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 GĠRĠġ  

KüreselleĢme bir yönüyle toplumsal iliĢkilerin ulusal sınırları aĢarak dünya 

geneline yayılmasını ifade eden bir süreçtir. KüreselleĢme süreci küresel piyasa 

faaliyetleri arasındaki rekabetin artmasına neden olmaktadır. Maliye politikasının 

önemli bir parçası olan vergi politikasının bundan etkilenmemesi mümkün değildir. 

Çünkü küreselleĢme ekonomik, sosyal ve siyasal alanda uluslararası uyumu ve/veya 

rekabeti, kaçınılmaz hale getirmektedir. Bunun yanı sıra yapısal özellikleri dolayısıyla 

küreselleĢme bu ülkelerdeki vergi politikalarını etkilemektedir.  

KüreselleĢme süreci ile birlikte tüm ekonomik, mali, sosyal ve siyasi yapılar 

yeniden biçimlenmektedir. Bu süreçte vergi politikalarının da değiĢim ve dönüĢüm 

aĢamaları büyük bir öneme sahiptir. 1990‟lı yıllarda tüm dünya ekonomilerini etkileyen 

serbestleĢme hareketi birçok ülkenin ekonomisinde önemli değiĢikliklere neden 

olmuĢtur. Kamusal alanın mali ve finansal dönüĢümü ve yeniden yapılandırılması 

Türkiye‟de ve tüm dünyada gerçekleĢmektedir. Her yerde, ekonomik ve mali açıdan 

etkilerini gösteren küreselleĢme olgusu, vergi sistemlerinde yeni düzenleme ve 

değiĢikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Meydana gelen bu etkileĢim, 

ülkelerin vergilemeye iliĢkin politikalarını yeniden değerlendirmelerine yol açmıĢtır. 

Vergileme alanında yaĢanan değiĢimlerden bazıları ise, kamu mali alandaki değiĢim, 

vergi rekabeti, vergi sistemlerindeki değiĢim, teĢvik politikaları, transfer fiyatlaması, 

elektronik ticaret, çevre vergileri, küresel iĢbirliği çalıĢmaları ve sermaye hareketlerinin 

serbestleĢmesidir. 

Dünya ekonomisinin, giderek hızlanan küreselleĢme sürecine girmesiyle 

birlikte, 1990 sonrası ülkelerin ekonomik ve mali sistemlerinde önemli etkiler meydana 

getirmiĢtir. Dünyada gerçekleĢen küresel vergi politikalarının değiĢimi ve bu değiĢimin 

Türk vergi politikaları üzerindeki etkisi büyük önem taĢımaktadır. Özellikle 

küreselleĢme süreci ile birlikte bu değiĢim ve dönüĢüm süreci hızlı bir biçimde 

gerçekleĢmektedir. 

KüreselleĢme sonrası gerçekleĢen küresel nitelikteki geliĢmeler vergi 

politikalarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. KüreselleĢen dünyanın 

bir sonucu olarak gerçekleĢen küresel vergi rekabeti ülkelerin vergi politikalarını 
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etkilemektedir. Özellikle küreselleĢme sonrası zararlı vergi rekabeti konusunda küresel 

vergi çalıĢmaları yapılmaktadır.  

Uluslararası vergi rekabeti, bir ülkenin uyguladığı vergi politikasının diğer 

ülkelerin vergi sistemleri ve vergi gelirleri üzerinde yarattığı etkidir. Vergi rekabetinin 

tanımı çerçevesinde, vergi rekabetinin zararlı olduğunu belirlemek ise zor olmaktadır. 

Bunu belirlemek için ise OECD ve AB gibi kuruluĢların çalıĢmaları büyük önem 

taĢımaktadır. Özellikle, Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerin bu çalıĢmalardan 

faydalanması, ülkelerin ekonomik, mali ve soysal açıdan geliĢimleriyle paralel bir 

özellik göstermektedir.  

Uluslararası vergilemenin bir sonucu olarak ülkeler arasında çıkabilecek 

vergilendirme konusundaki anlaĢmazlıkları engellemek için vergi anlaĢmaları 

yapılmaktadır. Özellikle vergi rekabetinin zararlı etkilerini en aza indirmek ve 

yararlarını ön plana çıkarmak amacıyla uluslararası organizasyonlar çalıĢmalar 

yapmaktadır. GeliĢmiĢ ülkelerin hemen hemen hepsini kapsayan, OECD ve diğer 

yandan AB gibi kuruluĢlar tarafından zararlı vergi rekabetine neden olan etkenler 

belirlenerek, bu zararın en alt düzeye indirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. 

KüreselleĢme süreci sonrası OECD üyesi ülkelerinin ve Türk vergi 

politikalarının bu süreçten ne Ģekilde etkilendiğinin tespit edilmesi, küresel sorunlara 

karĢı önlem almak amacıyla önem taĢımaktadır. Ortaya çıkan küresel eğilim ve 

sorunların, ülkelerin vergi politikalarının dönüĢümüne etkisinin ve derecesinin tespit 

edilmesi ve bu alanda yapılan küresel nitelikli çalıĢmaların ortaya çıkardığı etki ve 

özellikle Türk vergi politikalarının nasıl etkilendiğinin ortaya çıkarılması 

gerekmektedir. 

Bir ülkenin vergi politikalarının bağımsızlığı, diğer ülkelerin vergi 

politikalarının uygulanması sonucu belirlenir. 1990‟dan sonra küreselleĢmenin 

hızlanması ile birlikte ülkeler arasındaki etkileĢim, vergi politikalarının da iç ve dıĢ 

etkenlerden etkilenerek değiĢimine neden olmaktadır. KüreselleĢme süreci ile 

etkileĢerek bir geliĢim sürecine giren Türk vergi politikalarının hangi araçlarının daha 

fazla etkilendiği, bu sürecin ülkeler arası etkileĢiminin yansımasının nasıl olduğu tespit 

edilecektir. Bu analizi yapabilmek için, dünyadaki seçili ülkeler kapsamında somut 
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veriler üzerinden karĢılaĢtırma yapılmak yoluyla, Türkiye‟de özellikle de 1990 sonrası 

dönemsel olarak vergi politikaları açısından analiz edilecek ve değerlendirilecektir. 

Ayrıca, ülkelerarası karĢılaĢtırma yapılarak, ülkelerin vergi politikalarındaki değiĢimler 

ortaya konmaya çalıĢılacaktır. KüreselleĢme sonrası değiĢikliklerin özellikle Türkiye 

açısından neden ve sonuçları araĢtırılacaktır. 

Ulus-devletler küreselleĢme ile birlikte, vergi politikaları açısından 

uyumlaĢtırma sürecine girmektedir. Bunun yanı sıra ulusal politikaların bağımsızlıkları 

da büyük önem taĢımaktadır. Bu süreçte ülke ekonomileri arasında farklar 

oluĢmaktadır. Bu farkın giderilmesi için uluslararası çalıĢmalar yapılmaktadır.  

Ulus devletlerin ülke içerisindeki vergi uygulamaları üretim faktörlerini 

etkilemektedir. KüreselleĢme ile birlikte üretim faktörlerinin mobilitesinin artması, bu 

faktörler açısından bir ülkeden diğer ülkeye geçiĢini oldukça kolaylaĢtırmıĢ ve 

hızlandırmıĢtır. Bu durum ise, ülkeler arasında bu faktörleri, özellikle sermaye 

hareketlerini kendi ülkelerine çekebilmek için vergileme alanında yoğun bir rekabete 

giriĢimlerine neden olmuĢtur. Bu nedenle ülkeler vergi politikalarını, uluslararası 

vergilemede ortaya çıkan değiĢiklikler doğrultusunda düzenlemek zorunda 

kalmaktadır. 

KüreselleĢme ile birlikte gerçekleĢen bir diğer geliĢme de tüm dünyadaki 

serbestleĢme hareketleridir. Bu süreçte ülkeler arasında küresel sermayeyi çekme 

yönünde bir rekabet olgusu mevcuttur. Küresel rekabetin artması sonucu, vergi oranları 

düĢmektedir. Küresel sermaye düĢük oranlı ülkelere doğru hareket etmektedir. Bu 

süreçten pay alabilmek için ülkeler vergi politikalarını bir araç olarak 

kullanmaktadırlar. KüreselleĢen dünyada küresel sermaye ile gelen yatırımlar ülkelerin 

ekonomik büyümesi ve kalkınması için büyük önem taĢımaktadır. KüreselleĢme ile 

ülkelerin vergi politikaları arasındaki iliĢkinin çeĢitli yönleri ile değerlendirilmesi söz 

konusudur. 

KüreselleĢmenin sürecinde vergiler de küresel bir boyut kazanmaktadır. 

Vergilerin küreselleĢmesi ise uygulamada vergi cennetleri, transfer fiyatlaması, 

elektronik ticaret ve kıyı bankacılığı gibi alanlarda sorunlara yol açmaktadır. Bu 
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sorunları çözümleyebilmek için ise ülkeler arasında çoklu ve ikili anlaĢmalar 

yapmaktadır.. 

Vergi politikaları belirlenirken dünyadaki değiĢen eğilimler çerçevesinde 

gerçekleĢtirilmektedir. KüreselleĢme ile birlikte geliĢen vergi politikaları ve vergi 

sistemleri arasındaki iliĢkinin boyutu da geliĢmektedir. Bu süreçte dolaysız vergilerden 

dolaylı vergilere doğru bir dönüĢüm yaĢanmaktadır. Bu dönüĢüm vergi yükü dağılımını 

da aynı yöne çevirmektedir. Sermayenin yönü ise küreselleĢmesi sonucunda da vergi 

yükü yüksek alandan vergi yükü düĢük alana doğru olmaktadır. 

“KüreselleĢmenin 1990 Sonrası Vergi Politikalarının DönüĢümüne Etkisi: 

Türkiye Örneği” adlı tez ile, yapılan teorik çalıĢmalar ve uygulamadaki yansımaları 

karĢılaĢtırma yapmak suretiyle araĢtırılacaktır. KüreselleĢmenin seçili ülkelerin vergi 

politikalarını nasıl ve neden etkilediğini, Türkiye özelinde değerlendirmek ve sayısal 

verilere dayanan analizlerle temellendirmek amaçlanmaktadır. Üç bölümden oluĢacak 

tezde; ilk bölümde ayrıntılandırılacak olan teorik çalıĢmalar ve uygulamadaki 

değiĢimleri açısından bir ön çalıĢma olacaktır.  

Tezin “KüreselleĢmenin Vergi Rekabetine Etkisi” adlı birinci bölümünde, 

küreselleĢmenin vergi rekabetine etkisi; küreselleĢme olgusu, sürecinin nasıl geliĢtiği 

ve küreselleĢmenin aktörleri ile ilgisinin kapsamında incelenecektir. Devletin rolündeki 

ve kamu maliyesi alanında yaĢanan değiĢimin küreselleĢme ile birlikte nasıl 

biçimlendiği ve vergi rekabeti ve vergi sistemlerini nasıl etkilediği analiz edilecektir. 

“Dünyada 1990 Sonrasında Vergi Politikalarında DeğiĢim” baĢlıklı ikinci 

bölümde, vergi politikasının teorik yapısı, amaçları ve etkileri üzerinde durularak, vergi 

politikalarında dönüĢüm ve ulusal vergi sistemlerinin dönüĢüme uyumu analiz 

edilecektir. Küresel süreçte vergi rekabeti araçlarındaki dönüĢüm; vergi oranı, vergi 

yükü, teĢvik politikaları, vergi tatili uygulaması, serbest bölgeler, kıyı ötesi bankacılık, 

tercihli vergi rejimi aracılığıyla analiz edilecektir. Vergi uygulamalarındaki politika 

değiĢimleri ise; transfer fiyatlaması, vergi cennetleri, elektronik ticaret ve çevresel 

vergi politikaları kapsamında incelenecektir. Bu bölümde ayrıca, küreselleĢme sonucu 

ortaya çıkan vergileme sorunları ile mücadele konusunda yapılmıĢ olan uluslararası 
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çalıĢmalara yer verilmiĢtir. Bu doğrultuda, OECD ve AB‟nin küresel vergi rekabeti ve 

küresel iĢbirliği sağlanması konusunda yaptığı çalıĢmalar değerlendirilecektir. 

“KüreselleĢmenin 1990 sonrası Türk Vergi Politikaları Üzerine Etkisinin 

Analizi” baĢlıklı üçüncü bölümde küreselleĢme sürecinde değiĢmeye baĢlayan ve belli 

bir dönüĢüm yaĢanan vergi politikaları üzerinde durulmuĢtur. Türkiye‟de vergilendirme 

yetkisi ve bu yetkinin uluslararasılaĢmasına değinilecektir. KüreselleĢme sonrasının 

Türkiye‟de artan vergi rekabetinin nedenleri değinilerek 1990 sonrası Türk vergi 

sisteminin küresel politikalara uyumu tartıĢılacaktır. Bu tartıĢma, vergi gelirleri, türü, 

oranı ve vergi yükündeki değiĢimle Ģekillenecektir. Küresel eğilimler dikkate alınarak, 

küreselleĢme sürecinin Türkiye‟deki ulusal vergi politikalarının küresel politikalarla 

uyumlaĢtırmak için yapılan düzenlemelerin ve küresel sorunların Türk vergi 

politikalarında nasıl bir dönüĢüme yol açtığı konuları ele alınacaktır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KÜRESELLEġMENĠN VERGĠ REKABETĠNE ETKĠSĠ 

 

KüreselleĢme olgusu ve kavramı farklı çevrelerce farklı değerlendirilmektedir. 

KüreselleĢme, ülke ekonomilerin dünya ile bütünleĢmesini, teknolojik ilerlemeler, 

ekonomik geliĢmeler, politik tercihler ve uluslararası mali kuruluĢların etkisi ile 

gerçekleĢtirmektedir. KüreselleĢme sürecinde önemli etkiye sahip aktörler; ulus 

devletler, çok uluslu Ģirketler ve uluslararası kuruluĢlardır. Bu süreçte kamu mali 

alanda gerçekleĢen değiĢim devletin rolündeki değiĢime bağlıdır. Vergileme alanında 

yapılan birçok çalıĢma küreselleĢme sürecinin neden olduğu ve ülkelerin vergi 

yapılarını nasıl etkilediği ile ilgilidir. KüreselleĢmenin vergileme alanındaki 

yansımasının en önemli konularından birisi ise vergi rekabetidir. Vergi rekabeti, 

küreselleĢmenin, ülkelerin vergi sistemlerini etkilemeye baĢlaması sonucunu 

doğurmaktadır. Bu süreç; “küreselleĢme ve geliĢim süreci”, “küreselleĢme sürecinde 

yer alan aktörler”, “küreselleĢmenin kamu mali alanda yarattığı değiĢim” ve 

“küreselleĢme ve vergi rekabeti” konu baĢlıklarıyla açıklanacaktır. 

I- KÜRESELLEġME VE GELĠġĠM SÜRECĠ 

KüreselleĢme, özellikle 1990‟lardan sonra ortaya çıkan geliĢmelerle ekonomik 

ve mali alanı yeniden biçimlendirmiĢtir. Dünya çapında ekonomiden sanata, 

politikadan kültüre, iletiĢimden yaĢam standardına değin oldukça geniĢ alana nüfuz 

eden küreselleĢme olgusu, vergi sistemlerini de etkisi altına almıĢtır
1
. Bu bölümde 

öncelikle küreselleĢmenin tanımı ve tarihsel geliĢim süreci açıklanarak, 

küreselleĢmenin dinamikleri belirtilecektir.  

 

 

                                                 
1
 Birol Kovancılar, Mustafa Miynat ve Sibel Bursalıoğlu, Kamu Maliyesinde Küresel DeğiĢimler, Gazi 

Kitabevi, 2007, s.47. 
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A- KüreselleĢme Kavramı 

KüreselleĢme kavramı her ne kadar yoğun olarak bundan 20-25 yıl önce 

kullanılmaya baĢlanmıĢ olsa da, taĢıdığı anlam itibari ile kavram aslında yeni değildir. 

KüreselleĢme, süreklilik arz eden sosyal değiĢimin son aĢamasını ifade eden bir 

olgudur. Günümüzde küreselleĢme kavramı daha çok ortaya çıkan yeni ekonomik, 

teknolojik ve sosyal Ģartları belirtmek üzere kullanılmaktadır. Bu doğrultuda 

küreselleĢmeyi, tanımın yanı sıra geçirdiği evreler ve tarihsel geliĢim itibari ile 

incelemek gerekmektedir
2
. 

KüreselleĢme, kavram olarak ele alınan, konuya ve bakıĢ açısına bağlı bir 

Ģekilde tanımlanan ve üzerinde henüz uzlaĢma sağlanamayan bir kavramdır
3
. 

KüreselleĢme kavramının bugünkü anlamda kullanımına dair farklı görüĢler mevcuttur. 

KüreselleĢme kelimesinin kökeni yüzyıllar öncesine dayanmasına rağmen, kelimenin 

günümüzdeki anlamıyla literatürde yer alması ilk defa, 1962 yılında Marshall 

McLuhan‟ın sosyoloji içerikli çalıĢmasında “Küresel Köy” kavramını kullanması ile 

olmuĢtur. Alvin Toffler, 1979 yılında “Gelecek ġokları” ve 1980 yılında ise “3. Dalga” 

adlı çalıĢmaları ile konuyu ele almıĢtır. 1983 yılında, Theodore Leviitt‟in “Pazarların 

KüreselleĢmesi” adlı makalesiyle kavram popülarite kazanmıĢ, iĢ ve ekonomi 

çevrelerinde kullanılmaya baĢlanmıĢtır
4
. 

