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GİRİŞ 
 

Toplulukların birlikte yaşama gereksinimleri belirli ihtiyaçlardan dolayı kaynaklanmaktadır. Bu 

ihtiyaçlar en genel çerçevede iç ve dış güvenlik ile barınma ve beslenme ihtiyaçlarıdır. 

Toplulukların birlikte yaşama gereklilikleri zaman içerisinde devlet kavramını oluşturmuş ve en 

temel ihtiyaçların belirli bir organizasyon çerçevesinde yürütülmesi devlet örgütünün altında 

gerçekleştirilmiştir. Devletin varlığını sürdürebilmesi için en azından iç ve dış güvenliğin 

sağlanması, adalet sisteminin tesis edilmesi gerekmektedir. Saf kamusal ihtiyaçlar olarak 

adlandırılabilecek bu tür ihtiyaçlar, adeta kamu kesimini yaratan temel unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüzde de devletin bu tür görevleri, ülkede hâkim devlet anlayışı ne olursa 

olsun, kabul olunmaktadır. 

Devlet yönetiminde, başlangıçtan beri sağlık, savunma ve adalet gibi temel görevlerin yerine 

getirilebilmesi için birtakım gelirlere ihtiyaç duyulmuştur. Devletler faaliyetlerini yürütebilmek 

için ihtiyaç duyduğu gelirleri çeşitli şekillerde sağlayabilmektedir. Daha önceleri mal ve hizmet 

şeklinde ayni olarak tahsil edilen mali yükümlülükler, yerini günümüzde nakdi olarak tahsil 

edilen kamu gelirlerine bırakmıştır. Nakdi gelirlerin başlıca kaynaklarını ise bir yandan devletin 

vergileme yetkisi dolayısıyla zora dayanarak aldığı vergiler, şerefiyeler, resimler, harçlar vb. 

kaynaklar, diğer yandan da özel iktisadi faaliyetler, borçlanma ve emisyon gibi yollardan 

sağlanan gelirler oluşturmaktadır.  

Vergiler devletlerin yerine getirdiği asli fonksiyonların finansmanı amacıyla topladığı gelirlerin 

başında gelmektedir.  Zorlamaya dayalı ve karşılıksız alınan vergilerin, ekonomik hayata etkileri 

her zaman tartışma konusu olmuştur. Bir ülkede hangi vergi politikalarının uygulanacağı kararı, 

o ülkenin mali idaresin gücü ve örgütlenme biçimi ile devletin gelişmişlik düzeyi tarafından 

belirlenmektedir.  

Rasyonel bir vergi politikasının hangi fonksiyonları içermesi gerektiği hususundaki görüşler iki 

ana başlık altında gruplanmaktadır. Mali (fiskal) fonksiyon olarak isimlendirilen birinci görüşe 

göre, vergi politikasının amacı sadece kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli olan parasal 

araçları sağlamaktır. İkinci görüş, mali olmayan (ekstra fiskal) fonksiyonlara vurgu yapmakta, 

vergi politikasının, cari açığı azaltmak, enflasyonu düşürmek, işsizliği azaltmak gibi iktisadi ve 

yaşlıları ve dar gelirlileri korumak gibi sosyal amaçları da izlemesi gerektiğini savunmaktadır.  

Çalışmamızda, iyi bir vergi sisteminin sahip olması gereken özelliklerden birisi olan vergilerin 

iktisadi etkinliği bozmaması gerekliliğinden hareketle vergileme ve iktisadi etkinlik konusu ele 

alınacaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, genel bir kavramsal çerçeve oluşturmak adına kamu 

gelirleri tanımlanarak sınıflandırılacak, iyi bir vergi sisteminin özelliklerine değinilecek, etkinlik 

kaybının tanımı ve çeşitleri ile optimal vergilendirme kavramlarının tanımları yapılacaktır. İkinci 

bölümde, tüketiciler tarafından yüklenen vergiler çerçevesinde gelir ve ikame etkilerine ve 

etkinlik kaybının ölçülmesi hususuna değinilecektir. Üçüncü bölümde, üreticiler tarafından 

yüklenilen vergiler ele alınacak, dördüncü bölümde tasarrufların vergilendirilmesi, 

vergilendirme sonrasında oluşan gelir ve ikame etkileri çerçevesinde ele alınacaktır. Çalışmanın 

beşinci bölümünde, emek gelirlerinin vergilendirilmesi gelir ve ikame etkileri ile 

değerlendirilecek, vergileme ile emek arzı arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır.  
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

Vergileme ve iktisadi etkinlik analizine geçmeden önce çalışmanın bu bölümünde konu ile ilgili 

kavramsal çerçevenin oluşturulması amacıyla öncelikle kamu gelirinin tanımı ile çeşitlerine 

değinilecek, iyi bir vergi sisteminin sahip olması gereken özelliklerin sınıflandırması yapılacak, 

etkinlik kaybının genel itibariyle tanımlaması yapılarak optimal vergileme analizi ele alınacaktır. 

 

1.1. Kamu Gelirleri 
 

Devlet, faaliyetlerini yürütebilmek için hem üretim faktörlerine sahip olmak hem de piyasada 

üretilen mal ve hizmetleri elde etmek zorundadır. Bu da ancak devletin söz konusu faktör, mal 

ve hizmetlerin piyasa bedellerini, yani bunların fiyatlarını ödemesi ile mümkün olabilir. 

Devletin, fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu faktörlerin, mal ve 

hizmetlerin bedellerini ödeyebilmesi için belirli gelir kaynaklarına sahip olması gerekmektedir. 

Bunun için özel ekonomiden bir takım kaynakların kamu ekonomisine aktarılması zorunluluğu 

ortaya çıkar. Devletin kamu ihtiyaçlarından doğan harcamalarını karşılamak için anayasal 

sınırlar içerisinde başvurduğu ve değerlendirdiği çeşitli kaynaklardan elde ettiği gelirlerin tümü 

“kamu gelirleri” olarak adlandırılmaktadır. 

Devletin çok değişik adlar taşıyan gelirlerinden bir bölümünü, egemenlik ve yaptırım gücüne 

dayanarak elde ettiği gelirler oluşturur. Ancak devlet egemenlik gücünü kullanmaksızın kişilerin 

elde ettiği gelirlere benzer, tamamen gönüllü nitelikte gelirler de elde eder. Bazı gelir 

kalemlerinde ise hem bir ölçüde egemenlikten doğan zorlayıcılık hem de özel kesim gelirlerine 

özgü nitelikler bulunur. 

Devletin harcamalarını finanse etmek amacıyla topladıkları gelirleri başlıklar itibariyle şu 

şekilde sıralanabilir: 

- Vergiler 

- Vergi benzeri gelirler(harçlar, resimler, şerefiye) 

- Parafiskal gelirler 

- Para basma(emisyon) ve borçlanma 

- Vergi dışı gelirler(bağış ve yardımlar, emlak ve teşebbüs gelirleri, para ve vergi cezaları) 

- Mal ve hizmet satış gelirleri 

- Yatırımlardan sağlanan gelirler 

 

1.2. İyi Bir Vergi Sisteminin Özellikleri 
 

Toplumların kabul edilmiş hedeflere ulaşmak istemelerine bağlı olarak, vergi sisteminin 

taşıması gereken nitelikler, vergileme ilkeleri olarak bilinmektedir. Adam Smith tarafından 

adalet, öngörülebilirlik, uygunluk ve iktisadilik olarak sayılan vergileme ilkeleri süreç içerisinde  
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başka iktisatçı ve maliyeciler tarafından verimlilik, esneklik, şeffaflık, basitlik gibi yeni ilkeler 

eklenerek genişletilmiştir.  

Vergileme ilkeleri, iyi bir vergi sisteminde bulunması gereken özellikler olarak da anlaşılabilir. 

Buradan hareketle iyi bir vergi sisteminde bulunması gereken özellikler aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir. 

- Vergi sistemi ekonomik etkinliği bozmamalıdır. Vergilerin bireylerin ekonomik 

faaliyetleri üzerinde bozucu etkileri bulunmaktadır ve bu bozucu etkiler gözönünde 

tutulmalıdır. 

- Vergi sistemi basit ve idari maliyetleri düşük olmalıdır. Yönetsel maliyetleri düşük olan 

vergi sistemi tercih edilmelidir. 

