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I. G İ R İ ş 

1. ÇALIŞMANIN AMACI VE YAKLAŞIM„ 

Bu çalışmada., Türkiye'de toplam nüfusun çok büyük bir bölümünü 

oluşturan ücretlilerin -işçi ve memurların- taşıdıkları vergi yükünün 
saptanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda. Gelir Vergisi ve Mali Denge 

vergisi gibi dolaysız vergilerin ücret gelirlerindeki yükünün yanısıra; 
mal ve hizmetler üzerinden alman dolaylı vergilerin oluşturduğu yükün 

ve vergi sisteminin toplam olarak ücretlilere yüklediği ağırlığın da 

hesaplanmasına çalışılmıştır. 

Ülkedeki gelir dağılımının daha adaletli bir yapıya kavuşturul¬ 
ması ve kalkınmanın yükünün dağılımındaki adaletsizliklerin giderilme¬ 

sine yönelik maliye politikaları açısından, çalışanların vergi sistemi 
içindeki konumunun belirlenmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Genel çizgi¬ 
leriyle mevcut vergi sistemimizin çalışanlar aleyhine özellikler taşı- 

d3.ğıj başka herşey biryana bırakılarak yalnızca beyannameli gelir ver¬ 
gisi mükelleflerinin geniş vergi kaçırma olanakları, ya da vergilendi-* 

rilmeyen yüksek tarımsal gelirler dikkate alındığında bile eşitsiz ve 

adaletsiz bir yapı gösterdiği bilinmektedir. Çalışmada bu yapının be¬ 
lirli ölçülerde de olsa ortaya konulmasının ve ücretlilerin taşıdıkları 
vergi yükünün saptanmasının amaçlanması bu yaklaşıma dayalıdır. 

Söz konusu amaç doğrultusunda, çalışmanın ilk bölümünde kısaca 
vergi teorisindeki yük kavramları ve vergi yükü hesaplamalarının yöntemi 

üzerinde durulduktan sonra, Türkiye'de daha önce yapılmış bulunan vergi 

yükü ile ilgili incelemelerin tanıtılması ve bir ölçüde irdelenmesine 

çalış ılmış tır. 

Mevcut vergi sistemimiz içinde emek gelirleri ile sermaye gelir¬ 
lerinin göreli konumunun ve ücretlilerin bu sistem karşısındaki durumu¬ 

nun ortaya konulmasına yönelik açıklamaları izleyerek de çalışmada kul¬ 
lanılan yöntem üzerinde oldukça geniş bir biçimde durulmuştur. 
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Ülkemizde, toplam vergi yükü dışındaki hesaplamaların oldukça sınırlı 
bulunması vo ek olarak dolaylı vergilerin yükünün üzerinde fazla çalı¬ 

şılmamış bir alan olmasışburada kullanılan yöntemin ayrıntılı olarak 

anlatılmasını zorunlu kılmıştır* Göreli olarak daha az sorun taşıyan 

dolaysız vergi yükünün hesabı ve ücretlilerin gerçek harcanabilir ge¬ 

lirlerinin bulunmasını izleyerek yapılan dolaylı vergi yükü hesaplama¬ 

sının ;gerçekte bir deneme niteliği taşıdığı gözönünde bulundurulmalıdır. 

2. VERGİ YÜKÜ KAVRAMLARI VE YÜK HESAPLAMALARINDA YÖNTEM: 

Bir ülkede maliye politikası, ekonominin dengeli bir biçimde bü¬ 
yümesine elverişli kamu gelirlerinin sağlanmasının yanında,gelir dağılı¬ 

mındaki eşitsizliklerin azaltılması ve daha adil bir gelir dağılımının 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. Her iki amaç da, ileri ülkelere bakışla 

gelişmekte olan ülkeler için farklı bir önem taşımaktadır» 

Sanayileşme çabalarının finansmanı açısından kamu gelirlerinin 

taşıdığı önemf bu gelirlerin sağlandığı kaynakları, bir başka deyişle 

kalkınmanın yükünün nasıl dağıldığını gündeme getirmektedir, Kalkınma 

çabaları için yeni kaynaklar bulunması ya da eldeki kaynakların daha iyi 

değerlendirilmesi için olduğu kadar,bu çabaların getirdiği yükün kimler 

tarafından taşındığı, veri gelir dağılımının ne ölçüde ve ne yönde etki¬ 

lendiği sorularını cevaplamak için de vergi yükü hesaplarına gerek var¬ 
dır. 

Vergi yükü kavramı,en genel ve sıklıkla kullanılan biçimiyle,belir¬ 

li bir devre içinde devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine yapılan öde¬ 

melerle,bu ödemeleri yapanların aynı dönemdeki gelirleri arasındaki sa¬ 
yısal ilişkinin belirlenmesidir(1). Bu anlamda vergi yükü, ödenen vergi 
‘ile vergi ödeme gücünün bir fonksiyonudur. 

(l) M.Yaşa > Vergi Yükü,İstanbul,Sürmet Matbaası,1962 
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2.1- Çeşitli Veı^gi Yükü Savramlans 

Teoride vergi yükü kavramından hareketle farklı sınıflamaların 

yapıldığı ve çeşitli yük tanımlarına ulaşıldığı görülmektedir. 
öncelikle9 yük hesaplamasında kapsanan vergilere göre; "tek vergi" 

yükü, "vergi grupları” yükü ve "genel vergi" yükü biçiminde bir ayırım 

yapılabilir. Toplam gelir ya da belirli gelir grupları için seçilen tek 

bir verginin yükü (örneğin, gelir vergisi) hesaplanabileceği gibi, birden 
çok vergi gruplanarak, bu vergi grubunun gelirdeki yükü de saptanabilir. 

Genel vergi yükü hesabında ise tüm vergilerden doğan yükün saptanmazı söz 
konusudur. 

Diğer yandan vergi yükü hesaplarının kapsadıkları çerçeveler yö¬ 

nünden bir sınıflama yapılması da olanaklıdır. 

TABLO 1. ÇEŞİTLİ VERGİ YÜKÜ KAVRAMLARI s 

T 

Bireysel Grupsal 
(Mikro- ekonomik) (Kakro- ekonomik) 

(  “-c- r  »—   -r     

Fonksiyonel Kişisel Toplumsal Sektöre! Coğrafi Zaman içinde 
(inter-temporai) 

.  —*   ( 

Bölgelerarası Uluslararası 

Kaynak; E.C. Recktenveld, Tax lncider.ee and Income Redistribution 
s. 59 
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Yukarıda belir’tilen çeşitli yük kavramları, vergi yükünün hesabına 

giren gelir unsurunun farklı nitelik ve ölçüler almasıyla oluşmaktadır. 

Fonksiyonel yük kavramı, üretim faktörlerinin gelirlerindeki vergilerin 

yükünü ifade etmektedir. Kişisel vergi yükü ise, kişifoaşma vergi ve ben¬ 

zeri ödemelerin kişibaşma gelirle olan ilişkisinin bir anlatımıdır. Ki¬ 

şisel vergi yükü, global olarak vergilerin kişibaşma GSMH ile ilişkisi 
olarak alınabileceği gibi, daha anlamlı olarak, vergilerin gelir grupla¬ 
rı itibariyle dağıtılması biçiminde de hesaplanabilir (2). 

Vergi yükünün toplumsal sınıflar ya da çeşitli toplumsal kesimler 
açısından hesaplanması da olanaklıdır. (İşçiler, sermaye sahipleri^ emek¬ 
çiler, kırsal ya da kentsel nüfus, etken ya da bağımlı nüfus gibi). 

Diğer yandan ekonominin çeşitli sektörleri açısından, sektörün 
ödediği vergi ve sektör geliri arasındaki ilişki de ele alınabilir (3)» 
Belirli bir sektörün ou.tputunun vergilendirilmesi ya da bir başka sek¬ 

törün vergi iade ve indirimlerinden yararlandırılması -endüstrilerarası 

ilişkilere bağlı olarak- ekonomi açısından önemli sonuçlar getirebilir. 

Bu çerçevede, farklı sektörlerin vergi yüklerinin bilinmesi özel bir 

önem taşımaktadır. 

Bclgelerarası yük hesapları ve kıyaslamaları, bölgesel kalkınma 

amaçları ve bolgelerarası mali dengesizliklerin giderilmesi doğrultu¬ 
sunda işlevlere sahiptir. Uluslararası nitelikteki yük hesaplamalarıysa 

daha çok uluslararası ticaret ve ekonomik birlikler açısından önem taşı¬ 
maktadır . 

(2) Vergi yükü kavramının bireyler açısından Öznel ve nesnel vergi yükü 
olarak ayrıldığı da görülmektedir. Buna göre öznel yükj vergi ödeyi¬ 
cinin ödediği vergi nedeniyle gelir ve servetinde meydana gelen azal¬ 
manın yarattığı fedakârlık ya da refah kaybının bilinmesidir. Nesnel yük 
ise 5 ödenen vergi nedeniyle vergi Ödeyicinin ekonomik koşullarında 
oluşan değişmenin ölçülmesidir. 

(3) Bkz. H.G. Reektenvaİd, Tax Incidence and I.ncome Redistribution, 
Detroit, Weyne State Univ.Press, 1971> S.96-IOI. , 
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Vergi yükünün zaman içindeki değişiminin izlenmesi ise (kasa ve 
uzun devre için; yük hesaplamalarında giderek cinem kazanan bir konudur. 

Vergi sonrası gelirin yıllara göre değişimi ile, kişibaşına ödenen vergi 

miktarlarının zaman içindeki değişimi, vergi sisteminin etkilerinin da¬ 
ğılımının izlenmesi amacıyie kullanılmaktadır. 

Bunların dışında kalan diğer bir vergi yükü kavramı da bir ekono¬ 

mideki vergi ve benzeri tüm kamu gelirlerinin, o ekonomi üzerinde yarat¬ 

tığı yük olarak belirtilebilir. Toplam vergi yükü, belirli bir dönemde 
ülkede yaratılan hasıla içinden ne kadarlık bir kısmın Devlete vergi 

olarak geçtiğini göstermektedir re İaşıdığı göreli hesaplama kolaylığı ne¬ 
deniyle yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. 

2.2- Net ve Gayris afi Vergi Yükü Kavramları s 

SJkonomide toplanan bütün vergilerden, vergi ile finanse edilen 

giderlerin sağladığı fayda çıktıktan sonra kalan, ekonomi bakımından net 

vergi yüküdür. Daha pratik bir anlatımla bu kavram; tüm vergilerden mali 

yardımlar ve transfer giderleri çıkarıldıktan sonra kalan kısmın milli 
gelire oranı olarak ifade edilebilir (k), 

Bu ayırıma göre bire}'' açısından net vergi yükü de; vergilerden 

kamu hizmetlerinden sağlanan yararın çıkarılmasıyla ulaşılan kavramdır. 

Bu anlamda vergi yükünden söz edilebilmesi için, kamu harcamaları nede¬ 

niyle sağlanan yararın vergiden az olması gereklidir. Aksi durumda ne¬ 

gatif bir net vergi yükü söz konusudur. 

(J+) M. Yaş a, a. g. e. , s. 13 ve H.Ü. Arsan, Vergi Yükü Üzerinde Bir İnceleme. 
Ankara, A.U. Basımevi, s.13. 
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2°3~ Vfe.••rainin 'O t kil e-.’i ve Vergi T ü kü; 

Vergi yükünün değili iminin , ve değişmesinin mekro-ekonomik ve mik¬ 

ro-ekonomik çerçevelerde ayrı ayrı incelenebilecek çeşitli etkileri bu¬ 

lunmaktadır. Cnceükle vergilerin dağılımı ile ilgili üç kavramın birbi¬ 
rinden ayrılarak belirlenmesi gereklidir,. 

- Yasal dağılım? yasalara gere vergiyi ödeyen kişiler arasındaki 

dağılımdır. 

— İstenen dağılım? yasa koyucunun s vergi yükünün dağılmasında 
amaçladığı yapıyı gösterir. 

~ Gerçek dağılım? verginin sistem içindeki çeşitli etkilerinin bir 

toplamı ola rai: vergi >rükünün ve gelirin yeniden dağılımının nihai duru¬ 
mudur ( 5) . 

Vergileri»» ekonomi :: etkileri başlıca gelir ve fiyatlar üzerindeki 
etkileri ile ikame yönündeki etkileri olarak ortaya konulabilir. Örneğin, 

yeni bir vergi söz konusu olduğunda? vergi ödeyici durumundaki kişi ver¬ 

giyi ödemekten kaçınmaya çalışabilir: . (Dolaysız biı vergi için vergi ka¬ 
çırmak, dolaylı bir vergi için vergi konusu mal ya. da hizmeti kullanmaktan 
vazgeçmek gibi- ikame etkisi). Ya da kişi vergiyi ödeyebilir, ancak fiyat 
mekanizması aracılığı v.l a öd', d iği -/ergiyi yansıtır veya kapitalize eder. 

(Vergi konusu malın ileride ödenecek vergilerinin kapitalize edilerek 
fiyatına eklenmesi yoluyla) Bu durumda verginin fiyat etkileri söz konu¬ 
sudur o 

Son olarak, vergi örJLenemeden (ya da yansıtıle.madan) veya vergili 
malın kullanılması yoluyla. birey tarafından ödenir ve bu gelirde bir azal¬ 

ma meydana getirir. Buna b. ğlı olarak bireyin ekonomik davranışlarında, 

mikro ya. da makro-ekonomi: çerçevede değişmeler ortaya çıkabilir (gelir 
etki si)„ 

(5) Gerçek dağ:.: im (offek uf dağılım) için Bkz. Kusgrave, "General 
Equilibri’ Asp' ots o? Incideı.oe Thoory" , ABR , C.XLIII, (l955)« 
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Kısaca değinilen bu etkilerin aşağıdaki gibi bire.rada gösterilmesi 
olanaklıdır % 

TABLO 2- VERGİLERİN MİKRO ve MAKRO-EKONOMİK ETKİLERİ 

VE3 

\ 

tGI 

/           . 

‘î i \ 

- Gelir Etkisie-

(Doğrudan yük) 
r ~\ 

1. Çalışma 

2. Sermaye 
birikimi 

3. Teknik 
geliş im 

10 Tüketime 

2. Tasarruf.: 

3 o Yatırım? 

^iyat Etkisi 

/  

Vergi 
yansıması 

İkame Etkisi 
(Verginin önlenmesi) 

A 
Verginin 

Kapitalizasyonu 

1. İleriye 
2. Geriye 

3„ Yana doğru 

Dolaylı yük 

Arz ve Talep 
■4/ 

Ulusal gelir ve refahın 

dağılımı ve büyümesi 
*" 

Kaynak s Recktenwald, s. 31 

2.h- Vergi Yükü Hesaplamalarında Yöntem? 

2.^.1- Yük Hesabına Katılacak Vergiler? 

Vergi yükü hesaplamalarında genellikle tartışılan bir konu, Dev¬ 
lete ve' diğer Kamu Tüzel Kişi* lerine yapılan çeşitli ödemelerden hangi¬ 
lerinin vergi sayılacağına ilişkindir. Farklı varsayımlarla farklı olarak 

değerlendirilen bu tür Ödemelerin başında sosyal güvenlikle ilgili ödeme¬ 
ler, Devlet Tekellerinin kârları ve enflâsyondan doğan mükellefiyet gel¬ 
mektedir. 
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2.4.1.1- Sosyal güvenliğe ilişkin ödemeler? Sigorta ödemelerinin 
vergi yükü hesaplarına katılıp katılmamasış vergi yükü dağılısının artan 
ya da azalan orrnlıiık derecesini etkilediğinden oldukça büyük bir önem 

taşımaktadır. Yasal zor* a dayanan sosyal güvenliğe ilişkin ödemelerin, 
bunlar karşılığında yarar sağlanmakta olması nedeniyle vergi kapsamı dı¬ 

şında bırakılması gerektiğine ilişkin çeşitli görüşler vardır. Gerçekte 
ise, normaJ.-isteğe bağlı- bir sigorta uygulamasından geniş ölçüde .ayrı¬ 

lan bu uygulama kapsamında yapılan kesintilerin, vergi niteliğinde kabul 

edilmesinin daha geçerli olduğu söylenebilir. Örneğin Türkiye somutunda, 
sosyal güvenlik hakkı Anayasal bir hak olup, Devletin yükümlülükleri ara¬ 

sındadır. Bu hakkın sağlanması için Devletin sosyal sigortalar ve sosyaJL 

yardım örgütü kurması ve kurdurması bir ödev olarak Anayasa’da belirtil¬ 
miştir (Md.48). Sosyal D~vlet anlayışının doğal bir sonucu olan bu yüküm¬ 
lülüğün! çalışanların kendilerinden zor yoluyla -isteğe bağlı almaksızm- 

clınan paralarla finanse edilmesi, sosyal güvenlik kapsamında yapılan 

kesintilerin vergi niteliğinde kabul edilmesi için yeterli bir gerekçe 

oluşturmaktadır. Bu görüş günümüzde yaygın olarak geçerlidir. 

Batı ülke] erinde yapılan görgül çalışmaların çok büyük bölümünde 
(özellikle A.E.D.'de) sosyal güvenlik ödemelerinin vergi yükü hesaplama¬ 
larına katıldığı görülmektedir. Tartışılan, bu ödemelerden işverenlere 

düşen payın çalışanlar üzerinde kalması ya da tüketicilere yansıtılması 
konusudur (6). Zira bu konuda kabul edilen yansıma varsayımı koşutunda, 
sosyal güvenlik ödemelerinin katılması ile hesaplanan vergi yükü dağı¬ 

lımları, diğer tür hesaplamalara bakışla farklı sonuçlar getirmektedir. 

Tablo 3*de, Bishop (l95S) çalışmasında gelir gruplarına göre ver¬ 
gi yüklerinin sosyal güvenlik Ödemeleri olmadan ve bu ödemelerin katıl¬ 

masıyla hesaplanan dağılımları görülmektedir, ikinci hesaplamada -işveren 

<6) Bkz. Tablo 8 
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payının tümüyle tüketicilere yansıdığı varsayımına da bağlı olarak- yük¬ 

lerin dağılımında azalan oranlı bir yapı gözlenmektedir. 

TABLO 3. GELİR GRUPLARINA GÖRE VERGİ YÜKÜ 

Gelir grupları ($) Vergiler (°/o) Vergiler + Sosyal 
güvenlik ödemeleri (^) 

- 2000 21.0 28.3 
2000-4000 20.4 26.3 
4000-6000 MO 

O 
O CM 25.9 

6000-8000 21. 6 25.7 

8000-10.000 20. 6 23.9 

10,000 - 15.000 + 21. 6 24.0 

15.000 34.4 35.9 

Ortalama 23.7 27.4 

Kaynaks G.A. Bishop, "The Tax Burden by Income Class" , N ’TJ . c 

No : 1, (1959), s.49 

2.4.1.2- Devlet Tekelleri Kîırlr.rıs 

Devlet Tekellerinin kârlarının vergi gelirleri arasında kabul 

edilmesi, bir kısım tartışmalarla birlikte, genellikle yaygındır (7). 
Tekele tâbi malm fiyatının Devletçe tek yanlı olarak saptanması ve fiyat 
içinde maliyeti aşan bölümün tümünün, tüketiciden 'zor yoluyla' almıyor 
olması bunun nedenidir (8)„ 

(7) Ülkemizdeki ilk vergi yükü çalışmalarından biri olan, N.Oker'e 
ait incelemede, Tekel kârları vergi kapsamına alınmıştır. 
H. Üren Arsan'm toplam vergi yükü tahminlerinde de Tekel safi 
hasılatı vergi olarak düşünülmüştür (Ekz. Rof, 4) 

(8) Bkz. M. Yaşa, a.g.e , s.61-63» 
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2.4.1.3“ Enflasyondan doğan Mükellefiyatı 

Devletin» vergi ile r.ynı anaçla kullanmak? kamu harcamalarını 

karşılamak üzere başvurduğu yollardan biri de emisyondur. Buna bağlı 
olarak, ortaya çıkan para değerindeki düşme» yine 'zor yolu' ile kamu 
harcamalarının finansmanına bireylerin katılması anlamındadır. 

Ver-i yükü kavramına» devlete yasal 'zor' çerçevesinde yapılan 

tüm ödemeler katıldığı? bireylerin devlet gelirlerine geniş anlamda 

katılma oranı bilinmek istendiğinde enflasyon nedeniyle doğan mükelle¬ 

fiyetin de gc zönüne alınması gerekmektedir. Ancak çeşitli hesaplama güç¬ 

lükleri -hatta olanaksızlığı- nedeniyle ou mükellefiyet genellikle he¬ 

sap 1 a malara katıl ma m ak tadır. 

2,4.2- Vergi Gelirlerinin Belirli Bazlara Dağıtılması s 

Vergi yükü hesaplamalarında, mükelleflerin dolaysız vergi ödeme¬ 

lerinin gelir grupları ya da belirli toplumsal kesimler itibariyle da¬ 

ğıtılmasında fazla sorun bulunmamaktadır. Bunun için vergi ödemelerinin 

yapılan gruplamalara göre bir araya getirilmesi yeterlidir. 

Dolaylı vergilerin yükü hesaplanmak istendiğinde ise» ele alınan 

grup ya da gruplar için vergiye t?.bi a.al ve hizmetlerin ne ölçüde tü¬ 

ketildiğinin bilinmesi gereklidir. Bu amaçla yapılan vergi yükü çalış¬ 
malarında tüketici harcamaları istatistiklerinden yararlanılır ve ver¬ 

gili mal ve hizmetlerle ilgili tüketir.: harcamalarına göre vergiler ele 
alman gruplara dağıtılır (9)« 

Vergilerin nihai mallar üzerinden almıyor olması durumunda öde¬ 

nen vergi miktarının kolaylıkla saptanabilmesine karşılık; üretimin 

çeşitli aşamalarında farklı vergilere t?bi tutulan ilk maddelerden 

(9) Bkz. M, Yaşa, a..... e. , s. 71 »79. 
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oluşan ürünlerin vergilerinin belirlenmesi ve dağıtıİma.sı büyük güçlük 
göstermektedir i Bu tür mallar için yapılan toplar:, tüketim harcamalarının 

çeşitli gruplar arasındaki dağılmış bu mallar için söz konusu olan ver¬ 
gi ödemelerinin dağılım ile aynı kabul edilerek, belirli hata paylarını 

içermekle birlikte, bu sorunun çözümlenmesine çalışılmaktadır. 

Vergilerin dağıtılmasında büyük önem taşıyan konulardan biri de, 
kabul edilen yansıma varsayımlarıdır. Çeşitli vergilerin yükünü niha.î 
olarak taşıyanların saptanması için vergilerin, belirli süreçler için¬ 

deki yansıma olanaklarının bilinmesi ve bunlara ilişkin bazı varsayım¬ 

ların geçerli olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

2.^.3~ Vergi Yansıması? 

Vergi teorisinin en çok tartışılan konulardan biri olan yansıma; 

geniş anlamda, ver inin etkileri ile reel gelirlerin dağılımında ortaya 

çıkan değişmeler olarak tanımlanabilir (10)„ 

Yansıma olanaklarına ilişkin olarak en yaygın ve kabul gören gö¬ 
rüş -gelerlekSel görüş- dolaysız vergilerin vergi ödeyiciler tarafından 
taşındığı; dolaylı vergilerin ise fiyatlarla tüketicilere yansıtıldığı 
biçimindedir (ll). Uzun süre korunan gelir vergisinin yansıtılaaııyacağı 
görüşü zamanla, değişikliğe uğramış olup, gelir vergisinin de yansıtıla- 

bileceği artık kabul edilmektedir. Verginin, faktör arz ve talebine etki 

etmiyorsa ve faktörlerin göreli fiyatları değişmiyorsa yansıtılacıyaca¬ 

ğı ancak t.ersl durumda, vergi ödeyicilerin reel gelirlerindeki azalmayı 

(10) Bkz. H.Ü. Arsan, a.g.e. , s.76 , ayrıca bkz. X.Boratav, Xamu Mâliyesi 
ve Gelir Dağılımı, Ankara, 1965» s.176-189» 

(11) İlk vergi yükü çalışmaları için bkz. D.H. Rofcertson, "The Colwyn 
Comitee, The Income Tax and the price Level" B.J. , C.XXXVII. 
1927, s. 567. 
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gidermek için vergiyi yansıtacakları genellikle benimsenmektedir (12). 

Kurumlar Vergisinin yansıma olanakları da. ver0i teorisinde halen 

tartışılmakta olan konulardandır (13)0 Geleneksel görüşe göre kısa, dev¬ 
inde 

rede Kurumlar Vergisi Kurum ve ortakları üzer/ kalmakta» uzun dönemde 

şirketin yapısı» sermaye arzının esnekliği gibi etmenlere bağlı olarak 
belirli değişmeler söz konusu olsada vergi yükünün dağılımı açısından 
önemli bir sonuç doğmayacağı kabul edilmektedir (Harberger -1962» Cragg, 
Harberger, Mieszkovski 1967). 

Buna, karşılık Somers (19^9)» Poole (1956), Shoup (l95l)> Due 
(l957)» geleneksel görüşü eleştiren ve Kurumlar Vergisinin yansıma ola¬ 
naklarını kabul eden yazarlar arasındadır. Aynı konuda. Kryzaniak ve 
Musgrave (1963) tarafından yapılan görgül bir çalışmada, Kurumlar Ver¬ 
gisinin kısa, dönemde de yansıtıldığı saptanmıştır (lh) . 

Veraset ve intikâl vergisinin yükünün genellikle vergiyi ödeyen 

üzerinde olduğu kabul edilmektedir. Ancak» verginin bireylerin tasar¬ 

ruflarını olumsuz yende etkilemesi -tasarrufun daha az artması ya da 

azalması- ile faiz haddinin yükselebileceği ve veraset ve intikal ver¬ 

gisinin miras bırakan yada alanlar değil» işçi ve arazi sahipleri üze¬ 
rine yükleneceği görüşüne de rast1anmaktadır (Brovm). Dar anlamda yan¬ 
sıma düşünüldüğünde» bu vergi ödeyiciler üzerinde varsayılır ve yüksek 

muafiyetler nedeniyle genellikle yüksek gelir dilimlerindeki aileler 
üzerinde kabul edilir. 

(12) A.R. Musgrave, "Es ti.ıa ting the Distributioıı of the Tax Burden" , 
Problems of Tox Adminis trati'on in Latin America" s. hZ »^3' den 
n. U. Ar s an — a 0, m c i t. s, 7o» lyrıcc okz . ■ .i-ohran» and Incosıcş. 
Goneva» 120 Working Papers» 1975 s.20. (Söz konusu çalışmada üc¬ 
retliler dışında, kalanların gelir vergilerinin tamamının ve alter¬ 
natif olanak 1/2 sinin fiyatlar kanalıyla tüketicilere yansıtıldığı 
varsayılmaktadır) . 

