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ÖZET

AVRUPA B RL  VERG  REKABET  VE TÜRK YE

Küreselle me, s r ötesi yap lan i lemleri ve ili kileri artt rm r. Bu durum,

ülkeler aras nda vergi rekabetini te vik etmi , bir ba ka ifade ile baz  ülkelerin

küreselle me sürecinden faydalanarak vergi yüklerinin bir k sm  di er ülkelere ihraç

etmesine, neden olmu tur. Üretim faktörlerinden sermaye ve yüksek vas fl  i gücünün

artan hareketlili i, mükelleflerin uluslararas  vergileme farkl klar ndan

yararlanmalar na izin vermi tir. Vergi matrahlar , tüm dünyada yap lan yat mlar  kendi

ülkelerine çekmek için dü ük vergileme uygulayarak vergi gelirlerinden vazgeçen

ülkelere yönelmi lerdir. AB’ de tek pazar n olu umuyla mal, hizmet, sermaye ve

insanlar n serbest dola  sa lanm , ticaretin önündeki engeller kald lm r. Bu

durum uyumla lmam  vergi sistemlerinde artan bozulmaya, dü ük vergili ülkelere

sermaye kaç na, uluslararas  ticaret modelinin de imine neden olmu tur. Bu olumsuz

sonuçlar, AB’ nde vergi uyumla lmas n ve vergi koordinasyonunun yap lmas

gerektirmi tir.  Bu çal mada, AB ve Türkiye’ de vergi rekabeti incelenmi tir.
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ABSTRACT

TAX COMPETITION IN THE EUROPEAN UNION AND TURKEY

Globalization leads raising cross-border relations and transactions. This

situation provokes tax competition between countries, in other words, some countries

shift their tax burden to the other countries by benefiting from globalization. The

increasing mobility of the production factors, mainly capital and highly skilled labor,

has allowed taxpayers to take advantage of the international differences of effective

taxation. Tax bases have migrated to the countries which apply lower or zero taxation

giving up tax revenues to attract investments from throughout the world. By completing

the single market in the European union, freedom of movements of goods, services,

capital and people is ensured, barriers to trade are removed. This causes increasing

distortions in non-harmonized tax systems, capital flight into low-tax countries, changes

in patterns of international trade. These adverse events create tax harmonization and tax

coordination in the European Union. In this thesis, tax competition in the European

Union and Turkey is examined.
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ÖNSÖZ

Teknolojik, sosyal ve kültürel geli melerin ülkeler aras ndaki ekonomik ve

fiziki uzakl klar  azaltmas , ula m ve ileti imdeki teknolojik geli meler, ula m ve

ileti im maliyetlerinin çok daha ucuz ve çok daha kolay hale gelmesi, dünya

ekonomilerinin entegrasyonu ve ticari ili kilerin geli mesi, sermaye hareketlerinin

liberalizasyonu küreselle me sürecini h zland rm r. Bu geli meler, devlet kontrolünde

olmaks n s r ötesi yap lan i lemleri ve ili kileri artt rm , ülkeler aras ndaki co rafi

uzakl klar n önemi kalmam r. S r ötesi yap lan ekonomik faaliyetlerin

uluslararas la lmas , vergilendirilebilir unsurlar  ve özellikle de devletlerin vergi

politikalar  etkiler hale gelmi tir. Böyle bir ortamda üretim faktörlerinden sermayenin

ve vas fl  i gücünün harektelili i, bu faktörleri dü ük vergilemenin oldu u veya hiç

vergileme yap lmayan yerlere kayd rm r. Bu durum, hareketli üretim faktörlerini

kendi vergileme alan na çekmek için vergi otoritelerini rekabete sokmu tur. Bu çal ma

ile küreselle menin neden oldu u vergi rekabeti Avrupa Birli i ve Türkiye aç ndan

incelenmeye çal lm r. Bu çal may  tercih etmemde ve çal may  yürütmemde bana

maddi ve manevi deste i olan de erli hocam Say n Doç. Dr. Zeki Parlak’ a, bu

çal may  sonuçland rmamda katk da bulunan de erli hocam Say n Yrd. Doç. Dr.

Yalç n Alganer’ e, çal may  yürütmek için izin veren de erli üstatlar m Say n Y.M.M.

eref Ta n ve Say n Y.M.M. Arif Ba er’ e, beni bugünlere getiren ve bana her türlü

desteklerini veren sevgili babam Nuretin Kul ile sevgili annem Melahat Kul’ a, bu

çal may  yürütürken yan mda olan ve çok fedakarl klar gösteren de erli sevgili e im

Fadime Kul’ a çok te ekkür eder, çal man n tüm ilgililere yararl  olmas  dilerim.

stanbul, 2010                                                                                                    Bülent Kul
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Günümüzde ya anan teknolojideki h zl  de im, uluslar aras  mal ticaretinde

ve sermaye hareketlerinde serbestle me, dünya da serbest piyasa sistemine geçi ler ve

siyasette liberalle me küreselle me olarak adland lan yeni sürecin itici gücü olmu tur.

Küreselle me; ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkileri olan de im süreçlerini

içermektedir. Faks, e-posta ve internet ve benzeri ileti im devrimi niteli inde olan

küresel ileti imdeki teknolojik ilerlemelerin mümkün k ld  küreselle me; dünya

üzerinde uzak mesafeler aras nda olabilecek her hangi bir faaliyete kat lmay  k tlayan

ulus, devlet otoritesi zaman veya çevre gibi fiziksel ya da fiziksel olamayan etkenlerle

rl  olmaks n insanlara ticari, finansal, dini, kültürel, sosyal veya politik

faaliyetlerini yürütme imkan  veren teknolojik ilerlemenin çok uzun süren birikim

sürecinin en son a amas r. Bu manada hem geçmi ten beri devam eden süreci ve hem

de u anki durumu ifade etmektedir. Küreselle me hakk nda çokça ey söylenmi  ve

yaz lm , ayr ca tan , ölçütü, kronolojisi, etkisi ve politikas  aç ndan çok farkl

görü ler ifade edilmi tir, fakat tan  üzerinde uzla lamam  ve uzla ma sa lanan konu

ise bu kavram n tan  üzerinde uzla ma sa lanamad  olmu tur.

Küreselle me, dünyan n gelece ini belirlemede en etkili güçlerden biridir ve

ekonomik, politik, çevresel, sosyal, kültürel, güvenlik, sa k ve di er alanlar olmak

üzere pek çok boyutu vard r. Kendilerini dünyaya açan ve küreselle menin sundu u

rsatlar  de erlendirmek için gerekli reformlar  yapan ülkeler zamanla bu yapt klar n

faydas  görmü lerdir. Küreselle me devletlerin yeni potansiyel f rsatlar  yaratan

alanlar  geni letmektedir. Bunun yan nda girdiler, sermaye mallar , hammaddeler ve

tüketim mallar  ucuz ve kaliteli olarak küresel ortamda temin edilebilmektedir.

gücünün verimlili i yükselmekte, uzun dönemde ülkelerin gelirleri artmakta ve hayat

standard  yükselmektedir. Küreselle menin bu olumlu etkilerinin yan nda olumsuz

etkileri de vard r. Dünyadaki e ilimlere kar  direnen ve küreselle menin kar nda

duran ülkeler uzun dönemde çok zararl  ç karlar. Di er ülkelere göre büyüme oran

dü er ve bu farkl k birikimsel olarak uzun dönemde çokça artar. Di er taraftan,

kendilerini dünyaya ve küreselle meye kar  açan ülkelerde bu geçi  sürecini



2

kolayla racak gerekli yasal ve di er düzenlemelerin yap lmaz ise bu süreçten zarar

görülebilecektir.

Ekonomik, siyasi, sosyal, teknolojik, finansal, co rafi, kültürel, ekolojik,

güvenlik ve di er alanlarda olmak üzere  etkisini gittikçe daha fazla hissettiren

küreselle me olgusu dünya ekonomilerini oldu u kadar vergilendirmeyi ve

vergilendirmeyle ilgili devlet politikalar  da etkilemektedir. Küreselle menin etkisi ile

devletin ekonomideki rolü azalm , vergi gelirleri dü mü , kamu sektörü

borçlanmalar nda ve kamu harcamalar nda art lar ve vergi yap lar nda köklü

de iklikler gerçekle mi tir. E er vergiler yüksek olsayd , kamu borçlar nda azalma ve

büyüme olabilecekti. Fakat küreselle menin di er etkileri ile birlikte ulusal düzeyde

toplanan vergiler üzerinde en fazla hissedilen etkisi, ulusal seviyede yap lan bu tür ve

benzeri düzenlemelerin kullan lmas  azaltm r. Ulus devletler, vergi gelirleri

üzerinde art k daha az etkilidirler ve yat m ile daha yüksek gelirli ki ileri cezbeden bir

ortam  olu turmada art k daha fazla rol almalar  gerekmektedir.

Vergi toplama, ulus devletlerin kamu hizmetlerini sa lama arac  ve politik

güçlerinin bir göstergesidir. Modern devletlerde; politik otoritenin merkezile mesi,

daha fazla yayg n ve koordine edilmi  vergilendirmeye izin vermi tir. Bu durum,

modern devletlerin kaynaklar  artt racak askeri, finansal ve idari araçlar  artt rm r.

Ba ar  bir vergilendirme birimi olarak modern devletler, ticaretin ve servetin

vergilendirilebildi i daha geni  alanlar  kontrol etmi lerdir. Bahsedilen ticaret ve servet

hareketli olmay p politik otorite ile s rland lm  bir alanda bulunmaktayd . Bu

aç dan modern devlet k smen hakim politik bir güç olarak ortaya ç km r. Fakat di er

taraftan günümüzde teknolojik ilerlemeler, sermayenin, mallar n, hizmetlerin ve üretim

faktörlerinin hareketlili i, ticaretin serbestle mesi ve ticaret hacmindeki art  ile

liberalle me e ilimleri; politik otorite ile s rl  alanda faaliyette bulunmay  gittikçe

zorla rd . Böylece, devletler, di er devletlerle birlikte vergilendirmedeki

düzenlemeleri koordine ederek, asl nda vergi politikas  küreselle tirerek, bu duruma

tepki verdiler. Bunun sonunda vergilendirme kapasitelerini daha fazla artt rd lar, fakat

bir vergilendirme birimi olarak otoritelerinin bir k sm  kaybettiler. Sonuç olarak,

vergilendirme üzerindeki politik otoritenin bir k sm  ulus devletlerden bu
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vergilendirmeyi koordine etmek için kurulmu  uluslar aras  düzenleyici otoritelere

kaym r. Küresel ticaretin artan uluslar aras  özelli i; devletlerin kendi vergi

politikalar  uygulamas , vergi gelirlerinin toplamas  ve harcama önceliklerini

belirlemesini zorla rmaktad r. Özellikle artan sermaye hareketlili i, devletleri uluslar

aras  yat mlar  kendi vergilendirme alanlar na çekmek için rekabete neden oldu undan

ulusal vergi oranlar nda ve vergi gelirlerinde azalmaya neden olmu tur. Zira; ulus

devletler, vergi oranlar  dü ürerek, te vikler sa layarak, bir çok alanda istisna ve

muafiyetler tan yarak vergi rekabeti yapmaktad r. Bu anlamda; küreselle me, ulus

devletlerin egemenli ini s rland rmakta, i levlerini dönü türmekte ve siyaset alan

daraltmaktad r. Bu aç dan küreselle menin vergisel etkilerini öylece sayabiliriz:

elektronik ticaretin vergilendirilmesi, elektronik ödeme sistemleri ve elektronik paran n

kullan lmas , transfer fiyatlamas , vergi cennetleri, tercihli vergi rejimleri, offshore

finansal merkezler ve offshore bankac k, artan yurtd  faaliyetlerin ve al veri lerin

vergilendirilmesi, çifte vergilendirme ve vergi rekabeti.

Küreselle me tüm dünyay  etkisi alt na al rken öte yandan geli en

küreselle me e iliminin paralelinde, dünyan n çe itli yörelerinde çok say da bölgesel

bütünle me hareketi ortaya ç km r. Ölçek ekonomisinin yaratt  imkanlardan

yararlanarak daha fazla uzmanla mak, bölgesel pazar  geni letmek, sermayeyi

cezbetmek, ekonomik geli meyi h zland rmak bölgeselle menin temel ekonomik

motivasyonunu olu turmaktad r

Küreselle me yay rken, bölgeselle me, özellikle de Avrupa’da, h zla

yayg nla r. Küreselle me ve bölgeselle me birbirinden ayr , ba ms z de ildir ve

birbirinden ayr  tutularak izole edilemez. Her ikisi de mal ve hizmetler, sermaye, i gücü

ve do al kaynaklara ait s r ötesi i lemlerde önemli miktardaki art  içermektedir. Her

iki terim de uluslar aras oklar n yay nda ve ekonomilerin uluslar aras  çevreyle

ili kilerinde önemli de iklikleri ifade etmektedir. Her ikisi de aç k ekonomik

menfaatler sa lamaktad r, fakat ayn  zamanda önemli sorunlar  da beraberinde

getirmektedir. Bölgeselle me, küreselle menin tamamlay r. lk bak ta,

küreselle me, bölgeselle menin z tt  gibi görünebilir, fakat birbirinin alternatifi olmay p

bir madalyonun iki yüzü gibidirler. Asl nda, küreselle me ve bölgeselle me bir arada
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geli ip birbirini beslemektedir. Her iki fenomen tarihsel olarak birbirine paralel biçimde

ortaya ç km r. Her ikisi de küresel yap sal de ikli in daha geni leyen bir sürecinin

unsurlar r. De ik bir ifadeyle, her ikisi ayn  küresel geli imin ikiz fenomenleridir,

hem etkide bulunan hem de tepkide bulunan olgulard r.

Dünya genelinde çok say da ekonomik bütünle me giri imleri olmas na

ra men 1957 y nda Roma Anla mas  ile kurulan Avrupa Birli i, dünyada en ba ar

ekonomik ve parasal birlik olmu tur. 1980’li y llardan itibaren, küreselle me ana fikri

çerçevesinde, d a aç lma konusunda önemli ad mlar atan Türkiye, ayn  zamanda

bölgesel bütünle me ve i birli i hareketleri içinde yer alm r. Bu faaliyetler

çerçevesinde Türkiye, bölgesel bütünle me do rultusundaki tercihini Avrupa Birli i’

nden yana kullan rken, bölgesinde kurulabilecek di er bütünle meleri de geli tirme

çabas  sürdürmü tür.

Bu anlat lanlar kapsam nda; ça n ya anan bir gerçekli i olarak etkisi çok

farkl  boyutlarda görülen küreselle menin vergisel ve bölgesel etkileri olmu tur.

Küreselle menin neden oldu u bölgesel entegrasyon olarak Avrupa Birli i’nde ve

Türkiye’de yine küreselle menin neden oldu u vergi rekabeti bu tezin konusunu

olu turmaktad r. Bu ba lamda; çal ma üç bölüm olarak dü ünülmü tür. Birinci

bölümde, geni  aç dan küreselle me kavram  üzerinde durulmu  ve küreselle meden

hareketle genel olarak etkilerine de inildikten sonra mali ve bölgesel etkileri

aç klanm r. Bu do rultuda; küreselle menin vergisel etkilerden biri olan vergi

rekabeti ikinci bölümün konusunu olu turmakt r. Takiben, üçüncü bölümde Avrupa

Birli i’ nde ve Türkiye’ de vergi rekabeti incelenecektir.
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BÖLÜM 1

KÜRESELLE ME, KÜRESELLE MEN N VERG SEL

ETK LER  VE BÖLGESELLE ME

1. KÜRESELLE ME

Her yerde kar za ç kan ve çokça kullan lan küreselle me kavram  çok az

anla lm r. Farkl  ki iler için farkl  anlamlara gelen ve literatürde pek çok tan

yap lm  olan bu kavram n kullan ; 1980’ li y llarda ve 1990’ l  y llar n ba lar nda

moda haline gelmi tir1. “Küresel” kelimesi 400 y ldan beri kullan rken, “küreselle me”,

“küreselle mek” ve “küreselle en” gibi kelimelerin kullan  1960’l  y llara kadar

ba lamam r2. 1960’ l  y llar n ba lar nda Frans z ve Amerikan literatüründen gelen bu

kavram, küresel finansal piyasalar n ortaya ç ndan 11 Eylül 2001 tarihinde kiz

Kulelerin çökü üne kadar her eyi kapsayacak ekilde kullan lm r3. Ulusal devletlerin

ndaki geli me, mali sermayenin art yla gelen i çi-sermayedar aras ndaki

mücadelenin yeni ekli, çok uluslu irketlerin yeni stratejisiyle güneyden yeni

oyuncular n kat  sonucu dünya ticaretinin geli mesi, emperyalizmin yeni ad ,

dönü ü olmayan bir sosyo-ekonomik süreç vs. gibi çok çe itli farkl ekillerde

tan mlamalar  yap lm r4. Akademisyenler, politikac lar ve konuyla ilgili olanlarca

küreselle me üzerine yap lan çe itli tart malar, faydal  olmam , her eyi ve herkesi

etkileyen küreselle menin tan  üzerinde hâlâ daha bir anla ma sa lanamam r5.

Küreselle me kavram  hakk nda uzla lan tek ey, bu kavram n üzerinde uzla lamad

olmu tur6.

Küreselle me sözcü ü, a da görüldü ü gibi “küre” kelimesinden

türetilmi tir:

1 United Nations, “Globalization:  A European Perspective”, February 2000, United Nations Economic Commission
For Europe, Discussion Paper Series No. 2000.1, s. 4. http://www.unece.org/oes/disc_papers/ ECE_DP_2000-1.pdf
(1 May s 2009).
2 Malcolm Waters, Globalization – Key Ideas, 2. Bas m, New York: Routledge, 2001, s. 2.
3 Joachim  Karl  Rennstick,  “Three  Steps  In  Globalization”,  Barry  K.  Gills  and  William  R.  Thompson  (Ed.),
Globalization and Global History içinde (184-207), New York: Routledge, 2006, ss. 184-185.
4 Turan Öztürk, “Küreselle me Ve Sosyal Yans malar ”, Orta Anadolu letmecilik Kongresi, Tokat: GOÜ BF

letme Bölümü, 15-17 Haziran 2006, s. 83.
5 Adil Najam, David Runnalls ve Mark Halle, Environment and Globalization - Five Propositions,  1.  Bas m,
Winnipeg: International Institute for Sustainable Development(IISD), 2007, s. 4.
6 Jan Aart Scholte, Globalization : A Critical Introduction, 1. Bas m, Londra: Macmillan Pres Ltd., 2000, s 39.

http://www.unece.org/oes/disc_papers/
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Türkçe Küre Küresel Küreselle mek Küreselle me
ngilizce Globe Global Globalize Globalization

Bu sözcüklerin anlam , Türk Dil Kurumu sözlü ünde a daki gibi

aç klanm r7.

Küre : Yeryüzü, dünya.
Küresel : Dünya ölçüsünde geni  bir bak  aç yla benimsenen, global.
Küreselle mek

:
Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve ileti im bak mlar ndan birbirine yakla maya ve bir bütün olmaya götürmek,
globalle mek.

Küreselle me : Küreselle mek durumu, globalle me

Tan  üzerinde henüz bir fikir birli i sa lanmam  olan küreselle me

kavram ;

o Türk Dil Kurumu sözlü ünde, ekonomi, siyaset ve ileti im

bak mlar ndan dünya milletlerinin birbirine yakla mas  ve bütünle mesi8,

o Online Ana Britannica Ansiklopedisi’nde, dünya üzerindeki tüm

ekonomilerin, kültürlerin, devlet politikalar n ve politik hareketlerin birle mesini ve

bütünle mesini kapsayan fenomen9,

o Meriam-Webster Sözlü ünde, küreselle mek süreci, küreselle mek

durumu, yabanc  ucuz i gücü piyasalar , sermayenin serbest dola  ve serbest ticaret

ile daha belirgin hale gelen ve artan ölçüde bütünle en küresel ekonominin geli imi10,

o Oxford Advanced Learner's Dictionary’ de, geli mi  ileti im ve

büyük çokuluslu irketlerin etkisi nedeniyle dünya üzerindeki farkl  kültürlerin ve

ekonomik sistemlerin birbirine ba land  ve benze ti i gerçe i11,

o Online Cambridge Dictionary sözlü ünde, özellikle pek çok farkl

ülkede mallar  üreten ve ticaretini yapan büyük irketler taraf ndan dünya üzerindeki

7 Türk Dil Kurumu, “Küreselle me”, Genel Türkçe Sözlük, (t.y.) http://www.tdk.gov.tr (03 May s 2009).
8 Türk Dil Kurumu, “Küreselle me”, Genel Türkçe Sözlük, (t.y.) http://www.tdk.gov.tr (03 May s 2009).
9 Online Britannica Encyclopedia, “Globalization”, (t.y.), http://www.britannica.com (03 May s 2009).
10 Meriam-Webster Dictionary, “Globalization”, (t.y.) http://www.merriam-webster.com (03 May s 2009).
11 Oxford Advanced Learner's Dictionary Online, “Globalization”, (t.y.), http://www.oup.com/elt/catalogue/teacher
sites/oald7/lookup?cc=global (03 May s 2009).

http://www.tdk.gov.tr
http://www.tdk.gov.tr
http://www.britannica.com
http://www.merriam-webster.com
http://www.oup.com/elt/catalogue/teacher
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ticaretin artt lmas  veya elde edilebilir mallar n veya hizmetlerin ya da sosyal ve

kültürel etkilerin birikimsel olarak dünyan n her taraf nda benzerle mesi12,

o Dünya Bankas ’ n n web sitesinde, dünya üzerindeki ekonomilerin ve

toplumlar n artan entegrasyonu13,

o Uluslararas  Para Fonu’ nun web sitesinde, dünya üzerinde mallar n,

hizmetlerin ve sermayenin s rlar ötesi hareketi yoluyla dünyadaki ekonomilerin artan

entegrasyonu14,

olarak çe itli ekillerde tan mlanm r.

Gerek ulusal ve gerekse uluslarasas  literatürde çok yayg n kullan lm

olmas na ra men, küreselle menin tüm boyutlar yla kavranabilecek, aç k ve kabul

edilebilir bir tan  yap lamam r.

Manfred B. Steger’ e göre küreselle me sürecinin ortak özelliklerini ortaya

koymak mümkündür15:

o Küreselle me, geleneksel, politik, ekonomik, kültürel ve co rafi s rlar

an yeni ve pek çok sosyal ili kiler ve faaliyetlerle ilgilidir,

o Küreselle me, sosyal ili ki ve faaliyetlerin  kar kl  olarak birbirine

ba ml klar n artarak geni lemesi ve yay lmas yla ilgilidir,

o Küreselle me, sosyal ili kilerin ve faaliyetlerin yo unla mas  ve

zlanmas yla ilgilidir,

o Sosyal ili kiler ve faaliyetler ile kar kl  ba ml klar n olu umu,

geni lemesi, yay lmas  ve yo unlu u küreselle me sürecinde sadece nesnel, materyal

seviyede gerçekle memektedir.

12 Cambridge Advanced Learner's Dictionary, “Globalization”, (t.y.), http://dictionary.cambridge.org (03  May s
2009).
13 World Bank, “Globalization”, (t.y.), http://www1.worldbank.org/economicpolicy/globalization (03 May s 2009).
14 International Monetary Fund, “Globalization”, (t.y.), http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm (03
May s 2009).
15 Manfred B. Steger, Globalization, A Very Short Introduction,  1.  Bas m, New York: Oxford University Press,
2003, s. 9-13.

http://dictionary.cambridge.org
http://www1.worldbank.org/economicpolicy/globalization
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2008/053008.htm
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Adil Najam, David Runnalls ve Mark Halle göre, kendini çe itli ekillerde

gösteren küreselle me üç aç dan de erlendirilebilir16:

o Ekonominin Küreselle mesi: Ticaret, do rudan yabanc  yat mlar, k sa

dönemli sermaye ak mlar , insanlar n ve i çilerin uluslararas  hareketleri, teknolojinin

ak  gibi yollarla ulusal ekonomiler uluslararas  ekonomiyle bütünle tikçe, dünya

ekonomisi küreselle mektedir.

o Bilginin Küreselle mesi: Bilgi, kültür, ideoloji ve teknoloji ak mlar

kapsayan piyasa d  ili kiler derinle tikçe ve bilgi entegrasyon sürecine daha fazla

insan kat ld kça, ekonomiler daha fazla d a aç lmaktad r.

o Yönetimin Küreselle mesi: Küreselle me, küresel yönetimin mevcut

modelleri üzerine; zaman ve mekan n daralmas yla devlet d  aktörlerin rollerini ve

devlet içindeki karma k etkile imi artt rmak yoluyla büyük bir bask  uygular.

Malcolm Waters, küreselle emeyi, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel

düzenlemeler üzerinde co rafi s rlamalar n azald , insanlar n birbirlerinden

uzakla klar n bilincinde oldu u ve insanlar n buna göre faaliyette bulundu u sosyal

bir süreç olarak tan mlam  ve ekonomi, politika ve kültür olmak üzere sosyal hayat n

üç alan nda küreselle menin izlenebilece ini ileri sürmü tür17:

o Ekonomi: Toprak, sermaye, mallar ve i gücü hizmetlerinin üretimi,

de imi, da  ve tüketimi için sosyal düzenlemeler.

o Politika: Özellikle gözetlemenin zorlama ile organize edilmi

mübadelesi olarak kendini gösterdi i gibi (asker, polis, bürokrasi, vs.) nüfus, bölgeler

ve di erleri üzerinde kontrol kuran gücün uygulanmas  ve yo unlu u aç ndan sosyal

düzenlemeler; yetki, düzenleme, idare ve diplomasi olarak bu uygulamalar n

kurumsalla  dönü ümü; ve seçim deste i, politik yard mlar, yeniden da m

kapasiteleri, vatanda k haklar , vergi deste i, kulis faaliyeti gibi kaynaklar.

16 Najam, Runnalls ve Halle, s. 4.
17 Waters, ss. 5-17.
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o Kültür: Gerçekleri, etkileri, anlamlar , inançlar , taahhütleri, tercihleri,

zevkleri ve de erleri temsil eden üretim, mübadele ve sembollerin(i aretlerin) ifadesi

aç ndan sosyal düzenlemeler.

Simon Reich, ekonomik, politik ve kültürel olarak kar kl  etkile imde

bulunan küreselle me ile ilgili de erlendirmelerini dört aç dan yapm  ve fakat bu

de erlendirmelerin küreselle meyi tan mlamaktan ziyade teori geli tirmeye yönelik

oldu unu belirtmi tir18:

o Tarihsel bir dönem olarak küreselle menin, so uk sava n sona erdi i

1970’ li y llar n ortalar nda veya önemli olaylar n ba lad  1970’li y llar n sonlar nda

ba lad  ileri sürülmektedir. Küreselle menin ba lang  olarak iddia edilen olaylar,

yap sal gerilimlerin belirtisi veya kayna  olarak küreselle menin nedeni veya etkiside

olabilir.

o Ekonomik fenomen olarak küreselle me, uluslararas  i bölümünü

tekrardan olu turan tüm üretim süreçleri, dünya çap ndaki sat lar, üretim imkanlar

anlam na gelir.

o Amerikan de erlerinin egemenli i olarak küreselle me, normatif,

gerçekte moral temellere dayanan Amerikan de erlerinin evrenselle tirilmesini ifade

etmektedir. Modern literatürde, dönü üm, liberal demokrasi ve modernlik

endüstrile mi  ekonomik geli me anlam ndad r.

o Teknolojik ve sosyal devrim olarak küreselle me, nihayetinde dünyay

tek bir küresel piyasaya dönü türecek ba ca teknolojik ilerlermeler taraf ndan

yönlendirilen, tekno-endüstriyel elitler aras ndaki gözal  devrimdir.

Aminu Maman ve Kui Liu, küreselle meyi, ekonomik, politik, kültürel, dini ve

psikolojik olmak üzere be  boyuttan ele alm r19.

18 Simon Reich, “What Is Globalization ? Four Possible Answers”, December 1998, Kellogg Institute for
International Studies, Working Paper No: 261, ss. 4-22. http://www.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/
WPS/261.pdf (1 May s 2009).
19 Aminu Maman ve Kui Liu, ”The interpretation of globalization amongst Chinese business leaders: a managerial
and organizational cognition approach”, June 2008, BWPI Working Paper No: 48, ss. 9-20.
http://www.bwpi.manchester.ac.uk/resources/Working-Papers/bwpi-wp-4808.pdf (3 May s 2009).

http://www.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/
http://www.bwpi.manchester.ac.uk/resources/Working-Papers/bwpi-wp-4808.pdf
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o Küreselle menin Ekonomik Boyutu, dünya ekonomisinin

küreselle mesi, yani, dünya ekonomisine entegrasyonu kolayla ran ulusal

ekonomilerin liberalle mesi olarak görülmektedir.

o Küreselle menin Politik Boyutu, politik sistemlerin dönü ümü, ulusal

devletlerin kontrol ve etkilerinin kaybolmas  olarak tarif edilmi tir.

o Küreselle menin Kültürel Boyutu, bireysel seviyede küreselle menin

anlam  ara rmaks n tam olarak anla lmayacakt r. Üniversalist perspektif,

uluslararas irketlerin ve bilgi teknolojisindeki h zl  geli imin, geleneksel de erlerin

artan erozyonuna neden oldu u ve küreselle menin emperyalist do as  oldu u yönünde

ele tiri yaparken, di er taraftan, küreselle me kültürde bir dönü üm, kültürel olarak

kar kl  ba k olarak görülmektedir. Bir ba ka aç dan da; küreselle me, geleneksel

de erlere ve inançlara  ba  kalma arzusu ile kültürlerin artan kutupla mas  olarak

görülmektedir.

o Küreselle menin Dini Boyutu, pek çok ara rmac lar ve bilim adamlar

taraf ndan yorumlanm r. Küreselle me sadece politik ve ekonomik s rlarda de il

ayn  zamanda insanlar n hayat tarzlar  ve amaçlar  etkiledi i için bu durum, dine

dayal  geleneksel de erlerin sorgulanmas  ve  dinin metala mas yla sonuçlanm r.

o Küreselle menin Psikolojik Boyutu, (küresel bilinç) zaman ve mekan

olarak dünyan n entegrasyonu veya kürenin küçülmesi ve yöneticiler olarak

adland lan sosyal aktörlerin zihniyeti üzerinde yo unla maktad r.

Taylor ve Flint, sosyal bilimlere ait birçok disiplinin kendi perspektifleri

çerçevesinde tan mlanm  küreselle me analizlerinin sekiz boyutunu ifade etmi tir20:

o Ekonomik küreselle me: Çokuluslu firmalar n dünyan n her yerinden

sermaye ve emek kullanan yeni ‘küresel üretim sistemleri’ne geçmesi;

20 Peter J. Taylor ve Colin Flint, Political Geography: World-economy, Nation-state and Locality,  4.  Bas m,
London: Prentice Hall, 2000, ss. 2-4.
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o Siyasal küreselle me: ‘Serbest pazar ekonomisi’, kamu harcamalar n

lmas , özelle tirme vs. yi öngören  ‘neo-liberal’ politikalar n tüm dünyaya

yay lmas ;

o Sosyal küreselle me: ‘Dünya toplumu’ fikirleri ile ulus a  sivil

toplum hareketlerinin yayg nla mas ;

o Teknolojik küreselle me: Ba ta nternet olmak üzere ‘bili im

teknolojileri’nin yayg nla mas ;

o Finansal küreselle me: ‘Dünya sermaye piyasalar ’n n artan kar kl

ba ml klar  ve ortakl klar kurmalar ;

o Co rafi küreselle me: Artan ileti im ve ula m imkanlar yla olu an

‘s rs z dünya’ fikri;

o Kültürel küreselle me: Ba ta Amerikan kültürel de erleri olmak üzere

Bat  Kültürel de erlerin egemenli inde tek boyutlu bir ‘dünya kültürü’nün olu mas

ve ‘küresel ürünler’in tüketilmesi;

o Ekolojik küreselle me: S r tan mayan ‘küresel ekolojik sorunlar’ n

ortaya ç  ve ortak eylem plan  gerektirmeleri.

John Aart Scholte’ ye göre küreselle menin baz  bak mlardan birbirleriye ilgili,

bir yere kadar örtü en ve farkl  vurgular  olan be  geni  anlaml  tan  yap labilir21:

o Uluslararas la ma Olarak Küreselle me, ülkeler aras nda s r ötesi

ili kileri, uluslararas  al veri in ve kar kl  ba ml n artmas  ifade etmektedir.

o Liberalle me Olarak Küreselle me, aç k ve s rlar  olmayan dünya

ekonomisini olu turmak için ülkeler aras ndaki hareketler üzerine devlet taraf ndan

konulmu  olan s rlamalar n, engellerin kald lmas  anlam na gelmektedir.

21 Scholte, ss 15-16.
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o Evrenselle me Olarak Küreselle me, dünyan n her taraf ndaki insanlara

çe itli nesnelerin ve deneyimlerin yay lmas  sürecidir. Evrensellik, bölgesel boyut ile

ilgili iken, küresellik zaman-mekan ili kisi ile ilgilidir.

o Bat la ma veya Modernle me Olarak Küreselle me, önceden beri var

olan kültüleri ve yerel self-determinasyonu tahrip ederek modernli in sosyal yap lar n

tüm dünyaya yay ld  dinamiktir. Bu haliyle, Amerikanla ma ve bazen de

emperyazlim olarak görülmektedir.

o Yersiz Yurtsuzla ma Olarak Küreselle me, co rafyan n yeniden

düzenlenmesidir, öyle ki, bölgesel yerler, bölgesel uzakl klar ve bölgesel s rlar

aç ndan art k sosyal alanlar n tamamen haritas  ç kar lmamaktad r.

2. KÜRESELLE MEYLE LG  YAKLA IMLAR

Hakk nda farkl  alg lamalar ve anlamlar bulunan küreselle me kavram na ait

birbirinden farkl  yakla mlar ortaya at lm r. Küreselle meye ili kin yakla mlar  ele

alacak olursak hiperküreselle meciler, ku kucular, dönü ümcüler ve küreselle me

kar tlar eklinde birbirinden farkl  dört görü  ortaya ç kacakt r.

2.1. Hiperküreselle meciler

Hiperküreselle meciler için, toplum ve politikan n her alan nda küresel

ekonominin önemli bir etkisi vard r. Onlara göre, küresel olarak s rlar n ekonomik

faaliyetlerin alan  belirlemedi ini ifade eden “s rs z ekonomi” önemli bir kavram

olmaktad r. Ulus devletin çevresi s rlar  taraf ndan kesin bir ekilde çizilmi tir ve

dü manca bir hareketle bu s rlar  geçmeye çal mak politik olarak sava  nedenidir.

Fakat küresel ekonomide veya  s rs z bir ekonomide çok vas fl  yüksek kalitede

gücü kullanmak veya farkl  bir fiyatla ürün satabilmek için  i letme faaliyetlerini d

ülkelerde yürütmek gerekir. Bu küresel rekabet, tamamen veya k smen ticaretin

liberalle mesinden dolay r. Bu konuda, hiperküreselle meciler, ekonomik

küreselle menin; ölçek ekonomisindeki ulus devleti zaman zaman a an çokuluslu

irketler gibi sosyal organizasyonlar n yeni ekillerini olu turmakta oldu una
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inanmakta ve özel irketlerin ulus devletin yerini geçmekte oldu unun üzerinde

yo unla maktad rlar22.

2.2. Ku kucular

Hiperküreselle mecilerin kar nda ku kucular bulunmaktad r. Tam anlam yla

ekonomik istatistiklere dayanmaktad rlar ve “mit” olarak hiperküreselle mecilerin

fikirlerini reddetmekte, ça da  küreselle menin yay lmas n tamamen abart ld

ileri sürmektedirler. Küresel ticaretin miktar n, yabanc  yat m ak mlar n anlaml

ekilde artt  ve bu art n Avrupa, Asya-Pasifik ve  Kuzey Amerika gibi dünyan n

belirli bölgelerinde oldu unu ve bu bölgeler d nda dünya ekonomisinin öncekine göre

daha az entegre oldu unu iddia etmektedirler. Bunun yan nda, özel irketlerin devletin

rolünü tamam yla üstlenemeyece i, bu irketlerin faaliyet gösterdi i alan n, ulusal

devletlerin alan ndan ayr  ve çok s rl  oldu u  ve bu nedenle de ulusal devletin

rolünün önemli oldu unu ifade etmektedirler. Ayr ca, dünyan n ço u k sm nda birinci

dil olarak ö retilmesine ra men, dünyada geçerli tek küresel dilin ngilizce olmad

ve ngilizce kullan n, belirli  bir alan ile s rl  oldu unu iddia etmektedirler23.

2.3. Dönü ümcüler

Dönü ümcülere göre, küreselle me, modern toplumlar  ve dünya düzenini

yeniden ekillendiren sosyal, politik ve ekonomik de ikliklerin arkas ndaki merkezi

güçtür. Dönü ümcüler, ulus devletin rolünün devam etti ini, fakat yeni tür problemleri

çözmek için yeni organizasyon türleri gerekti ini iddia etmektedirler. Dönü ümcüler,

hiperküreselle mecilerin ulus devletin egemenli inin sonu oldu u iddias  ile

ku kucular n hiç bir eyin de medi i iddias  redetmektedir24.

2.4. Küreselle me Kar tlar

Tam olarak küreselle me kar tlar n kim oldu unu söylemek zordur.

Küreselle me kar tlar , savunduklar  görü lere ve faaliyetlerine göre farkl klar

22 Yuichi Ito, “Globalization, Regional Transformation and Governance -The Case of East Asian Countries-“,
January 2005, Graduate School of Media and Governance, Keio University, Policy and Governance Working Paper
Series No. 54, s. 8. http://coe21-policy.sfc.keio.ac.jp/ja/wp/WP54.pdf (10 May s 2009).
23 Ito, ss. 9-10.
24 Ito, ss. 10-11.

http://coe21-policy.sfc.keio.ac.jp/ja/wp/WP54.pdf
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göstermektedir. Küreselle me kar tlar na göre ya an lan dünyada, büyük irketler

çevre, insan haklar  ve yoksullu un azalt lmas  gibi sorunlarla ilgilenmektense kendi

sa dönemli karl klar na göre hareket ederek pek çok insan n me ru ç karlar na yer

vermemektedir. Ayr ca küresel yönetim tasar  ve uluslararas  kurulu lar n çal ma

tarz , bu büyük irketlerin ç karlar n etkisi alt ndad r. Küreselle me kar tlar

kamunun bilincini art rmaya ve uluslararas  ve ulusal seviyede karar al lar ile medyay

etkilemeye çal maktad rlar. Elde edilmesi çok zor teknik konular hakk nda bilgi, analiz

ve uzmanl k sa layarak tart malar  te vik etmektedirler. Karma k sürecin nas l

çal  aç klamaya yard m etmektedirler25.

3. KÜRESELLE MEN N TAR

Küreselle menin ne zaman ba lad  belirlemek oldukça zordur, fakat

yakla k olarak ba lang ç tarihini belirleyen tart malar yap lm r. Küreselle menin

tarihi ile ilgili ema ekil 1’ de gösterilmi tir.

ekil 1
Küreselle me ve Tarihin Bir ema Üzerinde Gösterimi

RUHU
Küreselle menin Politik ve Kurumsal Dayana
Zay f Güçlü

Zay f Klasik Ça dan Ortaça a Kadar
(15. yüzy l ve öncesi)

Modern Ça n Ba lang
(16. yüzy ldan 18. yüzy la)

V
Ü

C
U

D
U Küreselle menin

Ekonomik ve Teknolojik
Dayana Güçlü Yirminci Yüzy n Ço u (1914-

1990'lar)
“Ondokuzuncu Yüzy l”

(1815–1914)

Kaynak : Alan M. Taylor, Globalization, Trade, and Development: Some Lessons From History, NBER Working
Paper Series No: 9326, November 2002, http://www.nber.org/papers/w9326, s.31.

Tart man n bir taraf nda yer alan dünya tarih okulundaki çe itli bilim

adamlar , küreselle me için ilk ba lang ç tarihini 1000 dolaylar nda varsaymaktad rlar.

Bu görü e göre, karayoluyla ve Akdeniz üzerinden yap lan ticaret, Asya ve Avrupa

piyasalar  kervanlar ve k  ta mac  ile ba layarak bu dönemde geli mi tir.

Tart man n di er taraf nda yer alan dünya tarih okulunun daha tutucu kanad , as l tarih

olarak küreselle menin ba lang  1500’ lü (kesin bir tarih olarak 1492 bile olabilir)

25 Gijsbert Van Liemt, “Towards A Different Kind of Globalization, or How The Anti-Globalists View The World”,
March 2004, ILO Working Paper No. 38, ss. 1-21. http://www.ilo.org/integration/resources/papers/ lang--
en/docName--WCMS_079127/index.htm (10 May s 2009).

http://www.nber.org/papers/w9326
http://www.ilo.org/integration/resources/papers/
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llara dayand rma e ilimdedirler.  Bu görü e göre, ke iflerin ve ilk dünya turunun

yap lmas , en az ndan k smen ekonomik ç karlar için yap lan ke ifler ve nihayetinde

dünya ticareti,  eski ve yeni dünyay  biribirine s ca ba lam r. Tart man n bir ba ka

taraf da, ekonomik küreselle menin geni  yayg n etkisinin tarihini 1800’ den sonra

olarak belirlemi tir. 1800’ lü y llarda ülkeler radikal bir biçinde üretimde veya temel

ürünlerde uzmanla lar ve tüketim ihtiyaçlar  kar lamak için ithalat yapm lard r.

Süreç, 19. yüzy n ba lar nda g da ithalatç  olan ngiltere’ de ba lam r ve di er

endüstrile mekte olan ülkelere yay lm r. Di er taraftan, di er gruptaki ülkeler temel

mallarda kar kl  üstünlükleri izlemi ler ve  hammadde ve temel g dalar  endüstrile en

ülkelere arz etmi lerdir26.

Küreselle menin ba lang  konusunda uzla ma sa lanmam  olsa da

küreselle me sürecinin üç ana döneme yay ld  görülmektedir: Birinci küreselle me

dalgas  dönemi, küreselle me sürecinin kesintiye u rad  deglobalizasyon dönemi,

ikinci küreselle me dalgas  dönemi. Küresel ekonomiyi etkileyen as l olaylar, 19. yüzy l

ve 20. yüzy l sonlar nda gerçekle en iki küreselle me dalgas r. Bu iki küreselle me

dalgas  aras nda kalan 1914-1945 dönemi de üçüncü küreselle me dönemidir ki, bu

dönem, küreselle me sürecinin durdu u deglobalizasyon dönemidir. Tarihsel  olarak,

1870 ile 1913 y llar  aras ndaki dönemde birinci küreselle me dalgas , alt n standard  ve

dü ük tarife rejimi alt nda mal ve sermaye hareketlili inde serbestli i, insanlar n önemli

miktardaki hareketlili ini (göçleri) içermektedir. 1920’ li y llar n yüksek enflasyonu ile

1930’lu y llar n ekonomik depresyon ve politik istikrars zl yla nitelendirilen 1914-

1945 aras  deglobalizasyon dönemi olarak isimlendirilen küreselle me sürecinin

durgunla  dönemle bu süreç kesintiye u ram r. Bu olaylar, dünya ekonomisinde

geli tirilmi  bulunan ekonomik ili kileri kesintiye u ratm  ve uzun dönem geçerli

olacak daha k tl  göç politikalar  getirmi tir. 20. yüzy l sonlar ndaki ikinci

küreselle me dalgas , sermaye hareketlili inde ve uluslararas  ticaretin seviyesinde

önemli miktarda art lar getirmi tir. Bununla birlikte, uluslararas  i gücü piyasalar ;

26 Alan M. Taylor, “Globalization, Trade, and Development: Some Lessons From History”, November 2002, NBER
Working Paper Series No: 9326, ss. 7-8. http://www.nber.org/papers/w9326.pdf (17 May s 2009).

http://www.nber.org/papers/w9326.pdf
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vas fs z i gücü ve fakirler için k tl  kalan uluslararas  göç ile beraber bölünmü  olarak

kalm r27.

4. KÜRESELLE MEN N ETK LER

Ekonomik, politik, güvenlik, çevresel, sa k, sosyal, kültürel ve di er alanlar

olmak üzere çok çe itli boyutlar  bulunan küreselle me; yeni dünya sisteminin en

belirgin özelli i olup dünyan n gelecekteki gidi at  belirleyen etkili güçlerden

biridir28. 1980’ li y llardan sonra ekonomik etkileri olan önemli geli melerin, vergi

sistemleri ve kamu harcamalar  üzerinde çok büyük etkileri olmu tur. Ekonomilerin

a aç lmas  ve uluslararas  ticaretin ola anüstü geli imi, dünya ekonomisini geçmi e

göre daha fazla entegre etmi tir. Yeni politikalar n kolayla rd  sermaye

hareketlerinin önündeki engellerin kald lmas  ve ileti imi ucuz ve çabuk hale getiren

teknolojik yenilikler, s r ötesi sermaye hareketlerindeki ola and  art  te vik

etmi tir. S r ötesi sermaye hareketlerindeki ola anüstü büyüme do rudan yat mlar

finanse etmi , portföy yat mlar  beslemi  ve uluslararas  i lemler için ihtiyaç

duyulan dövizi sa lam r. Do rudan yat mlar  finanse etmede veya farkl  ülkelerdeki

ayn  i letmelerin ubeleri aras ndaki ticareti te vik etmede çok uluslu irketlerin önemi

çok artm r.  Daha yüksek ki i ba na gelir, dü en ula m maliyetleri, artan bilgi ak

ve politik de iklikler ile birlikte uluslararas  faaliyetler; hem ekonomik birim hem de

tüketici olarak daha fazla i gücü hareketlili ine neden olmu tur. Art k, bireylerin büyük

bir ço unlu u, gelirlerini k smen ya da tamamen ikamet ettikleri ülkeler d nda

kazanmaktad r. Piyasalar art k daha fazla küreselle mi tir. Bütün bu geli meler baz

ülkelerin vergi idareleri için güçlükler yarat rken, di erleri için yeni f rsatlar

yaratmaktad r29.

Küreselle menin devletler üzerinde de etkileri bulunmaktad r. Devletler

küreselle me kar nda üç çe it  tepki vermektedirler. Birinci olarak, ulusal s rlar n

27 Andres Solimano, “Globalization, History and International Migration: A View From Latin America”, July 2004,
ILO Working Paper No:37, ss. 1-3. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/
publication /wcms_079132.pdf (17 May s 2009).
28 Michael D. Intriligator, "Globalization of The World Economy: Potential Benefits and Costs And A Net
Assessment", January 2003, Milken Institute Working Paper No. 33, ss. 1-21. http://www.milkeninstitute.org/pdf/
globalization_pb.pdf (06 Haziran 2009).
29 Vito Tanzi, "Fiscal Policy In The Future: Challenges And Opportunities", 2007, CAS Working Paper Series No.
WP13/2007/03, ss. 4-5. http://www.hse.ru/data/229/638/1234/WP13_2007_03.pdf (01 Haziran 2009).

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/
http://www.milkeninstitute.org/pdf/
http://www.hse.ru/data/229/638/1234/WP13_2007_03.pdf
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arkas na çekilirler ve kendilerini küresel vergi problemlerinden soyutlarlar. Devletlerin

ikinci tepkileri, küresel vergi otoritesi taraf ndan konulmu  küresel vergi kurallar  gibi

uluslararas  vergi sistemine uyum sa lamakt r. Üçüncü olarak devletler, effaf

sistemleri uygulamaya koymak ve s r ötesi bilgi payla  yapmak suretiyle i birli i

üzerine yo unla arak tepki verirler. Birinci tepki küresel bir çevrede uygulanabilir

de ildir, hiç bir ülke kendisini uluslararas  bask lardan ve vergisel reformlar n

sonuçlar ndan soyutlayamaz. kinci tepki, daha rasyonel gözükmesine ra men hem

uygulanabilir de ildir, hem de politik olarak kabul edilemez, çünkü hiç bir devlet temel

ba ms zl k haklar ndan vazgeçmez. Fakat uluslararas  i birli i üzerinde yo unla ma,

küreselle menin bask lar na kar  en uygun tepki olacakt r. Ulusal devletler kendi vergi

sistemlerini tasarlarken dünyadaki etkilerini dikkate alacaklard r, di er bir deyi le,

kendi vergisel kurallar  uygularken bu kurallar n di er ülkelere olan etkilerini de

gözönüne alacaklard r30.

Kendilerini dünyaya açan ve küreselle menin sundu u f rsatlara haz rlanmak

için reformlar yapan ülkeler zamanla bu durumun faydas  görürler. Ekonomik

büyüme ve hayat standartlar  aç ndan ekonomik ba ar , dünyaya kapal  olan

ekonomilerin ba armas  çok güçtür. Di er taraftan, küreselle menin sundu u f rsatlara

ekonomilerini açarak bundan faydalanan pek çok ülke vard r. Küreselle me, yeni

potansiyel f rsatlar yaratarak ülkelerin faaliyet alanlar  geni letir, verimli kaynaklarla

yap lan üretim ç kt lar n de erini ve i gücünün verimlili ini artt r. Küreselle me,

ülkelerin yeni teknolojiler, yeni yönetim veya organizasyonel araçlar  elde etmelerine

yard mc  olur. Ayr ca, sermaye birikimi için gerekli olan tasarruflar  yerel olarak elde

etmenin önündeki kat  engelleri y karak yabanc  sermayeyinin elde edili ini

kolayla r. Küresel çevrede d  rekabet yerel firmalar  ve üreticileri daha verimli

olmaya zorlar31.

30 Jeffrey Owens, "Taxation In A Global Environment", The OECD Observer, Say . 230, (January 2002), s. 15.
31 Vito Tanzi, "Globalization and The Need For Fiscal Reform In Developing Countries", October 2004, Inter-
American Development Bank, Institute For The Integration of Latin America and The Caribbean, Occasional Paper
No. SITI-06, s. 2. http://www.iadb.org/INTAL/aplicaciones/uploads/publicaciones/ i_IECI_OP_06_Tanzi.pdf (01
Haziran 2009).

http://www.iadb.org/INTAL/aplicaciones/uploads/publicaciones/
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Küreselle menin olumlu etkileri oldu u kadar olumsuz etkileri de

bulunmaktad r32. Bir ülke, esnek ve effaf kurallar, iyi haz rlanm  serbest ekonomi

politikas  ile birlikte kürelle menin getirdiklerinden çokça faydalanabilir. Bu tür

düzenlemeler yap lmaz ise küreselle menin, yeni f rsatlar yaratmak bir yana, koruma

duvarlar n arkas ndaki faaliyetler için y  etkileri olacakt r. Yüksek tarifeler veya

kotalarla korunan ekonomilerde küreselle menin y  etkisi; i ini kaybeden i çiler,

mahsulünün fiyat  dü en çiftçi ya da d  rekabete kar  dayanamayarak kapanan veya

iflas eden firmalar üzerinde görülecektir. Küreselle me, ülkeleri, geçmi te oldu undan

daha fazla piyasa kurallar na riayet etmeye zorlamaktad r. Bu kurallar  önemsemeyen

ekonomisi kapal  ülkeler muhtemelen daha fazla bedel ödemek durumunda kalacakt r33.

4.1. Devlet  ve Vergilendirme

Vergilendirmenin tarihi, devletlerin tarihinin ayr lmaz bir parças r. S rlar

belli edilmi  alan içinde ba ms z politik varl k olarak tan mlanan modern devlet, 14. ve

15. yüzy llarda artan sava  harcamalar  kar lamak için yeterli geliri bulunmayan

Ortaça  Avrupa feodalizminin krizinden do mu tur. zleyen y llarda devlet Avrupa’ da

smen hakim politik organizasyon olarak ortaya ç km r, çünkü, vergilendirme

yoluyla feodal yönetimlerden daha etkili olarak kaynaklar  elde etmi tir. K saca,

modern devlet varl  mali aç dan kaynak bulabildi i için devam ettirebildi ve

geli imine devam etti, özellikle serveti ve ticareti vergilendirmeye çok uygun olan

politik bir organizasyon biçimiydi. Ulusal vergilendirme güçlerinin anlaml  olarak

birle mesinin; potansiyel olarak devlet ba ms zl  anlay  üzerinde sadece devletin

varl  aç ndan ve dünya politikas ndaki hakimiyeti aç ndan de il fakat ayn

zamanda vergilendirmenin merkezi bir fonksiyon olarak kalmas ndan ve modern

devletin önceli i olmas  nedeniyle çok geni  etkileri olmu tur. Ortaça ’ n sonlar na

kadar, Avrupa’daki politik otorite (nihayetinde modern devletlerin ortaya ç kt )

rland lm  bir alanda otoritenin ba ms zl na dayanm yordu, daha ziyade, lordlar

ve köleler aras ndaki ki isel feodal ili kiler üzerinde merkezile mi  üst üste gelen çoklu

politik zorunluluklar n bir labirentiydi. O dönemlerde bugünkü anlad z anlamda

32 Tanzi, "Globalization and The Need For Fiscal Reform In Developing Countries", ss. 3-5.
33 Vito  Tanzi,  "The  Demise  of  The  Nation  State?",  August  1998,  IMF  Working  Paper  No:  WP/98/120,  s.  15.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp98120.pdf (01 Haziran 2009).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp98120.pdf
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vergiler mevcut de ildi; bunun yerine feodal yöneticilerin kendi ki isel varl klar ndan

kiralar, ücretler gibi elde ettikleriyle geçinmeleri beklenirdi. Fakat, silah

teknolojisindeki geli meler  ve daha büyük ordu ihtiyac  nedeniyle artan sava

maliyetleri; feodal yöneticilerin gelir kaynaklar , yetersiz hale getirmi tir. Ortaça ’ n

sonlar na do ru krallar, artan rutin harcamalar  ödeyebilmek için düzenli bir gelir

kayna  olarak eyaletleri kulland lar. Eyalet vergi sistemleri, yar  zamanl  çal an

bürokratlar taraf ndan idare edilmekteydi. Eyaletlerin kendi ba na vergi toplama ve

ödeme üzerinde srarla durmu  olmalar , eyelet vergi sistemini çok geli tirmi tir. 16.

yüzy n ikinci k sm na kadar bu sistemler çok etkili ve ayr  bir güç oldular. Avrupa’ da

krallar n, bu vergilendirme kurumlar  kontrol alt na almak için eyaletlerle yapt

sava lar  krallar kazanm r. Politik otoritenin merkezile mesi, ortaya ç kan modern

devletlerin s rlar  içinde daha kapsaml  ve daha fazla koordine edilmi

vergilendirmeye neden olmu tur, bunun sonucunda, daha fazla kayna  kullanmas na

neden olan daha geli mi  askeri, finansal ve idari araçlar , merkezi otoritelere

sa lam r34.

Bu dönemde servet ve ticaret yeterince hareketsizdi ve günümüzün modern

devletleri gibi o dönemin politik otoritesi de belirli bir alana ba yd . Bu alanda

vergilendirme için gereken yapt m gücüyle desteklenmi  idari araçlar

kullanmaktayd . Bunun sonucu olarak bölgesel devlet k smen hakim politik model

olarak ortaya ç kt , zira bu dönemde gelir elde ediyordu. Belirli bir bölgeyle s rl  olma

mant , ticaret ve servetin kaynakland  bölgeyi vergilendirme talebiyle uyumluydu

ve sonuç olarak devlet vergi toplamada çok ba ar yd .

Modern vergi sistemleri, büyük ölçüde Büyük Depresyon ve 2. Dünya Sava

ras nda ortaya ç kan ticaret üzerindeki ana s rlamalar, s rl  sermaye hareketleri, az

miktardaki s r ötesi yat mlar, az miktardaki uluslararas  i gücü hareketi ve bireylerce

hemen hemen hiç s r ötesi al veri in yap lmad  1930-1960 aras ndaki dönemde

geli ti. Bu dönemde, devletler son y llarda oldu u gibi sosyal ve ekonomik

sorumluluklar  henüz üstlenmemi lerdi. Vergi yükü, genellikle 1960’a kadar

endüstriyel ülkelerin gayrisafi yurtiçi has las n  (GSY H) % 30’ unun alt ndayd .

34  Roland  Paris,  "The  Globalization  of  Taxation?  Electronic  Commerce  and  The  Transformation  of  The  State",
International Studies Quarterly, Cilt. 47, Say . 2, (June 2003), ss. 153-155.
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Ayr ca bu dönemde vergisel anlamda iki önemli geli me ya and ; birincisi, küresel ve

artan oranl  gelir vergisinin ortaya ç  ve kabul edili i; ikincisi, Katma De er

Vergisinin ortaya ç . Ücretler ve maa lar üzerinden kesilen artan sosyal güvenlik

kesintileri ile beraber bu iki geli me, toplanan vergi miktar  artt rd . Endüstriyel

ülkelerde refah devleti nedeniyle artan devlet fonksiyonlar n ihtiyaç duydu u kamu

gelirlerini bu geli meler kar lamay  mümkün k ld 35.

Vergi politikalar , ülkelerin ekonomik ve sosyal i lemleri için geli tirilmi ,

vergilendirmenin ekli ve seviyesi, kamunun mal ve hizmet ihtiyaçlar na dayan larak

olu turulmu tu. Ayr ca ülkelerin vergi sistemlerinin kar kl  etkile imleri, s rl

sermaye hareketlerine göre nispeten önemsiz seviyede kalm r. Yüksek vergi oranlar

uygulama karar  ve yüksek seviyedeki kamu harcamalar  veya dü ük vergiler ve s rl

kamu masraflar , do rudan ve dolayl  vergilerin kar  ve vergi te viklerinin

kullan ; temelde ulusal etkileri olan ve ulusal i lere dayan larak karar al nan konular

olmu tur. Di er ekonomiler üzerinde az ölçüde uluslararas  yay m etkileri var iken, bu

etkiler genellikle s rl  kalm r36.

4.2.  Küreselle me, Kamu Harcamalar  ve Vergilendirme

Küreselle me ile beraber ulusal ekonomilerin d a aç lmas n mali politikalar

üzerinde önemli etkileri vard r. Küreselle en dünyaya kat lmak için ülkelerin çe itli

reformlar yapmas  gerekir. Geli mi  refah devleti nedeniyle geni  bir kamu sektörüne

sahip olan endüstriyel ülkelerde küreselle me, kamu harcamalar n azalt lmas

gerektirir iken, geli mekte olan ülkelerde reformlar  yapmak kamu harcamalar n

art  gerektirir. Ulusal piyasa d a aç ld nda; devlet, d  rekabet nedeniyle

sermayesini veya i ini kaybedenlerin yapt  bask yla kar la acakt r. D a aç lma

süreci h z kazand kça, bu süreçten zarar görenlerin yapaca  bask lar ile zarar

görenlerin talep edece i kamusal yard m bask lar  daha da artacakt r. Bu nedenlerle

kamu harcamalar  muhtemelen artacakt r37.

