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ABSTRACT 

 
Globalization affects tax systems such as all economic elements. Most 

important part of this interaction is the increase of tax resources mobility. Gaining 

mobility of resources at international field increased tax competition. Big difference 

of tax ratios, tax bases, tax incentives and easinesses amoung countries arouse the 

capital and labor flow power to the fields that tax ratio is low and tax incentives are 

used intensely. This causes the countries to arrange tax system. As other countries 

Turkish tax system, is affected by gainings of globalization unavoidably and tax 

politics has been changed and several arrangements are presented. 

In this study, it is stressed the tax competition in taxation formed by 

globalization, how the tax competition is rebounded to the Turkish tax system, how 

the Turkish tax system is ordered toward the harmful dimensions of tax competition. 

Also demages in these arrangements are put into words.  
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ÖNSÖZ 

 
Küreselleşme sürecinin hız kazanmasıyla beraber sermayenin önündeki 

engellerin kaldırılması, bilgi, iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu 

üretim faktörlerinin hareketliliğinin artması ülkeler arasında vergi rekabetinin 

yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum, hareketli üretim faktörlerini kendi iktidar 

alanına çekmek için vergi otoritelerini rekabete sokmuştur. Oluşan bu rekabet, birçok 

ülke gibi Türkiye’nin de vergi politikalarına yansımıştır. Bu çalışma küresel 

ekonomik düzende vergi rekabeti ve Türk vergi sistemi bağlamında 

değerlendirilmesi açısından incelenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı; küreselleşme sürecinde üzerinde tartışmalara konu olan 

vergi rekabeti konusunu tüm yönleriyle ele almak, vergi rekabeti uygulamalarının 

vergi sistemleri üzerinde ne gibi eğilimlere yol açtığını ortaya koymak, Türk vergi 

sistemini bu konu itibariyle değerlendirmek, vergi rekabetinin Türkiye’deki vergi 

politikaları üzerindeki etkilerini analiz etmek ve Türkiye’de zararlı vergi rekabetine 

yönelik getirilen düzenlemeleri ele alarak bu düzenlemelerin değerlendirmesini 

yapmaktır. 

Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde 

küreselleşme sürecinin genel hatları ortaya konulmaya çalışılmış, ardından sürecin 

vergileme alanına ne şekilde yansıdığı ve küreselleşmenin vergileme üzerinde ne gibi 

sorunlara yol açtığı irdelenmiştir. İkinci bölümde, çalışmanın esas amacına ilişkin 

olarak küreselleşmenin vergisel etkilerinden olan vergi rekabeti konusu anlatılmaya 

çalışılmış ve vergi rekabetinin zararlı olarak addedilmesiyle zararlı vergi rekabetine 

yönelik mücadele çalışmalarının nasıl yürütüldüğü ele alınmıştır. Son bölümde ise, 

vergi rekabeti Türk vergi sistemi açısından incelenmiş, vergi rekabetinin Türk vergi 

politikalarına nasıl yansıdığı ele alınmış, zararlı vergi rekabetine yönelik birtakım 

düzenleme ve değerlendirmeler ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

 
Günümüz dünyasında yaşanan tüm gelişmeler artık küreselleşme kavramı ile 

ilişkilendirilmekte ve bu kavram üzerinden açıklanmaktadır. Hemen hemen her 

alanda kendisini hissettiren küreselleşmenin etki alanlarından biri de vergileme 

alanıdır. Uluslararası ticaret hacminin artması, çok uluslu şirketlerin etki alanının 

genişlemesi, üretim faktörlerinin özellikle de sermayenin hareketliliğinin artması 

beraberinde küresel alanda vergileme sorunlarını getirmiştir.  

Küreselleşme sürecinde, üzerinde tartışılan önemli konulardan biri de vergi 

rekabeti konusu ve zararlı boyutları olmaktadır. Ancak vergi rekabeti olgusunun 

sorun olma özelliği görecelidir. Çünkü vergi rekabetinin hem faydalı hem zararlı 

yönlerinin ortaya çıkması, tamamen zararlı ya da yararlı olarak kabul edilmesi 

noktasında yanılgı oluşturabilecektir.  

Vergi rekabetinin ortaya çıkmasıyla, ülkeler yabancı sermaye girişini 

hızlandırmak ve hareketli sermaye için cazip alanlar olabilmek adına rekabetçi vergi 

politikaları uygulamaya başlamışlardır. Söz konusu ortamda, ülkeler yabancı 

yatırımlardan daha fazla pay almak amacıyla çeşitli politikalar uygulamakta ve 

birbirleriyle rekabet etmektedirler. Artık ülkelerin vergi politikalarını yabancı 

sermaye çekecek şekilde düzenleyerek çeşitli vergisel teşvikler sunması, ülkeler 

arasında vergi rekabetinin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu tür uygulamalar vergi 

rekabetinin zamanla zararlı olmasına yol açarak, bu zararlı etkilerin azaltılmasına 

yönelik çeşitli örgütleri harekete geçirmektedir. 

Hiç kuşkusuz tüm bu gelişmelerden Türk vergi sisteminin etkilenmemesi 

düşünülemez. Zararlı vergi rekabetine karşı Türk vergi sisteminde de birtakım 

düzenlemeler yapılmıştır. Küreselleşme süresince vergi politikalarında oluşan 

dönüşüm ve gelişmeleri takip etmek ve kayıtsız kalmadan gerekli düzenlemeleri 

yapmak Türkiye açısından önemlidir. 
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Çalışmanın amacı; küreselleşme sürecinde üzerinde tartışmalara konu olan 

vergi rekabeti konusunu tüm yönleri ile ele almak, vergi rekabeti uygulamalarının 

vergi sistemleri üzerinde ne gibi eğilimlere yol açtığını ortaya koymak, Türk vergi 

sistemini bu konu itibariyle değerlendirmek, Türkiye’deki vergi politikaları 

üzerindeki etkilerini analiz etmek ve Türkiye’de zararlı vergi rekabetine yönelik 

getirilen düzenlemeleri ele alarak bu düzenlemelerin değerlendirilmesini yapmaktır. 

“Küresel Ekonomik Düzende Vergi Rekabeti ve Türk Vergi Sistemi 

Açısından Değerlendirilmesi” olarak adlandırılan bu çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, küreselleşme süreci genel hatlarıyla ele 

alınacak, bu kapsamda sürecin tarihsel gelişimi, ortaya çıkmasına neden olan 

faktörler, getirdiği ekonomik, siyasi ve kültürel etkiler incelenecektir. Daha sonra 

küreselleşme sürecinin vergi politikalarına ve vergi sistemlerine ne şekilde yön 

verdiği açıklanacak ardından günümüzde küresel vergi sorunları olarak görülen e-

ticaret, transfer fiyatlandırması, çifte vergilendirme, sermaye hareketlerinin 

vergilendirilmesi ve vergi rekabeti konuları incelenerek vergi rekabetinin daha 

detaylı anlatıldığı ikinci bölüme geçilecektir. 

İkinci bölümde, çalışmanın esas amacına ilişkin olarak, küreselleşmenin 

vergisel etkilerinden olan vergi rekabeti tüm yönleri ile anlatılmaya çalışılacaktır. Bu 

bağlamda, vergi rekabetinin ortaya çıkış biçimi, sınıflandırılması, vergi rekabetinde 

kullanılan araçlar ve uygulanış biçimleri, vergi rekabetinin ölçülmesindeki 

zorlukların nedenleri, yarattığı olumlu ve olumsuz sonuçları ve zararlı vergi 

rekabetine yönelik mücadele çalışmalarının nasıl yürütüldüğü ele alınacaktır. 

Vergi rekabetinin Türkiye açısından değerlendirileceği üçüncü ve son 

bölümde de vergi rekabeti açısından Türkiye’de 1980 ve sonrası finansal alanda 

yaşanan değişmeler, vergi rekabetinin hedefi olan yatırımlara sağlanan vergisel 

teşvikler ve etkinliği, vergi rekabetinin Türk vergi politikalarına nasıl yansıdığı, 

zararlı olarak addedilen vergi rekabetine yönelik 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu ile getirilen düzenlemeler ve bu düzenlemelerin değerlendirilmesi konuları 

üzerinde durulacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. KÜRESELLEŞME: KAVRAM, ETKİLERİ VE 

VERGİLEME ALANINDA ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR 

 

1.1. Küreselleşme Olgusu 

 
Küreselleşme kavramı, tarihi gelişim seyri içerisinde giderek artan bir hızla 

gelişme kaydederek ivme kazanmış, kapsam itibariyle her geçen gün etkinliğini daha 

da artırarak günümüze kadar ulaşmış ve sıklıkla kullanılan bir kavram haline 

gelmiştir. Günümüz gelişen ve değişen dünyanın vazgeçilmez bir kavramı haline 

gelen küreselleşme; ekonomik siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda yaşanan 

bütünleşme sürecini açıklamaya çalışmaktadır. 

1.1.1. Kavram Olarak Küreselleşme 

 

Birbiriyle bağlantılı birçok konuyu içeren ve çok yönlü bir kavram olan 

küreselleşmenin daha iyi anlaşılması ve değerlendirilebilmesi için, öncelikle kelime 

anlamı üzerinde durmak ve ardından ne zaman ortaya çıktığını ortaya koymak yararlı 

olacaktır.  

Uzun bir tarihi serüvene sahip olan küreselleşme kavramı, sözcük kökeni 

olarak 400 yıl öncesine dayansa da ilk olarak 1960’larda ortaya çıkmış, 1980’lerde 

daha sık kullanılır olmuştur. Kronolojik olarak irdelendiğinde küreselleşme 

kavramını ilk olarak 1980’lerde “işletme ve ekonomi” dallarının kullanmaya 

başladığı, daha sonra 1990’lı yıllarda bu dallara “sosyoloji”, “uluslararası ilişkiler”, 

“siyaset bilimi” gibi sosyal bilimlerin alt dallarının da katılması sonucunda, söz 

konusu dalların birbirlerinden farklı küreselleşme tanımları ortaya çıkmıştır (Saraç, 

2006:3). 
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Küreselleşme kavramı literatürde geniş yer tutmasına rağmen, 

küreselleşmenin genel kabul görmüş bir tanımına rastlanamamaktadır. Bunun nedeni, 

kavramın çok yönlü olması, her kurumun ve bilim adamlarının kavramı kendi 

görüşleri açısından açıklamaya çalışmalarıdır. 

Küresel kavramı ilk kez, Marshall Mcluhan’nın “Komünikasyonda 

Patlamalar” adlı kitabında, bu yeni süreç için “Global Köy” terimini kullanmasıyla 

literatüre girdiği görülmektedir. Kavram 1980’lere doğru birçok Amerikan (ABD) 

işletme okullarında kullanılmaya başlanmış ve yine bu çevrelerden çıkmış bazı 

ekonomistler tarafından güncellenmiştir. Aynı dönemde uluslararası ekonomik 

kuruluşların yayınladıkları raporlarda da kavramı farklı yaklaşımlarla kullanmaya 

başladıkları görülmüştür (Scholte, 2001:14). Tüm bu açıklamalar ışığında birbirinden 

farklı küreselleşme tanımlarından bahsedilebilir. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre küreselleşme; 

teknolojinin gelişmesi, ulusaşırı şirketler gibi güçlü ve yeni aktörlerin siyasal 

sahneye girişi, de-regülasyon politikalarının benimsenmesidir (Yıldız, 2005:25). 

Uluslararası ekonomik sorunlarla ilgilenen Uluslararası Para Fonu (IMF)  

küreselleşmeyi; ülkeler arasında mal, hizmet, uluslararası sermaye akımları ve 

teknolojik gelişimin hızlı bir şekilde artması, serbestleşmesi ve bunların sonucunda 

ekonominin gelişmesi olarak ifade etmektedir (www.imf.org, 22.12.2011). 

Küreselleşme tanımları sadece kurumlarca değil, birçok ekonomist ve bilim 

adamlarınca da dile getirilmiştir. Ünlü sosyal bilimcilerden olan Anthony Giddens’a 

göre küreselleşme; “Tek bir süreç değil, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği 

olgular kümesidir. Üstelik çelişkili ya da birbirine zıt etkenlerin devreye girdiği bir 

süreçtir” (Giddens, 2000:25). Joseph Stiglitz’e göre küreselleşme; “Temelde 

ülkelerin ve dünya halklarının bütünleşmesidir, ulaşım ve iletişim maliyetlerini 

inanılmaz ölçüde azaltacağı için ortaya konmuştur; ayrıca mallar, hizmetler, 

sermaye, bilgi ve (daha az ölçüde) insanların sınırları aşmasının önündeki yapay 

engellerin kaldırılması demektir” (Stiglitz, 2002:31). 
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Taylor ve Flint’e göre küreselleşmenin analizleri sekiz farklı boyutu ile şöyle 

belirtilmektedir (Ülman, 2001:89): 

• Ekonomik Küreselleşme: Çok uluslu firmaların dünyanın her yerinden 

sermaye ve emek kullanan küresel üretim sistemlerine geçmesi, 

• Siyasal Küreselleşme: Serbest piyasa ekonomisi, kamu harcamalarının 

kısılması ve özelleştirmeyi ön plana çıkaran politikaların yayılması, 

• Sosyal Küreselleşme: Dünya toplumu düşüncesinin ve sivil toplum 

kuruluşlarının hareketlerinin yaygınlık kazandırılması, 

• Teknolojik Küreselleşme: Bilişim teknolojilerinin özellikle internetin 

yaygınlaşması, 

• Finansal Küreselleşme: Dünya sermaye piyasalarının ortaklıklar kurarak 

birbirlerine bağımlı hale gelmeleri, 

• Coğrafi Küreselleşme: Ulaşım imkânları düşüncesiyle beraber sınırsız dünya 

fikri, 

• Kültürel Küreselleşme: Tek boyutlu bir dünya kültürünün oluşturularak, 

küresel ürünlerin tüketilmesi, 

• Ekolojik Küreselleşme: Küresel boyutta ekolojik sorunların oluşmasıyla bu 

sorunların ortak eylem planı gerektirmesidir. 

 

Tanımlamalardan da görüldüğü gibi, küreselleşmeye tek bir anlam 

yüklenilmeye çalışılsa da her kurumun ya da her bireyin beklentilerine göre farklı 

tanımlamalar ortaya çıkabilmektedir. Verilen tanımları çoğaltmak ve çeşitlendirmek 

mümkündür. Söz konusu kavram literatürde yoğun olarak kullanılmasına karşın, 

sınırlarının belli olduğu bir tanıma rastlamak zordur. Yani küreselleşme tek başına ne 

siyasi, ne ekonomik, ne sermaye hareketliliği ne de teknolojinin gelişimidir. 

Küreselleşme olgusu bütün bu sayılanları içerisinde barındıran çok yönlü bir süreçtir.  

Günümüz dünyasının temel niteliği halini alan küreselleşme olgusu, dünyanın 

hemen hemen her yerinde, her tür düşünce, tarz, yapı süreçleri üzerinde etki gösteren 

bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde ekonomik, siyasal, sosyal ve 

kültürel alanlarda yaşanan hızlı bütünleşme süreci olarak adlandırılan küreselleşme 



6 
 

kavramı birçok köklü değişimi beraberinde getirmiş, özellikle ekonomik alanda 

ekonomik faaliyetleri birbirine bağımlı hale getirmiştir. Çok yönlü olan bu kavram 

özellikle ekonomik yönüyle daha ağır basmaktadır.  

Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak genel bir tanım yapılacak olursa, 

üretimin ve bölüşümün yeni bir dönüşüm içine girdiği, gerek toplumlar arasında 

gerekse aynı toplum içerisindeki sürtüşmelerin yayılma tehlikesinin boy gösterdiği, 

sınırların önemsizleştiği bu süreç ve hareketliliğe “küreselleşme” adı verilmektedir 

(Köse, 2003:3). 

Bu değerlendirmelerle birlikte, küreselleşme beraberinde taraflar getirerek 

süreci olumlu olarak görenlerin yanında, küreselleşmenin karşısında yer alanların da 

bulunduğu görülmektedir. Çünkü bu süreçte kazananlar olduğu gibi kaybedenler de 

mevcuttur. Böylelikle küreselleşmenin olumlu yönlerinin yanında olumsuz 

yönlerinin de bulunduğunu söylemek mümkündür (Yıldız, 2005:24). Rekabetin 

artmasıyla kıt olan kaynakların daha verimli kullanımı olumlu olan özelliğe, 

dünyanın yaşamış olduğu finansal krizler, gelir dağılımındaki dengesizlik, özellikle 

son zamanlarda popülerliği artan çevre kirliliği de küreselleşmenin olumsuz 

özelliğine örnek olarak verilebilir. 

Küreselleşme disiplinli devletler için ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

anahtarı iken; zayıf ve keyfi uygulama ve politikalar ile yönlendirilip yönetilen 

devletler için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır (Çivi ve Erol, 2008:113). 

Bütün bu değişimler neticesinde ülkelerin, ekonomik ve siyasi yapılarını 

değişen dünya düzeninin koşullarına uygun hale getirmeleri onların yararına 

olacaktır (Ay ve Meriç, 2004:301). 

1.1.2. Tarihi Süreçte Küreselleşme 

 
Küreselleşme tanımı üzerinde tam bir görüş birliği olmadığı gibi, tam olarak 

ne zaman başladığına ilişkin bir bilgiye erişmek güçtür. Ancak ekonomik anlamda 
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küreselleşme Avrupa’da doğmuştur. Küreselleşmenin başlamasının Avrupa’ya 

dayanması, Avrupa’nın 15’nci yüzyıldaki siyasi durumu, yapılan coğrafi keşifler ve 

bunların sonuçlarının ekonomiyle ilişkisi olmasıdır (Adda, 2007:13). 

Küreselleşmenin ne zaman başladığı ve tarihsel açıdan nasıl bir gelişim izlediğinin 

belirlenebilmesi için, dünya ekonomi tarihinin belirli dönemler itibariyle incelenmesi 

gerekmektedir. Çünkü günümüzde yaşanan küreselleşme olgusu genelde ekonomik 

anlamda ön plana çıkan ve ekonomik faaliyetler temeline dayanan bir süreçtir. 

Küreselleşme tarihsel açıdan belirli bir kırılma noktasına sahip olmamakla beraber, 

başlangıcı olarak gösterilebilen birçok tarih ve olay söz konusudur (O’Rourke ve 

Williamson, 2000:1-2). 

 Küreselleşmenin başlangıcına ilişkin bir uzlaşmaya varılmamış olunsa da, 

küreselleşme sürecinin üç ana döneme yayıldığı görülmektedir. Bunlar sırasıyla; 

1490’lardaki ilk, 1890’lardaki ikinci ve 1980’lerde başlayıp günümüze kadar uzanan 

üçüncü ve son küreselleşme dönemleridir. 1490’lardaki birinci küreselleşme 

dalgasında itici güç, deniz ticaretindeki gelişmeler ve Merkantalizm olmuştur. Ulusal 

devleti güçlendirecek olan kolonilerin kurulması, yani Batı’nın o zamana kadar 

ulaşmadığı denizaşırı ülkelere siyasal, askeri ve ticari etkisini yaymıştır. Bu 

bölgelerde sömürge imparatorlukları kurularak, sömürgecilik hareketiyle beraber, 

devletlerin esas zenginliğinin değerli madenlerde olduğunu ileri süren bir iktisadi 

akım olarak Merkantalizm akımı da başlamıştır (Işık, 2006:23). Merkantalist 

anlayışın terk edilerek liberal anlayışın belirleyici olduğu 1890-1914 yılları arası 

ikinci küreselleşme dalgasında sanayileşme ön planda olmuştur. Geliştirilen üretim 

yöntemleri sayesinde üretim verimliliğindeki artışla beraber, taşıma maliyetlerinde 

de azalmalara bağlı olarak küresel dünya piyasalarının oluştuğu bir dönem olmuştur. 

Üretimin makineleşmesi, uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve 

liberalleşmenin birçok ülke tarafından benimsenmeye başlamasıyla beraber tüm 

dünyada önemli değişmeler ivme kazanmıştır (Yıldız, 2005:26-27). Üçüncü 

küreselleşme dalgasının görüldüğü 1980 ve sonrası finansal liberalizasyon, serbest 

döviz kurları ve portföy yatırımlarının serbest hareketi ile küreselleşme tüm dünyaya 

yayılmış ve çok uluslu şirketler (ÇUŞ) dünya ekonomisine hâkim olmaya 
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başlamışlardır. Yine bu dönemde teknoloji ve bilgi alanında hızlı dönüşümler 

yaşanmıştır (Gerşil, 2004:152). 

1.2. Küreselleşmenin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler 

 
Küreselleşme sürecinin oluşumunda elbette ki birçok faktör rol oynamıştır. 

Bu faktörlerden en önemlileri sıralanacak olursa; teknolojik, ekonomik ve ideolojik 

faktörler olarak söylenebilir. 

1.2.1. Teknolojik Faktörler 

 
Küreselleşme sürecinde tek başına yeterli bir koşul olmayan ancak olmazsa 

olmaz bir koşul olan teknolojik gelişmeler küreselleşmenin en önemli itici unsuru 

olmuştur (Benk ve Akdemir, 2004:14). Teknolojik gelişmeler sermayenin tüm 

dünyaya yayılmasına bir zemin oluşturmuştur. Teknolojideki en hızlı değişim 

bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde gerçekleşmiştir. İnternet, uydu sistemindeki 

değişmeler, yeraltı kabloları, telekomünikasyon alanındaki gelişmeler bu 

teknolojilere sahip ülkelere birçok avantajlar sunmuştur. Bu avantajlarla beraber 

teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler dünyayı neredeyse ortak alan haline 

getirerek bir devletteki sosyal, ekonomik, kültürel değişmeler, diğer devletleri de 

kolayca etkisi altına almayı başararak bağımlılığın süregelmesine neden olmuştur 

(Adaoğlu, 2008:3). Böylelikle, ülkelerin internet teknolojisi sayesinde sanal ortamda 

ticaret yapmaları ülke sınırlarının anlamının yitirildiğini göstermektedir. 

Teknolojik gelişmeler insan ilişkilerinde de önemli yere sahip bir unsur 

olarak insan hayatına da yön verebilmektedir. İnsanların hızlı göç edebilmeleri, 

bilgiye, paraya ve mallara ulaşabilmeleri hep teknolojik gelişmeler sayesindedir. 
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1.2.2. Ekonomik Faktörler 

 

Küreselleşme, örgütlerin faaliyet gösterdikleri alanların gelişmesine ve tüm 

ekonomik birimlerin birbirleriyle sürdürdükleri ilişkilerin artmasında önemli rol 

oynamıştır. Ekonomik bütünleşmeler ilk olarak uluslararası ticaret alanında başlamış, 

uluslararası mal ticareti düzenlemeleri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasıyla da 

küreselleşme süreci ekonomik anlamda bir ivme kazanmıştır. Bu gelişmeler 

neticesinde ekonomik küreselleşmenin en önemli yönleri; ulusal ekonomik sınırların 

artık ortadan kalkması, ticaretin, finansın, üretim faaliyetlerin sınırsız alanda hareket 

edebilmesi, sınır ötesi işletmelerin ve uluslararası ekonomik kuruluşların gücünün 

artması olarak söylenebilir (Temiz, 2004:4). 

1.2.1.1. Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi 

 
Uluslararası etkileşimin ilk ayağı sınır ötesi ticaret olduğundan, ülkeler arası 

sermaye hareketlerinin serbestleşmesi küreselleşmenin en önemli ayağıdır 

denilebilir. 

Küreselleşme sermaye hareketlerinin yapılarını, etkilerini ve süreçlerini 

büyük ölçüde değiştiren bir olgudur. Söz konusu bu süreç içerisinde toplam sermaye 

hareketlerinin artmasının yanında, sermaye hareketleri içerisinde faiz-kur arbitrajına 

dayanarak yüksek getiri elde etmek amacıyla bir ülkeden diğer ülkeye rahatça 

kayabilen spekülatif amaçlı kısa vadeli sermaye hareketlerinin ağırlığı da zamanla 

artmıştır (Karaca, 2010:158). 

Finansal sermaye, doğası gereği ve teknolojik gelişmeler sayesinde aşırı 

akışkan niteliktedir. Bunu şu örnekten de anlamak mümkündür. 1980 yılında finansal 

sermaye hacmi 80 milyon ABD doları sınırında iken, 1995 yılında 1.26 trilyon dolara 

yükselmesi bu durumun somut bir göstergesidir (Balkanlı, 2002:21). Görüldüğü gibi, 

teknolojik gelişmeler neticesinde yeni mali piyasaların hızla ekonomik süreçte yer 
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alması ve devlet kontrollerinin zayıflaması sonucu finansal işlemlerde artışlar 

görülmektedir. 

Ülkelerin finansal açıdan dışa açılmaları elbette kendileri lehine olacaktır. 

Finansal dışa açılmayla yurt içi yatırımlar artacak, tüketim ve yurt içi yatırım 

harcamalarında meydana gelebilecek dalgalanmaların riski hafifleyecek ve ulusal 

piyasalarda güçlenmeler oluşacaktır. Ayrıca ÇUŞ’lar ülkeye getirdikleri fiziki 

yatırımlar, teknik bilgi, know-how*, patent, ticari marka ve denetim yetkisiyle ülke 

ekonomisinin gelişmesinde önemli rol üstleneceklerdir (Kar ve Kara, 2003:56). 

Görüldüğü üzere yabancı sermayenin, özellikle gelişmekte olan ülkeler 

(GOÜ) için milli gelire olumlu katkısı, istihdam yaratma ve büyümeyi sağlama gibi 

özelliklerinden dolayı önemi yadsınamaz. Bundan dolayıdır ki, kalkınma 

aşamasındaki ülkelerin yabancı sermaye önündeki engelleri bir şekilde yok etmeye 

çalışmaları onların lehine bir durum arz etmektedir. Bu noktada, uluslararası 

doğrudan yatırımcıların hangi ülkeleri tercih ettikleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. En fazla yatırım çeken GOÜ’ler arasında Çin, Hong Kong, Brezilya 

ve Singapur’un ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 1. En Fazla Uluslararası Doğrudan Yatırım Çeken İlk 10 Ülke (2010) 

2010 2009 Ülke Miktar (Milyar$) 

1 1 ABD 228,3 
2 2 Çin 105,7 
3 4 Hong Kong 68,9 
4 16 Belçika 61,7 
5 14 Brezilya 48,4 
6 5 Almanya 46,1 
7 3 İngiltere 45,9 
8 6 Rusya Federasyonu 41,2 
9 20 Singapur 38,6 
10 9 Fransa 33,9 
27 30 Türkiye 9,1 

 
Kaynak: www.yased.org.tr, 10.06.2011 

                                                            
*Know-how: Bir işletmenin üretim yöntemleri ya da teknolojisinin başka bir firmaya satılması ya da 
kiralanmasıdır. 
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Tablodan da anlaşılacağı üzere, ABD ve Çin hem 2009 hem de 2010 yılında 

uluslararası doğrudan yatırımları çekebilen ilk iki ülke olmuşlardır. Türkiye ise bir 

önceki yıla göre üç basamak ilerleyerek 27’nci sırada yer almıştır. Yatırımları 

çekmede büyük paya sahip bu ülkeler, yatırımcılara cazip teşvik politikaları sunarak 

sıralamada ilk sıralarda yer almaktadır.  

1.2.2.2. Çok Uluslu Şirketlerin Ortaya Çıkması ve Gelişmesi 

 
Birinci Dünya Savaşı sonrası bütün dünyada sayıları hızla artan ve 

küreselleşme sürecine yön veren önemli aktörlerden biri ÇUŞ’lar olmuştur. ÇUŞ’lar, 

üretim faaliyetlerini birden çok ülkede gerçekleştirme olanağı bulan, ayrıca o 

ülkelerin politika ve fırsatlarından yararlanarak karlarını maksimuma ulaştırma 

çabalarıyla adeta dünya ticaretine yön veren aktörler olmuşlardır (Tanzi, 1996:98). 

ÇUŞ’lar, ülkeden ülkeye farklılık arz eden yasal düzenlemelerden avantajlar 

sağlamaya çalışırken, ülkedeki diğer işletmelerle de ortak hareket etmektedirler 

(Yavuz ve Sivrikaya, 2009:13). 

ÇUŞ’lar; teknolojik altyapıyı üreten, küresel ekonomiye hizmet sunan, refah 

ve istihdam yaratan, uluslararası piyasalara girebilmek için esnek ve küresel 

stratejiler planlayıp bunları uygulayan, küresel düzeydeki üretim zincirlerinin farklı 

aşamalarını kontrol edebilen, üretim faktörleri ve devlet politikalarıyla sağlanan 

avantajların kullanımında coğrafi farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan potansiyeli 

kullanabilen, ülkelerin rekabet gücü ve dolayısıyla yaşam kalitesi küresel piyasaların 

tercihlerine uygun mal ve hizmetlerin üretim ve satış faaliyetlerini birden fazla 

ülkede yürütebilen, sermaye ve teknoloji yoğun sektörlere yaptıkları yatırımlar 

yoluyla gelecekte hangi ülkelerin rekabet güçlerini ve dolayısıyla refahlarını 

sürdürebileceklerini belirleyen ekonomik birimlerdir (www.canaktan.org.tr, 

20.06.2011). 

ÇUŞ’ların faaliyet alanları küresel bir boyut kazanarak, üretim alanları tüm 

dünyayı kapsamaktadır. Hem ekonomik güçlerini hem de coğrafi alanlarını hızla 

genişleten ÇUŞ’ların büyüdüğüne dair durum bir örnekle açıklanmak istenirse; 1994 
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verilerine göre Endonezya’nın gayri safi yurt içi hasılası 175 milyar dolar 

civarındayken, General Motors adlı ABD şirketinin aynı yıl içinde toplam satış 

hasılatı 169 milyar dolar olmuştur. Yine bazı ÇUŞ’ların sahip olduğu güç, birçok 

gelişmekte olan devletin sahip olduğu katma değerden büyüktür 

(www.canaktan.org.tr, 28.06.2011). Bu nedenle,  ÇUŞ’lar ülkelerin ekonomik 

kalkınması açısından önemli bir rol oynamakta ve ülkeler her geçen gün ÇUŞ 

sayılarını artırmaya çalışmaktadırlar.  

ÇUŞ’ların ülkelere göre dağılımını inceleyecek olursak Tablo 2’de görüleceği 

üzere ÇUŞ’ların sayısı AB ülkelerinde 2006 yılında 1.832 iken, 2008 yılında yaşanan 

küresel ekonomik krizin etkisiyle ÇUŞ’ların sayısı 1.681’e düşmüştür. Ancak genel 

itibariyle bakıldığında ÇUŞ’ların sayılarında bir artış olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2. Çok Uluslu Şirket Sayısının Ülkelere Göre Dağılımı 
 

Ülkeler 1954-2005 
Birikimli 

2006 2007 2008 2009 2010 1954-2010 
Toplam 

AB Ülkeleri 5.431 1.832 1.896 1.681 1.399 1.343 13.582 
Almanya 1.777 513 521 552 492 471 4.326 
Hollanda 806 249 243 259 147 168 1.872 
İngiltere 789 435 413 237 202 162 2.238 
İtalya 371 90 78 101 89 96 825 
Diğer AB Ülkeleri 1.688 545 641 532 469 446 4.321 
Diğer Avrupa 
Ülkeleri (AB Hariç) 

1.242 335 437 504 417 513 3.448 

Afrika Ülkeleri 188 39 46 47 68 96 484 
Kuzey Amerika 573 126 146 133 146 136 1.260 
A.B.D. 520 107 117 114 115 106 1.079 
Kanada 53 19 29 19 31 30 181 
Orta ve Güney 
Amerika, 
Karayipler 

63 12 18 12 17 14 136 

Yakın Doğu ve Orta 
Doğu Ülkeleri 

1.965 377 474 533 632 942 4.923 

Azerbaycan 220 80 116 127 163 170 876 
Irak 295 62 99 83 107 108 754 
İran 637 98 96 133 173 421 1.558 
Diğer 813 137 163 190 189 243 1.735 
Diğer Asya 695 152 253 220 234 267 1.821 
Çin 211 22 38 43 42 43 399 
Güney Kore 84 12 21 13 21 19 170 
Diğer 400 118 194 164 171 205 1.252 
Diğer Ülkeler 116 47 34 41 23 33 294 
Toplam 10.273 2.920 3.304 3.171 2.936 3.344 25.948 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2011:22 
 

Dünya ticaretinin büyük bir bölümünün ÇUŞ’lar tarafından gerçekleştirilmesi 

ve ekonomik faaliyetlere yön veren önemli aktörlerden olan ÇUŞ’lar, vergileme 

alanında birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. ÇUŞ’ların 

vergilendirilmesinde ortaya çıkan sorunlar şöyle sıralanabilir (Musgrave, 2002:43): 

• Yabancı sermayenin hacmi ve yerleşim yeri üzerinde uluslararası vergi 

farklılıklarının etkileri, 

• Gelirin yurt dışında elde edilmesinde mükellefiyetin belirlenmesi, 
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• Ülkeler arasında gelir kaynaklarının dağılımında uluslararası adaletin veya 

adil vergi paylaşımının sağlanması, 

• GOÜ’lerdeki yatırımı çekmek amacıyla ortaya çıkan vergi teşvikleri 

problemi, 

• Uluslararası çevrede vergi kaçakçılığının idari problemi olarak sıralanabilir. 

 

Ekonomik kalkınmanın önemli ajanlarından olan ÇUŞ’ların ekonomik ve 

sosyal kalkınmaya sağlayacağı yararların yanında, oluşturabileceği bu gibi tehdit ve 

tehlikelere karşı önlem alınmasında yarar bulunmaktadır. 

1.2.3. İdeolojik Faktörler 

 
Küreselleşme sürecinin ortaya çıkmasına neden olan bir diğer faktör ideolojik 

faktörlerdir. Söz konusu ideolojik faktörler ise; soğuk savaşın sona ermesi, 

liberalleşme hareketleri ve demokratik hareketler olarak söylenebilir. 

Bu faktörlerin ilki, 1990’ların başında iki kutuplu dünya düzeninin yıkılması 

olmuştur. Soğuk savaş döneminin sona ermesi küreselleşme önündeki engelleri 

kaldırarak, eski doğu bloğu ülkelerinin, batıyla siyasi ve ekonomik anlamda 

ilişkilerde bulunmasını sağlamış ve sonunda bu ülkeler, ekonomik açıdan serbest 

piyasa anlayışını siyasi açıdan da demokratikleşmeyi benimsemişlerdir 

(www.canaktan.org.tr, 08.07.2011). 

İdeolojiye dayalı bu kutuplaşmanın sona ermesiyle beraber, doğu bloğu 

ülkelerinin serbest piyasa ekonomisine yönelik güven duygusu artmış ve eski doğu 

bloğu ülkeleri batıyla yakın siyasi ve ekonomik ilişkiler içerisine girmiştir (Benk ve 

Akdemir, 2004:15). 
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1.3. Küreselleşmenin Etkileri 

 
Ülkeler arası ticaret hacminin genişlediği, yabancı sermaye hareketlerinin ve 

işgücü akımının hız kazandığı ve ileri teknoloji kullanımının zamanla yaygınlaştığı 

bu evrede ekonomik değişmelerin yanında siyasal, sosyal ve kültürel birtakım 

değişmeler de meydana gelmiştir. Yeryüzü adeta küresel bir küme halini alarak 

ülkeler ekonomilerini dışa açmaya, uluslararası arenada rekabet etmeye, bu rekabette 

öne geçmeye ve ekonomik işbirliği ve bölgesel birleşme yolunda hızla ilerlemeye 

başlamışlardır (Benk ve Akdemir, 2004:16). 

Bahsedilen bu etkiler kendini daha çok ekonomik alanda hissettirse de 

kültürel, sosyal ve siyasal etkileri olduğu da açıktır. Ancak küreselleşmenin asıl 

etkisi ekonomik alanda görülmekte ve yaşanmaktadır. 

1.3.1. Ekonomik Etkileri 

 
Küreselleşmenin en çok öne çıkan etkisi ekonominin küreselleşmedir. 

Ekonominin küreselleşmesi ise, ülke ekonomilerinin dünya ekonomileriyle 

bütünleştiğini, dünyanın tek bir pazar haline büründüğünü ifade etmektedir 

(www.canaktan.org, 08.07.2011). 

Toplumsal yaşamın bütün alanlarıyla ilgili olarak küreselleşme esasen 

ekonomik süreçlerle ilgili bir olgudur. Ekonomide liberalizasyon süreçlerinin hız ve 

yaygınlık kazanmasıyla beraber ekonomik küreselleşme kavramı ortaya çıkmıştır. 

Ulusal ekonomilerin piyasalaşma süreçlerini tamamlaması uluslararası piyasalarda 

gelişme dönemine girilmesine neden olmuştur. Hammadde ve mamul mal piyasaların 

kurum ve kuruluşlarının oluşturulmasıyla uluslararası mal piyasaları küresel 

boyutlara taşınmıştır (Aydemir ve Kaya, 2007:267). 
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1.3.1.1. Uluslararası Sermaye Üzerindeki Etkisi 

 
Ekonomik küreselleşmenin en önemli adımı finansal piyasalarda yaşanan 

gelişmelerdir. Bretton Woods para sisteminin yıkılmasıyla sermaye hareketlerinde 

artış görülmüştür. 1970’li yıllarda petrol fiyatlarının artmasıyla, Arap ülkelerinin 

petrol zengini olması onların sermaye piyasalarına girerek, Avrupa ve ABD’ye 

büyük fonlar aktarmalarını sağlamıştır. 1970’li yılların sonlarında döviz piyasalarının 

küresel boyut kazanan ilk piyasalar olmasıyla sermaye piyasalarının serbestleştiği 

görülmüştür. Bu durum neticesinde gelişmiş ülkeler, finansal piyasalarında toplanan 

fonları getirisi en yüksek alanlarda değerlendirmek isterken, GOÜ’ler de yabancı 

sermayeye ihtiyacından dolayı, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine önem 

vermişlerdir (Günsoy ve Kar, 2008:393). 

Yaşanan bu gelişmeler sonrası denilebilir ki; sermaye ihraç eden ülkelerin 

zamanla ekonomik gücü artarken, sermaye ithal eden ülkeler zayıflamaktadır. 

Böylelikle ülkeler yabancı sermayeden daha fazla pay alabilmek için finansal 

piyasalar üzerindeki kontrollerini kaldırmışlardır. Küresel ekonomik bütünleşmenin 

en önemli göstergesi olarak uluslararası sermaye hareketlerindeki artışlar olmuştur. 

1.3.1.2. Uluslararası Emek Üzerindeki Etkisi 

 
Küresel piyasalardan sermaye ve yatırımı çekme yönünde tanınan avantajlar 

bir yandan ülkelerin vergi matrahlarını eritirken, diğer yandan vergi yükünün gittikçe 

emek gibi hareketliliği az olan üretim faktörleri üzerine kalmasına neden olmaktadır. 

Vergi sistemi içerisinde yaşanan bu dönüşüm dolaylı vergilerdeki artış, dolaysız 

vergilerdeki azalış olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi küreselleşmeyle 

vergi yükü sermayeden emek üzerine kaymaktadır. Bu da vergilemede adalet 

ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 
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Yine küreselleşme süreciyle beraber göç hareketlerinin önündeki engeller de 

ortadan kalkmış, ülkeler nitelikli işgücünü kendi alanlarına çekebilmek için bir dizi 

stratejiler geliştirmişlerdir (Özer, 2009:37). 

Teknolojik gelişmelerle birlikte emeğin yurtdışında iş bulma olanakları 

artmıştır. Sonuçta dünya perspektifinde mal ve hizmet hareketliliğinin artması, 

emeğin dolaşımının da artmasına neden olurken, bu hareketlilik vergi matrahının bir 

yerden başka bir yere kaymasına fırsat vermektedir (Özer, 2009:37). 

1.3.1.3. Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi 

 
Küreselleşmenin dış ticaret üzerindeki etkisi devlet anlayışının zaman 

içerisinde değişiklik göstermesiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle küresel sürecin dış 

ticaret üzerindeki etkisinden bahsedilirken devlet anlayışında meydana gelen 

değişmelerin de değerlendirilmesi gerekmektedir (Yıldız, 2005:34). 