(13) Bkz. H.C. Rocktenveld» a. g. e . » s„1.55“l6^o 
(lk) Bkz» M.Kryzani alt» R.A. Uusgrave» The Shifting ef the Corporation 

Income Tax» Baltimore» The Johns Hepkins Prens» 1963» 
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Geleneksel görüşe göre, dolaylı vergilerin, fiyatlar kanalıyla 

tüketicilere yansıtıldığı, benimsenmektedir. Vergi yükü hesaplamalarında 

bu tür Vergilerin, Vergili malın kullanılması oranında tüketicilere yük¬ 

lenmesinde görüş birliği vardır. 

İthalât ve gümrük vergilerinin yansıma olanakları ile ilgili ola¬ 
rak çeşitli teorik alternatifler üzerinde durulmaktsysa da, yaygın olarak 

bu vergilerin de diğer dolaylı vergiler gibi tüketicilere yansıtıldığı 

kabul edilir. Ancak yükün dağılımının hesabı için tüketim yapısı ve ithal 

mallarının tüketimine ilişkin ayrıntılı istatistik bilgilere gerek vardır» 

3. TÜRKİYE' DE VERGİ YÜKÜ KONUSUNDA YAPILMIŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

Türkiye'de vergi yükü ilk kez J_. Picharles tarafından hesaplanmış, 
bunu izleyerek Nazif Oker tarafından 19^8 ve 1952 yıllarında ülkedeki 

toplumsal vergi yükünün hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır (l5) 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 1968'de,(1952-66) yıl¬ 
ları arasında Türkiye'deki vergi yükünü inceleyen bir çalışma yayınlamış; 
aynı çalışma daha sonra 1970 yılma dek getirilmiştir (l6). Söz konusu 
hesaplamaların tümü, Devlet gelirlerinin GSMH ve MG' e oranlanması yoluyla 

ülke için toplam vergi yükünün bulunmasına yöneliktir. 

Türkiye'deki sektörel vergi yüklerinin bulunmasını amaçlayan ilk 
çalışma ise H.Üren Arsan'a ait olup, yalnız tarım sektörünü kapsamakta¬ 
dır (17). 1967'de, yine tarım'daki vergi yükünü hesaplayan benzer bir 
araştırmada M.Yuluğ tarafından yapılmıştır (18), 

(15) N.Oker, Türk iye' do Vergi Yükü, MTK yayını No s Gh, Ankara, Emel Mat¬ 
baası, 1955 ve Gelir Ver, isinin Tatbikinden Sonra Türkiye'de Vergi 
Yükü , Ankara, Maliye Tetkik Kurulu Yay. No s 19, Başbakanlık Devlet 
Matbaası, 1952. 

(16) Türkiye'de Vergi Yükü ,MB, Gelirler Genel Md. yayını, Ankara 
Güneş Matb.TAŞ, 1968 ve 1972 

(17) Bkz. K.Ü. Arsan, "1956 yılında Türkiye'de Zirai Sektör Üzerindeki 
Vergi Yükü", SBF Dergisi, C.XV, 1959 

(18) Bkz. M.Yuluğ, "Türkiye'de Tarım Kesiminde Vergi Yükü", İ.Ü.İ.F., 
Ma1iye Bnst. Konforans1ar1, İh Seri, 1967 



- lk -

Önceki çalışmalardan kapsam ve ayrıntı düzeyi bakımından ayrılan, 
H.Üren Arsan1 a ait vergi yükü çalışmasında (.19) , 195^-66 dönemi için 
beyannameye tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir grupları itibarıy¬ 

la effektif vergi oranları bulunmuştur. Beyan edilen gelirlere vergile¬ 
rin oranianmasıyla, elde edilen effektif oranların, yasal oranların çok 
altında olduğunu ortaya koyan çalışmada, 195^-1966 arasındaki yıllar 
için beyannameli mükelleflerin Lorenz eğrileri çizilmiştirk Eğrilerden 
mükelleflerin °/o 80'inin gelirin °/o 30' undcn azını aldıkları anlaşılmakta; 
vergi sonrası gelirlerin dağılımı ise öncekine bakışla -çok az ölçüde- 

eşit dağılıma, yaklaşıyor görülmektedir. 

Arsan1m çalışmasında, konunuz açısından önem taşıyan muhtasar 

beyanname kapsamındaki mükelleflerle ilgili herhangi bir sonuç getiril¬ 

memekte ve kıyaslamalar yalnızca beyannameli gelir vergisi mükellefleri 

arasında yapıldığından gelir vergisi uygulamasının bütününe yönelik her- 
hangibir sonuca da varılamamaktadır, 

Haluk Anıl1a ait,(20) Toplumsal Vergi Yükünün hesaplanmasına yö¬ 
nelik çalışma; vergi yükünün belirlenmesinde çoğunlukla kullanılan iki 

değişkenli hesap yolundan biraz daha farklı olarak nufus değişkeninin de 
hesaplara, katılması nedeniyle diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Top¬ 

lumsal vergi yükünün hesabında, önce vergi ile milli hasıla değerleri 

arasında ilişki kurulmakta, bunu izleyerek Killi hasıla ile nüfus ara¬ 

sındaki ilişki belirlenmekte ve son olarak bu ilişkilerin ortaya çıkar¬ 
dığı iki değer oranlanarak ve belirli bir büyütme katsayısı ile çarpıla¬ 

rak vergci yükü değeri bulunmaktadır, 

( 19) H, Ü. Arsan, .Vergi Yükü Üzerinde İnceleme, çeşitli yerler. 

(20) Haluk Anıl, Türkiye'de Vergi Yükü, (1950-1970)« Ankara 
AİTİA Yayını No s 56, 1973 
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Çalışmanın bulguları ele alman 1950-1970 döneminin ilk yarısında, 
toplumsal vergi yükünün büyük dalgalanmalarla birlikte düştüğünü; ikinci 
yarısında iso düşmenin durakladığını ve son yıllarda belirli bir artma¬ 

nın söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak Yazar, son yıllar için 

geçerli olan bu- artışın, önemli bir verg:i yükü artışı olmadığı yorumunu 
getirmektedir. 

. Nüfus değişkeninin ve bağlı olarak kişi başına milli hasıla de¬ 

ğerlerinin vergi yükü hesabına katılması nedeniyle yöntem bakımından 

farklılık taşıyan bu çalışma da, makro anlamda vergi yükü eğilimlerinin 

belirlenmesini amaçlamakta olduğundan yükün dağılımı konusunda herhangi 

bir bulgu getirmemektedir, 

M, Khyzaniak ve S.Özmucur!un çalışması (2i), Türkiye'deki vergi 
yükünün gelir gruplarına göre dağıtılmasını içeren ilk araştırmadır. 
1968'de yapılan Gelir Dağılımı araştırmasının (22) Ankara, İstanbul, İz¬ 
mir ve 5 bölge itibarıyla gelir dağılımına ilişkin bulguları ve 1968 yılı 

vergi bilgileri kullanılan çalışmada vasıtanız ve vasıtalı vergilerin 

gelir gruplarına göre yükleri ayrı ayrı hesaplarmış tır. 

Bir kısım yöntemsel özellikleri bu çalışmaya oldukça yakın bulu¬ 

nan ve bu nedenle buradaki amaçlar açısından büyük önem taşıyan Kryzan- 
isk, Özmucur çalışmasında, vasıtalı vergilerin yüklerinin hesabında DİE’ 
nün tüketici harcamaları anketlerinin basılı sonuçlarından yararlanılmış, 
anc.ak vergilerin gelir bazlarına dağıtımında çok kaba blçülerile kulla¬ 

nılmasıyla. yetinilmiştir. 

Söz konusu çalışmanın sonuçlarına, göre Türk Vergi Yapısı ortalama 
olarak eş oranlı bulunmuş, bunun yanısıra mevcut gelir dağılımı eşitsiz¬ 

liğinin vergi politikaları yolu ile değiş tirildemekte olduğu saptanmıştın. 

(2.l) M.Kryzanialc, S.Özmucur "The Distribution of Incorae and the Short 
run' Burç'en of Taxes in Turkey, Finanzarchiv, C.XXXII, (1973) s. 69 

(22). Bkz. Tuncer Bulutcy, Serim Timur ve Haşan Ersel, Türkiye'de Gelir 
Dağılımı, 1968, Ankara, Sevinç Matbaası, 1971 
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Türkiye' doki vorri yükü ile il. ili 1974 yılım; ilişkin Severi 
Ataman' a ait çelişme ela da (23), d a lir öncekiler gibi vergi gelirlerinin 
GSMH1 ya oranlarım; sı ile yetinilmiş anca k trrnsfer cb^ -..eleri ve sübven- 

siyonların da hesaba katılmasıyla net loba.1 ver i yükünün bulunması 

denenmiştir. Aynı çalışmada yer alan bir başka, yenilik ise, 1964-1967 
dönemi için 8 ana sektör iti ..arıyla, ;ayrisafi ver i yükünün hesaplanma¬ 
sının denenmesidir. Yansıma olanaklarının tümüyle ;özardı edilmesinin 

yanısıra gelir, kurumlar ve gümrük vergileri dışındaki diğer vergiler 
de hesaba kat ılımamış olmasına rağmen, söz konusu çalışma, ikiden fazla 
sektör (tarım-tarım dışı) için vergi yükünün bulunmasını amaçladığından 
önem taşımaktadır. 

Ali Kocatiirk' ün "Ücretler, kfirlar ve Vergiler" isi li inceleme¬ 
sinde (24), toplam ver i gelirlerinin katma, değere güre esnekliği araş¬ 
tırılmış vc esnekliğin 1971-1975 döneminde düşme gösterdiği ve toplam 
vergi yükünün arttığı sonucuna varılmıştır. Çalışmacı: Verü gelirleri 

ve faktör fiyatlarıyla. GSMH verilerim.- dayanılarak regresyon çözümle¬ 

meleri yapılmış ve bu yolla vergi yüıcü sayıları bulunmuştur. Diğer yan¬ 

dan DİE İmalat Sanayi Anket sonuçları kullanılarak imalat sanayii katma | 
değeri bileşenlerine ayrılmış (kfir-ücret-omortisman) ve yine regresyon 
çözümlemeleriyle imalat sanayiinde ücret ve kfirlar üzerindeki vergi yük¬ 

leri tahmin edilmiştir. 

Buna göre 1964-1974 '.evresinde ücretler üzerindeki vergi yükü 

körler üzerindeki ver, i yükünden üç kat daha fazladır. Yapılan çözümle¬ 

melerin bu çalışma açısından önem taşıyan di er bir sonucu da. imal fi t 
sanayii özel kesiminde sağlanan kfirlar üzerindeki vergi yükünün imalfit 

sanayiinde çalışanlara, yansıtılmakta olduğunun ortaya konulmasıdır. 

(23) Sevgi Ataman, "ğrifrkiye' da Vergi Yükü" , i ali yo Dergisi 
No 17 , 1975-r s . 51. "ğ 

(24) Ali Koca, t ürk, "Ücretler, Kfirlar, Vergiler," Maliye Der, isi > 
No s 31, 1976T s .55. ^ 
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O. Aydemir1in 1970-1976 arasında Türkiye'deki Gelir Vergisi kay¬ 

bına ilişkin incelemesinin de (25) gelir vergisi yüküne ilişkin bazı 
hesaplamalar içermesi nedeniyle, vergi yükü konusundaki çalışmalar ara¬ 

sında sayılması yararlıdır. 1973 Gelir Dağılımı Araştırmasının gelir 

dağılımına ilişkin oranları ku lanılarak 197C-1576 döneminde vergiye 
esas gelirlerin tahmin edildiği çalışmada, Gelir ve imli Denge Vergile¬ 
rinin çeşitli gelir türlerine gere dağılımından yararlanılarak, vergi 
yükleri bulunmuştur. 

Türkiye'de vergi yükü konusunda yapılmış önceki çalışmaları bi¬ 

tirmeden önce değinilmesi gereken bir diğer önemli kaynak da 1963 ve 
1968 input-outp-ut tablolarıdır (26). Her iki yıl için ondüstrilerarası 
işlemler tabi larına dayanılarak Türkiye'deki çeşitli sektörlerle do¬ 
laylı vergi yükü ayrıntılı bir biçimde hesaplanmış bulunmaktadır.(27) 
Ancak bu çalışmaların Türkiye'deki ver i yükü çalışmalarına katılmaması ve 
kayıı'ık oTnr.nk kullanılmaması ilginçtir. 

İki çalışmada da ayrıntılı sektörler için yurtiçi üretim ve hiz¬ 
metlerden alman dolaylı vergilerle ithalat vergileri ve bunların topla¬ 
mı verilirken toplamlar ayrıca vergileri alan idarelere (Merkezi İdare, 

(25) 0. Aydemir, Devlet Gelirlerindeki Gc-lişreelor ve Gelir Ver- isi Kaybı. 
M.B.T.K. yayını, Ncs 192, 1978 

(26) A.K. Chakraverti, C.Çınar, G.Canalp, Structural Intordependonce of 
Turkish Tcono ıry, İstanbul, I'®S, 197D ve Ç.Akbay, Dolaylı Verr,ilerin 
Sektörlere Dağılımı, Milli Gelir-Mr.l ve Hizmet Akımları Projesi; 
Bildiri No s 3 s Ankara, DİE, 1973° 

(27) 1973 tablosuna, dayanan benzer bir çalışma, henüz hazırlanma aşama¬ 
sında bulunmaktadır. 
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Boledeyi , İl Özel İdaresi) ecre dağıtılmış bulunmaktadır. 1968 çalış
masında dolaylı verdilerin sektörlere dağıtımında kullanılan yöntemle 

ilgili ayrıntılı açıklamalara da yer verilmiştir. 1973 yılı verileriyle 
birlikte 1963 ve- 1968 çalışmaları 5 Türkiye’deki dolaylı vergi yükünün 
gelir grupları ya da bazı kesimler itibarıyla, dağılımına ilişkin olarak 
yapılacak incelemelerde, uygun tüketi r, harca maları bilgileriyle birleş
tirilerek kullanılabilecek önemli bir kaynak oluşturnaktadır. Bu çalış
mada bu tür bir yöntemin kullanılması belirli ölçülerde denenmiş olup 
ileride geniş olarak anlatılacaktır. 

Yukarıda kısaca değinilen önceki çalışmalar çerçevesinde, vergi 

politikalarının saptanmasında dayanak olarak kullanılabilen; vergi Öde

melerinin gelir dağılımında yarattığı etkileri gelir grupları ya da 

belirli toplumsal kesinler itibarıyla, ortaya koyan ayrıntılı vergi yükü 

çalışmalarının-çok sınırlı bir kaç örnek dışında- ülkemizde pek yaygın 
olmadığı kolaylıkla söylenebilir» 

Oldukça kaba bir ölçüt olan toplan, vergi yükü kavramı, özellikle 

Milli Gelirin dağılımından ve kişi başına düşen gelirden soyut olarak 

ele alındığında; pek de anlamlı olmayan bazı karşılaştırmalar yapılma

sının dışında, fazla bir şey aniatmamaktadır. Sağladığı göreli hesapla

ma kolaylığı bir yana, bu tür incelemelerdense vergi yükünün nasıl ve 

ne biçimde dağıldığına eğilen çalışmaların yapılmasının gerekliliği 
ortadadır. 
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li- TÜRKİYE* DE ÜCRETLİLERİN 

VERGİ YÜKÜ 

1. TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDE ÜCRETLİLERİN DURUMU„ 

Ücretlerin, bir gelir türü olarak sermaye gelirlerinden farklı¬ 
lığı, vergi teorisinde üzerinde durulan konulardan biridir. Belirli bir 

miktardaki ücretin, aynı miktardaki diğer gelirlere kıyasla vergi ödeme 
yönünden daha güçsüz olduğu genellikle kabul edilir. 

- Sermaye gelirlerinin akışı düzenlidir. Anapara korunduğundan 

-fizik yatırımlarda amortismanla- gelir sürekli ve sonsuzdur. Mükellef 

mirasçılarına da düzenli bir akım biçiminde gelir bırakabilir. Oysa, 
emek gelirleri düzensizdir. Çalışanın hastalığı ya da işsiz kalmasıyla 
sona eror. Sonsuz da değildir; çalışanın çalışması ile devam eder, yaş¬ 
lılık ve clümü ile sona erer. İnsanın çalışma gücünün amorti edilmesi 
olanağı da yoktur (l). 

- Emek gelirleri ile sermaye gelirleri arasındaki diğer bir fark 

da; boş zaman kullanımı ile ilgilidir. Sermaye gelirleri elde edene boş 
zaman da sağlarken; emek gelirleri boş zamanın kullanılması, harcanması 
karşılığında elde edilir. 

Gelir vergisi teorisinde; emek ve sermaye gelirleri arasındaki 
nitelik farkının belirlenmeye başlanmasını izleyerek sermaye gelirleri¬ 
nin ayrıca yeniden vergilendirilmesi (Kurumlar Vergisi gibi) ve emek 
gelirleriyle sermaye gelirlerinin farklı tarifeler üzerinden vergile¬ 
meye tabi tutulması biçiminde uygulamalar gelişmiştir. 

Ülkemizde de- bu doğrultuda bir uygulama esas itibarıyla verdir. 
Ancak bir bütün olarak Türk Ver. :i Sistemi ve uygulamalar dikkate alın¬ 

dığında bunun işlemediği ve gerçekte, sermaye gelirlerinin emek 

(l) K. Bulutoğlu, Türk Vergi Sistemi, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 
1970, s.111. 
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gelirlerine bakışla çeşitli ayrıcalık ve kolaylıklara, salip bulunduğu 
gözlemlenmektedir. Bu durumun somut sonucunu ülkemizdeki vergi gelirle¬ 

rinin dağılımında izlemek olanaklıdır. Türkiye, diğer kapitalist ülke¬ 

lerle kıyaslandığında GS.H.H içinde vergi gelirlerinin oldukça 
düşük bir yer tuttuğu görülmektedir (1976 da °/o 19,i )» Mev¬ 
cut vergi gelirlerinin l/<c den fazlası ise dolaylı vergilerden oluşmak¬ 
tadır . 

TABLO 4- VERGİ GELİRLERİNİN EOLAYLI VE DOLAYSIZ 

VERGİLER ARASINDA DAĞILIMI 

Yıllar Dolaysız V.'/o Dolaylı V ,°/o 
1964 32,7 67,3 
1965 33 «o 67.0 

1966 33 y 7 66,3 
1967 34,1 65,9 
1968 35 91 64,9 
1969 35,5 65,5 
1970 37,6 62 ,4 
1971 37,5 6 2,5 
1972 38,6 61,4 
1973 42 ,4 57,6 
1974 46,2 53,3 

1975 46,8 53,2 

1976 47,4 52,6 
1977 53,1 46,9 

Kaynak? MBS Devlet Gelirleri Yıllığı 

Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının yüksekliği, 

başlıbaşma, vergi siste inin dar ve sabit golirlilfii' -ücretli!e-**" 
hine bir yapıya sahip olduğunun kanıtıdır. 
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Bunun ötesinde, dolaysız vergilerin en büyük bileşenini oluşturan 

gelir vergisinin en büyük bölümü de ücretliler tarafından ödenmektedir 

(büz» tablo LQ )„ 

Kısaca değinilen bu somut durur., aslında vergi mevzuatının bir 

yansımasıdır o Vergi kanunlarında sermaye gelirlerine tanınmış bulunan 

esneklik ve kolaylıklar karşısında emek gelirlerinin bağlı bulunduğu 
statü doğal olarak bu sonuçları getirmektedir„ Emek gelirleriyle serma¬ 
ye gelirlerinin karşılıklı durumunu ortaya koymak için belirli temel 

özelliklerin karşılaştırılması yeterlidir. Bunları 

1,1“ Beyan Esası / Verginin kaynakta kesilmesi 
1.2- Vergi matrahından indirimler 
1.3- İstisna ve muafiyetler 

1.4- En az geçim indirimi 
1.5“ Yatırım indirimi 

1.6- Kurumlar Vergisi uygulaması olarak özetlenebilir. 

1.1- Beyan Esası ve Kaynakta Kesinti 

Emek karşılığı elde edilen gelirler esas itibarıyla kaynakta kes¬ 
me yoluyla vergilendirilir (2). Buna karşılık sermaye gelirlerinin ver¬ 
gilendirilmesinde yıllık beyanname esastır. Buna bağlı olarak beyanna¬ 

meye tabi gelir vergisi mükelleflerinin vergi ödemekten kaçındıkları 

ve eksik vergi ödedikleri, yaygın olarak kabul edilen bir görüştür. Bu 

durum sez konusu mükelleflerin ödedikleri verginin azlığından anlaşıldı¬ 
ğı gibi, idarece yapılan beyanname kontrollarında da görülmektedir. 

(2) Kazançları götürü usule göre saptanan ticaret, sanat ve serbest 
meslek erbabı yanında çalışanlar, özel şoförler, ezel inşaat sa¬ 
hiplerinin çalıştırdığı işçiler, taşınmaz sermaye iradı sahibi 
yanında çalışanlar, gerçek ücretinin saptanmasına olanak olmayan¬ 
lar götürü usulle vergilendirilirler (Md. 64) 
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1973 Gelir Dağılımı Araştırması sonuçlarını kullanarak yapılan 
bir çalışmaya göre (3)s kâr, faiz ve rant sahiplerinin 1972-1976 döne¬ 
mindeki toplam brüt gelirleri ile tahakkuk eden toplam Gelir ve Mali 

Denge Vergisi miktarları aşağıdaki gibidir. 

TABLO 5- SERMAYE GELİRİ SAHİPLERİ İÇİN GELİR ve MALİ DENGE 
VERGİSİ TAHAKKUK MİKTARLARI 

Yıllar 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Gelir 

58,278 

74 ,933 

104,307 

129,824 

156,073 

Tahakkrak Eden 

Gelir vergisi 

4 ,916 
6 ,158 
8 , 940 

13,672 
18,557 

Tahakkuk eden (Milyon) 
Mali Denge V. TL 

884 

1 ,223 
1,227 

1,304 

Kaynak s 0. Aydemir 

s. 64 
» Devlet Gelirlerindeki Gelişmeler, 

Kâr, faiz ve rant sahiplerinin aynı dönem itibarıyla gerçekte 
ödemeleri gerektiği halde kaçırdıkları Gelir ve Mali Denge Vergisi mik¬ 
tarları ise aşağıdaki gibidir (4) 

TABLO 6- SERMAYE GELİRİ SAHİPLERİNİN KAÇIRDIKLARI 
VERGİ MİKTARLARI 

Yıllar 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Kaçırılan Gelir V. 

12 ,244 

18,591 

29,986 
38,438 
48 ,96i 

Kaçırılan MDV 

1,574 

2 ,111 

3,114 
3 ,978 

(Milyon) 
TL 

Kaynaks 0.Aydemir, Devlet Gelirlerindeki Gelişmeler, s.67. 

(3), (4) 0. Aydemir, a.g.e 66, 67. 
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Beyanname uygulamasındaki geniş vergi kaçırma olgusu, kanunda 

artan oranlı olan gelir vergisini bundan uzaklaştırmakta ve kaynakta 

vergileri kesilen ücretlilere bakışla beyannameli mükelleflerin daha dü¬ 
şük vergi ödemekte olmaları koşutunda azalan oranlı bir vergi niteliğine 
dönüşmektedir. 

Enflâsyon sonucu gelirler reel olarak artmadığı halde parasal ola¬ 

rak artan gelirlerin daha yüksek oranda vergiye fabl tutulması da, vergi¬ 
leri kaynakta kesilen ücretlilerin aleyhine bir durumdur. Bunun ötesinde 

ücretlilerin vergileri, gelirin ait olduğu ayın sonunda -peşin ödenen 

ücretlerde daha gelir oluşmadan- kesilmektedir. Sermaye kazancı elde eden- 

ler ise vergilerini, gelirin oluştuğu yılın sonunda, bildirmekte ve izle¬ 
yen yılda belirli taksitlerle ödemektedirler. Enflâsyonla birlikte dikka¬ 

te alındığında, bunun da ücretliler aleyhine olduğu kolaylıkla söylene¬ 
bilir. 

Gelir Vergisi mevzuatındaki götürü usulde az vergi ödemeyi ya da 

ödememeyi getirerek vergi yükü bakımından adaletsizlik yaratmaktadır, 

özellikle tarımsal kazançlarda, geçerli olan götürü gider indirimi usulü, 
çeşitli yollarla yüksek gider gösterilerek vergi kaçırılması sonucunu 

getirmektedir. Tarım dışındaki küçük üreticiler de hemen hemen hiç vergi 
ödememektedirler, (örneğin, şehirlerarası taşıma yapan bir otobüs sahi¬ 
binin 1975 yılında ödediği ortalama vergi 312 TL'dır. Buysa, 12. dere¬ 
ceden aylık alan bir devlet memurunun bir ayda ödediği vergiye eşittir,) 

1.2- İndirilecek Giderler 

Ücretlerin kaynakta kesilmesi, onların elde edilmesi için yapılan 
giderlerin gerçekçi bir biçimde indirilmesine de olanak vermemektedir (5). 

(5) Ancak, belirli giderlerin karşılığı olarak ücretliye yapılan bazı 
ödemeler -işveren tarafından yapılan ve iş söz konusu olmasa ücret¬ 
li tarafından yapılacak olmâyan harcamalar- matrah dışı bırakıl¬ 
maktadır. Bunlar, ücretlinin iş gereği yaptığı seyahat giderleri;, 
demirbaş olarak verilen giydin eşyası karşılıkları ve özel kanunlara 
göre verilen yakıt bedelleridir. 



- 2b -

Bunun en açık örneklerinden biri, işyerine işverene ait taşıtla gitme¬ 
yen ücretlilerin, bunun için yaptıkları giderleri gelir matrahından 
indiremomeleridir. İşveren tarafından düzenlenmeyen, bilgi ve becerisini 
artırmak için ücretlinin katlandığı maliyetler de ücretten indirilome- 
mektedir. Oysa aynı giderler, örneğin serbest ır.oslek mensupları için 

yıllık gelirlerden indirilmektedir. 

