ile 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 

20. maddesinde belirtilen sand�klara ödenen aidat ve primler, 

� Sigortan�n veya emeklilik sözle�mesinin Türkiye’de kain ve merkezi Turkiye’de 

bulunan bir sigorta veya emeklilik �irketi nezdinde akdedilmi� olmas� �art�yla; 

ücretlinin �ahs�na, e�ine ve küçük çocuklar�na ait hayat, ölüm, kaza, hastal�k, sakatl�k, 

i�sizlik, anal�k, do�um ve tahsil gibi �ah�s sigorta poliçeleri için hizmet erbab� 

taraf�ndan ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katk� paylar�, 

� Sendikalar Kanunu hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar 

� Mükellefin kendisi, e�i ve çocuklar� ile ilgili e�itim, sa�l�k, g�da, giyim  ve kira 

harcamalar�n�n y�ll�k toplam tutar�n�n�n 1/3’ü.  

Bu kalemlerin indirilmesinden sonra vergilendirilecek olan miktara yani vergi matrah� 

denilen, üzerine gelir vergisi oran ve tarifelerinin uygulanaca�� miktara ula��lmaktad�r. 

Matrah�n hesaplanmas�nda ise, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63.maddesi hükmü 

uyar�nca, i�veren taraf�ndan sa�lanan menfaatler toplam�n�ndan (brüt ücret toplam�ndan), 

önce 63.maddede hükme ba�lanan (yukar�da belirtilen) indirimler yap�larak safi ücrete 

ula��lmakta daha sonrada 31. maddede belirtilen tutarlar (sakatl�k indirimi tutarlar�) 

indirilerek ücret matrah� belirlenmektedir. 

2.2.1.2.2. Y�ll�k Beyan Usulüyle Vergilendirme 

 Gelir vergisi sistemi esas itibariyle beyan esas�na dayanmaktad�r. Ancak, sistemin 

ula�t��� son durum itibariyle bu esastan uzakla��ld���n� söyleyebiliriz. Zira, gelir vergisi 

temelde vergi kesintisi yöntemine dayan�r hale gelmi�tir. Kaynakta kesinti suretiyle elde 

edilen gelir vergisi has�lat�ndaki art���n nedeni, beyannameli mükelleflerin kazançlar�n� 

önemli ölçüde beyan d��� b�rakmalar�d�r.54 

������������������������������������������������������������
54�Gülay Akgül Y�lmaz, Kay�t D��� Ekonomi ve Çözüm Yollar�, �stanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirler Odas� 
Yay�n�, �stanbul:2006, s.82.�
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Türk gelir vergisi sisteminde beyan esas�n�n çal��mamas�n�n nedenlerinden biri de, 

vergi idaresinin vergi beyannamesi almamas�na yönelik uygulamalar�n varl���d�r. Di�er bir 

ifadeyle, gelir vergisi y�ll�k olarak elde edilen gelirlerin vergilendirilmesini kapsam�na alm�� 

olmas�na ra�men, vergi sistemimiz tevkif suretiyle vergilendirilmi� ücretleri, serbest meslek 

kazançlar�n�, menkul ve gayrimenkul sermaye iradlar�n�, di�er kazanç ve iradlar�, örne�in; dar 

mükelleflerin, Türkiye’deki i�yerlerine atfedilmeyen ve daimi temsilcilerinin arac�l��� 

olmaks�z�n elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesi kapsam�nda tevfikat 

yap�lm�� kazançlar�n� Gelir Vergisi Kanunu madde 86/2 ile beyanname verilmeyecek haller 

içine alarak y�ll�k beyanname verilmesini engellemekte; y�ll�k beyannamenin verilme 

zorunlulu�unu ticari, zirai kazançlara münhas�r k�lmaktad�r.55 

2.2.1.2.2.1. Tek ��verenden Al�nan Ücretler 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-b maddesine göre; tek i�verenden al�nm�� ve tevkif 

suretiyle vergilendirilmi� olan ücretler için y�ll�k gelir vergisi beyannamesi verilmemektedir. 

Ayn� maddeye göre ücretlinin di�er gelirleri için beyanname vermesi halinde, tek i�verenden 

alm�� ve tevkif suretiyle vergilendirilmi� ücretin tutar� ne olursa olsun bu beyannameye dahil 

etmeyecektir. 

Son olarak tevkif suretiyle yap�lan vergilendirme, nihai vergilendirme oldu�undan , 

örne�in, tek i�verenden al�nan ücretin tutar� y�ll�k 100.000 TL olsa bile bu ücret tevkif 

suretiyle vergilendirilecek ve bunun için beyanname verilmeyecektir.56 

2.2.1.2.2.2. Birden Fazla ��verenden Al�nan Ücretler 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun toplama yap�lmayan haller ba�l�kl� 86.maddesinde tek 

i�verenden al�nm�� ücretler beyan d��� kalm��t�r. Birden fazla i�verenden al�nan ücretler ise 

y�ll�k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmektedir. Ancak maddede yer alan parantez içi 

������������������������������������������������������������
55�Bilici, s.212-214.�
56�Maliye Bakanl��� Ankara Gelirler Bölge Müdürlü�ü Vergi Denetmenleri Birim Ba�kanl���, Ücretler,Serbest Meslek 
Kazançlar�, Gayrimenkul Sermaye �rad� Ara�t�rma Raporu, Ankara , 2004, s. 53.�
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hükümle bu konuda istisnai bir düzenlemeye gidilmi� ve birden fazla i�verenden al�nan 

ücretler için baz� hallerde beyanname verilmemesi hali düzenlenmi�tir.57 

Söz konusu istisnaya göre; birden fazla i�verenden ücret alan ve birden sonraki 

i�verenden ald�klar� ücretlerin toplam� Gelir Vergisi Kanunu’nda yaz�l� tarifenin ikinci gelir 

diliminde yer alan tutar� (2011 y�l� için bu tutar 23.000 TL’dir.) a�mayan mükelleflerin, 

tamam� kesinti yoluyla vergilendirilmi� ücretleri için beyanname verilmeyecek ve di�er 

gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu ücret gelirleri beyannameye dahil 

edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki i�verenden al�nan ücretlerin toplam�n�n 23.000 TL’yi 

a�mas� durumunda ücretlerin tamam� (ilk i�verenden al�nan ücret de dahil olmak üzere) y�ll�k 

beyannameye dâhil edilecektir. Birden fazla i�verenden ücret al�nmas� halinde, birinci 

i�verenin kim olaca�� ücretli taraf�ndan serbestçe belirlenecektir. 

2.2.1.2.2.3. Yabanc� Bir Ülkedeki ��veren Taraf�ndan Do�rudan Do�ruya Ödenen 
Ücretler  

Yabanc� ülkelerde bulunan i�verenlerden al�nan ücretler (varsa Türkiye dahilindeki 

kazanç ve iratlar�yla birlikte) bir beyanname ile ikametgah�n bulundu�u yerin vergi dairesine 

bildirilir ve vergilendirilir.  

Ancak kanuni ve i� merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi 

i�verenlerin yan�nda çal��an hizmet erbab�na, i�verenin Türkiye d���nda elde etti�i kazançlar� 

üzerinden döviz olarak ödedi�i ücretler Gelir Vergisi’nden istisna edilmi�tir. Bu istisnan�n 

uygulanmas�nda ücret, i�verenin do�rudan do�ruya yurt d���ndan elde etti�i gelirinden döviz 

olarak ödenmesi ve hiçbir zaman i�verenin Türkiye’de elde etti�i kazançla ilgilendirilmemesi 

gerekmektedir. 

2.2.1.2.2.4. Beyannamenin Tahakkuk ve Ödeme Zaman� 

Bir takvim y�l�na ait beyanname, izleyen y�l�n Mart ay�n�n ba��ndan 25. günü 

ak�am�na kadar ilgili vergi dairesine verilir ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 117. maddesi 

uyar�nca Mart ve Temmuz aylar� olmak üzere iki e�it taksitte ödenir.  

������������������������������������������������������������
57�Mustafa Tan, “Birden Fazla ��verenden Al�nan Ücretlerin Beyan� ve Beyan Edilecek Matrah�n Tespitinde Özellik Arz 
Eden Hususlar”, Vergi Sorunlar�, �ubat 2006, s.209.�
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 Beyannamenin hangi vergi dairesine verilece�i ise ücret gelirini beyan edenin tam 

mükellef veya dar mükellef olmas�na göre de�i�mektedir. Ücret gelirini beyan eden tam 

mükellef ise, beyanname vergiyi tarha yetkili vergi dairesine verilir. Tarha yetkili vergi 

dairesi ikametgah�n bulundu�u vergi dairesidir. Di�er gelirleri dolay�s�yla beyanname vermek 

zorunda olanlar�n ücret gelirleri içinde y�ll�k beyanname vermek zorunda olmalar� durumunda 

ücret gelirleri de bu beyannameye dahil edilir ve beyanname di�er kazanç için ayr� bir vergi 

dairesi belirlenmi� ise o vergi dairesine, belirlenmemi� ise ikametgah�n�n ba�l� oldu�u yerin 

vergi dairesine verilir.58 

2.2.2. Di�er Ücretler 

Baz� hizmet erbab�n�n ücretinin gerçek usulde tespitinde ya�anan güçlükler nedeniyle 

bu ki�ilerin ücretleri için kanunen “di�er usul” ad� verilen ve safi ücretin tamamen görütü 

olarak belirlendi�i bir vergilendirme yöntemi geli�tirilmi�tir. 59Bu yöntem ile özellikle hesap 

tutamayan ve tutmalar�na gerek olmayan kimseler taraf�ndan yap�lan ücret ödemelerinin 

vergilendirilmesinde hem vergi daireleri hem de i�verenler gereksiz zorluklardan 

kurtar�lmaktad�r.60 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64. maddesine göre di�er ücretler kapsam�nda 

vergilendirilecek ücretler �unlard�r: 

� Kazanc� basit usulde tespit edilen ticaret erbab� yan�nda çal��anlar 

� Özel hizmetlerde çal��an �öförler 

� Özel in�aat sahiplerinin ücretle çal��t�rd��� in�aat i�çileri 

� Gayrimenkul sermaye irad� sahibi yan�nda çal��anlar 

� Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmamas� sebebiyle, Dan��tay’�n müspet 

mütalaas�yla ( olumlu görü�üyle ), Maliye Bakanl���’nca bu kapsama al�nanlar. 

V.U.K.’un 247.maddesine göre, yukar�da belirtilen ücretlilerin vergilerini 

ödeyebilmeleri için vergi karnesi almalar� gerekmektedir. Bu ki�iler ba�l� olduklar� vergi 

dairesine ba�vurarak vergi karnelerini ibraz ederek vergilerini tarh ettirmek zorundad�rlar. 
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58�Kaz�m Y�lmaz, Ücretlerin Vergilendirilmesi, 2.Bas�m, Ankara:Ce-Ka Yay�nlar�, 2005, s.329.�
59�Do�an �enyüz, Türk Vergi Sistemi, 12.Bask�, Ankara:Yakla��m Yay�nlar�, 2005, s.148.�
60�Mehmet Tosuner, Zeynep Ar�kan ve Ahmet Burçin Yereli, Türk Vergi Sistemi, 9.Bask�, �zmir: DEÜ Maliye Bölümü 
Masaüstü Yay�nc�l�k Birimi, 2004, s.89.�
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 Di�er ücretlerin karne ile tarh zaman�; takvim y�l� ba��ndan itibaren hizmet ifa 

edilmesi halinde takvim y�l�n�n �ubat ay�nda, bütçe y�l� içinde i�e ba�lanmas� halinde ise 

ba�lama tarihinden itibaren bir ayd�r. 

 Kazançlar� basit usulde tespit edilen ticaret erbab� ile götürü gider usulünü kabul eden 

gayrimenkul sermaye irad� sahiplerinin yanlar�nda çal��an hizmet erbab� için karne almalar� 

ve karnelerinde yaz�l� vergilerini ödemelerini temin etmek zorundad�rlar. Bu mecburiyete 

uymamalar� halinde, zaman�nda karne almam�� veya vergisini tarh ettirmemi� olan hizmet 

erbab�n�n vergisi, i�verenin ad�na tarh edilir ve cezas� ile birlikte ondan tahsil edilir. ��verenler 

de di�er ücretliler için ödedikleri bu vergileri as�l mükelleflerden rücu etme hakk�na 

sahiptirler. Bu usule tabi ücretlerde sakatl�k ve özel indirim uygulanmas� yap�lmamaktad�r. 

