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2005 YILI VERİLERİ İLE TÜRKİYE’DE MİNİMUM GELİR GARANTİSİ İÇİN 

NEGATİF GELİR VERGİSİ ÖNERİSİ 

GĠRĠġ 

Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk günümüzde dünyanın karĢılaĢtığı en ciddi 

sorunlardandır. Dünyada 1980’lerle baĢlayan değiĢim sürecinde gelir dağılımı sorunu sıradan bir 

ekonomi sorunu olmaktan çıkmıĢ politik ve sosyal bir sorun olarak algılanmaya baĢlamıĢtır. 

Gelir dağılımı sorunu genelde yoksulluk sorununa indirgenmeye baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede 

“gelir yoksulluğu”, “sosyal imkân yoksulluğu” ve “insani yoksulluk” gibi yeni kavramlar inĢa 

edilmiĢtir. Diğer taraftan, gelirin kiĢisel, fonksiyonel, faktörel ve bölgesel dağılımını gösteren 

çalıĢmalar eskiden olduğu gibi gelir eĢitsizliğinin değiĢimini izlemekte kullanılmaya devam 

etmektedir. Türkiye’de de gelir dağılımı adaletsizliği son 10 yıllık dönemde gündemde sıkça 

tartıĢılan bir konu olmuĢtur. Özellikle 1980’li yıllarda uygulanan günümüzde de değiĢik 

boyutlarıyla sürdürülmeye çalıĢılan ekonomik ve sosyal politikalar var olan olumsuzlukları ve 

yoksulluğu daha da belirgin hale getirmiĢtir. KiĢi baĢına gelir düzeyinin düĢük olduğu bir 

ekonomik yapıda, gelir dağılımının bozuk olması bölgesel yoksulluk sorununu da beraberinde 

getirmektedir(DPT8,s.5).  

Klasik anlamdaki "siyasal demokrasi"nin yerini günümüzde "ekonomik ve sosyal 

demokrasi" almıĢtır. Çağımız demokrasisi ekonomik ve sosyal eĢitsizliklerin en düĢük düzeye 

indirilmesi, sosyal adaleti gerçekleĢtirebilmek için değiĢik araçlara sahip bulunmaktadır. Bu 

anlamda Devlet kamu harcamaları ve kamu gelirleri yoluyla gelirin yeniden dağılımını 

gerçekleĢtirebilmektedir.  Bunun için devletin elinde bulunan en etkin araç vergi politikasıdır. 

Her ne kadar vergilerin asli görevi kamu harcamalarını finanse etmek gibi görünürse de, 

günümüzde vergilerin sosyal amaca dönük olarak kullanıldığı bilinen bir gerçektir.  

Sosyal devletin gelir dağılımına müdahalesinde, baĢta Negatif Gelir Vergisi olmak üzere 

diğer gelir desteği önerileri ele alınacaktır. Gerek kamu harcamaları, gerek vergi sistemi ya da 

sosyal güvenlik yolu ile kiĢilere asgari geliri sağlamak, sosyal refah devleti olmanın 

gereklerindendir. Günümüzde gelirin adil dağılımına yönelik olarak devletin çeĢitli araçlarla 

ekonomiye müdahalesinin temelindeki sorun yoksullukla savaĢtır.  

Negatif Gelir Vergisi, basit, kapsamlı ve yoksulluk sınırı altında kalan herkese minimum 

geliri garanti eden bir sistem önermektedir. 



 

Negatif Gelir Vergisi Kavramı ve Amacı 

 

 Negatif gelir vergisi kavramını, 1962 yılın da kamu ekonomisi literatürüne kazandıran 

Milton Friedman'dır  (Friedman, 1962, 192). Ancak, negatif gelir vergisi konusundaki çalıĢmalar 

1940'lı yıllara dayanmaktadır. Chicago Üniversitesi Profesörlerinden George Stigler 1940 yılında 

yazdığı bir makalesinde, düĢük gelir gruplarının da negatif bir vergi oranıyla gelir vergisi 

kapsamına alınabileceğini öne sürmüĢtür (Stigler, 1946:365). 

 1970’lere kadar uygulanan sosyal refah politikaları daha ziyade ayni ve gelir yardımları Ģeklinde 

uygulanmaktaydı. Sosyal politika önlemlerinin gelir eĢitsizliklerini ve yoksulluğu ortadan 

kaldırmak için yeterince etkili olmadığını gören geliĢmiĢ ülkeler yoksulluk sorununu bertaraf 

edebilmek için yeni programlar geliĢtirmeye baĢladılar. 1962 yılında Milton Friedman'ın 

"Capitalism and Freedoom" adlı kitabında Sosyal Yardım Programlarına alternatif olarak öne 

sürdüğü negatif gelir vergisi teklifi bütün dikkatleri üzerinde toplamıĢtır (Kean ve Wykstra 

,1971,348). Teklif son derece basittir. Eğer toplum düĢük gelirlilere elveriĢli yollardan yardım 

etme konusunda gerçekten ciddi ise, en iyi yol devletin düĢük gelirlilere negatif vergi adı altında 

gelirlerine ilave olarak ödeme yapmasıdır (Friedman ,1962,193). Friedman ayrıca Ģunları da 

belirtmektedir. Negatif gelir vergisinin modası geçmiĢ refah programlarının yerini alması 

yoksulluk sorununun ortadan kalkacağı, yardım programları idaresinin minimum maliyetlere 

ineceği, mevcut yardım programlarının kiĢiler üzerinde yarattığı olumsuzlukları giderebileceği 

görüĢündedir (Friedman ve Rose , 1930,122-123). 

Friedman, negatif gelir vergisi planında, artan oranlı gelir vergisi tarifesinde yer alan pozitif 

vergi oranlarının yanısıra negatif bir vergi oranına da yer vererek, fakir kiĢilere gelir vergisi 

kapsamı içinde yardım etmenin mümkün olabileceğini ileri sürmüĢtür.  Negatif gelir vergisinin 

toplumca minimum kabul edilen gelirin altında kazanç elde eden veya edemeyen kiĢilere para yardımı 

yapmak suretiyle minimum geliri garanti edecek bir teknik olduğunu göstermektedir. 