Kaynakta kesmenin ücretlilere gider indirimi olanağı vermeyişi- 

nin sakıncalarını gidermek için 1960’da, ücretlerde götürü gider indiri¬ 
mi kabul edilmiştir. Ancak, vergi kaybını önlemek için bu indirimin, 

matrahtan yapılması yerine, indirime ait verginin, ücretin tümü üzerin¬ 

den hesaplanacak vergiden mahsup edilmesi getirilmiştir. Euna göre, 

ücret arttıkça indirimin vergi ifadesi ile sağladığı kazancın artması 

olanağı ortadan kalkmış; gider indiriminin, vergi tarifesine göre ver¬ 
gisinin, sabit bir miktar olarak (bütün ücretliler için yılda 1080 TL) 
vergiden düşülmesi esası kabul edilmiştir. 1960'da 1080 TL olarak sap¬ 
tanan bu indirimin, 1964’e kadar yarısı, sonra tamamı üzerinden uygula¬ 
nacağı belirlenmişse de; vergi kaybının engellenmesi için tam indirim 

uygulaması iki kez geri bırakılmış, ancak 1968 de yürürlüğe girmiştir. 

Halen uygulanmakta olan özel indirim miktarları günde 5 s ayda 

3-50, yılda 1800 TL'dan ibaret olup son derece yetersizdir. Bu yetersiz¬ 

lik soraayo gelirlerinin çeşitli türlerine; hatta esas itibarıyla emek 

geliri olup, bağımsız çalışmasıyla, ücretlilerden ayrılan serbest meslek 

sahiplerine yasal olarak tanınmı indirim olanaklarıyla kıyaslandığında 
daha açık olarak görülmektedir. 

1,2.1- Serbest Köstek Kazançları s 

Serbest meslek kazancının belirlenmesinde yapılabilecek indirim¬ 
ler arasında; mesleki çalışmanın yürütülmesi için yapılması gereken 

kira, aydınlatma, ısıtma, telefon, kırtasiye, müstahdem ücretleri vb.nın 

yanısıra, ücretlilerin yararlanması söz konusu olmayan çeşitli indirim¬ 
ler yer almaktadır. 
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Alınan mesleki dergiler için ödenen bedeller; meslek kuruluşla¬ 

rının aidatları, bilgi ve uzmanlığı artırmak için yapılan harcamalar, 

şehir içindeki nakil vasıtası giderleri bunların arasındadır, 

1,2.2” Ticari Kazançlar: 

GVK'na göre, ticari kazancın elde edilmesi için yapılan genel 

giderler, işçi ve hizmetliler için yapılan barındırma, beslenme, tedavi 

ve ilaç giderleri (işyerinde yapılmış olmak koşuluyla) ücretlilerin işle 
ilgili demirbaş niteliğindeki giyim eşyası indirilebilen giderler ara¬ 

sındadır. Diğer yandan, iş için yapılan seyahat giderleri işle ilgili 

olmak, işin önemi ve genişliğiyle orantılı olmak ve iş amacının gerek¬ 

tirdiği süreyle sınırlı kalmak ka.yd3.yla. indirilebilmektedir. Bu konu 

gerçekte büyük ölçüde M.B.’nm görüşüne ve ilgili içtihatlara bağiıdır. 

Örneğin mükellefin, yabancı bir memlekete iş için yaptığı bir seyahate 
eş ve çocukları ile gittiğinde bile, Maliye'ce t alisi s edilen dövizin 
tamamının gider olarak indirilebileceğine dair Danıştay Kararı vardır(6). 

Kısmen iş için, kısmen özel amaçlarla kullanılan otomobillerin 

masraflarının yarısı (normal harcamalar r vergiler' , yalnız iş amacıyla 
kullanılan arabaların masraflarının tamamı indirilecek giderler arasın¬ 
dadır. 

1.2.3” Taşınmaz Sermaye İradı s 

Gerçek usule göre vergi ödeyen taşınmaz iradı sahipleri, Ödedik¬ 

leri ev kirasını, aldıkları ev kirasından düş ekilmektedirler. Bu hüküm, 
mükelleflere, sahip olunan binanın gelirinden istisna sağlamakta ve ta¬ 

şınmaz sahibi; değeri ne kadar yüksek bir taşınmaza sahipse, ikâmetgâh 

olarak nesnel gelir şeklinde, ya da ikâmetgâh nakli yoluyla, nakdi gider 

indirimi şeklinde, o derece büyük bir vergi istisnasından yararlanmakta¬ 
dır. 

(6) K.Bulutoğlu, a.. g. e , s ,70 
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1.2,4- Tarım Kazançları! 

Tarım, gider indirimlerinin en yüksek biçimde uygulanmakta olduğu 

bir sektördür» Tarım kazançları nedeniyle vergi ödeyen mükelleflerin 
°/o 99' u götürü gider indirimi usulüne tabidir» Buna göre, gayrisafi 
tarım hasılatından yapılacak gider indirimleri, hasılatın °/o JO' inden 
az olmamak koşulu ile götürü biçimde yapılır (Kd.5*0 • Götürü gider em¬ 
salleri Zirai Kazanç İl Komisyonlarınca saptanmakta olup, bunların be¬ 
lirlenmesinde herhangi bir ürünün elde edilmesi için gereken girdiler 

esas alınmaktadır. Bu kapsama iş gücü de girdiği için, mükellefin kendi 
yetiştirdiği bir ürün için işçi çalış tırrnışçasma masraf indirimi yap¬ 

ması olanağı dahi sağlanmış olmaktadır. Diğer yandan çok yüksek bir dü¬ 
zeyde saptanmış olan °/o JC’ lik götürü gider indirimi uygulamada gelir ver¬ 
gisi matrahının hasılatın °/o 16,62' sine kadar düşmesi sonucunu getirmek¬ 
tedir (7). 

Tüm bunların dışında, götürü giderler indirildikten sonra arazi, 

bina kira bedelierinini vergi,resim, harç ve işletme için alınan borç 

para faizlerinin hasılattan indirilmesi olanağı Gelir Vergisi matrahını 

daha da daraltmakta; hatta zarar gösterilmesini bile damaklı kılmakta¬ 
dır . 

1»3~ Muafiyet ve İstisnalar 

Bir bütün olarak gczönüne alındığında, Türk Vergi Sistemindeki 

çeşitli muafiyet ve istisnaların da adaletsiz yük dağılımının artırıcı 
etkide bulundukları izlenmektedir. Eunun en belirgin örneği tarım ka¬ 

zançlarının vergilendir!İmesindedir. 

1.3.1" Tarım gelirlerinin vergilendirilmesinde muaflık ölçüsü 

işletme büyüklüğü ve satış tutarıdır. Satış tutarı ölçüsüne göre; toplam 

"rünlerin 1 >:v "ili içindeki gayrisafi satış tutarının 30.000 lirayı 
aşmaması durumunda küçük çiftçi muaflığı sözkonusudur. 

(7) K. Bulutoğlu, a. ge . , s. 89. 
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Bu ölçü.; küçük esnaf için götürü usulden çıkıp gerçek usule tabi 
olmak için kabul edilen kazanç ölçülerinin bile üzerindedir. Ücretliler 
için uygulanan özel indirimin en son miktarı -yılda. İÖOO TL- ile kıyas¬ 

landığında bu adaletsizlik dana açık görülmektedir. Bunun dıçında, tarım 
kesimindekilerin kendi tüketimleri için harcadıkları ürün hasılat hesa¬ 

bına katılmamakta, ve bu durum, ek bir ayrıcalık daha yaratmaktadır. 

1.3.2- Serbest meslek kazançlarıyla ilgili olarak; yazar, çevirmen, 
heykeltraş , ressam ve müzisyenlerin eserlerini satmak ya. da. eserler üze¬ 

rindeki haklarım devir, temlik etmek veya kiralamak yoluyla elde ettik¬ 

leri kazancın 10.000 lirası vergi dışı bırakılmıştır, 

1.3.3" Taşınmaz iratlarına ilişkin olarak, yıllık 5.000 TL’yi aş¬ 
mayan gelir, vergi dışıdır. Bunun dışında, emlak vergisinin taşınmaz ira¬ 

dına karşı gelen gelir vergisinden mahsup edilebilmesi olanağı da sağlan¬ 
mıştır. (Geçici olarak bina vergisi istisnasından yararlanan binaların 
vergisi de gelir vergisinden düşül.rekte ve bu ek bir ayrıcalık getirmek¬ 
tedir. ) 

Ücretlerle ilgili istisnalar incelendiğinde ise; yeraltı işlet¬ 
melerinde çalışan işçiler (yer altında, geçirdikleri zaman için) ve tarım 
işçilerinin ücretleriyle, hizmetçiler, sakat ve maluller, hükümlülerle 

ıslâh evlerinde ve bakım yurtları atelyelerinde çalışanlar, köylerdeki 
müstahdemler, çıraklar ve emekliler gibi özel konumu olanlara ilişkin 
istisnaların varlığı görülmektedir. 

1. h - En Az Geçirn İndirimi 

Sn az geçim indirimi, tüm kazançlara uygulanan ve mükellefin aile 

durumuna bağlı olarak değişen bir indirim biçimidir. Teorik olarale asgari 

yaşama, koşullarına karşı gelen gelirin vergi dışı bırakılması görüşünden 
kaynaklanmaktadır. Ücretlilerde, yukarıda değindiğimiz özel indirimle 
birlikte hesaplanan bu indirim, vergiye esas gelir matrahından değil he¬ 

saplanan vergiden indirilmektedir. Bu hesap yöntemi vergi dışında kalacak 

gelir gerçekte daha fazla olduğu halde, yararlanılan vergi indiriminin 

daha az olması sonucunu getirmektedir. 



- 28 -

En az geçim indirimi miktarlarının yıllara göre değişimine ba¬ 
kıldığı zaran, indirim miktarlarındaki artışın sınırlılığı, ve miktar 

olarak yetersizliği açıkça görülmektedir. 

TABLO 7“ GELİR VERGİSİNDE EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ 
MİKTARLARI ( YILLIK) 

Evli Mükellef 
Yıl Bekâr Çocuksuz 1 Çocuk 2 Çocuk 3 Çocuk 4 Ç 0 cuk 5 Çocuk 

1961 810 1530 1Ö2C 1620 1890 1890 2160 

1965 (geçiş) 
yılı 

1080 1800 2160 2520 2880 3240 3600 

1968 1800 2880 3600 4320 5040 5760 6480 

(D 36OO 4680 5400 61Î0 6840 7560 8280 

(l) Ücretliler için, özel indirimle birlikte. 
Kaynak? M.Yaşa, s. 175 ve 1977 Bütçe Gelirleri Yıllığı. 

Diğer yandan en az geçim indirimi, genel bir indirim olması ve 
ücretliler dışındaki diğer gelirlere de uygulanması nedeniyle, sermaye 
gelirlerinin ayrıcalığını giderecek bir etkiye sahip değildir. 

1.5“ Yatırım İndirimi 

Yatırım indirimi, yalnız ticari ve tarımsal kazanç sahiplerinin 

yararlandığı bir indirim türüdür. 1963'de, "Yatırımları özendirmek ve 
ekonomide sermaye birikimi ile kalkınmayı hızlandırmak" arnacıyl ci geti¬ 

rilmiştir. -Buna göre; kazancı bilanço esasına göre saptanan mükellefler 

için özsermaye ile finanse edilen ve 250.000 TL'yı aşan yatırımlar için 

bu indirim uygulanır. Ancak indirimin yapılması için yatırımın Kalkınma. 

Planına uygun olması ve üretimi artırıcı, verimliliği ve ürün niteliğini 

yükseltici özellikte olması gereklidir. 

Gerçekte bu uygulama, sermaye gelirlerine yönelik ayrıcalıkları 
artıran ve vergi yükünün dağılımındaki adaletsizlikleri çoğaltan bir 
nitelik göstermekte; alınmayan vergiler nedeniyle, belirli bir kesimin 

Devletçe finanse edilmesine yol açarak gelir dağılımını daha da bozmak¬ 
tadır. 
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1.6- Kurunlar Vergisi Uygulaması 

Emek gelirlerinin korunması ve ayırma, kuramı gereği sermaye ge¬ 
lirlerinin yeniden vergilendirilmesi anlamında oir vergi olan Kurumlar 

Vergisinin, bu anlamda, ne denli etkin olduğunu incelemekte yarar vardır. 

i- KVK’ na göre bu vergi kapsamındaki muafiyet ve istisnalar son 
derece geniştir, özellikle 8. maddede yer alan "başka bir kurumun serma¬ 
yesinin en az yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında veya bilanço tari¬ 
hinden en az bir yıl evvelinden beri sahip olduklarını ispat ve tevsik 

eden tam mükellefiyete tabi ana kururların, kuruma, iştiraklerinden elde 
ettikleri kazancın istisna edilmesi" iıükmü, geniş fon aktarımı olanakla¬ 

rı getirmektedir. Uygulanan iştirak kazançları istisnası tavanın düşük 

olması ise tekelleşmeyi kolaylaş tırmakta ve bir kurumun katılma yoluyla, 
diğer kururların, karlarını vergisizce kendi bilançosuna geçirmesi ola¬ 
nağını doğurmaktadır. 

ii- Diğer yandan, "gelirlerinin en az °/o 80 ini nevi itibarıyla 
genel, ezel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan bir hiz¬ 

met veya hizmetlerin yerine getirilmesi için" kullanan vakıflara ait 
ekonomik işletmelerin Kurumlar Vergisinden muaf t tulnaları (KVK, 903 sk. 
ile ek m. 8/l/6), şirketler için ayrı bir’fon gizleme' olanağı sağlamak¬ 
tadır. Bu uygulamayla. Kurumlar Vergisi ödemekten kaçınılması geniş ölçüde 
başvurulan bir yoldur. 

iii- GVK kapsamındaki yatırım indirimi istisnası, KV yükümlülerin¬ 

den sermaye ve kooperatif şirketler için de uygulsınmaktadır. Ek olarak 

sermaye şirketlerinin tahsil çıkararak sağladığı finansman kaynakları da 
bu indirim kapsamındadır. (KIT'lere tanınmayan bu istisna, Kamu girişim¬ 
leri karşısında ezel sermayenin ödüllendirilmesi anlamında ekonomik et¬ 
kilere de sahiptir). 

iv- Bunların yanında, dar yükümlülerin de yatırım indiriminden ve' 

ihracat istisnasından yararlanması, devlet menkul kıymetlerinin temettü 

faiz ve ikramiyelerinin vergi dışı bırakılması gibi başka, kolaylık ve 
istisnalar da söz konusudur. 
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Kurumlar Vergisi uygulaması, gerçekte ayrıntılı bir biçimde ince¬ 

lenmesi gereken bir konu olmakla birlikte, buraya kadar kısaca değinilen 
noktaların ışığında daş bu verginin, sermaye kazançlarının etkili bir bi¬ 

çimde vergilendirilmesini sağlayan bir yapıda olmadığı söylenebilir. 

Bu durum, kurumlar vergisinin yıllık miktarlarına bakıldığında 
-özellikle ülkedeki hızlı şirketleşme ve toplulaşsa ile yüksek kurum kar¬ 

ları da dikkate alındığında- kolaylıkla görül ektedir. Bir Örnek olarak, 

imâlat sanayiinde 1967-1973 yılları arasındaki cari kârlar ile, Kurumlar 
Vergisi ödeyen imalat sanayii kuruluşlarının beyannamelerinde gösterdik¬ 

leri kâr miktarları aşağıda verilmiştir. 

TABLO 8- İMALAT SANAYİİNDEKİ CARİ KARLAR ve VERGİ 

Y111 ar 

1967 

1968 
1969 (2) 
1970 

1971 

1972 

1973 

(1) Katrna-değerden ücretlerin çıkarıl ısıyla hesaplanmıştır, 
amortisman dahildir» 

(2) Tahmini sayılardır. 

Kaynak s DİE İmalat Sanayi Anket ve Sayımları, ETE İstatistik 
Yıllığı - 1977 

Aynı denem için, yıllara göre Kurumlar Vergisi tahakkuk miktarı 
ile, imalat sanayiindeki kuruluşların K.V. payları ise aşağıdaki gibidir» 

MÜKELLEFLERİNİN GÖSTERDİĞİ KAR MİKTARLARI (Milyan TL) 
imalat Sanayii Beyannamelerdeki Kâr Gösteren Zarar Gösteren 
cari Kârlarıfi) net Kâr    B eya nname Beyan] 

12,603 1,487 1001 404 

14,779 2,065 1267 52.1 

17,966 2,148 1237 549 

21,153 1,971 1034 486 

28,001 2,265 1214 584 

30,363 3 ,728 1582 74 i 

40,641 4 ,344 1649 704 
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Ç a.l x 5 ma d a kullanılan çeşitli verilerin kaynakları ve karşılaşılan 
sorunlarla bunların giderilmesinde izlenen yöntemlere ilişkin olarak 
aşağıda^ bilgi verilmektedir. 

2.1.1- Gelirlere İlişkin Veriler 

Ücretlilerin iki büyük kesininin; işçi ve memurların gelirleri 
kullanılan verilerden ilkini oluşturmaktadır. 

2.1.1.1- Memurların Gelirleri? 

Genel ve Katma Bütçeye bağlı kuruluşlarda çalışan memurların ge¬ 
lirlerinin saptanmasında, kesin hesap kanunlarında (S) yer alan personel 
harcamalarından yararlanılmış ve memur statüsünde çalışanlara ödenen maaş 
fazla mesai, yan edeme vb.tüm Ödemeler -ayni yardımlar hariç olmak üzere- 
esas alınmıştır. Kesin hesapların nevcut olmadığı (Genel Bütçeye bağlı 
kuruluşlar için 1973» Katma. Bütçedeki kuruluşlar için 1972 den başlaya¬ 
rak) yıllar için ise Bütçe yasalarından yararlanılması yoluna gidilmiş¬ 
tir. Bu durumun kullanılan sayıların sağlıklılığını ne ölçüde etkileye¬ 

ceğini görmek için yıllara, göre kesin hesaplarla bütçe tahminlerinin asa¬ 
sındaki farklılıklara bakıldığında, (l)) ise, 195^' den bu yana, 1971 
(—0, 2b) yılı dışında önemli, say-ı Tabii or k sapmaların olmadığı görü ljniiş — 
tür. 

Ele alman dönemin ilk yılı olan 1 ö4'aen 1973 yılına (Katma Bütçe 
için 1972) kadar olan yıllar için memur maaşları yukarıda belirtilen kap¬ 
samda olmak üzere saptanmış, bunun yanışı, 'a aynı yıllar için bu kuruluş¬ 

larda çalışan işçilere yapılan ödemeler do çıkarılmıştır. 

Program bütçe uygulamasına geçilmesinden sonraki yıllar için per¬ 
sonel harcamalarından işçi ücretlerini ey klama olanağı bulunmadığından, 

( 9) Hazine Genel IZesa.pları , 196^-1972 

(lO) Bkz. Durmuş Cztek, "1927-1973 Ara n Şenol Bütçe ile Kesin Hesap 
Kanunlarının karşılaştırılması", Maliye Dergisi, Nos 31, 1978, 
s.83. 



- 33-

1973-1975 ve 1975 yılları için sözü edilen ücret müktarlarından yarar¬ 
lanılmıştır, Bu miktarlara SSK , ortalama. İşçi ücretleri uygulanarak 
1964' den 197-2' e kadar çalışan işçi sayıları tahmin edilmiş, saptanan 
eğilime göre söz konusu üç yıl için hesaplanan işçi sayıları ortalama 
sigortalı ücretleriyle ağır1ıklandırı1arak Genel ve Katma Bütçelerdeki 

toplam ücret ödemeleri tahmin edilmiştir. Bu miktarların program büt¬ 
çedeki toplam personel harcamalarından düşülmesiyle de 1973-75 ve 75 
yılları için memur maaşları toplamlarına ulaşılmıştır, 

1976 yılı için Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin tüm kamu 
kuruluşlarını kapsayacak hiçimde uyguladığı anket sonuçları mevcuttur. 

Bu sonuçlardan yararlanılarak söz konusu yıl için Genel ve Katma. Bütçe¬ 
deki memur maaşları kesin olarak bulunmuş, ayrıca bu sonuçlar tahmin 
yapılan üç yılın kontrol edilmesinde kullanılmıştır, 

1977 yılı için ise Devlet Personel Dairesinden sağlanan kadro 

sayılarının 15 katsayıya göre ortalama memur maaşlarıyla ağırlıklandı- 
rılmasıyla maaşlar tahmin edilmiş, bulunan sayılar 1976 yılı sonuçları 
kullanılarak irdelenmiştir. 

İl Özel İdaneleri ve Belediyelerde çalışan memurların gelirle¬ 
rinin bulunmasında 1975' e dek, DİE' ndelci hasılı olmayan dökümlerden ya¬ 
rarlanılmıştır (ll) . 1975 yılma ait maaş ödemelerinin saptanmasında, 
Devlet Personel Dairesinin 1976 yılına ilişkin anket sonuçları kullanı¬ 
larak tahmin yapılmış, bulunan sayılar ortalama sigortalı ihrotloH ve 

memur maaş katsayısı artıçl arı ile kontrol od-i 1 an ş tri r şl2} . 1976 yılı, 
Devlet Personel Dairesi anket sonuçlarından alınmış, 1977 yılı ise Genel 
ve Katma Bütçede izlenen yolla tahmin edilmiştir. 

(11) İl özel İdareleri için 1972, Belediyeler için 1970'e dek kesin 
sonuçlar mevcuttur. Sonraki yıllar için Bütçe dökümleri kullanıl¬ 
mıştır. Ancak 1975 ve sonrası için Eütçe dökümleri de mevcut değil¬ 
dir. 

(12) 1975 ve sonraki yıllara ilişkin GSMH hesaplamalarında, kullanılan 
maaş ödemelerinin saptanmasında DİE tarafından aynı yol izlenmektej 
veri bulunmayan yıl sayısını tahmin etmek için önceki yıl sayısı 
katsayı değişikliği ile (Ör. 1975 için 9/8) ağırlıklandırılmakta- 
dır. 
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KIT'lerde çalışan :- " .rlarzn maaşlarının buluma sında 1965-1975 
dönemi için yüksek Denetleme Kurulu K-*- - Raporlarından yararlanılmış¬ 
tır (13). Bilgi bulunaaıayar I's6k yılı için, 1965 yılı KIT çalışanları 
ortalama gelirlerinin 196u yılı KIT'lerde çalışan memur sayısı ile ağır- 
1ıklandınİma sı yoluna gidilmiştir. 

1975' den sonraki yıllar için ise, Beliye Bakanlığı'nm Kamu İkti¬ 
sadi Teşebbüsleri ve iştirakleri yıllığı-1977 (l4) kullanılmıştır. 

2 o 1.1.2- İşçilerin Gelirleri s 

Çalışmada kullanılan işçi ücretlerine ilişkin sayılar SSK, İsta¬ 
tistik Yıllıklarından alınmıştır» Sigorta istatistiklerinin gerek kapsamı 

gerekse sağlıklılığına ilişkin sorunların bulunmasına karşın, tüm kesim¬ 
leri kapsayan başka verilerin bulunmayışı (lp) nedeniyle bu istatistikler 
kullanılmış tır. 

Sosyal Sigortalar liuıumu istatistiklerine gere ücretler; iş akdi¬ 
ne göre sigortalıya ödenen giinlrk, haftalık veya aylık esas ücretlerden 

başka; kıdem, devam ve üretime bağlı primler, fazla çalışma, ücretleri 

gibi ücret niteliğindeki ödemeleri kapsamaktadır. Ayni ve sosyal yardım¬ 
lar ücret tanımına girmemekl edir fl6) . 

2.1.2. Vergilere ilişkin Veriler 

2.1.2.1- Gelir Vergi si s 

Ücretlilerin ödedi ,1 gelir vergisi miktarının bulunmasında Bütçe 
Gelirleri Yıllıklar_ ndaki (1?} dökümlerden yarar] ana 1mıştır. Ancak, Ma¬ 
liye Bakanlığının istati si-' kl;. r' nde Genel Mutç©ye bağlı kuruluşlarda 

(13) Bkz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT Denetleme Raporları. 
(Raporlarda, hor yıl itibarıyla, türn KIT'lerde çalışan işçi ve me¬ 
murlar için maaş re ücret ödemeleri ayrı ayrı verilmektedir. Memur 
gelirlerine yakın yıllar için ikramiyeler de dahildir). 

(l4 ) îv.B. Hazine Genel Müc ürlüğü , Kamu Iktlsacli Teşebbüsleri ve 
İştirakleri Yıllığı , 0.977, Ankara 

(15) "DİE, İmalat Sanayii Anket Sonuçları"nın anketlerin yalnızca yapım 
sanayiine ilişkin olması nedeniyle bu çalışmanın amaçları açısından 
temsil edici olmayacağı düşünülmüştür. 

(.16) Memurların gelirleri saptanırken sosyal nitelikli ödemelerin katıl¬ 
mış olduğu gözönündo bulundurulmalıdır» KIT'lere ilişkin mevcut 
sayılarla, II Oz-el idaresi ve Belediyelere ilişkin olarak mevcut bu¬ 
lunan d'ölVüvTerih 'kül'..anırabilmesi' için', 'zcrühlü olafak 'Genel' ve' Katma 
Bütçedeki kurul .lorda çalışan memurların gelirlerinin hesabında da 
sosyal nitelikli ödemeler maaşa katılmıştır» 

(17) M.Î5.Gelirle: o ' • e Gelirleri Yıllıkları (1964-1976) 
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çalışanlardan kesile: goıir vergisi miktarları yıllar itibarıyla toplam 

gelir vergisi tahsilat sayılarıma yer aldığı halde, muhtasar beyanname¬ 

ye tabi gelir vergisi mükellefi e ..i no ilişkin tahakkuk sayılarını içeren 
tablolara katılmamaktadır. 

Bu nedenle 196' -İ972 yıllar 1 arasındaki dönem için toplam gelir 
vergisi tahsilatından: Gcr.ol Bütçe hariç muhtasar beyanname kapsamındaki 

Gelir Vergisi gelirleri ile iıliık beyanname verenler götürü mükellef¬ 
ler ve ulaştırma işleri yapanlar ..1 (G. V .K. md. ^5) Ödedikleri gelir vergisi 
toplamı düşülerek Genel Bütçe vergi kesintileri bulunmuştur, Bulunan mik¬ 

tarların muhtasar b yarma reye giren diğer gelir vergisi kalemlerine ek¬ 
lenmesiyle de ücretlilerin ödediği gelir vergisi miktarları elde edil¬ 

miştir „ 

1972-1976 arası için ticrot’ 1 erir, enediği gelir vergisi miktarları, 
Genel ve Katma. Eütç.l- Vuruluşların vergi kesintilerini de içeren biçim¬ 
de yayınlanmıştır (13 ) . -'975 yılı için Kal iye Bakanlığının yayınlanmamış 
kesin sayıları, 1977 yıİv için ise Şubat 1973 itioarıyle vergi tahsilat 

miktarları ile Bakanlığın ücretlilerin ödediği gelir vergisine ilişkin 
resmi olmayan bilgileri kullanılmıştır. 