Bu yöntemde safi ücreti; takvim y�l� ba��nda geçerli olan ve sanayi kesiminde çal��an 

16 ya��ndan büyük i�çiler için uygulanan asgari ücretin y�ll�k brüt tutar�n�n yüzde 25’i 

olu�turmaktad�r. Ücretli takvim y�l� içinde i�e ba�lam��sa; vergi matrah� y�ll�k di�er ücretlerde 

tespit edilen matrah�n i�e ba�lama ay� hariç olmak üzere, o y�l�n sonuna kadar ki aylara isabet 

eden miktard�r.61 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK�YE VE OECD ÜLKELER�NDE �ST�HDAM ÜZER�NDEK� 
VERG� YÜKÜ VE EKONOM�K ETK�LER� 

 

3.1. VERG� YÜKÜ TANIMI VE ÇE��TLER� 

Vergi; devletin ve yetkili di�er kamu kurulu�lar�n�n, yüklendikleri fiskal ve 

ekstrafiskal görevleri gerçekle�tirmek üzere, gerçek veya tüzel ki�ilerden; cebren, kar��l�ks�z 

olarak ve egemenlik gücüne dayanarak ald��� para �eklindeki iktisadi de�erlerdir.62 Ba�ka bir 

tan�mlamayla, kamu yönetimince, kamu gereksinimlerini kar��lamak amac�yla, belirli bir 

hizmet kar��l��� olmaks�z�n yasaya dayal� olarak ki�i ve kurumlardan zorunlu olarak tahsil 

edilen paralard�r.63 

Vergi yükü ile ifade edilmek istenen, belli bir devre zarf�nda devlete ve di�er amme 

hükmi �ah�slar�na yap�lan ödemelerle, ödemeyi yapan yahut yapt��� farzolunan mükelleflerin 

ayn� devredeki gelirleri aras�ndaki say�sal ili�kileri tespitten ibarettir.64 

Vergi, özelli�i itibariyle bir yüktür. Vergi, ödeyen bak�m�ndan vergi yükü, ödenen 

vergi ile gelir aras�ndaki orand�r. Bunu �u e�itlik formülüyle gösterebiliriz: 

 

V y ��V / G 
 

Burada, Vy vergi yükünü, V ödenen vergiyi, G geliri ifade etmektedir. Görülece�i gibi 

vergi yükü, ödenen vergi ile gelire göre de�i�mektedir. Burada G’yi sabit tutarak V’yi 

art�r�rsak, yük o oranda a��rla��r. Tersine, vergi yükü gelir ile ters orant�l�d�r. Verginin sabit 

oldu�u durumda, gelir artt�kça vergi yükü azal�r. Durum böyleyken fonksiyonel ili�ki Vy= 

f(V,G) �eklindedir. 

������������������������������������������������������������
62�Abdurrahman Akdo�an, Türk Vergi Sistemi ve Uygulamas�,  Gözden Geçirilmi� ve Geni�letilmi� 2. Bask�, Ankara: Gazi 
Kitabevi, 2001, s.103.�
63�Aykut Herekman, Kamu Maliyesi (Genel Vergi Kuram�), T�pk� 2. Bas� , Ankara:Sevinç Matbaas�, 1989, s.5. 
64�Memduh Ya�a, Vergi Yükü, �stanbul, 1962, s.3.�
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Verginin ödenmesi mükellefler üzerinde ölçülemeyen (subjektif) veya ölçülebilen 

(objektif) bir yük yarat�r. Mükelleflerin hissetti�i ancak etkisi ölçülemeyen bu yük vergi 

bask�s�d�r ve subjektif vergi yükü olarak tan�mlan�r. Bu bask�n�n mükellef taraf�ndan nas�l ve 

ne ölçüde hissedildi�i vergiyi ödeyenin psikolojik yap�s�na ba�l�d�r. Subjektif vergi yükü, 

ayn� gelir düzeyindeki baz� mükellefleri daha fazla etkilerken baz�lar�n� daha az �iddette 

etkileyebilmektedir. Objektif vergi yükü ise, mükelleflerin belirli bir dönemde devlete ve 

di�er kamu tüzel  ki�ilerine yapt�klar� ödemeler ile ayn� dönemde elde ettikleri gelirler 

aras�ndaki ölçülebilir orand�r. 

Ülkemizde vergi yükü, dayan�lan bazlara, kullan�lan verilere ve hesaplama 

yöntemlerine göre; toplam, ki�isel, net, gerçek, bölgesel ve sektörel aç�lardan 

hesaplanmaktad�r. A�a��da söz konusu vergi türlerinin tan�mlar�na ve hesaplanmalar�na 

detayl� olarak yer verilmi�tir. 

Toplam vergi yükü, bir ülkede belirli bir dönemde ödenen vergilerin, ülkenin o 

dönemdeki gayri safi milli has�las�na oran�d�r. Bir ekonomide toplanan vergi ve benzeri kamu 

gelirlerinin o ekonomi üzerinde olu�turdu�u yük olarak tan�mlanabilir.65 

Buna göre toplam vergi yükü �öyle hesaplanabilir. 

 

      Toplam Ödenen Vergiler 

 Toplam Vergi Yükü = ________________________________ 

      Gayri Safi Milli Has�la 

 

Bir y�lda elde edilen mal ve hizmetlerin ne kadar�n�n devlete ve di�er kamu  tüzel 

ki�ilerine vergi ve benzeri olarak ödendi�ini gösteren toplam vergi yükü, sosyal refah durumu 

ile vergiler aras�ndaki ba�lant�y� gösterdi�i gibi, uluslararas� kar��la�t�rmalarda da kullan�lan 

vergi yükü kavramlar�ndand�r. 

������������������������������������������������������������
65�Mustafa Saim Uysal,”Vergi Yükü Kavram� ve Ülkemizde Toplam Vergi Yükü”, Vergi Dünyas� Dergisi, Say�:22, Haziran 
1983, s.24.�
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Ki�i ba��na dü�en vergi ve benzeri ödemeler miktar�n�n, yine ki�i ba��na dü�en ulusal 

has�laya oranlanmas� ki�isel vergi yükünü ifade etmektedir. Milli ekonomi aç�s�ndan vergi 

yükü, vergi ve vergiye benzer kamu gelirlerinin, gayrisafi milli has�laya olan oran�d�r.66 

Ki�isel vergi yükü, ki�ilerin belirli bir dönemde ödedikleri vergilerin ayn� dönemde 

elde ettikleri gelire oran�d�r.67 Buna göre ki�isel vergi yükü �öyle hesaplanabilir. 

 

               Ki�inin Ödedi�i Tüm Vergiler 

Ki�isel Vergi Yükü =  __________________________________ 

                        Ki�inin Geliri 

 

 

  Ekonomide toplanan vergilerin toplam�ndan vergi ile finanse edilen transfer, yard�m 

ve buna benzer ödemelerin ç�kar�lmas�ndan sonra kalan k�sm�n ulusal gelire oranlamas�na net 

vergi yükü denilmektedir. Bir di�er deyi�le, net vergi yükü, devletin toplad��� vergi ve benzeri 

gelirlerden, ki�ilere yapt��� transfer harcalamalar�n�n ve mali yard�mlar�n ç�kar�lmas�d�r. Buna 

göre net vergi yükü �öyle hesaplanabilir. 

 

                                        Ödenen Vergiler – Kamu Hizmetlerinden Sa�lanan Faydalar 

Net Vergi Yükü =        ___________________________________________________    

                                           

                                                                                 Gelir 

 

Net vergi yükü hem ki�i hem de ekonomi aç�s�ndan farkl� �ekilde 

de�erlendirilebilmektedir. Ki�i için, ödedi�i vergiden kamu hizmetlerinden sa�lad��� faydalar 

ç�kar�ld�ktan sonra kalan yüktür. Ekonomi aç�s�ndan ise, vergi ve vergi benzeri gelirlerden 

ki�ilere sa�lanan fayda ç�kar�ld�ktan sonra kalan rakam�n milli gelire oran�d�r. 

������������������������������������������������������������
66��smail Türk, Kamu Maliyesine Giri�, 2.Bas�m, Ankara:Turhan Kitabevi, 1998, s.189.�
67�Musa Kaz�m Ünver, “Vergi Yükü Kavram� Ve Ülkemizdeki Durumu”, Yakla��m Dergisi, Say�: 16, Kas�m 2004, s.74.�



�
�

46

Gerçek vergi yükü, net vergi yükü kavram�n�n bireyler üzerine yans�yan ve bireylerin 

yans�tt�klar� vergilerin de dikkate al�nmas� sonucu geni�letilmesi ile ortaya ç�kan bir 

kavramd�r. Gerçek vergi yükü, belirli bir dönemde ödenen vergiler ile yans�yan vergilerden, o 

dönemde yap�lan kamu hizmetlerinden sa�lanan faydalar�n ve yans�t�lan vergilerin dü�ülmesi 

sonucu elde edilen de�erin gelire oran� olarak ifade edilmektedir. 

Gerçek Vergi Yükü =   (Ödenen Vergiler + Yans�yan Vergiler) – (Hizmetlerden 

Sa�lanan Fayda + Yans�t�lan Vergiler)   / Gelir 

Ancak gerçek vergi yükünün hesaplanmas�nda, kamu hizmetlerinden sa�lanan yarar 

ile yans�yan ve yans�t�lan vergilerin hesaplanmas� çok zordur. 

Sektörel ve bölgesel vergi yükü; sektörel veya bölgesel bazda ödenen vergilerin 

sektörel veya bölgesel bazda elde edilen gelire oran�d�r. 

Belirli bir sektörden elde edilen gelir ile, bu sektörün ödedi�i vergi aras�ndaki oransal 

ili�ki, sektörel vergi yükünü verir. Böylece, ekonomide bir sektörün üzerindeki vergi yükü 

hesaplanm�� olmaktad�r. Bölgesel vergi yükü ise, ülkenin çe�itli bölgelerinin her birinden 

al�nan vergilerin, o bölgedeki mükelleflerin elde etti�i gelire oranlanmas�yla 

hesaplanmaktad�r. Böylece, bir ülke içerisindeki her bölgenin katland��� vergi yükü tespit 

edilebilir. 

3.2. VERG�N�N EKONOM�K ETK�LER� 

Vergilerin emek üzerinde iki farkl� �ekilde etkisi bulunmaktad�r. Birincisi, mükellefin 

gelirindeki eksilmeyi telafi etmek amac�yla, daha fazla çal��arak daha çok kazanma amac�yla 

hareket etmesidir. Bu durum literatürde gelir etkisi olarak adland�r�l�r. Yani mükellef 

vergileme sonucunda gelirinde meydana gelen azalmay�  daha çok çal��arak gidermeye çal���r. 

Ancak ayn� mükellef, daha çok çal��mas�n�n sonucu elde etti�i kazanc�n a��r vergiler alt�nda 

eridi�i dü�üncesiyle bir müddet sonra çal��ma arzusunu kaybederek çal��mamay� tercih 

edebilir. Bu durum ise gelirin ikame etkisidir. Mükellef vergi ile azalan gelirini gelir etkisi ile 

telafi etme çabas� yerine do�rudan da çal��mamay�, bo� durmay� tercih edebilir. Bir ba�ka 

deyi�le, vergi art���n�n fiyat� dü�en bo� zaman�, pahal�ya gelen çal��ma süresi ile de�i�tirme 

e�ilimine neden olmas�d�r. 
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Bir verginin art�r�lmas�, bir yandan reel ücreti azaltarak mükellefi daha fazla çal��maya 

sevk edebilece�i gibi (gelir etkisi), di�er yandan da bo� durman�n maliyetini dü�ürdü�ünden 

i�gücü arz�n�n azalt�lmas�na (ikame etkisi) yol açabilmektedir.68 

 Ki�i vergi nedeniyle katlanmak durumunda oldu�u yük nedeniyle ortaya ç�kan sat�n 

alma gücündeki azalmay� harcamalar�n� k�sarak kar��layabilece�i gibi, çal��man�n daha az 

te�vik edici hale gelmesi sonucunda bo� gezmeyi, evde oturmay� tercih edebilir. Çal��t��� ve 

böylece yüksek oranlarda vergi ödemesi sonucunda bu çal��mas�n�n kar��l���n� alamayaca��n� 

dü�ünen ki�i, daha az çal��t��� takdirde daha dü�ük oranda vergi ödeyece�ini dü�ünerek daha 

fazla bo� zaman talep edebilmektedir. Çünkü çal��maman�n maliyeti dü�üktür. 

Vergi oranlar�ndaki art��lar kullan�labilir geliri azaltmakta ve çal��maya k�yasla bo�ta 

kalman�n maliyetini dü�ürmektedir. �ktisadi aç�dan nas�l ki herhangi bir mal�n maliyetinin 

dü�mesi o mala olan talebi art�r�yorsa, ayn� �ekilde maliyeti dü�en bo�ta gezmenin de talebi 

artmakta ve çal��ma gayreti azalmaktad�r.  

Vergi yükümlülerinin gelire kar�� talepleri esnek ise i�gücü arz� k�s�l�r ve böylece 

ikame etkisi ortaya ç�kar. E�er gelire kar�� talep esnek de�ilse i�gücü arz� art�r�l�r ve bunun 

sonucunda gelir etkisi meydana gelir. Emek arz�nda azal��a neden olan ikame etkisi genellikle 

yüksek gelirlilerde, emek arz�nda art��a neden olan gelir etkisi ise dü�ük gelirlilerde 

görülmektedir. 

Gelir vergisinin emek gelirleri d���nda sermaye gelirlerinden de al�nmas� sonucu 

eme�in pay�na dü�en marjinal vergi oran� azalacak ve böylece emek arz�n� azaltan ikame 

etkisi zay�flay�p, emek arz� art�cakt�r. 

Sadece emekten al�nan vergiden, emek ve sermaye gelirinden al�nan bir vergiye 

geçilmesinin toplum bak�m�ndan tesiri daha çok emek arz�n� art�r�c� yönde i�leyecektir. 