Bu doğrultuda devlet anlayışındaki değişikliklere bakıldığında, batının 

ekonomik temelini kuran kapitalizm, küresel olgunun meydana gelmesinde önemli 

bir etkendir. Kapitalizmin gelişmesiyle başlayan süreçte, 1870-1914 dönemleri 

arasında ülkeler arasında işbirliği artmış ve bunun doğal bir sonucu olarak da ülkeler 

arasındaki ticaret hacmi genişlemeye başlamıştır (www.canaktan.org, 08.07.2011). 

1970’lerin sonlarıyla neoliberal politikalara yöneliş kaydedilmiş, ayrıca IMF, 

Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü öncü kurumlar haline gelerek dünyaya 

neoliberal reçeteler sunmuşlardır. Bu reçetelerdeki amaç, ihracata dayalı büyüme 

modeli, piyasanın daha fazla ekonomik işlemlerde yer alması, devletin rolünün 

kısılması, özelleştirme çalışmaları ve enflasyona karşı savaşım olarak sıralanabilir 

(Demirbaş, 2003:92). 

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere neoliberal akımın özellikleri, 2000’li 

yıllardan sonra dünya ticaret hacmi değişim oranlarından da görülebilmektedir. 
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Tablo 3. Dünya Ticaret Hacmi Değişim Oranları 
Yıllar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Dünya 
Ticaret 
Hacmi 
 

0,1 3,2 5,4 10,4 7,3 9,2 7,2 2,8 -10,7 12,0 7,1 

İhracat 
GÜ 
 

-1,0 2,2 3,3 8,5 5,3 8,2 6,3 1,9 11,9 11,4 6,2 

İhracat 
GOÜ 
 

1,6 6,0 10,6 14,6 11,5 10,9 9,7 4,0 -7,5 12,8 9,2 

İthalat 
GÜ 
 

-0,8 2,2 4,1 8,9 5,8 7,4 4,7 0,6 12,4 11,1 5,5 

İthalat 
GOÜ 
 

2,7 6,5 10,3 15,8 12,4 14,4 12,7 8,5 -8,0 13,8 9,3 

2011 yılı projeksiyon değeridir. 
 

Kaynak: TOBB, 2007:8; TOBB, 2010:5 
 
 

Tablodan da görüldüğü gibi 2002 yılında zorlu koşullara rağmen dünya 

ticareti %3,2 canlanma kaydetmiş ve 2003 yılında da bu oran artarak sürmüştür. 

2004 yılında %10,4 olan dünya ticaret hacmi artış oranı, dünya büyüme oranındaki 

gerilemenin etkisi ile 2005 yılında yavaşlamış ve %7,3’e düşmüştür. 2006 yılında 

%9,2 olan dünya ticaret hacmi artış hızı, 2007 yılında dünya üretimindeki 

yavaşlamanın da etkisi ile %7,2’ye gerilemiştir. 2008 yılında ise küresel krizin neden 

olduğu talep daralmasının etkisiyle reel sektörün küçülmesi, dünya ticaret hacmi artış 

hızının %4,1 düzeyine düşmesinde büyük rol oynamıştır. 2008 yılında dünya ticaret 

artışında yaşanan yavaşlamanın 2009 yılında negatife döneceği öngörülmüş fakat 

öngörülenin aksine, 2009 yılında 13,5 gibi yüksek bir puan ile azalarak ticaret hacmi 

%10,7 düşmüştür. Küresel krizin etkisi ile beraber 2009 yılında negatife düşen dünya 

ticaret hacmi 2010 yılında beklenildiği gibi pozitif yönde artmıştır. 2010 yılında 

dünya ticaret hacminde 2009 yılına göre yaklaşık 20 puanlık artış meydana gelmiş ve 

oran olarak da %12,0 ölçülmüştür. 2011 yılında ise dünya ticaret hacmindeki artışın 

%7,1 oranında gerçekleşeceği öngörülmektedir (TOBB, 2007:8; TOBB, 2010:5). 
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Dünya ticareti, dünya hasılasına göre yıldan yıla hızlı bir gelişme 

göstermektedir. Bu büyümenin altında yatan sebep de dünya genelinde ticaretin 

serbestleşmesinin yanı sıra, petrol dışı temel ürünlere olan talebin artması ve 

ülkelerin kendi aralarında yaptıkları ticaretin genişlemesidir (DPT, 2007:6). 

1.3.1.4. Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkisi 

 
Finansal piyasalardaki serbestleşmeye bağlı olarak yabancı sermaye 

hareketlerinin, özellikle de kısa vadeli ve spekülatif amaçlı sermaye giriş-çıkışlarının 

arttığı bir ortamda finansal krizlerin oluştuğu, buna bağlı olarak da ekonomik 

istikrarsızlıkların yaşandığı görülmektedir. Yaşanan bu krizlerden GOÜ’lerin 

etkilendiği açıktır. Bu nedenle kısa vadeli sermaye hareketlerinin hızının azaltılarak, 

kısa vadeli sermaye hareketlerinin neden olduğu istikrarsızlığın önüne geçilmesi 

gerekir (Akkaya, 2011:43). Ülkemiz de 1980’li yıllardan sonra kısa süreli sermaye 

hareketlerinin anlık giriş çıkışlarını yaşamıştır. Özellikle 5 Nisan 1994, 20 Kasım 

2000 ve 21 Şubat 2001 krizlerinde kısa süreli sermaye hareketlerinin olumsuz 

etkilerini görmek mümkündür. Bu nedenle uzun süreli büyüme ve kalkınma 

amaçlarına ciddi bir katkı sağlamayan kısa süreli sermaye hareketlerinin 

olumsuzluklarını bertaraf etmek ülke yararına olacaktır. 

Kısa vadeli sermaye hareketlerinin engellenmesi konusunda James Tobin’in 

öne sürdüğü döviz işlemleri üzerinden alınabilecek küçük oranlı bir vergi konusu 

gündeme gelmiştir. Bu vergiyle hem büyük miktarlara ulaşan döviz alım satım 

işlemlerin hareketliliği azaltılabilecek, hem de buradan elde edilecek olan gelirle bir 

fon sağlanmış olunacaktır (Akdiş, 2004:36). 

Görüldüğü gibi kısa süreli sermaye hareketlerinden vergi alınması durumunda 

bu hareketlilikte bir azalma olacağı, vergi alınmaması durumunda ise krizlerin 

önemli bir nedeni olarak görüleceği ve oluşturacağı ekonomik istikrarsızlıklarla da 

diğer ülke ekonomilerini etkileyerek onları da istikrarsızlığa sürükleyeceği açıktır. 
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1.3.1.5. Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi 

 
Küreselleşme ile gelir dağılımı ilişkisi, gelişmiş ve GOÜ’ler arasındaki gelir 

dağılımı ve aynı ülkenin farklı bölgelerindeki gelir dağılımı olarak kendini gösterir. 

Bu konuda yapılan çalışmalar daha çok küreselleşmenin gelir dağılımını bozucu 

etkisi üzerinde yoğunlaşmakta, sürecin de zengini daha zengin, fakiri daha fakir 

yaptığını vurgulamaktadır (Benk ve Akdemir, 2004:23). 

Küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisi; doğrudan ve dolaylı yoldan 

oluşturduğu etkiler olarak söyleyebilmek mümkündür. Doğrudan etkisi, mal ve 

faktör hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve bu sürecin dolaylı 

oluşturduğu etkisi ise devletin gelirin yeniden dağıtımına ilişkin politikalarının 

etkilenmesiyle meydana gelmektedir. Ayrıca, ülkelerin refahlarını artırma yönündeki 

politikaları onları daha çok doğrudan yabancı sermayeyi çekmede giriştikleri vergi 

rekabeti nedeniyle de vergilerin gelir dağılımında adaleti sağlamaktan uzakta 

olacaktır (Akkaya, 2011:45). Buradan da anlaşılacağı üzere, sermayenin getirisinin 

emek getirisine göre daha fazla bir artış sergilemesi, küresel boyutta gelir dağılımını 

bozacaktır. 

Gelir dağılımındaki eşitsizlik, hem ülkeler içinde hem de ülkeler arası artış 

göstermektedir. Söz konusu eşitsizliğin, gelişmiş ülkelere nazaran GOÜ’de daha 

fazla olduğu görülmektedir (Baş, 2009:49). 

Birleşmiş Milletler (BM) 2000 yılı İnsani Kalkınma Raporu’na göre, en 

zengin %20’lik gelir grubunun dünya gelirinin %86’sını; ortada yer alan %60’lık 

grubun gelirin %13’ünü; alttaki %20’lik gelir grubunun ise gelirin %1’ini alması 

gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığının göstergesidir (Benk ve Akdemir, 2004:23).  

Gelir dağılımı eşitsizliğinin önemli boyutlara ulaşmasında ülkelerin içinde 

bulundukları koşullar elbette ki göz ardı edilmemelidir. Yani gelişmiş birçok ülke 

ileri teknoloji, sermaye ve bilgi birikimi ve daha fazla üretim yapabilme 
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potansiyeline sahipken, fakir ülkelerin bu olanakları olmaması açıktır. Bu durum da 

eşitsizliği artırmaktadır. 

1.3.2. Siyasi Etkileri 

 
Küreselleşmenin ortaya çıkmasında 1990’ların başında kollektivizmin 

çökmesiyle, soğuk savaş döneminin sona ermesi ve ülkeler arasındaki ideolojik 

kutuplaşmanın bitmesi rol oynamıştır. 

Küreselleşme sürecinin siyasi etkisi olarak boy gösteren gelişme, iki kutuplu 

dünya düzeninin yıkılması durumu olmuştur. Esas olarak İkinci Dünya Savaşı 

sonrası batı bloğu ile doğu bloğu arasındaki ekonomik ve siyasi çekişmeyle ön plana 

çıkan soğuk savaş döneminin sona gelmesi küreselleşmenin siyasi anlamda 

başlangıcı olarak gösterilmektedir (Seyidoğlu, 2003:141). 

Nihayetinde doğu bloğu ülkelerinin batıyla yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler 

içine girmelerine olanak sağlanmasıyla, bu ülkeler siyasi açıdan demokrasiyi, 

ekonomik açıdan serbest piyasa ekonomisini benimsemeleri sonucunu doğurmuştur. 

1.3.3. Kültürel Etkileri 

 
İçinde bulunulan son çeyrek yüzyılda dünya ekonomisinde yaşanan 

değişmeler yanında sosyal ve kültürel birtakım değişmeler de olmuştur. Artık eski 

değerler ve eğilimlerin yerini yenilerinin aldığını görmek mümkündür. 

Kültürel ilişkilerin ulusal sınır, zaman ve mesafe gibi kavramlardan sıyrılması 

kültürel küreselleşme olarak tanımlanabilir. Kültürel boyutuyla küreselleşme iki 

unsuru içeren bir süreç olarak belirtilebilir (Benk ve Akdemir, 2004:16):  

• Batılı öncü toplumların kültürlerinin az gelişmiş ve GOÜ toplumlarına 

dayatılması, 
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• Kültürler arası farklılıkların ortaya çıkması ve toplumların kendilerini 

yeniden tanımlamaya başlamasıdır. 

 
Birinci unsura bakıldığında, batı toplumlarının kültürlerinin diğer ülkelere 

dayatılması batı kültürünün etki alanını genişletmesi ve batı ile doğunun kültürel 

kaynaşması sonucunu doğurur. İkinci unsur ise, kültürel farklılıklarla toplumların 

kendilerini yeniden tanımlamaya gitmesi ve onların kendi kültürel değerlerine daha 

fazla sahip çıkması durumunu meydana getirmektedir. 

Nasıl ki küreselleşme her alanda serbestlik sağlıyorsa kültürler arası 

etkileşimi de sağlamaktadır. Küreselleşmenin tek bir kültürün üretilmesine hizmet 

ettiği düşüncesine varmak elbette yanılgı olacaktır. Fikirlerin, düşüncelerin ve 

izlenimlerin dünya çapında bir dolaşıma girmesiyle küresel kültür piyasalarının 

oluşması söz konusu olmaktadır (Balcı, 2006:31). 

1.4. Küreselleşme Sürecinin Vergileme Üzerine Etkileri 

 
Bilgi ve iletişim teknolojisinin herhangi bir engel ile karşılaşmaksızın siyasal, 

sosyal ve ekonomik alanda önemli değişmeleri beraberinde getirdiği görülmektedir. 

Bu gelişmeler hem uluslararası ekonomik düzeni yeniden şekillendirmeye başlamış 

hem de vergileme alanında yeni eğilimlerin görülmesine yol açmıştır. Her ulus devlet 

kaçınılmaz olarak uluslararası nitelik taşıyan sermayeyi çekmek için belirli tavizler 

vermek ve teşvik edici politikalar uygulamak zorunda kalmıştır (Cohen, 1996:289). 

1.4.1. Küreselleşmenin Vergi Politikalarına Etkisi 

 
Küreselleşme öncesi dönemde uygulanmakta olan vergi politikalarının 

etkileri ulusal piyasa sınırları içerisinde görülürken, bu politikalar diğer ülkeleri 

etkileyebilme potansiyeline sahip değildi. Ancak küreselleşmeyle birlikte, yani bir 

ülkenin dünyanın geri kalan kısmına bağlılığın yüksek olduğu süreçte, birçok 

gelişmiş ve GOÜ’ler vergi politikalarını oluştururken dış faktörleri de göz önüne 
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almak durumunda kalmışlardır. Artık hiçbir ülke diğer ülkeleri dikkate almadan tek 

başına bir vergi sistemi belirleyememektedir (Günaydın ve Eser, 2008:154). 

Küreselleşmeyle piyasa faaliyetlerin artması ve oluşan rekabetle beraber 

elbette vergi politikalarının da bu durumdan etkilenmemesi söz konusu olamaz. 

Uluslararası dolaşımın serbestleşmesiyle devletler gelir unsurlarını kaybetmemek 

yani vergi politikaları ile vergi matrahını koruma tedbirlerini alma ihtiyacı 

duymaktadırlar. Ancak vergi politikalarının, diğer ülkelerin vergi sistemlerini 

etkilemesi, bundan dolayı da gelir unsurlarının vergi yükü daha az olan ülkelere 

kayma potansiyeli halinde vergi gelirlerinin aşınması durumu oluşacaktır (Özer, 

2009:32). 

Günümüzde başka ülkelerin vergi politikaları dikkate alınmaksızın vergi 

politikası belirleyebilmek rekabet edilebilir bir ekonomik sistemde pek mümkün 

olmamaktadır (Çevik, 2004:154). 

İletişim teknolojilerinin gelişimi ve ÇUŞ’ların ülkelerin ekonomilerinde 

önemli bir paya sahip olmasıyla hız kazanan küreselleşme, sermaye ve emek 

unsurunun uluslararası alanda hareketliliğini artırmada önemli bir etki olarak 

görülmektedir. Bu durumun sonucu olarak uluslararası vergileme alanında vergi 

rekabeti gibi kaçınılmaz durumlar yaşanabilmektedir. Ülkelerin vergi politikalarını 

oluşturmasında bu olgunun da ön planda tutulması gerektiğini söylemek gerekir. 

Ülkelerin bir yandan vergi oranlarını düşürerek vergi tabanlarını genişletme 

çabaları, diğer yandan sermaye hareketlerindeki serbestleşmeden olabildiğince 

yararlanma isteği, bu durumun oluşturulması için uygulamaya konulan teşvikler, 

amaçların ötesinde küreselleşmenin vergi kayıp ve kaçaklarının vergileme 

kapasitesini etkileme olasılığı da göz önünde bulundurularak ülkelerin vergileme 

politikalarında önemli bir dönüşüm yaşandığı gerçektir. Bu amaçla vergi 

sistemlerinin bu dönüşümü algılayabilecek biçimde yeniden yapılandırılması söz 

konusudur (Yıldız, 2005:20). 
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Küreselleşmenin vergileme üzerindeki etkilerini sıralayacak olursak; 

• Önceden her ülke kendi ekonomik gereksinimlerine göre vergisel 

politikalarını belirlerken, küreselleşme süreciyle artık ülkeler rakip 

durumundaki ya da ekonomik ilişkiler içerisinde bulunduğu ülkelerin 

vergilemeyle ilgili değişmelerine duyarsız kalmamaktadırlar (Giray, 

2005:103). 

• Ülke ekonomilerindeki değişmelerle birlikte, bir ülkede uygulanan vergisel 

rejim diğer ülkeleri de etkileyebilmekte, böylece diğer ülkelerin vergi 

sistemlerinden bağımsız bir vergi politikası yürütmek giderek zorlaşmaktadır 

(Çevik, 2004:154). Buradan da anlaşılmaktadır ki, ülkelerin bağımsız bir 

vergi politikası belirleme durumları giderek zayıflamıştır. 

• Ticaretteki serbestleşme, iletişim ve teknoloji ağının güçlenmesi sermaye 

denetimini güçlendirmekte, bunu sonucu olarak da kullanılabilir vergi 

kaynaklarını ulusal vergiye tabi tutmak güçleşmektedir (Giray, 2005:103). 

 

Tüm bu gelişmeler nihayetinde özellikle GOÜ’lerin mevcut sermayeyi kendi 

alanlarına çekebilmesi için birtakım vergisel düzenlemeler yoluna başvurdukları 

görülmektedir. 

Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve öngörülebilirliğin esas 

alınması gerekmektedir. Vergi politikasıyla gerçekleştirilmek istenen amaç; gelir 

artırıcı, istikrar sağlayıcı ve ekonomik büyümeyi gerçekleştiren, yatırımcıya güven 

veren, şeffaf ve istikrarlı politikaların sunulması, vergi idaresinin daha etkin olmasını 

sağlayacak şekilde yapılandırılması ve vergi tabanının genişletilmesi şeklinde 

olmalıdır (Kızılot ve Durmuş, 2002:117). Ancak kayıt dışılığın yaygınlığı, yıllardır 

süregelen ekonomik ve siyasi istikrarsızlık, vergilerin yerinde harcanmaması, 

ekonomiyle ilgili birimler arasındaki koordinasyon eksiklikleri gibi hususlar iyi bir 

vergi politikası üretebilme sürecine engel olmaktadır. 

Sonuçta küresel bir alanda ulusal arz ve talebe dayalı çözümler yerini küresel 

arz ve talebe bırakmakla beraber, vergi politikaları da ulusal sınırların dışına çıkarak, 
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uluslararası bir boyut kazanmıştır. Artık vergi politikaları sadece onu uygulayan 

ülkeleri değil, o ülke dışındaki diğer ülke ve bireyleri de ilgilendirmektedir (Ağbal, 

2001:70). 

1.4.2. Küreselleşme ve Vergi Sistemleri Arasındaki İlişki 

 
Birçok ülkenin vergi sistemleri, dış ticarette korumacı politikaların 

uygulandığı ve sermaye hareketlerinin çok büyük boyutlara ulaşmadığı zamanlarda 

geliştirilmiştir. 

Ülkeler arası artan ekonomik ilişkiler, ÇUŞ’ların varlığı, teknoloji alanındaki 

gelişmeler gibi faktörler günümüz dünyasında vergi sistemlerini değişime 

zorlamaktadır (Günaydın ve Eser, 2008:152). 

Bir ülkenin vergi sistemi, belli bir zaman diliminde o ülkede yürürlükte 

bulunan kamu gelirleri kanunlarının tümünü teşkil eder. Vergi sistemlerinin yapısı 

ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal gibi birçok faktöre bağlı bulunmaktadır. 

Zamanla bu faktörlerdeki değişmeler ülkelerin vergi sistemlerinin yapısını da 

etkileyebilme potansiyeline sahip olmuştur (Aksoy, 2010:133). İdeal bir vergi 

sistemi; adil, basit, verimli ve uygulanabilir olmasının yanında ekonomik 

genişlemeye yol açmayan bir sistemin gerekliliğini ortaya koymaktadır (Pehlivan, 

2001:390). 

Gerçek anlamda bir vergi sistemi kavramı, uygulanan çeşitli vergilerin 

etkileri itibariyle birbirlerini tamamlayıcı nitelikte ve amacına uygun bir bütün 

oluşturmalarını gerekli kılar. Bu anlamda vergi sisteminden, ihtiyaç duyulan gelir 

artışının sağlanması ve vergilemeden ötürü oluşan piyasa bozulmalarını gidermesi 

beklenir (Turhan, 1994:46). 

Devletler küreselleşen ekonomide vergi sistemlerine yön verirken birtakım 

sorunlarla karşılaşarak, bu sorunlara yanıt bulmak ve ona göre bir vergi sistemi 

dizayn etmek durumunda kalmışlardır. 
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Küreselleşme sürecinde yaşanan değişim ve gelişmeler çoğu alanda olduğu 

gibi vergi politikalarının düzenlenmesi açısından da önem arz eden sonuçlar 

doğurmaktadır. Bu bağlamda sermaye hareketlerinde görülen serbestleşme, 

vergilemeye ilişkin politika unsurlarının da ele alınmasını gerektirmektedir. Hızla 

artan elektronik ticaret, ÇUŞ’ların firma içi ticaret hacminin artması ve bu durumun 

transfer fiyatlandırması yönünden yarattığı imkanlar, finansal arenadaki hızlı 

gelişmeler, sermayenin ve hatta emeğin artan hareketliliği ülkelerin vergi politikaları 

açısından birtakım güçlükler oluşturmaktadır (Taş ve Karaca, 2004:421). 

Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi oranlarının düşürülmesine yönelen 

birtakım vergisel düzenlemelerin arkasındaki itici güç olan küreselleşme, vergi 

sistemlerinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Ancak vergi sistemlerinin sağlıklı 

yapıya kavuşturulmasında öncelikli olarak ekonomideki olumsuzlukları bertaraf 

etmek gerekir. Aksi halde vergi sisteminin sağlıklı olmayan yapısı sürdürülebilir 

ekonomik büyümenin sağlanmasında engel teşkil edebilmektedir. Örneğin vergi 

rekabetine bağlı olarak, ülkeler yatırım açısından dezavantajlı konumda boy 

gösterebilirler (Uysal, 2005:53). 

Vergi sisteminin sağlıklı olmayışının önünde kayıt dışı ekonominin varlığını 

söylemek mümkündür. Şöyle ki; kayıt dışı ekonominin büyüklüğü vergi oranlarının 

düşürülmesi açısından güçlükler oluşturmaktadır. Bunun yanında, kamu 

harcamalarında tasarruf yoluna gidilmeli, verimsiz ve ekonomiyle uyumlu olmayan 

vergiler kaldırılmalıdır. Şüphesiz vergi sisteminden bekleneni alabilmek adına, kayıt 

dışılığın önüne geçilmesi ve kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi esastır. 

Özellikle de her zaman bir adım önde olmanın ve rekabetin giderek kayda değer bir 

etkisinin var olduğu dünyada bu sorunların çözümlenmeye çalışılması öncelikli 

olmalıdır (Uysal, 2005:56). 

Günümüz dünyasında, küreselleşmenin getirileri ve adeta eklemleşen 

uluslararası piyasalara paralel olarak, vergi sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi 

gereksinimi duyulmuş ve bu gereksinimle vergi sistemlerinin etkinliğinin artırılması, 

vergi oranlarının düşürülerek vergi tabanının genişletilmesi, vergi kaçakçılığının 
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önüne geçip kayıt dışı işlemlerin kayıt altına alınması gibi düzenlemelerin yapılması 

gerekliliği pek çok düşünür ve yazarlarca belirtilmektedir (Özker ve Esener, 

2010:23). 

Sonuçta sermaye için küresel ölçekte rekabetin olduğu ortamda, istenilen 

vergi politikası amaçlarını gerçekleştirecek bir vergi sisteminin oluşturulması önemli 

bir husus olmaktadır. Tüm ulus devletleri, değişen dünya ekonomisinin siyasi ve 

ekonomik gerçeklerine uygun bir biçimde vergi sistemlerini inşa etmeleri için çaba 

sarf etmelidirler. Küreselleşme sonucu vergi sistemlerinde meydana gelen zararlı 

etkileri tamamen ortadan kaldırmak olanaklı görünmese de en az düzeye indirmek 

için uğraşmak ve rekabeti adil hale getirmek gerekmektedir. 

1.4.3. Küreselleşmenin Meydana Getirdiği Vergi Kayıpları 

 
Küreselleşmeyle birlikte sermayenin önündeki engellerin kaldırılması, bir 

yandan ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşvik ederken, diğer yandan vergi kaçırma 

ve vergiden kaçınma imkânlarını artırarak vergi gelirlerinde azalmaya neden 

olmaktadır. 

Vito Tanzi, küreselleşmenin ulus devletlerin vergi toplama kapasiteleri 

üzerinde olumsuz etkilere sahip olacağını belirtmektedir. Literatürde Tanzi’nin 

küreselleşmenin ulus devletlerde ortaya çıkardığı mali boşluklar olarak nitelendirdiği 

bu olumsuzluklar; e- ticaret, e-para, ÇUŞ’ların kar işlemleri, off-shore finansal 

işlemler, türev ürünler ve risk fonu olarak belirtilmektedir (Tanzi, 2000:4-5). 

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı bu vergisel sorunlar, ulus devletlerin vergi 

gelirlerinde azalmalar oluşturmaktadır. 

Dünya entegrasyonu arttıkça, emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin vergi 

oranı düşük olan yerlere gidebilme olanağı artmaktadır. Böylelikle düşük vergi 

oranlarını uygulayan ülkeler, rakiplerinin vergi tabanlarında aşınmaya neden 

olacaktır. Vergi matrahında aşınmalarla beraber, vergi gelirlerinde azalmalar 

görülebilecektir. Yine vergi rekabetinin bir aracı olan vergi cennetleri, küresel 
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sermayeyi çekmek amacıyla uyguladıkları off-shore hesaplarıyla diğer ülkeler 

yönünden önemli vergi kaybı oluşturabilecektir (Ay ve Meriç, 2004:316). 

Küresel sermaye gittiği ülkeden birçok ayrıcalıklar istemekte ve bu 

ayrıcalıklar genelde istisna ve muafiyetler şeklinde vergi almama olarak 

uygulanabilmektedir. Küresel sermaye sahipleri karlarını artırabilmek için hiç vergi 

ödememe eğiliminde olduklarından, ya hiç vergi ödemeyecekleri ya da çok düşük 

vergi oranlarının uygulandığı yerleri tercih edebileceklerdir. Yine sanal ortamlarda 

gerçekleştirilen ticaret, verginin konusunu ve vergi borcunu doğuran olayın tespitini 

güçleştirmektedir. Çünkü e-ticaret sayesinde gerçekleştirilen işlemler, vergi 

yönetiminin bilgisi dışında kalabilmektedir. 

Sonuçta denilebilir ki,  küreselleşmenin yol açtığı vergileme sorunları, kamu 

geliri kaybına bağlı olarak bu süreçten hem vergi otoriteleri hem de yaşanan gelir 

kaybının ilave yükümlülüklerle karşılanması durumunda da vergi mükelleflerini 

olumsuz etkileyebilme potansiyeline sahiptir (Saraç, 2006:81). Bu olumsuz etkilere 

karşı vergi kayıplarının azaltılmasında teknolojik kolaylıklardan maksimum düzeyde 

yararlanılması ve vergi idarelerinde gelişmiş bilgi teknolojileri uygulanarak 

bürokratik engellerin azaltılması sağlanmalı böylece hizmet kalitesinin artması 

gözetilmelidir. 

1.5. Küreselleşme Sürecinde Vergileme Alanında Karşılaşılan 

Uluslararası Vergi Sorunları 

 
Karşı durulmaz bir karaktere sahip olan küreselleşme, ortaya çıkardığı 

sonuçlar itibariyle ülkelerin mali sistemlerinde aşınmaya sebebiyet vermektedir. Bu 

aşınmanın hissedildiği alanlardan bir tanesi de vergilendirme alanıdır. Neticede 

küreselleşme vergileme alanında birtakım sorunlar oluşturmuş ve bu sorunlar tüm 

dünya ülkeleri arasında yayılmaya başlamıştır. 
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1.5.1. Uluslararası Vergi Sorunu Kavramı 

 

Vergilendirme, yetki kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığından öncelikle 

belirli bir coğrafi mekân sınırlarında gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak artan 

ekonomik bütünleşmeler ve serbest piyasa anlayışının yerleşmesiyle ülkelerin 

etkileşimden kaynaklanan sorunların olduğu görülmektedir.  

Buradan yola çıkarak, uluslararası vergi sorunu kavramının tanımı yapılacak 

olursa şöyle söylenebilir; küresel entegrasyon sürecinin gelişimi ekseninde ortaya 

çıkan ve bu süreç içerisinde birtakım riskler oluşturan, tüm ulusal ekonomileri 

etkileyebilen ve sorunların çözümünde tek taraflı değil de, küresel yönetişim 

gerektiren sorunlara “uluslararası vergi sorunu” denilmektedir (Saraç, 2006:85). 

1.5.2. Uluslararası Vergi Sorunlarının Türleri 

 
Siyasi, sosyal ve ekonomik alanda birtakım değişiklikleri beraberinde getiren 

küreselleşme olgusu bir yandan ülkelerin ekonomik dinamiklerinin şekillenmesinde 

etkili olurken, diğer yandan vergileme alanında birtakım fırsatları ya da tehditleri 

yaratma potansiyeline sahip olmuştur. İşte vergileme alanında görülen bu eğilimler, 

bazı ülkelere birtakım vergisel avantajlar sunarken, bazı ülkeler de vergileme 

sorunları ile başa çıkmak durumunda kalmışlardır (OECD, 2004:9). 

Küreselleşmenin vergi sistemleri üzerinde yarattığı sorunlar, bu sorunlara 

teşkil eden unsurlara bağlı olarak çeşitlilik arz etmektedir. Oluşan küresel nitelikteki 

vergisel sorunlar, kamusal gelir kaybına yol açmasıyla vergi otoritelerini doğrudan 

ilgilendirirken, meydana gelen bu gelir kaybının telafisi için mükellefler üzerinde 

oluşacak ek yükümlülüklerle birlikte mükellefleri de dolaylı olarak etkileme 

özelliğine sahiptir (Saraç, 2006:81). Denilebilir ki vergileme alanındaki sorunlar, 

hem vergi otoritelerini hem de vergi mükelleflerini etkileyebilme potansiyeline 

sahiptir. 
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Küreselleşme sürecinin vergileme alanındaki etkileri noktasında uluslararası 

vergi rekabeti, transfer fiyatlandırması, elektronik ödeme ve ticaret, off-shore 

finansal işlemler, küresel kayıt dışılık ve vergi idarelerinin karşılaştıkları sorunlar 

vergileme alanında ortaya çıkan sorunlar olarak belirtilmektedir (Yıldız, 2005:41). 

1.5.2.1. Elektronik Ticaret ve Uluslararası İşlemler 

 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu olarak 

ortaya çıkan e-ticaret ile ilgili literatürde birbirinden farklı tanımlamalara rastlamak 

mümkündür. 

OECD tarafından yapılan tanımda “elektronik ticaret, genel olarak birey ve 

organizasyonların metin ses ve görsel imajları kapsayan dijital verilerin aktarımına 

dayalı olarak ticari faaliyetleri yerine getirmeleridir” (Canpolat, 2001:102). 

Dünya Ticaret Örgütü de e-ticareti, “Ürünlerin sınırları elektronik ortamda 

aştığı yeni bir ticaret alanı, daha geniş anlamda mal ve hizmetlerin üretim, reklam, 

satış ve dağıtımlarının iletişim ağları ile yapılması” olarak tanımlamaktadır (Öz, 

2005:173). 

Dünya ticaretinin çok büyük bir kısmının internet üzerinden 

gerçekleşmesiyle, e- ticaret çok hızlı bir oranda artmaktadır. E-ticaret hacmi 1990’lı 

yılların başında neredeyse sıfır düzeyindeyken, 90’lı yılların sonları ve 2000’li 

yıllardan itibaren milyar dolarlarla ifade edilmeye başlanmıştır. The Economist 

dergisine göre internet üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaret 1999 yılında 150 

milyar ABD dolarından daha fazla bir meblağa ulaşırken, 2003 yılında bu tutar 3 

trilyon doların üzerine çıkmıştır (Şen, 2001:165).  

E-ticaretin kısa bir sürede bu kadar gelişmesinin nedeni, işlemlerin basit ve 

maliyetlerin her iki taraf açısından düşük oluşudur. Örneğin, fiziki bir mekan açmak 

için personel ve araç-gereç gerekliyken, e-ticaret için bir web sayfası oluşturmak 

yeterli olabilmektedir. Web sayfası üzerinden de zaman kısıtlaması olmaksızın 
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sürekli işlem yapılabilmesi ve milyonlarca kişinin girişine olanak sağlanabilmesi 

maliyetleri düşürmektedir. Artık ülkelerdeki birçok firmanın geleneksel ticaretin 

yanında e-ticareti de kullanması maliyet yapılarını değiştirerek birçok avantaj 

sunmaktadır (Benk ve Akdemir, 2004:18). 

1980’lerin ikinci yarısında ortaya çıkmaya başlayan e-ticaret sağladığı çeşitli 

avantajlar yanında firmaları üretim, yönetim ve pazarlama fonksiyonlarındaki 

değişikliklerle; vergi otoritelerini de mükellefin kimliğinin tespiti, vergilemeyi 

yapacak idarenin belirlenmesi, verginin konusu ve mükellefle ilgili kayıtların 

izlenmesi (yazılı evrak, fatura, fiş, mühür, imza ve benzeri bulunmaması dikkate 

alındığında) ve verginin toplanması gibi konularda ciddi güçlüklerle karşı karşıya 

bırakmaktadır (Çevik, 2004:162). Ayrıca e-ticaretin coğrafi sınırları tanımaması, 

vergilendirilmek istenen ekonomik faaliyetin nerede gerçekleştiği ve hangi ülkenin 

sınırları dâhilinde bulunduğu sorunları da beraberinde getirmektedir (Ekmekçi, 

2003:39).  

Vergiler konusunda genelde coğrafi ölçütlere göre düzenlemelerin yapılması, 

e-ticarette de herhangi bir yere bağlılığın bulunmaması vergilendirmenin temel 

ilkelerinden olan ikamet ilkesini anlamsızlaştırmaktadır (Koyutürk, 1998:15). 

Örneğin, gelir vergisinde vergilendirmede gelirin kaynağı, ikametgâh, işyeri önemli 

husustur. Oysa günümüzde ikametgâh veya işyeri olmadan da ticaret 

yapılabilmektedir. Bu da e-ticaret ile uyumlu bir durum arz etmemektedir (Güngör, 

2002:136). 

Yine e-ticaret, otomasyon sağlamasıyla istihdam kaybının görülmesi, 

alışverişin elektronik ortama kaymasıyla vergi mükellefi, vergiyi doğuran olay ve 

alacaklı vergi dairesinin tespitini zorlaştırmaktadır. E-ticaret sayesinde bir işlemin ne 

zaman, nerede, kimler arasında gerçekleştirildiği gibi vergileme açısından önemli 

olan konuların açıklığa kavuşturulması güçtür. Bu güçlükler, vergi idareleri açısından 

denetim yapabilme kabiliyetlerini zorlaştırırken, mükelleflerin de vergiden 

kaçınmaları ve vergi kaçakçılığına başvurmaları da bir hayli kolaylaşacaktır (Yıldız, 

2005:96). Özellikle, e- ticaret yoluyla katma değer vergisi (KDV) ve benzeri satış 
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vergilerinin tahsil edilebilmesi güçlüğü, KDV’nin vergi idareleri tarafından takibini 

zorlaştırmaktadır. Örneğin, Türkiye’de fiziki bir ortamdan alınan bir müzik çalar için 

ödenmesi gereken KDV, aynı müzik çaların yurt dışındaki bir satıcı tarafından 

internet ortamında ücret karşılığı sunulması ve tüketici tarafından indirilmesi 

durumunda bu durum gözlenir. Görüldüğü üzere e-ticaret uygulamaları, 

mükelleflerin ve vergiye tabi işlemlerin izlenmesini ve kontrolünü zorlaştırmaya 

itmektedir. 

E-ticaretten kaynaklanan bu zorlukların giderilmesinde, ikili anlaşmalar 

yanında çok taraflı anlaşmalarla çözüm arayışları etkin bir yol olarak gösterilebilir. 

OECD’nin konuya ilişkin yaklaşımı da, devletlerin hem vergi gelirlerinin korunması 

hem de e-ticaretin önünde engellerin oluşturulmaması şeklindedir (Güngör, 

2002:138). Burada da OECD’nin her iki tarafta olumsuz bir durumun yaşanmaması 

için dengeleyici bir politika sergilediği görülmektedir. 

1.5.2.2. Transfer Fiyatlandırması 

 
Transfer fiyatlandırması, bir ticari işletmenin kendi bölümleri ya da kolları 

arasındaki mal ve hizmet satışlarında uyguladığı fiyatlama politikası olarak 

tanımlanmaktadır (Oktar, 2004:164). Diğer bir anlamıyla ifade edilecek olursa, 

transfer fiyatlandırması bir işletmenin doğrudan ya da dolaylı kar paylaşımı amacıyla 

bağlantılı olduğu, aynı çıkar grubu içinde bulunduğu, alt, ana firma ya da yan 

kollarıyla mal ve hizmet alışverişi dolayısıyla vergi yükünü bir nevi azaltması 

amacıyla uygulamış olduğu fiyatlama politikasıdır (Öncel, 2002:2).   

Örneğin, ABD’de ana şirketin bulunduğu bir işletmenin şubelerinin 

Hollanda’da olması durumunda ana şirket ile şube arasında mamul alınıp satılması 

durumunda transfer fiyatlaması uygulanabilecektir. Böylelikle transfer 

fiyatlandırmasını kullanan şirket yüksek vergi uygulamalarının olduğu ülkedeki bağlı 

şirketine yüksek fiyattan mal satarak ya da düşük fiyatla mal alarak bu firmanın 

karını düşürecek ve ödeyeceği vergi miktarını azaltacaktır (Yıldız, 2005:80).  
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Transfer fiyatlandırmasına neden olan en önemli etken; ülkelerin vergi 

reformlarıyla gelir ve kurumlar vergisi oranlarında indirime gitmesinin vergi 

farklılıkları oluşturarak ÇUŞ’ların, karlarını yüksek vergili ülkelerden düşük vergili 

ülkelere kaydırmaları ve böylelikle maliyet unsuru olan vergiden kurtularak 

faydalarını artırabilmeleridir. ÇUŞ’ların bu davranışları ülkelerin vergi gelirlerinde 

azalmaya sebep olmaktadır (Öz, 2005:292). 

ÇUŞ’lar, küresel vergi yüklerini hafifletebilmek için farklı ülkelerdeki bağlı 

kuruluşlar ile ticarete konu olan mallar için dünya piyasalarındaki emsal bedellerinin 

altında ya da üzerinde bir fiyat belirleyerek, sanki karlarının büyük bir kısmının 

düşük oranlı vergilerin uygulandığı ülkede, geri kalan küçük bir kısmının da yüksek 

vergi oranlarının uygulandığı ülkeden elde edilmiş durumunu yaratarak ödeyecekleri 

vergiyi minimuma indirmektedirler (Günaydın, 1999:168). Böylelikle, şirketler 

bölümleri arasında mal ve hizmet alım satımında “emsaline göre düşük veya yüksek 

fiyat” uygulaması ÇUŞ’ların küresel vergi matrahını düşürecek ve vergi yüklerinin 

en aza indirilmesini sağlayacaklardır (Özer, 2009:75). 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından bahsedebilmek 

için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar (GİB, 2010:2):  

• Bir kurum tarafından mal, hizmet alımı ya da satımının yapılması, 

• Söz konusu bu malın ilişkili kişilerce yapılması, 

• Mal ve hizmet alım satımında emsallere uygunluk ilkesine aykırı fiyat ya da 

bedelin tespitinin yapılmış olması gerekmektedir. 

 

Transfer fiyatlandırmasının yol açtığı vergisel kayıplarla beraber ülkelerin 

vergi gelirlerinde bir düşüş yaşanmaktadır. Örneğin, Kazakistan hükümeti transfer 

fiyatlandırması nedeniyle 2000 yılı vergi gelirlerinde 500 milyon dolar kayba 

uğradığını belirtmiştir. Özellikle de alt yapı sorunu olan, yabancı yatırım gereksinimi 

duyan GOÜ’lerin transfer fiyatlandırmasına daha açık olduğu söylenebilir (Öncel, 

2002:9). Bu şekilde ülkelerde vergi kayıplarına yol açan uygulamaların önüne 

geçmek amacıyla OECD bünyesinde oluşturulan ölçütlerle transfer fiyatlandırması 
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yoluyla örtülü kazanç dağıtımıyla mücadele çalışmaları sürdürülmektedir. Örtülü 

kazanç dağıtımı kurum kazancının vergilendirilmeden kurum dışına aktarılması 

işlemidir. Dolayısıyla transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç dağıtımı kavramları 

birlikte değerlendirilmektedir (GİB, 2010:2). 