35 Tanzi, "Fiscal Policy In The Future: Challenges And Opportunities", ss. 1-18.
36 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, Paris, 1998, s. 13.
37 Tanzi, "Globalization and The Need For Fiscal Reform In Developing Countries", ss. 11-13.
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Geleneksel ekonomilerde genellikle korumac k geli mi tir. Küreselle menin,

bu korumac k sistemini y kmas  durumunda; y lan korumac k sisteminin yerine

daha modern ve geli mi  korumac k sisteminin konulmas na yönelik olarak devletler

daha güçlü bask larla kar la acakt r. Özetle, geli mekte olan ülkelerin piyasalar n

a aç lmas ; daha fazla kamu harcamas  yap lmas na ve vergilerin daha fazla

artt lmas na götürecektir. Bununla birlikte, piyasalar  d a açan geli mekte olan

ülkelerin gümrük vergilerinin dü ürülmesi veya kald lmas  nedeniyle gelir kay plar

olacakt r. Vergilerin ekonomik faaliyetler üzerinde bu tür bozucu etkilerinin olmas

nedeniyle vergileri artt rma konusunda geli mekte olan ülkelerin daha dikkatli olmas

gerekmektedir. Küreselle me, devletlerin vergi toplamada ve kendi yerel harcama

önceliklerini belirlemede s rlar  zorlamakta ve devletin ekonomideki rolünü

azaltmaktad r38.

Ticaret ve yat n küreselle mesinin h zlanan süreci esasen ulusal vergi

sistemleri aras ndaki ili kiyi de tirmi tir. Uluslararas  ticaretin ve yat n önündeki

vergi d  engellerin kald lmas  ve bunun sonucunda ulusal ekonomilerin

entegrasyonu; ulusal vergi politikalar n di er ekonomiler üzerindeki potansiyel

etkilerini büyük ölçüde artt rm r. Küreselle me; vergisel te viklerin neden oldu u

bozulmalar  en aza indirerek  oran indirimleri ve vergi matrahlar n geni letilmesi

üzerinde yo unla an vergi reformlar n arkas ndaki itici güçlerden biri olmu tur.

Ayr ca küreselle me, yat mlar için gereken finansal iklimi geli tirmek için en uygun

olan düzenlemeleri yapan bir yakla mla vergi sistemlerini ve kamu harcamalar

devaml  de erlendirerek ülkeleri te vik etmi tir. Küreselle me ve sermayenin artan

hareketlili i; finansal ve sermaye piyasalar n geli imini te vik etmi  ve ülkeleri

sermaye ak mlar  engelleyen vergisel engelleri azaltmaya ve bu geli meleri yans tan

vergi sistemlerini modernle tirmeye sevk etmi tir. Bu reformlar n ço u bu yeni küresel

çevreye vergi sistemlerini uydurma ihtiyac ndan kaynaklanm r39.

38  Paris, ss. 155-158.
39 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, ss. 13-14.
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5.  KÜRESELLE MEN N VERG SEL ETK LER

Küreselle me, vergilendirme üzerinde bask  yapmaya e ilimlidir. Bunun pek

çok nedeni vard r. Küreselle me ve ekonomilerin d a aç lmas  d  ticaret üzerindeki

vergilerin ortadan kald lmas  gerektirir. Bu vergilerin önemli oldu u geli mekte

olan ülkeler için bu gelir kayb  baz  zorluklara neden olabilir ve bu kay p ba ka

vergilerin konulmas na neden olabilir. Vergi rekabeti, ki isel gelir vergileri ve kurumlar

vergisinde marjinal vergi oranlar nda anlaml  bir indirime neden olabilir.  Finansal

sermayenin hareketi, sermaye üzerindeki vergileri azaltmaya ülkeleri zorlamaktad r.

Baz  ülkelerde, finansal sermayeyi dü ük oranda vergileyen çifte vergilemeyi önleme

sisteminin uygulanmas na neden olmu tur40. Küreselle menin, vergi sistemlerinin

bozulmas na neden olan etkileri öyle s ralanabilir : (1) Elektronik ticaret, (2)

Elektronik para ve elektronik ödeme sistemleri, (3) Transfer fiyatlamas , (4) Vergi

cennetleri, (5) Tercihli vergi rejimleri, (6) Offshore finansal merkezler ve offshore

bankac k, (7) Yurd  faaliyetler ve yurtd  al veri , (8) Çifte vergilendirme, (9)

Vergi rekabeti.

5.1.  Elektronik Ticaret

En basit tan yla, elektronik ticaret internet üzerinden mallar n, hizmetlerin

ve bilginin transferinin gerçekle tirildi i ticari i lemlerdir. Elektronik ticaret ekilleri üç

ana gruba ayr labilir: (1) irketler Aras  Elektronik Ticaret (B2B- Business-to-

Business E-Commerce), Sat  fiyatlar  ara rma, sipari  verme, fatura alma,

ödemeler yapma gibi irket içi veya irketler aras nda yap lan en yayg n ticaret eklidir.

(2) irket-Tüketici Aras  Elektronik Ticaret (B2B- Business-to-Consumer E-

Commerce), tüketiciler ile irketler aras nda mallar, hizmetler veya bilginin ticaretidir.

(3) Bilgi Elde Etme (Information Retrieval), devlet daireleri, kütüphaneler, müzeler

veya banka hizmetleri ya da komisyonculuk gibi yerler ile bireyler aras nda

gerçekle tirilen bilgi al veri idir41.

40 Tanzi, "Globalization and The Need For Fiscal Reform In Developing Countries", s. 12.
41 United Nations, "Electronic Commerce, International Trade and Employment: Review of The Issues", 8 April
2002, Paper No. LC/WAS/R.22, ss. 1-29. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/10510/lcwasr22.pdf (10 Haziran
2009).

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/10510/lcwasr22.pdf
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Uzak piyasalar aras nda bilginin elde edilme ve i lenme maliyetlerini

dü ürmesi, geleneksel olarak fiziksel da  gerektiren mal ve hizmetlerin internet

üzerinden göndermeyi mümkün k lmas , özellikli mal ve hizmetlere küresel olarak

eri imi mümkün k lmas  gibi yollarla elektronik ticaret ve internet, ticareti te vik

etmektedir. Elektronik ticaret, daha da geli tikçe ve internetin özelliklerinden daha fazla

yararland kça, ulusal ekonomiler ve endüstrinin yap  üzerinde önemli ve anlaml

etkileri olacakt r. Dünya ticaret pazar nda gittikçe pay  artmakta olan elektronik

ticaretin vergilendirilmesinde yap lan i lemlerin ve i lemlere taraf olanlar n tespit

edilmesinde, i lemlerin belgelendirilmesinde ve hangi vergi idaresi taraf ndan

vergilendirmenin yap laca n belirlenmesinde ulusal vergi idareleri sorunlarla

kar la maktad r42.

Dünyadaki tüm vergisel kurallar, gelirin elde edilmesini fiziksel sabit biri yere

ba lam lard r. Yeni bilgi teknolojileri bu varsay  de tirmektedir. nternet adresleri,

fiziksel sabit bir yere ba lanamayan ilgili yap lard r. Sunucular, yüklerini dengelemek

için web adreslerini s k s k de tirmektedir. Kullan lar, dünyadaki farkl  yerlerde

bulunan sunuculardan herhangi birine kolayl kla ba lanabilmektedir. nternet ortam nda

faaliyette bulunmak için Sunucu üzerinde web sitesi veya web sayfas  gerekmektedir.

Sunucu, istenilen bir ülkeye konulabilir veya ta nabilir, bilgisayarlara yerle tirmek

suretiyle belli aral klarla da yer de tirebilir. Çe itli ülkelerde bulunan sunuculara

“mirror” web siteleri yerle tirmek suretiyle de yap lan i lem istenen web adresine (web

sitesine) yönlendirilebilir. Web sayfalar n belli aral klarla ve otomatik olarak ba ka

ülkelerdeki web sayfalar na transfer olacak ekilde düzenlenmesi de mümkündür.

letmeler sabit bir i yeri olmaks n dünya üzerinde herhangi bir yerde i

yapabilmektedirler. Bütün bunlara ba  olarak, vergi yükünün yüksek oldu u yerlerde

herhangi fiziksel sabit bir yere ba lanamayan elektronik ticaretin vergilendirilmesi çok

zordur veya hiç vergi al nmayan ya da vergi yükü dü ük olan yerlerde elektronik

ticaretin yap ld  tespit etmek mümkün de ildir. Sonuçta, gerçek ki iler veya

kurumlar, co rafi s rlara ba  kalmaks n ve mukim olmaks n faaliyetlerini tüm

dünyada yapabilmekte ve mevcut vergilendirme kurallar  mükellefleri vergilendirmekte

42 Walter Hellerstein ve Francis Shackelford, “Electronic Commerce and The Challenge  For Tax Administration”,
Seminar on Revenue Implications of E-Commerce for Development, Geneva, 22 April 2002, ss. 1-44.
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yetersiz kalmaktad r. Elektronik ticaret yapanlar n gelirlerini vergi d  tutmalar nda

bili im teknolojileri çok geni  imkanlar sunmaktad r43.

nternet ortam nda i yeri tespitinin yap lamamas , i leme konu olan taraflar n

kim oldu unun yani mükellefiyetin bilinememesi, vergiye tabi i lem hakk nda s rl

bilgi edinilmesi ya da hiç bilgi edinilememesi (vergiyi do uran i lemin tespit

edilememesi), vergilendirme yetkisinin hangi devlette olaca n tespit edilememesi,

yap lan faaliyetlerde denetimin çok güç olmas  ya da hiç olmamas , internet ortam nda

 bankac  denilen yerlere faaliyetlerin kayd lmas , sanal ortamda yap lan

lemlerin ülke d nda yap yor olmas  ya da öyle gösterilmesi, sanal ortamda yap lan

lemlerde etkin bir vergi idaresinin ve vergi denetiminin yap lamamas , ödemelerin

elektronik para ile yap lmas , arac lar olmadan sanal ortamda faaliyetlerin yap lmas  ve

benzeri nedenler elektronik ticaretin vergilendirilmesinde kar la lan önemli

sorunlard r. nternet ortam nda yap lan faaliyetin vergilendirilmesinde kar la lan bir

ba ka sorun da elde edilen kazanc n niteli inin tespit edilmesidir. Kazanc n türünün

belirlenmesi, ödemenin yap ld  i lemin mahiyetine ba  bulunmaktad r. Ödeme, bir

mal veya hizmet al  için olabilece i gibi bir gayri maddi hakk n veya varl n

kullan  veya kullan m hakk  için de olabilir. Bu aç dan ödemenin mahiyetinin ortaya

konulmas  gerekir. Yap lan i lem ithalat ise, vergileme hakk  ikamet ülkesine, ticari

veya mesleki faaliyet ise vergileme kaynak ülkesine ait olacakt r44.

5.2. Elektronik Para ve Elektronik Ödeme Sistemleri

Elektronik ticaretin ba ar  ve gelece i, elektronik ödeme sistemlerinin

geli imi ile iç içedir. Elektronik finansal i lemler sistemi; hesap bakiyelerinin transferi,

elektronik çeklerin kullan lmas , güvenilir de er sayaçlar n kullan lmas , jeton bazl

olmas na göre ayr ma tabi tutulabilir. Bunlar n ilk ikisi, fonlar n ödemesi veya transferi

ile ilgili elektronik komünikasyona dayal r. Bunlardan di er son ikisi ise elektronik

para ile ilgilidir. Dört farkl  elektronik ödeme çe idi vard r: Elektronik para, smart kart,

elektronik çekler ve kredi kartlar . Elektronik ticarette elektronik paran n kullan lmas

vergi idareleri için güçlüklere neden olmaktad r. Ticari i lemlerin ve bunlara ba

43 Niyazi Cangir, “Elektronik Ticarette Vergileme”, Türkiye çin Elektronik Ticarete Geçi çin Durum
De erlendirmesi Pilot Uygulama Projesi Ek-2 , Ankara: Tübitak-Bilten ve geme, Mart 1999, s. 113.
44 Cangir, ss. 115-117.
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olarak ödeme yöntemlerindeki çe itlili inin geli imi, ticari i lemlerde nakit ödemelerin

önemini azaltm r. Elektronik paralar, dijital olarak de er biçilmi  jetonlar olarak

tan mlanabilir45. Elektronik ödeme sistemleri kay tl  bir sistem olup olmad klar na göre

ayr labilir. Kay tl  sistemde, elektronik paray  ç karan, k smen veya tamamen

elektronik parayla yap lan i lemleri denetleyerek ç kart r ç kart lmaz ekonomide

dola ma sokulan elektronik paray  alan ki ileri ve i letmeleri tespit edebilir. Bununla

birlikte, kay tl  olmayan sistemde, elektronik para denetim süreci olmaks n ve i lem

yapanlar bilinmeksizin ekonomide dola mda kal r. Kay tl  olmayan sistemde kullan lan

elektronik para, vergi kaç rma ve vergiden kaç nma için çe itli imkanlar sa lamaktad r.

Bu sistemlerin hem avantajlar  hem de dezavantajlar  bulunmaktad r. Elektronik para,

belirli bir dönem için bankaya veya herhangi bir finansal kuruma kayna  belli olmayan

paray  yat rmay  kolayla rm r. Elektronik para, ka t para ekonomisiyle

kar la ld nda vergi kaç rma potansiyeli olmas  nedeniyle ciddi bir tehdittir. Bu

durum, elektronik paran n kullan ld  sistemde vergi kaç rma potansiyelinin kontrol

edilip edilemeyece i ve bu potansiyeli yönetmek için ne yap lmas  gerekti i konular

öne ç karmaktad r. Ka t para sisteminde vergi kaç rmay  önlemek için geli tirilmi

tekniklerin elektronik para sisteminde sonuç vermemesi de mümkündür. Gelirin, çok az

bir maliyetle dü ük vergilenen yerlere kolayl kla elektronik ortamda transferi

mümkündür. Kay tl  olmayan sistemde denetim sürecinin olmay , katma de er

vergisi, sat  vergileri ve gelir vergilerinin tahsili için, özellikle de elektronik mallar n

ve hizmetlerin sat nda, güçlükler yaratmaktad r. Bu durum di er taraftan servet

vergilerinin tahsilini de zorla rmaktad r46.

5.3. Transfer Fiyatlamas

Küreselle meyle birlikte d a aç lan ekonomilerde faaliyette bulunan çokuluslu

irketlerin; dünya pazarlar nda yer almas , çe itli ülkelerdeki pazarlara hakim olmas  ve

bu pazarlarda geçerli yasal ve idari düzenlemelerde farkl klar olmas  nedenleriyle

vergi idareleri gelir kayb na u ramaktad rlar. Transfer fiyatlamas , farkl  vergilendirme

45 Subhajit Basu, Global Perspectives on E-Commerce Taxation Law, 1. Bas m, Burlington: Ashgate Publishing,
2007, s. 3.
46 Vito Tanzi, "Globalization, Technological Developments, and The Work of Fiscal Termities", November 2000,
IMF Working Paper No. WP/00/181, ss. 8-9. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00181.pdf (01 Haziran
2009).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00181.pdf
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kurallar n geçerli oldu u birden fazla yerde faaliyet gösteren irketlerin birbirleriyle

ya da bölümleri, ba  ortakl klar , i tirakleri vb. aras nda yapt klar  mal ve hizmet al m

ve sat , lisans, leasing vb. i lemlerde kullan lan fiyatlamad r47. Transfer fiyat  ise,

irketlerin birbirleriyle ya da bölümleri, ba  ortakl klar , i tirakleri, ve benzerleri

aras nda yapt klar  i lemlerde uygulad klar  fiyatt r48. Birden fazla ülkede faaliyet

gösteren çokuluslu irketler ile yabanc  ülkelerde bulunan ba irketler ya da ba

birimler (bölümleri, ba  ortakl klar , i tirakleri, ve benzerleri) aras nda; performans

denetimi, kur risklerinin asgariye indirilmesi, nakit ak lar n denetlenmesi, enflasyon

riskininin en aza indirilmesi, maliyetlerle gelirlerin gerçek durumlar n

yans labilmesi ve küresel vergi yükünün planlanmas  gibi i lemlerde transfer

fiyatland rmas  kullan lmaktad r. Farkl  vergilendirme sistemlerine ba  olarak

faaliyette bulunan bu tür irketler, vergi oranlar ndaki farkl klar  dikkate alarak

transfer fiyatlar  de tirmek suretiyle vergi planlamas  yapmakta, vergi sonras

karlar  de tirebilmekte ve bunun sonucunda kârlar  vergi oranlar  dü ük ülkelere

transfer edilebilmektedirler49.

5.4. Vergi Cennetleri

Uluslararas  ticaretin ve yat n önündeki engellerin kalkmas  ve bunun

sonucunda ulusal ekonomilerin entegrasyonuyla, küreselle me vergi matrahlar

geni letme ve vergi oranlar  indirme yönünde ülkelerin vergi sistemlerinin

geli iminde itici güç olmu tur. Bu durum, devletlerin büyük miktardaki hareketli

sermayeyi kendi ülkelerine çekmek için f rsatlar yaratm  ve bu do rultuda vergi

reformu yapma ihtiyac  do urmu tur50.

Vergi cennetinin objektif bir tan  yapmak zor olmakla beraber kendilerini

vergi cenneti olarak isimlendirme kriteri bölgelerin veya ülkelerin vergi cenneti oldu u

yönünde iyi bir gösterge olmaktad r51. Vergi cenneti kavram n standart bir tan

47 Robert Feinschreiber, Transfer Pricing Methods, 1. Bas m, New Jersey: John Wiley&Sons, 2004, s. 3.
48 John Smullen, Transfer Pricing For Financial Institutions, 1. Bas m, Cambridge: Woodhead Publishing Ltd.,
2001, s. 3.
49 Wagdy Moustafa Abdallah, International Transfer Pricing Policies,  1.  Bas m,  Connecticut:  Greenwood  Press
Quorum Books, 1989, s. 21.
50 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, s. 20.
51 OECD, International Tax Avoidance and Evasion: Four Related Studies, Paris, 1987, s. 22.



27

bulunmamaktad r52. Genellikle, yabanc  yat mc lar için uygun vergi rejimleri sunan

ülkeler ve bölgeler için kullan lmaktad r. Vergi cennetleri genellikle küresel finansal

yap ya dayan rlar ve kolayla lm  sermaye ak  ile geli mi  finansal piyasa

likiditesine sahiptirler. Finansal sermayeyi di er ülkelerden çekecek vergisel ve vergi

 faydalar sa lamaktad rlar. Vergi cennetlerinde dü ük vergilerin uygulanmas  ve

finansal güvenli in varl ; yat mc lar  cezbetmektedir. Vergi cennetlerinin üç amac

vard r53 : (1) pasif yat mlar n tutuldu u bir yer temin ederler, (2) ka t üzerindeki

kârlar n kaydedildi i bir yer sa larlar, (3) vergi mükelleflerinin i lemlerini -özellikle

banka hesaplar nda gizlili i sa layarak – kolayla rlar. Bütün bunlar, hem kurumsal

ve hem de ki isel gelir vergilerinde kaç rma ve kaç nmay  kolayla rd ndan di er

ülkelerin vergi sistemlerine zarar verirler.

Vergi cenneti, hiç vergi uygulanmayan veya çok dü ük vergi uygulanan ülke

olarakda tan mlanabilir54. Klasik anlamda vergi cenneti verginin olmad  ya da dü ük

vergileme yap ld  ülkedir ve yüksek vergi uygulayan ülkelerde vergiden kaç nma için

kullan lmaktad r55. Bir ba ka tan ma göre; vergi cenneti, yabanc  yat mc lara vergiden

kaç nma ve hatta vergi kaç rmay  mümkün k lan, hiç verginin olmad  ya da az vergi

yükünün oldu u, son derece kat  gizlilik kurallar  uygulayan bankalar n bulundu u,

genellikle s cak iklime ve kumlu sahillere sahip olan ülke veya bölgedir56. Bir di er

tan ma göre; dü ük vergilendiren veya hiç vergilendirmeyen ve yabanc  yat m veya

mali i lemleri cezbetmek için uygun vergi yap na sahip olan bir ülkedir57. Benzer bir

tan ma göre; vergi cenneti, yabanc  ki ilere ve i letmelere dü ük vergilemenin yap ld

ya da vergilemenin olmad  bir ortam  sunan ülkedir58. Bir ba ka aç dan; vergi

52 Dhammika Dharmapala, “What Problems And Opportunities Are Created By Tax Havens ?”, Oxford Review of
Economic Policy, Cilt. 24, Say . 4(A ustos 2008), s. 663.
53 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, ss. 21-23.
54 Internal Revenue Service, “Tax Haven”, Glossary of Offshore Terms, (t.y.), http://www.irs.gov/businesses/small/
article/0,,id=106572,00.html (01 Eylül 2009).
55 OECD, “Tax Haven”, Glossary of Tax Terms, (t.y.), http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34897_
33933853_1_1_1_1,00.html, (23 Eylül 2009).
56 Matthew Bishop, Essential Economics, 1. Bas m, London: The Economist Newspaper, 2005, s. 258.
57 The Dictionary of International Business Terms, “Tax Haven”, Chicago: The Glenlake Publishing Company
Ltd, 1998, s. 279.
58 John Downes ve Jordan Elliot Goodman, Barron's Finance & Investment Handbook,  5.  Bas m,  New  York:
Barron's Educational Series Inc., 1998, s. 643.

http://www.irs.gov/businesses/small/
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cennetleri, yat mlar n kayna  olan yerlerdeki veya yat mlar n yap laca  ülkelerdeki

kurum gelirleri üzerine dü ük vergi yükleyen yerlerdir59.

OECD raporuna göre; bir ülke ya da bölgenin vergi cenneti oldu unu

belirleyen dört önemli faktör bulunmaktad r60: (1) Vergi al nmamas  veya dü ük

vergilendirme yap lmas , (2) di er ülkelerin vergi idareleriyle etkin bilgi de iminin

yap lmamas , (3) yasaman n i lemlerinde ve yasal ve idari hükümlerde effafl ktan

yoksunluk, (4) gerçek bir faaliyetin bulunmamas .

5.5. Tercihli Vergi Rejimleri

Küreselle me, finansman arac  olarak vergiye uluslararas  bir nitelik katm r.

Bu süreçte bir devletin uygulad  vergi politikalar  di er ülkelerin vergi gelirlerini

etkilemektedir. Küreselle meyle ortaya ç kan uluslararas  ticaret ve yat m

hareketlerindeki art lar, devletlerin bunlar  kendi alanlar na çekerek vergi matrahlar

geni letmeleri çabalar  sonucunda tüm dünyada rekabete giri erek vergi oranlar nda

indirim yapma bask na neden olmu tur. Dünya üzerinde hareket etme yetene i yüksek

vergilendirilebilir sermayenin; hiç verginin olmad  veya dü ük vergilendirmenin

yap ld  en uygun yerlere gitmesi, bu indirimi sa layan ülkede vergi gelirlerinde art a

sebep olurken, di er ülkelerin vergi tabanlar  daraltarak vergi gelirlerini olumsuz

etkilemi tir. Dünyadaki devletler aras ndaki bu rekabet, yüksek hareket yetene ine

sahip sermayeyi çeken tercihli vergi rejimi uygulamalar  ortaya ç karm r. Bu

rejimler genellikle pasif yat mlar veya ka t üzerindeki kârlar için uygun bir yer temin

ederler ve ço u durumda, özellikle s r ötesi sermaye ak kanl  kolayla ran bir

kanal olarak faaliyet gösterirler. Tercihli rejimler; devletlerin genel vergi kanunlar  veya

idari uygulamalar  aras nda yer almaktad r ve yasamayla ya genel vergi sisteminin

nda tutulmakta ya da vergi d  b rak larak uygulanmaktad r. Özellikle irket

gelirlerini ve pasif yat mlar  hedefleyen tercihli vergi rejimleri çok ba ar

olmaktad r61.

59 David W. Conklin ve Darroch A. Robertson, “Tax Havens: Investment Distortions and Policy Options”, Canadian
Public Policy, Cilt. 25, Say . 3(1999), s. 334.
60 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, ss. 21-23.
61 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, ss. 25-26.
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Tercihli vergi rejimlerinin iki te vik edici fonksiyonu vard r: Dü ük vergi

avantaj  ve erteleme avantaj . Tercihli vergi rejimlerinin amac , vergi yüklerini azaltmak

oldu undan dü ük vergileme avantaj  apaç k bellidir. Yaln zca dü ük vergilendirme

hükümlerinin yer ald  vergi sistemlerinde elde edilen gelirlere uygulanacak vergi

erteleme, yat mc lar için çok de erli oldu undan erteleme avantaj  dü ük vergi

avantaj na dayanmaktad r. Erteleme avantaj nda mükellefler, dü ük vergileme

hükümlerinin uyguland  yerlerdeki irketlerden gelir elde edebilirler ve böylece as l

bulunduklar  ülkelerdeki vergileri ödemeyi, bu gelirlerini kar da  yoluyla kendi

ülkelerindeki ortaklara aktarana kadar erteleyebilirler. Bu erteleme dönemi, ba

bulunulan ülkedeki vergiler dü ünceye kadar uzayabilir62.

OECD’nin Raporunda zararl  olan tercihli vergi rejimlerinin tespitinde dört

temel faktör belirlenmi tir63 : (1) Efektif vergi oran n s r ya da çok dü ük olmas , (2)

Vergisel te viklerden sadece yabanc  yat mc lar n yararlanaca  özel (ring - fencing)

bölgelerin bulunmas , (3) Uygulanan rejimin effaf olmamas , (4) Rejimin Uyguland

ülkenin di er ülkelerle bilgi payla  yapmamas .

Ayn  raporda dört temel faktörün yan nda tercihli vergi rejiminin zararl

oldu unun tespitinde ba ka faktörler de belirlenmi tir64 :(1) Vergi taban n suni olarak

tan mlanmas , (2) Uluslararas  transfer fiyatlamas  ilkelerine uyulmamas , (3) Yabanc

ülke kaynakl  gelirlerin vergi d  b rak lmas , (4) Vergi oran  veya vergi taban n

pazarl a aç k olmas , (5) Gizlilik kurallar n varl , (6) Geni  bir vergi anla malar

na girilmesi, (7) En az vergilendirmeyi sa layan rejimlerin varl , (8) Vergilerin

belirleyici oldu u i lemlerin veya düzenlemelerin te vik edilmesi.

5.6. Offshore Finansal Merkezler ve Offshore Bankac k

Küreselle me sürecinde uygulanan liberal ekonomik politikalar, ekonomilerin

a aç lmas , uluslararas  ticaretin, yat n ve sermayenin önündeki engellerin

kalkmas , bili im teknolojisindeki geli meler ve ilerlemeler; uluslararas  sermaye

hareketlerini ve dolay yla do rudan ve portföy yat mlar  artt rm  ve sermaye ve

62 J. Clifton Fleming Jr., Robert J. Peroni ve  Stephen E. Shay, “Fairness in International Taxation: The Ability-to-
Pay Case for Taxing Worldwide Income”, Florida Tax Review, Cilt. 5, Say . 4, (2001), s. 339.
63 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, ss. 26-30.
64 OECD, Harmful Tax Competition; An Emerging Global Issue, ss. 30-35.
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para piyasalar  küreselle tirerek entegre etmi tir. Finansman s nt  çeken ülkelerin

hareketlilik kabiliyeti çok yüksek olan yabanc  sermayeyi kendi alanlar na çekmek için

rekabet etmeleri, yabanc  sermayeye vergisel yüklerin azalt lmas  da içeren çe itli

ayr cal klar n tan nmas  da beraberinde getirmi tir65. Di er taraftan, bu süreçte

finansal piyasalar n yeni teknolojik araçlarla modernle mesi ve bütünle mesi

sonucunda çe itleri artan finansal ürünler, kati gizlilik ilkelerini uygulayan offshore

finansal merkezlerde ve bu merkezlerdeki offshore bankalarda konumlanm r.

Çe itlenen karma k finansal ürünlerin geni leyen ve yay lan kullan , çe itli vergi

uygulamalar ndaki belirsizlikler ve tutars zl klardan dolay  vergi kaç rmaya ve vergiden

kaç nmaya neden olmaktad r. Ayr ca, sadece bir ülkede kullan lan finansal ürünün

do as  di er ülkeler anlayamamaktad rlar66.

 bankac , offshore finans merkezlerinde bulunmayanlara bu

merkezlerde bulunan bankalar taraf ndan fonlar n s r ötesi kullan  hizmeti ile

bankac k hizmeti verilmesidir. K  bankac , genellikle bankan n offshore

ubesinin veya bir yan kurulu unun yerald  offshore kurulu lar yla yap lmaktad r.

Genellikle offshore bankalar üç tür i lem yapmaktad rlar: Euro cinsinden mevduat,

kredi ve fon i lemleri, euro tahvil i lemleri ile risk yönetimi ve spekülatif amaçl  olarak

borsa d  menkul de erler ticareti. Offshore bankac k i lemlerinin ço u, para

yat ranlar ve bankalar aras ndaki, bankalarla nihai ödünç verenler aras ndaki ve

bankalarla bankalararas  piyasa aras ndaki i lemleri kapsayan euro para piyasas

lemleridir67.

Offshore finans merkezleri ise, normalde kara(onshore) bankac n

üstlendi i yükümlülüklerden muaf tutulan k (offshore) bankalar n bulundu u

yerlerdir68. Bu yerler, kendi ülke ekonomilerinin finansman  ve boyutlar  yetersiz kalan

ve bu merkezler d nda bulunanlara finans hizmetlerin verildi i ülkeler veya ülke içi

65 Tanzi, "Globalization, Technological Developments, and The Work of Fiscal Termities", s. 12.
66 Julian S. Alworth, “Taxation and Integrated Financial Markets: The Challenges of Derivatives and Other Financial
Innovations”, International Tax and Public Finance, Cilt. 5, Say . 4, (November 2004), ss. 534.
67 Luca Errico ve Alberto Musalem, “Offshore Banking: An Analysis of Micro- and Macro-Prudential Issues”,
January 1999, IMF Working Paper Series No: WP/99/5, s. 5. http://ssrn.com/abstract=880532 (17 Eylül 2009).
68 Errico ve Musalem, s. 6.

http://ssrn.com/abstract
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bölgeler olarakda tan mlanabilir69.  Uluslararas  sermaye piyasalar na eri im, ihtiyaç

duyulan yabanc  teknik uzmanl k ve bilgileri cezbetme, ülke içi kurulu lar  koruyarak

ülkedeki finansal sisteme rekabeti sokma, gelir üretici faaliyetlerden faydalanma ve

yeni i  alanlar n yarat lmas  gibi sebeplerle ülkeler offshore finans merkezi

kurabilmektedirler70. Kimi durumda devletlerin bizzat kendileri offshore finans merkezi

olmakla beraber baz  durumlarda da offshore finans merkezleri ülke s rlar  içinde

kurulan yerlerdir. Finansal kurumlar  ve yat mc lar  offshore finans merkezlerine

çeken faktörler öyle s ralanabilir: (1) aç k vergilendirmeyi dü üren ve net kâr marj

artt ran çok uygun mali rejimler, (2) kapal  vergilendirmeyi dü üren ve net kâr marj

artt ran çok uygun düzenleyici yap lar, (3) en az formaliteleri gerektiren irket

kurulu lar , (4) temsilcilik ili kilerinin bütünlü ünü koruyan yeterli yasal yap lar, (5)

offshore finans merkezlerine yak nl k, (6) offshore finans merkezlerinin ünü ve (7)

kambiyo kontrollerinin bulunmamas . Vergi kaç rma ve vergiden kaç nma imkan

vermesi, i lemleri yapanlar n kimliklerini saklamas  ve kara para aklamaya neden olan

banka i lemlerinde gizlilik sa lamas ; offshore finans merkezlerinin kötüye

kullan lmas na neden olmaktad r.

Offshore irketler kurman n pek çok vergisel avantajlar  vard r. Bireyler,

irketler veya bankalar, kambiyo i lemleri yapmak veya finans ihtiyaçlar  gidermek

için offshore bankalar kurmaktad rlar. Offshore banka kurman n avantajlar , sermaye

gerektirmemesi, irket kurma formalitelerinin olmamas , elde edilen kurum

kazançlar na, kâr paylar na, faiz gelirlerine vergi uygulanmamas , kambiyo

kontrollerinin olmamas , denetim ve raporlama gereksinimlerinin az olmas r. Ço u

Offshore finans merkezlerinde, uluslararas  banka kurman n maliyetleri çok dü üktür ve

bütün vergilerden muaft r. Uygun vergisel çevrede finansal faaliyetler üzerinden az

vergi ödeme amac yla offshore finans merkezlerinde irket kurmak tercih

edilmektedir71. Di er taraftan, vergileri en aza indirmek, riskleri yönetmek, reserv ve

sermaye gereksinimlerini azaltmak için karasal(onshore) sigorta irketleri de k

69 Ahmed Zorome, “Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition”, April 2007,
IMF Working Paper Series No: WP/07/87, ss. 1-10. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf (17
Eylül 2009).
70 Errico ve Musalem, s. 6-20.
71 Ester C. Suss, Oral H. Williams ve Chandima Mendis, “Caribbean Offshore Financial Centers: Past, Present, and
Possibilities For The Future”, May 2002, IMF Working Paper Series No: WP/02/88, s. 4. http://www.imf.org/
external/pubs/ft/wp/2002/wp0288.pdf (17 Eylül 2009).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf
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(offshore) irketler kurmaktad rlar72. Çokuluslu irketler, transfer fiyatlamas  yoluyla

vergilerini azaltmak için i lemlerini offshore finans merkezlerinden geçirmektedirler.

Bireyler, offshore finans merkezlerinde sahip olduklar  tröstler ve kurumlar yoluyla

uygun vergi rejimlerinden ve vergi anla malar ndan faydalanabilmektedir. Offshore

finans merkezlerinde ve offshore bankalarda kat  gizlilik ilkelerine uyulmas ndan

dolay , uyu turcu ticareti, insan ticareti, silah ticareti ve benzeri yasad  faaliyetler

sonucu elde edilen kara paran n aklanmas  sa lanmaktad r. Yine kat  gizlilik kurallar na

uyulmas  nedeniyle bireyler elde ettikleri gelirlerini ve mal varl klar  gizleyerek vergi

kaç rmaktad rlar.

5.7. Yurt D  Faaliyetler ve Yurtd  Al veri

Küreselle me sürecinde artan teknolojik imkanlar ve bili im teknolojisindeki

geli meler ile ula m ve ileti im maliyetlerindeki ciddi dü ler; insanlar n seyahat

etmelerini  kolayla rken  di er  taraftan  s r  ötesi  ticaret  ve  sermayenin  önündeki

engellerin kalkmas  ve geli en teknoloji, s r ötesi üretim faktörleri ak mlar  da

zland rm r. Özellikle, i gücünün uluslararas  serbest dola  sonucunda i gücü

piyasalar  entegre olmu tur73.

Yurt d nda yüksek gelir elde edilmesi ve seyahat maliyetlerinin dü mesi

sonucu bireylerin yurt d na seyahat yapabilmelerine ve vergi yükü dü ük bulunan

yerlerden yükte hafif de erde pahall  materyalleri al veri  yapabilmelerine imkan

vermektedir74. Özellikle baz  ülkelerin gelirlerini artt rmak amac yla vergi yüklerini

dü ürme yönünde rekabet etmesine sebep olmaktad r. Özellikle küçük ülkeler yabanc

tüketicileri çekebilmek için lüks mallar üzerindeki vergi yükünü azaltma yoluna

gitmektedir. Yurt d nda faaliyette bulunan yüksek vas fl  i gücü taraf ndan elde edilen

gelirlerin gizlenmesi, hatta hiç kay tlarda gösterilmemesi ve tekrardan yat ma

dönü türülmesi mümkün olup vergi idareleri aras nda bilgi de iminin bulunmamas

vergi kayb n tespitini engellemektedir.

72 Financial Stability Forum, Report of the Working Group on Offshore Centres, Basel, April 2000, s. 11.
73 IMF, World Economic Outlook 2007, Washington, 2007, ss. 161-180.
74 Tanzi, "Globalization, Technological Developments, and The Work of Fiscal Termities", s. 14.
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5.8. Çifte Vergilendirme

Ekonomilerin liberalle mesi, uluslararas  ticaret hacminin geni lemesi,

do rudan yabanc  yat mlar n büyük ölçüde artmas , bilgi ve teknolojinin uluslar aras

kullan n yayg nla mas  ile beraber çok uluslu irketler, küreselle me sürecinin

merkezinde as l itici güç olarak yer alm r75. Dünyaya yay lm  i tirakleri ve stratejik

ortakl klar yla ülkeleri karma k ili kiler a nda birbirine ba layan çok uluslu irketler,

küreselle menin ba  temsilcisidir76. Teknolojik inovasyonlar n te viki, tarife ve tarife

 engellerin azalt lmas  ve ülkelerin finansal sistemlerinin liberalle tirilmesi

yollar yla; ulus devletler, çok uluslu irketlerin küreselle menin ana temsilcisi olmas na

katk da bulunmu tur. Ulus ötesi piyasalarda ve toplumlarda faaliyetlerini entegre etmek

için ülke ekonomilerinin d a aç lmas ndan faydalanan çok uluslu irketler

küreselle menin arkas ndaki ana kuvvet olmu tur. Çok uluslu irketlerin küreselle meyi

kolayla ran üç fonksiyonu vard r77: Piyasa yap  olmas , yat m yoluyla dünya

ekonomisiyle bütünle mesi ve de imin ana aktörü olmas . Çok uluslu irketler; ayn

idare taraf ndan kontrol edilen, ortak amaçlar  bulunan ve ayn  kaynaklar  payla an

farkl  ülkelerde kurulmu  i tiraklerden olu an entegre irketler grubudur78. Çok uluslu

irketlerin küresel faaliyetlerinin vergilendirilmesinde üç sorunla kar la lmaktad r:

(1)Çok uluslu irketlerin gelirlerini hangi devletin vergilendirece i, (2)Ortak

kaynaklardan elde edilen gelirlerin ve yap lan giderlerin hangi devletler aras nda nas l

payla laca , (3)Transfer fiyatlamas . Çok uluslu irketlerin faaliyetleri ulusal

rlar  a arken,  vergilendirme yetkisinin ulus devletin s rlar  içinde kalmas  çifte

vergilemeye neden olmaktad r79. Çok uluslu irketin yerle ti i ülkede uyrukluk ilkesine

göre vergilendirilirken, gelirini elde etti i ülkede kaynak ilkesine göre

vergilendirilmesiyle çifte vergileme yap lmaktad r. Bu durumu önlemek için ülkeler

aralar nda çifte vergilendirme anla mas  yapmaktad rlar. Çifte vergilendirme; ayn

75 UNCTAD, World Investment Report 1999, New York, 1999, ss. 1-4.
76 Lorraine Eden ve Stefanie Lenway, “Introduction to The Symposium Multinationals: The Janus Face of
Globalization”, Journal of International Business Studies, Cilt. 32, Say . 3, (Third Quarter 2001), s. 383.
77 Lorraine Eden, “Foreign Direct Investment in Canada: Charting a New Policy Direction”, Canadian Foreign
Policy,  Cilt.2, Say . 3, (1995), s. 60.
78 Lorraine Eden, “Taxes, Transfer Pricing, and The Multinational Enterprise”, Alan Rugman ve Thomas Brewer
(Ed.), International Taxation, Transfer Pricing and the Multinational Enterprise, içinde (594-596), London:
Oxford University Press, 2001, s. 595.
79 Thomas Rixen, “The Institutional Design of International Double Taxation Avoidance”, 2008, MPRA Paper No.
8322, ss. 1-5. http://www.mpra.ub.uni-muenchen.de/8322/ (10 Eylül 2009).

http://www.mpra.ub.uni-muenchen.de/8322/
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vergilendirme döneminde, ayn  mükellefin birden fazla devlet taraf ndan ayn  vergi

konusu üzerinden vergi al nmas r80. Genellikle, gelirlerini art rmak amac yla çok

uluslu irketlerin geni  vergi matrah ; geli mi  ülkeler uyrukluk ilkesine göre

vergilendirirken, geli mekte olan ülkeler ise kaynak ilkesine göre vergilendirmeyi tercih

etmektedirler.

Di er taraftan; küreselle meyle birlikte geni  ölçüde geli en ve h zla ortaya

kan teknolojiler, öncekine göre daha kolay, daha h zl  ve daha fazla ula labilir s r

ötesi i lemlerde keskin bir art la tüketicilerin ve i letmelerin i lemlerini artan ekilde

uluslararas  niteli e kavu turmu tur81. Bu süreçte a  teknolojisindeki h zl  geli meler ve

azalan i lem maliyetleri elektronik ticareti patlama noktas na getirmi tir. nternet,

dünyan n herhangi bir yerinde sanal ortamda bir tüketicinin al  veri  yapmas

kolayla rm r. Bu durum, s r ötesi yap lan elektronik ticaretin vergi idaresi

taraf ndan vergilendirilmesini güçle tirmi  ve devletlerin vergi gelirlerinde erozyona

sebep olmu tur. Ço u devletler; kendi mukimlerinin yurt içi ve yurt d  gelirlerini

uyrukluk ilkesine göre ve mukim olmayanlar n ise ülke s rlar  içinde elde ettikleri

gelirlerini kaynak ilkesine göre vergilendirir. Böylece; di er ülkede gelir elde eden

mukim ki i, uyrukluk ve kaynak ilkelerine göre çifte vergilendirilmi  olur82.

5.9. Vergi Rekabeti

Üretim faktörlerinin, sermayenin, yüksek vas fl  i gücünün artan hareketlili i,

mükelleflere uluslararas  etkili vergileme farkl klar ndan yararlanmalar na izin

vermi tir83. Tüm dünyada vergi matrahlar ; yat mlar  kendi ülkelerine çekmek için

dü ük vergileme uygulayarak vergi gelirlerinden vazgeçen ülkelere yönelmi lerdir.

Finansal yat mlar için bir kanal görevi gören offshore finans merkezleri ve vergi

cennetleri, önem kazanm  ve bu merkezler; para ve bilginin kolayl kla ve ucuz olarak

hareket etmesini sa layan dijital bilginin ak  ve baz  ülkelerin yapt klar

düzenlemelerle te vik edilmi tir. Derinle en küreselle meyle birlikte ülkelerin

80 OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital –Condensed Version, Paris, 2008, s. 7.
81 Dale  Pinto,  “Taxation  Issues  In  A  World  of  Elecktronic  Commerce”, Journal of Australian Taxation,  Cilt.  2,
Say . 4(A ustos 1999), s. 227.
82 Jenny E. Ligthart, “Consumption Taxation In A Digital World: A Primer”, September 2004, CentER Working
Paper No: 2004-102. ss. 1-3.
83 Flavio Machado Galvao Pereira, “Globalization and Tax Systems – Brazilian Experience”, Fall 2003, Paper No. 1,
ss. 12. http://www.gwu.edu/~ibi/minerva/Fall2003/Final%20papers/Flavio_Pereira.pdf  (01 Eylül 2009).

http://www.gwu.edu/~ibi/minerva/Fall2003/Final%20papers/Flavio_Pereira.pdf
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entegrasyonu, h zl  teknolojik ve kurumsal geli meler, artan ekilde daha fazla entegre

olan uluslar aras  sermaye piyasalar ; sermayeyi ve yüksek vas fl  i gücü gelirlerini

ülkelerin yüksek seviyede vergilendirme yeteneklerini azaltan veya ülkeleri yüksek

vergilendirmede isteksiz b rakan ko ullar  yaratm , yüksek vergi yükü uygulanmas

zorla rarak vergi yükü da  de tirmi tir84.  Yüksek sermaye hareketlili i ve

uluslararas  vergi rekabeti; yat mc lara sermayelerini, dü ük vergili ya da hiç vergi

bulunmayan yerlere kolayca kayd rmas na izin vermi tir. Sermayenin artan

hareketlili i; ba ms z devletlerin vergi oranlar  dü ürerek hem portföy ve hem de

do rudan yat mlar  kendi alanlar na çekmeyi amaçlayan uluslararas  vergi rekabetiyle

sonuçlanm r. Vergi rekabeti, modern refah devletlerinin gelirlerinin büyük bir

sm  olu turan gelir ve kurumlar vergi oranlar  indirme yönünde etkide

bulunmaktad r. Geli mi  ülkeler vergi yükünü daha hareketli olan sermayeden daha az

hareketli olan i gücüne kayd rarak ve i gücü üzerindeki artan vergilemenin politik ve

ekonomik sorunlara neden oldu unda sosyal güvenlik a  azaltarak bu duruma tepki

vermi lerdir. Böylece; küreselle me ve vergi rekabeti; bir taraftan sosyal sigorta hizmeti

vermek isteyen ülkeleri finansal krize sokarken di er taraftan; ayn  zamanda,

küreselle me sonucunda demografik faktörler ve artan gelir e itsizlikleri, i

güvencesinin olmay  ve gelir de kenli i; sosyal sigorta hizmetlerini çok gerekli hale

getirmektedir. Bu krizler; ülkelere küreselle meyi s rlama bask nda bulunacakt r ki,

bu da dünya refah n azalmas na neden olacakt r. Di er küresel problemlerden farkl

olarak vergi rekabeti çal man n izleyen bölümünde ayr nt  olarak incelenecektir85.

6.  KÜRESELLE ME VE BÖLGESELLE ME

1945 y ndan beri dünya ekonomisinin küreselle mesi önemli ölçüde geli me

göstermi tir. Ticaret, üretim ve finansman n alanlar nda, dünya önceki zamanlara göre

daha fazla birbirine ba lanm  ve bütünle mi tir. Ulusal ekonomi yönetiminin

üzerindeki geçici etkileriyle birlikte finansman piyasalar n küreselle mesi dengeleri

bozmu  ve ulus-devletlerin otonomisini zay flatm r. Küresel piyasan n, ulusal

devletlerin ekonomi politikalar  ile di er politikalar  etkileyebilme gücü vard r. Piyasa

84 Tanzi, "Globalization, Technological Developments, and The Work of Fiscal Termities", ss. 13-14.
85 Reuven S.  Avi Yonah, “Globalization,  Tax Competition,  and The Fiscal  Crisis  of The Welfare State”, Harvard
Law Review, Cilt. 113, Say . 7, (2000), ss. 1575-1577.
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gücü ve çokuluslu irketler gerilim yaratmakta ve yeni ba ms zl k modellerini

ekillendirmektedir. Yabanc  yat mlar ve ihracatlarla artan irket menfaatleri ve di er

taraftan bölgesel düzenlemelerden kaynaklanan bask lar; geleneksel ticaret üzerindeki

engelleri azaltmaya yönlendirmi tir. Bu durum; daha derin entegrasyon ve d  ticaretin

liberalle mesi sürecini uyarm r. Entegrasyon, daha yak n ekonomik ba ms zl

kolayla rmak ve ondan kaynaklanan d sall klar  yönetmek için tasarlanan

politikalar n koordinasyonunu ve ayarlamalar  içeren politik bir süreçtir. Ulus devletler;

küresel bask lara ya boyun e erler ya da dünya ekonomisini entegre eden bölgesel ticari

bloklara kat larak direnmeye çal rlar. Bölgesel ekonomik entegrasyon, küreselle me

sürecindeki önemli faktörlerden biri olarak anla lmal r, çünkü bölgeselle me süreci,

piyasalar n derinle en entegrasyon süreci ve ticari engellerin kalkmas yla e le en

kurumsal ve politik yap  yaratmaktad r. Dahas , dünyadaki ekonomik entegrasyon

süreci ve sermaye birikiminin küreselle mesi; bölgesel çekim kutuplar  etraf ndaki

ulusal ekonomilerin entegrasyonunun bir meselesidir ve ticaretin önündeki engeller

kald ld nda daha yak n i birli i ve daha derin entegrasyonu kolayla rmaktad r.

Bölgesel piyasa entegrasyonu modelleri, aç k uluslararas  politik ekonominin h zl

küreselle mesine do ru bir ad m olarak görülebilir86.

Bölgeselcilik, bir ticari blo un üyeleri d ndakilere kar  ayr mc k olarak

tan mlanabilir. Bölgeselle me ise, devletlerin yard yla bölgesel seviyede entegrasyon

süreci olarak tan mlanmaktad r. Burada bölgeselle me, piyasalar n liberalle mesi ve

do rudan yabanc  yat mlarla ilgili düzenlemeler yapmaya e ilimli bir sürecin hali olarak

görülebilir. Bu bölgesel düzenlemeler, bölgesel ticari rejimleri kuran ve bölgesel seviyede

farkl  ekonomilerin daha derin entegrasyonunu yaratan devlet faaliyetlerinin do rudan bir

sonucu olarak görülebilir87. Bununla birlikte, bölgeselle me, her birinin s r ötesi daha

derin endüstriyel entegrasyon sürecini içerdi i bölge içi ticaret ve yat n geli mesi

anlam na gelmektedir. Bunun nedenleri aç kt r: bögesel düzenlemelerden elde edilecek

kazanç potansiyeli çok önemlidir. lk olarak, iç engelleri bulunmayan bölgesel

piyasalar n olu umu ölçek ekonomisini mümkün k lar. kinci olarak, varolan ulusal

86 Alex E. Fernândez Jilberto ve Andre Mommen, “Globalization Versus Regionalization”, Alex E. Fernândez
Jilberto ve Andre Mommen (Ed.), Regionalization and Globalization in the Modern World Economy -
Perspectives on the Third World and Transitional Economies içinde (1-18), London: Routledge, 1998, s. 1.
87 Jilberto ve Mommen, s. 8.
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piyasalar n birbirine ba lanmas ndan elde edilecek faydad r. Her biri farkl  ulusal

piyasalarda faaliyet gösteren küçük firmalar daha büyük bir piyasada daha fazla

geli ecektir. hracat promosyon stratejilerinin bölgesel koordinasyonu, (finansal

kurumlar, pazarlama firmalar , nakliyeciler, özel teknik hizmetler,… vb.) çe itli

kolayl klar sa larlar. Bölgeselle en ekonomi sürecinde liberilizasyon, ekonomilerin

kaynaklar  ve insanlar  daha ba ar  faaliyetlere sokmaya yard m eden bir güç olarak

görülür. Sonuçta bölgeselle me, devlet politikalar  birle tirerek küreselle menin

etkilerini yumu atan ve ayr ca da ülkelerin ba ms zl k kayb  telafi eden bir güç

olarak ortaya ç kmaktad r 88.

Bölgeselle me süreci, ulusal piyasalarda bölgesel alanlar  yok etmeden bütün

ekonomik engellerin a r a r ortadan kalkmas eklinde 1960’l  y llar n ba lar nda

ba lam r. Bu bölgesel düzenlemelerin ço u serbest ticaret alanlar  kavram  içinde

kalarak iki tarafl  anla malar n veya birliklerin çok tarafl la lmas na dayanm r.

Sebeplerin çoklu u, hala varolan ekonomik entegrasyon kurumlar ile pek çok

anla may  do urmu  olmas na ra men hiçbiri ba ar  olamam r. Çünkü bölgesel

alanlar; küçük ulusal piyasalardan ziyade ithal ikameci endüstrile me için daha uygun

bir yer olarak anla lm r. Bu bölgesel gruplardan az bir k sm , ortaklar  aras ndaki

daha derin ekonomik entegrasyonu veya daha serbest ticareti ilerletmede ba ar

olmu tur. Geli en dünyada bölgesel düzenlemeler, kapitalist merkezli bölgeyle

ekonomik ba lar kurarak ba ml  azaltma olarak görülmü  ve bu nedenle belirli bir

dönem Avrupa Birli i, bölgesel bir ekonomik entegrasyon olarak anla lm r. Avrupa

Birli i’ nin ekonomik entegrasyonunun ay rtedici özelli i, faktör piyasalar n geni

kapsaml  liberalle mesiyle birlikte onun derinli idir. Avrupa Birli i entegrasyon

sürecinin arkas ndaki faktörler, a rl kl  olarak Almanya’ n n politik, ekonomik ve

askeri tarafs zla lmas  ve Sovyet komünizminin engellenmesidir89.

Hem küreselle me ve hem de bölgeselle me bir arada ortaya ç p

geli mi lerdir. Küreselle me ve bölgesel entegrasyon ilk görü te sanki birbiriyle

çat yor gibi görünmesine ra men esasen ayn  paran n iki yüzü gibidirler. Her iki

fenomen tarihsel olarak birbirine paralel ekilde ortaya ç km r. Her iki fenomen de

88 Jilberto ve Mommen, s. 9.
89 Jilberto ve Mommen, ss. 12-13.
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Sovyetler Birli i’ nin çökmesinden sonra “yeni dünya düzeni” ni yaratan küresel

yap sal de iklik sürecinin  unsurlar rlar. Bu fenomenler, devletlerin basitçe seçim

yapmak zorunda olduklar  alternatifler de illerdir. Devletler küreselle meye tepki

olarak bölgelerindeki kom ularla i birli i yapabilme imkanlar  bulmu lard r. Bölgesel

anla malar, devletlerin karar alma ve problem çözme güçlerini desteklemekte ve bir

bölge içinde ticaret ba lad nda; bölge içindeki ticari engelleri azaltmaya zorlamakta

ve ekonomik faydalardan kar elde etmek için ekonomik aktörlere izin vermektedir90.

90 Cordula Janowski, “Globalization, Regional Integration and the EU-Pleadings for a Broader Perspective”, 2006,
Center for European Integration Studies Discussion Paper No. C162-2006, ss. 25-26. http://www.zei.de/download
/zei_dp/dp_ c162Janowski.pdf (01 Nisan 2009).

http://www.zei.de/download
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BÖLÜM 2

VERG  REKABET

1. VERG  REKABET N TANIMI VE KAPSAMI

Son y llarda, ço u ülkede sermaye hareketlerinin liberalizasyonu ile beraber

zamanl  olarak ortaya ç kan dünya ekonomilerinin entegrasyon sürecinin yo unlu u

veya derinli inin, vergi gelirleri ve vergi sistemlerinin yap  üzerinde artan etkileri

görülmektedir. Bu entegrasyon sürecinin arkas nda bir yandan teknolojik, sosyal ve

kültürel geli melerin ülkeler aras ndaki ekonomik ve fiziki uzakl klar  azaltmas

yatarken, di er taraftan da ula m ve ileti imdeki teknolojik geli melerin ula m ve

ileti imin maliyetini çok daha ucuz ve çok daha kolay hale getirmesi yatmaktad r. Bu

geli meler, devlet kontrolünde olmaks n s rlar ötesi yap lan i lemleri ve ili kileri

çokça artt rm r. Küreselle me olarak isimlendirilen bu süreçte; s r ötesi yap lan

ekonomik faaliyetlerin ulusalaras lla lmas , vergilendirilebilir unsurlar  etkilemi  ve

dolay yla devletlerin geleneksel vergi politikalar  ve özellikle de vergi sistemlerini

iyile tirmeme, yeni geli meler do rultusunda de tirme zorunlulu unu getirmi tir. Bu

durum, ülkeler aras nda vergi rekabetini te vik etmi , bir ba ka ifade ile baz  ülkelerin

küreselle me sürecinden faydalanarak vergi yüklerinin bir k sm  di er ülkelere ihraç

etmesine, etkili vergi oranlar na göre k smen vergi tabanlar n hareketlili inin ve

esnekli inin artmas na, vergi idareleri ve politikac lar n vergi sistemi üzerindeki bu

olumsuz geli melerden endi e duymas na neden olmu tur. Küreselle me, sermayenin

dü ük vergilendirildi i veya hiç vergilendirilmedi i yerlere gitmesini çok

kolayla rm r91.

Vergi rekabetiyle ilgili literatürde çok fazla yay n bulunmaktad r. Bu kavram

çok geni  bir ekilde kullan lm  ve çok farkl  süreçleri ifade etmi tir. Ço u

akademisyen bu kavram , “mali d sall klar n” varl  vurgulamak için kullanm r.

Örnek verecek olursak bu görü ; vergi rekabetini, bir ülkedeki mali faaliyetlerin di er

ülkelerde mali d sall klara neden oldu u bir durum  olarak tan mlayan Winner

91 Vito Tanzi, Taxation In An Integrating World, 1. Bas m, Washington: The Brookings Institution, 1995, ss. 6-16.
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taraf ndan benimsenmi tir92. Bu argüman n odak noktas , bir ülkenin vergi politikas n

di er ülkeler üzerinde etkileri bulunan d sall klar yaratt  dü üncesinde yatar. Vergi

rekabeti durumunda, bir ülkedeki daha yüksek vergi yükü devleti, bu yükü di er

devletlere kayd rmaya zorlayacakt r. lgili devletler de, vergi yükü ak n etkisine

kar k vererek tepki de bulunacaklard r. Bu durum, bütün ülkelerde hareketli faktörler

üzerindeki vergi yükünün çok dü ük olmas yla sonuçlanacakt r. Nihayetinde bütün

ülkelerde kamu hizmetleri seviyesi azalacakt r93.

Vergi rekabeti, i birli inin yap lmad  ortamda her bir devletin, federe

devletlerin veya yerel yönetimlerin politik seçimlerinin, di erlerine ait hareketli vergi

matrahlar n da  etkilemesidir. Bu tan m, farkl  seviyedeki kamu idareleri

aras ndaki rekabet (yatay vergi rekabet) yerine kendisini devletler aras ndaki rekabetle

(dikey vergi rekabetiyle) s rland rmaktad r94.

Vergi rekabeti hakk ndaki teorik literatür genellikle hareketli ve hareketsiz

faktörler aras nda ayr m yapmaktad r95. Asher ve Rajan genel olarak, sermayenin

gücünden daha fazla hareketli oldu unu tart maktad rlar96. Hareketli sermayeyi

cezbedebilmek için devletler zorunlu olarak kurumlar vergisi oranlar  dü ürerek

birbirleriyle rekabete girebilmektedirler97. Ayr ca Richard Teather vergi rekabetini

aç kça, sermayeyi ve i letmeleri kendi ülkelerine çekmek için dü ük etkili vergi

oranlar n devletler taraf ndan kullan lmas  olarak tan mlam r98.