- Vergi sistemi esnek olmalıdır. Vergi sistemi değişen ekonomik koşullar kolay uyum 

sağlayabilmeli, her türlü faaliyet kavrayıcı nitelikte olmalıdır. 

- Vergi sistemi şeffaf olmalıdır. Vergi sistemi içinde kimin ne kadar vergi ödediği net bir 

şekilde belirli olmalıdır. Vergi sistemi şeffaf olmazsa vergilerin adil olup olmadığı tespiti 

güçleşir. 

- Vergi sistemi adil olmalıdır. Bireyler genellikle vergi sisteminin adil olması hususu 

üzerinde durur. Vergi sisteminin adil olmaması yönünde bir değerlendirme varsa beyan 

usulü iyi çalışmaz, vergiden kaçınma yolları aranır ve kayıtdışı faaliyetler artar. 

 

1.3. Etkinlik Kaybı 
 

Etkinlik kaybının temel nedenlerinden biri, verginin tüketilmek istenen mal sepetinde arzu 

edilmeyen bir değişiklik yaratmasıdır. Örneğin, bir mal üzerine vergi konulması halinde 

genellikle hem üretim hem de tüketim tercihi vergisiz mallara doğru kayar. Dolayısıyla üzerinde 

vergi bulunan malın üretimi ve tüketimi azalır. Bu azalma, ileride detaylı olarak açıklanacağı 

üzere, hem alım gücünün düşmesinden hem de vergilendirilmiş malın ikame edilmesi 

isteğinden kaynaklanır. Sonuç olarak, vergiler genellikle tüketici tercihlerini etkileyerek refah 

kaybına ve etkinlik maliyetlerine yol açar.   

Ek olarak, etkinlik kaybının saptanması tek başına yeterli değildir. Bu kaybın büyüklüğünün de 

belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Zira vergi gelirlerini aynı oranda artıracak iki farklı 

vergi arasında tercih yapılması gerektiğinde daha az etkinlik kaybı yaratacak vergi seçilecektir. 

Öte yandan uygulamada, daha fazla etkinlik kaybı yaratan verginin tercih edilmesi söz konusu 

olabilmektedir. Zira bir verginin etkinliğinin yanında sosyal veya siyasi tercihlere yakınlığı da 

önemli rol oynamaktadır. Ayrıca yüksek etkinlik kaybı yaratmasına rağmen daha adil veya daha 

az maliyetli bir vergi vatandaşlarca kabul görebilir. 

Etkinlik kaybına başka bir açıdan da yaklaşmak mümkündür. Şöyle ki vergi ile bireylerin mal 

demeti ve bireyler arasındaki fayda dağılımında etkiler ortaya çıkar. Vergi öncesi mal demeti ve 

fayda düzeyindeyken, mal demetini değiştirip bu yeni demeti bireyler arasında dağıtmak 

suretiyle bazı bireylerin daha yüksek bir fayda seviyesine çıkması sağlanabiliyorsa (diğerleri 

kötüleşmeden) vergide etkinlik kaybından söz edebiliriz. 
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Şekil 1- Etkinlik Kaybının Telafi Edilmiş Talep Eğrisi Yardımıyla Gösterimi 

Yukarıdaki şekilde, bir mala ilişkin arz (marjinal maliyet) ve talep (marjinal fayda) eğrileri yer 

almaktadır. Bu talep eğrisi esas itibariyle "telafi edilmiş talep eğrisi" olup, normal talep 

eğrisinden farklılık arz etmektedir. Normal bir talep eğrisi söz konusu olduğunda, bireylerin 

faydası eğri boyunca değişiklik gösterir. Yani tüketicinin faydası normal talep eğrisinde sabit 

değildir. Normal talep eğrisinde, fiyat düştükçe tüketicinin talebinin nasıl arttığı gösterilir ve 

aşağıya doğru kayıldıkça tüketicinin faydası artar. Oysa ki amaç etkinlik kaybını ölçmek 

olduğunda, tüketicinin faydasını sabit tutmak gerekmektedir. Tüketicinin faydasını sabit 

tutabilmek için fiyat düşüşüyle birlikte tüketicinin gelirinin bu düşüşü telafi edecek kadar 

kısmının alınması gereklidir. Gelirdeki bu azalma, tüketicinin daha az talep etmesine yol 

açmaktadır. Dolayısıyla gelirdeki azalmaya oluşturulan bu yeni telafi edilmiş talep eğrisi, normal 

talep eğrisinden daha diktir ve bu eğri boyunca tüketicinin faydası sabittir.    

Verginin olmadığı durumda 110 br. mal üretilirken/tüketilirken, mal üzerine 4 $ vergi salınması 

sonucunda üretilen/tüketilen miktar 100 br. olmaktadır. Bu noktada sorulması gereken soru 

101. birimin üretilmemesinin/tüketilmemesinin niçin etkinlik kaybı yarattığıdır? Çünkü 101. 

birim mal için marjinal fayda hala marjinal maliyetin üzerindedir. Tüketici hala yaklaşık 20 $ 

ödemeye razı iken, üretici ise hala yaklaşık 16 $ karşılığında malı üretmeye razıdır. Yani 

toplumun yaklaşık 4 $ tutarında bir kazancı vardır. Bu durum 110 birime kadar azalan şekilde 

devam etmektedir. Dolayısıyla 110 birime kadar üretilmeyen her bir birim ürün toplum için 

kayıp anlamına gelmektedir. Bu durum şekilde taralı alan ile gösterilmiştir.  

Laurence S. Seidman, Public Finance isimli kitabında bu taralı alanı esprili bir biçimde 

İngilizce'de kötü kelimesinin karşılığı olan BAD şeklinde isimlendirmiştir. BAD üçgeninin alanı 

(20 $) etkinlik kaybını (aşırı yük) göstermektedir.  

Bu noktada "aşırı yük" kavramına değinmek faydalı olacaktır. Zira pek çok kaynakta "etkinlik 

kaybı" yerine bu kavramın kullanıldığı da görülmektedir. Tekrar yukarıdaki şekle dönecek 
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olursak, vergi hasılatının yani doğrudan vergi yükünün (4*100 =) 400 $ olduğu görülmektedir. 

Ancak toplam vergi yükü bununla sınırlı kalmamaktadır. Alternatif maliyete benzer bir biçimde, 

vergi dolayısıyla BAD üçgeninin alanı olan (1/2*4*10=) 20 $ tutarında bir aşırı yük de ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü vergi, optimal durumdan uzaklaşılmasına neden olmuştur. Sonuç olarak, 

vergi ile birlikte toplumun karşılaştığı toplam yük 420 $ seviyesine çıkmaktadır. Şekilde 

gösterilmemekle birlikte, verginin iki kat artırılması, yani 8 $ olması halinde üretilen/tüketilen 

miktar 90 br. olacak idi. Bu durumda BAD üçgeninin alanı hesaplandığında, etkinlik kaybının 

(1/2*8*20=) 80 $ olduğu görülmektedir. Yani etkinlik kaybı 4 kat artmaktadır. Buradan şu 

sonuç çıkarılabilir: Etkinlik kaybı verginin karesiyle orantılıdır. Yani vergi 2 kat artarsa etkinlik 

kaybı 4 kat artar. 

Şekle tekrar dönüp D ve S eğrilerinin daha dik (daha az esnek) olduğunu varsayıldığında ise 

belirli bir vergi tutarında, BAD olarak gösterilen etkinlik kaybı üçgeninin alanının daha küçük 

olduğu görülmektedir. Buradan çıkartabileceğimiz sonuç ise şudur: Arz ve talebin esnekliği 

azaldıkça etkinlik kaybı azalır (İkame etkisinin büyüklüğü talebin esnekliğine bağlıdır). 

Bu konunun matematiksel olarak gösterimini aşağıdaki şekilde yapmak mümkündür1: 

Talep esnekliği = e = %∆Q/ %∆P = (∆Q/Q) / (∆P/P) 

∆Q = eQ∆P/P 

∆P=T ise ∆Q = eQT/P =eQt  

A(BAD) = L = ½T ∆Q = ½TeQt = ½(T/P)eQtP = ½t2eQP  

 

1.4. Optimal Vergileme 
 

Vergilemede, talep esnekliği düşük malları daha yüksek vergi oranına,  talep esnekliği yüksek 

malları ise düşük vergi oranına tabi tutarak esnekliği arttırmak mümkündür. Buna “Ramsey 

Kuralı” denir. Ancak bazı sakıncaları vardır: 

- Malların esnekliğini belirlemek zordur. 