Kavramın, 1980‟lerin sonları ile 1990‟ların baĢlarında yaygınlaĢmasını sağlayan 

Anthony Giddens olmuĢtur. KüreselleĢme üzerine yapılan ilk çalıĢma Roland 

Robertson tarafından Britanya‟da 1992‟de yayımlanan “KüreselleĢme: Sosyal Kuram 

ve Küresel Kültür” adlı kitaptır. Ekonomik küreselleĢme kavramını geniĢ kitlelere 

yayan ise Klaus Schwap‟tır
5
. 

                                                 
2
 Habib Yıldız, KüreselleĢmenin Vergileme Üzerine Etkileri ve Türkiye Açısından Bir 

Değerlendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s.26. 
3
 Birol Kovancılar ve Mustafa Miynat, KüreselleĢme Sürecinde Türkiye’de Kamu Kesimi, Gazi 

Kitabevi, Ankara, 2008, s.1. 
4
  Young Yun Kim ve Dharm Bhawuk, “Globalization and Diversity: Contributions from Intercultural 

Research”, International Journal of Intercultural Relations, Sayı:32, 2008, s.301. 
5
  Ahmet Gökdere, “KüreselleĢmeye Genel Bir BakıĢ”, Ankara Avrupa ÇalıĢmaları Dergisi, Cilt:1, 

Sayı:1, 2001, s.71-101. 
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KüreselleĢme kavramı, eski bir süreci tarif eden yeni bir ifadedir. Küresel 

ekonomik bütünleĢmenin baĢlangıcı aslından beĢ yüz yıl öncesine, Avrupa 

sömürgecilik dönemine dayanır. Ancak bu süreç son çeyrek yüzyılda teknoloji ve 

iletiĢim sistemlerindeki geliĢmeler, ticaretin önündeki engellerin ortadan kaldırılması 

ve çokuluslu Ģirketlerin politik ve ekonomik güçlerinin artması sonucunda hız 

kazanmıĢtır
6
. 

KüreselleĢmenin ekonomi, politika, kültür, teknoloji ve daha bir çok alanı 

etkilemesi nedeni ile kuĢkusuz birden fazla tanımı olması doğaldır
7
. GloballeĢme, 

globalizasyon ya da uluslararasılaĢma olarak da ifade edilen küreselleĢme kavramı, 

ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi sınırların etkisini kaybettiği, ekonomik, siyasi, 

sosyal ve kültürel alanda bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aĢarak dünya 

çapında yayıldığı, toplumların ve devletlerin gitgide birbirine benzemeye baĢladığı bir 

ortamı ifade etmektedir
8
. 

Ekonomik anlamda küreselleĢme; doğrudan yabancı yatırım yapan çokuluslu 

giriĢimlerin faaliyetleri ve ulusal sınırların ötesinde değer yaratmak amacıyla iĢ 

ağlarının ortaya çıkması Ģeklinde tanımlanabilir
9
. Companella‟ya (1993) göre 

küreselleĢme, ulusötesi Ģirketler gibi yeni aktörlerin güçlenmesi, iletiĢim ve biliĢimdeki 

hızlı değiĢim ve OECD üyesi ülkelerindeki “serbestleĢtirme” giriĢimleridir. Üretimin 

mekansal olarak yaygınlaĢması, finansal piyasaların entegrasyonu, benzer tüketici 

malların küresel olarak tüketimi, küreselleĢmenin ekonomik boyutu olarak 

algılanmaktadır
10

. 

Politik küreselleĢme, esas itibari ile günümüz dünyasında politik güç, otorite ve 

yönetim biçimlerindeki yapısal dönüĢüm olarak tanımlanabilir. Günümüzde, nüfuz 

alanını tüm dünya olarak kabul eden “küresel siyaset” anlayıĢının giderek güçlendiği 

görülmektedir. Bu durum, geleneksel siyaset anlayıĢından farklı bir yapıyı yansıtmakta, 

                                                 
6
  Wayne Ellwood, KüreselleĢmeyi Anlama Kılavuzu, (Çev. Betül Dilan Genç), 2. Basım, Metis 

Yayınları, Ġstanbul, 2003, s.13. 
7
  Alan Rugman, GloballeĢmenin Sonu, (çeviri: Sedat Eroğlu), I. Baskı, MediaCat Kitapları, Ġstanbul, 

2004, s.31. 
8
 Tülin Canbay, Dünyada Vergileme AnlayıĢındaki DeğiĢim (Antikçağdan Günümüze), Dora 

Yayıncılık, Bursa, 2009, s.64. 
9
 Rugman, a.g.e., s.31. 

10
 Miriam L. Campanella, “The Effects of Globalization and Turbulence on Policy Making Process”, 

Government and Opposition, v.28, No:2, 1993, p.8. 
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küreselleĢmenin çok aktörlü yapısına iĢaret etmektedir. Bir baĢka deyiĢle, “küresel 

politika/siyaset”, söz konusu bu yapının dört temel aktörü olan ulus devlet, devletler-

üstü kurumlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluĢlarının karĢılıklı etkileĢimi 

sonucunda Ģekillenmektedir. Ulus devlet, bu süreçte temel birim olarak faaliyet 

göstermeye devam etmekte, ancak yetki alanları belirli ölçülerde kısıtlanmaktadır. 

Literatürde, bu yeni yapıyı betimlemek üzere “küresel yönetiĢim” (global governance) 

kavramı kullanılmaktadır
11

. 

Küresel ekonominin bütününü oluĢturan parçaların gittikçe daha fazla entegre 

olması söz konusu olmaktadır. KüreselleĢme olgusu, bir sürecin devamı olmaktan çok 

bir dönüĢümü ifade etmektedir 
12

. 

Ülke ekonomilerinin dünya piyasalarıyla eklemlenmesi ve bütün iktisadi karar 

süreçlerinin giderek dünya kapitalizminin sermaye birikimine yönelik dinamiklerle 

belirlenmesi, özellikle 1970‟lerden sonra hızlanan ve tüm dünyanın tek bir pazara 

dönüĢmesi yönündeki bir sürecin genel adı küreselleĢme olmaktadır
13

. 

KüreselleĢme, ülke ekonomilerin dünya ile bütünleĢmesini, teknoloji, üretim, 

tüketim ve finans piyasalarını kapsamaktadır. KüreselleĢme; iĢgücünün, sermayenin, 

teknolojinin, mal piyasalarının uluslararası nitelik kazanması ve ülke pazarlarının dıĢa 

açılma sürecidir. KüreselleĢme tüm dünyada, teknolojik, ekonomik, politik ve 

uluslararası mali kuruluĢların etkisi ile geliĢmektedir
14

. Dolayısıyla, küreselleĢmenin 

geliĢim sürecini hızlandıran temel dinamik, gerek uluslararası ticaretin, gerekse 

sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların ve denetimlerin tedrici olarak 

azaltılmasına yönelik uygulamalardır
15

. KüreselleĢme olgusu, ulusal ekonomilerin 

dünya piyasalarıyla eklemlenmesi ve bütün iktisadi karar süreçlerinin giderek dünya 

                                                 
11

  BAYAR, Fırat; “KüreselleĢme Kavramı ve KüreselleĢme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası 

Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:32, 2008, s.28. 
12

 Jacques Adda, Ekonominin KüreselleĢmesi, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.10. 
13

 Erinç Yeldan, KüreselleĢme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.13-

14. 
14

 Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomi, Beta Basım, Ġstanbul, 2009, s.406. 
15

 M. Kemal Aydın, Sermayenin KüreselleĢmesi, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2003, s.82-83. 
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kapitalizminin sermaye birikimine yönelik dinamikleriyle belirlenen ve yaĢanan bu 

evre
16

, günümüz dünya ekonomisini kapsayan hakim paradigma durumundadır. 

B- KüreselleĢmenin Tarihsel GeliĢimi 

KüreselleĢmenin tarihi farklı coğrafyalarda yaĢayan insan toplulukları 

arasındaki iliĢkilerin tesis edildiği zamana kadar uzanmaktadır
17

. KüreselleĢmenin ilk 

olarak ne zaman baĢladığı konusunda değiĢik görüĢler bulunmaktadır. Bu durumun 

küreselleĢmenin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal alanlarda etkilerini gösteren çok 

boyutlu bir yapıya sahip olmasından kaynaklandığı söylenebilir. KüreselleĢme, tarih 

süreci içerisinde ulaĢılan toplumsal bir olgudur
18

. 

Dünya Bankası, modern anlamdaki küreselleĢmenin evrimini dört aĢamada 

değerlendirmektedir
19

; 

Birinci Aşama: KüreselleĢmenin birinci dalgası, sanayi devriminin 

gerçekleĢtirildiği 1870-1914 dönemini kapsamaktadır. 

Bu dönem bir yandan fetihler ve sömürgeleĢme ile öte yandan da ekonomik 

reformlar ve uluslararası iĢlemlerin geliĢmesi ile ortaya çıkmıĢtır
20

. Özellikle bu 

dönemde denizcilik ve tren yolu ulaĢımı önemli ölçülerde geliĢmiĢ, telgrafın icadı ile 

iletiĢimde sınır ortadan kalkmıĢ, böylece dıĢ ticarette artıĢlar yaĢanmıĢtır. Fransa ve 

Ġngiltere ise bu birinci küreselleĢme döneminde dıĢ ticaret engellerinin azaltılmasına 

öncülük etmiĢtir
21

. 

19. yüzyılın sonlarından 1914‟lere kadar geçen dönemde, küreselleĢmenin, 

özellikle iktisadi anlamda, oldukça ileri bir seviyede olduğu görülmektedir. Bu 

                                                 
16

 Erinç Yeldan, KüreselleĢme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, BölüĢüm, Birikim ve Büyüme, ĠletiĢim 

Yayınları, Ġstanbul, 2005, s.13. 
17

  Fırat Bayar, “KüreselleĢme Kavramı ve KüreselleĢme Sürecinde Türkiye”, Uluslararası Ekonomik 

Sorunlar Dergisi, Sayı:32, s.26, 

 http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf, 

(EriĢim:08.02.12). 
18

 Atilla Ġlhan, Hangi KüreselleĢme, Ġstanbul, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 2003, s.125-140. 
19

 Markku KATĠLAĠNEN ve Ville KAĠTĠLA, “Economic Globalisation in Developing Countries”, 

ETLA, Helsinki, 2002, s.70, http://www.etla.fi/files/829_b191eng.pdf, (EriĢim:16.06.2010). 
20

 Vural Fuat SavaĢ, Dünya Ekonomik Sistemi, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, Sayı:16, s.13, 

24‟ten aktaran Ġsmail ġiriner, Finansal KüreselleĢme, Eti Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.10. 
21

 Ġsmail ġiriner, Finansal KüreselleĢme, Eti Yayınları, Ġstanbul, 2008, s.10. 

http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/firatbayar.pdf
http://www.etla.fi/files/829_b191eng.pdf
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dönemde, uluslararası ticaretin önündeki engel ve tarifeler yok denecek seviyelere 

gerilemiĢ, küresel piyasaların entegrasyonu derinleĢmiĢ, ulaĢım maliyetleri ve 

uluslararası alanda kiĢilerin serbest dolaĢımı önündeki kısıtlamalar en düĢük seviyelere 

inmiĢtir
22

. 

İkinci Aşama: 1914-1945 aralığı, dünya genelinde dıĢa kapalı ekonomik 

yaklaĢımların benimsendiği bir dönem olarak kabul edilmektedir. 

I. Dünya SavaĢı ile baĢlayan ve II. Dünya SavaĢı‟nın bitmesi ile sona eren bu 

dönem, küreselleĢme dinamiklerinin ve global entegrasyon akımlarının ciddi bir 

biçimde sekteye uğradığı bir dönemdir. Siyasi anlamda aĢırı milliyetçilik, iktisadi 

anlamda korumacılık ve kendi kendine yeterlilik türündeki eğilimler bu dönemin tipik 

özellikleridir
23

. 

Bu dönem aynı zamanda tüm dünyada ulusalcılığa geri dönüĢün yaĢandığı yıllar 

olmuĢtur. Bu dönemde ulaĢım ve iletiĢim teknolojileri alanlarında yaĢanan geliĢmelere 

karĢın, politik ulusçuluk ve uluslararası ekonomik iliĢkilerde kısmen de olsa bir geriye 

dönüĢ yaĢanmıĢtır. Bu geriye dönüĢte en büyük etken ise 1929 yılında yaĢanan büyük 

ekonomik bunalım olmuĢtur
24

. 

Üçüncü Aşama: KüreselleĢmede ikinci dalga olarak adlandırılan bu dönem 

1945-1980 arasındaki süreci içermektedir. Ġkinci Dünya savaĢından sonra uluslararası 

iĢbirliğinin yeniden inĢa edilmesi, bölgesel ticari birliklerin kurulması, 1946‟da IMF ve 

Dünya Bankası‟nın kurulması ile üretimin ve sermayenin serbestleĢmesi yönünde 

geliĢmeler ortaya çıkmaktadır. 

1945-50 arası dönemde ve sonrasında küreselleĢme büyük bir ivme kazanarak 

benzeri görülmemiĢ bir seviyeye ulaĢmıĢtır. Bu durumun türlü nedenleri mevcuttur. 

Ekonomik anlamda, uluslararası ticaret hacmi ve uluslararası sermaye akımlarının hızı 

daha önceden çok önemli seviyelere ulaĢmıĢ, küresel üretim süreçleri büyük bir 

dönüĢüm yaĢamıĢtır. Öte yandan, özellikle II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde böyle 

büyük bir savaĢın bir kez daha yaĢanmamasına dair, siyasi küreselleĢme ivme 

                                                 
22

  Bayar, a.g.m., s.26. 
23

 Bayar, a.g.m., s.26. 
24

 ġiriner, a.g.e., s.10. 
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kazanmıĢtır. 1980 sonrasında, küreselleĢmenin çevresel, demografik ve kültürel 

boyutları da dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaya baĢlamıĢtır
25

. 

Bu dönemi diğer küreselleĢme dönemlerinden ayıran nokta, Ġkinci Dünya 

SavaĢı ile birlikte Avrupa ülkelerinin üretim kapasitelerinin zarar görmesi; ancak buna 

karĢılık ABD‟nin gücünü arttırması ve bunun ortaya çıkardığı liberalleĢme 

eğilimleridir. Bu liberalleĢme eğilimleri, uluslararası kurumlar aracılığıyla 

yönlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Çünkü bu küreselleĢme döneminde 1944 Bretton Woods 

Konferansı‟nda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Uluslararası Ġmar ve Kalkınma 

Bankası/Dünya Bankası (IBRD) kurulması ve uluslararası ticaretin önündeki engellerin 

azaltılması yönünde kararlar alınmıĢtır. Ayrıca BirleĢmiĢ Milletler (UN), Uluslararası 

ÇalıĢma TeĢkilatı (ILO), Gıda ve Tarım TeĢkilatı (FAD), Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 

Genel AnlaĢmaları (GATT) gibi düzenlemeler de küreselleĢme süreci desteklenmiĢtir
26

. 

Dördüncü Aşama: KüreselleĢmenin üçüncü dalgası olarak adlandırılan ve 

1980‟den günümüze değin süregelmektedir. 1980‟li yıllarda yoğun olarak yaĢanmaya 

baĢlanan finansal serbestleĢme sonucunda, uluslararası sermaye, ülkeler arasındaki 

getiri farklılıkları doğrultusunda yönlenmektedir. Bu süreçte, sermaye hareketliliği 

dünya ölçeğinde gerçekleĢmektedir. 

KüreselleĢme içinde yaĢadığımız 21. yüzyılda da önemli olgulardan biri olmaya 

devam etmektedir. KüreselleĢme, birçok konuyla iliĢkilendirilebilecek kadar geniĢ bir 

kavramdır. 1980‟li yılların dıĢa açıklık politikaları ve neo-liberal iktisadın hâkim 

düĢüncesiyle, beklenmeyen bir Ģekilde dünyanın bütünleĢmesini sağlamaktadır.  

II- KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE YER ALAN AKTÖRLER 

Küresel dünya düzeninde yeni aktörlerin ortaya çıkmasının birçok nedeni 

vardır. Ancak bunlar arasındaki en önemli neden, sürecin meydana getirdiği küresel 

karakterli sorunlardır. Küresel sorunlar, sistemi salt devlet odaklı olmaktan çıkartmakta 

ve doğası gereği yönetiĢim temeline dayandırmaktadır. YönetiĢim ise, resmi ve özel 

                                                 
25

 Bayar, a.g.m., s.27. 
26

 ġiriner, a.g.e., s.10. 
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kuruluĢların birlikte hareket etmeleri Ģeklinde gerçekleĢmektedir
27

. Süreçte yer alan bu 

aktörler, kullandıkları yöntemler ve sahip oldukları özellikler açısından farklılık 

gösterse de, alınan kararlarda etkili olmaya ve sistemi kendi çıkarları doğrultusunda 

yönlendirmeye çalıĢmaktadır
28

. 