Bütün bunlara ra men, azalan kurumlar vergisi oran  fenomenini tan mlayan

di er aç klamalar da vard r. Birincisi, sermayenin vergilendirilmesinde reform yapmaya

devletleri zorlayan ortak entellektüel e ilimin kurumlar vergisinde azal a neden oldu u

92 Winner, s. 669.
93 John Douglas Wilson, “A Theory of Interregional Tax Competition”, Journal of Urban Economics, Vol. 19,
Issue 3(May 1986), s.297.
94 John Douglas Wilson ve David E. Wildasin, “Capital Tax Competition: Bane or Boon”, Journal of Public
Economics, Vol. 88, Issue 6(24-25 May s 2001), s. 1066.
95 Agnès Bénassy-Quéré, Lionel Fontagné ve Amina Lahrèche-Révil, “Tax Competition and Foreign Direct
Investment”, December 2003, CEPII Working Paper No. 2003-17, s. 8.
http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2003/wp03-17.pdf (29 Kas m 2009).
96 Mukul G. Asher ve Ramkishen S. Rajan, “Globalization and Tax systems: Implications for Developing Countries
with  Particular  Reference  to  Southeast  Asia”,  October  1999,  CIES  Discussion  Paper  No.  99/23,  s.  2.
http://www.adelaide.edu.au/cies/papers/9923.pdf (29 Kas m 2009).
97 Michael P. Devereux, Ben Lockwood ve Michela Redoano, “Do Countries Compete Over Corporate Tax Rates?”,
Journal of Public Economics, Vol. 92, Issue 5-6(June 2008), s. 1212.
98 Richard Teather, The Benefits of Tax Competition, 1. Bas m, London: The Institute of Economic Affairs, 2005,
s. 25.

http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2003/wp03-17.pdf
http://www.adelaide.edu.au/cies/papers/9923.pdf
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Devereux taraf ndan ileri sürülmü tür99. Ayr ca; bir ülkedeki seçmenlerin, kendilerini

temsil edenlerin performanslar  de erlendirmede kom u ülkelerde uygulanan

vergilerle, ülkelerinde uygulanan vergileri k yaslad  göreli rekabet durumunda;

ülkelerin vergi politikalar  belirlerken birbirlerini takip etmeleri de mümkündür. Bu

sebeple de iktidarda olmak için politikac lar vergi koyarken birbirlerini takip etme

iliminde olacaklard r100. Bunlar n yan  s ra, Mitchell, vergi oranlar  dü ürmek için

vergi rekabetinin bu küresel harekette anahtar bir rol oynad  ileri sürmü tür101.

Yukar dakilere ek olarak literatürde yer alan di er tan mlamalar da a daki

gibidir :

o letmeleri ülkeye çekmek veya ülke içinde kalmas  sa lamak amac yla vergi

oranlar  dü ürerek veya vergi avantajlar  sa larak ülkeler aras nda yat m için yap lan

rekabet102,

o devletlerin vergisel olarak i birli i yapmad  bir ortamda; dar aç dan, vergi matrah

için yapt klar  rekabet iken, geni  aç dan,  her bir devletin vergi politikas n, di er

devletlerin vergi gelirlerini etkilemesi103,

o Bir ülkenin mali kararlar n di er ülkelerin ekonomik refah  etkiledi i sonucuna

götüren bir süreç104,

o Ekonomik geli meyi sa lamak için, di er devletlerin vergi önlemlerine tepki olarak

bir devletin optimal biçimde vergi politikalar  olu turma süreci105,

99 Devereux, s. 1213.
100 Timothy Besley ve Anne Case, “Incumbent Behavior: Vote Seeking, Tax Setting and Yardstick Competition”,
March 1992, NBER Working Paper No. 4041, ss. 1-2. http://papers.nber.org/papers/w4041.pdf (28 Kas m 2009).
101 Daniel Mitchell, “Tax Competition and Fiscal Reform: Rewarding Pro-Growth Tax Policy”, A Liberal Agenda
for the New Century: A Global Perspective,  Moscow: CATO, 8-9 Nisan 2004, s. 2.
102 Tax Justice Network, Tax Competition, (12 September 2006), http://www.taxjustice.nl/dialogs/download.aspx?
oid=d4609215-c470-4926-a9ef-808ea1df213b (28 Kas m 2009).
103 John Douglas Wilson, “Lecture 1 : Definition of Tax Competition”, Theories of Tax Competition, Munich: CES
Internet Lectures, 8 Haziran 2000, ss. 1-2. http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome (1 Kas m 2009).
104 Alain Steichen, “Tax Competition in Europe or the Taming of Leviathan”, Tax Competition in Europe,
Wolfgang Schön (drl.), Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2003, s. 45.
105 Bernd Genser, “Corporate Income Taxation in The European Union: Current State and Perspectives”, August
2001, Australian National University, Research School of Social Sciences, Centre for Tax System Integrity, Working
Paper No.17, s. 7. http://ctsi.anu.edu.au/publications/WP/17.pdf  (28 Kas m 2009).

http://papers.nber.org/papers/w4041.pdf
http://www.taxjustice.nl/dialogs/download.aspx?
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome
http://ctsi.anu.edu.au/publications/WP/17.pdf
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o Ülke içindeki i letmelerin rekabet gücünü artt rmak veya do rudan yabanc

yat mlar  ülke içine çekmek için vergi yükünü dü ürerek ulusal ekonominin

geli imi106,

o birli i yapmayan, birbirinden ba ms z devletlerin sermaye üzerinden al nan

vergilerle ilgili yapt klar  düzenlemelerin ulusal vergi tabanlar  üzerindeki etkileri107,

o Di er ülkelerin vergi matrahlar  azaltarak bir ülkenin kendi vergi matrah

de tirme imkan 108,

o Bir devletin vergi sisteminin di er bir devletin vergi sistemi ve özellikle vergi

gelirleri üzerindeki etkisi109.

Vergi rekabeti konusunda çok geni  literatür bulunmas na ra men, vergi

rekabeti tan  üzerinde durulmad  ve bu kavram n tan  yapmaya yeterince önem

verilmedi i görülmektedir110. Literatürdeki baz  çal malar yüzeysel kal rken,

baz lar nda indirgemeci yakla m çerçevesinde dar kapsaml  tan mlamalar yap lm  ve

yakla m farkl klar  kavramla rma sorununa neden olmu tur111.

Bu aç klamalar do rultusunda vergi rekabetinin daha kapsaml  tan na

geçmeden önce vergi ve rekabet sözcüklerinin tan mlar  yapmak yerinde olacakt r.

Webster’s New World sözlü ünde; vergi, devletin fonksiyonlar  desteklemek

amac yla ki iler veya varl klar üzerine konulmu  yükümlülük olarak tan mlanm r112.

Daha geni  anlamda  vergi, devletin veya devletten ald  yetkiye dayanan kamu tüzel

ki ilerinin kamu harcamalar  kar lamak, ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek

amac yla devletin egemenlik hakk na dayan larak ç kar lan, kanuna uygun olarak

106 Carlo  Pinto,  “EU  and  OECD  to  Fight  Harmful  Tax  Competition:  Has  the  Right  Path  Been  Undertaken?”,
Intertax, Vol. 26, Issue 12(1998), s. 386.
107 Eckhard Janeba ve Guttorm Schjelderup, “The Future of Globalization: Tax Competititon and Trade
Liberalization”, 22 July 2002, World Bank Working Paper, s. 9. http://www.worldbank.org (28 Kas m 2009).
108 Rosaria Alfano, “Tax Competition in EU Scenario: An Emprical Application”, 2001, German Working Papers in
Law and Economics, Vol. 2001, Article 7, s. 5. http://www.bepress.com/gwp/default/vol2001/iss1/art7 (28 Kas m
2009).
109 Timothy J. Goodspeed, “Tax Competition, Benefit Taxes, And Fiscal Federalism”, National Tax Journal, Vol.
51, No. 3(September 1998), s. 580.
110 Wilson ve Wildasin, s. 1067.
111 Özgür Saraç, Küresel Vergi Rekabeti ve Ulusal Vergi Politikalar ,  1.  Bas m,  Ankara:  Maliye  ve  Hukuk
Yay nlar , 2006, s. 109.
112 Susan Ellis Wild, Webster’s New World, 1. Bas m, Hoboken: Wiley Publishing, 2006, s. 250.

http://www.worldbank.org
http://www.bepress.com/gwp/default/vol2001/iss1/art7
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gerçek ve tüzel ki ilerden cebren, kar ks z, nihai olarak ve do rudan al nan parasal

tutarlard r113.

Rekabet, sosyal hayatta kimin daha iyi oldu unun bilinmedi i durumlarda,

bunu belirleme yoludur. Ekonomik ya amda oldu u gibi, sosyal ya am n di er

bölümlerinde de, rekabet bize belirli bir durumda kimin ba ar  oldu unu gösterirken,

ki iler üzerinde de, en iyi ikinci olandan da ba ar  olmak için daha çok gayret

göstermek gibi bir etki yapar. Ki ilerin, di erlerinden daha ba ar  olmak için tüm

faydal  bilgi ve becerilerinden yararlanmas  da toplumsal bir kazançt r. En iyinin tespiti

usulü olan rekabet, en fazla yeni toplumsal de erin de ortaya ç kmas  sa lar114.

Rekabet, Türk Dil Kurumu’ nun sözlü ünde; ayn  amac  güden ki iler aras ndaki

çeki me, yar ma olarak tan mlanm r.115. ktisadi olarak ise; rekabet, toplam

ekonomik refah  en üst seviyeye ula rmada eldeki kaynaklar n mümkün oldu unca

etkin olarak kullan lmas  sa lamak için piyasa güçlerinin serbestçe faaliyette

bulundu u süreç olarak tan mlanm r116.  Ekonomi biliminde, rekabetin biri al  ve

sat lar n davran lar , di eri de al  ve sat lar n faaliyet gösterdikleri piyasa yap

ile ilgili iki farkl  anlam  vard r. Modern ekonomi teorisinde rekabet ile kastedilen,

mal n fiyat n arz ve talebe göre belirlendi i ve faaliyet gösterenlerin ki iliklerinden

ba z bir piyasa eklidir117. Bir ba ka aç dan; rekabet, ayn  piyasada ya da sektörde

yeterli miktardaki üreticiye tüketici taleplerini kar layacak farkl  yollar bulmas

sa layan süreç olarak tan mlanm r. Rekabet, yar ma sözcü ü ile ayn  görülmesine

ra men, firmalar üzerinde daha fazla etkili olmalar  ve daha dü ük fiyatlarla tüketicilere

çok çe itli mal ve hizmetleri sunmalar  için bask da bulunmaktad r118.

Hareketli üretim faktörlerinin vergilere duyarl  olmas ; vergi politikalar ,

vergi otoriteleri taraf ndan etkin olarak kullan lan araçlar haline getirmi tir119. Hareketli

113 smail Türk, Kamu Maliyesi, 2. Bas m, Ankara: Turhan Kitabevi, 1996, 2. 98.
114 DPT, Rekabet Hukuku ve Politikas  Özel htisas Komisyonu Raporu(Ö K No.432), Ankara, 1994, s. 10.
115 Türk Dil Kurumu, “Rekabet”, (t.y.), http://www.tdk.gov.tr (28 Kas m 2009).
116 Philip E. Areeda ve Herbert Hovenkamp, Antitrust  Law:  An  Analysis  of  Antitrust  Principles  and  Their
Application: Vol. 1, 2. Bas m, New York:Aspen Publishers, 2000, s. 4.
117 DPT, Rekabet Hukuku ve Politikas  Özel htisas Komisyonu Raporu(Ö K No.432), ss. 10-11.
118 Philippine Institute For Development Studies, “Competition: What Is All About ?”, Economic Issue of  The Day,
Vol. II, No. 1(June 2001), s. 1.
119 Trond E. Olsen, “Multinationals and International Tax Competition”, Conferences of Econometric Interest in
2002, Amsterdam: VU University, 25-27 August 2002, s.2. http://www.eea-esem.com/papers/eea-esem/esem2002/
1318/multinatnl-d.pdf (30 Aral k 2009).

http://www.tdk.gov.tr
http://www.eea-esem.com/papers/eea-esem/esem2002/


44

üretim faktörlerini kendi vergileme alanlar na çekmek için vergi yükünü dü üren vergi

otoritelerini aralar nda rekabete sokmu tur120. Bu ortamda vergi rekabeti, hareketli

üretim faktörlerini kendi yetki alanlar na, ba ka deyi le vergileme alanlar na,

çekebilmek için vergi otoritelerinin gerek vergi mevzuat nda ve gerekse vergi

politikalar nda düzenlemeler yapmas na neden olmu tur. Yap lan bu aç klamalara göre,

vergi rekabetinin kapsaml  bir tan öyle yapmak mümkündür: Vergi rekabeti,

ekonomik büyüme veya geli meyi sa lamak için vergi mükellefleri üzerindeki vergi

yükünü dü ürmek yoluyla vergi otoritelerinin aralar nda yapt klar  rekabettir. Bu

tan mlamaya dayanarak vergi rekabetinin amaçlar , taraflar , konusu, yöntemleri,

araçlar  ve rekabet türü aç ndan alt  unsurunun bulundu u söylenebilir. A da bu

unsurlar incelenecektir.

Vergi Rekabeti kavram na yak n anlam ta yan çe itli benzer kavramlar

bulunmas  nedeniyle bu kavramlar n da tan mlanmas  ve farkl klar n ortaya konulmas

gerekmektedir. Benzer kavramlar, vergi arbitraj  ile vergi plânlamas  kavramlar r.

Vergi arbitraj ; kazanç elde etme amac yla vergi sistemleri ya da vergi

oranlar ndaki farkl klardan faydalanarak vergi yükünü dü ürmektir121. Vergi arbitraj

bir çe it vergiden kaç nmad r. Vergiden kaç nma, vergiyi do uran olaya neden

olunmamas  yoluyla vergi yükünün d nda kalma çabalar  ifade etmektedir122. Vergi

mükellefi veya sorumlusu; karma k ve içinden ç lmaz vergi mevzuat ndaki

bo luklar  de erlendirerek vergiyi do uran olay  ortadan kald rmak yoluyla kendisi için

vergi borcunun do umunu engellemi  olmaktad r. Vergi arbitraj  için üç art

gerekmektedir123: (1) vergisel farklar n bulunmas , (2) vergisel farklardan yararlanma

kabiliyetinin bulunmas , (3) yüksek vergili geliri, dü ük vergili gelire dönü türme

kolayl kla yap labilmeli ve dönü türme maliyeti az olmal r. Vergi rekabeti ile vergi

arbitraj  aras ndaki fark, i lemi yapan taraflardad r. Vergi rekabetinde vergi otoriteleri

kendi aralar nda vergi mükelleflerini veya sorumlular  kendi yetki alanlar na çekerek

120 Reuven  S.  Avi-Yonah,  “Globalization,  Tax  Competition  and  The  Fiscal  Crisis  of  The  Welfare  State”,  Spring
2000, Harvard Law School Public Law and Legal Theory Working Paper No. 004, s. 2.
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=208748 (29 Aral k 2009).
121 The Free Dictionary, “Tax Arbitrage”, (t.y.), http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/tax+arbitrage (29
Kas m 2009).
122 Abdurrahman Akdo an, Kamu Maliyesi, 10. Bas m, Ankara: Gazi Kitabevi, 2005,  ss. 163-164.
123 The New Zealand Government, Treasurer and Minister of Revenue, Tax Complience, Wellington, 1998, s. 123.

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=208748
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/tax
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rekabet ederlerken; vergi arbitraj nda taraflar vergi mükellefleri veya vergi sorumlular

olup, vergi otoritelerinin iradesi d nda  gerçekle mekte ve farkl  vergi otoritelerine ait

mevcut vergi mevzuatlar ndaki bo luklar ndan kaynaklanmaktad r.

Vergi plânlamas , vergi mükelleflerinin ve vergi sorumlular n iktisadi ve

mali imkanlar  ile ödemeleri gereken vergi aras ndaki ili kiyi belirlemeleri, yasalara

ayk  olmayan giri im ve uygulamalar yla ödemeleri gereken vergi tutar  asgariye

indirme çabalar r. Vergi mükellefleri veya sorumlular , vergiyi do uran olaya

sebebiyet vermeden ya da en az tutarda vergi ödenmesine yol açacak i lem ve

uygulamalar  yaparak vergi yükünü mümkün oldu u kadar a ya çekmeye

çal maktad r. Vergi rekabeti ile vergi plânlamas  aras ndaki fark, yine i leme konu olan

taraflard r. Vergi rekabetinde vergi otoriteleri vergi mükellef veya sorumlular n

üzerindeki vergi yükünü dü ürmek için aralar nda rekabet ederken, vergi plânlamas nda

vergi mükellefleri veya sorumlular  vergi mevzuat na ayk  olmadan yapt klar

lemlerle ödemeleri gereken vergiyi dü ürmeye çal rlar.

2. VERG  REKABET N UNSURLARI

2.1. Vergi Rekabetinin Amaçlar

Vergi otoriteleri, ekonomik büyüme ve ekonomik geli meyi sa lamak için

vergi rekabetine girmektedirler. Ekonomik geli me, bir ülkenin teknolojik ve sosyal

ilerleme süreciyle ba lant  olarak ülke ekonomisinin yeniden yap lanmas  ve niteliksel

(kalitede) de imi ifade etmektedir. Ekonomik geli menin ana göstergesi, bir ülkenin

ortalama maddi refah ndaki ve ekonomik verimlili indeki art  yans tan ki i ba na

artan GSMH’ d r. Ekonomik büyüme ise, bir ülke ekonomisindeki geni leme veya nicel

(miktarsal) de imi ifade eder. Ekonomik büyüme, GSY H’ da veya GSMH’ da

yüzdelik art  olarak ölçülür. Ekonomik büyüme, ya d sal olarak daha fazla kaynak

kullanarak ya da içsel olarak ayn  kaynaklar  daha etkin kullanarak

gerçekle tirilebilir124. Küreselle me, üretim faktörleri ve ki iler gibi vergilendirilebilir

unsurlara s r ötesi hareketlilik kazand rm  ve vergisel de ikliklere çok duyarl

olmas na neden olmu tur. Hareketlilik kazanan bu vergilendirilebilir unsurlar n vergisel

124 World Bank Group, “Economic Growth and Economic Development”, (t.y.),
http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html (17 Ekim 2009).

http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html
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yüklerin en dü ük oldu u yerlere göç etmesi kolayla r. Vergiler, devletin hem

nitelik, hem de nicelik itibariyle önemli gelir unsurlar ndan biridir. Kamu harcamalar

kar layan ve ekonomik büyüme ve geli me için gerekli olan vergileri toplayabilmek

için vergi otoriteleri, vergilendirilebilir unsurlar  kendi alanlar na çekmeye

çal maktad rlar. Gerek kendi alanlar ndaki ve gerekse di er vergi otoritelerinin

alanlar ndaki vergilendirilebilir unsurlar  kendi alanlar nda tutabilmek için vergiyi

dü ürmek yoluyla vergi rekabeti yapmaktad rlar. Sermaye, dolay yla do rudan

yabanc  yat mlar ve portföy yat mlar , vergi yükü dü ük yere göç ederek buradaki

vergi gelirlerini bir yandan artt rken, di er taraftan ekonomik büyüme ve geli meye

katk da bulunmaktad rlar.

2.2. Vergi Rekabetinin Taraflar

Vergi rekabetinin taraflar , devletler, federe devletler ve yerel yönetimler gibi

vergi otoriteleridir. Vergi otoriteleri, vergilendirme yetkisine sahip kamu kurulu lar r.

Vergi rekabetinde vergi otoriteleri, hem kendi alanlar ndaki vergi mükelleflerini ve hem

de di er vergi otoritelerindeki vergi mükelleflerini kendi alanlar na çekerek, vergi

gelirlerini artt rmaya çal maktad rlar. Vergi otoriteleri, vergiyi dü ürerek vergi

matrahlar  geni letmekte ve dolay yla toplanacak vergiyi artt rmaktad rlar. Bu

nedenle, farkl  ülkeler, hareketli üretim faktörlerine farkl  vergi oranlar  ve farkl  kamu

hizmetleri sunar iken; hareketli üretim faktörleri kendi tercihlerine ve menfaatlerine en

iyi uyan yeri seçmektedir. Vergi otoritelerinin vergi rekabeti yapmalar n iki nedeni

vard r. Bunlardan birincisi, mevcut vergi gelirlerini kaybetmemek için kendi vergileme

alan  içinde bulunan hareketli üretim faktörlerinin kaç  engellemektir. kinci neden,

di er vergi otoritelerinin vergi gelirlerinden pay almak ve bu pay  en yüksek düzeyde

tutmak için di er vergi otoritelerinin vergileme alan ndaki hareketli üretim faktörlerini

kendi vergileme alan  içine çekmektir.

Ülkelerin vergi sistemlerini kendi istekleri ve ihtiyaçlar  do rultusunda kurma

hak ve yetkisi, daha k sa bir ifadeyle vergi egemenli i, yat m ve finansman kararlar

üzerinde sapmalara neden olmaktad r. Vergisel araç olarak kullan lan te vikler ile baz

sektörler veya ürünler; vergi iadesi, muafiyet, istisna ya da indirim gibi kolayl klarla

desteklenmektedir. Üretim faktörlerinin kullan nda ve ekonomide verimlili in
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sa lanabilmesinde, yat mc lar n vergiye göre davranmamas , verginin tarafs z olmas

gerekmektedir. Sa kl  i leyen bir serbest rekabet ortam nda, vergi tarafs z olup

yat mc lar kararlar  verirler iken vergisel hükümleri dikkate almazlar, çünkü böyle

bir ortamda verginin yap lacak yat mlara etkisi yoktur.

2.3. Vergi Rekabetinin Konusu

Vergi rekabetinin konusu “vergi”dir. Vergi rekabetinde, vergi otoriteleri

hareketli üretim faktörleri ve tüketiciler üzerine konulan vergiyi dü ürerek rekabet

etmektedirler. Hareketli üretim faktörleri ve tüketiciler, vergi otoritelerinin

vergilendirilebilir unsurlar , yani vergi matrah  olup vergi gelirlerinin belirleyicisi

durumundad rlar.

Üretim faktörleri; toprak, i gücü, sermaye ve giri imcidir. Toprak, yeryüzünde

miktar  s rl  k t bir kaynakt r. Ancak dünyadaki insanlar n bir k sm  maddi ve manevi

olarak çal abilir i gücünü olu turmaktad r. Sermaye, mal ve hizmet üretiminde

kullan lan fiziksel makina ve ekipmanlard r. Giri imci ise; toprak, i gücü ve sermayeyi

piyasada gördü ü bir f rsat  de erlendirmek üzere uygun ko ullar alt nda biraraya

getirerek mal ve hizmet üreten ki idir. Herkes yönetici olabilir, fakat giri imci olamaz.

Giri imcilik yetene i k t bir faktördür125.

Faktör hareketlili i, vergi otoriteleri aras ndaki vergi rekabetini ba latan etmen

olmu tur. Fakat s r ötesi üretim faktörlerinin hareket kabiliyeti, faktörün türüne göre

de iklik göstermektedir. Üretim faktörlerinin hareketlili i, üretim faktörlerinin gerek

ülke içinde, gerekse s rlar ötesinde hareketlili i anlam na gelmektedir. Bir ba ka

tan mlamayla; üretim faktörlerinin hareketlili i, üretim faktörlerinin tüm dünya

üzerinde co rafi olarak yer de tirmesidir. Ekonomi bilimindeki standart varsay ma

göre, üretim faktörlerinin, ülke içindeki hareketlili i serbestçe ve maliyetsiz olarak

gerçekle tirilebilir iken, ülke d nda ya da s rlar ötesinde faktörler hareketli

125 Stephen L. Slavin, Economics, 2. Bas m, New York: John Wiley& Sons, 1999, s. 34-35.
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de ildirler. Üretim faktörlerinden topra n ya da do an n hareketlilik kabiliyeti çok

dü ük ya da yok olarak kabul edilir126.

Küreselle me, ayr k haldeki ulusal ekonomileri tek bir dünya ekonomisine

dönü türmektedir. Yani artan ticaret ve yat mlar, büyük miktardaki i çi hareketleri ve

zl  teknoloji transferinin bir sonucu olarak ekonomileri entegre etmektedir. Artan

ekonomik entegrasyon,, bireyleri ve i letmeleri daha fazla serbest ve hareketli

yapmaktad r. Küreselle me süreci sonucunda, üretim faktörlerinden sermaye ve vas fl

gücü çok hareketli hale gelmi tir. Eskiden ço u ülkeler yabanc  yat mlar

engellemekte ve ülke içindeki yat mlar n yurt d na ç  s rland rmaktayd lar.

Fakat 1970’li y llardan ba lamak üzere, yabanc  yat mlar konusunda izlenen

politikalarda köklü de iklikler ya and . Günümüzde devletler art k aktif olarak

yabanc  yat mlar  te vik etmektedir. Çünkü yabanc  yat mlar, ekonomik büyümeyi

en üst seviyeye ç karman n en önemli arac  olarak görülmektedir. 1970 ve 1980’li

llarda sermaye kontrollerinin kald lmas , finansal piyasalar n deregülasyonuyla

beraber yabanc  yat mlar patlam r. Ço u geli en ülkeler 1990 y llarda ayn ekilde

hareket etmi lerdir. Yap lan reformlar, kambiyo i lemlerine, yabanc  menkul k ymet

sat n al na, yabanc lar n yurt içinden menkul k ymet ve firma sat n almalar na izin

verecek ekilde düzenlenmi lerdir. Geni  aç dan incelendi inde, internet ve i letmeleri

küresel yat mlar ve i  olanaklar na sebep olan di er araçlarla birlikte teknoloji ve

ileti imdeki gerçekle en geli meler, sermaye ve i gücü ak mlar  te vik etmi tir127.

Yüksek vergi oranlar  - ve özellikle i letme karlar  üzerindeki vergiler ile kar

paylar , faiz ve sermaye kazançlar  üzerindeki vergiler üzerindeki yüksek vergi

oranlar  - yeni ekonomik çevrede sürdürmek art k çok zor hale gelmi tir. Temel

ekonomi teorisinde, sermaye üzerindeki yüksek vergiler, sermaye hareketlili i artt kça

büyümeyi artt  itici güç yaratmaktad r. Sermayenin yüksek tutarda vergilendirilmesi,

sermaye kaç na ve böylece yerel verimlili in, ücretlerin ve gelirlerin azalmas na

126 International Trade Theory and Policy, “Factor Mobility and Trade”, (t.y.),
http://internationalecon.com/Trade/Tch70/T70-0.php (29 Kas m 2009).
127 Chris Edwards ve Veronique de Rugy, “International Tax Competition”, Policy Analysis, No. 431(12 April
2002), ss. 1-3.

http://internationalecon.com/Trade/Tch70/T70-0.php
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neden olmaktad r. Küreselle mede yat m ve yer seçimi kararlar n, vergi yüklerine

kar  duyarl  artm r128.

Vergi rekabetinin konusu vergi olmas  nedeniyle üretim faktörlerinin

hareketlilik yetene i, vergilendirme aç ndan önemlidir. Çünkü hareketlilik kabiliyeti

yüksek üretim faktörlerinin yer de tirmesi çok kolayd r. Vergi otoriteleri hareketli

üretim faktörlerinin, di er bir deyi le hareketli vergi matrahlar n, üzerindeki vergi

yükünü artt rd nda, bu faktörler kolayl kla vergisel yüklerin dü ük oldu u yerlere

kayabilmektedirler. Ayr ca faktörlerin hareketlili i, vergi otoritelerinin aras ndaki

rekabeti artt  etkide bulunmaktad r. Di er taraftan, küreselle me sürecinde ula m ve

ileti im maliyetlerinde dü ler, teknolojik geli meler tüketicilerin seyahat etmelerini

ve al veri  yapmalar  kolayla rm r.

2.3.1. Sermaye Hareketlili i

Ulus ekonomileri son zamanlarda daha derinden entegre olmu  ve s r ötesi

yat mlardaki h zl  büyüme bu sürecin ana boyutunu olu turmu tur.  Geçmi te ço u

ülke yabanc  yat mlar önüne engeller koyarken, günümüzde yabanc  yat mlar n; yeni

 imkanlar , yeni fabrika ve yeni teknoloji transferi anlam na geldi ini fark etmi tir.

Bunun bir sonucu olarak, devletler uluslararas  sermaye hareketlerinin önüne konulmu

bütün engellerini kald rm lard r129.

1970’li y llardan ba layarak ço u ülkeler kambiyo i lemleri üzerindeki

kontrollerini kald rm  ve dalgal  kurlar n kabulü ile birlikte ülkeler s rlar  yabanc

sermaye ak mlar na açm lard r130. Finansal piyasalar n tüm dünyada deregülasyonu, bu

piyasalar  yabanc  yat mc lar aç ndan çok çekici k lm r. Bu e ilime uygun olarak,

büyük kamu i letmelerinin sat  bir çok kapal  ekonomideki yat m imkanlar  çok

geni letmi tir. Ayr ca teknoloji de yat m ak mlar  çok artt rm r. leti im ve ula m

maliyetlerindeki çok önemli miktardaki dü ler, bilgisayar gücünden elde edilen

kazançlar ve internetin  kullan ; sermaye ak mlar n art  çok kolayla rm r131.

Bütün bunlar n sonucu olarak, hem do rudan yabanc  yat mlarda ve hem de portföy

128 OECD, Taxing Profits In  A Global Economy, Paris, 1991, s. 34.
129 Edwards ve Rugy, ss. 4-8.
130 IMF, World Economic Outlook, Washington, 2001, s. 145.
131 United Nations, World Investment Report, Geneva, 2001, s.12.
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yat mlar nda çok önemli miktarda art lar gerçekle mi tir. Do rudan yabanc

yat mlar, çok ulu lu irketler taraf ndan yap lan fiziki yat mlar anlam na gelmekte

iken; tersine portföy yat mlar , finansal yat mlar  ifade etmektedir. Do rudan

yabanc  yat mlar n ak kanl , çok uluslu irketlerin küresel çapta üretim yapmalar

ve küresel sat  a lar  kurmalar na neden olmaktad r132.

Do rudan yabanc  yat mlar  çekmek için ülkelerin ilk olarak, ekonomik alt

yap lar n yeterli olmas  gerekir. stikrarl  bir kur politikas , kamula rmay  önleyici

güvenilir yasal kurallar ile likit ve effaf finansal piyasalar n varl  gerekir. Geleneksel

olarak yurt d na yat m yapman n önemli bir nedeni, yer alt  ve yer üstü kaynaklara

eri ebilmekti. Günümüzde ise yer alt  ve yer üstü kaynaklara ba  kalmaks n

letmeler dünya üzerinde herhangi bir yere yerle ebilmektedir. Bunun sonucunda,

irketlerin yerle im kararlar , geçmi e nazaran farkl  ülkelerdeki vergi yüklerine daha

fazla duyarl  hale gelmi tir. Portföy yat mlar  da vergilere çok duyarl  hale gelmi tir.

Portföy yat mlar ; kolayl kla bir yerden bir yere kaçabilir ve bu yat mlar n do rudan

yabanc  yat mlardan daha fazla hareketlilik kabiliyeti vard r. Bu nedenle de; pek çok

vergi otoritesi, vergisel duyarl klar n çok artmas  nedeniyle portföy yat mlar

üzerindeki vergi yükünü dü ürmü tür133.

Çok uluslu irketler, tek bir irket veya irketler grubu olarak birden fazla

ülkede i  yapan kurulu lard r. kamet etti i ülkede vergilendirilirken gelirini ba ka ülke

ve/veya ülkelerden elde eden çok uluslu irketlerin vergilendirilmesi; ikamet ve kaynak

ülkesinde geçerli vergilendirme kanunlar  ile bu ülkeler aras nda yap lan çifte

vergilendirmeyi önleme anla malar na ba r. Çok uluslu irketlerin vergilendirilmesi

hakk ndaki literatür, çok uluslu irketlerin vergilendirilmesinde mevcut vergilendirme

sistemlerinin yetersiz kald  göstermektedir. S r ötesi i gücü ve sermaye

ak mlar n artmas , h zl  teknolojik geli meler ticaret ve yat n liberalizasyonu,

özelle tirme, deregülasyon ve internet kullan n yayg nla mas , çok uluslu

irketlerin büyümesine neden olmu tur. Dünyadaki bu geli melerin yan nda, çok uluslu

irketlerin büyümesini, farkl  ülkelerde bulunan büyük ölçekli i letmelerin devir ve

birle me i lemleri neden olmu tur. Piyasalar, ülkelerin politik s rlar  ile kapal

132 Edwards ve Rugy, ss. 5-6.
133 Edwards ve Rugy, s. 6.
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olmay p dünyaya entegre oldu undan, çok uluslu irketler karma k vergi rejimleriyle

kar la makta ve her çok uluslu irketin toplam vergi oran , ticari kurulumuna, ba

oldu u vergi rejimlerine ve uluslararas  vergi anla malar na göre de iklik

göstermektedir134.

Mevcut uluslararas  vergi sisteminde, ço u ülkeler, gelir kayb na u ramamak

için vergi kaç rmay  önleyen transfer fiyatlamas , örtülü sermaye ve kontrol edilen

kurum kazançlar  gibi vergisel düzenlelemeler yapm lard r.  Di er taraftan vergi

otoriteleri, ülke içine i letmeleri çekmek ve ülke içinde kalmas  sa lamak için vergi

politikalar  de tirerek geli tirmi lerdir.

2.3.2. gücü Hareketlili i

Ulusal s rlar, insanlar n serbest hareketi önünde çok büyük engeller

koymalar na ra men, teknolojik geli meler, bölgesel ticari bloklar ve daha fazla bilgi ile

r ötesi i  f rsatlar ; özellikle de ileri teknoloji ve finans alanlar nda, s r ötesi i gücü

hareketlili i yaratmaktad r135. Ortak dili ve kültürü olan ülkeler aç ndan ise, bu güçlü

bir vergi rekabeti bask yla sonuçlanmaktad r. Her y l milyonlarca insan finansal

olmayan sebeplerle göç etmektedir. Ailesel ve politik faktörler göç için önemli sebepler

olmas na ra men, ekonomik sebeplerden dolay  göç edenlerde de art lar olmu tur. Bu

sebeplerden birisi, ülkeler aras nda ve özellikle de yüksek maa lar aras ndaki gelir

vergisi farkl klar r136.

Çe itli faktörler, uluslararas  göç üzerindeki vergilerin önemini artt rm r.  lk

olarak, internet,  s r ötesi i  imkanlar  hakk ndaki bilgiyi artt rm  ve firmalar n

uluslararas  i  ara rmalar  geni letmelerine imkan tan r. kinci olarak, seyahat

ve ula m maliyetleri, çal anlar n s r ötesi çal malar  ve akrabalar yla yak n

ili kide bulunmas  çok kolayla rm r. Üçüncü olarak, önceki bask  rejimlerdeki

göç s rlamalar  kald lm r. Dördüncü e ilim, artan teknolojik imkanlar, dünyan n

herhangi bir yerinde ikamet ederken s r ötesinde i  yapabilme imkanlar  sunmaktad r.

nternet; bilgisayar programc lar n, yazarlar n ve di er profesyonellerin, vergisel

134 Prafula Fenandez ve Jeff Pope, “International Taxation of Multinational Enterprises (MNEs)”, Revenue Law
Journal, Vol. 12, Issue 1, Article 7(2002), s. 106-107.
135 Edwards ve Rugy, s. 8.
136 OECD, Trends In International Immigration, Paris, 2001, s. E2.
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aç dan cazibesi yüksek yerlerde ikamet ederken dünyan n herhangi bir yerinde gelir

elde etmesine ve elektronik olarak mü terilerle yak n ili ki kurmas na izin vermektedir.

Be inci olarak, bölgesel ticari sözle meler, artan i gücü hareketlili ine izin vermektedir.

Alt nc  olarak, ço u ülke de yüksek vas fl  i gücünün önündeki göç engellerini

kald rm r. Ço u ülkeler, göçün önündeki engelleri kald rmaya ve i gücünü çifte

vergilemeyi önlemeye yönelik olarak  çok tarafl  göç ve vergi anla malar

imzalam lard r137.

2.3.3. Tüketici Hareketlili i

Tüketicilerin uluslararas  hareketlili i, s r ötesi al veri  imkanlar nda

kendini göstermektedir. E er, yerel yüksek vergi yükünden dolay  tüketiciler ayn  mal

için yurt d nda ödediklerinden daha fazla ödemek durumunda iseler, tüketiciler yurt

ndan daha ucuza sat n alma e ilimindedirler. S r ötesi al veri lerde, fiyat

fark ndan ayr  olarak i lem yapma maliyetleri de önemlidir. Ticaretin ve yat n

önündeki engellerin kald lmas , teknolojik imkanlar ve bili imdeki çe itli ilerlemeler,

ula m ve ileti imin maliyetlerinin çok dü mesinin yan nda ula m ve ileti imin çok

kolayla mas , teknolojik imkanlar n dünyan n her taraf ndaki insanlarla ili kide

bulunmay  çok kolayla rmas na ba  olarak s r ötesi al veri  yapma imkanlar  da

çok geli tirmi tir. Bu durum, s r ötesi mü teri çekmede firmalar n rekabet etmelerine

neden oldu u kadar, vergi otoritelerini de s r ötesi tüketicilerin yapt  al veri ler

üzerindeki vergi yüklerini dü ürerek, rekabet etmelerine neden olmaktad r138.

2.4. Vergi Rekabetinin Yöntemleri

Vergi otoriteleri, rekabet esnas nda mükellef üzerindeki vergi yükünü

dü ürecek çe itli yöntemler kullanmaktad rlar. Bu yöntemler verginin hesaplanmas yla

çok yak ndan alakal r. Bu nedenle, burada verginin hesaplanmas  ile ilgili verginin

konusu, dönemi, mükellefi, matrah , oran  gibi ilgili kavramlar aç klanacakt r.

Vergi mükellefinin vergi borcunu ödeyebilmesi için ödeyece i miktar n tespiti

yani verginin hesaplanmas , bir ba ka deyi le verginin tarh  gerekir. 04.01.1961 tarih ve

137 Edwards ve Rugy, ss. 8-10.
138 Vito Tanzi, “Globalization, Technological Developments, and The Work of Fiscal Termities”, s. 14-15.
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213 say  Vergi Usul Kanunu’ nun 20. maddesine göre; verginin tarh , vergi alaca n

vergi kanunlar nda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden hesaplanmas r139. Vergi

miktar n tespitinde vergi matrah na ve vergi oran na ihtiyaç vard r.

Vergi = Vergi Matrah X Vergi
Oran

Varsay msal olarak, ilk ülke vergi oran  artt rd nda, iki z t etki ortaya

kacakt r. “Vergi oran  etkisi (tax rate effect)” olarak isimlendirilen direkt etki,

mevcut vergi matrah na gore vergi gelirlerinin artmas r. Bunun yan nda, “vergi

matrah  etkisi (tax base effect)” olarak isimlendirilen dolayl  etkide olacakt r. Buna

göre, daha yüksek bir vergi oran , hareketli vergi sto unun bir k sm n ülke d na

göçüne neden olur ve böylece vergi gelirleri azal r. Net etki belirsizdir. Bu belirsizlik

Laffer E risi140 ile anlat labilir141.

Vergi matrah na ula mak için elde edilen kazanca önce ilaveler yap lmal  ve

daha sonra istisnalar ile indirimler dü ülmelidir. Bu yolla, a da formülle tirildi i

gibi, bulunan vergi matrah na vergi oran  uygulanarak mükellefin ödeyece i vergi tespit

olunur.

Vergi Matrah = Verginin
Konusu + laveler - ndirimler - stisnalar

Vergi, dönemler itibariyle vergi mükelleflerinden veya sorumlular ndan

al nmaktad r. Vergide dönemsellik ilkesi geçerlidir. Dönemsellik kavram , i letmenin

rs z kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet

139 10.01.1961 tarih ve 10703 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
140 ABD´li ekonomist Arthur Laffer taraf ndan sunulmu tur. Arz ekonomisinin önemli kavramlar ndand r. Vergi
oranlar  ile devletin tahsil edece i toplam vergi gelirleri aras ndaki ili kiyi gösterir. Buna göre, bireyler vergi
oranlar nda yap lacak art lara cevap verirler. Vergi düzeyindeki art  belli bir noktaya kadar devletin vergi
gelirlerinin artmas  sa larken, vergilerin daha da yükseltilmesi bireylerin vergi ödemekten kaç nma e ilimi
göstermesine, dolay yla devletin vergi gelirlerinin azalmas na yol açar.
141 Vivek H. Dehejia ve Philipp Genschel, “Tax Competition In The European Union”, February 1998, Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung, MPIfG Discussion Paper No. 98/3,  s. 12. http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/
dp98-3.pdf, (29 Kas m 2009).

http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/
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sonuçlar n di er dönemlerinden ba ms z olarak saptanmas  anlam na gelmektedir142.

Bu kavram gere i, her dönemin kazanc  vergilendirme dönemlerine göre saptan r.

Vergi mükellefi ya da yükümlüsü, vergiyi do uran olay kendi ki ili inde

gerçekle en ve bu ekilde ortaya ç kan vergi borcunu yine kendi malvarl ndan

ödemek zorunda olan ki i olarak tan mlanabilir. Vergi sorumlusu ise, kendisi gerçek

yükümlü olmamakla birlikte, gerçek yükümlüler ile olan ili kileri dolay yla vergi

yasalar n gösterdi i hallerde, verginin hesaplanarak kesilmesi ve vergi dairesine

ödenmesi ya da di er kimi görevlerin yerine getirilmesi zorunlulu u bulunan üçüncü

ki idir143.

Vergi matrah , vergi borcu hesaplanmas na esas te kil eden ekonomik veya

teknik bir de erdir. Verginin üzerinden hesapland , vergi tarifesinin uyguland

de er veya ölçülerdir144. Matrah, fiziki miktarlar (spesifik) olabilece i gibi iktisadi

de erler (ad valorem) de olabilir. Vergi oran , verginin hesaplanmas  için vergi

matrah na uygulanan ölçülerdir.

Vergi konusu, verginin üzerine konuldu u, do rudan ya da dolayl  olarak

kayna  olu turan iktisadi unsurdur145.

laveler, vergi kanunlar  gere i, vergi matrah na eklenmesi gereken giderler,

kar klar gibi ticari aç dan kabul edilmekle beraber kanunun indirimini kabul etmedi i

unsurlard r.

ndirimler, belirli iktisadi ve sosyal amaçlar çerçevesinde baz  vergi

konular nda vergi miktar  veya vergi oran  bak ndan yap lan indirimdir146.

stisna, vergi kanunlar nda esas itibariyle vergilendirilmesi öngörülen bir

konunun k smen veya tamamen devaml  ya da geçici bir ekilde vergi d nda

tutulmas  ifade eder147.

142 Nalan Akdo an ve Nejat Tenker, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 12. Bas m, Ankara: Gazi
Kitabebi, 2007, s. 51.
143 10.01.1961 tarih ve 10703 say  Resmi Gazete’ de yay mlanan 10.01.1961 tarih ve 213 say  VUK’ nun 8.
Maddesi.
144 zmir Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler Odas , Vergi K lavuzu, 1. Bas m, zmir: ZSMMMO, 2008, s. 23.
145 Akdo an, s. 136.
146 Ekopedia, “Vergi ndirimi”, (t.y.), http://muhasebeturk.org/ecopedia (28 Kas m 2009).

http://muhasebeturk.org/ecopedia
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Muafiyet, vergi kanunlar nda esas itibariyle kendileri için vergi borcu

do mas n öngörülmü  olmas na ra men, belirli ki ilerin veya gruplar n vergi

yükümlülü ü d nda tutulmalar  anlat r148.

Ödenecek vergiyi, verginin konusu, vergi mükellefi ve sorumlusu, ilaveler,

istisnalar, indirimler ve vergi oran  belirlemektedir. Rekabet halindeki vergi otoriteleri

vergi yükünü dü ürmek için, bu ö elerin bir veya bir kaç nda de likler

yapmaktad rlar. Ayr ca, vergi otoriteleri, yukar da sözü geçen ö elerin yan nda verginin

dönemi, yönetimi ve denetiminde, vergi ödeme artlar nda, zaman nda ve süresinde,

vergi d  b rak lacak bölgelerde, bilgi ak n önündeki engellerin derecesinde, vergi

mevzuat n effafl nda yap lacak düzenlemelerle, ödenecek vergiyi

de tirilebilmektedir.

2.5. Vergi Rekabetinin Araçlar

Vergi otoriteleri, hareketli üretim faktörlerini, bir ba ka deyi le hareketlili i

yüksek vergilendirilebilir unsurlar , kendi yetki alanlar na çekerek vergilendirmek için

mükellefler üzerindeki vergi yükünü dü ürecek ekilde vergi mevzuat nda çe itli

düzenlemeler yapmaktad rlar. Bir vergi otoritesinin uygulad  vergi politikas , di er

vergi otoritelerinin vergi gelirlerini olumlu veya olumsuz yönde etkiliyebilmektedir.

Vergi otoritelerinin yapt  düzenlemeler çal mam n “Vergi Rekabeti Yöntemleri”

ba nda ele al nd  üzere vergi hesaplamas  ile ilgili olabilece i gibi, vergi tekni i

ile ya da di er kanunsal düzenlemelerle de ilgili olabilmektedir. Ödenecek vergi, vergi

matrah na vergi oran  uygulanmak suretiyle hesaplanmaktad r(Vergi=Vergi Matrah  X

Vergi Oran ). Di er taraftan, vergi matrah n tespiti vergi kanunlar na göre

yap lmaktad r. Burada, vergi otoritelerinin vergi mevzuat nda yapt  düzenlemeler,

vergisel araçlar ve di er vergisel araçlar olarak ele al nm r. Vergisel araçlar, vergi

otoritelerinin vergi hesaplamas nda kulland  araçlar olup, vergi mevzuat nda

düzenlenen vergi oran , vergi konusu, ilaveler, istisnalar ve indirimleri kapsamaktad r.

Di er vergisel araçlar; do rudan verginin hesaplanmas nda kullan lmayan, vergi

mevzuat nda yer alan vergi muafiyeti, vergi dönemi, yönetimi ve denetimi, vergi ödeme

147 Halil Nadaro lu, Kamu Maliyesi Teorisi, 9. Bas m, stanbul: Beta Bas m Yay m, 1996, ss. 236-237.
148 Nadaro lu, ss. 236-237.



56

zaman , artlar  ve süresi ile vergi mevzuat n effafl , bilgi ak nda kolayl k ile

serbest bölgeler gibi, ç kar lan kanunlarla düzenlenen vergi d  bölgeleri

kapsamaktad r.

Yurt d na yap lan kâr da mlar na stopaj uygulanmamas , do rudan yabanc

yat mlara uygulanan özel yat m indirimleri, vergi matrah ndan indirimine izin

verilen kar klar, yabanc  yat mlara yönelik h zland lm  amortisman veya

amortisman n tamam n indirimine izin verilmesi; vergi otoritelerinin vergi matrah na

yönelik olarak yapt klar  uygulamalardan baz lar r. Vergisel araçlar  kullanarak vergi

otoritelerinin vergi mevzuat nda yapt  düzenlemeler sonucunda vergi s naklar ,

vergi ertelemesi, vergi cennetleri, tercihli vergi rejimleri, serbest bölgeler, kantonlar,

vergi tatili, sosyal damping gibi çe itlilik içeren ve a da ele al nacak olan farkl

uygulamalar dünyada ortaya ç km r.

Vergi s na (tax shelter), online Merriam-Webster sözlükte vergisel

sorumlulu u azaltan bir strateji, bir yat m veya bir vergisel hüküm olarak

tan mlan rken149, OECD’ nin sitesinde daha az vergi ödemek için tamamen yasal olarak

bir muafiyetten yararlanma f rsat  olarak tan mlanm r150. Vergi s naklar  çok farkl

ekil ald klar ndan ve çok farkl  yap lardan faydaland klar ndan tek bir formülasyonunu

veya tan  vermek çok güçtür, fakat, ortak baz  özellikleri ortaya konabilir151 : (1)

görünü te ekonomik bir faaliyetin olmas na ra men gerçekte herhangi bir faaliyetin

bulunmamas , (2) muhasebe kay tlar n vergi mevzuat yla tutars z olmas , (3) çe itli

vergiden kaç nma yollar yla vergi matrah n olu mamas , (4) vergi s na n a

derecede karma k yap da olmas  ve a  derecede karma k i lemleri içermesi, (5)

vergi s na nda i letme amaçlar  için gereksiz ve yersiz i lemlerin bulunmas  veya

vergi s na nda faaliyet gösterenlerin yap lan faaliyetle ilgili olarak az ya da hiç

deneyiminin olmamas , (6) vergi s na nda sunulan hizmetlerinin pazarlanabilir ve

sat labilir olmas , (7) vergi s na n güvenilir olmas , (8) vergi s na nda yap lan

149 Merriam-Webster Online Dictionary, “Tax Shelter”, (t.y.), http://12.129.203.38/dictionary/tax%20shelter (28
Kas m 2009).
150 OECD, “Tax Shelter”, Glossary of Tax Terms (t.y.), http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34897_
33933853_1_1_1_1,00.html (28 Kas m 2009).
151 U.  S.  Department  of  The  Treasury,  “The  Problem  of  Corporate  Tax  Shelters  –  Discussion,  Analysis  and
Legislative Proposals”, July 1999, s. 11. http://www.ustreas.gov/offices/tax-policy/library/ctswhite.pdf (29  Kas m
2009).

http://12.129.203.38/dictionary/tax%20shelter
http://www.oecd.org/document/29/0
http://www.ustreas.gov/offices/tax-policy/library/ctswhite.pdf
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lemlerin maliyetinin yüksek olmas , (9) vergi s na  ücretlerinin arta ba

sözle meler veya tek tarafl  iptal edilen sözle meler kar nda al nmas .

Verginin ödeme zaman na, artlar na ve süresine yönelik olarak vergi

ertelemesi uygulamas  kullan lmaktad r. Vergi ertelemesi (tax deferral), vergi

mükellefinin ödemesi gereken vergiyi belirli veya belirsiz bir sure ertelemesi ya da

belirli bir süre sonra daha dü ük oranda ödemeyi ertelemesidir. Örne in, kurumlar

vergisinde, h zland lm  amortisman uygulamas  bir vergi ertelemesidir. Vergi

ertelemesi ile mükellefler, bir kaç y l tamamen veya k smen vergi d  tutulurlar.

Yat m için gereken sermayeyi azaltmak yerine, gelecekte vergi sonras  kârlar

artt rmaya yönelik olarak uygulanan bir te vik arac r152. Yat mlardan elde edilen

gelirlere uygulanabildi i gibi, ithal edilen yat m mallar na tan nan katma de er vergisi

ve gümrük vergisi istisnas  gibi baz  mallardan al nmas  gereken vergilere de

uygulanabilir.

Vergi oranlar na yönelik uygulamalar aras nda “vergi cennetleri” ve “tercihli

vergi rejimleri” say labilir. Vergi rekabeti, genellikle uygulamada ve literatürde

kurumlar ve gelir vergileri oranlar nda yap lan indirimler eklinde kar za

kmaktad r. Vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerinde, hareketli vergilendirilebilir

unsurlara uygulanan vergi oranlar , di er ülkelerde uygulanan vergi oranlar n alt nda

uygulanmaktad r153. Vergi cennetlerinde, s r veya dü ük vergi oran  uygulanmakta,

gizlilik ilkesine s  s ya ba  kal narak di er vergi otoriteleriyle bilgi de imi

yap lmamakta, effafl ktan yoksun ve fiilen faaliyette bulunulmamaktad r154. Vergi

cennetine benzer ekilde tercihli vergi rejimlerinde, s r veya dü ük vergi oran n

uygulanmas (no or low effective tax rates), rejimin konulu  amac n korunmas (ring

fencing of regimes), effafl n bulunmamas (lack of transparency), etkin bilgi

al veri inin olmamas (lack of effective exchange of information) uygulamalar

yap lmaktad r155.

152 OECD, Tax Incentives For Domestic And Foreign Investment: The Experience of OECD Countries, Paris,
1992, s. 4-5.
153 OECD, Harmful Tax Competition, Paris, 1998, s. 16.
154 OECD, Harmful Tax Competition, s. 23.
155 OECD, Harmful Tax Competition, s. 27.
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r vergi uygulanan ya da a  derecede yolsuzlu un veya bürokrasinin

bulundu u vergi otoritesi ile ili ki kurulmayan çe itli serbest bölgeler de, yabanc

sermayeye farkl  ayr cal klar tan maktad r156. Yat m maliyetini dü ürerek yat n

kârl  artt ran yat m indirimi, h zland lm  amortisman yöntemi, azalt lm  stopaj

oran , k smen veya tamamen istisna edilen sosyal güvenlik katk  paylar  gibi yöntemler

de bu bölgelerde uygulanabilmektedir. Serbest bölgeler, bir ülkenin egemenlik s rlar

içinde bulunmakla birlikte, o ülkenin gümrük s rlar  d nda yer alan, de ik

amaçlarla kurulabilen ve bu amaçlara hizmet eden, s nai ve ticari faaliyetler aç ndan

ülkenin di er bölgelerine göre daha çok te vik gören, s rlar  belirlenmi  ve s  bir

ekilde korunan bölgelerdir157. Serbest bölgelerde, vergisel, sosyal-politik, altyap  gibi

bir tak m avantajlar sa lanmaktad r. Bir serbest bölgeyi etkili yapan, burada faaliyette

bulunan firmalar n büyümesini engelleyen s rlamalar  kald rmak veya dü ürmektir.

sviçre kantonlar , dü ük vergi yükleriyle bir vergi cennetidir158.  Kanton,  bir

ülkenin, idari olarak belirli bir bölgede bulunan alt birimine verilen bir add r159. sviçre

Konfederasyonu, kanton ad  verilen 26 eyaletten olu ur. sviçre kantonlar , büyüklük,

nüfus, kültür ve dillerindeki de ikliklere göre kabaca 3000 farkl  toplumdan olu ur.

Bütün kantonlar, toplad klar  vergilerle harcamalar  kar larlar. Her kanton kendi

vergi oran  belirler ve kendi vergi sistemlerini kurup uygularlar. Merkezi devlet,

gelirini dolayl  vergilerden elde eder160.

Vergi tatili vergi dönemine yönelik bir uygulamad r. Özellikle geli mekte olan

ülkelerde uygulanan vergi te vikleri aras nda vergi tatilleri yer almaktad r. Vergi tatili

(tax holiday), fiziksel sermaye yat mlar  te vik etmek üzere az geli mi  ülkelerce s k

k uygulanmaktad r. Vergi tatili, belirli bir sektörde veya endüstride geli meyi

156 Kevin Fletcher, “Tax Incentives In Cambodia, Lao PDR and Vietnam”, August 2002, IMF Working Paper No.
WP/01/182, s. 7. http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/fletcher.pdf (29 Kas m 2009).
157 Kevser Altay Ebiri, “Türkiye’deki Serbest Bölgelerin Ekonomiye Etkileri ve Vergisel Boyutu”, Vergi Raporu
Dergisi, Say . 47(Haziran-Temmuz 2000), s. 55.
158 Lars P. Feld ve Gebhard Kirchgassner, “The Impact of Corporate and Personal Income Taxes on the Location of
Firms and on Employment:  Some Panel Evidence for the Swiss Cantons”,  April  2001, CESifo Working Paper No.
455, ss. 1-2. http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202001/CESifo%20
Working%20Papers%20April%202001/cesifo_wp455.pdf (31 Aral k 2009).
159 Cambridge Dictionaries Online, “Canton”, (t.y.), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/canton (28
Kas m 2009).
160 Christoph A. Schaltegger, Frank Somogyi ve Jan-Egbert Sturm, “Tax Competition and Income Sorting: Evidence
From the Zurich Metropolitan Area”, October 2009, KOF Working Papers No. 240, s. 5-7.
http://www.kof.ethz.ch/publications/science /pdf/wp_240.pdf (29 Kas m 2009).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2002/fdi/eng/pdf/fletcher.pdf
http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202001/CESifo%20
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/canton
http://www.kof.ethz.ch/publications/science
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sa lamak için belirli bir süre için geçerli olmak üzere k smen veya tamamen tan nan

vergilendirme muafiyetidir161.

Sosyal damping, daha dü ük i gücü maliyetleri ve/veya daha az k tlay  i

hukuku yoluyla di er ülkelere kar  rekabet gücünü art rarak istihdam yarat  yat

cezbetmeye çal makt r. Bu, hareketli sermaye ve i gücüne yönelik bir uygulamad r.

Literatürde sosyal dampingle ilgili ahlaki ve ekonomik yakla mlar vard r. Ekonomik

yakla ma göre, geli mekte olan ülkelerdeki dü ük ücret ve dü ük çal ma standartlar

geli mi  ülkelerdeki i gücünün hayat standard  tehlikeye sokarken, ahlaki görü e

göre, sosyal damping uygulamalar n geli mekte olan ülkelerdeki i günün insan

haklar na zarar vermektedir162.

2.6. Rekabetin Türü

Klasik arz talep teorisinde, kâr güdüsü ile üreticiler mal ve hizmet arz

etmekteyken, tüketiciler de ihtiyaçlar  ve arzular  do rultusunda mal ve hizmet talep

etmektedirler. Piyasa dengesi, mevcut arz ve talep ko ullar nda olu maktad r. Vergi

rekabetinde ise,  vergi mükellefleri vergiyi arz ederken, vergi otoriteleri vergiyi talep

etmektedirler. Vergilendirilebilir unsurlar  kendi yetki alan na çekmek için vergi

otoriteleri kendi aralar nda rekabete giri mektedirler. Bu ba lamda, klasik arz talep

teorisinde oldu u gibi arz edenlerin rekabeti yerine, vergi rekabetinde vergiyi talep eden

vergi otoritelerinin rekabeti söz konusu olmaktad r. Bu nedenle vergi rekabetinde

rekabetin türü, talep edenler aras ndaki rekabet olmaktad r163. Ancak, iktisat

literatüründeki rekabet üretimde ve kaynak da nda etkinli i sa lad  için, te vik

edilirken vergi otoriteleri aras ndaki vergi rekabetinin sonuçlar  her zaman olumlu

olmamaktad r.

3. VERG  REKABET  TÜRLER

Vergi rekabeti, vergi otoritelerinin düzeyine göre ve etkisine göre

fland labilir.