  Negatif gelir vergisi, yoksulluk probleminin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, mevcut 

sosyal politika önlemlerine alternatif olarak ortaya atılmıĢtır (Friedman,1962,192).  Negatif gelir 

vergisinin diğer yardım programlarından üstün olan yanları ile amaçları aĢağıdaki Ģekilde belirti-

lebilir. 

i. Negatif gelir vergisi bugün birçok teĢvik unsurlarını yok eden sosyal yardım 

programlarının yerine geçerek çalıĢma isteğini artırıcı etkiler yaratabilir. Gerçekten birçok 

yardım programları kiĢilerin çalıĢamadığı veya kazanç elde edemediği ve muhtaç olduğu 

durumlarda devreye girerek kiĢilerin yaĢamlarını devam ettirebilme olanağı sağlamaktadır. Bu 

yardımlar kiĢilerin, Ģahsi durumlarına bağlı olarak sürekli veya geçici sürelerle asgari geliri 



garanti eder niteliktedir. Ancak, kiĢinin zorunlu ihtiyaçlarını karĢılayacak düzeyde 

yapılan yardımlar, yardımı alanın herhangi bir iĢten kazanç elde etmeye baĢlamasıyla kazancın 

düzeyine bakılmaksızın kesilmektedir (Samuelson,1973,917-918) . Bu durumda, yardım alan 

kiĢinin çalıĢması sonucu elde edilen kazancın miktarı kiĢinin çalıĢıp çalıĢmaması konusunda 

belirleyici bir etken olabilir. Eğer elde edilen kazanç alınan yardımla eĢit düzeyde veya 

düĢük ise, kiĢi çalıĢarak aynı kazancı elde edeceğine çalıĢmadan yardım almaya devam 

etmeyi düĢünebilir. Sosyal Yardım Programlarının bu Ģekilde etki yaratmalarının 

ekonomide istenen bir olgu olmadığı bilinen bir gerçektir. Oysa bu programların 

alternatifi olarak öne sürülen negatif gelir vergisinin, belli bir gelir düzeyine (break-even-level) 

kadar yardımı kesmemesi ve kiĢinin elde ettiği kazançlara ilave bir gelir niteliğinde 

olması nedeniyle çalıĢma isteğini kırıcı değil, aksine teĢvik edici olduğu ifade edilebilir 

(Boskin, 1957,365-367). 

ii. Negatif gelir vergisi, pozitif gelir vergisi sistemine bağlanarak uygulanacağından, herkesin 

belli bir dönem sonunda vergi dairesine beyannamesini doldurarak müracaat etmesi 

gerekir. Eğer vergi borcu varsa onu ödemesi, negatif gelir vergisi alması gerekiyorsa onu 

vergi dairesinden nakit veya çek halinde alması gerekir. Bu,  kiĢi ile vergi dairesi 

arasında geçen bir iĢlem olarak kalacaktır. Üçüncü kiĢilerin bu iĢlem sonunda kiĢinin devlete 

vergi mi ödediği yoksa devletten negatif vergi mi aldığı konusunda haberleri olmayacak 

ve böylelikle yardım alan kiĢilerin onurları korunmuĢ olacaktır (Friedman, 1962, 192). 

iii. Öte yandan negatif gelir vergisi dağınık sosyal yardım programlarının bir araya toplanmasını, 

karmaĢıklığın giderilmesini ve sosyal güvenlik sisteminin daha basit bir Ģekle dönüĢtürülmesini 

sağlayabilir(Friedman, 1962,193).  

Negatif gelir vergisi belli bir gelir düzeyinin altında (yoksulluk çizgisi-Break-even level) 

kazanç elde edenlere, yoksulluk boĢluğuna (poverty gap) negatif vergi matrahına ve negatif vergi 

oranına bağlı olarak ödenen nakit devlet yardımlarıdır (Kuhlman, J.M., 1967, s.293). Ancak 

minimum geliri garantileyen negatif gelir vergisi önerilerinin, , minimum gelirin ne olabileceği 

konusunda bilgi sunması gerekir. Doğal olarak bu konu yoksulluk ve düzenli yaĢam 

standartlarının sınırlarını da çizmek durumundadır. Bu nedenle negatif gelir vergisi planlarında 

yoksulluk çizgisi ve negatif vergi oranı hakkında bilgilerin bulunması onun iĢlerliği, ekonomik 

etkilerinin ortaya çıkarılabilmesi açısından önem arz eder. 

Yoksulluk probleminin çözümünü ve minimum geliri garanti etmeyi amaçlayan negatif 

gelir vergisi, mevcut sosyal yardım programlarıyla veya onların yerini alarak uygulanabilmesi 

açısından 1960–1970 yılları arasında Amerikan hükümetine değiĢik planlar Ģeklinde önerilmiĢtir. 

Aralarında çok büyük farklılıklar olmayan bu planların özünü günümüzde de üzerinde 



çalıĢılmakta olan minimum gelir veya temel gelir(basic income/minimum income) konusu baz 

alınmaktadır. Bu nedenle makalede sadece Friedman’ın Negatif Gelir Vergisi planı açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Bu planları Ģu Ģekilde sayabiliriz; 

i. Friedman'ın Negatif Gelir Vergisi Planı  

ii. Ripon'un Negatif Gelir Vergisi Planı 

iii. Robert Lampman'ın Negatif Gelir Vergisi Planı 

iv. James Tobin'in Negatif Gelir Vergisi Planı 

v. Robert Theobald'm Negatif Gelir Vergisi Planı  

vi. Edward B.Schwartz'ın Negatif Gelir Vergisi Planı 

 

NEGATİF GELİR VERGİSİ MODELİ  

Friedman'ın negatif gelir vergisi planı, günün Ģartlarına göre vergi sisteminde her kiĢi için 

tanınan, istisna ve muafiyetlerin toplanmaz esas alarak ailenin büyüklüğüne göre bir yoksulluk 

(yoksulluk) çizgisi (Breakeven level) belirlemektedir. Friedman 1962 yılı için bu miktarı Amerika 

için 3.335 dolar öngörmüĢtür(Friedman, Milton;  1962., S.193). Bundan sonra, sözkonusu ailenin 

yoksulluk seviyesi altında kalan yıllık kazancı ile belirlenen yoksulluk seviyesi arasındaki farka %  

50'lik negatif gelir vergisi oranını uygulayarak aileye verilecek ödeneği bulmaktadır. 

1978 yılında Friedman, yürürlükte olan vergi kanunlarına göre dört kiĢilik bir ailenin, gelir vergisi 

matrahından yapılan indirim ve muafiyetlerin toplamını 7.200 dolar olarak hesaplamıĢtır (Friedman, 

Milton and Rose; 1980, 121). Friedman'ın planına göre yıllık kazancı 7.200 dolar olan dört kiĢilik bir 

ailenin gelir vergisi sıfır olacaktır. Eğer bu ailenin yıllık kazancı 7.200 doların altında ise, indirim ve 

muafiyetler toplamı ile ailenin kazancı arasındaki farka (Unused Examptions and Deductions)  negatif 

vergi oranı uygulanacak ve negatif verginin tutarı, faydalanılmayan indirim ve muafiyetler toplamının %  

50'si olacaktır. Örneğin, yıllık kazancı olmayan bir aile, indirim ve muafiyetleri toplamı 7.200 doların 

yarısını (3.600 $)  negatif gelir vergisi olarak devletten alacaktır. Negatif vergi oranının %  100 yerine %  

50 olarak almasının nedeni kiĢilerin çalıĢarak daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak içindir. 

Konuyu Ģu Ģekilde formülleĢtirmek mümkündür:  

m = (b-c).t 

m = Negatif Gelir Vergisi 

b = Aile Ġçin Hesaplanan Break-even Level Income 

c = Ailenin Yıllık Geliri 

t = Negatif Gelir Vergisi Oranı 



Örneğin: "Yoksulluk seviyesi" b =7.200 dolar olduğuna göre, Yıllık geliri 5.000 dolar olan dört kiĢilik bir 

ailenin vergisel durumu Ģu Ģekilde hesaplanacaktır.  

m = (7.200 – 5.000)*0.50 

m = 1.100 dolar.  