- Üreticiler kendi ürettikleri mallar üzerindeki vergi oranlarını düşürmek için siyasilere baskı 

yaparlar. 

- Uyum maliyetlerini ve idarenin yönetim maliyetlerini arttırır. 

- Eşitlik sorunları yaratır. Zira zorunlu malların esnekliği düşük, lüks malların esnekliği yüksektir. 

 

                                                           
1
 Burada arz eğrisinin yatay olduğu farz edilmiştir. Arz eğrisinin pozitif eğimli olması durumunda talebin 

esnekliğine arzın esnekliğini de eklemek gerekmektedir. Bu durumda formül karmaşık bir hal almaktadır. 
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2. TÜKETİCİLER TARAFINDAN YÜKLENİLEN VERGİLER 
 

Vergilerin etkinliğine yönelik analize, öncelikle tüm vergi yükünün tüketicilerin üzerinde kaldığı 

varsayımı ile başlıyoruz.  

Aşağıdaki şekilde, geliri sabit olan ve iki mal arasında (soda ve bira) tercih yapmak durumunda 

olan bir bireyin durumu yer almaktadır.  Bireyin satın alabileceği bira ve soda 

kombinasyonlarını gösteren bütçe kısıtı SB doğrusu ile gösterilmektedir. Eğer birey tüm 

parasını soda için harcarsa, satın alabileceği soda miktarı S kadar; eğer birey tüm parasını bira 

için harcarsa satın alabileceği bira miktarı ise B kadar olmaktadır. 

Vergi yükünün tüketici üzerinde kaldığı varsayımı altında, hükümetin birayı vergilendirmesi ne 

gibi etkiler yaratır? Öncelikle belirtmek gerekir ki vergi salınmasıyla birlikte tüketicinin karşı 

karşıya olduğu fiyat vergi kadar artmaktadır. Bunun olabilmesi için malın arz esnekliğinin 

sonsuz olması yani arz eğrisinin yatay olması gerekmektedir. Bu durumda marjinal maliyet, 

üretim miktarı arttıkça sabit kalmaktadır. Üretici fazlası (hasılat ve toplam değişken maliyet 

arasındaki fark) ise yoktur. 

 

Şekil 2- Bir Mal Üzerine Vergi Konulmasının Ardından Denge Noktası 

Şekilde, bira üzerine salınan vergi dolayısıyla bütçe kısıtının SB' halini aldığı görülmektedir. 

Bireyin tüm gelirini sodaya tahsis etmesi halinde satın alabileceği soda miktarı önceki durumda 

olduğu gibi S kadardır. Ancak biranın fiyatının artması dolayısıyla satın alabileceği bira miktarı 

yeni durumda B' kadar olmuştur.  

Vergi öncesi durumda birey, bütçe doğrusu ile farksızlık eğrisinin birbirine teğet olduğu E 

noktasında dengeye gelmiştir. Vergi sonrası durumda ise denge noktası E* halini almıştır. 
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Dikkat edilirse bu yeni durumda birey aynı miktarda soda tüketirken öncekine nazaran daha az 

bira tüketmektedir.   

 

2.1. Gelir ve İkame Etkileri 
 

Bira üzerine getirilen vergi dolayısıyla bireylerin bira tüketiminin azalmasının altında 2 farklı 

etki yatmaktadır. Birincisi, vergi bireyin gelirinin bir kısmının hazineye aktarılması demektir. 

Dolayısıyla bireyin alım gücü vergi dolayısıyla düşmektedir yani harcayabileceği net geliri 

azalmaktadır. Doğal olarak, bireyin net gelirinin azalması daha az harcayabilmesi anlamına 

gelmektedir. İşte, bireyin net gelirinin azalması dolayısıyla vergilendirilmiş maldan daha az 

tüketmesine gelir etkisi denilmektedir.  İkinci olarak ise bira üzerine salınan bir vergi birayı 

diğer mallara nazaran daha pahalı hale getirmektedir. Bir malın nispi olarak pahalılaşması, 

tüketicileri bu mala ikame edebilecekleri başka mallar aramaya iter. Vergilendirilmiş olan malın 

nispi fiyatının artışı dolayısıyla tüketiminde ortaya çıkan azalma ise İkame etkisi olarak 

adlandırılır. 

Aşağıdaki şekilde, E noktasından E* noktasına geçiş (vergilendirme dolayısıyla bira tüketiminin 

azalması), gelir ve ikame etkileri açısından analiz edilmektedir. Burada ilk olarak sorulması 

gereken soru, nispi fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmaksızın, daha düşük bir farksızlık 

eğrisine geçişe yol açacak şekilde bireyin bir kısım gelirinin elinden alınması halinde bira 

tüketiminin ne kadar azalacağıdır. Bu değişiklik orjinal bütçe doğrusu olan SB doğrusundan ona 

paralel ve I' farksızlık eğrisine Ê noktasında teğet ŜB� bütçe doğrusuna geçişle gösterilmektedir. 

E noktasından Ê noktasına geçişteki bira tüketimi azalması gelir etkisini göstermektedir. 

Ê noktasından E* noktasına geçişteki bira tüketimi azalması ise İkame etkisidir. Bu, bira 

tüketimindeki azalmanın sadece nispi fiyat değişiklikleri dolayısıyla olan kısmını ifade eder. 

 

Şekil 3- Bira Tüketiminin Vergilendirilmesinde Gelir ve İkame Etkileri 
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Bu örnekte hem gelir etkisi hem de ikame etkisi aynı yönde etki göstermekte, E noktasından Ê 

ve E* noktalarına geçişte bira tüketimi sürekli olarak azalmaktadır.  

Özetle,  

*Gelir etkisinin analizinde nispi fiyatlar sabit kalır. 

*İkame etkisinde ise mallar arasındaki nispi fiyatlar etki gösterir. 

*İkame etkisinde kişinin faydası değişmez çünkü aynı farksızlık eğrisi üzerinde hareket eder.  

 

2.2. İkame Etkisinin Büyüklüğü 
 

İkame etkisinin büyüklüğü mallar arası ikamenin kolaylığına bağlıdır. Bu ise farksızlık eğrisinin 

şekliyle ilişkilidir. Farksızlık eğrileri düzleştikçe, mallar arasında ikame kolaylaşır ve ikame etkisi 

artar. Farksızlık eğrileri, aşağıdaki şekilde gösterilen gibi köşeliyse, iki mal arasında ikame 

olanaksızdır. Dolayısıyla ikame etkisi yoktur. Bu da etkinlik kaybı olmadığı anlamına 

gelmektedir. 

 

Şekil 4- İkame Etkisinin Olmadığı Durum 
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2.3. Etkinlik Kaybının Ölçülmesi 
 

Vergilerin temel amacı, bireylerin satın alma gücünün bir kısmını devlete aktarmaktır. 

Dolayısıyla, vergiler bireylerin tüketimlerinin kısılmasına neden olmaktadırlar. Etkin bir vergi 

sisteminde, bireylerin refahında ortaya çıkan azalma, her bir birim vergi hasılatı için minimum 

olmalıdır. 

Götürü vergiler, bireyin ne yaptığından bağımsız olarak alınan, yani bireyin tercihinin 

vergilendirmeye etki etmediği vergilerdir. Bu çeşit vergiler, aşağıdaki şekilden de görülebileceği 

üzere, bütçe doğrusunu paralel bir biçimde kaydırırlar. Vergi, tüketici tercihlerini değiştirdikçe 

etkinlik maliyeti yaratır. Götürü vergi, göreceli fiyatları değiştirmediği için tüketici tercihlerini 

değiştirmez. 

 

 

Şekil 5- Götürü Vergi 

Şekilde, bira harcaması yatay eksende, diğer tüm ürünler için harcamalar ise dikey eksende 

gösterilmektedir. Götürü vergi ile YB şeklindeki bütçe doğrusu Y'B' halini almıştır. YY' ise götürü 

vergi tutarını vermektedir. 