A- Ulus Devletler 

Ulus devletlerin bir egemenlik simgesi sayılan sermayenin ulus devletçe 

kontrolü, küreselleĢmenin de etkisiyle oldukça güçleĢmiĢtir. Küresel sürecin ekonomik, 

sosyal ve siyasi etkileri finansal alanda daha çok ortaya çıkmıĢtır. Finansal 

küreselleĢme uluslararası fon akımlarını hızlandırarak, finansmana ihtiyacı olan kiĢi ve 

kurumlarla, elindeki fonları değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerini karĢılıklı 

çıkarlar doğrultusunda bir araya getirmekte ve kendilerine yeni fırsatlar sağlamaktadır. 

Devletin küçültülmesi ve müdahalelerinin azaltılması yoluyla yeni ulus devleti ve 

sermaye üzerindeki etkisi yeniden inĢa edilmektedir
29

. 

GeliĢmekte olan ülkeler, verimsiz ekonomik alt-yapı ve idari yetersizlikler 

nedeniyle gereği kadar vergi geliri sağlayamamaktadır. Temel kamu politikası olarak 

vergileme açısından, az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ekonomilerde hem verimlilik 

açısından düĢük hem de vergi idaresi açısından yetersiz olduğundan, bu ekonomilerde 

yeterli vergi geliri toplanamamaktadır. Zira, geliĢmiĢ merkezler genellikle verimliliği 

ve katma değeri yüksek ekonomik faaliyetler içinde olduğundan, mütevazi vergi 

oranlarıyla gerekli vergi gelirini sağlayabilmektedirler. KüreselleĢme ile birlikte vergi 

politikaları uyumlaĢtırma politikaları haline gelirken, aynı anda ulusal politikaları 

etkisizleĢtirmektedir
30

.  

                                                 
27

 Mim Kemal Öke, Küresel Toplum, Avrasya Stratejik AraĢtırma Merkezi Yayınları No:26, Ankara, 

2001, s.13. 
28

 Özgür Saraç, Küresel Vergi Rekabeti ve Ulusal Vergi Politikaları, Maliye ve Hukuk Yayınları, 

Ankara, 2006, s.18. 
29

 Mevlüt Karabıçak, “KüreselleĢme Sürecinde Uluslararası Platformda YaĢanan Finansal GeliĢmeler, 

Belirsizlikler ve Türkiye‟deki Reel Sektöre Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. 

Dergisi, Y.2004, C.9, S.1, 2004, s.180-181. 
30

 Ġzzettin Önder, “Kapitalist ĠliĢkiler Bağlamında Ve Türkiye‟de Devletin Yeri ve ĠĢlevi”, Küresel 

Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, (Der. Ahmet H. Köse, Fikret ġenses, Erinç Yeldan), ĠletiĢim 

Yayınları, Ġstanbul, 2003, s.256-257, 262. 
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Ulus devletlerin bir egemenlik simgesi sayılan sermayenin ulus devletçe 

kontrolü, son dönemde varlığını giderek hissettiren küreselleĢmenin de etkisiyle 

oldukça güçleĢmiĢtir. Küresel sürecin ekonomik, sosyal ve siyasi etkileri, finansal 

alanda daha çok ortaya çıkmıĢtır. Finansal küreselleĢme uluslararası fon akımlarını 

hızlandırarak, finansmana ihtiyacı olan kiĢi ve kurumlarla, elindeki fonları 

değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerini karĢılıklı çıkarlar doğrultusunda bir araya 

getirmekte ve kendilerine yeni fırsatlar sağlamaktadır. Devletin küçültülmesi ve 

müdahalelerinin azaltılması yoluyla yeni ulus devletinin sermaye üzerindeki etkisi 

yeniden inĢa edilmektedir
31

. 

B- Çok Uluslu ġirketler 

Çokuluslu iĢletme giriĢimciliği modern küreselleĢmenin oluĢumunda önemli ve 

temel bir yere sahiptir. KüreselleĢmeyi doğuran etmenlerden baĢta geleni, çok uluslu 

Ģirketlerdir. Çok uluslu Ģirketlerin geliĢimi ile ulusal ölçek hesaplamaları yerini 

uluslararası ölçek hesaplamalarına bırakmıĢtır. Çokuluslu Ģirketlerin geliĢim sürecinde, 

sadece geliĢmiĢ ülkelere bir yayılım ile karĢılaĢılmamıĢ, aynı zamanda geliĢmiĢ 

ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere doğru yönelinmiĢtir. KüreselleĢme çokuluslu 

iĢletmelere temel olarak beĢ yönde fayda sağlamıĢtır:
32

 

▪ KüreselleĢme ile ülkesel pazarlar arasındaki duvarların kalkması, iĢletmelere 

büyük hız kazandırmıĢtır. KüreselleĢme sayesinde çokuluslu iĢletmeler sürekli 

farklı ürünlerle farklı pazarlara girme Ģansına sahip olmuĢlardır. 

▪ Sınırların kalkması sonucunda iĢletmelere maliyetleri düĢürme yönünde büyük 

faydalar sağlamıĢtır. KüreselleĢme sonrası iĢletmeler standartlara uygun en 

düĢük maliyetli girdiyi elde edebilmiĢlerdir. 

▪ KüreselleĢme değiĢik pazarlar içinde, ortak paydada birleĢen tüketicileri tespit 

ederek, bu kesimlere yönelik standart ürünler ve hizmetler üretmesini 

sağlamıĢtır. 

                                                 
31

 Karabıçak, a.g.m., s.180-181. 
32

 Ali Naci Karabulut, “KüreselleĢmenin Ticari Hayat Üzerindeki Etkileri”, Mevzuat Dergisi, Yıl:7, 

Sayı:76, 2004, http://www.mevzuatdergisi.com/2004/04a/01.htm, (EriĢim:08.08.11). 

http://www.mevzuatdergisi.com/2004/04a/01.htm
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▪ KüreselleĢmeden sonra çokuluslu iĢletmeler, girdilerini herhangi bir ülkeden 

alma, üretimlerini baĢka bir ülkede yapma, ürünlerini baĢka yerlerde satma ve 

tüm bu fonksiyonların yönetimlerini de baĢka bir ülkeden sağlamaktır.  

▪ Çokuluslu iĢletme faaliyetleri açısından pek çok ülkeyi kapsayan bir 

coğrafyaya yayılmıĢ olsa bile, bilgisayar, video konferans, internet vb 

teknolojiler yönetimin tek bir genel merkezden yapılabilmesini sağlamaktadır. 

C- Uluslararası KuruluĢlar 

Uluslararası ticaretin serbestleĢtirilmesi amacıyla, II. Dünya savaĢı‟nın 

sonlarında sanayileĢmiĢ ülkelerin yaptıkları toplantıda, Bretton Woods sistemi olarak 

da adlandırılan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası‟nın (IBRD) temelleri 

atılmıĢtır. Uluslararası ticaretin serbestleĢmesi yönündeki bir diğer geliĢme ise 1947 

yılında elli kadar ülke tarafından kurulmasına karar verilen Uluslararası Ticaret Örgütü 

(ITO) olmuĢtur. Bu örgütün temel görevinin uluslararası ticarette gümrük tarifeleri ve 

öteki kısıtlamaların kaldırılarak, dünya ticaretinin serbestleĢtirilmesi olduğu 

belirtilmiĢtir. Bunun üzerine Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında ticaretin önündeki her 

türlü engelin kaldırılmasına yönelik uygulamalarını içeren ve iĢlevlerle donatılmıĢ 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AnlaĢması (GATT) imzalanmıĢtır
33

. 

Finansal bütünleĢme süreci, 1970‟li yıllarda, merkez ülkelerinin uygulamaya 

koyduğu, daha sonra Latin Amerika ülkeleri baĢta olmak üzere çevre ülkelerinin 

benimsediği veya Bretton Woods kurumlarının, IMF ile Dünya Bankasının belirlediği 

yapısal dönüĢüm programlarının uygulanması sonucu gerçekleĢmiĢtir
34

. Bretton Woods 

Para sisteminin sona ermesi ve petrol krizinin olduğu 1970‟li yıllarda uluslararası 

bankacılık faaliyetleri önemli geliĢmeler göstermiĢtir. Bretton Woods sisteminin sona 

ermesi ile birçok ülke sabit kur rejiminden esnek kur rejimine geçmiĢ, kambiyo 

rejimlerinden sonra sermaye hareketlerini serbestleĢtiren uygulamalar yapılmıĢtır
35

. 

                                                 
33

 Halil Seyidoğlu, “International Financial Crises, IMF-Crise Policies, Developing Countries, Turkey 

and The Transition Economies”, DoğuĢ Üniversitesi Dergisi, Yıl.4, Sayı.2, 2003, s.193. 
34

 Aydın, a.g.e., s.123. 
35

 DPT, KüreselleĢme Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu: Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı, Devlet 

Planlama TeĢkilatı Yayınları, Ankara, 2000, s.35. 
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Uluslararası finans piyasalarındaki geliĢmeler daha çok araç ve kurumlar 

üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Özellikle 1990‟lı yılların ortalarından itibaren finansal 

iĢletmeler arasında oluĢan dev birleĢmeler bu kuruluĢları, ulusal sınırların ötesine 

taĢımıĢtır. Bir piyasadaki fiyat ve miktar kontrollerinin kaldırılmasına yardımcı olan 

finansal serbestleĢmenin de bu geliĢmedeki payı oldukça büyüktür
36

. 

Ulusal ekonomileri dünya ekonomileri ile birleĢtiren küreselleĢme sonrasında, 

kamu mali alanda da büyük bir değiĢim yaĢanmıĢtır. Özellikle ulus devlet anlayıĢındaki 

değiĢim kamunun mali alanına etki etmiĢtir. 

III- KÜRESELLEġMENĠN KAMU MALĠ ALANDA YARATTIĞI 

DEĞĠġĠM 

KüreselleĢmenin kamu mali alanı üzerinde oluĢturduğu etkiler, belirlenen 

hedeflere ulaĢma amacıyla kullanılan mali politikalara da etki etmektedir. 

KüreselleĢme sürecinde mali politikalar arasında en fazla etkiye maruz kalan vergi 

politikalarıdır. Çünkü, kamu harcamalarını finanse etmenin yanı sıra iktisadi 

kalkınmanın sağlanması, ekonomik istikrara ulaĢılması ve gelir dağılımının 

iyileĢtirilmesi amacıyla kullanılan bu politikalar, küreselleĢmenin meydana getirdiği 

yapısal değiĢimden de etkilenmektedir
37

. 

A- Devletin Rolündeki DeğiĢim 

Yirminci yüzyılın geleneksel devlet modelinin sona ermesiyle günümüzde 

küreselleĢme, kendine özgü form ve kurumlarıyla kendi devletini ortaya çıkarmıĢtır
38

. 

21. yüzyılda devlet merkezli geleneksel kamu maliyesi anlayıĢı yerini, piyasa merkezli, 

sınırlı devlet anlayıĢına bırakmıĢtır. Diğer taraftan, ulusal merkezli ve dıĢ dünyaya 

kapalı mali politikalar, yerini uluslararası ve uluslarüstü politikaların dikkate alındığı 

ve hatta müdahil olduğu küresel politikalara bırakmıĢtır. Özellikle küresel ve bölgesel 

kamusal malların varlığı kamu politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında 

                                                 
36

 Oğuzhan Altay, “Uluslararası Finansal Piyasaların GeniĢlemesi KarĢısında Türk Finans Piyasalarında 

Yenilenme”, S.D.Ü.Ġ.Ġ.B.F., VI. Türkiye Finans Eğitimi Sempozyumu, Eğridir, SDÜ Basımevi, 2002, 

s.168.  
37

 Saraç, a.g.e., s.79. 
38

 Daniel Drache, “Globalization: Is There Anything to Fear?”, CSGR Working Paper, No.23/99, 

1999, s.1‟den aktaran Canbay, a.g.e., s.75. 
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hükümetlerin tek baĢlarına ulusal düzeyde kararlar almasını oldukça sınırlandırmıĢtır. 

Hükümet dıĢı kuruluĢlar, çokuluslu Ģirketler, bölgesel entegrasyonlar ve uluslararası 

kuruluĢlar ulusal ve küresel kamu politikalarının belirlenmesinde aktif ve yaygın bir 

role sahiptir
39

. 

Dünya ekonomisinde geliĢmiĢ ülkelerin ve özellikle çok uluslu Ģirketlerin kendi 

ülkeleri dıĢında farklı bölgelerde, kaynaklarını ve karlarını artırma çabaları dünya 

genelindeki entegrasyon sürecini baĢlatan ana unsur olarak görülebilir
40

. Diğer yandan 

devletin ekonomik faaliyetinin yapısı ve ekonomideki büyüklüğünü daraltacak Ģekilde 

değiĢimlere gidilmiĢtir. 1930-1970 arası dönemde, sosyal devlet misyonunu üstlenen 

ulus devlet, bu dönemden sonra giderek müdahaleci yapısından sıyrılarak ekonomide 

düzenleyici ve denetleyici bir misyon üstlenmeye baĢlamıĢtır
41

. 21. yüzyılda devletin 

rolünü tablo 1‟de görmekteyiz.  

Tablo 1: 21. Yüzyılda Devletin Rolü 

Devletin Rolü ĠĢlevi 

Ekonomik 

Rolü 

Sınırlı Devlet/ Düzenleyici Devlet 

Sosyal Rolü Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması 

Çevrenin Korunması 

Yoksullukla Mücadele 

Siyasal Rolü Küresel Tehditlerle Mücadele/ Küresel BarıĢın Korunması 

Ulus Devlet AnlayıĢının AĢınması ile Ortaya Çıkabilecek Bağımlılıkların 

Siyasi ve Mali Egemenliğin Zedelenmemesi Ġçin Alınması Gereken 

Önlemler ve Bu Bağlamda Siyasi-Mali Egemenliğin Korunması 

Hukuki Rolü Piyasa Mekanizmasının ĠĢleyiĢinde Hukuki Altyapının OluĢturulması  

Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Rollerin Düzenlenmesinde Gerekli Hukuki 

Altyapının OluĢturulması 

Kaynak: Meliha Ener ve Esra Demircan; “KüreselleĢme Sürecinde DeğiĢen Devlet 

AnlayıĢından Kamu Hizmetlerinin DönüĢümüne: Sağlık Hizmetlerinde Piyasa 

Mekanizmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, C.13, 2008, S.1, s.61. 

                                                 
39

 Canbay, a.g.e., s.85-86. 
40

 Ufuk Bakkal ve Nazan Susam, “KüreselleĢme Sürecinin Kamu Maliyesi Alanına Etkileri”, s.29, 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmecmua/article/view/9177/8525, (EriĢim:20.02.12). 
41

 Canbay, a.g.e., s.79. 

http://www.iudergi.com/tr/index.php/iktisatmecmua/article/view/9177/8525
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Martin Wolf, küreselleĢmenin ulus-devletlerin ekonomideki rolü konusuna 

vergileme, gelirin yeniden dağılımı ve makroekonomik yönetim olmak üzere üç açıdan 

yaklaĢmaktadır
42

: 

▪ Gerçekten küreselleĢmenin vergileme yönünden kaynakların eskisinden daha 

hareketli oluĢu nedeniyle denetim olanağını azaltacağı yönündedir. Bu 

konudaki en temel örnekler, e-ticarette sunucuların kuruluĢ yerini bulma 

güçlüğü ve ulus-aĢırı Ģirketlerin değiĢik ülkelerin vergi mevzuatındaki 

boĢluklardan yararlanarak vergiden kaçınma ya da kaçırma fırsatlarını 

değerlendirmeleridir. Diğer yandan, sermaye akıcılığının artması karĢısında, 

sermaye çekmek isteyen ülkelerin vergi oranlarını düĢürücü bir yarıĢa 

girebilecekleri beklentileridir. Ne var ki geliĢmiĢ ülkeler, bir uyum içinde bu 

yola gitmekten kaçınmıĢlar, hatta kimi ülkeler vergi oranlarını yükseltmiĢlerdir.  

▪ KüreselleĢme ilke olarak, hükümetlerin gelirin yeniden dağılımı konusunda 

hareket alanını daraltacaktır. Zira bir kısmına yukarıda değinilen nedenlerle 

önceki vergi hasılatı azalabilecektir. Kaybı telafi etmek üzere daha yüksek 

oranda vergilendirilmesi gerekecek kazanç, mükelleflerin vergiden kaçınma ya 

da vergi kaçırma yoluna gitmemeleri veya böyle yapmayı istememeleri 

koĢuluyla, devlet, geliri yeniden dağıtım iĢlevini önceki gibi sürdürebilir. 

Mükelleflerin bu olumlu davranıĢ biçimini seçmelerinde, yeniden dağıtım 

sonucu sağlanacak hizmetlerin somut biçimde görünebilmesi ve mükelleflerce 

kendilerine yansıyabileceğinin fark edilmesi de, belirleyici bir role sahiptir. 

▪ KüreselleĢme, makroekonomik politika seçimi ve uygulaması açısından 

hükümetlerin hareket alanını daha fazla daraltır. Ġlkin enflasyonist bir geniĢleme 

yolu hayli daralacaktır. Çünkü dıĢ rekabete açılmıĢ bir ülke için, fiyat düzeyi, 

öncekinden çok daha önemli hale gelecektir. Sübvansiyonlar da, belirli 

durumlar dıĢında bu sistemle bağdaĢmaz. En önemlisiyse, iç ve dıĢ finansal 

piyasaların liberalleĢmesi sonucu, hükümetlerin ekonomi politikası yapımında, 

                                                 
42

 Martin Wolf, “Will Technology and Global Capital Markets Change the Scope of Governments”, Cato 

Journal, Vol:21, No:1, 2001, s.144-150‟den aktaran Canbay, a.g.e., s.81-82. 
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özellikle kısa vadeli sermaye hareketlerini denetim fırsatını geniĢ ölçüde 

yitirmiĢ olacaklardır. 