Transfer fiyatlandırması yoluyla şirketlerin kamusal hizmetten yararlanırken 

kamusal finansmanına katılmamaları da ayrı bir sorundur. Aşağıdaki şekilde bu 

açıklanmaya çalışılmaktadır. Şekilde ÇUŞ’larda transfer fiyatlandırması, gelir 

transferi ve vergi idaresi ilişkisi yer almaktadır. Şirketlerin kamusal hizmetlerden 

yararlanırken kamusal finansmanına katılmamaları adaletsizlik sorunudur. ÇUŞ’lar 

her biri farklı ülkelerin vergi mükellefi olan bağlı kuruluşları arasında vergi 

oranlarını dikkate alarak ve transfer fiyatlandırmasını kullanarak gelir transfer 

etmektedir. Böylece her bağlı kuruluş kamusal hizmetinden yararlandığı idareye 

uygun ve ödenmesi gereken vergiyi ödememekte, böylece ortaya bedavacılık 

problemi çıkmaktadır. Soruna ilişkin çözüm önerisi olarak da idareler arası eş 

hareketlilik gerekmektedir (Çevik, 2004:161). 

Şekil 1. Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlaması, Gelir Transferi ve Vergi 
İdaresi İlişkisi 

Çok Uluslu Şirket 
      Bağlı kuruluş                                 Gelir                                     Bağlı kuruluş 

(mükellef)                                                                                                               (mükellef) 
                                                            Transferi 
 
 
     Vergi          Kamu Hizmetleri                                    Kamu Hizmetleri     Vergiler 
 
 
 

 
Yetkili 

Vergi İdaresi A                                                            Vergi idaresi B 
 
 
              Yetki Alanı B                         Otorite                              Yetki Alanı A                                          
 
 
Kaynak: Çevik, 2004:161 
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Ülkeler transfer fiyatlandırması uygulamalarında yasal değişikliklere 

giderken, yükümlü ile devlet arasındaki sorunları dikkate alarak, çoğu devletin 

transfer fiyatlandırmasıyla ilgili yasal düzenlemelerini temel aldığı, “Çok Uluslu 

İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi”nde yer alan 

transfer fiyatlandırması yöntemlerini dikkate almaktadırlar (Öz, 2005:292). 

Görüldüğü gibi transfer fiyatlandırmasının ekonomik açıdan oluşturacağı 

sonuçlar gözardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu nedenle vergi devleti açısından, 

transfer fiyatlandırmasının hiçbir ülkenin lehine bir durum oluşturacağı 

düşünülemez. Bütün ülkelerin vergi gelirlerinde azalışa neden olan bu olgu 

karşısında gerekli düzenlemelerin yapılmaya devam edilmesi gerekmektedir. 

1.5.2.3. Çifte Vergilendirme 

 
Uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi, sermaye ve işgücü 

akımının artması çifte vergileme sorununu gündeme getirmiştir  (Saraç, 2006:86). 

Bir vergi mükellefinin, aynı mevzuu ve matrah üzerinde birden fazla devlete karşı 

vergi mükellefi olması ve bu verginin ödenmesi neticesinde çifte vergileme sorunu 

oluşmaktadır (Aksoy, 2010:13).  

OECD 1963 yılında yayımladığı “Gelir ve Servet Üzerinde Çifte Vergileme 

Anlaşma Taslağı” konulu raporunda çifte vergilemeyi şöyle tanımlamıştır: 

“Milletlerarası çifte vergileme olayı genellikle iki (veya daha fazla) devletin aynı 

mükellefi, aynı konuda ve belirli dönemler içinde benzer vergilerle teklif etmesi 

şeklinde tarif edilebilir.” Tanımlamadan da anlaşılacağı üzere mükellefiyetin, vergi 

mevzuunun ve vergilendirme döneminin aynı olması durumunda çifte 

vergilendirmeden söz edilecektir (Yıldırım, 2011:162). Çifte vergilendirmenin 

gerçekleşmesiyle vergilemede adalet ilkesi zarar görmüş olmaktadır. Şöyle ki vergi 

adaletinin gerçekleştirilmesi için kaynak sadece bir defa vergilendirmek şeklinde 

olmalıdır (Aksoy, 2010:13). Çifte vergilendirme durumu aşağıdaki tablodan da 

görülebilmektedir. 
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Tablo 4. Uluslararası Faktör Gelirlerinin Vergilendirilmesi 
 

 
                  Kaynak ülkesi 

 
  Yerleşme yeri 
  Ülkesi 

 
Faktör gelirlerini 
vergilendiriyor 

 
Faktör gelirlerini 
vergilendirmiyor 

Faktör gelirlerini 
vergilendiriyor Çifte vergilendirme Yerleşme yeri ilkesi 

Faktör gelirlerini 
vergilendirmiyor Kaynak İlkesi Vergi İstisnası 

 

Kaynak: Pehlivan ve Öz, 2011: 60 
 

Tabloda görüldüğü gibi, uluslararası faktör gelirlerinin vergilendirilmesinde, 

bir yükümlünün yerleşmiş olduğu ülkenin dışında gelir elde etmesi ve bu ülkenin 

yerleştiği ülkenin, vergilendirmede yerleşme yeri ilkesine, gelirin elde edildiği 

ülkenin ise kaynak ilkesine göre vergilendiriyor olması neticesinde çifte 

vergilendirme söz konusu olur. Yerleşme yeri ülkesi, yabancı ülkelerden sağlanan 

geliri vergi dışı tutarak yani kaynak ülkede elde edilen gelirin vergiden istisna 

edilmesi durumunda çifte vergilendirme önlenmiş olacaktır (Pehlivan ve Öz, 

2011:60). 

Uluslararası çifte vergilendirme hukuki ve ekonomik boyut olarak inceleme 

alanı bulmaktadır. Sorunun hukuki boyutunda devletlerin vergilendirme yetkisinin 

çatışması anlamında ve nihayetinde uluslararası çifte vergilendirmenin temel 

sebebini oluşturmaktadır. Devletler esasen vergilendirme yetkilerini kaynak, 

ikametgah, uyrukluk ilkelerine dayanarak kullanmaktadırlar. Ülkelerin farklı ilkeleri 

ya da bu ilkeleri karma olarak uygulamaları sonucu olarak çifte vergilendirme sorunu 

doğmaktadır (Çölgezen, 2010a:150). Örneğin, ikamet ilkesine göre, Türk vergi 

sisteminde iş merkezi, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği 

merkez iken, İngiltere’de iş merkezi, yönetim kurulu toplantılarının yapıldığı yer 

olmaktadır. Yine vatandaşlarının dış ülkelerde yatırımı çok fazla olmayan GOÜ’ler, 

vergilendirme yetkisi olarak kaynak ilkesini tercih etmektedirler. Kaynak ilkesinde 

gelirin doğduğu yer kıstastır. Gelişmiş olan ülkelerin de başka ülkelerde 
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yatırımlarının bulunmasından ötürü bu ülkeler de ikamet ilkesini benimsemektedirler 

(Yıldırım, 2011:163). 

Devletlerin kaynak ya da ikametgâh ilkelerinden birini benimsemeleri halinde 

uygulayacakları tek vergilendirme ilkesiyle uluslararası çifte vergilendirme 

önlenebilecektir. Fakat her ülkenin ekonomik yapısı birbirinin aynısı olmadığından, 

her ülkenin farklı politikalar benimsemeleri onları tek bir vergileme ilkesini 

benimsemeleri konusunda uzlaştırmayacaktır. Bu nedenle sorunun çözümünde ancak 

ulusal ya da uluslararası düzeyde alınacak tedbirler etkili olabilecektir (Çölgezen, 

2010b:128). Uluslararası çifte vergileme sorunu vergi anlaşmaları yoluyla çözüme 

kavuşturulmaya çalışılmaktadır (Aksoy, 2010:13). Çok taraflı anlaşmalarda ülkeler 

karşılıklı çıkarlarını koruyarak vergilendirme yetkilerini sınırlandırmaktadırlar 

(Saraç, 2006:89). 

Siyasi birlik olma yolunda boy gösteren ve mali alanda da çeşitli 

uyumlaştırmalara giden Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke konumunda bulunan 

Türkiye’nin uluslararası düzeyde gerçekleşen vergi uyumlaştırma kapsamında diğer 

ülkelerle gerçekleştirdiği vergi anlaşmalarının sayısının hızla arttığı görülmektedir. 

Bu tür anlaşmaya taraf olanlar bunlara uymak zorundadırlar. Çünkü bu tür 

anlaşmalar tarafları bağlayıcı olup, kanun hükmündedir ve vergi hukukunun asli 

kaynakları arasındadır (Aksoy, 2010:14). 

Devletler çifte vergilendirme sorununun üstesinden gelmek amacıyla hem iç 

hukuklarında yabancı ülkelerde elde edilen kazancın vergilendirilmemesi ya da 

vergilendirilse bile yabancı ülkelerde ödenen verginin tamamının ya da bir kısmının 

mahsup edilmesine imkân verilmesi gibi düzenlemelerde bulunurlarken hem de 

aralarında uluslararası vergi anlaşmaları akdetme yoluna gitmişlerdir. 

Türk mevzuatında çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla getirilen 

düzenlemelerin çerçevesi Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 123’üncü maddesinde ve 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 43’üncü maddesinde yer almaktadır. Çifte 

vergilendirmenin önlenmesine yönelik düzenlemelerin bu kanunlarda yer almasının 
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nedeni, çifte vergilendirmenin kural olarak gelir ve servet üzerinden alınan dolaysız 

vergiler alanında söz konusu olmasıdır.  

Bu kanunlarda yer alan düzenlemelere bakacak olursak; GVK 123’üncü 

maddede gerçek kişiler açısından, KVK 33’üncü maddesinde de kurumlar açısından 

çifte vergilendirmenin önlenmesinde mahsup yöntemi benimsenmiştir. Yabancı 

memleketlerde ödenen vergilerin mahsubu başlıklı 123’üncü maddede: “Tam 

mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve 

iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye’de tarh edilen gelir 

vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden 

kısmından indirilir.” denilmektedir (GVK md.123). 

KVK’nın yurtdışında ödenen vergilerin mahsubu başlıklı 33’üncü maddede, 

“Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen 

kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, Türkiye’de bu 

kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.” denilerek çifte 

vergileme kapsamında bir iç hukuksal düzenlemelerde bulunulmuştur (KVK md.33). 

Sonuçta vergi otoritelerinin vergi mükelleflerinin yurt dışındaki varlık ve 

kazançlarını tespit etmedeki güçlükler neticesinde ortaya çıkan vergisel kayıpların 

önlenebilmesinde çifte vergilendirme sorununun giderilmesi gerekmektedir. 

Devletler gerek vergi adaletinin sağlanmasında gerekse de ekonomik işleyiş 

üzerindeki olumsuz etkileri gidermek için çifte vergilendirmeye karşı uluslararası 

mahiyette düzenlemelerde bulunmalıdırlar. 

1.5.2.4. Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi (Tobin Vergisi 

Önerisi) 

 
1980’li yıllarda serbestlik anlayışı, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

ilerlemelerle beraber, uluslararası finans piyasalarının değişmesi ve bu piyasalardaki 

işlem hacminin artması, piyasanın yeni mali araçlarla tanışması, işlem tekniklerinin 

farklılaşmasıyla spekülatif hareketler dünyada değerlendirilebilir olmuştur. Finans 
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piyasalarının serbestleşmesi birtakım riskleri de beraberinde getirmiştir. Piyasanın 

fiyat oynaklığı düzensiz ve birden sermaye giriş-çıkışları birtakım krizlerle de 

sonuçlanmıştır. Ülkeleri krize sürükleyen kısa vadeli spekülatif sermaye 

hareketlerinin finansal küreselleşmeyle artması soruna çözüm bulmak amacıyla 

arayışları da beraberinde getirmiştir. Oluşan bu krizlerin giderilmesine yönelik 

sermaye kontrolleri yerine finansal spekülasyonların vergilendirilmesi yani “Tobin 

vergisi” önerisi gündeme gelmiştir (Saraç, 2006:95). 

Spekülatif amaçlı uluslararası sermaye hareketlerinin oluşturduğu finansal ve 

ekonomik dalgalanmaları önlemek adına durum tüm ülkelerin ilgisini küresel 

vergilere kaydırmış ve alanda James Tobin tarafından önerilen Tobin vergisi olarak 

adlandırılan parasal işlem vergisi ile döviz piyasalarında spekülasyonları etkisiz 

kılmak ve ülkeler arasında spekülatif sermaye hareketlerinin oluşturacağı 

istikrarsızlıkları önlemek amaçlanmıştır (Ay ve Mangır, 2007:131). Bu amaçla da, 

spot para piyasalarında bir para biriminden diğerine geçiş sırasında %0.1 ile %0.5 

arasında değişen bir oranda dünya çapında bir döviz işlem vergisi önerilmiştir (Benk 

ve Akdemir, 2004:20). 

Tobin vergisi basit anlamıyla döviz işlemlerine getirilen vergi olmakla 

birlikte bu vergiyle kısa süreli sermaye hareketleri üzerindeki maliyet artışıyla, 

spekülatif hareketlerde azalma kaydedilecektir. Böylelikle spekülasyon yoluyla sarf 

edilen zarar azaltılabilecek, ülke para biriminin korunması sağlanabilecektir 

(Saraçoğlu ve Şahan, 2004:73). 

Tobin vergisi açısından tüm ülkelerde eş zamanlı uygulama gerektirmesi, 

uygulama güçlükleri oluşturması ve miktarının küçüklüğü bakımından uluslararası 

sermaye piyasalarındaki aksaklıkları hafifletme ve konjonktürel dalgalanmaları 

önleme bakımından da şüpheler söz konusudur (Ay ve Mangır, 2007:137). 

Finansal spekülasyonların vergilendirilmesi konusunda Tobin vergisi de dâhil 

olmak üzere herhangi bir uygulamanın varlığı söz konusu değildir. Bu sebeple 

finansal spekülasyonların barındırdığı olumsuzluklar devam ederken, herhangi bir 
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küresel vergi önerisinin de bulunmamış olması konunun küresel bir vergi sorunu 

olarak devam edeceği açıktır (Saraç, 2006:99). 

1.5.2.5. Vergi Rekabeti 

 
Küreselleşmenin vergileme alanındaki yansımalarının en önemlilerinden 

birisini kuşkusuz vergi rekabeti oluşturmaktadır. 

Vergi rekabeti kavramından önce “vergi” ve “rekabet” kavramlarına ilişkin 

açıklama yapmak daha uygun olacaktır. Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanını 

sağlamak için gerekli kaynakları oluşturmak ve bazı ekonomik ve sosyal amaçları 

gerçekleştirmek için, egemen kamu gücü tarafından kişilerden hukuki kurallar 

altında alınan paydır (Oktar, 2011:4). Rekabet ise, aynı amacı güden kimseler 

arasındaki çekişme, bir tür yarıştır. 

Yaşanan ekonomik değişimlere bağlı olarak özellikle az gelişmiş ve GOÜ’ler 

her an dolaşım halinde bulunan sermaye faktörünü kendi ülkelerine çekebilmek 

amacıyla daha avantajlı bir durumda olmaları için vergisel birtakım düzenlemelere 

gitmişlerdir. Yapılan bu düzenlemeler, küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleriyle de 

vergi rekabetini ortaya çıkarmıştır. 

Vergi rekabeti konusu çalışmamızın amacını oluşturan kavramlardan olduğu 

için, bu başlık altında incelenmeyerek, ayrıntılı olarak ikinci bölümde ele alınacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ 

 

2.1. Vergi Rekabeti Kavramı 

 
Günden güne rekabet ve küreselleşme kavramlarının öneminin arttığı dünya 

ekonomik düzeninde, tartışmaların odak noktasını oluşturan bir olgu olarak vergi 

rekabetinin ön plana çıktığı görülmektedir (Eyüpgiller, 2000:186). 

Vergi rekabeti hakkında oluşturulan literatür, genel olarak 1956 yılında 

Charles Tiebout’un ortaya attığı rekabet üzerine kurulmuştur. Şöyle ki; hane halkının 

hareketliliğine dayanan bu hipotezde yerel yöneticilerin amacı, insanların kendi 

bölgelerine gelmelerini sağlayarak, bölgenin vergiden sonraki arazi değerini 

maksimum kılmaktır. Daha fazla insanın bölgeye gelebilmesinde yöneticilerin vergi 

oranlarını düşürmesi gerekmektedir. Hipoteze göre, bireyler için bölgelerde oluşan 

rekabet, kamusal malların etkin arzını da sağlamaktadır (Göker, 2008:123). Örneğin, 

yerel düzeyde bir vergi konulduğu zaman, bu verginin yükünü hisseden bir mükellef 

vergiden kaçınmak için verginin olmadığı bir yerde ekonomik faaliyette bulunabilir. 

Daha sonra bu hipotezden yola çıkılarak, söz konusu rekabet hareketli sermaye ve 

emek için yapılmıştır.  

Küreselleşme hareketleriyle, akışkan üretim faktörlerinin dünya genelinde 

hareketliliğinin artması, vergi yükünün düşürülerek vergi tabanının genişletilmesi 

yönünde ülkeleri harekete geçirmiştir. Böylelikle vergi uluslararası alanda bir rekabet 

unsuru haline gelerek, ülkeler hareketli üretim faktörlerini kendi egemenlik alanına 

çekebilmek için vergiyi bir araç olarak kullanmışlardır (Oktayer, 2007:72). 

Bir ülke refahını yükseltmek, ulusal sermayesinin rekabetçi olabilmesini 

sağlamak ve doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek için vergi yükünü diğer 

ülkelere nazaran azaltması olarak tanımlanan vergi rekabeti, özellikle hareketli 
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üretim faktörü olan sermayenin hedef alınmasıyla vergisel birtakım ayrıcalıkların 

kullanımı sonucunda, hareketli olan bu üretim faktörünün ülke içine çekilmesini 

hedeflemektedir (Yılmaz ve diğerleri, 2008:72). Ülkelerin vergisel ayrıcalıkları 

uygulamalarının altında özellikle de sermaye yetersizliği içerisinde olan ülkelerin, 

ekonomilerini canlandırmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu amaçla da 

ülkelerin ellerindeki en önemli kozlardan birisi de indirimli vergi oranları olmaktadır. 

Vergi rekabetinin oluşum süreci aşağıdaki şekilden de görülebilmektedir (Arıkan ve 

Akdeniz, 2005:299): 

Şekil 2. Vergi Rekabeti Oluşum Süreci Şeması 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Kaynak: Arıkan ve Akdeniz, 2005:299 

Küreselleşme sürecinin başlaması 

Küreselleşme sonucu ortaya çıkan sermayenin akışkanlığının artması 
(Uluslararası teknolojik dönüşümler ve döviz kontrollerinde oluşan 

ferahlık) 

Finansal akımların ve dolaylı olarak da fiziksel yatırım akışlarının yön 
değiştirmesi sonucunda hareketlilik 

Sürekli geliştirilen üretim faktörlerinin hareketliliğinin iki farklı yönde 
politik- ekonomik dengeleri değiştirmesi ile ekonomik ve politik etkinliğin 

artması 

Paket kamu hizmetlerinin arz edilmesi 

Hareketli faktörler avantajına bir vergi modelinin oluşturulması 

Ulusal ekonomik entegrasyon sonucunda içsel vergi politikalarının, diğer 
ekonomiler üzerinde sahip olabileceği potansiyel etkinliği artırması 

Vergi Rekabeti 
(Küresel piyasada özellikle dünyada hâkim trilyon dolarlık şirketler 

arasında rekabetin artması) 
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Görüldüğü gibi vergi rekabeti yabancı sermayeyi çekmek için ülkelerin 

göstermiş oldukları çabaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yabancı sermayeyi 

çekebilmek için de, geniş kamu hizmetleri sunmak ve hareketli faktörler lehine bir 

vergi yapısı oluşturmak gerekmektedir. 

Vergi rekabeti sadece vergi teorisiyle değil, aynı zamanda ekonomi ve siyaset 

bilimi ile de ilgili bir kavram olarak açıklanabilmektedir. Vergisel nedenlerden 

dolayı vergi cennetlerine yönelen sermaye hareketleri, kendi ülkesindeki kamu 

harcamalarından yararlanırken, bu harcamaların finansmanına vergi ile katkıda 

bulunmayan karşılıksız faydalanıcı durumundadır (Öz, 2004:41). 

Vergi rekabeti tanımı ve oluşum sürecinden yola çıkarak, vergi rekabetinin 

unsurları şöyle sıralanmaktadır (Öz ve Yaraşır, 2009:5): 

• Vergi rekabetinin, birey ve işletmelerin rekabet güçlerini artırarak yabancı 

yatırımları ülkeye çekmeye yönelik uygulamalar bütünü olması, 

• Vergi rekabetinin uluslararası rekabeti de içermesi, 

• Vergi rekabetiyle elde edilecek vergisel avantajların birçok vergisel 

teşviklerle gerçekleşmesidir. 

 

Vergi rekabetine olan ilgi, ABD eyaletlerinin yerli ve yabancı otomobil 

firmalarının yer seçimi kararını etkilemek için sağladıkları geniş çaptaki 

sübvansiyonları içeren vergi rekabeti mücadelesine girmeleriyle artmıştır (Wilson, 

1999:269). 

Kısaca belirtmek gerekirse, küreselleşme sermayenin hareketliliğini artırarak, 

düşük vergili ülkelere gitmesinde karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmış, böylelikle 

de ülkeleri sürekli hareket halinde bulunan sermayeyi çekmede bir yarışa sokmuştur 

(Günaydın ve Eser, 2005:128). 
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2.2. Vergi Rekabetinin Sınıflandırılması 

 
Literatürde vergi rekabetiyle ilgili çalışmalar incelendiğinde, vergi 

rekabetinin idareler açısından, konuya ilişkin yaklaşımlar açısından ve etkileri 

açısından sınıflandırıldığı görülmektedir. 

2.2.1. İdareler Açısından Vergi Rekabetinin Sınıflandırılması 

 
Vergi rekabetinin idareler açısından sınıflandırılması yatay ve dikey vergi 

rekabeti olarak iki grupta toplanmaktadır. 

2.2.1.1. Yatay Vergi Rekabeti 

 
Aynı düzeyde olan iki ya da daha fazla yerel idarenin ya da bağımsız ülkenin 

hareketli vergi kaynağı üzerinden vergi almaları ve birinin aldığı verginin, diğerinin 

vergi gelirini etkilemesi şeklinde oluşan rekabet türü yatay vergi rekabeti olarak 

tanımlanmaktadır (Blöchliger ve Campos, 2011:7). Aynı düzeydeki idarelerde 

gerçekleşen yatay vergi rekabeti idareleri faaliyetlerinde daha fazla etkin olmaya 

zorlarken, kaynakların yeniden dağıtımı konusunda toplanan vergilerin etkinliğini 

azaltabilmektedir (Ferhatoğlu, 2006a:1). Yatay vergi rekabetine örnek olarak 

ülkemizin diğer bölge ülkeleriyle rekabet içerisinde olması yatay bir vergi 

rekabetidir. 

2.2.1.2. Dikey Vergi Rekabeti 

 
Farklı yönetim kademeleri arasındaki vergi rekabeti türü olarak tanımlanan 

dikey vergi rekabeti, sermaye ve diğer üretim faktörlerinin bölgeler arası 

hareketliliğine değil de, hem merkezi idarenin hem de yerel idarenin aynı vergi 

kaynağını birbirinden bağımsız olarak saptadıkları vergi oranıyla vergi kapsamına 

alma çabası olarak tanımlanmaktadır (Ferhatoğlu, 2006a:1). Federal hükümet ve 

eyaletler aynı vergi kaynağından vergi alırlar. Bu durumda birinde uygulanan vergi 
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oranının, diğerinde toplanan vergi miktarını etkilemesi dikey vergi rekabeti olarak 

adlandırılır (Kılıçarslan, 2005:19). Örneğin, ABD’deki vergi rekabeti dikey bir 

rekabettir. Şöyle ki; federal bir yapıda eyaletlerin kendi aralarında yatırımları çekmek 

amacıyla giriştikleri rekabet türü dikey bir rekabettir. Bizim ülkemizde böyle bir 

yapının varlığı olmadığından dikey vergi rekabeti söz konusu olmamaktadır. 

Dikey vergi rekabetinde, bir düzeydeki vergi oranı artışı, diğer düzeyin vergi 

matrahında bir azalmaya yol açabilmektedir. Bu durum, vergi rekabeti vergi 

oranlarının artmasına yol açabilir mi? sorusunu akla getirmektedir. Ancak söz 

konusu durum ulusal düzeyde tasarrufların azalması gibi negatif dışsallıklar 

oluşturmaktadır. Bu yüzden de dikey rekabette farklı sınırlamalar söz konusudur (Öz, 

2005:57). 

2.2.2. Vergi Rekabetine Yaklaşımlar Açısından Sınıflandırılması 

 
Vergi rekabetinin ülkelerdeki gelişim seyrine bakıldığında, oluşan bu 

gelişmelere olumlu ya da olumsuz açıdan yaklaşanların var olduğunu görmekteyiz. 

Vergi rekabetinin lehinde görüşler olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda aleyhteki 

görüşlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir  (Yıldız, 2005:61). 

2.2.2.1. Vergi Rekabetinin Olumlu Olduğuna İlişkin Yaklaşımlar 

 
Vergi rekabetinin olumlu olduğuna ilişkin görüşlerin dayanağı Tiebout 

modeli çerçevesinde şekillenmektedir. 

Vergi rekabetinin olumlu olduğu tarafında olan bazı iktisatçılardan James M. 

Buchanan, R.W.Mc Gee, Julie Roin, B.Powell, D.J.Mitchell, J.D.Wilson, T.Dwyer 

ve S.James gibi yazarların görüşleri şu noktalarda toplanmaktadır (Yılmaz ve 

diğerleri, 2008:74): 

Nobel ödüllü J.M. Buchanan’a göre vergi rekabeti vergi kayıp ve kaçaklarına 

neden olsa da ekonomik etkinliği artırdığından, federal sistemlerdeki eyaletler 
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arasında vergi rekabetinin olması gerektiğini belirtmektedir. Julie Roin de vergi 

rekabeti sayesinde ülkeler uyguladıkları vergi oranlarını birbirine yakınlaştıracak, 

böylelikle ilave yatırımları çekmek amacıyla bir ülke diğerine göre daha avantajlı 

olamayacaktır görüşünü savunarak vergi rekabetinin olumlu olduğuna vurgu 

yapmaktadır  (Yıldız, 2005:66). 

Vergi rekabetinin olumlu olduğunu düşünenler, rekabetin her türlüsünün iyi 

olduğuna vurgu yaparak, rekabeti engellemek yerine rekabetin içerisinde yer almak 

gerektiğine dikkat çekmektedirler. Vergi rekabetinin olmamasıyla gelişmiş ülkelerin 

daha da gelişeceği, az gelişmiş ülkelerin de giderek gerileyeceğini belirtmektedirler 

(Öz ve Yaraşır, 2009:10). Ünlü iktisatçılardan olan Charles Tiebout’a göre de 

hükümetler arası vergi rekabetinin diğer piyasalardaki rekabet gibi faydalı olduğunu 

vurgulamıştır. Bu bağlamda nasıl ki şirketler farklı hizmet kombinasyonları 

sunuyorsa, devletler de farklı kamu hizmeti ve vergi kombinasyonları sunabilirler 

(Yıldız, 2005:65). 

Vergi rekabeti düşük vergileme, yüksek kaliteli hizmet sunumunu 

beraberinde getirerek kamusal hizmet sunumunda etkinliği arttırmaktadır. 

Vergi rekabeti uygulamaları sonucu ülkelerin uyguladıkları vergi oranları 

birbirine yaklaşacak, hatta uzun süreçte bu oranlar eşitlenecek böylelikle ülkelerin 

yatırımları çekmede diğer ülkelere göre daha iyi bir vergisel avantaja sahip 

olamayacaktır (Yıldız, 2005:66).  

Vergi rekabetinin olumlu olduğuna ilişkin bir diğer görüş de, ulus devletlerin 

vergileme yetkilerini kötüye kullanmamalarının önüne geçilmesidir. Vergi rekabeti 

ulus devletlere vergi oranlarını düşürme yönünde baskı yapacaktır (Teather, 

2002:58). 

Vatandaşların daha düşük vergi oranlarının uygulandığı bölgelere göç 

edebilme durumları söz konusu olduğundan, yerel yönetimler bir taraftan vergi 
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oranlarında indirimlere giderken diğer taraftan da sınırlı olan vergi kaynaklarıyla 

daha kaliteli hizmet sunumu için gayret edeceklerdir (Aktan ve Vural, 2004:15). 

2.2.2.2. Vergi Rekabetinin Olumsuz Olduğuna İlişkin Yaklaşımlar 

 
Vergi rekabetinin olumsuz olduğunu savunanların görüşleri şöyle 

açıklanabilir: 

Vergi rekabetiyle finansal ve reel yatırımların yönü değişerek, ekonomik 

etkinlikten uzaklaşılması, vergi yükünün hareketliliği düşük üretim faktörlerine 

kaymasıyla vergi adaletinin zayıflaması, vergi ve kamu harcama düzey ve ağırlığının 

yeniden belirlenmesi gereği ve vergi uygulama maliyetlerini arttırması gibi 

sebeplerle vergi rekabetinin olumsuz olduğunu savunan görüşler de literatürde yer 

almaktadır (Kargı ve Karayılmazlar, 2009:24). 

Vergi rekabeti karşıtlarına göre yatırımların düşük vergili ülkelere kaymasıyla 

etkinsizliğin başlayacağı düşüncesi AB tarafından da desteklenmektedir. Çünkü 

AB’ye göre vergi sistemlerinin yatırım kararlarına etkisi nötr olmalı yani 

vergilemenin bu kararlarda etkisi olmamalıdır (Günaydın ve Benk, 2003a:144). 

Ülkeler arasında yaşanan vergi rekabetinin olumsuz etkileri olacağına ilişkin 

görüşleri olan maliyecilerden biri Richard Musgrave’dir. Musgrave konuyu üretim 

faktörleri açısından ele alarak, sermayenin yüksek hareketliliğe sahip olduğunu, 

işgücü ve toprağın böyle bir hareketliliği olmadığını, bu nedenle sermaye üzerindeki 

yüksek vergiyle, sermayenin diğer ülkelere kaçabileceğini vurgulamaktadır. Yine 

Krause-Junk da vergi rekabetinin sermaye üzerinden alınan vergilerde aşınmaya 

neden olacağını bu yüzden vergi rekabetinin olumsuz etkisinin olduğunu 

belirtmektedir.  Tanzi ve Zee’ye göre de ülkelerin yabancı yatırımları çekmek için 

kullandıkları vergi teşvikleri tahrip edici vergi uygulamalarına neden olacağından, 

ülkelerin vergi teşviklerini bir temel amaç olarak görmekten vazgeçmeleri gerektiğini 

savunmaktadırlar (Yıldız, 2005:62-63). 
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2.2.3. Etkileri Açısından Vergi Rekabetinin Sınıflandırılması 

 
Vergi rekabeti alanında yapılan pek çok çalışma bu rekabetin faydalı olduğu 

görüşünü savunurken, bu görüşün tersini ileri süren birçok çalışma da literatürde yer 

almaktadır. 

Rekabet kazanan ve kaybedenlerin olduğu bir yarış niteliği taşıdığından, bu 

yarıştan kazanların sağladığı avantajlar ve kaybedenlerin yüklendiği dezavantajlar 

söz konusudur. Tarafların elde etmiş oldukları kazanç ve kayıplar vergi rekabetinin 

yararları ve zararları olarak adlandırılmaktadır. 

2.2.3.1. Yararlı Vergi Rekabeti 

 
Ülkeler uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmada ve vergilendirme 

yetkilerini kullanmada bazı vergisel düzenlemelere giderken ulusal refahı arttırmak 

ve ekonomik göstergelerin olumlu işlemesini sağlamak peşinde olmaktadırlar. 

Vergilendirme yetkisinin kullanımında alınan kararlar ülke üzerine olumlu etkiler 

sağlarken, diğer ülkeleri de teşvik ediyor ve canlandırıyorsa istenilen bir durum 

oluşur ve oluşan bu durum yararlı vergi rekabetidir (Arıkan ve Akdeniz, 2005:291). 

Yararlı vergi rekabeti daha düşük vergileme sağlayarak sermaye birikimini 

teşvik eder.  Bu nedenle tasarruflar üzerinde olumlu etkisi vardır. Böylelikle de daha 

çok yatırım, istihdam ve yüksek refah sağlanacaktır. Vergi rekabeti dolayısıyla vergi 

oranlarının düşmesi, ülkelerin büyüme ve kalkınmasında olumlu sonuçlar oluşturur. 

Ayrıca düşük vergi oranlarıyla vergi gelirlerinin artacağı savunulmaktadır (Arıkan, 

2009:47). 

Ülkeler arası vergi rekabeti, vergi tabanının önemli bir kısmını oluşturan 

sermayenin ülkeden çıkmasını engellemek üzere, aşırı vergilendirmeyi azalttığı 

ölçüde mali disiplinin kazanılmasına da katkı sağlar. Söz konusu rekabet ülkeleri 

israf ve savurganlığı azaltmaya, büyümeyi teşvik eden alt yapı yatırımlarını 
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artırmaya yönelteceğinden, toplumsal refaha da olumlu ölçüde katkı 

sağlanabilecektir (Göker, 2008:128). 

Vergi rekabeti devletin vergileme yetkisini kötüye kullanmalarını 

engelleyerek, vergi oranlarında indirimlere gitmelerini sağlar. Söz konusu 

indirimlerle de üretim faktörleri daha düşük vergilendirileceğinden, elde edilecek 

sınırlı kaynaklarla kaliteli hizmet sunumu anlayışı hâkim olabilecektir. 

2.2.3.2. Zararlı Vergi Rekabeti 

 
Bir ülkenin uyguladığı vergi politikası başka ülkelerin vergi sistemlerinde 

olumsuzluklara neden oluyorsa ve vergi matrahında aşınmaya sebebiyet veriyorsa 

oluşan bu durum zararlı vergi rekabetidir. 

Vergi oranlarındaki indirimler, uygulanan çeşitli vergisel teşvikler ve 

ayrıcalıklarla bir ülkenin kazanç elde ederken, diğer ülkeler bu uygulamalarla vergi 

matrahlarında oluşan tahrip sonucu gelir kayıplarıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu 

durum da o ülkeler açısından bir mali bozulma sebebi olacaktır (Öz ve Yaraşır, 

2009:20). 

Bir vergi rejiminin zararlı olup olmadığı hususunda şu kıstaslar kullanılır 

(Arıkan, 2009:47): 

• Vergi sisteminin yurt dışındaki vergi matrahlarını hedeflemesi durumunda, 

örneğin sadece ihracata yönelik ya da sadece off-shore işlemlere yönelik 

olarak düzenlenmişse, 

• Vergi avantajlarının yurtiçi pazarı etkilemeyecek şekilde düzenlenmişse,  

• Söz konusu avantajlar gerçek bir ekonomik aktiviteye gerek duyulmadan, 

üretim merkezi ve çalışanları olmayan paravan şirketlere tanınıyorsa, 

• Tanınan vergi avantajları şeffaflık ilkesi gözetmeksizin tanımlanmışsa, o 

ülkenin vergi rejimi zararlı olarak değerlendirilir. 
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Zarar verici vergi rekabeti ülkeler arasında yatırım ve ticaret kararları 

üzerinde saptırıcı etkiler yaratarak kaynak dağılımı ve kullanımını bozmaktadır. 

Özellikle belli endüstrilere sağlanan vergi istisnaları hem yatırım yeri hem de 

yatırımın yapılacağı sektörler açısından saptırıcı etkiler yaratabilmektedir. Bu tür 

vergi istisnalarının yoğun olarak uygulandığı vergi cennetleri kaynak dağılımını 

bozucu bir etken olduğu belirtilmektedir (Oktayer, 2007:75). 

Ülkelerin doğrudan yabancı sermayeyi çekmek için vergi oranlarında 

yaptıkları değişiklikler sonucu vergi yükü dağılımı da olumsuz etkilenmektedir. 

Vergi rekabetiyle daha az hareketli olan emek gelirleri üzerindeki vergi yükü 

artmaktadır. Böylelikle vergi yükü sermaye gelirlerinden emek gelirlerine doğru 

kaymakta, vergilemede eşitlik ilkesi zedelenmektedir. Hâlbuki bir vergi sisteminin 

adilliğinden bahsedebilmek için toplam vergi gelirleri içerisinde dolaysız vergilerin 

payının daha fazla olması beklenir. 

Küreselleşmeyle beraber vergi sistemlerinin gelir tabanlı yapıdan tüketim 

tabanlı yapıya dönüşmesi, yani tüketime uygulanan vergi oranlarının artırılması, gelir 

dağılımındaki adaletsizliği artıracaktır. Vergi oranlarının artmasıyla düşük gelir 

gruplarında yer alan bireylerin tüketime daha fazla gelir ayırmak zorunda olmaları 

gelir adaletsizliği sorununu daha da derinleştirecektir (Günaydın ve Benk, 

2003b:160). 

 Zarar verici rekabetin, vergi yapılarının bütünselliğini bozması, yatırımların 

yönünü değiştirmesiyle etkinlikten sapma, vergi adaletinin zayıflaması, vergi ve 

kamu harcamalarının düzey ve ağırlığının yeniden biçimlendirilmesi gerekliliği, 

vergi yükünün daha az hareketli faktörlere kayması gibi olumsuz özellikleri 

bulunmaktadır (Çevik, 2004:157). Emeğin üzerindeki vergilerde görülen artış da 

gelir dağılımında adaletsizliğe ve işsizliğe neden olabilmektedir. 

Vergi rekabetinin zarar verici bir başka boyutu da beşeri faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır. Şöyle ki; vergi rekabeti nitelikli emeğin başka ülkelere gitmesiyle beyin 

göçüne neden olmaktadır. Bu bağlamda emek faktörünün sermaye faktörüne göre 
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daha az hareketli olması emeğin vergi rekabeti yaratmayacağı anlamına gelmez. 

Emeğin hareketliliğinde vergilerin önemini artıran kıstaslar da mevcuttur. İnternetin 

iş araştırma yapma olanağının artması ile iş fırsatları hakkındaki bilginin artması, 

teknolojik gelişmelerle birlikte seyahat ve haberleşme maliyetlerindeki azalma ile 

yurt dışında çalışma imkânının kolaylaşması, ülkelerin nitelikli emeği çekmek için 

göç sınırlamalarını kaldırmaları bu kıstaslardan bazılarıdır (Giray, 2004:175). 

OECD verilerine göre dünyada 2000’li yılların başında siyasi ve aile birliği 

göçün yanında ekonomik nedenlerden dolayı göç eğiliminin arttığı ifade 

edilmektedir. Böylelikle vasıflı işgücünü çekmeye yönelik rekabetin de arttığı 

söylenebilir İşgücünün vergisel kaygılarla göç ettiği durumunu örnekle açıklayacak 

olursak; yıllarca iyi eğitimli çok sayıdaki genç İrlandalılar daha iyi bir hayat 

sürebilmek için İngiltere ve ABD’ye göç etmiştir. Fakat İrlanda’nın hem kurumlar 

vergisi hem de kişisel gelir vergisinde yaptığı indirimler sonucu dışarıya olan göç 

tersine dönmüştür. Böylelikle İrlanda beyin göçü sorununa yaptığı vergi 

indirimleriyle bir engel getirmiştir. Yine vergi rekabetinin etkisi sonucu bazı ünlü 

sporcu ve futbolcuların da vergisel kaygılar nedeniyle göç ettikleri görülmektedir. 

Örneğin, vergisel nedenlerle Luciano Pavarotti’nin ikametgâhını Monte Carlo’ya; 

ünlü tenisçi Boris Becker’in önce Monaco’ya sonra İsviçre’ye ikametgâhını aldırdığı 

belirtilmektedir (Akmaz, 2007:s.y.). 

OECD’ye göre vergi rekabeti, hükümetleri seçmenlerin istemiş olduğu vergi 

politikalarını izlemekten alıkoyarak demokrasiye de zarar verebilmektedir (Yıldız, 

2005:64). 