Çünkü sermaye geliri sahibi geni� bir kütle için, ödeme etkisi emek arz�n� art�r�c� yöndedir.69 

   

������������������������������������������������������������
68�Hasan At�lgan, “ Vergilemenin Ekonomik Büyüme  Üzerindeki Etkileri: Türkiye’deki Durumun Analizi “, Maliye 
Bakanl��� Ara�t�rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Ba�kanl��� Yay�nlar�, No:2004/345, Ankara, 2004, s.30-32.�
69�Kenan Buluto�lu, Vergi Politikas�, �stanbul:Sermet Matbaas�, 1962, s.235.�
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 Uzun vadede ücretler artt�kça bireylerin emek arz�n� azalt�p, bo� zaman talebini 

art�rd�klar� görülür. K�sa vadede ise ücretlerin art��� ile birlikte yeni harcama mallar�n�n 

(otomobil vs.) toplumda talebinin artmas� ile bo� zaman talebinin gelir esnekli�i 

zay�flayabilir. Böylece ücretlerdeki art��lar, bo� zaman talebine de�il yeni harcama mallar� 

talebine ayr�labilir. 

3.3. VERG� YÜKÜNÜN HESAPLANMASI 

 Yukar�da belirtildi�i gibi, ülkemizde vergi yükü hesaplamas� ile ilgili olarak çe�itli 

basit tan�mlamalar yap�lm��t�r. Çal��mada vergi yükü hesaplamas� için ayr�ca OECD 

taraf�ndan kullan�lan metodolojiye de de�inilmi�tir. Bu çal��mada vergi yükü hesaplan�rken 

odak noktas� çal��anlar olarak al�nm��t�r. Çal��anlar�n, y�ll�k gelirlerinin her bir OECD 

ülkesinde geni� tan�ml� sanayi sektörü için tam zamanl� çal��an yeti�kinlerin ortalama brüt 

ücret gelirlerinin veri k�sm�na e�it oldu�u varsay�lm��t�r. Ayr�ca söz konusu ücretlilerin sahip 

olabilecekleri vergi indirimleri gibi di�er ki�isel �artlar�n belirlenmesi için ilave varsay�mlar 

yap�lm��t�r. 

3.3.1. Türkiye ve Di�er OECD Ülkeleri �çin Vergi Yükünün De�erlendirilmesi 

  OECD taraf�ndan vergi yükü hesaplanmas�yla ilgili temel kavramlar, emek maliyeti, 

vergi yükü ve vergi makas�d�r. Emek maliyeti; i�çiye ödenen brüt ücretle, i�veren sosyal 

güvenlik katk� paylar�n�n toplam�ndan olu�maktad�r. E�er varsa, i�veren taraf�ndan ödenen ve 

do�rudan sosyal güvenlik sistemine aktar�lmayan bordro vergileri de bu tutara eklenmektedir. 

Vergi yükü; brüt ücretin yüzdesi olarak, i�çi sigorta pay� ve gelir vergisi toplam�n� ifade 

etmektedir. Vergi makas� ise; emek maliyetinin yüzdesi olarak, gelir vergisi ve i�çi-i�veren 

sosyal sigorta katk� paylar� (varsa bordro vergileri) toplam�ndan nakit transferlerinin 

dü�ülmesinden olu�maktad�r. 70 

Vergi makas� vergi yükünden daha geni� bir tan�m oldu�u için çal��mada vergi yükü 

olarak vergi makas� al�nm��t�r. OECD ülkeleri için vergi yükü; bekar ve çocu�u olmayan ve 

evli ve iki çocu�u olan çal��anlar için ayr� ayr� de�erlendirilmi�tir. 

������������������������������������������������������������
70 OECD ,“Taxing Wages : 2008-2009”. DOI 10.1787/tax_wages-2009-en, 2010. 
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3.3.1.1.Bekâr ve Çocu�u Olmayan Çal��anlar �çin Vergi Yükü 

OECD ülkelerinde bekâr ve çocu�u olmayan çal��anlar için vergi yükünün 

kar��la�t�r�lmas� Grafik 1 ’de gösterilmi�tir. 
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Grafik 1 : Bekar ve Çocu�u Olmayan Çal��anlar �çin Vergi Yükü Kar��la�t�rmas� 

Kaynak: OECD , Tax Report, Paris, 2010. 

 

Grafik 1 incelendi�inde; vergi yükünün Belçika, Macaristan Almanya gibi ülkelerde 

yüzde 50’yi a�t���, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Meksika gibi ülkelerde yüzde 20’nin alt�nda 

kald��� gözlenmektedir. OECD ülkeleri genel olarak de�erlendirildi�inde vergi yükü olarak 

ülkeler aras�nda büyük farkl�l�klar oldu�u göze çarpmaktad�r. Türkiye yüzde 37.5 olan vergi 

yüküyle, yüzde 36.4 olan OECD ülkeleri ortalamas�na yak�n düzeyde bulunmaktad�r. Ayr�ca 

Hollanda, �spanya, Slovakya, Norveç, Portekiz gibi ülkelerde de vergi yükünün OECD 

ülkeleri ortalamas�na yak�n seviyelerde gerçekle�ti�i görülmektedir. 

Bekâr ve çocu�u olmayan çal��anlar için 2009 y�l� vergi yükü ve 2008-2009 dönemi 

vergi yükünün bile�enlerinin yüzde de�i�imi Tablo 12’de gösterilmektedir. 



�
�

50

Tablo 12. 2009 Y�l� Bekar ve Çocu�u Olmayan Çal��anlar �çin Vergi Yükü 
Kar��la�t�rmas� 

(Emek Maliyetinin Yüzdesi Olarak)1 

Vergi Yükü Gelir Vergisi ��çi Sosyal 
Güvenlik Katks�

��veren Sosyal 
Güvenlik Katk�s�

(1) (2) (3) (4) (5)
Belçika 55.2 -0.54 -0.50 0.00 -0.04
Macaristan 53.4 -0.72 0.11 0.17 -1.00
Almanya 50.9 -0.57 -0.52 -0.03 -0.03
Fransa 49.2 -0.05 -0.05 0.00 0.00
Avusturya 47.9 -0.91 -1.05 -0.02 0.10
�talya 46.5 -0.03 -0.03 0.00 0.00
�sveç 43.2 -1.65 -1.11 0.04 -0.57
Finlandiya 42.4 -1.39 -0.88 0.14 -0.66
Çek Cumhuriyeti 41.9 -1.55 0.05 -1.05 -0.55
Yunanistan 41.5 -0.06 -0.06 0.00 0.00
Danimarka 39.4 -1.28 -1.25 -0.03 0.00
�spanya 38.2 0.19 0.33 0.01 -0.15
Hollanda 38.0 -0.96 1.18 -1.86 -0.29
Slovakya 37.6 -1.17 -1.17 0.00 0.00
Türkiye 37.5 -2.29 -0.01 0.40 -2.68
Norveç 37.4 -0.12 -0.12 0.00 0.00
Portekiz 37.2 -0.07 -0.07 0.00 0.00
Polonya 34.0 -0.52 -0.52 0.00 0.00
Lüksemburg 34.0 -1.16 -1.59 0.08 0.35
�ngiltere 32.5 -0.34 -0.21 -0.06 -0.07
Kanada 30.8 -0.50 -0.55 0.01 0.04
ABD 29.4 0.22 -1.15 0.00 0.02
�sviçre 29.3 0.09 0.09 0.00 0.00

Japonya 29.2 -0.26 -0.12 0.00 -0.14
�rlanda 28.6 1.54 0.35 1.18 0.00
�zlanda 28.3 0.03 -0.72 0.00 0.74
Avustralya 26.7 -0.21 -0.57 0.00 0.36
Güney Kore 19.7 -0.27 -0.30 0.02 0.01
Yeni Zelenda 18.4 -2.66 -2.66 0.00 0.00
Meksika 15.3 0.21 0.17 0.00 0.04

Kaynak: OECD, 2009.

Ülke Toplam Vergi 
Yükü 2009

Y�ll�k De�i�im2009/08  (yüzde olarak)

1. De�erler ortalama gelir düzeyinde çocuksuz bekar çal��an içindir.

 

Tablo 12’nin ikinci sütununda bekar ve çocu�u olmayan ortalama i�çi için 2008-2009 

döneminde vergi yükündeki de�i�imin 1.54 yüzde puan (�rlanda için) ile -2.66 puan (Yeni 

Zelanda için) aras�nda oldu�u gözlenmektedir. 2008-2009 döneminde Türkiye’de ise vergi 

yükünde yüzde 2.29 oran�nda bir azalma gerçekle�mi�tir. 2008-2009 döneminde vergi yükü 6 

OECD ülkesinde artarken, 24 OECD ülkesinde azalma göstermi�tir. 

Vergi yükündeki bu de�i�imlerin hangi kalemlerden meydana geldi�ini incelemek için 

Tablo 12’nin üçüncü, dördüncü ve be�inci sütunlar� incelenmelidir. Tablo 12’den de 

görüldü�ü gibi; Belçika, Almanya Avusturya, Danimarka, Slovakya, Polonya, Lüksemburg, 

Yeni Zelenda ve Kanada için vergi yükündeki azalmalar�n temel belirleyicisi gelir 

vergisindeki azalmalard�r. Hollanda’da ise gelir vergisi art��lar� i�çi sosyal güvenlik 
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katk�s�ndaki büyük oranl� dü�ü�le telafi edilmi�tir. �sveç ve Finlandiya’da hem gelir vergisi 

hem de i�veren sosyal güvenlik katk�s�nda azalma gerçekle�mi�ken, Çek Cumhuriyeti’nde i�çi 

ve i�veren sosyal güvenlik katk�s�nda azalma gerçekle�mi�tir. Türkiye ve Macaristan’da ise 

vergi yükündeki azalma temel olarak i�veren sosyal güvenlik katk�s�nda azalman�n 

sürükleyicili�inde gerçekle�mi�tir. 

Tablo 13’de bekâr ve çocu�u olmayan çal��anlar için 2009 y�l� gelir vergisi, i�çi ve 

i�veren sosyal güvenlik katk�s� emek gelirinin yüzdesi olarak gösterilmektedir. 

Tablo 13. Gelir Vergisi Art� ��çi ve ��veren Sosyal Güvenlik Katk�s� 

(Emek Maliyetinin Yüzdesi), 20091 

Ülke2 Toplam Vergi 
Yükü

Gelir Vergisi ��çi ��veren Emek Maliyeti3

(1) (2) (3) (4) (5)
Norveç 37.4 19.1 6.9 11.3    59 439
Lüksemburg 34.0 12.7 10.9 10.3    58 358
Avustralya 47.9 11.4 14.0 22.6    57 954
Almanya 50.9 17.3 17.3 16.3    57 207
Belçika 55.2 21.1 10.7 23.3    56 816
Hollanda 38.0 15.1 13.8 9.1    56 487
�ngiltere 32.5 14.6 8.3 9.6    56 442
�sviçre 29.3 9.4 10.0 10.0    51 437
Fransa 49.2 9.9 9.6 29.7    51 325
�sveç 43.2 13.9 5.3 23.9    50 151
Güney Kore 19.7 3.8 6.9 8.9    49 262
Finlandiya 42.4 18.6 5.1 18.7    48 686
Japonya 29.2 7.0 10.8 11.4    47 789
�rlanda 28.6 12.9 6.0 9.7    47 026
Avustralya 26.7 20.7 0.0 6.0    46 056
Danimarka 39.4 29.1 10.3 0.0    44 439
ABD 29.4 13.4 7.0 9.0    43 852
Yunanistan 41.5 7.1 12.5 21.9    43 533
�spanya 38.2 10.3 4.9 23.0    41 381
Kanada 30.8 13.9 6.5 10.3    40 772
�talya 46.5 15.0 7.2 24.3    40 691
�zlanda 28.3 22.3 0.2 5.8    33 366
Portekiz 37.2 9.1 8.9 19.2    30 840
Yeni Zelenda 18.4 18.4 0.0 0.0    30 125
Çek Cumhuriyeti 41.9 8.3 8.2 25.4    25 542
Macaristan 53.4 15.9 12.8 24.6    24 267
Türkiye 37.5 10.5 12.9 14.2    22 220
Polonya 34.0 5.6 15.5 12.9    20 641
Slovakya 37.6 6.3 10.6 20.8    20 480
Meksika 15.3 3.5 1.2 10.5    11 359

3. Sat�nalma Gücü Paritesine göre ABD Dolar�

Kaynak: OECD, 2010.

1. Ortalama i�çi gelir düzeyinde çocuksuz bekar çal��anlar için.
2. Ülkeler emek maliyetlerine göre s�ralanm��t�r.         

Sosyal Güvenlik Katk�s�
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Tablo 13’te emek maliyeti sat�n alma gücü paritesine göre dolar cinsinden ifade 

edilmektedir. Meksika’da emek maliyetinin yüzde 3.5’i, Güney Kore’de yüzde 3.8’i gelir 

vergisine ödenmekte iken, Danimarka’da bu oran yüzde 29.1 olarak gerçekle�mi�tir. 

Türkiye’de ise emek maliyetinin yüzde 10.5’i gelir vergisine ödenmektedir.   

��çilerin sosyal güvenlik katk�s�n�n emek maliyeti içindeki pay� ise OECD ülkeleri 

aras�nda büyük farkl�l�klar içermektedir. Avustralya ve Yeni Zelanda da i�çi katk�s�n�n emek 

maliyeti içindeki oran� yüzde 0 iken, bu oran Polonya’da yüzde 15.5, Almanya’da ise yüzde 

17.3 olmaktad�r. Söz konusu oran 2009 y�l�nda Türkiye için ise yüzde 12.9 olarak 

gerçekle�mi�tir. 