Etkinlik maliyetinin ölçümünde kendimize sormamız gereken soru şudur: Belirli bir vergi hasılatı 

elde edebilmek için bira üzerine (mal üzerine) vergi konulduğu durum ile götürü vergi 

uygulandığı durum karşılaştırıldığında, bireylerin refahında ne kadar kötüleşme olmaktadır? 

Mal üzerine konulan vergi dolayısıyla ortaya çıkan refah kaybı ile götürü vergileme dolayısıyla 

oluşan refah kaybı arasındaki fark etkinlik maliyetidir. Benzer şekilde, bireylerin refahında aynı 

etkiyi yaratmak koşuluyla, götürü vergilendirme ile mal vergilendirmesi arasındaki hasılat farkı 

da bizlere etkinlik maliyetini vermektedir. Yani bireyin faydası sabitken, mal üzerine konulan 
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verginin hasılatı ile götürü verginin hasılatı arasındaki fark “etkinlik maliyeti”dir (deadweight 

loss).  

Aşağıdaki şekilde, mal (bira) üzerine konulan vergi ile götürü vergi kıyaslanmaktadır: 

 

Şekil 6- Farksızlık Eğrileri Yardımıyla Etkinlik Maliyetinin Ölçülmesi 

Şekilden görüldüğü üzere, bira üzerine konulan vergi ile birlikte bütçe doğrusu YB halinden YB' 

haline geçmektedir. Vergi ile elde edilen hasılat ise vergi öncesi ve sonrası bütçe doğruları 

arasındaki dikey mesafe ile gösterilmektedir.  

Götürü vergilendirme sonucunda ise bütçe doğrusu Y'B� halini almakta ve denge Ê noktasında 

oluşmaktadır. Şekilden çıkan sonucu şöyle özetleyebiliriz:  

-Götürü Verginin Hasılatı: ÂÊ 

-Mal Vergisinin Hasılatı: AE* 

-Etkinlik Kaybı: E*F 

-AF = ÂÊ 

-Ê ve E* aynı farksızlık eğrisi üzerinde olması, götürü verginin mal vergisiyle aynı faydayı 

sağladığını ancak daha fazla hasılat getirdiğini göstermektedir. 



11 
 

 

Şekil 7- Etkinlik Kaybının Olmadığı Durum 

Etkinlik kaybının büyüklüğü ikame etkisine bağlıdır. Bu nedenle yukarıdaki şekilde etkinlik kaybı 

yoktur.  

3. ÜRETİCİLER TARAFINDAN YÜKLENEN VERGİLER 
 

Bu noktaya kadar, bir verginin tüketim üzerindeki bozucu etkilerine değinildi. Varsayım, arz 

eğrisinin yatay olduğu, dolayısıyla tüm yükün tüketiciler üzerinde kaldığıydı. 

Ancak en azından kısa dönemde, çoğu arz eğrisi yukarı eğimlidir. Bu, vergi yükünün bir kısmının 

üretici üzerinde kaldığı anlamına gelmektedir.  

Bilindiği üzere, arz eğrisinde her noktada fiyat marjinal maliyete eşittir( P = MC). Arz eğrisi 

aşağıdaki şekildeki gibi yukarı eğimliyse üretimle birlikte marjinal maliyetin de arttığı 

söylenebilir. Arz eğrisiyle fiyat arasındaki alan üretici fazlasını verir ve bu hasılat ile toplam 

değişken maliyet arasındaki farktır. 
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Şekil 8- Üreticiler Tarafından Verginin Yüklenilmesi 

Yukarıdaki şekilde, vergi yokken üreticinin karı DBC kadardır. Götürü vergi uygulanılması ve 

fiyatta değişiklik olmaması halinde vergi hasılatı EGBC olur, üretici EGD kadar kar elde ederdi. 

KDV gibi fiyata etki eden bir vergi getirildiğinde ise vergi hasılatı CHGE kadar olmakta ve taralı 

alan kaybedilmektedir. Açıkça görülmektedir ki arz eğrisinin elastikiyeti azaldıkça etkinlik 

artmaktadır.  

Benzer bir analizi, üretimde kullanılan girdilerin vergilendirilmesi için de yapabiliriz. Örneğin 

otomobil endüstrisinde kullanılan çelik üzerine vergi getirilmiş olsun. Eğer firmaların karlılığı 

aynı iken götürü vergilendirme ile daha fazla vergi hasılatı toplanabiliyorsa, aradaki fark etkinlik 

kaybını göstermektedir. Etkinlik kaybının büyüklüğü, firmaların hammaddeyi ikame edip 

edememesine bağlıdır. Eğer firmalar kısmen de olsa çeliği başka hammaddeler ile ikame 

edemiyorlarsa, vergilendirmenin etkisi ürün üzerine konulandan farklı olmayacaktır. 

Hammadde girişinde bir değişiklik olmayacağı için bozucu etkiden veya etkinlik kaybından söz 

etmek mümkün olmayacaktır.  
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4. HEM ÜRETİCİLER HEM DE TÜKETİCİLERCE YÜKLENİLEN 

VERGİLER 
 

Buraya kadar yapılan açıklamalar çerçevesinde, analizimizi vergi yükünün hem üreticiler hem 

de tüketiciler üzerinde kalması durumuna taşıyabiliriz. Bu durum aşağıdaki şekilde 

görülmektedir: 

 

Şekil 9- Vergi Yükünün Kısmen Tüketiciler Kısmen de Üreticiler Tarafından Yüklenilmesi 

Yukarıdaki şekilde, arz ve talep eğrilerinin yanı sıra telafi edilmiş talep eğrisine de yer 

verilmiştir. Başlangıçta denge Q miktarına ve p fiyatına denk gelen E noktasında oluşmuştur. 

Vergi ile birlikte miktarda Q* düzeyine kayma olmuştur. Bu değişiklik önceki analizlerde de 

olduğu gibi iki kısma ayrılabilir. Q miktarından Ô miktarına geçiş gelir etkisini, bu noktadan Q* 

miktarına geçiş ise ikame etkisini yansıtmaktadır. 

Bu durumda tüketicilerin etkinlik kaybı ABD üçgeni ile üreticilerin etkinlik kaybı ise BCE üçgeni 

ile gösterilmektedir. Toplam etkinlik kaybı ise doğal olarak taralı alanların toplamı şeklinde 

gösterilmektedir. 

Öte yandan belirtilmesi gereken önemli bir husus, talep eğrisinin gelirdeki ufak değişikliklere 

duyarsız olması halinde telafi edilmiş talep eğrisi ile talep eğrisi çakışacağıdır. Bu durumda 

toplam etkinlik kaybı ACE kadar olacaktır. 
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5. TASARRUFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 
 

Hangi amaçla ve hangi ilkelere uyularak konursa konsun vergi, mükelleflerin iktisadi 

davranışları üzerinde çeşitli etkilerde bulunmaktadır. Bu etkiler her verginin niteliğine bağlı 

olarak birbirinden değişik şekillerde olabilir. İster kişilerin sahip oldukları iktisadi kaynakları 

azaltma biçiminde, isterse vergisiz duruma kıyasla kişinin kararlarını değiştirme biçiminde bir 

etki doğursun, kişisel planda her verginin bir etki oluşturduğu şüphesizdir.  

Çalışmamızın bu bölümünde, dönemler itibariyle vergi yükümlülerin elde ettiği gelirlerinden, 

tüketim tercihlerini ayarlamaları ve gelirlerinin bir bölümünü tasarrufa yönlendirmeleri 

durumunda, elde edecekleri tasarruf gelirlerinin vergilendirilmesinin, yükümlüleri ne şekilde 

etkileyeceği konusu değerlendirilecektir.  

 

5.1. Tasarruf Kavramı 
 

Gelirin harcanmayan kısmı tasarruf olarak tanımlanmaktadır. Ancak iktisadi anlamda gelirin her 

harcanmayan kısmi tasarruf olarak değerlendirilmemektedir. Gelirin harcanmayan kısmının 

tasarruf olarak değerlendirilebilmesi için harcanmayan kısmın mali piyasalara da aktarılması 

gerekmektedir.  