Burada belirtilmesi gereken bir nokta da, hesaplamalarda, ücret 
gelirlerinden alınan gel i r vergi sinin ödeme sırasında kosi 1 ıı*Ei nedeniy¬ 
le vergi tahsilat miktarı-’!”. ta>- '-VnV u I nn n« eşi t kabul edildi gidi r( 19) 

2.1.2.2- Mali B eng' Vergısi; 

1972-1975 Yılla rr. mı i i işkili olarak ücretlilerin ödediği I.i ' ©• 
vergisi miktarları Maliye Bakanlığı, Bütçe Gelirleri Yıllığından (20) 

(18) M.B. Gelirler Genel M;dürlüğü, Bütçe Gelirleri Yıllığı,1976. s.120 
(19) Bu varsayım vergi çalışmalarında genellikle kullanılmakta; tahakkuk 

ve tahsilat miktar o. m arasında bir fark olsa da, bunun ancak ihmal 
edilebilecek derecede olabil3ceği görüşü paylaşılmaktadır, ör.bkz. 
Oğuz Aydemir, _a.g. -. , 3.61. 

(20) M.B. Bütçe Gelirleri Y.cliığr. ? 1976, s.120. 
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İmmıştır, 1976 ve 1 77 yılları için elde bu bolünüm bulunmadığından, 
oplam Mali Denge Vergisi tahsilatı, Maliye Bakanlığının Mali Denge Ver¬ 
isine ilişkin çözümlemelerde kullandığı yöntem (2l) izlenerek ücretliler 
e diğer gelir sahipleri arasında, dağıtılmıştır. 

2.1.2.3" Diğer Vergiler s 

Çalışmada, ücretlilerin vergi yükünün hesabında toplam tahsilat 

■ktarları gerekli olan vergiler için bu sayılar M.B. Devlet Gelirleri 

''İtenlerinden alınmıştır. 

Tahsilat miktarına bakılmaksızın, doğrudan doğruya ücretlilerin 

ercamalar ma dayanılarak miktarı saptanan dolaylı vergiler için; kulla- 

lan tüketim kalıbına, göre o vergi konusu mal için yapılan harcamaların 

alunması yoluna gidilmiştir. Bu harcamalar ve vergi yasalarıyla. M.B. 
ebliğlerindeki (22) vergi oranlarına dayanılarak ücretlilerce ödenen do- 
ysız vergiler bulunmuştur. 

İstihsal vergilerinin ücretlilere yansıyan miktarının bulunmasında 
:e 1963 s 1968 ve 1973 yıllarına ait İnput-Output tablolarından yararla- 
lmış; son olarak ölçü esasına gere vergi alman kimi malların yıllık 
İlanım miktarlarının saptanmasında DİE'nün yayınladığı perakende fiyat- 

r kullanılmıştır. 

Dolaylı vargilore ilişkin olarak Bölüm 2.2* de ayrıntılı bilgi ye¬ 
lmektedir. 

1) 8 Haziran 1972 tarih ve 1598 sayılı Yasaya göre KDV mükellefleri 
Gelir, Kurumlar, feraset ve İntikal Vergisine tabi gerçek ve tüzel 
kişilerle gayrimenkullerini bedel karşılığı satanlar ve spor-toto, 
Milli Piyango ve bankaların nakit ikramiyelerini kazananlardır. Bu 
kişilerin söz konusu Vergilere esas olan gelir matrahları üzerinden 
°/o 3 oranında MD\ alınmaktadır. Buna göre 1976 ve 1977 yıllarında 
yukarıda sayılan vergi gelirlerinin her birinin oluşturdukları top¬ 
lama göre ağırlıklarının hesaplanmasıyla MDV toplam tahsilatının 
ne kadarının gelir vergisi üzerinden alındığı bulunmaktadır. Bu mik¬ 
tarın, ücretlilerin toplam gelil’ vergisi tahsilatı içindeki payıyla 
ağırlıklandırılmasıyla. da söz konusu iki yıl için ücretlilerin öde¬ 
diği MDV toplamları hesaplanmaktadır. 

2) Türk Vergi Ih nur.larıyla ilgili Genel Tebliğler ve Genelgeler, 
T.C. M.B. Gelirler Genel ! irlüğü yayını. 
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2.1.2.4- Enekli Sandığı vs SSK Kesenekleri s 

Memur maaşlarından kesilen °/o 8 oranındaki Emekli Sandığı kesenek¬ 
lerinin yıllık toplamları (1964-1973) Emekli Sandığı İstatistik ve Ak- 
tüarya Müdürlüğünden ve (197^-1577) Emekli Sandığı İstatistik Bülteninden 
alınmıştır (23). SSK primlerinin saptanmasında ise SSK Çalışma Raporla¬ 
rından yararlanılmıştır (24). 

2.1.3- Tüketim. Kalıbı 

Dolaylı vergilerin getirdiği yükün hesaplanmasında kullanılacak 

Tüketim kalıbının düzenlenmesinde DİE'nün, 11 ilde yürüttüğü Tüketici 
Harcamaları Araştırmalarının yayınlanmamış bulgularından yararlanı lrmj- 
tır. 

2.2- Çalışmanın Yentemj 

2.2.1- Hesaplamalara Katılan Vergilere İlişkin Temel Varsayımlar; 

Ele alınan 1964-1977 -döneminde ücretlilerin ödediği vergilerin 

aartanmnsı aman n yİ a. konsolide bütçe gelini erilli, oluşturan tüm vergi ka¬ 

tegorileri gözden geçirilmiştir. Bilindiği gibi Tiirk Vergi Sisteminde 
Genel Bütçe’ye gelir kaydedilen çeşitli vergilerin yanısır» Katma Bütçe 

kapsamındaki kuruluşların, il özel idarelerinin, Belediyelerin ve bazı 
KİT' lerin de vergi gelirleri mevcuttur. 

Katma Bütçeli kuruluşlardan üniversiteler harç gelirleri sağla¬ 
maktadır. Yine bu kuruluşlardan biri olan Tekel Genel Müdürlüğünün gelir¬ 

leri arasında 1969 yılma dek, gerçekte genel bütçe gelirlerinden olan, 
fakat Tekel İdaresi’nce tahsil edilen savunma vergisi ile Tekel safi 

hasılatı yer almaktadır. 

1963-1969 deneninde Devlet Bütçesinde vergi gelirleri arasında 
yer alan; daha sonra ise Devletçe yönetilen kurumlar hasılatı kapsamına 

alınan Tekel safi hasılatı, bu çalışmada vergiler içinde hesaba katılmış¬ 
tır . 

(23) Emekli Sandığı istatistik Bülteni, Ni s an 1978 
(24) SSK t Çalışma Raporları (1964-1977) 



Üniversite harçları ile, kendilerin© ait limanlar yoluyla ithalat 
yapan KIT'lerin (Denizcilik Bankası TAO , T.C.DDY ve TKİ) Rıhtım Resmi Ge¬ 
lirleri hesaplamaların dışında bırakılmıştır. 

Ele alman dönemde İl Özel İdareleri tarafından tahsil edilerek 

Genel Bütçe gelirleri arasında yer almayan ve çalışmanın amaçları açısın¬ 
dan Genel Bütçe Vergilerine eklenmesi gereken herhangi bir vergi geliri 

bulunmamaktadır. Belediyelere ilişkin olarak ise, Genel Bütçe gelirlerin® 
katılmayan ancak tüketim harcamalarıyla il.işkilendirilmek yoluyla ücretli¬ 

lerin vergi yükünün hesabında dikkate alınması gereken bir kısım resim ve 

harçlar (25} (Eğlence resini, akaryakıt resmi, elektrik ve havagazı Bele¬ 
diye payı, tarifeleri belirli nakil vasıtaları ile banliyö hatları bilet 

bedellerinden Belediye payı, telefon abone ve konuşma ücretlerinden Be¬ 

lediye payı) hesaplamalara katılmıştır. 

Genel Bütçe kapsamına giren Vergiler ise aşağıdaki gibi sınıflana¬ 
bilir . 

1. GELİRDEN ALINAN VERGİLER ~ 
1.1— Gelir Vergisi 
1.2- Kurumlar Vergisi 
1.3” Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 
1.4 — Mali Denge Vergisi 
2. SERVETTEN ALINAN VERGİLER 
2.1- Emlak Vergisi 
2.?— Motorlu Kara. Taşıtları Vergisi 
2. 3- Veraset ve İntikal Vergi- oî 
3. MA T.T, AT? Tl A KI AT.TNAN V T .TCR 
3.1- Dahilde Alman İstihsal Vergisi 
3.2- Akaryakıttan Dahilde Al.İstihsal Vergisi 
3.3~ Tekel Mad. Alman İstihsal Vergisi 
3.4- işletme Vergisi 
3.5“ Şeker istihlak Vergisi 
3.6- Taşıt Alım Vergisi 
3.7~ Emlak Alım Vergisi 
3.8- Kaldırılan Vergiler Artıkları 
4. HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
4.1- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
4.2- Nakliyat Vergisi 
4.3- PTT Hizmetleri Vergisi 

(25) Bkz. Bl'd. Gelirleri Kanunu, No 3 5237 
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k.k- Bina İnşaat Vergisi 
4.5- Spor - Toto Vergisi 
4.6- Damga Vergisi 
4.7“ Harçlar 
5. DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLER 
5.1- Gümrük Vergisi 
5.2- Akaryakıt tan Alman Gümrük Vergisi 
5.3“ Tek ve Maktu Vergi 
5.4- İthalde Alınan istihsal Vergisi 
5.5“ Akaryakıttan ithalde Al. İstihsal Vergisi 
5.6- İthalat Damga Resmi 
5.7“ Rıhtım Resmi 
5.8“ Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 

Sayılan Genel Bütçe Vergileri, bu çalışmanın konusunu oluşturan 
ücretlilerle ilişkilendirilebilir olup olmamaları koşutunda hesaplamaların 
kapsamına alınmış ya da kapsam dışı bırakılmışlardır. 

2.2.1.1- Servet vergilerinden Veraset ve intikal Vergisi, genellik

le uygulandığı biçimde (26) yüksek gelirli ücretli dışı kesimlerle ilişki
li kabul edilmiştir. Sunun dışında, yine servet vergilerinden olan Motorlu 

Kara Taşıtları Vergisi ile Emlâk Vergisi de aynı gcrüşle kapsam dışı bı
rakılmışlardır (27). 

2.2.1.2- Gelirden alman vergiler grubuna giren Gayrimenkul Kıymet 

artışı vergisi; Mallardan alman vergileri oluşturan Taşıt ve Emlâk Alım 

Vergileri ile Dış Ticaret Gelirleri arasında yer alan Dış Seyahat Harca

maları Vergisi ve Tek ve Maktu Vergi ücretlilerle ilişkilendirilmeyen 
vergiler kapsamındadır. 

2.2.1.3” Kurumlar vergisine ilişkin olarak vergi yükü hesaplamala
rında kullanılan varsayımlar, kabul edilen yansıma varsayımına bağlı ola

rak çeşitli biçimler almaktadır. Yapılan çalışmalarda Kurumlar Vergisinin 
tümü ya da belirli bir kısmı (bkz.tablolO) temettü gelirleriyle ilişkilen-
dirilirken, belirli oranlarda toplam tüketim harcamalarına yansıtıldığı da 

(26) Crneğin; Adler (1947/48), Kusgrave (1Ç4£ ); Conr; d (l950), Eishop 
(1958), Gillespie (l960j ve diğerleri için Bkz. K.C.Recktenwald, 
Tax Incidence and Income Hedistribution, ¥ayne State University Press, 
Detroit, 19719 ayrıca î: . Kryzaniak , S.0zmucur., a , g. e . , s. 24 

(27) Bkz. Kryzaniak, S.Özmucur, a.g.e. , s.83,84. 
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varsayılmaktadır. Bunun ötesinde i-'.usgravs (19^8); Kurumlar Vergisinin 
yüküne ilişkin çeşitli alternatif hesaplamalar arasında., bu verginin l/8 
inin doğrudan üci'et geliri sahiplerine yansıtıldığı varsayımına da yer 
vermiştir. 

Bu çalışmada ücretliler üzerindeki vergi yükü hesaplanırken Kurum- 
lar vergisine ilişkin iki farklı varsayım kullanılmış ; (a) şıkkında, gele¬ 
neksel gcrüşe gere Kurumlar Vergisinin Kurum ve ortakları üzerinde kaldı¬ 
ğı; (b) şıkkında ise tümüyle tüketicilere yansıtıldığı kabul edilmiştir. 
(B)’de Kurumlar vergisinin ne kadarının ücretlileri ilgilendirdiğinin bu¬ 
lu rmrErsıhd a da yıllara göre belirli tüketim harcamalarının toplamında üc¬ 

retlilerin payının oranı ağırlık olarak kullanılmış, bulunan pay ücretli¬ 

ler için hesaplanan dolaylı vergi yüküne eklenmiştir. 

2.2.1.^- Hizmet Vergilerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

ile Bina inşaat verdisi ve yine bu grupta yor alan Spor-toto vergisi yu¬ 

karıdaki yaklaşımla, ücretlilerle ilgili kabul edilmeyen; yüksek gelirli 

ücretli dışı kesimler üzerinde kaldığı varsayılan vergilerdendirler. 

Burada üzerinde durulması gereken bir nokta, ücretlilerle ilişkili 

olmadığı varsayılan çeşitli vergilerin gerçekte belirli oranlarda ücrotli- 

lere yansımakta olduğudur. Emlâk Vergisi, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergi¬ 

si ve Bina İnşaat Vergisi; esas olarak kirada oturmakta olan ücretlilerin 
konut harcamalarıyla, ilgili kabul edilebilir. Örneğin Musgrave (28), kira¬ 
lanan mülk üzerindeki toplam verginin l/25 inin kiralayana yansıtıldığını 
varsaymaktadır. Kryzaniak-Özmucur çalışmasında, ise binalarla, ilgili vergi¬ 
ler ve ok olarak arazi vergisinin °/o 75' i doğrudan doğruya konut harcamala¬ 
rı üzerinde kabul edilerek gelir gruplarına, dağıtılmıştır. 

Burada özel olarak ücretlilerin kavranmakta olması nedeniyle bu tür 

bir varsayım kullanmasının getireceği ek hatalardan kaçınılarak hesaplanan 

vergi yükünün olduğundan daha düşük çıkması riski göze alınmıştır. 

(28) A.R. Musgrave ve diğerleri, "Distribution of Tax Paymonts by Income 
Group s," NTS, CIV, No s 1. 



- kİ - 

TABL* 10 - ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALARDA VERGİ YÜKLERİNİN 
DAĞITILMASINDA KULLANILAN VARSAYIMLAR 

Vergi 
Adler Musgrave Conrad Bishop Gillespie 

ABD 

Vergi Enst, 
(1965) (19V7A8) (19^8) (1950) (1958) (1960) 

e lir Kişisel 
K.g. K.g. K.g. K.g. K.g. ergisi gelire(Kg) 

urumlar (iki farklı (üç farklı (iki farklı 1/2 temettü 1/3 tüketim l.Tümü tüke¬ 
srgisi varsayım) varsayım) varsayım gelirlerine, harcamala¬ tim harcama¬ 

1.Tümü te - 1.1/3 tüke- l.Tümü te¬ 1/2 toplam rına; 2/3 larına . 

mettü gelir -tim harcama¬ mettü gelir -tüke tim teme ttü 2.1/2 tüketim 
lerine larına; 1/8 lerine harcamala¬ gelirlerine harcamalarına. 
2.1/2 tüke¬ ücret gelir¬ 2.1/3 top¬ rına 1/2 temettü 
tim harca¬ lerine . lam tüke tim gelirlerine 
malarına; 2.Tümü tü¬ harcamala¬ 

1/2 temettü ketim harca¬ rına ,kalanı 
gelirlerine malarına 

3-Tümü te¬ 
mettü gelir¬ 

temettü ge- 
lirlerine 

üke tim 
Tüketim har 

lerine 

T.h. T.h. atış ve 
ümrük V. 

cama 1ar ma 
T.h. T.h. T.h. 

(T.h.) 
sraset 
s intikal 

Yüksek ge¬ 
lir grupla¬ Y.g. Y.g. Y.g. Y.g. Y.g. 

ergisi ra (y*g.) i 

erve t 2/3 kişisel İşletme mül¬ Mülk sahip¬ 1/2 konut 1/2 konut 1/2 konut 
ergi1eri mülk,1/3 kü ve çift- lerine (iş¬ harcamaları harcamaları harcamaları, 

İşletme mül -çiler üze¬ letme mülkü 1/2 toplam 1/2 toplam ■1/2 toplam 
kü üzerine rindeki ver¬ 

giler tüke¬ 
tim harcama¬ 

larına; diğer 
servet ver¬ 

hariç) tüke tim tüke time tüketime 

gileri ev 
iı 
e sahipleri ve 

kira geliri 1 
osyal olanlara, •Sosyal sigcr- 
igorta ita, tren yolu 
.Çalışan- Ücret ve Ücret ve •Ücret ve Ücret ve ive emeklilik 
arın kat¬ - maaşlara Maaşlara Maaşlara Maaşlara file ilgili 
isı 

1/2 ücret ve 
maaşlar,1/2 
jtüketim mal 
jlarına 
i  

'.hizmetler 
l 

.İşveren 
atkısı 

— 

Ücret ve 
maaşlara 

— 

Ücret ve 
Maaşlara ■Toplam tüke¬ 

ttim harcamal^ 
frına 
r 

. Kaynak. Recktçnwald, s.l84-l85 
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2.2.1.5- Harçlar Kanununa göre alınmakta olan harçlardan; Tapu, 
F saport ve Trafik Harçlarının ücretlilerle ilişkili olmadığı kabul edil¬ 

ir .ştir. Diğer Harçların -özellikle en büyük bölümü oluşturan Mahkeme 
Harçlarının- ise l/2 sinin ücretlilerce ödendiği varsayılmıştır. 

Gerek bu bolümde, gerekse dolaylı vergilerin seçiminde ve dağıtıl¬ 

ırsmda kullanılan varsayımlarla kıyaslanabilmesi amacıyla, Tablo 10’da 

çeşitli çalışmalarla ilgili örnekler verilmektedir. 

2.2.2- Dolaysız Vergilerin Ücret Gelirlerindeki Yükünün Hesabına 
Giren Vergiler ve Yükün Hesaplanması 

Ele alınan 1964-1977 dönemine ilişkin olarak, ücretlilerin dolay¬ 
sız vergi yükünün hesabına katılacak vergiler, gelir vergisi; 1972*den 

sonraki dönem için Mali Denge Vergisi ve Sosyal Sigorta kapsamındaki ke¬ 
seneklerdir. 

Buramda, Mali Den^e Vergisinin getiî^diği 1972 yılından önceki yıl¬ 
lar için söz konusu olan Tasarruf Bonosu uygulaması üzerinde durmak gerek¬ 
mektedir. 196i'de,"Tasarruf Bonoları ihracı ve Yatırımlar finansman Fonu 

Teşkili Hakkında Kanun" ile başlatılan bu uygulama süresince; -taşıdığı 

i; rne karşın- Devletin borçlandığı miktarlar ayrı bir fonda top 1 anmayarak, 

doğrudan Devlet gelirleri arasına alınmış ve kullanılmıştır (29)• 3u an¬ 
lamda,* tahvil satın alma' olarak kabul edilmesine olanak bulunmayan ve 

tümüyle 'zorunlu olma1 niteliği taşıyan Tasarruf Bonoları; vergi teorisi 
vc yasalarına dayanılarak vergiler kapsamında kabul edilmemektedir. Ancak, 

anaparanın gelecek yıllarda Devlet hâzinesi için yaratacağı büyük yük göz 

önüne alınarak, Tasarruf Bonosu uygulamasının vergiye çevrilmesi ve MDV* 

nin getirilmesi, resmen kabul edilmese de, planın gerçekte vergi niteliği 
taşıdığının bir kanıtıdır. 

(« 9) Bkz. Kenan Bulutoğlu, a^. g. e . , s. 679 9 681 
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Bu konunun vergihukuku açısından tartışılabilir olması ve bunun da öte¬ 
sinde ,Tasarruf Bonolarının getirdiği yükün değerlendirilmesinde büyük güçlük¬ 
ler bulunması($0) nedeniyle,Tasarruf Bonoları ücretlilerin dolaysız vergi 
yükünün hesaplanmasına katılmamıştır. 

Burada 1971 yılından buyana,kamu kesimi çalışanlarının maaşlarından 
MJCYAK adı altında yapılan % 5'lik kesintilerin durumuna da değinmek gerekmek¬ 
tedir. Sofeyal güvenlik amaçları doğrultusunda kullanılacağı belirtilen ancak 
bugüne kadar yasal dayanaklarına kavuşmamış bulunan bu zorunlu kesintilerin 
de bir tür vergi niteliği taşıdığı kolaylıkla söylenebilirse de,bu çalışmada 
hesaba katılmamıştır. 

2.2.2.1- G-elir ve Mali Denge Vergileri s 

Gelir ve Mali Denge Vergilerinin ücretlilerin gelirlerindeki yükü; 
©netlilerin ödedikleri vergilerin toplam brüt gelirlerine oranlanması yo- 
.ıyla hesaplanmıştır. Bulunan yük oranim İŞÇİ v© memur gelirlerine ayrı 

yrı uygulanmasıyla da kişi başına yıllık gelir ve îîDV ödemeleri ile, bu 
ergilerin işçi ve memur maaşlarındaki yükleri ayrı ayrı elde edilmiştir. 

2.2.2.2- Sigorta Ödemeleri s 

Çalışmada, Emekli Sandığı ve SSK primlerinde çalışanların ödediği 
ay dolaysız vergi yükünün hesabına katılmış;, .işveren payının yansıma 

anakları ise dikkate alınmamıştır.(*) 

SSK Primlerinden işçilere düşen paym bulunmasında kullanılan prim 

"anlarının yıllara göre değişimi Tablo 11 deki gibidir. 

2. 2.2.3- Ücretlilerin Dolaysız Vergi Yükünün Hesabı s 

Gelir, MDV ve Sigorta, keseneklerinin oluşturduğu toplam yük; emek 
, -lirlerindeki dolaysız vergi yükünü vermektedir. Buna göre; 

(1) Ücretlilerin ödediği Dolayaz Vergilerin (t) 
Ücret Gelirlerindeki (y) Yükü   (T -s- Si) /Y 

(Sis Sigorta Kesenekleri) 
(2) Kişibaşma Dolaysız Vergi................... T/N 

(Ns Ücretli Sayısı) 
(3) Ücretlilerin Harcanabilir Geliri (YD)  Y-(T -e- Si) 
(4) Kişibaşma harcanabilir gelir. ..... ........ YD/N 

(parasal) 
(5) Kişibaşma harcanabilir gelir   Yp/N 

(gerçek) Golir dsflatörü) 
,0) Örneğin, Tasarruf Bonosu alan kimse için, bonoyu satın aldığı yılda 

bir gelir kaybı; anaparanın ödendiği yılda ise bir kazanç olacağı 
düşünülebilir. Buna karşılık Bononun, alınmasını izleyerek, nominal 
değerinden daha düşük fiyatla ve vadesinden önce satılması da snz 
konusu olabilecektir. Bkz . Kryzaniak-ö zrnucur , _a_._g._e. , s. 80—Si 

(x) Burada,- işveren • payının -da maaş ve ücretlere yansıtılmasının- çok daha 
gerçekçi bir varsayım olacağı göz önünde tutulmalıdır. 
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TABLO 11» YILLARA GÖRE SSK PRİMLERİNDE İŞÇİ ve 
İŞVEREN PAYLARI 

Sigorta Kolları 1964-1972 
°/o 

(1) 
1973 

% 
1974 

°/o 

(2) 
1975 

°/o 

İşkazası ve Mes.Hast. 
Sigortası Primi (İşveren) 1,50 1,50 1,50 1,50 

Ma1.Yaş.ölüm 
Sigortası Primi 

İşveren His, 6 7 7 8 

Sig, His. 5 6 6 7 

Hastalık Sig.Primi 4 4 4 6 
işveren His. 

Sig.His. 4 4 4 5 

Analık Sig. Primi (İşveren) 1 1 1 1 

Prim Oranı Toplam 21,50 23,5Ö 23,50 28,50 

(1) : 1.4.1973'den itibaren 1698 S.i.a gere 
(2) :16.6.1975*den itibaren 1912 S.Y.a gere 

Kaynak: SSK, İstatistik ve Aktüarya Şb. 

Çalışmada, gerçek gelirlerin bulunmasında iki ayrı deflatör dizisi 
kullanılmıştır (bkz. tablo 12 ) DİE*nün, 11 ilde yaptığı araştırmaya da¬ 
yalı olarak düzenlenen fiyat indekslerinin baz yılı 1968r dir. Tüketim 
kalıbının oluşturulmasında izlenen, ağıilıklandırraa yöntemi kullanılarak 
bu illere alt tüketici fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınmış ve tüm 

Türkiye için bir deflatör dizisi bulunmuştur. 

Bu dizinin, çalışmada ele alınan donemin bütününü kapsamaması 

nedeniyle, 1964 fiyatlarıyla, harcanabilir gelirlerin bulunması için de, 
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Ticaret Bakanlı fi. II on j 0 :.kter ve Ya yxn Müdürlüğünün 1 363 baz yılına 

gere düzenlenen Ankara. ve İstanbul tük e tici fiyatları indekslerinden 

y a r ar 1 c nı 1 s r ak hesapla. nan ikinci bi r di si kul 1 anılr.ıç tır. Ankara* mn 

genel c 1 ar ek ::e r/ar i cr 1 ; İ s t e nb u i' /. n . i se diğer ücretli leri temsil edebi 

leceği vsrsayı.:. iyi e. bu kentlere ait ind aks1erin doğru dan aritmetik or-

t sı ar.as 1 n 0 s a/o 1 anrış ve baz yılı 19 64'e çevril,iş tir. 