��verenlerin sosyal güvenlik katk�lar�n�n emek maliyeti içindeki oran� yine OECD 

ülkeleri aras�nda büyük farkl�l�klar göstermektedir. Söz konusu oran Fransa’da yüzde 29.7 

iken Danimarka ve Yeni Zelanda’da s�f�rd�r. Türkiye’de ise 2009 y�l�nda i�verenin sosyal 

güvenlik katk�s� emek maliyetinin yüzde 14.2’sine denk gelmektedir. 

Genel olarak de�erlendirdi�inde i�çi ve i�veren sosyal güvenlik katk�lar�n�n toplam 

emek maliyetine oran� Türkiye’nin de dâhil oldu�u OECD ülkelerinin yar�s�ndan fazlas�nda 

yüzde 20’nin üzerindedir. 

3.3.1.2.  Evli ve �ki Çocu�u Olan Çal��anlar �çin Vergi Yükü 

  Evli ve iki çocu�u olan çal��anlar için OECD ülkeleri vergi yükünün kar��la�t�r�lmas� 

Grafik 2’de gösterilmi�tir.  
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�Grafik 2: Evli ve �ki Çocuklu Çal��anlar �çin Vergi Yükü Kar��la�t�rmas� 

 Kaynak: OECD, Tax Report, Paris, 2010. 

 

Grafik 2 incelendi�inde ortalama kazanç düzeyinde evli ve iki çocuklu çal��anlar 

içinde vergi yükünün OECD ülkeleri aras�nda farkl�la�t��� gözlenmektedir. Macaristan, 

Yunanistan, Fransa gibi ülkelerde ortalama kazanç düzeyinde evli ve iki çocuklu çal��anlar 

için vergi yükünün yüzde 40’�n üzerinde oldu�u, Kanada, Güney Kore, �sviçre, Meksika, 

Avustralya, ABD, �rlanda, Lüksemburg, �zlanda, Yeni Zelanda gibi ülkelerde ise yüzde 

20’nin alt�nda gerçekle�ti�i görülmektedir. Ortalama kazanç düzeyinde evli ve iki çocuklu 

çal��anlar için OECD ülkeleri vergi yükü ortalamas� yüzde 26 iken, söz konusu oran Türkiye 

için yüzde 36.2 olarak gerçekle�mektedir. 

Grafik 3’te OECD ülkeleri için ortalama gelir düzeyinde bekâr ve çocuksuz ve evli ve 

iki çocuklu çal��anlar için 2009 y�l� vergi yükleri bir arada gösterilmektedir.  
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Grafik 3: OECD Ülkeleri Evli ve �ki Çocuklu ve Bekar ve Çocuksuz Çal��anlar �çin Vergi 
Yükü Kar��la�t�rmas� 

Kaynak: OECD , Tax Report, Paris, 2010. 

 

Grafik 3 incelendi�inde bekâr ve çocuksuz çal��anlarla kar��la�t�r�ld���nda evli ve iki 

çocuklu çal��anlar�n vergi yüklerinin daha dü�ük oldu�u gözlenmektedir. Evli ve iki çocuklu 

çal��anlar ile bekâr ve çocuksuz çal��anlar aras�nda vergi yükü farkl�l���n�n Yunanistan, 

Finlandiya, �sveç, Türkiye gibi ülkelerde en az,  Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Yeni 

Zelenda, �rlanda gibi ülkelerde en fazla oldu�u görülmektedir. 

A�a��da Grafik 4’te evli ve iki çocuklu çal��anlara, bekâr ve çocuksuz çal��anlara göre 

sa�lanan vergi avantaj� görülmektedir. Grafik 4’ten OECD ülkelerinin ço�unun çocuklu 

ailelere bekârlara göre daha fazla vergi avantaj� sa�land��� gözlenmektedir.  
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Grafik 4: OECD Ülkelerinde Evli ve �ki Çocuklu Çal��anlar�n Bekar ve Çocuksuz 
Çal��anlara Göre Sa�lanan Vergi Avantaj� 

Kaynak: OECD , Tax Report, Paris, 2010. 

 

Grafik 4’e göre, evli ve iki çocuklu ailelere en çok avantaj sa�layan ülkenin 

Lüksemburg en az avantaj sa�layan ülkenin ise (negatif avantaj) Yunanistan oldu�u 

görülmektedir. Türkiye ise evli ve iki çocuklu çal��anlara, bekâr ve çocuksuz çal��anlara göre 

az avantaj sa�layan ülkeler aras�nda yer almaktad�r. �talya, Portekiz, Avusturya gibi ülkeler 

ise ortalama düzeylerde bulunmaktad�r. 

Tablo 12 ve Grafik 2’de yer alan bekâr ve çocuksuz ve evli ve iki çocuklu çal��anlar 

için hesaplanan vergi yükleri ortalama çal��anlar için hesaplanm��t�r. 
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Tablo 14.  Aile Yap�s� ve Ücret Düzeylerine Göre Vergi Yükü Kar��la�t�rmas� 

 (Emek Maliyetinin Yüzdesi), 2009 

 

Aile Tipi bekar bekar bekar bekar evli evli evli evli
Çocuk yok Çocuk yok Çocuk yok 2 Ç 2 Ç 2 Ç 2 Ç Çocuk yok

Ücret Düzeyi(% of AW): 67
(1)

100
(2)

167
(3)

67
(4)

100-0
(5)

100-331

(6)
100-671

(7)
100-331

(8)

Avustralya 20,7 26,7 32,6 -7,5 14,1 17,9 22,2 23,1
Avusturya 43,3 47,9 50,1 26,4 36,6 36,8 40,0 44,3
Belçika 48,9 55,2 60,5 33,7 38,8 40,3 47,4 47,3
Kanada 26,3 30,8 32,9 -7,7 18,3 23,5 26,9 27,6
Çek Cunhuriyeti 38,6 41,9 44,6 15,0 20,5 30,0 33,9 39,8
Danimarka 37,7 39,4 48,6 13,2 28,8 33,2 35,0 37,9
Finlandiya 37,0 42,4 48,2 25,4 37,0 35,1 37,0 39,1
Fransa 45,2 49,2 53,1 36,8 41,7 38,6 44,0 44,0
Almanya 46,0 50,9 53,0 31,3 33,7 39,1 43,1 46,0
Yunanistan 36,8 41,5 46,2 36,0 41,7 39,9 40,7 40,4
Macaristan 46,3 53,4 58,4 30,1 43,7 42,5 44,7 49,8
�zlanda 22,7 28,3 32,7 4,9 8,6 17,6 22,9 22,7
�rlanda 22,5 28,6 39,1 -9,5 11,7 13,7 19,8 20,5
�talya 43,0 46,5 51,5 25,0 35,7 38,0 41,3 42,7
Japonya 27,8 29,2 32,3 21,5 23,7 24,9 25,9 28,4
Güney Kore 17,0 19,7 21,9 16,4 17,2 17,3 17,4 18,8
Lüksemburg 27,4 34,0 41,4 0,3 11,2 15,6 20,9 26,0
Meksika 11,8 15,3 20,8 11,8 15,3 13,4 13,9 13,4
Hollanda 33,3 38,0 41,8 11,3 29,7 29,1 31,6 33,9
Yeni Zelanda 15,6 18,4 24,9 -16,5 0,6 8,8 15,3 17,2
Norveç 34,0 37,4 43,0 20,6 30,6 31,5 33,3 34,9
Polonya 33,0 34,0 34,9 28,4 28,4 28,9 30,3 33,0
Portekiz 32,3 37,2 43,0 20,6 26,3 28,4 32,5 32,3
Slovakya 34,3 37,6 40,1 21,2 22,7 26,5 31,1 33,1
�spanya 34,2 38,2 41,6 28,4 32,3 34,5 34,8 35,6
�sveç 41,2 43,2 50,9 32,8 37,5 37,2 39,0 41,4
�sviçre 26,3 29,3 33,6 11,4 17,2 20,0 23,0 26,9
Türkiye 35,2 37,5 40,4 34,0 36,2 37,2 37,7 37,8
�ngiltere 29,2 32,5 37,0 8,9 26,4 24,6 28,2 29,2
ABD 26,9 29,4 34,6 4,2 13,7 21,7 24,2 27,6

A��rl�ks�z Ortalama
OECD 32,5 36,4 41,1 16,9 26,0 28,2 31,3 33,2
AB-15 37,2 41,6 47,1 21,4 31,3 32,3 35,7 37,4
AB-19 37,4 41,7 46,5 21,9 30,8 32,2 35,5 37,7

Not : Ç = Çocuk
1. Ailede ikinci çal��an. �

Kaynak: OECD,2010. 

Tablo 14 genel olarak de�erlendirildi�inde, Türkiye ortalama gelirin %167’sini 

kazanan bekâr bireyler haricinde tüm s�n�fland�rmalarda OECD ortalamas�n�n üzerinde vergi 

yüküne sahiptir. AB ortalamas�na göre de�erlendirildi�inde ise Türkiye’nin bekâr ve çocu�u 
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olmayanlar için daha az bir vergi yüküne sahip iken, evli ve çocu�u olanlar için ise gerek AB-

15 gerekse AB-19 ortalamas�n�n üzerinde bir vergi yüküne sahip oldu�u gözlenmektedir. 

3.4. TÜRK�YE’DE VERG� YÜKÜNÜN TAR�HSEL OLARAK 
DE�ERLEND�R�LMES� 

2010 y�l� için Türkiye’nin de dâhil oldu�u OECD ülkeleri için vergi yükü 

de�erlendirildikten sonra Türkiye için vergi yükü 2000-2010 y�llar� aras�nda 

de�erlendirilmektedir.  

A�a��da Tablo 15’de Türkiye’de vergi yükünün de�erlendirilmesi, 

� Bekâr ve çocuksuz ortalama ücretin yüzde 67, 100 ve 167 ‘sini alan çal��anlar, 

� Evli ve iki çocuklu e�i çal��mayan, 

� Evli ve iki çocuklu, ikinci çal��an�n ortalama ücretin yüzde 33’ünü almas�, 

� Evli ve iki çocuklu ve ikinci çal��an�n ortalama ücretin yüzde 67’sini almas�, 

durumlar�nda 2000-2010 y�llar� için vergi yüklerinin zaman içinde de�i�imi görülmektedir. 
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       Tablo 15. 2000-2009 Döneminde Türkiye �çin Vergi Yükü 

67% 100% 167% 100% 133% 167%
2000 39.1 40.4 35.0 40.4 39.7 39.9
2001 42.6 43.6 42.9 43.6 42.9 43.2
2002 41.5 42.5 44.0 42.5 41.8 42.1
2003 41.0 42.2 44.2 42.2 41.4 41.5
2004 41.9 42.8 44.5 42.8 42.2 42.2
2005 41.9 42.8 44.6 42.8 42.4 42.5
2006 41.8 42.7 44.3 42.7 42.3 42.3
2007 41.8 42.7 44.5 42.7 42.3 42.4
2008 37.7 39.8 42.7 38.6 39.4 40.0
2009 35.2 37.5 40.4 36.2 37.2 37.7

67% 100% 167% 100% 133% 167%

2001 9.0 8.0 22.6 8.0 8.1 8.4
2002 -2.6 -2.6 2.5 -2.6 -2.6 -2.6
2003 -1.0 -0.7 0.4 -0.7 -1.0 -1.3
2004 2.1 1.3 0.7 1.3 2.0 1.6
2005 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.6
2006 -0.4 -0.3 -0.7 -0.3 -0.2 -0.3
2007 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1
2008 -9.8 -6.8 -4.0 -9.7 -6.8 -5.6
2009 -6.7 -5.7 -5.6 -6.3 -5.7 -5.7

Bekar ve Çocuksuz (Yüzde De�i�im) Evli ve 2 Çoçuklu (Yüzde De�i�im)
Ortalama Ücret Ortalama Ücret

Bekar ve Çocuksuz
Ortalama Ücret

Evli ve 2 Çoçuklu
Ortalama Ücret

 

Kaynak: OECD , Tax Report, Paris, 2010. 

 

Tablo 15 incelendi�inde 2000-2010 döneminde çal��anlar için vergi yükünün, 

ortalama ücretin yüzde 167’sini alan bekâr ve çocuksuz çal��anlar haricinde azald��� 

gözlenmektedir. Çal��anlar üzerindeki vergi yükünün özellikle 2008 ve 2009 y�llar�nda daha 

h�zl� biçimde azald��� görülmektedir. 

A�a��da Grafik 5’te ortalama gelir seviyesinde gelir elde eden bekar ve çocuksuz 

çal��an ile evli ve iki çocuklu e�i çal��mayan ortalama gelir seviyesinde gelir elde eden 

çal��anlar�n 2000-2009 y�llar� aras�ndaki vergi yükleri gösterilmektedir.  



�
�

59

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bekar ve Çocuksuz Evli ve �ki Çocuklu
�

Grafik 5: Türkiye’de Evli ve �ki Çocuklu Çal��anlar ile Bekar ve Çocuksuz Çal��anlar�n 
Y�llar �tibariyle Vergi Yükü 

Kaynak: OECD, Tax Report, Paris, 2010. 

�

 Grafik 5 incelendi�inde; OECD verilerine göre 2007 y�l�na kadar ortalama gelirin 

yüzde yüzünü elde eden bekâr ve çocuksuz ve evli ve iki çocuklu çal��alar�n vergi yüklerinin 

ayn� oldu�u, 2008 y�l�ndan itibaren evli ve iki çocuklu çal��anlar�n vergi yükünün bekâr ve 

çocuksuz çal��anlara göre azald��� gözlenmektedir. 2009 y�l�nda bekâr ve çocuksuz 

çal��anlar�n vergi yükü yüzde 37.5 iken, evli ve iki çocuklu çal��anlar için ise vergi yükü 36.2 

olarak gerçekle�mi�tir. 
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            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

METODOLOJ� VE UYGULAMA 
 

4.1. GENEL ÇERÇEVE 

Bu bölümde Türkiye için vergi yükü istihdam ili�kisi için kullan�lan metodoloji ve 

kurulan model tan�t�lacakt�r.  