KüreselleĢme ile dünya, 21. yüzyıla devletin de tanım ve içeriği değiĢmiĢ ve 

devlet kurumu dünya ölçeğinde ve ülke sınırları içerisinde yapı ve iĢlev bakımından 

yenilenmiĢtir. Böylece ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlarda hakim ulus 

devlet anlayıĢı, yerini ulusüstü değer ve ilkelerle sınırlı devlet anlayıĢına bırakmıĢtır
43

. 

B- Kamu Maliyesi Alanında YaĢanan DeğiĢim 

1990‟lı yıllardan itibaren  devletin oluĢturduğu sorunların ekonomik performans 

üzerindeki olumsuz etkileri ( vergi gelirlerinin azalması, kamu yatırımlarının ve 

hizmetlerinin düĢük kalitede olması, özel yatırımların azalması ve devlete kamuoyunun 

güveninin azalması gibi etkiler) daha iyi anlaĢıldıkça etkin devlet temel konu olarak 

ortaya çıkmıĢtır
44

. 

GeliĢmekte olan pek çok ülke, bu yeni yapılanma süreci içinde kamu kesimini 

sınırlandırıcı mali düzenlemelere ağırlık vermiĢler ve bu amaçla bir yandan vergi 

oranlarını azaltıcı Ģekilde gevĢek vergi politikaları kullanırken diğer yandan da kamu 

harcamalarını daraltıcı sıkı harcama politikaları kullanmıĢlardır. Devlet anlayıĢındaki 

bu değiĢim sürecinde özelleĢtirme, ticaret engellerinin azaltılması, faiz oranlarının 

kontrol altına alınması ve fiyat kontrollerinden vazgeçilmesi gibi yeni politikalar ön 

plana çıkmıĢtır
45

. 

Vergi politikası türleri açısından, genel olarak, vergi konusunda geleneksel 

maliye ve yeni maliye yaklaĢımlarının görüĢleri taban tabana zıttır. Geleneksel maliye 

yaklaĢımı, vergilemede ödeme gücü yaklaĢımını ve artan oranlı bir vergi tarifesini 

savunmaktadır. Yeni maliye anlayıĢında ise vergilemede ödeme gücü yaklaĢımı 

yanında belirli alanlarda fayda yaklaĢımı da ön plana çıkmıĢtır. Bu anlayıĢ 

çerçevesinde kiĢilerin yararlandıkları kamu hizmetlerinin masraflarına katılmaları söz 

                                                 
43

 Meliha Ener ve Esra Demircan, “KüreselleĢme Sürecinde Yeni Devlet AnlayıĢı ve Türkiye”, 

Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2006, s.209. 
44

 Ramazan GÖKBUNAR, Halit YANIKKAYA, Etkin Devlet ve Ekonomik GeliĢme, Odak Yayınları, 

Ankara, 2004, s.2-4. 
45

 Serpil Oğuz ve M.Cahit Güran, “Kamu Ekonomisi Alanında GeçmiĢten Günümüze YaĢanan 

GeliĢmeler ve Geleceğe ĠliĢkin Beklentiler”, Maliye Dergisi, Sayı:158, s.76. 



 20 

konusudur. Vergi tarifeleri açısından da yeni bir anlayıĢa giderek yaygınlaĢmaya 

baĢlamıĢtır. Mali disipline önem veren yeni maliye anlayıĢına göre düz oranlı vergi 

tarifesinin artan oranlı tarifeye göre özellikle vergilemede etkinlik ilkesi açısından daha 

önemli olacağı kabul edilmektedir
46

.  

21. yüzyılda devlet merkezli geleneksel kamu maliyesi anlayıĢı yerini, piyasa 

merkezli, sınırlı devlet anlayıĢına bırakmıĢtır. Diğer taraftan, ulusal merkezli ve dıĢ 

dünyaya kapalı mali politikalar, yerini uluslararası ve uluslarüstü politikaların dikkate 

alındığı küresel politikalara bırakmıĢtır. Özellikle küresel ve bölgesel kamusal malların 

varlığı kamu politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında hükümetlerin tek 

baĢlarına ulusal düzeyde kararlar almasını oldukça sınırlandırmıĢtır. Hükümet dıĢı 

kuruluĢlar, çok uluslu Ģirketler, bölgesel entegrasyonlar ve uluslararası kuruluĢlar; 

ulusal ve küresel kamu politikalarının belirlenmesinde aktif ve yaygın bir role 

sahiptir
47

. 

Özellikle küreselleĢme sonrası “Geleneksel Maliye YaklaĢımı”nın değiĢimi 

büyük önem taĢımaktadır. Bu nedenle “Geleneksel Maliye” ve “Yeni Maliye” 

yaklaĢımlarının karĢılaĢtırılmasının ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. 

Kamu maliyesinde yaĢanan değiĢimi, “Geleneksel Maliye YaklaĢımı” ile “Yeni Maliye 

YaklaĢımı” arasındaki farklar doğrultusunda görmekteyiz. Tablo 2‟den bu durumu 

ayrıntılarıyla incelemekteyiz. 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Ġbrahim Karabacak, Vergi Politikalarında Etkinliğin Sağlanmasında Vergi Harcamalarının 

Önemi: 1990 Sonrası Dönem Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE; Maliye ABD, 

Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2009, s.20. 
47
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Tablo 2: Geleneksel Maliye ve Yeni Maliye YaklaĢımlarının KarĢılaĢtırılması 
GELENEKSEL MALĠYE MALĠ KONULAR YENĠ MALĠYE 

Artan oranlı vergi tarifesi  

savunulmaktadır. 

Vergi tarifelerindeki  

değiĢim 

Düz oranlı vergi tarifesi  

savunulmaktadır. 

Adem-i Tahsis Ġlkesi (Belirli 

kamu gelirlerinin belirli kamu 

hizmetlerine kullanılmaması) 

Kamu gelirlerinin kamu 

 hizmetlerine.yönelik 

kullanılması 

Tahsis Ġlkesi (Belirli kamu gelirlerinin 

belirli kamu hizmetlerine kullanılması) 

Sınırsız vergileme gücü: 

Devletin vergileme yetkisinin 

sınırları üzerinde 

durulmamaktadır. 

Devletin vergileme 

gücünü kullanımı 

Sınırlı vergileme gücü: Devletin vergileme 

yetkisini sınırlayacak anayasal ve yasal 

kuralların önemi üzerinde durulmaktadır. 

Ödeme gücü yaklaĢımı Vergilemede adaletin 

sağlanması için 

kullanılan yöntem 

Ödeme gücü yaklaĢımı + fayda yaklaĢımı 

Klasik vergileme ilkeleri yanı 

sıra vergilemede esneklik ve 

yeterlilik ilkeleri üzerinde 

durulmaktadır. 

Vergileme ilkeleri Vergilemede istikrar ve öngörülebilirlik 

ilkeleri üzerinde durulmaktadır. 

Vergi yönetimi vergi yasalarını 

ve vergi ile ilgili kuralları 

değiĢtirme konusunda takdir 

hakkına sahiptir (esneklik 

ilkesi) 

Vergilemede takdir 

sorunu 

Vergi yönetiminin vergi yasalarını ve vergi 

ile ilgili değiĢtirmesi anayasal kurallara tabi 

olmalıdır (Bağlayıcılık ilkesi) 

Vergilemede yasallık ilkesi 

genel kabul görmektedir. 

Vergilerin..temel 

dayanakları 

Vergilerin yasal olması yetmez, meĢruiyeti 

de önem taĢır. 

Yasama organı, vergi ile ilgili 

yasa çıkarma hakkına ve 

yetkisine sahiptir. Yasama 

organı kararlarını basit 

çoğunluk kuralına göre alır. 

Vergileme ile ilgili 

kurallar 

Anayasal kurallara dayalı vergileme esastır. 

Vergi ile ilgi genel kurallar anayasada yer 

almalıdır. Yasama organı kaliteli çoğunluk 

kuralına dayalı olarak anayasal vergileme 

kurallarında değiĢiklik yapabilmektedir. 

Adalet ilkesine ağırlık verilmesi Vergileme ilkeleri 

açısından 

Etkinlik ilkesinin öneminin artması 

Ġstisna ve muafiyetlerin yoğun 

Ģekilde kullanımı (vergilemede 

özellik ilkesi) 

Vergilemede muafiyet 

ve istisnaların kapsamı 

Ġstisna ve muafiyetlerin sınırlı Ģekilde 

kullanımı (vergilemede genellik ilkesi) 

GeniĢ kapsamlı vergiler Vergilerin kapsamı Dar kapsamlı vergileri 

TeĢvik edici vergi politikası Vergilerin ekonomiyi 

yönlendirme fonksiyon 

Tarafsız vergi politikası 

Ulusal vergilemenin önemli 

olması 

Vergilerin ulusal-

uluslar arası boyutu 

Uluslar arası vergilemenin öneminin 

artması 

Vergi oranlarındaki indirimin 

vergi gelirlerini artıracağı 

hipotezi (Laffer etkisi) 

savunulmamaktadır. 

Vergi oranları-vergi 

gelirleri iliĢkisi 

Vergi oranlarının artırılmasının vergi 

gelirlerini artıracağı hipotezi (Laffer etkisi) 

savunulmaktadır. Öte yandan, her vergi 

artıĢı vergi gelirlerinin artması anlamına 

gelmez. Vergi kurallarının istikrarı 

sağlanmadığı sürece Laffer etkisi 

gerçekleĢmeyebilir. 

Gelir üzerinden alınan 

vergilerin ağırlık kazanması 

Vergi konusunun tercihi Gelir yanında tüketim üzerinden alınan 

vergilerin de önem kazanması 

Piyasanın etkinliğini bozucu 

vergileme 

Vergilerin piyasa 

üzerindeki etkisi 

Piyasadaki sapmalara yol açmayan 

vergileme 

Kaynak: CoĢkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve Ahmet Özen, “Geleneksel Maliye ve 

Yeni Maliye”, (Ed: C. Can Aktan, Dilek Dileyici, Ġstiklal Vural), Kamu Maliyesinde ÇağdaĢ 

YaklaĢımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2004‟ten aktaran Canbay, a.g.e., s.86-87. 
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Küresel ekonomide geliĢmeler ve diğer ülkelerde uygulanan vergi rejimleri 

dünyanın geri kalanındaki ekonomik geliĢmeleri ve vergi sistemlerini etkilemekte, 

ülkelerin diğer ekonomilerden ve onların vergi sistemlerinden bağımsız bir vergi 

politikaları yürütmeleri giderek zorlaĢmaktadır. Ulusal vergi politikaları, diğer 

ülkelerin vergi politikaları dikkate alınarak belirlenmelidir
48

. 

Uzmanlar vergi rekabetinin vergi yapıları üzerinde meydana getireceği etkiler 

konusunda Ģu türden öngörülerde bulunmaktadır
49

: 

▪  Sermaye ve nitelikli iĢgücü gibi yüksek arz esnekliğine sahip faktörler 

üzerindeki vergi yükünü, hareketli olmayan veya görece hareketli olan doğa 

ve niteliksiz iĢgücü gibi faktörler üzerine kayacaktır. 

▪  Düz oranlı olmanın yanı sıra, vergi indirimlerinin etkili olarak kullanıldığı bir 

vergi olan kurumlar vergisi nedeniyle kiĢisel gelir vergisine tabi mükellefleri 

kurumsallaĢmaya yönelecek ve böylelikle vergi sistemindeki artan oranlılığın 

anlamı önemli ölçüde ortadan kalkacaktır. 

▪  Sermaye ithal eden ülkelerdeki gelir vergisi oranlarının sermaye ihraç eden 

ülkelerdekinden daha yüksek olmaması gerekliliği neticesinde, kısa dönemde 

oluĢacak oran etkisi nedeniyle vergi hasılatını olumsuz yönde etkileyecektir. 

▪  Rekabetçi vergi uygulamalarına yönelen ülkelerde tersine artan oranlılığa sahip 

tüketim üzerinden alınan dolaylı vergilere olan bağımlılık güçlenecektir. 

Vergi tabanının mobil hale gelmesi küresel sermayeyi kendi ülkesine çekmek 

isteyen ülkelerin sermaye üzerindeki vergi yükünü hafifletmesine neden olmuĢtur. 

Bunun sonucunda vergi yükü dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kaymıĢ ve dolaylı 

vergilerde de yansıtılabilme olasılığı görece yüksek olan katma değer vergisinin 

ağırlığı arttırılmıĢtır. Buna ek olarak, vergi teĢvik önlemleri yoğun olarak uygulamaya 

konulmuĢtur. Bu doğrultuda birçok ülkede sermaye ve kurumlar vergisi oranlarında 
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azalma görülürken, emek üzerinden alınan vergiler ile dolaylı vergi oranlarında artma 

eğilimi yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmeler ülkelerin vergi yüklerinin bir kısmının gelirden 

tüketime, diğer bir kısmının da sermayeden ücretlere kaymasına neden olmuĢtur
50

. 

Vergi rekabetinin mali alanda neden olduğu bir diğer etki de, vergi psikolojisi 

ile ilgilidir. Buna göre, vergisel teĢviklerin hareketli ve hareketsiz üretim faktörlerini 

veya yerli ve yabancı yatırımcı ayrımı gözetilerek uygulanması, mükelleflerin vergi 

uyumunu güçleĢtirmektedir. Çünkü rekabet ortamında tercih edilen ayrıcalıklı 

uygulamalar vergilemede adalet ve genellik ilkelerinden önemli sapmalar 

oluĢturmaktadır. Dolayısıyla vergi rekabeti, vergi yükünün üretim faktörleri arasında 

dağılımını değiĢtirmektedir. Vergi yükü açısından benzer sektörlerde faaliyet gösteren 

mükellefler arasında fırsat eĢitliğinin zedelenmesi, bundan olumsuz yönde etkilenen 

mükelleflerin yasal olmayan yollara yönelmesine yol açabilmektedir
51

. 

Vergi rekabetinin kamu maliyesi üzerindeki önemli etkilerinden ilki “rekabet-

hasılat” iliĢkisidir. Ülkelerin vergi rekabeti nedeniyle ulusal vergi hasılatında meydana 

gelebilecek değiĢiklik “vergi oranı etkisi” ve “vergi matrahı etkisi” etkilerine bağlıdır. 

Vergi oranı etkisi, vergi oranlarının indirilmesi ile vergi hasılatında oluĢacak azalıĢları 

ifade etmektedir. Buna karĢın vergi matrahı etkisi, vergi oranlarının indirilmesi 

sonucunda sermaye stokunun yurda girmesi ile vergi hasılatındaki artıĢı 

göstermektedir
52

. 

KüreselleĢme ile birlikte vergi rekabeti kavramı önem kazanmaktadır. 

KüreselleĢme vergi yapısını etkilemektedir. KüreselleĢen dünyada vergi tabanında 

rekabet edebilmek, gerek geliĢmiĢ gerekse geliĢmekte olan ülkeler açısından önem 

taĢıyan bir olgu halindedir.  
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IV- KÜRESELLEġME VE VERGĠ REKABETĠ 

Vergi rekabeti, küreselleĢme sonrasında vergileme ile ilgili önemli 

kavramlardan biridir. Böylece bu bölümde de; vergi rekabeti kavramı ve özellikleri, tür 

ve etki olarak vergi rekabeti, küresel vergi rekabetinin boyutları ve etkileri açısından 

değerlendirme yapılacaktır. 

A- Vergi Rekabeti Kavramı ve Özellikleri  

Vergi rekabetine belirli amaçlar ve farklı yaklaĢımlar doğrultusunda birçok 

açıdan bakılmaktadır. Vergi rekabeti olgusu tek bir tanım çerçevesinde 

birleĢememektedir. Bu nedenle de vergi rekabeti kavramı, özellikleri ve unsurları ile 

birlikte ele almak gerekmektedir. 

1- Vergi Rekabeti Kavramı 

Vergi rekabeti kavramının iktisat literatürüne girmesi, 1956 yılında Charles 

Tiebout tarafından hazırlanan ve yerel hükümetlerce sağlanan “kamu mallarının 

sağlanması” çalıĢmasına dayanır
53

. Vergi rekabeti ile ilgili olarak Oates ve Schwab‟ın 

(1988) çalıĢmaları yeni bir bakıĢ açısı getirmektedir. Yatay vergi rekabetinin kullanılan 

vergilerin fayda vergileri olması Ģartı ile kamu sektöründe etkin kaynak tahsisini 

gerçekleĢtireceğini göstermektedir
54

.  

Vergi rekabetinin üzerinde uzlaĢılmıĢ tek bir tanımının olduğunu söylemek 

güçtür. Belli baĢlıca tanımlar ise; geniĢ anlamda vergi rekabeti, ülkelerin vergi 

politikalarının diğer ülkeler üzerinde yarattığı etkiler olarak tanımlanabilir
55

. Ring‟e 

göre, vergi rekabeti, bir ülkenin önemli ölçüde vergileri düĢürme ve avantajlar sağlama 

yoluyla yatırım faaliyetlerini ve iĢletmeleri çekmek için olanaklar sunma davranıĢıdır
56

. 