                Buna göre, aile yıllık gelir vergisi beyannamesini doldurup vergi dairesine sunduğu 

takdirde, kendisine vergi dairesi tarafımdan 1.100 dolar iade edilecektir. 

Friedman’ın planına göre düzenlenen aĢağıdaki tablo farklı gelir elde eden aynı büyüklükteki 

ailelerin vergilemeden sonraki kullanılabilir gelirlerini göstermektedir. 

TABLO . 1.  FRĠEDMAN'ın NGV PLANI 

Vergi öncesi Top. 

Gelir  $ 

(1) 

Ġstisna ve Muaf. 

Topl. $ 

(2) 

 

Vergilenebilir 

Gelir   $ 

(3) = (1)-(2) 

Vergi 

Oranı 

(4) 

Vergi 

$ 

(5) 

Vergi Sonrası 

Gelir $ 

(6)=(5)+(1) 

0 7.200 -7.200 50 -3.600 3.600 

2.000 7.200 -5.200 50 -2.600 4.800 

3.600 7.200 -3.600 50 -1.800 5.400 

4.000 7.200 -3.200 50 -1.600 5.600 

5.000 7.200 -2.200 50 -1.100 6.100 

7.200 7.200 - - - _ 

8.000 7.200  800 14 112 7.888 

10.000 7.200 2.800 14    392 9.608 

 

 

Tabloya göre, devlet hiç kazanç elde etmeyen düĢük gelirli vergi yükümlüsüne (dört 

kiĢilik aile için tanınan 7.200 dolarlık) istisna ve muafiyet miktarının yarısını ödeyecektir. Buna 

göre negatif gelir vergisi 3.600 dolardır. Diğer taraftan, eğer ailenin yıllık 2.000 dolar geliri var 

ise 7.200 dolar ile 2.000 doların farkı olan 5.200 doların yarısını bu aile devletten negatif gelir 

vergisi olarak alınacaktır. Yıllık geliri 7.200 dolar olan bir aileye negatif gelir vergisi adı altında bir 

ödeme yapılmayacaktır. 



 

ġekil 1. de (X) ekseni kiĢilerin vergi öncesi gelirlerini, (Y) ekseni vergi sonrası gelirlerini 

göstermektedir. OB doğrusu herhangi bir vergilendirmenin bulunmadığı durumu gösterir, OC minimum 

kabul edilen gelir düzeyini (Friedman'ın yoksulluk seviyesi olarak belirlediği 7.200 doların. %  50'si 

olan 3.600 doları) gösterir. Minimum gelir düzeyi fertlerin evli, bekâr, çocuklu ve çocuk sayısına göre 

değiĢmektedir. ġekildeki KQ doğrusu yoksulluk seviyesini, CK doğrusu yoksulluk boĢluğunu ve aynı 

zamanda negatif vergi matrahını simgelemektedir (Batırel. Ö.Faruk, 1979,.s.18-19). Bu durumda hiç 

geliri olmayan bir ailenin vergiden sonraki geliri, sadece devletten aldığı negatif gelir vergisi (m) 

kadardır. Yıllık geliri 4.800 dolar olan bir aile CQ doğrusu üzerindeki (N) noktasında gösterilebilir. Söz 

konusu aile, yıllık geliri ile belirlenen 7.200 dolarlık yoksulluk seviyesi arasında kalan 2.400 doların % 

50'sini (ġekil de NT kadar) negatif gelir vergisi olarak devletten alınca, vergi sonrası geliri Ģekilde de 

görüldüğü üzere 6.000 $ olmaktadır. 

Örnekleri bu Ģekilde devam ettirerek Q noktasına ulaĢmak mümkündür. Q noktası yoksulluk 

gelir düzeyinin sona erdiği gelir seviyesi (break-even level) dir. Bu noktada artık devletten negatif gelir 
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ġEKĠL 1. NGV. ve KULLANILABĠLĠR GELĠR 

 



vergisi alınmayacağı gibi devlete vergi ödemekte sözkonusu olmayacak ve buradan sağa doğru hareket 

edilirse (yıllık kazançlar artarsa),   gelir vergisi yükümlülüğü ortaya çıkacaktır. Q noktasını aynı zamanda 

negatif gelir vergisinin pozitif gelir vergisine adapte edildiği nokta olarak görmek mümkündür. Nitekim 

9.600 $  geliri olan bir ailenin vergi sonrası geliri de (Z) noktasında görülmektedir. Bu aile gelirinin 

7200 dolarından fazlası için %  14 oranında vergi   (Ģekilde DZ olarak görülmektedir)     

ödediğinden,  vergi sonrası geliri 9.600-(2.400X 0,14) =  9.264 $ olarak gerçekleĢmektedir. 

ġekil 1. aynı zamanda negatif gelir vergisinin bütçeye olan yükünü de gösterir 

niteliktedir.  Her gelir düzeyinde kazanç elde edenlerin eĢit sayıda olduğu varsayılırsa,   negatif 

gelir vergisinin bütçeye olan maliyeti OCQ üçgeninin alanına eĢit olur   (Wonnacott, Paul and 

Ronald; 1979, 692).  Devletin topladığı vergiler ise BQH açısı içinde kalan alan kadardır. 
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Burada (n) yoksulluk seviyesi altında kalan aile sayısıdır, (n) Sayıdaki düĢük gelirli ailenin 

yoksulluk seviyelerinin (b) toplamından bu ailelerin yıllık kazançları (c) toplamının çıkarılması 

sonucunda bulunacak farkın negatif gelir vergisi oranıyla çarpılması suretiyle ortaya çıkacak miktar bir 

yılda bütçeden yapılacak negatif gelir vergisi ödemelerine eğit olacaktır. 

 Negatif gelir vergisinin bütçeye olan maliyeti (C) veri iken, daha yüksek bir minimum 

gelir (m), negatif gelir vergisi oranını (t) artırarak veya daha düĢük bir oran ve yüksek bir 

yoksulluk seviyesi (b) kabul edilerek oluĢturulabilir (Akalın, Güneri; 1981, S.285–286). 

Amerika'da 1973 yılı esas alınarak yapılan bir araĢtırmada negatif gelir vergisinin 

bütçeye olan maliyetleri aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır (Musgrave.Richard and Peggy, 1976, s. 

665). 

 

TABLO 2.  N.G.V.nin MALĠYET 

  MALĠYET  

Negatif Verginin Oranı 25 Milyar $ 50 Milyar $ 75 Milyar $ 

             30% m =  2.000 $ 

 b =  6.667  $ 

m =  3.000 $ 

 b = 10.000 $ 

m =  3.700 $ 

b = 12.330 $ 

            50%  m = 2.500 $ 

 b  = 5.000 $ 

m =  3.500 $ 

 b =  7.000 $ 

m =  4.000 $ 

b  =  8.000 $ 

 

 

NEGATİF GELİR VERGİSİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİNE UYARLANMASI 

İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ 

1. Model 



Nicholas Barr’dan alınan ve Türk Vergi sistemine uyarlamaya çalıĢılan tek oranlı basit 

bir negatif gelir vergisi aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir (Barr , N.A.,1975). 