161 Jack M. Mintz, “Tax Holidays and Investment”, April 1989, World Bank Working Paper No. WPS 178, s. 1-2.
http://econpapers.repec.org/paper/wbkwbrwps/178.htm (29 Kas m 2009).
162 ktisadi Kalk nma Vakf , “Sosyal Damping”, (t.y.) http://www.ikv.org.tr/sozluk.asp (30 Aral k 2009).
163 Stephen S. Golup, “International Labor Standards and International Trade”, April 1997, IMF Working Paper No.
WP/97/37, ss. 25-27. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9737.pdf (30 Aral k 2009).

http://econpapers.repec.org/paper/wbkwbrwps/178.htm
http://www.ikv.org.tr/sozluk.asp
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9737.pdf
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3.1. Vergi Otoritelerinin Düzeyine Göre Vergi Rekabeti

Vergi otoritelerinin düzeyine164 göre; yatay vergi rekabeti ve dikey vergi

rekabeti olarak ikiye ayr lmaktad r:

3.1.1. Yatay Vergi Rekabeti

Yatay vergi rekabeti, ayn  düzeydeki vergi otoriteleri aras nda gerçekle en

vergi rekabetidir. Devletler veya kantonlar ya da federe devletler aras nda yap lan

rekabet, yatay vergi rekabetine örnek olarak verilebilir.

3.1.2. Dikey Vergi Rekabeti

Dikey vergi rekabeti, farkl  düzeydeki vergi otoriteleri aras nda gerçekle en

vergi rekabetidir. Örnek olarak, Amerika’ da merkezi devlet ile federe devletler

aras nda yap lan rekabet ile sviçre Federasyonu’ nun kantonlar ile yapt  rekabet,

dikey vergi rekabetidir.

3.2. Etkilerine Göre Vergi Rekabeti

Vergi rekabetinin etkilerine göre, yararl  vergi rekabeti ve zararl  vergi rekabeti

olarak iki ekilde s fland labilir.

3.2.1. Yararl  Vergi Rekabeti

1956 y nda Charles Tiebout taraf ndan geli tirilen vergi rekabeti teorisine

göre, vergi rekabeti, optimum kamu mal ve hizmetlerinin sunumunu sa lamaktad r165.

Tiebout, farkl  zevk ve gelire sahip seçmenlerin, farkl  kamusal mal ve hizmet

bile enleri sunan ve bunlar  yerel vergilerle finanse eden yerel yönetimler aras nda en

yüksek tatmini sa layacak ekilde tercihte bulunacaklar  ileri sürmektedir.

Seçmenlerin kendi yerle ece i alan  seçmeleri, seçimle i ba na gelen yerel idarelerin

kamusal mal ve hizmetlerin sunumunda verimlili i art  yönde etkide bulunmaktad r.

Yerel idareler bölgelerinde ikamet edenleri kaybetmemek için onlar n tercihlerine

164 John Douglas Wilson, “Theories of Tax Competition”, National Tax Journal,  Vol.  52,  No.  2(June  1999),  ss.
289-291.
165 Charles M. Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditures”, The Journal of Political Economy, Vol. 64, Issue
5 (October 1956), ss. 416-424.
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uygun hizmet sunmak, harcama yapmak ve vergi düzeylerini uygun düzeyde ayarlamak

durumundad rlar. Vergi otoriteleri kendi yetki alan ndaki ki ilere çe itli kamusal mal ve

hizmetler sunarak refah  artt rmaktad r. Tiebout, bireylerin kamusal mallar  sa layan

yerel yönetimleri ve tercihlerini en iyi ekilde tatmin eden vergi fiyatlamas

seçtiklerini varsaymaktad r. Tiebout’ un hipotezine göre, hareketli i gücü için yerel

yönetimler aras ndaki rekabet toplumun refah  artt racakt r. Bu teoriye göre, az vergi

yüküyle daha fazla kamusal mal ve hizmetler elde edilecektir. Bu anlamda, vergi

rekabeti faydal r. Richard Teather’ e göre, vergi rekabetinin faydalar  aras nda, devlet

lemlerini daha etkili hale gelmesi, vergi sistemlerinin uluslararas  alanda daha fazla

rekabetçi olma yönünde de tirilmesi, kamu harcamalar nda reformlar yap larak

etkinli in sa lanmas , yat mlar üzerindeki vergi yüklerinin dü ürülmesi, genel olarak

vergi oranlar n indirilmesi ile yat mlar n ve ticaretin artmas  say labilir166.

3.2.2. Zararl  Vergi Rekabeti

Vergi rekabeti ve vergi sistemlerinin etkile imlerinin ülkeler üzerinde olumlu

ya da olumsuz etkileri olabilmektedir. Bir ülkedeki vergi oran  indirimi, di er ülke ya

da ülkelerin vergi matrah nda erozyona ve bunun sonucunda toplanacak vergi

gelirlerinin azalmas na sebep oluyorsa, vergi rekabetinin zararl  etkileri söz konusudur.

Bir vergi otoritesinin vergi yükünü dü ürmesi, di er vergi otoritesi veya otoritelerinin;

(1) finansal ve dolayl  olarak reel yat m ak mlar  bozuyorsa,

(2) vergi yap lar n bütünlü ünü ve adilli ini zay flat yorsa,

(3) mükelleflerin uyumunu engelliyorsa,

(4) kamu harcamalar  ve vergilerin arzulanan seviyesini ve kar  yeniden

ekillendiriyorsa,

(5) vergi yükünü i gücü, toprak, tüketici gibi hareketlilik yetene i dü ük olan

üretim faktörlerinin üzerine kayd yorsa,

166 Teather, ss. 25-37.
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(6) vergi otoriteleri ve mükelleflerinin uyum yükünü ve idari maliyetleri

artt yorsa;

zararl  vergi rekabeti söz konusudur 167. K saca, zararl  vergi rekabeti, herhangi

bir vergi otoritesinin vergi yükünü dü ürecek vergi politikas  yürürlü e koymas  di er

vergi otoritelerinin vergi gelirlerine zarar vermesidir.

OECD zararl  vergi rekabeti uygulamalar yla ilgili dört rapor yay nlam r: (1)

Zararl  Vergi Rekabeti: Acil Bir Küresel Sorun(1998), (2) Global Vergisel birli ine

Do ru: Zararl  Vergi Rekabetini Belirlemede ve Yok Etmede Geli meler(2000), (3)

2001 lerleme Raporu: Zararl  Vergi Uygulamalar  Projesi, (4) 2004 lerleme Raporu:

Zararl  Vergi Uygulamalar  Projesi. 1998 y  ilk raporda zararl  vergi rekabeti ortaya

konularak, özellikle vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimleri üzerinde durulmu tur.

OECD zararl  vergi rekabetini önlemek üzere mali ambargolar, cezai uygulamalar gibi

bir tak m yapt m kararlar  alm r. 1998 y  raporundaki kriterler baz al narak

haz rlanan ve küresel bir i birli i öneren 2000 y  raporunda vergi cennetleri ve tercihli

vergi rejimlerinin listesi yay nlanm r. 1998 y  raporunda belirtilen ilkeleri yerine

getirmeyi taahhüt eden ülkeler bu listelerde yer almam r. Zararl  vergi rekabeti olarak

kabul edilen ve listesi verilen bu ülkelerin 31.12.2005 tarihine kadar a amal  olarak bu

zararl  uygulamalar  kald rmay  taahhüt etmeleri halinde yapt mlara tabi

olmayacaklar  OECD taraf ndan aç klanm r. 2001 y  raporunda ise dar kapsaml

olup vergi cennetlerine kar  al nabilecek ortak tedbirlerle ilgili üç ilke kararlar

belirlenmi tir. 2004 y  raporunda üç ilke kararlar na ek olarak alt  ilke karar  daha

getirilerek kapsam geni letilmi tir. Ayr ca bu raporda zararl  vergi uygulamalar na

kar k iki tarafl  çifte vergilendirme anla malar n kullan labilece i belirtilmi tir.

2000 y  raporunda listelenen ço u ülke gerekli düzenlemeleri yapmalar ndan dolay

2004 y  raporunda yay nlanan listede yer almam r168.

167 OECD, Harmful Tax Competition, Paris, 1998, s. 16.
168 Saraç, ss. 190-198.
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4. VERG  REKABET  MODELLER

4.1. Temel Vergi Rekabeti Modeli

Vergi rekabeti teorisi, Charles Tiebout taraf ndan 1956 y nda geli tirilen yerel

kamu mal ve hizmet sunumu teorisine dayand lmaktad r. Bu teoriye göre, daha fazla

bireyi kendi bölgelerinde hayatlar  sürdürmeleri için cezbetmeye çal arak o bölgenin

vergi sonras  toprak de erini en yükse e ç karmaya çal an toprak sahipleri taraf ndan

yerel yönetimler idare edilmektedir. Bunun için, yerel yönetimler kamu giderlerini, o

bölgeden toplad klar  vergilerle kar lamaktad rlar. Buradaki temel varsay m, pek çok

ayn  fayday  sa layan yerel yönetimlerin bulunmas r, yani, hiçbir yerel yönetim,

kendi bölgelerinde hayatlar na devam etmeleri için bireylere sunaca  fayday

de tiremez. Böylece model, basit bir rekabetçi piyasas  modeline çok

benzetilmektedir. Benzer ekilde, toprak kiralar  kâr olarak, fiyatlarda fayda sa layan

hizmetler olarak görülebilir. Etkin denge noktas , yerel yönetimin kaynaklar n ve

mallar n payla , bir ba kas n durumunu kötüle tirmeden bir ba kas n

durumunu iyile tiremedi i noktada kurulmu tur. Sunulan kamu mal ve hizmetleri sabit

varsay ld nda, yerel yönetimin toplad  vergiler, insanlar  bu bölgede hayatlar

sürdürmeye devam edecek kadar yeterince dü üktür. Bu vergiler, orada ikamet

edenlerden ba  vergisi olarak toplanmaktad r ve her bir ikamet edenin ödedi i vergi,

sunulan kamu mal ve hizmetlerinin maliyetine e ittir. Bu marjinal-maliyet-fiyatlama

kural , etkili göç kararlar  ile sonuçlan r169.

Vergi rekabeti literatürüne ilk katk  yapanlardan biri de; Oates’ tir. Oates’ e

göre, hareketli sermaye için rekabet eden yerel yönetimler, muhtemelen yat mlar

cezbetmede vergileri daha dü ük seviyede tutacaklar ve böylece vergi rekabeti, yerel

olarak daha az  seviyede kamusal mal ve hizmet sunumuyla sonuçlanacakt r. Zodrow ve

Mieszkowski ile Wilson; bunu, yerel yönetimin sermaye gelirlerini kaynak ülkesine

göre vergilendirmeye güveninin, yerel kamusal mal ve hizmet seviyesinde azalmayla

sonuçland rd  modellerle formülle tirmi tir170. Bu sonucun arkas ndaki öngörü,

daki varsay mlarla nitelendirilen Zodrow-Mieszkowski modelinin nispeten basit

169 Wilson, “Theories of Tax Competition”, s. 271-272.
170 George R. Zodrow, “Tax Competition and Tax Coordination In The European Union”, International Tax and
Public Finance, Vol. 10, No.6(November 2003), s. 654.
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yap nda aç kça görülebilir 171:  (1)  çok  say da  homojen  vergi  otoritesi,  (2)  tam

rekabetçi piyasalar, (3) Her bir vergi otoritesinin, di er vergi otoritesi taraf ndan

belirlenen vergi oranlar  ile sermayenin vergi sonras  getirisinin sabit kald  varsay

alt ndaki Nash dengesi172, (4) her bir vergi otoritesinde nufüsun ve topra n sabit

oldu u, (5) tüm vergi otoritelerinde ikamet edenlerin ayn  zevk ve tercihleri oldu u, (6)

yerel vergi otoriteleri aras dan tam olarak hareketli olan sabit ulusal sermaye sto u, (7)

her bir vergi otoritesinde sermaye ve sabit faktörler (i gücü/toprak) ile üretilen tek mal,

(8) üretilen mal ve hizmetlerden sadece ikamet edenlerin faydaland , di er vergi

otoritelerinde ikamet edenlere faydas n bulunmad , (9) ki yerel vergi arac -

sermaye gelirlerine uygulanan servet vergisi ile ba  vergisi, (10) ikamet edenlerin

refah  en üst düzeye ç karmaya çal an vergi otoritesi. Bu ba lamda, Zodrow ve

Mieszkowski, vergi otoritelerinin say  artt kça, otoriteler aras  rekabetin, bütün vergi

otoritelerinde sadece ba  vergisine dayanarak servet vergilerinin kald lmas na

götürece ini göstermi tir. Bu sonucun arkas nda yatan, küçük aç k ekonomi

standard r. Vergi otoritelerinin say  artarsa, her bir vergi otoritesi, tam olarak esnek

sermaye arz yla kar la acaklar ndan sermayenin vergi sonras  gelirini etkileyemece ini

görecektir. Böylece, vergi te vikli sermaye ç lar  üzerindeki vergi yükünde oldu u

gibi  hareketli sermaye üzerindeki herhangi bir vergi, hareketsiz yerel üretim faktörleri

(Zodrow-Mieszkowski Modelinde i gücü/toprak) üzerine kayacakt r. Buna göre,

do rudan hareketsiz üretim faktörlerini vergilendirmek ve en az ndan a  vergi

yükünden kaç nmak, küçük yerel vergi otoriteleri için tercih edilebilir olacakt r173.

Bu nedenle, küçük vergi otoritesi durumunda; sermaye gelirleri üzerindeki tüm

vergiler kald ld ndan Zodrow-Mieszkowski modeli asl nda dibe do ru yar  ile

171 George R. Zodrow ve Peter Mieszkowski, “Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Underprovision of Local
Public Goods”, Journal of Urban Economics, Vol. 19, Issue 3(May 1986), ss. 356- 370.
172 Nash Dengesi, Oyun Teorisi kavram na önemli katk lar  olan Amerikal  matematikçi John Nash’ in ad yla
an lmaktad r. Analitik anlamda benzer bir gözlemde bulunan ilk ki i Antoine Augustin Cournot isimli Frans z bir
matematikçidir. Cournot bu olguyu iki firman n, e  zamanl  olarak üretim miktar  belirledikleri kuramsal bir pazar
için gözlemlemi  ve detaya dökmü tür. John Nash, 1950 y nda yazd  doktora bitirme tezinde, bu dengenin,
oyuncular n fayda fonksiyonlar n belli özellikleri sa lad  tüm oyunlarda var odu unu ispatlayarak 1994 Ekonomi
Nobel Ödülü’ nü alm r. Oyun Teorisi’ nin en önemli araçlar ndan biri olan Nash dengesi, oyuncular n belli
özellikler ta yan strateji seçimlerine verilen isimdir. Her oyuncunun, oyun içinde elinde olan eylemlerden birini
seçmi  oldu unu ve tüm oyuncular n böyle bir seçim yapt  varsay  alt nda bir oyuncu için seçilmi  eylem,
di er oyuncular n seçtikleri eylem gözetildi inde oynanabilecek (getiri anlam nda) en iyi eylem ise ve bu özellik tüm
oyuncular için sa lan yorsa, bu eylemler bir Nash Dengesi olu turur. Oyuncular, yal n eylemler seçebilecekleri gibi,
birden çok eylemi, belli bir olas kla oynamay  da tercih edebilirler.
173 Assaf Razin ve Efraim Sadka, “International Tax Competition and Gains From Tax Harmonization”, Economics
Letters, Vol. 37, Issue 1(September 1991), ss. 69-76.
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sonuçlan r. Zodrow-Mieszkowski modelinde, izin verilen ba  vergisini s rlayarak ve

tüm vergi otoritelerine d sal s rlamalar getirerek küçük vergi otoriteleri sonucundan

kaç lm r. Ba  vergisine güven ile nitelendirilen etkin dengeden ba layarak bu

rlama; tüm vergi otoritelerinin sermaye geliri üzerindeki vergiden faydalanmay

seçti ini göstermektedir. Bununla birlikte, verginin sermayenin kendi yetki alan ndan

kmas na neden olaca  kabul ettiklerinden ve bu nedenle yerel ücretleri ve toprak

kiralar  dü ürdüklerinden, kamu harcamalar  olmas  gereken düzeyin alt na

dü üreceklerdir. Bunlar n sonucunda; vergi rekabeti, tüm vergi otoritelerinde olmas

gerekenin alt nda kamu mal ve hizmetleri üretimi ile sonuçlanacakt r174.

Wildasin, tüm vergi otoritelerinin küçük oldu unda temel modeldeki vergi

rekabetine dayand lan etkinsizli in büyüklü ünü tahmin eder. Vergi rekabetine ba

olarak ortaya ç kan kamu mal ve hizmetlerinin eksik sunumunun, merkezi devletten

yerel devletlere yap lacak sübvansiyonlarla dengeye getirilebilece ine i aret eder175.

Bunun yan nda vergi otoritelerinin, birlik çap ndaki sermaye piyasas nda

monopson gücü elinde bulunduracak kadar yeterince büyük olmas  durumunda, her bir

vergi otoritesi mukim olmayan sermayedarlara vergi yükünün bir k sm  ihraç

edebildi inden, tek bir vergi otoritesinin perspektifinden hareketli sermaye üzerindeki

optimum verginin pozitif oldu unu Zodrow and Mieszkowski göstermi tir176. Etkin

lemeyen kamu sektörünün a  geni lemesini sa layan bu tür verginin ihraç

edilebilirli i, hareketli sermayenin vergilendirilmesiyle yetersiz yerel kamu hizmetlerini

dengeye getirmeye e ilimlidir. Rekabet eden vergi otoriteleri azald kça, yetersiz kamu

mal ve hizmet sunumu da azalaca  Hoyt göstermi tir177.

174 Zodrow, s. 654.
175 David E. Wildasin, “Interjurisdictional Capital Mobility: Fiscal Externality and A Corrective Subsidy”, Journal
of Urban Economics, Vol. 25, Issue 2(March 1989), ss. 193-212.
176 Zodrow, s. 655.
177 William H. Hoyt, “Property Taxation, Nash Equilibrium, and Market Power”, Journal of Urban Economics,
Vol. 30, Issue 1(July 1991), s. 123-131.
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4.2. Heterojen Vergi Otoriteleri

Temel vergi rekabeti modeli, küçük veya büyük homojen vergi otoriteleri ile

nitelendirilmi tir. Wilson ve Bucovetsky, küçük ve büyük vergi otoriteleri aras ndaki

asimetrik vergi rekabetini kapsayan modeli geli tirmi lerdir178.

Vergi sonras  sermayenin getiri oran  etkileyecek kadar büyük olduklar

varsayarak, vergi-te vikli sermaye ç lar ndan az etkilenen büyük vergi otoritelerinde;

küçük vergi otoritelerinden daha yüksek denge vergi oranlar  bulunacakt r. Bunun

sonuncunda vergisel farkl klar, küçük vergi otoritelerinden büyük vergi otoritelerine

do ru sermayenin yeniden etkinsiz da na neden olacakt r ve böylece potansiyel

olarak vergi uyumunu güçlendirecektir. Bununla birlikte; küçük vergi otoriteleri vergi

rekabetinin neden oldu u sermayenin içe do ru ak ndan faydaland kça, bu tür vergisel

farkl klar vergi koordinasyonuna179 kar  politik muhalefet yaratacakt r180.

4.3. Birlik çi Ticaret

Temel vergi rekabeti modelinde tek bir mal oldu u ve vergi otoriteleri aras nda

ticaretin olmad  varsay lm r. Wilson bu modele ikinci bir mal ekler ve vergi

rekabetinin ayn  vergi otoriteleri aras nda üretimi te vik etti i sonucuna ula r181.

Kimileri nispeten dü ük vergileri, dü ük kamu harcamalar  ve sermaye yo unluklu

mal üretimini tercih ederken, di erleri nispeten yüksek vergileri, yüksek kamu

harcamalar  ve i gücü yo unluklu üretimi tercih etmektedir. Tüketici tercihlerindeki

farkl klar vergi rekabetinin neden oldu u di er bir etkinsizli in kayna r182.

4.4. Birlik  ile Di er Ülkeler Aras  Ticaret

Mal ticareti imkan  ve birlik ile di er ülkeler aras ndaki sermaye ak n, vergi

rekabetinin ekonomik etkisi üzerinde etkileri vard r. Ayr ca, mallar n uluslararas

178 Sam Bucovetsky ve John Douglas Wilson, “Tax Competition With Two Tax Instruments”, Regional Science and
Urban Economics, Vol. 21, Issue 3(November 1991), s. 350.
179 Vergi koordinasyonu, üye devletlerin vergi uygulamalar  etkileyici nitelikteki eylem ve önlemler olarak
tan mlanmaktad r.
180 Zodrow, s. 655-656.
181 John Douglas Wilson, “Trade, Capital Mobility, and Tax Competition”, Journal of Political Economy, Vol. 95,
No. 4(August 1987), s. 856.
182 Zodrow, s. 656.
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ticaretinin de vergi rekabetinin etkisi üzerinde etkileri vard r. Janeba ve Wilson; temel

vergi rekabeti modelini, büyük bir ülke ve di er ülkeler aras nda mal ticareti ve sermaye

ak mlar  modele dahil ederek geni letmi lerdir183. Optimum gümrük tarifesi oldu u

müddetçe, sermaye piyasas nda monopson gücü oldu u için sermaye gelir vergisi

oranlar n pozitif olaca  göstermi lerdir, fakat vergi rekabeti hâlâ yetersiz seviyede

yerel kamusal mal ve hizmet üretimine ve etkin olmayan dü ük vergilere neden

olmaktad r184.

4.5. Y n Ekonomilerinde Uluslararas  Ticaret

Yeni ekonomi co rafi ticaret modelleri, uluslararas  vergi rekabetinin etkileri

üzerinde farkl  bir perspektif sa lar. Örne in, Baldwin ve Krugman, yüksek seviyede

kamusal mal ve hizmetleri talep eden ve sermaye gelirleri üzerindeki yüksek vergi

oranlar  destekleyen ileri düzeydeki yüksek gelirli çekirdek ülkelerde; y n

ekonomilerin,  üst düzey hizmetlere ve üretimin yo unla mas na neden olaca

tart lard r. Nispeten yüksek oranlar sürdürülebilirdir, çünkü y n ekonomileri

vergilendirilebilir ekonomik rantlar yaratmaktad r. Bu artlar alt nda vergi uyumu arzu

edilmeyecektir, çünkü, çekirdek ülkeler kamusal mal ve hizmet seviyelerini azaltmak

zorunda iken, vergi geliri az olan ülkeler, sermaye çekmedeki avantajlar

kaybedeceklerdir185.

4.6.  Tam Olarak Hareketli Olmayan Sermaye

Temel vergi rekabeti modeli, sermayenin tam olarak hareketli oldu u

varsay na dayanmaktad r. Sermaye k sa dönemde hareketsizdir. Bu durum, yat m

yeri seçim karar  yap r yap lmaz, vergi otoritelerini sermayenin gelir vergilerini

artt rmaya te vik etmektedir. Sonuç olarak, vergi otoriteleri sermaye yerle ir yerle mez,

kamusal mal ve hizmetleri eksik sa lamak için bir te vikle kar la maktad r186. E er

183 Eckhard Janeba ve John Douglas Wilson, “ Tax Competition and Trade Protection”, FinanzArchiv, Vol. 56,
Issue 3/4 (1999), s.459-480.
184 Zodrow, s. 656.
185 Zodrow, s. 656-657.
186 Kangoh Lee, “Tax Competition With Imperfectly Mobile Capital”, Journal of Urban Economics, Vol. 42, Issue
2(September 1997), ss. 222-242.
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rekabet eden vergi otoritelerinde kolayl klara göre  üretimin da nda biraz esneklik

varsa, vergi rekabeti bu e ilimi s rlayabilir187.

4.7.  gücü Gelir Vergileri

Sabit ücretli temel vergi rekabeti modelinde, i gücü gelir vergisinin ba

vergisine e it oldu u varsay lm r. E er i gücü arz  de ken ise, i gücü geliri vergisi,

gücü-bo  zaman kararlar  bozarken, di er taraftan sermaye gelir vergilemesi ikinci

en iyi gelir kayna  olarak arzu edilme imkan  art racakt r. Bucovetsky ve Wilson,

tüm vergi otoriteleri küçük oldu unda bu durumun geçerli olmayaca

göstermi lerdir. Bireylerin gelir-bo  zaman ikame olanaklar  s rl  iken vergi

otoritelerinin sermaye arz esnekli i sonsuz oldu undan, hâlâ daha yaln z i gücü gelirini

vergilemek tercih edilebilir durumdad r.  Temel modelde oldu u gibi, vergi rekabeti

sermaye üzerindeki vergileri kald rmaya neden olmu tur ve sermaye üzerindeki vergiler

rland lm  ise, yerel vergi otoriteleri yetersiz düzeyde yerel kamusal mal ve

hizmetler suncacaklard r. Daha büyük vergi otoritelerinde, sermaye üzerindeki

vergilerden faydalan r, fakat yerel vergi otoriteleri hem vergisel te viklerin neden

oldu u sermaye kaç lar  ve hem de i gücü arz ndaki azal larla ilgilendiklerinden,

kamusal mal ve hizmetler hâlâ daha yetersiz seviyededir188.

4.8.  gücü Hareketlili i ve Zevklerdeki Farkl klar

Temel vergi rekabeti modeli, i gücünün vergi otoriteleri aras nda hareketsiz

oldu u varsay  yapmaktad r. gücünün serbestçe göçedebildi i ortamda, yüksek

lem maliyetleri kadar kültür, dil ve politika ile ilgili i gücünün önündeki engeller

gücünün tam olarak hareketli olmaktan uzak olu unu göstermesine ra men, bu uygun

olmayan bir varsay md r. Bununla birlikte, Bruecker, temel modele kamusal mal ve

hizmetler için farkl  zevk ve tercihleri olan ve tam olarak hareketli bireyleri eklemenin

temelde sonuçlar  de tirmeyece ini göstermi tir189. Bireyler, kamusal mal ve

hizmetleri tercihlerine göre hareket ederler, öyle ki vergi otoriteleri aras nda vergi

187 Eckhard Janeba, “Tax Competition When Governments Lack Commitment: Excess Capacity as a Countervailing
Threat”, American Economic Review, Vol. 90, No. 5(December 2000), ss. 1508-1519.
188 Zodrow, s. 657.
189  Jan K. Bruecker, “A Tiebout/Tax Competition Model”, Journal of Public Economics, Vol. 77, Issue 2(August
2000), ss. 305-306.
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oranlar nda farkl klar olu ur, bunun sonucunda zaten etkin olmayan payla n art

görülür. Vergi rekabeti, bütün bunlara ra men, özellikle vergiyi fazla yükleyen vergi

otoritelerinin yetersiz kamusal mal ve hizmetleri sunumuyla sonuçlan r190.

4.9.  gücü Hareketlili i ve Kamusal Mal ve Hizmetler Ölçek Ekonomileri

Ço u vergi rekabeti modellerinin farkl  kamusal mal ve hizmetleri tercihleri

vard r. Bununla birlkte, i gücü hareketlili i ile birlikte ölçek ekonomilerini dahil

edersek, vergi rekabetinin ekonomik etkilerinin ilginç sonuçlar  olacakt r. Wilson, vergi

rekabeti modelinde, ba ms z vergi otoritelerinin toprak ve sermaye üzerinden al nan

servet vergisinden faydaland klar  ve toprak de erlerini maksimuma ç kartmaya

çal klar  üç farktörlü (hareketli sermaye, hareketli i gücü, toprak) modeli ele al r191.

gücü-zaman seçeneklerini bozan i gücü gelir vergisi, toprak ve sermaye üzerinden

al nan servet vergisinin alternatifidir, fakat kamusal mal ve hizmet sunumunda ölçek

ekonomileri bulunmamaktad r, i gücü gelir vergisinden d sal olarak

faydalan lmaktad r (k smi göçü kontrol ederek) ve kamusal mal ve hizmetler seviyesi

yetersizdir. Ölçek ekonomileriyle, yerel kamusal mal ve hizmetler, nufus ölçek

ekonomilerinin önemini azaltmaktad r ve pür kamusal mal ve hizmetlerin s rlay

durumunu tamamen ortadan kald rmaktad r. Böylece, i gücü hareketlili i ve nüfus

ölçek ekonomilerinin kombinasyonu, vergi koordinasyonu durumunu

zay flatmaktad r192.

4.10.  Gelir Belirsizli i

Temel vergi rekabeti modeli, kamusal mal ve hizmetlerin bireysel fayda

fonksiyonlar na giren ba ka bir tüketim mal  oldu unu varsaymaktad r. Bunun yan nda,

kamusal mal ve hizmetler, makroekonomik dalgalanmalar, endüstri-belirli ekonomik

oklar veya e itimdeki farkl klar gibi faktörlere ba  olarak gelirdeki belirsizlik

risklerine kar  en az ndan k smen sosyal korumay  temsil eden yeniden da m

ekillerini almaktad r. Sinn; özel piyasalar n gelir risklerini kar lamada ba z

oldu una ve gelir dalgalanmalar  sabitleyerek sigorta hizmeti sunan kamu sektör

190 Zodrow, s. 657-658.
191 John Douglas Wilson, “Mobile Labor, Multiple Tax Instruments, and Tax Competition”, Journal of Urban
Economics, Vol. 38, Issue 3(November 1995), s. 356.
192 Zodrow, s. 658.
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programlar n; riskli faaliyetlere kar  kaynak da n etkilnli ini ve adilli ini

geli tirdi ine dikkat çekmektedir193. Vergi rekabeti, hareketli üretim faktörlerine dü ük

vergi oranlar  uygulamas yla sonuçland  ve kamusal yeniden da m faaliyetlerini

rland rd  kadar önemli sosyal maliyetleri de bulunmaktad r. Asl nda sermaye ve

vas fl  i gücünün tam hareketlili i durumunda, vergi rekabetinin fayda vergilerini

yükledi ini ve hiçbir yeniden da m politikalar n uygulanmad  Sinn ileri

sürmü tür194. Sinn, e er Avrupa sosyal ba ar lar ndan vazgeçmek zorunda de ilse,

vergi uyumunun zorunlu olaca  sonucuna varmaktad r195.

Bunun s rl  bir durum oldu una dikkat etmek gerekir. Örne in, Wildasin,

gücü göçünün oklar n neden oldu u ücret farkl klar  azaltt kça, vas fl  sermayenin

artan hareketlili inin beklenmeyen oklar n negative sonuçlar  hafifleten bir model

kurmu tur196. Kirchgassner ve Pommerehne, kanton seviyesinde sviçre’ de ki isel gelir

vergisinin kullan na ra men, vergi rekabetinin yetersiz kamu mal ve hizmet

seviyesine neden olmayaca  sonucuna varm r197.

4.11.  Leviathan/Özel lgi Gruplar

Ba ms z vergi otoritelerinin, toprak sahiplerinin veya ikamet edenlerin

refah  maksimum yapaca  varsay , vergi rekabeti ile ilgili literatürün tümünde

geçerlidir. Tersine kamu seçim kriterinde, bütçenin büyüklü üyle pozitif olarak ilgili

olarak politikac lar ve memurlar kendi hedeflerine ula mak için faaliyette bulunurlar.

Bu durumlarda, vergi rekabeti potansiyel olarak devletin a  yay  s rlayan

faydal  bir rol oynar198.

Edwards ve Keen bu argüman  formülle tirmi tir. Temel vergi rekabeti

modeline bener bir model kurmu lard r. Fakat devlet memurlar , hem ikamet edenlerin

193 Hans Werner Sin, “Social Insurance, Incentives and Risk Taking”, International Tax and Public Finance, Vol.
3, No.3(July 1996), ss. 259-280.
194 Hans Werner Sin, “How Much Europe? Subsidiarity, Centralization and Fiscal Competition”, Scottish Journal of
Political Economy, Vol. 41, Issue 1(February 1994), s. 100.
195 Sin, s. 502.
196 David E. Wildasin, “Factor Mobility, Risk, and Redistribution In The Welfare State”, Scandinavian Journal of
Economics, Vol. 97, Issue 4(December 1995), ss. 527-546.
197 Gebhard Kirchgässner ve Werner W. Pommerehne, “Tax Harmonization and Tax Competition In The European
Union: Lessons From Switzerland”, Journal of Public Economics, Vol. 60, Issue 3(June 1996), s. 361.
198 Geoffrey Brennan ve James M. Buchanan, The Power To Tax – Analytical Foundations of A Fiscal
Constitution, 1. Bas m, Cambridge: Cambridge University Pres, 1980, s. 184.
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refah  ve hem de kendi refahlar  en düzeye ç karmaya çal maktad rlar199.

Devletlerin sadece vatanda lar n refah  veya gelirlerini en üst düzeye ç karmaya

çal  yönündeki a  uçta bulunan görü ler aras nda makul bir uzla  temsil eden

bir yap  tart maktad rlar. Bu ba lamda, kamu sektörünün a  yayg nla mas

kolayla ran devletler aras  karteli etkin bir ekilde yaratt kça, vergi uyumunun belirsiz

bir ekilde memurlardan faydaland  göstermektedirler. Di er taraftan, daha önceden

uyumu sa lanmam   ve bozucu etkileri olan sermaye üzerindeki vergilerin yerine

gelirleri yerle tirmek için gelirlerde ne kadarl k bir art n yap laca na ba  olan

vatanda lar n refah  üstünde vergi uyumunun belirsiz bir etkisi vard r200.

4.12.  Uluslararas  Kamusal Mal Yay

Temel vergi rekabeti modelinde, vergi otoriteleri taraf ndan sa lanan kamu

mal ve hizmetlerinin s r ötesi yay m etkilerinin olmad  varsay lm r. Bununla

birlikte, baz  kamusal mal ve hizmetlerin önemli pozitif yay  vard r. Bu durumda

standart sonuç, vergi otoriteleri d sal faydalar  önemsemedikçe, pozitif yay n

yetersiz kamusal mal ve hizmetlerine neden olaca r. Bjorvatn ve Schjelderup, e er

kamusal mal ve hizmetler, hareketli sermaye üzerindeki vergilerle finase ediliyorsa,

pozitif yay n vergi rekabetini azaltabilece ini göstermi lerdir201. Bir vergi otoritesi

hareketli sermayeyi cezbetmek için vergi indirimine gitti inde, di er vergi

otoritelerinden sermaye kaç , vergilendiren devletin vatanda n refah  üzerinde

negatif etkisi olan kamusal mal ve hizmetlerdeki bir azal la e le ecektir. Asl nda pür

kamusal mal ve hizmetler durumunda; bu iki etki tam olarak dengeleyicidir ve vergi

rekabeti te vi i ortadan kalkm r. Böylece hareketli sermayenin vergilendirilmesiyle

le en fayda yay mlar , vergi koordinasyonunun arzu edilebilirli ini azaltacakt r202.

4.13.  Vergi hrac

Tam rekabetçi piyasada temel vergi rekabeti modelinin küçük vergi otoriteleri

versiyonunda, vergi ihrac  söz konusu de ildir. Bununla birlikte, ister büyük vergi

199 Jeremy Edwards ve Michael Keen, “Tax Competition And Leviathan”, European Economic Review, Vol. 40,
Issue 1(January 1996), s. 134.
200 Zodrow, s. 659.
201 Kjetil Bjorvatn ve Guttorm Schjelderup, “Tax Competition And International Public Goods”, International Tax
And Public Finance, Vol. 9, No. 2(March 2002), ss. 111-120.
202 Zodrow, s. 659-660.
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otoritelerinde veya ister rekabetçi olmayan piyasalarda; vergi otoriteleri, sermaye

üzerindeki vergi yüklerinin bir k sm  yabanc lara ihraç edebilmektedirler. Örne in,

Mintz, sermaye gelirlerini vergilendirme hakk ndaki ortak tart malar n, yabanc lar

taraf ndan kazan lm  ekonomik kiralar  vergilendirme hakk nda oldu unu ileri

sürmü tür203. Huizinga ve Nielsen, artan küreselle menin, yerel irketlerin yabanc lar

taraf ndan sat n al nmas n ve dolay yla vergi ihraç potansiyelininin muhtemelen

artaca na dikkat çekmi lerdir204. Vergi ihraç potansiyelinin, kamusal mal ve

hizmetlerin a  sunumu eklinde etkin olmayan e ilimi yarat r. Bunlara ra men, bu

faktörlerin önemi aç k de ildir. Sorensen, vergi ihrac  potansiyelinden dolay  kamusal

mal ve hizmetlerin a  sunumu için yabanc  ortakl  yerel firmalar n çok büyük olmas

gerekti ini iddia etmi tir205. Buna ra men, potansiyel vergi ihrac ndan dolay , vergi

rekabetinin di er etkinlik artt  potansiyeli, kamusal mal ve hizmetlerin a  sunumu

yönündeki e ilimleri s rlayacakt r206.

5. VERG  REKABET N ETK LER

Vergi rekabetinin, ekonomik, mali ve sosyal olarak olumlu veya olumsuz

çe itli etkileri bulunmaktad r. Ancak Timothy J. Goodspeed’ e göre, vergi rekabetinin

etkilerini ölçmek çok güçtür. Bu güçlü ünün dört nedeni vard r. Bu nedenlerden

birincisi; vergi sistemlerinin çok karma k olu u ve effaf olmay r. kinci neden;

vergi tabanlar n yer seçimi kararlar  etkileyen, ödenecek vergiler yan nda pek çok

di er faktör vard r. Üçüncüsü; kamu harcamalar ndan kaynaklanan faydalar

bilmeksizin, vergi sistemi benzerlerinin vergilendirmeden ne kadar faydaland

söylemek çok zordur. Dördüncüsü; ayn  amac  güden ve yürürlükte olan devlet

politikalar n varl , vergi rekabetinin etkilerini di er etkilerinden ay rt etmeyi

güçle tirir207.

203 Jack M. Mintz, “Is There A Future For Capital Income Taxation ?”, Canadian Tax Journal,   Vol.  42,
No.6(1994), s. 1503.
204 Harry Huizinga ve Søren Bo Nielsen, “Capital Income And Profit Taxation With Foreign Ownership of Firms”,
Journal of International Economics, Vol. 42, Issue 1-2(February 1997), s. 149-165.
205 Peter Birch Sørensen, “International Tax Coordination: Regionalism Versus Globalism”, May s 2001, CESifo
Working Paper No. 483, s. 3. http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%
202001/CESifo%20Working%20Papers%20May%202001/cesifo_wp483.pdf (29 Kas m 2009).
206 Zodrow, s. 660.
207 Goodspeed, s. 583.

http://www.cesifo-group.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%
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lk olarak 1956 y nda vergi rekabeti teorisini ortaya atan Charles Tiebout’ a

göre, vergi otoriteleri aras ndaki rekabet, vergi yükünü dü ürür, vergi oranlar  azalt r,

vergi gelirlerinin daha etkin kullan lmas  sa lar, vergi gelirleri artar (Laffer etkisi208),

daha kaliteli kamusal mal ve hizmetler sunumuna neden olur ve hanehalk  hareketli

oldu u için toplum refah  artt r209. Bu olumlu etkileri nedeniyle vergi rekabeti

faydal r.

Tiebout’ un teorisinin aksine, Oates, vergi rekabetinin sonucunun kamu

hizmetlerinde etkinsizlik do uraca  ileri sürmü tür210. Yat mlar  çekebilmek için

vergileri dü ürme çabas nda olan vergi otoriteleri, kamu harcamalar  seviyesini

dü üreceklerdir. Yat mlar üzerindeki vergilendirmenin olumsuz etkileri, daralan vergi

matrahlar , dü ük ücretler ve istihdam seviyesi veya sermaye kay plar  olacakt r. Bütün

bunlar, kamu harcamalar  ve vergileri azaltacakt r. Bütün devletlerin ayn ekilde

hareket etmesi halinde etkin olmayan sonuçlar n do aca  sonucuna varan Oates’ e

göre, hiç bir devletin mukayseli üstünlü ü olmayacak ve nihayetinde tüm ülkelerin

refah  azalacakt r211. Gordon ile Mintz ve Tulkens bir ülke taraf ndan konulmu

kurumlar vergisinin di er ülkeler üzerinde etkili olaca  göstermi lerdir212. Ayn

ekilde, Zodrow ve Mieszkowski ile  John Douglas Wilson vergi rekabetinin

sonucunda, kamu harcamalar  ile vergilerin etkin seviyesinin alt nda gerçekle ece i

görü ünü payla lard r. Ayn  do rultuda olmak üzere, Zodrow ve Mieszkowski,

yüksek kurumlar vergisi uygulayan ülkedeki hareketli sermayenin dü ük vergi

uygulayan ülkelere kaçaca  ileri sürmü tür. Hareketli üretim faktörlerini kendi

vergilendirme alan na çekme do rultusunda vergi politikalar  belirleyen ülkelerin

aralar nda rekabete giri meleri sonucunda ortaya ç kan vergi rekabeti, sermayenin hiç

208 ABD´li ekonomist Arthur Laffer taraf ndan sunulmu tur. Arz ekonomisinin önemli kavramlar ndand r. Vergi
oranlar  ile devletin tahsil edece i toplam vergi gelirleri aras ndaki ili kiyi gösterir. Buna göre, bireyler vergi
oranlar nda yap lacak art lara cevap verirler. Vergi düzeyindeki art  belli bir noktaya kadar devletin vergi
gelirlerinin artmas  sa larken, vergilerin daha da yükseltilmesi bireylerin vergi ödemekten kaç nma e ilimi
göstermesine, dolay yla devletin vergi gelirlerinin azalmas na yol açar.
209 Tiebout, ss. 416-424.
210 Wallace E. Oates, “An Essay on Fiscal Federalism”, Journal of Economic Literature,  Vol.  37,  No.  3
(September 1999), ss.1121-1124.
211 Wilson, “Theories of Tax Competition”, s. 269.
212 Koffie Nassar, “Corporate Income Tax Competition in the Caribbean”, March 2008, IMF Working Paper No.
WP/08/77, s. 5.  http://imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0877.pdf (30 Aral k 2009).

http://imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0877.pdf
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vergilendirilmemesi veya çok az vergilendirilmesi yönünde e ilimin ortaya ç kmas na

neden olmaktad r213.

OECD taraf ndan 1998 y nda yay mlanan raporda, zararl  vergi rekabeti

ortaya konmu  ve buna kar  al nacak önlemler üzerinde durulmu tur214. Zararl  vergi

rekabetinde, mobilitesi yüksek vergi matrahlar  kendi bünyelerine çekebilmek veya

mevcut vergi kaynaklar  ellerinde tutabilmek için ülkelerin vergi yüklerini dü ürmesi,

di er ülkelerin vergi tabanlar  olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yan nda, dü ük

vergi yükü veya hiç vergi yükü olmayan ve vergi cenneti olarak adland lan ülkelerin

varl , di er ülkelerin vergi matrahlar n erozyona u ramas na neden olmaktad r. Tüm

bunlar, ülkelerin hareketli üretim faktörleri üzerinde vergi yükünün dü mesine, vergi

gelirlerinin azalmas na, vergi gelirleri yap n de imine neden olduklar ndan vergi

rekabeti OECD taraf ndan zararl  olarak de erlendirilmi tir.

Vergi rekabeti, devletleri hareketli vergi matrahlar  üzerindeki vergileri

azaltmaya ve etkin olmayan seviyelerde yetersiz kamu hizmetlerini sunmaya zorlar.

Michael Keen ve Maurice Marchand, kamu harcamalar  kompozisyonu (bile imi)

üzerinde yo unla arak bu analizi geli tirmi lerdir. Onlara göre, uluslararas

yat mc lar  çekmek için devletler, hareketli sermayenin verimlili ini do rudan

etkileyen kamu girdilerini (kamusal altyap  yat mlar ) artt rma e ilimindedirler.

Vergi rekabeti, kamu mal ve hizmetlerinden kamu girdilerine do ru sistematik bir

kaymay  te vik etmekte ve kamu harcamalar n bile imini etkilemektedir. Bu teoride,

kamu mal ve hizmetlerinden hareketli olmayan i gücü faydalan rken, kamu

girdilerinden üretim faktörleri faydalanmaktad r215.

Keen ve Marchand’  izleyen Rainald Borck, vergi rekabetinin kamu

harcamalar  bile imi üzerindeki etkilerini analiz etmi tir216. Borck, Keen-Marchand

modeline i gücünün heterojenli ini eklemi tir. Sermaye ve i gücünün

vergilendirilendirildi i modelinde, i gücünü vas fl  ve vas fs z diye ay rm , vas fl  ve

213 Wilson, “Theories of Tax Competition”, s. 273.
214 OECD, Harmful Tax Competition, ss. 1-18.
215 Michael Keen ve Maurice Marchand, “Fiscal Competition and The Pattern of Public Spending”, Journal of
Public Economics, Vol. 66, Issue 1(October 1997), ss. 48-49.
216 Rainald Borck, “Fiscal Competition, Capital-Skill Complementarity, and the Composition of Public Spending”,
FinanzArchiv, Vol. 61, No. 4(December 2005), ss. 488-490.
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vas fs z i gücünün farkl  kamu mal ve hizmet tüketti i varsay mlar  yapm r.

Bunlar n yan nda, sermaye ile vas fl  i gücünün birbirlerinin tamamlay  oldu unu ve

vas fl  i gücünün hareketli iken, vas fs z i gücünün de hareketsiz oldu unu

varsaym r. Vas fl  i gücünün hareketlili i, vergi otoritelerini daha fazla kamu mal ve

hizmetleri sunmaya te vik etmektedir. Bunun nedeni, bu tür harcamalar n vas fl

gücünü cezbetmesidir. Borck’ a göre, vergi otoriteleri sadece firmalara vergisel

te vikler vererek ve altyap  yat mlar  sunarak rekabet etmemekte, fakat ayn  zamanda

hareketli vas fl  i gücüne kamu mal ve hizmetleri sunarak rekabet etmektedir. Borck’

un modeliyle ilgili olarak Huber; vas fl  ve vas fs z i gücünün yer ald  optimum-vergi

modelinde üretim faktörlerinin vergilemesini analiz etmi tir217. Huber’ in modelinde,

gücü hareketsizdir ve harcamalardan ziyade vergiler üzerine yo unla lm r.

William  A.  Fischel,  Michelle  J.  White,  Wolfram  F.  Ritcher  ve  Dietmar

Wellish, Tiebout’ un modelindeki hareketli hanehalk  yerine hareketli firmalarla modeli

geli tirmi lerdir218.  Diamond ve Mirrlees ile Razin ve Sadka, kurumlar vergisinin

küçük ve aç k ekonomiler için art k geçerli olmad  göstermi lerdir. Tiebout’ a

parallel olarak Geoffrey  Brennan ve James Buchanan, vergi rekabetinin refah

art raca  savunmu lard r219. John Douglas Wilson, Zodrow ve Mieszkowski’ yi takip

ederek, modeline hareketli üretim faktörü olarak sermayeyi ve hareketsiz üretim faktörü

olarak i gücünü dahil etmi tir220. Buna parallel olarak Jan K. Brueckner, iki faktörlü

modelinde, hem bireylere yat m yapacaklar  yeri seçme, hem de bireylerin çal aca

ve harcamalar  yapaca  toplumu seçme hakk  tan r221.

Musgrave’ e göre, vergi rekabetinin iyi yada kötü olu u, rekabetin türüne

ba r. E er rekabet, dü ük maliyetlerle do ru hizmetleri sa yor ve etkin ve adaletli

bir vergi sistemi olu umuna yard m ediyorsa, vergi rekabeti iyidir. E er sermayeyi ve

yüksek gelirlileri cezbedebilmek için dü ük vergi oranlar  uyguluyorsa, uzun dönemde

217 Bernd Huber, “Tax Competition and Tax Coordination In An Optimum Income Tax Model”, Journal of Public
Economics, Vol. 71, Issue 3(1 March 1999),  ss. 441-444.
218 Wilson, “Theories of Tax Competition”, s. 272.
219 Wilson, “Theories of Tax Competition”, s. 286.
220 Wilson, “Theories of Tax Competition”, s. 273.
221 Wilson, “Theories of Tax Competition”, s. 284.
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kamu hizmetleri etkin bir ekilde sunulmayacak ve sermayenin daha az etkin kullan

söz konusu olacakt r. Bu durumda vergi rekabeti kötüdür222.

Richard S. Simmons, vergi rekabetinin vergi oranlar  ve vergi gelirleri

üzerindeki potansiyel etkilerini konu alan çal mas nda dört sonuç elde etmi tir223: (1)

kanuni ve efektif kurumlar vergisi oranlar  azalmaktad r, (2) ulusal vergi oranlar

birbirine yakla maktad r, (3) kurumlar vergisi gelirleri dü mektedir ve (4) hareketli

üretim faktörlerinden hareketsiz üretim faktörlerine do ru vergi yükü kaymaktad r.

Vergi rekabeti, ulusal vergi oranlar n dü mesine ve birbirine yak nla mas na neden

olacakt r. Nominal vergi oranlar ndaki azalma vergi rekabetinin varl  ile tutarl r. Bir

ülkenin vergi seviyesinin görünür göstergesi olarak kanuni vergi oranlar n, vergi

yükünü etkilemekte önemi çok fazlad r. Baker ve McKenzie’ ye göre, kanuni vergi

oranlar n, efektif vergi yükü ve farkl  ülkelerdeki efektif vergi yükleri aras ndaki

farkl klar üzerinde çok etkisi vard r224. Bond’ un ifade etti i gibi, sermayenin

serbestçe hareket etti i bir dünyada, çok uluslu irketlerin yüksek vergili yerlerde elde

edilmi  kârlar  ve faaliyetlerini dü ük vergi oran  uygulayan ülkelere aktarma e ilimi

vard r225. Nominal vergi oranlar , kurum kârlar  üzerindeki vergi yükünün tam bir

göstergesi olamaz, vergi matrah n da dikkate al nmas  gerekir. Vergi yükünü tam

olarak ölçmenin bir yolu, efektif vergi oranlar r (efektif marjinal vergi oran  ile efektif

ortalama vergi oran 226).

222 Genevieve Gaboury ve François Vaillancourt, “Tax Competition and Tax Mimicking By Sub-National Entities: A
Summary of The Literature”, October 2003, Queen’s University, Institute of Inter-Governmental Relations Working
Paper, s. 8. http://www.aucc.ca/_pdf/english/programs/cepra/TaxCompetition.pdf (30 Aral k 2009).
223 Richard S. Simmons, “Does Recent Empirical Evidence Support The Existence of International Corporate Tax
Competition ?”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 15, Issue. 1 (2006), s. 19.
224 Baker&McKenzie, The Effective Tax Burden of Companies In The Member States of The EU, Amsterdam,
March 2001, s. 23.
225 Simmons, s. 20.
226 Vergi oran , verginin hesaplanmas  için vergi matrah na (baz na) uygulanan yüzde miktar r. Vergi kanunlar nda
yer alan bu oranlara, literatürde “kanuni vergi oran ” veya “nominal vergi oran ” denilmektedir. Vergi indirimi ve
istisnas  gibi çe itli uygulamalar sonucunda vergi matrah  k smen azalmakta veya tamamen s rlanmakta ve böylece
fiilen daha az vergi ödenmekte ya da hiç ödenmemektedir. Fiilen katlan lan vergi oran  olan “efektif vergi oran ”,
ödenen vergilerin vergi matrah na oranlanmas yla hesaplan r. Efektif vergi oranlar , özellikle çokuluslu giri imlerin
yat m ve yerle im kararlar  belirlemede önemli bir faktördür. Ancak vergi oranlar  d nda ba ka vergisel
ayr cal klar da vergi yükünü azaltabilir. Efektif vergi oran , kanuni vergi oran ndan farkl  olup, birtak m faktörleri
dikkate alan bir orand r. Bu faktörler; kanuni vergi oran , faiz ve amortisman indirimlerinin dü ürülebilirli i, ki isel
gelir vergisi ve kurumlar vergilerinin entegrasyon derecesi ve enflasyon etkisinden olu maktad r. Bu faktörler yeni
bir yat n yerle im yeri hakk nda mikro düzeyde kararlar n de erlendirilmesi için yararl r. Efektif vergi oran
vergi politikas , ekonomik ko ullar ve yat mc lar n davran lar  hakk nda varsay mlara büyük ölçüde duyarl r
Efektif marjinal vergi oran (EMTR), vergi öncesi ve vergi sonras  getiri oranlar  aras ndaki oransal farkl kt r.

http://www.aucc.ca/_pdf/english/programs/cepra/TaxCompetition.pdf
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Vergi yükünün i gücü, servet gibi hareketsiz üretim faktörlerinden sermaye

üzerine kaymas  vergi rekabetinin varl na i aret etmektedir. Vergi rekabetinde,

devletler mevcut vergi gelirleriyle kamu hizmetlerini sunman n maliyetlerini

kar layamad  için bütçe aç klar  gerçekle mektedir. Devletler gelir yetersizli ini

engellemenin yollar  ararlar. K sa dönemde aç klar, s cak para denilen uluslararas

sermaye hareketleriyle finanse edilebilmesine ra men, uzun dönemde bu sermayenin

 söz konusu olacakt r ki, bu durum devalüasyon veya kamu aç klar  ile

sonuçlanacakt r. Nihayetinde devlet ya kamu harcamalar  azaltacakt r veya vergileri

art racakt r. Küresel ortamda vergilerin artmas  mümkün olmayaca ndan kamu

harcamalar n ayn  seviyede sürdürülmesi, devletleri vergi yükünü sermayeden i gücü

gibi daha az hareketli üretim faktörleri üzerine kayd rmaya zorlayacakt r. Kamu

harcamalar , iç ve d  borçlanma, vergiler ve para basma yoluyla finanse edilecektir227.

Vergi rekabeti sürecinde, azalan vergi gelirlerine ra men kamu harcamalar n ayn

kalmas  veya artmas , kamu borçlar nda ve dolay yla da kamu aç klar nda art  ile

sonuçlanacakt r.

Phillipp Genschel yapt  çal mada benzer olarak, vergi rekabetinin toplam

vergileri azaltt  ve vergi yükünün hareketli vergi matrahlar ndan i gücü, tüketim ve

gayrimenkuller gibi hareketsiz vergi matrahlar na kayd  ileri sürmü tür228. Ayr ca,

vergi gelirlerinde art  olmas na ra men, kurumlar vergisi gelirlerinde azal  oldu u,

kurumlar vergisi matrah n erozyona u ramad , toplam vergi gelirleri içinde dolayl

ve dolays z vergilerin paylar nda de im oldu u sonucuna varm r.

Alfred Boss ise yapt  analizinde, iddia edildi i gibi “dibe do ru bir yar ” n

olmad , vergi matrah  geni letmesi nedeniyle kurumlar vergisi oranlar ndaki

indirimlerin kurumlar vergisi gelirlerini azaltmad , kurumlar vergisi gelirlerinden

ki isel gelir vergisi gelirlerine do ru bir kayman n olmad , sosyal güvenlik katk

EMTR artt kça, vergi öncesi getiri oran  artacak ve yat m güdüsü azalacakt r. Efektif ortalama vergi oran , vergi
olarak al nan toplam karl k oran r. Bu oran hem vergi oran na hem de vergi matrah na ba r.
227 Robin Burgess ve Nicholas Stern, “Taxation And Development”, Journal of Eceonomic Literature, Vol. 31, No.
2(June 1993), ss. 762-770.
228 Philipp Genschel, “Globalization, Tax  Competition, and the Fiscal Viability of the Welfare State”, May 2001,
MPIfG Working Paper 01/1, ss. 8-16. http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp01-1.html (30 Aral k 2009).

http://www.mpifg.de/pu/workpap/wp01-1.html
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paylar nda bir de me olmad , vergi yükünün hareketli üretim faktörlerinden

hareketsiz üretim faktörlerine kaymad  sonuçlar na ula r229.

Overesch ve Rincke’ ye göre kurumlar vergisinin belirliyici faktörleri

hakk nda iki yakla m vard r230. lk yakla ma göre; ekonomilerin gittikçe d a aç lmas ,

özellikle artan sermaye hareketlili i, kurumlar vergisi oranlar  dü ürmektedir. Soyut

bir gösterge olarak ticari d a aç kl  kullanan Slemrod, kanuni kurumlar vergisi

oranlar  üzerinde ticari d a aç kl n negatif etkisi oldu unu bulmu tur231. Benzer

olarak, Winner yüksek sermaye hareketlili inin dü ük kurumlar vergisi oranlar yla

ili kisi oldu unu kan tlam r232. Ayr ca d a aç k ekonomilerde daha dü ük kurumlar

vergisi uyguland  bulgusu, Swank ve Steinmo taraf ndan desteklenmi tir233. kinci

yakla mda ise, devletler vergi politikalar n belirlenmesinde stratejik olarak davranan

birimler olarak modelle tirilir. Bu yakla ma göre; rakipler yapt  vergi indirimlerine

tepki olarak devletlerin vergi oranlar  dü ürmesi optimum olacakt r.

Bunlar n yan nda, Trond E. Olsen, vergi rekabetinin çok uluslu irketlerin

yat mlar  ve kârlar  üzerindeki etkisini analiz etmi tir. Sermayenin ve di er üretim

faktörlerinin uluslar aras nda hareketlilik kazanmas yla ülkeler yat mlar  çekebilmek

için vergi politikalar  de tirmi lerdir. Hareketli yat mlar genellikle çok uluslu

irketler taraf ndan kontrol edilmekte oldu undan, ülkeler yerel yat mlar  artt rmak

için bu firmalara te vikler vermektedirler. Çok uluslu irketlerin yerle im yeri

kararlar nda etkili vergi oranlar n çok önemli oldu unu yap lan uygulamal

ara rmalar göstermi lerdir234.