Bir baĢka tanıma göre, vergi rekabeti, bir ülkenin bir ekonomik faaliyet üzerindeki 

vergilendirme yetkisinden o faaliyet üzerindeki vergi yükünün diğer ülkelere göre 
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düĢük olacak Ģekilde kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Bu anlamda küresel vergi 

rekabeti, bir faaliyeti ülkeye çekme ya da elde tutma çabası olarak tanımlanabilir
57

. 

Diğer bir tanıma göre vergi rekabeti; “bir ülkenin ulusal ekonomisinin, vergi 

mükelleflerini tabi tuttuğu vergi yüklerini diğer ülkelerin uygulamakta oldukları 

oranlara göre azaltması veya düĢük tutması suretiyle yerli iĢletmelerin rekabet gücünün 

artması veya yabancı doğrudan yatırımları kendisine çekmesi yoluyla 

iyileĢtirmesidir”
58

. 

Vergi rekabeti, ekonomik entegrasyon hareketleri ve sermayenin serbest 

dolaĢımına bağlı olarak, ülkelerin finansal sermayeyi ve yabancı Ģirketleri kendi 

ülkelerine çekebilmek ve ulusal sermaye ve Ģirketleri kendi ülkelerinde tutabilmek için 

vergi oranlarını düĢürerek rakip ülkelerin vergi tabanlarında aĢınmaya neden olmaları 

Ģeklinde tanımlanabilir
59

. Diğer yandan, ülkelerin ya da bağımsız vergileme yetkisine 

sahip yerel yönetimlerin, bölgelerindeki yatırımları ve dolayısıyla üretimi arttırabilmek 

amacıyla hareketli üretim faktörü olan, sermaye ve emeği bölgelerine çekebilmek için 

vergisel kolaylıklar sağlamasıdır
60

. 

KüreselleĢme, ulus devletlerin vergi politikalarının diğer ülkeler üzerindeki 

dıĢsal etkilerini artırmaktadır. Üretimin uluslararasılaĢması ve bazı üretim faktörlerinin 

uluslararası mobilitelerinin artması, bazı ülkelerin küresel vergi tabanından daha fazla 

pay almak için vergi yüklerinin bir kısmını diğer ülkelere ihraç etmelerine olanak 

sağlamaktadır. KüreselleĢmenin ortaya çıkardığı bu geliĢme “Vergi Rekabeti” olarak 

adlandırılmaktadır
61

.  

KüreselleĢme sürecinde sermaye hareketlerinin serbestleĢmesi ile oluĢan ortam, 

ulusal ekonomileri bu piyasadan pay alma yarıĢına sokmaktadır. Böyle bir ortamda bir 

yandan mevcut piyasadan daha fazla pay alabilme, diğer yandan ise ülke içinde 

yatırıma yönelmiĢ sermayenin yurt dıĢına kaçıĢını engelleme konusunda kıyasıya bir 
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rekabet yaĢanmaktadır. Bunlardan birincisi, yabancı sermaye için merkez ülkeden daha 

yüksek getiri sunma zorunluluğu, diğeri ise sunulan getirinin benzer özelliklere sahip 

ülkelerin sunduğundan daha yüksek olması gerekliliğidir
62

. 

2- Vergi Rekabetinin Özellikleri 

Vergi rekabetinin farklı tanımları ele alındığından bu tanımlar içinde, aĢağıdaki 

özelliklere sahip olduğu görülmektedir:
63

 

▪ Vergi rekabetinin mobil üretim faktörlerine yönelik olması: Mobilitesi 

olmayan üretim faktörleri vergi rekabetine konu olma özelliğine sahip 

değildir. Bu kapsamda, sermaye ve emek mobiliteye sahip olduklarından 

kolaylıkla vergi rekabetine konu olmaktadırlar. 

▪ Vergi rekabetinin aktörlerinin vergilendirme yetkisine sahip olması: 

Günümüz küresel ekonomisinde vergi rekabetinin aktörleri ulus devletlerdir. 

▪ Vergi rekabetinde vergi yükünün azaltılmasına yönelik araç kullanımı: 

Vergi rekabetinde, vergi yükünün düĢürülmesini sağlayan vergi oranı 

indirimleri, vergi ayrıcalıkları ve mali teĢvikler sağlanması veya kamu 

hizmetlerinin iyileĢtirilmesi araç olarak kullanılabilmektedir. 

▪ Vergi rekabeti talep edenlerin rekabetidir: Vergi rekabetinde mobil üretim 

faktörlerinin iktidar alanına çekilmesi yönünde giriĢimler ön plana çıkmakta 

ve bu anlamda “talep edenler”in rekabeti söz konusu olmaktadır. 

▪ Vergi rekabeti, “kazanma motifinden” bağımsız değildir: Bir tür yarıĢa 

benzetildiğinde rekabet, tarafların kayıp ve kazanç bileĢenleri bağlamında 

zararlı ve yararlı olarak söylenmektedir. 
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B- Küresel Vergi Rekabeti ve ArtıĢ Nedenleri 

KüreselleĢmenin vergileme alanındaki yansımasının en önemli konularından 

birisi küresel vergi rekabeti (global tax competition) dir. Küresel düzeyde 

gerçekleĢtirilen ekonomik büyüme ve refah artıĢının gerisinde yatan en önemli unsur 

rekabettir. KüreselleĢme ile gelinen noktada mal, hizmet ve yatırımlar için sağlanan 

serbest rekabet ortamı vergileme alanında da rekabeti gündeme getirmiĢtir
64

. 

1- Küresel Vergi Rekabeti 

KüreselleĢen dünyanın bir gerekliliği ve/veya sonucu olarak küresel vergi 

rekabeti, vergi politikalarının içinde yerini alırken, kavram teorik arka plan olarak 

kuĢkusuz rekabet olgusuna ağırlıklı vurgu yapmaktadır
65

. KüreselleĢmeyle birlikte 

uluslararası ticaretin, uluslararası sermaye hareketlerinin ve üretim faktörleri ile 

tüketicilerin uluslararası hareketliliğinin artması rekabet düzeyinin de uluslararası boyuta 

taĢınmasına yol açmıĢtır. KüreselleĢmeyle hızlanan uluslararası rekabetin vergileme 

alanındaki yansıması ise küresel vergi rekabeti kavramını öne çıkarmaktadır
66

. 

Küresel vergi rekabeti, emek ve sermayenin mobilitesinin artması ile ön plana 

çıkmaktadır. Ülkeler yatırımlarını kendi ülkelerinde cazip kılmak için çeĢitli vergi 

öğelerine müdahalelerde bulunarak vergi reformları yapmaktadırlar. Vergi rekabeti, 

artan mali bütünleĢme ve ekonomik entegresyon sonucunda efektif vergi oranlarının 

düĢürülmesi olarak tanımlanmaktadır
67

. 

Günümüzde hangi ülkede konuĢlandıkları veya üretimlerini gerçekleĢtirdikleri, 

rekabet güçleri ve uluslararası piyasalardaki konumları açısından büyük önem arz 
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etmektedir
68

. Bu noktada yapılacak açıklama ise küresel vergi rekabetinin artıĢ 

nedenlerinde yatmaktadır.  

2- Küresel Vergi Rekabetinin ArtıĢ Nedenleri 

Artan küreselleĢme sonucu vergileme alanında en belirginleĢen kavramların 

baĢında “vergi rekabeti” gelmektedir. Gerek küreselleĢmenin getirdiği serbestleĢme 

gerekse “iletiĢim ve enformasyon alanındaki geliĢmeler” ve “hızlı teknolojik 

geliĢimler” sonucu artan faktör hareketliliği ülkeler arasında vergi rekabetini 

artırmıĢtır
69

.  

KüreselleĢme sürecinde izlenen serbestleĢme politikaları ve sağlanan teknolojik 

ilerlemelere bağlı olarak zaman ve mekan kısıtının kısmen aĢılması sayesinde üretim-

yatırım-finansman faaliyetleri ulusal sınırların sınırlayıcı etkilerinden büyük oranda 

kurtulmuĢ ve uluslararası rekabetin baĢ aktörü çokuluslu Ģirketler denilen Ģirketler 

eliyle ulus ötesi bir nitelik kazanmıĢtır. Bu dönüĢümde, ulus devlet, iktisadi anlamda 

alıĢılagelmiĢ rekabet sürecinden çekilmiĢ ve uluslararası rekabetin unsurları ve 

aktörlerinin belli olduğu bu ortamda bunlardan daha fazla pay almaya yönelik yeni bir 

rekabet sürecine yönelmiĢtir
70

. Bu süreçte üretim faktörlerinden sermaye hareketleri ve 

iĢgücü hareketliliği büyük önem taĢımıĢtır. 

a- Sermayenin Mobilitesinin Artması 

Küresel rekabet gücünü hazırlayan etmenler arasında belki en önemlisi dinamik 

ve üretken kurumsal bir alt yapının varlığıdır. Bunu sağlamanın en kestirme yolu, güçlü 

bir sermayeye sahip olmaktır. Bunu besleyen temel kaynaklar ise toplumsal 

tasarruflardır. Bu bakımdan geliĢmekte olan ülkeler için yabancı sermaye kaynaklarına 

ulaĢma ve onlardan gereği ölçüde yararlanabilme hayati bir önem taĢımaktadır. Bu 

nedenle geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik geliĢiminde yabancı sermayenin büyük 
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rolü vardır. Çünkü ülkeler arasındaki vergi farklılıkları sermaye hareketlerini belirleyen 

önemli bir unsurdur
71

. 

Ulusal ekonomiler son yıllarda daha fazla birbirlerine entegre olmaktadırlar. Bu 

entegrasyonda sınır aĢan yabancı yatırımların payı büyüktür. Son yıllarda yabancı 

yatırımların istihdam arttırma, milli gelire olumlu katkı sağlama ve ileri teknolojiye 

eriĢimi sağlama gibi olumlu etkileri dikkate alan çok sayıda ülke, yabancı yatırımların 

önündeki engelleri önemli ölçüde kaldırmaktadır. Son otuz yıldır ülkelerin çoğu, 

kambiyo kontrollerini ortadan kaldırmak suretiyle sınırlarını yabancı sermayeye büyük 

ölçüde açmıĢladır. Ülkelerin kendi aralarında gerçekleĢtirdikleri ikili yatırım ve çifte 

vergilendirmeyi önleme anlaĢmaları gibi deregülasyon faaliyetleri de yabancı 

yatırımların artmasına yol açmıĢtır
72

. 

Sermaye en hareketli üretim faktörünü oluĢturmaktadır. Yüksek sermaye 

hareketliliği, vergiler aracılığıyla yerleĢim kararlarını etkileyerek geliĢmekte olan 

ülkeler arasında yoğun vergi rekabeti yaratmaktadır. Yüksek sermaye hareketliliği, 

ulusal bazda önemli değiĢiklikler olmaksızın uluslararası stratejik düĢüncelere bağlı 

olarak da artabilir
73

. 

KüreselleĢme ile birlikte ekonomik kalkınmanın finanse edilmesinde, Doğrudan 

Yabancı Sermaye Yatırımlarının (DYSY) ülkeye getirilmesi büyük önem taĢımaktadır. 

Bu yatırımlar, orta ve uzun vadeli olma, istihdamı arttırma, ihracata yönelik üretimde 

bulunma, çevreye duyarlı olma, ileri teknoloji getirme, Ar-Ge‟ye yatırım yapma, 

rekabet gücünü ve verimliliği arttırma gibi özelliklere sahip olmalıdır. Bu anlamda 

yapılacak DYSY‟ler küresel rekabette önemli bir yer kazanacaktır
74

. Vergi rekabeti, 

ülkelerin DYSY çekebilmek amacıyla, vergi düzeylerini indirmeleri durumunda ortaya 

                                                 
71

 Mevlüt Karabıçak, “Uluslararası Yabancı Sermaye Akımlarının Türkiye Ekonomisinin Küresel 

Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, 

2009, s.140. 
72

 UNCTAD, World Investment Report 2001, United Nations, New York, s.12. 
73

 Aliekber AltınıĢık, Uluslararası Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Vergi Özendirmeleri 

KarĢısındaki Durumu ve Vergisel TeĢviklerin BaĢarısında Çin, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve 

Sigortacılık Enstitüsü, Ġstanbul, 2006, s.69. 
74

 Murat Çak ve Mehmet KarakaĢ, “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Unsurlar ve 

Etkileri”, Marmara Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı:1, 2009, s.44. 



 30 

çıkmaktadır
75

. Vergi oranları her ülkede farklıdır ve bu farklılık doğrudan yabancı 

sermaye yatırımı yapacak olan bir iĢletmenin kararını etkileyen önemli bir faktördür
76

. 

DYSY‟leri, küreselleĢmenin her alanda yaĢandığı dünyamızda ülkelerin 

kendilerine çekme konusunda yarıĢtıkları unsurların baĢlarında gelmektedir. Çünkü, 

DYSY‟nin teknoloji transferine ivme kazandırdığı, uluslararası ticarete entegrasyona 

katkı sağladığı, rekabeti teĢvik ettiği ve giriĢimleri geliĢtirdiği görülmektedir. Bu 

nedenlerle ülkeler siyasi ve ekonomik istikrardan vergilere, teĢviklere ve yatırım 

yapılacak bölgelere kadar pek çok konuda rekabet içerisine girmektedir
77

. 

1990‟lı yıllardan sonra gerek vergi oranlarındaki değiĢiklikler gerekse 

küreselleĢme süreci hem portföy hem de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında 

büyük artıĢları beraberinde getirmiĢtir. Ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

arttırmak için hem kurumlar vergisi oranlarında indirimlere gitmekte hem de yatırımlar 

üzerindeki vergi yükünü azaltmak için çalıĢmaktadırlar
78

. 

 b- Emeğin Mobilitesinin Artması 

Küresel vergi rekabetini doğuran faktörlerden emeğin mobilitesinin artması 

önemlidir. Ülkeler çeĢitli nedenlerle kiĢilerin sınır ötesi hareketlerini kontrol altına 

almak için önemli tedbirleri yürürlüğe koysalar da teknolojik ilerlemeler, bölgesel 

ticaret bloklarının ortaya çıkması ve yeni medyanın yabancı ülkelerdeki yaĢam kalitesi 

ve fırsatlar hakkında bireyleri gittikçe artan düzeyde daha fazla bilgiyle donatması sınır 

aĢan iĢgücü akımlarını arttırmaktadır
79

. 

KüreselleĢme ile birlikte iĢgücü hareketliliği artmıĢtır. KüreselleĢme sürecinde 

iĢgücünün hareketliliği özellikle ulaĢım ve iletiĢim teknolojisinde geliĢmeler, bölgesel 

ticaret bloklarının ortaya çıkması nedeniyle emeğin mobilitesi artmıĢtır. Ülkeler 
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arasında nitelikli iĢgücünü çekmeye yönelik vergi rekabetinin gittikçe artma olasılığı 

yüksektir
80

. 

Emek türleri içinde hareketliliğin derecesi bakımında farklılık bulunmaktadır. 

Profesyonel ve teknik eleman gibi belirli beĢeri sermaye türleri sadece daha hareketli 

olmakla kalmayıp aynı zamanda ülkeler arasındaki vergi yükü dağılım farklılıklarına 

daha duyarlı olan emek türleridir. Bir çok ülkede gelir vergileri, gelirle birlikte artan 

marjinal oranlara sahiptirler. Bu nedenle vergi rekabetine en fazla duyarlı olarak tepki 

verenler, en yüksek gelire sahip olan ve en nitelikli emek gruplarıdır
81

. 

Modern iletiĢim ve ulaĢım teknolojilerinin iĢgücünün mobilitesi önündeki 

engellerden biri olan ulaĢım maliyetlerini azaltması ve ulaĢım hızını üst noktaya 

taĢıması, iĢgücü mobilitesini önemli ölçüde arttırmaktadır. Nitelikli iĢgücü göçü 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde gerçekleĢmektedir. Ġki yönlü nitelikli iĢgücü 

hareketi, geliĢmekte olan ülkeleri uluslararası sermaye akımları açısından daha çekici 

hale getirmektedir. Sanayi üretimine dayalı bir iktisadi yapıdan hizmetler sektörünün 

ağırlıkta olduğu bir yapıya dönüĢen ekonomilerde, uluslararası hizmet ticaretinde 

rekabet gücünü arttırma ve muhafaza etmek için nitelikli iĢgücü mobilitesinin önemi 

gittikçe artan bir faktör haline gelmektedir
82

. Emek ve sermaye hareketliliği de küresel 

vergi rekabetinin etkileri arasındadır. Bu nedenle, küresel vergi rekabetinin etkilerinden 

daha geniĢ bir biçimde bahsedilecektir. 

C- Küresel Vergi Rekabetinin Etkileri 

Özellikle finansal iĢlemler olmak üzere coğrafi olarak hareketli faaliyetleri 

çekebilmek, ülkeleri bu konuda rekabete itmekte ve bu rekabet kimi durumlarda ulusal 

vergileme sistemlerinde önemli etkilere sebebiyet vermektedir
83

.  
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Goodspeed, vergi rekabetinin etkilerini ölçmedeki zorlukları, vergi rekabetinin 

etkileri açısından önemli olması bakımından açıklamıĢtır:
84

 

▪ Ulusal vergi sistemlerinin oldukça karmaĢık düzenlemelerden oluĢması, 

▪ YerleĢim kararlarını belirlemede vergilerin yanı sıra baĢta kamu harcamaları 

olmak üzere çok sayıda değiĢkenin de etkili olması, 

▪ Kamu harcamalarından sağlanan faydanın ölçülememesi nedeniyle en uygun 

vergilendirme seviyesinin belirlenememesi, 

▪ Ortak amaç bileĢenlerine sahip birden fazla hükümet politikasının varlığı 

Ģeklindedir. 