Bölümde önce uygulanan metodolojiden bahsedilmi�, daha sonra kurulan model 

tan�t�lm��t�r. Metodolojik s�ra olarak ilk önce serilerin dura�anl�klar� literatürde s�kl�kla 

kullan�lan ADF (Augmented Dickey Fuller) ve PP (Philips- Peron)  testleri ile incelenmi�, 

sonra serilerin birinci dereceden dura�an olduklar� bulununca e�bütünle�me analizi yap�lm�� 

ve son olarak seriler e�bütünle�ik bulunduktan sonra etki tepki analizi yap�larak uygulamal� 

çal��ma tamamlanm��t�r.  

Modelde istihdam (IST olarak gösterilmi�tir), vergi yükü (VY olarak gösterilmi�tir), 

Gayri Safi Yurtiçi Has�la (Y olarak gösterilmi�tir) ve nüfus (NUF) verileri kullan�lm��t�r. 

Kullan�lan verilerden GSYH, istihdam ve nüfus serileri TÜ�K’ten ( Türkiye �statistik 

Kurumu), vergi yükü serisi ise OECD vergi veri taban�ndan temin edilmi� olup, uygulamal� 

çal��ma 1988-2010 dönemini kapsamaktad�r. Çal��mada ölçe�i küçültmek için seriler do�al 

logaritmalar� al�narak modellenmi� istihdam serisi LIST, vergi yükü serisi LVY, nüfus serisi 

LNUF ve gayri safi yurtiçi has�la serisi ise LY olarak gösterilmi�tir. Model için kullan�lan 

seriler a�a��da Tablo 16’da sunulmaktad�r. Örneklem dönemi genel olarak 

de�erlendirildi�inde 1989-2010 döneminde nüfusun ortalama yüzde 1.44, istihdam�n ortalama 

yüzde 1.15 ve GSYH’n�n ise ortalama yüzde 3,95 oran�nda artt��� gözlenmektedir. Ayr�ca 

model tahmin edilirken E-wievs 6.0 paket program�ndan faydalan�lm��t�r. 
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Tablo 16. Model �çin Kullan�lan Seriler 

NUF (Ki�i) IST (Ki�i) Y (Bin TL) VY (Yüzde)
1988 53268000 17754000 46135349 40.2
1989 54192000 18223000 46251445 40.1
1990 55120000 18542000 50532158 40.4
1991 56055000 19294000 51000345 41.2
1992 56986000 19467000 54052352 40.8
1993 57913000 18506000 58399252 40
1994 58837000 20011000 55213184 36.1
1995 59756000 20594000 59183688 35.3
1996 60671000 21198000 63329693 38.3
1997 61582000 21207000 68097659 40.7
1998 62464000 21785000 70203147 39.8
1999 63364000 22056000 67840570 30.3
2000 64252000 21582000 72436399 40.4
2001 65133000 21525000 68309352 43.6
2002 66008000 21350000 72519831 42.5
2003 66873000 21146000 76338193 42.2
2004 67723000 19631000 83485591 42.8
2005 68566000 20066000 90499731 42.8
2006 69395000 20423000 96738320 42.7
2007 70215000 20738000 101254625 42.7
2008 71095000 21194000 101921730 38.6
2009 72050000 21277000 97003114 36.2
2010 73003000 22594000 105680142 35.9  

Kaynak: TU�K (www.tuik.gov.tr)  ve OECD (www.oecd.org)  

4.2. DURA�ANLIK ( STAT�ONAR�TY ) ANAL�Z�  

Zaman serisi analizi yapabilmek için seriler dura�an olmal�d�r. Ortalamas� ile varyans� 

zaman içinde de�i�meyen ve iki dönem aras�ndaki ortak varyans� bu ortak varyans�n 

hesapland��� döneme de�il de yaln�zca iki dönem aras�ndaki uzakl��a ba�l� olan süreç için 

dura�and�r denir.71 Yani dura�an bir serinin ortalamas�, varyans� ve ortak varyans�, ne zaman 

ölçülürse ayn� bulunur.  

Zaman serileri sahip olduklar� ortak trend yüzünden genellikle artma e�ilimi 

içerisindedirler. Bu nedenle; bir zaman serisinin di�erine göre regresyonu hesapland���nda, 

������������������������������������������������������������
71�Damodar N. Gujarati, Temel Ekonometri , Ümit �enesen-Gülay �enesen (çev.), �stanbul: Literatür Yay�nc�l�k, 2001, s. 
711.�
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ikisi aras�nda anlaml� bir ili�ki olmasa bile, ço�unlukla yüksek bir 2R  de�eri elde 

edilebilmektedir. Bu durum ise sahte regresyon (spurious regression) sorununu ortaya ç�kar�r.  

Yani seriler aras�nda asl�nda bir ili�ki yoktur ancak ta��d�klar� ortak trend sebebiyle beraber 

hareket ettiklerinden dolay� ili�ki varm�� gibi görülür.72 Bu nedenle serilerin dura�an olup 

olmamalar� büyük önem ta��maktad�r. �ktisadi zaman serileri genellikle dura�an 

ç�kmamaktad�r. E�bütünle�me analizi yapmak için seriler ayn� dereceden dura�an olmal�d�r. 

Bu sebeple serilerin dura�anl��� analiz edilip dura�anl�k mertebeleri belirlenmelidir.73 

Dura�anl��� analiz etmek için ilk önce serinin grafi�i incelenebilir. Bu sebeple 

dura�anl��� analiz etmek için literatürde s�kl�kla kullan�lan “Geni�letilmi� Dickey-Fuller” 

(Augmented Dickey-Fuller, ADF)  ve Philips Peron (PP) testleri kullan�lm��t�r.  

4.2.1. ADF (Augmented Dickey Fuller) Testi  

Elimizde Y olarak gösterece�imiz bir seri olsun. Y serisinin a�a��daki gibi olu�tu�unu 

varsayal�m. 

      ttt uyy �� �1�                                            (4.1) 

Burada tu , klasik varsay�ma uyan, yani ortalamas� s�f�r, varyans� de�i�meyen, ard���k 

ba��ml� olmayan, olas�l�kl� hata terimidir. Böyle bir hata terimi beyaz gürültü (white noise) 

hata terimi olarak isimlendirilir.74 (4.1) numaral� denklemdeki y de�i�keni sadece kendi bir 

dönem gecikmeli de�eriyle aç�kland��� için bu sürece AR(1) süreci denmektedir. (4.1) 

numaral� denklemdeki 1�ty  teriminin katsay�s� bire e�it ise, bu durum birim kök sorununa yani 

serinin dura�an olmamas� anlam�na gelir. Birim kök, zaman serisi ekonometrisinde rassal 

yürüyü� (random walk) diye bilinir. Rassal yürüyü� dura�an olmayan zaman serisi örne�idir.  

 E�er 4.1. numaral� denklemin her iki yan�ndan da 1�ty  ç�kar�l�rsa; 

� � ttt uyy ���	 �11�                                             (4.2) 

������������������������������������������������������������
72�W. Enders, Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley and Sons, 2004, s. 214.�
73�Hasan Murat Ertu�rul, “Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Sanayi Katma De�eri �li�kisi”, (Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans 
Tezi, Bal�kesir Üniversitesi SBE, 2006 ), s.86.�
74 Gujarati, s.718. 
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elde edilecektir.  Burada  (�-1)=	  olarak kabul edilirse( 4.2 ) numaral� e�itlik �u �ekli 

alacakt�r: 

ttt uyy ��	 �1
                                                      (4.3) 

�(4.1.) ve (4.2) numaral� e�itlikler asl�nda ayn�d�r. Sadece matematiksel bir dönü�üm 

yap�lm��t�r. Bu sebeple �=1 olmas� ile 	=0 olmas� ayn� durumu yani serinin dura�an 

olmamas�n� ifade etmektedir. 

Dickey ve Fuller testi 	’n�n s�f�ra e�it olup olmad���n� test eder. Dickey ve Fuller 

testinde temel hipotez (Ho hipotezi)  	=0 biçiminde kurulur. Burada  	=0 olmas� (ya da �=1 

olmas� durumu) serinin birim köke sahip oldu�u anlam�na gelir. Yani temel hipotez 

reddedilemezse seri dura�an de�ildir. Seri dura�an de�ilse, birinci farklar� al�narak dura�an 

hale getirilmektedir. Bu �ekilde birinci fark� al�narak dura�an hale getirilen serilere “birinci 

dereceden dura�an seriler” denir ve I(1) �eklinde gösterilir.  

Dickey ve Fuller testinde alternatif hipotez ise 	’nün s�f�ra e�it olmamas� �eklinde 

kurulur. E�er alternatif hipotez kabul edilirse seri dura�and�r denir. Bu durumda seri I(0) 

olarak gösterilir. Bu ifade serinin düzey halde dura�an oldu�unu belirtir. 

Hata teriminde oto korelasyon varsa bunun düzeltilmesi gerekir. Bu sebeple (4.3) 

numaral� denklemdeki ba��ml� de�i�kenin gecikmeli de�erleri modele ba��ms�z de�i�kenler 

olarak eklenir ve böylece Geni�letilmi� Dickey Fuller Testine (ADF Test) ula��l�r.  

Uygulamada ADF testinin 3 �ekli vard�r. 

t

n

i
ititt YYY ��
 �	��	 

�
��

0
1                             (4.4) 
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 �	����	 
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0
1                      (4.5) 
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�
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0
1              (4.6)       

(4.5) numaral� denklemde sabit terim; (4.6) numaral� denklemde ise hem sabit terim 

hem de trend yer almaktad�r. Dickey ve Fuller çal��malar�nda (4.4), (4.5) ve (4.6) durumlar� 
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için yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlaml�l�k düzeylerinde tablo kritik de�erleri 

tablola�t�rm��lard�r.75 

ADF testi yap�l�rken temel hipotez veya alternatif hipotez aras�nda karar verirken 

karar kriteri olarak (4.4), (4.5) ve (4.6) numaral� denklemlerdeki 1�ty  de�i�keninin t istatistik 

de�eri, belirli bir anlam seviyesiyle Dickey Fuller taraf�ndan hesaplanan tablo de�erleri ile 

kar��la�t�r�l�r. E�er t istatisti�inin mutlak de�eri Dickey ve Fuller tablo de�erinden büyükse, 

temel hipotez olan birim kök hipotezi reddedilir. Yani seri dura�and�r. Aksi durumda zaman 

serisi dura�an de�ildir biçiminde yorumlan�r.76  

A�a��da Tablo 17’da ADF testinin sonuçlar� sunulmaktad�r. 

Tablo 17. ADF Test Sonuçlar� 

ADF Test Sonuçlar� 

 

Düzey Seri �lk Farklar 

LIST -1.755 
LIST -4.042** 

LY -2.769 
LY -3.325** 

LNUF -2.626 
LNUF -2.736** 

LVY -2.857 
LVY -5.444** 

LIST için ADF kritik de�erleri %1=-
3.769  %5=-3.004 

LY ve LVY için ADF kritik de�erleri  
%1=-4.440  %5=-3.632    

LNUF için ADF kritik de�erleri   %1= 
-4.467  %5=-3.644     

LIST, LY, LNUF için ADF kritik de�erleri %1=-
2.679  %5=-1.958 

 

        *    %5 anlaml�l�k düzeyi 

**    %1 anlaml�l�k düzeyi 

�
�

Tablo (17) incelendi�inde; 

� Tablonun sol taraf� için, hesaplanan t de�erleri mutlak de�er olarak, Dickey ve Fuller 

tablo kritik de�erinden küçük oldu�u, yani serilerin birim köke sahip olup dura�an 

olmad���,  

������������������������������������������������������������
75 D.A. Dickey ve W.A.Fuller,“Distributions of the Estimators for  Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal 

of American Statistical Association, 1979, s. 74, 428.  
76 Gujarati, s.720. 
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� Tablonun sa� taraf�ndan ise, serilerinin birinci farklar� için hesaplanan kritik 

de�erlerin DF tablo kritik de�erlerinden mutlak de�er olarak büyük oldu�u yani 

serilerin birinci farklar�n�n dura�an olduklar� gözlenmektedir.  

      Yani ADF testi sonuçlar�na göre LNUF, LY, L�ST ve LVY serilerinin düzey halde 

dura�an olmad���, birinci farklar� al�nd���nda ise dura�anla�t��� görülmektedir. Sonuç olarak 

LNUF, LY, L�ST ve LVY serileri, I(1) olarak (birinci dereceden dura�an) adland�r�lmaktad�r. 

4.2.2. PP (Philips-Perron) Testi  

 Dura�anl�k analizinde kullan�lan bir di�er test ise Philips-Peron testidir. Dickey Fuller 

hata terimlerinin beyaz gürültü hata terimi yani; ba��ms�z, normal da��l�ma ve sabit varyansa 

sahip oldu�u kabul edilmektedir. Philips ve Peron geli�tirdikleri yöntem ile Dickey Fuller 

prosedürü çerçevesinde kabul edilen bu varsay�m� biraz yumu�atm��lard�r. Bu testte hata 

terimleri aras�nda otokorelasyon olmamas� ve normal da��l�ma sahip olmalar� zorunlulu�u 

bulunmamaktad�r. Philips-Peron testi, Dickey Fuller testinin tersine bozucu terimler aras�nda 

zay�f ba��ml�l��a ve heterojenli�e izin vermektedir.  