TAELO 12 - gelİ: R DEFLATÖRLER i 

Yıllar İndeks I 
(1964:100) 

İndeks IX 
(1968:ICO) 

1964 ICO, 0 

1965 105,7 

1966 113,0 
İS 97 124,5 
1968 131,0 100, 0 
1969 137,0 107,3 
1970 151,2 116,5 
1971 132,0 135,4 
1972 210,0 154,0 
1973 24i, 2 173,1 

1974 O O O ry 
<COOj ( 211,6 

1975 347,0 253,2 

1976 405', 8 296,4 
1977 507,0 378,8 

Kaynaks DİE ve Ti c a r e t 3; ka nl 1 ğı 

2.2.3- D olaylı V er gi 1 e r i n Ü c ret G e 11 r 1 er i r.d eki Yükünün 

T_7 
xi esaplan ra e sı 

Ücretlil erir. dolaylı vergi yürünün hesabında, yukarıda değinil on 
bazı vergiler (bkz. sayfa 4q ) dışında, kalan tür dolaylı vergiler kap¬ 
sanmış tır* Çalışmada beni .senen ter/el gcrtiş; dolaylı vergilerin bütü¬ 
nüyle ileri doğru -1 ükeiri e iye - y an s 1 tıld i gıdı r. Buna bağlı olarak do¬ 
laylı vergilerin yükünün, vergili al ya. da biz etlerin tüketil /.esi 
oranında do/aca 'ı cabul edil/.iştir (31) . Tüketi l karca/alarmın 

(31) Bkz. F.ef. 29,35,39; 45 ve 46 
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dağıtılmasında kullanılan tüketim kalıbı tüm dolaylı vergiler için söz 
konusu olduğunda/* burada, öncelikle tüketim kalıbının oluşturulması üze¬ 
rinde durulacaktır. 

2.2,3.1- Kullanılan Tüketim Kalıbı s 

Çalışmada kullanılan tüketim kalıbı, verilerle ilgili bölümde de 
işaret edildiği gibi, DİE*nün, 1964-1909 yılları arasında 11 ilde yürüt¬ 
tüğü Tüketici Harcamalar Anket Sonuçlarından yararlanarak oluşturulmuş¬ 
tur . 

Anketlerin uygulandığı iller ve uygulama yılları aşağıdaki gibi¬ 
dir. 

Adana s 196^-1965 
İzmir i 1964-1965 
Ankara 1964-1965 
İstanbul s 1965-1966 
Samsun s 1966 

Antalya : 1966-1967 

Diyarbakır : 1966-1967 
Bursa s 1966-1967 
Ordu s 1966-1967 
Erzurum : IS67-I968 

Eskiş ehir s 1969-1970 

Çalışmada, yalnızca, ücretlilerin vergi yükünün hesaplanması amaç¬ 
landığından, tüketim harcamalarının saptanmasında kullanılacak ücretli¬ 

lere ait bir kalıbın elde edilmesine çalışılmışsa da anicet sonuçlarına 

dayanılarak bu tür bir veri bulmanın olanaklı olmadığı öğrenilmiştir(32) 
Bu durum karşısında., eldeki verileri ücretliler için kullanmanın ne öl 

çüde sakıncalı olabileceği saptanmaya çalışılmıştır, 

DİE’nün fiyat indekslerine baz olarak kullandığı, tüketimi harca¬ 
malarının gelir içindeki yüzdelerine ilişkin katsayılarj anketlerde 

(32} Yayınlanan sonuçlara dayanılarak harcama kalemlerinin, hane halkı 
reislerinin işteki duru: una göre dağıtılması olanaksızdır. Zaman 
sınırlamasına karşın, sn u kağıtlarından bu tür bir ayırıma gidil¬ 
mesi düşünüldüğünde ise, Enstitü yetkililerinden formirr>nku 11 anıla¬ 
bilir durumda olmadığı öğrenilmiştir. DİE1nün 1978 yılından başla- 

• • • ya.ralc uygulayacağı yeni Tüketim Harcamaları Araştırmasında bu so¬ 
runun çözümlenmesi düşünülmektedir, Beyleİikle', 'ileri tarihlerde. . 
yapılacak çalışmalarda daha, uygun verileri kullanmak olanağı bulu¬ 
nabilecektir’. 
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kapsanan gelir gru.plrrxr.dan g'OC TL8 rar. altında ve 1;'CC TL1 nm üzerinde 

yer alanların dışta b ırakıl lasıyla elde edil iştir. Bir başka deyişle, 
tüketir harcr.rr.aİcrı kr tsayıl ti 5OO-15OO gelir aralığına ilişkindir. 3u 
gelir aralığının anket yapılan illerdeki ücretlilerin ne k- darını kap¬ 
sadığı j Ve her ilde 5CC-I3OG gelir aralıgır.da yer alanların ne kadarının 
ücretli olduğuna bmlcı ında, ka tsayıla rm ücretlilerle ilişkilendiril- 
nesinin büyük sapne iar getir cyeceği sonucuna varılmıştır. Aşağıda, an¬ 
kete giren 11 il içir, bu konuya, ilişkin bilgiler verilmektedir# 

TABLO - 13 ANKET YAPILAN İLLERDE ÜCRETLİLERİN BAĞILIMI 
\ 

5OO-I5OO gelir aralığında Tüm Ücretlilerden 
Bulunanlardan Ücretiile- 500-1500 gelir ara- 
rin Yüzcesi lığına girenlerin 

Yüzdesi 

1. ADANA 99,8 65,3 
2. İZMİR 65.0 63.2 
3. ANILARA 78.8 78.4 
4. İSTANBUL 61.5 64,75 
5. SAMSUN 63.4 72.6 
6. ANTALYA 54.6 72.9 
7. DİYARBAKIR 62.2 68.2 
8. BURSA 5Ö.1 61.34 

o. ORl>U 49 ,C 56.84 
10.ERZURUM 22.7 (1) 6C.8 
11.ESKİÇEKİR 71.3 72.5 

( 1) 62,4 k e nd i kes a b 111 a ça. .1 :ı .ş 1. y o -■. 

Kaynak; DİE, Tüketici d. a rc ar: al arı e rücet Sonuçları. 

İkinci olareke„ her t metin yapıldığı yıl harıyla ücretlilerin 
ortala::.a. yıılı.e gelirinin 5-C-— 15uv. gelir c.r<..lı:..ıu. ug gufî-t.* incelendi¬ 
ğinde; ücretlilerin ortala ;a gelirlerinin grup ortalanası civarı** dQi. 
1 aş tığı saptanmıştır. (Sn düşük 1?64 yılı içir. -1?4; en yüksek 1969 yu 
için «• 158 TL; 
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Kullanılan kî. tsr /ilerin ücretlileri temsil et -esi ve bunun yanı- 

sirs * yalnız ; nl etlerde Kapsanan 11 il değil, tün Terkiye için tevsii 

edici olabil ..eleri aracıyla, tüketir kare amalarının dağıtırında kulla¬ 

nılan tüketir kalıbının cluç tuntlnesınds belirli bir sçırlıklandırma 

yenteri izlen:- iş tir. Bu kapsa - "da ilk olarak, a. nice t yapılan her ilin be¬ 

lirli bir belgeyi te esil ettiği var s s yırı yapıl -.ıştır. Bu amaçla kulla¬ 

nılacak belgesel a yırı, .de, belirli kıy: sla alara olanak sağlayabilmek 

açısından 1S-68 ve 1973 Gelir Da' -ılımı Araç tır uları eda. kulla, nı lan coğ¬ 
rafi belgeler beni-.-.s en niş tir. 3u bölgeler ve kapsadıkları iller aşağı¬ 
daki gibidir. 

TABLO 14- COĞRAkİ BÖLGELER VE KAP SADIKLARI İLLER 

BÖLGE İLLER 

1. Iç Anadolu Afyon, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, 
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, 
D ozgat. 

2. Karadeni: uıasya, ırtvi o es hane, 
Kasta -.onu, Ordu, D. ise, Sakarya, Samsun, Sinop, 
Tr a b son, Do ngu 1 d ele 

3. Ege ve i.'arr.ara Aydır , Balıkesir, Bilecik, Bursa , Çanakkale, 
Edirne, Kır'1:1ar ali Kocaeli, KG ta? ..ya, i.'anisa, 
Tekirdağ-, UşalCc 

4. Alideniz Adana, Antalya, Durdur, Denizli, G.Antep, 
--t -• C, "Ye. X S 'O C C> j — y C1 y X . C . A. & ^ ^ 

5. Doğu Anadolu Adiye., ar ; Ağrı, Eing 
Elazığ , Ersi: car-, Erz_.ru. , Eakkari , Zar s , 

> J C- İJ .1. -O. _ v_i ...i. i J , Siirt, Tunceli, Jrfa,Van 

6. Ankara Anka ra 

7. Ista nbu1 İst anbu1 

3:. İznir İzmir 

Kî naks Gelir Dağılımı 1973» DPT, SFD, Araştırma Çb, 
Anka r a. 1376. 
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oelirlen:-esini isleyerek , her b:.lgec.eki anket yapılan 

ile ait (23) tüketir, iatscyılfrırın, e bilgeyi oluş t aran tüm illerdeki 
yıll; rr, rc si .ycrtal: s< ; şırlıkla diril .t sı yoluna gidil- 
^ j k-k — / r. h N 

O J. V \ J i- ; . 

İslenen bu ycr.teî le saflanmak istenen sonuçlardan biri de, kat¬ 
sayıların s tr tikliğir.in bir clçüde gideril nesid ir. Elde ancak belirli 
bir d d nen e il:,, .i.-. „ir seri katsayını:, balımsı, tüketir, a ri'. ütüsünde 

yıllara be ' lı ole rak or taya çıkacak del iç relerin tü üyle yosardı edilme¬ 

si zorunlulu unu irme Lr. Yapılan varsayı lar kogutunda , ücreti^ 
nüfustaki c.e l: .. elerin alırlıklar yoluyla katsayılarla ilişkilendirilme- 

siyle, sos konusu sabit ya mm biç değilse deha pekiş tiril, .esi engellen¬ 

miş tir. 

Burada üzerinde durulması gereken noktalardan biri de çeşitli et¬ 

menlere bağlı olarak tüksti - orüntüsünde ortaya çıkabilecek değiş .elere 
bir de yüksek enflasyon emmin eklendiğidir, ile var ki, b mu gidermekte 

yararlanılaîilecek geçerli ir clçüt bulunmayışı ve ek hatalar üretmek¬ 
ten kaçınma kaygusu ile bı kon da herhangi bir değişiklik yapılmamış¬ 
tır (35). 

Yukarıda anlatılan a girimi andır a. jünte :i ile elde edilen ayrın¬ 

tılı kalemler itibarıyla tüketin, katsayıları; ilişki kurulac: k dolaylı 

vergilere göre gr. landırıl :ıçtır. 

(33/ Beni sene : a ırı a g re, . . Belge’de Ordu vs Sa-.sun; h. Bölge1 de 
Adana ve Antalya ile 5- Bölge’de .Dr zar ve Ti er bakır olmak üzere 

Lİan illerden birden fazla il gir .ektedir. Sez 
kon su belgeler için, ; ket yapıla- 1 rar i.-:i :b k s: .orklı, sayı¬ 
ları kullanılarak kendi a ralarınca ağırlı :1ı ortala, a hesa.plahma-sı 

ey e an : et y 
bel cy a 1 0 T ± Ç 
i1 a nıla İT el m. j 

g'iü 
' 

ş tir 

ola. ÎT cUC y bel 
. _L . c sı 1 C + ÛTT 

v_3 w V_- -t X 

\3b / Yöntem: olarak, bel elerdeki tü ücretli ^ işçi -s- veuur, sayılarının 
se de, e rlarıı illere g re dağılımını içeren 

yıllık veriler bulun: -ası olanaklı olmadığından sigortalı sayıları¬ 
nın kulla nıl.vu siy la yetinilmiş tir, 

35) Kryzeniab-Czmucur çalış .asında., kişilerin ünce k cetim <runbül®rini 
sürdürmek için eb f et akar! ıkla ra girişecekleri v arsayı .1 yapılarak 
enflasyonun tüketim, ürü tüsü .-zerindeki etuisi gözerdi edilmektedir. 
( r. — O' O S rf O \ f- - • c - • O # 0 • • S • 
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2. 2. 3*2- Dole ;rlı Verdilerin I'orca: s lar a & itil:: a s x nd a 

İslenen 

.aaıice Alına:.. ı 

er verdisi 

cf-ı - o ıl Ver i s i s 

:.nuna ., IX ve ili nolu tablolarda grer alan 
:na c c e ı er a e n ücretlilerin tükettiği saplananlar için, tüketine düş en is- 

tinsal vergisinin hesaplanma sı yol ;na gidil ..içtir. Buna göre istihsal 
vergisine tabi olan başlıca harcama kalemleri (sektörlere gere toplulaş- 
.tırılmış olarak; ’a; 

i.'o i a ve giyim eşyaları 
ae y x t v e .: a s ı , 

Kimyasal maddeler ve ilaç ü: 

Kaoeni eşya 
Elektrikli I akinalar 

Elektrik dışı “akinalar 
Fors elen, can mc e 7.1 eri 

Mobilya (3 o) 
Zi rit, LFG 

Alkollü, Alkolsüz içkiler, çay, 

; ı m.ı 

ve .ve 

....  L e. C. • JL ı .Li Cî İVO _L c ! raketim 

ısında 1 . j > l>6o ve 1J73 

-—'3' ° . a ra an vsrgıye 

Bunlardan çay, tuz, kibrit, kahve v 
harcana la rina düşen içti... sal vergilerinin bulu 

yılı ir.put- output tablolarından yararlan: 

tabi hare e alarm gxr< i. i her sektör için vergili 0 tp 

tüketirsin payı Iıese 51 an îş ve . ı ;. ır sel 
uygu.i s .ısı yol a. 5a . s ' 1 a time isabet 1 : dolaylı vergi âiktarı bulun 
mu ş t: r. 

ilerden ne kadarının ücretli- 

•ü c t e 11 i 1 eri n • -yı Ilı k gelirleri- 

s: .s: narı .ulanaran,- yılıar 

1(36} Sektördeki dolaylı vergiler ve bu. ver-yİ i ardan ücretli ÎTjI il© 

duş en p c y ç ov av. ş■ O İCli . ı ;.s_. c.. i i mel edilmişti] 



- 5i -

itibariyi a ücretli tüketir: har canaları culur.-..-. ve bu harca: -.alarm sek¬ 
törlerdeki Sı 

ler bel ün. ü ş t i 

Yf. k 

.o.arcı .c.için içi~ıc.©i'£x ■ .■ a_y ;yır.a . re dolaylı vergi* 

lc'.t açıklanan yc iterle , i npu t - ou t put tak lolarımn bulunduğu 

yıl için dolaylı vergi1 

kıştır. Ara /ıllt.r ise 
lerin vergilerinin : 

kısa devrede sabit : 

’ds ücretlilerin payının, sapta ..ısı sağlan- 

isti sal vergileri içinde seçil,iç sektör- 

vııyla ; tüketi e biçen dolaylı vergilerin oranının 
ıl edile ileceği varsayılarak dcib. r . ıs tur» Bu 

varsayı :.i; 

-i ir 't pi ı 

lar için hesap la man tüketi .e i o a', et eden dolaylı vergi 
- ır j. © r x , t öke t i: lerin* ire ücretlilerin tük.eti . lerinin toplan sekti 

deki oranla rına göre bölün .1 ş tür . 

ii- kış ticaretten Alınan Vergiler s 

Eış ticaretten alman vergilerin (İthalde alman isti sal vergisi, 
3 ü rük Vergisi , ithal da, -ga resri, rıhtın resul) ne kadarının ücretli¬ 
lerle ili ••ra sesinde ... ü .k'-k güçlük bulurun ak tadır. İthal 

! ilgili bilgi bulunmayışı"T)u- 

?, c. o.; .erirden hiç .irini ücretlilerin 

>ile, ıoğv.n bir biçi .de itha1 aranalı kullanan 

İthal malı nihai tüketir 

ku İla nır. a d ı.ı varsa yıl s 

sel terlerle, iç talebin yüksek .ir oranının ithal nallarıyla karşılan¬ 

ma tr. o İd . " sektörler için, dıç ticaretten alman vergilerin ücretlile¬ 

re yansır, aya cağını kabul et ek gerçekçi olana s. Eu yaklaşımla, ücretli¬ 

lerin tüketir kare- t lamın girdiği sektörlerde nihai arzın bileşimi 
araş tırıl ış ve u İrca üç sc-kt r j Elektrik u kine barı (jo 32-32) > Kimya 
(°/o 30-33) , Elektrik dışı makine lar ($ ^2-pl) için ithalatın oranı çok 
yb .3e le Dulunmuş t. ur • 

Bu üç s . 

dıç ticaret vergileri -i 1 £ '• . .ıscta sa 

içi 'r:up k awa«ıyl sw~ 
t .ulat oranı kadar 

olan bölümü dikkf te ,ç ve . rıde - çıkl< •• .*•'_>-temle toplam tüke— 
ti ae ve ücret 7. ileri r ' u t _... yansı tırmca..: ■. & y 11 r .: tur, uu üç 

sektör (ek olarak petrol) dışında kalan dış ticaret vergilerinin ücret* 
.erle ili. kili ol d l; JL ay, . kabul edil .işti 
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Surc.de- belirtilmesi gereken :ir noktr.; kf.lıbımn eskili-" * 
ğinden dolc'?:., t di geçen sekt rlerdeki tüketimin oldukça düşük çıkması 
ve buna bağlı olarak dola İr vergilerden ücretlileri : tüket üns yansıtı¬ 
lan bolüsün d;; gerçekten düşük hesaplanmış olmasıdır. Eulgular irdele¬ 
nirken bu konuya tekrar dönülecektir. 

istihsal verdisine tabi ne edeler ara sınds yer alan ve ücretlile¬ 

rin tüketir, ha ret. alan içinde bulunan çc.y, tv.z > kahve, tütün, içki, kib¬ 
rit ve LPG ile ilgili ol i rek c. denen vergiler konusunda yukarıda anlatı¬ 

landan farili ı :ir yi.?., t e:, kullanılmış tır. 

Bunlardan LI-G, kibrit tuz ve kahve İşi- esasına, gere vergi alı¬ 
nan ns.de elerdir. 2u ne e . elerle ilgili yıllık ısrca a katsayılarının üc¬ 

retlilerin gelirleriyle çarpılmasıyla yapılan harcamalar bulunmuştur. 

Siz konusu maddeler için yapılan ka rca ;alar her .r.redenin 11 ildeki 
orta 1ar a yıllık fiyatlarına (foks. Tablo 15) bölünerek tüketilen miktar¬ 
lar saptarmış ve bunların ider vergileri yasasındaki vergi r.ik t arlarıy¬ 
la (37) ağırlıklcndırılnasıyla LPG, kibrit, tuz ve kahve için, ücretli¬ 
lerle ödedikleri dolaylı vergiler bulunmuş tur. 

Sigara, içkiler ve çay üzerinden belirli oranlar itibarıyla vergi 

a 1indiğinden, yukarıda belirtilen biçimde bulunan tüketin harcamalarına 
vergi oranlarının (3w uygula, notasıyla cds.nen vergiler ke sepi anmış tır. 

(37Î Sı. z konası: -addelerin ele alınsa dener, itibarıyla tabi olduğu vergi 
oran/ ...ktarları şeyledir. 
a) LPG ; kek s.k. (l>6^) kg.da 5 krş; 1JL G s.k. (1970) kg.da 30 krş 
16.9.1970 7/1093 s.k 
2 3.75 krs . ) ; 157 
b^ s .iVh' ne. 
c; Tuz t 1969* s ■■ ©k savumu 
e k 1 e ne n p- oais;, o, 1 a gc re k. .c 
d) kahve s G-V2Z, XI nelu t al 

1367) kg. da 5 kr ş ; IjEL 8 s 

—U J. c. i. ne.me îC ^ .da i 0 krş ; 
(1572) kg.da 7 -0 krş • 

tt* O 
O 1CC0 çc p t e e 0 ' '-n-, u--.-X Şy . f 

\ 

vergisi, 1>69 da 11.,7 sayılı kanunla 
* 1 krş. ;depişme yok, 
_c , 1. bend, kg. 500 krş sdeğişme yok) 

(38) Sigaralar? 19Ö9 c.a ~ı r.ce Savuna Ver .isi :a sı .mdc. (: ikt arlar 
toplanı olarak } cet.fol}0\ 19C S dar. sonra fa 55 
Tekel dışı içiciler: 196^”196 9 5 a rap lt.de 2C , Lira Lt.de hO krş. 
1969 dan sonra fo 20, meşrubat (1969' :ia.n sonra) fa 2C 

arar 1■ 23 sayılı yasayı re Laka .1ar kurulu kararıy- 
— juu.^7 sayılı kanunla $70, Ancak 2Û.3.1963 tarih ve 6/115O' 

sayılı ek-- lar kurulu kararıyla $12,5; 19727 de 2.12.1371 tarih ve 
f / 'b L* /C O, „ 1 _ _—-1 _ fi! ı- 

Çay s 1SÖ5 ’ a kr 
la; 1969 da. 115 7 
sayılı Lake . lar ' 

7/3562 s: yı 1-ı kr 

Alkollü içk 
a 

,6rş| da, 7-250 sayılı is;, ir t olu içkilerden alınacak 
resimlere ilişkin yasanın yürürlükten kaldırıl asma kadar (miktar¬ 
ları topla- ı- ola ra .) . c.r ta la. .,a fo .50 >. 1.9 5 3. can şc rı f 65. 
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Tekele tabi .addelei? İçin haseple.nen doleyii VergileSa toplamım, X$6$* e 
kader Savurtma VsÜgisi ila Tekel Safi 1 asılatl,r<dan| 19ö9'ckn »oryra İse 
Tekel Kedelslerindan clmer. istihsal vergisizdin ücretlilerin hare e mola** 
t»ina d i. çan pey olu; tur*:.-, aletedir* ücretlilerin Tek al safi hasılatındaki, 
payının buluna: acında , tekel maddeleri için cdedikleri vergilerin topla** 

minin, tür: tekel verdileri topla andaki oranı kul İt nıl .-.ıştır* 1976*dart 
başlayarak Tekel raddeleri satış hasılatının ‘jfo 10 u oranında Hazine payı 
ayrılmasırii izleyerek, bu pey de. hesaba katıl’ ıştır* 

ili- Elektrik havagazı isti.sal Vergisi: ClçÜ esasına gire elek¬ 

triği?.! kilovat sat tinden 3 krç $ Havagazının metre küpünden 1,5 krş is¬ 
tihsal vergisi alın aktadır, Elektrik ve Htyagezına ilişkin harceı.filsrın 
orta lens, fiyatlr.ro bölün .asiyle saptanan tüketim karo pmal arma bu vergi 

rnikt t: rle rının. uygulanmasıyla Ödenen vergiler he s s p 1 enmiş tır. Döneni boyu 
vergi ,,iktprlarır.de değilme ol anıştır, 

iv- Alca.rye.kitla İlgili Vergiler: 

Akaryakıtlar üzerindeki vergiler de ölçü esasına gere alınmakta 

olduğundan, ücretlilerin akaryakıtlarla ilgili yıllık karGamalarınıaa, 

ortalama fiyatlara b e lünme ş iyi e tüketim miktarlarının hesaplanması yo¬ 

luna gidilmiştir. Tüketin katsayılarına gere bu gruba giren maddelerden 

temel olarak tüketilen gazyağadır. (Densin 11 ilden yalnız birinde ve 
ihaa1 edilecek bir oranda belirtilmiş tir' . Tuna göre tüketilen gazyağı 
miktarı yıllara göre vergilerle (istihsal vergisi, belediye peyi, Hazi¬ 
ne payı topla, a, blez . Tablo 16 } i 1 i ş k i 1 e r,.d i r i 1. .i. ş t i r, Eurede üzerinde 
durulması gereken bir konu, ülke., izdeki petrol ve türevlerine ilişkin 

toplan arz içinde ithalatın h ..; tik bir oran tmt.u sı -1963* de $52 tk\ 
1968’ de °/c kc,2 ve 1.573'de (39}" ve . .. ne bağlı olarak akaryakıt¬ 
lardan alınan gü rük vergilerinin gt zardı edilme.-esi zorunluğu doğma- 
sıdır. 

(39) 1963 *19^0,1373 Endüstrilererası İşle :1er Ta bloları 
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TABLO 15- ÖLÇÜ ESASINA GÖRE VERGİ ALINAN BAZI MADDELERİN 11 İLDEKİ 
ORTALAMA PERAKENDE FİYATLARI ( 1964 - 1977 ) 

TL 

Mal/Hizmet 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Küp Şeker (kg) 3.13 3.13 3.14 3.62 3.63 3.68 3.99 4.32 4.39 4.54 6.17 9.09 9.57 9.70 

Toz Şeker (kg) 2.58 2.58 2.58 3.21 3.25 3.27 3.52 3.85 3.97 3.99 5.45 7.86 8.34 8.38 

Tuz (kg) 0.35 0.35 0.36 0.40 0.47 0.53 0.58 0.59 0.60 0.72 1.46 1.60 1.73 2.68 

Kahve (kg) 43 39 39 39 39 44 44 40 31 31 29 30 48 164 

Elektrik Kw/s 0.34 0.35 0.33 0.37 0.37 0.36 0.37 0.41 0.48 0.50 0.63 0.67 0.69 0.80 

Havagazı 0.46 0.46 0.50 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.70 0.79 1.22 1.25 1.44 

Gazyağı İt 0.-70 0.77 0.77 0.87 0.95 0.97 1.11 1.17 1.37 1.46 2.47 2.63 2.60 3.03 

LPG ton 806.43 831.98 831.98 894.41 888.30 888.30 1041.27 1178.91 U84.OI P OD -> e O H 1533.18 1603.' 01 2L7C15İ 2JT1 

Kibrit Kutu 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.20 

Şarap (70 01) 1.00 1.00 1.00 1.21 1.23 1.75 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 5.72 6.05 7.16 

Rakı (35 01) 6.30 6.80 6.80 7.14 8.51 8.59 10.81 11.29 11.77 11.77 11.77 18.40 19.37 26.10 

Bira (30 01) 1.20 1.15 1.15 1.35 1.37 1.37 1.37 1.41 1.45 1.45 2.28 2.55 2.55 2.’87 

Kaynak s DİE Aylık İst. Bül. DİE Fiyat Şubesi Yayınlanmamış Veriler, 
Ticaret Bak. Konjonktür Dairesi 
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TA ~?L0 16- G A1 YAĞ I * T DAN ALINAN VREGİLSR 

( 1964 - 1977 ) 

Gümrük :■ r.sı 

İstihsal Vergisi 
He s ine His s e s i 

Ee 1 ocliye Hi s s e si 

i İ L < 1 e. İ JL C . -g cX 

Re Sini 

TOPLAM 

Gii ar J k V ergisi 
İstihsal Vergisi 
Belediye Hissesi 

İthalat Danga. 
Re s r.i 

Rıhtın Eesni 

TOPLAM 

1963/64 

5*30 

10.00 

3,0c 

0.79 

1.69 

22*78 
1967/68 1968 

4.80 4.80 

43.00 

0.72 

4.31 

43.00 

e. 72 

3.12 

1.84 

53.48 

1964/65 

7.80 

24.00 

3*00 

1.77 

1 G jl * Qy 

39*66 

1968/69 i9.6_9Z-7-0 lîIS/jl 
3.7C 3.70 2.40 

44.10 

0.53 

4.31 

44.10 

0.55 

4.31 

<£ , 

71.10 

c.3 6 

1.84 

5-4.67 

1.65 

5^.31 

1 

54.31 

4.85 

2.57 

81.28 

1965/67 

7.80 

29.00 

1.17 

1.69 

39.66 
l9.7l7.7A 

2.40 

71.10 

0.36 
5.33 

. 34 

82.08 

12IAZ17 
2.40 

71.10 

0.36 
14.48 

7.14 

95.48 

lat dr 

Bu yalda çınla 
lpt. resel i t. 

ucre 

-m • 

gazyagı tüketimi için güabrtik' ve ita< 

av le.nr.if.si yoluna gidil -iş; ancak l bu 

miktarın tününün ücretlilere yansıtılr.es 

lat oranı ağırlık olarak çullanılarak buna 

kabul eclilriştir. 

veri"e sektör arşındaki itha.« 

geç erli 

Üzerinde durul:..a sı gereken br 
rin akaryakıtlarla, olan tün ilişki 

o 1 yaceşıdır. .On asından ul 

lor o ya RSiyen ' - •n--'- - * ^ "V!- -n +- 

Ancak, bu tür 

sır:.; 

c karyakıt vergilerinin 

., uı* .ir ‘. . sr -la sa için kulla ıle.c 

bulunanayışı nedeniyle bu -.onuy 

niş tır. 