Vergi rekabetini ölçmenin zorluklarına rağmen, vergi rekabetiküresel vergi 

rekabetinin geniĢ ölçüde olumlu ve olumsuz etkileri aĢağıdaki gibidir. 

1- Küresel Vergi Rekabetinin Olumlu Etkileri 

Ölçülmesi zor olmakla birlikte vergi rekabetinin çeĢitli ekonomik, mali ve 

sosyal açılardan yarattığı olumlu etkileri bulunmaktadır. Bunlar Ģöyle sıralanabilir:
85

 

▪ Vergi rekabeti mali disiplini sağlar, 

▪ Kamu kesiminde savurganlıkları azaltır, 

▪ Ekonomik geliĢmeyi hızlandırır, 

▪ GeliĢmekte olan ülkelerde yatırımların artmasını sağlar, 

▪Hükümetler ekonomik bunalım tehdidiyle yükümlülerin zor duruma 

düĢmelerini önlemek üzere de vergi rekabetini sağlayıcı önlemler alabilirler, 

                                                 
84

 Timothy J. Goodspeed, “Tax Competition, Benefit Taxes, and Fiscal Federalism”, National Tax 

Journal, Vol 51, No:3, 1998, s.583. 
85

  Güran Yahyaoğlu, Murat Korkmaz ve Ümit Çatulay, “Basel Kriterleri Çerçevesinde ĠĢletmelerin 

Yatırım Bütçelerinin OluĢumunda Vergi Planlaması”, Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, 

Cilt:1, 2011, s.335. 



 33 

▪ GeliĢmekte olan ülkelerde istihdamın artmasını sağlar, 

▪ Rekabet faydalıdır, 

▪ Kaynak dağılımında etkinlik sağlar, 

▪ Vergi rekabeti ile vergilerin, kamu hizmetleri ve vergi yükleri arasında dengeli 

bir iliĢkiyi sağlamasıdır. 

Vergi rekabetinin etkileri, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler bağlamında 

değerlendirildiğinde; geliĢmekte olan ülkeler için vergi rekabeti daha fazla olumlu 

etkiye neden olmaktadır. GeliĢmekte olan ülkeler için ulusal gelirin artması, teknoloji 

transferi, doğrudan yabancı yatırımlarda artıĢla birlikte istihdamda gözlenen artıĢ kamu 

borçlanma gereğindeki gerileme, ihracat kapasitesinde ve rekabet koĢullarındaki 

geliĢme vergi rekabetine dayalı olumlu bir geliĢme olarak görülmektedir
86

. 

Vergi rekabetinden beklenen ilk olumlu etki vergi oranlarında oluĢacak 

indirimlerdir. Sermaye hareketlerinin serbestleĢmesi sonucunda, yabancı yatırımları 

ülkelerine çekmek ve aynı zamanda ülke içi sermayenin yurt dıĢına kaçmasını önlemek 

için baĢta kurumlar vergisi olmak üzere vergi oranlarının azaltılması yönünde bir 

uygulamaya yöneleceklerdir
87

. 

Vergi rekabetinin yararlı sonuçlar ortaya çıkardığını ileri sürenler, ekonomide 

rekabetin tüm formlarının yararlı sonuçlar meydana getirdiğini belirtmek suretiyle 

vergi rekabetinin de piyasalar, iĢ çevreleri ve devletler üzerinde olumlu geliĢmelere 

neden olduğu ifade edilmektedir
88

. Vergi rekabeti, tasarrufları arttırmak suretiyle 

bireylerin refah seviyelerinde bir artıĢa neden olurken, aynı zamanda, dünya refahının 

artmasına da katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, mali disiplini ve kaynakların daha etkin 

dağılımı ve kullanımını da sağlamaktadır
89

.  
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Vergi rekabetini savunan kesimlerin görüĢlerinden biri de, rekabetin her 

türlüsünün iyi olduğudur. Rekabet üzerine mücadele etmek zararlıdır. Rekabeti 

engelleyici mücadele yerine, rekabetin bizzat içerisinde yer almak gerekir. Vergi 

rekabeti olmazsa geliĢmiĢ ülkeler daha da geliĢecek, geliĢmekte olan veya az geliĢmiĢ 

ülkeler ise daha da gerileyecektir
90

. Bununla beraber küresel vergi rekabetinin olumsuz 

yönlerinin bilinmesi de bertaraf edilmesi açısından gereklidir. 

2- Küresel Vergi Rekabetinin Olumsuz Etkileri 

Vergi oranlarının ve vergi matrahlarının azalması sonucu ortaya çıkan mali 

bozulma vergi gelirlerinin düĢmesine neden olmaktadır. Vergi gelirlerindeki azalma, 

hükümetlerin yaptıkları kamu harcamalarının finansmanı için gerekli olan kaynağın 

azalmasına yol açabilir. Bu da, kamu harcamalarının kalitesinde bir azalmaya ve 

ülkenin refah sisteminde sorunlara neden olabilmektedir
91

. 

Vergi rekabetinin bilinen vergi etkisinin, fiskal değer kaybı olduğu 

düĢünülmekte, bir veya birden fazla ülkenin vergi kaybına neden olması, bu ülkelere 

giren sermaye yatırımlarının azalması sonucunu doğurarak bu ülkelerde vergi tabanının 

erozyona uğramasına sebep olmaktadır. Hatta vergi rekabetinin nihai olarak vergi 

oranını sıfıra kadar düĢürülmesine neden olabileceği belirtilmektedir
92

. 

Ekonomik kaynakların yatırım kararları verilirken sadece veya büyük ölçüde 

vergiyi göz önüne alarak etkinsiz dağıtıma neden olması söz konusu olmaktadır. Eğer 

bir yatırım belli bir ülkeye sadece uygulanan vergi oranı ve vergi teĢvikleri için giderse, 

bu durumda kaynaklar ekonomik açıdan en etkin Ģekilde değerlendirilmemiĢ 

olacaktır
93

. 

Rekabetçi vergi politikalarına yönelen ülkelerin birbirleri açısından oluĢturduğu 

etkilerin kayıp ve kazanç olarak Ģekillenmesi de, ülkeler arasında çeĢitli siyasi sorunlar 

oluĢturabilmektedir. Ġktisadi etkiler bağlamında uluslararası alanda iĢbirliğinin 

zayıflaması türünden küresel yönetiĢim anlayıĢıyla bağdaĢmayan sorunlar ortaya 
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çıkabilmektedir. Bu ise, küreselleĢme sürecinin geliĢimi üzerinde potansiyel riskler 

oluĢturmaktadır
94

. 

GloballeĢme sonucu artan vergi rekabetinin vergi kaçakçılığı ve vergiden 

kaçınma yollarını arttırması nedeniyle ülkelerin vergi gelirlerini olumsuz yönde 

etkileyeceği, sınır ötesi sermaye hareketlerinin artmasının, elektronik ticaretin 

geliĢmesinin, uluslararası Ģirketler tarafından kullanılan transfer fiyatlaması 

uygulamalarının artmasının ve karmaĢıklaĢmasının, vergi cenneti ve tahrip edici vergi 

rejimi uygulamalarının, ülkelerin vergi toplama kapasitelerinin azalması sonucunu 

doğuracağı belirtilmektedir
95

.  

Vergi rekabetinin negatif etkileri arasında, vergi gelirlerinin azalması 

sonucunda kamu harcamalarındaki düĢüĢ, borçlanma ile kamu harcamalarının 

finansmanı, etkin olmayan yetersiz vergi inceleme oranı, vergi yükünün dağılımında 

adaletsizlik, toplanması gereken vergilerdeki indirimler sonucu olarak vergi 

gelirlerindeki düĢüĢtür
96

. Vergi rekabetinin vergi yapısı ile ilgili iki etkisi olmaktadır. 

Bunlardan birincisi toplam vergileme kapasitesinin düĢmesi, ikincisi ise mobil faktörler 

üzerindeki vergi yükünde yapacağı değiĢikliklerdir
97

. Bazı vergi rekabeti uygulamaları, 

dünya refahını optimum noktasının altına düĢüren yanlıĢ kaynak dağılımına yol 

açmaktadırlar. Bu durum vergi rekabeti ile amaçlanan hedeflere ulaĢmayı 

önleyebilmekte ve birtakım sorunlar yaratabilmektedir
98

.  

Ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından daha fazla pay alabilmek 

için vergi oranlarında değiĢiklikler yapmaya yönelmekte ve bunun sonucunda vergi 

yükünün dağılımı da olumsuz etkilenmektedir. Vergi rekabeti sermaye gelirleri lehine 
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daha az mobil olan emek gelirleri üzerindeki vergi yükünü arttırmakta ve vergi yükü 

sermaye gelirlerinden emek gelirlerine doğru kaymaktadır
99

. 

Vergi rekabetinin en kötü ekonomik sonucu mali bozulmaya neden olmasıdır. 

Mali bozulma, vergi matrahında erozyona neden olarak ülkelerin vergi gelirlerindeki 

kayıplarını ifade eder. Vergi rekabeti nedeniyle kaynakların etkin bir biçimde 

vergilendirilememesi bunun da ulusal vergi tabanlarını eritmesi söz konusudur
100

. 

Vergi rekabeti sadece vergi oranlarındaki düzenlemeden oluĢmamaktadır. Vergi 

konularının dar veya geniĢ kapsamda olması, muafiyet ve istisnalar, mükellefiyet 

sınırları, indirimler, vergi yönetimi ve denetimi, bilgi akıĢı, saydamlık gibi konuları da 

kapsamaktadır. Ülkelerin bu alanlarda aldıkları vergisel önlemler üretim, ticaret, 

sermaye ve yatırımcılar üzerinde rekabet etkisi oluĢturmaktadır
101

: 

D- KüreselleĢmenin Vergi Sistemlerine Etkisi 

Vergilemenin en önemli amacı, kamu kesimi finansmanında yeterliliğe sahip 

olmasıdır. Sahip oldukları doğal kaynaklardan önemli derecede gelir sağlayan ülkeler 

dıĢında, bir vergi sisteminin yeterliliğinin derecesi, “vergi sistemi, ekonomik, mali ve 

sosyal amaçları yeterince sağlıyor mu?” sorusuna verilen cevap ile ölçülebilir
102

. 

KüreselleĢme ve uluslararası birleĢmeler artık ülkelerin kendi baĢlarına tam 

bağımsız maliye politikaları uygulamalarını ve özellikle bu alanın en duyarlı öğesini 

oluĢturan vergi sistemlerini çok büyük ölçüde yönlendirmektedir. Bunun temel 

nedenleri Ģunlardır:
103
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▪ Ekonominin küresel rekabet gücünü arttırmak, 

▪ Makro-ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleĢtirilmesine ve ekonomik 

dengelerin kurulmasına zemin sağlamak, 

▪ Kayıt dıĢı ekonomiyi kayıt altına alarak vergi kayıp kaçağını gidermek, 

▪ Toplumun aĢırı tüketim eğilimlerini caydırarak, tasarrufları özendirmek 

KüreselleĢme bütün ekonomik unsurları olduğu gibi vergi sistemlerini de 

önemli ölçüde etkilemektedir. KüreselleĢme sonucu vergi kaynaklarının mobilitesinin 

artması, ülke sınırlarının elektronik yollarla ortadan kaldırılabilir hale gelmesi ve 

ülkeler arasında yatırımları ve sermayeyi çekmek için geliĢtirilen rekabet, ülkelerin 

vergi sistemlerinde bir takım değiĢikliklere gitmek zorunda bırakmıĢtır
104

. 

Özellikle son 20 yıl içerisinde birçok ülke, vergi sistemlerini yeni ekonomik 

geliĢmelere uyum, adaleti sağlama, etkinlik ve verimlilik, vergi rekabeti, verginin 

tabana yayılması ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırmıĢlardır
105

. 

KüreselleĢmenin vergi sistemleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı, ülke içi 

iktisadi ve sosyal düĢüncelerle ĢekillenmiĢ vergi politikalarının küreselleĢme sürecinin 

hızlanmasından dolayı nasıl etkilediğinin ve dolayısıyla ülkelerin uyguladığı vergi 

politikalarının diğer ekonomiler üzerinde yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi 

açısından büyük önem taĢımaktadır. KüreselleĢmenin ülkelerin vergi sistemleri 

üzerinde üç temel etkisinin olduğu görülmektedir
106

: 

▪ Gelir ve serveti vergilendiren vergilerin matrahı coğrafi olarak daha hareketli, 

dolayısıyla ülkeler arasındaki vergi farklılıklarına daha duyarlı hale 

gelecektir. Bu durumda hızlanan küreselleĢme süreci küresel vergi matrahının 

                                                 
104

 Meltem Bulu, KüreselleĢme Sürecinde Vergi Politikalarının Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Maliye ABD, Yüksek Lisans Tezi, 

Ġzmir, 2007, s.56. 
105

 Osman Arıoğlu, “Vergide Yeni YaklaĢım”, Vergi Dünyası, Sayı:262, 2003, 

http://www.vergidunyasi.com.tr, (EriĢim: 6.6.12) 
106

 Jeffrey Owens, “Globalisation: The Implications for Tax Policies”, Fiscal Studies, Vol.14, Issue:3, 

1993, s.22. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/


 38 

daha büyük bir payını çekmeye çalıĢan ülkeler arasındaki vergi rekabetinin 

daha da artması tehlikesini beraberinde getirecektir. 

▪ Herhangi bir ülkenin vergilendirme yetkisinin dıĢında yer alan faaliyetleri 

belirlemek ve vergilendirmek çok daha güç hale gelecektir. Bu durum sadece 

söz konusu faaliyetlerin hacminin artmasından değil, aynı zamanda niteliğinin 

de önemli ölçüde değiĢmesinden kaynaklanmaktadır. 

▪ KüreselleĢme vergi idarelerinin çalıĢma yöntemlerini değiĢtirecektir. Yeni 

teknolojiler, yeni tarh ve tahsilat yöntemlerinin uygulanmasını sağlayacağı 

gibi, farklı ülkelerdeki vergi otoriteleri arasındaki yeni iĢbirliği yöntemlerini 

uygulayabilmemiz olanaklı hale gelecektir. Bu da küreselleĢmenin vergi 

sistemleri üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. 

KüreselleĢmenin vergi sistemlerini etkilemeye baĢlaması, doğal olarak ülkelerin 

vergilemeye iliĢkin politikalarını gözden geçirmelerine yol açmıĢtır. KüreselleĢme, 

ülkeleri, bir yandan vergi oranlarını indirmek suretiyle vergi tabanlarını geniĢleterek 

vergilendirme kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalıĢırken, diğer taraftan 

sermaye hareketlerindeki serbestleĢmeden mümkün olduğu kadar çok yararlanabilme 

amacıyla daha uygun ortamlar yaratma konusunda da teĢvik oluĢturmuĢtur
107

. 

Vergi rekabetinin olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına sebep ülkelerin 

uyguladıkları zararlı vergi rekabetleridir. Bir ülkenin uyguladığı vergi politikası baĢka 

ülkenin vergi politikalarında olumsuzluklara neden olmaktadır. Vergi rekabetinin 

olumsuz etkileri, zararlı vergi rekabeti olarak incelenmektedir. Zararlı vergi rekabetinin 

oluĢum süreci ġekil 1‟den izlenebilir. 
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ġekil 1 : Zararlı Vergi Rekabeti OluĢum Süreci AkıĢ ġeması 

Verginin Hiç Olmaması Ya Da DüĢük Olması 

     ↓ 

Mali ġeffaflığın Olmaması 

     ↓ 

Uluslararası Etkin Bilgi AlıĢveriĢinin Sağlanamaması 

     ↓ 

Ekonomik Faaliyette Bulunmayan Paravan ġirketlerin Varlığı ve KayıtdıĢılığın ArtıĢı 

     ↓ 

Ulusal ve Uluslararası Yatırımcılar Arasında Farklı Özel Rejim Uygulamaları ve 

EĢitlik Ġlkesinin Zedelenmesi 

     ↓ 

Nitelikli ĠĢgücü Çekme Çabalarının Artmasıyla Emek Hareketliliğinin Hızlanması 

     ↓ 

Yabancı Yatırımcılara Ġndirim Sağlanması ve Genel Vergi Ġndiriminin Diğer 

Ülkelerin Vergi Politikalarını Olumsuz Etkilemesi 

Kaynak: Zeynep Arıkan ve Ahmet Akdeniz, “KüreselleĢen Dünyada Vergi 

Cennetlerinin Ekonomik Analizi”, Review of Social, Economic&Business Studies, Vol.5/6, 

s.292, http://fbe.emu.edu.tr/journal/doc/56/56Article14.pdf, (EriĢim: 10.5.12). 