Tasarrufların oluşması çeşitli saiklere bağlıdır. Örneğin Klasik ve Neo-Klasik İktisatçılar bir 

ekonomide tasarruf=yatırım eşitliğinin sermaye piyasası kanalıyla ve faiz oranlarındaki 

değişmelerle otomatik olarak sağlanacağı tezini savunmuşlardır. Çünkü onlara göre tasarruf 

arzı faizin bir fonksiyonudur. Keynes’e göre ise tasarruflar gelirin bir fonksiyonudur, gelir 

arttıkça tasarruf eğilimi yükselir veya gelir azaldıkça gelir azaldıkça tasarruf eğilimi azalır. 

Friedman’ın sürekli gelir hipotezine göre ise kişi harcarken veya tasarruf ederken uzun 

dönemde elde edeceği geliri düşünür. Harcama ve dolayısıyla tasarruf kişinin geçmişte elde 

ettiği gelirler veya gelecekte elde etmeyi beklediği gelirlere dayanır. Ando ve Modigliani’nin 

yaşam çemberi hipotezinde ise kişiler yaşamlarının belirli dönemlerinde çalışıp gelir elde edip 

tasarruf ederler ve bu gelirlerini çalışmadıkları dönemde harcarlar.    

 

5.2. Verginin Tasarruf – Tüketim Kararları Üzerindeki Etkisi 
 

Gerek tüketim üzerine konulan vergiler, gerekse gelir üzerinden alınan vergiler, yükümlülerin 

kullanılabilir gelirlerini azaltacağından, vergi yükümlüleri tüketim ve tasarruf düzeylerini vergi 

sonrası duruma göre belirlemektedirler. Bu durum yüksek gelir dilimlerindeki vergi 

yükümlülerinin tasarruflarını azaltmasına, buna karşılık düşük gelir dilimlerindeki yükümlülerin 

tüketimlerini kısmalarına neden olmaktadır. Kişisel planda tüketimle tasarrufun ne ölçüde 

azalacağını belirleyen unsur marjinal bireyin tüketim eğilimine bağlı olacaktır. Bireyin marjinal 

tüketim eğiliminin yüksekliği ölçüsünde verginin tüketimi kısıtlayıcı etkisi büyük olacaktır. 
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Konu makro planda ele alındığında, vergi yükünün farklı gelir ve servete sahip kişiler arasında 

nasıl dağıtıldığı hususu önem kazanmaktadır. Bu bağı doğuran temel neden, farklı gelir 

dilimindeki bireylerin marjinal tüketim eğilimlerinin farklı olmasıdır. Bu nedenle bir verginin 

tüketimi kısıtlayıcı etkisini ortaya koyabilmek için verginin hangi gelir gruplarına ne ölçüde 

yüklendiğini ve bu gelir gruplarının marjinal tüketim eğilimlerinin ne olduğunun bilinmesi 

gerekmektedir. 

 

5.3. Verginin Tasarruf – Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisi 
 

Tasarruf ve tüketim fonksiyonlarının vergilendirilmesi, tasarruf hacminin küçülmesine sebep 

olacağından, iktisadi büyüme ve kalkınma üzerinde de etkide bulunmaktadır. Satınalma 

gücünün bir kısmının vergileme yoluyla çekilmesi sonucu geliri azalan bireyler, tüketimleri ile 

birlikte tasarruflarını da azaltmak zorunda kalacaklarından, vergileme, özel kesimin yatırıma 

ayırabileceği fonları azaltacaktır. Tasarruf hacminde oluşacak daralmanın sermaye birikimi ve 

yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisi, iktisadi kalkınmanın hızının öngörülen hedefe ulaşmasını 

etkileyecektir. Bu koşullar altında özel kesimden kendisi için yol gösterici nitelikte belli edilen 

yatırım hacmini gerçekleştiremeyecektir.  

Vergi yolu ile özel kesimden kamu kesimine aktarılan fonların yatırıma tahsis edilmesi halinde 

toplam yatırım hacminde bir azalma meydana gelmeyeceği ileri sürülebilecektir. Ancak 

uygulamada bu tür fonların tamamen olmasa bile kısmen cari harcamalara tahsis 

edilebilecektir. Bu durumda vergi politikalarının ve oranlarının saptanması ile vergi 

kaynaklarının seçilmesinde toplam tasarruf hacmini en az etkileyecek yöntemlerin 

kullanılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan, vergilemenin tüketim ve yatırımda yol açacağı azalmaya bağlı toplam talep 

düşüşü, yatırımların ileride getireceği gelirle ilgili bekleyişleri değiştirecek, yatırımların vergi 

öncesi karlılık umudunu azaltacaktır. 

 

5.4. Tasarruf - Tüketim Dönemi Tercihleri 
 

Bireylerin gelirlerini şimdi veya gelecekte tüketme tercihleri, gelirlerini iki farklı mal arasında 

dağıtma tercihleri ile çok benzer özellikler taşımaktadır. Bireyin bugün yapacağı tüketiminden 1 

TL tasarruf etmesi, bireye gelecekte, r faiz oranı üzerinden, (1+r) ek tüketim imkânı 

sağlayacaktır. Birey gelirinden bir bölümünü tasarruf ettiğinde ve bankaya yatırdığında, dönem 

sonunda anaparası yanında ek olarak geçerli oran üzerinden hesaplanan faiz geliri de elde 

edecektir. Bireyin bugün yapacağı tüketime göre gelecekteki tüketiminin fiyatı = 1 / (1+r) olarak 

hesaplanabilecektir.  

Tasarrufların vergilendirilmesi analizine geçmeden önce, analizin sahip olduğu bazı varsayımları 

belirleme ihtiyacı bulunmaktadır. Analiz çerçevesinde bireyin karşı karşıya bulunduğu 

varsayımlar aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 
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• Bireyin önceden herhangi bir tasarrufu ve herhangi bir borçlanması 

bulunmamaktadır. 

• Birey tüm gelirini iki dönem içinde tüketmektedir. 

• Bugün elde edilen ücret geliri w0 kadardır. 

• Gelecekte elde edilecek ücret geliri w1 kadardır. 

• Birey (1+r)C ile C arasında yer alan bütçe doğrusu ile karşı karşıyadır. 

• Birey gelirinin tamamını bugün tüketmek için kullandığında tüketim düzeyi C 

kadardır.  

• Birey gelirinin tamamını gelecekte kullandığında tüketim düzeyi (1+r)C kadardır. 

• Birey, farksızlık eğrilerini, aynı seviyede fayda sağlayacak şekilde, bugün ve 

gelecekteki tüketim düzeyleri itibariyle ayarlamış durumdadır. 

 

5.4.1. Tasarruf Tercihi Durumu 

 

Bireyin bugün w0 kadar, gelecekte ise w1 kadar ücret geliri elde etmekte olduğu ve herhangi bir 

tasarruf ve borçlanma durumu olmadığı varsayımı altında, bireyin bugün ve gelecekteki gelir ve 

tüketim düzeyleri birleşiminde W noktasında dengede olması gerekmektedir. 

 

Şekil 10- Tasarrufların Vergilendirilmesi-Tasarruf Durumu 

 

Birey bugün elde ettiği w0 kadarlık ücret gelirinin tamamını bugün tüketime yönlendirmek 

yerine, C0 kadar tüketimde bulunarak, tüketim düzeyinden C0-w0 miktarı kadar tasarrufta 

bulunursa, bütçe doğrusuna E noktasında teğet konumda bulunan farksızlık eğrisi üzerinde 
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denge sağlanacak ve bugün yapabileceği tüketim düzeyini azaltarak, gelecekte yapabileceği 

tüketim düzeyini yükseltecektir.  

Bireyin gelecek dönemde daha fazla tüketim imkânına sahip olabilmesi için, bugün elde ettiği 

gelir üzerinden daha fazla tasarruf ve daha az tüketim yapması gerekmektedir. Birey tüketim 

tercihi olarak bugün daha fazla tüketim yapmayı tercih ederse, gelecekte yapabileceği tüketim 

için gerekli olan tasarrufa daha az miktar ayırmış olacaktır. 

 

5.4.2. Borçlanma Tercihi Durumu 

 

Aynı varsayımların geçerli olduğu durumda, bireyin bugün elde ettiği w0 kadar ücret gelirinin 

tamamını tüketmesine ek olarak, sonraki dönemde elde edeceği geliri üzerinden w0-Co kadar 

borçlanmak suretiyle tükettiğinde, bugün yapabileceği tüketim düzeyi w0-C0 kadar yükselerek 

bütçe doğrusuna E noktasında teğet konumda bulunan farksızlık eğrisi üzerinde denge kuracak, 

gelecekte elde edeceği w1 kadarlık ücret gelirinin bir kısmını bugün kullandığından, gelecekte 

yapabileceği tüketim düzeyi azalacaktır. Birey, gelecekteki tüketim imkânını bugüne taşıyarak, 

bugün yapabileceği tüketim miktarını arttırmış, gelecekte yapabileceği tüketim miktarını ise 

azaltmış olur. 