2.3. Vergi Rekabetinde Kullanılan Araçlar 

 
Vergi rekabeti ortamında kullanılabilen birçok araç bulunmaktadır. Ülkeler 

uluslararası sermayeyi çekmede vergi oranı indirimlerini, serbest bölgeleri, vergi 

tatili uygulamalarını ya da sistemlerini revize ederek ikili gelir vergisi 

uygulamalarını kullanabilmektedir. Bunların yanında hızlandırılmış amortisman, 

yatırım kredileri, KDV desteği, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) gibi vergisel teşvik 
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türleri de kullanılmaktadır. Bu araçlardan vergi oranı indirimleri, serbest bölgeler, 

vergi tatili uygulamaları ve ikili gelir vergisi uygulamaları ele alınacaktır. 

2.3.1. Vergi Oranı İndirimleri 

 
Vergi rekabetinde amaç hareketli üretim faktörlerini çekmekse, bu faktörlere 

yüklenecek olan vergi yükünün düşürülerek yatırımların artması ve yatırımların 

ülkeye gelişinin cazip hale getirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada vergi yükünün 

önemli belirleyicilerinden olan düşük vergi oranları araç olarak kullanılabilmektedir.  

Herhangi bir faaliyetin vergi dışı bırakılması veya vergi oranlarının sıfıra yakın 

olabilecek şekilde indirime gidilmesi şeklinde uygulama olanağı bulabilmektedir 

(Saraç, 2006:103-104). Böylelikle birçok ülke gerek kurumlar vergisi oranlarında 

gerekse gelir vergisi oranlarının üst dilimlerinde vergi rekabeti nedeniyle indirimlere 

giderek uluslararası vergi rekabeti açısından avantajlı durumda olmuşlardır (Öncel, 

2005:19). 

2.3.2. Serbest Bölgeler 

 
Vergi rekabetinde kullanılan araçlardan bir diğeri olan serbest bölgeler, 

ülkelerin uluslararası ticaretten daha çok pay almak istemesi sonucu ülke sınırları 

içerisinde ticareti artırıcı bir araç olarak oluşturulmaktadır. 

Serbest bölgeler; bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte, vergi 

ödeme mükellefiyeti açısından o ülkenin gümrük sınırları dışında sayılan, ülkede 

geçerli olan dış ticaret ile diğer mali ve iktisadi alanlara yönelik devlet 

düzenlemelerinin tamamen ortadan kaldırıldığı ya da kısmen uygulandığı ve 

ekonomik faaliyetlerin ülkenin diğer yerlerine göre daha çok teşvik edildiği yerlerdir 

(Saraç, 2006:127). 

Serbest bölgeler aranan şartları sağlayan işletmelere önemli vergi avantajları 

sunmaktadırlar. Örneğin, gümrük kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri, ihraç niteliği 
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taşıması halinde KDV uygulanmaz, bu bölgelerde elde edilen kazanç ve iratlar gelir 

vergisinden müstesnadır. Yine bu bölgelerdeki çalışanlara ödenen ücretler gelir 

vergisinden istisnadır (Oktar, 2004:163). 

Serbest bölgelerin kurulup işletilmesinin nedenleri, ihracata yönelik yatırım 

ve üretimi teşvik etmek, yabancı sermaye girişini hızlandırmak, ülkenin girdi 

ihtiyacını ucuz temin edebilmek, istihdamı artırmak, ülkeye yeni ve ileri teknoloji 

girişini kolaylaştırmak ve uluslararası ticareti geliştirmektir. Serbest bölgelerin 

sunduğu bu avantajların yanı sıra, bu bölgelerde faaliyet gösteren firmaların rekabet 

anlamında diğer firmalara göre daha üstün olmaları, ücret eşitsizliğinin artması, 

yatırımların istenilen alanlara kaydırılması ve vergi kaçakçılığını artırması gibi 

birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir (Çavuş, 2006:577). 

OECD de bu olumsuzlukların yanında serbest bölgelerin zararlı vergi 

rekabetine yol açmasından dolayı bu bölgeleri tercihli vergi rejimleri içerisine 

almıştır. Ülkemizde de serbest bölge uygulamaları OECD 2000 yılı raporunda 

potansiyel zarar verici rejimler içerisinde yer almakla birlikte, bu tarihten sonraki 

çalışma sonuçları göstermektedir ki, 2004 yılı raporunda Türkiye’de uygulanmakta 

olan serbest bölge faaliyetlerinin zararlı olmadığı belirtilmiştir (Eyüpgiller, 2002:97). 

Bazı serbest bölgeler, zararlı tercihli vergi rejimleri içerisinde 

değerlendirilmekle beraber, vergi cennetlerinden birtakım farklılıklara sahiptir. Bu 

farklılıklar şöyle sıralanabilir (Giray, 2004:179): 

• Serbest bölgeler ülkenin bir bölümünü kapsayan, sınırlı bir zaman diliminde 

uygulanan tercihli vergi rejimini içerirken; vergi cennetleri tüm ülkeyi 

kapsayan ve zaman sınırlaması olmaksızın vergisel teşviklerin uygulandığı 

yerlerdir.  

• Vergi cennetleri kontrolsüz bir kalkınmayı belirleyerek, ülke içinde istikrarsız 

bir refaha yol açarken; serbest bölgeler vergi teşvikleriyle çekilen kaynakların 

sadece bu bölgede kullanımını değil, tüm ülkede ekonomik kalkınma için bu 

kaynakların kullanımını sağlarlar. 
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• Her yeni ekonomik faaliyeti olumlu karşılayan vergi cennetlerinin aksine, 

serbest bölgelerde sadece belirlenmiş sektörlerdeki faaliyetlere izin veren 

kurallar bulunmaktadır. 

 

Serbest bölgeler, vergi teşviklerinin sağlandığı özel alanlar olduklarından 

vergi rekabetinin araçlarından biridir. 

Vergi rekabeti sonucu, son yıllarda ülkelerde yeni serbest bölge 

kurulmasından ziyade var olan serbest bölgelerin gelişimi ve bu bölgeleri cazip 

kılmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır (Giray, 2004:183).  

2.3.3. Vergi Tatili Uygulamaları 

 
Vergi rekabeti ortamında sıklıkla kullanılan araçlardan birisi olan vergi tatili 

uygulamaları özellikle GOÜ’ler tarafından yabancı sermayeyi hedef alan endüstriyel 

gelişimin sağlanması ya da farklılaştırma yapılabilmesi için yeni endüstrilere belli bir 

dönem için sağlanan gelir veya kurumlar vergisi istisnaları gibi vergisel 

ayrıcalıklardır (Yetkiner, 2004:55). 

Vergi tatili uygulamaları vergi koşulları konusunda kesinlik taşıması, 

yönetiminin anlaşılır olması, firma faaliyetlerine kolaylıklar tanıması gibi özellikleri 

nedeniyle avantajlı sayılabilmenin yanında bazı sakıncaları da beraberinde 

getirebilmektedir. Örneğin, firmalar muafiyet süresiyle eş anlı iktisadi ömre sahip 

alanlara yönelebilir, yatırımın vadesini kısa tutabilir ya da muafiyet süresi sonunda 

mevcut yatırımların tasfiye edilmesi ve firmanın ismini değiştirerek sınırlı olan 

muafiyet dönemini sürekli hale getirebilir (Saraç, 2006:128). Böylelikle de vergi 

tatili uygulamalarına sıklıkla başvurulmasına bağlı olarak vergisel kayıpların da 

oluşacağı muhtemeldir. 

Ülkemizde de adı vergi tatili olmamakla beraber, benzeri bazı vergi istisnaları 

geçmişte belli sektörler için verilmiştir. Eğitim, sağlık, spor tesisleri için uygulanan 

beş yıllık kurumlar vergisi istisnası vergi tatiline örnek olarak verilebilir. Aslında 
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serbest bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere tanınan istisnalar da bir çeşit vergi tatili 

uygulamasıdır. 

Son yıllarda yabancı sermaye yarışında olan ülkelerin en önemli teşvik aracı 

haline gelen vergi tatili uygulamaları birçok ülkede uygulanmaktadır (Güngör, 

2004:72). Ancak yapılan birçok araştırma vergi tatillerinin yatırım yapmada etkisinin 

çok az olduğunu tespit etmiştir. Louise E. Single, firmaların diğer ülkelerde yatırım 

yapma kararı alırken dikkate aldıkları faktörler ve bu faktörlerde vergi tatilinin önemi 

konusunda bir çalışma ortaya koymuştur. Yapılan çalışmada merkezi ABD’de 

bulunan ÇUŞ’ların ABD dışındaki yatırım kararları üzerine etkisi araştırılmış, söz 

konusu çalışmaya 66 ÇUŞ katılmıştır. Çalışma sonucunda vergi tatilinin 29 faktörden 

21’inci sırada yer aldığını, böylelikle ABD dışında yatırım yapılacak ülke seçiminde 

vergi tatillerinin önemli bir ağırlık taşımadığı sonucuna ulaşmıştır (Yetkiner, 

2004:58). 

2.3.4. İkili Gelir Vergisi Uygulamaları 

 
Küreselleşmenin ekonomiler üzerinde oluşturduğu vergi rejimlerindeki 

değişmeler, yapısal sorunlar ve ülke içerisindeki durgunluk ülkeleri sermaye geliri ve 

şirketlerin vergilendirilmesine yönelik birtakım reformlar yapmaya itmiştir. Bu 

nedenler, bir grup ülkeyi vergi sistemlerini revize etmeye ve böylelikle rekabet 

güçlerini korumaya yönelik yeni rekabet araçları geliştirmeye yöneltmiştir. 

Böylelikle vergi rekabetine cevap olarak İskandinav ülkeleri, diğer ülkelere karşı 

daha fazla vergisel avantaj elde edebilmek için vergi sistemlerini yeniden revize etme 

yoluna gitmişlerdir. Bu bağlamda bu ülkeler ikili gelir vergisi uygulamasını 

sistemlerine enjekte etmeye çalışarak vergisel ayrıcalıklar elde etmeye çalışmışlardır 

(Karakurt ve Akdemir, 2010:132). 

Bu sistemde mükelleflerin emek faktöründen elde ettikleri toplam gelirlerine 

artan oranlı tarife, sermaye gelirinden elde ettikleri toplam gelirlerine ise düşük ve 

düz oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Vergi arbitrajından sakınmak üzere de, 

belirli bir düzeyin altındaki emek gelirleri sermaye gelirlerine uygulanan orandan 



56 
 

vergilendirilmektedir. Ayrıca düşük emek gelirlerine uygulanan asgari geçim 

indirimi sayesinde adalet sağlanılmaya çalışılmaktadır (Karakurt ve Akdemir, 

2010:140). Aşağıda yer alan şekil de bu durumu açıklamaya çalışmaktadır. 

Şekil 3. İkili Gelir Vergisi Uygulaması 
 

 

Kaynak: Karakurt ve Akdemir, 2010:140 
 

İkili gelir vergisi modelinin en önemli özelliği, emek ve sermaye gelirlerini 

aynı vergi tarifelerine tabi tutması ve sermaye gelirlerini emek gelirlerinden daha 

düşük oranda vergilendirmesidir. Ancak emek ve sermaye gelirlerinin farklı 

vergilendirilmesinden kaynaklanan bir sorun olarak da vergi arbitrajına yol açması 

bu durumun olumsuz bir yanını oluşturmaktadır. Böyle bir durumda sermaye 

gelirlerine uygulanan vergi oranı, emek gelirlerine uygulanan en düşük marjinal 

vergi oranı genellikle eşit olmaktadır. Böylelikle vergi arbitrajından yararlanabilme 

teşvikinin önüne geçilmektedir (Çelikkaya, 2010:101). 
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İkili gelir vergisi 1980’li yıllardan sonra OECD’nin dolaysız vergiler ve 

harcama vergileri arasında etkin ve uyumlu bir karışımı sağlayabilme çabalarının bir 

sonucudur. Ülkelerin bu uygulamaya yönelmesinin altında birtakım nedenler yer 

almaktadır. Bunlar ikili gelir vergisinin avantajları olarak şöyle belirtilir (Çelikkaya, 

2010:102): 

• Artan oranlı sermaye vergilendirilmesinden kaynaklanan olumsuzlukları 

gidererek gelir kayıplarının önüne geçmek, 

• Geçici ve nihai stopaj oranlarını artırmak kaydıyla gelir ve kurumlar 

vergisinin idaresini kolaylaştırmak, 

• Ücretliler üzerindeki vergi yükünün dengeli dağılımını gerçekleştirmektir.  

 

İkili gelir vergisi modelini uygulayan ilk ülke Danimarka olmakla daha sonra 

İsveç, Norveç ve Finlandiya da değişik şekillerde sistemi uygulamışlardır. Böylelikle 

İskandinav ülkeleri diğer ülkelerden farklı bir reforma gitmişlerdir. Ardından Fransa, 

İtalya, Japonya ve Belçika da emek ve faiz gelirlerini farklı vergilendirerek bu 

reforma benzer bir model uyguladıkları görülmüştür (Çelikkaya, 2010:107). 

İskandinav ülkeleri ikili gelir vergisi uygulaması ile sermaye gelirleri 

üzerindeki vergi yükünü azaltarak, küresel sermayeden daha fazla pay almak ve 

vergi gelirlerini artırmak amacındadırlar. Dolayısıyla da, uygulanan bu sistemle diğer 

ülkelerin vergi matrahlarının bu ülkelere kayması sonucu vergi rekabetini 

oluşturmaktadır (Özer, 2009:85). 

Yapılan bu reform sermayenin vergilendirilmesinde vergi matrahının 

genişletilmesi ve vergi oranları tarafından sağlanan bozulmaları bertaraf ederek 

tarafsızlığı teşvik edici olmuştur (Günaydın ve Eser, 2005:128). 
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2.4. Vergi Rekabeti Uygulama Biçimleri 

 

Genel olarak literatürde ortaya çıkan ve en çok ele alınan vergi rekabeti 

uygulama biçimleri; vergi cennetleri, off-shore finansal merkezler ve tercihli vergi 

rejimleri olarak ele alınmaktadır. 

2.4.1. Vergi Cennetleri 

 
Vergi rekabetinden olumlu yönde etkilenen ülkeler açısından herhangi bir 

sorun ortaya çıkmazken, bu rekabetten olumsuz yönde etkilenerek zarar gören 

ülkelerin olması, konunun zararlı yönleri üzerine yoğunlaşılmasına ve vergi 

rekabetinin zararlı olarak sayılmasına yol açmıştır. OECD, yayınladığı raporlarla 

zararlı vergi rekabetinin uygulamaları olarak vergi cennetleri ve tercihli vergi 

rejimlerini kabul etmiştir. 

Vergi cennetlerinin sınırları belli ve kabul görebilecek bir tanımlaması 

yapılmamış olup, OECD’nin raporlarında vergi cennetlerinin özellikleri belirtilmiştir. 

OECD vergi cennetleri üzerindeki çalışmalarında vergi cennetlerini, kişi ya da 

firmaların kendisi dışındaki bölge ya da alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde 

ettikleri gelirler için vergiden kaçınma olanağı sağlayarak daha düşük bir biçimde 

vergilendirilmesine veya tamamen vergi dışı bırakılmasına yol açan idari birimlerdir 

şeklinde açıklığa kavuşturmuştur (OECD, 1987:2). Söz konusu tanım çerçevesinde, 

vergi cennetleri fiziki imkânların sınırlı olmasından dolayı, genellikle finansal 

alanlardaki yatırımları çekmek için, çok az ya da sıfır vergileme gerçekleştirmek ve 

indirim, istisna, muafiyet gibi vergisel avantajlara geniş çapta yer vererek bunları 

uygulayan ülkeler olarak kabul edilmektedir  

Vergi rekabetinin zarar verici özelliklerinin azaltılması için, OECD “Zararlı 

Vergi Rekabeti” adlı çalışmasında vergi cennetlerinin temel özelliklerini şöyle 

belirtmektedir (OECD, 1987:20-22): 
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• Vergilendirmenin bulunmadığı veya sadece nominal vergilerin olduğu 

bir ortam: vergilendirilebilir gelir hiçbir vergiye tabi tutulmaz, ayrıca vergi 

mükellefleri görünürde vergiye tabi olsalar da gerçekte yok denecek kadar 

azdır (Yetkiner, 2001:79).  Bazı vergi cenneti ülkelerde uygulanmayan gelir, 

kurumlar, stopaj, veraset ve intikal vergileri yanında, gelecekte 50 yıl vergi 

konulmayacağına ilişkin yatırımcılara vaatler verilmektedir (Kıldiş, 2010:30). 

Örneğin, bir turizm şirketi açısından vergi cennetinin cazibesi, bazı vergi 

cennetlerinin hotel inşası ve işletmesinden elde edilen gelirler belli bir süre 

için vergiye tabi değildir. Puerto Rico’da bu tip yatırımlar için 30 yıl süre ile 

vergi alınmamaktadır (Yetkiner, 2001:79).   

Vergi cenneti olan bir ülkenin sıfır vergi uygulaması doğru bir tutum değildir. 

Çünkü sıfır vergi uygulaması sadece kayıt dışı amaçlarla işlem yapmak isteyen 

yatırımcıları çekmekte ve bu ülkelerin vergi sistemlerine tabi vatandaşlarının zarar 

görmesine yol açmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yatırımcıların yönünün ve 

kararlarının saptırılmaması için vergi oranlarının makul bir düzeyde olması yerinde 

olacaktır. Optimum vergiye tabi tutarları elde edecek optimum oran noktasında 

kararlı olmalıdırlar. Söz konusu uygun oranlarla istenilen vergi geliri elde 

edilemiyorsa, indirim ve istisna mekanizmaları çok iyi programlanmalıdır. İstenilen 

vergi oranlarının uygulanması, diğer yatırımcı ülkelerin vergiye tabi gelirlerini de 

aşındırmamış olacak ve hizmet kalitesinde bir düşüşe yol açmayacaktır (Arıkan ve 

Akdeniz, 2005:327). 

• Efektif bilgi değişiminin olmaması: Vergi cennetlerinde faaliyette bulunan 

kişi ve firmaların bilgileri çok sıkı gizlilik kuralları çerçevesinde korunur. 

Bankacılık ve finansal işlemler hakkında yabancı vergi idarelerine herhangi 

bir bilgi verilmez. 

• Vergi yasalarının şeffaflıktan yoksun olması: Finansal uygulamalar ve 

vergi mevzuatı şeffaflıktan uzak yapılmaktadır. Vergi sistemlerinin 

şeffaflıktan uzak olması efektif bilgi değişimini de zorlayarak, gerek vergi 

kaçakçılığı gerekse kara para aklama açısından riskler oluşturacaktır. Bir 

vergi rejiminin şeffaflığından bahsedebilmek için, vergi mükelleflerine 
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uygulanacak olan hükümlerin gerektiğinde vergi idaresine ileri sürülebilmeli 

ve vergi mevzuatının istenildiğinde diğer ülke vergi idarelerine açık olmalıdır 

(Yıldız, 2005:47). 

• Gerçek bir iktisadi faaliyetin ve bu faaliyetlerde bulunma 

zorunluluğunun olmaması: Vergi cennetleri, sadece vergisel teşvik 

sağlamak amacıyla faaliyette bulunduklarından, gerçek bir iktisadi faaliyetin 

gerçekleştirilmesi konusunda bir zorlamada bulunmamaktadır. Birçok şirketin 

merkezi vergi cennetlerinde olsa bile şirketler sadece kağıt üzerindedir yani 

sanal şirketlerdir (Arıkan, 2009:49). Söz konusu ülke mevzuatının sadece 

vergi teşvikleri nedeniyle mükellefleri bu ülkelere çekmiş olması durumudur. 

Ayrıca birçok şirket vergi cenneti olan ülkeye ait gibi görünse de, üretimle 

ilgili tüm faaliyetlerini vergi cenneti dışındaki yerlerde 

gerçekleştirmektedirler. Örneğin, nüfusu 35.000 kişi olan Cayman adalarında 

32.000 uluslararası şirket, 550 banka, 900 uluslararası yatırım fonu, 400 

sigorta şirketinin olması mal ve hizmet üretiminin buralarda yapılmadığının 

göstergesidir (Özer, 2009:119). 

Belirtilen kıstaslardan da anlaşılacağı üzerine vergi rekabeti uygulamaları 

zamanla öyle bir boyut kazanmıştır ki, sermayeden daha fazla pay almak isteyen 

devletler uyguladıkları rejimlerle vergi cennetlerine bürünmüşlerdir.  

Vergi cennetine bürünen ülkeler yanında vergi cehennemi olan ülkeler de 

mevcuttur. Bir ülkenin tam bir vergi cenneti ya da cehennemi olması noktasında 

birtakım belirleyici unsurlar yatar. Bu belirleyici unsurlara verilecek olan evet ya da 

hayır cevabı, o ülkenin vergi cenneti ya da cehennemi olduğuna kanaat getirecektir 

(Arıkan ve Akdeniz, 2005:288). 

Bir ülke yabancı sermayeyi çekmede her türlü vergisel teşvik ve 

uygulamalara kararlı değilse o ülke tam bir vergi cehennemidir ve o ülkenin vergi 

cenneti olması söz konusu olamaz. Ülke yabancı yatırımı çekmede teşvik ve 

uygulamalara izin veriyorsa o ülke vergi cenneti olma yolunda ilk adımı atmış 

bulunur. Ülkede vergi olmaması ya da çok düşük vergi uygulanması vergi cenneti 
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olmada ilk adım olup yeterli bir kıstas değildir. Bu ülkeler yabancı yatırım 

tesislerinin ülkelerinde kurulmasında ayrı bir çaba sarf ederler. Gerçekte ekonomik 

faaliyetlerin yapılmadığı ancak kâğıt üzerinde faaliyetlerini yapan firmaların cazibe 

merkezleridir. Vergi ödenmeden de kamu hizmetlerinden faydalanılabilir. Var olan 

uygulamalar bilgi akışını ve şeffaflığı engeller. Ekonomik ortam kayıt dışılığa ve 

kara paranın aklanmasına elverişlidir. İşte tüm bu belirleyici unsurlar mevcut ise o 

ülke tam bir vergi cennetidir denilebilmektedir (Arıkan ve Akdeniz, 2005:288). 

ABD finans dergisi Forbes tarafından yapılan bir çalışmaya göre toplam 47 

ülke arasındaki değerlendirmede, Türkiye sıralamada 124,5 puanla vergi 

cehennemlerine 20, vergi cennetlerine ise 27 sıra uzaklıkta yer almıştır. Bu olgu 

Türkiye’nin vergi cenneti olmadığını göstermekte fakat bu durum Türkiye’den vergi 

cenneti olan ülkelere transfer yapılmadığı anlamına gelmemektedir (Edizdoğan ve 

Kızıler, 2011:30). 

Vergi cennetleri ve off-shore finansal merkezler, vergi bilinci ve ahlâkını 

zedeleyen idarelerdir. Bu idareler mükellefleri vergi kaçırma konusunda onları 

cesaretlendirmekte, böylelikle de ülkenin büyümesinde kullanılacak olan vergi 

gelirinden o ülkeyi mahrum etmektedir. Bu nedenle vergi cennetlerini reforma tabi 

tutma finansal oynaklığı azaltarak GOÜ’lerin vergi geliri kayıplarını azaltabilir ve 

küresel ekonominin yönetiminde GOÜ’lerin gücünü ve hesap verilebilirliğini 

artırabilir (Ulusoy ve Karakurt, 2009:100). Zararlı rekabet eğilimlerine neden olan 

cennet ülkeler aykırı vergisel düzenlemelerini kaldırarak rekabet dengesinin 

oluşumuna katkıda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca vergi cenneti bölgelerin, 

aykırı saptırıcı vergisel düzenlemelerden, optimal-ılımlı vergisel düzenlemelere 

gitmesi hem diğer ülkeler hem de yatırımcılar açısından olumlu olacaktır. 

2.4.2. Off-shore Finansal Merkezler 

 
Off-shore finansal merkez yani kıyı bankacılığı; ülke dışından sağlanan 

fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülke bankacılık sektörü 

için düzenlenmiş her türlü yasa ve yönetmeliklerin dışında kalan bankacılık türüdür. 
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Kıyı bankacılığı özel bir banka olmayıp, diğer bankalar gibi mevduat toplar, kredi 

verir ve güvene dayalı işlemler yapar (Demir, 2002:41). 

Vergi cennetleri gibi off-shore finansal merkezler de ülke vergi tabanlarının 

aşınmasına yol açarak vergi geliri kayıplarına yol açan merkezlerdir. Bu merkezler 

yerleşik olmayanlara finansal hizmet sunarlar. 

Off-shore bankacılık merkezlerinin hızlı gelişimi sıcak paraya dayalıdır. Her 

ikisinin ortak noktası ise vergiden kaçınmadır. Kıyı bankacılığının yapıldığı yerler 

olarak bilinen ada ülkeleri vergiden kaçınma veya paravan şirketler vasıtası ile kara 

para aklamak amacıyla tercih edilen yerlerdir (Kıldiş, 2010:29). 

Off-shore merkezler, finansal istikrarsızlık ve sermaye kaçışına neden 

olduğundan ülkelerin vergi tabanlarına zarar vererek vergi kayıplarına sebebiyet 

vermektedir (Ulusoy ve Karakurt, 2009:100). 

2.4.3. Tercihli Vergi Rejimleri 

 
Zararlı vergi rekabetinin bir diğer uygulama biçimi tercihli vergi rejimidir. 

Sermayenin yerleşim kararlarında tercih sebebi olabilecek şekilde ülkelerin 

izledikleri vergi politikaları ile tercihli vergi rejimleri oluşmaktadır. 

Tercihli vergi rejimlerinde genelde finansal ve diğer hizmet faaliyetleri gibi 

vergisel farklılıklara cevap olarak kolaylıkla kayabilen ekonomik faaliyetleri çekmek 

amaçlanır (Günaydın ve Benk, 2003a:152). 

Ayrıcalıklı vergi rejimleri, vergi cennetleri gibi uyguladıkları vergi 

politikalarıyla diğer ülkelerin vergi tabanına zarar vererek mükellefleri vergi 

kaçakçılığına itmektedir (Günaydın ve Benk, 2003a:153). 

OECD’nin yayınlamış olduğu 1998 raporunda tercihli vergi rejimlerini 

belirleyen unsurlar şöyledir (OECD, 1998:27): 
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• Vergi matrahını belirleme biçimiyle, efektif vergi yükünün sıfır ya da çok 

düşük olması, 

• Sadece yabancı yatırımcılara sunulan vergisel avantajlar, 

• Vergi mevzuatının şeffaf olmayışı, 

• Bilgi değişimine imkân vermemesidir. 

 

Tercihli vergi rejimlerinin vergi cennetlerinden farkı, tercihli vergi 

rejimlerinde kullanılan vergisel avantajların belirli bir konuda ya da bölgede sınırlı 

olmasıdır. İrlanda, İsviçre, Lüksemburg tercihli vergi rejimi uygulayan ülkelere 

örnektir (Günaydın ve Benk, 2003a:153). Ayrıca vergi cennetleri, genelde fiili olarak 

herhangi bir ekonomik faaliyetin olmadığı, ancak kâğıt üzerinde işlemlerin 

gerçekleştirildiği yerlerdir. Tercihli vergi rejimlerinin uygulandığı ülkelerde vergi 

farklılıklarına duyarlı finansal yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle tercihli 

vergi rejimleri, uygulandığı ülkeye yatırımların yönelmesini teşvik ederek bundan 

yarar sağlarken, diğer ülkelerde vergi kayıplarının görülmesine neden olmaktadır 

(Pehlivan ve Öz, 2011:116). 

2.5. Vergi Rekabetinin Ölçülmesindeki Güçlükler 

 
Vergi rekabeti tartışmalarında görülmektedir ki, vergi rekabetinin tam olarak 

yararlı ya da zararlı olduğu noktasında bir fikir birliği bulmak ve ülkeler üzerinde 

oluşturduğu etkileri belirlemek bir hayli zordur. Bunun altında yatan en önemli 

sebeplerden biri, vergi rekabetinin ölçülmesinin güç olmasıdır. Vergi rekabetinin 

etkilerinin ölçülmesinin zor olmasının altında da birtakım nedenler bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki ülkelerin vergi sistemlerinin oldukça karmaşık bir yapıya sahip 

olmaları ve vergi sistemlerinin şeffaf olmaması, ikincisi vergi oranları dışında kamu 

harcamaları gibi yatırım yeri seçiminde etkili olan birçok faktörün olması, üçüncüsü 

verginin karşılığı olan kamu harcamalarından elde edilen faydanın tespit 

edilmesindeki güçlük ve son olarak da vergi politikalarının yanı sıra yürürlükte olan 

diğer devlet politikalarıdır. Tüm bu unsurlar vergi rekabetinin ölçülmesini 

zorlaştırmaktadır (Günaydın ve Benk, 2003a:144). 
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2.5.1. Ülkelerin Vergi Sistemlerinin Karmaşık ve Şeffaflıktan 

Yoksun Olması 

 
Ülkelerin vergi sistemleri tarihsel süreç içerisinde kendi ekonomik ve sosyal 

boyutlarına göre vücut bulmuştur. Zamanla ekonomik ve ticari aktivitelerin artması 

vergi sistemlerini daha karmaşık hale getirdiği gibi, bu gelişmelere paralel olarak 

vergi mevzuatları da genişlemekte ve anlaşılması güçleşmektedir. 

Bilindiği gibi vergi sistemlerinin değerlendirilmesinde etkinlik, basitlik ve 

adalet kıstasları kullanılmaktadır. Bu kıstaslar sağlanabildiğinde vergi tabanında 

genişlemeyi sağlayan, vergi sisteminde basitliği öngören ve ekonomik gelişmeyi 

teşvik edebilen bir yapı gerçekleşebilecektir (Gerçek, 1999:125). 

Günümüz küreselleşme olgusunun hız kazanması, artan ticaret hacmiyle 

birlikte birçok ülke vergi sistemlerini vergilemede sade, basit, anlaşılır, 

karmaşıklıktan uzak olarak oluşturmak ayrıca ülkeler haksız vergi rekabetinin 

önlenmesi, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin sağlanması çerçevesinde uğraşlar 

vermektedir (Ekinci, 2007:288). 

Şeffaflık kıstasının var olabilmesi için, vergi mükelleflerine uygulanacak 

hüküm ve şartlar gerektiğinde vergi idaresine karşı ileri sürülebilecek açıklıkta ortaya 

konulmalı ve vergi rejiminin ayrıntıları gerektiğinde endişe duyan diğer ülke vergi 

idarelerine açık olmalıdır (Günaydın ve Benk, 2003a:152). 

Bir ülkede uygulanan vergi mevzuatı; ülkenin ekonomik, sosyal, mali 

ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, sade, kolay, anlaşılır yapıda değilse, sürekli 

değiştirme ihtiyacı gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçaklarının 

artması da söz konusu olacaktır. Sürekli değişen ve karmaşık bir yapıya sahip olan 

vergi sistemleri, yatırımcıların kimi zaman istemeden de olsa vergilerini 

ödeyememelerine sebep olabilmektedir.  
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Rekabet ile ilgili sonuçlardaki karmaşıklık ve teorik belirsizlikler yapılan 

ampirik çalışmalarda farklı sonuçlara yol açmaktadır. Bu sebeple vergi rekabetinin 

etkilerinin açıkça anlaşılması güçleşmektedir (Arıkan ve Akdeniz, 2005:290). 

2.5.2. Yatırım Yeri Seçiminde Sadece Vergi Oranlarının Etkili 

Olmaması 

 
Yatırım yeri seçiminde diğer faktörlerin yanında kuşkusuz vergiler de etkili 

bir unsurdur. Ancak tek başına vergi oranları ya da vergi sistemleri yatırımların 

yönünü belirlememektedir. 

Günümüzde, rekabet kıstaslarının çok arttığı bir ortamda, uluslararası 

firmaların bir ülkeye yatırım yapma kararını verirken indirimli vergi oranları gibi 

vergisel teşviklerin dışında göz önüne aldıkları birçok kıstaslar da söz konusudur. 

Yapılan çalışmalar ve incelemeler ortaya koymuştur ki, uluslararası firmaların 

yatırım yapacakları ülkeleri belirlerken öncelikli olarak dikkat ettikleri hususlar şu 

şekilde sıralanmaktadır (Oktayer ve diğerleri, 2008:65): 

• Tahmin edilebilir ve yabancı sermayeli firmalara negatif ayrımcılık 

yapmayacak ve yasal olmayan yollara başvurmasına gerek olmayacak idari 

yapılanma, 

• İstikrarlı bir ekonomik ortam, 

• Yakın pazarlara ulaşmak için sağlanacak kolaylıklar, 

• Yeterli ve kolay ulaşılabilir kaynaklar (beşeri kaynak gibi), 

• Tarafsız bir yargılama sistemidir. 

 

Sayılan bu faktörler ülkeler açısından yatırım yerini belirlemede öncelikli 

koşullar iken, vergisel teşviklerin önemi daha sonra gelmektedir (Oktayer ve 

diğerleri, 2008:65). 
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Dolayısıyla diğer etkenlerin sabit varsayılmasıyla sadece vergi oranları ve 

vergi sistemlerinden hareketle vergi rekabetinin varlığından bahsedilemez. 

2.5.3. Verginin Karşılığı Olan Kamu Harcamalarından Elde Edilen 

Faydanın Tespit Edilmesinin Güç Olması 

 
Vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesini zorlaştıran bir diğer neden, 

sermayenin kamu harcamalarından sağladığı yararlar konusundaki bilgi eksikliğinin 

varlığıdır. Sermayeye uygulanan düşük vergi oranları kamu harcamalarından düşük 

fayda sağlayabilmesinin yanında, çok büyük faydalar da sağlayabilir. Sermayeye 

uygulanan vergi oranlarının yanında diğer üretim faktörlerine uygulanan vergi 

oranlarının da faydalarını ölçmek oldukça zordur. Bu sebeple vergi rekabeti 

durumunda kamu hizmetlerinin eksik sunulması da söz konusu olabilir (Giray, 

2005:99). Böylelikle de kamu harcamalarından elde edilen faydanın tespit 

edilmesinin güç olması vergi rekabetinin ölçülmesine bir engel teşkil etmektedir. 

2.5.4. Vergi Politikalarının Yanında Başka Uygulanmakta Olan 

Birçok Devlet Politikasının Varlığı 

 
Vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesinin zor olmasının bir nedeni de, aynı 

etkileri olan birden çok devlet politikasının varlığı ve aynı zamanda bunların 

yürürlükte olmasıdır. Örneğin, bir ülke düşük kurumlar vergisi uygulamasının 

yanında, ucuz yatırım yeri, vergi tatili uygulamaları gibi politikalarla da yatırımları 

teşvik edebilir. Söz konusu uygulanmakta olan devlet politikalarının etkisinin vergi 

oranlarından düşüklüğünden ayırt edilmesi mümkün olmayabilir (Şişman ve Öztürk, 

2010:55). 

2.6. Zararlı Vergi Rekabetine Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar 

 
Ülkeler, oluşan zararlı vergi rekabetine karşı tepkilerini tek taraflı önlemler 

alarak ya da birlikler aracılığıyla birtakım düzenleme ve çalışmalar gerçekleştirerek 
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göstermişlerdir. Burada ulusal çapta olanlar küresel sorunlarda başarısız olurken, 

uluslararası düzeyde olanlar ise katılımların yetersiz olması nedeni ile başarısız 

olmaktadır (Günaydın ve Eser, 2008:177). Ancak gerçekleştirilecek geniş çaptaki 

organizasyonlarla ülkeler arasındaki söz konusu vergi sorunları çözülebilecektir. 

2.6.1. Ülkelerin Tek Taraflı Yürüttükleri Çalışmalar 

 
Vergi rekabetine karşı alınabilecek önlemler tek taraflı da olabilmektedir. 

Fakat bu tek taraflı mücadelelerin etkili oldukları pek söylenemez. Tek taraflı 

önlemlerin başında da gelir ve kurumlar vergisi oranlarında indirimler, birtakım 

ülkelerin vergi sistemlerini yeniden yapılandırması ile sistemlerine ikili gelir vergisi 

modelini getirmeleri gelmektedir. Birçok ülke yabancı sermayeyi ülkelerine 

çekebilmek için, vergi rekabetinden sağlayacağı yarar ile uğrayacağı zarar arasında 

bir denge kurmak adına vergi oranlarında ya indirime gitmekte, ya da oranları 

artırma yolunu seçmektedirler (Özel, 2009:341). 

Ülkeler oluşan zararlı vergi rekabetine karşı başvurdukları ilk yol dolaysız 

vergilerde yani gelir ve kurumlar vergisinde gerçekleştirdikleri indirimler ve vergi 

matrahını genişletmeye yönelik düzenlemeleridir (Yıldız, 2005:50). Ayrıca ülkeler 

bu indirimlerin yanında vergi sistemlerine dışarıdan gelebilecek olumsuzluklara 

karşın birtakım vergisel düzenlemelere de yer vermişlerdir. OECD ülkelerinde yıllar 

itibariyle gelir ve kurumlar vergisi oranlarına bakacak olursak bu durum daha net 

anlaşılabilecektir. 
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Tablo 5. OECD Ülkelerinde Gelir Vergisi Oranları* (1985-2010) 
Ülkeler 1985 1990 1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 60 49 47 47 47 47 47 45 45 45 45 
Avusturya 62 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Belçika 76 55 58 50 50 50 50 50 50 50 50 
Kanada 50 44 44 29 29 29 29 29 29 29 29 
Şili - - - 40 40 40 40 40 40 40 40 
Çek Cum. - - - 32 32 32 32 32 15 15 15 
Danimarka 73 68 64 59 59 59 59 59 62.3 62.3 55.4 
Finlandiya 65 64 63 53.5 52.5 52.2 51.4 51 50.7 49.8 49.6 
Fransa 65 53 51 48.1 48.1 48.1 40 40 40 40 41 
Almanya 65 65 66 48.5 45 42 42 45 45 45 45 
Yunanistan 63 50 45 40 40 40 40 40 40 40 45 
Macaristan - - - 40 38 38 36 36 36 36 32 
İzlanda 63 56 40 25.8 25.8 24.8 36.7 35.7 35.7 37.2 46.3 
İrlanda 65 58 48 42 42 42 42 41 41 46 47 
İtalya 81 66 67 45 45 43 43 43 43 43 43 
Japonya 70 65 65 50 50 50 50 50 50 50 50 
Kore 65 60 48 36 36 35 35 35 35 35 35 
Lüksemburg 57 57 56 39 39 39 39 39 39 39 39 
Meksika 55 55 40 34 33 30 29 28 28 28 30 
Hollanda 72 72 60 52 52 52 52 52 52 52 52 
Y. Zelanda 62 66 33 39 39 39 39 39 39 38 33 
Norveç 64 54 42 47.5 47.5 47.5 40 40 40 40 47 
Polonya - - - 40 40 50 40 40 40 32 32 
Portekiz 69 40 40 40 40 40 42 42 42 42 45.9 
Slovak Cm - - - 38 19 19 19 19 19 19 19 
İspanya 66 56 56 45 45 45 45 43 43 43 43 
İsveç 80 72 58 57 56.7 56.8 56.8 56.8 56.7 56.7 56.6 
İsviçre 33 33 35 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40 40 40 
Türkiye 55 50 55 45 40 35 35 35 35 35 35 
İngiltere 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 
Amerika 50 33 42 35 35 35 35 35 35 35 35 

*En üst gelir dilimine uygulanan oranlardır. 
 

Kaynak: Öz ve Yaraşır, 2009:18; Susam ve Oktayer, 2012:180 
 

Tablodan da görüleceği üzere, 1985 yılından bu yana OECD’nin gelişmiş 

ülkelerinde kişisel gelir vergisi oranları düşürülmüştür. Vergi oranlarındaki bu 

değişiklikler yabancı sermaye yatırımlarının hareketliliğini ve miktarını artırmıştır 

(Öz ve Yaraşır, 2009:18-19). Söz konusu indirimler kurumlar vergisi oranlarındaki 
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indirimler kadar olmasa da, gelir vergisi oranlarında da 1980’lerden itibaren 

görülmektedir. Türkiye’de yapılan düzenleme sonucu üst dilim oranı %40’tan %35’e 

düşürülmüştür. Bu oran da birçok ülke ile karşılaştırıldığında avantajlı bir durum 

ortaya koymaktadır.  