Kamu gelirlerinin içerisinde vergi gelirlerinin önemli bir pay olarak yer aldığı 

bilinmektedir. Ancak küreselleĢme ile birlikte bir ülkenin vergi politikasını diğer 

ülkelerden bağımsız olarak belirlemek çok mümkün olmamaktadır. Belli ülkelerin 

vergi oranlarında yapmıĢ oldukları değiĢiklikler sonucunda diğer ülkeler de buna uyum 

sağlamaktadır. Vergi oranlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi sonucunda vergi 

sistemlerindeki bu değiĢiklikler mükelleflerin dikkatini çekmektedir. Gerek vergi 

oranlarındaki indirimlerle gerekse ülkelerin çeĢitli vergisel ayrıcalıkları ve teĢvikleri ile 

ülke kazançlı çıkarken, diğer ülkeler belirli kayıplarla karĢılaĢabilmektedir
108

. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DÜNYADA 1990 SONRASINDA VERGĠ POLĠTĠKALARINDA 

DEĞĠġĠM 

 

KüreselleĢme ekonomik, sosyal ve siyasal alanda uluslararası uyumu 

kaçınılmaz hale getirmektedir. Bütün ülkeler, küresel ekonomik bütünleĢme sürecinde 

vergi yapılarındaki değiĢim ve bu değiĢim esnasında ortaya çıkan sorunlara çözüm 

önerileri getirmeye çalıĢmaktadır. Küresel vergi rekabeti etkisi dolayısıyla uygulanan 

vergi politikaları, ülkeler arasında bazen uyum sürecine ve bazen de farklılaĢmaya yol 

açmaktadır. Dünyada 1990 sonrasında vergi politikalarında değiĢim; vergi 

politikalarının teorik çerçevesine iliĢkin kavram, teori ve yaklaĢımlar; vergi 

politikalarında dönüĢüm ve ulusal vergi sistemlerinin dönüĢüme uyumu; küreselleĢme 

sonrası vergi sorunları ve zararlı vergi rekabetinin önlenmesi çalıĢmaları baĢlıkları 

altında incelenecektir.  

I- VERGĠ POLĠTĠKASI KAVRAMI VE VERGĠ POLĠTĠKALARININ 

ETKĠLERĠ 

KüreselleĢme süreciyle birlikte ulusal ekonomilerde yaĢanan yeni eğilimler 

çerçevesinde, ülkelerin vergi politikaları alanında yaĢanan dönüĢümü incelenecektir. 

Bu bölümde, öncelikle vergi politikası kavramsal açıdan ele alınacak ve vergi 

politikasının mali amacı, iktisadi büyüme ve kalkınma amacı ve kaynak dağılımını 

sağlama amaçları çerçevesinde iĢletme ve yatırım kararları üzerindeki etkileri analiz 

edilmeye çalıĢılacaktır. 
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A- Vergi Politikalarının Yapısına ĠliĢkin Kavramlar 

Politika, devlet iĢlerini düzenleme ve yürütme sanatı iken, diğer bir tanıma 

göre, belirli amaçlara ulaĢılmasına hizmet edecek araçları belirlemektir. Devlet 

ekonomik alandaki iĢlerini düzenlemede ve yürütmede; para, maliye, dıĢ ticaret, kamu 

iktisadi teĢebbüsleri, regülasyon ve kontrol politikalarından yararlanmaktadır
109

. 

Maliye politikası araçları, kamu gelirleri politikası ile kamu harcamaları 

politikası olmak üzere iki baĢlık altında toplanabilmektedir. Kamu gelirleri politikası 

araçları, vergi, borçlanma, borç yönetimi ve diğer gelirler politikalarından oluĢmakta 

iken kamu harcamaları politikası araçları reel harcamalar ve transfer harcamalardan 

oluĢmaktadır. Maliye politikasının amaçlarına ulaĢabilmek açısından vergiler en önemli 

araçlardan birisidir. Vergiler aracılığıyla ülkenin sosyal, ekonomik ve mali yapısı 

üzerinde etkili olunmak suretiyle amaçlanan etkiler yaratılabilmektedir
110

. 

Vergi politikası, maliye politikasının bir aracı olup belirli ekonomik, mali ve 

sosyal amaçlara ulaĢmak için vergilerin miktarında ve bileĢiminde yapılan ayarlamalar 

bütünüdür. Bu nedenle vergi politikası, mümkün olan en eĢit ve verimli yolla yapılması 

gereken kamu harcamasının seviyesini belirleyen finanse edilebilir bir vergi sisteminin 

tasarımı olarak tanımlanmaktadır. Tasarımından dolayı da vergi politikası, geliĢmekte 

olan ülkelerde ve özellikle uluslararası ekonomiye entegre olmaya çalıĢan ülkelerde 

hassas bir rol oynamaktadır. Bu ülkelerde vergi sistemi, aĢırı kamu borçlanması 

yapılmaksızın, gerekli harcamaları finanse etmek için yeterli geliri yaratmalı, bu gelir 

eĢit dağıtmalı ve ekonomik aktiviteleri engelleyici etkileri de en düĢük düzeyde 

bulundurmalıdır
111

. 
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Vergi politikası, maliye ekonomisi içinde yer alan vergileme ekonomisi ile milli 

ekonomide ve sosyal hedeflerde nasıl bir değiĢiklik meydana geldiğini veya 

gelebileceğini inceleme konusu yapmaktadır.
112

. 

Vergi politikası, hükümetin ne kadar gelir toplayacağı, bu geliri nasıl ve hangi 

kaynaklardan sağlayacağı ve geliri en uygun Ģekilde toplayıp toplayamadığı sorusuna 

cevap aramaktır. Vergi politikası iki adımdan oluĢan bir süreçtir. Ġlk adımda belirli 

vergi araçlarının amaçları tanımlanırken, ikinci adımda bu araçların kendi amaçlarına 

nasıl ulaĢacağı durumu değerlendirilmektedir
113

. Vergi politikası, ulusal egemenliğin 

bir simgesi ve bir ülkenin genel ekonomi politikasının bir parçasıdır. Vergi politikası, 

tüketimi etkileme, tasarrufları teĢvik etme ve Ģirketleri organize etmede 

kullanılabilecek bir ekonomik düzenleme aracıdır. Kamu harcamalarının finansmanına 

ve gelirin yeniden dağıtımına yardım etmektedir
114

. 

Vergi politikası (vergi yükleme ve toplama), özellikle geliĢmekte olan ülkeler 

açısından, hükümetin sosyal ve ekonomik amaçlara ulaĢmada kullandığı araçlardan 

sadece bir tanesidir
115

. Ġktisadi büyüme ve kalkınmanın finansmanı, gelir dağılımında 

adaletin sağlanması, ekonomik etkinlik ve ekonomik istikrarın sağlanmasına iliĢkin 

iktisatçıların değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda gelir sağlama amacının, 

vergilemenin temel nitelikte amacı olduğu ifade edebilir. Devlet, hem kamu mal ve 

hizmetlerini sunma amacını finanse etmek hem de piyasa tarafından gelir dağılımında 

değiĢiklikler meydana getirmek için vergileri kullanmaktadır
116

.  

Kamu kesiminin gelir elde etme gereği, geniĢ ölçüde, kamusal üretimin 

finansmanı zorunluluğundan doğmaktadır. Bu zorunluluk, kamu gelirlerini doğuran en 

önemli unsur da olsa tek unsur değildir. Devletin çağdaĢ toplumlarda yüklendiği çok 
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çeĢitli görevler, kamu gelirlerine baĢvurulmasını gerektirmektedir
117

. Diğer ülkelerde 

olduğu gibi Türkiye‟de de kamu gelirlerinin büyük bir kısmını vergiler 

oluĢturmaktadır. Bunun sonucunda etkin vergilemenin gerekliliği, ekonomi 

politikalarına yön verilmesi açısından da önem kazanmıĢtır
118

. 

Vergi sistemleri, ülkelerin ekonomik ve sosyal politikalarındaki tercihlere göre 

değiĢkenlik gösterebilmekle birlikte, küreselleĢme süreci, vergi politikalarını önemli 

ölçüde etkilemekte ve değiĢtirmektedir. DıĢa açılma süreci ile beraber, baĢta sermaye 

olmak üzere, mal ve hizmetler hatta emek daha mobil hale gelmekte, bu ise dünyada 

vergi rekabetini arttırmaktadır. Bunun sonucu olarak üretim faktörleri, daha uygun 

vergi ortamlarına kaymakta ve vergi sadece ulusal boyutta kalmamaktadır. Ülkeler 

uluslararası vergi tabanından daha çok pay alma mücadelesi içinde, vergi ortamlarını 

daha yaĢanabilir konuma getirmektedirler
119

. 

Birçok ülkenin vergi sistemi, dıĢ ticarette korumacı politikaların uygulandığı ve 

uluslararası sermaye hareketlerinin büyük boyutlara ulaĢmadığı dönemlerde 

oluĢturulmuĢtur. Ulus devlet yetkilileri mülkilik ilkesi gereğince kendi ülkelerinde 

meydana gelen vergilemeye konu tüm faaliyet ve gelirleri vergilendirebilmekte ve 

vergi politikalarının diğer ülkeleri nasıl etkileyeceğini dikkate almadan 

uygulayabilmekteydi
120

.  

B- Vergi Politikasının Etkileri 

Vergi politikası, devlet içinde yer alan vergileme ekonomisinde nasıl bir 

değiĢiklik meydana geleceği konusu üzerinde durmaktadır. Vergi politikalarının 

etkilerini iki temel baĢlıkta inceleyeceğiz. Bunlardan ilki, vergi politikasının iĢletme 

kararları üzerindeki etkisi; ikincisi ise, vergi politikasının yatırım kararları üzerindeki 

etkisidir. 
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1- Vergi Politikasının ĠĢletme Kararları Üzerindeki Etkileri 

Para politikası araçları ve maliye politikası araçları ekonomik faaliyeti 

Ģekillendirme açısından kamunun elindeki temel araçlardır. Modern toplumlarda bu 

araçların yanında kamunun bizzat iktisadi faaliyete giriĢtiği de görülmektedir. Ancak 

bunlar iktisadi analizlerde sektörlerin yerini ve iĢleyiĢini, bir bakıma zorlaĢtıran 

hususlardır. ĠĢletmelerin kararları denince çok geniĢ bir alan kavranmaktadır. Bir baĢka 

deyiĢle iĢletme kararları deyimi, iĢletme dediğimiz ve piyasaya bir mal veya hizmet 

arzı amacıyla bir araya gelmiĢ üretim faktörleri bileĢkesinin tüm kararlarını kavramak 

gerekir
121

. 

ĠĢletmelerin iĢleyiĢi sırasında hemen hemen her kararda vergi etkisi dikkate 

alınmak zorundadır. Vergi, bazı harcamaları gider, bazılarını aktifleĢtirilmiĢ bir 

harcama olarak kabul eder. Bazı hallerde daha farklı uygulamaları da zorunlu kılabilir. 

ĠĢletmenin kapanması veya Ģekil değiĢtirmesi halinde karın vergilendirilmesi söz 

konusudur. Her defasında vergi etkisi dikkate alınmalıdır
122

. 

Vergi rekabeti de, tıpkı emek ve sermaye faktörünü ülkeye çekmek için ülkeler 

arasında, serbest emek piyasasında emeği istihdam edebilmek için iĢverenler 

arasındaki, bir rekabete veya bir serbest sermaye piyasasında finansman kaynakları için 

iĢletmeler arasında rekabet yaratılmasında benzer Ģekilde oluĢur
123

. 

2- Vergi Politikasının Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri 

Vergilerin yatırımlar üzerindeki etkilerini inceleyen birçok çalıĢma, vergilerin 

sermaye maliyetine etkileri üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Yatırım geliri üzerinden ödenmesi 

gereken vergi oranı ne kadar yüksek olursa, yatırımın vergi öncesi getiri oranının da o 

kadar yüksek olması gerekir. Zira yatırımcılar, yatırım yapacakları alanları vergi 

sonrası getiri oranlarına göre seçerler. Vergiler yükseldikçe, yatırımların vergi sonrası 

getiri oranı azaldığı için, yatırımları caydırıcı etkisi oluĢur. Azalan yatırımlar da 

büyüme oranını düĢürür. Yatırım geliri üzerindeki vergi oranı ne kadar yüksek olursa, o 
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ölçüde ülkeye yatırım için gelen yabancı sermaye miktarında azalma meydana gelecek 

ve dolayısıyla sermayenin maliyeti de yükselecektir. Vergi nedeniyle sermaye 

maliyetindeki artıĢ, yatırımcıların yatırım kararlarında daha yüksek getiri oranı 

aramalarına neden olacaktır
124

. 

Bir ülkede kalkınmanın gerçekleĢmesinin temel unsurlarından biri sayılan 

yatırımların vergisel teĢviklerle desteklenerek arttırılması, ekonomik kalkınmanın 

sağlanması açısından önemlidir. Bu bağlamda, yapısal nitelikli geliĢmelerin 

yaratılmasında yatırımlara yönelik vergi kolaylıklarının sağlanması özellikle 

geliĢmekte olan ülkelerde gereklidir
125

. 

Vergi anlayıĢındaki değiĢiklik, vergi avantajları sağlamak veya vergi açısından 

cezalandırmak suretiyle yatırım kararları alacak özel giriĢimci ve yöneticilerin 

davranıĢlarını, tercihlerini etkileyecek bazı tedbirlerin vergi kanunlarında yer almasına 

yol açmıĢtır. Söz konusu vergi tedbirlerinin amaçları
126

; 

▪ Yatırım hacmini arttırmak, 

▪ Yatırımları yönlendirerek, yatırımların sektörel dağılımını değiĢtirmek, 

▪ Verimli olmayan faaliyet kollarına yapılacak ve/veya spekülatif nitelikteki 

yatırımları güçleĢtirmek, 

▪ Verimin arttırılmasını sağlamak, Ģeklinde özetlenebilir. 

Vergi politikalarının küreselleĢme sonrası etkilerinden birisi ve en önemlisi de 

vergi sistemlerindeki değiĢiklik ve bu değiĢikliğin derecesi hakkında olmaktadır. Bu 

nedenle, sonraki bölümde vergi politikalarında dönüĢüm ve ulusal vergi sistemlerinin 

dönüĢüme uyumu incelenecektir. 
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II- VERGĠ POLĠTĠKALARINDA DÖNÜġÜM VE ULUSAL VERGĠ 

SĠSTEMLERĠNĠN DÖNÜġÜME UYUMU 

KüreselleĢme sürecinde, genel olarak, toplam vergi yükünün düĢürülmesi, düz 

oranlı vergilere geçilmesi, gelir vergisi matrahının gelirden tüketime kaydırılması ve 

vergi düzenlemelerinin salt çoğunluk yerine nitelikli çoğunlukla yapılabilmesi ilkesi 

benimsenmektedir. KüreselleĢmenin, vergi üzerinde daha öznel olarak iki etkisinden 

söz etmek mümkündür. Ġlki, vergi gelirleri üzerinde yaptığı değiĢim; diğeri ise, dijital 

ödeme araçlarının yaygınlaĢmasıyla birlikte vergi idaresinin bunlar üzerindeki 

kontrolünün güçleĢmesidir
127

.  

Bir ülkede iĢletmelerin rekabet gücünü arttırmak veya yabancı yatırımları 

ülkeye çekebilmek için, vergi yükümlülerinin vergi yüklerini azaltarak, bir ülkenin 

ulusal ekonomisini geliĢtirmek temel amaç olmaktadır
128

. KüreselleĢme süreci ile 

birlikte ülkeler, rakipleri veya ticari iliĢkiler içinde bulundukları diğer ülkelerin vergi 

politikalarındaki değiĢikliklerine karĢı daha duyarlı ve bilinçli olmak durumunda 

kalmıĢlardır. Bir ülkedeki vergi yükü artıĢı yatırımların o ülkeden kaçmasına ve vergi 

matrahında bir kayba uğramasına neden olabilir
129

.  

KüreselleĢme ile yaĢanan vergi rekabeti, ülkelerin vergi politikalarını 

belirlemedeki bağımsızlıklarını azaltmıĢtır. KüreselleĢme ve artan sermaye 

hareketliliği, ülkeler için sermaye ve mali piyasaları geliĢtirmek, vergi sistemlerini 

dönüĢtürmek, modernleĢtirmek ve sermaye akıĢındaki vergi engellerini düĢürmek için 

bir teĢvik unsuru olarak kabul edilmektedir
130

. 

Uygulamaya giren vergi politikaları içinde dolaysız vergilerden dolaylı 

vergilere doğru bir dönüĢüm gözlemlenmekte ve özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

vergi yükü sermaye gelirlerinin lehine olacak Ģekilde yeniden bir dağılım 

sergilemektedir. KüreselleĢme ile birlikte uluslararası sermayenin yüksek vergi yükü 
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alanlarından düĢük vergi yükü alanlarına doğru hareketliliği, özellikle finansal sermaye 

üzerindeki vergileri azaltma yönündeki rekabeti teĢvik etmekte ve vergilerin dünya 

çapında uyumlaĢtırılması çalıĢmalarını gerekli kılmaktadır. Söz konusu uyumlaĢtırma 

çabaları özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, yabancı sermaye giriĢini kolaylaĢtırmaya 

dönük ve ekonomi politikası tercihlerine koĢut olarak vergi oranlarının düĢük tutulması 

sonucunu doğurmaktadır
131

. 

Küresel bağlamdaki geliĢmeler vergiyi uluslararası ticaret ve yatırım 

kararlarında önemli bir faktör haline getirmiĢtir. Bunun sonucunda yatırım, finansman 

ve diğer iĢ kararlarında ülkelerin vergileme koĢulları önemli bir belirleyici unsur 

olmuĢtur. Dolayısıyla ticari ve yatırım kararlarıyla vergi koĢulları birbirleriyle daha 

bağlantılı bir hale gelmiĢtir
132

.  