Ti = tYi –M0 (1.1) 

Ti = i.nci kiĢinin gelir vergisini, 

Yi  = i.nci kiĢinin vergi öncesi gelirini 

t = Vergi oranını 

M0 = Her aile veya kiĢiye revlet tarafından yapılan gelirden 

bağımsız yardımı simgelemektedir. 

Negatif gelir vergisinin maliyeti (C) ise, 





0

)()()( YdYDYtMC            (1.2) 

Ģeklinde ifade edilir. 

M= Toplam negatif gelir vergisi, 

Y= Vergi öncesi toplam geliri, 

t(Y)= Negatif gelir vergisi, 

D(Y)= Vergi öncesi kiĢisel gelir dağılımıdır. 

Ġki oranlı ve tek oranlı negatif gelir vergisinin devlete maliyetinin ve gelir dağılımı üzerindeki 

etkilerinin sayısal tahminleri aĢağıdaki Ģekilde yapılabilir. 

a) Negatif Gelir Vergisinin Maliyeti 

ġekil 2'de O-T-C eğrisi ile gösterildiği gibi, gelirin OT miktarı vergiden muaf tutularak kalanı 

(t)oranında vergilenmektedir. (t) devletin faaliyetlerini sürdürebilmek için gelir üzerinden almak 

zorunda olduğu vergilerin (R) ortalama oranıdır.  Bu oran, yoksulluk düzeyi veya gelir 

vergisinden muaf tutulan miktarın (T) üstündeki gelirlere (Y3) uygulanır. Bu durumda negatif 

gelir vergisinin maliyeti  

31 tYRC         (2.1) 

Burada     3tYR     olması nedeniyle C1 sıfıra eĢit olur. 

 



 

 

DeğiĢkenlerin açıklanması 

A: Haftalık her çocuğa 24 YTL. ve her yetiĢkine 60 YTL. negatif gelir vergisi ödemenin yıllık 

maliyeti. 

R:  Devlet harcamalarını finanse etmek için gelir üzerinden alınan vergiler, 

T: YetiĢkin için yoksulluk düzeyi veya vergi muafiyet miktarı,  

B:  Toplam brüt gelir, (B = Y1+ Y2 + Y3 ) 

Y1:  Yoksulluk düzeyi altında geliri olanların toplanı gelirleri,  

Y2: Yoksulluk düzeyi üzerinde geliri olanların vergiden muaf tutulan gelirleri toplamı, 

Y3: Yoksulluk düzeyi üzerindekilerin gelirleri toplamı,  

G : Her yetiĢkine verilecek negatif gelir vergisi miktarı,  

t1   :  Yoksulluk düzeyi altındaki gelirlerin yoksulluk boĢluğuna uygulanacak negatif vergi oranı,  

t2 : Yoksulluk düzeyi üzerindeki gelirlere uygulanacak vergi oranı, 

i) İki oranlı Negatif Gelir Vergisi:  Ġki oranlı negatif gelir vergisi ġekil 17'de b-T-C’ 

eğrisi ile gösterilmiĢtir. Bu sistemin harcamaları, toplam negatif vergi ödemesi (A G) ve devlet 

harcamaları için gerek duyulan vergi geliri (R) den oluĢur. Sistemin geliri, yani söz konusu 

harcamaları finanse edecek gelir ise yine yoksulluk düzeyi (T) nin üstündeki gelirlerden alınacak 

(t2) oranındaki vergilerden oluĢur. Yoksulluk düzeyi altındaki gelirlere uygulanacak (t1) oranı, aileye veya 

kiĢiye ödenecek negatif gelir vergisinin (G) yoksulluk düzeyi gelirine (T) oranı ile ifade edilir. 
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Sistemin maliyeti ise(C2); 

32212 )( YtYY
T

G
RAGC      (2.3) 

ii.) Tek Oranlı Negatif Gelir Vergisi: 

Yoksulluk boĢluğuna ve yoksulluk düzeyi üzerindeki gelirlere aynı oranı (t1=t2) 

uygulamayı öngören bu sistemin harcamaları, iki oranlı negatif gelir vergisinde olduğu gibi 

toplam negatif vergi ödemeleri ve devlet harcaması için gerekli olan vergi gelirlerinden oluĢur.  

Bu durumda eĢitlik (2.3) Ģu Ģekilde yazılabilir. 

BtRAGC 23         (2.4) 

Daha öncede belirtildiği gibi, 

32
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     (2.5) 

Tek oranlı negatif gelir vergisi sistemi ġekil 18'de b-d doğrusu ile gösterilmiĢtir. Dikkat 

edilirse, iki oranlı negatif gelir vergisinin öngördüğü en yüksek yardım miktarını, tek oranlı negatif gelir 

vergisi, ya yoksulluk düzeyi üzerindeki gelirleri % 100 oranında vergileyerek yada yoksulluk düzeyini 

yükselterek (T yi T’a kaydırarak) sağlayabilmektedir. Bu nedenle negatif gelir vergisinin bu tipi 

diğerine oranla daha maliyetli olmaktadır. 

ġekil 2'de H1  ile gösterilen gelir vergisine tek oranlı negatif gelir vergisinin uyarlanması 

sonucu yoksulluk düzeyinin üstünde geliri olanların bu uy ar lamadan sağlayacakları kazancı 

gösterir. Uyarlamadan önce, T miktarındaki gelirin fazlası (t) oranında vergilendiği zaman bu 

kiĢiler, T-C doğru altında kalan alan kadar vergi öderlerken,    uyarlama ile T0 miktarındaki 

gelirin ( T<T0 ) vergiden muaf tutulması ile, T-C ve S-d doğruları arasındaki alan kadar bir 

kazanç sağlayacaklardır Söz konusu bu kazanç, eĢitlik (2.1) ve (2.4) yardımı ile, 

22 )( Yt
T

G


        (2.6) 

Ģeklinde ifade edilebilir. 

Ġki oranlı negatif gelir vergisinin gelir vergisine uyarlanması halinde T'nin üzerinde geliri 

olanlar ġekil  2’de (H2) ile gösterilen alan kadar fazla vergi ödemek durumunda kalacaklarından 

bu alan söz konusu kiĢiler için bir kayıp olarak ele alınabilir ve eĢitlik (2.1), (2.3) yardımı ile,  

H2 = (t - t2) Y3                                        (2.7) 



olarak ifade edilebilir. Buradan hareketle yüksek gelir grubundakilerin net kazancı (H1) , eĢitlik 

(2.6) ve (2.7) yardımı ile, 

32221 )()( YttYt
T

G
H    (2.8) 

Ģeklinde ifade edilebilir. 