Philips-Peron testi için t istatisti�inin asimptotik da��l�m� ADF testi için kullan�lan t 

istatisti�i ile ayn�d�r ve dolay�s�yla Dickey Fuller kritik e�ik de�erleri burada da kullan�labilir. 

ADF testinde oldu�u gibi bu test içinde e�itli�e sabit terim, sabit terim ve trend dahil etmek 

veya bunlar�n hiçbirini dahil etmemek �eklinde bir tercih yap�labilir. Temel hipotezi ve 

alternatif hipotezi ADF testi ile ayn�d�r. Temel hipotez serinin birim köke sahip oldu�u 

�eklinde kurulur iken; alternatif hipotez ise serinin birim kök içermeyip dura�an oldu�u 

yönünde kurulur. Bu testin de�erlendirilme süreçleri ADF testi ile ayn�d�r. Mutlak de�er 

olarak hesaplanan t istatisti�i, mutlak e�ik tablo de�erinden daha küçük ise H0 temel hipotezi 

reddedilemez yani serinin birim köke sahip oldu�u; dura�an olmad��� söylenir. Hesaplanan t 

istatisti�i mutlak de�er olarak e�ik tablo de�erinden daha büyük ise H0 temel hipotezi 

reddedilir. Bu durumda serinin dura�an oldu�u söylenir.77  

A�a��da Tablo 18’de PP testinin sonuçlar� sunulmaktad�r. 

 
������������������������������������������������������������
77�Enders,�s.241.�
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Tablo 18. PP Test Sonuçlar� 

PP Test Sonuçlar� 

Düzey Seri �lk Farklar 

LIST -1.756 
LIST -4.042** 

LY -2.802 
LY -3.378** 

LNUF -2.749 
LNUF -2.378* 

LVY -2.828 
LVY -8.878** 

LIST için PP kritik de�erleri          %1=-
3.769  %5=-3.004 

LY, LVY ve LNUF için PP kritik de�erleri   
%1=-4.440  %5=-3.632    

LIST, LY, LNUF için PP kritik de�erleri %1=-2.679  %5=-
1.958 

  *    %5 anlaml�l�k düzeyi 

**    %1 anlaml�l�k düzeyi 

 

Tablo 18 incelendi�inde ; 

� Tablonun sol taraf� için, hesaplanan t de�erleri mutlak de�er olarak, Philips Peron (PP) 

tablo kritik de�erinden küçük oldu�u, yani serilerin birim köke sahip olup dura�an 

olmad���,  

� Tablonun sa� taraf�ndan ise, serilerinin birinci farklar� için hesaplanan kritik 

de�erlerin PP tablo kritik de�erlerinden mutlak de�er olarak büyük oldu�u yani 

serilerin birinci farklar�n�n dura�an olduklar� gözlenmektedir.  

 Yani PP testi sonuçlar�na göre tüm serilerin düzey halde dura�an olmad���, birinci 

farklar� al�nd���nda ise dura�anla�t��� görülmektedir. Sonuç olarak Philips- Peron testi 

sonuçlar�na göre LIST, LY, LNUF ve LVY serileri birinci mertebeden dura�an yani I(1) 

serilerdir. 

4.2.3. De�erlendirme 

Gerek ADF gerek PP testi sonuçlar�na göre incelenen serilerin düzeyde dura�an 

olmay�p birinci fark� al�nd�ktan sonra dura�an hale geldi�i yani I(1) olduklar� bulunmu�tur. 

Seriler I(1) bulunduktan sonra e�bütünle�me analizine geçilmi�tir. 
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4.3. E� BÜTÜNLE�ME ( CO-INTEGRAT�ON ) ANAL�Z� 

�ktisadi zaman serilerinin dura�an olmay�p birim kök içermesi durumunda sahte 

regresyon durumu ile kar��la��l�r. Sahte regresyon durumunda 2R de�erleri yüksek 

bulunmakta ve hesaplanan t istatistikleri ve katsay� tahmincileri istatistiksel olarak anlaml� 

bulunmakta ancak regresyondan elde edilen sonuçlar, ekonomik aç�dan hiçbir anlam 

içermemektedir.78 

Sahte regresyon sorununa çözüm bulmak için önerilen yöntemlerden bir tanesi 

serilerin farklar�n�n al�n�p regresyona sokulmas�d�r. Ancak bu durum uzun dönem dengesi için 

önemli olan bilgilerin kaybedilmesine yol açmaktad�r. Art�k de�i�kenlerin birinci farklar� 

kullan�ld���ndan, bu de�i�kenlerin aras�nda olmas� muhtemel uzun dönemli ili�kiyi görme 

olas�l��� ortadan kalkmaktad�r.79  

Bu durum e� bütünle�me analizinin ç�k�� noktas� olmu�tur. Seriler dura�an olmasa da 

kurulan modelin hata teriminin dura�an olmas� durumda seriler e� bütünle�iktir denir ve bu 

durumda sonuçlara güvenilebilir.  

E� bütünle�me analizi olarak ilk önce literatüre ilk giren Engle-Granger e� bütünle�me 

analizi anlat�lacak, daha sonra Johansen e�bütünle�me analizinden bahsedilip, son olarak 

uygulamaya yer verilecektir.  

4.3.1. Engle-Granger E� Bütünle�me Analizi 

Uygulamal� çal��malarda ço�u makroekonomik zaman serisinin dura�an olmad��� 

görülmü�tür. Engle ve Granger’in geli�tirdikleri e� bütünle�me analizi bu sorunu ortadan 

kald�rm��t�r. E� bütünle�me analiziyle dura�an olmayan zaman serileri birinci fark� 

al�nmadan, düzey halleri ile modellenebilmekte ve böylece uzun dönem bilgi kayb� 

engellenmi� olmaktad�r.80 

������������������������������������������������������������
78�Enders, s.363.�
79�Ertu�rul, s.103.�
80�R. Engle ve C. Granger , “Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 
Vol.55, No:2 ( March 1987 ), s.257.�
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Engle ve Granger yöntemine göre; örne�in I(1) (yani düzey halleri dura�an de�il, 

birinci fark� al�n�nca dura�an hale gelen seri) olan x ve y gibi iki de�i�ken olsun ve bu 

de�i�kenlerin birbirleri üzerine regresyonu hesaplans�n. Regresyondan elde edilen hata terimi 

dura�an yani I(0) bulunursa Engle ve Granger bu iki serinin de e�bütünle�ik oldu�unu 

söylemektedir.81 E� bütünle�me durumunda seriler I(1) oldu�u halde bu regresyonun 

sonuçlar�na güvenilebilir, yani sahte regresyon durumu yoktur. Seriler aras�nda uzun dönemli 

ili�ki mevcuttur. Matematiksel olarak gösterilirse; 

ttt XaY �� ���                                                                            (4.7) 

 

X ve Y serileri, I(1) olan yani birinci farklar� al�nd���nda dura�anla�an seriler olsun. 

Bu iki serinin regresyonundan elde edilen �t hata terimi  

ttt XaY �� ���                                                                                                                                                       (4.8) 

dura�ansa yani I(0) ise seriler e� bütünle�iktir denir. Yani seriler aras�nda uzun dönem denge 

ili�kisi vard�r. 

Engle-Granger yöntemi iki a�amal� bir yöntemdir. Birinci a�amada bir yanl��l�k 

yap�l�rsa bu aynen ikinci a�amaya yans�r. Ayr�ca birden fazla e�bütünle�ik vektör olmas� 

durumunda Engle-Granger yöntemi geçersiz olur .82 

4.3.2. Johansen E� Bütünle�me Analizi 

Johansen e� bütünle�me analizinde, tüm de�i�kenlerin d��sal olarak kabul edildikleri 

VAR (vector auto regression) modelinden yola ç�k�lmakta ve de�i�kenler aras�nda kaç tane e� 

bütünle�ik vektör oldu�u test edilmektedir.83 Dolay�s�yla, Engle-Granger metodunda oldu�u 

gibi, testi tek bir e� bütünle�ik vektör beklentisiyle s�n�rland�rmadan, daha gerçekçi bir s�nama 

gerçekle�tirilebilecektir.  

VAR modeli seçilen bütün de�i�kenleri birlikte ele al�r ve bir sistem bütünlü�ü içinde 

inceler. Kesin bir biçimde içsel, d��sal de�i�ken ay�r�m� yoktur. Ekonometrik modelin 

������������������������������������������������������������
81�R. Harris ve R. Sollis, Applied Time Series Modelling and Forecasting, West Sussex: John Wiley and Sons, England, 
2003, s.79.�
82  Ertu�rul, s.178. 
83�Soren Johansen, “Statistical Analysis of Cointegrating Vectors,”  Journal of Economic Dynamics and Control, Vol.12,  
1998, s. 237.�
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�ekillendirilmesi a�amas�nda belirli bir modelin olu�umuna etki eden kat� bir iktisadi teorinin 

varl��� kabul edilmez. �ktisadi teorinin öne sürdü�ü k�s�tlamalar�n, varsay�mlar�n, model 

tan�m�n� bozmas�na izin verilmez. De�i�kenler aras� ili�kiler konusunda ön k�s�t konulmaz.84 

VAR modelleri öncelikle makroekonomik de�i�kenler aras�ndaki ili�kilerin incelenmesinde 

ve rassal �oklar�n de�i�kenler sistemine olan dinamik etkisinin incelenmesinde kullan�l�r.85 

VAR modeli kurulduktan sonra de�i�kenler aras�nda kaç tane e�bütünle�ik vektör 

oldu�u Johansen e�bütünle�me analizi ile ara�t�r�l�r.86 

Johansen’in en yüksek olabilirlik yakla��m�, VAR modeliyle kurulan e� bütünle�me 

matrisinin elementleri aras�nda r adet e� bütünle�ik ili�ki oldu�unu öne süren s�f�r hipotezinin 

test edilmesini sa�lar. De�i�kenler aras�nda e� bütünle�ik ili�ki yoksa r=0 olacakt�r. Bu 

nedenle, e� bütünle�me testi, katsay� matrisinin s�f�rdan anlaml� derecede farkl�, eigen 

de�erlerinin (öz de�er) olup olmad���n� test eder. Bu yakla��m ayn� zamanda s�f�r ile n 

aras�nda ( nr ��0 ) kaç adet e� bütünle�me ili�kisi oldu�unu da test edilebilir.87 

4.3.3. Uygulama 

Modelde istihdam� aç�klamak için vergi yüküyle beraber literatüre uygun olarak nüfus 

ve GSYH de�i�kenleri de kullan�lm��t�r. Seriler birinci mertebeden dura�an, yani I(1) 

ç�kt�klar� için e�bütünle�me analizine geçilmi�tir. Burada istihdam (L�ST) ve vergi yükü 

(LVY) aras�nda uzun dönemli ili�kinin varl��� Johansen Metodu ile s�nanacakt�r. Bunun için 

öncelikle “vektör otoregresif (VAR)” model tahmin edilecektir.  

VAR modeli tahmin etmek için en önemli konulardan biri, VAR modeli kurulurken 

gecikme say�s�n�n nas�l gerçekle�ece�idir. Gecikme uzunlu�unu belirlemek için AIC (Akaike 

Bilgi Kriteri), SBC (Schwarz Bilgi Kriteri ), FPE (Final Prediction Error) gibi kriterlerden 

faydalan�labilir. Tablo 19’de VAR modelinde çe�itli kriterlere göre, kriterleri minimum yapan 

������������������������������������������������������������
84�F.B. Özgen ve B. Gülo�lu, B.,“Türkiye’de �ç Borçlar�n �ktisadi Etkilerinin VAR Tekni�iyle Analizi”, METU Studies in 
Development, 31 Haziran 2004, s. 95.�
85�Enders, 247.�
86�Enders, 362.�
87�Kaan Masatç�, “�ktisadi Büyümede Be�eri Sermayenin Rolü: Türkiye Uygulamas�”,  ( Yay�nlanmam�� Yüksek Lisans 
Tezi, Bal�kesir Üniversitesi SBE, 2004 ), s. 115.�
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gecikme de�erlerini vermektedir. Y�ll�k verilerle çal���l�rken gecikme, genellikle, en fazla iki 

olarak al�nmaktad�r.88  

Tahmin dönemimiz olan 1988-2010 y�llar� aras�nda ya�anan ekonomik krizler 

nedeniyle Türkiye’nin makroekonomik de�i�kenleri geni� bir bantta dalgalanm��t�r. Birço�u 

d��sal nedenlerden ziyade ülkenin kendine özgü ko�ullar�ndan kaynaklanan ve serilerde 

k�r�lmalara yol açan bu dalgalanmalar veri kalitesini dü�ürmü�tür. Türkiye’nin 

makroekonomik verilerinin bu özelli�i ampirik çal��malar aç�s�ndan ciddi bir sorun te�kil 

etmektedir. Söz konusu s�k�nt�y� azaltmak amac�yla dalgalanmalar�n artt��� kriz dönemleri 

için gölge de�i�ken kullan�lmas� uygun görülmektedir. Bu nedenle 1994, 1999, 2001 ve 2009  

y�llar�n�n 1, di�er y�llar�n 0 oldu�u kriz gölge de�i�keni olu�turulmu� ve modele dahil 

edilmi�tir. Bu nedenle, VAR modelini tahmin ederken olu�turulan kriz gölge de�i�keni 

modele d��sal olarak eklenmi�tir. 