Chris Edwards ve Veronique de Rugy’ ye göre, vergi rekabeti, vergilere kar

yat mlar n duyarl  ile yat mlar n yerle im yeri seçimine duyarl  artt rm  ve

229 Alfred Boss, “Tax Competition and Tax Revenues”, July 2005, Kiel Working Paper No. 1256, ss. 1-16.
http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/tax-competition-and-tax-revenues/kap1256.pdf (31 Aral k 2009).
230 Michael Overesch ve Johannes Rincke, “What Drives Corporate Tax Rates Down? A Reassessment of
Globalization, Tax Competition, and Dynamic Adjustment to Shocks”, February 2009, CESifo Working Paper No.
2535, s. 2. http://www.cesifo.de/DocCIDL/cesifo1_wp2535.pdf (30 Aral k 2009).
231 Joel Slemrod, “Are Corporate Tax Rates, or Countries, Converging?”, Journal of Public Economics, Vol. 88,
Issue. 6(June 2004), s. 1183.
232 Hannes Winner, “Has Tax Competition Emerged In OECD Countries ? Evidence From Panel Data”,
International Tax and Public Finance, Vol. 12, No. 5(September 2005), s. 682.
233 Duane Swank ve Sven Steinmo, “The New Political Economy of Taxation In Advanced Capitalist Democracies”,
American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 3(July 2002), s. 651.
234 Olsen, s.1.

http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/tax-competition-and-tax-revenues/kap1256.pdf
http://www.cesifo.de/DocCIDL/cesifo1_wp2535.pdf
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bu ba lamda, devletlerin yat mlar  çekebilmek için vergi reformu yapmas na neden

olmu tur. Ço u ülkeler; ekonomik büyüme için önemli gördüklerinden, do rudan

yabanc  yat mlar n ülke içine ak  te vik etmektedir. Rekabet konusu sadece

do rudan yabanc  yat mlar de ildir, fakat ayn  zamanda yabanc  portföy yat mlar

içinde rekabet sözkonusudur. 1970’ li y llardan beri hem yabanc  do rudan yat mlarda

hem de yabanc  portföy yat mlar nda önemli art lar olmu tur.  Porföy yat mlar  da

vergilere kar  çok duyarl  olduklar ndan kolayca yer de tirebilmektedirler ve

do rudan yat mlara göre portföy yat mlar  k sa dönemli getirilere kar  daha fazla

duyarl rlar. Bu nedenle de ço u ülkede portföy yat mlar  vergilendirilmemektedir235.

Feld, Kirchgassner ve Schaltegger; 2003 y nda yapt klar  çal mada daha

yo un vergi rekabetinin, kamu gelirlerini dü ürece ini ifade etmi lerdir236. 2004 y nda

yapt klar  çal malar nda; vergi rekabetinin vergi yap  geni  tabanl  vergilerden harç

ve resimlere kayd rd  sonucunu elde etmi lerdir237. Benzer sonuçlara ula an Huber ve

Runkel’ de vergi rekabetinin kamu gelirlerinin yap  üzerindeki etkisini

incelemi lerdir238.

Vito Tanzi’ ye göre, vergi rekabetinin olumlu ve olumsuz etkileri Tablo 1’de

gösterilmi tir239:

235 Edwards ve Rugy, s. 8.
236 Lars P. Feld, Gebhard Kirchgassner ve Christoph A. Schaltegger, “Decentralized Taxation and The Size of
Government: Evidence From Swiss State and Local Governments”, November 2003, CESifo Working Paper No.
1087, ss. 21-22. http://www.cesifo-group.de/DocCIDL/cesifo1_wp1087.pdf (31 Aral k 2009).
237 Lars  P.  Feld,  Gebhard  Kirchgassner  ve  Christoph  A.  Schaltegger,  “Fiscal  Federalism  And  Economic
Performance: Evidence From Swiss Cantons”, 2004, Philipps-Universitat Marburg Working Paper No. 20/2004, ss.
2-3. http://www. uni-marburg.de/fb02/makro/forschung/gelbereihe/artikel/2004-20-GrowthFederalismFeld_gesamt.
pdf (31 Aral k 2009).
238  Bernd Huber ve Marco Runkel, “Tax Competition, Excludabel Public Goods, and User Charges”, International
Tax And Public Finance, Vol. 16, No. 3(June 2009), s. 335.
239 Vito Tanzi, “Fiscal Policy In The Future: Challenges and Opportunities”, Fiscal Policy Challenges in Europe,
Berlin: ZEW, 22-23 March 2007, ss. 9-11.

http://www.cesifo-group.de/DocCIDL/cesifo1_wp1087.pdf
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Tablo 1
Vergi Rekabetinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Vergi Rekabetinin Olumlu Etkileri Vergi Rekabetinin Olumsuz Etkileri
1. Vergi rekabeti, ülkeleri yüksek olan vergi oranlar ,

özellikle hareketli üretim faktörleri üzerindeki vergi
oranlar  dü ürmeye zorlar.

1. Kamu harcamalar , özellikle k sa dönemde, politik
veya yasal olarak a  do ru esnek olmad klar ndan,
vergi rekabeti artan bütçe aç klar na, yüksek kamu
borçlar na ve makroekonomik istikrars zl a neden
olur.

2. Toplam vergi gelirlerini azaltarak, vergi rekabeti devletleri
etkin olmayan kamu harcamalar  azaltmaya zorlar.

2. Devletler, vergi rekabeti nedeniyle kamu harcamalar
azaltt klar nda, azalan kamu harcamalar n, etkin
olmayan kamu harcamalar  oldu una dair hiçbir
garanti söz konusu de ildir. Etkin olmayan kamu
harcamalar  yap lmas n çok güçlü politik temelleri
olabilir.

3. Vergi rekabeti, tasarruflar n daha verimli olarak
kullan laca ekilde da  sa lar.

3. Vergi rekabeti, vergi matrah n erimesine neden
olabilir. Devletler vergi rekabetinden dolay  elde
edemedikleri gelirlerini telafi etmek için yeni vergiler
koyabilirler.

4. Dü ük vergi gelirleri nedeniyle, politikac lar  devletin
ekonomik rolü üzerinde tekrardan dü ünmeye, daha fazla
çaba harcamaya  ve daha fazla etkili olmaya zorlar.

4. Vergi yükünün hareketli üretim faktörlerinden
hareketsiz üretim faktörlerine kaymas , vergi sistemini
daha az adil yapacakt r.

5. Hareketsiz vergi matrahlar na daha fazla ba ml  olan vergi
yap na neden olur.

5. gücü üzerindeki artan vergiler muhtemelen kay t d
ekonominin büyümesine ve vergi kaç rmaya neden
olacakt r.

6. Vergi rekabeti, vergi idaresinin maliyetlerini ve
mükelleflerin vergiye uyum maliyetlerini art racakt r.
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BÖLÜM 3

AB’ DE VE TÜRK YE’ DE VERG  REKABET

Küreselle en dünyada, hareketlilik kabiliyeti yüksek üretim faktörleri, vergi

otoritelerinin hedefi haline gelmi tir. Vergi otoriteleri için çok anlaml  olan hareketli

üretim faktörleri ise kendileri aç ndan en fazla getiriyi elde edecek yerlere

yönelmektedir. Böyle bir ortamda, vergi otoriteleri gerek kendi vergileme alanlar ndaki

üretim faktölerinin kaç  engellemek amac yla gerekse di er vergi otoritelerinin

vergileme alanlar ndaki üretim faktörlerini cezbetmek amac yla kendi vergileme

alanlar ndaki vergileri dü ürerek bu faktörlere daha fazla getiri imkan  vermektedirler.

Bu durum, vergi otoritelerini kendi aralar nda rekabet etmeye zorlamaktad r. Vergi

otoritelerinin yapt klar  rekabet, hareketli üretim faktörlerini cezbeden vergi yükü

üzerinde yo unla maktad r. Hareketli üretim faktörlerinin çekimini kolayla ran

vergiyi dü ürmek için vergi otoriteleri çaba göstermekte ve çe itli yöntemler

bulmaktad rlar.

Ödenecek vergiyi, vergi matrah  ile vergi matrah na uygulanacak vergi oran

belirlemektedir. Vergi matrah na, faaliyet sonucu elde edilen kazanca gerekli ilavelerin

yap lmas , indirimlerin ve istisnalar n dü ülmesiyle ula lmaktad r. Ödenecek vergi,

vergi oran nda ve/veya vergi matrah nda art  veya azal lar yap larak

de tirilebilmektedir. Vergi matrah  ve vergi oran n yan nda, vergiyi, verginin

dönemi, yönetimi ve denetimi, vergi ödeme artlar , zaman  ve süresi, vergi d

bölgeler, bilgi ak n önündeki engeller, vergi mevzuat n effafl  gibi di er

vergisel araçlar da belirlemektedir. Ayr ca vergi matrah na dayanak olu turan kazanc n

tespitinde gelirlerin ve/veya giderlerin kapsam  geni letilerek ya da daralt larak

ödenecek vergiyi etkilemek de mümkündür. Bu aç dan bak ld nda, vergi otoritelerinin

vergileme alanlar nda bulunan mükellefler üzerindeki vergi yükünü dü ürmek için pek

çok araca sahip oldu u görülmektedir. Vergi otoriteleri bu araçlar  kullanarak

geli tirdikleri çe itli yöntemlerle vergi yükünü dü ürebilmektedirler. Konuyla ilgili

literatürde, vergi rekabeti genellikle vergi oranlar na dayand lmaktad r. Vergi

matrahlar  her ülkenin vergi mevzuat nda tan mlanm r. Fakat, vergi mevzuatlar

genellikle çok karma k ve anla lmas  zordur, ayr ca zamana ve ülkeye ba  olarak
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de im göstermektedir. Bu özelli i nedeniyle vergi rekabeti ile ilgili yap lan çal malar

için kullan labilir bir ölçü de ildir240. Bununla birlikte; kanuni vergi oranlar  geni

olarak kullan lan en temel ölçüdür.

Çal man n bu bölümünde; Türkiye’ de ve Avrupa Birli i’ nde vergi rekabeti

ele al nacakt r. Vergi oranlar nda azalma, vergi yükünde dü me ve  vergi te vikleri

vergi rekabetini ba latan göstergeler olarak de erlendirilmi tir. Vergi rekabetinin

etkileri ise; gelirlerdeki de im, kamu harcamalar n düzeyinde ve bile iminde

de im, vergi yükünün üretim faktörleri aras nda da , kamu aç k ve borçlar nda

de im aç ndan incelenmi tir.

1. AVRUPA B RL ’ NDE VERG  REKABET

1.1. AB’ nin Amaçlar  ve Vergilendirme

En güçlü ekonomik bütünle me olan Avrupa Birli i’ nin kurucular  1957

Roma Antla mas  imzalarken on iki y l içinde bir ortak Pazar, Avrupa Ekonomik

Toplulu u(AET) kurmay  hedeflemi lerdir. 1987 y nda antla maya iç Pazar kavram

yerle tirilmi  ve 1992 y nda kabul edilen Maastricht Antla mas  ile bu ekonomik

topluluk tek pazardan olu an bir birlik halini alm r. 1992 y  sonras  s r

denetimlerinin kald lmas  ile tek pazara ve daha sonra da para ve kambiyo

politikalar n tam uyumu ve euronun para birimi olarak k smen kabulü ile de

ekonomik ve parasal birli e dönü mü tür241.

AB’ nin as l amac , üye devletlerin ekonomik ve politik sistemlerinin gittikçe

artan bir ekilde bütünle mesi ve mallar n, insanlar n, paran n ve hizmetlerin serbestçe

dola  Tek Pazar n kurulmas r. Bu amaca ula mak için gereken yasal

düzenlemelerin yap lmas  amac yla üye devletler k smi olarak egemenliklerini

Antla malar n yetkilendirdi i AB kurumlar na b rak lard r. Bu kurumlar n yapt klar

240 Michael Devereux, Rachel Griffith ve Alexander Kelmm, “Corporate Income Tax Reforms and International Tax
Competition”, Economic Policy, Vol. 17, Issue 35(4 October 2002), ss. 456-460.
241 Ömer Faruk Bat rel, “Avrupa Birli i’ nde Vergi Koordinasyonu: Geli im ve E ilimler”, Avrupa Birli i Üzerine
Yaz lar, Turgay Berksoy ve A. Kadir I k (drl. ve ed.), Ankara: SPK Yay n No: 177, 2006, s. 75.
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yasal düzenlemeler; tüzükler, direktifler, kararlar gibi ba lay  ve tavsiyeler, görü ler

gibi ba lay  olmayan yasal düzenlemeleri kapsamaktad r242.

Avrupa Birli i iç pazar , Avrupa Birli i’ ni Kuran Anla ma’ n n 14.

Maddesinde; mallar n, hizmetlerin, ki ilerin ve sermayenin iç s rlar olmaks n

serbestçe dola n sa land  alan olarak tan mlanm r243. Avrupa Birli i’ nin

amaçlar na ula mada vergi politikalar  iç pazar n geli imi, ekonomik ve parasal birlik,

ekonomik birle me ve bütünle meyle s  s ya ba r244. Bu nedenle vergi

politikalar  dört özgürlü ün (mallar n, hizmetlerin, ki ilerin ve sermayenin iç s rlar

olmaks n serbestçe dola ) gerçekle tirilmesinin önündeki vergisel engellerin

kald lmas  ile ilgilidir. Avrupa Birli i’ nin vergisel alandaki çabalar  mal, hizmet,

sermaye ve i gücü piyasalar n etkili i leyi ine katk da bulunan vergi sistemleriyle

sonuçlanmal r. Bu Lizbon Antla mas  amaçlar  gerçekle tirmek için gereklidir.

Lizbon Antla mas yla hedeflenen, AB’ nin 2010 y na kadar dünyada rekabet gücü en

yüksek, dinamik bilgi ekonomisi niteli i kazanarak, daha iyi istihdam ve büyük bir

sosyal uyum içeren sürdürülebilir bir büyüme sa lamas r. Vergi politikas  aç ndan

bunun anlam , vergisel engellerin ve bozulmalar n kald lmas  üzerine yo unla lmas

gereklili idir. Bu ba lamda; vergi sistemleri daha basit ve daha saydam olmal r245.

AB’ ye üye ülkelerin ulusal vergi sistemlerindeki farkl klar tek pazar n tamamlanmas

önünde ciddi bir engel te kil etmektedir. Tamamlanmam  tek pazar, ticarete zarar

vermekte, AB piyasas  bölümlere ay rmakta, kaynaklar n etkinsiz da na neden

olmakta ve birlik içindeki rekabeti zay flatmaktad r. Bu durum, vergilerin

uyumla lmas  gündeme getirmi tir. Fakat uyumla rma konusunda tam olarak

ba ar  sa land  söylemek güçtür246.

242  European Commission,  Application of EU Law, “How EU Law Is Applied – What Is  EU Law ?”,  (17 Aral k
2009), http://ec.europa.eu/community_law/introduction/treaty_en.htm (30 Nisan 2010).
243 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Consolidated Versions of the Treaty on European
Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Article 26, s. 59, http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:EN:HTML (27 Nisan 2010).
244 COM(2001) 260 final, Commision Communication of 23 May 2001 on Tax Policy in the European Union –
Priorities for the Years Ahead”, s. 3.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0260:FIN:
EN:PDF  (27 Nisan 2010).
245 COM(2001) 260 final, s. 6.
246 European Commission, Tax Policy in the European Union,  1.  Bas m,  Lüksemburg:  Office  for  Official
Publications of The European Communities, 2000, s. 29.

http://ec.europa.eu/community_law/introduction/treaty_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0260:FIN:
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Ayr ca, ya anan ekonomik geli meler tek pazar önünde engel duran vergisel

problemleri daha da belirginle tirmi tir. Küreselle me ve yeni ileti im teknolojileri,

yirmi dört saat i lem yapan finansal piyasalar  ortaya ç karm  ve bunun sonucunda

sermayenin ve finansal varl klardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesini

zorla rm r. Ticaretin önündeki yasal ve teknik engellerin kald lmas irketleri ve

onlar n üretimlerini daha hareketli yapm r. Bu ba lamda, irketlerin yerle im

yerlerinin seçiminde vergi çok önemli bir faktör olmu  ve ulusal, bölgesel ve yerel

otoriteler vergi indirimleri yoluyla firmalar  kendi yetki alanlar na çekmek için rekabet

eder hale gelmi tir. Vergi sistemlerinin karma kl  ve yüksek vergi oranlar , vergiden

kaç nmay  ve vergi kaç rmay  te vik etmi tir. Küreselle menin sonucunda, ortaya ç kan

çok uluslu irketler farkl  vergi idarelerinin uygulamalar  ile kar la lar ve bu durum

gerek transfer fiyatlamas  gerekse di er yöntemleri kullanarak vergi yüklerini en aza

indirmesini sa lam r. Sermayenin vergilendirilmesinin güçlü ü, vergi sistemlerinin

yap  de tirmi , vergi yükü hareketsiz olan i gücü üzerine kaym r247.

1.2. Vergi Politikas

Ulusal egemenli in sembolü olarak vergi politikas , gelirin yeniden da  ve

kamu harcamalar n finansman na yard m eden ekonomik politikan n bir parças r.

AB’ de uygulanacak vergi politikalar , k smen yada tamamen bu yetkisini ister merkezi,

yerel veya bölgesel idarelere veren üye ülkelere b rak lm r. Üye ülkeler vergi

politikalar , ekonomik ve sosyal politikalar n uygulanmas nda bir araç olarak

kullan rlar. AB, vergiler ve sosyal güvenlik katk  paylar  üzerinde yard mc  bir rol

oynar. AB’ nin amac , ulusal vergi sistemlerini standartla mak de ildir. Daha ziyade,

üye ülkelerin vergi sistemlerinin birbirleriyle ve Avrupa Birli i’ nin Kuran Antla mayla

uyum içersinde olmas  sa lamakt r. Tek Pazar içinde üye ülkelerin vergisel

kurallar n mallar n, hizmetlerin ve sermayenin serbest dola  engellememesi veya

rekabeti bozmamas  önemlidir. Vergi uyumu ve koordinasyon sürecinin çok yava

ilerlemesi, konular n karma kl ndan ve AB’ yi Kuran Antla man n ilgili

247 Ben Patterson ve Alicia Martinez Serrano, “Tax Competition in the European Union”, December 1998, European
Parliament, Economic Affairs Series, Working Paper No: ECON-105 EN, ss. 3-4. http://www.europarl.europa.eu/
workingpapers/econ/pdf/105_en.pdf (27 Nisan 2010).

http://www.europarl.europa.eu/
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maddelerinin herhangi bir de iklik için oybirli ini gerektirmesinden

kaynaklanmaktad r248.

Devletler, harcamalar  finanse etmek için vergi toplarlar. Ne kadar vergi

toplanaca  AB de il, üye devletlerin kendileri belirler. AB, Birli in amaçlar yla

tutarl  ulusal vergi kurallar  ve ba ka üye ülkelerdeki rakip i letmelere göre herhangi

bir üye ülkedeki i letmelere adil olmayan bir fayda temin edilmemesini sa lanmaktad r.

Bu aç dan AB vergi politikas , Tek Pazar n gerçekle tirilmesi ve sermayenin serbestçe

dola n sa lanmas yla ilgilidir. Farkl  üye devletlerin farkl  harcama öncelikleri

vard r ve AB bu öncelikleri belirlemeyip üye devletlerin makul harcama s rlar  içinde

kalmas  sa lar. E er a  harcama yap lm  ve buna ba  olarak a  borçlan lm

ise,  di er üye devletlerin ekonomik büyümesine zarar verecektir. Bununla birlikte,

böyle bir durumda, harcamalar  finanse edecek vergilerin toplanmas  ve toplanan

vergilerin harcanmas  üzerinde gerekli önlemleri alarak bu tür ülkelerin ekonomik

politikalar nda ihtiyatl  olmalar  sa lar. Di er taraftan, vergi oranlar  belirleyen üye

devletlerin bu kararlar n adil olup olmad  genel olarak takip eder. Vergilerin, Tek

Pazar içinde mallar n, hizmetlerin ve sermayenin serbest dola n önünde engel

olmas  nedeniyle özellikle irketlerin vergilendirilmesine AB çok önem vermektedir249.

AB vergi sistemlerinin mal, hizmet, i gücü ve sermaye piyasalar n etkin

leyi ine katk da bulunmalar  sa lar. Bu aç dan AB vergi politikas , üye ülkeler

aras ndaki vergisel engellerin kald lmas , farkl  vergi sistemlerinin etkinsiz i leyi ini

engellemesi ve vergi sistemlerinin basitle tirilmesiyle ilgilidir. AB vergi politikas ,

vergi oranlar  indirmek yoluyla vergi matrah  geni leterek üye ülkelerin ekonomik

sapmalar  azalt r. AB vergi politikas  amaçlar , genel AB amaçlar ndan ayr , izalasyon

içinde olmay p birbiriyle uyum içindedir250. Vergi politikalar , Lizbon  Antla mas yla

belirlenen amaçlar gibi daha geni  AB politika amaçlar  destekler. Artan vergi

koordinasyonu, üye devletlerin bu amaçlar  gerçekle tirmesine yard m eder. Fakat

dolayl  vergiler alan nda vergi uyumu gerekirken, di er vergisel alanlarda vergi

koordinasyonu vergi uyumunu gerektirmemektedir. ç pazarda faaliyette bulunan

248 European Commission, Tax Policy in the European Union, ss. 5-6.
249 European Union, “Taxation”, (t.y.), http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm (30 Nisan 2010).
250 COM(2001) 260 final, s. 7.

http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm
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firmalar n ve ki ilerin kar la klar  vergisel sorunlar üzerinde yo unla mak vergi

politikas n gere idir251.

Üye devletlerin vergi sistemlerinin uyumla lmas  gerekli de ildir. AB

kurallar na sayg  olundukça, üye devletler kendi tercihlerine göre en uygun gördükleri

vergi sistemlerini seçmekte özgürdür. Bununla birlikte üye devletlerin vergi

sistemlerinin ve farkl  ulusal tercihlerinin uyumla lmas  ne gerekmektedir ne de arzu

edilmektedir. Fakat dolayl  vergi alan nda vergi uyumla lmas  gereklidir, çünkü

dolayl  vergiler Tek Pazarda mal ve hizmetlerin serbest dola n önünde engel

olarak durmaktad r. Di er taraftan dolays z vergilerde vergi koordinasyonu gerekmekle

birlikte vergi koordinasyonu vergi uyumunu gerektirmemektedir252.

er AB vatanda lar n s r ötesi haklar  etkileniyorsa, gelir vergisi

hükümleri ve oranlar  AB aç ndan önemli bir problem haline gelir. Bu nedenle,

çal anlar n emekli ayl n vergilendirilmesi ve transferi ile emeklilik haklar yla

ba lant  sorunlar n AB vatanda lar n ikamet ettikleri ülkeden farkl  üye ülkelerde

çal mas  engellememesini sa lamak için Avrupa Komisyonu gerekli önlemleri

alm r. Bunun yan nda, AB s r ötesi vergi kaç rmay  engellemek için faaliyet

göstermektedir. AB vatanda lar  kendilerine en iyi getiriyi sa layacak yerlere

tasarruflar  kayd rken, vergi ödemekten kaç namazlar. E er AB vatanda lar  ikamet

ettikleri ülkede yabanc  ülkelerde bulunan tasarruflar ndan elde edilen faiz gelirini

bildirmezlerse, AB üyesi ülkeler yasal gelirlerini kaybederler. Bu nedenle, AB üyesi

ülkeler ile di er Avrupal  ülkeler, ikamet etmeyenlerin tasarruflar  hakk ndaki bilgi

de imini kabul etmi lerdir253.

Gerek yat m ve i letme faaliyetleri için yer seçimi ve gerekse getiri elde etme

ile i  bularak yerle me yeri seçim kararlar  ulusal vergi rejimleri ve sosyal güvenlik

sistemlerindeki farkl klara çok duyarl r. Vergi matrahlar n artan hareketlili i ve

farkl , i letmeleri en az vergi ödeyecekleri yerlere kayd rmaktad r. Üye devletler

aras nda böylesine bir rekabet, vergi ve sosyal güvenlik katk  paylar n seviyesi

251 IP/01/737, Taxation: Commission Outlines Its Priorities, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/01/737&format=HTML&aged=1&language=en&guiLanguage=en  (27 Nisan 2010).
252 MEMO/01/193, Commision Tax Strategy of 23 May 2001,  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/01/193&format=HTML&aged=1&language=en  (27 Nisan 2010).
253 European Union, “Taxation”, (t.y.), http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm (30 Nisan 2010).

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm
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üzerinde bask  olu turacak ve bu bask  sonras  artan rekabetle birlikte vergi ve sosyal

güvenlik ödemeleri seviyesi daha da dü erek herkesin zarar na sonuçlanacakt r254.

Zararl  vergi rekabetini ortadan kald rmak için letme Vergilemesinde Genel lkeler (A

Code of Conduct) Konsey taraf ndan Kabul edilmi tir255. Bu ilkeler, Birlik içinde vergi

matrah n erozyonunun önlenmesine ve ekonomik sapmalar  engellemeye yard m

etmektedirler. Yasal olarak ba lay  de ildirler, fakat üye devletlerin adil vergi

rekabeti ilkelerine  uymalar na ve zararl  vergisel kurallardan kaç nmalar na yard m

etmektedir256.

1.3. Vergilendirme le lgili Yasal Hükümler

AB’ nin leyi ine li kin Antla ma’ da “Birlik Politiklar  ve ç Faaliyetler”

isimli 3. Bölüm, “Rekabet, Vergilendirme ve Mevzuatlar n Yak nla lmas  Hakk nda

Ortak Kurallar” isimli 7. ba k alt nda bulunan “Vergisel Hükümler” isimli 2. Fas lda

yer alan 110-113. Maddelerle vergisel alanda düzenlemeler yap lm r. Bununla

birlikte Antla ma’ n n di er maddelerinde de vergilendirme ile ilgili kurallar vard r.

AB’ de vergilendirme ile ilgili hükümler, a daki gibidir.

1. Yerellik ve Ölçülülük lkeleri (AB Antla mas , 1. Ba k:Ortak Hükümler, Madde 5):

Vergisel alanda AB faaliyeti için yap lan önerilerde, ölçülülük ve yerellik ilkeleri

dikkate al nmal r257. AB Antla mas ’ n n “Ortak Hükümler” isimli 1. Ba  5.

Maddesi ile 2 nolu “Yerellik ve Ölçülülük lkelerinin Uygulanmas ” Protokolünde

ölçülülük ve yerellik ilkesi ele al nm r. Yerellik ilkesine göre; Birlik, bir yetkiyi

ancak üye ülkeler ya da bu ülkelerin yerel yönetimleri bu yetkiyi etkili biçimde

kullanm yorsa kendisi kullanabilir. Orant k ilkesi, yerellik ilkesinin tamamlay r.

Orant k ilkesine göre; Birlik, bir yetkiyi ancak amac n gerçekle mesi için gerekti i

ölçüde kullanabilir258.

254 European Commission, Tax Policy in the European Union, s. 9.
255 European Union, “General Report on the Activities of the European Union - Taxation”, (23 ubat 2009),
http://europa.eu/generalreport/en/2008/rg24.htm (30 Nisan 2010).
256 COM(97) 495 final, Commision Communication of 01 October 1997 on Towards Tax Co-ordination in the
European Union – A Package to Tacle Harmful Tax Competition”, s. 5. http://aei.pitt.edu/3504/01/000656_1.pdf  (30
Nisan 2010).
257 European Commission, “EU Tax Policy Strategy”, (30 Nisan 2010), http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/gen_info/tax_policy/index_en.htm (1 May s 2010).
258 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Article 5, s. 18.

http://europa.eu/generalreport/en/2008/rg24.htm
http://aei.pitt.edu/3504/01/000656_1.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
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2.  Etkili Vergileme Yasa  (AB leyi ine li kin Antla ma, 3. Bölüm : Birlik

Politiklar  ve ç Faaliyetler, 2. Ba k : Mallar n Serbest Dola , Madde 28) : 28.

Madde de tek Pazar olarak mallar üzerine gümrük vergisi ile e  etkili vergilerin

konulamayaca  ve fakat di er ülkelere ortak bir gümrük vergisi uygulanaca

belirtilmi tir. Bu maddeye göre; Gümrük Birli i’ ni kuran Avrupa Birli i’ nde gerek

ithalatta ve gerekse ihracatta al m sat m konusu yap lan mallar üzerine gümrük vergisi

ve e  etkili vergilerin konulmas  yasakt r259.

3. Devlet Yard mlar  Yasa  (AB leyi ine li kin Antla ma, 3. Bölüm : Birlik

Politiklar  ve ç Faaliyetler, 7. Ba k : Rekabet, Vergilendirme ve Mevzuatlar n

Yak nla lmas  Hakk nda Ortak Kurallar, 1. Fas l : Rekabet Kurallar , K m 2:

Devlet Yard mlar , Madde 107-109) : Rekabeti bozucu devlet yard mlar  yasa  107-

109. maddeler aras nda düzenlenmi tir. Antla ma’ n n 107. Maddesine göre; Antla ma’

da aksine bir hüküm bulunmad kça, belirli i letmeleri veya belirli mallar n üretimini

destekleyerek rekabeti bozan veya bozma e iliminde olan ve herhangi bir üye devlet

taraf ndan yap lan veya herhangi bir üye devletin kaynaklar yla yap lan yard mlar, iç

piyasa ile uyumlu olmayacakt r. Bu maddede iç Pazar ile uyumlu olacak devlet

yard mlar n özellikleri belirtilmi tir. 108. Maddeye göre; e er Avrupa Komisyonu bir

üye devlet taraf ndan yap lan veya bir üye devletin kaynaklar  kullan larak yap lan

yard n 107. Maddeye uygun olarak iç Pazar ile uyumlu olmad  veya bu

yard mlar n kötüye kullan ld  tespit etmi se, Avrupa Komisyonu belirledi i bir sure

içinde bu yard mdan yap lmamas na veya bu yard n ba ka ekilde de tirilerek

yap lmas na karar verecektir260.

4. Ayr mc  Vergilendirme Yasa  (AB  leyi ine  li kin  Antla ma,  3.  Bölüm  :  Birlik

Politiklar  ve ç Faaliyetler, 7. Ba k : Rekabet, Vergilendirme ve Mevzuatlar n

Yak nla lmas  Hakk nda Ortak Kurallar, 2. Fas l : Vergisel Hükümler, Madde 110) :

110. Maddedeki Ayr mc  Vergileme Yasa  ilkesine göre; hiç bir üye devlet, di er üye

259 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Article 28, s. 32.
260 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010,  Article 107-109, ss. 91-93.
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ülkelerin ürünlerine yerli ürünlere uygulanan vergiden daha yüksek gerek do rudan

gerekse dolayl  vergi koyamaz261.

5.  Vergi adesi Yasa  (AB leyi ine li kin Antla ma, 3. Bölüm : Birlik

Politiklar  ve ç Faaliyetler, 7. Ba k : Rekabet, Vergilendirme ve Mevzuatlar n

Yak nla lmas  Hakk nda Ortak Kurallar, 2. Fas l : Vergisel Hükümler, Madde 111-

112) : 111-112. Maddeki A  Vergi adesi Yasa  ilkesine göre; üye ülkelere

yap lacak ihracatlarda ihrcat yap lan ülkede do rudan veya dolayl  uygulanan

vergilerden daha fazla vergi iadesi yap lamaz262.

6. Dolays z Vergilerde Uyumla rma (AB leyi ine li kin Antla ma, 3. Bölüm :

Birlik Politiklar  ve ç Faaliyetler, 7. Ba k : Rekabet, Vergilendirme ve Mevzuatlar n

Yak nla lmas  Hakk nda Ortak Kurallar, 2. Fas l : Vergisel Hükümler, Madde 113) :

113. Madde hükmüne göre; Avrupa Konseyi, özel bir yasama usulüne göre oybirli i ile

hareket ederek ve Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komite’ ye dan ktan

sonra, rekabetin bozulmas  önlemek ve iç pazar n kurulu u ve i leyi ini sa lamak için

lem vergileri, tüketim vergileri ve di er dolayl  vergileri kapsayan mevzuatlar n

uyumla lmas nda gereken düzenlemeleri yapar263.

7. Kanunlar n Yak nla lmas  (AB leyi ine li kin Antla ma, 3. Bölüm : Birlik

Politiklar  ve ç Faaliyetler, 7. Ba k : Rekabet, Vergilendirme ve Mevzuatlar n

Yak nla lmas  Hakk nda Ortak Kurallar, 3. Fas l : Mevzuat n Yak nla lmas ,

Madde 114-118) : Antla ma’ n n 114-118. Maddelerinde mevzuatlar n

yak nla lmas ndan bahsedilmektedir. 114. Maddeye göre; Avrupa Parlamentosu ve

Avrupa Konseyi, ola an yasama usulüne göre hareket ederek ve Ekonomik ve Sosyal

Komite’ ye dan ktan sonra, tek pazar n kurulu u ve i leyi ini etkileyecek üye

devletlerin kanun, tüzük veya idari kararlar n yak nla lmas  için gerekli önlemleri

alacaklard r264.

8. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi : ç piyasada faaliyette bulunan i letmelerin ve

bireylerin kar la  s rlar aras  vergisel sorunlar n giderilmesinde izlenen genel

261 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Article 110, s. 93.
262 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Article 111-112, ss. 93-94.
263 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Article 113, s. 94.
264 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Article 114-118, s. 94-96.
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stratejinin bir parças  olarak Avrupa Komisyonu, AB Antla mas  ile çifte vergileme

antla malar  aras ndaki çat malar  yak ndan ele almaktad r265. Roma Antla mas ’ n n

220. Maddesi üye devletlerin çifte vergilendirmeyi kald rmak için aralar nda müzakere

yapmalar  öngörmektedir. irket birle meleri direktifi, ülkeler aras  kar paylar n

çifte vergilendirmesini önleyen direktif ve transfer fiyatlar  konusundaki

anla mazl klara çözüm yolu gösteren tahkim sözle mesi çifte vergilendirme ile ilgili

AB’ de yap lan düzenlemelerdir266.

1.4. Vergilendirmenin Kaynaklar

Birincil mevzuat, uluslararas  antla malar, ikincil mevzuat ve içtihat hukuku

Avrupa Birli i vergi hukukunun kaynaklar  olu turmaktad r267.

1.4.1. Antla malar

Birincil mevzuat; yap lan antla malar , bu antla malar n ekleri ile

protokollerini ve bu antla malara çe itli tarihlerde de iklik yapan antla malar

kapsamaktad r268. AB hukuku, hukukun üstünlü ü ilkesine dayan r. Bunun anlam ,

yap lan her eyin gönüllü ve demokratik olarak kabul edilen Antla malara göre

yap lmas r269. Antla malar, üye devletlerin parlamentolar nda veya refandumla kabul

edildikten  sonra, do rudan müzakereler ile olu turulur. Avrupa Birli i’ ne üye olan bir

ülke AB’ yi kuran antla malar  ve hukuk düzenini, bir ba ka ifadeyle AB

Müktesabat 270, aynen benimser ve egemenlik yetkilerinin bir k sm  AB

kurumlar na devreder. Antla malar, üye devletler taraf ndan devredilen yasama,

yürütme ve yarg  yetkilerini kullanan AB kurumlar  taraf ndan yarat lm r. AB hukuku

ile üye devletlerin ulusal hukukunun çat  durumlarda uluslararas  hukukun

üstünlü ü kabul edilir. AB Müktesebat (hukuk mevzuat ) iç hukukun üstündedir271.

265 European Commission, “Double Taxation Conventions”, (30 Nisan 2010), http://ec.europa.eu/taxation_customs/
taxation/company_tax/double_taxation_conventions/index_en.htm (1 May s 2010).
266 ktisadi Kalk nma Vakf , “Avrupa Birli i’ nin Vergi Politikas ”, s. 19, (t.y.), http://www.ikv.org.tr/pdfs/
961fd1e2.pdf (1 May s 2010).
267 European Union, “Process and Players”, (27 Mart 2009), http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm (30 Nisan 2010).
268 Sahir Özdemir, Avrupa Toplulu unda kincil Mevzuat ve Karar Alma Usulleri, Ankara: DPT, 2001, s. 1.
269 European Union, “The EU At a Glance – Treaties and Law”, (t.y.), http://europa.eu/abc/treaties/index_en.htm (30
Nisan 2010).
270 Avrupa Birli i Müktesebat (Hukuki Mevzuat ), “Acquis Communautaire”, kurucu AB antla malar nda ve di er
yard mc  hukuk kaynaklar nda yer alan kural ve kurumlar bütünü ifade eder.
271 Billur Yalt  Soydan, Avrupa Birli i’ nde Dolays z Vergiler, 1. Bas m, stanbul: Beta Bas m A. ., 2002, ss. 1-2.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/
http://www.ikv.org.tr/pdfs/
http://europa.eu/pol/tax/index_en.htm
http://europa.eu/abc/treaties/index_en.htm
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Birincil Mevzuat  olu turan antla malar kurucu, birle tirilmi , kat m antla malar  ve

protokoller olarak öyle s fland labilir:

1. Avrupa Anayasas  Olu turan Antla ma
2. Avrupa Toplulu unu Kuran Antla ma
3. Avrupa Birli i Antla mas
4. Avrupa Atom Enerjisi Toplulu unu Kuran Antla ma
5. Kat m Antla malar
6. Di er Antla ma ve Protokoller

6.1. Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu unu Kuran Antla ma
6.2. Tek Avrupa Senedi
6.3. Amsterdam Antla mas
6.4. Nice Antla mas
6.5. Di er Antla malar ve Protokoller

6.5.1. Grönland Antla mas
6.5.2. Birle me Antla mas
6.5.3. Finansal Hükümleri De tiren Antla malar
6.5.4. Hollanda Antilleri Protokolü

1.4.2. Uluslararas  Antla malar

Uluslararas  antla malar, AB d ndaki ülkelerle ekonomik, sosyal ve politik

ili kileri geli tirmesine imkan veren AB hukukunun ikinci kayna r. Uluslarars

düzeyde i birli ini kurmak amac yla uluslararas  hukuk konular yla ilgili akdedilen

antla malard r. AB taraf ndan akdedilen uluslararas  antla malar, AB kurumlar  ve üye

devletler üzerinde ba lay  olup uygulanma önceli i vard r. Bir ba ka ifade ile

uluslararas  antla malar, AB müktesebat  ve üye devletlerin mevzuat ndan üstün olup

çat ma oldu u durumda hukukun üstünlü ü ilkesi gere i uluslararas  antla malar n

hükümleri geçerli olur. Uluslararas  antla malar, uluslararas  organizasyonlar veya

Birlik d ndaki ülkelerle yap lan uluslararas  antla malar(ortakl k antla malar , ticaret

antla malar  ve i birli i antla malar ) ile üye devletler aras nda yap lan  antla malar  ve

konvansiyonlar  kapsamaktad r.
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1.4.3. kincil Mevzuat

kincil mevzuat, AB hukukunun üçüncü temel kayna r. kincil mevzuat,

birincil mevzuatla tan nan düzenleme yapma yetkilerine dayanarak AB kurumlar n

bazen tek ba na bazen i birli i yaparak ç kard klar  mevzuatt r272. kincil mevzuat,

antla ma hükümlerine uygun olarak AB kurumlar  taraf ndan kabul edilmi  tüm yasal

araçlar olarak tan mlanabilir. kincil mevzuat tüzükler (regulations), direktifler

(directives), kararlar (decisions) gibi ba lay  yasal araçlar  ve tavsiyeler

(recommendations) ve görü ler (opinions) gibi ba lay  olmayan yasal araçlar

kapsamaktad r. Avrupa Birli i’ nin leyi ine li kin Antla man n 288. Maddesinde AB

Kurumlar na tüzük ve direktif ç karma, karar alma, tavsiyelerde bulunma ve görü

bildirme yetkisi verilmi tir273.

1.4.3.1. Vergilendirmenin Ba lay  Kaynaklar

1.4.3.1.1. Tüzükler

Avrupa Birli i’ nin leyi ine li kin Antla man n 288. Maddesi uyar nca,

tüzükler genel geçerlili e sahiptir, üye ülkelerde do rudan uygulan rlar ve bütünüyle

ba lay r. Tüzü ün genel geçerlili e sahip olmas , onun belirli veya tan mlanabilir

rl  say da ki iye de il, soyut ve genel bir toplulu a yönelmi  oldu u anlam ndad r.

Tüzüklerin do rudan uygulanmas , tüzü ün yürürlü e girdi i tarihten itibaren, üye

ülkelerde, bir iç hukuka aktarma i lemine gerek olmaks n, t pk  üye devletlerin iç

mevzuat  gibi ve fakat o iç mevzuata öncelik ta yarak uygulanmas  ifade etmektedir.

Tüzü ün bütünüyle ba lay  olmas , üye devletlerin, tüzü ün amac n

gerçekle mesine yönelik tüm hükümlerini uygulamak zorunda olmalar , tüzük

hükümlerini ulusal ç karlar na uygun geldi i biçimde, eksik veya seçerek uygulama

hakk na sahip bulunmamalar  anlam na gelmektedir274. Tüzükler ya Avrupa Komisyonu

272 Özdemir, s. 1.
273 Eur-Lex, Official Journal C 83 (Vol. 53) of 30 March 2010, Article 288, ss. 171-172.
274 Özdemir, s. 2.
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ve Avrupa Parlamentosu taraf ndan beraberce ya da sadece Avrupa Komisyonu

taraf ndan ç kar rlar275.

1.4.3.1.2. Direktifler

Direktifler, Birli in amaçlar na ula mak için, üye devletlerin yerine getirmeleri

gereken hukuki yükümlülükleri belirler. Avrupa Parlamentosu ile beraber Avrupa

konseyi taraf ndan ya da sadece Avrupa Komisyonu taraf ndan ç kar rlar. Direktiflerin

muhatab  üye devletlerdir ve ba ca amac  üye devletlerin mevzuat n

uyumla lmas r. E er direktifler üye ülkeler taraf ndan iç hukuka eksik aktar lm sa

ya da hiç aktar lmam sa veyahut iç hukuka aktar mda bir gecikme olursa, AB

vatanda lar  ulusal mahkemelere müracat edebilir. Direktifler do rudan uygulanmay p

üye devletlerin iç hukukunda düzenleme gerektirirler. Fakat direktiflerin uygulanma

ekli ve metotlar n seçimi üye devletlere b rak lm r276.

1.4.3.1.3. Kararlar

Kararlar hem üye devletlere, hem de gerçek ve tüzel ki ilere yöneliktir.

Kararlar belirli durumlara özgüdür ve tümüyle ba lay r. Bazen Avrupa Konseyi

taraf ndan tek ba na bazen Avrupa Konseyi ile Avrupa Parlamentosu beraber veya

tekba na Avrupa Komisyonu taraf ndan ç kar rlar277.

1.4.3.2. Vergilendirmenin Ba lay  Olmayan Kaynaklar

1.4.3.2.1. Tavsiyeler

Tavsiyeler, AB Kurumlar na kendi görü lerini aç klama ve üye devletlere,

di er kurumlara veya baz  durumlarda AB vatanda lar na herhangi bir yasal

275 European Commission, “What are EU regulations ?”, (t.y.), http://ec.europa.eu/community_law/introduction/
what_regulation_en.htm (30 Nisan 2010).
276 European Commission, “What are EU directives ?”, (t.y.), http://ec.europa.eu/community_law/introduction/
what_directive_en.htm (30 Nisan 2010).
277 European Commission, “What are EU decisions ?”, (t.y.), http://ec.europa.eu/community_law/introduction/
what_decision_en.htm (30 Nisan 2010).

http://ec.europa.eu/community_law/introduction/
http://ec.europa.eu/community_law/introduction/
http://ec.europa.eu/community_law/introduction/
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yükümlülük getirmeksizin faaliyet yollar  önermesine izin verirler. Ba lay

olmayan tavsiyeler siyasi ve etik de er ta rlar278.

1.4.3.2.2. Görü ler

Görü ler, AB Kurumlar na herhangi bir yasal yükümlülük getirmeksizin

aç klama yapmalar na izin veren bir araçt r. Amac , bir sorun hakk nda ilgili AB

Kurum’ unun görü ünü aç klamakt r. Görü ler ba lay  de ildirler.

1.4.4. çtihat Hukuku

çtihatlar, mahkeme kararlar n olu turdu u hukuk ilkeleridir. çtihatlar,

yasama gücünü kullanan AB Kurumlar  taraf ndan verilen tüm kararlard r. Avrupa

Topluluklar  Adalet Divan  ve Avrupa Topluluklar lk Derece Mahkemeleri, AB’ nin

yasama kurumlar r. Kurucu Antla malar n yorumunda ve uygulanmas nda Topluluk

hukukuna sayg  göstrilmesini sa lamak Mahkemelerin birinci görevidir.

1.5. Vergi Uyumla rma

AB leyi ine li kin Antla ma’ n n 113. Maddesinde vergi

uyumla lmas n amac n rekabetin bozulmas  önlemek ve iç pazar n kurulu u ve

leyi ini sa lamak olarak aç klanm r. Bu aç dan bak ld nda vergi uyumla rman n

konusunu, rekabeti bozan ve iç pazar n kurulu u ve i leyi i önünde engel olarak duran

vergiler olu turmaktad r.

Vergi uyumla rma, Birlik düzeyinde yap lan yasama faaliyetlerinin bir

sonucu olarak vergi sistemlerinin yak nla lmas r. Buradaki yak nla ma kelimesi,

üye devletlerin vergi matrahlar , oranlar , sistemleri, vergi gelirleri, vs. nin gittikçe

yak nla  süreç anlam na gelmektedir. Bir ba ka ifadeyle, vergi uyumu Birlik

düzeyinde yap lan yasama faaliyetlerinin sonucu olarak vergi matrahlar , oranlar , … vs

gibi üye devletlerin vergi sistemlerinin gittikçe birbirine yak nla ld  bir süreç

olarak tan mlanabilir. Vergi uyumu, tam vergi uyumu ve k smi vergi uyumu olarak

ikiye ayr r. Tam vergi uyumu ayn  vergi oran , ayn  vergi matrah , ayn  vergi sistemi

278 Özdemir, s. 3.
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anlam na gelirken, k smi vergi uyumu üye devletlerin farkl  derecelerde birbirine

yak nla an vergi oran , vergi matrah , vergi sistemi anlam na gelir279. AB’ de vergi

uyumunun amac , tek bir vergi sistemine ula mak de ildir, daha ziyade üye devletlerin

vergi sistemlerinin birbirine (convergence and approximation) yak nla mas ,

yakla mas  ve yak nsamas r280.

Vergi uyumu süreci, üç a amadan olu ur. Birincisi, uyumla lacak verginin

seçimidir. kinci a ama, vergi matrahlar n uyumla lmas yla ilgilidir. Üçüncü

ama, vergi oran n uyumla lmas r. Ayr ca, vergi uyumla lmas n çe itli

seviyeleri vard r : (1) Üye ülkelerdeki farkl  vergiler, (2) Uygulanmas  k smen ortak

olan vergiler, (3) Üye ülkelerdeki ayn  vergiler281.

AB leyi ine li kin Antla ma’ n n 113. Maddesinde dolayl  vergilerin

uyumla lmas ndan bahsetmektedir. Bunun nedeni, mallar n ve hizmetlerin serbest

dola  do rudan etkileyen dolayl  vergilerin bir dereceye kadar uyumla rmay

gerektirmesidir. Di er taraftan, dolays z vergiler tek pazar n kurulu u ve i leyi i

üzerinde do rudan bir etkiye sahip olmamalar  nedeniyle vergi uyumla lmas na

ihtiyaç göstermemektedir282. Ayr ca, dolays z vergiler, üye devletlerin egemenlik

haklar  ile ili kilendirildi inden ve bu konudaki düzenlemeler üye devletlere

rak ld ndan dolays z vergilerin uyumla lmas  konusunda ba ar

olunamam r283. Bunun yan nda; dolays z vergilerin uyumla lmas yla ilgili olarak

aç k bir hüküm bulunmamaktad r284. AB’ de vergileme alan nda yap lm  çal malar ile

kar lan direktifler ço unlukla dolayl  vergilerin uyumla lmas  ile ilgili olmu tur.

Dolayl  vergiler içinde de en fazla üzerinde durulan KDV olmu tur285.

279 Patterson ve Serrano, s. 35.
280 Danuse Nerudova, Tax  Harmonization  in  the  EU, 1. Bas m, Brno: MIBES E-Book, 2008, s. 91.
http://mibes.teilar.gr/e-books/2008/Nerudova%2090-109.pdf (2 May s 2010).
281 Nerudova, s. 90.
282 European Commission, Tax Policy in the European Union, s. 7.
283 Metin Sa lam, “Avrupa Birli i’ nde Dolays z Vergilerin Uyumla lmas  Çabalar  Üzerine”, Avrupa Birli i
Üzerine Yaz lar, Turgay Berksoy ve A. Kadir I k (drl. ve ed.), Ankara: SPK Yay n No: 177, 2006, s. 367.
284 Patterson ve Serrano, s. 16.
285 Habib Y ld z, “Avrupa Birli i Vergi Politikas  ve Vergi Uyumla rma Çal malar ”, EÜHFD,  Cilt  X, Say  3-4
(2006), s. 556.

http://mibes.teilar.gr/e-books/2008/Nerudova%2090-109.pdf
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1.6. Vergi Rekabeti

Dünyada ya anan küreselle me süreci, yeni ileti im teknolojileri, sermayenin

ve gelirin vergilendirilmesinin çok güçle mesi, ticaretin önündeki teknik ve yasal

engellerin kald lmas  vergi matrahlar n hareket kabiliyetini son derece artt rm r.

Artan vergi matrah  hareketlili i vergi idarelerinin bu matrah  kendi yetki alanlar na

çekmek için rekabet etmelerine neden olmu tur. Üye devletlerde uygulanan farkl  vergi

sistemlerinin karma kl  ve yüksek vergi oranlar  vergiden kaç rma ve vergiden

kaç nmay  te vik etmi , i sizlik seviyesini artt rm r. Küreselle me sürecinde farkl

vergi idarelerine ba  çok uluslu firmalar n transfer fiyatland rmas  ve benzeri araçlarla

vergi yüklerini dü ürme f rsatlar  artm r. Sermayeyi vergilendirmenin güçlü ü vergi

sistemlerinin yap  de tirmi tir. Vergi, hareketli olan sermayeden hareketsiz olan

gücü üzerine kaym r286.

Tek pazar n olu umuyla mal, hizmet, sermaye ve insanlar n serbest dola

sa lanm , ticaretin önündeki engeller kald lm r. Bu durum uyumla lmam  vergi

sistemlerinde artan bozulmaya, dü ük vergili ülkelere sermaye kaç na, uluslararas

ticaret modelinin de imine neden olmu tur. Bu olumsuz sonuçlar  engellemek için

vergi uyumla rmas n yap lmas  gerekir. Böylelikle, vergi minimizasyon ilkesinden

ziyade mukayseli üstüklükler ilkesine göre AB’ nin k t kaynaklar n etkin da

gerçekle ecektir. Bununla birlikte; vergi uyumla rmas n yap lmas  üye devletlerin

vergi koordinasyonunu yapmas  gerektirmemektedir287.

AB’ de vergi rekabetinin zararl  oldu u iddias  tart mal  bir konudur.

Kimilerine göre vergi rekabeti, vergi oranlar nda veya vergi gelirlerinde (“dibe do ru

yar ”)  azalmaya  neden  olur.  Bu  nedenle  vergi  rekabeti  kimilerine  göre  zararl  olarak

görülürken, kimilerine göre ise faydal  olarak kabul edilmi tir. Fakat deneysel bulgular

vergi rekabetindeki zarar n s rl  oldu unu göstermi tir. Nominal ve efektif vergi

286 Ben Patterson, “Tax Co-ordination in the European Union”, December 2000, European Parliament, Economic
Affairs Series, Working Paper No: ECON-125 EN, ss.1-2. http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/econ/pdf/
125_en.pdf (2 May s 2010).
287 Hans Werner Sin, “Tax Harmonization and Tax Competition In Europe”, European Economic Review, Vol. 34,
Issue 2-3(May 1990), s. 489.

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/econ/pdf/
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oranlar ndaki azalma vergi gelirlerini etkilememi tir. Vergi rekabeti, vergi yükünün

hareketli sermayeden hareketsiz i gücüne kaymas na neden olmu tur288.

Vergi Uyumu ve vergi rekabetinin olumlu ve olumsuz yanlar  Tablo 2’deki

gibidir289.

Tablo 2
Vergi Uyumu ve Vergi Rekabetinin Olumlu ve Olumsuz Yanlar

Vergi Uyumu Vergi Rekabeti
En az uyum Maliyeti Vergi yükü üzerinde a  do ru bask

effafl k Mali disiplin
Kaynaklar n uygun da  ve bireysel ve

uluslar aras  vergi adaletini sa lamak için verginin
tarafs zl

Vergi seviyesi ve kamu harcamas  aras nda denge

Vergilendirmenin tekraradan da  etkisi

Avrupa Komisyonu, 1997 y nda zararl  vergi rekabetiyle mücadelede üç

önlemlik bir vergi paketi getirmi tir. Bu vergi paketi, s r ötesi elde edilen faiz

gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili Avrupa Konseyi direktifi, i letme

vergilendirmesinde genel ilkeler (Code of Conduct) ve ba irketler aras ndaki faizler

ve gayrimaddi haklar üzerinden yap lacak çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik

Avrupa Konseyi direktifinden olu maktad r. Bu paketin kabul edilmesinin sebebi; iç

pazar n i leyi indeki bozulmalar n azalt lmas , vergi gelirlerindeki kayb n azalt lmas  ve

istihdam  artt ekilde vergi sistemlerinin yeniden yap land lmas r. letme

vergilendirilmesinde genel ilkeler (Code of Conduct), üye devletlerin yeni zararl  vergi

rekabeti araçlar  ortaya ç karmamas  ve bu ilkelere göre zararl  olarak kabul edilen

uygulamalar n veya ulusal mevzuat n de tirilmesini veya kald lmas

gerektirmektedir290.

letme vergilendirilmesinde genel ilkeler (Code of Conduct), yasal olarak üye

devletleri ba lamaktad r, fakat adil vergi rekabeti ilkelerine sayg  duyulmas  ve zararl

vergi rekabeti uygulamalar ndan kaç lmas  yönünde üye devletlerce yap lan siyasi bir

288 Jadranka Djurovic-Todorvic, “Corporate Income Tax In EU Countries Comparative Analysis”, Economics and
Organization, Vol. 1, No. 10 (2002), ss. 60-62.
289 Wolfgang Schön, "Tax Competition in Europe", General Report, Lausanne: Max Planck Institute, 2002, s. 6.
http://www.eatlp.org/uploads/Members/GeneralReportSchoen.pdf (15 ubat 2010).
290 IP/03/787, Taxation: Commission Welcomes Adoption of Package to Curb Harmful Tax Competition,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/787&format=HTML&aged=1&language=en&guiLa
nguage=en  (5 May s 2010).

http://www.eatlp.org/uploads/Members/GeneralReportSchoen.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/787&format=HTML&aged=1&language=en&guiLa
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taahhüttür. AB içinde i letmelerin yerle imi üzerinde ve çal anlar için özel vergi

rejimleri üzerinde önemli etkisi olan veya olabilecek önlemleri içermektedir291. letme

vergilendirilmesinde genel ilkeler (Code of Conduct), özellikle AB içinde i letme

faaliyetlerinin yerle im yerini etkileyen faktörleri ortaya koymak için tasarlanm r.

Zararl  vergi uygulamalar  olarak kabul edilen kriterler a da say lm r292:

1) lgili ülkedeki genel vergilendirme seviyesinden önemli derecede dü ük etkili

vergilendirme seviyesi,

2) Mukim olmayanlara tan nan vergisel faydalar,

3) Yerel ekonomiden izole edilen ve bu nedenle de ulusal vergi matrah  üzerinde etkisi

olmayan  faaliyetler için tan nan vergi te vikleri,

4) Herhangi bir gerçek ekonomik faaliyet bulunmasa bile vergisel avantajlar sunma,

5) irketlerin kar belirleme tarz n uluslararas  kabul edilmi  genel kurallardan,

özellikle de OECD taraf ndan belirlenen kurallardan farkl  olmas ,

6) effafl ktan yoksunluk.

1.7. Vergi Koordinasyonu

Üye devletler kendi gereksinimlerine ve ihtiyaçlar na göre istedikleri dolays z

vergi sistemlerini seçmekte ve uygulamakta serbesttirler, fakat ulusal vergi kurallar

Birlik içinde ulus ötesi uygulamalarla tutarl  olmayabilir. Bu nedenle, uluslararas

faaliyet gösteren ki i veya kurumlar, vergi ayr mc  veya çifte vergilendirme veyahut

ek maliyet gibi sorunlarla kar la abilirler. Ulusal vergi sistemlerinin Birlik hukukuyla

uyumla lmas  ve üye devletlerin birbiriyle kar kl  ili kilerde bulunabilmesi, AB

içinde ulusal dolays z vergi sistemlerinin koordinasyonunu gerektirir. Vergi

koordinasyonu mevcut ulusal vergi sistemlerinin yerine tek bir Birlik vergi sisteminin

yerle tirilmesi de ildir, üye devletler aras nda kar kl  i birli ini gerçekle tirerek iç

291 Bulten EU 10-1997, Internal Market (20/24), point 1.2.47, Commission Communication to the European Council
entitled ‘Towards Tax Coordination in the European Union: A Package to Tackle Harmful Tax Competition’.
http://europa.eu/bulletin/en/9710/p102047.htm (5 May s 2010).
292 European Commission, “Harmful Tax Competition”, (30 Nisan 2010), http://ec.europa.eu/community_law/
introduction/what_regulation_en.htm (01 May s 2010).

http://europa.eu/bulletin/en/9710/p102047.htm
http://ec.europa.eu/community_law/
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pazar n i lemesi için gerekli yasaman n koordinasyonudur. Vergi koordinasyonu vergi

ayr mc  ve çifte vergilendirmeyi önler, hiç vergilememeyi ve vergi kaç rmay

engeller ve ulusal vergi sistemelerinin birbirlerine uyum maliyetlerini azalt r293.

Vergi koordinasyonu, AB üyesi ülkelerin vergi uygulamalar  daha

yak nla rmak için konvansiyonlar, tavsiyeler, rehberler, genel ilkeler, ..vs. gibi

ba lay  olmayan mekanizmalar yoluyla al nan önlemler olarak tan mlanmaktad r294.

Avrupa Komisyonu’ na göre iç pazardaki vergisel engelleri kald rman n yolu,

çok uluslu irketlerin AB’ deki faaliyetlerinin ortak konsolide edilmi  kurumlar vergisi

matrah  (CCCTB) olarak vergilendirilmesidir.

AB’de yap lan zararl  vergi rekabetini önlemeye yönelik çal malarda özellikle

vergi koordinasyonu kavram na a rl kl  olarak yer verilmi tir. Vergi uyumla rma,

Birlik düzeyinde yap lan ba lay  yasama faaliyetlerinin bir sonucu olarak vergi

sistemlerinin yak nla lmas  iken vergi koordinasyonu ise, ba lay  olmayan

mevzuat ile üye devletlerin vergisel uygulamalar n yak nla mas  olarak

tan mlanmaktad r. Vergi koordinasyonu, vergi uyumla rmas na göre daha az zorlay

olup ba lay  ya da yapt mlar  bulunmamaktad r.