Lrşka konu da gerçekte ücretlile¬ 

ri gozyagı k İla ni: ından ibaret 
arca .a. la. rint. baVlı olarak: ücretli- 

ü konusu o la. cağı doğaldır, 

güvenilebilir bir ölçüt 

in lıere nşi .; ir düzelt.-.e yapılma- 
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v - Çeker Tüketir Var. ::.si. ücretlilerin şeker (:aristc.l * küp) a.li“ 
m x için yaptıkla rx ha rcancl.-7.rxn yıllara irs ortala a şinr fiyatlarına 
b: lürjnasi ila çeker tüketir.. miktarları bulunmuş ve ou miktarlara C 7^7 
sayılı '.eker kanununun İC . .adi esrindeki ver; i iktarları (kristal şeker 
için kg-.da küp şeker için ICC krş. )uygulanmıştxr. İnceler e deneni 
içinde Çeker tüketir, vergisi r.iktarxylc ilgili herhangi bir değişiklik 
sez konusu değildir, 

vi - Nakliyat Vergisi j Ücretlilerin ula ş mİ e ilgili hr.rcamala- 
rxnd?.n cebir içi ve ş ek.ir dışı tren, ş ek ir içi oto.; üs , vapur her canı alarx 
Nakliyat Vergisi ile iliçkileııdirilr.iş tir. Gider V er isi kanununun 38. 
maddesine yere şehir içi taşı eler için °/o 6, çeî ir dışı taşımalar için 
% 10-25 oranxv.de. ver i sezkorr. su... ur. Harca:, alarm dcğ;xlı. anda şehir dışı 
yolculuklar ihr-fl edilebilecek', kadar düşük çıktığından, 'ulaştırma, iıarca- 
r.c ler mın ta:, a nı şehir içi ula. tama, laesa .xn.de kabul edilmiş ve °/o 6 
oranında vergi uygula uaış txr. İncele./e devresinde bu oranla ilgili her- 
han i lir değişikliğe ra s tlan.ua: iş txr. 

Di |er ~f( c : s 5237 s z yxlx Belediye îelirleri ICa nun 7. radde¬ 
sine göre, Belediye sınırları içinde işleyen nak.il v as x t al a. r xnd an bilet 
bedelinin i 101 mu ; c : üzere 1 el ad iye u n alınmakta olduğundan, bu 
nitelikte ü 1; an k asi vs dol ./şiar için yaşılan k: ret uların $10 u(4o) 
Belediye payı olarak. kes l . laı: aıu tır. İncelere devr esinde ilgili yasa, 
sadmesinde hsrh; ngi ;ir değişik! ile sezke us Ldir. 

vii - PTT Vergisi : Tk. .eti /ir rcar.a Zarından PTT kiz etleriyle 
il: ili olanlara, gider ver; ileri kanununun k / . :: ssi - d ski oranlar uygu¬ 

lanmıştır. 1570' e .'/.ar olan ... e/ için posta, telefon ve telgraf hizmet- 
1 -rinde $10, İÇ70'c 3 sonrası için ise (131G sayılı k,/"U; 66.maddesiyle 
getirilen değişiklik) posta '.'is. etleri için $ 8; telefon ve telgraf için 
°/o 10 oranında vergi süz konusudur. 

(40) Bu oranın, farkla E el adi ye lor için farklı ol -.ası olasılığı vardır. 
Ancak buna ilişkin bir sap tama yapıla, ayacağı c an yasadaki oran 
genel olarak geçerli kabul edil.iştir. 
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viii - İşletme Vergisi : 29*7.1970 tcrih ve 1318 sayılı İşletme 
Vergisi Kanununun II Nolu ele tablosunda gösterilen mallardan, ücretliler 
tarafından tüketilenler için, aynı tabloda belirtilen oranda, vergi he¬ 

saplanmıştır. Eldeki tüketire kalıbına gere bu kapsama giren mallar yal¬ 
nızca her tür mobilya, koltuk, korniş ve halılardır* Ele alman dönemde 

sez konusu vergi oranlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır, 

ix - Damga Vergisi : 1.7.196^ tarih ve k£>8 sayılı Damga Vergisi 
Kanunu'na gere ücretlilerle ilişkilendirilebilecek Damga Vergisi uygu¬ 

laması aslında daha geniş olduğu halde, elde yeterli veri bulunmadığından 
yalnız marş ve ücretlerin ödenmesi sırasında alman Damga. Vergisi hesaba 

katılmıştır. Duna göre ücretliler tarafından Kanunun ek I nolu tablosu¬ 
nun IV/1 maddesi gereğince °/oo b oranında Vergi Ödenmektedir, inceleme 
döneminde bu oranda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

x- Elektrik ve E av a. gazından Belediye Payı ile Belediye 

Gğlence Resmi s 

Belediye Gelirleri Kanununun 6, maddesine göre elektriğin kilova¬ 
tından ve havagazınm metre küpünden iki kuruş Belediye payı alınmakta¬ 

dır. Ücretlilerin elektrik ve havagazı için yaptıkları harcamaların, bu 
maddelerin yıllık ortalama, fiyatlarına bölünmesiyle bulunan tüketim mik¬ 

tarlarına bu pay uygulanarak sez konusu vergi hesaplanmıştır. 

Aynı kanunun 27• maddesi uyarınca eğlence yerlerinden alınan res¬ 

min yükünün bulunması için ise, ücretlilerin tiyatro, sinema ve maçlar 
için yaptıkları harcamalara, yasadaki oranlar uygulanmıştır, (*1) 

Söz konusu Belediye pay ve resimlerinin hesaplanmasında Belediye¬ 

ler ara sı farklılıklar yine dikkate alınmamış ve doğrudan doğruya yasada¬ 
ki oranlar kullanılmıştır. İnceleme devresi içinde yasanın ilgili madde¬ 
lerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

(bl) İlgili yasanın 27. maddesine göre Yabancı fil : gösteren sinemalar 
için % 70; bütünüyle '/erli film gö3teren sinemalar ve tiyatrolar 
için °/o 25.; maçlar için $35 © kadar eğlence resmi alınabilmektedir. 
Eldeki verilere göre sinemaların t yırt edilmesi olanağı olmadığın¬ 
dan ve maç için yapılan harcamalarda çok düşük bir pay oluşturduğun¬ 
dan sinema* tiyatro ve maç harcamaları birleştirilmiş ve tümüne 
°/o 25" oranı uygulanmıştır. 
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2. 2.3*3- Ücretlileri : .,1i rj ■ ri Dole .1:. Ver 

ve Do . 1 a: D j'.'Jc. n 1 a s 11 

-ir c; j/ 8 k. der "ı ''l'5 ut " IL kT ’? ÎT T'x -7 -* 
~ — V ' de £ —. ■> -J- - - 

 1_ C-: İ/İİC;İİ J. - * i 'O 

hesaplanan, del a yİ 1 ve .ı\ . x u G , _L G r — al.. „ O j_ ÎT İS;. tİ ri 1. . .. si i i e ti c 

1 cnen tü. elc3.a./ lı ver ;ı;i 1 e r o c 1 uır ggç w ... I? 0 1.U V er .i arin ücre 

1e rine oranla , ı c S IL J X O. da d ol a yi. ı vs 27 (jjjL. y . .v. 8Ş6 p1. C. VL.V 2. tir 

(l) Dolaylı ver r-j i sri ücretlilerin 

gelirindeki yükü 0C-9OC«OOC00O«i « 0 6 C r> /y i, / . 

( y h İ 1: .CŞ1İİE dola yİ ı vergiler ... • « • O D/N 

{3) Ücretlileri n topl a rn ver gi yükü • a o • (D * T * Si)/Y 

1.3- SA;3. UCA I OLCULAR 

1.3.1- ü ere tli 1 eri . 1 olaysız /er î-h'U. x. e.1 kü ve Darcanal 

a-i- T ilere yük- 

xexj.il &ex. 

î-'-na 3 -.r0 » 

  . _ i i lir 
'-'elirleri ; 

1.3.1.1 - ücretlilerin : eli. leri: 

Ele 19 e' -137 7 d - ne inde e: a. itçe , Diz t •*£•. İv tçe s ezel 

İ( are, .eler i.ye ve '.'.I T1 lerde çelişen vıernurlerırı ayni yardırlar dışında 
ke len -sosyal nitelikteki 1da val ar dahil-- gelirleri aşağıdaki gibidir. 

T.A.H0 11— ULLAI h „ Jl.x MEİ.İUÜ i .A\ A x,a. (ıcoo n) 
( pa rasgi^ 

Yıllar Genel Eütçe Katma. Eütçe 
özel İdare *■ .t , - . K İ T 

Belecvye Maaş1ar 
Toplanı 

1964 3.546.493 ö 2 i * ö c . 2 1.393.648 5.369.563 

1965 3.849.914 543.235 1. 565 . b’02 5.959.051 

1966 4 . 5o3.ö2-4 704.38c i Oh K f\rır\ ; ♦ - v v. 7.133.204 
1967 5.OC9.426 846.521 2.048.400 7.904.347 
1968 5.924.002 994.717 2.382.800 9.301.519 

1969 6.337.303 1.085.515 2.797.000 10.269.998 
1970 0.771.124 1.163.905 4.043.000 13.578.029 

1971 12.953.750 997.664 , 4.854.200 18.805.602 

1972 i5.5Cl.636 2.300,083 5.070.000 .2.871.719 
1973 ' 17 ood sjA X { • .y • y X o 2.513.2.15 5.756.600 26.206.14i 

1974 19.545.073 <-» A n ry -- AO 2 ^ ( « )■ k. 7.827.600 30.300.663 

1975 21.093.586 3.313.592 11.070.000 35.477.178 

• 1976- • • • • • 2-9 .• SU. 717 • - . .4.288.393- .  12..914,000 47.114.310 

1977 43.879.896 7.934. .15 15.595.000 67.409.811 
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Yıllar? re si:;crtcîı iç çil erin ücretleri ise Tablo iS'de veril-
r.iç tir. Anca İz., .-..e.nur İtri - ‘.a aç 1 arının Ye g a : iade sosyal nitelikli cdeır.e~ 

lerin ve KIT'lerde i;-; ra iye 1 •: rin de katıl. :ıç ol .asına ..carşılılc SSK ücret 
tanın gereği, si "ortalı iççi ersileri bu tir .di .eleri iç enemektedir. 

TABLO 18 - YILLARA GÖRE SİGORTALI İbÇİ 
ÜCRETLERİ (parasal; (1000 E) 

YILLAR Ortalara Ortalarsa Ücretler 

Sigortalı İÇÇİ ücreti Toplanı 

Sayısı 

1964 7CO. .350 19. ,50 4. .916, 457 

1965 976. ,435 21. , 64 6, .327. 420 

1966 967. 1. f r\ 
,‘A<CeC ?-3. .43 8. ,160. 200 

1967 1,048, .315 2 5, .03 A 
> . .751. 070 

1968 1 1 " L'- , *■ ' ■—' 4 .27 11. .545. 600 

1969 1.167. ,Ğ11 0 <~ 
, . i 4 13. ■ 5G9. 200 

1970 1.215. 3 ç. tc n e; 
_k * .32 15. .453. 700 

1971 1 O O 
♦ A y ^ ^ . 8 90 O 

52 1 . 32 10. ı ^ • 900 

1972 1.403. ,01ı 43. .88 22, , 163. 3Ö0 

1973 1.517. .153 54. .41 29. . 717. 900 

1974 i s c t; 
-i- • v - * . 398 , 26 40. .694. 400 

1975 1-677. ,471 0 ti 
  ‘ 

ı: 11 51. /f < .> 
. 700 

1976 1 C u' 6 .445 115. 77. .057. 300 

1977 2 : ı ı-i 0. u- T 
» ,/ _✓  İl 6, .53 106. .343. 000 

Kaynak : SSK İstatisi bik Yıllı klan 
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1.3.1. 2- Ücretii 1 erir Ödedi-.'.i Eolays Versiler 

Ele alınan ci e de ücretliler te rafı--.den t d. en er. dolaysız vergi- 

ler Gelir ve Kal i Denge Vergileridir. Tablo 2C de ücretlilerin cdedigi 

söz konusu ver .ileri:' r.ikta rlerı ile t o;, lan tai silat sayıları içindeki 
payl arı gösteril viş tir. 

Çalı-,'.'.’.eda dolaysız varci niteli' inde kabul edilecek vergi yükünün 
hesabına, katılan SSK ve Erekli Ss dı|ı ks 

psylarm yıllara gire dağılı ı ise aç a cidalci gibidir* 

TAELO İÇ - YILLARA GÖRE, 
KESENEKLERİ 

EREKLİ SANDIĞI ve SSK 
(1000 Fİ.) 

YILLAR Emekli S.Kese nekle-rind e S SK İri t! erinde TOPLAM 

I'eırıur • S. . İşçi Payı 
1964 265.523 357.930 623.453 

1965 279.602 447.552 727.234 

1966 301.İ87 559.134 861.021 

1967 322.300 68'; .654 1.009.954 

1968 350.781 85i.C 54 1. 204 . 84 5 

1969 471.847 1.064.718 1.536.565 

1970 519.556 1.257.390 1.776.946 

1971 l.264.057 1.459.152 2.723.209 

1972 1.427.245 1.863.576 3.290.£21 

1973 1.515.595 2.739.200 4.254.875 

1974 1.942.555 3.758.040 5.701.395 

1975 2.772.693 5.630.23c 8.452.929 

1976 3.238.750 0 •' dT 0 0 0 
O « 0 J 0 y *9 v— 11.602.330 

1977 4.100.000 
t -• \ (1) 11.941.224 16.041.224 

(1) E:,’, ek 1 i S a nd 151 T ar.:: i n i , 

IC a ynak s S SK Çalış " a ;. a p 0 \ '1 a rı v E e.:1i Sa: c'ışı İst.Et 1. , 

!SK İst a ti ve Aktüarya Ob 
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TABLO -20 ÜCRETLİLERİN ÖDEDİĞİ DOLAYSIZ VERGİLER VE TOPLAM VERGİ 

TAHSİLATINDAKİ PAYLARI 

(1000 TL.) 

Ücretlilerin Ödediği 
Gelir Vergisi 

Ücretlilerin Ödediği 
MDV 

Ücretlilerin Ödediği 
Dolaysız Vergiler 

Yıllar Vergi 
Miktarları 

Toplam G. 
V’de Payı $ 

Vergi 
Miktarı 

Toplam 
MDV'de payı $ 

Vergi 
Miktarı 

Gelirden Alınan 
Toplam V.-'de pa; 

1964 1,471,241 60.5 -- - 1.471.241 51.1 

1965 1,519,352 56.5 - - 1.519.352 47.3 

1966 1,938,772 58.5 - - 1.938.772 48.9 

1967 2,350,640 59,1 - - 2.350.640 48.-9 

1968 2.635,975 59.3 - - 2.635.975 49..0 

1969 3.121.263 60.4 - - 3.121.263 48.7 

1970 4.290.526 65.0 - - 4.290.526 52.5 

1971 6.813.033 71.4 - — 6.813.033 60.; 3 

1972 7.380.000 63,4 272.000 50.0 7.652.000 52.5 

1973 10.425.000 64-9 1.012.000 50.9 11.437.000 53.3 

1974 14.221.000 63.4 1.426.000 51.1 15.647.000 53.2 

1975 21.020.000 63.2 2.136.000 51.8 23.156.000 53.7 

1976 29.566.000 64.3 3.015.670 53.6 32.581.670 55.6 

1977 t1) 45.352.255 65.8 4.739.903 55.3 50.092.158 57.6 

(1) M.B. Ocak 1978 itibarıyla bildirimi 

Kaynak : MB. Devlet Gelirleri Yıllıkları,MB. Gelirler Genel Müdürlüğü 
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Yukarıdaki tfblcli.rm ytrdı ıyls ücretlilerin Ödediği dolaysız 

vergi niteliğindeki ti'... ,'de:. elerin toplı m ile kişi bsşıng düşen dolay" 

sız vergiler h e s r > 1 a ne i- i 1 n ek t ed i r. E ..ne v, re . ere tül erin ödediği toplam 

dolaysız vergiler ve dişi başına düşen vergi miktarları Tablo 21 de 

verilmiş tir. 

TAZLO 21 - ÜCRETLİLERİN GDEDIGİ TCPLAI, I 

ve İliçİBAZINA DÜŞEN VERGİ MİI 

OLAYSIZ VERGİLER 

1TARI 

Yıllar 
Gelir + I:DV # Ücretli Sayısı 

t \ 

V -:-2 Ç s. £ e ..•.var , 

Kişibt şme 
i-12:t ar 

Düşen Vergi 

İndeks 

1964 2.094.694.000 1.212.915 1.727 100 

1965 2.246.586.OOO 1.424.61C 1. 577 91.3 
1966 2.799.793.000 1.528.254 1. 83 2 106.1 

1967 3.360.594.000 1.642.242 2.046 113.5 
1968 3.840.820.000 1.303.153 2.136 123.7 
1969 4.657.328.000 1.C75.710 2. i 83 143.8 
1970 6.067.472.000 1.969.395 3.081 178.4 
1971 9.336.242.000 2.099.890 4.541 2.62. 9 

1972 10.942.821.000 2.203.011 4.879 202.5 
1S73 i5.69i.875.OOO 2.367.153 6.629 303. 8 
1974 21.348.395.000 2.5 25.998 8.45i 489.3 
1975 31.608.929.000 2.567.471 12.311 712.9 

1976 44.184.000.000 2.324.65i 15.642 805.7 

1977 66.133.3o2.OGO 0 -1 u; H ü C n a -i- 0 ^ s 20.95c 1213.7 

Ke ynaks Enekli Sandığı "g ,ı_ ^ j—r A 1, a_ 0 1/ c ^ „ S u 1 jZ AK lyllci ye, Çb ve cnceki tablolar 

Ücretli beşme düş en vergi sayıları incelendiğinde 1965 yılında 
bir düşüş görül e itecir. Fonun nedeni 1965 yılında en az geçi o indirimi 
miktarları artışı nın geçiş yılı olarak uy ul an... 

1908 yılındaki en a geçi i ndi rimi artış1 verg 

merekt eclir. I. ntın n © t 3eniv : ynı yıl indirim mikt 

: arşılık. 
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izlenen yen t er. in Ğağiştiriljfresi ; indirime esas gelir jni -t£ rınm aatrah- 
tan düşülmesi yerine, inciri,;-,e I-'srşı gelen vergi jiiterınm vergi tuta» 
rından d üşül ine si olabilir. 

1371 yılında kişi beşine et'şen vergi rint arındaki sıçrama, perso¬ 
nel Kanununun 1370 yılında uygulanması; m 1371 ele vergiler üzerinde gö¬ 

rülmeye başlanan etkisine bağlıdır. (1971 do gelir vergisinde meydana, 
gelen 2.93y milyon TL* lik artışın, 2.3-91 milyon TL* sı ücretlilerle maaş¬ 
lılardan sağlanmıştır. (31}. Genel çizgileriyle ücretliler söz konusu 
olduğunda kişibaşı.na düşen vergilerdeki artışların; devlet personeli 
aylıkları ve toy. İr sesle:..; elerde -fiyatlar genel düzeyindeki artışlar 

koşutunda- İzlenen gelir artışlarına bağlı olarak yükseldiği söylenebi¬ 
lir (32) • 

Ancak burada, Icişitaşıns düşen vergilerin artışının gelir artış¬ 

larına bakışla d alı e yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Eir başka anlatım¬ 
la; gelir artarken, artar; gelir üzerinden al iner, vergi caka kızlı art¬ 

maktadır. Ücret gelirlerinin ve ücretlilerin ödedikleri vergilerin 1968 
yılına gere artışlarını i tablo 22 de açıkça görmek ola¬ 
naklıdır . 

3.I.3- Ücret Gelirlerinde Dolaysız Vergilerin 
Yükü s 

Ele alınan 1964-1977 dönemi itibarıyla ücretlilerin gelirlerinin 
yüzdesi olarak dolaysız vergiler Tablo 23 de gösterilmiştir. 1965 ve 
1963 yıllarındaki enaz geçi, indirimi a yarianalarına, bağlı olarak be¬ 

liren sınırlı düş elere karşılık (#2,8 ve 0,6) dönem boyunca ücret ge¬ 
lirlerindeki dolaysız vergi yükünün serekii arttığı tablodan görülmek¬ 

tedir. Yukarıda da değinildiği gibi, brüt gelir arttıkça -gelir vergisi 

tarifesinin artan orantılığına, bağlı olarale- ödenen vergiler ve bu vergi¬ 

lerin gelirdeki yükü de artmaktadır. Vergileri ;aynakta kesilen ücretli¬ 

ler açısından bu durum doğaldır. 

(31) M.B, Devlet Gelirleri Yıllığı 1973 
(32) 1975 yılma ilişkin olarak, memurlar için 12 s, yılı kararnamenin 

uygula aya konulması ve katsayının 3 den 9's çıkarılması; diğer 
ücretliler açısından de 1374'deki yüksek fiyat artışları sonucu 

• . . tonlu sezlejş msla.rle, sa ğlanan yüksek ücret artışlarının kişi başına 
vergi ödemelerini yükselttiği düşünülebilir. 
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TABLO 22 - KİCİ iıi'IHA SÜSEN VE".Tİ İNCESİ 
VELİİ YIRTARLARININ ARTIÇI (l.6 

GELİRLERİN VE IOLAYSİL 
^ 0 i?’• e *c... e. irxyX e y 

Rişibrşma Gelir Rişibeşme Vergi (l) 

Inc.e.••'.s 156b' o 
artış (f 

■w' re 
\ 

1968' e gc: 
İndoles artış ($) 

19 C 3 ıco.o ICC. e 

19Ö3 ibk, (i 2 5 2 108,5 3,5 
1970 111.0 11,0 -j j- '' ( . r* f c~ 

ii'. . w O , 

1S71 113,2 13.2 IOC.2 60.2 

1972 112,C 12.3 155,9 55,9 
1973 ıı5,7 15,7 165,6 65,6 
1975 115,3 15 s 9 İĞİ,6 61,6 
1975 115,3 15,9. 213,3 113,3 
1976 123,3 25.3 235,1 135,1 

1977 1 ; ı. 7 ? k 7 *• ^ » 1 t'-j 1 ı 253,8 153,8 

(1) 150c j. r.yatla rı j 1 a. Do i a - sız Ver ',-şil erin hesapla m, asında. TjLcar© t 

.ea.caîilıi.ı _o . «sr. .7ş.y1 1_ e 0..e r 1 İrdele si, bos yılı 1368'e çevri 
1er ele 1er 11 ?. nı 1". 1 ş t ır . 

TABLO 23- ÜCRETLİLERİN GELİRLERİNDE DOLAYSIZI VERGİLER ve 
SİGORTA KESİNTİLERİNİN YÜRÜ 

Yıllar Gelir’ LTV Si 10 
(#) 

rtc ..es 
/ r \ 
V '/-/ 

e elci eri Tor lam 
(p> \ 
\/°) 

l?65 ı b 7 1 ■ • 3 6” T 
L 0 J- 20.5 

1365 11.9 5.7 17.6 
1956 12.7 _> • 63 18.3 

1967 13.3 5.7 19.e 

1963 12 . e 5 L' p 10.5 

1969 13.1 6.5 15.6 

1970 i b < 
-- • . 6.0 20.6 

1971 
1972 
1573 
1975 
1975 
1976 
1577 

13. 3 
17,0 
20.5 
22. 0 
26.6 
20.25 
2.3 

7.3 
7.3 
rv C 
( m ^ 

8.C 
9.7 
9.35 
3,2 

25.6 
25.3 
20 . 1 
30.0 
36.3 
35.6 
33.0 
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can ver..:, yükü se' ıltrı cnceii bezi çslx.o .eların b: lgula- 

rıyls kıyaslandığında belirli . İçr1 erde i srklı 1 ı.xlar görülmektedir. 
locatürk (l.?77) çalı ' m. sinde. yalnız imalat se naayiiuöe çalıdan ücretli¬ 
ler içir, rerresyon t nal i ti yİ e ':.3sa;:lanaiî ortala.r.a uclaysın vergi yükü 
il*5 dolayındadır, (Sigorta kesintileri lıariç) Ancak bu seyx, yul:trxda 
verilen yıllar- gere yüze elerin, or t al aree s ımn (25.l) eltinde ol • .akla 
birlikte , sigorta kesintileri hariç bir al::. 1 arak kes a yİ anan or t al anadan 
(İC.O ■ deha yniksektir. 

/ \ yf 
Bulgular f 0. Ayde: :ir; ir çalış .e sxr.da (j3J 1972-1??» yılları için 

hesaplanan ücret geliri eri nd elci dolaysız veri yükü sayıları ile karşı¬ 

laş tırıXdı”,ı "da ise, caka .üyülc bir farklılık görül ektedir. (l972'de 
15.4; 1573'de 13,1; 1374'de 17,5; 1975' de 20,6 ve 1576'da 23. l) Ancak 
sigorta kesintileri de dişinde ; ırakıl arak, .rese ulanan bu se yıların düşük 

ol .esi do el. ır. lira çeliş ede, 1573 Belir la ılı.. ı Araştırmasının üc¬ 

retli hane hal darına ili jkin bilgileri kullanıl'; ış olup bu sayılar 
ver-;; 1 endir il :syen ücretlileri de kep se...aşktadır. 