Tablo 19.  Var Modeli �çin Uygun Gecikme Say�s�n�n Belirlenmesi 

 Lag FPE AIC SBC 

0  2.31e-10 -10.83628 -10.63733 
1   2.90e-15*  -22.35996*  -20.56935* 
2  5.27e-15 -21.56253 -20.56775 

 

Tablo 19 incelendi�inde, her üç bilgi kriterine göre de gecikme uzunlu�u 1 olarak 

belirlenmi�tir. Bu sebeple VAR modeli kurulurken modelin gecikme uzunlu�u 1 olarak 

al�nm��t�r. 

Gecikme uzunlu�u belirlenip, VAR modeli tahmin edildikten sonra tahmin edilen 

VAR modelinde kaç tane e� bütünle�ik vektör oldu�u Johansen’in en yüksek olabilirlik oran� 

testi ile belirlenmi�tir. Johansen e� bütünle�me testinin sonuçlar� Tablo 20’de yer almaktad�r. 

 
 
 

������������������������������������������������������������
88� D. Asteriou ve G.M. Agiomirgianakis, “Human Capital and Economic Growth, Time Series Evidence from Greece,” 
Journal of Policy Modelling, Vol. 23,  2001, s.  486. 
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Tablo 20. Johansen E�bütünle�me Testi 
�

Cointegration Rank 
      Trace Statistics Max Statistics 

 % 5  % 5 

r �=0 

 58.698*  47.856  31.270*  27.584 
r�=1 

 27.427  29.797  17.889  21.131 
r�=2 

 9.538  15.494  9.155  14.264 
r�=3 

 0.383  3.841  0.383  3.841 
*    %5 anlaml�l�k düzeyini gösterir. 

 
 

   Johansen e� bütünle�me analizinde trace ve maksimum eigen value istatisti�i olmak   

üzere iki istatistik vard�r.  

Trace istatisti�i için temel hipotez r=0 yani e� bütünle�ik vektör olmad��� �eklinde 

alternatif hipotez ise r�1 yani en az bir e� bütünle�ik vektör olmas� �eklinde kurulur. 

Hesaplanan de�er, Johansen taraf�ndan hesaplanan tablo kritik de�erinden %5 anlaml�l�k 

düzeyinde büyük oldu�u için temel hipotez reddedilir. �kinci a�amada ise temel hipotez r�1 

�eklinde kurulurken alternatif hipotez r�2 �eklinde kurulur. Hesaplanan de�er kritik de�erden 

küçük oldu�u için temel hipotez kabul edilir. Yani bir tane e�bütünle�ik vektör vard�r.  

Maksimum Eigen istatisti�i için ise temel hipotez r=0 yani e� bütünle�ik vektör 

olmad��� �eklinde alternatif hipotez ise r=1 yani tek e� bütünle�ik vektör olmas� �eklinde 

kurulur. Hesaplanan de�er, kritik de�erden yüzde 5 anlaml�l�k düzeyinde büyük oldu�u için 

temel hipotez reddedilir. �kinci a�amada ise temel hipotez r=1 �eklinde kurulurken alternatif 

hipotez r=2 �eklinde kurulur. Hesaplanan de�er kritik de�erden küçük oldu�u için temel 

hipotez kabul edilir. Yani Maksimum Eigen istatisti�i ile de bir tane e�bütünle�ik vektör 

bulunmu�tur. 

Tablo 20’den görülebilece�i gibi gerek trace istatisti�i, gerek ise maksimum eigen 

value istatisti�i tek bir e� bütünle�ik vektör göstermektedir. Yani de�i�kenlerin e� bütünle�ik 
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oldu�u bulunmu�tur. Bu durumda seriler aras�nda uzun dönemde geçerli bir ili�ki vard�r. E� 

bütünle�me denklemi ise (4.9) numaral� denklemde gösterilmektedir. 

ttttt LVYNUFLYLIST ����� 47,050,124,0       (4.9) 

(4.9) numaral� denklemden görüldü�ü gibi de�i�kenlerin i�aretleri teorik beklentiler 

dahilinde ç�km��t�r. GSYH’n�n artmas� istihdam� pozitif etkilemekte iken nüfustaki art�� ise 

istihdam� negatif etkilemektedir. Vergi yükündeki art�� ise yine beklentiler dahilinde 

istihdam� azaltmaktad�r.  

De�i�kenler aras�nda e� bütünle�me ili�kisi bulunduktan sonra etki tepki analizi ile 

uygulama tamamlanm��t�r. 

4.4. ETK� TEPK� ( IMPULSE RESPONSE ) ANAL�Z� 

Vergi yükü ve istihdam aras�nda e� bütünle�me ili�kisi bulunduktan etki tepki analizi 

yap�lm��t�r. Etki-tepki fonksiyonlar�, rassal hata terimlerinden birindeki bir standart sapmal�k 

�okun, içsel de�i�kenlerin �imdiki ve gelecekteki de�erlerine olan etkisini yans�tmaktad�r. 

VAR analizinde, incelenen de�i�kenler aras�ndaki dinamik etkile�imi belirlemede, simetrik 

ili�kileri tespit etmede, etki-tepki fonksiyonlar�n�n büyük pay� vard�r. Bir makroekonomik 

büyüklü�ün üzerinde en etkili de�i�kenin hangisi oldu�u varyans ayr��t�rmas� ile; etkili 

bulunan bu de�i�kenin politika arac� olarak kullan�labilir olup olmad��� ise, etki-tepki 

fonksiyonlar� ile belirlenir.89 

Standard VAR modelinden etki-tepki katsay�lar�n� elde etmede en çok kullan�lan 

yöntemlerden birisi, hatalar�n Cholesky ayr��t�rmas� kullan�larak dikeyle�tirilmesi ve elde 

edilen varyans-kovaryans matrisinin çapraz (diyagonal) hale getirilmesidir.90  

Ayr�ca etki-tepkiler, VAR modelinin katsay�lar�n�n  do�rusal olmayan bir fonksiyonu 

olmalar�ndan dolay�, bunlar�n gerçek de�erleri hesaplanamaz. Ancak etki-tepki 

fonksiyonlar�n�n gerçek de�erleri belirli bir olas�l�kla güven aral�klar�n�n içinde yer al�rlar. 

Bundan dolay� etki-tepki fonksiyonlar�n�n katsay�lar�n�n güven aral�klar�n�n hesaplanmas�nda 

������������������������������������������������������������
89�Özgen ve Gülo�lu, s.97. 
90�Mesut Türkay, “Uluslararas� Likidite ve Türkiye Ekonomisine Etkisi” ,  (Yay�nlanmam�� Uzmanl�k Tezi, Hazine 
Müste�arl���, 2009 ), s.73.�
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kullan�lan analitik yöntemler, son zamanlarda ele�tiri konusu olmu�tur. Bu konuda Monte 

Carlo  ve Bootstrap yöntemleri s�kça kullan�lmaya ba�lanm��t�r91  

Bu çal��mada etki-tepki fonksiyonlar�n�n standart hatalar�n�n hesaplanmas�nda Monte 

Carlo tekni�i kullan�lmaktad�r. Bu tekni�e göre, Hamilton (1994) taraf�ndan hesaplanan VAR 

katsay�lar�n�n asimptotik da��l�m�ndan, rassal bir örneklem seçilir. Simülasyonla elde edilmi� 

bu katsay�lardan yararlanarak, etki-tepki katsay�lar� elde edilir. Bu süreç, belirli bir say�da 

tekrarlanarak, etki-tepki katsay�lar�n�n örneklem da��l�m� bulunur. Bu da��l�mdan 

faydalanarak standart sapmalar elde edilir. Bu  �ekilde elde edilen standart sapmalar, etki-

tepki fonksiyonlar�n�n standart hatalar�n� vermektedir.92 

Önceki bölümde olu�turulan VAR modelinden hareketle etki-tepki fonksiyonlar� 

olu�turulup Grafik 6’da gösterilmi�tir. 
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Grafik 6. Vergi Yükündeki Bir Standart Hatal�k �ok Kar��s�nda �stihdam�n Gösterdi�i 
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Grafik 6’da etki tepki analiziyle vergi yüküne verilen bir standart sapmal�k �okun, 

istihdam üzerinde etkisi incelenmektedir. Vergi yüküne verilen bir standart sapma �ok 

istihdam üzerinde üç y�l negatif etkide bulunmakta daha sonraki dönemlerde ise bu negatif 

etki giderek azalmaktad�r. Sonuç olarak vergi yükü istihdam üzerinde negatif etkide 

bulunmaktad�r.  Bu sonuç beklentilerle ve e� bütünle�me denklemiyle örtü�mektedir. 

4.5. GENEL DE�ERLEND�RME 

Türkiye için 1988-2010 dönemi için vergi yükü istihdam ili�kisi e� bütünle�me modeli 

ile incelenmi�tir. Modelde istihdam, vergi yükü d���nda literatüre uygun olarak GSYH ve 

nüfus de�i�kenleriyle modellenmi�tir. Modelde vergi yükü (LVY), istihdam (L�ST), 

GSYH(LY) ve nüfus (LNUF) olarak gösterilmi�tir.  

�lk önce serilerin dura�anl�klar� incelenmi�tir. Uygulamal� literatürde s�kl�kla 

kullan�lan ADF testi ve PP testi kullan�larak yap�lan dura�anl�k analizleri sonucunda seriler 

birinci mertebeden dura�an yani I(1) ç�km��lard�r. 

Bunun üzerine seriler aras�nda e� bütünle�me ili�kisi Johansen e� bütünle�me 

analiziyle incelenmi� ve seriler aras�nda uzun dönemli e� bütünle�me ili�ki bulunmu�tur. 

Çal��mada GSYH’n�n istihdam� pozitif etkiledi�i, nüfus ve vergi yükünün ise istihdam� 

negatif etkiledi�i bulunmu�tur. Sonuç olarak vergi yükünde meydana gelecek art��lar�n 

istihdam� azaltaca�� ortaya ç�kar�lm��t�r. 

Son olarak etki tepki analiziyle uygulamal� analiz tamamlanm��t�r. Etki tepki 

analizinde vergi yüküne bir standart sapmal�k �ok verilmi�, bunun istihdam üzerine 3 y�ll�k 

negatif etkisi oldu�u daha sonraki y�llarda ise bu negatif etkinin söndü�ü gözlenmi�tir. Bu 

sonuç e� bütünle�me denkleminin sonucuyla da örtü�mü� ve analizin tutarl�l���n� bir kez daha 

göstermi�tir.  
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SONUÇ 

 

Gerek akademik çal��malarda gerekse politika uygulamalar�nda vergi yükünün 

istihdam üzerine olan etkisinin tespit edilmesi büyük önem ta��maktad�r. Özellikle 2008 

y�l�ndaki küresel ekonomik krizin dünya ekonomisi ve Türkiye’de istihdam üzerine olumsuz 

etkisi, vergi yükünün istihdam üzerine etkisini daha önemli hale getirmi�tir.  

�stihdam� olumsuz etkileyen vergi ve benzeri mali yükümlülükler yeni i� alanlar�n�n 

aç�lmas�na engel olmakta ve ayr�ca i�verenleri kay�td��� çal��maya yöneltmektedir. Yüksek 

istihdam vergilerinin yan�nda, i�gücü piyasas�n� etkileyen a��r yasa ve yönetmelikler hem 

i�çileri hem de i�verenleri olumsuz yönde etkilemektedir. 

Türkiye i�gücü piyasas� genel olarak incelendi�inde;  

� Yüksek i�sizlik oran�, dü�ük i�gücüne kat�l�m oran�, yüksek kay�t d��� istihdam 

ve tar�m sektöründe gizli i�sizlik gibi çözümü oldukça zor olan yap�sal sorunlar�n oldu�u 

görülmektedir. 

� H�zl� nüfus art��� ile birlikte istihdam�n yeterli düzeyde artmad��� ve i�sizlik 

sorununun ortaya ç�kt��� dikkat çekmektedir. Nüfus art�� h�z�n�n y�llar itibariyle azal�yor 

olmas�na kar��n halen geli�mi� ülkelere k�yasla yüksek olmas�, i�gücüne her y�l ortalama 800–

850 bin ki�inin kat�lmas�na neden olmaktad�r. 

� Lise alt� e�itime sahip ki�ilerin istihdam�n büyük ço�unlu�unu olu�turdu�u 

görülmektedir. Yüksek ö�retim görmü� fertlerin istihdam� son y�llarda art�� göstermekle 

birlikte istenilen seviyelere henüz ula��lm�� de�ildir. Bununla birlikte erkeklerde i�gücüne 

kat�l�m oran� kad�nlara göre daha yüksek düzeylerde olup, kad�nlar ö�renim seviyesi artt�kça 

i�gücüne kat�lmaktad�rlar. E�itim olanaklar�n�n artmas�na paralel olarak kad�nlar�n i�gücüne 

kat�l�m oran�n�n artmas� beklenmektedir. 

Türkiye ve OECD ülkeleri için istihdam�n üzerindeki vergi yükü kar��la�t�r�ld���nda;  

� Bekar ve çocu�u olmayan çal��anlar için vergi yükünün Türkiye’de yüzde 37.5 

seviyesi ile yüzde 36.4 olan OECD ülkeleri ortalamas�na yak�n düzeyde oldu�u,  
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� Evli ve iki çocuklu çal��anlar için ise Türkiye’de yüzde 36.2 olan vergi 

yükünün OECD ülkeleri için yüzde 26 seviyesinin üzerinde oldu�u göze çarpmaktad�r. 