Aynı durum kurumlar vergisi oranlarında da görülmektedir. Kurumlar vergisi 

oranları da 1980’lerden itibaren düşme eğilimi göstermiştir. Kurumlar vergisi 

oranlarının düşmesi toplam yatırım miktarını artırmış ve böylece kurumlar vergisi 

mükellefiyeti artmıştır. Düşük vergili ülkelerde kurumlar vergisi gelirinin artmasının 

sebebi de, yüksek vergili ülkelerde kurumlar vergisinden kaçış için sermaye 

hareketliliğinin artmasıdır. Örneğin, İrlanda’nın 2000 yılında 3.8 milyon nüfusuyla 

Japonya ve İtalya’dan daha fazla doğrudan yabancı yatırımları çekebilmesinin 

nedeni, imalat, finansal hizmetler ve diğer alanlarda uygulamış olduğu %10 

oranındaki kurumlar vergisidir. BM’ye göre İrlanda, büyüme ve rekabet 

göstergelerine göre gelişmiş ülkeler arasında dinamik bir ülke olarak belirtilmektedir 

(Akmaz, 2007:s.y.). 

Özellikle sermaye birikimi yetersiz olan ülkelerin bu indirimleri 

uygulamalarındaki amaç yabancı sermayeyi kendi alanlarına çekebilmek, bu yolla 

ekonominin canlanmasını sağlamaktır. Sermayeyi ülkeye çekebilmedeki en önemli 

koz da kurumlar vergisi olmuştur (Günaydın ve Eser, 2005:128). Bu durumu OECD 

ülkelerindeki kurumlar vergisi oranları seyrine bakarak görmek mümkündür. 
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Tablo 6. OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranları (1981-2010) 
Ülkeler 1981 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Avustralya 46 46 39 36 34 30 30 30 30 30 30 
Avusturya 55 55 30 34 34 25 25 25 25 25 25 
Belçika 48 45 41 40.2 40.2 34 34 34 34 34 34 
Kanada 50.9 49.4 41.5 42.9 43.6 34.5 34.1 34.1 31.7 31.3 29.5 
Şili - - - - 15 17 17 17 17 17 17 
Çek Cum. - - - 41 31 26 24 24 21 20 19 
Danimarka 40 50 40 34 32 28 28 25 25 25 25 
Finlandiya 61.5 61.8 44.5 25 29 26 26 26 26 26 26 
Fransa 50 50 42 36.7 37.8 35 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 
Almanya 60 60 54.5 55.1 52 38.9 38.9 38.9 30.2 30.1 30.1 
Yunanistan 45 49 46 35 40 32 29 25 25 25 24 
Macaristan - - 40 18 18 16 17.3 20 20 20 19 
İzlanda - - - - 30 18 18 18 15 15 15 
İrlanda 45 50 43 38 24 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 
İtalya 36.3 46.4 46.4 53.2 37 33 33 33 27.5 27.5 27.5 
Japonya - - 50 50 40.9 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 
Kore - - - - 30.8 27.5 27.5 27.5 27.5 24.2 24.2 
Lüksemburg - - - - 37.5 30.4 29.6 29.6 29.6 28.6 28.6 
Meksika 42 42 36 34 35 30 29 28 28 28 30 
Hollanda 48 43 35 35 35 31.5 29.6 25.5 25.5 25.5 25.5 
Y. Zelanda 45 45 33 33 33 33 33 33 30 30 30 
Norveç 50.8 50.8 50.8 28 28 28 28 28 28 28 28 
Polonya - - - 40 30 19 19 19 19 19 19 
Portekiz 49 55.1 40.2 39.6 35.2 27.5 27.5 26.5 26.5 26.5 26.5 
Slovak Cm - - - 40 29 19 19 19 19 19 19 
İspanya 33 35 35 35 35 35 35 32.5 30 30 30 
İsveç 57.8 56.6 53 28 28 28 28 28 28 26.3 26.3 
İsviçre 33 31.9 30.6 28.5 24.9 21.3 21.3 21.3 21.2 21.1 21.1 
Türkiye 50 40 46 25 33 30 20 20 20 20 20 
İngiltere 52 40 34 33 30 30 30 30 28 28 28 
Amerika 49.7 49.8 38.7 39.6 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.1 39.2 
Ortalama 47.6 47.8 41.3 36.2 33 28.2 27.6 27.2 26.2 26 25.9 

Tablodaki söz konusu oranlar, merkezi ve yerel otoriteler tarafından ayrı vergi 
uygulamalarının söz konusu olduğu ülkelerde, her iki otorite tarafından konulan vergiler 
toplamını içermektedir. 
 
Kaynak: Susam ve Oktayer, 2012:176-177 
 

Kurumlar vergisi oranlarındaki bu azalışa karşın, gelir vergisinde ise 

kurumlar vergisinde gözlemlenen bariz eğilimi uluslararası bazda en azından aynı 

oranda görmek mümkün değildir. Bu durumun, vergi sepetindeki değişimin 

küreselleşmenin etkisiyle kurumlar vergisinden gelir vergisine kayarak 
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gerçekleştiğinin bir işareti olup olmadığının anlaşılabilmesi için, kurumlar vergisi ile 

gelir vergisi arasında gözlemlenen bu oransal değişimin devletlerin vergi gelirleri 

içerisinde farklı vergi çeşitlerinin tuttuğu orana bakıldığında bunun nasıl yansıdığına 

bakılması gerekmektedir. Aşağıdaki tablo OECD ülkelerinin vergi yapısını 

göstermektedir (Söğütlüoğlu, 2012:75). 

Tablo 7. OECD Bölgesindeki Vergi Yapısı 

OECD Bölgesindeki Vergi Yapısı 
(%) 1965 1975 1985 1995 2005 2007 2008 
Gelir Vergisi 26 30 30 27 25 25 25 
Kurumlar Vergisi 9 8 8 8 10 11 10 
Sosyal Güvenlik Ödemeleri 18 22 22 25 26 25 25 
Ücret Vergileri 1 1 1 1 1 1 1 
Emlak Vergileri 8 6 5 6 3 6 5 
Katma Değer Vergisi 12 13 16 18 20 19 20 
Özel Tüketim Vergisi 24 18 16 13 12 11 10 
Diğer Vergiler 2 2 2 3 3 3 3 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 
 
Kaynak: Söğütlüoğlu, 2012:76 
 

Tablodan da görüldüğü gibi, OECD ortalamalarında yıllar itibariyle toplam 

vergi gelirleri içerisinde kurumlar vergisinin payı, iki ile üç puan arasında artmıştır. 

1980’lerde bu verginin payı %8 iken, şu anda %10-11 seviyesine gelmiştir. Gelir 

vergisine bakıldığında beş puanlık bir düşüş ile %25 dolaylarında seyretmektedir. 

Kurumlar üzerinden alınan vergi oranlarında ciddi bir düşüş gözlemlenmiş olmasına 

rağmen, artan hacimle kurum kazançlarından alınan vergiler artmış, buna karşılık 

gelir vergisinde kurumlar vergisi oranları kadar düşüşler görülmemesine rağmen, 

toplam vergiler içerisindeki payı düşmüştür. Dikkat edilmesi gereken nokta; gelir 

vergisindeki bu azalışın yaşlanan nüfusun da etkisi ile artan sosyal güvenlik 

ödemeleri ile telafi edildiğidir (Söğütlüoğlu, 2012:76-77). 

Yapılan bu indirimlerin başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi iyi 

yapılmalıdır. Çünkü çalışmanın ilk bölümünde yer alan 2010 yılında doğrudan 

uluslararası yatırımları çeken ülkeler sıralamasında yer alan on ülkeden bazıları 

ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika olduğu ve söz konusu ülkelerin kurumlar 
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vergisi oranlarında Almanya haricinde ciddi indirimlerde bulunmadıkları 

görülmektedir (Çak, 2008:15).  

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, artan sermaye hareketliliğinin kurumlar 

vergisi oranlarını düşürme yönünde bir baskı oluşturduğu ve bunun emek geliri 

üzerindeki efektif vergi oranını artırdığı yönündedir. Aslında bu dibe doğru bir yarışı 

destekleyici olup tam bir kanıt değildir. Çünkü ÇUŞ’lar,  vergi oranlarına rağmen 

altyapısından, doğal kaynaklarından, teknolojisinden, işgücünden faydalanmak 

istedikleri ülkelerde yatırım yapmaya devam etmektedirler. Bu da büyük ölçekteki 

ülkelerin neden kurumlar vergisi oranlarını çok düşürmediğinin sonucudur 

(Çelikkaya, 2010:50). 

Ülkelerin tek taraflı olarak alacakları bu vergi indirimlerinin yanı sıra diğer 

bazı önlemler de bulunmaktadır. OECD bu önlemleri şöyle sıralamıştır (OECD, 

1998:40-46): 

• Ülkeler yabancı şirketlerin mali işlemlerine yönelik uluslararası standartlara 

uygun kurallar getirip uygulayabilirler. 

• Yabancı yatırım fonlarına sahip ülkeler bu fonların zararlı vergi rekabetine 

yol açmayacak şekilde kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapabilirler. 

• Uluslararası işlemler ve tam mükelleflerin yabancı ülkelerdeki faaliyetlerini 

raporlamaya yönelik kurallar getirilmeli ve diğer ülkelerle paylaşılmaya 

yönelik adımlar atılabilir. 

• Transfer fiyatlandırmasına yönelik olarak ülkeler OECD’nin transfer 

fiyatlandırması rehberini kullanabilirler. 

 

Ülkelerin tek taraflı olarak alacakları önlemler onlara ne ülke içinde ne de 

ülkeler arasında bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü vergi rekabeti evrensel bir boyut 

olduğundan, sorunun çözümü de evrensel bir boyuta sahiptir. 
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2.6.2. Uluslararası İşbirliği Çalışmaları 

 
Zararlı vergi rekabetine yönelik çalışmaların tek taraflı gerçekleştirilmesi 

yanında birtakım birliklerin de çalışmaları mevcuttur. Bunlar; OECD, AB, BM ve 

Finansal Eylem ve Görev Grubu (FAFT) grubu çalışmalarıdır. 

2.6.2.1. OECD’nin Yürütmüş Olduğu Çalışmalar 

 
Zararlı vergi rekabetine yönelik en kapsamlı çalışma OECD tarafından 

gerçekleştirilmiştir. OECD zarar verici vergi rekabetine yönelik birtakım raporlar 

yayınlayarak konunun önemine vurgu yapmaktadır. 

OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak 

1961 yılında kurulmuştur. Şu an itibariyle 34 üyesi bulunan OECD’ye üye ülkeler; 

Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, 

Lüksemburg, Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, 

İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Şili, Amerika, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, 

Slovenya ve İsrail’dir (www.oecd.org, 20.01.2012). 

Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek, istihdamı artırmak, yaşam 

kalitesini yükseltmek, diğer ülkelerdeki ekonomik gelişime katkıda bulunmak ve 

dünya ticaret hacminin gelişmesine yardımcı olmak OECD’nin benimsemiş olduğu 

amaçlardır (www.oecd.org, 20.01.2012). 

OECD benimsemiş olduğu bu amaçlar çerçevesinde, vergi rekabeti olgusunu 

zararlı olarak addedip, çözümü için birtakım girişimlerde bulunmuştur. 

OECD’nin zararlı vergi rekabeti ve vergi cennetlerine karşı gerçekleştirmiş 

olduğu çalışmalarındaki amaç üye olan ülkelerde bireysel hakların korunmasını ve 

ülke refahının daha yüksek seviyelerde oluşmasını istemesidir. Bu nedenle de OECD 

zararlı vergi rekabetinin daha fazla yaygınlaşmaması, sermaye hareketlerinden 
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kaynaklanan bozulma sonucu refah kayıplarının önlenmesi ve üye ülkelerin vergi 

tabanlarını korumak için tedbirler almalarını ve işbirliğine gitmelerini tavsiye 

etmektedir (Arıkan, 2009:46). 

2.6.2.1.1. 1998 Yılı OECD Raporu 

 
OECD tarafından hazırlanan 1998 raporunda küreselleşme sürecinde ülkeler 

arasında vergi rekabetinin genişlediğine dikkat çekilmiş ve oluşan zarar verici 

rekabetin ulusal matrahları zedelediğine vurgu yapılmıştır (Saraç, 2006:190). 

1998 raporu, zararlı vergi uygulamaları olarak görülen vergi cennetleri ve 

tercihli vergi rejimlerinin finansal faaliyetlere ilişkin kararları nasıl etkilediği, diğer 

ülkelerin vergi tabanlarında nasıl bir aşınma yarattığı, ticaret ve yatırım kararlarını 

nasıl değiştirdiğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır (Karaca, 2002:45). 

Söz konusu raporun ilk bölümünde, uluslararası vergilemeye ilişkin olarak 

mevcut olan durum ortaya konularak genel bir analiz yapılmakta ve küreselleşmenin 

söz konusu yapı üzerinde yarattığı baskı ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde ise, 

vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerine yol açan ve ülkelerin vergi sistemlerini 

tahrip eden faktörlere ilişkin analizler yer almaktadır. Üçüncü bölümde de zararlı 

vergi uygulamalarıyla mücadele amacıyla neler yapılabileceğine ilişkin tavsiyelere 

yer verilmiştir. Bu tavsiyeler, ulusal mevzuat ve uygulamalara ilişkin olanlar, vergi 

anlaşmalarıyla ilgisi olanlar ve uluslararası işbirliğine ilişkin olanlar olmak üzere alt 

gruplara ayrılmış 19 adet tavsiyeye yer verilmiştir (OECD, 1998:11-12).  

Bunlardan yedisi iç mevzuat ve uygulamalara ilişkin, diğer yedisi vergi 

anlaşmalarıyla ilgili, beşi de uluslararası işbirliğine yönelik önerilerdir (OECD, 

1998:40). Söz konusu tavsiyeler şöyle sıralanmaktadır (Batun, 2009:92): 

Ulusal Mevzuat ve Uygulamalara İlişkin Tavsiyeler 

• Kontrol edilen yabancı kurum veya eşdeğer düzenlemelere ilişkin tavsiye 
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• Yabancı yatırım fonlarına ve eşdeğer düzenlemelere ilişkin tavsiye 

• Yurt dışı iştirak kazançları istisnası ve benzeri diğer uygulamaların 

sınırlandırılmasına ilişkin tavsiye 

• Tam mükellef kurumların yurt dışında yaptıkları işlemleri bildirme 

zorunluluğuna ilişkin tavsiye 

• Muktezalara ilişkin tavsiye 

• Transfer fiyatlandırması konusundaki düzenlemelere ilişkin tavsiye 

• Vergisel amaçlarla bankalardan bilgi alınmasına ilişkin tavsiye 

 

Vergi Anlaşmalarına İlişkin Tavsiyeler 

• Bilgi değişiminin daha sık ve etkin kullanılmasına ilişkin tavsiye 

• Vergi anlaşması hükümlerinden yararlanma hakkına ilişkin tavsiye 

• Ulusal vergi mevzuatlarında yer alan vergi güvenlik müesseselerinin 

statüsüne vergi anlaşmalarında açıklık kazandırılmasına ilişkin tavsiye 

• Vergi anlaşması hükümlerinin uygulanmayacağı durumlara ilişkin bir liste 

hazırlanmasına ilişkin tavsiye 

• Vergi cennetleri ile yapılan vergi anlaşmalarına ilişkin tavsiye 

• Vergi mevzuatına uyulmasını sağlamaya yönelik koordineli rejimlere ilişkin 

tavsiye 

• Takipteki vergi borçlarının tahsili konusunda yardımlaşmaya ilişkin tavsiye 

 

Uluslararası İşbirliğini Artırmaya Yönelik Tavsiyeler 

• Rehber ilkeler ve zararlı vergi uygulamaları forumuna ilişkin tavsiye 

• Vergi cennetlerinin bir listesinin hazırlanmasına ilişkin tavsiye 

• Vergi cennetleriyle olan ilişkilere ilişkin tavsiye 

• Etkin bir vergi idaresi geliştirilmesine ilişkin tavsiye 

• OECD’ye üye olmayan ülkelerin, zararlı vergi rekabeti ile mücadeleye ilişkin 

tavsiyeleri şeklindedir. 
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1998 tarihli OECD raporuna göre vergi rekabeti sermaye akımlarında 

sapmalara, vergi mükelleflerinin vergiye olan uyumunun zorlaşmasına, vergi 

sistemlerinin adil olmayan bir yapıya kavuşmasına, vergi yükünün emek, tüketim, 

servet gibi daha az hareketli vergi konularına kaymasına neden olmaktadır 

(Ferhatoğlu, 2006b:82). 

Raporda alınan karar gereği, zararlı vergi uygulamalarına yönelik olarak bir 

forum oluşturulmuş ve vergi cennetlerine yönelik çalışma kapsamında 47 ülke 

seçilerek bu ülkelerin vergi cenneti olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan incelemeler 

sonucunda 35 ülkenin vergi cenneti olma özelliği taşıdığı görülmüştür. Bu ülkeler bir 

liste halinde bir sonraki raporda yayınlanmıştır. 

Niteliği itibariyle tüm ülkeleri ilgilendiren bir sorunla ancak ve ancak küresel 

bir yaklaşımla mücadele etmenin altı çizilmektedir. Dolayısıyla geniş bir katılımla ve 

ülkelerin gönüllü işbirlikleriyle yapılandırılmış bir çerçeveye olan ihtiyaç, OECD’nin 

çalışmalarını daha da önemli kılmaktadır (Karaca, 2002:46). 

2.6.2.1.2. 2000 Yılı OECD Raporu 

 

“Küresel vergi işbirliğine doğru zarar verici vergi uygulamalarını tanımlama 

ve elimine etmede ilerlemeler” başlığını taşıyan 2000 yılı raporu, bu tarihe kadar 

yapılan çalışmaları ve ilerleyen dönemlerde yapılması gereken çalışmaların ne 

şekilde süreceğini açıklamaktadır. 2000 yılı raporunda, vergi cennetleri kıstasları 

bakımından, seçilen 47 ülkenin bu kıstasları taşıyıp taşımadığı saptanarak bir liste 

yayımlanmıştır. Vergi cenneti tanımına uyan 35 ülke bu listede yer alarak ayrıca 

zararlı vergi uygulamalarından vazgeçeceklerini taahhüt eden ülkeler de listeden 

çıkarılmıştır. Bu çerçevede Kıbrıs Rum kesimi, Malta, San Marino, Bermuda, 

Cayman Adaları ve Maritius teknik kıstaslar açısından vergi cennetleri tanımına 

girmekle, söz konusu listede yer almamıştır. Ayrıca bu ülkelerin tahrip edici 

nitelikteki vergi uygulamalarını öngörülen sürede tasfiye etmeleri ve bunu taahhüt 

etmeleri öngörülmektedir. Bu doğrultuda, OECD 2000 yılı raporunda rapor 

yayınlanmadan taahhütte bulunan ülkeleri, işbirliğine giden ülkeleri ve işbirliğine 
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yanaşmayan ülkeleri açıklamıştır. Bu ülkeler listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır 

(Öz, 2005:98). 

Tablo 8. OECD’nin Vergi Cenneti Ülkeler Listesi 
2000 yılı raporundan önce taahhütte 
bulunanlar 

Bermuda, Cayman adaları, Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, San Marino, Malta, Maritius 

2000 yılı raporundan sonra taahhütte 
bulunanlar 

Angilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahama, 
Bahreyn, Belize, İngiliz Virgin Adaları, Cook 
Adası, Dominica, Cebelitarık, Grenada, 
Guernseyand Sark/Alderney, Isle of Man, 
Jersey, Montserra, Hollanda Antilleri, Niue, 
Panama, Samua, Seyşel Cumhuriyeti, St. Lucia, 
The Federation of St. Chiristpher Nevis, St. 
Vincent and the Grenadines, Turks& Caicos, 
ABD Virgin Adaları, Vanuatu Cumhuriyeti, 
Nauru Cumhuriyeti, Tonga, Barbados, Maldiv 
Cumhuriyeti 

İşbirliğine Gitmeyenler Andora, Liberya, Lihteştayn, Marshal Adaları 
Cumhuriyeti, Monako 

 

Kaynak: Öz, 2005:98-99 
 

 Söz konusu listede, ismi geçen 35 ülkeye ilk aşamada herhangi bir yaptırıma 

başvurulmayacağı, vergi cenneti olma özelliklerinin ortadan kaldırılması için ikili ve 

çok taraflı anlaşmalara gidileceği belirtilmiştir. Ancak, işbirliğini ve zararlı 

özelliklerini kaldırmayı reddeden olursa, bu ülkeler OECD üyesi ülkeler ve zararlı 

vergi uygulamalarına karşı olan OECD’ye üye olmayan devletler tarafından 

yaptırıma maruz kalacaklardır. Söz konusu yaptırımlar; işbirliği yapmayan vergi 

cennetleri ve onların zararlı uygulamalarına karşı kapsamlı denetim yapılması, 

işbirliği yapmayan vergi cennetlerinde ikamet edenlerin belirli ödemelerinde stopaj 

vergisi alınması, işbirliği yapmayan vergi cennetlerinin belirli işlemleri üzerine vergi 

konulması, vergi cennetleri ve zararlı vergi uygulamalarından yarar sağlayan ülkelere 

sağlanan indirim, istisna ve kredilere izin verilmemesidir. Taahhütlerin yerine 

getirilmemesi durumunda söz konusu ülkeler de işbirliğine yanaşmayan ülkeler 

arasında değerlendirilecektir (OECD, 2000:25). 

2000 raporu ile hazırlanan bir diğer liste de tercihli vergi rejimlerine 

ilişkindir. OECD 2000 yılında üye ülkelerde uygulanmakta olan tercihli vergi 
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rejimlerinden 47 tanesinin potansiyel olarak zararlı olduğunu belirterek, bunları bir 

liste halinde yayımlamıştır. Bu listede yedi tercihli vergi rejimi türü ile Hollanda başı 

çekmekte olup, en az tercihli vergi rejimi uygulaması olan ülkeler ise, Norveç, Kore, 

İsveç, İspanya, Finlandiya ve ABD’dir. Türkiye iki tercihli vergi rejimiyle listede yer 

almıştır. Bunlardan İstanbul kıyı bankacılığı kaldırılmış, serbest bölgeler ise yapılan 

düzenlemeler sonucu zararlı listesinden çıkarılmıştır. 2000 yılındaki OECD 

raporunda zararlı bulunan tercihli vergi rejimleri ile bunların 2006 yılı ilerleme 

raporuna göre son durumları aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Batun, 2009:90). 

Tablo 9. 2000 Yılı Potansiyel Olarak Zararlı Bulunan Uygulamalar ve Son 
Durum 

Sıra 
No 

Ülke 2000 Yılında Potansiyel Olarak Zararlı 
Bulunan Uygulamalar 

Uygulamanın 
Son Durumu 

1 ABD Yabancı Ticaret Şirketleri Kaldırıldı 
2 Almanya İzleme ve Koordinasyon Merkezleri Değiştirildi 
3 Almanya Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 
4 Avustralya Off-Shore Bankacılık Hizmetleri Zararlı Değil 
5 Belçika Koordinasyon Merkezleri (Sigortacılık) Kaldırıldı 
6 Belçika Yasal Olmayan Sermaye Kuralları Değiştirildi 
7 Belçika Yabancı Ticaret Şirketleri Kuralları Kaldırıldı 
8 Belçika Dağıtım Merkezleri Değiştirildi 
9 Belçika Hizmet Merkezleri Değiştirildi 
10 Finlandiya AlandCaptive Sigortacılık Rejimi Kaldırıldı 
11 Fransa Ana Merkezler Rejimi Değiştirildi 
12 Fransa Lojistik Merkezler Değiştirildi 
13 Hollanda Uluslararası Grup Finansmanı İçin Risk 

Rezervleri 
Kaldırıldı 

14 Hollanda Grupiçi Finans Faaliyetleri Değiştirildi 
15 Hollanda Finans Şubesi Değiştirildi 
16 Hollanda Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 
17 Hollanda Maliyetlendirme Kuralları Değiştirildi 
18 Hollanda Yasal Olmayan Sermaye Kuralları Değiştirildi 
19 Hollanda Yabancı Ticaret Şirketleri Kuralları Kaldırıldı 
20 İrlanda Uluslararası Finansal Hizmetler Merkezi Kaldırıldı 
21 İrlanda Shannon Havaalanı Bölgesi Kaldırıldı 
22 İspanya Bask Bölgesi ve Navarra Koordinasyon 

Merkezleri 
Kaldırıldı 

23 İsveç Yabancı Hayat Dışı Sigorta Şirketleri Kaldırıldı 
24 İsviçre 50/50 Uygulaması Kaldırıldı 
25 İsviçre Hizmet Şirketleri Değiştirildi 
26 İtalya Trieste Finansal Hizmetler ve Sigortacılık 

Merkezi 
Kaldırıldı 

27 İtalya Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 
28 İzlanda Uluslararası Ticaret Şirketleri Kaldırıldı 
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29 Kanada Uluslararası Bankacılık Merkezleri Zararlı Değil 
30 Kanada Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 
31 Kanada Mukim Olmayanlara Ait Yatırım Şirketleri Kaldırıldı 
32 Kore Yabancı Bankaların Off-Shore Faaliyetleri Kaldırıldı 
33 Lüksemburg Reasürans Şirketleri İçin Düzenlemeler Değiştirildi 
34 Lüksemburg Finans Şubesi Değiştirildi 
35 Lüksemburg Sadece Bir Tane Çok Taraflı Fon Yöneten 

Yönetim Şirketleri (1929 Holding Şirketler) 
ZARARLI 

36 Macaristan Risk Sermayesi Şirketleri Zararlı Değil 
37 Macaristan Yurtdışında İşlem Yapan Şirketler İçin Tercihli 

Rejim 
Kaldırıldı 

38 Norveç Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 
39 Portekiz Madeira Uluslararası İş Merkezi Kaldırıldı 
40 Portekiz Madeira Uluslararası Gemicilik Kaydı Zararlı Değil 
41 Portekiz Madeira Uluslararası İş Merkezi’ndeki Yabancı 

Şubeler 
Kaldırıldı 

42 Türkiye İstanbul Off-Shore Bankacılık Rejimi Kaldırıldı 
43 Türkiye Türk Serbest Bölgeleri Zararlı Değil 
44 Yunanistan Gemicilik Büroları Zararlı Değil 
45 Yunanistan Gemicilik Rejimi Zararlı Değil 
46 Yunanistan Yabancı Şirketlere Ait Şubeler Kaldırıldı 
47 Yunanistan Çok Taraflı Fonlar/Portföy Yatırım Şirketleri Zararlı Değil 

 
Kaynak: OECD, 2006:5-6 
 

Tablodan da görüleceği üzere, OECD tarafından 2000 yılında potansiyel 

olarak zararlı kabul edilen 47 rejimin büyük bir kısmı 2006 yılına kadar ya 

kaldırılmış ya da değiştirilmiştir. Ayrıca yapılan incelemeler neticesinde bazı 

uygulamalar da zararlı görülmemiştir. Sonuç olarak da sadece Lüksemburg’ta 

uygulanmakta olan zararlı tercihli vergi rejiminin 2010 yılı sonunda yürürlükten 

kaldırılması öngörülmüştür (Batun, 2009:91-92). 

2.6.2.1.3. 2001, 2004 ve 2006 Yılları OECD İlerleme Raporu 

 
2000 yılı raporunun ardından 2001, 2004 ve 2006 yıllarında ilerleme raporları 

yayınlanarak, genel bir durum değerlendirmesi yapılmış ve kaydedilen ilerlemeler 

ele alınmıştır. 47 tercihli vergi rejimi uygulaması sayısının bire düştüğü 2006 

raporunda belirtilerek şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda önemli 

mesafelerin kat edildiği vurgulanmıştır (Oktayer, 2007:87). 
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14 Kasım 2001 tarihinde yayınlanan ilerleme raporu, 2000 yılı raporunun 

yayınlanmasından bu tarihe kadarki gelişmeleri kapsamaktadır. Bu gelişmeler 

arasında, işbirliği yapmayan ülkeler listesinde olup sonradan işbirliği için taahhütte 

bulunan ülkelere yaptırım uygulanmamasına karar verilmesi, bulunulan taahhütlerin 

uygulama planlarının süresinin uzatılması yer almaktadır (OECD, 2001:4). 

2004 yılı ilerleme raporu, 2001 yılı raporundan bu tarihe kadar yaşanan 

gelişmeleri içermektedir. OECD üyesi olmayıp fakat etkin bilgi değişimi ve 

saydamlık konularında işbirliği yapılan ülke sayısı artmıştır (OECD, 2004:2). 

2006 yılı ilerleme raporu, üye ülkelerin içinde bulunduklarını gösterir bir 

rapordur. Raporda, Belçika ve İsviçre’nin potansiyel zararlı rejim özelliklerini 

ortadan kaldırdığı fakat Lüksemburg’un yaptığı çalışmalar yeterli görülmeyip, zararlı 

rejim özelliği taşıdığı belirtilmiştir. Ayrıca raporun sonunda, gelinen bu noktanın iyi 

bir başarı olduğu ve bu alandaki çalışmaların sürdürüleceği de ifade edilmektedir 

(OECD, 2006:2-4). Görüldüğü gibi 2000 yılında 47 ülkede görülen zarar verici 

uygulamalar, bugün sadece tek ülkede kalmıştır. 

2.6.2.2. Avrupa Birliği’nin Yürütmüş Olduğu Çalışmalar 

 
AB, 27 üye ülkeden oluşan ve büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi 

ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, AB Anlaşması olarak da bilinen 

Maastricht Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. AB tüm 

üye ülkeleri bağlayan standart kanunlar aracılığıyla, insan, eşya, sermaye dolanımı 

özgürlüklerini kapsayan ortak bir pazar geliştirmiştir (www.europa.eu, 20.01.2012). 

Vergi rekabeti kapsamında yürütülen çalışmaların bir kısmı da AB tarafından 

yapılmıştır. AB’nin söz konusu çalışmaları OECD’nin gerçekleştirmiş olduğu 

çalışmalardan farklılık arz etmektedir. OECD yürüttüğü çalışmalarda “vergi 

cennetleri”, “tercihli vergi rejimleri”, “bilgi değişimi ve saydamlık” gibi konulara 

ağırlık verirken, AB ise, “vergi uyumlaştırması” ve “vergi idarelerinin 
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koordinasyonu” kapsamında çalışmalarını yürütmüştür. Sonuçta her iki çalışma da 

zararlı vergi rekabetine yönelik çalışmaları içermektedir (Oktayer, 2007:87). 

AB’de vergi rekabetine yönelik ortak pazar hedefi doğrultusunda 1992 

yılında “Ruding Raporu” hazırlanmıştır. Bu rapor ile birliğe üye ülkelerdeki 

kurumlar vergisindeki farklılıkların genel olarak birlik piyasalarının işleyişi üzerinde 

bozucu etkilerinin olup olmadığı, varsa da bunların nasıl giderileceği ve ne gibi 

çözümler üretilebileceğine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Ayrıca raporda, 

yatırımların sınır ötesi akışkanlığında bozulmalara yol açan düzenlemelerin ortadan 

kaldırılması, kurumlar vergisi matrahlarının uyumlaştırılması, ortak bir kurumlar 

vergisi rejiminin ortaya konulabilmesi ve topluluk bünyesinde kurumlar vergisi 

oranının en az %30 olması gibi birtakım önlemler de öngörülmüştür (Öğüt, 

2003:220). 

Bu rapordan sonra 1997 yılında AB’de zararlı vergi rekabetinin önlenmesi 

için “Vergi Paketi” isimli çalışma ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, zararlı vergi 

rekabetinin kaldırılmasına yönelik kurumlar vergisi temel kurallarının oluşturulması, 

tasarrufların vergilendirilmesinde ya kaynak ülke tarafından stopaj yoluyla vergi 

alınması ya da yatırımcının mukimi bulunduğu ülkeye, elde edilen faiz gelirlerine 

ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmıştır (Batun, 2008:87). 

Vergi rekabetinin olası etkilerinin engellenmesi konusunda en önemli ve 

kapsamlı bir diğer çalışma 1997 yılında kabul edilen “Code of Conduct”, diğer 

adıyla “Primarolo Komitesi Raporu”dur.  Bu bağlamda birlik bünyesinde zararlı 

olabilecek uygulamaların tespitine ilişkin incelemeler yapan komite, birlik 

bünyesinde 66 adet sorunlu vergi düzenlemesi bulunduğunu açıklamıştır. Ayrıca 

rapor ülkelere bu sorunları kaldırmaya ve bu türden düzenlemelere gitmemeleri 

konusunda da yükümlülük getirmiştir (Saraç, 2006:211). 

Vergi rekabeti konusunda yapılan tüm bu düzenlemelerin AB içinde 

tartışmalara neden olduğu belirtilmektedir. Çünkü AB açısından özellikle dolaysız 

vergilere yönelik vergi rekabetinin önlenmesi konusunda sergilenen yetersiz tavırlar, 
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AB’nin vergi oran ve matrahına ilişkin asgari standartların oluşturulması konusunda 

ulusal devletlerin yetkilerini almaması, vergi rekabeti olgusunun uzun dönem 

gündemde kalmasına neden olacaktır (Engin, 2002:193). Yine genişleme sürecini 

devam ettiren birliğin, yeni üyelerin de katılımıyla bu tartışmaların süreceği açıktır 

(Öğüt, 2003:228). 

2.6.2.3. Birleşmiş Milletler Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

 
BM örgütü, milletler arasındaki barış ve güvenliği sağlamak, ilişkileri 

geliştirmek, ekonomik, sosyal, kültürel ve insani nitelikteki sorunları 

çözümleyebilmek, insan hak ve hürriyetlerine saygının geliştirilip teşvik edilmesi 

konusunda işbirliğini sağlamak ve tüm bu amaçlarda merkezi bir görev görmek 

istemiyle oluşturulmuş bir organizasyondur (www.un.org.tr, 25.09.2011). 

Vergi rekabeti konusunda BM 1999 yılında düzenlediği “Bilgi Değişimi” 

başlıklı toplantısında OECD’nin zarar verici vergi rekabeti çalışmalarına destek 

vermek amacıyla, vergi konularında uluslararası işbirliğini sağlamakla yükümlü bir 

uzmanlar grubu oluşturulmuş ve söz konusu toplantıda OECD’nin 1998 raporu ele 

alınmıştır. Toplantı sonucunda OECD’ye destek amacıyla özellikle OECD üyesi 

olmayan ülkeler ile işbirliği yapılması hedef olarak belirlenmiştir (Hoşyumruk, 

2003:121). 

2.6.2.4. Finansal Eylem ve Görev Grubu Tarafından Yürütülen 

Çalışmalar 

 
FAFT, 1989’da Paris’te G-8’ler (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, 

Rusya, İngiltere, ABD) tarafından OECD bünyesinde kurulmuştur. Temel misyonu, 

tüm ülkelerde kara paranın tespitine ve aklanmasının önlenmesine yönelik yasal ve 

düzenleyici reformların yapılması konusunda çalışmalar yapmaktır. FAFT aynı 

zamanda vergi cenneti ülkelerin kara para aklama merkezleri olarak da kullanıldığını 

tespit etmiş ve bu konuda çalışmalarını yürütmüştür. Ekim 2002 tarihinde belirlemiş 
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olduğu kıstaslar çerçevesinde kara para ile mücadele işbirliği yapmayan 19 ülkeyi 

kara listeye almıştır. Bu ülkeler arasında birçok vergi cenneti ve tercihli vergi rejimi 

uygulayan ülkelerin olduğunu saptamıştır (Bilici, 2004:610). 

FATF, vergi cenneti ülkelerin aynı zamanda kara para aklama merkezleri 

olması bakımından OECD çalışmalarına destek vermektedir. Bu konuda da 

OECD’nin hazırlamış olduğu liste haricinde bir liste hazırlayarak para aklamayla 

mücadelede işbirliği yapmayan 19 ülkeyi kendi belirlediği kıstaslar doğrultusunda 

listeye almıştır. Bu ülkelerden sekiz tanesi (Cook Adası, Dominik, Grenada, 

Grenadines, Marşal Adası, Nauru, Niyu, Nevis) aynı zamanda vergi cenneti ülke, bir 

tanesi de (Macaristan) tercihli vergi rejimi uygulayan ülkedir. Sonuçta OECD ve 

FATF grubunun hazırlamış oldukları listeler birbiri ile örtüşmese de aynı amaca 

hizmet etmektedir (Hoşyumruk, 2003:129-130). 

2.6.2.5. Bilgi Değişimi Saydamlık Küresel Forumu 

 
Vergi cennetleri gibi zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla, ülkelerin mevcut 

gelirlerinde önemli kayıplar yaşanmasıyla birlikte, OECD bünyesinde bir dizi 

çalışmalar yürütülmüştür. Yürütülen bu çalışmaların bazıları önceki bölümlerde 

belirtildi. Yapılan çalışmalardan bir diğeri de vergi konularında saydamlığın ve bilgi 

alışverişinin sağlanması konusundadır. Bu kapsamda da OECD bünyesinde, 

“Vergisel Bilgi Değişimi ve Saydamlık Küresel Forumu” oluşturulmuştur.  

Bilgi değişimi, ülkelerin kendi vergi tabanlarında egemenliklerini 

sürdürmelerinin ve vergi haklarının vergi anlaşmasına taraf devletler arasında doğru 

bir şekilde tahsis edilmesinin etkili yollarından birisidir. Bilgi değişimi yoluyla 

ülkeler kendi vergileme hakkı olan kazançların doğru bir şekilde hesaplanması ve 

ödenmesini sağlayacaktır (Balcı, 2010:35). 

Bilgi değişiminin sağlanmasındaki temel prensipler şöyle belirtilmektedir 

(Beylik, 2010:119-120): 
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• Talep üzerine bilgi değişimi sistemlerinin mevcut olması, 

• Suç niteliği taşıyan veya taşımayan vergisel konuların her ikisinde de bilgi 

değişiminin sağlanması, 

• Ulusal vergi çıkarı şartı veya karşılıklı suç sayılması prensiplerinden 

kaynaklanan bilgi değişiminde sınırlamaların bulunmaması, 

• Değişimde bulunulan bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına ilişkin katı kurallar, 

• Özellikle banka, sahiplik, kimlik ve hesap bilgileri gibi güvenilir bilgilere 

ulaşılabilirlik ve talep halinde bu bilgilerin sağlanmasıdır. 

 

Küresel bir ortamda her ülkenin kendi vergi sistemini tasarlaması ve 

vergilemedeki egemenliğini sürdürmesi, diğer ülkelerle işbirliğine ve onların vergi 

politikasını tercihlerini uygulamak için gerekli bilgi paylaşımına bağlıdır (Ulusoy ve 

Karakurt, 2009:90). 

Etkin bilgi değişiminin olmadığı ortamlarda yatırımcılar yalnızca vergiden 

kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda yasal olmayan vergi kaçırma, kara para gibi 

faaliyetlere de yönelebilirler. Böylelikle de ülkelerin birbirleriyle bilgi değişim 

mekanizmasını kullanmamaları, bilgi değişiminde bulunmayı engelleyen yasal 

düzenlemelerin olması, istenildiğinde gerekli bilgilerin verilmemesi bu ülkelerin 

zararlı vergi rekabeti içerisinde yer almış olduğunun yüksek ihtimalidir (Cangir, 

2000:112). 

Bilgi değişiminin öneminin vurgulanmasıyla, OECD vergi cennetleri 

listesinde yer alan ülkelerin birçoğu verdikleri taahhütlere uygun olarak üye ülkelerin 

talepte bulunmaları halinde bilgi değişimi anlaşmaları imzalayabileceklerini 

belirtmişlerdir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti ile Jersey hükümeti arasında 

vergi konularında bilgi değişimi anlaşması ilk olarak 24 Kasım 2010 tarihinde 

Londra’da imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama aşağıdaki gibidir: 

“İmzalanan bu Anlaşma cezai ve hukuki vergi konularında iki ülke 
arasında tam bir bilgi değişimini öngörmekte ve böylece vergi kayıp ve 
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kaçağının önlenmesi ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele konusunda 
önemli bir adım atılmış olmaktadır. Anlaşma iki ülke Parlamentosu tarafından 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Jersey ile imzalanan bu 
Anlaşma’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, her çeşit ve tanımdaki vergiler ile 
ilgili olarak inceleme elemanlarımızca ihtiyaç duyulabilecek bilgiler Jersey 
yetkili makamlarından talep edilebilecek ve yine Jersey tarafından ihtiyaç 
duyulabilecek bilgiler de ülkemiz tarafından karşılanabilecektir. Anlaşma 
ayrıca, tarafların yetkili temsilcilerinin vergi incelemesi amacıyla gerektiğinde 
ve ilgili maddede belirtilen şartlarla bir diğerinin ülke toprağında inceleme 
yapabilmesine, ilgili kişilerle görüşebilmesine veya yapılmakta olan bir vergi 
incelemesine katılabilmesine de imkan sağlamaktadır. Diğer taraftan, vergi 
cenneti olarak addedilen diğer benzeri ülkelerle de “Vergi Konularında Bilgi 
Değişimi Anlaşması” akdetmek amacıyla müzakereler 
sürdürülmektedir”(www.gib.gov.tr, 12.01.2011). 