Essem1aran dola sız vergi şnkünün ücretliler dışında kalan kesin¬ 

lerin ver. i yüküyle ’u/cslsmesı konuyu deke eydı le tacaktır. Ancak bu 

çalışmada ezel olarak ücretliler a; sanmış olduğundan, diğer kesimlerle 

ilgili ayrıntılı kese ; lemelere, girişil e: içtir, Zir emek olarak, 1973 

Gelir Dağılımı Araş tırm.asını.ı kî r, faiz ve rai t geliri elde edenlere 

ilişkin toplar gelir seyisi -dam ye,rerle ne.ram., bu yıl için ser eye gelir¬ 

lerindeki dolaysız vergilerin yükü tahmil- edilebilir. 

Sez konusu Araştır, eşya çere, 1373 yılında ser ..e ye gelirleri elde 

edenlerin toplam he rce nakilir geliri 63.26i.5 milyon TL.sidir. Gelir ve 
I'jDV’ 1 erinden ücretlilerce te'.enen bölüm çıktıktan sonra kelen mikterla, 

ücretlilerle iliçkilerdirilmeyen diğer dolaysız vergilerin tümünün kar, 

faiz ve rant - -e liri elde e. enlerce elendiği ve rs ayılabilir. Buna gere 

1973 yılında süz konusu kesimin cdediği dolaysız verdiler aşağıdaki 

gibi . olacaktır. 

(33) Ekz. ref. (3 
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Gelir * KDV . . 6.623.100 (iCCO TL) 
y/"-y ■ -,-y  t «-* \T o p, P p P t~• p' J. -- JL - -1- C. UT ' • ovcuuoeoocct.*»****»** ^ —J ^ * O Vk W 

Gayri: ericul Kıymet 

Artışı V. ........      327 o SCO 
Servet Verdileri (l)... .......... 369.C00 
o or j_ s. .1 i..- o 1 e. y s _j_ z / . . e . . . . . . . . . . . . c ... . u 

(l) 3r: lak V. , Vere set ve İntikal V. ve Motorlu tara Taşıtları V. 

1973 yılı içil- elde bulman celir sevisi, net harcanabilir ge¬ 
lire ilişkin olduğundan, sdenen dolaysız vergilerle gelirdeki yüzdesin! 

bulmak için fcneelilde ödenen verei iktarını let gelir i li rina enleye¬ 
rek brüt gelir tutarını bul va k jerekiicl ir.. Buna göre , 1973 yılında, kâr 
.faiz ve rant miiri elce eden 1-.esirlerin vergiye esas brüt geliri 

73.864.1 milyon TL1sedir. Gdens tü olaylı vergilerin -hiç yansıtal¬ 
aş d ıryı V8T8Îyı lyla- yücdesi ise 14.4 civarındadır. lalnız 
bu sayının aynı yıl ücret gelirleri ıc eki dolaysız vergi yüküyle 28.l) 
kıyaslaması bile, dolaysız ver ..ilerin yürünün ücret ve ser ay e gelir- 

İS . • < , :l * j : ' - Ü-. ye terli ; :: \ - ir, 

1.3.1.4- ücretlilerin " e?rcana.br.lir Gelirleri s 

Yukarıda- mim hesapla -ıslardan ya.rarlar.ılar aky incelere donemi 
itibarıyla tür. ücretlilerin ve bunun yanı s ıra işçi ve ne miri arın ayrı 

ayrı harcanabilir gelirlerinin bulunma sı olanaklıdır. Ancak, burada 

ücret vo maaşlara ilişkin olarak kullanılan verilerin farklı kay s anıları 

olduğu un-ıtulcc ualıdır. hake ince do değinildiği gibi sigortalı işçi 

ücretleri, sosyal nitelikteki ide - . içermemekte, buna karşılık 

benzer ödemeler e ;u .barı kapsa 1 içinde çulu: ne :t; ır« 

Ses konusu durumun .ir ölçüde iş çi ücretlerinin olduğundan daha 
düçük görünmesine neden olması ve ücretlerle .saçlar arası .da doğrudan 

bir karşılaştır :.c. ye livasını engelle-.esi düş nü 1 e b i 1 ir . 3u sakıncayı 
gidermek için işçi ve .e .urlu ra .arcanabilir gelirlerine ilişkin in* 
cîekjlor hesaplamıştır. Ancak bu kes de, işveren tarafından çıplak 
ücretlerin ar tırıl ası edan çok, vergi a tral.inda.il gider olarak indiril- 

inesi, olanağı bulunan sosyal nitelikli cc.e : elerin artırılmasının tercih 
e d i 1 eb i 1 e c e 9;i dü... ü nü leb i lir. 
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Tüm bunlara karşın, sözü edilen sakıncanın mevcut durumu fazla değiş¬ 
tirmediğini tahmin etmek de olanaklıdır. Örneğin, 1973 Gelir Dağılımı Araş¬ 
tırmasının işçi (nitelikli ve düz işçi birlikte) ve memurların ortalama 
gelirlerine ilişkin bulguları ile, çalışmada hesaplanan 1973 yılı değerleri 

arasında koşutluk gözlenmektedir.(34) 

Ele alınan 1964-1977 dönemi itibarıyla ücretliler için kişibaşına har¬ 

canabilir gelir sayıları -cari ve sabit fiyatlarla- tablo 24 de verilmiş— 
tir( 35)-Tablo 25 ' de ise işçi ve memurların vergi öncesi ve sonrası kişiba- 
şma gelirleri yer almaktadır. Vergi Öncesi gelirlerle harcanabilir gelir¬ 
lerin daha kolay karşılaştırılması için hesaplanan indeks artışlarına bakıl¬ 

dığında (tablo )j dolaysız vergilerin ücret artışlarını ne ölçüde değiş¬ 

tirdiği açıkça görülmektedir. 

TABLO 24 _ DOLAYSIZ VERGİLERDEN ÖNCE VE SONRA KİŞİBAŞINA 
GELİR LİKTARLARI ,mT, 

Vergi Sonrası 
Kişibaşına Gerçek Gelir 

1961 fiyatları 1968 fiyatları 
Yıllar 

Vergi Öncesi 
Kişibaşına 

Parasal Gelir 

Vergi Sonrası 
Kişibaşına Parasal Gelir 

ile ile 

1964 8.480 6.753 6.753 -

1965 8.974 7.397 6.998 -

1966 10.007 8.175 7.235 — 

1967 10.751 8.704 6.991 -

1968 11.561 9.425 7.199 9.425 

1969 12.677 10.194 7.398 9.500 
1970 14.945 11.864 7.847 10.184 
1971 17.718 13.177 7.240 9.732 
1972 20.078 15.199 7.328 9.869 
1973 23.625 16.996 7.046 9.526 
1974 28.106 19.654 6.808 9.288 
1975 33.940 21.629 6.233 8.542 
1976 43.960 28.318 6.978 9.554 
1977 55.062 34.104 6.727 9.003 

Kaynak : önceki tablolar 
(347 Gelir Dağılımı Araştırmasına Göre 1973 yılında memurların ortalama ge¬ 

liri 28.213 TL- işçilerin ise 18.643'dür. Hane başına hesaplanmış 
olması nedeniyle söz konusu sayıların burada hesaplananlardan yüksek olmasına karşın, oransal olarak (1,6 ve 1,5) koşutluk görülmektedir. 

(35) Parasal gelirlerin deflate edilmesinde kullanılan diziler için ..... 
sayfaya bakınız 



TABLO 25 - DOLAYSIZ VERGİLERDEN ÖNCE VE SONRA İŞÇİ VE MEMURLARIN GELİRLERİ 

Vergi Öncesi Kişibaşına Vergiden Sonra Kişibaşına Vergiden Sonra Yıllık Gerçek Gelir 
Yıllık 

Yıllar 

Parasal 

Memur 

Gelir 

İşçi 

Yıllık 

Memur 

Parasal Gelir 

İşçi 
(1964 fiyatlarıyla) 

Memur İŞÇi 

(1968 

Memur 

fiyatları) 
ile 

. işçi . 
1964 10.. 47 6 7.020 8.465 5.501 8.465^ 5.501 - -

1965 10.867 7.790 9.063 6.355 8.574 6.012 -

1966 12.719 8.435 10.569 6.787 9.353 6.006 - -

1967 13.309 9.299 10.993 7.405 8.830 CO 'St-CT\ « Lf\ - -

1968 13.011 10.177 11.629 8.136 8.877 6.211 11.629 8.136 

1969 14.504 11.570 11.936 9.138 8.662 6.63i 11.124 8.516 

1970 18.539 12.715 15.146 9.827 10.017 6.499 13.001 8.435 

1971 23.507 14.155 17.630 10.436 9.687 5.734 13.021 7.708 

1972 27.228 15.797 20.911 11.780 9.958 5.610 13.579 7.649 

1973 30.831 19.588 22.722 13.788 9.420 5.716 12.758 7.742 

1974 34.828 24.574 24.937 16.879 8.638 5.847 11.785 7.977 

1975 39.862 30.798 26.150 19.230 7.536 5.542 10.328 7.595 

1976 48.661 41.508 32.555 26.108 8.022 6.434 10.983 8.808 

1977 59.150 52.751 38.507 31.616 7.595 6.236 10.166 8.346 



r o 
OO 

TABLO 

I.I e: 

Ver 

26 - DOLAYSIZ V 
j- - il İrüiç II\A 

cıur Gerçek Geli 
•iGoe-i Ver 0 0 " Sor: 

"\?r>n ■’ T ‘ ' ' 'W" d Tif177 ü n..'..T j. İİjJi.L.ı JU. . jx , in ı_ı 

GlikÇ'UC GELij.lLE 

.rleri Ir. çi G 
■giden Verü 

Oııcesi 

VE S01TA 

Üİ1T ALTISI 

grçek geliı 
Vergiden 

S onra 

. T. ücretli 
\Lerı g er çek Gelirleri 
Vergi Vergiden 
Öncesi Sonra 

Yıllar TL gArtıç TL /Ar ■tı _ L ‘D Artış Tl gArtıs TL ;a rtış TL ŞÂrtış 

1968 
1969 

100.0 
07 s J ı « <— 

100.0 

-2,8 95.7 -■4.3 
100.0 

106.0 6.0 
100.0 -
104.7 4.7 

100.0 
102.2 2.2 

100.0 -
100.0 0.8 

1970 İÜ. 4 17.7 118.8 1 r 0 
,c . O 107.2 “j 1 J- « -L 103.7 -1.0 111.0 0.6 108.1 7.2 

1971 124.0 9.1 112.0 s 102.7-•4.2 n AH f5 £ yl\- 0 ( — O • O 113.2 2.0 103.3-4.4 

1972 127.1 1.8 116,8 4.3 100.8 1.9 94.0-0.7 112.8 -0.4 104.7 1.3 

1973 12 4.4 “2,1 109.7 - ■6.1 108.1 7.2 95.2 1.3 114.7 1.7 101.1-3.4 

1974 118.3 -4.9 101.3 -- rj r-7 ’ l • 1 114.1 5.6 98.0 2.9 114.9 0.2 98.5 -2.6 

1975 113.2 -> O O O 
*“ ’4 r • G G O « O •12.3 119.5 4.7 93.4-4.7 115.3 0.9 90.6 -8.0 

1976 118.0 4.2 94.4 6.3 137.6 15.1 108.3 15.9 128.3 10.7 101.4 4.9 

1977 112.2 -4.9 87.4 -■7.4 136.8 G ♦ C 102.6-5.3 125.7 -2.0 - 95.5 -5.8 

S 0.05'd en az. 

Kaynak : üııceki Tablolar 

Vergi öncesi gerçek kenetlerin. artıyor görüldüğü yıllarda gerçek 

harcanabilir ücretlerin aynı ölçüde artmadı”!, veya azaldı >; vergi öncesi 

ücretlerin azaldığı yıllar G. S. j_SG iiclüTCS-ÂıB bilir ücretlerin 0enellikle daha 

büyük oranda azaldı ı dikkat çekicidir. Dolaysız vergilerin yüksekliğine 
bağlı olarak 1arcayabilir , Gürlerde neydana gelen büyük azalışlar, işçi 
ücretler j. ve ^ .0i.üu.r .-ra lc.tr ıyla ilgili he saplarsalar da vergi öncesi miktar¬ 

ları kullanmanın yanıltıcı oldıü'nnu ortaya koymaktadır. 

Ücretlileri:i. vergi nicesi gelirlerinin ve harcanabilir gelirlerinin 

1968 yılına göre artı lan: :.a bakıldıgı: .la bu dura: daha açık görülü ekte¬ 
dir. örneği: 1976 yılında kiribarma vergi öncesi gelirin 1968'e göre 
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artışı fo 2c. 3 iken.. voı\iden sonraki gelirin artışı j-alnısca y 1.3 dür. 
Di'er yandan 1377 y.-.lmöa ver i öncesi geliri*• artış 1 >- 25.7 dolayında 

oldu u halde. Darca: ah il ir ,olir g 7.5 <. ..ırda asal; ıştır. 

TABLO 27 - 1930 YILU!A G7..L. Kİ dİ BAşi A VEDGİ ÖLÇESİ 
\' Jlj ilil. .dİ ■ LX~T lili: .-LjİJ.' .ii ii..;.l_LİCjI 

Vergi Öncesi Gelir Harcanabilir Gelir 
Artış 1 (/o) Artışı (y) 

1977 

1968 

1969 2.2 0.7 

1970 11.0 8.0 

1971 13.2 3.2 

1972 12.8 4.6 

1973 14.7 1.0 

1874 14.9 -1.5 

1975 15.9 -9.4 

1976 28.3 1.3 

Kaynak : Önceki Tablolar 

3.2- ücretlilerin Dolaylı Vergi Yükü 

3.2.1-- Jcr etliler i;.. 0 <. .e di i Dolaylı V er giler 

Ele alınan döno; .de ücretlilerin ödediği dolaylı vergiler; yöntem 

bölümünde ayrıntılı olarak anlatıl' .1/1 gibi, ücretlilerin çeşitli vergiye 
için yaptıkl rı tüketim harc.'imalarına bağlı 

tabi mal ve hizmetler/ o emJ. atiî. İJ.İ^ Sı v ^ 10..Li.-. . -i- c 3-1. # in a^—1—i* anılan tüketim kalıbına 

ve ücretlilerin yıllık har c ana bilir gelir miktarlarına göre bulunan tüketim 

harcamaları Ek Tablo 1* âe yer alr.ıakt.. ir. Beaıa göre, t er etliler tarafından 

ödenen başlıca dolaylı vergiler aralıdaki .gibidir. 
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TABLO 28 T.Vj- TÎ1A- • T TYT.1 İTİ . VCT A T |J D-J.'A. J_ \J-'. — 1J-L -t_Li 

—%7 r r t?>Tv'İ TroiDr ATT?!) Cj ..iU Li . v J-illCT J- -Lu_j1l 

VE ücretlilerin 

Balı VI s t ili. V 

Toplam uzel Buketine 

Düren Verciler 
Bu Tic. V. Toplan 

Ücretlilerin Tüket inine 
Büzen Vergiler (Llilyon TL) 

:xi Jir Toplam 

1964 380.2 236.6 2 ı 2 a o O 97.3 65.8 163-

1965 540.6 2 3 5. t p. ") k" r\ 
O w) w e k. 138.4 82.1 220.5 

1366 r ° d 4 
JVJ o S- "> r7i r J / J 954.9 149.4 103.3 252.7 

1967 £ C a o / D D < 1.098.5 170.2 120.5 290.7 

1968 456.4 /ı r a o 459.0 916.2 152.4 166.4 318.6 

1969 494.0 465.1 959.1 165.0 -1 r O yt 
luü . 4 333.4 

1970 645.7 531 • 5 1.177.2 215.7 192.4 400.1 

1971 851.4 690.2 1.549.6 284.4 252.7 537.1 

1972 1.221.8 ooo ry 
UUU * ( 2.110.5 400.1 321.7 729.8 

1973 ı T f n o _L « ü/ w _ • * h_ 1.726.8 D D, Q Ç A ^ 0 J O 0 VJ 427.5 3-22.9 749.8 

1974 2.101.6 2.274.0 538.0 393.0 931.0 

1975 3.140.0 j. 0 5 o • 2 D«i^jo«2 uc‘3» o> 571.5 1375.3 

1976 3.385.6 4 .152.1 0.137/7 1020.3 776.4 1796.7 

1977 i' 71 Q 0 . • u-k / oı e 9 • • y -- D • <— 
A Q -\ -\ ~ı ^cu33ol 1259.5 318.8 2178.3 

Kaynak : Ek Tahio I.- İuput-s>u . C'JÜLKO Gm-iJİOİ .arı, Devlet elirleri 

yıllıkla: İTİ 

i- Dalıilke Alına: . istihsal V örfisi: 

Dokun ve giyin, madeni egya; porr ol on ve can. , kağıt; kimya ve 

ilaç, elektrik inhinaları ve elektrik kıçı . rhinalar sektörlerine giren 

tüketin malları için ökenen toplam istilısal Vergisi miktarları ile ücretli¬ 

lere Tüzen pay Tr ole 2® de üst eril: -i-. tir. Sayılan Sektörlerden, itha¬ 
latı-.. oranının çok yüksek Bulunduğu elektrik rakinalarıelektrik dışı 
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makiııalar, kimya ve ilaç sektörlerindeki toplar-, Dı,. Ticaret Vergileri ile, 

bu vergilerden ücretlilere de on pay da ay;,ı tabloda yer almaktadır. 

Sektörler toplanı itibarıyla ücretlilere düşen dolaylı vergilerin 
düşüklüğü ilk bakı ta dikkati çeki .ektedir. Bu durumun, gerçeği fazla yan¬ 

sıtmadığı düşünülebilir, örneğin elektrik ı.,akinaları sektöründeki dayanık¬ 
lı tüketim malları için ücretlilerin yaptığı tüketir: harcamaları 1973 yı¬ 
lında . toplam özel tüketim harcamalarının ğ d»7 sidir. Bu oranın düşüklüğü 
tümüyle tüketir kalıbının eskiliğinsen kayııaklannaktadır. Tüketici Harca¬ 

maları Anketleri arasında en yakın tarihli (1970) olan Eskişehir ilinde bi¬ 
le 500-1500 TL. ;elir aralı,; ı. .da yer ala. ailelerden A 90,9 unda radyo 

bulunmasına karşılık; yj 15,6'sı Buz dolabı, >.• 5.9’u Çamaşır makinası ve 
İ<> 1.37'si fırın sahibidir. Televizyon ise do; al olarak bulunmamaktadır. Bi¬ 

ter illere bakıldı ırıda bu durum daha da belirlidir. A ket yapılan 11 ilden 

3 ünde radyo için yayılan harcama yoktur (Biyarbakır, Erzurum, Adana). 5 
ilde buzdolabı için yapılan harcama bulunmamakta; Çamaşır makinası ve fırın 

ise yalnızca 1 ilde belirtilmektedir. 

Aynı durunun madeni eş yalar ve kimya sanayii ürünleri için de büyük 

ölçüde geçerli olduğu mü ünülebilir (örncğin; 11 ilden 7'sinde deterjan 
kullanımı yoktur). Tüketil' tm.libm.ii eskilijind.cn kaymaklanan bu sakıncanın 

.giderilmesi doğrultusunda yapılabilecek herhangi bir düzeltme olanağı bu- 
lumaadığından, özellikle t. el iri i sektörler itibarımla ücretlilerin ödediği 
dolaylı vergiler oldulcça düşük çil üCi/Cll-L e 

Yukarıda belirtilen sektörler, dışında kalan ve ölçü esasına 

İstihsal Vergi’sine tabi bulunan di er maddeler için hesaplanan vergi mik¬ 
tarları Tablo t J de göster ilmi: tir. 



TABLO J- - ÖLÇÜ ESASINA GÖRE VERGİYE TAî 
ÖDENEN İSTİHSAL VERGİLERİ 

Yıllar ^Elektrik Havagazı^ _ _LPG  
1964 8.242.320 2.194.239 3.703.28ı 

1965 10.295.640 3.025.431 4.707.256 

1966 12.895.500 3.495.330 5.507.827 

1967 13.209.300 3.648.527 5.819.702 

1968 15.564.360 4.251.240 6.987.673 

1969 17.979.060 4.782.729 7.820.444 

1970 21.477.120 5.849.700 33.055.400 

1971 22.688.400 6.489.343 . 67.192.236 

1972 23.934.780 8.254.629 82.161.100 

1973 27.053.040 7.720.200 96.945.802 

1974 26.437..500 8.322.558 93.110.267 

1975 27.671.760 6.134.571 93.138.401 

1976 38.787.OOO 8.687.358 107.100.000 

1977 45.085.360 9.963.986 122.618.000 

Kaynak : Ek TaLlo 1 ve GVK 

5İ HADDELER İÇİN 
(TL ) 

^ Kibrit_ _ _ Kalıve^ 
Alkolsüz 
İçkiler TOPLAM 

3.991.510 2.941.072 1.419.469 22.491.900 

4.963.160 4.132.377 1.854.406 28.973.240 

o o nl CTı CM G'ı • L'~N 4.948.983 2.216.142 34.993.682 

6.712.510 5.673.472 2.154.188 37.217.699 

8.000.010 6.759.165 2.430.395 44.102.843 

9.006.020 6.768.043 5.908.174 52.324.470 

11.008.000 8.211.349 13.109.218 38.710.787 

10.264.000 11.105.366 15.678.040 133.417.000 

10.011.700 17.673.838 19.709.204 161.745.525 

11.707.000 21.139.370 23.817.464 l88.383.i7O 

14.710.200 27.438.706 29.239.262 199.318.510 

16.089.200 29.594.450 31.465.510 210.143.890 

23.476.900 26.362.677 45.507.020 249.921.080 

21.993.240 10.371.603 59.984.600 270.117.290 
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ii- Akaryakıt ü G cl.Lİ _üSv_i ilde-Alınan istihsal Vergisi 

Daha önce de değinildiği dili, ücretlilerin akaryakıtla ilgili har¬ 
camalarını yalnızca gazyağı için yaptıkları Mr çalalar oluşturmaktadır. 
;laçım giderlerine ballı olarak belirli bir miktar akaryakıt vergisinin 

ücretlilere yansımakta olcu, gu kesin kabul edilebilirse de, bu tür bir da¬ 

ğıtım için kullanılacak herhangi bir Ölçüt bL.iunanis.digınö.an bu sağlanama¬ 
mıştır. Dolayısıyla Akaryakıt İstihsal Vergisinden ücreti il e ClIİ*.,. en m 
olduğundan düşük bulunduğu, söylenmelidir. (bkz. Tablo 30 ) 

TABLO 30 - UChiüTLILEhlK ODEDIGI AKARYAKIT İSTİHSAL 
VERGİSİ 

Yıllar, ^ ^ V ergi İlik t arı 
1964 26.714.922 (1) 

1969 31.951.374 

1966 37.691.718 

1967 57.507.317 

1968 63.259.244 
1969 69.544.795 

1970 121.119.730 

1971 135.396.450 

1972 141.146.330 

1973 156.452.G30 

1374 114.398.760 

1975 124.317.010 

1976 179.994.530 

1977 203.410.070 

(1) Hazine payı dahil 

Kaynak : El: Tablo 1 ve Devlet Gelirleri 

Yıllığa 1976 

(TL) 
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iii- Tekel La delerinden Almaiı '"'stihsal Vergisi 

ücretlilerin tekel maddeleri için yaptıkları harcamaların, tüketim 
örüntüsündeki değişikliklerden fazla etkilenmeyeceği görüşüyle; tekel 
maddeler: için ödenen yercilerin gepçeğe daha yakın hesaplanmış olduğu 
söylenebilir. Ancak burada da, .teknik bir güçlük nedeniyle hesaplamalara 
katılamayan bir vergi söz konusudur. Tekel'in, bayilere bıraktığı kâr 
mar,i:nın 1/3' ü gazi ve malullere yardım için ayrılmaktadır. Bunun, Devlet 
tarafından üstlenilmesi gereken sosyal bir transfer olduğu düşünüldüğün¬ 
de, ayrılan bu oayların vergi niteliğinde kabul edilebileceği ortaya çık¬ 
maktadır. Ancak bayi payına bağlı olarak hsh ürün için ayrı ayrı belirle¬ 
nen ve yıllara göre de deği sen bu payların santanması olanağı bulunmadı¬ 
ğından, zorunlu olarak hesap dışı bırakılmıştır. 

1969's kadar Savunma vergisi, 1969'dan sonra istihsal vergisine 
tabi olan tekel ma 'eleri için (Tekel safi hasılatı ve Hazine payı da 
dahil olmak üzere) hesaplanan vergiler Tablo 31 de gösterilmiştir. 

TABLO 31 - ÜCEETIİİERÎR TEKEL HADDELERİ İÇİR ÖDEDİKLERİ 
VERGİ ¥ İHTARLARI ( T L ) 

v ,, m Alkollü n m , Tekel Safi Yıllar Tuz Sigaralar Çay Toplam hasılatı,Ha- 
.1 j_e_L ğİî^t^îam ~ 

1964 228.995 
1965 308.342 
1966 352.364 

1967 362.541 
1968 360.665 

1969 361.182 

1970 402.682 

1971 463.923 

19,72 564.981 
1973 546.064 
1974 339.414 

1975 347.959 

1976 473.725 : 

1977 407.760 

11.3S2.410 147.598.000 12.340.910 171.550.000 429.814.000 

14.729.370 190.094.000 15.792.620 220.924.000 424.708.000 
17.158-360 225.27O.OOO 18.737-870 261.518.000 524.732.000 
19.688.600 256.432.000 21.304.140 297.788.000 662.483.000 
23.013.770 306.479.000 25.621.800 355-476.000 744.050.000 
33.472.770 344.388.000 35.911.125 414.133.000 531.535.000 

41.703.880 419.894.000 44.004.750 506.006.000 576.531.000 
48.731.210 491.304.000 51.244.375 591.743.000 591.743.000 
39.927.730 607.160.000 63.469.875 731.123.000 731.123.000 
71.073.47 713.040.000 74.736.875 859.396.000 859-396.000 

86.896.550 890.455.000 93.195.000 LC70.886.000 iK70r886.000 
97.828.250 987.115.000 103.309.000 1.188.600.000 L188L600..000 

473.725 141.132.000 1.435.670.000 149.656.000 1.726.932.000 2.163692.000 
407.760 192.092 . 000 1.925.440.000 200.187.000 2.318.127.000 2.903.847.000 
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iv- İşletme Vergisi 

Ücretliler tarafından ödendiği hesa lsnan İşletme Vergisi miktar¬ 
ları da tüketim kalıbının eskiliğine bağlı olarak düşük çıkmaktadır. 
Saptanabilen İşletme Vergisine tabi tüketim harcamaları için hesaplanan 
vergi miktarları aşağıdaki gibidir. 