Çal��mada Türkiye ekonomisi için vergi yükü istihdam ili�kisi 1988-2010 dönemi için 

incelenmi�tir. Uygulamal� modelde istihdam, vergi yükü d���nda literatüre uygun olarak 

GSYH ve nüfus de�i�kenleriyle modellenmi�tir. Modelde kullan�lan GSYH, nüfus ve 

istihdam serileri TÜ�K’ten, vergi yükü serisi ise OECD veri taban�ndan temin edilmi�tir.  

Analizde ilk önce serilerin dura�anl�klar� analiz edilmi�tir. Dura�anl�k analizi için 

uygulamal� literatürde en çok kullan�lan testlerden olan ADF (Augmented Dickey Fuller )  ve 

PP (Philips Peron) testleri kullan�lm��t�r. Dura�anl�k analizi sonucunda her iki teste göre de 

seriler birinci mertebeden dura�an yani I(1) ç�km��lard�r.  

Bunun üzerine seriler aras�nda e�bütünle�me ili�kisi incelenmi� ve seriler aras�nda 

uzun dönem ili�ki bulunmu�tur. Model sonucuna göre e� bütünle�me denkleminin katsay�lar� 

beklentiler dâhilinde ç�km��t�r. E�bütünle�me analizinde vergi yükündeki art��lar�n istihdam� 

negatif etkiledi�i bulunmu�tur. Ayr�ca GSYH’n�n istihdam� pozitif, nüfusun ise negatif 

etkiledi�i görülmü�tür. 

Uygulamal� analiz etki tepki analiziyle tamamlanm��t�r. Etki tepki analizi sonuçlar�na 

göre; vergi yüküne bir standart sapmal�k �ok verildi�inde, bu �okun istihdam� üç y�l negatif 

etkiledi�i, dördüncü y�ldan itibaren ise bu negatif etkinin azalarak kayboldu�u gözlenmi�tir. 

Bu sonuç e�bütünle�me analizinin sonucuyla da örtü�mü� ve analizin tutarl�l���n� bir kez daha 

kan�tlam��t�r. 

Devlet istihdam üzerindeki vergi ve benzeri mali yükümlülükleri azaltarak, özel 

sektörün istihdam art���na katk�da bulunmas�n� sa�lamal�d�r. �stihdam üzerindeki vergi ve 

benzeri mali yükümlülüklerin azalt�lmas� yan�nda AB sistemi içinde benimsenen aktif 

istihdam politikalar� da uygulanmal�d�r. 

Ülkemizde sosyal adalet ilkesine ve ekonomik k�staslara dayal� bir vergi yükü 

da��l�m�n� amaçlayan vergi reformlar�na ihtiyaç duyulmaktad�r. Vergi reformu ile hedeflenen 

düzeltmeler, vergi çe�idi ve oranlar�n�n artt�r�lmas� de�il, vergilendirilen kesimin 

geni�letilmesi ve vergi yükünün adil bir biçimde da��t�lmas� olarak �ekillenmelidir.  
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Ülkemizde uygulanan vergi sistemi kay�p ve kaçaklar�n yüksek, denetimin yetersiz, 

vergi yükünün genellikle dar ve sabit gelirler üzerinde oldu�u bir vergi sistemidir.  Vergi 

kanunlar�nda yap�lacak düzenlemelerde, vergi yükünün adil bir �ekilde da��l�m�, verimlilik ve 

uygulanmas�n�n kolay olmas� gibi unsurlar dikkate al�nmal�d�r. Vergi sistemlerinde yer alan 

indirim, istisna ve muafiyetleri asgari düzeye indirilmeli; s�k s�k de�i�meyen, dili ve içeri�i 

basit ve anla��l�r bir mevzuat olu�turulmal�d�r. 

Sonuç olarak Türkiye’de istihdam� artt�rmak için vergi yükünü azaltacak politikalara 

a��rl�k verilmelidir. Vergi ki�inin ödeyebilece�i seviyede olmal�d�r. Bunun için vergi matrah� 

ve vergi oranlar� optimal bir düzeye çekilmeli, vergi oranlar� vergi vermeyi te�vik edici 

düzeyde olmal�d�r.  
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EK.1. Veriler 

                 LIST                   LY               LNUF               LVY 

1988 9.784 17.647 10.883 3.694 

1989 9.810 17.650 10.900 3.691 

1990 9.828 17.738 10.917 3.699 

1991 9.868 17.747 10.934 3.718 

1992 9.876 17.805 10.951 3.709 

1993 9.826 17.883 10.967 3.689 

1994 9.904 17.827 10.983 3.586 

1995 9.933 17.896 10.998 3.564 

1996 9.962 17.964 11.013 3.645 

1997 9.962 18.036 11.028 3.706 

1998 9.989 18.067 11.042 3.684 

1999 10.001 18.033 11.057 3.411 

2000 9.980 18.098 11.071 3.699 

2001 9.977 18.040 11.084 3.775 

2002 9.969 18.099 11.098 3.750 

2003 9.959 18.151 11.111 3.742 

2004 9.885 18.240 11.123 3.757 

2005 9.907 18.321 11.136 3.757 

2006 9.924 18.388 11.148 3.754 

2007 9.940 18.433 11.159 3.754 

2008 9.961 18.440 11.172 3.653 

2009 9.965 18.390 11.185 3.589 

2010 10.025 18.476 11.198 3.581 
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EK.2. Dura�anl�k Test Sonuçlar� 

�
1. ADF Test Sonuçlar� 

a) LIST serisi için: 
 

Null Hypothesis: LIST has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.755935  0.3910 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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�LIST serisi için: 

Null Hypothesis: D(LIST) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.042377  0.0003 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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b) LY serisi için: 

Null Hypothesis: LY has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.769519  0.2216 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  

   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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�LY serisi için: 

Null Hypothesis: D(LY) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.325372  0.0021 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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c) LNUF serisi için: 

 

Null Hypothesis: LNUF has a unit root    

Exogenous: Constant, Linear Trend    

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)   

   t-Statistic   Prob.*   

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.626599  0.2732   

Test critical values: 1% level  -4.467895    

 5% level  -3.644963    

 10% level  -3.261452    

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.    
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�LNUF serisi için: 

Null Hypothesis: D(LNUF) has a unit root   

Exogenous: None    

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4)  

   t-Statistic   Prob.*  

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.736522  0.0087  

Test critical values: 1% level  -2.679735   

 5% level  -1.958088   

 10% level  -1.607830   

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
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d) LVY serisi için: 
 

Null Hypothesis: LVY has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.857434  0.1937 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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�LVY serisi için: 

Null Hypothesis: D(LVY) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=4) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.444004  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  

   

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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1) PP Test Sonuçlar� 
 

a) LIST serisi için: 
 

Null Hypothesis: LIST has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.755935  0.3910 

Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  

 10% level  -2.642242  

   

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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�LIST serisi için: 

Null Hypothesis: D(LIST) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.042377  0.0003 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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b) LY serisi için: 
 

Null Hypothesis: LY has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.802249  0.2109 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  

  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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�LY serisi için: 

Null Hypothesis: D(LY) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 
  
  

   Adj. t-Stat   Prob.* 
  
  

Phillips-Perron test statistic -3.378664  0.0018 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  
  
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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c) LNUF serisi için: 

 

Null Hypothesis: LNUF has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.749904  0.2283 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  

  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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�LNUF serisi için: 

Null Hypothesis: D(LNUF) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.378737  0.0201 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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d) LVY serisi için: 
 

Null Hypothesis: LVY has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   

   Adj. t-Stat   Prob.* 

   

Phillips-Perron test statistic -2.828780  0.2025 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  

   

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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�LVY serisi için: 

Null Hypothesis: D(LVY) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 20 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -8.878151  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  

 10% level  -1.607830  

  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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EK.3. VAR MODEL� 

 

a) Gecikme Uzunlu�unun Tespiti 

 
VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: LIST LY LNUF LVY    
Exogenous variables: C     
Date: 06/21/11   Time: 12:42    
Sample: 1988 2010     
Included observations: 21    

 Lag LogL FPE AIC SC 

0  117.7810  2.31E-10 -10.83628 -10.63733 
1  246.4066  2.90e-15*  -22.35996*  -20.56935* 
2  270.7796  5.27E-15 -21.56253 -20.56775 

 * indicates lag order selected by the criterion  
 FPE: Final prediction error    
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
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b) VAR Modeli  

 Vector Autoregression Estimates   
 Date: 06/21/11   Time: 12:44   
 Sample (adjusted): 1989 2010   
 Included observations: 22 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

 LIST LY LNUF LVY 

LIST(-1)  0.705092 -0.346273 -0.002475 -0.384183 
  (0.17931)  (0.15667)  (0.00290)  (0.50245) 
 [ 3.93218] [-2.21025] [-0.85352] [-0.76462] 
     
LY(-1)  0.158671  0.575176  0.000753 -0.632155 
  (0.15275)  (0.13346)  (0.00247)  (0.42802) 
 [ 1.03876] [ 4.30978] [ 0.30493] [-1.47694] 
     
LNUF(-1) -0.314155  1.350522  0.981663  1.873368 
  (0.45087)  (0.39393)  (0.00729)  (1.26338) 
 [-0.69677] [ 3.42833] [ 134.643] [ 1.48283] 
     
LVY(-1) -0.115369 -0.109814 -0.002903  0.332311 
  (0.08980)  (0.07846)  (0.00145)  (0.25163) 
 [-1.28470] [-1.39961] [-1.99919] [ 1.32062] 
     
C  3.966461 -3.360483  0.238429 -3.017857 
  (1.82076)  (1.59081)  (0.02944)  (5.10191) 
 [ 2.17846] [-2.11243] [ 8.09804] [-0.59152] 
     
DUMKRIZ  0.010053 -0.097710  0.000397 -0.013171 
  (0.02001)  (0.01748)  (0.00032)  (0.05608) 
 [ 0.50233] [-5.58823] [ 1.22751] [-0.23488] 

 R-squared  0.794998  0.991245  0.999977  0.243158 
 Adj. R-squared  0.730934  0.988509  0.999970  0.006645 
 Sum sq. resids  0.015316  0.011692  4.00E-06  0.120255 
 S.E. equation  0.030939  0.027032  0.000500  0.086694 
 F-statistic  12.40958  362.3059  139698.1  1.028098 
 Log likelihood  48.75231  51.72255  139.4926  26.08441 
 Akaike AIC -3.886573 -4.156595 -12.13569 -1.825855 
 Schwarz SC -3.589016 -3.859038 -11.83813 -1.528298 
 Mean dependent  9.929620  18.07825  11.05788  3.677882 
 S.D. dependent  0.059646  0.252174  0.091246  0.086984 

 Log likelihood  273.5935   
 Akaike information criterion -22.69032   
 Schwarz criterion -21.50009   
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c) VAR Modeli Kararl�l��� 
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

 
Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: LIST LY LNUF LVY  
Exogenous variables: C DUMKRIZ  
Lag specification: 1 1 
Date: 06/21/11   Time: 17:03 

     Root Modulus 

 0.983066  0.983066 
 0.754434 - 0.226762i  0.787777 
 0.754434 + 0.226762i  0.787777 
 0.102309  0.102309 

 No root lies outside the unit circle. 
 VAR satisfies the stability condition. 
  
*Hiçbir kök birim çemberin d���nda yer almad��� için, VAR modeli istikrar ko�ullar�n� 
sa�lamaktad�r. 
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EK.4. E�BÜTÜNLE�ME MODEL� 

 

 
Date: 06/21/11   Time: 12:48   
Sample (adjusted): 1990 2010   
Included observations: 21 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: LIST LY LNUF LVY    
Exogenous series: DUMKRIZ    
Warning: Critical values assume no exogenous series  
Lags interval (in first differences): 1 to 1  
     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.774420  58.69854  47.85613  0.0035 
At most 1  0.573380  27.42784  29.79707  0.0916 
At most 2  0.353352  9.538772  15.49471  0.3179 
At most 3  0.018108  0.383747  3.841466  0.5356 

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.774420  31.27069  27.58434  0.0160 
At most 1  0.573380  17.88907  21.13162  0.1340 
At most 2  0.353352  9.155024  14.26460  0.2735 
At most 3  0.018108  0.383747  3.841466  0.5356 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

    

 
 
 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LIST LY LNUF LVY  
-29.44261 -7.212313  44.19742 -13.75313  
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-0.344616  6.877070  3.043650  15.96468  
-2.861580 -27.99256  89.26788  7.249013  
 16.93751  4.463740  34.57949  5.187807  

     
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

D(LIST)  0.013922  0.006478 -0.012188  0.002075 
D(LY)  0.015616 -0.002788  0.012219 -0.000631 
D(LNUF) -1.74E-05  0.000106 -7.82E-05 -2.43E-05 
D(LVY)  0.030293 -0.063402  0.011236 -0.002583 

     
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  274.4708  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
LIST LY LNUF LVY  
 1.000000 -0.244962  1.501138  0.467117  
  (0.13750)  (0.49755)  (0.08983)  
     
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(LIST) -0.409908    
  (0.22085)    
D(LY) -0.459773    
  (0.18100)    
D(LNUF)  0.000512    
  (0.00207)    
D(LVY) -0.891897    
  (0.70398)    
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EK.5. ETK� TEPK� ANAL�Z� 
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