 
 
Bu anlaşmayı takiben Türkiye ile Guernsey Hükümeti arasında da vergi 

konularında bilgi değişim anlaşması 13 Mart 2012 tarihinde imzalanmıştır. 

İmzalanan bu anlaşma ile iki ülke arasında tam bir bilgi değişimi öngörülmekte ve 

böylece vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda önemli bir adım atılmış 

olmaktadır (www.gib.gov.tr, 26.03.2012). 

Görüldüğü gibi Türkiye özellikle vergi cenneti olarak kabul edilen ülkelerle 

bu anlaşmayı yapmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve gerekli çalışmalara 

başlanılmıştır. Bu kapsamda Maliye Bakanlığının Bahama Adaları, Birleşik Krallık 

Virjin Adaları, Cayman Adaları, Jersey, Bermuda ve Man Adası ile anlaşmalar 

yapmak üzere görüşmeleri yapılmaktadır (Beylik, 2010:125). Ancak Türkiye’nin ilk 

bilgi değişimi anlaşmasını 2010 yılında gerçekleştirmesi yapılması gereken 

düzenlemeler için geç kaldığını göstermektedir. 

Söz konusu yapılan anlaşmalardan kaynaklanan hakların kullanılarak diğer 

ülkelerle bağlantılı konularda bilgi isteme ve ortak vergi incelemeleri yapılmalıdır. 

Ortak vergi incelemelerinin de yapılabilmesi için yeterli sayı ve kalifiyede inceleme 

yetkilisi olmalıdır (Işık, 2010:57). 

Vergi rekabetinin zararlı etkilerinin önlenebilmesinde OECD tarafından 

başlatılmış olan uluslararası vergisel konularda bilgi değişimi ve saydamlık çalışması 



86 
 

önemli bir adımdır. İleride ülkelerin vergi idarelerinin bilgi değişimine başvurma 

gereksinimlerinin her zamankinden daha fazla olacağı açıktır. Vergi idarelerinin 

ulusal sınırları aşan işlemler hakkında bilgi sahibi olması ve bu tür faaliyetlere 

yönelik önlemlerini alabilmesi için birbirleriyle karşılıklı işbirliği ve bu yolla 

yardımlaşmalarda bulunmalıdırlar. Çünkü bilgi değişimi ancak karşılıklı olarak iyi 

bir şekilde uygulanabilirse, ortaya çıkacak sonuçlar ülkelerin lehine olacaktır. 

Ulusal mevzuatların ortak kurul ve kurumlara oturtulması gibi, vergi 

idarelerinin ellerindeki bilgilerin de ortak bir veri merkezinde toplanmasının 

gelecekte beklenir bir olgu olması muhtemeldir (Soydan, 2000:54). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

VERGİ REKABETİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

3.1. Türkiye’de 1980 Sonrası Finansal Serbestleşme Süreci 
 

1980 ve sonrası ticaret ve finansal alandaki serbestleşmeyle birlikte vergi 

rekabeti Türkiye’nin gündemine girmiş ve daha sonra ülke ekonomisini ve vergi 

sistemini şekillendiren unsurlardan biri haline gelmiştir. 

Vergi rekabeti olgusunun Türkiye açısından değerlendirildiği bu bölümde 

vergileme alanında Türkiye’de yaşanan gelişmelere yer verilmeden önce, Türkiye’de 

1980 sonrası finansal dönüşüm ve yabancı sermaye hareketlerinin gelişimi konusu 

üzerinde durmak yararlı olacaktır. Çünkü 1980’lerden sonra, Türkiye’de meydana 

gelen tüm önemli ekonomik gelişmelerde sermaye hareketleri önemli bir yer 

tutmaktadır. 

1980’li yıllardan sonra Türkiye tamamen dışa açık bir ekonomik sürece 

girmiştir. Ancak 1970’li yılların sonunda, uygulamış olduğu dışa kapalı ithal ikameci 

politikalarla yüksek oranda borç ödeme güçlüğü ve döviz sıkıntısıyla karşı karşıya 

kalmıştır. Uygulanan ithal ikame politikaları sonucunda,  ithalat beklenenden fazla 

artış göstermiş ve ülke döviz darboğazıyla, yüksek enflasyon ve kısa vadede borç 

yüküyle karşılaşmıştır. Bu durumdan kurtulabilmek için ülke yönetimi, 24 Ocak 

1980 ekonomik istikrar tedbirleri ile dışa açılma ve ekonomik serbestleşme sürecini 

başlatmış, dış ticaret ve sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamaların çoğu 

kaldırılmıştır (Yıldız, 2005:174). 

1980 yapısal reform programıyla birlikte kalkınma stratejisi; bu içe dönük, 

katı kurallara bağlı ve doğrudan parasal kontrollerin hâkim olduğu sistemden, dışa 
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dönük ve piyasa odaklı yaklaşımın hâkim olduğu açık bir ekonomik sisteme 

geçmiştir. Böylece 1980’lerin başlarında Türkiye’de bir seri ekonomik, yasal ve 

kurumsal reformlar başlatılmıştır (TCMB, 2002:11). 

Türkiye 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararları ile dışa açık ekonomik 

büyüme sürecine girmesiyle dış ticaret hacmindeki artışlar, sermaye hareketlerinde 

de kendisini göstermiştir. 1990’lı yıllardan sonra 1991 yılında yaşanan Körfez Krizi, 

1994 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, 1998 yılında Asya ve Rusya krizleri 

ve 2001 yıllarındaki Kasım ve Şubat krizlerinin etkisiyle de büyük sermaye çıkışları 

olmuştur. Bu durum, 1980-2010 yılları arası Türkiye’ye yönelik net sermaye 

hareketleri tablosundan da görülebilmektedir. 
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Tablo 10. 1980- 2010 Arası Türkiye’ye Yönelik Net Sermaye Hareketleri 
(Milyon Dolar) 

Yıllar Doğrudan 
Yatırımlar 

Portföy 
Yatırımları 

Uzun Vadeli 
Sermaye 

Hareketleri 

Kısa Vadeli 
Sermaye 

Hareketleri 

Toplam 
Sermaye 

Hareketleri 
1980 18 0 656 -2 672 
1981 95 0 683 121 899 
1982 55 0 127 98 280 
1983 46 0 39 798 883 
1984 113 0 1614 -652 1075 
1985 99 0 163 1479 1741 
1986 125 146 1041 812 2124 
1987 106 282 1453 50 1891 
1988 354 1178 -209 -2281 -958 
1989 663 1386 -685 -584 780 
1990 700 547 -210 3000 4037 
1991 783 623 -783 -3020 -2397 
1992 779 2411 -938 1396 3648 
1993 622 3917 1370 2994 8903 
1994 559 1158 -784 -5190 -4257 
1995 772 237 -79 3635 4565 
1996 612 570 1636 2665 5483 
1997 554 1634 4788 -7 6969 
1998 573 -6711 3985 1313 -840 
1999 138 3429 344 918 4829 
2000 112 1022 4276 4174 9584 
2001 2855 -4515 -1131 -11766 -14557 
2002 958 -593 2105 -1279 1191 
2003 1252 2465 -808 4283 7192 
2004 2005 8023 6165 1537 17730 
2005 8967 13437 13307 7791 43502 
2006 19065 7373 26810 -10557 42691 
2007 19924 717 32033 -4156 48518 
2008 16955 -5014 36376 -9831 38485 
2009 6858 227 -8992 6684 4777 
2010 7620 16093 24955 13597 62265 

 
Kaynak: www.tcmb.gov.tr, 12.11.2011 

 
Tablodan da görüldüğü gibi, 1980-1988 yılları arasında sermaye hareketleri 

düşük miktarlarda seyretmiştir. 24 Ocak kararları ile birlikte ortaya çıkan 

makroekonomik gelişmelerin katkısı ve yeni finansal sistemin oluşmasıyla sermaye 

girişi hız kazanmıştır. Bu girişlerin kaynağı ise, kısa ve uzun vadeli sermaye 

hareketleridir. Bu dönemde doğrudan yatırımlar yok denecek kadar az olmuştur.  
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1989 yılına kadar ekonomide yaşanan durgunluğun ardından, 1989 yılında 

yürürlüğe konulan “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar” 

ile birlikte sermaye hareketlerindeki artış daha çok portföy yatırımları ve kısa vadeli 

yabancı yatırımlar şeklinde olmuştur (Kar ve Kara, 2003:23). 

Yabancı doğrudan yatırım artışını sağlamak için “1954 Tarihli Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanunu” yerine 2003 yılında “4875 Sayılı Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanunu” çıkarılmıştır. Bunun yanında doğrudan yabancı yatırımları 

desteklemek amacıyla 2004 yılı başında 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın 

Teşviki ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile doğrudan 

yatırım teşviklerine birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Bu kanun kapsamında; gelir 

vergisi stopajı teşviki, bedelsiz yatırım yeri tesisi, enerji desteği, sigorta primi işveren 

paylarında teşvik gibi destekler de getirilmiştir (Özer, 2009:130). 

Türkiye ekonomisinde 2001 krizinden sonra görülen olumlu gelişmeler, yerli 

ve yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’yi daha cazip hale getirmiştir. Finans 

alanında ve sanayinin bazı kollarında satın almalar artmış ve özelleştirmenin de 

etkisiyle doğrudan yabancı sermaye girişleri olmuştur. Ancak, Türkiye’nin içinde 

bulunduğu coğrafi konumu itibariyle İran ve Irak’ta yaşanan siyasi gerginlikler ve 

terör sorunu, 2007 yılı sonlarına kadar süren bu pozitif etkinin bu dönemden itibaren 

yerini daha ölçülü davranmayı gerektiren bir ortama bırakmasına sebep olmuştur 

(Oktayer ve diğerleri, 2008:90).  

3.1.1. Türkiye’ye Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım Girişleri 

 
Günümüzde bütün ülkeler, ülke içerisindeki mevcut yerli yatırımları 

artırmaya yönelik uğraşlar verirken, aynı zamanda kendilerine yönelme potansiyeli 

olan yabancı yatırımları çekme yarışı içerisindedirler. Bu yarış, ülkelerin yatırım 

ortamlarını birçok açıdan daha cazip hale getirme çabaları şeklinde devam etmekle 

beraber, özellikle uluslararası doğrudan yabancı sermayenin ülke içerisine 

çekilmesine yöneliktir. Bu tür yatırımlar, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin 

hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınması yani 
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portföy yatırımları şeklinde ortaya çıkabilirken, yine bir ülkeye fabrika, arazi, üretim 

tesisi şeklinde fiziki değerleri içeren yabancı yatırımın gelmesi şeklinde de 

gerçekleşebilmektedir (Oktayer ve diğerleri, 2008:51). Ülkeler her geçen gün 

ekonominin kalkanı olarak görülen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

çekebilmek için birtakım uğraşlar vermektedirler. 

Dünyada önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan yatırım yeri 

endekslerindeki Türkiye’nin konumuna ilişkin şu bilgiler yer almaktadır (Hazine 

Müsteşarlığı, 2009:77-78): 

• BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından yayımlanan Dünya Yatırım 

Raporu’nda Türkiye, 2007 yılındaki yaklaşık 22 milyar dolar tutarında 

uluslararası doğrudan sermaye girişi ile dünya genelinde 23’üncü; GOÜ 

arasında ise 9’uncu sırada yer almıştır. Yine aynı raporda yer alan “Dünya 

Yatırım Beklentileri” çalışmasında Türkiye, 2008-2010 döneminde yatırımcı 

tercihleri açısından 15’inci cazip ülke olarak gösterilmiştir. 

• Forbes tarafından Mart 2009’da yayımlanan İş Yapmak için En İyi Ülkeler 

Endeksi’nde Türkiye, bir önceki yılki konumunu koruyarak 127 ülke arasında 

41’inci olmuştur. 

• Heritage Vakfı ve The Wall Street Journal tarafından yıllık olarak yayınlanan, 

ekonomik bağımsızlığı 183 ülkede, 10 alt kategori çerçevesinde ölçmeyi 

amaçlayan Ekonomik Bağımsızlık 2009 Endeksi’nde Türkiye, bir önceki yıla 

göre 1.6 puan daha fazla alarak 100 üzerinden 61.6 bağımsızlık derecesine 

ulaşmış ve 183 ülke arasında 75’inci sırada yer almıştır. 

• 57 ülkenin rekabet gücünü 329 kıstas bazında değerlendiren Uluslararası 

Yönetim Gelişim Enstitüsü Dünya Rekabet Gücü Yıllığı 2009’da Türkiye 

47’nci sırada yer almıştır. 

 

Bu değerlendirmeler ışığında, Türkiye’ye yönelik son dönem uluslararası 

doğrudan yatırım girişleri seyrini aşağıdaki şekilde görmek mümkündür. 
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Şekil 4. Türkiye’ye Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri 

 
 
Kaynak: www.yased.org.tr, 15.11.2011 
 

Uluslararası doğrudan yabancı yatırım girişlerinde, küresel krizin etkilerinin 

yansıdığı 2009 yılına göre 2010 yılında sınırlı bir iyileşme görülmüş ve bu olumlu 

seyir 2011 yılının ilk seyirlerine de yansımıştır. 2011 yılının ilk dokuz ayı itibariyle 

uluslararası doğrudan yatırım girişleri 10,9 milyar dolar olmuştur. Bu rakam geçen 

yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %99 oranında bir artışın olduğu söylenir. 

2011 yılının ilk dokuz ayı itibariyle Türkiye’ye 10,9 milyar dolarlık uluslararası 

doğrudan yatırım girişinin 9,3 milyar dolarını net doğrudan yabancı sermaye 

girişleri, 1,5 milyar dolarlık kısmını da yurtdışında yerleşik kişilerin gayrimenkul 

alımları oluşturmuştur (www.yased.org.tr, 15.11.2011). 

3.1.2. Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Sermaye Çekme Açısından 

Sahip Olduğu Avantajlar ve Dezavantajlar 

 
Türkiye; Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’yı birbirine bağlayan, coğrafi 

konumuyla yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunan bir ülke konumundadır. 

Söz konusu fırsatlar sadece dinamik iç piyasalarda değil, bölge genelinde de 

mevcuttur. Türkiye; sahip olduğu büyük ve büyüyen bir iç piyasası, olgun ve 
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dinamik özel sektörün varlığı, bölgede sahip olunan öncü rol, serbest ve güvenli 

yatırım ortamı, kalifiye ve düşük maliyetli işgücü, AB ülkeleri ile Gümrük Birliği 

üyeliği, gelişmiş altyapı, kurumsal ekonomi ve rekabetçi vergi politikaları gibi ilgi 

çekici unsurlarıyla yabancı yatırımlara açık bir ülke olmuştur (www.yased.org.tr, 

15.11.2011). 

Yaklaşık 74 milyon nüfusu ve artan alım gücü ile yabancı yatırımcılar için 

büyük ve hareketli bir pazara sahip, dinamik ve birçok OECD ülkesi ile 

karşılaştırıldığında büyüme potansiyeli yüksek olan bir ülke konumundadır. 

Haberleşme ve diğer altyapı hizmetleriyle yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek düzeydedir. 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği anlaşması imzalamış ve 

1999’daki Helsinki Zirvesi sonucu AB’ye tam üyelik konusunda ilerleme 

kaydedilmiştir (DPT, 2000:12).  

Türkiye bu avantajların yanında birtakım sorunlara da sahiptir. Yabancı 

yatırım hedefine ulaşılamamasının temelinde ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlığın varlığı yer almaktadır. Yine yabancı yatırımcıların uygulamada 

karşılaştıkları ve günden güne artan bürokratik işlemler de bu sorunlardan birini 

oluşturmaktadır. Bunların dışında, kayıt dışı ekonominin varlığı ve rekabet 

koşullarını bozması, siyasi istikrarsızlıklar, hukuk sistemindeki yetersizlikler, 

doğrudan yatırım mevzuatı dışındaki mevzuatlarda eksiklikler ve sık yapılan 

değişiklikler, yüksek enerji maliyetleri, fikri mülkiyet haklarının, rekabetin ve 

tüketicinin uluslararası standartta korunamaması olarak belirtilmektedir (Yereli, 

2005:25). 

Doğrudan yabancı sermaye girişleri özellikle Türkiye gibi GOÜ’ler açısından 

önemli sermaye kaynağını oluşturmaktadır. Çünkü bu yatırımlar ekonomik 

büyümeyi, ihracatı, istihdamı olumlu yönde etkilemesinin yanında, teknik bilgi, 

üretim, yönetim ve pazarlama bilgisinin ülkeye transferini gerçekleştirir. Türkiye’nin 

küresel düzeyde rekabet edebilen bir ekonomiye dönüşümü için doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları önem arz etmektedir. 
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Türkiye ekonomisinde yeterli tasarruf fazlası yaratılamadığından doğrudan 

yabancı yatırımlar büyük önem taşımaktadır. Ancak yabancı sermaye gideceği ülkeyi 

belirlerken bazı unsurları göz önünde bulundurmaktadır. Firmalar, yatırım 

yapacakları alanları belirlerken, ekonomik ve pazar koşullarını, sektörel ve siyasal 

faktörleri, yasal düzenlemeleri dikkate almaktadırlar. Bunların dışında vergi 

sisteminin yatırım ortamını cazip kılacak şekilde oluşturulması ve özellikle de 

istihdam, karlılığı etkileyecek kurumlar ve kar transferi vergileri ile dış ticaret 

üzerinden alınan vergilerdeki farklılıklar yatırım kararlarını etkileyebilmektedir 

(Oktayer ve diğerleri, 2008:112).  

3.2. Türkiye’de Yatırımlara Sağlanan Vergisel Teşvikler ve Etkinliği 
 

Üretimi ve istihdamı arttırıcı, ekonomik büyümeyi sağlayıcı ve ekonomik 

sorunları giderici gibi etkileri bulunan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

kendisine çekmek isteyen ülkemiz, başta vergisel teşvikler olmak üzere birtakım 

teşvik tedbirleri uygulamaktadır. Sermayenin ülke ekonomisine kazandırılmasında 

sağlanan vergisel teşvik ve avantajlar da ülkeler arası vergi rekabetine neden 

olmaktadır. Böylelikle de vergi rekabeti, ülkelerin doğrudan yabancı sermaye ve 

büyüme performanslarını etkileyebilmektedir. 

Yatırım teşviklerinin etkisinin mutlak olarak ölçülmesi zor olmakla beraber 

literatürdeki kimi çalışmalarda özellikle vergisel teşviklerin yatırımlar üzerindeki 

etkileri ağırlıklı olarak tartışılmıştır. Yapılan çalışmalara göre de, vergisel teşviklerin 

yatırımlar üzerindeki etkisinin genellikle sınırlı düzeyde kaldığı belirtilmektedir. 

Bunun nedeni de, vergisel teşviklerle sağlanan avantajların genellikle diğer 

faktörlerdeki eksiklikleri (pazarın konumu, üretim maliyetleri) giderecek kadar 

yüksek miktarlara ulaşmamasıdır. Yatırımcılar ile yapılan bir anket çalışmasında şu 

ifade yer almaktadır: “Vergi teşvikleri tatlı gibidir ve olması iyidir; ancak ortada 

yemek yoksa pek faydası olmaz” (Morisset ve Pirnia, 2002:275). İfadeden de 

anlaşılacağı üzere, diğer şartlardaki eksikliklerin varlığında vergisel teşvikler pek de 

ön planda tutulmamaktadır. Bu nedenle de vergisel teşviklerin etkinliği sınırlı 

düzeyde kalmaktadır. 
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Vergisel faktörlerin yatırımları çekmede önemli bir etkisinin olabilmesi için, 

diğer şartların (politik, ekonomik istikrar, altyapı, taşıma masrafları) olumlu bir seyir 

izlemesi gerekmektedir (Morisset ve Pirnia, 1999:23). 

3.2.1. Yatırımlara Sağlanan Vergisel Teşvikler 

 
Her ülke kendi sınırları içerisinde ekonomisini güçlendirmek ve sürdürülebilir 

bir büyümeyi sağlayabilmek için çeşitli iktisadi, siyasi ve sosyal politikalar 

uygulamaktadırlar. Sosyal, iktisadi ve coğrafi anlamda dengeli bir mili gelir artışı 

ülkelerin amaçladığı bir unsurdur. Bunun sağlanabilmesi için de ülkedeki yatırım 

miktarının artması hedeflenir. Çünkü yatırımlar ile milli gelir artışı arasında doğru 

bir orantı vardır. Yatırımlar arttıkça milli gelir de artacaktır. Bu anlamda yatırımları 

cazip hale getirmek için bazı önlem ve teşviklerin uygulanması da kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Yatırımların özendirilmesinde kullanılan politikalardan birisi de vergi 

teşvik politikalarıdır. 

Ülkemizde uygulanan temel vergisel teşviklerin, gelir, kurumlar vergisi ve 

KDV alanlarında uygulandığını görmek mümkündür. Ayrıca sistemimizde pek çok 

özel teşvik uygulamaları da mevcuttur. Yatırımları teşvik eden bu vergisel 

düzenlemeleri; yatırım indirimi istisnası*, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik teşvikler, 

eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası, araçlar, petrol aramaları ve teşvik 

belgeli yatırımlarda katma değer vergisi istisnası, endüstri, teknoloji geliştirme, 

serbest bölge ve organize sanayi bölgelerinde uygulanan vergisel teşvikler, kredi 

teminine ilişkin işlemlerde vergi, resim, harç istisnası, yatırım ve istihdamın 

artırılmasına yönelik vergisel teşvikler, kültür yatırımları ve girişimlerine yönelik 

vergisel teşvikler, indirimli kurumlar vergisi ve küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin birleşmesinde (KOBİ) sağlanan vergisel teşvikler olarak sıralamak 

mümkündür. 

                                                            
* Türk vergi sisteminde yatırımların vergi yoluyla teşvikine ilişkin ilk düzenlemelerden biri olan 
yatırım indirimi, uygulama esasları zaman içinde değiştirilerek 1963 yılından 31.12.2005 tarihine 
kadar uygulanmıştır. 
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Görüldüğü gibi, Türkiye’nin vergi rekabetinin gerektirdiği düzenlemelerle 

vergi sistemini yapılandırması ve çıkardığı birtakım teşvik kanunlarıyla yabancı 

sermayeyi ülke içerisine çekmek istemesi aktif olarak vergi rekabeti uyguladığının 

göstergesidir. 

3.2.1.1. Yatırım İndirimi İstisnası 

 
Vergi teşviklerinden biri olan ve yatırımların teşviki amacıyla 1963 yılında 

getirilmiş olan yatırım indirimi müessesesi, yatırımları ve istihdamı artırmak için 

mükelleflerin belirli şartları yerine getirmesi durumunda devletin alacağı olan 

verginin bir kısmından vazgeçmesidir (Oktayer ve diğerleri, 2008:74). 

Türk vergi sisteminde, yatırımların vergi yoluyla teşvikine ilişkin ilk 

düzenlemelerden olan yatırım indirimi uygulama esasları sürekli değiştirilerek 1963 

yılından 31 Aralık 2005 tarihine kadar uygulanmıştır (Akyol, 2010:4). 

Yatırım indirimi vergi sistemimize ilk olarak 1963 yılında 202 sayılı Kanun 

ile girmiştir. Yatırım indirimine ilişkin ilk düzenleme olan 202 sayılı Kanun’da 

kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ticari ve zirai kazanç sahibi gelir vergisi 

mükellefleri, sermaye şirketleri ile kooperatif şirketlerin yatırım indiriminden 

faydalanabilecekleri ve yatırım indirimine öz sermayeden karşılanan veya sağlanan 

harcamaların konu olabileceği hükme bağlanmıştır (Akyol, 2010:5). 

Yatırımların teşviki amacıyla getirilmiş olan bu müessesede önemli 

değişiklikler 4842 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle yatırım 

indirimi uygulamasının daha etkin ve basit hale getirilmesi, mükellef ile vergi 

idaresinin iş ve işlemlerinin azaltılması amaçlanmış, yatırım teşvik belgesi 

uygulaması ve bölgesel ayrımlar kaldırılarak yatırım indirimi oranı tek oran hale 

getirilerek karın dağıtılmaması durumunda vergi yükü azalmıştır. Böylelikle daha 

özendirici bir yatırım indirimi müessesi oluşturulmuştur (Tekin, 2005:405). 
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Türkiye’de yaklaşık 40 yıldan fazla uygulanan ve temel vergi teşvik aracı 

olan “yatırım indirimi müessesesi” 30.3.2006 tarihli 5479 sayılı Kanun ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. Müessese kaldırılırken henüz yararlanılmamış yatırım 

indirimi hakları yönünden indirim süresi üç yılla sınırlanmış, bu sınırlama daha sonra 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Uygulama son yılının 2008 olarak 

öngörülmesi, Anayasa Mahkemesinin iptal kararını 2009 yılında vermesi ancak 

gerekçeli kararının Resmi Gazete’de 2010 yılında yayınlanması, 2009 yılına ilişkin 

olarak uygulama yapılıp yapılmayacağı konusunu sürekli gündemde tutmuştur. Daha 

sonra 6009 sayılı Kanun ile Anayasa Mahkemesi kararı paralelinde uygulamada süre 

sınırlaması kaldırılmış ve yatırım indirimi 2010 yılından itibaren yararlanılmamış 

yatırım indirimi hakları yönünden tekrar hayatiyet kazanmıştır (Akyol, 2010:9). 

Yürürlükten kaldırma yatırım teşvikinin sonu olmayıp, yeni yatırımlar bu 

defa KVK’nın 32/A maddesinde düzenlenen vergi indirimi uygulamasıyla teşvik 

edilmektedir. KVK’da yapılan bu düzenleme ile konu daha modern bir anlayışla 

yeniden ele alınmıştır (Küçük, 2010:9). 

3.2.1.2. Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler 

 
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işletme bünyesinde 

gerçekleştirilen ve yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme 

harcamaları tutarının %40’ı, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren ise %100'ü, beyanname 

ile bildirilen kurum kazancından indirilebilecektir (KVK md.10/1-a; GVK md.89/9). 

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve 

kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  

kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge 

projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya 

uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi 

işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca 

gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam 

zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl 
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yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, KVK’nın 

10’uncu maddesine göre kurum kazancının ve GVK’nın 89’uncu maddesi uyarınca 

ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, VUK’a göre 

aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet 

oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle 

ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine 

devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda VUK’a göre her yıl belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır (5746 s. Kanun md.3/1). 

Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden 

yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve 

destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı 

olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır (5746 s. Kanun 

md.3/2). Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve 

teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek 

personeli ile 26.6.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan 

personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan 

sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye 

Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır (5746 s. Kanun md.3/3). Her 

türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga 

vergisi alınmaz (5746 s. Kanun md.3/4).  

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından, üniversitelerin 

herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, 

yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora 

derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, 

teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 

potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için bir defaya 

mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar teknogirişim 

sermayesi desteği hibe olarak verilir (5746 s. Kanun md.3/5). 
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Ar-Ge, makroekonomik düzeyde daha yüksek yaşam standartları ve uzun 

dönem verimlilik artışının temel sürükleyicisi olduğundan, günümüzde birçok 

sanayileşmiş ülke Ar-Ge’nin teşviki için birçok teşvik tedbiri uygulamaktadır. Vergi 

teşvikleri uygulanırken gerçekleşmesi istenen amaçların en önemlisi de, bu 

teşviklerin firmaları yeni Ar-Ge harcaması yapmaya yönlendirebilmesidir. Ayrıca, 

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki oranı incelendiğinde Ar-Ge performansına 

ilişkin bir değerlendirmede bulunulabilmektedir. Bu oran Türkiye’de 2005 yılı için 

%0.79’dur. Diğer ülkelerde bu oran yüksek olduğundan, Türkiye’de Ar-Ge 

performansının ve Ar-Ge’ye verilen teşviklerin ve dolayısıyla öneminin ne kadar 

düşük olduğu anlaşılabilmektedir. Yatırımcılar açısından vergi matrahını azaltan 

uygulamalardan olan Ar-Ge’ye yönelik faaliyetlere yoğun bir biçimde destek 

verildiği görülmektedir. Ancak, Türkiye Ar-Ge’ye cömert vergi teşvikleri 

uygulayamamaktadır (Günaydın ve Can, 2008:28). 

3.2.1.3. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası 

 
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel okulların 

işletilmesinden elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar 

vergisinden istisnadır. İstisna, mükelleflerin 625 sayılı Kanun kapsamında işlettikleri 

okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarından elde 

ettikleri kazançlara uygulanacaktır. İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete 

geçmelerini müteakiben Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir (GVK 

md.20; KVK md.5/1-ı). 

625 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönem 

kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim 

hizmetleri KDV’den istisnadır (KDVK md.17/2-b). 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya 

kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden 

elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna 

edilmiştir (KVK md.5/1-ı). 
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Eğitim alanında faaliyette bulunmak isteyen yatırımcılar, getirilen bu vergi 

teşviklerinden yararlanarak daha kaliteli ve yeni gelişmelere imkan verecek ayrıca 

ülke ekonomisine katkıda bulunabileceklerdir. 

3.2.1.4. Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda 

Katma Değer Vergisi İstisnası 

 
Deniz, hava ve demiryolu araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması ve 

çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti ile iştigal eden mükelleflere bu amaçla yapılan 

deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları teslimleri, yüzer tesis ve araçların teslimi, 

bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler, bu araçların 

tadili, onarımı ve bakımı hizmetleri KDV’den istisnadır (KDVK md.13/1-a). 

Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj 

faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gereğince, petrol arama faaliyetlerini 

yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri KDV’den istisnadır (KDVK md.13/1-

c). Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makine ve 

teçhizat teslimleri KDV’den istisnadır (KDVK md.13/1-d). 

Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini 

kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran mükelleflere bu işlerle ilgili olarak yapılan 

mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den istisnadır (KDVK md.13/1-e). 

3.2.1.5. Endüstri Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler 

 
Yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerin tasarruflarını 

Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını 

sağlamak üzere 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir (4737 s. 

Kanun md.1). 
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Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

Kanunu’nda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir 

vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri 

tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır (5084 s. Kanun md.3,4,5,6,7). Organize 

sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin 

ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır (HK md.59/n). 

3.2.1.6. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel 

Teşvikler 

 
Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak kabul edilen 4692 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda teknoloji geliştirme bölgesi; ileri teknoloji kullanan 

ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya ileri teknoloji 

enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji ya da yazılım ürettikleri, 

geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürüne dönüştürmek için faaliyet 

gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları site ya da bu 

özellikleri bünyesinde barındıran teknopark olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda 

teknoparklar bölgesel kalkınmayı, ileri teknoloji ve yenilik için gerekli alt yapının 

oluşturulmasını sağlamak, teknoloji transferini kolaylaştırmak ve bu yolla ekonomide 

verimliliği artırmak amacıyla kurulurlar (Organ ve Organ, 2006:155). 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki 

yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31 Aralık 2013 tarihine 

kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, 

yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2013 

tarihine kadar gelir vergisinden istisnadır. Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici 

şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması 

kapsamında elde ettikleri kazançlar da 31 Aralık 2013 tarihine kadar gelir veya 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnalar, TÜBİTAK-Marmara Araştırma 

Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir 
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ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge 

personeli ücretleri bakımından da uygulanır (4691 s. Kanun Geçici md.2). 

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin 

kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece 

bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, 

internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 

hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır (KDVK Geçici md.20). 

Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 

gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır 

(HK md.59/n).  

Uluslararası ticarette rekabetin hızlanması, yerel yönetimlerin ekonomik 

kalkınmaya katılımının artması, teknolojik gelişmelerin ve teknoloji üretiminin 

hızlandırılması amaçlarıyla ülkemizde yer alan teknoparklarda yatırım yapan 

firmalar çeşitli vergisel teşviklerle desteklenmektedir. 

3.2.1.7. Serbest Bölgelerde Uygulanan Vergisel Teşvikler 

 
Küreselleşme sonucunda artan sermayenin hareketliliği yabancı sermayenin 

ülke içine çekilmesi sürecinde serbest bölgelerin önemi bir hayli artmıştır. 

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılırlar. 3218 sayılı Kanun’a göre 

kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu 

bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet 

ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden, 

istihdam edilen personele ödenen ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir 

vergisinden, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlemler 31.12.2008 

tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. Ayrıca, serbest bölgelerde 

faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançlar, AB’ye tam 

üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir 
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veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir (3218 s. Kanun Geçici md.3). Serbest 

bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen hizmetler 

KDV’den de istisnadır (KDVK md.16/1-c; KDVK 17/4-ı). 

Bu bölgelerin kurulmasında da amaç bölgesel kalkınmayı sağlamak, yabancı 

sermaye girişini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve uluslararası piyasada 

rekabet avantajı elde edebilmek olduğundan, bu bölgelerde yatırım yapan firmalar,  

birtakım vergisel teşviklerle desteklenmektedir. 

3.2.1.8. Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler 

 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, 

organize sanayi bölgelerinin; sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını 

sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim 

teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde 

yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının 

gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve 

teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için 

tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet 

üretim bölgelerini ifade etmektedir (4562 s. Kanun md.3). 

Organize sanayi bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

Kanunu’nda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir 

vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri 

tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır (5084 s.Kanun m.3,4,5,6,7). Ayrıca, organize 

sanayi bölgesi tüzel kişiliği, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 

uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Atık su 

arıtma tesisi işleten bölgelerden belediyelerce atıksu bedeli alınmaz (4562 s. Kanun 

md.21). Organize sanayi bölgeleri kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi 

işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisnadır (KDVK m.17/4-k). 
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Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak 

ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının 

tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmeler 

kurumlar vergisinden muaftır (KVK m.7/25). 

Organize sanayi bölgelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip 

eden bütçe yılından itibaren beş yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanırlar 

(EVK md. 5/f). 

Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 

gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır 

(HK md. 59/n). 

Organize sanayi bölgeleri, ülkemizin her bölgesinde faaliyet göstermektedir. 

Aynı zamanda bu bölgeler, sanayinin gelişmesi ve çevre sorunlarının önlenmesinde 

önemli bir yere sahiptir. 

3.2.1.9. Kredi Teminine İlişkin İşlemlerde Vergi, Resim ve Harç 

İstisnası 
 

Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca 

kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile 

bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga 

vergisinden istisnadır (DVK 2 sayılı tablo/23). Ayrıca, anonim, eshamlı komandit ve 

limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi 

değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 

uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile 

geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmayacaktır (HK md.123). 
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3.2.1.10. Yatırımların ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Vergisel 

Teşvikler 

 
Bölgeler arası sosyal ve ekonomik farkların giderilmesi, işsizliğin azaltılması, 

göçün önlenmesi, sosyal gelişme ve ekonomik büyümenin sağlanması, kalkınma ve 

gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla 5084 sayılı Kanun ile çeşitli teşvikler 

getirilmiştir. 

5084 sayılı Kanun ile getirilen gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi 

işveren hissesi teşviki ile enerji desteği 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmaktaydı. 

Ayrıca, Kanun kapsamına giren illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni 

yatırımlar için bu teşvikler yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl süresince 

uygulanmaya devam edilir (5084 s. Kanun md.7/h). 

Yeni istihdam sağlayan işverenlerin, bu istihdamlar nedeniyle hesaplanacak 

gelir vergisinin tamamının veya bir kısmının verecekleri muhtasar beyanname 

üzerinden tahakkuk eden gelir vergisine mahsup edilerek terkin edilmesi suretiyle 

istihdam üzerindeki yük azaltılmıştır (5084 s. Kanun md.2,3). Gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin kapsama dâhil illerdeki işyerlerinde yeni işe aldıkları işçiler 

için 506 sayılı Kanun’un 72 ve 73’üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları 

üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesinin bir kısmı veya tamamı 

Hazine tarafından karşılanmaktadır. Kanun kapsamındaki illerde en az 30 kişilik 

istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek ve tüzel kişilere Hazineye, katma bütçeli 

kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsalar bedelsiz olarak 

devredilebilmekte veya kullanma izni verilebilmektedir (5084 s. Kanun md.5). 

Kapsam dâhilindeki illerde 01.04.2005-31.12.2008 tarihleri arasında uygulanmak 

üzere, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dâhil), seracılık, 

sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10; imalat sanayi, 

madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30 işçi 

çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin %20'si Hazine tarafından 

karşılanmaktadır (5084 s. Kanun md.6). 
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3.2.1.11. Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Vergisel 

Teşvikler 
 

Kültürün sosyal yaşam içerisinde öneminin gün geçtikçe daha da artmasıyla 

beraber, toplumlar kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması için kültürel 

potansiyellerine yönelmektedirler. Nitekim Anayasanın “Tarih, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarının Korunması” başlıklı 62’nci maddesinde; devlete tarih, kültür ve tabiat 

varlıklarının ve değerlerinin korunmasının sağlanması amacıyla destekleyici ve 

teşvik edici tedbirleri alma görevi verilmiş ve bu doğrultuda 5225 sayılı Kanun ile 

kültür yatırımları ve girişimlerinin teşvik edilmesinin yasal zemini oluşturularak 

teşvik edilecek unsurların neler olacağı kanun hükmüne bağlanmıştır (Alemdar, 

2009:77). 

5225 sayılı Kanun’un amacı, bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin 

karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve 

sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim 

ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu 

değerlere ulaşım olanaklarının yaratılmasını ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür 

varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak 

değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine 

yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır (5225 s. 

Kanun md.1). Bu kanun kapsamındaki kültür yatırım ve girişimleri için uygulanacak 

teşvik unsurları; gelir vergisi stopajı indirimi, taşınmaz mal tahsisi, sigorta primi 

işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği, yabancı uzman 

personel ve sanatçı çalıştırabilme, haftasonu ve resmi tatillerde faaliyette 

bulunabilmedir (5225 s. Kanun md.5). 

Söz konusu kanun ile kültür yatırımı ve işletmelerinde bulunan kurumlar 

vergisi mükellefleri için istihdam maliyetlerinin azaltılması ve bu tür yatırımların 

devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır (Alemdar, 2009:81). 
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3.2.1.12. İndirimli Kurumlar Vergisi 

 
5520 sayılı KVK’ya 32/A maddesi olarak 5838 sayılı Kanun ile eklenen 

İndirimli Kurumlar Vergisi müessesesinin amacı, kalkınma planları ve yıllık 

programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek 

yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü 

artıracak büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları 

artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini desteklemektir (Sayan, 2009:217). 

İndirimli Kurumlar Vergisi müessesesi ile Hazine Müsteşarlığı tarafından 

teşvik belgesine bağlanan yatırımlar dolayısıyla elde edilen kazançların düşük oranda 

vergilendirilmesi öngörülmektedir. Teşvikten yararlanma olanağı, 16.07.2009 tarih 

ve 27290 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile büyük ölçekli yatırımlarla bölgesel 

yatırımlara tanınmıştır. Bu kararname ile aynı zamanda büyük ölçekli yatırımlar ile 

bölgesel kabul edilen yatırımlarda aranacak asgari yatırım tutarı ve istihdam 

büyüklükleri de belirlenmiştir (KVK md.32/A). 

İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına 

ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir. Yatırımın kısmen veya 

tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir 

tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine 

getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır (Sayan, 

2009:220). 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na 5838 sayılı Kanun ile eklenen 

Geçici 4’üncü maddeye göre; münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve 

deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar 

Kurulu tarafından belirlenen illere 31.12.2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 

kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları 

kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle 
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kurumlar vergisi oranı %75 indirimli olarak uygulanır. Bu teşvikten gelir vergisi 

mükellefleri de yararlanır (KVK Geçici md.4). 