 

Şekil 11- Tasarrufların Vergilendirilmesi-Borçlanma Durumu 

 

5.5. Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesinin Etkileri 
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Bugün elde ettiği gelirin tamamını tüketmek yerine, gelirinin bir kısmını tasarrufa yönlendirerek 

gelir seviyesinin altında tüketim yapmayı tercih eden bir tasarruf sahibi için tasarrufları 

üzerinden sonraki dönemde alacağı faiz gelirlerine vergi konulması, tüketicinin alacağı tüketim-

tasarruf kararlarında etkide bulunacaktır. Bireyin tasarruflarının vergilendirilerek elde edeceği 

faiz gelirinden vergi alınması uygulaması gelir etkisi ve ikame etkisi olarak bilinen etkileri ortaya 

çıkaracaktır.  

 

Şekil 12- Tasarrufların Vergilendirilmesi-Gelir Etkisi ve İkame Etkisi 

 

Birey, herhangi bir tasarruf ve borçlanma durumu olmadığı varsayımı altında, bugün elde ettiği 

w0 kadar ücret gelirinin tamamını bugün tüketime yönlendirmek yerine, C0 kadar tüketimde 

bulunarak, sonraki dönemde kullanabilmek adına C0-w0 miktarı kadar tasarrufta bulunmuş, 

bütçe doğrusu üzerinde yer alan W noktası yerine, tasarrufta bulunmak tercihiyle yine bütçe 

doğrusuna E noktasında teğet konumdaki farksızlık eğrisi üzerinde denge sağlamıştır. Birey 

denge konumunda iken faiz gelirlerine uygulanacak olan verginin bireyin tasarruf ve tüketim 

kararları üzerindeki etkileri aşağıda analiz edilmektedir. 

 

5.5.1. Gelir Etkisi 

 

Bireyin sonraki dönem tüketim düzeyini arttırabilmek adına bugün yapabileceği tüketim 

miktarını azaltarak, sonraki döneme aktardığı tasarruflarından elde edeceği faiz gelirinin 
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vergilendirilmesi durumunda, tüketim imkanları önceki duruma göre daralacağından, bütçe 

doğrusu paralel olarak aşağı kayacaktır. Çünkü tasarruflardan elde edilecek faiz gelirleri üzerine 

vergi uygulanması, bireyi önceki duruma göre yoksullaştırmış olacağından, her iki dönem için 

de tüketim seviyesinin azalmasına neden olacaktır. Gelir etkisi ile birey daha az tüketim ve 

daha fazla tasarrufa yönelecek, bu durumda vergileme sonrasında denge noktası gelir etkisi 

nedeniyle E noktasından Ê noktasına kayacaktır.  

 

5.5.2. İkame Etkisi 

 

Birey gelecek döneme ertelemiş olduğu tüketimi nedeniyle daha düşük getiri almaya 

başladığından, ikame etkisi ile bugün gerçekleşecek tüketim seviyesini arttırmak, gelecek 

dönem için tasarruf yapmaktan vazgeçmek yönünde eğilime sahip olacaktır. Vergileme 

sonrasında, gelir etkisi, ikame etkisi ile dengelenerek bütçe doğrusunun eğimi farklılaşır. Denge 

noktası Ê noktasından E* noktasına kayar. Bu dönemde gerçekleşen tüketim (C0) ve tasarruf 

(C0-w0) seviyeleri değişmemektedir. Gelecek dönemde gerçekleşecek tüketim düzeyi ise önceki 

konumuna göre (C1) azalmaktadır (C1*). Vergileme sonrasında gelir etkisi ve ikame etkisi 

nedeniyle E*F kadar bir etkinlik kaybı oluşmaktadır. 

Gelir etkisi ve ikame etkisi olarak ortaya çıkan etkilerin bugün gerçekleşecek olan tüketim 

seviyesine net etkisi ise belirsizdir. Eğer ikame etkisi yeterince büyük ise tasarrufları azaltıcı 

yönde bir etkide bulunacaktır. İkame etkisi ile gelir etkisi tam olarak aynı olsa ve tasarruflarda 

herhangi bir değişiklik yaratmasa bile ikame etkisi bireyin bugün ve gelecekteki tüketim 

seviyelerini bireyin farksızlık eğrileri boyunca etkileyeceğinden verginin tahrip edici etkisinin 

olmadığını iddia etmek mümkün değildir.  

 

5.6. Faiz Geliri Vergilendirmesinin Etkilerinin Ölçülmesi 
 

Yapılan birçok deneysel çalışmada, faizler üzerinden alınan bir verginin ikame etkisinin gelir 

etkisinden az bir miktar daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla böyle bir vergi 

tasarruflar üzerinde güçlü olmasa da negatif bir etkiye sahiptir. Bu durum bir yandan iyi, bir 

yandan da kötü bir haber olarak değerlendirilebilir. İyi yönü; vergileme sisteminin tasarrufları 

çok fazla azaltmaması, kötü yönü; devletin vergi teşvikleri yolu ile tasarrufa yönlendirmesindeki 

güçlükler olarak belirlenmektedir.  

Vergilemenin gelir etkisi ile ikame etkisi arasındaki net etkinin küçük olması, bu verginin bozucu 

etkilerinin de küçük olduğu anlamına gelmemektedir. Bu durum ikame etkilerinin büyüklüğüne 

bağlıdır. Vergilerin bozucu etkisi, verginin oranının karesi ile artmaktadır. Tasarrufların büyük 

kısmı zenginler tarafından yapıldığından, zenginlerin karşı karşıya oldukları vergi oranları göreli 

olarak daha yüksektir. Bu nedenle, vergilerin doğurduğu etkinlik kaybı ikamenin esnekliği küçük 

olsa bile kayda değer bir şekilde gerçekleşecektir. Bazı iktisatçılar, tasarrufların faiz gelirleri 

üzerinden yapılan vergilemelerin, önemli miktarda etkinlik kaybına neden olacağını iddia 

etmektedir. 
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6. EMEK GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 
 

6.1. Emek Kavramı 
 

Üretim faktörlerinden birisi olan emek, mal veya hizmet üretimi sırasında ortaya konan insan 

kaynağı, üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel katkıları olarak tanımlanabilmektedir. 

Sermaye geliri dışında ve ücret, sosyal güvenlik ödemesi veya bunlara benzer şekillerde elde 

edilen gelir kalemleri sınıflandırmada emek geliri olarak kabul edilmektedir.  

Ekonomide kaynak kullanımını değiştirmek, kaynak hareketliliğini hızlandırmak amacıyla, emek 

gelirlerinin vergilendirilmesi, uygulanan politikalarla bağlantılı olarak, sektörler itibariyle 

farklılaştırılabilmektedir. Ekonominin belirli bölgelerinde insangücü açığı varsa işgücünü o 

yörelere kaydırabilmek bakımından ücret gelirleri o yöreler için daha hafif vergilendirilebildiği 

gibi farklı özel indirimler de uygulanabilir.  

 

6.2. Vergilendirmenin Emek Arzı Üzerindeki Etkisi  
 

Emek gelirlerinin vergilendirilmediği durumda, bireylerin belirli bir miktar gelir getiren iki işten 

daha az çalışmaya gerek göstereni, aynı çalışma süresinde gerçekleştirilen iki işten ise daha 

fazla gelir gerektireni tercih edecekleri yönünde bir belirleme bulunmaktadır. Genellikle daha 

yüksek gelir daha fazla çalışmayı gerektirdiğinden kişiler fazla gelir elde etmekle az çalışmak 

gibi iki zıt amaç arasında belli bir denge kurmaya çalışırlar.  

Emek arzını etkileyen çalışma saati, emeklilik yaşı ve süresi, eğitim süresi ve çeşidi, işe başlama 

yaşı gibi çok sayıda değişken bulunmaktadır. Emek arzını etkileyen değişkenlerin her birisi, 

emek gelirlerinin vergilendirilmesi durumu analiz edilirken kullanıma uygun olmakla birlikte, 

analizimizde çalışma saati esas alınarak gerçekleştirilecektir.  