Vergi rekabeti ile vergi koordinasyonu hakk ndaki tart malar Tablo 3’de

gösterilmi tir295.

293 COM(2006) 823 final, Commision Communication of 19 December 2006 on Co-ordinating Member States’ direct
tax systems in the Internal Market, ss. 3-4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0823
:FIN:EN:PDF  (07 May s 2010).
294 Patterson, s. xvi.
295 Patterson, s. xv.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0823
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Tablo 3
Vergi Koordinasyonu ve Vergi Rekabeti Hakk ndaki Tart malar

Vergi Koordinasyonu Vergi Rekabeti
Kur dalgalanmalar na dayal  risklerin ortadan kalmas yla, vergi
sistemelerindenki farkl klar  daha belirginle tirmi  ve sermaye
hareketlili i üzerinde etkisi artm r.

Rekabet sadece izole edilmi  vergi sistemleri aras nda
gerçekle memekte ve fakat ayn  zamanda bir bütün olarak
gelir/harcama sistemleri aras nda da gerçekle mektedir.  Daha cazip
sosyal ve di er faktörler sunan ve nispeten yüksek vergilemenin
yap ld  ülkelerde (örne in skandinavya) piyasada rekabetçi
olarak varl  sürdürürler.

Vergi rekabeti "dibe do ru bir yar " ile üye devletlerin vergi
matrahlar  erozyona u rat rlar.

Vergi rekabeti, asl nda vergi gelirlerinin üzerinden hesapland
GSY H' da dü le sonuçlanmam r: Aksine z tt  gerçekle mi tir.

Bir taraftan vergide koordinasyon yoklu u ve di er taraftan s  bütçe
politikas  ile beraber euro bölgesinde para politikas n
merkezile mesi aras nda bir denge vard r.

Euro bölgesinde üye devletlerin faiz oranlar , döviz kurlar  veya
parasal büyüklükleri de tirme yetkileri kald ld ndan beri,
istikrar politikas  için üye devletlere b rak lan tek araç vergileri
de tirme serbestisidir.

Rekabet yoluyla refah maksimizasyonu, sadece sermaye ve i giücünün
vergi otoriteleri aras nda hareket etti inde gerçekle ir. Sadece bir
üretim faktörünün (sermayenin) hareketli iken di er üretim faktörü
(i gücü) hareketli olmad nda, vergi sisteminin i leyi i bozulacakt r.
Vergi rekabeti, i sizlik oranlar  yükseltmesiyle sonuçlanacak olan

gücü (hareketsiz veya daha az hareketli üretim faktörü) üzerindeki
vergi yükünü artt racakt r.

birli i yap larak elde edilen kazançlar n, kat mc lar aras nda e it
bir ekilde payla lmas  gerekmemektedir. Dü ük vergiler, nispeten
fakir ve/veya küçük ekonomilerin (örne in rlanda) yat
cezbederek rekabet ettikleri mekanizmalardan sadece biridir.

Vergi rekabeti, vergi sistemiyle sosyal ve çevresel amaçlar n
izlenmesini çok zorla r. Yaln zca koordinasyon "bele çilik" 'i
önleyecektir.

Vergilendirme/kamu harcamalar n arzu edilen kar , bütün
ekonomilerde ayn  de ildir. Bu nedenle, vergisel kararlar n intikali
muhtemelen vatanda lar n tercihlerine kar k gelmektedir. Vergi
rekabeti, demokratikle meye ve yerellik ilkelerine uygundur.

letmeler, önemli derecede maliyetleri ve sapmalar  art ran AB' de on
be  farkl  vergi sistemine ve on be  farkl  vergi idarelerine ba r.

"Bir ülkenin di erine göre insanlar n ceplerindeki paray  almay
çok h zl  ö renmesi sanat de ildir." (Adam Smith)

1.8. Vergi Rekabetinin Etkileri

1.8.1. Vergi Oranlar nda De im

1.8.1.1. Gelir Vergisi Oranlar nda De im

Tablo 4 ve Grafik 1’ de (1995-2008) y llar  aras nda en yüksek gelir vergisi

oranlar n ortalamalar n de imi görülmektedir. Bu de im AB-27 Ortalamas  için

% - 9,5, AB-25 Ortalamas  için % - 7,7, EB-16 Ortalamas  için % - 8,3 olmu tur. Bu

llar aras nda, gelir vergisi oranlar nda azal  görülmektedir.
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Tablo 4
llara Göre En Yüksek Gelir Vergisi Oranlar  (1995-2008)

llar AB-27 Ortalama AB-25 Ortalama EB-16 Ortalama
1995 47,30 47,50 50,40
1996 47,10 47,30 50,40
1997 46,40 46,90 50,20
1998 46,10 46,30 49,40
1999 45,30 45,70 48,80
2000 44,70 45,00 48,40
2001 43,70 44,10 47,10
2002 42,90 43,60 46,10
2003 42,20 42,80 44,90
2004 41,20 41,80 43,40
2005 39,90 41,40 43,00
2006 39,30 4 0,9 42,74
2007 39,10 40,60 42,10
2008 37,80 39,80 42,10

Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities, Taxation Trends in the
European Union, Lüksemburg, 2009, s. 36.

Grafik 1. En Yüksek Gelir Vergisi Oranlar n Y llara Göre De imi
Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities, Taxation Trends in the European Union, Lüksemburg,
2009, s. 36.
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1.8.1.2. Kurumlar Vergisi Oranlar nda De im

Tablo 5 ve Grafik 2’ de (1995-2009) y llar  aras nda kurumlar vergisi

oranlar n ortalamalar n de imi görülmektedir. Bu de im AB-27 Ortalamas  için

% - 11,80, AB-25 Ortalamas  için % - 10,60, EB-16 Ortalamas  için % - 11,60

olmu tur. Bu y llar aras nda, kurumlar vergisi oranlar nda azal  görülmektedir.

Tablo 5
llara Göre Kurumlar Vergisi Oranlar  (1995-2009)

llar AB-27 Ortalama AB-25 Ortalama EB-16 Ortalama
1995 35,30 35,00 37,50
1996 35,30 35,00 37,60
1997 35,20 34,90 37,70
1998 34,10 33,90 36,40
1999 33,50 33,30 35,80
2000 31,90 32,20 34,90
2001 30,70 31,10 33,50
2002 29,30 29,70 32,10
2003 28,30 28,70 30,70
2004 27,00 27,40 29,80
2005 25,50 26,30 28,40
2006 25,30 26,00 28,00
2007 24,50 25,50 27,10
2008 23,60 24,40 26,00
2009 23,50 24,40 25,90

Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities, Taxation Trends in the
European Union, Lüksemburg, 2009, s. 37.

Grafik 2. Kurumlar Vergisi Oranlar n Y llara Göre De imi
Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities, Taxation Trends in the European Union, Lüksemburg,
2009, s. 37.
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1.8.1.3. gücü Üzerindeki Vergi Oranlar nda De im

Tablo 6 ve Grafik 3’ de (1995-2007) y llar  aras nda i gücü üzerindeki vergi

oranlar n ortalamalar n de imi görülmektedir. Bu de im AB-27 Ortalamas  için

% - 1,70, AB-25 Ortalamas  için % - 0,90, EB-16 Ortalamas  için %  0,10 olmu tur. Bu

llarda  i gücü üzerindeki vergi oranlar n genel e iliminin azal  oldu u

görülmektedir.

Tablo 6
llara Göre gücü Üzerindeki Vergi Oranlar n Aritmetik Ortalamalar  (1995-2007)

llar AB-27 Ortalama AB-25 Ortalama EB-16 Ortalama
1995 35,70 34,20
1996 35,60 34,40
1997 36,00 34,60
1998 36,10 34,70
1999 36,10 36,10 34,70
2000 35,90 35,90 34,60
2001 35,50 35,70 34,50
2002 35,10 35,40 34,20
2003 35,00 35,20 34,30
2004 34,80 34,90 34,10
2005 34,50 34,70 34,10
2006 34,40 34,80 34,20
2007 34,40 34,80 34,30

Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities, Taxation Trends in the European Union,
Lüksemburg, 2009, s. 39.

Grafik 3. Y llara Göre gücü Üzerindeki Vergi Oranlar n De imi (1995-2007)
Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities, Taxation Trends in the European Union, Lüksemburg, 2009, s. 39.
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1.8.1.4. Sermaye Üzerindeki Vergi Oranlar nda De im

Tablo 7 ve Grafik 4’ de (1995-2007) y llar  aras nda sermaye üzerindeki vergi

oranlar n ortalamalar n de imi görülmektedir. Bu de im AB-25 Ortalamas  için

% 5,60, EB-16 Ortalamas  için %  5,80 olmu tur. Bu y llarda  sermaye üzerindeki vergi

oranlar n genel e iliminin art  oldu u görülmektedir.

Tablo 7
llara Göre Sermaye Üzerindeki Vergi Oranlar n

Aritmetik Ortalamalar  (1995-2007)
llar AB-25 Ortalama EB-16 Ortalama

1995 23,10 24,00
1996 23,70 25,40
1997 24,70 26,10
1998 25,60 26,80
1999 26,60 28,00
2000 25,50 27,30
2001 24,30 26,30
2002 23,60 25,50
2003 23,60 25,20
2004 24,00 25,00
2005 25,20 25,90
2006 25,70 26,90
2007 28,70 29,80

Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities,
Taxation Trends in the European Union, Lüksemburg, 2009, s. 40.

Grafik 4. Sermaye Üzerindeki Vergi Oranlar n Y llara Göre De imi (1995-2009)
Kaynak : Office for Official Publications of the European Communities, Taxation Trends in the European Union,
Lüksemburg, 2009, s. 40.
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1.8.2. Vergi Gelirlerinde De im

1.8.2.1. Toplam Vergi Gelirlerinin GSY H’ ya Oran

Tablo 8 ve Grafik 5’ de (1965-2006) y llar  aras nda AB’ de toplam vergi

gelirlerindeki de imi göstermektedir. Bu de im EU-19 Ortalamas  için % 11,20,

EU-15 Ortalamas  için %  12,10 olmu tur. Bu y llarda  toplam vergi gelirlerinin GSY H

içindeki paylar nda art  oldu u görülmektedir. Vergi oranlar  azal rken vergi

gelirlerinde artma vard r.

Tablo 8
Toplam Vergi Gelirlerinin GSY H' ya Oran  (%)

EU 19 Ort. EU 15 Ort. EU 19 Ort. EU 15 Ort. EU 19 Ort. EU 15 Ort.

1965 27,60 27,60 1979 34,00 34,00 1993 39,20 39,10
1966 28,30 28,30 1980 34,90 34,90 1994 38,90 39,00
1967 29,20 29,20 1981 35,60 35,60 1995 39,60 40,00
1968 29,70 29,70 1982 36,20 36,20 1996 39,50 40,10
1969 30,00 30,00 1983 37,00 37,00 1997 39,30 40,10
1970 29,70 29,70 1984 37,20 37,20 1998 39,60 40,50
1971 30,40 30,40 1985 37,50 37,50 1999 39,40 40,60
1972 30,60 30,60 1986 38,50 38,50 2000 38,90 39,90
1973 30,40 30,40 1987 38,50 38,50 2001 38,50 39,40
1974 31,10 31,10 1988 38,00 38,00 2002 38,40 39,20
1975 32,10 32,10 1989 38,10 38,10 2003 38,20 39,20
1976 33,40 33,40 1990 38,40 38,30 2004 38,70 39,70
1977 34,20 34,20 1991 38,80 38,60 2005 38,60 39,80
1978 34,20 34,20 1992 39,30 38,90 2006 38,80 39,70
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, ss. 76-78.

Grafik 5. Toplam Vergi Gelirlerinin GSY H' ya Oran  (%)
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, ss. 19, 76-78.
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1.8.2.2. 2007 Y nda Ana Ba klar tibariyle Vergi Gelirlerinin GSY H’

ya Oran

2007 y nda vergi gelirlerinin türleri aç ndan bakt zda GSY H içindeki

paylar  en fazla olan gelir ve karlar üzerinden al nan vergiler oldu u a da Tablo 9 ve

Grafik 6’ dan görülebilir. Bu vergi türünü s ras yla mal ve hizmetler üzerinden al nan

vergiler, sosyal güvenlik katk  paylar , servet üzerinden al nan vergiler ile ücretler

üzerinden al nan vergiler olu turmaktad r.

Tablo 9
Ana Ba klar tibariyle 2007 Y  Vergi Gelirlerinin GSY H' ya Oran

Gelir ve Karlar
Üzerinden

Al nan Vergiler

Sosyal Güvenlik
Katk  Paylar

Ücretler
Üzerinden

Al nan Vergiler

Servet
Vergisi

Mal ve
Hizmetler
Üzerinden

Al nan Vergiler

Di er
Vergiler

EU 19 Ort. 12,80 11,50 0,40 1,80 11,80 0,30
EU 15 Ort. 14,00 11,10 0,50 2,10 11,60 0,30

Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, s. 80.

Grafik 6. Ana Ba klar tibariyle 2007 Y  Vergi Gelirlerinin GSY H' ya Oran
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, s. 80.
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1.8.2.3. Gelir Vergisinin GSY H’ ya Oran

Tablo 10 ve Grafik 7’ de (1965-2007) y llar  aras nda gelir vergisi gelirlerinin

GSY H içindeki de imini göstermektedir. Bu de im EU-19 Ortalamas  için % 2,00,

EU-15 Ortalamas  için %  3,20 olmu tur. Bu y llarda  gelir vergisi gelirlerinin GSY H

içindeki pay nda art  olmu tur. Buradan, vergi oranlar  azal rken gelir vergi

gelirlerinde artma oldu u sonucuna varabiliriz.

Tablo 10
Gelir Vergisinin GSY H' ya Oran

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007
EU 19 Ort. 7,20 8,30 9,90 10,70 11,00 10,70 9,80 9,40 9,00 9,20
EU 15 Ort. 7,20 8,30 9,90 10,70 11,00 10,70 10,50 10,60 10,20 10,40
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, s. 82.

Grafik 7. Gelir Vergisinin GSY H' ya Oran
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, s. 82.
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1.8.2.4. Kurumlar Vergisinin GSY H’ ya Oran

Tablo 11 ve Grafik 8’ de (1965-2007) y llar  aras nda kurumlar vergisi

gelirlerinin GSY H içindeki de imini göstermektedir. Bu de im EU-19 Ortalamas

için % 1,60, EU-15 Ortalamas  için %  1,60 olmu tur. Bu y llarda  kurumlar vergisi

gelirlerinin GSY H içindeki pay nda art  olmu tur. Kurumlar vergisi gelirleri vergi

oranlar nda azalma olmas na ra men artm r.

Tablo 11
Kurumlar Vergisinin GSY H' ya Oran

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007
EU 19 Ort. 1,90 2,00 2,00 2,00 2,40 2,50 2,70 3,50 3,20 3,50
EU 15 Ort. 1,90 2,00 2,00 2,00 2,40 2,50 2,60 3,70 3,30 3,50
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, s. 83.

Grafik 8. Kurumlar Vergisinin GSY H' ya Oran
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, s. 83.
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2. TÜRK YE’ DE VERG  REKABET

2.1. Türkiye’ de 1980 Sonras  Ya anan Dönü üm

1980 y  gerek Türkiye gerekse dünya aç ndan önemli yap sal dönü ümlerin

ya and  bir y l olmu tur. Söz konusu dönemden itibaren tüm dünyada etkisini

hissettiren küreselle me olgusu tüm ülke ekonomilerini derinden etkilemi tir.

Küreselle menin ivme kazand  bu süreçte ülke ekonomileri s rlar  sermayeye

açma yönünde bir tak m liberal politikalar  hayata geçirmi lerdir. 1980 sonras ndaki

ekonomiler, d a dönük sanayile me ve liberalle me politikalar yla yönlendirilmeye

ba lanm r. 1980’lerde ba layan d a dönük sanayile meye ve ekonomide

liberalle meye dayal  ekonomi politikalar , günümüze kadar devam etmi tir296.

Uluslararas  finans kurulu lar n özellikle IMF’ nin belirledi i ko ullar

çerçevesinde, 1980 y  sonras nda Türkiye’ de uygulamaya konan 24 Ocak istikrar ve

yap sal uyum politikalar , k sa dönemde d  ödemeler dengesi ve fiyat istikrar n

sa lanmas , uzun dönemde ise ekonomide yap sal dönü ümleri gerçekle tirerek

serbest piyasa ekonomisinin yerle tirilmesini ve d a aç lman n sa lanmas

öngörmektedir. Bu amaçlar  gerçekle tirmek üzere uygulamaya konulan monetarist

içerikli istikrar politikalar n temel yönelimleri, ücretlerin k lmas  ve dondurulmas

yoluyla iç talebin k lmas , sosyal amaçl  sübvansiyonlar n kald lmas , yap sal

dönü ümü gerçekle tirmek üzere ekonomik ve sosyal alandaki devlet müdahalelerinin

azalt lmas  ve sanayi, ticaret, finans kesimlerinin d a aç lmas  sa lamak olarak

özetlenebilir. 1980 Sonras  Türkiye’ de d a aç lma ve finansal serbestle me

amaçlanm r. Bu dönem, devletin kurumsal ve idari yap da gerçekle tirdi i de imler

ile ekonomik ve toplumsal ya am  yeniden yap land rd , dolay yla devletin, i levinin

de ti i bir dönem olarak tan mlanabilir. Bu çerçevede 1980’lerin d a aç lma ve

serbest rekabet söylemi, ekonomi içinde özel sektörün pay  art rmak üzere, sermaye

kesimine yönelik kaynak aktar m mekanizmalar n alt yap  olu turmu tur.

Dolay yla 1980 sonras nda ekonomik ve toplumsal yap da gerçekle tirilen devletin

1970’ lerin müdahaleci devlet anlay ndan koparak liberal devlet anlay na

296 Salih Öztürk ve Deniz Özyak r, “Türkiye Ekonomisinde 1980 Sonras  Ya anan Yap sal Dönü ümlerin GSMH,
 Ticaret ve D  Borçlar Ba lam nda Teorik Bir De erlendirmesi”, Mevzuat Dergisi, Y l. 8, Say . 94(Ekim 2005),

ss. 3-5.
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yöneldi ini göstermektedir297. Türkiye’ de 1980 sonras  uygulanan maliye politikas ,

devletin küçülmesi yönündeki politikalar n önemli bir arac  olmu tur. 1980 sonras nda

devlet müdahalesinin azalt lmas , özellikle 1980-1983 döneminde, ekonomik ve

toplumsal ya am  düzenleyici mekanizmalar n gev etilmesi yoluyla

gerçekle tirilebilmi tir.

2.2. Vergi Rekabetinin Göstergeleri

2.2.1. Vergi Oranlar nda De im

Vergiler, gelir, gider ve harcamalardan al nmaktad r. Gider vergileri dolayl ,

gelir ve servet üzerinden al nan vergiler dolays z vergiler olarak nitelendirilmektedir.

Gelir üzerinden al nan vergiler, gelir ve kurumlar vergisi olup, gelir vergisinde artan

oranl  ve kurumlar vergisinde düz oranl  vergi tarifesi uygulanmaktad r298.

2.2.1.1. Kurumlar Vergisi Oranlar nda De im

Kurumlar vergisi, gelir üzerinden al nan, amaçl  objektif, dolays z ve tek oranl

tarife yap na sahip bir vergi türüdür299. Kurumlar vergisinde ana unsur sermaye ve

sermayede meydana gelebilecek de imlerdir.

Tablo 12
Kurumlar Vergisi Oranlar n Y llara Göre De imi(1990-2008)

llar Vergi Oranlar llar Vergi Oranlar
1990 46 2000 30
1991 46 2001 30
1992 46 2002 30
1993 46 2003 30
1994 25 2004 30
1995 25 2005 33
1996 25 2006 20
1997 25 2007 20
1998 25 2008 20
1999 30

Kaynak : T.C. Maliye Bakanl  Gelirler Dairesi Ba kanl  verilerinden ve Kurumlar Vergisi Kanununda
yap lan de ikliklerden derlenmi tir(http://www.gib.gov.tr).

297 Veli Karg  ve H. Yasemin Özu urlu, “Türkiye’ de Küreselle menin Vergi Politikalar  Üzerine Etkileri: 1980-
2005 Dönemi”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt. 14, Say . 1(2007), ss. 279-280.
298 Mehmet Tosuner, 1980 Sonras  Türk Vergi Sisteminin Yap  ve Geli imi,  1.  Bas m,  zmir:  Bayrakl
Matbaac k, 1989, s. 45.
299 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikas , 6. Bas m, stanbul: Filiz Kitabevi, 1998,  s .54.
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Tablo 12’ de 1990-1993’lü y llarda kurumlar vergisi oran  % 46 olarak

uygulanmas na ra men, çok say da muafl k, istisna ve indirimlerin olmas  nedeniyle

vergi gelirleri azalm r. 1990-2008 döneminde vergi oran  %46’ dan % 20’ ye

dü mü tür. 1994 krizinin etkilerini azaltmak ve vergi gelirlerini artt rmak amac yla 5

Nisan Kararlar  al nm r. Ancak, bu dönemde vergi oranlar n dü ürüldü ü görülse

de ç kar lan ek vergilerin etkisiyle mükelleflerin üzerindeki vergi yükü hissedilir

ekilde artt lm r. 1999 y nda kurumlar vergisi % 30 olmu  ve asgari kurumlar

vergisi uygulamas  kald larak geçici vergi sistemine geçilmi tir. 2005 y nda kurum

kazanc  üzerinden % 30 kurumlar vergisi hesapland ktan sonra % 10 fon kesintisi

yap larak gerçek kurumlar vergisi oran  % 33’ e ç kar lm r. 2006 y nda kurumlar

vergisi oran  % 20’ ye çekilmi tir. Böylece yat mc lar için kurumlar vergisi te viki

sa lanarak küresel olarak rekabette avantaj elde etmeye çal lm r. Grafik 9’ dan

kurumlar vergisi oranlar ndaki de im görülebilir.

Grafik 9. Kurumlar Vergisi Oranlar n Y llara Göre De imi(1990-2008).
Kaynak : T.C. Maliye Bakanl  Gelirler Dairesi Ba kanl  verilerinden ve Kurumlar Vergisi Kanununda yap lan de ikliklerden
derlenmi tir(http://www.gib.gov.tr).

Tablo 13’ den kurumlar vergisi oranlar ndaki azal n de imi görülmektedir.

1980 y  kurumlar vergisi oran  % 50 ba lang ç olarak al nd nda, 1985 y ndaki % 4’

lük azal  1990 y nda da de meden kalm , 1995 y nda % 21 oran nda azalarak

devam etmi , bu azal  sonras nda 2000 y nda % 5 ve 2005 y nda % 3 artm  ve 2008
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nda %13 azalarak kurumlar vergisi oran  % 20 olmu tur. Kurumlar vergisi

oranlar ndaki azalman n y llara göre de imi Grafik 10’ den görülebilir.

Tablo 13
Kurumlar Vergisi Oranlar ndaki Azal n Y llara Göre De imi(1980-2008) (%).

llar 1980 1985
1980-
1985

De im
1990

1980-
1990

De im
1995

1980-
1995

De im
2000

1980-
2000

De im
2005

1980-
2005

De im
2008

1980-
2008

De im

Kurumlar
Vergisi

Oranlar
(%)

50 46 -4 46 -4 25 -25 30 -20 33 -17 20 -30

Kaynak : T.C. Maliye Bakanl  Gelirler Dairesi Ba kanl  verilerinden ve Kurumlar Vergisi Kanununda yap lan de ikliklerden
derlenmi tir(http://www.gib.gov.tr).

Grafik 10. Kurumlar Vergisi Oranlar n Y llara Göre Azal (1980-2009).
Kaynak : T.C. Maliye Bakanl  Gelirler Dairesi Ba kanl  verilerinden ve Kurumlar Vergisi Kanununda yap lan
de ikliklerden derlenmi tir(http://www.gib.gov.tr).

2.2.1.2. Gelir Vergisi Oranlar nda De im

Türk Vergi Sisteminde gelir vergisi artan oranl  bir tarife yap na sahiptir.

Vergiye esas matrah artt kça uygulanan vergi oranlar  da artmaktad r. Belli bir orandan

sonra hemen hemen düz ve yüksek oranl  bir duruma gelmektedir. Gelir vergisinin artan

oranl  kullan lmas  ile dikey adalet gerçekle tirilmeye çal r.
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Tablo 14 ve Grafik 11’ ye göre 1992-1993 y llar ndaki vergi tarifesinde 6 dilim

üzerinden  i lem yap lmakla birlikte, en üst oran % 50 olarak belirlenmi tir. Bu tarifeye

göre yükseklik fark  (en yüksek oran ile en dü ük oran aras ndaki fark) 25 iken, 1994-

1998 y llar  aras nda vergi tarifesi 7 dilime ç kar lm  ve vergi tarifesinin yükseklik

fark  da 30’ a yükseltilmi tir. Bu uygulaman n nedeni, ekonomik kriz ve sonras nda

al nan 5 Nisan Kararlar na dayanmaktad r. Bu kararlar ile üç haneli rakamlara ula an

yüksek enflasyonun gelir dilimleri aras ndaki yükseklik fark ndan dolay  olu an vergi

adaletsizli inin azalt lmas  amaçlanm r. 1998 y  ve sonras  iç ve d  geli melerden

kaynaklanan ve ubat 2001’ e kadar süre gelen ekonomik sorunlar, Türkiye ekonomisi

üzerinde önemli daralmalar meydana getirmi tir. Bu olumsuzluklar n önlenmesi, vergi

yükünün hafifletilmesi için vergi tarifesinde dilim say n azalt lmas  ve en yüksek

oran n % 45’ e çekilmesi uygun görülmü tür.

Tablo 14
Gelir Vergisi Oranlar n Y llara Göre De imi(1992-2008)(%).

llar 1. Dilim
(%)

2. Dilim
(%)

3. Dilim
(%)

4. Dilim
(%)

5. Dilim
(%)

6. Dilim
(%)

7. Dilim
(%)

Yükseklik
Fark  (%)

1992 25 30 35 40 45 50 25
1993 25 30 35 40 45 50 25
1994 25 30 35 40 45 50 55 30
1995 25 30 35 40 45 50 55 30
1996 25 30 35 40 45 50 55 30
1997 25 30 35 40 45 50 55 30
1998 25 30 35 40 45 50 55 30
1999 20 25 30 35 40 45 25
2000 20 25 30 35 40 45 25
2001 20 25 30 35 40 45 25
2002 20 25 30 35 40 45 25
2003 20 25 30 35 40 45 25
2004 20 25 30 35 40 45 25
2005 20 25 30 35 40 20
2006 15 20 27 35 20
2007 15 20 27 35 20
2008 15 20 27 35 20
2009 15 20 27 12
2010 15 20 27 12

Kaynak: T.C. Maliye Bakanl  Gelirler Dairesi Ba kanl  verilerinden ve Gelir Vergisi Kanununda yap lan
de ikliklerden derlenmi tir(http://www.gib.gov.tr).
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2004 y ndan sonra ise, ülke ekonomisinde görülen olumlu geli meleri

(enflasyondaki h zl  dü , ekonomideki sürekli büyüme e ilimi, ihracattaki art  vb.)

desteklemek için vergi tarifesi yeniden düzenlenerek, hem vergi diliminde azalma hem

de oranlar n dü ürülmesine gidilmi tir. Vergi tarifesinin yap  de tiren bu

çal malar sürdürülerek 2005 y nda ilk dilime uygulanan oran de tirilmeksizin en üst

dilimin oran  % 40’ a indirilmi  ve dilim say  be  olmu tur. 2006 y nda ise, ücret

gelirlerindeki ay m da kald larak tüm gelirler için oranlar % 15 - % 35 aral na

çekilerek vergi tarifesi dört dilime indirilmi tir.

Grafik 11. Gelir Vergisi Oranlar n Y llara Göre De imi
Kaynak: T.C. Maliye Bakanl  Gelirler Dairesi Ba kanl  verilerinden ve Gelir Vergisi Kanununda yap lan de ikliklerden
derlenmi tir(http://www.gib.gov.tr).

01.01.2006 tarihi öncesinde gelir vergisi tarifesi ücretler için 5’ er puan

indirimli olarak uygulanmakta iken 30.03.2006 tarih ve 5479 say  Kanun300 ile

31.12.1960 tarih ve 193 say  GVK’ nun 103. Maddesinde yap lan de iklikle bu

uygulamaya son verilmi  ve gerçek ki ilerin elde ettikleri gelirler için, ücretler de dahil

olmak üzere, tek vergi tarifesi uygulanmaya ba lanm r. 15 Ekim 2009 tarihinde

Anayasa Mahkemesi taraf ndan al nan karar uyar nca, GVK’ nun 103. Maddesinde yer

300 08.04.2006 tarih ve 26133 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.



115

alan vergi tarifesindeki % 35’ lik orana ücretlilerin tabi olmas  hükmü iptal edilmi  ve

iptal hükmünün Resmi Gazete’ de yay mlanmas ndan ba layarak alt  ay içinde yürülü e

girmesi öngörülmü tür.

2.2.2.  Vergisel Te vikler

2.2.2.1. Yat m ndirimi

30.03.2009 tarih ve 5479 say  Kanunla301 01.01.2006 tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere, 31.12.1960 tarih ve 193 say  Gelir Vergisi Kanunu’ nun302

“Ticari ve Zirai Kazançlarda Yat m ndirimi stisnas ” ba kl  19. maddesi

yürürlükten kald lm  olup, geçi  dönemi uygulamalar  bu Kanuna eklenen Geçici 69.

madde ile düzenlenmi tir. Buna göre;

o Önceki y llarda kazanc n yetersiz olmas  nedeniyle 01.01.2006 tarihinden önce

indirilemeyen istisna tutarlar ,

o 31.12.1960 tarih ve 193 say  GVK’n n 09.04.2003 tarih ve 4842 say  Kanun303 ile

kald lmadan önceki Ek 1.-.6. maddeleri çerçevesinde ba lan lan yat mlarda,

24.04.2003 tarihinden önce yap lan müracaatlara istinaden düzenlenen te vik

belgeleri kapsam nda 01.01.2006 tarihinden sonra yap lacak yat m harcamalar

dolay yla hesaplanacak istisna tutarlar ,

o 31.12.1960 tarih ve 193 say  GVK 19. maddesi kapsam nda 01.01.2006 tarihinden

önce ba lan lan yat mlarla iktisadi ve teknik aç dan bütünlük arz etmek art yla bu

tarihinden sonra yap lacak yat m harcamalar  dolay yla hesaplanacak istisna

tutarlar ,

sadece 2006, 2007 ve 2008 y llar na ait kazançlardan yat m indirimi istisnas  olarak

indirim konusu yap labilecektir. Bu uygulama 31/12/2008 tarihi itibariyla sona ermi

bulunmaktad r. Konu ile ilgili hükümler; 31.12.1960 tarih ve 193 say  Gelir Vergisi

Kanunu’ nun 19 Maddesinde, 61. Geçici Maddesinde, 65. Geçici Maddesinde, 69.

301 08.04.2006 tarih ve 26133 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
302 06.01.1961 tarih ve 10700 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
303 24.04.2003 tarih ve 25088 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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Geçici Maddesinde, 1 Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde304, 22 Nolu Gelir Vergisi

Sirkülerinde305, 23. Gelir Vergisi Sirkülerinde306, 32. Gelir Vergisi Sirkülerinde307 yer

almaktad r. Fakat, 15.10.2009 tarihli Anayasa Mahkemesi Karar nda, GVK’ nun

yat m indirimi ile ilgili Geçici 69. Maddesinde yer alan ve söz konusu yat m

indiriminin sadece 2006, 2007 ve 2008 y llar  kazançlar ndan indirilebilece ine ili kin

ibareleri iptal edilmi tir. Bu durumda yat m indirimiyle ilgili süre s rlamas  da

ortadan kalkm  bulunmaktad r. Anayasa Mahkemesi, yat m indirimiyle ilgili

gerekçeli iptal karar n Resmi Gazete’ de yay mland  tarihten itibaren yürürlü e

girece ine karar vermi tir.

2.2.2.2. Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Te vikler

2.2.2.2.1. Ar-Ge ndirimleri

01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere i letme bünyesinde gerçekle tirilen

ve yeni teknoloji ve bilgi aray na yönelik ara rma ve geli tirme harcamalar  tutar n

%40’ , 01.04.2008 tarihinden itibaren ise %100'ü, beyanname ile bildirilen kurum

kazanc ndan indirilebilecektir(13.06.2006 tarih ve 5520 say  KVK Md. 10/1-a;

31.12.1960 tarih ve 193 say  GVK Md. 89/1-9).

Teknoloji merkezi i letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve

kurulu lar  ile kanunla kurulan veya teknoloji geli tirme  projesi  anla malar

kapsam nda  uluslararas   kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kurulu lar ndan Ar-Ge

projelerini desteklemek amac yla fon veya kredi kullanan vak flar taraf ndan veya

uluslararas  fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi i birli i

projelerinde ve teknogiri im sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekle tirilen

Ar-Ge ve yenilik harcamalar n tamam  ile 500 ve üzerinde tam zaman e de er Ar-Ge

personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayr ca o y l yap lan Ar-Ge ve yenilik

harcamas n bir önceki y la göre art n yar , 13.06.2006 tarih ve 5520 say

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre kurum kazanc n ve

31.12.1960 tarih ve 193 say  Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi uyar nca

304 20.06.2003 tarih ve GVK-1/2003-1/Yat m ndirimi-1 say  Gelir Vergisi Sirküleri
305 24.03.2004 tarih ve GVK-22/2004-14 /Yat m ndirimi 2 say  Gelir Vergisi Sirküleri
306 14.04.2004 tarih ve GVK-23/2004-15 /Yat m ndirimi 3 say  Gelir Vergisi Sirküleri
307 15.03.2005 tarih ve GVK- 32/2005-4/Yat m ndirimi 4 say  Gelir Vergisi Sirküleri
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ticari kazanc n tespitinde indirim konusu yap r. Ayr ca bu harcamalar, Vergi Usul

Kanununa göre aktifle tirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi

ymet olu mamas  halinde ise do rudan gider yaz r. Kazanc n yetersiz olmas

nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yap lamayan tutar, sonraki hesap

dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden y llarda 04.01.1961 tarih ve 213

say  Vergi Usul Kanununa308 göre her y l belirlenen yeniden de erleme oran nda

art larak dikkate al r(28.02.2008 tarih ve 5746 Say  Kanun309 Md.  3/1).

2.2.2.2.2. Gelir Vergisi Stopaj  Te viki

Kamu personeli hariç olmak üzere yukar da çerçevesi çizilen Ar-Ge ve yenilik

projelerinde, teknogiri im sermaye desteklerinden yararlanan i letmelerde ve rekabet

öncesi i birli i projelerinde çal an Ar-Ge ve destek personelinin; bu çal malar

kar nda elde ettikleri ücretlerinin doktoral  olanlar için yüzde doksan , di erleri için

yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnad r(28.02.2008 tarih ve 5746 Say  Kanun

Madde 3/2).

2.2.2.2.3. Sigorta Primi Deste i

Kamu personeli hariç olmak üzere yukar da çerçevesi çizilen Ar-Ge ve yenilik

projeleri ile rekabet öncesi i birli i projelerinde ve teknogiri im sermaye desteklerinden

yararlanan i letmelerde çal an Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691

say  Teknoloji Geli tirme Bölgeleri Kanunu’nun310 geçici 2 nci maddesi uyar nca

ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çal malar  kar nda elde ettikleri

ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi i veren hissesinin yar , her bir çal an

için be  y l süreyle Maliye Bakanl  bütçesine konulacak ödenekten

kar lan r(28.02.2008 tarih ve 5746 Say  Kanun Md.  3/3).

308 10.01.1961 tarih ve 10703 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
309 12.03.2008 tarih ve 26814 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
310 06.07.2001 tarih ve 24454 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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2.2.2.2.4. Damga Vergisi stisnas

Bu Kanun kapsam ndaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak

düzenlenen ka tlardan damga vergisi al nmaz(28.02.2008 tarih ve 5746 Say  Kanun

Md.  3/4).

2.2.2.2.5. Teknogiri im Sermayesi Deste i

Merkezi yönetim kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, üniversitelerin

herhangi bir lisans program ndan bir y l içinde mezun olabilecek durumdaki ö renci,

yüksek lisans veya doktora ö rencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora

derecelerinden birini ön ba vuru tarihinden en çok be  y l önce alm  ki ilerin, teknoloji

ve yenilik odakl  i  fikirlerini, katma de er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli

yüksek te ebbüslere dönü türebilmelerini te vik etmek için bir defaya mahsus olmak

üzere teminat al nmaks n 100.000 Türk Liras na kadar teknogiri im sermayesi deste i

hibe olarak verilir(28.02.2008 tarih ve 5746 Say  Kanun Md.  3/5).

2.2.2.3. E itim Ve Ö retim letmelerinde Kazanç stisnas

01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete ba layan özel okullar n i letilmesinden

elde edilen kazançlar be  vergilendirme dönemi gelir vergisi veya kurumlar vergisinden

istisnad r. stisna, mükelleflerin 08.06.1995 tarih ve 625 say  Kanun311 kapsam nda

lettikleri okul öncesi e itim, ilkö retim, özel e itim ve orta ö retim özel okullar ndan

elde ettikleri kazançlara uygulanacakt r.  stisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete

geçmelerini müteakiben Maliye Bakanl ’ na yaz  olarak ba vurmalar

gerekmektedir(31.12.1960 tarih ve 193 say  GVK 20. Madde,  13.06.2006 tarih ve

5520 say  KVK Md. 5/1- ; 254 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebli i312, 16.07.2004 tarih

ve 5228 Say  Kanun313 Geçici 1. Maddesi)

08.06.1995 tarih ve 625 say  Kanun hükümlerine tabi özel okullar taraf ndan

ilgili dönem kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz e itim ve

311 18.06.1965 tarih ve 12026 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
312 25.11.2004 tarih ve 25651 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
313 31.07.2004  tarih ve 25539 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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retim hizmetleri katma de er vergisinden istisnad r(25.10.1984 tarih ve 3065 say

KDVK314 Md. 17/2-b).

Ayr ca, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan nan vak flara veya kamu

yarar na çal an derneklere ba  rehabilitasyon merkezlerinin i letilmesinden elde

edilen kazançlar be  vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna

edilmi tir(13.06.2006 tarih ve 5520 say  KVK Md. 5/1- ).

2.2.2.4. Araçlar, Petrol Aramalar  ve Te vik Belgeli Yat mlarda Katma

De er Vergisi stisnas

Deniz, hava ve demiryolu araçlar n, yüzer tesis ve araçlar n kiralanmas  ve

çe itli ekillerde i letilmesi faaliyeti ile i tigal eden mükelleflere bu amaçla yap lan

deniz, hava ve demiryolu ta ma araçlar  teslimleri, yüzer tesis ve araçlar n teslimi, bu

araçlar n imal ve in as  ile ilgili olarak yap lan teslim ve hizmetler, bu araçlar n tadili,

onar  ve bak  hizmetleri katma de er vergisinden istisnad r(25.10.1984 tarih ve

3065 say  KDVK Md. 13/1-a, 48 Nolu KDV Genel Tebli i315, 31 Seri Nolu KDV

Sirküleri316).

Alt n, gümü  ve platin ile ilgili arama, i letme, zenginle tirme ve rafinaj

faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gere ince, petrol arama faaliyetlerini

yürütenlere yap lan hizmetler ve mal teslimleri katma de er vergisinden

istisnad r(25.10.1984 tarih ve 3065 say  KDVK Md. 13/1-c; 16 Seri Nolu KDV Genel

Tebli i317, 19 Seri Nolu KDV Genel Tebli i318, 93 Seri Nolu KDV Genel Tebli i319 ve

95 Seri Nolu KDV Genel Tebli i320).

Yat m te vik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsam nda yap lan makine

ve teçhizat teslimleri katma de er vergisinden istisnad r(25.10.1984 tarih ve 3065 say

KDVK Md. 13/1-d; 69 Seri Nolu KDV Genel Tebli i321,  72  Seri  Nolu  KDV  Genel

314 02.11.1984  tarih ve 18563 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
315 13.07.1995  tarih ve 22342 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
316 10/05/2005 tarih ve KDVK-31/2005-10 say  Katma De er Vergisi Sirküleri.
317 19.12.1985 tarih ve 18963 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
318 21.03.1986 tarih ve 19054 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
319 19.01.2005 tarih ve 25705 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
320 03.07.2005 tarih ve 25864 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
321 14.08.1998 tarih ve 23433 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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Tebli i322, 74 Seri Nolu KDV Genel Tebli i323, 87 Seri Nolu KDV Genel Tebli i324 ve

92 Seri Nolu KDV Genel Tebli i325, 2004/8127 say  BKK326).

Limanlar ve hava meydanlar n in as , yenilenmesi ve geni letilmesi i lerini

kendisi yapan ya da ba kalar na yapt ran mükelleflere bu i lerle ilgili olarak yap lan mal

teslimleri ve hizmet ifalar  katma de er vergisinden istisnad r(25.10.1984 tarih ve 3065

say  KDVK Md. 13/1-e; 93 Seri Nolu KDV Genel Tebli i327 ve  96  Seri  Nolu  KDV

Genel Tebli i328).

2.2.2.5. Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Te vikler

Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi

mükelleflerine yönelik te viklere 29.01.2004 tarih ve 5084 say  Yat mlar n ve

stihdam n Te viki Kanunu’ nda329 yer verilmi tir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan

mükelleflere gelir vergisi stopaj  te viki(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md. 3

ile Md. 7/h, 1 Seri No.lu Yat mlar n ve stihdam n Te viki Genel Tebli i330 ve 2 Seri

No.lu Yat mlar n ve stihdam n Te viki Genel Tebli i331), sigorta primi i veren hissesi

te viki(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md. 4 ve Md. 7/h), bedelsiz yat m yeri

tahsisi(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md.5)  ve enerji deste i(29.01.2004 tarih

ve 5084 Say  Kanun Md.6 ve 7/h) sa lanmaktad r. Organize sanayi, endüstri veya

teknoloji geli tirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya

birle tirme i lemleri harçtan müstesnad r(02.07.1964 tarih ve 492 say  HK332  Md.

59/n).

2.2.2.6. Teknoloji Geli tirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Te vikler

Teknoloji geli tirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki

yaz m ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2013 tarihine kadar

322 24.02.1999 tarih ve 23621 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
323 14.09.2000 tarih ve 24170 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
324 18.06.2003 tarih ve 25142 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
325 22.12.2004 tarih ve 25678 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
326 03.12.2004 tarih ve 25659 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
327 19.01.2005 tarih ve 25705 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
328 18.11.2005 tarih ve 25997 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
329 06.02.2004 tarih ve 25365 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
330 17.04.2004 tarih ve 25436 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
331 04.06.2005 tarih ve 25835 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
332 17.07.1964 tarih ve 11756 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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gelir ve kurumlar vergisinden istisnad r. Bu bölgelerde çal an ara rmac , yaz mc  ve

Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar gelir

vergisinden istisnad r. Teknoloji geli tirme bölgesi yönetici irketlerinin 26.06.2001

tarih ve 4691 say  Teknoloji Geli tirme Bölgeleri Kanunu333 uygulamas  kapsam nda

elde ettikleri kazançlar da 31/12/2013 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisinden

istisna edilmi tir. Bu istisnalar, TÜB TAK- Marmara Ara rma Merkezi Teknoloji

Serbest Bölgesi yönetici irketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi

mükellefleri ile bölgede çal an ara rmac , yaz mc  ve Ar-Ge personeli ücretleri

bak ndan da uygulan r(26.06.2001 tarih ve 4691 say  TGBK Geçici Madde 2, 6

Nolu KV Sirküleri334).

Teknoloji geli tirme bölgesinde faaliyette bulunan giri imcilerin kazançlar n

gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulundu u süre içinde, sadece bu bölgelerde

ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, i  uygulamalar , sektörel, internet, mobil

ve askeri komuta kontrol uygulama yaz eklindeki teslim ve hizmetleri katma

de er vergisinden de istisnad r(25.10.1984 tarih ve 3065 say  KDVK Geçici Madde

20). Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geli tirme bölgelerinde yer alan

gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birle tirme i lemleri harçtan

müstesnad r(02.07.1964 tarih ve 492 say  HK Md. 59/n).

2.2.2.7. Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Te vikler

Serbest bölgeler gümrük bölgesi d nda say rlar. 06.06.1985 tarih ve 3218

say  Kanuna335 göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat alm

mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekle tirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar

faaliyet ruhsatlar nda belirtilen süre ile s rl  olmak üzere gelir veya kurumlar

vergisinden, bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 31/12/2008

tarihine kadar gelir vergisinden, bu bölgelerde gerçekle tirdikleri faaliyetleri ile ilgili

yapt klar  i lemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisnad r.

Ayr ca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde ettikleri

kazançlar, Avrupa Birli ine tam üyeli in gerçekle ti i tarihi içeren y ll k vergileme

333 06.07.2001 tarih ve 24454 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
334 05/04/2007 tarih ve KVK-6/2007-1/Kurumlar vergisi beyannamesi-1 say  Kurumlar Vergisi Sirküleri
335 15.06.1985 tarih ve 18785 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmi tir(06.06.1985

tarih ve 3218 say  SBK 3. Geçici Madde, 13 Nolu KV Sirküleri336, 85 Nolu Kurumlar

Vergisi Genel Tebli i337). Serbest bölge hükümlerinin uyguland  mallar ile serbest

bölgelerde verilen hizmetler katma de er vergisinden de istisnad r(25.10.1984 tarih ve

3065 say  KDVK Md.16/1-c, 17/4- , 39 nolu KDV Genel Tebli i338 ve 93 nolu KDV

Genel Tebli i339).

2.2.2.8. Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Te vikler

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi

mükelleflerine yönelik te viklere 29.01.2004 tarih ve 5084 say  Yat mlar n ve

stihdam n Te viki Kanunu’ nda340 yer verilmi tir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan

mükelleflere gelir vergisi stopaj  te viki (29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md. 3

ile Md. 7/h, 1 ve 2 Seri No.lu Yat mlar n ve stihdam n Te viki Genel Tebli leri),

sigorta primi i veren hissesi te viki(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md. 4 ve

Md. 7/h), bedelsiz yat m yeri tahsisi(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md.5)  ve

enerji deste i(29.01.2004 tarih ve 5084 say  Kanun Md.6 ve 7/h) sa lanmaktad r.

Ayr ca, Organize Sanayi Bölgesi tüzel ki ili i, 12.04.2000 tarih ve 4562 say  Organize

Sanayi Bölgeleri Kanunu’ nun341 uygulanmas  ile ilgili i lemlerde her türlü vergi, resim

ve harçtan muaft r. At ksu ar tma tesisi i leten bölgelerden belediyelerce at ksu bedeli

al nmaz(12.04.2000 tarih ve 4562 Say  Kanun Md. 21). Organize sanayi bölgeleri

kurulmas  amac yla olu turulan iktisadi i letmelerin arsa ve i yeri teslimleri katma

de er vergisinden istisnad r(25.10.1984 tarih ve 3065 say  KDVK Md. 17/4-k).

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yap lar  haz rlamak

ve buralarda faaliyette bulunanlar n arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak

ihtiyaçlar  kar lamak amac yla, kamu kurumlar  ve kamu kurumu niteli indeki

meslek kurulu lar  ile gerçek ve tüzel ki ilerce birlikte olu turulan ve kazanc n

tamam  bu yerlerin ortak ihtiyaçlar n kar lanmas nda kullanan iktisadi i letmeler

336 07/01/2005 tarih ve KVK-13/2005-1/Serbest Bölgeler Uygulamas -1 say  Kanun-1 say  Kurumlar Vergisi
Sirküleri
337 04.09.2004 tarih ve 25573 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
338 12.03.1992 tarih ve 21169 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
339 19.01.2005 tarih ve 25705 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
340 06.02.2004 tarih ve 25365 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
341 15.04.2000 tarih ve 24021 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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kurumlar vergisinden muaft r(13.06.2006 tarih ve 5520 say  KVK Md. 7/25).

Organize sanayi bölgelerindeki binalar, in alar n sona erdi i tarihi takip eden bütçe

ndan itibaren be  y l süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalan rlar(29.07.1970

tarih ve 1319 say  EVK342 Md. 5/f). Organize sanayi, endüstri veya teknoloji

geli tirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birle tirme

lemleri harçtan müstesnad r(02.07.1964 tarih ve 492 say  HK Md. 59/n).

2.2.2.9. Kredi Teminine li kin lemlerde Vergi, Resim ve Harç stisnas

Bankalar, yurtd  kredi kurulu lar  ve uluslararas  kurumlarca kulland lacak

kredilerin temini ve geri ödenmesi amac yla düzenlenecek ka tlar ile bu ka tlar

üzerine konulacak erhler (kredilerin kullan mlar  hariç) damga vergisinden

istisnad r(01.07.1964 tarih ve 488 say  DVK343, 2 say  tablo/23). Ayr ca, anonim,

eshaml  komandit ve limited irketlerin kurulu , sermaye art , birle me, devir,

bölünme ve nevi de iklikleri nedeniyle yap lacak i lemler ile bankalar, yurtd  kredi

kurulu lar  ve uluslararas  kurumlarca kulland lacak kredilerin temini ve bunlar n

teminatlar  ile geri ödenmelerine ili kin i lemler harca tabi tutulmayacakt r(02.07.1964

tarih ve 492 say  HK Madde 123).

2.2.2.10. Yat mlar n ve stihdam n Art lmas na Yönelik Vergisel

Te vikler

29.01.2004 tarih ve 5084 say  Kanun ile getirilen gelir vergisi stopaj  te viki,

sigorta primi i veren hissesi te viki ile enerji deste i 31/12/2008 tarihine kadar

uygulanacakt r. Ayr ca, Kanun kapsam na giren illerde 31.12.2007 tarihine kadar

tamamlanan yeni yat mlar için bu te vikler yat n tamamland  tarihi izleyen 5 y l

süresince uygulanmaya devam edilir(29.01.2004 tarih ve 5084 say  Kanun Md.  7/h).

2.2.2.10.1. Gelir Vergisi Stopaj  Te viki

Yeni istihdam sa layan i verenlerin, bu istihdamlar nedeniyle hesaplanacak

gelir vergisinin tamam n veya bir k sm n verecekleri muhtasar beyanname

342 11.08.1970 tarih ve 13576 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
343 11.07.1964 tarih ve 11751 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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üzerinden tahakkuk eden gelir vergisine mahsup edilerek terkin edilmesi suretiyle

istihdam üzerindeki yük azalt lm r. (29.01.2004 tarih ve 5084 say  Kanun Md. 2,

Md. 3; 1 ve 2 Seri No.lu Yat mlar n ve stihdam n Te viki Genel Tebli leri)

2.2.2.10.2. Sigorta Primi veren Paylar nda Te vik

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kapsama dahil illerdeki i yerlerinde

yeni i e ald klar  i çiler için 17.07.1964 tarih ve 506 say  Kanunu’nun344 72 ve 73

üncü maddeleri uyar nca prime esas kazançlar  üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin

veren hissesinin bir k sm  veya tamam  Hazine taraf ndan

kar lanmaktad r(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md. 4).

2.2.2.10.3. Bedelsiz Yat m Yeri Tahsisi

Kanun kapsam ndaki illerde en az otuz ki ilik istihdam öngören yat mlara

giri en gerçek ve tüzel ki ilere Hazineye, katma bütçeli kurulu lara, belediyelere veya il

özel idarelerine ait arazi veya arsalar bedelsiz olarak devredilebilmekte veya kullanma

izni verilebilmektedir(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md. 5).

2.2.2.10.4. Enerji Deste i

Kapsam dahilindeki illerde 01.04.2005-31.12.2008 tarihleri aras nda

uygulanmak üzere, hayvanc k (su ürünleri yeti tiricili i ve tavukçuluk dahil),

serac k, sertifikal  tohumculuk ve so uk hava deposu yat mlar nda asgari on; imalat

sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, e itim veya sa k alanlar nda ise asgari

otuz i çi çal ran i letmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20'si Hazine taraf ndan

kar lanmaktad r(29.01.2004 tarih ve 5084 Say  Kanun Md. 6).

2.2.2.11. Kültür Yat mlar  ve Giri imlerine Yönelik Vergisel Te vikler

14.07.2004 tarih ve 5225 say  Kanunu’ nun345 amac , bireyin ve toplumun

kültürel gereksinimlerinin kar lanmas ; kültür varl klar  ile somut olmayan kültürel

miras n korunmas  ve sürdürülebilir kültürün birer ö esi haline getirilmesini; kültürel

344 29, 30, 31.07.1964 tarih ve 11766-11779 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
345 21.07.2004 tarih ve 25529 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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ileti im ve etkile im ortam n etkinle tirilmesini; sanatsal ve kültürel de erlerin

üretilmesi, toplumun bu de erlere ula m olanaklar n yarat lmas  ve geli tirilmesini;

ülkemizin kültür varl klar n ya at lmas  ve ülke ekonomisine katk  yaratan bir unsur

olarak de erlendirilmesi, kullan lmas  ile kültür merkezlerinin yap  ve i letilmesine

yönelik kültür yat  ve kültür giri imlerinin te vik edilmesini sa lamakt r.

Bu kanun kapsam ndaki kültür yat m ve giri imleri için uygulanacak te vik

unsurlar unlard r: (1) Gelir Vergisi Stopaj ndirimi, (2) Ta nmaz Mal Tahsisi, (3)

Sigorta Primi veren Paylar nda ndirim, (4) Su Bedeli ndirimi ve Enerji Deste i, (5)

Yabanc  Uzman Personel ve Sanatç  Çal rabilme, (6) Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde

Faaliyette Bulunabilme.

2.2.2.11.1. Gelir Vergisi Stopaj ndirimi

14.07.2004 tarih ve 5225 say  Kültür Yat mlar  ve Giri imleri Te vik

Kanunu 5/b Maddesi uyar nca belge alm  kurumlar vergisi mükellefi yat mc  veya

giri imcilerin, ilgili idareye verecekleri ayl k sigorta prim bordrolar nda bildirdikleri,

münhas ran belgeli yat m ve giri imde çal racaklar  i çilerin ücretleri üzerinden

hesaplanan gelir vergisinin, yat m a amas nda üç y  a mamak kayd yla %50’ si,

letme a amas nda ise yedi y  a mamak kayd yla %25’i, verilecek muhtasar

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir.

2.2.2.11.2. Ta nmaz Mal Tahsisi

Kültür ve Turizm Bakanl n, bu kanun kapsam nda kültür yat  ve

giri imleri için ta nmaz mal tahsisi yapma yetkisi bulunmaktad r(14.07.2004 tarih ve

5225 Say  Kanun Md.  5/a).

2.2.2.11.3. Sigorta Primi veren Paylar nda ndirim

Bu kanun uyar nca belgelendirilmi  kurumlar vergisi mükellefi yat mc  veya

giri imcilerin, ilgili idareye verecekleri ayl k sigorta prim bordrolar nda bildirdikleri,

münhas ran belgeli yat m veya giri imde çal racaklar  i çilerin, 17.07.1964 tarih ve

506 say  Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyar nca prime esas

kazançlar  üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin i veren hissesinin, yat m
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amas nda üç y  a mamak art yla %50’si, i letme a amas nda ise yedi y  a mamak

art yla %25’i Hazinece kar lan r(5225 Say  Kanun Md.  5/c).

2.2.2.11.4. Su Bedeli ndirimi ve Enerji Deste i

Kültür yat  ve giri imleri, su ücretlerini yat m ve giri imin bulundu u

yörede uygulanan tarifelerden en dü ü üzerinden öderler. Bu yat m veya giri imin

elektrik enerjisi ve do al gaz giderlerinin %20’si be  y l süreyle Hazinece

kar lan r(14.07.2004 tarih ve 5225 Say  Kanun Md. 5/d).

1.2.2.11.5. Yabanc  Uzman Personel ve Sanatç  Çal rabilme

Belgeli yat m veya giri imlerde, Kültür ve Turizm Bakanl n ve çi leri

Bakanl n görü ü al narak Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca verilen izinle

toplam personel say n %10’ unu a mamak üzere yabanc  uzman personel ve sanatç

çal labilir(14.07.2004 tarih ve 5225 Say  Kanun Md.  5/e).

2.2.2.11.6. Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme

Belgeli giri imler ile belge kapsam ndaki di er birimler belgede belirlenen

çal ma süresi içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler.

Belgeli yat  veya giri imi Bakanl n izni ile devralanlar da kalan süre için bu

kanun hükümleri çerçevesinde te vik ve indirim uygulamas ndan

yararlan rlar(14.07.2004 tarih ve 5225 Say  Kanun Md.  5/f).

2.2.2.12. ndirimli Kurumlar Vergisi

13.06.2006 tarih ve 5520 say  Kurumlar Vergisi Kanunu’na 32/A maddesi

olarak 18.02.2009 tarih ve 5838 say  Kanun’la346 eklenen indirimli kurumlar vergisi

müessesesinin amac , Kalk nma Planlar  ve Y ll k Programlarda öngörülen hedeflere

uygun olarak, tasarruflar  katma de eri yüksek yat mlara yönlendirmek, üretimi ve

istihdam  art rmak, uluslararas  rekabet gücünü art racak büyük ölçekli yat mlar

özendirmek, do rudan yabanc  yat mlar  art rmak, bölgesel geli mi lik farkl klar

gidermek, ara rma ve geli tirme faaliyetlerini desteklemektir.

346 28.02.2009 tarih ve 27155M say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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ndirimli kurumlar vergisi müessesesi ile Hazine Müste arl  taraf ndan te vik

belgesine ba lanan yat mlar dolay yla elde edilen kazançlar n dü ük oranda

vergilendirilmesi öngörülmektedir. Te vikten yararlanma olana , 16.07.2009 tarih ve

27290 Say  Resmi Gazete’de yay mlanan 2009/15199 say  Yat mlarda Devlet

Yard mlar  Hakk nda Bakanlar Kurulu Karar  ile büyük ölçekli yat mlarla bölgesel

yat mlara tan nm r. Bu kararname ile ayn  zamanda büyük ölçekli yat mlar ile

bölgesel kabul edilen yat mlarda aranacak asgari yat m tutar  ve istihdam

büyüklükleri de belirlenmi tir.

ndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutar  yat ma katk  tutar na

ula ncaya kadar indirimli vergi uygulamas na devam edilir.

Yat n k smen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde,

indirimli vergi oran ndan devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise

devralan, ayn  ko ullar  yerine getirmek kayd yla yat ma katk  tutar n kalan k sm

için yararlan r.