ġekilde b-d doğrusu ile gösterilen tek oranlı negatif gelir vergisinin net maliyeti, bu 

verginin eĢitlik (2.4) te gösterilen maliyeti (C3) den gelir vergisinin maliyeti (C1) düĢülmek 

suretiyle bulunur.  Buna göre; 

3213 tYRtRAGCCCNGV 
   

olur ve eĢitlik (2.5), bu denklemde yerine koyulunca, negatif gelir vergisinin maliyeti,  

32212 )()( YttYYtAGCNGV      (2.9) 

bulunur.  Tek oranlı negatif gelir vergisinin bu net maliyetinden (CNGV)   yoksulluk düzeyi 

üzerinde gelir elde edenlerin net kazancı   (H1) çıkarılırsa, yoksulluk düzeyi altındakilere yapılan 

net yardımlara (L3) ulaĢılır. Buna göre eĢitlik (2,9) ve (2.8) den yararlanılarak (L3) ün değeri 

aĢağıdaki Ģekilde bulunur. 
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Yoksulluk düzeyinin altındakilere yapılan negatif vergi ödemelerinin tamamen vergi 

gelirleri ile karĢılandığı, varsayılırsa, tek oranlı negatif gelir vergisinin maliyetini gösteren eĢitlik 

(2.4) sıfıra eĢit olur. Ve, 

C3 = AG+R – t2B = 0 

bu eĢitlik yardım ila vergi oranı t2 Ģu Ģekilde hesaplanır, 
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t2 nin değeri eĢitlik (2.10) da yerine koyulursa, 
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     (2.12) 

olacaktır. 



Tek oranlı negatif gelir vergisinde öngörülen negatif vergi miktarının bir birim 

arttırılması halinde bu iĢlemin yoksulluk düzeyi altındakilere sağlayacağı kazanç, eĢitlik (2.12) 

nin G'ye göre türevi alınarak bulunabilir. Buna göre; 
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  bulunur.    (2.15) 

Ġki oranlı negatif gelir vergisi için bu hesaplamalar aĢağıdaki gibidir. Bu tip negatif gelir 

vergisinin net maliyeti tek oranlı negatif gelir vergisinde olduğu gibi, iki oranlının toplara 

maliyeti (C2) den gelir vergisinin maliyeti (C1) düĢülerek bulunabilir, ikii oranlı negatif gelir 

vergisinin net maliyetine CDR denilirse, 
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ġeklinde ifade edilir. Burada 
)( 21 YY

T
G 

yoksulluk düzeyinin değiĢtirilmesi halinde 

negatif vergi miktarındaki değiĢmeyi göstermektedir. 

Bu tip negatif gelir vergisinin yoksulluk düzeyi altındakilere sağladığı net yardım miktarı 

(L2), negatif verginin net maliyeti (CDR) den, yoksulluk düzeyi üzerindekilerin sağladığı kazanç 

(H2) yi çıkarmak suretiyle bulunabilir. 
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(2.17) de verilen eĢitliğin G'ye göre türevi, negatif vergi miktarındaki bir birimlik artıĢın yoksulluk 

düzeyi altındakilere sağlanan yardım artıĢını gösterir. 

)(
1

0C
G

L

21
2

2

YY
T

A 






    (2.18) 

Ġki oranlı negatif gelir vergisinin harcamaları (AG ve R) pozitif vergi gelirleriyle tümüyle 

karĢılanabiliyorsa, C2 sıfıra eĢit olur. Bu durumda eĢitlik (2.3) t2 için çözüldüğünde, 
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olur. Maksimum negatif vergi miktarı eĢitlik (2.19) dan G' nin hesaplanması ile bulunabilir.  
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     (2.20) 

 

G’nin bu değeri eĢitlik   (2.17)   de yerine koyulursa, 
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      (2.21) 

 

Yoksulluk düzeyi üzerindeki gelirlere uygulanan vergi oranı (t2) nın bir birim artırılması 

halinde yoksulluk düzeyi altındakilere sağlanacak net kazanç eĢitlik (2.21) in t2'ye göre türevi 

alınarak bulunur. Buna göre, 
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 olacaktır.    (2.22) 

2. Modelin Türk Vergi Sistemine Uyarlanması 

Modelin uygulanabilmesi için milli gelirin gelir grupları arasında nasıl dağıldığının 

bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye Ġstatistik Kurumunun (TUĠK) 2005 Gelir dağılımı 

verilerinden hareketle toplam 17.459.020 ailenin %5lik gelir dilimlerine göre gruplandırılması 



temel alınmıĢtır. Ortalama vergi oranı, Maliye Bakanlığı’nın “Yıllık Ekonomik Rapor 2006” 

isimli yayınında belirtilen parafiskal gelirler dahil vergi yükü oranı  (%34,5) kullanılarak 2005 

yılındaki vergi ve sosyal güvenli primlerinden önceki gelirler brüt gelir olarak ele alınmıĢtır.  

TUĠK’nun 2003 ve 2004 Hanehalkı Bütçe Anketlerinden elde edilen verilere dayalı 

olarak gerçekleĢtirdiği Yoksulluk ÇalıĢması sonuçlarına göre 2005 yılında dört kiĢilik bir aile 

için açlık sınırı 190YTL, yoksulluk sınırı 487 YTL olarak belirlediği rakamlar baz alınmıĢtır. 

2005 yılı için Türkiye’de ortalama aile büyüklüğü (Nufus 71.611.169 / Hane Sayısı 17.549.020≈ 

4,1) tür. AraĢtırmada belirtilen yoksulluk sınırının açlık dıĢı yoksulluk olarak   belirtilmiĢtir. Bu 

nedenle dört kiĢilik aile için aylık yoksulluk sınırı (Açlık sınırı + Yoksulluk sınırı) toplamı 

(190+487=677 YTL) dir. Ortalama aile büyüklüğünün 4,1 olması nedeniyle dört kiĢilik aile için 

aylık yoksulluk sınırı 728 YTL olarak hesaplara dahil edilmiĢtir. 

 Modelde kullanılan değiĢkenlerin hesaplanmasında temel varsayım, her yetiĢkin için 

yıllık aile gelirinin 3.120 YTL. sinden ve her çocuk için yine yıllık aile gelirinin 1.248 YTL. 

sinden vergi alınmayacağıdır.  Buna göre, karı-koca ve iki çocuktan oluĢan dört kiĢilik bir aile 

için yıllık vergi muafiyeti ((3.120 YTL x 2) +  (1.248YTL x 2))=  8.736YTL.  olmaktadır.  Bu 

miktar aynı zamanda yoksulluk düzeyi (T)  veya yıllık maksimum vergi muafiyetidir.  Haftalık 

maksimum vergi muafiyeti veya yoksulluk düzeyi ise (Th )   = 8.736/52 =168YTL. dir. 

Modelde yer alan yoksulluk düzeyi  (T) 'nin altındaki gelirlerin toplamı   (Y1  )   Tablo  3 

Sütun  3'den ilk 5 yüzde beĢlik hanelerin toplam 4.387.255 hanenin  gelirleri toplamı   Y1 = 

32.815.701.653YTL.   olarak bulunmuĢtur. Y2 değiĢkeni ise yoksulluk düzeyi üzerindeki 

ailelerin sayısı maksimum vergi muafiyeti olan 8.736YTL.  ile çarpımı sonucu elde edilmiĢtir. 