Emek arzı kararı, birisi bireyin çalışarak elde edeceği geliri kullanarak ulaşabileceği mal ve 

hizmet tüketim miktarı, diğeri boş zaman olmak üzere iki farklı mal arasında tercihte bulunması 

gibi değerlendirilebilir. 
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Şekil 13- Emek Gelirinin Vergilendirilmesi-Gelir Etkisi ve İkame Etkisi 

  

Yatay eksen boş zamanı, dikey eksen ise tüketicinin çalışması karşılığı elde ettiği ücret geliri ile 

tüketimde bulunabileceği mal ve hizmet miktarını ifade etmektedir. Birey, başlangıçta CL bütçe 

doğrusu ile karşı karşıyadır. Vergi öncesi durumda, birey CL bütçe doğrusuna E noktasında 

teğet olan farksızlık eğrisinde faydasını maksimize etmiş ve dengededir. Birey denge 

konumunda iken emek gelirlerine uygulanacak olan verginin bireyin çalışmak suretiyle elde 

edeceği gelirin harcanmasından doğan tüketim miktarı ve boş zaman kararları üzerindeki 

etkileri aşağıda analiz edilmektedir. 

 

6.2.1. Gelir Etkisi 

 

Bireyin elde etmiş olduğu ücret gelirinin vergilendirilmesi sonrasında, bireyin geliri önceki 

duruma göre azalacağından, ilk olarak CL bütçe doğrusu, gelir etkisiyle, paralel olarak aşağı 

kayacak, yeni denge Ê noktasında sağlanacaktır. Birey, emek gelirinin vergilenmesi sonrasında, 

vergi öncesine göre daha az bir ücret geliri ve daha düşük bir tüketim imkânına sahip duruma 

gelmiştir. Birey, gelir etkisiyle, azalan ücret gelirini karşılamak ve önceki yaşam düzeyini 

koruyabilmek amacıyla, daha fazla çalışma daha az boş zaman olarak tercihte bulunacaktır.   

Verginin bireyi daha çok çalışma ve daha az boş zaman tercihine yönlendirmesi, bireyin gelire 

karşı taleplerinin sert olması halinde meydana gelecektir. Bireyin emek gelirinin 

vergilendirilmesi nedeniyle ortaya çıkan gelir etkisi bireyden alınan verginin miktarına, vergi 

yükümlüsünün en az geçim düzeyinde bulunup bulunmamasına ve eski geçim düzeyini 

koruyabilmek için direnip direnmemesine bağlıdır. 
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6.2.2. İkame Etkisi 

 

Bireyin emeği karşılığına elde ettiği gelire karşı olan talepleri esnek olması halinde birey işgücü 

arzını azaltacak ve dinlenmeyi ve boş zamanı çalışmaya tercih edecektir. Bireyin vergilendirme 

sonrasında boş zamanı çalışmaya tercih etmesi durumu emek gelirinin vergilendirilmesinin 

ikame etkisi olarak tanımlanmaktadır.  

İkame etkisi ile vergi sonrasında paralel olarak aşağı kayan bütçe doğrusunun eğimi 

farklılaşacak ve yeni denge E* noktasında sağlanacaktır. Birey, elde etmiş olduğu ücret gelirinin 

vergilendirilmesi sonrasında, ikame etkisiyle, daha az çalışıp daha çok boş zamana yönelecektir.  

Birey, emek gelirinin vergilendirilmesi sonrasında gelir etkisiyle bir taraftan gelirindeki azalmayı 

daha çok çalışarak gidermek isterken, diğer taraftan, ikame etkisiyle, gelir cinsinden karşılığı 

azaldığı için sevimsiz hale gelen çalışmayı daha az tercih etmektedir. Bireyin vergi sonrasında 

daha mı çok daha mı az çalışmak isteyeceğini bu iki etkiden hangisinin güçlü olacağı 

belirleyecektir. Bu hususta da her birey için geçerli tahminde bulunabilmek mümkün 

olmamaktadır. Parayı daha çok seven ya da çalışmaktan daha fazla keyif alan insanlarda gelir 

etkisi belirgin olacak, tersine boş zaman eğilimi daha fazla ya da gelirindeki değişmeye kayıtsız 

kişilerde ikame etkisi daha yoğun ortaya çıkacak ve bu kişiler çalışma süresini azaltacaktır.  

Bireyin ücret gelirinin vergilendirilmesi sonucunda ortaya çıkan gelir ve ikame etkileri birbirinin 

tersi yönünde etkilerde bulunmaktadır. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesi sonrasında ortaya çıkan gelir ve ikame etkileri dengelendiğinde, çalışma 

saatlerinde değişiklik olmamaktadır. Böyle bir durum emek arz eğrisinin esnek olmadığı bir 

durumu ifade etmektedir. 

 

 Şekil 14- Emek Gelirinin Vergilendirilmesi-Tersine Dönen Emek Arz Eğrisi 
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Emek arz eğrisinin göreli olarak inelastik olması, gelir ve ikame etkileri dengelendiğinde, gelir 

vergisinin bozucu etkisi olmadığı anlamına gelmemektedir. Gelir vergisinin bozucu etkileri 

ikame etkisi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Gelir etkisi ikame etkisine göre daha ağır bastığında 

emek arz eğrisi tersine dönen bir şekilde oluşmaktadır. Bu durumda, göreli olarak düşük gelir 

seviyelerinde daha fazla emek arzı gerçekleşmekte, yüksek gelir seviyelerinde ise vergi 

yükünün artması nedeniyle emek arzı azalmaktadır. Emek arz eğrisinin tersine döndüğü 

durumda, gerçekte ikamet etkisi ortaya çıkıncaya kadar vergileme nedeniyle emek arzı 

artmakta, ikamet etkisinden sonra ise verginin etkinlik kaybıyla ilişkisi nedeniyle, verginin 

bozucu etkisi ortaya çıkmaktadır.  

 

6.3. Artan Oranlı Vergileme 
 

Artan oranlı vergileme sisteminin geçerli olduğu durumda, yüksek gelir seviyesindeki bir bireyin 

gelirinin vergilenmesinde, en yüksek tarifenin değiştirilmesi, bireyin çalışma-boş zaman 

tercihinde farklılaşmaya neden olacaktır. Başlangıçta %0, %15 ve %28 olmak üzere üç faklı 

oranlı vergileme sistemi geçerli olduğunu varsaydığımıza, birey üç farklı seviyeli emek arz 

ederek elde edeceği gelir-boş zaman tercihi ile karşı karşıya olacaktır. %0 vergi oranı için FD 

doğrusu, %15 vergi oranı için DC doğrusu ve %28 vergi oranı için CA doğrusu bireyin tercih 

kısıtlarını göstermektedir.  

 

 Şekil 15- Emek Gelirinin Vergilendirilmesi-Artan Oranlı Vergileme 

En yüksek vergi oranının %28’den %36’ya yükseltilmesi durumunda, oran değişikliği, bireyin CA 

doğrusundaki tercihlerini B noktasından itibaren aşağıya doğru değiştirir ve BA doğrusunu BG 

haline getirir. Verginin artan oranlılık derecesinin artması ile bireyin daha önceki gelir-boş 
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zaman tercihi E noktası ile temsil edilirken değişiklik sonrasında E’ noktasına kaymakta, bu 

durumda birey, emek arzını azaltarak boş zaman talebini arttırmaktadır.  

 

6.4. İkincil Emek Arzı İştirakçileri 
 

İki çalışanın olduğu evlerde ikinci işgücünün emek arzı ile ilgili cevabı, ilk işgücünün cevabından 

farklılaşmaktadır. Özellikle de evde bakıma muhtaç küçük çocuk bulunduğunda, bakıcı masrafı, 

ulaşım, günlük mutat harcamalar gibi masraflar çalışma kararını zorlaştırmakta ve çalışmanın 

alternatif maliyetini arttırmaktadır.  

Bu kararın alınmasını zorlaştıran bir diğer unsur da vergisel uygulamalardan 

kaynaklanmaktadır. Artan oranlı vergi oranının ailenin toplam gelirine göre belirlenmesi 

durumunda, kadının işgücüne dâhil olma isteği daha da azalma göstermektedir. Sonuç olarak 

ikincil çalışanlar, vergi oranlarındaki değişikliklere daha fazla duyarlılık göstermektedirler. 