İndirimli Kurumlar Vergisi müessesesi, bir anlamda yatırım indirimi 

istisnasının yeni bir düzenlemesi olup, bazı farklılıkları da bünyesinde 

barındırmaktadır. Söz konusu müessese bir istisna değil, bazı kazançların normalden 

daha az vergilendirilmesini hedeflemektedir. Yatırım indirimi istisnası, vergiye tabi 

kazançtan indirim öngörmekteyken, İndirimli Kurumlar Vergisi düzenlemesi ile 

vergiden indirim söz konusudur. KVK ile eklenen bu maddede, ekonomik 

kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik 

düzeyinin farkının en aza indirilmesi ön plana çıkarılarak yatırımların teşvik 

edilmesine yönelik İndirimli Kurumlar Vergisi oranı uygulanmasına imkân 

tanınmaktadır (Sayan, 2009:219).  

İndirimli Kurumlar Vergisi düzenlemesi, iyi denetlenmesi, suistimale açık 

noktalarının iyi tespit edilerek amacına ve yatırıma hizmet eden bir uygulamanın 

sağlanması şartıyla vergi rekabeti açısından olumlu katkıları olabilecek bir teşvik 

aracı olarak görülebilir (Susam ve Oktayer, 2012:184). 

3.2.1.13. Kobi Birleşmelerinde Vergisel Teşvikler 

 

5520 sayılı KVK’ya 5904 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 5’inci maddede, 

KOBİ’lerin birleşme işlemlerine ilişkin hükümler bulunmakta olup, 31.12.2009 

tarihine kadar gerçekleştirilecek KOBİ birleşmelerine yönelik kurumlar vergisi 

istisnası ve indirimli kurumlar vergisi uygulaması söz konusudur (Giray, 2009:119). 

Ancak KOBİ’lerin birleşmesini teşvik eden vergi istisnasının başarı şansı 

sınırlı görülmektedir. Çünkü Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin büyük kısmı 

KOBİ niteliğinde olup, bunların da önemli bir kısmı kayıt dışı faaliyet 

göstermektedir. Dolayısıyla bir vergi istisnası bu firmaların ilave yatırım yapmalarını 

teşvik etmede yeterli olmayacaktır (Sayan, 2009:227). Burada öncelik teşvik değil, 

kayıt dışılığın kayıt altına alınmasıdır. 
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3.2.1.14. Yeni Teşvik Sistemi: Yatırımlarda Devlet Yardımları 

 
En büyük ekonomiler içerisinde yer almak, ihracatı artırıp kişi başına düşen 

milli geliri artırmak amacıyla mevcut sisteme yönelik birtakım değişiklikler 

getirilmiştir. Mevcut sisteme yönelik değişiklik talepleri; yatırım döneminde vergi 

indirimi, yeni bölgesel harita, 2011 sonu itibariyle azalan destek oran ve sürelerinin 

artırılması, desteklenen yatırım konularının gözden geçirilmesi, stratejik ve 

teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, en az gelişmiş 

bölgelerde yatırımlara sağlanan destek miktarının artırılması yönünde 

gerçekleşmektedir. 

Mevcut teşvik sisteminde; genel teşvik uygulamaları, (KDV istisnası, 

Gümrük Vergisi muafiyeti) bölgesel teşvik uygulamaları (KDV istisnası, Gümrük 

Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri 

tahsisi, faiz desteği) ve büyük ölçekli yatırımlara uygulanan teşvik uygulamaları 

(KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren 

hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi) yer almaktayken, yeni teşvik sisteminde teşvik ve 

destek unsurları genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük 

ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki olarak dört ana başlık 

halinde incelenmektedir (www.ekonomi.gov.tr, 23.04.2012). Söz konusu bu 

sınıflandırma kapsamında yararlanılabilecek teşvik ve destek unsurları aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 11. Yeni Teşvik Sistemindeki Destek Unsurları 

Genel Teşvik 
Uygulamaları 

Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

Büyük Ölçekli 
Yatırımların 

Teşviki 

Stratejik 
Yatırımların 

Teşviki 
KDV istisnası KDV istisnası KDV istisnası KDV istisnası 

Gümrük Vergisi 
muafiyeti 

Gümrük Vergisi 
muafiyeti 

Gümrük Vergisi 
muafiyeti 

Gümrük Vergisi 
muafiyeti 

 Vergi indirimi Vergi indirimi Vergi indirimi 

 Sigorta primi işveren 
hissesi desteği 

Sigorta primi işveren 
hissesi desteği 

Sigorta primi işveren 
hissesi desteği 

 Yatırım yeri tahsisi Yatırım yeri tahsisi Yatırım yeri tahsisi 
 Faiz desteği  Faiz desteği 
   KDV iadesi 

 
Kaynak: www.vergidegundem.com.tr, 23.04.2012 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, yeni teşvik sistemi kapsamındaki 

tüm yatırımlar için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Genel 

teşvik uygulamaları dışında diğer üç kategori için aynı zamanda vergi indirimi, 

sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsis edilecektir. Bölgesel teşvik 

uygulamaları ile stratejik yatırımlar için faiz desteği uygulaması da yeni teşvik 

sistemi ile sağlanacak destek unsurlarındandır. KDV iadesi de sadece stratejik 

yatırımlar için geçerli olacaktır. 

Ayrıca mevcut olan bölge uygulaması da dörtten altıya yükseltilmiş ve 

yatırımın 6’ncı bölgede yapılması halinde de yeni bir uygulama olarak asgari ücret 

üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işçi hissesi 10 yıl 

süreyle terkin edilecektir. Bu çerçevede 6’ncı Bölge işgücü maliyeti açısından en 

avantajlı bölge konumundadır. Yeni teşvik sisteminde gelişmişlik kıstaslarına göre 

söz konusu 6 bölge aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 12. Bölgeler ve Bu Bölgelerde Yer Alan İller 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari 
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

 Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 
 Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 
 Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 
 Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 
 Yalova  Kütahya Sinop Şanlıurfa 
   Malatya Tokat Şırnak 
   Nevşehir Tunceli Van 
   Rize Yozgat  
   Sivas   

 

Kaynak: www.vergidegundem.com.tr, 23.04.2012  
İller alfabetik olarak sıralanmıştır. 

Yeni teşvik sistemindeki bölgesel teşvik uygulamalarında yatırım yapılacak 

ilin bulunduğu bölgeye göre teşvik ve destek unsurları farklılık arz etmektedir. 

Yatırım hangi ilde yapılıyorsa o ilin içinde bulunduğu bölge için belirlenmiş olan 

destek ve teşvikler uygulanacaktır. 

Yeni teşvik sistemi, mevcut teşvik sistemine ilave olarak stratejik yatırımlara 

uygulanacak teşvikleri gündeme getirmiştir. Stratejik bölgelerde uygulanacak teşvik 

uygulamaları; KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi 

işveren hissesi desteği,  yatırım yeri tahsisi, faiz desteği ve KDV iadesidir. Stratejik 

yatırım konuları, %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malı ya da ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlara uygulanacaktır (www.ekonomi.gov.tr, 23.04.2012). 

Bunun amacı da, cari açığın azaltılması için ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve 

uluslararası rekabet gücünün artırılması ve yüksek teknolojili ve yüksek katma 

değerli yatırımları teşvik etmektir. Görüldüğü gibi, Türkiye’nin dış ticaret açığı 

vermiş olduğu sektörlerin ülkeye gelmesi için geniş teşvikler vermekte ve ulusal ve 

uluslararası yatırımcıları cazip hale getirebilmek amacıyla geniş teşvikler 

sunulmaktadır. 
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3.2.2. Yatırımlara Sağlanan Vergisel Teşviklerin Etkinliği 

 
Rekabetçi vergi politikalarının özünde vergisel teşvikler başta gelmektedir. 

Yabancı yatırım ikliminin iyileştirilmesinde vergisel teşviklerin güçlü bir performans 

niteliği taşıyıp taşımadığı tartışmalıdır. Çünkü doğrudan yabancı yatırım girişleri 

açısından birçok belirleyici unsurlar söz konusudur. Ancak ülkelerin etkili teşvik 

politikaları ile yatırımlardan sağlayacakları önemli paylar sayesinde gelişmişlik 

farklarını kapatma yolunda kararlı bir biçimde ilerlemektedirler (Saraç, 2006:381). 

Yabancı yatırımlara yönelik vergi teşviklerinin etkinliği; politik istikrar, 

kalifiye iş gücünün varlığı ve maliyeti, temel fiziki altyapı ve genel makroekonomik 

politikalar gibi faktörlerin olumluluğu karşısında kısıtlı bir durumdadır. 

Doğrudan yatırımları çekmede vergi faktörünün etkin ve ilk sıralarda yer 

alması için aşağıda belirtilen tüm yargıların yatırımcılar açısından birinci faktör 

olarak değerlendirilmesine bağlıdır. 

Yatırım kararları vergi sonrası kara göre mi planlanmaktadır? Yatırım 

kararlarının verilmesinde en önemli etken vergiler midir? Kurumlar vergisinin daha 

da düşürülmesi yatırım miktarını arttırır mı? Vergi mevzuatının karmaşıklıktan uzak, 

sade ve anlaşılır olması yatırımlar üzerinde olumlu mudur? Banka kredilerine 

uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi, istihdam vergileri ve geçici 

vergiler yatırım kararlarını önemli derecede etkilemekte midir? Teşvik belgeli 

yatırımlarda KDV istisnası sabit yatırımları olumlu yönde mi etkilemektedir. Tüm bu 

yargılar yatırımcılar açısından birinci derecede önem arz ediyorsa vergi önemli bir 

faktör unsuru olacaktır (Karayılmazlar ve Bakırtaş, 2011:167). 

Vergi teşviklerinin gerekçelerinden biri vergi rekabeti ile bağlantılıdır. Vergi 

teşvikleri, vergi rekabetinin şiddetli olduğu durumlarda benzer konumdaki ülkelere 

kıyasla teşvik uygulayan ülkeye yatırımları çekebildiği sürece savunulabilir (Tekin, 

2006:310). 
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Yatırımlara sağlanan vergi teşvikleri, yatırımların vergiye duyarlı olmaması 

halinde yatırımların etkin olmayan biçimde sapmasına, hazinenin gelir kaybına, 

yolsuzlukların artmasına ve vergi yönetim maliyetlerinin yükselmesine sebep olan 

bir önlemdir. Vergiye duyarlı yatırımların seçilebilmesi; piyasa başarısızlıklarını 

düzeltmeye yönelmesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yardımcı olması 

halinde faydalı olabilir (Batırel, 2004:37). 

Uluslararası gözlemler ve ekonomik çalışmalar, vergilerin yatırımları 

etkileyen en önemli faktör olmadığını, yatırımcıların ülkenin ekonomik ve kurumsal 

alt yapısını vergi sistemlerinden daha önemli gördüklerini ortaya koymaktadır 

(Batırel, 2004:39). 

Vergi teşviklerinin etkinliği, arzulanan oranda yatırımları artırıp artırmadığı 

ya da bölgesel gelir eşitsizliğini giderip gidermediğiyle, vergilerden vazgeçmenin 

ekonomide yaratacağı büyüme ile vazgeçilen gelirin uyumlu olması ile ölçülür. Bu 

noktada da vergi teşviklerinin sonuçları hesaplanabilir ya da tahmin edilebilir 

olmalıdır. Ancak bunun ölçülmesi pek de kolay değildir. Yine teşvikler daha çok 

pozitif dışsallığı olan sektörlere (eğitim, teknoloji, Ar-Ge faaliyetleri) verilmelidir 

(Sayan, 2009:228-229). 

Genel olarak vergi teşvik araçlarını içeren teşvik tedbirleri, yatırım 

kararlarına etkileri yönünden akademik literatürde uzun bir süredir incelenen ve hala 

da popüler olan bir alandır. 

3.3. Türkiye’de Vergi Rekabetinin Vergi Politikalarına Yansıması 

 
Vergileme alanında yaşanan yeni gelişmeler ve küreselleşme sürecinde ortaya 

çıkan sorunlar pek çok ülkeyi etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilemiştir. Özellikle 

ülkeler arasında yaşanan vergi rekabeti zamanla vergileme alanında bazı önemli 

gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu noktada, vergi oranlarındaki, 

gelirlerindeki ve yükündeki değişim seyirleri vergi rekabetinin etkileri noktasında 

birer yol gösterici durumundadırlar. 



114 
 

3.3.1. Vergi Gelirlerinde Değişim 

 
Kamu gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan vergi, kişilerin 

gelirinden, servetinden ve harcamalarından; kurumların gelirlerinden alınmaktadır. 

Vergilerin belli kıstaslara göre birçok açıdan sınıflandırmasının yapıldığı 

görülmektedir.  Gelir, servet ve gider vergileri;  dolaylı- dolaysız vergiler belli 

kıstaslar esas alınarak sınıflandırılmaktadır.  Gelir, kurumlar, veraset ve intikal, 

motorlu taşıtlar vergisi vergi sistemi içerisinde dolaysız vergilere; mal ve 

hizmetlerden alınan vergiler (katma değer, özel tüketim, damga vergisi gibi) ve dış 

ticaretten alınan vergiler de dolaylı vergilere örnek olarak verilebilir. 

Vergileme alanında küresel eğilimlerden biri olan dolaylı vergilerdeki artış ve 

dolaysız vergilerdeki azalış olgusu Türk vergi sisteminde de yaşanmaktadır. Bu 

durum, Türkiye’deki dolaysız ve dolaylı vergi ayrımına göre toplam vergi 

gelirlerinin bileşiminden de görülmektedir. Özellikle 1985 yılında KDV’nin de 

yürürlüğe girmesiyle birlikte dolaylı vergilerin payı yükselişe geçerek toplam vergi 

gelirleri içindeki payı %53 olmuştur. 1990 ve 2000’li yıllarda vergi gelirleri 

içerisinde dolaysız vergilerin payında hızla azalma görülürken, dolaylı vergilerin 

payı sürekli artmıştır. Bu durumu aşağıdaki tablodan görmek mümkündür. 
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Tablo 13. Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Dağılımı (1980-2010) 

Yıllar 
Vergi 

Gelirleri Bin 
YTL 

Dolaysız 
Vergiler Bin 

YTL 

Dolaylı 
Vergiler Bin 

YTL 

Dolaysız 
Vergilerin 
Payı(%) 

Dolaylı 
Vergilerin 
Payı (%) 

1980 750 471 279 %63 %37 
1981 1.190 709 481 %60 %40 
1982 1.305 777 528 %60 %40 
1983 1.934 1.108 827 %57 %43 
1984 2.372 1.356 1.016 %57 %43 
1985 3.829 1.796 2.033 %47 %53 
1986 5.972 3.106 2.866 %52 %48 
1987 9.051 4.492 4.559 %50 %50 
1988 14.232 7.066 7.166 %50 %50 
1989 25.550 13.645 11.905 %53 %47 
1990 45.400 23.657 21.743 %52 %48 
1991 78.643 41.094 37.549 %52 %48 
1992 141.602 71.392 70.210 %50 %50 
1993 264.273 128.324 135.949 %49 %51 
1994 587.760 283.733 304.027 %48 %52 
1995 1.084.351 441.787 642.563 %41 %59 
1996 2.244.094 884.067 1.360.026 %39 %61 
1997 4.745.484 1.931.969 2.813.515 %41 %59 
1998 9.228.596 4.302.829 4.925.767 %47 %53 
1999 14.802.280 6.715.638 8.086.642 %45 %55 
2000 26.503.698 10.849.962 15.653.737 %41 %59 
2001 39.735.928 16.058.049 23.677.879 %34 %66 
2002 59.631.868 20.060.525 39.571.343 %34 %66 
2003 84.316.169 27.780.138 56.536.031 %33 %67 
2004 101.038.904 31.147.157 69.891.747 %31 %69 
2005 131.948.778 43.081.460 88.867.318 %33 %67 
2006 151.271.701 47.334.572 103.937.129 %31 %69 
2007 171.094.564 57.472.183 113.622.381 %34 %66 
2008 189.980.827 67.240.001 122.740.826 %35 %65 
2009 196.313.308 71.479.105 124.834.203 %36 %64 
2010 235.714.637 77.597.893 158.116.744 %33 %67 

Mahalli idare ve fon payları ile red ve iadeler dâhil edilmiştir. 
 

Kaynak: www.gib.gov.tr, 20.12.2011 
 

Bir ülkenin toplam vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergilerin payının 

dolaysız vergilere göre yüksek olması iki ana sebepten kaynaklanabilir. Birincisi; 

ekonomik faaliyetlerin önemli bir bölümü kayıt dışı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Gelir ve kar payları üzerinden alınması gereken vergiler alınamadığı için dolaylı 

vergilerin toplam vergi gelirlerindeki payı yüksek çıkmaktadır.  İkincisi; KDV, özel 

tüketim vergisi gibi dolaylı vergilerin oranı yüksek, gelir ve kurumlar vergisi gibi 
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gelir ve kar paylarından alınan vergilerin oranı ise düşüktür. Birinci durum, kayıt dışı 

ekonominin kayıt altına alınamadığını gösterirken, ikinci durum daha çok bir maliye 

politikası tercihi olarak karşımıza çıkmaktadır (Özpehriz, 2008:95). 

Dolaysız vergiler içerisinde gelir vergisi en önemli unsurdur. Ancak gelir 

vergisinin hem vergi gelirleri içinde, hem de gayri safi milli hasılaya oranı 

bakımından 1980 sonrası dönemde sürekli düşüş göstermiştir. Yine 1950 yılından 

itibaren uygulamaya konulan kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki 

payı sürekli değişikliğe uğramıştır. Mal ve hizmetlerden alınan vergilerin, vergi 

gelirleri içerisindeki payı da sürekli artmıştır. Bu durumu aşağıdaki tablodan da 

görmek mümkündür. 1980 yılında gelir vergisinin payı %48 iken, 1986 yılında 

%38,6’ya düşmüştür. 2010 itibariyle de %18,4 olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar 

vergisinin payı 80’li yıllarda artan bir seyir izlemiş, 90’lı yıllarda azalmış ve 2010 

itibariyle de %10 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilere 

dış ticaretten alınan gümrük vergisi, akaryakıt gümrük vergisi, ithalde alınan gümrük 

vergisi, rıhtım vergisi ile ithalat damga vergisi dâhil edilmiştir. Mal ve hizmetler 

üzerinden alınan vergilerin payı da sürekli artış göstererek 2010 yılında %63,6 olarak 

gerçekleşmiştir. 
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Tablo 14. Türkiye’de Gelir Vergisinin, Kurumlar Vergisinin ve Mal ve 
Hizmetlerden Alınan Vergilerin Vergi Gelirleri İçerisindeki Payı (1980-2010) 

Yıllar 

Gelir Vergisi’nin 
Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı 

(%) 

Kurumlar 
Vergisi’nin 

Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı 

(%) 

Mal ve 
Hizmetlerden 

Alınan Vergilerin 
Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı (%)

Gelir+Kurumlar+Mal 
ve Hizmetlerden 
Alınan Vergilerin 

Toplam Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı (%) 

1980 48,3 4,2 33,0 85,5 
1981 39,2 8,0 32,9 80,1 
1982 40,7 11,8 31,2 83,7 
1983 38,8 9,5 33,4 81,7 
1984 39,0 9,9 35,5 84,4 
1985 30,0 10,2 41,8 82 
1986 31,7 14,3 43,0 89 
1987 31,3 13,4 46,0 90,7 
1988 33,7 14,9 42,6 91,2 
1989 38,6 14,1 47,0 99,7 
1990 41,0 10,2 48,0 99,2 
1991 42,4 9,0 48,0 99,4 
1992 42,4 7,1 50,0 99,5 
1993 40,4 7,2 51,0 98,6 
1994 30,9 7,5 52,0 90,4  
1995 30,4 9,5 59,0 98,9 
1996 30,1 8,4 61,0 99,6 
1997 31,6 8,3 59,0 99,0 
1998 37,7 8,1 53,0 98,8 
1999 33,3 10,5 55,0 98,8 
2000 23,4 8,9 59,0 91,3 
2001 29,1 9,3 60,0 98,4 
2002 23,0 9,3 66,0 98,4 
2003 20,2 10,3 67,0 97,5 
2004 19,5 9,5 65,0 94,0 
2005 20,3 10,3 65,0 95,6 
2006 21,0 8,2 64,0 93,2 
2007 22,2 9,2 61,0 92,4 
2008 21,2 10,1 61,5 92,8 
2009 20,9 10,9 60,6 92,4 
2010 18,4 10,0 63,6 92,0 

 

Kaynak: www.gib.gov.tr, 20.12.2011 

 

Görüldüğü gibi vergi gelirlerindeki artış içinde dolaylı vergilerin payı daha 

fazladır. Dolaysız vergiler dâhilinde, kurumlar vergisinin vergi gelirleri içindeki 

payının gelir vergisinin vergi gelirleri içindeki payından daha düşük olmasının sebebi 
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de, hareketli sermaye üzerindeki vergi yükünün daha az ve hareket alanı sınırlı olan 

üretim faktörlerinden işgücü üzerindeki vergi yükünün daha fazla olmasıdır. 

3.3.2. Vergi Oranlarında Değişim 

 
Türkiye, hem OECD ülkelerinde hem de komşu ülkelerde yapılan 

reformlardan ve küreselleşmenin getirdiği rekabetten etkilenerek 1980’lerden 

günümüze kadar olan dönemde gelir ve kurumlar vergisi oranlarında indirimlere 

gitmiştir. 

Türkiye’de kurumlar vergisi oranları hem yerli hem yabancı sermayenin 

yararlanabilmesi için vergi rekabeti uyarınca azalan bir seyir izlemiştir. Ayrıca vergi 

rekabetinin var olup olmadığının belirlenebilmesi açısından kurumlar vergisi 

oranlarının zaman içerisindeki gelişim seyri önemli bir yol göstericidir. Çünkü 

kurumlar vergisi oranları bu konuda ulaşılması en kolay ölçü aracıdır ve ülkeler 

arasında karşılaştırma yapılabilmesi bakımından kolaylıklar sağlayabilmektedir 

(Günaydın ve Eser, 2005:136). 

Yabancı sermayeyi teşvik amacıyla şuan uygulanan oran %20’dir. Türkiye’de 

1990’lı yıllardan günümüze kadar uygulanmış kurumlar vergisi oranlarını aşağıdaki 

tabloda görmek mümkündür. 

Tablo 15. Kurumlar Vergisi Oranlarının Yıllara Göre Gelişimi (%) 
Yıllar Vergi Oranları Yıllar Vergi oranları 
1990 46 1999 30 
1991 46 2000 30 
1992 46 2001 30 
1993 46 2002 30 
1994 25 2003 30 
1995 25 2004 30 
1996 25 2005 33 
1997 25 2006 20 
1998 25 2007-2011 20 

 
Kaynak: Demirli, 2011:45 
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Tabloda 1990’lı yıllarda KVK’nın öngördüğü oran %46’dır. Ancak kanunun 

çok sayıda istisna, indirim ve muaflıklar içermesi nedeniyle vergi hasılatı düşük 

seviyelerde gerçekleşmiş, aslında vergi oranı uygulamada %20-25’lere düşmüştür. 

1994 yılında yaşanan ekonomik krizin etkilerinin azaltılması ve vergi gelirlerinin 

artırılması için 5 Nisan kararları alınmıştır. Ancak bu dönemde vergi oranlarının 

düşürüldüğü görülse de çıkarılan ek vergilerin etkisiyle mükellef üzerindeki vergi 

yükü hissedilir biçimde artmıştır. 1994-1998 yılları arasında kurumlar vergisi oranı 

%25’e indirilmiş; ancak, kurumların halka açık ya da kapalı olmalarına göre %10 

veya %20 stopaj alınmaya başlamıştır. 1999 yılı kazançlarına uygulanmaya başlamak 

üzere oran %30 olarak belirlenmiş ve asgari kurumlar vergisi uygulaması 

kaldırılmıştır. Ayrıca 1999 yılından itibaren yürürlüğe girmek üzere yeni bir 

uygulama olarak geçici vergi* sisteme getirilmiştir. 2005 yılında kurum kazançlarına 

%30’luk bir oran uygulandıktan sonra ilave olarak hesaplanan vergi üzerinden ayrıca 

%10 fon kesintisi yapılarak gerçek vergi oranı %33’e çıkarılmıştır. 2006 yılında 

yürürlüğe giren 5520 sayılı KVK ile vergi oranının %20 olması öngörülmüştür. 

Böylelikle de yerli ve yabancı yatırımların teşvikinin sağlanması ve küresel rekabette 

avantajlı duruma gelinebilmesi için bir adım atılmıştır (Armağan, 2007:233-234). 

Kurumlar vergisi indirimleri yanında gelir vergisi oranlarında da indirimlere 

gidilmiş, böylelikle yabancı sermayenin önü açılarak vergisel düzenlemelere ağırlık 

verilmeye başlanmıştır (Demirli, 2011:45). Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle gelir 

vergisine uygulanan en düşük ve en yüksek oranlar ile dilim sayısı yer almaktadır. 

Tablodan da görüldüğü gibi 1990 sonrası yapılan indirimlerle en üst dilime 

uygulanan oranlarda da önemli değişiklikler olduğu görülmektedir. 1990’ların 

sonundan itibaren indirimler daha belirgin hale gelmiş, dilim sayısı da günümüze 

kadar dörde indirilmiştir. 

 

                                                            
* Geçici vergi uygulaması; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin 
gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin 
vergi uygulamasıdır.  
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Tablo 16. Yıllara Göre Ücret Dışı Gelirlere Uygulanan Gelir Vergisi 
Oranlarının Yıllara Göre Değişimi (%) 

Yıllar 1. Dilim 2. Dilim 3. Dilim 4. Dilim 5. Dilim 6. Dilim 7.Dilim
1992 25 30 35 40 45 50  
1993 25 30 35 40 45 50  
1994 25 30 35 40 45 50 55 
1995 25 30 35 40 45 50 55 
1996 25 30 35 40 45 50 55 
1997 25 30 35 40 45 50 55 
1998 25 30 35 40 45 50 55 
1999 20 25 30 35 40 45  
2000 20 25 30 35 40 45  
2001 20 25 30 35 40 45  
2002 20 25 30 35 40 45  
2003 20 25 30 35 40 45  
2004 20 25 30 35 40 45  
2005 20 25 30 35 40   
2006 15 20 27 35    

 
Kaynak: Armağan, 2007:229 

 
Tabloya göre, 1992-1993 yıllarındaki vergi tarifesinde 6 dilim üzerinden 

işlem yapılmakla beraber en üst oran %50 en düşük oran %25, yükseklik farkı* da 

25’tir. 1994-1998 yılları arasında vergi tarifesi yedi dilime çıkarılmış ve vergi 

tarifesinin yükseklik farkı da 30 olmuştur. Bu uygulamanın nedeni, 1994 yılında dış 

gelişmeler ve siyasal çekişmelerden kaynaklanan ekonomik kriz ve sonrasında alınan 

5 Nisan Kararları’na dayanmaktadır. 1998 yılından Şubat 2001’e kadar süren 

ekonomik sorunlar, Türkiye ekonomisi üzerinde daralmalara yol açmıştır. Bu 

daralmanın giderilmesi ve vergi yükünün hafifletilmesi amacıyla vergi tarifesinde 

dilim sayısının azaltılması ve en yüksek oranın %45’e çekilmesi uygun görülmüştür. 

2004 yılından sonra ekonomide görülen olumlu gelişmelerin desteklenmesi için de, 

vergi tarifesi yeniden düzenlenmiş böylelikle hem vergi diliminde hem de oranlarda 

azalmalara gidilmiştir. 2006 yılında, ücret gelirlerindeki ayrım da kaldırılarak tüm 

gelirler için oranlar %15-35 aralığına çekilmiştir. Böylelikle de vergi tarifesindeki 

dilim sayısı da dörde inmiştir (Armağan, 2007:230). 

 

                                                            
* Yükseklik farkı; vergi tarifesinde yer alan en yüksek oran ile en düşük oran arasındaki farktır. 
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Dünyada olabildiğince artan sermaye çekme yarışı içerisinde, rekabet edebilir 

bir duruma gelebilmek için, Türkiye kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranlarında 

önemli indirimlere gitmiş, küresel sermaye hareketlerine uyum amacıyla getirilen bu 

değişiklikler son dönemdeki doğrudan yabancı sermaye girişlerine de katkısı 

olmuştur. Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye sermayeyi kendi sınırlarına 

çekebilmek için kurum kazancı üzerindeki vergi oranlarını azaltarak diğer ülkelerle 

vergi rekabeti içerisindedir (Gök, 2011:163). 

Gelir ve kurumlar vergisinde yapılan indirimler neticesinde elde edilmesi 

gereken vergi gelirlerinin telafisi dolaylı vergi oranlarındaki artışlarla sağlanmak 

istenmiştir. Uluslararası ticarette dolaysız vergileri dolaylı vergiler lehine artırmak 

yatırımları çekmede etkili olmaz. Dolaysız vergileri düşük olan ülkeler, yatırımları 

çekme bakımından daha şanslıdırlar. Uluslararası sermaye, geliri daha düşük 

oranlarda vergileyen veya daha çok avantaj tanıyan ülkelere kayabilir. Dolaylı 

vergilerin düşük olmasının uluslararası ticarette, bu vergilerin ihraç anında iade 

edilmesi nedeniyle etkisi azdır. Dolaylı vergileri düşük olan ülkeler ancak ülkeye 

gelen turistlerin ya da sınıra yakın oturanların alışverişlerinde üstünlük 

sağlayabilirler. Çünkü sınıra yakın oturanlar komşu ülkede verginin düşük 

olmasından dolayı fiyat ucuz ise, bu ürünü komşu ülkeden almak isteyebilir. 

Örneğin, dolaylı vergi oranlarının düşük olduğu Lüksemburg’da benzin, tütün, 

alkollü içecekler komşu ülkelere göre daha cazip fiyatlarla satıldığından, Belçika, 

Almanya gibi komşu ülkelerde oturanlar bu ürünleri Lüksemburg’dan almayı tercih 

edebilmektedir (Bilici, 2003:155). 

Neticede vergi oranlarının düşürülmesi; yatırım ortamının iyileştirilmesi, 

rekabet gücünün artırılması ve vergi maliyetlerinin azaltılması olarak yabancı 

sermayenin ülkemize çekilebilmesine yöneliktir. Çünkü bir ülkenin 

kalkınabilmesinin en önemli ayağı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. 
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3.3.3. Vergi Yükünde Değişim 

 
Bir ülke ekonomisinde kaynakların ne kadarlık kısmının devlet tarafından 

vergi ve diğer adlar altında alındığını ifade eden vergi yükü kavramı bir ülke kamu 

maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan en önemli göstergelerden 

biridir. Vergi yükü, verginin gelire oranıdır. Yani gelirin vergi olarak ödenen 

kısmıdır ve ödenmesi gereken bir yük teşkil eder (Oktar, 2011:92). 

Vergi rekabetinin hem sermayeyi hem de nitelikli işgücünü hedef alması, 

kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi oranlarında aşağıya doğru bir hareketin 

oluşumuna yol açmıştır. Buna karşın emek üzerinden alınan vergilerde ise tam tersi 

bir eğilim yaşanmıştır. Sosyal güvenlik ödemelerinin vergi gelirleri içerisindeki payı 

giderek artma eğilimi göstermiştir. Vergi rekabeti, 1980 yılından günümüze kadar 

olan süreçte vergi gelirleri kompozisyonunu önemli ölçüde değiştirmiş, çeşitli 

vergilerin payları günümüze gelinceye dek farklılıklar arz etmiştir. Bu bağlamda 

emek ve sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükü giderek farklılaşan bir duruma 

gelmiştir. Sermaye çıkışlarını önleyebilmek ve daha fazla sermaye çekebilmek 

amacıyla sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesiyle, olası gelir 

kayıplarının telafisi için diğer gelir unsurlarının vergi yükü artırılmıştır (Oktayer, 

2007:83). 

Ekonomik büyüme ekseninde sermaye birikimini artırmak için vergiye tabi 

kazanç ve iratların kapsamı dar tutularak, gelir dağılımı açısından negatif etkiler 

yaratan dolaylı vergi yükünün daha fazla olduğu bir yapı oluşmaktadır. Böylelikle de 

gelir ve servet üzerinden elde edilen vergilerin payı tüketim üzerinden elde edilen 

vergilerin ardında kalmaktadır. Küreselleşme ile ortaya çıkan vergi rekabeti olgusu, 

dolaylı vergi yükünün artışının en önemli nedenlerinden biri olmakta ve her geçen 

gün dolaylı vergilerin payını artırmaktadır (Susam ve Oktayer, 2007:113). 

Vergi yükünün sermaye gibi hareketli üretim faktörlerinden emek gibi daha 

az hareketli üretim faktörlerine ve dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kayması 

vergi rekabetinin etkilerinden biridir. 
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3.4. Türkiye’de Zarar Verici Vergi Rekabeti Uygulamaları 

 
OECD’nin yapmış olduğu çalışmalarından olan 2000 yılı raporunda, üye 

ülkelere ait tercihli rejimler listesinde Türkiye’den iki uygulama yer almıştır. 

Bunlardan biri İstanbul Kıyı Bankacılığı rejimi diğeri de Serbest Bölge 

uygulamalarıdır. Bu liste yayınlandıktan sonra, Türkiye tercihli vergi rejimi 

uygulamaları ile ilgili birtakım düzenlemelere gitmiştir (Öz, 2005:318). Bu 

uygulamalardan İstanbul Kıyı Bankacılığı rejimi kaldırılırken, Serbest Bölgeler 

değişikliğe uğrayarak zararlı olmaktan çıkmıştır. 

3.4.1. İstanbul Kıyı Bankacılığı Rejimi 

 
Türkiye’nin OECD tercihli vergi rejimleri listesinde yer almasına neden olan 

uygulamalardan biri kıyı bankacılığıdır. Ancak yapılan bir düzenleme ile Türkiye’de 

kıyı bankacılığı henüz oluşmadan ortadan kalkmıştır. Bu nedenle kıyı bankacılığı 

faaliyetinde bulunmak isteyen bankalar, Türkiye dışındaki kıyı bankacılığı 

merkezlerinde şube açarak faaliyetlerine devam etmektedirler (Hoşyumruk, 2003:7). 

Türkiye 6.12.1990 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’de 

yayınlanması ile “İstanbul Atatürk Hava Limanı Kıyı Bankacılığı” bölgesi 

oluşturmuş, ancak bölge fiilen uygulamaya geçmeyerek sadece hukuksal olarak var 

olmuştur. Bu nedenle OECD’nin 2000 yılındaki raporunda üye ülkelere ait tercihli 

rejim olarak yer almıştır. Rejim daha sonra “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumunca Çıkarılan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile 

tamamen kaldırılmıştır (Öz, 2005:319). Böylelikle yürürlük açısından getirilen 

düzenleme ile Türkiye’de kurulu bankaların serbest bölgelerde şube açmak suretiyle 

kıyı bankacılığında bulunamayacaklarının hüküm altına alınması, potansiyel zararlı 

vergi rekabetinin uygulanmadan ortadan kalkması anlamına gelmiştir (Engin, 

2002:198). 
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3.4.2. Serbest Bölgeler 

 
OECD tarafından hazırlanan 2000 yılında  “Küresel Vergi İşbirliği ve 

Gelişmeler” başlıklı raporda, vergi cennetleri ve zarar verici tercihli vergi 

rejimlerinin listesi açıklanmış ve Türkiye’deki serbest bölgeler sahip oldukları 

vergisel teşvikler nedeniyle de OECD’nin belirlediği zarar verici tercihli vergi 

rejimleri unsurlarını taşıdığından listede yer almıştır. Ancak OECD 2006 yılında 

vergi rejimlerini tekrar tanımladığı bir rapor daha çıkararak Türkiye’deki serbest 

bölge uygulamasının zararsız olduğunu belirtmiştir (OECD, 2006:5). 

OECD serbest bölgeleri tercihli vergi rejimleri listesine dâhil ederken, serbest 

bölgelerin tamamen kaldırılmasını değil, sadece serbest bölgelerde uygulanan ve 

zarar verici vergi rekabetine yol açan indirim, istisna, muafiyet ve teşviklerin 

kaldırılmasını amaçlamıştır (Hoşyumruk, 2003:3). 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6’ncı maddesinde Serbest Bölgeler, 

Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan 

eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma 

sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da 

tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin 

ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 

olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması 

nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir 

(3218 s. Kanun md.6). Bu madde uyarınca, işletmelerin serbest bölgelerdeki 

faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazanç ve iratları, Türkiye’ye getirmeleri 

durumunda gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacağı anlaşılmaktadır. 

Serbest bölgeler yabancı sermaye yatırımlarını, teknoloji girişini ve dış 

ticareti artırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek 

yoluyla ülkenin uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamak, ihracata dönük sanayinin 

gelişmesi özendirilerek ihracatı artırmak, yeni işgücü imkanları yaratılmasını 

sağlamak, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak amacıyla 



125 
 

kurulmuşlardır (3218 s. Kanun md.1). Görüldüğü gibi serbest bölgeler, ev sahibi 

ülkenin dış pazarlara açılmasını, döviz kazancını ve istihdamı artırma özellikleri ile 

ön plana çıkmaktadırlar. 

Ülkemizde 1987 yılında ilk serbest bölgeler kurulduğunda tabi oldukları 3218 

sayılı Kanun ile önemli vergisel avantajlar sunulmuştur. Bu kanun ile serbest 

bölgelerin vergilendirilmesine yönelik getirilen teşvik ve düzenlemeler AB ve OECD 

ülkeleri ile karşılaştırıldığında zararlı vergi rekabeti yarattığı öne sürülmüştür. Çünkü 

AB ülkeleri ve ABD’de serbest bölge faaliyetleri için gelir ve kurumlar vergisine 

ilişkin herhangi bir istisna uygulanmazken, Türkiye’deki serbest bölgelerdeki 

faaliyetlerden elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmekte 

ve bunun yanında AB ve OECD ülkelerinde KDV’de tam istisna uygulanmazken 

Türkiye’de uygulanmaktaydı. Serbest bölgelere tanınmış olan bu vergisel avantajlar 

Türk vergi sistemine zarar vermekteydi. Ayrıca serbest bölgelerdeki faaliyetlerin her 

türlü vergi resim ve harçlardan istisna edilmesi haksız vergi rekabetine yol açmış ve 

hazineyi zarara sokmuştur. Böylelikle serbest bölgelerin yarattığı zararlı vergi 

rekabetini ortadan kaldırmak için 5084 sayılı Kanun ile vergisel teşviklere 

sınırlamalar getirilmiştir (Organ, 2003:158). Bu düzenlemeler sayesinde özellikle 

Türk yatırımcılar açısından haksız rekabetin ortadan kalkacağı ve AB ve OECD 

normlarına daha fazla uygunluk sağlayacağı söylenebilir  

5084 sayılı Kanun düzenlemesiyle serbest bölge firmaları vergisel 

teşviklerden AB’ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergilendirme 

dönemi sonuna kadar yararlanabileceklerdir. AB’ye tam üyelik sonrası serbest 

bölgelere tanınan vergisel teşvikler ortadan kalkacak ve bu bölgelerde yer alan 

firmalar gelir ve kurumlar vergisi açısından serbest bölge dışında yer alan diğer 

firmalarla yürürlükte bulunan aynı yasal hükümlere tabi olacaklardır. 
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3.5. 5520 Sayılı Kanun İle Zararlı Vergi Rekabetine Yönelik 

Getirilen Düzenlemeler 

 
Küresel ekonomik sistemle entegre olan AB Gümrük Birliği üyesi ve birlik 

tam üye adayı Türkiye’nin vergi sisteminin küresel vergi rekabetinden etkilenmemesi 

muhtemel değildir (Bağlı, 2011:123). 

5520 sayılı yeni KVK ile birlikte uluslararası gelişmeler paralelinde özellikle 

zararlı vergi rekabeti ile mücadele noktasında 3 tane vergi güvenlik müessesesi 

getirilmiştir. 

• Kontrol edilen yabancı kurum kazancı (KVK md.7/1). 

• Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı (KVK md.13/2). 

• Vergi cennetlerine yapılacak ödemelerde stopaj yükümlülüğü (KVK 

md.30/7). 

 

Türk vergi sistemine getirilen bu vergi güvenlik müesseselerin ortak özelliği, 

zarar verici vergi rekabeti uygulayan ülkelerden kaynaklanan vergi kayıplarını 

önlemektir. 