(Y2  = 13.161.765x 8.736YTL.  = 131.617.658.736YTL dır). 

 

TABLO 3. 2005 YILI TÜRKĠYE’DE GELĠR DAĞILIMI(%5lik Dilimler) 

  

Hane 
Sayısı 

Toplam 
Fert 

Sayısı 

Toplam 
Kullanılabilir 

Gelir 

Hane 
Kullanılabilir 

Gelir 

Hane 
Brüt 

Gelir* 

Vergi Parafiskal 
Gelirler+ 

Hanehalkı 
Kullanılabilir 

Geliri*   

Nüfusun     (YTL) (YTL) (YTL) (YTL) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. %5'i 877.451 3.335.720 1.999.506.258 2.278,8 3.479,0 3.052.681.310 

2. %5'i 877.451 4.018.442 3.589.477.209 4.090,8 6.245,5 5.480.117.876 

3. %5'i 877.451 3.675.318 4.555.349.311 5.191,6 7.926,1 6.954.731.773 

4. %5'i 877.451 3.536.724 5.323.488.518 6.067,0 9.262,6 8.127.463.386 

5. %5'i 877.451 3.342.735 6.026.463.287 6.868,1 10.485,7 9.200.707.308 

6. %5'i 877.451 3.271.150 6.702.541.603 7.638,7 11.662,1 10.232.887.944 

7. %5'i 877.451 3.474.186 7.428.446.637 8.465,9 12.925,1 11.341.139.904 

8. %5'i 877.451 3.307.722 8.160.533.675 9.300,3 14.198,9 12.458.830.038 

9. %5'i 877.451 3.417.924 8.909.672.491 10.154,0 15.502,4 13.602.553.421 



10. %5'i 877.451 3.584.493 9.667.685.528 11.017,9 16.821,3 14.759.825.234 

11. %5'i 877.451 3.626.791 10.490.784.595 11.956,0 18.253,4 16.016.465.031 

12. %5'i 877.451 3.583.450 11.410.967.907 13.004,7 19.854,5 17.421.325.049 

13. %5'i 877.451 3.532.755 12.407.411.024 14.140,3 21.588,2 18.942.612.250 

14. %5'i 877.451 3.683.794 13.685.291.314 15.596,6 23.811,7 20.893.574.525 

15. %5'i 877.451 3.646.129 14.972.100.526 17.063,2 26.050,6 22.858.168.742 

16. %5'i 877.451 3.852.489 16.715.048.236 19.049,6 29.083,3 25.519.157.612 

17. %5'i 877.451 3.639.959 18.757.382.507 21.377,1 32.636,8 28.637.225.202 

18. %5'i 877.451 3.642.017 21.595.241.506 24.611,3 37.574,6 32.969.834.360 

19. %5'i 877.451 3.758.137 26.283.937.523 29.954,9 45.732,6 40.128.148.890 

20. %5'i 877.451 3.681.233 46.958.421.031 53.516,9 81.705,1 71.692.245.849 

Toplam 17.549.020 71.611.169 255.639.750.688 14.567,2 22.240,0 390.289.695.704 

Kaynak:Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor 2006, TUİK 2005 Gelir Dağılımı Araştırması 
* Hanehalkı bürüt geliri kullanılabilir gelire vergi ve  parafiskal yükler (%34,5) dahil edilerek hesaplanmıştır 
Ekonomik Rapor 2006da Vergi ve parafiskal yükümlülükler %34,5 olarak verilmiştir. 

 

Buna göre,   toplam brüt gelir  (B)  =390.289.695.704YTL. den (Y1 + Y2 ) 'nin çıka-

rılması ile bulunmuĢtur.   Buna göre;  Y3 = 390.289.695.704YTL-(32.815.701.653YTL+ 

131.617.658.736YTL )  = 225.856.335.315YTL.dir. 

Yıllık kazançları 6.000YTL. ve altındaki ailelerde eĢlerden herbirine haftalık 1 YTL,   

çocuklardan her birine 0,4 YTL,   negatif gelir vergisi ödemenin yıllık maliyeti   (A)  aĢağıdaki 

Ģekilde hesaplanmıĢtır. 

Aile Sayısı x 2  =  Toplam yetiĢkin sayısı  

Aile Sayısı x 2 = Toplam çocuk sayısı 

(Toplam yetiĢkin sayısı x l)  +   (  Toplam çocuk sayısı x 0,4)= Haftalık yardım miktarı 

(   4.387.255 *2 * 1)   +   (   4.387.255 * 2 * 0,4)    = 12.284.314YTL. 

Yıllık Yardım Miktarı   (A)   = Haftalık Yardım Miktarı x 52  

A =  12.284.314YTL*52  =638.784.328YTL.  

A =638.784.328YTL.  

 

a) Negatif Gelir Vergisinin Türk Vergi Sistemine Olası Maliyeti 

Negatif gelir vergisinin gelir vergisine uyarlanması halinde maliyet, onun yoksulluk 

düzeyi üzerindekilerden alarak bu düzeyin altındakilere dağıttığı toplam gelir ile ölçülebilir. Tek 

ve iki oranlı negatif gelir vergisi tiplerinin T0 ve T yoksulluk düzeyleri üzerinde geliri olanların 

hangi oranlarda vergilendirip bu düzeylerin altındakilerin yoksulluklarını ne ölçüde azaltacağı 

model bölümünde verilen eĢitlikler yardımı ile hesaplanarak Tablo 4'de gösterilmiĢtir. Tablo 4'ün 



birinci sütunu, her yetiĢkine haftalık farazi olarak öngörülen yardım miktarını (G) 

göstermektedir. 

Ġkinci sütun, baĢlangıçtaki varsayım gereğince karı, koca ve iki çocuktan oluĢan bir aileye 

yapılacak haftalık yardım veya haftalık vergi muafiyet miktarıdır. Bu sütunun hesaplanması; 

)8,0*
4

()2*(
G

G   Ģeklindedir.  

Yoksulluk düzeyinin altındaki gelirlere uygulanacak ve TABLO sütun 4'de görülen 

negatif vergi oranı(t1), modelin teori kısmanda verilen eĢitlik, (2,2) yardımı ile hesaplanmıĢtır. 

Buna göre; 

GG
T

G
t 016667,0

60

1
1   

Yoksulluk düzeyinin üstündeki gelirlere uygulanması gereken ve sütun 5'de yer alan t2 

oranı eĢitlik (2,19) kullanılarak aĢağıdaki Ģekilde bulunmuĢtur. 

t2 =0,0016367G + 0,345 

 

Ġki oranlı negatif gelir vergisinin yoksulluk düzeyinin üzerindekilerden vergi yoluyla 

alarak yoksulluk düzeyinin altındakilere dağıttığı net yardım miktarı veya yeniden dağıttığı gelir  

(L2)   eĢitlik (2.17)   den yararlanılarak hesaplanmıĢtır.   Buna göre; 

L2=  32.805.702,54G  dir. 