TAELO 32 - ÜCRETLİLERİ!: ÜLEDİĞl 1 LEHLE VERGİSİ 

Yıllar Vergi it ikrarı 
(TL) 

1971 52.383.G60 
1972 6G.176.610 

1973 75.606.590 
197G 92.300.960 

1975 İOG.İŞG.OOO 
1976 1G9.315.600 
1977 202.3G8.000 

Kaynak : Ek Tablo 1 ve finansman Kanunu 

v- Çeker Tüketim. Vergisi 
Ele alman döne itibarıyla ücretlilerin toz ve kesme şeker tü¬ 

ketimleri (diğer şekerli maddeler hariç) üzerinden ödedikleri vergi mik¬ 
tarı aşağıdaki gibidir. 

TABLO 33 - ÜCRETLİLERİ! ÖDEDİĞİ .'.EKER TÜKETİL VERGİSİ 

TılLar Vergi miktarı 
196G 62.0L8.6G3 ■ 
1965 78.800.620 
1966 93.G83.216 
1967 1 88.989.327 
1968 105.GGG.000 
1969 ■ 117.235.000 
1970 131.721.000 
1971 1G2.790.000 
1972 171.997.000 
1973' 197-281.000 
197G 180.605.000 
1975 136.376.000 
1976 189.571.000 
1977 252.9G3.000 

(TL) 

Kaynak : Ek Tablo 1, DTE i eker Kanunu 
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vi~ Hizmet Vergileri : 

Çalışmada kabul edilen varsayımlar doğrultusunda ücretlilerle 
ili ikilendirilen hizmet vergileri Nakliyat Vergisi, ITT Vergisi ve Damga 
Vermişidir. Eu Vergilerden ücretlilere düren miktarlar Tablo 34 de 
gösteri İmi ştir. 

TABLO 34 - ÜCRSfflÎLERlH ÖDEDİĞİ HİZMET VERGİLERİ 

  _ „ „ CTL) 
Yıllar Nakliyat V. Damga V. PTT V. 

1964 5.412.040 32.765-304 271.324 

1965 6.828.660 42.150.540 399.000 

1966 8.13).060 49.974.444 481.829 

1967 9»345 * 60 57.179.292 548.664 

1968 11.214.660 68.025.196 706.612 

1969 12.590.700 76.485.480 791.125 
1970 15.518.040 93.457.028 948.337 

1971 18.602.040 110.677.040 1.008.081 

1972 22.928.460 136.368.790 1.193.137 
1973 27.413.940 160.928.660 •1.364.765 

1974 33.217.740 198.586.670 1.669.169 

1975 37.283.040 222.123.790 2.024 ..575 
1976 52.629.900 319.950.440 2.815.321 
1977 70.639.800 430.476.000 3.781.116 

Kaynak: Ek Tablo 1 ve ilgili Kanunlar. 

Burada PTT vermişiyle ilgili olarak, kullanılan tüketim kalıbının 
ayrı bir özelliği daha ortaya çıkmaktadır-. Bulunan ver mi miktarından da 
anlaşılabileceği gibi, ITT hizmetleri için açılan harcamaların bütçedeki 
ağırlığı çok düşüktür (mektup yalnız 1 ilde, 0.110; telefon 2 ilde 0.172 
ve 0.14-9). Eu durumun anketlerin yapıldığı yıllar için bile gerçeği yan¬ 
sıtıyor olamıyacağı açıktır. ITT Cenel Müdürlüğü verilerine göre söz ko¬ 
nusu yıllarda hane balkı barına 30-4-5 mektup veya kart dü tüğü hesaplana- 
bilmektedir (36). Buradan, anketlerin bazı sonuçlarının fazla sağlıklı 
kabul edilemeyeceği gör'şüne de varılabilir. 

(36) Bkz. DİE, İstatistik Yıllıkları 
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Damga Vergisi için hesaplanan miktarların da gerçekte olduğundan 
düşük bulunduğunu söylemek gereklidir. Dunun nedeni, hesa lanan Damga 
Vergisinin, yalnızcı: ücretler üzerinden Alman Damga Vergilerini içerme¬ 
sidir. 

vi i -- Dıs Ticaret ^err ileri. : 

Yöntem. Bölümünde de değinildiği üzere, ücretlilerce ödenen Dış 
Ticaret vergilerinin hesa.lanmasmda yalnızca ithalatın büyük bir pay 
oluşturduğu üç sektörle il?ili ol' rak ödenen Dıs Ticaret Vergileriyle, 
akaryakıt (gazyağı') tüketimine bağlı olarak ödenen vergiler dikkate alın¬ 
mıştır. Buna bağlı olarak ücretliler tarafından ödendiği hesanlanan Dış 

Ticaret Vergilerinin i; iik çıkunsı kaçınılmazdır. Eld.e veri bulunmadığın¬ 
dan, bu konuda herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. 

TABLO 35 - JCeE.T'LSP TAT ÂDINDA: ÖDEVE!' 
Dil TİCARET VERCTLERÎ 

Yıllar  Seçi. İmiş Çek törler  Akaryakıt Toplam 
1964 65.800.000 4-. 678. 000 70.478.000 

1965 82.100.000 0 o 0 0 1—1 Lf\ 87.510.000 
1966 105.300.000 6.463.000 109-763.000 

1967 120.500.000 6.839.000 127.339.000 
1968 166 .4-00 .000 5,570.000 171.970.000 

1969 168.4-00.000 6,124.000 174.524.000 

1970 192.4-00.000 6.785.000 i99.i25.OOO 

1971 752.700.000 8.130.000 260.830.000 

1972 32i.7OO.OOO e.473.000 330.175.000 

1973 322.900.000 16.732.000 339.632.000 
1974- 393.OOC.OOO 27.672.000 420.672.000 

1975 571.500.000 30.192.000 601.692.000 

1976 776 .4-00 .000 43.539.000 819.939.000 

1977 918.800.000 49.203.000 968.003.000 

Kaynak: Ek Tablo 1 ve Devlet belirleri Yıllıkları 
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viii- Karçlar : 
önceki bölümlerde değiniİdi-M üzere ücretlilerle ili kili kabul 

edilmeyen Tapu, dasr.port ve Trafik Harçları dı-ında kalan Harçların 1/2 
sinin ücretliler tarafından ödendi/i varsayılmıştır. Elde başka bir ola
nak bulunmadığından bu tür kaba bir yaklaşımla yanılan hesaplamanın ne 
ölçüde sağlıklı olduğu tartışılabilir. Ancak, dolaylı vergilerin genel
likle olduğundan düşük hesaplanmış olması gözönüne alındığında burada 
kullanılan varsayı m, dolaylı Yergiler toplamının yüksek hesaplanması 
anlamında bir yanılgıya yol açmayacağını söylemek olanaklıdır. Buna göre, 
ücretliler tarafından ödendiği hesaplanan Harçlar Tablo 36 deki gibidir. 

arasında bulunması olası farklılıklar dikkate alınmamış olup, oranı 
kanunla belirti.lmeyen vergiler de hesap dışı bırakılmıştır. 

TABLO 36 ÜCP-3TLİLEEÎL ÖDEDÎÖÎ HARÇLAR TOiLAI. I ( Ti ) 

Yıllar Harç Diktan 
1964 

1965 
1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1977 
ıy/6 

1977 

51.195.500 
65.793.000 
73-777.000 

74.835.000 
87.302.000 

97-328.000 

131.352.000 

167<4k5.000 
185.264.000 

206.245.000 

233 .242 .000 

283.075.000 

367.730.000 

454.773.000 

naynak : Devlet Gelirleri Yıllıkları 

ix- Belediyelere ödenen Dolaylı Vergiler: 
Ele alman döner itibarıyla ücretlilerin Belediye' lere ödediği 

saptanan başlıca dolaylı v rgilerin dağılımı aşağıdaki Tabloda veril-
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TABLO ı 37 - BYT."! 31) ÎY’ GLEKÎL ALDI71 DOİA' II VERGİLER ( TL) 

Yıllar 
Elektr: 

(Beledi ye 
i k 
P) 

Elekt.1.Gazı 
Asker Aileleri 
Tardım Payı 

ne Bavapazı 
(Ieled^ 7/ 

Nakil 
Vasıta 

e .-•) (Beledi: 
payı) 

1964 5.494.880 3.480.000 2.925.651 15.717.210 

1965 6.865.760 4.441.000 4.033.909 20.294.440 

1966 8.597.000 5.464.000 4.661.240 24.314.380 

1967 8.806.200 5.619.000 4.864.703 27.809.270 
1968 10.376.240 6.605.000 5.668.320 33.975.940 

1969 11.986.000 7.587.000 6.376.971 38.179.860 

1970 14.316.080 9.108.000 7G799.600 46.808.540 

1971 15.125.600 9.726.000 8.652.457 55.775.43O 
1972 15.956.520 10.731.000 11.006.1?1 69.189.460 

1975 18.035-360 11.592.000 10.293.600 82.505.080 

197^ 17.625.000 11.587.000 11.096.742 100.830.600 

1975 18.447.840 11.269.000 8.179.429 111.082.200 

1976 25.858.000 I5.8.25.OOO 11.583.142 158.045.300 

1977 30.057.240 18.350.000 13 .285.314 210.460.300 

Yıllar 3“lence 
Resmi 

Telefon Ücretleri 
Belediye ps3rı 

Akaryak 
Belediye 
Payı 

ıt 
Toplam 

1964 26.849.750 ' 542.649 1.664.979 56.676.000 

1965 34.907.55O 798.001 1.272.948 72.621.000 

1966 41.575.825 963.659 1.520.661 87.098.000 

1967 47.506.100 1.097.287 962.906 96.665-000 

1968 56.076.975 1.413.224 788.948 116.904.000 

1969 62.963.025 1.582.249 867-334 129.543.000 

1970 77.584.250 1.896.675 613.267 158.130.000 

1971 88.810.550 2.240.180 685.552 181.016.000 

1972 IIO.552.OOO 0.651.416 714.665 220.801.000 

1973 129.379.000 3.032.810 792.166 255.629.000 
1974 160;944.000 3.709.264 579.236 306.372.000 
1975 180.571.000 4.499.056 631.987 334.680.000 

1976 262.657-000 6.256.268 911.369 481.135.000 

1977 340.995.000 8.402.480 1.029.928 631*578.000 

Kaynak : Ek Tablo 1 ve ilpili Kanunlar 
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x- Ücretlilerin Ödediği Toplam Do]aylı Vergilir: 

Yukarıdaki tablol..rdrn yararlanarak hesaplanan ücretlilerin öde¬ 

diği tüm dola lı vergiler Tablo ■ 3A de yer almaktadır. (A), önceki tab¬ 
lolarda yer alan 'ola lı vergilerin toklarını, (T) ise; bu toplama Ku¬ 
rumlar Vergisi'nden vansıdığı varsayılan payın da (hkz. Ek Tablo 2) 
eklenmesiyle bulunan dolaylı vergi miktarını göstermektedir. 

TABLO 38 - ÜCEETLİLEEÎL ÖDEDİĞİ 
TOKLA, DO i A j LI VERGİLER 

(1000 TL) 

A B 

1964 Ü35TÎ36 “989.236 
1965 977.751 1.134.351 
1966 1.169.534 1.364.834.v 
1967 1.382.310 1.631.510 

Uf 

1968 1.543.379 1..863.179 
1969 1.426.900 1.850.300 

1970 1.629-. 313 2.157.613 

1971 2.079.687 2.590.087 

1972 2.573.019 3.883.519 

1973 2.904.035 3.674.735 
1974 3.389.270 4.343.970 

1975 4.050.780 5.369.380 
1976 5.996.994 7.570.194 
1977 7.650.917 9.680.217 

Kaynak : önceki tablolar 

3.2.2 - Ücretli 1erirs Dolaylı Vergi Yükü: 

1964-1977 dönemi itibarıyla ücretliler tarafından ödendiği be-- 
şarlanan tüm dolaylı vergilerin, yıllık harcanabilir gelirlerdeki yük¬ 
leri -Kurumlar Vergisinin ••ansıma varsayımları koşutunda ayrı ayrı 
olarak- Tablo 39 de veri İmi ■ tir. Hesaplanan dolaylı vergi yükünün 
düşük sayılabileceği ilk bakışta dikkat çekmektedir. Kullanılan veri¬ 
lere ilişkin olarak mksrıd: değinilen sakıncalar nedeniyle, hesaplanan 
toplam dola:lı ver i akünün gerçekte olduğundan düşük bulunması doğal¬ 
dır . 
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TABLO 39 - ÜCRETLİLERİM DOLAYLI VTCEGÎ YÜRÜ 

Yıllar Kurumlar Vergisi Kurumlar Vergisi 
  . Rariç %   Dahil %   
1964 10.4 12 * 1 
1965 9.3 10.8 

1966 9-4 ' 10.9 
1967 9.7 11.ü 

1968 9.1 11.0 

1969 7-5 , 9.7 
1970 7-0 9.2 
1971 7.5 9.4 
1972 . 7.5 9.6 
1973 7.2 9.1 
1.974 6.8 8.8 
1975 7.3 9.7 
1976 7.5 9.5 
1977 7.1 9.0 

Kaynak t ri’bio .3.8 

Bulunan sayıların kıyaslanması için kullanılabilecek dolaydı, 
vergi yükü hesaplamaları çok' sınırlı olduğundan ve doğrudan ücretliler¬ 
le ilgili herhangi bir hesaplama bulunmadığından, sonuçların irdelen¬ 
mesi güçlük göstermektedir. Bununla birlikte, 1964-1967 arası için H. 
Üren Arsan'm bulguları ve tüm yıllar için Maliye Bakanlığı resmi sayı¬ 
ları kullanılarak bir karşılaştırma yapılabilir. Arsan'm çalışmasında 
1964-1967 arası için hesaplanan ortalama dolaylı vergi yükü °f- 10.4 dür. 
Aynı yıllara ilişkin olarak bu çalışmada bulunan sayı, Kurumlar Ver¬ 
gisi hariç ortalama 7 9*7 dolayındadır. 1964- 1977 dönemi için Maliye 
Bakanlığı verilerine göre hesaplanan toplam dolaylı vergi yükü ise 
(bkz. Tablo 90 ) ortalama % 8.9 olarak bulunmaktadır. 
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TABLO - MALÎYE I AL ALLIĞI VERÎLERÎITE r'ÖEE 
TOLLAi D Ol AYLI VERGÎ YÜKÜ 

Yıllar Vergi Yükü 

1964- 8.7 

1965 9.Ç 
1956 9.1 

1967 9-7 

1968 9-3 

1969 9.9 

1970 9.9 

1971 10.A 

1972 10.3 
1973 10.1 

1974 8.5 
1975 9.6 

1976 10.0 

Kaynak : L.L. Devlet Gelirleri Yıllığı 197& 

â*n olarak, 1968 yılı için yukarıda hesaplanan dolaylı vergi yükü 
1 

vryzaniak-Ozmucur çalınmasındaki 1968 yılına ilişkin dolaylı vergi yükü 
besaplamalarıyla kıyaslanabilir. Göz konusu çalışmada ücret gelirlerinin 
karşı geldiği gelir bilimindeki dolaylı vergi yükü % 13-3 olarak bulun¬ 
muştur. Bu sayı aynı yıl için yukarıda hesaplanan sayılardan (% 9.1 ve 
% 11.0 ) oldukça yüksektir. Ancak bu farklılığın büyük ölçüde kullanılan 
varsayımlardan karsaklandığını söylemek olanaklıdır. 

Kryzaniak- üzmucur çalışmasında, akaryakıtlar üzerinden alman tüm 
vergilerle Uotorlu il;rs taşıtları Vergisi ulaştırma harcamaları ile iliş- 
kilendirilmiş; Emlak Vergisi ise bütünüyle korut harcamaları üzerinde 
kabul edilmiştir. Bunun dışında tüm Dış Ticaret Vergileriyle Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisinin 1/2 si de gelir gruplarına dağıtılmış¬ 
tır (37) 

(37) Kryzaniak-3zmucur, a.g.e. s.83,84-
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Bu vergilerin ücretlilerle ücretli dışı kesimler arasındaki da¬ 
ğılımına i linkin geçerli bir "İçüt bulunmadığından, sayılan vergiler bu 
çalışmada hesaplamalara katılmamıştır. Buna bağlı olarak, yukarıda be¬ 
lirtilen dola-'lı vergi oranlarının düşük çıkması doğaldır* Ancak, kul¬ 
lanılan hesaplama yönteminden ileri reler, bu durumun ötesinde, dolaylı 
vergilerin yükünün gerçekte de fazla yüksek olmadığını düşünmek olanak¬ 
lıdır. ilkedeki toplam vergi gelirlerinin, bileşiminde uzun bir süredir 
gözlenen değişme, dolaysız vergilerin ağırlığının viderek artması ve 
dolaylı vergilerin göreli öneminin de giderek azalması yönündedir. 
(bkz. Tablo 20) Diğer yandan ölçü esasına göre vergi alman bazı madde¬ 
ler üzerindeki vergi miktarlarının (kibrit, seker, tuz v.b) fiyatlara 
bağlı «larak artmaması bunlar için ödenen vergilerin gelir üzerindeki 
yükünün gerilemesi sonucunu getirmektedir. 

Bu çalışmanın bulguları çerçevesinde dolaylı vergilerin yükünün 
ücretli dışı kesimler itibarıyla nasıl dağıldığını irdeleme olanağı bu¬ 
lunamamıştır. Ancak eldeki bazı sınırlı bilgiler, dolaylı vergilerin 
yükünün çeşitli gelir gruoları ya da kesimler itibarıyla fazla değişik¬ 
lik göstermediğini ortaya koymakt dır. örneğin Fryzaniak-Özmucur çalış¬ 
masında, bütün dolaylı vergilerin gelir gruplarına dağıtılmasıyla bulunan 
dolaylı vergi yükü sayıları tüm gelir grupları için % 13 dolayındadır. 
En yüksek gelir °/- 11'e kadar düşmektedir. Buna bağlı olarak, söz konusu 
çalışmada varılan sonuç, ülkedeki dolaylı vergilemenin eş oranlı bir 
yapıda olduğudur. Ancak, bu konuda en doğru sonuca tüketim harcamalarının 
kesimler itibarıyla dağılımını gerçekçi bir biçimde yansıtan veriler 
kullanılarak varılabilecekti r. 

3.2.3 - Ücretlilerin Toplam Vergi Yükü 

önceki bölümlerde hesaplanan dolaylı ve dolaysız vergi yükü sa¬ 
yıları kullanılarak, ücretlilerin toplam vergi ükiinü bulmak olanaklıdır. 
Ancak dolaylı vergilerin yükünün hesabında harcanabilir gelir miktarı 
kullanıldığından bu sayıları doğrudan toplamak olanaklı değildir. Eunun 
yerine dolaylı vergilerin de vergi öncesi gelirlerdeki ağırlığı buluna¬ 
rak toplam vergi yükü sayıları hesadanmıştır. Buna yöre, inceleme dönemi 
itibarıyla ücret gelirlerindeki toplam vergi yükü ile, taliye Bakanlığı1 
nın resmi hesaplarında yer alan, veryi yükü sayıları aşağıdaki gibidir. 
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TABLO 41 - tİCRETLİLEBİL TOİIAM VERGÎ Yffi) 

Yıllar Ücretlilerin Toplacı Ortalama Verpi 
Vergi Yükü Yükü (M.E .) . 

1964 30.0 15.0 

1965 26.4 15.4 
1966 O 

{ » *4 15.7 

1967 28.3 14.7 
1968 27. 14.4 

1969 27.4 15.5 

1970 27.94 15.8 

1971 32.6 16.7 

1972 31.6 16.8 

1975 34.6 17.5 

1974 36.2 15.9 

1975 42.4 18.1 

1976 41.7 19.1 

19 77 43.6 -

Kaynak : İnceki Tablolar ve Devlet belirleri Yıllığı, 

Maliye Bakanlığı'nın hesanlsmalarının, ülkedeki toplam vergi yü¬ 
künü gerçekte olduğundan daha düşük gösterdiği düşünülebilirse de; kul¬ 
lanılan çeşitli varsayımlar nedeniyle ücretliler üzerindeki vergi yükünün 
-özellikle dolaylı vergilerin yükünün- bu çalışmada da olduğundan düşük 
bulunduğu göz önünde tutulmalıdır. Bu çerçevede, her iki dizi arasında 
bir karşılaştırma yapmak yanıltıcı- olmayabilir.' 

Tablo, üzerinde fazla bir yorum yapılmasını gerektirmeyecek kadar 
açıktır ve ücretliler için hesaplanan toplam vergi yükü sayıları resmi 
Türkiye ortalamasından önemli ölçüde yüksek bulunmaktadır. 
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III- SONUÇ 

Önceki bölümlerde yapılan hesaplamalar, ülkemizde ücretli kesimie- 

rin-işçi ve memurların- tanıdıkları vergi yükünün son derece yüksek ol¬ 

duğunu ortaya koymaktadır. Ücret gelirlerindeki dolaysız vergi yükü,yıl¬ 
lar itibarıyla sürekli ve hızlanan bir artış göstermektedir.Yeni vergi 

düzenlemelerine gerek bırakmadan,ödenen dolaysız vergilerin artması so¬ 

nucunu getiren hızlı enflasyon, bunun altındaki temel etkendir.Dolaysız 

yenlerin ma bileşenini oluşturan Delir Vergisinin artan oranlı yapısı, 

parasal ücretler arttıkça kesilen verdilerin de artmasını getirmektedir. 

Gerçekte•ise »enflasyonun etkisinden arındırılmış ücretler,parasal ücret¬ 

lerle aynı oranda artmamakta,bazı kez ise azalmaktadır. Bu çerçevede, 

ücretlilerin artan gelirlerine oranla ödedikleri îelir Ver isi miktarı 

çok daha hızlı artmakta,ve gerçek ücret gerilediğinde bile ödenen vergi 

artış göstermektedir. 

Bu durumun somut ifadesi, yıllar a göre- saflanan. djaJL&y-s.ız, vergi ge¬ 
lirlerinde ücretlilerin payının hızla artmasında ela izlenmek bedir.Ücret¬ 
liler dışındaki kesimlerin artan gelirlerinin ise aynı biçimde vergilen- 

Zj..... ,T.-.r--r—n—~ --- ■. nTrjuj.!,..,  

dirilemedigi açıkça görülmekte ve sermaye -gelirleri üzerinden kaçırılan 
vergi miktarı son derece yüksek boyutlara varmaktadır. 

Kamu harcamalarının, finansmanında kullanılan vergi gelirlerinin 

en büyük bölümünü oluşturan dolaysız vergilerin yükünün,esas olarak üc¬ 
retlilerin omuzlarına yüklenmesi mevcut vergi sisteminin adaletsiz yapı¬ 

sının en belirgin kanıtıdır.Bir başka anlatımla»gerçekte gelir dağılımın¬ 

daki adaletsizliklerin i ierilmeşinde bir araç olarak kullanılabilecek 

olan vergilemenin,Türk vergi sistemi içinde bu tür bir işlevi yerine ge¬ 

tirmek bir yana,ek eşitsizlikler yarattığı söylenebilmektedir. 

ücret gelirlerindeki dolaylı vergi yükü, çalışmanın bulgularına 
göre fazla yüksek de ildir. Ancak ,dolaylı vergilemenin,do, ası .^ereği 
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'adaletsiz olma' özellisi taşıdığı da göz önünde bulundurulmalıdır.Zira 

dolaylı vergileme sonucunda,aynı malı kullanan farklı kişilerden düşük 

gelir elde edenler yüksek gelir sahilleriyle aynı oranda vergi ödemek¬ 

tedirler. Bu anlamda,özellikle zorunlu mallar üzerinden ödenen dolaylı 

vergilerin ücret gelirleri bakımından ağırlığı»yüksek gelirli ücretli 

dışı kesimler açısından taşıdı. 1 alırlıktan doğal olarak daha yüksektir. 
Ülkedeki vergileme yağısının aolaylı vergilerden dolaysız vergi¬ 

lere doğru yönelmekte olması ise, ilk bakışta olumlu ve daha adil gibi 

görünmesine karşın,gerçekte bu tür bir sonuç getirmemektedir. Bunun ne¬ 

deni, yukarıda da değinildiği gibi»dolaysız vergi gelirlerini artıran 

en önemli vergi kaleminin delir Vergisi olması ve bu verginin yükünün 
esas olarak ücretliler üzerinde bulunmasıdır. 

İ3u çerçevede, bir bütün olarak mevcut ver-.i sistemimizin ücretli¬ 

ler aleyhine işlediği ve ülkedeki gelir dağılımının adaletsizliklerini 
gidermeye, ve bu anlamda vergi yapısını adilleştirmeye yönelik herhangi- 
bir düzenlemenin öncelik ve ivedilikle ücretlilere yönelik köklü Önlem- 

-et irmek zorunda olduğu kesinlikle söylenebilir. 

Vergi sistemi bir bütün olarak ele alındığında, ücretlilerin taşı¬ 

dığı vergi yükünün azaltılması ve bu arada kamu harcamalarının iç kay¬ 

naklarla etkin bir biçimde finanse edilmesinin sağlanması; halen çok 

eksik ölçüde vergilendirilmekte olan sermaye gelirlerinin etkili bir 

biçimde vergilendirilmesini gerektirmektedir. 

Kalkınmanın yükünün adil olarak dağıta i m*m 
ludur. 
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EK TATVLO 2- YILLARA GÖFE rTTRTJ?'LAR VERGİSİ 
VE ÜCRETLİLERE v’ANRI' AL TÜKTAR 

( il o-’ TL) 

Toplan i. İrrr vo.r ’i ?r 
Yıllar Kuruml-'r V. ü't’r 

1964 4 47,0 134 ,1 

1965 521,9 156,6 
19 66 551,1 195, 3 

1967 •330,6 2*9,2 

1966 9*0,5 319,3 
1969 1,745,4 423,4 

1970 1,56.5,5 533 ,3 

1971 1,501,1 510,/! 

1972 2,039,6 710,5 

1 97 \ • ,032,3 770,7 

1974 •,31 3,3 954,7 

1975 5,274,3 ], n.;,6 

1976 6,292,7 .1 ,573,2 

1977 5,117,3 7,029,3 
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336.2.012(56°) ''1964/77’ 
YER NUMARASI : 093 

n.2 

yazar: ÖZGİRGİN, Nurgül. 
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