3.5.1. Kontrol Edilen Kurum Kazancının Vergilendirilmesine 

Yönelik Düzenlemeler 

 
Vergi rekabetinde yükümlüler kendileri için daha uygun vergi sistemlerine 

sahip ülkeleri tercih edebilmektedirler. Vergi rekabetinin bu tarz unsurları dikkate 

alınarak, haksız rekabete dayalı vergilendirme rejimlerine karşı, kendi vergilendirme 

rejimlerini korumak isteyen ülkelerin vergi sistemlerinde kontrol edilen yabancı 

kurum ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 

Ülkeler düşük vergi oranları uygulayarak yabancı sermayeyi çekme 

girişimleri sonucu vergi rekabeti ortaya çıkmaktadır. Bu ülkeler, vergi oranlarını 
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diğer ülkelere göre düşük tutmalarının yanında vergi ertelemeleri, vergi muafiyet ve 

istisnaları ve indirim gibi teşvik edici araçları da kullanabilmektedirler. Bazı 

ülkelerin diğer ülkeler aleyhine fon ve yatırımları çekmek amacıyla zararlı vergi 

rekabetine yol açan uygulamalara yer vermesinden dolayı Türk vergi sisteminde de 

vergi kayıp ve kaçağına yol açan ve vergiden kaçınmada kullanılabilen bu yerlerdeki 

iştiraklere ilişkin işlemlerin düzenlenmesi amacıyla 5520 sayılı KVK’nın 7’nci 

maddesi ile kontrol edilen kurum kazancı müessesesi getirilmiştir (Çakmak, 

2011:45). 

KVK’nın 7’nci maddesi ile düzenlenen kontrol edilen yabancı kurum 

kazançları uygulaması, vergiden tamamen ya da büyük ölçüde arındırılmış ülkeler ile 

düşük vergi oranlı ülkelerde kanun maddesinde belirtilen şartları taşıyan iştirakleri 

olan tam mükellef kurumları ilgilendirmektedir. Kanun maddesindeki söz konusu 

şartlar şöyle belirtilmektedir (KVK md.7): 

• Doğrudan veya dolaylı olarak, ayrı ayrı ya da birlikte yurt dışında kurulmuş 

olan iştiraklerin sermayesine, kar payı veya oy kullanma hakkına en az %50 

oranında sahip olmak, 

 

Söz konusu bu düzenlemede doğrudan veya dolaylı ve ayrı ayrı ya da birlikte 

ifadeleri ile yurt dışındaki iştirak ortaklık paylarının grup şirketleri veya gerçek 

kişiler arasında paylaştırılarak kontrol oranın altında bırakılıp kontrol edilen yabancı 

kurum kapsamı dışına çıkarılmasının engellenmesi amaçlanmıştır (Yıldırım, 

2010:174). 

• İştirakin toplam gayrisafi hasılatının %25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı 

sermaye organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai 

veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti 

menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması, 

 

• Yurt dışındaki iştirakin bilanço karı üzerinden %10’dan az oranda gelir ve 

kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, 
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• Yurt dışında bulunan iştirakin yıllık gayrisafi hasılatının 100.000 TL karşılığı 

yabancı parayı geçmesidir. 

 

Belirtilen şartların bir arada gerçekleşmesi halinde yurt dışı iştiraklerin karları 

Türkiye’deki şirkete dağıtılmasa bile Türkiye’deki şirketin vergi matrahına eklenmek 

suretiyle Türkiye’de vergilenmektedir. 

Türk vergi sistemine de ilk defa 2006 yılında giren kontrol edilen yabancı 

kurum kazancı ile ilgili düzenlemeyle Türk vergi idaresi, özellikle düşük vergili 

bölgelerdeki iştiraklerde kar dağıtmamak suretiyle vergi ertelemesi yapılmasının 

önüne geçmek istemiştir. Bu bağlamda, vergi hukuku alanında Türkiye’de kontrol 

edilen yabancı kurum konusunda yapılan düzenlemeler uluslararası uygulamalara 

paralel olarak ticari ve sınai nitelikte olmayan, yatırımlarını yurt dışında düşük vergi 

oranlı ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye’de yatırım yapan mükellefler 

arasındaki vergi eşitsizliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır (Çakmak, 2011:54). 

Görüldüğü gibi kontrol edilen kurum kazancının Türkiye’de vergilendirilmesindeki 

amaç; bazı ülkelerin uyguladığı zararlı vergi rekabeti uygulamalarının Türkiye’de yol 

açtığı vergi kayıp ve kaçağının önlenebilmesidir. Söz konusu müessese zararlı vergi 

rekabeti uygulayan ülkelere karşı bir savunma aracıdır. 

3.5.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına 

Yönelik Düzenlemeler 

 
Eski KVK’nın 17’nci maddesi içinde yer alan örtülü kazanç maddesinin 

uygulaması yerli ve yabancı kurumlar açısından anlaşmazlıklara yol açmış, bu 

nedenle yeni kanunda bu sorunun çözümlenmesi için OECD ülkelerindeki 

uygulamalara paralel düzenlemelere gidilmiştir. Nihayetinde de 5520 sayılı KVK’nın 

13’üncü maddesinde yer alan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

müessesesi getirilmiştir (Tuncer, 2006:13). 
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Transfer fiyatlandırması, bir ticari işletmenin kendi bölümleri veya kolları 

arasındaki mal ve hizmet satışlarında uyguladığı fiyatlama politikası olarak 

tanımlanmaktadır. Birbirleri ile doğrudan veya dolaylı iktisadi ilişki içinde bulunan 

işletmeler karlarını vergi oranlarının yüksek olduğu ülkelerde düşük, vergi 

oranlarının düşük olduğu ülkelerde yüksek olacak biçimde ayarlayabilmektedirler. 

Vergi yükünün düşük olduğu ülkede bulunan, diğer işletmeden çok düşük fiyatla 

satın aldığı malları vergi yükünün çok yüksek olduğu ülkede bulunan işletmeye 

satarak karın kendi bünyesinde oluşmasını sağlayarak transfer fiyatlandırması ile 

vergi yükünü minimize etmeye çalışır (Oktar, 2004:164-165). Buradan yola çıkarak 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin getirilmiş 

olmasının nedeni, vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmek istenmesi olarak 

söylenebilir. 

Transfer fiyatlandırmasının hüküm altına alındığı 13’üncü maddenin birinci 

fıkrasına göre kurumlar; ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya 

verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri 

ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı 

olarak değerlendirilir (KVK md.13/1). Buradan da anlaşılacağı üzere, kurumların 

ilişkili kişilerle bir mal ya da hizmet alım satımında bulunması, bu mal ya da hizmet 

alım satımının emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bir bedel ya da 

fiyat üzerinden olması gerekmektedir.  

Birinci fıkrada geçen ilişkili kişi kavramı ikinci fıkrada açıklanmıştır. Buna 

göre, ilişkili kişi; “Kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından 

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu 

gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin 

üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dâhil yansoy hısımları ve kayın hısımları da 

ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin 
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yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle 

Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış 

tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.” (KVK md.13/2). Görüldüğü üzere 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının ilk şartı, mal veya hizmet 

alım satımının ilişkili kişilerce gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

İkinci şart ilişkili kişilerce yapılan işlemlerin emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olmasıdır. Emsallere uygunluk ilkesi de maddenin üçüncü fıkrasında açıklığa 

kavuşturulmuştur. Buna göre, “Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan 

mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle 

bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını 

ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere 

ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak 

saklanması zorunludur” (KVK md.13/3). Görüldüğü gibi ilişkili kişilerle, emsallere 

uygun fiyat ya da bedeller kullanılarak mal veya hizmet alım satımında 

bulunulduğunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılmamış 

olacaktır.  

Kurumların ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde fiyat ya da bedelin tespitinde 

mükelleflerin uygulayabileceği yöntemler yine kanun maddesinde belirtilmiştir. 

“Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 

aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit 

eder”(KVK md.13/4-a,b,c,ç): 

• Piyasa fiyatı ile karşılaştırarak, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 

• Makul bir kar oranı ekleyerek, maliyet artı yöntemi 

• Makul bir brüt satış karı düşülerek, yeniden satış fiyatı yöntemi 

 

Ayrıca bu yöntemlerin hiçbirisinin kullanılması mümkün olmuyorsa, 

mükellef emsale uygun fiyatı kendi belirleyebilecektir (Tuncer, 2006:14). 
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Türkiye, transfer fiyatlandırmasındaki söz konusu düzenlemeler ile küresel 

vergi sisteminin önemli konularından birisini sisteme kazandırmıştır. Böylelikle, 

vergi sistemini olumsuz yönde etkileyen örtülü kazanç ve örtülü sermaye uygulaması 

kontrol altında tutulmaktadır. 

3.5.3. Vergi Cennetlerine Yönelik Düzenlemeler 

 
5520 sayılı yeni KVK ile vergi sistemine getirilen bir diğer yenilik de vergi 

cennetleri ile mücadeleye yönelik getirilen müessesedir. 

Yabancı yatırımlara düşük oranlı ya da hiç verginin olmadığı, finansal 

gizliliğin sunulduğu, bilgi değişiminin olmadığı imkânlarını sunan ve coğrafi olarak 

küçük ülkeler vergi cenneti olarak kabul edilmektedir. Vergi cennetleri de 

uluslararası vergi rekabetinden kaynaklanmakta ve bir çeşit vergi rekabeti uygulama 

biçimi olarak literatürde yer almaktadır. 

Vergi cennetleri ile mücadele Türk vergi sistemine 5520 sayılı KVK’nın dar 

mükellefiyette vergi kesintisini düzenleyen 30’uncu maddenin yedinci bendi ile 

dolaylı olarak girmiştir (Tuncer, 2006:15). 

Düzenlemeye göre; “Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi 

sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme 

imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde 

bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan 

veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde 

bulunan iş yerleri dâhil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her 

türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya 

ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın %30 oranında vergi 

kesintisi yapılır” hükmü yer almaktadır (KVK md.30/7). 

Yapılan bu düzenlemeyle, zararlı vergi rekabeti uygulayan ülkelerin 

Türkiye’deki vergi matrahının azaltılması amacıyla kullanılmasının ve bu ülkelerde 
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yerleşik kurumlara çeşitli adlar altında yapılacak ödemelerle vergiye tabi kazancın 

aşındırılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Ancak söz konusu düzenleme 21 

Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen zararlı vergi rekabeti 

uygulayan ülkelerin listesi henüz Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilmemiştir 

(Erdikler, 2006:54). 

Türkiye’de her ne kadar vergi cennetlerine yönelik bu maddede düzenlemeye 

gidilmişse de, maddenin uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun vergi cenneti 

olan bölgeleri belirlemesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu halen vergi cennetleriyle 

ilgili kararı vermediğinden, yasal düzenlemenin gerektirdiği şart gerçekleşmemiştir. 

Bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun OECD standart ve tanımlamalarına uygun olarak 

vergi cennetlerini belirleyerek yayımlamalıdır (Bağlı, 2011:126). 

3.5.4. Zararlı Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik Getirilen 

Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 

 
OECD’nin vergi rekabetini zararlı olarak kabul edip, bu olguyla mücadele 

edilmesi gerektiğini belirtirken, OECD üyesi olan Türkiye’nin de bu duruma kayıtsız 

kalmadığı getirilen düzenleme ve değişikliklerle görülmektedir. Türkiye bu süreçte 

OECD’nin tercihli vergi rejimleri listesinde yer alan düzenlemelerini ya kaldırmış ya 

da birtakım değişiklikler yaparak tercihli vergi rejimleri listesinden çıkarılmıştır. 

Daha sonra da 5520 sayılı KVK ile birtakım vergi güvenlik müesseseleri (kontrol 

edilen yabancı kurum kazancı, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı, vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi) getirilmiştir. 

Söz konusu bu düzenlemelerdeki amaç; vergi kaybının önüne geçerek vergi tabanını 

koruyabilmek olmuştur. Ancak mevzuat değişiklikleri şeklinde yapılan düzenleme ve 

değişiklikler, zararlı vergi rekabeti ile mücadelenin etkinliğini azaltacak bazı 

eksiklikleri bünyesinde barındırmaktadır. 

Türkiye’nin OECD’nin tercihli vergi rejimleri listesinde yer almasına neden 

olan uygulamalardan biri kıyı bankacılığıdır. Ancak yapılan bir düzenleme ile 
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Türkiye’de kıyı bankacılığı henüz oluşmadan ortadan kalkmıştır. Bölge fiilen 

uygulamaya geçmeyerek sadece hukuksal olarak var olmuştur. Bu nedenle 

OECD’nin 2000 yılındaki raporunda üye ülkelere ait tercihli rejim olarak yer 

almıştır. Rejim daha sonra “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca 

Çıkarılan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile tamamen 

kaldırılmıştır (Öz, 2005:319).   

Tercihli vergi rejimleri listesinde yer alan bir diğer uygulama da serbest 

bölgelerdir. Serbest bölgeler firmalara yönelik geniş vergisel teşvikler sunduğundan 

zararlı olarak listede yer almıştır. Bu durumun kaldırılması için Türkiye’den birtakım 

düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, OECD serbest 

bölgeleri tercihli vergi rejimleri listesine dâhil ederken, serbest bölgelerin tamamen 

kaldırılmasını değil, sadece serbest bölgelerde uygulanan ve zarar verici vergi 

rekabetine yol açan indirim, istisna, muafiyet ve teşviklerin kaldırılmasını 

amaçlamıştır (Hoşyumruk, 2003:3). 

Serbest Bölgeler Kanunu’nda yer alan serbest bölgede faaliyette bulunan 

firmalara yönelik her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulması uygulaması 

kesintisiz olarak 06.02.2004 tarihine kadar uygulanmıştır. Söz konusu bu uygulama 

serbest bölgelerin tercihli vergi rejimleri içerisinde yer almasına neden olmuştur. 

2004 yılında yapılan değişikliklerle serbest bölgelerin zararlı niteliği kaldırılmıştır. 

Bu tarihten sonra vergi kanunlarının uygulanmasının önü açılmıştır. Ancak daha 

sonra 2008 yılında getirilen kanunla belirli bir süre ile getirilen istisnaların kapsamı, 

küresel ekonomik krizin etkisiyle yeniden belirlenmiştir. Gelir ve kurumlar vergisi 

ile damga vergisi ve harçlara getirilen istisna, üretim konulu faaliyet ruhsatı 

kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin 

satışından elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatındaki süreye bağlı olmaksızın 

AB’ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna 

kadar uzatılmıştır. Yine serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunanların, üretilen 

ürünlerin gemi bordasındaki teslim bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç etmeleri 

koşuluyla istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin, AB’ye tam üyelik 

tarihine kadar gelir vergisinden istisna olması öngörülmüştür. Bu istisna üretim 
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faaliyeti dışındaki konularda 06.02.2004 tarihinden önce ruhsat almış olan 

kullanıcıların gelir veya kurumlar vergisi muafiyeti, faaliyet ruhsatı süresi sonuna 

kadar devam edecektir. 06.02.2004 tarihinden itibaren diğer konularda düzenlenen 

faaliyet ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır (3218 s. Kanun 

md.7,13). 

Serbest bölgelere ilişkin son yapılan düzenlemeler, serbest bölgelerin 2004 

yılı öncesine göre daha az teşvik içermesine rağmen, 2004 yılındaki değişiklikle 

tercihli vergi rejimleri dışında değerlendirilen serbest bölgelerin yeniden zararlı 

tercihli vergi rejimi uygulaması içerisine girmesine kısmen de olsa zemin 

hazırlamıştır. Ayrıca Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin hangi tarihte gerçekleşeceğine 

yönelik var olan belirsizliğin, serbest bölgelerin zararlı tercihli vergi uygulaması 

olarak süre açısından devamının belirsizliğine de neden olmaktadır. Görüldüğü gibi 

bu durum, OECD raporlarında serbest bölgelerin tercihli vergi rejimleri listesinden 

çıkarılması ile mevcut durum arasında çelişkili bir sonucu ortaya koymaktadır. 

Zararlı vergi rekabeti ile mücadele kapsamında KVK ile getirilen 

düzenlemelerde de eksiklikler söz konusudur. Söz konusu mücadelenin etkinliği için 

bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu eksiklikler şöyle açıklanabilir: 

KVK ile Türk vergi sistemine dâhil edilen yeniliklerden birisi kontrol edilen 

yabancı kurum kazancı düzenlemesidir. Bu düzenlemenin amacı, bazı ülkelerin 

yabancı sermaye yatırımlarını kendi ekonomilerine kazandırmak amacıyla, diğer 

ülkelerin çıkarlarına ters düşen, haksız rekabete dayalı zararlı vergilendirme 

rejimlerine sahip olmamalarıdır. Kontrol edilen yabancı kurum kazancının 

vergilendirilmesi için gereken şartlardan biri de, iştirakin toplam gayrisafi hasılatının 

%25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı 

suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, 

kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden 

oluşmasıdır. Burada kullanılan faaliyeti ile orantılı ifadesinin herhangi bir ölçüsü 

bulunmamaktadır. Bu nedenle bu ifade vergi idaresi ile mükellefler arasında ihtilafa 
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yol açabilecek potansiyele sahiptir ve açıklığa kavuşturulması gerekmektedir (Erkuş 

ve Ateş, 2007:s.y.). 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulaması yurt dışı iştirakin 

faaliyetinin en ince ayrıntısına kadar kavranabilmesini gerektirmektedir. Yani olayın 

içinde düzenli, güvenilir bir belge akışının olması ve ilgili ülkeyle bilgi değişimi 

anlaşmasının bulunması sistemin işlemesi bakımından önemli husustur. Örneğin, 

Türkiye’nin vergi cenneti ülkelerle herhangi bir bilgi değişim anlaşmasında 

bulunmaması bilgi ve belge akışında güçlüklere neden olabilecek böylelikle kontrol 

edilen yabancı kurum müessesesinin uygulanmasını zorlaştırabilecektir (Güner, 

2007:182). 

KVK ile vergi sistemine getirilen bir diğer yenilik, transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı uygulamasıdır. Transfer fiyatlandırması 

uygulamasında önemli unsurlardan biri ilişkili kişi olarak nitelenen kişilerle yapılan 

alım-satım işlemlerinin fiyat ya da bedel açısından emsallere uygunluğudur. Emsal 

bedel piyasa fiyatı olarak belirtilir. Piyasa fiyatı ise aralarında ilişki bulunmayan kişi 

ve kurumların uyguladıkları fiyatlardır. İlişkili kişilerle yapılan alım satım işlemleri, 

aynı şartlar altında herhangi bir bağ ve ilişkili olmayan biriyle yapılan işlemlerdeki 

piyasa fiyatını ya da bedelini yansıtıyorsa emsallere uygun, aksi durumda emsallere 

aykırı olacaktır. Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaşmak için ilk olarak 

mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedel (iç emsal) 

karşılaştırmaya esas ölçü alınacaktır. Bu şekilde kullanılan fiyat ya da bedellerin 

bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde doğrudan benzer nitelikteki mükellef 

ya da kurumların işlemleri (dış emsal) karşılaştırmada esas alınacaktır. Bu uygulama 

bu emsallerden sadece birinin kullanılmasının gerektiği anlamına gelmemektedir. 

Emsallere uygunluğun saptanmasında gerek iç gerekse dış emsallerin birlikte 

kullanılması her zaman mümkündür. Amaç, doğru ve güvenilir şekilde emsallere 

uygun fiyat ya da bedeli tespit edebilmektir. Uygulama bu şekilde olmakla beraber, 

Türkiye şartlarında dış emsale ulaşmak kolay değildir. Uluslararası veri tabanları 

dışında dış emsale ulaşmak zor olduğu gibi, Türkiye ile ilgili verilerin sağlıklı 
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olduğunu söylemek de güçtür. Bu hususta, hukuki geçerliliğe sahip verilerin 

mükelleflere sunulması şarttır (Biyan, 2009:153). 

Diğer yandan transfer fiyatlandırmasında emsal araştırması çoğu zaman 

mümkün olmamaktadır. Türkiye’de halka açık şirket sayısının azlığı, hatta bazı 

sektörlerde halka açık şirket bulunmaması, halka açık şirketlerin sınırlı verilerine 

ulaşılabilmesi ve halka açık şirketler dışında da mali veri bulabilme olanağı 

olmaması nedeniyle emsal araştırması pek de mümkün olamamaktadır. Emsal 

bulunabilmesine yönelik analizlere başlanılmasının ön koşulu eksiksiz ve doğru bilgi 

akışının var olmasıdır. Uygulamada ulaşılan bilgiler yeterli analiz yapılmasına imkan 

vermeyecek şekilde eksik olabilmekte, her zaman istenilen bilgi elde 

edilememektedir. Bunun sonucunda da tek bir rakamla ifade edilebilecek emsale 

ulaşılması son derece güçtür. Bunun yerine en düşük ya da en yüksek fiyat ya da 

marj ile temsil edilebilen bir emsal fiyat aralığına ulaşılabilmektedir. Bu durum 

emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasının pratikte zorluk ve belirsizliğini 

göstermektedir (www.dunya.com, 20.01.2012). 

Zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında KVK ile getirilen diğer bir 

güvenlik önlemi de vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi ile 

ilgilidir. Vergi cennetleriyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 

yayınlayacağı ülkelerin, OECD’nin vergi cenneti olarak kabul ettiği ülkeler olması 

muhtemeldir. Ancak bugün itibariyle gelinen noktaya bakıldığında, işbirliğinde 

bulunmayan vergi cennetleri listesinde hemen hemen hiçbir ülkenin kalmamış olması 

Bakanlar Kurulu’nun söz konusu ülkeleri yayınlamasını güçleştirmektedir. Yine 

2006 yılı KVK ile yürürlüğe giren bu düzenlemeye yönelik şu ana kadar hala ülke 

listesinin yayınlanmaması düzenlemenin uygulanması önünde engel oluşturmaktadır.  

Görüldüğü gibi vergi rekabetinin kötüye kullanılmasının engellenmesine 

yönelik getirilen düzenlemeler bünyesinde birtakım eksiklikleri barındırmakta ve 

uygulamada birtakım sorunlar oluşturabilmektedir. Söz konusu eksikliklerin 

giderilmesiyle mücadele daha anlamlı olacaktır. 
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SONUÇ 

 
Günümüz dünyasının temel niteliği halini alan küreselleşme, uluslararası 

ekonomik düzenin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Teknoloji alanındaki 

gelişmeler, serbest piyasa sisteminin yaygınlaşması, ticaretin ve özellikle sermayenin 

önündeki engellerin kaldırılması küreselleşmeyi ortaya çıkaran itici güçler olmuştur. 

Küreselleşme ayrıca, toplumsal yapı içerisinde ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 

hayatta etkisini hissettirmekte, bu alanlardan birindeki değişim ise diğer alanlara 

kolaylıkla nüfuz edebilmektedir. 

Daha çok ekonomi yönüyle ön planda olan küreselleşme, ortaya çıkardığı 

sonuçlar itibariyle zamanla ülkelerin mali sistemlerinde aşınmalara neden olmuştur. 

Bu aşınmanın hissedildiği alanların başında da vergileme alanı gelmektedir.  

Küreselleşme, vergileme alanında birtakım sorunlar oluşturarak bu sorunların 

tüm dünya ülkeleri arasında yayılmaya başlamasına yol açmıştır. Küreselleşmenin 

vergileme alanında ortaya çıkardığı sorunlardan bazıları; elektronik ticaret, transfer 

fiyatlandırması, çifte vergilendirme, sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi ve 

vergi rekabeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu sorunlar küreselleşme ile 

birlikte gelişen ve meydana getirdiği etkiler neticesinde genişleyen özellikler 

sergilemektedirler. 

Küresel vergi sorunlarından biri olarak addedilen vergi rekabeti, önüne zararlı 

ön ekini alarak, son yıllarda uluslararası vergileme problemlerinin en çok tartışılan 

konularından biri haline gelmiş, küreselleşme ile gelişen ve genişleyen bir özellik 

kazanmıştır. Küreselleşme süreciyle sermaye hareketleri başta olmak üzere 

serbestleşme uygulamalarının hız kazanması ve ülke ekonomilerinin hareketli üretim 

faktörlerinden olan sermayeden daha fazla pay almak istemesi vergi rekabetinin 

amacı olmuştur. Vergi rekabeti, uluslararası sermaye akımlarının düşük vergili 

ülkelere yönelmesine neden olmaktadır. Vergi rekabeti, yabancı sermaye çekebilmek 

amacıyla birbirinden bağımsız devletlerin vergi oranlarını düşük tutmak suretiyle 

girişmiş oldukları bir yarıştır. Burada sözü edilen oranlar ise, yabancı sermayeyi 
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etkileme gücü yüksek olan gelir ve kurumlar vergisi oranlarıdır. Vergi rekabetine 

neden olan en önemli etken, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir. Bunun 

yanında işgücü hareketliliğinin, vergi cenneti ülkelerin sayılarının ve uluslararası 

entegrasyonların artması vergi rekabetinin oluşmasında önemli belirleyiciler 

olmuştur. 

Vergi oranlarında aşağıya doğru bir inişin görülmesiyle, vergi oranlarını 

aşağıya doğru çekmeye çalışarak rekabet içerisine giren ülkeler, zamanla çeşitli vergi 

uygulamalarına yer vermişlerdir. Bu uygulamaların başında vergi cennetleri, tercihli 

vergi rejimleri ve off-shore finansal merkezler gelmektedir. Bu uygulamalar 

neticesinde vergi kayıp ve kaçakları görülebilmektedir. Gerek vergi cennetleri 

gerekse tercihli vergi rejimleri, dünya üzerinde oluşan vergi matrahının 

vergilendirilmeksizin kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla oluşan kazanç, hem 

vergi matrahının elde edildiği ülkede, hem de sıfır vergi oranı uygulayan vergi 

cennetlerinde vergisiz kalmakta ve hiçbir ülkeye fayda sağlamamaktadır. Diğer 

yandan da ülkeler yabancı sermaye yatırımlarından daha fazla pay alabilmek adına 

vergi oranı indirimlerini, serbest bölgeleri, vergi tatili ya da ikili gelir vergisi 

uygulamalarını birer araç olarak kullanabilmektedirler. Vergi tatilleri, gelişmekte 

olan ülkelerin doğrudan yabancı yatırımların çekilmesinde kullandıkları en yaygın 

araçlardan birisidir. Bu durumda rakip ülkeler göz önünde bulundurularak ve vergi 

tatili uygulaması Türk vergi mevzuatına kazandırılmalıdır. 

Vergi rekabeti tartışmalarında görmekteyiz ki, vergi rekabetinin ülkeler 

arasında oluşturduğu etkileri bakımından bir fikir birliği bulmak oldukça zordur. 

Bunun nedeni de vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesinin oldukça güç olmasıdır. 

Vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesinin zor olmasının altında da birtakım nedenler 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki ülkelerin vergi sistemlerinin oldukça karmaşık bir 

yapıya sahip olmaları ve vergi sistemlerinin şeffaf olmaması, ikincisi vergi oranları 

dışında kamu harcamaları gibi yatırım yeri seçiminde etkili olan birçok faktörün 

olması, üçüncüsü verginin karşılığı olan kamu harcamalarından elde edilen faydanın 

tespit edilmesindeki güçlük ve son olarak da vergi politikalarının yanı sıra yürürlükte 
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olan diğer devlet politikalarıdır. Tüm bu unsurlar vergi rekabetinin ölçülmesini 

zorlaştırmaktadır. 

Vergi rekabeti alanında yapılan pek çok çalışma bu rekabetin faydalı olduğu 

görüşünü savunurken, bu görüşün tersini ileri süren birçok çalışma da literatürde yer 

almaktadır. Yararları; vergi oranlarında aşağıya doğru inişler, vergi tabanının 

genişletilerek daha fazla gelir elde edilmesi, mali disiplini sağlaması, kaynak 

kullanımında etkinliği sağlaması, yatırımları artırması, işsizliğin düşmesi, ekonomik 

büyüme ve kalkınma üzerinde olumlu etkiler sayesinde ülke refahını artırması, kamu 

harcamalarının düşük seviyelerde kalması ile elde edilen vergi gelirlerinin daha etkin 

kullanılması olarak sıralanabilir. Vergi rekabetinin sağladığı bu olumlu etkiler, 

elbette ki rekabetçi vergi politikaları izleyen ülkelerde görülebilmektedir. Söz konusu 

bu kazanımların en iyi örneği İrlanda’da görülmektedir. Çünkü İrlanda izlediği 

rekabetçi vergi politikaları ile bu durumu ortaya koymaktadır. Zararları da; mali 

bozulmaya yol açma, bireysel eşitliği bozma, tehlikeli komşuluk politikasına neden 

olma, dibe doğru bir yarışa sürükleme, bedavacılık problemine sebebiyet verme, 

vergi yükünün daha çok hareketli üretim faktörlerinden daha az hareketli üretim 

faktörü olan emek üzerinde kalmasına ve böylelikle de gelir dağılımında 

adaletsizliğe ve ekonomik etkinsizliğe yol açma olarak sıralanabilir. 

Zararlı vergi rekabetinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerine 

bakıldığında, bunlar öncelikle ülkelerin tek taraflı veya iki taraflı anlaşmalarla 

çözüme ulaşmaya çalışmaları şeklindedir. Ülkelerin tek başlarına vergi kanunlarını 

düzenlemeleri ile mücadele etmeleri yetersiz olmaktadır. Çünkü bir ülkenin tek 

başına yapacağı bir uygulama, ticari ilişkilerde bulunduğu diğer ülkelerin benzer 

önlemleri almaması durumunda önlem alan ülkelerin aleyhine sonuçlar oluşabilir. 

Dolayısıyla küresel bir boyut kazanan ve uluslararası sorun arz eden haksız vergi 

rekabeti uygulamalarına yönelik sorunların çözümünde çok taraflı anlaşmaların ve 

işbirliklerinin gerçekleştirilmesi önemli olmakla birlikte, her ülke kendi ulusal 

çıkarını gözettiğinden ötürü bu durumun önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.  
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Sorunun çözümünde uluslararası sistemde önemli bir gücü elinde 

bulundurabilecek, tüm devletler üzerinde yaptırım gücüne sahip olabilecek, birtakım 

vergisel projeleri yürütecek günümüzde de varlığını sürdüren Dünya Ticaret Örgütü, 

Birleşmiş Milletler Örgütü gibi uluslar üstü kuruluşun var olması etkili olabilecektir. 

Böyle bir kuruluş, uluslararası vergileme işlemlerini tüm dünya ülkelerinin 

yapabileceği şekilde düzene koyabilir. 

Zararlı vergi rekabetinin önlenmesi için gerek OECD gerekse AB bünyesinde 

birtakım çalışmalar yapılmış ve raporlar halinde sunulmuştur. Özellikle OECD, konu 

ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda sadece üye ülkeleri değil, üye olmayan ülkeleri de 

çalışma kapsamına dâhil ederek vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerinin 

doğurduğu olumsuzlukları gidermeyi amaçlamıştır. 

OECD vergi rekabetini zararlı olarak kabul ederek mücadele etmeye 

başlamıştır. OECD, 1996 yılında başlattığı çalışmalar sonucunda, 1998 yılında 

zararlı vergi rekabetinin yatırım ve finansman kararları ile ülkelerin ulusal vergi 

tabanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin engellenmesine yönelik düzenlemelerin 

geliştirilmesi için hazırladığı Zararlı Vergi Rekabeti Yükselen Bir Global Sorun 

adında bir rapor yayınlamıştır. Bu çerçevede OECD üyesi olan ve olmayan tüm 

ülkelerin vergisel uygulamaları ve düzenlemeleri incelenmiştir.  

Daha sonra 2000 yılında Küresel Vergi İşbirliğine Doğru: Zarar Verici Vergi 

Uygulamalarını Tanımlama ve Elimine Etmede İlerlemeler adı altında bir rapor 

yayınlanmış ve söz konusu raporda 41 ülkenin vergi cenneti olma kıstaslarını taşıdığı 

belirtilmiştir. 2000 yılı raporunun yayınlanmasından bu yana raporda, seçilen 47 

ülkenin vergi cennetleri kıstaslarını taşıyıp taşımadığı saptanarak bir liste 

yayınlanmıştır. Vergi cennetleri tanımına uyan 35 ülke listede yer alarak zararlı vergi 

uygulamalarından vazgeçeceklerini taahhüt ederek listeden çıkarılmıştır. 2000 raporu 

ile hazırlanan bir diğer liste de tercihli vergi rejimlerine ilişkindir. OECD, üye 

ülkelerde uygulanmakta olan tercihli vergi rejimlerinden 47 tanesini potansiyel 

olarak zararlı olduğunu belirterek, bunları bir listede yayınlamıştır. Türkiye de iki 

tercihli vergi rejimiyle listede yer almıştır. Bunlardan İstanbul Kıyı Bankacılığı 
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kaldırılmış, Serbest Bölgeler ise yapılan düzenlemeler sonucunda zararlı listesinden 

çıkarılmıştır. Ancak, serbest bölgelerdeki istisna uygulamalarının devamı kısmen de 

olsa AB üyeliğinin gerçekleştiği yıla kadar devam edecek olması, zararlı kabul edilen 

vergi rekabeti uygulamalarına halen yer verildiğini göstermektedir. Potansiyel olarak 

47 rejimin büyük bir kısmı 2006 yılına kadar ya kaldırılmış ya da yeniden 

düzenlenmiştir. Sonuç olarak da sadece Lüksemburg’ta uygulanmakta olan zararlı 

tercihli vergi rejiminin 2010 yılı sonunda yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.  

Zararlı vergi rekabetine karşı OECD’nin yaptığı çalışmalara G-8, AB ve Mali 

Eylem Gücü gibi uluslararası entegrasyonlar da destek vermişlerdir. AB daha çok, 

üye ülkelerdeki vergi mevzuatlarının uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalarda 

bulunmuştur. FAFT da vergi cenneti ülkelerin aynı zamanda kara para aklama 

merkezleri olarak da kullanıldığını tespit etmiş ve bu konuda çalışmalarını 

sürdürmüştür. 

Vergi rekabeti ortamında yabancı yatırımları çekmek amacıyla yatırımlara 

birtakım teşvikler de uygulanmaktadır. Üretimi ve istihdamı artırıcı, ekonomik 

büyümeyi sağlayacağı ve ekonomik sorunları giderici gibi etkileri bulunan doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarını kendisine çekmek isteyen ülkemiz, başta vergisel 

teşvikler olmak üzere birtakım teşvik tedbirleri uygulamaktadır. Yatırımları teşvik 

eden vergisel düzenlemeleri; yatırım indirimi istisnası (kaldırıldı), AR-GE 

faaliyetlerine yönelik teşvikler, eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası, 

araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda katma değer vergisi istisnası, 

endüstri, teknoloji geliştirme, serbest bölge ve organize sanayi bölgelerinde 

uygulanan vergisel teşvikler, kredi teminine ilişkin işlemlerde vergi, resim, harç 

istisnası, yatırım ve istihdamın artırılmasına yönelik vergisel teşvikler, kültür 

yatırımları ve girişimlerine yönelik vergisel teşvikler, indirimli kurumlar vergisi, 

KOBİ birleşmelerinde vergisel teşvikler ve yeni teşvik sistemi olarak sıralayabiliriz. 

Tüm bunlar Türkiye’de uygulanan vergisel kolaylıklardır. 

1980’li yıllarda dış ticaretin serbestleştirilmesi ve sermaye hareketlerinin 

önündeki engellerin kaldırılması yönündeki düzenleme ve değişiklikler Türkiye’nin 
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doğrudan yabancı sermayeden pay alabilmek için yapılan teşviklerin etkili olmadığı 

ve çekilen sermayenin istenilen düzeyde olmadığı söylenebilir. Vergi teşvik sistemi 

mevzuat ve uygulamalar açısından karmaşık bir yapıya sahiptir. Çünkü yabancı 

sermayenin yararlanacağı teşvikler araştırıldığında yabancı sermaye kanunu, vergi 

kanunları ve yatırım teşvik mevzuatı gibi birçok düzenlemelere bakılmasını 

gerektirmekte, bu durum da uygulama esaslarının yatırımcı tarafından bilinmesini 

güçleştirmektedir. Ayrıca yabancı yatırımlara yönelik vergisel teşviklerin etkinliği; 

politik istikrar, vasıflı işgücü ve maliyetler, fiziki altyapı ve genel makroekonomik 

faktörlerin olumluluğu karşısında kısıtlı bir durumda olmaktadır. Bu durumda ülkeler 

arası rekabette birçok teşviklerin, uygulama ve araçların sunulduğu ortamda Türkiye; 

potansiyelini, güçlü ve zayıf yönlerini iyi tanımalı, imkanları ölçüsünde bir yatırım 

stratejisi izlemelidir. 

Görüldüğü gibi, Türkiye’nin vergi rekabetinin gerektirdiği düzenlemelerle 

vergi sistemini yapılandırması ve çıkardığı birtakım teşvik kanunlarıyla yabancı 

sermayeyi ülke içerisine çekmek istemesi aktif olarak vergi rekabeti uyguladığının 

göstergesidir. 

Türkiye’de küreselleşme ve vergileme alanında ortaya çıkan eğilimlerle 

beraber vergi politikalarında önemli değişikliklere gidilmiş ve nihayetinde de vergi 

yapılarında önemli dönüşümler yaşanmıştır. Vergi gelirlerinin tahsilat yapısı dolaysız 

vergi gelirlerinden dolaylı yoldan alınan vergi gelirlerine kaymıştır. Toplam bütçe 

gelirleri içerisinde KDV gibi dolaylı vergilerin payının, dolaysız vergiler olan gelir 

ve kurumlar vergisine göre daha çok arttığı görülmüştür. Yani vergi yükü dolaysız 

vergilerden dolaylı vergilere kaymıştır. Ayrıca sermaye ve kurumlar vergisi 

oranlarında azalmaların yanında emek ve dolaylı vergi oranlarında artmalar 

görülmüştür. 

Uluslararası vergi rekabetinin zararlı yönlerinden ötürü devletlerin vergi 

hasılatının üzerindeki azaltıcı etkileri nedeniyle diğer birçok ülkeden sonra 

ülkemizde de düzenleme yapma ihtiyacı doğmuş ve 2006 yılında kabul edilerek 
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yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yeni düzenlemeler 

yapılmıştır.  

Kontrol edilen yabancı kurum kazancının vergilendirilmesi, transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve vergi cennetlerine yapılan 

ödemelerde stopaj uygulaması söz konusu yeni düzenlemelerdir. Tüm bu 

düzenlemelerdeki amaç; vergi kaybının önüne geçilerek vergi tabanını 

koruyabilmektir. Ancak söz konusu düzenlemeler, mücadelenin etkinliğini azaltacak 

bazı eksiklikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Örneğin, transfer 

fiyatlandırmasında emsal araştırması çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Halka açık 

şirketlerin sınırlı verilerine ulaşılabilmesi, halka açık şirketler dışında mali veri 

bulabilme olanağının olmaması emsal araştırmasını güçleştirmektedir. Bu durum da 

emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasının pratikte zorluğunu göstermektedir. 

Emsal bulunabilmesine yönelik analizlerin yapılabilmesinin ön koşulu eksiksiz ve 

doğru bilgi akışının var olmasıdır. Yine zararlı vergi rekabeti ile mücadele 

kapsamında getirilen bir başka düzenleme vergi cennetlerine yapılan ödemelerden 

vergi kesintisi yapılmasıdır. Ancak bugün itibariyle gelinen noktaya bakıldığında, 

işbirliğinde bulunmayan vergi cennetleri listesinde hemen hemen hiçbir ülkenin 

kalmamış olması, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu ülkeleri yayınlamasını 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca 2006 yılında yürürlüğe giren bu düzenlemeye yönelik şu 

ana kadar da söz konusu ülkeler listesinin yayınlanmaması düzenlemenin 

uygulanması önünde bir engel oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi söz konusu 

eksikliklerin giderilmesiyle düzenlemelerin uygulanabilirliği daha anlamlı olacaktır. 

Sonuç itibariyle, küreselleşme sonrası ülkelerin vergi politikalarında önemli 

dönüşümler görülmektedir. Küreselleşmenin getirdiği avantajlardan yararlanılması 

için Türkiye’nin rekabetçi vergi politikaları izlemesi yararına bir politikadır.  

Tüm bunların ışığında vergi rekabetinin geleceğine ilişkin öngörülerde 

bulunacak olunursa, bilgi değişimi daha da artacak, hareketliliği daha az olan işgücü 

faktörünün hareket alanı daha da artacak, Gelir İdaresi günlük hayatta daha çok yer 
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edinecek ve vergi mükellefleri hakkında daha çok şey bilinecektir. Böylelikle de 

vergi uzmanlık alanının önemi artacaktır. 
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