Yoksulluk düzeyinin altındaki ve üstündeki gelirlere aynı oranın (t1 =t2 ) uygulanmasını 

öngören tek oranlı negatif gelir vergisinin oranı eĢitlik(2.1l) den hesaplanmıĢtır. Daha öncede 

belirtildiği gibi bu tip negatif gelir vergisi yoksulluk düzeyi gelirini değiĢtirerek t1 ve t2 oranlarını 

biribirine eĢitleyebilmektedir. Buna göre; 





B

RAG
tt 21 0,00141211G+0,345 

t1=t2=0,00141211* 168+0,345=0,58223448 

Tek oranlı negatif gelir vergisinin yoksulluk düzeyi olarak kabul ettiği t0 'ın altındakilere 

yeniden dağıttığı gelir miktarı onların gelirlerinden alınan vergi+ onlara verilen yardım  tek 

oranlı gelir vergisinin maliyeti L3 eĢitlik sutun (7)de gösterilmiĢtir. 

Sütun 8'de  gösterilen T0   değerleri   eĢitlik  ( 2 , 2 )    den T değeri çekilerek 

T

G
t             G

tt

G
T

1
0        bulunabilir. 

Örneğin    haftalık  60 YTL.lık negatif vergi için  t1 =t2 = 0,490533 olduğundan,  



YTLYTLt 103,0560*
0,58223448

1
0  dir. 

 

TABLO 4 TEK VE ĠKĠ ORANLI NEGATĠF GELĠR VERGĠSĠNĠN GELĠRĠ  
 YENĠDEN DAĞITIM 

MALĠYETLERĠ 
    Her Yetişkin 

İçin Haftalık  
G  (YTL) 

Dört Kişilik 
aile için 

haftalık  G 
(YTL) 

            

t1   t2   L2 t1=t2 L3 T0 

 %  % (YTL)  % (YTL) (YTL) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0 0,0 0,00 34,50 0  34,50 -13.222.835.589 0,00 

6 16,8 10,00  35,48 551.135.803  34,98 -12.239.148.607 12,23 

10 28,0 16,67  36,14 918.559.671  35,31 -115.415.552 20,39 

23 64,4 38,33  38,26 2.112.687.244  36,41 -90.434.205 46,89 

30 84,0 50,00  39,41 2.755.679.013  37,02 -75.519.638 61,16 

50 140,0 83,33  42,68 4.592.798.356  38,86 -27.263.315 101,93 

60 168,0 100,00  44,32 5.511.358.027  39,82 0 122,32 

 

Tablo  4’e göre iki oranlı negatif gelir vergisi,   her yetiĢkin için haftalık gelirin  60 YTL.,yıllık 

gelirin  3.120YTL.  sini vergiden, muaf tutarak sadece kamu harcamalarının finansmanı için 

gerekli olan R = 134.649.945.016YTL.yi tüm gelirleri ortalama % 34,5 oranında vergileyerek 

karĢılayabilmektedir. Ancak, % 34,5 vergi oranı ile yoksulluk düzeyi altındakilere garanti edilen 

haftalık gelir sıfır olduğu gibi bu gelirin altında olanlardan da 13.222.835.589YTL. vergi 

alınmaktadır.  Yoksulluk düzeyi haftalık 60 YTL nın t1= %50’si olan haftalık 30YTL. nin garanti 

edilmesi halinde iki oranlı negatif gelir vergisi,  kamu harcamaları ve negatif vergi ödemesi için 

yoksulluk düzeyinin üzerindeki gelirleri ortalama t2= % 38,86 oranında vergileyerek,   yoksulluk 

düzeyi altındakilere toplam L2=2.755.679.013YTL. aktaracaktır. Yoksulluk düzeyi 60 YTL nın 

% 100'ünün her yetiĢkine garanti edilmesi,   yoksulluk boĢluğunun tümüyle kapatılması halinde 

yoksulluk düzeyinin üzerindeki gelirlerin ortalama t2= % 44,32 oranında vergilenmesi 

gerekecektir.  Yoksulluk düzeyi üzerindeki gelirlerin  % 44,32 oranında vergilenmesi ile 

yoksulluk düzeyi altındakilere L2= 5.511.358.027 YTL.  aktarılacaktır. 

Tablo  4’e  göre  tek oranlı negatif gelir vergisi ile yetiĢkinlere hiçbir  gelir garantisi 

verilmediği ve vergi muafiyetinin  öngörülmediği durumda,   bütün gelirlerin  ortalama %34,5 

oranında vergilenmesi (134.649.945.016/390.289.695.704=0,345)  ile  kamu harcamalarının 

finansmanı vergi ve parafiskal yükümlülükler ile sağlanabilmektedir.   Ancak,   bu durumda,   

yoksulluk düzeyi altındakilerden toplam L3=13.222.835.589YTL. vergi alındığından vergi 

yükleri artmakta ve gelirleri daha da azalmaktadır.  Buna karĢın bu düzey üzerindekilerin vergi 

yükü azalacaktır.   Tek oranlı negatif gelir vergisi oranı t1=t2= % 39,82'yi aĢtığında ki,   bu vergi 

oranında yoksulluk düzeyi altında geliri olan her yetiĢkine garanti edilen haftalık gelir miktarı 



60YTLdır. Yoksulluk düzeyi altındakilere negatif gelir vergisi ödenmeye baĢlanacaktır.  Ġki 

oranlı % 39,82 oranının uygulanmasıyla vergiden muaf tutulan haftalık T0=122,32 YTL,   aynı 

zamanda yoksulluk düzeyi altında gelir elde eden yetiĢkinlerin gelir ortalamasına eĢittir.   Bu 

durumda gelir sahiplerinden vergi alınmayacağı gibi negatif gelir vergisi  de  ödenmeyecektir.   

Tek oranlı negatif gelir vergisindeki vergi oranının  t1=t2= % 39,82'e ulaĢması halinde haftalık  

fakiri ile düzeyi T0=122,32 YTL,   olurken her yetiĢkine  garanti edilen haftalık gelir G = 

60YTL.na yükselecek ve bunu  sağlamak için de   122,32 YTL,  üzerindeki geliri olan 

yetiĢkinlerden,  kamu harcamalarını  finanse edecek vergi geliri   (R)ye  ilave  olarak L2= 

5.511.358.027YTL. vergi alınacaktır.   Haftalık 60 YTL. nin tek oranlı negatif gelir vergisinin 

garanti edilebilmesi için yoksulluk   düzeyi T0=122,32YTL,'nin üstündeki gelirlerin ortalama 

%44,32 oranında vergilenmesi gerekecektir.  Halbuki  iki oranlı negatif gelir vergisi yoksulluk   

düzeyinin üzerindeki gelirleri ortalama % 39,82oranında vergilediği zaman her yetiĢkinin 

yoksulluk boĢluğunu için L2= 5.511.358.027 YTL harcarken     tek oranlı negatif gelir vergisi  

yoksulluk  boĢluğunun % 39,82'sini harcama yapmadan kapatabilmektedir. 

Tek  oranlı  negatif gelir vergisinin haftalık yoksulluk düzeyine göre  daha yüksek vergi 

yükü ve maliyetle  gerçekleĢtirmesi onun yeniden gelir dağıtımında diğerine oranla daha az 

güçlü bir araç olduğunu  gösterir. 