13.06.2006 tarih ve 5520 say  Kurumlar Vergisi Kanunu’na 18.02.2009 tarih

ve 5838 say  Kanun’la eklenen Geçici 4 üncü maddeye göre, münhas ran tekstil,

konfeksiyon ve haz r giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette

bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/12/2010

tarihine kadar nakleden ve asgari elli ki ilik istihdam sa layan mükelleflerin, bu

illerdeki i letmelerinden sa lad klar  kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap

döneminden itibaren be  y l süreyle kurumlar vergisi oran  % 75 indirimli olarak

uygulan r. Bu te vikten gelir vergisi mükellefleri de yararlan r.

2.2.2.13. KOB  Birle melerinde Vergisel Te vikler

13.06.2006 tarih ve 5520 say  Kurumlar Vergisi Kanunu’na 16.06.2009 tarih

ve 5904 say  Kanun347 ile eklenen Geçici 5 inci maddede, Küçük ve Orta

Büyüklükteki letmelerin (KOB ) birle me i lemlerine ili kin hükümler bulunmakta

olup, 31/12/2009 tarihine kadar gerçekle tirilecek KOB  birle melerine yönelik u

347 03.07.2009 tarih ve 27277 say  Resmi Gazete’ de yay mlanm r.
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te viklere yer verilmi tir: (1) Kurumlar Vergisi stisnas  Uygulamas , (2) ndirimli

Kurumlar Vergisi Uygulamas  .

2.2.2.13.1. Kurumlar Vergisi stisnas  Uygulamas

KOB ’ lerin birle melerinden do an kazançlar a daki ko ullar n sa lanmas

kayd yla kurumlar vergisinden istisna edilecektir :

o Birle ilen kurum taraf ndan münfesih kurum k ymetlerinin Vergi Usul Kanunu’nun

de erleme hükümlerine göre de erlenmek suretiyle bir bütün halinde devral nmas

ve bilançosuna kaydedilmesi,

o Birle meden do an kazançlar n tamam n birle me tarihi itibar yla birle ilen

irketin sermayesine eklenmesi,

o Birle ilen kurumun, münfesih kurumun tahakkuk etmi  ve edecek vergi borçlar

ödeyece ini ve di er ödevlerini yerine getirece ini; münfesih kurumun birle me

nedeniyle verece i kurumlar vergisi beyannamesine ekli bir taahhütnameyle taahhüt

etmesi,

o Birle me sonras nda üç y l süreyle ayl k ortalama bazda birle ilen kurum ile

münfesih kurum taraf ndan 1/4/2009 tarihinden önce verilen son aya ili kin sigorta

bildirgelerine göre istihdam edilenlerin toplam ndan az olmamak üzere ayl k

istihdam sa lanmas .

Münfesih kurumun birle me tarihine kadar olan faaliyet kazançlar  ise bu

istisna kapsam nda bulunmamaktad r.

2.2.2.13.2. ndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamas

KOB ’lerin bu Kanun çerçevesinde gerçekle tirdikleri birle melerde;

o Birle me nedeniyle infisah eden kurumun birle me tarihinin içinde bulundu u son

hesap döneminde elde etti i kazançlar  ile
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o Birle ilen kurumun birle me i leminin gerçekle ti i hesap dönemi dahil olmak üzere

üç hesap döneminde elde edilen kazançlar na

uygulanacak kurumlar vergisi oran  yüzde 75'ine kadar indirimli uygulatma

konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmi tir.

Ayr ca, KOB  tan  kapsam na giren gelir vergisi mükellefleri de, Gelir

Vergisi Kanunu’nun 81 inci maddesinde yer alan artlar  (de erleme hükümleri hariç)

lamalar  ko uluyla te viklerden yararlanabilirler.

2.2.2.14. Kontrol Edilen Yabanc  Kurum Kazanc

21.06.2006 tarih ve 26205 say  Resmi Gazete’ de yay mlanan 13.06.2006

tarih ve 5520 say  KVK’ n n 7. Maddesi ile “Kontrol Edilen Yabanc  Kurum Kazanc ”

ad  alt nda yeni bir düzenleme getirilmi tir. Baz  ülkeler, di er ülkeler aleyhine fon ve

yat mlar  çekmek için vergi erteleme olana  getiren, zararl  vergi rekabetine yol açan

uygulamalara yer vermektedir. Türk Vergi Sisteminde vergi kay p ve kaça na yol açan

ve vergiden kaç nmada kullan labilen, bu yerlerdeki i tiraklere ili kin i lemlerin

düzenlenmesi amac yla kontrol edilen yabanc  kurum uygulamas  vergi mevzuat

kapsam na al nm r. Bu madde ile uluslar aras  vergi uygulamalar ndaki geli melere

paralel olarak, ticari ve s nai mahiyette olmayan, yat mlar  yurt d nda dü ük vergi

oranl  ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye’ de yat m yapan mükellefler

aras ndaki vergi e itsizli inin giderilmesi amaçlanmaktad r. Türk Vergi Mevzuat nda

kurumlar vergisi yönünden i tirak yoluyla yap lan yat mlardan elde edilen gelirler,

tirakin kar da  yapmas na ba  olarak vergilendirilmektedir. Öte yandan

avantajl  vergi uygulamalar  olan ülkelerde, genellikle kar da  yapma zorunlulu u

olmad  ve bu durumun vergi planlamas  ve vergi ertelemesi için elveri li ortam

haz rlamaktad r. Kurumlar n Türkiye’ de yerle ik kurumlardan elde ettikleri i tirak

kazançlar  için bu olanak, belli ko ullar n sa lanmas  halinde uygulanmaktad r. Bu

madde de ise, belli artlar alt nda yurt d  i tiraklere yat m yapan mükelleflerin yurt

 i tirak karlar , fiilen da lmasa bile vergi uygulamalar  aç ndan da lm  kabul

edilerek, bu i tiraklerin kazançlar n Türkiye’ de kurumlar vergisine tabi tutulmas

öngörülmektedir.
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13.06.2006 tarih ve 5520 say  KVK’ n n 7. Maddesi hükmüne göre; tam

mükellef gerçek ki i ve kurumlar n do rudan veya dolayl  olarak ayr  ayr  ya da birlikte

sermayesinin, kâr pay n veya oy kullanma hakk n en az % 50'sine sahip olmak

suretiyle kontrol ettikleri yurt d  i tiraklerinin kurum kazançlar , da ls n veya

da lmas n u artlar n birlikte gerçekle mesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine

tâbidir: (a) tirakin toplam gayrisafî has lat n % 25 veya fazlas n faaliyet ile orant

sermaye, organizasyon ve eleman istihdam  suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest

meslek faaliyeti d ndaki faiz, kâr pay , kira, lisans ücreti, menkul k ymet sat  geliri

gibi pasif nitelikli gelirlerden olu mas , (b) Yurt d ndaki i tirakin ticarî bilânço kâr

üzerinden % 10'dan az oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü

ta mas , (c) Yurt d nda kurulu i tirakin ilgili y ldaki toplam gayrisafî has lat n

100.000 YTL kar  yabanc  paray  geçmesi.

2.3. Vergi Rekabetinin Etkileri

2.3.1. Vergi Yükünde De im

Vergi yükünün yakla k ayn  anlamlara gelen ya da sonuçta ayn  noktaya

var lmak istenen farkl  tan mlar  yap lm r. Bu anlamda vergi yükü, bir dönem

içerisinde ödenen vergi ve benzeri zorunlu ödemeleriyle ayn  dönemde elde edilen

gelire oran  olarak tan mlanm r348. Ba ka bir yönüyle vergi yükü, ödenen vergi ve

vergi ödeme gücünün bir fonksiyonu olup, ödenen vergi ile do ru orant , ödeme gücü

ile ters orant  olarak de ir349. K saca vergi yükü, ödenen verginin gelire oran r350.

Günümüzde vergi yükü ekonomik geli me, istikrar ve gelir da  gibi konularda

vergi politikas n belirlenmesi ve yönlendirilmesi için bilinmesi gereken bir yap

haline gelmi tir. Bu nedenle dayan lan ölçülere, kullan lan verilere ve hesaplama

yöntemlerine göre çe itli vergi yükü kavramlar  tan mlanarak hesaplanmaktad r351.  Bir

ekonomide toplanan tüm vergilerin o ekonomide meydana getirdi i yük ya da devletin

toplad  vergiler toplam n milli gelire oran  toplam vergi yükünü olu turmaktad r352.

348 Aykut Herekman, Kamu Maliyesi, 1. Bas m, Ankara: Sevinç Matbaas , 1986, s. 265.
349 Üren Arsan, Vergi Yükü Üzerine Bir nceleme, 1. Bas m, Ankara: Ankara Üniversitesi Bas mevi, 1968, ss. 9-
10.
350 Memduh Ya a, Vergi Yükü, 1. Bas m, stanbul: Sermet Matbaas , 1962, s. 12.
351 Günseli Kurt, “Vergi Yükü ve Ülkemizdeki Durum”, Yakla m, Say . 46(Ekim 1996),  s. 113. (ss. 111-115)
352 Haluk An l, Türkiye’ de Vergi Yükü, 1. Bas m, Ankara: Emel Matbaac k, 1973, s. 16.
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Çe itli vergiler aç ndan da vergi yüklerini hesaplamak mümkündür. Bununla beraber

ki i ba na toplanan verginin yine ki i ba na Gayri Safi Milli Has laya (GSMH)

oranlanmas  ya da ki i ba na ödenen vergilerin ki i ba na gelire oranlanmas  ki isel

vergi yükünü(bireysel vergi yükünü) ortaya koyacakt r353.

Tablo 15
llara Göre Türkiye' nin Vergi Yükü.

llar Vergi Yükü(%) llar Vergi Yükü(%)
1980 13,30 1995 16,80
1981 14,10 1996 18,90
1982 13,70 1997 20,70
1983 12,80 1998 21,10
1984 10,70 1999 23,10
1985 11,50 2000 24,20
1986 13,00 2001 26,10
1987 14,00 2002 24,60
1988 13,20 2003 25,90
1989 13,90 2004 24,10
1990 14,90 2005 24,30
1991 15,60 2006 24,50
1992 16,70 2007 23,70
1993 16,90 2008 (Geçici) 23,50
1994 16,50

Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008(Table 3), Paris, 2009, ss. 19, 76-78.

Tablo 15 ve Grafik 12’ de y llara göre Türkiye’ nin vergi yükü görülürken;

Tablo 16 ve Grafik 13’ de ise Türkiye’ deki vergi yükünün y llar itibariyle nas l

de ti i izlenebilmektedir. Türkiye’ deki vergi yükü 1980-1984 aras nda dü mü , fakat

sonras nda 1984-2008 y llar  aras nda gittikçe artm r. Vergi yükünün artmas  vergi

gelirlerinin artmas  anlam na gelir. Vergi oranlar  azal rken vergi gelirleri artm r.

Tablo 17’ den görüldü ü gibi, 2002 y nda % 17,6 olan parafiskal gelirler hariç toplam

vergi yükü, 2008 y nda % 18,1 seviyesine yükselmi tir. Ayn ekilde, 2002 y nda %

22,3 olan parafiskal gelirler dahil vergi yükü 2008 y nda % 24,4  seviyesine

yükselmi tir.

353 T. C. Maliye Bakanl , Türkiye’ de Vergi Yükü, 1. Bas m, Ankara: Maliye Bakanl  Gelirler Genel Müdürlü ü
Yay , 1968, s. 11.
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Grafik 12. Y llara Göre Türkiye' nin Vergi Yükü(1980-2008).
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008(Table 3), Paris, 2009, ss. 19, 76-78.

Tablo 16
llara Göre Türkiye' nin Vergi Yükü De imi(1980-2008).

llar Vergi Yükündeki De im llar Vergi Yükündeki De im llar Vergi Yükündeki De im
1980 0,00 1990 1,00 2000 1,10
1981 0,80 1991 0,70 2001 1,90
1982 -0,40 1992 1,10 2002 -1,50
1983 -0,90 1993 0,20 2003 1,30
1984 -2,10 1994 -0,40 2004 -1,80
1985 0,80 1995 0,30 2005 0,20
1986 1,50 1996 2,10 2006 0,20
1987 1,00 1997 1,80 2007 -0,80
1988 -0,80 1998 0,40 2008 (Geçici) -0,20
1989 0,70 1999 2,00

Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, ss. 19, 76-78.
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Grafik 13. Y llara Göre Türkiye' nin Vergi Yükü De imi(1980-2008).
Kaynak : OECD, Revenue Statistics 1965-2008, Paris, 2009, ss. 19, 76-78.

Tablo 17
Türkiye'de Toplam Vergi Yükü(2002-2008) (Milyon TL)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(1) KONSOL DE BÜTÇE/MERKEZ  YÖNET M BÜTÇES 54.258 76.330 89.472 105.976 137.560 152.984 168.245
(2) MAHALL DARELER 5.811 7.269 9.827 12.774 3.464 3.910 4.118
     Belediyeler 5.166 6.450 8.731 11.449 3.434 3.871 4.034
     l Özel dareleri 539 691 911 1.090 30 39 84
     ller Bankas 0 0 0 0 0 0 0
     Su ve Kanalizasyon dareleri 106 128 185 234 0 0 0
(3) FONLAR 1.552 1.303 2.161 2.319 0 0 0
     Fonlar n Vergi Benzeri Gelirleri 1.552 1.303 2.161 2.319 0 0 0
(4) TOPLAM (1+2+3) 61.622 84.902 101.460 121.068 141.024 156.894 172.363
(5) SOSYAL GÜVENL K KURUMLARI 16.560 23.528 29.679 33.104 43.742 47.505 59.236
     Emekli Sand 4.319 6.148 7.158 8.186 8.894 9.786 11.371
     Ba -Kur 1.885 2.732 3.776 3.548 7.157 5.743 9.172
     SSK 9.598 13.613 17.397 19.865 25.704 29.563 31.954
     sizlik Sigortas 759 1.035 1.348 1.505 1.988 2.413 3.090
    Genel Sa k Sigortas 0 0 0 0 0 0 3.649
(6) TOPLAM (4+5) 78.182 108.430 131.139 154.173 184.766 204.398 231.599
(7) ÇALI ANLARI TASARRUFA TE K 0 0 0 0 0 0 0
(8) KONUT ED ND RME YARDIMI 0 0 0 0 0 0 0
(9) GENEL TOPLAM (6+7+8) 78.182 108.430 131.139 154.173 184.766 204.398 231.599
GSYH (Piyasa fiyatlar yla, Milyon TL) 350.476 454.781 559.033 648.932 758.391 843.178 950.098
Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Hariç, Yüzde) 17,6 18,7 18,1 18,7 18,6 18,6 18,1
Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Dahil, Yüzde) 22,3 23,8 23,5 23,8 24,4 24,2 24,4
Kaynak : T.C. Maliye Bakanl  Strateji Geli tirme Bakanl , Y ll k Ekonomik Rapor 2009, Ankara, 2009, s. 84.
1) Merkezi yönetim vergi gelirleri, 2006 y ndan itibaren mahalli idare ve fon paylar  da kapsamaktad r.
2) Vergi iadeleri hariçtir.
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2.3.2.  gücü Üzerindeki Vergi Yükünde De im

stihdam üzerindeki vergi yükü denildi inde, ücretlilerin vergi yükü veya

teknik olarak ortalama ücret üzerindeki vergi yükü anla lmaktad r. OECD ülkelerinde

yayg n oaln ailevi vergi desteklerinin hesaba kat ld  OECD verileri incelendi inde,

2007 y nda Türkiye’ de ortalama i çilik maliyetinin % 42,7’ si istihdam vergilerine

(ücret üzerinden al nan vergiler ve sosyal güvenlik primleri) ayr rken, 2008 y nda bu

oran % 38,5’ e dü mü tür. 2008 y  ba ndan itibaren yürürlü e giren asgari geçim

indirimi uygulamas yla ücretler üzerindeki vergi yükünde önemli derecede azalma

sa lanm r. Bu sistemle asgari ücretli çal anlar için ücretin genel olarak en az yar ,

dört çocuklu bir asgari ücretli için ise neredeyse tamam  vergi d  kalmaktad r. Öte

taraftan yap lan di er de ikliklerle, özel sektörde istihdam edilen sigortal lar için

ödenen malullük, ya k ve ölüm sigortalar  primlerinden i veren hissesine isabet eden

tutar n %5’ lik k sm n Hazinece kar lanmas  uygulamas  yürürlü e girmi tir. Bu

uygulama ile istihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primleri yükünde iyile me

olmu  ve yük 2008 y n tamam  için % 38,5’ e dü mü tür. 2008 y nda yap lan söz

konusu düzenlemeler neticesinde ülkemizde istihdam üzerindeki vergi yükü önemli

ölçüde azalt lm r. tihdam üzerindeki vergi yükündeki bu azal , i gücü

piyasas ndaki kay t d  da olumlu etkilemi  olacakt r.

Tablo 18
llara Göre Ortalama gücü Ücreti Üzerindeki Vergi Yükü(2000-2008).

llar gücü Üzerindeki Vergi Yükü Oran (%)
2000 40,4
2001 43,6
2002 42,5
2003 42,2
2004 42,8
2005 42,8
2006 42,7
2007 42,7
2008 38,5

Kaynak : OECD, Taxing Wages 2007-2008(Table II.5a), Paris, 2009, s. 134.

Not : Bu tablo, evli, e i çal mayan, iki çocuklu, tek çal an i çi içindir.
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Grafik 14. Y llara Göre Ortalama gücü Ücreti Üzerindeki Vergi Yükü(2000-2008).
Kaynak : OECD, Taxing Wages 2007-2008(Table II.5a),, Paris, 2009, ss. 134.
Not : Bu tablo, evil, e i çal mayan, iki çocuklu, tek çal an i çi içindir.

Tablo 19
llara Göre Ortalama gücü Ücreti Üzerindeki Vergi Yükü De imi

llar gücü Üzerindeki Vergi Yükü Oran nda De im(%)
2000 0,0
2001 3,2
2002 -1,1
2003 -0,3
2004 0,6
2005 0,0
2006 -0,1
2007 0,0
2008 -4,2

Kaynak : OECD, Taxing Wages 2007-2008(Table II.5a),, Paris, 2009, s. 134.

Not : Bu tablo, evil, e i çal mayan, iki çocuklu, tek çal an i çi içindir.
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Grafik 15. Y llara Göre Ortalama gücü Ücreti Üzerindeki Vergi Yükü De imi(2000-2008).
Kaynak : OECD, Taxing Wages 2007-2008(Table II.5a),, Paris, 2009, ss. 134.

Not : Bu tablo, evil, e i çal mayan, iki çocuklu, tek çal an i çi içindir.

Tablo 18 ve Grafik 14’ dae i gücü üzerindeki gelir vergisi, i çi ve i veren

sosyal güvenlik katk  paylar  dahil toplam vergisel yükler y llara göre gösterilmi tir. Bu

yükün her y l itibariyle de imleri de Tablo 19 ve Grafik 15’ de gösterilmi tir. Bu tablo

ve grafiklere göre, 2000-2001’ de vergi yükünde art  görülürken daha sonraki y llarda

azalma görülmektedir. Özellikle 2008 y ndaki küresel kriz nedeniyle i gücü

üzerindeki vergi yükündeki azalma oran  di er y llara göre daha fazla olmu tur.

2.3.2.1. sizlik ve stihdam Oranlar nda De im

Küresel ekonomide 2001 y nda ya anan durgunlu un ard ndan, büyüme

sürecine girilmi tir. Bunun i gücü piyasas na yans mas  ise 2004 y ndan sonra

ba lam r. Dünya genelinde i sizlik oranlar  2005-2007 döneminde dü mü tür. Ancak,

krizle birlikte tüm dünyada ekonomik faaliyetler yava lam  ve i sizlik oranlar

yükselmi tir. 2008 y nda i gücü piyasas nda ya anan sorunlar, özellikle geli mi

ülkelerde daha fazla hissedilmi tir354.

354 Veysi Sevi , “ sizlik ve stihdam Sorunu”, Referans Fazetesi, 26 Aral k 2009, s.1. http://www.referansgazetesi.
com (5 Ocak 2010).

http://www.referansgazetesi.
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Türkiye’ de 2002 y ndan itibaren sa lanan siyasi ve ekonomik istikrar

sayesinde yüksek büyüme oranlar  elde edilmi tir. Bunun i gücü piyasas na yans malar

2004 y ndan itibaren görülmeye ba lam , i sizlik oranlar  dü mü tür. Bu dönemden

itibaren ek istihdam yarat lm , 2004 y nda % 10,8 olan i sizlik oran  2007 y nda

%10,3’ e gerilemi tir. Tar m d  i sizlik ise ayn  dönemde % 14,2’ den % 12,6’ ya

dü mü tür. Bunun yan nda, 2004 y nda 22 milyon 16 bin ki i olan i gücü, 2007

nda 23 milyon 114 bin ki iye yükselmi tir. stihdamda gerçekle en yap sal dönü üm

sonucunda, tar m sektöründen di er sektörlere istihdam kaymas  ya anm r. 2006

nda % 10,2 olan i sizlik oran , 2009 y ubat ay nda %16,1 ile zirve yapm r.

Daha sonra i sizlik oran , mevsimselli in de etkisiyle gerilemeye ba lam  ve Temmuz

ay  itibariyle %12, 8 olmu tur. Y lsonu itibariyle i sizlik oran n % 14,8 olmas

beklenmektedir355.

Tablo 20
gücü Durumuna Göre Kurumsal Olmayan Nüfus (Toplam) (Bin)

llar Toplam
Nüfus

15 +
Ya gücü

gücüne
Dahil

Olmayan

gücüne
Kat lma

Oran  (%)

stihdam
Edilen

stihdam
Oran  (%)

Eksik
stihdam siz

sizlik
Oran
(%)

1988 53.284 33.746 19.391 14.355 57,5 17.755 52,6 1 281 1 638 8,4
1989 54.047 34.315 19.931 14.385 58,1 18.222 53,1 1 389 1 709 8,6
1990 55.294 35.601 20.150 15.451 56,6 18.539 52,1 1 309 1 612 8,0
1991 56.407 36.869 21.010 15.859 57,0 19.288 52,3 1 513 1 723 8,2
1992 57.521 37.984 21.264 16.720 56,0 19.459 51,2 1 748 1 805 8,5
1993 58.478 38.957 20.314 18.643 52,1 18.500 47,5 1 568 1 815 8,9
1994 59.455 40.038 21.877 18.162 54,6 20.006 50,0 1 856 1 871 8,6
1995 60.585 41.176 22.286 18.890 54,1 20.586 50,0 1 568 1 700 7,6
1996 61.724 42.243 22.697 19.546 53,7 21.194 50,2 1 539 1 503 6,6
1997 62.871 43.299 22.755 20.544 52,6 21.204 49,0 1 398 1 552 6,8
1998 64.008 44.295 23.385 20.911 52,8 21.779 49,2 1 449 1 607 6,9
1999 65.139 45.311 23.878 21.433 52,7 22.048 48,7 2 164 1 830 7,7
2000 66.187 46.211 23.078 23.133 49,9 21.581 46,7 1 591 1 497 6,5
2001 67.296 47.158 23.491 23.667 49,8 21.524 45,6 1 404 1 967 8,4
2002 68.393 48.041 23.818 24.223 49,6 21.354 44,4 1 297 2 464 10,3
2003 69.479 48.912 23.640 25.272 48,3 21.147 43,2 1 143 2 493 10,5
2004 66.379 47.544 22.016 25.527 46,3 19.632 41,3 860 2 385 10,8
2005 67.227 48.359 22.455 25.905 46,4 20.067 41,5 702 2 388 10,6
2006 68.066 49.174 22.751 26.423 46,3 20.423 41,5 776 2 328 10,2
2007 68.901 49.994 23.114 26.879 46,2 20.738 41,5 689 2 376 10,3
2008 69.724 50.772 23.805 26.967 46,9 21.194 41,7 779 2 611 11,0

Kaynak : TU K, statistik Göstergeler 1923-2008, Ankara, Aral k 2009, s. 161.
2004-2008 y llar  yeni nüfus projeksiyonlar na göre revize edilmi tir.

355 T.C. Maliye Bakanl  Strateji Geli tirme Bakanl , ll k Ekonomik Rapor 2009, Ankara, 2009, s. 41.
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Tablo 20 ve Grafik 16’ den de görülece i üzere istihdam oranlar  dü erken

sizlik oranlar  artm r. sizlik oranlar ndaki art lara ra men, istihdam edilenlerin

say  da artmaktad r. 2007 y nda istihdam edilenlerin say  20 milyon 738 bin ki i

iken, 2008 y nda 21 milyon 194 bin ki iye yükselmi tir.

Grafik 16. Y llara Göre Türkiye' de sizlik ve stihdam Oranlar
Kaynak : TU K, statistik Göstergeler 1923-2008, Ankara, Aral k 2009, s. 161.
NOT : 2004-2008 y llar  yeni nüfus projeksiyonlar na göre revize edilmi tir.

2.3.2.2. Kay t D  Ekonomi ve Kay t D stihdam

Kay t d  ekonomi ve kay t d  istihdam birbirlerine ba  kavramlard r. Kay t

 mal ve hizmet üretenler ve bunu kamu yönetiminin bilgisi d nda b rakanlar

genellikle kay t d  i çi de çal rmaktad rlar356. Kay t d  ekonominin çal ma

hayat na yans mas yla ortaya ç kan en önemli problem, sosyal güvenlik sisteminin ve

çal ma hayat  düzenleyen hukuk kurallar n uyulmas  zorunlu k ld  kanun ve

kurallara uyulmaks n, kay t ve beyan d  kaçak i çi çal lmas  veya kendi nam ve

hesab na kay ts z olarak çal lmas eklinde ortaya ç kan kay t d  istihdamd r357.

356 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , Kay t D stihdam ve Yabanc  Kaçak çi stihdam , Ankara,
ustos 2004, s. 123.

357 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , s. 7.
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Dünyada ve özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmas n yetersiz

oldu u geli me yolundaki ülkelerde kay t d  ekonominin yayg n oldu u

görülmektedir. Kay t d  ekonominin boyutlar n GSMH içerisinde önemli oranda

artmas  bu ülkelerde devlet gelirlerini iyice azaltm , ekonomik ve sosyal aç lardan

büyük tahribatlara neden olmu tur. Kalk nabilmenin önde gelen artlar ndan birisi

olarak kay t d  ekonominin kay t alt na al nmas  kabul edildi inden, konu üzerindeki

çözüm aray lar  artm r. Kay t d  ekonomi üçlü bir s fland lmaya tabi

tutulmaktad r. Bunlar beyan d  ekonomik faaliyetler, informal ekonomik faaliyetler ve

yasad  ekonomik faaliyetlerden olu maktad r358.

Yasa d  ekonomik faaliyetler, vergi kapsam na al nmad ndan vergileme

kapsam na girmemekte, idareye bildirilmemi  olan bu tür ekonomik faaliyetler kay t

 alana dahil edilmektedir. Kamu harcamalar n finansman nda vergilerin a rl kl

paya sahiptir. Ayr ca, vergi gelirlerinin toplam kamu gelirleri içerisindeki pay n

büyük olmas  ülkeler aras nda geli mi lik göstergesidir. Geli mi  ülkelerde bu oran %

90’ lar n üzerinde iken, geli mekte olan ülkelerde % 70’ lerin alt nda gerçekle mi tir.

Geli mekte olan ülkelerdeki bu oran n dü üklü ü kay t d n önemli bir problem

oldu unu göstermektedir. Vergi gelirlerindeki yetersizlikler kamu harcamalar n

finansman nda borçlanma ve para basma yollar na gitmeyi zorlamakta ve enflasyonist

aç  sürekli geni letmektedir. Özellikle borçlanma yoluyla özel sektörün üretken

yat mlar na gidebilecek fonlar n kamu kesimine aktar lmas  ve bu fonlar n özel

sektörden daha verimsiz kullan lmas , geli mekte olan ülkelerin büyüme h  sürekli

dü ürmekte ve ekonomik istikrars zl klara yol açmaktad r359.

Türkiye’ de 1980’ li y lar n sonlar ndan itibaren kay t d  ekonomi ve istihdam

katlanarak artm r. DPT verilerine göre, basit parasal oran yöntemiyle ülkemizde kay t

 ekonomi 1991-2001 devresinde ortalama % 64,4, vergi incelemesi sonuçlar na göre

% 65, 1968-2001 ortalamas  dikkate al nd nda ise % 45 civar ndad r. Kay t d

358 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , s. 13.
359 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , ss. 13-14.
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ekonominin GSMH’ ye oran  Türkiye’ de Avrupa ülkelerine göre yüksektir ve kay t

 istihdam kay t d  ekonomi içerisinde önemli bir yer tutmaktad r360.

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

bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi nedeniyle vergi ve sosyal güvenlik primleri gibi

yasal yükümlülüklerden kaç lmas eklinde ortaya ç kmaktad r361. Gelir da ndaki

adaletsizlik, yoksulluk ve i sizlik, istihdamla ilgili yükümlülüklerin fazlal , sosyal

güvenlik sisteminden kaynaklanan nedenler, sigortal lar n sosyal güvenlik hizmetlerine

bak  aç ndaki olumsuzluklar, çal ma ili kilerinde meydana gelen de iklikler,

kurumlar aras nda koordinasyon ve i birli i eksikli i, çal anlar n bilgi ve bilinç

eksikli i; kay t d  istihdam n nedenleri aras nda say labilir362.

Kay td  ekonomiyi ortaya ç karan en önemli nedenlerin ba nda

vergilendirme ile ilgili sorunlar gelmektedir. Bunlar, vergi oranlar n yüksekli i ve

vergiye kar  direnç, vergilendirme ortam n belirsizli i, muhasebe ve mü avirlik

hizmetlerinin yetersizli i ile vergi idaresi ve denetiminden kaynaklanan nedenlerdir.

Vergi oranlar  ile kay t d  ekonomi aras nda do ru yönlü bir ili ki vard r. Vergi

oranlar n geli mekte olan ülkelerde, geli mi  ülkelere nazaran yüksek olmas  kay t

 ekonominin boyutlar  geni letmi tir.  Vergi oranlar n ekonomik faaliyetlere

olan etkisi teorik olarak Arthur Laffer taraf ndan ortaya konulan ve arz yönlü iktisad n

en önemli dayana  olu turan vergi oranlar  ile vergi gelirleri aras ndaki ili kidir363.

Bu analizde, vergi oranlar n belli bir orandan sonra vergi gelirlerini dü ürece i

belirtilir. Vergi oranlar  optimalin üzerine ç kt  zamanlarda vergi gelirleri azalmaya

ba lar, çünkü insanlar çal mak yerine vergisiz para kazanma yollar  ararlar. Vergi

oranlar  artmaya ba lad nda esasen ekonomik faaliyetlerde rakamlarla ifade edildi i

ekilde azalma olmaz sadece yüksek vergi oranlar  sebeiyle kay tl  ekonomiden kay t

a kayma söz konusu olur. Bu durumda da kay tl  ekonominin boyutu

küçülmektedir364.

360 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , s. 14.
361 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , ss. 25-33.
362 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , ss. 27-30.
363 Tahsin Karabulut, “Laffer Etkisinin Türkiye Uygulamas  (1980-2003)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Ensititüsü Dergisi, Say  16(2006), ss. 367-372.
364 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , s. 20.
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Adam Smith’ in 1776 y nda yazd  iktisad n temelini atan “Uluslar n

Zenginli i” kitab n son cildinde vergileme ile ilgili ilkeler aç klanm r. Bu

ilkelerden vergide kesinlik ilkesine göre, mükellef ödeyece i verginin miktar ,

zaman  ve ödeme eklini daha önceden bilmesi gerekir. E er ülkede uygulanan vergi

mevzuat , ülkenin ekonomik, sosyal, mali ihtiyaçlar na cevap veremiyorsa, sade, kolay

anla r bir yap da de ilse, sürekli de tirme ihtiyac  gösteriyorsa ve istikrarl  bir yap

arz etmiyorsa vergi kaça  artar. Dolay yla vergilendirmede basitlik ilkesi çok büyük

önem ta maktad r. Vergilerin basit olmas , hem vergi idaresinin hem de vergi

mükelleflerinin i ini kolayla rmaktad r365.

Kay t d  ekonominin önlenmesinde belki de en etkili olan  denetim

mekanizmas r. Mükellefler kendilerinin ne kadar az denetlenece ini bilirlerse, vergi

kaç rma konusunda o oranda cesaretli olacaklard r. Türkiye’ de vergi inceleme oranlar

son derece dü üktür(%3-5). Bunun nedeni vergi inceleme elemanlar n say ca yetersiz

olmas , vergide uzmanla an ki ilere özel sektörden son dercede cazip tekliflerin gelmesi

ve kamunun bu elemanlar  bünyede tutacak imkanlar sunmamas  gelmektedir.

Denetimin ve cezalar n dü üklü ü, risk alma e iliminin güçlü olu u, vergi oranlar n

yüksekli i, kaçakç k davran  için yeterli artlar olmay p, ayr ca kaçakç k

rsatlar n da varl  gerektirir366.

Grafik 17. Kay t D  Ekonominin Büyüklü ü - Ülkeler Aras nda Kar la rma
Kaynak : Size and Measurement of The Informal Economy In 110 Countries Around The World, Friedrich Schneider, 2002.

365 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , ss. 20-21.
366 T. C. Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , ss. 21.
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Türkiye’ de kay t d  ekonomiye ili kin ilk çal malar kay t d  ekonominin

nedenleri ve sonuçlar  üzerine yo unla  olmas na kar n daha sonraki çal malar

kay t d  ekonominin çe itli yöntemler kullan larak ölçülmesine ve yap sal durumunun

incelenmesine yönelik olmu tur. Genel olarak kay t d  ekonominin, mal ve hizmet

üretimine konu olmas na kar k ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle

bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalar na yans mayan alanlar  kapsad

kabul edilmektedir. Friedrich Schneider, geli mekte olan ekonomiler, geçi  ekonomileri

ve OECD ülkelerinden olu an 110 ülkede kay t d  ekonominin tahmini büyüklü ünü

belirlemi tir. 2000  y ndaki kay tl  ekonominin ortalama büyüklü ünin yüzdesi olarak

kay t d  ekonominin ortalama büyüklü ü, geli mekte olan ülkelerde % 41, geçi

ekonomilerinde % 38 ve OECD ülkelerinde % 18 olarak belirlenmi tir. Türkiye’ de %

32,1 ile OECD ortalamas n oldukça üzerindedir(Grafik 17). Vergilendirme ve sosyal

güvenlik katk lar  kay t d  ekonominin büyüklü ünün belirleyen temel etmenler

aras ndad r367.

Tablo 21
Kay t D  Ekonominin Büyüklü ü ile lgili Tahminler

Ara rmac l Yöntem Kay t D  Ekonomi
(GSMH’ya Oran)

2001 Basit Parasal Oran 66,20%
1993 Basit Parasal Oran 55,30%

Ilg n

1992 Ekonometrik Oran 47,20%
Altu 1992 Kay t D stihdam Yakla 35%
Derdiyok 1989 Vergi Yakla 46,90%

1992 Ekonometrik Yakla m 8,10%
1992 lem Hacmi 1,90%

Temel, im ek, Yaz

1991 Vergi Yakla  (Farkl  varsay mlarla) % 29,9-16,4
1992 Ekonometrik Parasal Tahmin 23%Çetinta , Vergil
2000 Ekonometrik Parasal Tahmin 24,70%

Schneider 2001 Karma Yöntem 33,20%
Nakit Oran % 30-61
Ekonometrik % 9-13

Kasnako lu 1997

lem Hacmi 31%
Özsoylu 1990 Nakit Oran 11,70%

Kaynak : Hakan Erku  ve Kadir Karagöz, “Türkiye’ de Kay t D  Ekonomi ve Vergi Kayb n Tahmini”,
Maliye Dergisi, Say . 156(Ocak Haziran 2009), s. 133.

367 T.C. Maliye Bakanl , Kay t D  Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan  2008-2010, Ankara, 2008, s. 4.
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Türkiye’ de kay t d  ekonominin büyüklü ü konusunda kay t d n tan

gere i üzerinde uzla lan ortak bir rakam bulunmamaktad r. Bu büyüklü ü tahmine

yönelik çal malar birbirinden farkl  sonuçlar vermektedirler368.

Tablo 21’ dan da görülece i üzere, Türkiye’ de kay t d  ekonomiye yönelik

çal malar, bu sorunun mali boyutunun geli mi  ekonomilere k yasla hayli yüksek

oldu unu göstermektedir. Türkiye’ de kay t d  ekonominin büyüklü ünü

belirleyebilmek için yap lan çe itli çal malarda kay t d  ekonominin GSMH’ ya

oran n %2 ile % 70 aras nda de ti ini göstermektedir(Tablo 21)369.

Türkiye’ de kay t d  ekonominin ortaya ç  nendenlerine vergisel aç dan

bak ld nda u sonuçlara ula lmaktad r370:

Vergi mevzuat ndaki karma kl n, kanunlar n anla labilirli ini ve

uygulanabilirli ini zorla rmas ,

Vergi oranlar n yüksekli i, vergi oranlar n s k s k de mesi ve ek vergiler

konulmas ,

Türk Vergi mevzuat nda yer alan muafiyetler ve istisnalar,

Denetim sürecinin etkinli ini ve kalitesini önemli derecede etkileyen denetim

ilke ve standartlar n geli tirilmesi gereklili i,

Denetimde koordinasyon eksikli i,

Mevcut ceza sisteminin cayd  olmamas ,

Vergi kanunlar  uygulamakta olan birimlerin bürokratik i lemlere bo ulmu

olmas ,

Ekonomik kriz dönemleri haricinde vergi aflar ,

368 Hakan Erku  ve Kadir Karagöz, “Türkiye’ de Kay t D  Ekonomi ve Vergi Kayb n Tahmini”, Maliye Dergisi,
Say . 156(Ocak Haziran 2009), ss. 130-134.
369 T.C. Maliye Bakanl , Kay t D  Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan  2008-2010, s. 6.
370 T.C. Maliye Bakanl , Kay t D  Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan  2008-2010, s. 18.
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Bilgilendirici ve yönlendirici muhasebe ve mali mü avirlik hizmetlerinin

yetersizli i.

Kay t d  istihdam  ortaya ç karan nedenler çe itlidir371. Öncelikle ücretten

yap lan sigorta primi, vergi gibi kesintiler i veren için büyük bir yük olu turmaktad r.

Bununla birlikte i çilerin i e ba larken “brüt ücret” üzerinden de il, net ücret üzerinden

anla malar  kanunlar n esasen i çiyi yükümlü tuttu u fakat ödenmesinde i vereni

sorumlu sayd  baz  yükümlülüklerin (sigorta primi i çi hissesi, zorunlu tasarruf i çi

hissesi, gelir vergisi vb.) i veren taraf ndan katlan lmamas na sebep olmaktad r.

veren üzerindeki mali yükümlülüklerin etkisi özellikle küçük i letmelerde

kendini daha fazla hissettirmektedir. KOB ’ ler Türkiye’ de toplam istihdam n % 45’

ini, yat mlar n % 27’ sini gerçekle tirirken, toplam kredilerin sadece % 3-4’ ünü

kullanmaktad r. Bu tür i letmeler ancak a r mali yükümlülüklerden (vergi, sigorta

primi vb.) kaçarak kendilerine finansman kayna  yaratabilmektedir. Di er yandan,

küçük i letmeler, çe itli vergi yasalar n yan  s ra Sosyal Güvenlik Kanunlar ,

Belediye Yasas , Çevre Kanunu vb. Mevzuatlar n getirdi i yükümlülükleri yerine

getirmek için hem zaman hem de para harcamak zorundad rlar. Bu durum zaten

finansman s nt  içinde bulunan KOB ’ leri daha da zora sokmakta ve bu tür

letmeleri kaçak i çi çal rmaya te vik etmektedir372.

stihdam üzerindeki vergisel yüklerin a rl , istihdam n k smen veya

tamamen kay t d na kaymas na yol açmaktad r. Brüt gelir ile net gelir aras ndaki

makas aç ld kça, kay t d  istihdam n cazibesi artmaktad r. Çal anlar n net ücretleri ile

çal anlar  istihdam etmenin maliyeti aras ndaki fark  ifade eden “vergi makas ”, gelir

vergisi ile çal an ve i verenlerin  sosyal sigorta katk lar ndan olu maktad r.

Kay td  te vik eden bu yap n de tirilmesi için istihdam üzerindeki vergi ve

sosyal güvenlik yükünün azalt lmas  gerekmektedir. Vergi makas n büyüklü ü gelir

vergisi oran n yüksekli inden daha çok sosyal güvenlik katk  paylar n

yüksekli inden kaynaklanmaktad r373.

371 T.C. Maliye Bakanl , Kay t D  Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan  2008-2010, ss. 30-33.
372 T.C. Maliye Bakanl , Kay t D  Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan  2008-2010, s. 26.
373 T.C. Maliye Bakanl , Kay t D  Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plan  2008-2010, s. 27.
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TABLO 22
Konsolide Bütçe Gelirleri (Milyon TL).

GENEL BÜTÇE GEL RLER

VERG  GEL RLER

Gelir Üz.
Al. V.

Servet
Üz. Al.

V.

Mal ve
Hiz. Üz.
Al .V.

 Tic.
Üz. Al. V.

Vergi Gelirleri
Toplam

VERG
DI I
NOR.
GEL.

ÖZEL
FON VE

GEL.

GENEL
BÜTÇE

GEL.
TOPLAMI

KATMA
BÜTÇE

GEL.

TÜM
GEL.

TOPLAMI
(KAMU
GEL R.)

TL TL TL TL TL % TL % TL % TL % TL % TL

lla
r

A B C D E=A+B+C+D F G H=E+F+G I J=H+I

1980 464 7 206 73 750 82 141 15 11 1 902 99 10 1 912
1981 746 22 309 114 1.190 86 143 10 47 3 1.380 99 12 1 1.392
1982 805 22 333 146 1.305 90 121 8 0 0 1.426 99 19 1 1.444
1983 1.110 39 531 255 1.934 84 316 14 19 1 2.269 99 31 1 2.300
1984 1.341 41 612 378 2.372 85 294 10 77 3 2.743 98 63 2 2.805
1985 1.772 54 1.257 746 3.829 85 458 10 124 3 4.410 98 104 2 4.514
1986 3.053 53 1.873 993 5.972 88 574 9 83 1 6.630 98 124 2 6.754
1987 4.424 68 2.781 1.778 9.051 90 819 8 25 0 9.894 98 195 2 10.089
1988 6.919 147 4.494 2.672 14.232 84 1.228 7 1.274 7 16.734 98 283 2 17.016
1989 13.469 177 7.659 4.246 25.550 84 2.438 8 1.950 6 29.939 99 440 1 30.379
1990 23.246 411 13.685 8.057 45.400 82 4.267 8 4.909 9 54.576 99 663 1 55.239
1991 40.420 675 24.685 12.864 78.644 81 3.926 4 13.230 14 95.800 99 947 1 96.747
1992 70.134 1.259 47.361 22.849 141.602 81 7.649 4 23.593 14 172.844 99 1.380 1 174.224
1993 125.793 2.531 89.736 46.213 264.273 75 17.636 5 66.262 19 348.171 99 3.357 1 351.528
1994 246.579 37.154 214.377 89.650 587.759 79 48.365 6 103.911 14 740.036 99 5.166 1 745.202
1995 436.000 24.438 429.265 194.648 1.084.351 78 86.044 6 211.659 15 1.382.053 99 12.444 1 1.394.497
1996 865.909 20.142 970.896 387.147 2.244.094 83 159.991 6 272.174 10 2.676.258 99 26.034 1 2.702.292
1997 1.897.693 36.302 1.985.278 826.211 4.745.484 83 404.679 7 547.413 10 5.697.576 99 52.520 1 5.750.096
1998 4.231.795 73.629 3.605.822 1.317.351 9.228.596 79 1.221.530 10 1.139.195 10 11.589.322 99 116.924 1 11.706.246
1999 6.537.502 178.403 6.109.420 1.976.954 14.802.280 79 1.883.461 10 1.926.789 10 18.612.530 99 196.952 1 18.809.482
2000 10.503.415 347.589 11.363.294 4.289.401 26.503.698 80 3.486.493 10 2.948.622 9 32.938.813 99 305.532 1 33.244.345
2001 15.647.885 435.352 18.101.638 5.551.053 39.735.928 77 7.418.386 14 3.571.422 7 50.725.736 99 609.069 1 51.334.805
2002 19.343.401 736.305 30.064.986 9.487.175 59.631.868 79 10.874.532 14 4.035.386 5 74.541.786 99 988.625 1 75.530.411
2003 25.716.174 2.094.974 43.926.354 12.578.666 84.316.169 84 10.222.794 10 4.019.795 4 98.558.758 98 1.691.694 2 100.250.452
2004 27.709.187 1.838.886 52.944.347 16.946.484 99.438.904 83 16.812.778 14 2.237.562 2 118.489.244 99 1.780.685 1 120.269.929

2005 32.119.799 2.370.970 63.352.894 19.307.144 117.150.807 79 27.032.875 18 1.954.292 1 146.137.974 99 2.224.762 1 148.362.736
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V.), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

YÜZDEL K DA ILIMLARIN AR TMET K ORTALAMASI (%)
82,27 9,59 6,85 98,71 1,29

2.3.3. Vergi Gelirlerinde De im

Vergi gelirlerinin incelenmesi ve ekonomik yap  içindeki yerinin analizinin

yap labilmesi için öncelikle vergi yap n bilinmesi ve kavranmas  gerekmektedir.

Vergi yap , bir ülkede belli bir dönemde toplam vergi yükünü olu turan çe itli

vergilerin da  göstermektedir374. Vergi yap , vergi sistemlerini meydana getiren

374 Hakan Y lmaz, “Türkiye’ de Vergi Yap  ve 1980’ den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin De imi”, Vergi Özel
htisas Komisyonu Raporu, Ankara: DPT, 1996, s. 14.

http://www.dpt.gov.tr
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çe itli vergilerin, gerek toplam vergiler içerisinde ve gerekse gayri safi milli has la ve

kamu gelirleri içerisindeki oransal tutarlar  ve öneminin bir göstergesidir375. Di er bir

ifade ile, toplam vergi yükünün vergi sisteminde yer alan vergiler veya vergi tasnifleri

aras ndaki da  ifade etmektedir. Vergi yap n analizinde, dolayl  ve dolays z

olmalar na göre, konular na göre (gelir, servet, harcamalar üzerinden al nan vergiler) ve

vergilendirme usul ve esaslar na göre vergilere göre tasnifler yap lmaktad r.

Tablo 22’ de toplam kamu gelirleri içinde en fazla pay n % 98-99 oran  ile

genel bütçe gelirleri oldu u görülmektedir ki, y llara göre artimetik ortalamas  % 98,71’

dir. Genel bütçe gelirleri, vergi gelirleri, vergi d  normal gelirler ile özel fon ve

gelirlerden olu maktad r. Kamu gelirleri içerisinde, y llar n ortalamas  al nd nda vergi

gelirlerinin % 82,27, vergi d  normal gelirlerin % 9,59, özel vergi ve fonlar n % 6,85,

katma bütçe gelirlerinin % 1,29 oran nda yer ald  görülmektedir. Vergi yükündeki

art a ra men kamu gelirleri içerisinde vergi gelirleri fazla de me göstermemi tir.

Kamu gelirinin da  ve bu da n de imi Grafik 18’ dan görülebilir.

Grafik 18. Kamu Gelirlerinin Yüzdelik Da n De imi
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V.), http://www.dpt.gov.tr
(19.01.2009).

375 Esfender Korkmaz, Vergi Yap  ve Geli imi, 1. Bas m, stanbul: ktisat Fakültesi Yay n No. 489, 1982, s. 21.

http://www.dpt.gov.tr
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Tablo 23’ de genel bütçe gelirleri ve genel bütçe gelirlerinin hem TL tutarlar

hem de yüzde olarak da mlar  görülmektedir. 1980-2005 y llar  aras nda genel bütçe

gelirleri içerisinde y llara göre aritmetik ortalamas  al nd nda en fazla pay  % 82,30

ile vergi gelirleri alm r, bunu % 9,75 oran  ile vergi d  normal gelirler, % 7,62 ile

özel gelir ve fonlar ve % 1,91 ile sermaye gelirleri izlemektedir.

Vergi gelirlerinin toplam  içinde y llara göre aritmetik ortalama al nd nda,

dolays z vergilerden olan gelirler üzerinden al nan vergilerin pay  % 44,27 ve servet

üzerinden al nan vergilerin pay  % 1,32’ dir. Dolayl  vergilerden ise mal ve hizmet

üzerinden al nan vergilerin pay  % 37,83, d  ticaret üzerinden al nan vergilerin pay  %

15,79 olmu tur. Vergi gelirleri içinde aritmetik ortalamalara bak ld nda s ras yla

gelirler üzerinden al nan vergiler (% 44,27), mal ve hizmet üzerinden al nan vergiler (%

37,83) ve d  ticaret üzerinden al nan vergilerin (% 15,79) pay n fazla oldu u

görülmektedir.

Grafik 19. Vergi Gelirleri çindeki Dolayl  ve Dolays z Vergilerin
Oran n Y llara Göre De imleri

Kaynak : Gelirler daresi Ba kanl , Tablo 1: Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat (1923-1980), Tablo 2: Genel Bütçe Vergi Gelirleri
Tahsilat n Da (1923-1980), Tablo 3: Genel Bütçe Vergi  Gelirleri Tahsilat n Yüzde Da (1923-1980),
http://www.gib.gov.tr (19.01.2009).

http://www.gib.gov.tr
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1980 y nda toplam vergi gelirlerinin % 63’ ünü dolays z vergiler, % 37’ sini

dolayl  vergiler olu turmaktad r. Ayn  y l gelir vergileri toplam n, genel bütçe

içerisindeki pay  % 81’ dir. 2008 y na bak ld nda, toplam vergi gelirlerinin genel

bütçe içerisindeki pay  % 84 olmu tur. Bu y l toplam vergi gelirleri içinde dolays z

vergiler % 35, dolayl  vergiler % 65 olarak gerçekle mi tir. 1980 y  ile 2008 y

kar la ld nda; toplam vergi gelirlerinin % 3 oran nda artt ; toplam vergi gelirleri

içinde dolays z vergilerin % 28 oran nda azald , dolayl  vergilerin % 28 oran nda

artt  görülmektedir. Grafik 19’ dan da görüldü ü gibi, 1980 y ndan 2008 y na

gelindi inde dolays z vergiler azal rken dolayl  vergiler artm r. Dolayl  vergilerdeki

art lar sadece vergilerine artt lmas yla de il, KDV, ÖTV gibi yeni vergilerin

konulmas yla sa lanm r.

Grafik 20. Vergi Gelirleri çindeki Gelirler, Mal ve Hizmetler ile D  Ticaret Üzerinden Al nan
Vergilerin Oran n Y llara Göre De imleri

Kaynak : Gelirler daresi Ba kanl , Tablo 1: Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat (1923-1980), Tablo 2: Genel Bütçe Vergi Gelirleri
Tahsilat n Da (1923-1980), Tablo 3: Genel Bütçe Vergi  Gelirleri Tahsilat n Yüzde Da (1923-1980),
http://www.gib.gov.tr (19.01.2009).

http://www.gib.gov.tr
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Gelir üzerinden al nan vergiler, toplam vergi gelirlerinin 1980 y nda % 62’ si

iken, %29 oran nda dü erek 2008 y nda % 33 olmu tur. Servet üzerinden al nan

vergilerde 1980-2000 y llar nda fazla de me olmam r. Mal ve hizmetler üzerinden

al nan vergiler, toplam vergi gelirinin 1980 y nda % 27’ sini olu tururken, % 16

oran nda bir art la 2008 y nda %  43’ ünü olu turmu tur. D  ticaret üzerinden al nan

vergilerde % 7 art la; 1980 y nda % 10 olan oran 2008 y nda % 17 olmu tur. Grafik

20’ de söz konusu vergilerin y llara göre de imleri verilmi tir.
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Tablo 23
Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat  ve Da

VERG  GEL RLER

DOLAYSIZ VERG LER DOLAYLI VERG LER
GENEL
BÜTÇE

GEL RLER
Gelirler Üz. Al.

Vergiler
Servet Üz. Al.

Vergiler
Dolays z Vergiler

Toplam
Mal ve Hiz. Üz.

Al. Vergiler
 Tic. Üz. Al.
Vergiler

Damga Vergisi
Gelirleri Harç Gelirleri Dolayl  Vergiler

Toplam

VERG
GEL RLER
TOPLAMI

VERG  DI I
NORMAL

GEL RLER

ÖZEL
GEL RLER

VE
FONLAR

SERMAYE
GEL RLER

Y
IL

L
A

R

(Milyon TL) % (Milyon
TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) % (Milyon TL) % (Milyon TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) %

(Milyon
TL) %

 1980 925,24 100 463,81 62 6,96 1 470,77 63 205,75 27 73,33 10 279,08 37 749,85 81 139,71 15 35,68 4

 1981 1.420,85 100 699,11 59 9,78 1 708,89 60 373,87 31 107,44 9 481,31 40 1.190,20 84 136,54 10 94,10 7

1982 1.461,53 100 767,23 59 9,87 1 777,11 60 391,85 30 135,91 10 527,76 40 1.304,87 89 110,84 8 45,83 3

 1983 2.313,96 100 1.094,63 57 13,33 1 1.107,96 57 587,99 30 238,54 12 826,53 43 1.934,49 84 307,14 13 72,32 3

 1984 3.298,05 100 1.340,99 57 15,24 1 1.356,23 57 646,03 27 369,95 16 1.015,98 43 2.372,21 72 279,84 8 646,00 20

 1985 4.578,42 100 1.771,76 46 23,98 1 1.795,73 47 1.287,33 34 746,06 19 2.033,38 53 3.829,12 84 443,97 10 305,33 7

 1986 6.629,71 100 3.052,87 51 53,14 1 3.106,01 52 1.872,81 31 993,21 17 2.866,02 48 5.972,03 90 554,25 8 103,43 2

 1987 9.894,32 100 4.424,36 49 67,81 1 4.492,17 50 2.781,13 31 1.777,70 20 4.558,83 50 9.051,00 91 756,95 8 86,37 1

 1988 16.813,27 100 6.918,52 49 147,37 1 7.065,89 50 4.493,78 32 2.672,09 19 7.165,88 50 14.231,76 85 1.228,29 7 1.353,22 8

 1989 30.209,73 100 13.468,51 53 176,45 1 13.644,96 53 7.659,26 30 4.246,10 17 11.905,36 47 25.550,32 85 2.438,33 8 2.221,08 7

 1990 55.066,93 100 23.245,94 51 410,85 1 23.656,79 52 13.685,39 30 8.057,36 18 21.742,74 48 45.399,53 82 4.266,78 8 5.400,61 10

 1991 96.372,52 100 40.418,52 51 675,16 1 41.093,68 52 24.684,84 31 12.864,26 16 37.549,09 48 78.642,77 82 3.926,40 4 13.803,35 14

 1992 174.150 100 70.134 50 1.258 1 71.392 50 47.361 33 22.849 16 70.210 50 141.602 81 7.649 4 24.899 14

 1993 350.845 100 125.793 48 2.531 1 128.324 49 89.736 34 46.213 17 135.949 51 264.273 75 17.636 5 68.936 20

1994 742.499 100 246.579 42 37.154 6 283.733 48 214.377 36 89.650 15 304.027 52 587.760 79 48.365 7 106.374 14

 1995 1.387.760 100 433.036 40 8.751 1 441.787 41 447.916 41 194.648 18 642.563 59 1.084.351 78 86.044 6 217.366 16

 1996 2.684.968 100 865.354 39 18.713 1 884.067 39 972.879 43 387.147 17 1.360.026 61 2.244.094 84 159.991 6 280.884 10

 1997 5.726.932 100 1.896.482 40 35.487 1 1.931.969 41 1.987.304 42 826.211 17 2.813.515 59 4.745.484 83 404.679 7 576.769 10

 1998 11.635.611 100 4.230.135 46 72.694 1 4.302.829 47 3.608.416 39 1.317.351 14 4.925.767 53 9.228.596 79 1.221.530 10 1.185.484 10

 1999 18.657.677 100 6.537.403 44 178.235 1 6.715.638 45 6.109.688 41 1.976.954 13 8.086.642 55 14.802.280 79 1.883.461 10 1.971.936 11

(DEVAMI SONRAK  SAYFADA)
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(ÖNCEK  SAYFADAN DEVAM)

Tablo 23
Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat  ve Da

VERG  GEL RLER

DOLAYSIZ VERG LER DOLAYLI VERG LER
GENEL
BÜTÇE

GEL RLER
Gelirler Üz. Al.

Vergiler
Servet Üz. Al.

Vergiler
Dolays z Vergiler

Toplam
Mal ve Hiz. Üz.

Al. Vergiler
 Tic. Üz. Al.
Vergiler

Damga Vergisi
Gelirleri Harç Gelirleri Dolayl  Vergiler

Toplam

VERG
GEL RLER
TOPLAMI

VERG  DI I
NORMAL

GEL RLER

ÖZEL
GEL RLER

VE
FONLAR

SERMAYE
GEL RLER

Y
IL

L
A

R

(Milyon TL) % (Milyon
TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) % (Milyon TL) % (Milyon TL) % (Milyon

TL) % (Milyon
TL) %

(Milyon
TL) %

 2000 33.040.903 100 10.503.316 40 346.646 1 10.849.962 41 11.364.336 43 4.289.401 16 15.653.737 59 26.503.698 80 3.486.493 11 3.050.712 9

 2001 50.890.481 100 15.637.298 39 420.751 1 16.058.049 40 18.126.826 46 5.551.053 14 23.677.879 60 39.735.928 78 7.418.386 15 3.736.167 7

 2002 74.603.699 100 19.334.527 32 725.997 1 20.060.525 34 30.084.168 50 9.487.175 16 39.571.343 66 59.631.868 80 10.874.532 15 4.097.299 5

 2003 98.558.733 100 25.709.107 30 2.071.031 2 27.780.138 33 43.957.365 52 12.578.666 15 56.536.031 67 84.316.169 86 10.222.769 10 4.019.795 4

2004 120.089.244 100 29.308.952 29 1.838.205 2 31.147.157 31 48.931.860 48 16.932.418 17 1.915.515 2 2.111.954 2 69.891.747 69 101.038.904 84 17.678.311 15 1.206.421 1 165.608 0

2005 148.237.974 100 34.219.516 29 2.370.066 2 36.589.582 31 58.241.160 49 19.307.144 16 2.187.176 2 2.925.745 2 82.661.225 69 119.250.807 80 25.626.260 17 1.333.581 1 2.027.326 1

2006 182.577.918 100 44.174.998 29 3.159.574 2 47.334.572 31 69.147.461 46 27.579.814 18 3.167.251 2 4.042.603 3 103.937.129 69 151.271.701 83 26.753.776 15 2.708.604 1 1.843.837 1

2007 203.349.268 100 53.780.017 31 3.693.239 2 57.473.256 34 76.089.363 44 29.001.074 17 3.677.079 2 4.857.694 3 113.625.210 66 171.098.466 84 24.323.357 12 1.845.809 1 6.081.636 3

2008 225.496.339 100 63.088.534 33 4.151.467 2 67.240.001 35 80.763.460 43 32.809.172 17 3.987.640 2 5.180.554 3 122.740.826 65 189.980.827 84 25.548.351 11 851.041 0 9.116.120 4
Kaynak : Gelirler daresi Ba kanl , Tablo 1: Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat (1923-1980), Tablo 2: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat n Da (1923-1980), Tablo 3: Genel Bütçe Vergi  Gelirleri Tahsilat n Yüzde Da (1923-1980),
http://www.gib.gov.tr (19.01.2009).