Örneğin, Bayan A’nın $15.000 yıllık kazancı olduğu ve çocuk bakımı için de aile tarafından 

$5.000 harcama yapılması gerektiği durumda, Bayan A’nın yıllık net geliri $10.000 olacaktır. 

Bayan A, ABD Vergi Sistemindeki hanehalkı geliri uygulaması kapsamında eşi ile birlikte vergi 

ödeyeceğinden, eşi yıllık $56.050 üzerinde gelir elde ederse Bayan A’nın tüm geliri üzerinden 

%28 oranında vergileme yapılacaktır. Ancak, Bayan A’nın geliri, yıllık net gelir olarak 

değerlendirildiğinde, gerçekleşen vergileme oranı %42 oranına gelmektedir. Dolayısıyla ikinci iş 

gücünün işe katılım kararını alması daha zor hale gelmektedir. 

 

6.5. Emek Arzında Vergilerin Etkilerinin Ölçülmesi 
 

Teorik olarak vergilerin ücret üzerindeki etkisinin belirsizliği bu konuda deneysel çalışma 

yapılmasını daha önemli hale getirmektedir. Bu alanda yapılan çok fazla sayıdaki çalışma 

önemli fakat çelişkili sonuçlar çıkarmıştır. Ücret gelirleri üzerine uygulanan vergilerin etkisini 

çalışmak üzere iki ana yöntem kullanılmıştır. Bu yöntemlerden birincisi piyasa verilerini 

kullanan istatistiki analizler, diğeri ise deneysel çalışmalardır. 

 

6.5.1. Piyasa Verilerini Kullanan İstatistiki Analizler 

 

Bireylerin ücretlerdeki değişime nasıl tepki verdiğine ilişkin veri olmamakla birlikte farklı ücret 

seviyesindeki bireylerin çalışma sürelerine yönelik veriden yola çıkarak analizler yapılmaktadır. 

Bu çerçevede yapılan analizlerde, yüksek ücret elde edenlerin daha çok çalıştıkları sonuçları 

elde edilmiştir.  

Literatürde, evli erkeklerin ücret seviyesine duyarlılığının düşük olduğu, telafi edilmiş emek arz 

eğrisinin esnekliğinin düşük olduğu, evli kadınların emek arzı esneklikleri daha büyük olmakla 
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birlikte öngörülebilmesinin daha güç olduğu, işgücüne katılma kararı daha fazla çalışma 

kararına göre ücret hadlerine daha duyarlı olduğu hususları genel olarak kabul görmektedir. 

 

6.5.2. Deneysel Çalışmalar 

 

Deneysel çalışmalar, ABD’de 1968-1982 yılları arasında yapılan vergi sistemindeki değişikliklere 

bireylerin tepkisinin izlenmesi amaçlı yapılan kamuoyu araştırması benzeri çalışmalardır. 

Deneysel çalışmalar vergi/sosyal yardım programlarının muhtemel diğer etkileri hakkında da 

bilgi vermektedir. Deneylerin sonuçları, emek arzının vergiye duyarlılığının düşük olduğu 

yönündeki görüşle paralellik arz etmektedir. 

Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir. 

� Gelir düzeyi düşük bireylere yapılan işsizlik fonu benzeri yardımlar iş arama 

süresini uzatmaktadır. 

� Gelir düzeyi artan ailelerin bebeklerinde, doğum kilolarında artış gözlenmiş, 

bebeklerin daha sağlıklı olarak dünyaya geldikleri belirlenmiştir. 

� Kadınlara yapılan mali yardımların ailelerin birlikteliği üzerinde iki zıt etkisi 

görülmektedir. Bir taraftan ailenin refahını arttırarak olumlu etki yapmakta, 

diğer taraftan ekonomik bağımsızlık ailenin birlikteliğini bozmaktadır. 

 

6.5.3. Deneysel Çalışmaların Sınırları 

 

Emek arzı ile ilgili yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların bazı etkenler nedeniyle 

sınırlı olduğu ifade edilmektedir. Bu sınırlardan birincisi, Howthorne Etkisi olarak isimlendirilen 

etkidir. Howthorne Etkisi, bireyin bir deneyin içine alındığında ve davranışının incelendiğini 

bildiğinde, davranışının çoğunlukla değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Deneylere katılan 

bireyler, izlendikleri için normalde vereceklerinden farklı tepkiler verebilmektedirler.  

İkinci olarak ortaya çıkabilecek sınır, temsili seçilen örneğin geneli yansıtabilme derecesidir. 

Deneylere katılım gönüllü olduğundan, örneklemlerin temsil kabiliyeti sınırlı olabilmektedir.  

Üçüncü sınır, bireylerin kısa dönemli değişmelere olan tepkilerinin uzun dönemli değişmelere 

olan tepkilerinden farklı olabilmesidir.  

Son olarak, kurumsal yapının değişmesine bağlı olarak deneysel çalışmaların sonuçlarının 

geçerliliğini kaybetmesi bir başka sınırlama olarak görülmektedir. Gerçekte, ekonomik 

hayattaki değişimler ve vergi oranları kurumların uygulamalarını da değiştirerek farklı sonuçlara 

yol açabilirler.  
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SONUÇ 
 

Vergileme ve iktisadi etkinlik başlıklı bu çalışmada, "etkinlik" kavramından ne anlaşılması 

gerektiği irdelenmeye çalışılmış, etkinlik kayıplarının kaynağı ortaya konulmuş, bu kayıpların 

ölçümüne yönelik yöntemler açıklanmış ve bu çerçevede farklı alanların vergilendirilmesinin 

etkileri analiz edilmiştir. 

Önceki bölümlerde detaylı olarak açıklandığı üzere, götürü vergiler dışındaki vergiler, bireylerin 

tercihlerine ve dolayısıyla karar alma süreçlerine etki ederek optimum durumdan 

uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Bunun başka bir ifadesi ise götürü vergilendirme dışındaki 

vergilendirme yöntemleri etkinlik kayıplarına yol açmaktadır. Etkinlik kaybının büyüklüğünün 

saptanması, bireylerin refah düzeyleri sabitken, götürü vergilendirme sonucu elde edilen vergi 

hasılatı ile bozucu vergilendirme sonucu elde edilen vergi hasılatının karşılaştırılması suretiyle 

yapılmaktadır.  

Verginin etkilerini gelir ve ikame etkisi olmak üzere 2 bileşene ayırmak mümkündür. Götürü 

vergilendirmede sadece gelir etkisi söz konusudur. Nitekim ikame etkisinin olmaması nedeniyle 

bu çeşit vergilendirmede etkinlik kaybından bahsedilemez.  

Bir mal üzerine vergi konulması halinde, hem gelir etkisinin hem de ikame etkisinin tüketimi 

azaltıcı yönde etki göstermesi muhtemeldir. Faiz gelirlerinin vergilendirilmesi halinde, gelir 

etkisi genellikle tasarrufların artışına yol açarken ikame etkisi ters yönlü bir biçimde 

tasarrufların azalmasına neden olmaktadır. Bu zıt yönlü iki etki dolayısıyla nihai sonucu 

öngörebilmek güçtür. Ancak belirtilmelidir ki tasarruf düzeyi iki zıt etki dolayısıyla değişmeden 

kalsa da faiz gelirinin vergilendirilmesinde etkinlik kaybının varlığı tartışılmaz bir gerçektir. 

İşgücü piyasası açısından konu irdelendiğinde ise ücretlerdeki artışın yarattığı gelir ve ikame 

etkilerinin zıt yönlü olduğu görülmektedir. 

Ampirik çalışmalar, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sonucunda oluşan gelir ve ikame 

etkilerinin erkekler için birbirine yakın ve zıt olduğunu, dolayısıyla emek arzında çok büyük 

değişiklikler olmadığını göstermiştir. Kadınlar açısından ise emek arzında kayda değer 

değişiklikler olabilmektedir. Öte yandan, erkekler açısından her ne kadar ciddi bir emek arzı 

değişikliği görülmemiş olsa da ikame etkisinin varlığı dolayısıyla kayda değer bir etkinlik 

kaybından söz etmek mümkündür.  
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