Yukandaki açıklamalara göre, tek ve iki oranlı negatif gelir vergilerinin oluĢturacağı vergi 

yüklerini gösterebilmek için aĢağıdaki Ģekil çizilmiĢtir (ġekil 3), ġekilde yatay eksen kiĢilerin vergi 

öncesi gelirini(OX), dikey eksenlerden Ob haftalık garanti edilen gelir miktarını, OY ise  gelir 

vergisini göstermektedir. 

 



 

 

ġekilde O-t-c ile gösterileri haftalık 60 YTL, muafiyeti öngören gelir vergisi grafiğidir. Buna 

göre haftalık geliri 60 YTL, ve altında olanlardan vergi alınmayacaktır. Haftalık geliri 60 YTL,nin 

üzerinde olanların 60 YTL dan artakalan kısmı ortalama %34,5 'ini gelir vergisi olarak 

ödeyeceklerdir. 

Her yetiĢkine haftalık yoksulluk düzeyi 60YTL'yı garanti eden iki oranlı negatif gelir vergisi 

Ģekilde btc’ ile gösterilmiĢtir, 45 derecelik Otb açısı yoksulluk boĢluğunun %  100 oranında dolduğunu, 

XTc’ açısı ise yoksulluk düzeyinin üstündeki gelirlere uygulanacak vergi oranı (t2)yi göstermektedir. 

Tek oranlı negatif gelir vergisi grafiği Ģekilde b -T -d doğrusu ile gösterilmiĢtir. Daha öncede belirtildiği 

gibi tek oranlı negatif gelir vergisinin özelliği yoksulluk düzeyi altındakilerin gelir boĢluğunu ve bu 

düzeyin üstündekilerin gelirlerim, aynı oranda vergilemesidir. Bu nedenle, haftalık 60YTL, geliri 

garanti edebilmek için tek oranlı negatif gelir vergisinin haftalık olarak vergiden muaf tuttuğu T0 = 

122,32 TL. miktarındaki gelir, iki oranlı negatif gelir vergisinin vergiden muaf tuttuğu gelirden daha 

büyüktür. Vergiden muaf tutulan miktarın artması vergi oranının (t1=t2 ) yükselmesini ge-

rektirmektedir. 

Sonuç olarak, dört kiĢilik bir aileyi haftalık 168 YTL. ve Yıllık 8.736YTL. geliri, iki oranlı 

negatif gelir vergisi T yoksulluk düzeyi üzerindeki gelirleri % 39,82 vergi oranında vergileyip garanti 

ederken, tek oranlı negatif gelir vergisi aynı garantiyi yoksulluk düzeyi üzerindeki gelirleri %44,32 

oranında vergilendirip 5.511.358.027YTL, harcayarak sağlayabilmektedir. Görüldüğü gibi tek oranlı 
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negatif gelir vergisinin geliri yeniden dağıtmada, iki oranlı negatif gelir vergisinden daha fazla bir 

harcamayı gerektirdiği söylenebilir. 

SONUÇ 

Negatif Gelir Vergisinin, geliri belirli bir düzeyin altında bulunan herkesi kapsamına alması, 

yardım alan kiĢilerin onurunu koruması, dağınık yardım programlarını bir araya toplayarak sosyal 

güvenlik sistemini basitleĢtirmesi, mevcut sosyal güvenlik programlarına alternatif olarak veya onunla 

birlikte uygulanabilmesi gibi üstün yanları vardır. Ayrıca negatif gelir vergisi bütün vatandaĢların 

beyanlarını asıl alması nedeniyle kayıt dıĢı istihdam ve ekonomiyi azaltıcı bir etki yaratacaktır.  

Belirtilen bu üstünlüklerin yanısıra, A.B.D. ve Ġngiltere'de yapılan araĢtırmalar negatif gelir vergisinin, 

gelirin yeniden dağıtımını öteki yeniden dağıtım araçlarına oranla çok daha güçlü bir Ģekilde ger-

çekleĢtirebileceğini ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de gelir dağılımının eĢitlikten uzak olduğu bilinen bir gerçektir, örneğin, TUĠK 

verilerine göre, 2005 yılında hane halklarının % 80'i toplam kullanılabilir gelirin %  55,6 'sını  elde 

ederken, hane halklarının % 20'i toplam kullanılabilir gelirin ancak % 44,4'ünü elde etmiĢ ve gini kat 

sayısı 0,38 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Negatif gelir vergisinin ülkemizde gelir dağılımını ne ölçüde düzeltebileceğini araĢtırmak 

amacıyla geliĢtirilen modelde TUĠK’in  2005 yılı gelir dağılımı verileri esas alınmıĢtır. Bu verilere 

göre, dört kiĢilik her aileye yıllık ortalama 8.736YTL garanti etmenin 5.511.358.027YTL. garanti 

etmenin maliyeti olduğu, hesaplanmıĢtır. Yıllık 8.736YTL. garanti etmenin maliyeti olan 5.5 Milyar 

YTL. nın, 2005 yılı bürüt gelirinin %1,28 kadarlık bir bölümünü oluĢturduğu göz önünde tutulursa, en 

düĢük hanehalkı gelirini 8.736YTL.sına yükseltmenin çok düĢük bir maliyetle gerçekleĢtirilebileceğini 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Nitekim Türkiye'deki Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Fonu 

Yardımları ile sosyal güvenlik kurumlarının 2005 yılında kurum kapsamına giren kiĢilere yaptığı 

ödemelerin tutarı göz önünde tutulursa, (T.C. Emekli Sandığı 1.256.979 kiĢiye toplam 1.089.047.543 

YTL yaĢlılık ve malullük aylığı, yeĢil kart sahiplerine 1.701.000.000 YTL (DPT9,s.17) ödeme 

yapmıĢtır.), bu ödemelerin daha az negatif gelir vergisi ile gerçekleĢtirilebileceği görülecektir. 

Negatif gelir vergisinin sosyal güvenlik sistemine göre kullanılabilir gelirin daha düĢük bir 

maliyetle yükseltmesinin, ardındaki gerçek, negatif gelir vergisinin sadece yoksulluk düzeyinin 

altındakilere ödenmesidir. Oysa, sosyal güvenlik sistemi bu düzeyin üzerindekilere de maaĢ, yardım vb. 

ödemelerde bulunduğu gibi kiĢilere sağlık, eğitim, barınma vb. hizmetleri de sunmaktadır. Buna karĢın, 

belli bir geliri garanti eden negatif gelir vergisi sağlık, eğitim, barınma vb. ihtiyaçları karĢılamada 

yetersiz kalmak t adır.  Bu  nedenle negatif gelir vergisini sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi olarak 

değil, onun bütünleyicisi veya onun bir aracı olarak kullanılması uygun olacaktır. 

http://ad.ii/


Sonuç olarak, ülkemizde sağlık, eğitim, barınma vb. hizmetleri karĢılayan sosyal 

güvenlik sisteminin yanı sıra negatif gelir vergisinin uygulamaya konulmasıyla daha adil bir 

gelir dağılımına ulaĢılacağı söylenebilir. 
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