YÜZDEL K DA ILIMLARIN AR TMET K ORTALAMASI (%)
100,00 44,27 1,32 45,59 37,83 15,79 2,01 2,56 54,41 82,30 9,75 7,62 1,91

http://www.gib.gov.tr
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Tablo 24
GV, KV ve KDV' sinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri

çindeki Pay  (1988 - 2008)

(M LYON TL)

TOPLAM VERG  GEL RLER NDEKTOPLAM
VERG

GEL RLER Gelir Vergisi
Gelirleri

Kurumlar
Vergisi

Gelirleri

KDV
Gelirleri

GV+KV+KDV
Gelirleri

llar

TL TL (%) TL (%) TL (%) TL (%)

1988 14 5 34 2 15 4 29 11 78
1989 26 10 39 4 14 6 25 20 78
1990 45 19 41 5 10 12 27 36 78
1991 79 33 42 7 9 23 29 63 80
1992 142 60 42 10 7 42 30 112 79
1993 264 107 40 19 7 82 31 208 79
1994 535 182 34 44 8 177 33 403 75
1994 588 182 31 44 7 177 30 403 68
1995 1.084 330 30 103 10 355 33 788 73
1996 2.244 676 30 189 8 743 33 1.608 72
1997 4.745 1.500 32 396 8 1.562 33 3.458 73
1998 9.229 3.482 38 748 8 2.725 30 6.955 75
1999 14.802 4.937 33 1.550 10 4.164 28 10.650 72
2000 26.504 6.213 23 2.357 9 8.380 32 16.949 64
2001 39.736 11.579 29 3.676 9 12.439 31 27.694 70
2002 59.632 13.718 23 5.575 9 20.400 34 39.693 67
2003 84.316 17.064 20 8.645 10 27.031 32 52.740 63
2004 101.039 19.690 19 9.619 10 34.325 34 63.634 63
2005 119.251 22.818 19 11.402 10 38.280 32 72.500 61
2005 131.949 26.850 20 13.583 10 42.264 32 82.697 63
2006 151.272 31.728 21 12.447 8 50.724 34 94.899 63
2007 171.098 38.062 22 15.718 9 55.461 32 109.241 64
2008 189.981 44.430 23 18.658 10 60.066 32 123.155 65

Kaynak : Gelirler daresi Ba kanl , Tablo 56: Gelir, Kurumlar ve Katma De er Vergisinin
Genel Bütçe Vergi Gelirleri çindeki Pay  (1988-2008), http://www.gib.gov.tr (19.01.2009).

YÜZDEL K DA ILIMLARIN AR TMET K ORTALAMASI (%) :
30 9 31 71

Tablo 22 ve 23 ile Grafik 18, 19 ve 20’ ye göre inceleme dönemine

bak ld nda; genel bütçe gelirleri içinde toplam vergi gelirlerinin pay n a rl kl

oldu u görülmektedir. Vergi yükü artarken, vergi gelirlerinde de art  olmu tur. Vergi

gelirlerindeki art  içinde dolayl  vergilerin pay  daha fazlad r. Dolays z vergiler

azal rken dolayl  vergiler artm r. Vergi gelirleri içinde en fazla paylar; gelirler, mal ve

http://www.gib.gov.tr


153

hizmet ile d  ticaret üzerinden al nan vergilere aittir, fakat inceleme döneminde gelirler

üzerinden al nan vergiler azal rken, mal ve hizmet üzerinden al nan vergiler ile d

ticaret üzerinden al nan vergiler artm r.

Grafik 21. GV, KV ve KDV' sinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri çindeki Pay  (1988-2008)
Kaynak : Gelirler daresi Ba kanl , Tablo 56: Gelir, Kurumlar ve Katma De er Vergisinin Genel Bütçe Vergi Gelirleri çindeki Pay  (1988-
2008), http://www.gib.gov.tr (19.01.2009).

Tablo 24’ te gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma de er vergisinin, genel

bütçe vergi gelirleri içindeki toplam pay n % 71 oldu u görülmektedir. Y llara göre

aritmetik ortalamalar aç ndan de erlendirildi inde; s ras yla vergi gelirlerinin % 31’ i

KDV’ sinden, % 30’ u GV’ sinden ve % 9’ u KV’ den kar land  görülmektedir. 1988

ve 2008 y llar  kar la ld nda zaman içinde GV’ si % 34’den % 23’ e ve KV’ si %

15’ ten % 10’ a dü mü , fakat KDV’ si % 29’ dan % 32’ ye artm r. GV, KV ve

KDV’ lerinin toplam vergi gelirleri içindeki pay  ise % 78’ ten % 65’ e dü mü tür. Bu

durum Grafik 21’ yukar daki gibi görülmektedir.

http://www.gib.gov.tr
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Tablo 25
2007 Y nda Ana Ba klar tibariyle Vergilerin GSY H ve Toplam Vergi

Gelirlerine Oran
Vergi Türleri Vergilerin GSY H Oran  (%) Vergilerin Toplam Vergi

Gelirlerine Oran  (%)
Gelir ve Kurumlar Vergisi 5,60 23,70

Sosyal Güvenlik Primi 5,10 21,70

Ücretler 0,00 0,00

Servet Vergisi 0,90 3,80

Mal ve Hizmetler Üzerinden Al nan Vergiler 11,30 47,70

Di er Vergiler 0,70 3,20
Kaynakça : OECD, Taxing Wages 2007-2008, Paris, 2009, s. 80. (Table 6-Tax Revenue of Main Headings As
Percentage of GDP, Table 7-Tax Revenue of Main Headings as Percentage of Total Taxation)

Tablo 25’ de görülece i gibi, 2007 y nda, Türkiye’ toplam vergi gelirleri

içinde, mal ve hizmetler üzerinden al nan vergiler % 47,70, gelir ve kurumlar vergisi %

23,70, sosyal güvenlik primleri % 21,70, servet vergileri % 3,80 oran nda yer alm r.

Bunun yan ra; GSY H içindeki; mal ve hizmetler üzerinden al nan vergilerin pay  %

11,30, gelir ve kurumlar vergisi oran  % 5,60, sosyal güvenlik primlerinin pay  % 5,10,

servet vergilerinin pay  % 0,90 olarak gerçekle mi tir. Bu durum Grafik 22’ den

görülebilir.

Grafik 22. 2007 Y nda Ana Ba klar tibariyle
Vergilerin GSY H ve Toplam Vergi Gelirlerine Oran

Kaynak : OECD, Taxing Wages 2007-2008, Paris, 2009, s. 80. (Table 6-Tax Revenue of Main
Headings  As  Percentage  of  GDP,  Table  7-Tax  Revenue  of  Main  Headings  as  Percentage  of  Total
Taxation)
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Tablo 26’da tüketim vergilerinin GSY H ve toplam vergi gelirlerin içindeki

yüzdelik oranlar n 1965-2007 y llar  aras nda nas l de ti i gösterilmi tir. Yüzdelik

da mlar n aritmetik ortalamas na bak ld nda tüketim vergilerinin GSY H içindeki

oran  % 6,49, toplam vergi gelirleri içindeki oran  % 40,22’ dir. Tüketim vergilerinin

GSY H içindeki pay  1965 y nda % 5,60 iken, 2007 y nda % 5,2 oran nda artarak %

10,80 olmu tur. Tüketim vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki oran  1965 y nda

% 53,50 iken 2007 y nda %  45,60 olmu tur, % 7,9 oran nda azalm r. Toplam vergi

gelirleri içindeki tüketim vergilerinin oran  1965-1980 y llar  aras nda gittikçe azalm

ve fakat 1980-2007 y llar  aras nda gittikçe artm r. Bu durum Grafik 23’den daha iyi

görülebilmektedir. Genel e ilim tüketim vergilerinin pay n gittikçe artmas r.

Tablo 26

Tüketim Vergilerinin GSY H ve Toplam Vergi Gelirlerine Oran

llar Tüketim Vergilerinin
GSY H' ya Oran  (%)

Tüketim Vergilerinin Toplam Vergi
Gelirlerine Oran  (%)

1965 5,60 53,50
1970 4,50 48,80
1975 4,90 40,90
1980 3,40 25,20
1985 4,10 35,70
1990 4,10 27,40
1995 6,20 37,10
2000 9,80 40,60
2005 11,50 47,40
2007 10,80 45,60

Kaynak : OECD, Taxing Wages 2007-2008, Paris, 2009, s. 90. (Table 26-Consumption Taxes As Percentage of GDP,
Table 27-Consumption Taxes as Percentage of Total Taxation)

YÜZDEL K DA ILIMLARIN AR TMET K ORTALAMASI (%) :
6,49 40,22

Toplam vergi yükü artmakta iken, GV ve KV yükleri zamanla azalmaktad r.

KV’ sinin dü ük ve GV’ sinin KV’ sine göre yüksek olmas ndan; hareketli sermaye

üzerindeki vergi yükünün az oldu u ve hareketsiz üretim faktörlerinden i gücü

üzerindeki vergi yükünün daha fazla oldu u sonucuna eri ilebilir. Ayr ca; vergi yükü

sermaye üzerinden i gücü üzerine kaym r. Bunun yan nda, KDV’ sinin GV ve KV’

nden bu derece fazla olmas , benzer ekilde vergi yükünün dolays z vergilerden dolayl
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vergilere kayd  göstermektedir. Bunun yan nda; tüketim vergilerinin pay  da

gittikçe artm r.

Grafik 23. Tüketim Vergilerinin GSY H ve Toplam Vergi Gelirlerine Oran
Kaynak : OECD, Taxing Wages 2007-2008, Paris, 2009, s. 90. (Table 26-Consumption Taxes As Percentage of GDP, Table 27-
Consumption Taxes as Percentage of Total Taxation)

2.3.4. Kamu Harcamalar  Düzeyinde ve Bile iminde De im

Devletin, toplumun kendisine yükledi i görevleri yerine getirebilmek

bak ndan gerekli mal ve hizmetlerin sa lanmas  için yapt  ödemeler kamu

harcamalar r. Kamu harcamalar , cari harcamalar, yat m harcamalar  ve transfer

harcamalar ndan olu maktad r. Tablo 27’de 1980 – 2005 y llar  aras nda kamu

harcamalar n ve kamu harcamalar  olu turan kalemlerin de imi görülmektedir.

Aritmetik ortalamalara bak ld nda kamu harcamalar  içinde s ras yla % 51 ile en fazla

pay n transfer harcamalar n, % 38 ile cari harcamalar n ve % 11 ile yat m

harcamalar n olu turdu u görülmektedir. Bu durum Grafik 24’te daha iyi

görülebilmektedir.
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Tablo 27
1980-2005 Y llar  Aras nda Kamu Harcamalar n Yüzde Da  (%)

KAMU HARCAMALARI

TRANSFER HARCAMALARICAR
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1980 32 14 46 17 2 1 3 19 1 4 11 37 100
1981 26 16 42 20 3 2 5 13 2 4 14 38 100
1982 28 17 45 21 2 3 5 14 0 4 11 34 100
1983 26 15 41 18 3 5 8 12 7 4 10 41 100
1984 24 16 39 18 5 7 12 7 10 3 10 42 100
1985 24 15 39 19 5 8 13 3 14 4 7 41 100
1986 23 15 37 20 8 8 16 2 14 3 8 43 100
1987 26 12 38 16 10 8 18 4 13 3 8 46 100
1988 26 11 37 13 15 9 24 5 10 4 7 50 100
1989 36 11 47 10 13 8 22 3 8 4 7 43 100
1990 42 10 53 10 14 6 21 2 5 2 7 37 100
1991 42 9 51 9 13 5 18 9 5 1 6 40 100
1992 47 9 56 9 14 4 18 4 5 2 7 35 100
1993 38 7 46 8 19 5 24 5 4 3 10 47 100
1994 33 8 41 6 26 7 33 2 3 4 10 53 100
1995 29 8 38 5 28 6 34 3 4 6 11 57 100
1996 25 8 33 6 34 4 38 1 3 9 11 61 100
1997 26 9 35 7 25 4 29 2 3 10 15 58 100
1998 25 8 33 6 36 4 40 1 3 9 7 60 100
1999 25 8 33 6 35 3 38 1 4 10 8 62 100
2000 21 8 29 6 40 4 44 2 3 7 9 65 100
2001 19 6 25 6 46 4 51 1 4 6 7 69 100
2002 20 6 26 7 40 4 44 2 5 10 6 67 100
2003 22 6 27 5 38 4 42 1 6 11 7 67 100
2004 24 5 30 5 33 4 38 1 7 13 7 65 100
2005 25 6 31 6 25 4 29 1 8 15 10 63 100

Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.7: Konsolide
Bütçe Gelir ve Harcamalar n Yüzde Da ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

YÜZDEL K DA ILIMLARIN AR TMET K ORTALAMASI (%) :
28 10 38 11 20 5 26 5 6 6 9 51 100
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Grafik 24. 1980-2005 Y llar nda Gelir Harcamalar n Yüzde Da  (%)
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.7: Konsolide Bütçe Gelir ve
Harcamalar n Yüzde Da ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

Tablo 27’ye on y ll k dönemlere göre bak ld nda; cari harcamalar 1980-1989

döneminde, 1980 y nda % 46’ dan ba layarak azalmaya devam etmi  ve bu on y l

içinde % 37 ile 1988 y nda en dü ük orana ula r. 1989 y nda artarak % 47

olmu tur. Bu y ldan itibaren tekrardan art a geçmi , 1990-1999 döneminde % 56 ile en

yüksek orana eri mi tir. Daha sonraki y llarda gittikçe azalm r. 1999 y nda % 33

olmu tur. 2000-2005 döneminde hafif bir art  ile % 29’ dan % 31’ e yükselmi tir.

1980-2005 döneminde ise % 15 azalarak % 46’ dan % 31’ e dü mü tür.  Yat m

harcamalar ; 1980-1989 döneminde % 17’ den % 10’ a, 1990-1999 döneminde % 10’

dan % 6’ ya dü mü  ve 2000-2005 döneminde dalgalanmas na ra men % 6 olmu tur.

1980-2005 döneminde yat m harcamalar  % 11 azalarak % 17’ den % 6’ ya

dü mü tür. Transfer harcamalar  ise; 1980-1989 döneminde dalgalanarak % 37’ den %

43’ e yükselmi , 1990-1999 döneminde % 37’den % 62’ e dalgalanarak ç km , 2000-

http://www.dpt.gov.tr


159

2005 döneminde % 65’ den dalgalanarak % 63’ e dü mü tür. 1980-2005 döneminde %

37’ den % 63’ e artm r.

Sonuç olarak; 1980-2005 döneminde cari harcamalar % 15 azalm , yat m

harcamalar  % 11 dü mü  ve transfer harcamalar  % 26 artm r. Grafik 17’ den

görülece i gibi; 1980-2005 y llar  aras ndaki genel e ilim; transfer harcamalar  için

gittikçe art , yat m harcamalar  ve cari harcamalar için gittikçe azal  olmu tur.

Grafik 25. Y llara Göre Kamu Harcamalar n De imi (1980-2005)
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.7: Konsolide Bütçe Gelir ve
Harcamalar n Yüzde Da ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

Kamu harcamalar n bile imi aç ndan Grafik 24’e bak ld nda; transfer

harcamalar n pay n artt , cari harcamalar n dalgalanarak azald  ve yat m

harcamalar n göreceli olarak daha da azald  görülmektedir.

Cari harcamalar, personel ve di er harcamalardan olu maktad r. Personel ve

di er harcamalar n 1980-2005 döneminde de imi Grafik 26’dan görülebilir. Aritmetik

ortalamalar personel harcamalar  için % 28 iken, di er harcamalar için % 10’ dur. Cari
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harcamalar içinde personel harcamalar  di er harcamalara göre daha fazla paya sahiptir.

On y ll k dönemler itibariyle ele ald zda personel harcamalar , 1980 y nda % 32’

den dalgalanarak % 36’ ya ç km r. Bu dönem içinde en dü ük oran, % 23 ile 1989

nda gerçekle mi tir. 1990-1999 döneminde dalgalanarak % 42’ den % 25’ e

dü mü tür. 2001-2005 döneminde % 21’ den % 25’ e yükselmi tir. 1980-2005

dönemine bak ld nda; personel harcamalar n % 6 azald  görülür. Di er harcamalar

ise; 1980-1989 döneminde % 14’ ten dalgalanarak % 11’ e dü mü tür. Daha sonraki

llarda gittikçe azalarak 2005 y nda % 6 olmu tur. 1980-2005 döneminde di er

harcamalar % 8 azalma göstermi tir. Genel e ilimler aç ndan; personel

harcamalar nda ve cari harcamalarda sürekli azal  söz konusudur. Bu durum Grafik

26’dan görülebilir.

Grafik 26. Cari Harcamalar n Y llar tibariyle De imi (1980-2005)
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.7: Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalar n Yüzde
Da ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

Transfer harcamalar n 1980-2005 döneminde bile imi Grafik 27’de

görülmektedir. Aritmetik ortalamalar aç ndan de erlendirildi inde; transfer

harcamalar  s ras yla; % 26 oran yla faiz ödemelerini, % 9 di er transfer ödemelerini, %

6 ile vergi iade ve sosyal güvenlik harcamalar , % 5 ile K T’ lere transfer ödemelerini

kapsamaktad r. Aritmetik ortalamalara göre en fazla pay  faiz ödemeleri

olu turmaktad r. Faiz ödemeleri içinde de iç faiz ödemeleri % 20 ortalama ile d  faiz
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ödemeleri % 5 ortalama ile yer almaktad r. Bütün bunlardan transfer harcamalar  içinde

en fazla pay  iç faiz ödemelerinin olu turdu u ortaya ç kmaktad r. Tablo 27’den 1980-

2005 döneminde transfer harcamalar n y llar itibariyle geli imine bak ld nda;

toplam faiz ödemeleri % 3’ ten % 29’ a % 26 artm , K T’ lere transferler % 19’ dan %

1’ e % 18 dü mü , vergi iadeleri % 1’ den % 8’ e % 7 yükselmi , sosyal güvenlik

harcamalar  % 4’ ten % 15’ e % 11 artm , di er transfer harcamalar  % 11’ den % 10’

a % 1 azalm r. Bu dönem içinde en fazla art  miktar  % 26 ile faiz ödemelerinde ve

% 11 ile sosyal güvenlik harcamalar nda gerçekle mi tir. En fazla azalma da % 18 ile

T’ lere transferlerde olmu tur.

Grafik 27. Transfer Harcamalar n Yüzde Olarak Da  (1980-2005)
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.7: Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalar n
Yüzde Da ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

Tablo 28’de faiz ve faiz d  transfer ödemelerin yüzde da  gösterilmi tir.

Faiz  ödemeleri  %  3’  ten  %  29’  a  %  26  artarken,  faiz  d  transfer  ödemeleri  dalgal

olarak %34 seviyesinden ba layarak ilk önce azalm  ve daha sonra da artarak yine ayn

seviyeye gelmi tir.
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Tablo 28
Konsolide Bütçe Gelir Harcamalar n Yüzde Da  (%)

TRANSFER HARCAMALARI
Transfer Harcamalar Transfer Harcamalar
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1980 3 34 37 1993 24 23 47
1981 5 33 38 1994 33 20 53
1982 5 29 34 1995 34 23 57
1983 8 33 41 1996 38 23 61
1984 12 31 42 1997 29 29 58
1985 13 28 41 1998 40 21 60
1986 16 26 43 1999 38 24 62
1987 18 28 46 2000 44 22 65
1988 24 26 50 2001 51 18 69
1989 22 21 43 2002 44 22 67
1990 21 16 37 2003 42 26 67
1991 18 22 40 2004 38 28 65
1992 18 17 35 2005 29 34 63

Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.7:
Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalar n Yüzde Da ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

Grafik 28. ç ve D  Faiz Ödemelerinin Y llara Göre De imi (1980-2005)
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.7: Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalar n
Yüzde Da ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).
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Grafik 28’de iç ve d  faiz ödemeleri görülmektedir. D  faiz ödemeleri 1980-

2005 döneminde % 1’ den % 4’ e dalgalanrak % 3 artm r. On y ll k dönemler halinde

Tablo 27’ye bak ld nda; d  faiz ödemelerinin 1980-1989 döneminde % 1’ den % 8’ e

artt ; 1990-1999 döneminde ise % 6’ dan % 3’ e dü tü ü, 2000-2005 döneminde % 4

olarak sabit kald  görülmektedir. ç faiz ödemeleri ise; 1980-1989 döneminde %2’

den % 13’ e; 1990-1999 döneminde % 14’ ten % 35’e artm  ve 2000-2005 döneminde

% 40’ tan % 25’ e dü mü tür. 1980-2005 döneminde % 2’ den % 25’ e artm r.

ç borç stoku 1980’ li y llar n ortalar na kadar çok ciddi sorunlara yol açmayan

bir maliye politikas  arac  olarak kullan lm r376. Ancak zamanla daha fazla

borçlanabilmek için faiz oranlar n giderek yükselmesi ve borç vadelerinin k salmas

kamu maliyesini tehdit eder hale gelmi tir. Kamu maliyesinde ya anan t kanma finansal

sistemi ve ekonominin reel kesimini de darbo aza sokmu tur. D  borçlar 1990’ l

llarda 1994 y  hariç sürekli art  göstermi tir377. Bu dönem içerisinde reel faizlerdeki

art lar n kur yükselmelerinden daha fazla olmas  sonucu faiz geliri ile geçinmeyi

al kanl k haline getiren kesimlerin d ar dan döviz(dolar) olarak borçland , daha

sonra bunu TL’ ye çevirerek kamuya borç olarak verdi ini ve kur maliyetleri faiz

gelirinden daha dü ük oldu undan spekülatif kazanç elde edebilme olanaklar n

sürekli olarak artt  görülmektedir. Bu tip kazançlar do ru dürüst vergilendirilmedi i

için bir yandan kamu zarara u ramakta di er yandan ise gelir da  daha da fazla

bozulmaktad r.

Kamu harcamalar  kar lamak için devlet çe itli gelir kaynaklar ndasn

faydalanmaktad r. Bu gelirler; vergiler, resimler, harçlar, erefiyeler, parafiskal gelirler,

para ve vergi cezalar , mülk, te ebbüs ve özelle tirme gelirleri, borçlanma gelirleri,

fonlar ve senyoraj (emisyon) gelirleridir. Bu gelirler aras nda özellikle; vergiler,

borçlanma ve emisyon en çok kullan lanlar  olmu tur. Borçlanma d  ve iç olmak üzere

iki yolla yap r. ç borçlanma, ülke içindeki ki i ve kurumlardan sa lan rken, d

borçlanma di er devlet, uluslar aras  kurum ve kurulu lardan sa lan r. Türkiye’ de

özellikle 1980 sonras  takip edilen ekonomik ve mali politikalar dahilinde borçlanma ile

376 Cem Do an, “Ekonomik ve Mali Politikalar n Gelir Da na Etkisi: 1980-2005 Türkiye”, Ekonomik ve Mali
Ara rma Yar mas , Ankara: Maliye Hesap Uzmanlar  Vakf  Yay nlar n No.20, 2007, s. 49.
377 Do an, s. 51.
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kamu harcamalar n finansman  yoluna gidilmesi, iç ve d  borç miktar  önemli

derecede artt rm r378. Vergi gelirlerinin istenen seviyeye ç kart lamamas ; devleti

emisyon ve borçlanmaya sevk etmi tir. Artan borçlar nedeniyle, y ll k bütçeler borç faiz

ödeme plan na dönü mü tür. Tablo 27’den de görülece i gibi 1980’ li y llarda kamu

harcamalar n önemli bir pay , faiz d  kamu harcamalar na yönelik olarak

gerçekle mi tir. 1980 y nda kamu harcamalar  içinde faiz ödemeleri % 3 olarak

gerçekle mi tir. Fakat, faiz ödemeleri gittikçe artan bir e ilim içinde olmu tur. Vergi

gelirlerinin yetersiz olmas  nedeniyle borç faiz ödemelerindeki sürekli art  etkisini faiz

 kamu harcamalar nda göstermi tir. Faiz d  bütçe harcamalar  1980 y nda % 97

iken, 2000 y nda  % 56, 2001 y nda % 49, 2002 y nda % 56 olarak gerçekle mi tir.

1990-2000 döneminde kamu harcamalar  içinde en önemli art  borç faiz

ödemeleri kaleminde olmu tur379. ç faiz ödemelerinin kamu harcamalar  içinde

ola anüstü büyüklü e sahip olmas , bir yandan istikrars zl n kayna  olurken, bir

yandan da yurt içi tasarruflar n sabit sermaye yat mlar na dönü türülmesini

tlayarak ulusal ekonominin büyüme potansiyelini daraltm r. Ayr ca iç borç faiz

oranlar n a  derecede yüksekli i, gelir da  sermaye ve rantiyer gelirler lehine

bozmu , kamunun sosyal hizmetlerini aksakl a neden olmu  ve enflasyonist bask lar

güçlendirmi tir. Finansal serbestle me sürecinde mali piyasalarda derinle me

sa lanmas na kar n, toplanan tasarruflar n üretken sektörler yönelik sabit sermaye

yat mlar  artt rmam , finansal spekülatif faaliyetler üzerinde yo unla r. Bunun

yan nda; reel faiz yükü giderek artm r. ç borç tuza na s an kamu sektörü her sene

net yeni iç barçlanmas n üstünde bir iç borç faiz harcama yükü ile kar  kar ya

kalm r. Artan faiz yükü öncelikle kamu sektörü kaynaklar  eritmi  ve faiz d  kamu

harcamalar n daralmas na neden olmu tur. K T’ lerin aç klar , yüksek enflasyon,

sosyal güvenlik kurumlar n aç klar , mahalli idare aç klar , bütçe d  fonlar,

378 Muhlis Ba digen ve Erdal Abdulhakimo ullar , “Borç Servisi ile Kamu Gelir ve Harcamalar  Aras ndaki li kinin
Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örne i”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt. 60, Say . 2(2005), s. 30.
379 Erinç Yeldan, “Küreselle menin Neresindeyiz ? Türkiye Ekonomisinde Borç Sorunu ve IMF Politikalar  (1)”,
Ayl k Strateji ve Analiz E-Dergisi, Say . 10(Kas m 2003), ss. 1-3.
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özelle tirme faaliyetleri, seçim ekonomileri; 1980 sonras  kamu aç klar  etkileyen

önemli geli melerdir380.

2.3.5. Kamu Borçlar nda ve Kamu Aç klar nda De im

Kamu aç klar , bir dönem içinde ola an kamu gelirleri ile kamu giderleri

aras ndaki farkt r. Türkiye’de 1950’ li y llar n ba lar ndan itibaren önem kazanmaya

ba layan bütçe aç klar , bütçe gelirlerinin bütçe harcamalar  kar lamada yetersiz

kalmas  sonucu ortaya ç km r. Türkiye, özellikle 1980 sonras nda h zl  ekonomik

geli meler ya am r. 1994 y nda Körfez Krizi, 1998 y nda Rusya ve Uzakdo u’

daki geli meler ve 1999 y nda Brezilya’ da ya anan ekonomik krizlerin etkileri

Türkiye’ de derin bir biçimde hissedilmi tir. Bu geli meler para ve maliye

politikalar nda yeni geli meleri gündeme getirmi tir. Bu krizler; sermaye ç na neden

olmu  ve reel sektörde krize ve ekonomik küçülmeye sebep olmu lard r.

Grafik 29. Kamu Gelirleri, Harcamalar  ve Aç klar n Y llara Göre De imi (1980-2005)
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.6:Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalar n
GSMH Oran ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

380 Serpil A cakaya, “Ülkemizde Konsolide Bütçe Harcamalar n Geli imi (1980-2000)”, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitusü Dergisi, Say . 10(2003), ss. 222-224.
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Tablo 29
Kamu Gelirleri, Harcamalar  ve Aç klar n Y llara Göre De imi (1980-2005)

llar Kamu
Harcamalar

Kamu
Gelirleri

Kamu
Aç klar llar Kamu

Harcamalar Kamu Gelirleri Kamu Aç klar

1980 20,33 17,20 -2,84 1993 24,29 17,60 -6,30
1981 18,89 17,35 -0,46 1994 23,08 19,17 -3,91
1982 15,09 13,61 -1,56 1995 21,78 17,75 -3,74
1983 18,75 16,51 -1,30 1996 26,31 18,04 -8,46
1984 17,07 12,66 -4,63 1997 27,19 19,56 -7,55
1985 15,03 12,77 -2,59 1998 29,15 21,87 -7,41
1986 15,95 13,20 -3,14 1999 35,89 24,03 -11,83
1987 16,92 13,45 -3,43 2000 37,40 26,47 -10,85
1988 16,26 13,17 -3,15 2001 46,00 29,09 -18,92
1989 16,52 13,19 -3,61 2002 42,62 27,46 -13,45
1990 16,92 13,91 -3,11 2003 39,38 28,11 -11,86
1991 20,53 15,25 -5,27 2004 35,10 28,04 -7,37
1992 20,08 15,79 -5,39 2005 32,17 30,50 -1,91

Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.6:Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalar n
GSMH Oran ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

YÜZDEL K DA ILIMLARIN AR TMET K ORTALAMASI (%) :
20,93 15,99 -4,97

1980-2005 DÖNEM NDEK  DE M (%) :
11,84 13,30 0,93

Tablo 29 ve Grafik 29’da kamu gelirleri, kamu harcamalar  ve kamu

aç klar n y llar itibariyle de imleri görülmektedir. Aritmetik ortalamalara göre;

kamu gelirleri % 15,99 iken, kamu harcamalar  % 20,93 ve kamu aç klar  da % 4,97

olmu tur. Kamu harcamalar ; 1980-2005 döneminde artarak devam etmi , % 46 ile

2001 y nda en yüksek noktaya eri mi tir. 2002-2005 döneminde azal  trendine

girerek 2005 y nda % 32,17 olmu tur. Kamu gelirleri de ayn ekilde dalgal  olarak

art  trendindedir, fakat kamu harcamalar n alt nda gerçekle ti i için 1980-2005

döneminde kamu aç klar yla sonuçlanm r. Kamu aç klar ; kamu harcamalar ndaki

geli ime ba  olarak gittikçe artm r. 1980-1995 döneminde % 7’ nin alt nda kal rken

1996 y  ve sonras nda art  e ilimi daha da artm  ve 2003 y nda en yüksek % 11,86

ile en yüksek orana ula r. Bu y ldan sonra azalma trendine girmi , 2005 y nda %

1,91 olmu tur.
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Tablo 30
KKBG ve Faiz D  KKBG Yüzde Da  (1980-2005)

llar Net D
Borçlanma

Net ç
Borçlanma

Borçlanma Gere i
(KKBG)

Konsolide Bütçe
Faiz Ödemeleri

Faiz D
KKBG

1980 3,0 6,0 8,8 0,6 8,2
1981 2,8 1,9 4,0 0,9 3,0
1982 2,3 2,3 3,5 0,8 2,7
1983 1,0 5,5 4,9 1,5 3,4
1984 3,2 5,4 5,4 2,0 3,4
1985 0,5 4,8 3,6 1,9 1,7
1986 2,1 3,8 3,7 2,6 1,1
1987 2,7 5,5 6,1 3,0 3,1
1988 2,1 4,7 4,8 3,9 1,0
1989 0,8 6,1 5,3 3,6 1,7
1990 0,9 7,6 7,3 5,1 2,3
1991 0,4 10,2 9,9 6,1 3,9
1992 1,6 10,5 10,5 6,1 4,4
1993 1,8 8,9 10,2 8,2 2,0
1994 -1,1 8,7 6,2 10,8 -4,6
1995 -1,1 8,0 5,0 9,5 -4,5
1996 -1,2 12,4 8,6 11,5 -2,9
1997 -1,0 10,5 7,7 8,9 -1,2
1998 -0,9 11,6 9,4 12,6 -3,3
1999 1,8 15,0 15,6 15,3 0,2
2000 3,5 9,2 11,8 17,5 -5,7
2001 -2,2 20,0 16,4 24,5 -8,1
2002 6,3 7,0 12,7 19,7 -7,0
2003 0,7 9,1 9,4 17,1 -7,8
2004 1,1 4,5 4,7 13,6 -8,9
2005 -0,2 0,4 -0,4 9,7 -10,1

Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.2:
Kamu Kesimi Genel Dengesi, 5.6:Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamalar n GSMH Oran ),
http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

Tablo 30 ve Grafik 30’da kamu kesimi borçlanma gere i ve faiz d  kamu

kesimi borçlanma gere i ile faiz ödemelerinin y llara göre de imleri verilmi tir.

Kamu kesimi borçlanma gere i dalgalanarak 2002 y na kadar art  trendinde olmu  ve

bu y ldan sonra azal  trendine girmi tir. Faiz ödemeleri de KKBG’ ne paralel olarak

2002 y na kadar artma e iliminde olmu , 2003 ve sonras nda azalma e iliminde

olmu tur. Faiz d  KKBG ise gittikçe azalm r. Grafik 28’den görülece i üzere; kamu

harcamalar  art  e ilimine sokan borçlanmalarda, iç borçlanmaya a rl k verilmesinin

nedeni d  borçlanman n istenilen seviyede temin edilememi  olmas r. Bu nedenle iç

borçlanmaya ba vurulmu tur.

http://www.dpt.gov.tr
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Grafik 30. KKBG ve Faiz D  KKBG ile Faiz Ödemelerinin De imi (1980-2005)
Kaynak : DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2006, Bölüm 5, Kamu Finansman (Tablo V. 5.2: Kamu Kesimi Genel Dengesi, 5.6:Konsolide
Bütçe Gelir ve Harcamalar n GSMH Oran ), http://www.dpt.gov.tr (19.01.2009).

2.3.6. Sermaye Hareketlerinde De im

1980’ li y llardan itibaren küreselle me olgusunun h zlanmas  ile birlikte

dünya genelinde sermaye ak mlar  büyük önem kazanm r.  1980’ li y llara kadar içe

dönük sanayile me stratejisi uygulayan Türkiye, küreselle me e ilimine uyarak 1980

nda ekonomik liberalizasyon sürecini ba latm  ve 1989 y nda kambiyo

tlamalar  kald rarak sermaye hareketlerini serbestle tirmi tir.

Tablo 31 ve Grafik 31’ten görülece i üzere; 2001-2009 y llar  aras nda yurt

içinde ve yurt d ndaki sermaye hareketleri görülebilmektedir. Türkiye’ deki

yerle iklerin yurt d nda yapt klar  yat mlar, yabanc lar n Türkiye’ de yapt klar

yat mlardan daha az gerçekle mi tir. Bu dönem içinde 2003-2007 y llar  aras nda

önemli derecede art lar olmu tur.

http://www.dpt.gov.tr
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Tablo 31
Yurt çinde ve D nda Do rudan ve Portföy Yat mlar

llar Yurt D nda Do rudan
Yat mlar

Yurt D nda Portföy
Yat mlar

Yurt çinde Do rudan
Yat mlar

Yurt içinde Portföy
Yat mlar

2001 4.581,00 550,00 19.677,00 24.710,00
2002 5.847,00 809,00 18.789,00 23.883,00
2003 6.138,00 1.963,00 33.537,00 30.024,00
2004 7.060,00 936,00 38.523,00 45.751,00
2005 8.315,00 732,00 71.293,00 72.606,00
2006 8.866,00 3.126,00 95.090,00 84.410,00
2007 12.210,00 2.023,00 153.986,00 120.629,00
2008 13.865,00 1.954,00 70.754,00 68.802,00
2009 13.654,00 2.123,00 68.705,00 59.046,00

Kaynak : T.C. Merkez Bankas , Uluslar aras  Yat m Pozisyonu: Y l Sonlar tibariyle D  Varl k ve Yükümlülükler,
http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/odmainyeni.html (19.01.2009).

Grafik 31. Yurt çinde ve D nda Do rudan ve Portföy Yat mlar
Kaynak : T.C. Merkez Bankas , Uluslar aras  Yat m Pozisyonu: Y l Sonlar tibariyle D  Varl k ve Yükümlülükler,
http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/odmainyeni.html (19.01.2009).

http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/odmainyeni.html
http://www.tcmb.gov.tr/odemedenge/odmainyeni.html
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2.4. Türkiye' de Serbest Bölge Uygulamas

Serbest bölgeler, bir ülkenin egemenlik s rlar  içinde bulunmakla birlikte, o

ülkenin gümrük s rlar  d nda yer alan, de ik amaçlarla kurulabilen ve bu amaçlara

hizmet eden s nai ve ticari faaliyetler aç ndan ülkenin di er bölgelerine göre daha çok

te vik gören, s rlar  belirlenmi  ve s  bir ekilde korunan bölgelerdir381. Küresel

ekonomik yap lanma içinde, serbest bölgeler mal ve sermayenin dola ndan daha

fazla pay almak için geli tirilmi  alternative bir olu umdur. Benzer ekilde; serbest

bölgeleri, ülkenin geri kalan nda geçerli olan ticari, finansal ve ekonomik alanlara

ili kin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmad  veya k smen uyguland ,

endüstriyel ve ticari faaliyetler için daha geni  te viklerin tan nd  ve fiziki olarak

ülkenin di er k mlar ndan ayr lan yerler olarak da tan mlanm r382.

Türkiye’ de 1927, 1946 ve 1953 y llar nda yap lan serbest bölge çal malar

baz  nedenlerden dolay  ba ar zl kla sonuçlanm  ve 06.06.1985 tarih ve 3218 say

Serbest Bölgeler Kanunu’ nun yürürlü e girmesine kadar önemli bir geli me

kaydedilmemi tir. 1987 y nda Mersin ve Antalya serbest bölgelerinin faaliyete

geçmesiyle, di er serbest bölgeler çal malar  h z kazanm r383.  Ancak  IMF  ile

yürütülen çal malar neticesinde Türkiye’ deki vergi te viklerinin yeniden

yap land lmas  program  kapsam nda serbest bölgeleri de içeren 5084 say

Yat mlar n ve stihdam n Te viki ile Baz  Kanunlarda De iklik Yap lmas  Hakk nda

Kanun, 29.01.2004 tarihinde Kabul edilmi  ve 06.02.2004 tarihinde Resmi Gazete’ de

yay mlanarak yürürlüü e girmi tir. 5084 say  Kanun ile gerçekle tirilen en büyük

de iklik 3218 say  Kanun’ un 6. Maddesine “Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo

mükelleflerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz” hükmü konularak tutulmas

zorunlu defterleri ile düzenleyecekleri belgelerinin 213 say  VUK hükümlerine

ba ml  olmaks n düzenleme yapmaya Maliye Bakanl  yetkili k nm r. Eklenen

Geçici 3. Madde de; kanunun yürürlü e girdi i tarih itibariyla firmalar n faaliyet

ruhsatlar nda belirtilen süreyle s rl  olarak gelir ve kurumlar vergisinden muaf

olduklar , 31.12.2008 tarihine kadar personel ücretlerinin gelir vergisinden müstesna

381 Ebiri, s. 56.
382 zmir Ticaret Odas , Türkiye’ de Serbest Bölgeler ve AB Uygulamalar , zmir, ubat 2009, s. 1.
383 Tamer H. Hava, “Serbest Bölgeler ve Ege Serbest Bölgesi: Bir Durum De erlendirmesi”, DEÜ BF Dergisi,
Cilt. 14, Say . 1(1999), s. 117.
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oldu u, 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olundu u, gelir

ve kurumlar vergisi mükelleflerinin elde ettikleri kazançlar n AB’ ye tam üyeli in

gerçekle ti i tarihe kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olduklar  hükümleri yer

alm r.

Tüm serbest bölgelerde gerçekle en toplam ticaret hacmi 2007 y nda 24,5

milyar Dolara ula r. 2008 y n ilk yar  iltibariyle 13,3 milyar Dolar ticaret

yap lm r384. Ayn  dönemde bu ürünlerin % 36’ s  AB ülkelerine, % 28’ i Türkiye’ ye

sat lm r. AB ülkeleri serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi içinde % 30’ luk bir

paya sahiptir. 2008 y  Haziran ay  itibariyle serbest bölgelerde 3063’ ü yerli ve 648’ I

yabanc  olmak üzere toplam 3711 adet firma faaliyette bulunmaktad r.  Tüm serbest

bölgelerde 50.027 ki i istihdam edilmektedir.

1998 raporundaki kriterler baz al narak OECD taraf ndan haz rlanan 2000

nda “Küresel Vergi birli i ve Geli meler” ba kl  raporda; vergi cennetleri ve

zararl  tercihli vergi rejimlerinin listesi aç klanm r385. Türkiye’ deki serbest bölgeler

ve stanbul k  bankac , zararl  tercihli vergi rejimi listesinde yer alm r. Zararl

vergi rekabeti olarak kabul edilen vergi rejimlerine sahip ülkelerin bu uygulamalar

31.12. 2005 tarihine kadar a amal  olarak kald racaklar  taahhüt etmeleri halinde ortak

yapt mlara muhatap olmayacaklar  belirtilmektedir386. Yukar da belirtildi i gibi;

Türkiye, bu rapor do rultusunda vergi cennetleri ve zararl  vergi rejimleri listesinden

kmak için istenen düzenlemeleri yapm r.

2.5. Türkiye' de K  Bankac  Uygulamas

Türkiye’ de 06.12.1990 tarihinde ç kara lan 90/1210 Bakanlar Kurulu Karar

ve 20.10.1990 tarih ve 20671 say  Resmi Gazete’ de yay mlanan 90/999 say

Bakanlar Kurulu Karar  ile “ stanbul Atatürk Hava Liman  K  Bankac ” bölgesi

olu turulmu  ancak bu bölgede fiilen hiç uygulamaya girmemi tir. Türkiye’ de k

bankac  ile ilgili düzenlemeler, 4289 say  Bankalar Kanunu ile belirlenmi  olup, bu

düzenlemede, Türkiye’ de k  bankac  faaliyetinde bulunmak üzere banka

384 zmir Ticaret Odas , ss. 2-3.
385 OECD, Toward Global Tax Co-operation, Paris, 2000, ss. 13-14.
386 OECD, Toward Global Tax Co-operation, s. 9, 24-26.
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kurulmas na ili kin iznin, Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)

taraf ndan verilece i ve bu bu bankalar n yine ayn  Kurul’ un belirleyece i esaslara

göre faaliyette bulunaca  belirtilmekle birlikte, bu bankalar hakk nda Bankalar

Kanunu’ nun ve Merkez Bankas  Kanunu’ nun zorunlu kar k ve umumi disponibilite

gibi düzenlemelerin yer ald  40. Maddesinin uygulanmayaca  belirtilmektedir.

Bankalar n Kurulu  ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmelik’ in 12. Maddesinde ise,

Türkiye’ de kurulu bankalar n yurt d nda ube veya temsilcilik açmalar , ortakl k

kurmalar  veya kurulmu  ortakl klara kat lmalar  ile ilgili düzenlemer yer alm  ve bu

kapsamda Türkiye’ de kurulu bankalar n, k  bölgelerinde ube açmalar na ili kin

esaslar belirlenmi tir.

Bu rejim fiilen uygulamaya konulmam  hukuken var olmas  nedeniyle OECD

2000 y  raporunda tercihli vergi rejimleri aras nda say lm r. Bu rejim, Bankac k

Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan ç kar lan Bankalar n Kurulu  ve

Faaliyetleri Hakk nda Yönetmelik ile uygulamadan kald lm r.
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SONUÇ

Küreselle me, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkileri olan de im

süreçlerini içermektedir. Teknolojideki devasa geli meler, serbest piyasa sisteminin

dünyada yayg nla mas , dünya üzerinde ticaretin ve özellikle sermayenin önündeki

engellerin kald lmas  küreselle menin itici gücü olmu tur. Her yerde kar za ç kan

ve yayg n olarak kullan lan küreselle menin tüm boyutlar yla kavranabilecek, aç k ve

kabul edilebilir bir tan  yap lamam r. Küreselle me; ulus, devlet otoritesi, zaman

veya çevre gibi fiziksel ya da fiziksel olmayan etkenlerle s rl  olmaks n insanlara

ticari, finansal, dini, kültürel, sosyal veya politik faaliyetlerini yürütme imkan  veren

teknolojik ilerlemenin çok uzun süren birikim sürecinin en son a amas r. Bu mânâda

hem geçmi ten beri devam eden süreci ve hem de u anki durumu ifade etmektedir.

Küreselle meye paralel olarak ortaya ç kan bölgeselle me Avrupa’ da h zla

yayg nla r. Birbirine z t gibi görünmekle beraber bu iki fenomen birbirlerinin

alternatifleri olmay p her ikisi beraber ve bir arada geli mi tir. Bölgeselle me

küreselle menin z tt  de il, tamamlay r. Bölgeselle me, devletlerin yard yla

bölgesel seviyede entegrasyon süreci olarak tan mlanabilir. Dünya üzerinde en ba ar

ekonomik ve parasal birlik AB’ dir.

Bir çok alanda dünyay  etkisine alan küreselle menin devletlerin vergilendirme

yetkisi üzerinde ve kamu harcamalar  seviyesinin üzerinde de etkileri olmu tur.

Küreselle menin etkisi ile devletin ekonomideki rolü azalm , vergi gelirleri dü mü ,

kamu sektörü borçlanmalar nda ve kamu harcamalar nda art lar ve vergisel yap lar nda

köklü de iklikler gerçekle mi tir. Bu süreçte etkilerini her yerde hissettiren

küreselle menin vergisel etkilerini u ekilde sayabiliriz: elektronik ticaretin

vergilendirilmesi, elektronik ödeme sistemleri ve elektronik paran n kullan lmas ,

transfer fiyatlamas , vergi cennetleri, tercihli vergi rejimleri, offshore finansal merkezler

ve offshore bankac k, artan yurtd  faaliyetlerin ve al veri lerin vergilendirilmesi,

çifte vergilendirme ve vergi rekabeti.

Küreselle me vergi rekabetini te vik etmi , baz  ülkelerin vergi yüklerinin bir

sm  di er ülkelere ihraç etmesine neden olmu tur. Küreselle me sürecinde üretim
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faktörlerinin vergiye duyarl  olmas , ülkeler taraf ndan vergi politikalar n etkin

kullan lan araçlar haline getirmi tir. Vergi politikas  hareketli üretim faktörlerini

kendi vergileme alanlar na çekmek için belirleyen vergi otoriteleri aras nda rekabete

neden olmu tur. Vergi rekabetini, ekonomik büyüme veya geli meyi sa lamak için

vergi mükellefleri üzerindeki vergi yükünü dü ürmek yoluyla vergi otoritelerinin kendi

aralar nda yapt klar  rekabet olarak tan mlayabiliriz. Üretim faktörlerinden sermayenin

ve yüksek vas fl  i gücünün hareketlili i, mükelleflere uluslararas  vergileme

farkl klar ndan yararlanmalar na izin vermi tir. Vergi matrahlar , dü ük vergileme

yapan bölgelere yönelmi lerdir. Di er taraftan, mevcut vergi gelirlerini kaybetmemek

için kendi vergileme alan nda bulunan vergi matrahlar n erozyonunu engellemek ve

di er vergi otoritelerinin vergi gelirlerinden pay almak amac yla vergi otoriteleri vergi

rekabeti yapmaktad rlar. Vergi otoritelerin aras nda vergi rekabetine neden olan

vergilendirilebilir üretim faktörleri, faktörün hareketlili ine de iklik göstermektedir.

Sermaye ve vas fl  i gücü hareketlili i en yüksek üretim faktörleridir, serbestçe ve

maliyetsiz olarak yer de tirebilmektedirler.

Vergi rekabetinde, mükellef üzerinde vergi yükünü dü ürecek çe itli yöntemler

kullan lmaktad r. Bu yöntemler vergi hesaplamas  ile yak ndan ilgilidir. Ayr ca, ilgili

vergi mevzuta nda vergilendirmeyi etkileyecek de iklikler yap larak vergi yükü

dü ürülebilmekte veya ortadan kald labilmektedir. Vergi rekabetine konu olan vergi

matrah , verginin konusuna ilavelerin yap lmas , indirimlerin ve istisnalar n tenzili ile

hesaplanmaktad r. Ödenecek vergi ise vergi matrah na vergi oran  uygulanmak suretiyle

bulunmaktad r. Vergi otoriteleri, vergi hesaplamas nda kullan lan vergi oran , vergi

konusu, ilaveler, indirimler ve istisnalarda de iklikler yaparak ödenecek vergiyi

de tirebilmektedir. Bunlar n yan nda verginin dönemi, yönetimi ve denetiminde, vergi

ödeme artlar nda, zaman nda ve süresinde, vergi d  b rak lacak bölgelerde, bilgi

ak n önündeki engellerin derecesinde, vergi mevzuat n effafl nda yap lacak

düzenlemelerle de ödenecek vergi de tirebilmektedirler. Konuyla ilgili literatürde

vergi rekabeti genellikle vergi oranlar na dayand lmaktad r. Sözü geçen vergisel

araçlar  kullanarak vergi yükünü de tiren vergi otoriteleri, zararl  vergi rekabetine yol

açan vergi s naklar , vergi ertelemesi, vergi cennetleri, tercihli vergi rejimleri, serbest
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bölgeler, kantonlar, vergi tatili, sosyal damping gibi çe itli uygulamalar  ortaya

karm lard r.

Vergi rekabeti, kimilerine göre vergilerin dü ürülmesi ve vergi gelirlerinin

etkin kullan na neden oldu undan faydal r. Kimilerine göre ise, bir ülkedeki vergi

oran  indirimi di er ülkelerde vergi matrahlar n erozyonuna ve bunun sonucunda

vergi gelirlerinin azalmas na sebep olmaktad r. Bu duruma tepki olarak, di er ülkelerin

vergi oranlar  indirmeleri eklinde rekabete dönü mekte, bu rekabetin neticesinde

vergi gelirleri yok denecek derecesinde azalmaktad r. Bu nedenle vergi rekabeti

zararl r.  Her devletin kendi vergi yap , vergi oranlar  ve di er vergisel araçlar

belirlemede egemenlik hakk n bulunmas , asgari ya da azami vergi oran  üzerinde

dünyada bir uzla ma bulunmamas  zararl  vergi rekabetinin s rlar  belirmede

güçlüklere neden olmaktad r. Zarar verici vergi rekabeti ile ilgili OECD çe itli

çal malar yapm r.

AB içinde herhangi bir ülkenin izleyebilece i vergi politikas  di er ülkeleri de

etkilemektedir. Ekonomik ve parasal birli ini gerçekle tiren siyasal birli ini de

gerçekle tirme yolunda olan AB’ de bu nedenle vergi politikalar  çok önemli bir yere

sahiptir. AB içinde adil ve tarafs z rekabet ortam n sa lanmas , üye ülkelerce

yürütülen vergi politikalar n uyumlu ve haks z rekabeti önleyici ekilde

düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu yönde AB’ de kurulu undan beri çok say da vergi

uyumla rmas  çal malar  yap lm r. Dolayl  vergiler, AB içinde mal ve hizmetlerin

serbest dola n önünde engel olarak görüldüklerinden vergi uyumla rmas

çabalar  ço unlukla dolayl  vergilerle ve özellikle de KDV ile ilgili olmu tur.  Dolays z

vergiler üye devletlerin egemenlik haklar  ile ili kilendirildi inden ve bu konudaki

düzenlemelerin üye devletlere b rak lmas ndan dolay  dolays z vergilerin

uyumla lmas  konusunda ba ar  olunamam r. Vergi uyumla rma, AB düzeyinde

yap lan yasama faaliyetlerinin bir sonucu olarak vergi sistemlerinin yak nla lmas r.

Vergi uyumu, tam ve k smi olarak ikiye ayr r. Tam vergi uyumu ayn  vergi oran , ayn

vergi matrah , ayn  vergi sistemi iken k smi vergi uyumu üye devletlerin farkl

derecelerde birbirine yak nla an vergi oran , vergi matrah , vergi sistemi anlam na gelir.

AB’ de vergi uyumunun amac , tek bir vergi sistemine ula mak de ildir, fakat üye
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devletlerin vergi sistemlerinin birbirine yak nla mas , yakla mas  ve yak nsamas r.

AB leyi ine ili kin Antla ma’ da dolayl  vergilerin uyumla lmas ndan

bahsedilirken dolays z vergilerle ilgili bir hüküm bulunmamaktad r. Ulusal vergi

sistemlerinin AB hukukuyla uyumla lmas  ve üye devletlerin birbirleriyle kar kl

ili kilerde bulunabilmesi, AB içinde ulusal dolays z vergi sistemlerinin

koordinasyonunu gerektirmektedir. Vergi koordinasyonu, AB üyesi ülkelerin vergi

uygulamalar  daha da yak nla rmak için konvansiyonlar, tavsiyeler, rehberler, genel

ilkeler, … vs. gibi ba lay  olmayan mekanizmalar yoluyla al nan önlemler olarak

tan mlanmaktad r. AB’ de yap lan zararl  vergi rekabetini önlemeye yönelik

çal malarda özellikle vergi koordinasyonu kavram na a rl kl  olarak yer verilmi tir.

Vergi uyumla rma, AB düzeyinde yap lan ba lay  yasama faaliyetlerinin bir sonucu

olarak vergi sistemlerinin yak nla lmas  iken vergi koordinasyonu, vergi

uyumla rmas na göre daha az zorlay  olup ba lay  de ildir.

AB’ de 1985-2008 y llar  aras nda en yüksek gelir vergisi oranlar n

ortalamas nda, 1995-2009 y llar  aras nda kurumlar vergi oranlar n ortalamas nda ve

1995-2007 y llar  aras nda i gücü üzerindeki vergi oranlar n ortalamas nda azalma

olurken, 1995-2007 y llar  aras nda sermaye üzerindeki vergi oranlar n ortalamas nda

art  olmu tur. AB’ de 1965-2006 y llar  aras nda toplam vergi gelirlerinin GSY H’ ya

oran nda, gelir vergisinin GSY H’ ya oran nda ve kurumlar vergisinin GSY H’ ya

oran nda art  görülmü tür. Görülmektedir ki vergi oranlar ndaki azal , vergi

gelirlerinde art la sonuçlanm r. Bu durum, vergi rekabetinin etkilerinin zararl

olmad  göstermektedir.

Küreselle me etkilerini Türkiye üzerinde de göstermi tir. 1980 y  sonras nda

Türkiye’ de uygulamaya konan 24 Ocak istikrar ve yap sal uyum politikalar , Türkiye’

yi d a açan ve finansal serbestle meyi sa layan politikalard r. 1990-2009 y llar

aras nda kurumlar vergisi oranlar nda ve 1992-2009 y llar  aras nda gelir vergisi

oranlar nda azalma görülmektedir. Ayr ca, yat m indirimi, Ar-Ge faaliyetlerine

yönelik te vikler, e itim ve ö retim i letmelerine tan nan istisnalar, araçlar, petrol

aramalar  ve te vik belgeli yat mlarda uygulanan katma de er vergisi istisnas , serbest

bölgelerde, organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerinde ve teknoloji geli tirme
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bölgelerinde uygulanan vergisel te vikler, kredi teminine ili kin i lemlerde uygulanan

vergi, resim ve harç istisnas , yat mlar n ve istihdam n artt lmas na yönelik vergisel

te vikler, kültür yat mlar  ve giri imlerine yönelik vergisel te vikler, indirimli

kurumlar vergisi uygulamas , KOB  birle melerinen tan nan vergisel te vikler Türkiye’

de tan nan vergisel kolayl klard r. OECD taraf ndan 2000 y nda haz rlanan “Küresel

Vergi birli i ve Geli meler” ba kl  raporda Türkiye’ deki serbest bölgeler ve

stanbul K  Bankac  zararl  vergi cennetleri ve zararl  tercihli vergi rejimleri

listesinde yer alm r. Türkiye bu rapor do rultusunda istenen düzenlemeleri yaparak

sözü geçen listeden ç km r.

1980-2008 y llar  aras nda Türkiye’ deki vergi yükü artarken 2000-2008 y llar

aras nda i gücü ücreti üzerindeki vergi yükü azalma göstermektedir. Buna parallel

olarak 1988-2008 y llar  aras nda i sizlik oran nda art  ve istihdam oran nda azalma

görülmektedir. Di er taraftan 1980-2005 y llar  aras nda genel bütçe gelirleri içindeki

vergi gelirlerinin pay nda % 82’ den % 79’a % 3’ lük bir azalma görülmektedir. Bu

dönemde vergi gelirleri içinde dolayl  vergilerin pay  gittikçe artm , dolays z vergilerin

pay  da gittikçe azalm r. Bir yandan da gelir üzerinden al nan vergiler azal rken mal

ve hizmetler üzerinden al nan vergiler artm r. Genel bütçe gelirleri içindeki KV ve

GV’ nin pay nda dü , KDV’ nin pay nda art  görülmektedir. Tüketim vergilerinin

GSY H’ ya oran nda ise art  görülmektedir. Öte yandan kamu harcamalar  içinde cari

harcamalar ve yat m harcamalar  azal rken, transfer harcamalar  artm r. Kamu

aç klar , kamu borçlar  ve kamu gelirlerinde birbirine parallel olarak ilk once azalma,

sonra artarak yükselme ve daha sonra yava  bir azalma görülmektedir. 2001-2009

llar  aras nda yurt içi portföy ve do rudan yat mlarda gittikçe yükselen bir art

görülmekte iken yurt d  portföy ve do rudan yat mlarda çok az bir art

görülmektedir.
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