Dünya Ekonomisinin artan entegrasyonu her yönüyle yeni ekonomik iliĢkiler 

ortaya çıkarmaktadır. KüreselleĢme bir yandan sermaye ağırlıklı faktör mobilitesini, 

diğer yandan çok uluslu Ģirketlerin dünya ekonomisine hakimiyetini ve aralarındaki 

rekabeti de arttırmıĢtır. Çokuluslu Ģirketlerin küresel bir piyasada birbirleriyle rekabeti, 

gittikçe daha çok küresel stratejiler geliĢtirmelerini gerektirmekte ve herhangi bir 

ülkeye bağımlılıklarını gittikçe daha da arttırmaktadır.
133

.  

Küresel ekonomideki ilerlemeler, diğer ülkelerde uygulanan vergi rejimleri ile 

dünyanın geri kalanındaki ekonomik geliĢmeleri ve vergi sistemlerini etkilerken, diğer 

ülkelerin ekonomileri ile onların vergi sistemlerinden bağımsız bir vergi politikası 

yürütülmesini daha da zorlaĢtırmaktadır. Günümüzde artık vergi politikalarının 

değiĢiklikleri de ülke sınırlarını aĢarak, uluslararası bir hal almaktadır. Bu politikalar 

kapsamında Türk vergi sisteminde önemli yapısal değiĢiklikler meydana gelmektedir. 

Dünyada yaĢanan yeni eğilime uyum sağlama amacını taĢıyan vergi politikası 

değiĢiklikleri kapsamında yapılan çeĢitli vergi oran indirimleri, yatırımcıya sağlanan 

yüksek vergi teĢvikleri, yeni vergilerin kabul edilmesi sonucu dolaylı ve dolaysız 
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vergilerin vergi gelirleri içindeki ağırlıklı payının farklılaĢtırılması gibi sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır
134

. 

Emek faktörünün sermayeye göre mobilitesinin daha düĢük olması ve bu 

nedenle vergileme için daha kolay bir Ģekilde hedef alınmasına neden olmaktadır. Bu 

doğrultuda, sosyal güvenlik kesintilerinin arttığı, dolaylı vergilerin toplam vergi 

gelirleri içindeki payının yükseldiği ve kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri 

içindeki payının azaldığı görülmektedir. Toplam vergi hasılatı içinde gelir üzerinden 

alınan vergiler oransal olarak azalırken, dolaylı vergilerin payı giderek artmıĢtır. Bu 

geliĢmenin kaynak ve gelir dağılımı üzerinde olumsuz etki yarattığı görülmektedir
135

.  

Vergi politikalarında yaĢanan bu dönüĢüm, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde uygulanan maliye politikalarının etkinliğini etkileyecek boyuttadır. Bu durum 

özellikle geliĢmekte olan ülkeler için büyük bir önem arz etmektedir. Bu ülkelerde 

vergi idaresinin yetersizliğinin yanında, küreselleĢme sürecinin ortaya çıkardığı yeni 

vergisel geliĢmeler, vergi yapısını ve gelir kaynaklarını etkilemiĢtir. Buna göre 

küreselleĢmeyle birlikte dıĢ ticaretin giderek serbestleĢtirilmesi ve küresel iktisadi 

bütünleĢmelerin hızla artmasıyla birlikte yabancı yatırımcılar etkilenmektedir
136

. 

KüreselleĢme ile birlikte ekonomik sınırların giderek ortadan kalkması, ulusal 

vergi politikalarının da uluslararası etkiye sahip olmasını sağlamaktadır. Vergi 

politikaları sadece onu oluĢturan ve uygulayan ülkeyi ve ülkede yaĢayanları değil; diğer 

ülkelerde yaĢayan birey ve iĢletmeleri de etkilemektedir. Çok uluslu Ģirketlerin 

ekonomik faaliyetlerine ve sermaye gibi yüksek hareketliliğe sahip üretim faktörlerinin 

izlediği uluslararası yollara bakıldığında bu etkileĢim daha iyi anlaĢılmaktadır. 
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Özellikle sermaye, vergi oranlarının düĢük olduğu ülkelere doğru kayma konusunda 

yüksek bir hıza sahiptir
137

. 

KüreselleĢme ile birlikte uluslararası sermayenin yüksek vergi yükü 

alanlarından düĢük vergi yükü alanlarına doğru hareketliliği, özellikle finansal sermaye 

üzerindeki vergileri azaltma yönündeki rekabeti teĢvik etmekte ve vergilerin dünya 

çapında uyumlaĢtırılması çalıĢmalarını gerekli kılmaktadır. Söz konusu uyumlaĢtırma 

çabaları özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, yabancı sermaye giriĢini kolaylaĢtırmaya 

dönük ekonomi politikası tercihlerine uygun olarak vergi oranlarının düĢük tutulması 

sonucunu doğurmaktadır
138

. 

KüreselleĢme sürecinde vergilerin etkinlik ve adaleti bu bölümde incelenecektir. 

Vergi yapısındaki dönüĢümlere iliĢkin karĢılaĢtırma yapılarak, küreselleĢme OECD 

ülkeleri açısından değerlendirilecektir.  

A- Küresel Bir Ekonomide Vergilemenin Etkinliği ve Adaletinin 

Uluslararası Görünümü 

Ġlk olarak vergilemede etkinlik ve eĢitliğe iliĢkin değerlendirme yapılarak, 

ardından vergi yapısındaki dönüĢümlere iliĢkin uluslararası karĢılaĢtırma yapılarak 

küreselleĢmenin ülkeler üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. 

1- Vergilemede Etkinlik ve EĢitlik 

Vergi sisteminin iktisadi analizi temel olarak etkinlik ve adalet olmak üzere iki 

ana kavram çerçevesinde yapılabilir. KüreselleĢme açısından bakıldığında etkinlik, 

uluslararası düzeyde ekonominin rekabet gücü, yurt içinde ise kaynak dağılımı 

etkinliğini ifade eder. Adalet ise yatay ve dikey olmak üzere iki Ģekilde düĢünülebilir. 

Vergi tabanı sermaye ve iĢgücü gelirlerinden oluĢmakta, sermaye ise uluslararası 

düzeyde hareketli olan ve olmayan unsurların bir bileĢimi olarak ele alınmaktadır. 

Hareketli olan sermaye büyük ölçüde parasal sermayeden oluĢurken, doğrudan 

                                                 
137

 Metin Meriç ve Hakan Ay, “Türkiye‟de Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önleme Yolları”, 19. Maliye 

Sempozyumu, , Antalya, 2004, s.297. 
138

 Önder (2003), a.g.m., s.255-256. 



 50 

yatırımların hareketliliği daha sınırlıdır. ĠĢgücü ise yüksek düzeyde kalifiye olan dar bir 

kesim ve göç dıĢında hareketli değildir
139

. 

Vergilemenin dört temel hedefi rekabet gücü yüksek bir ekonomi, kaynak 

dağılımında etkinlik, yatay eĢitlik (vergilemede genellik), artan oranlılık (dikey eĢitlik) 

olarak belirlenmektedir. Uluslararası rekabet baskısı gelir vergisi açısından ciddi 

sorunlar yarattığından, ülkeler rekabetçi olabilmek için sermaye gelirleri üzerindeki 

vergi oranlarını uluslararası düzeylere indirmek zorunda kalmaktadır. Bu indirimler 

sermaye gelirleri üzerindeki vergilerde oran farklılaĢmasına yol açıyorsa, veri 

koĢullarda, yurt içi kaynak dağılımı daha da etkinsiz olacaktır. Sermaye gelirleri 

üzerindeki vergi oranlarının düĢük bir orana indirilmesi ve ücret gelirleri üzerindeki 

yüksek ve artan oranlı vergilerin korunması halinde bu etkinsizlik ortadan kalkacak, 

ancak vergilemede genellik (yatay eĢitlik) uygulanmayacaktır. Yatay eĢitlik ücret ve 

sermaye gelirlerinin beraberce ve aynı oranda vergilendirilmesini gerektirir. Son 

olarak, ücret gelirleri üzerindeki en yüksek oran dahil, gelir üzerindeki vergi 

oranlarının tamamının uluslararası standartlara indirilmesi halinde, artan oranlılıktan 

vazgeçilecek ancak vergi gelirlerinde azalma eğilimi güçlenecektir
140

. 

KüreselleĢme ile birlikte vergi yapıları değiĢime uğramaktadır. Bu değiĢimin 

uluslararası rekabet açısından karĢılaĢtırmalı bir biçimde incelenmesi büyük önem 

taĢımaktadır. Bu nedenle vergi yapılarının uluslararası karĢılaĢtırması yapılacaktır. 

2- Vergi Yapıları: Uluslararası Bir KarĢılaĢtırma 

KüreselleĢme sürecinde uluslararası Ģirketler yanında ulus devletler, sivil ve 

uluslararası organizasyonlar önemli iĢlevler üstlenmektedirler. Vergi politikasına 

yönelik tartıĢmalar bu uyuma iliĢkindir ve küresel sistemin iĢleyebilmesinin temel 

gereklerinden birisi verginin uluslararası düzeyde uyumlaĢtırılmasıdır. OECD‟nin 

“zararlı vergi rekabeti” ile ilgili önerileri bu çerçevede değerlendirilebilir. 

KüreselleĢme ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal entegrasyonu olarak ele 

alındığında, ulusal devletlerin bu süreçte önemli iĢlevler yüklenmesini gerektirir. Bu 
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iĢlevler ise büyük ölçüde kamu maliyesine iliĢkin düzenlemeler olarak kendini 

göstermektedir
141

. 

Vergi yapıları açısından bakıldığında, GeliĢmekte Olan Ülkeler‟de (GOÜ) 

rekabet kaygısıyla vergi yapılarında bir yakınsama ve vergi oranlarında aĢağı doğru bir 

eĢitlenme eğilimi ortaya çıkarken, geliĢmiĢ ülkelerde hem vergi gelirlerinin düzeyi hem 

de kompozisyon açısından belirgin bir farklılaĢma ortaya çıkmaktadır.  

KüreselleĢme, bir yandan ülkelerin diğer ülkelerden bağımsız bir vergi 

politikası belirlemelerini imkansız hale getirirken, diğer yandan tüm ülkeleri aynı anda 

etkileyen ortak vergileme sorunları ortaya çıkarmaktadır. Aslında küreselleĢmenin 

vergi alanında yarattığı değiĢimler ekonomik iliĢkilerden kaynaklanmaktadır
142

. 

Ekonomilerin, özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra kapalı ekonomik 

sistemlerden açık ekonomik sistemlere yönelmeleri, küreselleĢmeyle birlikte ekonomik 

serbestleĢmenin hız kazanması ve yine küreselleĢmenin sebep olduğu kaçınılmaz bir 

zorunluluk haline gelen rekabet için ekonomiler arası entegrasyonların kurulup artmaya 

baĢlaması, uluslararası vergilendirmeyi gündeme getirmiĢtir. KüreselleĢme ve 

teknolojideki hızlı geliĢmelere bağlı olarak uluslararası sermaye hareketleri, mal ve 

hizmet hareketleri, yatırımlar ve emeğin hareketliliği artmıĢtır. Tüm bu dinamiklerin 

etkileĢimi sonucunda vergilendirme ülkelerin iç hukuklarına göre karar verdikleri ve 

uyguladıkları bir alan olmaktan çıkmıĢ ve ülkeler ekonomilerinin rekabet edebilir 

düzeye gelmesini sağlayabilmek için uluslararası yapıya uygun düzenlemeleri takip 

etmek zorunda kalmıĢlardır
143

. Bu nedenle, bu bölümde küreselleĢme sürecinin ülkeler 

arasında yarattığı vergi rekabeti açıklanacaktır. 

3- KüreselleĢme Sürecinin Ülkeler Arasında Yarattığı Vergi Rekabeti 

Artan küreselleĢme sonucu vergileme alanında en belirginleĢen kavramların 

baĢında vergi rekabeti gelmektedir. Gerek küreselleĢmenin getirdiği serbestleĢme 
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gerekse iletiĢim ve enformasyon alanındaki geliĢmeler ve hızlı teknolojik geliĢimlerin 

sonucu artan faktör hareketliliği ülkeler arasında geliĢen vergi rekabetini arttırmıĢtır
144

. 

KüreselleĢme süreci bağlamında, vergi rekabeti ile ilgili olarak üç hipotez ileri 

sürülmektedir. Bunlar; Bir ülke dünya sermaye piyasasına ne kadar fazla entegre 

olursa, sermaye vergileri o kadar düĢük olacaktır. Bir ülke dünya sermaye piyasasına 

ne kadar fazla entegre olursa, emek üzerinden alınan vergiler, sermaye vergileri ile 

karĢılaĢtırıldığında o kadar yüksek olacaktır. Belirli bir entegrasyonun varlığında, daha 

küçük ülkeler daha büyük ülkelerden daha düĢük sermaye vergisi oranlarına sahip 

olacaklardır
145

. Ülkeler, uygulamakta oldukları vergilerin oranlarını ve 

kompozisyonlarını küreselleĢmenin etkileriyle değiĢtirmektedirler. Ülkelerin vergisel 

anlamda rekabet içinde olduğu günümüz koĢullarında, vergi rekabeti araçlarındaki 

politika dönüĢümünü açıklamak gerekmektedir. 

B- Vergi Yapısındaki DönüĢüm 

1980 sonrası dönemde meydana gelen küreselleĢme adı verilen dönüĢüme uyum 

sağlayan geliĢmekte olan ülkelerin yaĢadığı değiĢim, kuĢkusuz vergi gelirleri üzerinde 

etkisini göstermektedir. KüreselleĢme sonucu yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve 

uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmak, vergi gelirlerinin değiĢiminde temel esas 

olmaktadır. Dolaylı ve dolaysız vergilerin, vergi gelirleri içindeki payı ise 1990‟lı 

yıllardan sonra ve özellikle 2000‟li yıllarda dolaylı vergilerin payının arttığı biçiminde 

görülmektedir
146

.  

GeliĢmiĢ ülkelerdeki vergi/GSYĠH oranı geliĢmekte olan ülkelerdekinden daha 

yüksektir. Vergi yapıları ülkeler arasında bazı geliĢmekte olan ülkeler, ciddi tutarda bir 

geliri vergilemenin dıĢındaki kamu gelirlerinden sağlarlar ve bu tür gelirlerin toplam 

gelirler içerisindeki payı geliĢmiĢ ülkelerde göreli olarak daha düĢüktür
147

. 

KüreselleĢme sonrası vergi rekabeti ile birlikte geliĢen değiĢimlerden biri ve önemli 

olanı da vergi oranlarındaki değiĢimdir. 
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1- Vergi Oranlarında YaĢanan DeğiĢim 

KüreselleĢme ile birlikte sermaye ve emeğin mobilitesinin artması, ekonomik 

faaliyetler üzerinde bir yük oluĢturan vergilerden daha az etkilenmek için, bu faktörleri 

daha az vergi ödeyebileceği alanlara doğru hareket ettirirken, ülkeler de bu mobil 

faktörleri kendisine çekebilmek için yeni vergi düzenlemelerine gitmektedir. Bu 

düzenlemelerin en önemlisi ve dikkat çekeni ise verginin oransal yapısındaki 

düzenlemelerdir. Ülkeler, diğer rakiplerinin vergi oranlarında yaptıkları düzenlemeler 

(genellikle oranların düĢürülmesi) karĢısında kendi vergi tabanını koruyabilmek için 

mecburen uluslararası alandaki bu oransal düzenlemelere uyum sağlamak zorunda 

kalmaktadırlar
148

. 

Vergi politikaları, ülkelerin kendi iktisadi, mali ve sosyal koĢullarının yanı sıra 

siyasal tercihlere göre de belirlenmekte ve vergi sistemi de bu politikaların oluĢtuğu 

ortamda Ģekillenmektedir. Diğer yandan, küreselleĢmenin etkisi arttıkça ulusal arz ve 

talebe dayalı çözümler yerini küresel arz ve talebi dikkate alan çözümlemelere 

bırakmaktadır
149

. KüreselleĢme ile birlikte vergi politikaları ulusal sınırların ötesini 

etkilemekte ve aynı zamanda bundan da etkilenmektedir. Bir baĢka deyiĢle, vergi 

politikaları ulusal sınırlar içinde faaliyet gösteren iktisadi birimleri, bireyleri ve 

firmaları hareket kabiliyetine bağlı olarak diğer ülkelerde faaliyet göstermeye itebilir 

veya diğer ülkelerdeki ekonomik birimleri kendi ulusal sınırları içine çekebilir. 

KüreselleĢmenin artması ile üretim faktörlerinin akıĢkanlığı da artarak, bir ülkeden 

diğer bir ülkeye geçiĢ büyük oranla gerçekleĢmektedir
150

.  

KüreselleĢme, ekonominin tümüne etkide bulunduğu kadar, kamu gelirleri ve 

özellikle vergi üzerine etkide bulunmaktadır. KüreselleĢen dünyada vergiler de 

uluslararası bir boyut kazanarak, devletlerin iki ya da çok taraflı anlaĢmalarla 

kendilerini sınırlamalarını gerektirmiĢtir. Bu nedenle, vergi politikaları belirlenirken 

uluslararası yükümlülükler göz önüne alınmaktadır
151

. Vergi rekabeti, hedef aldığı 

                                                 
148

  Canbay, a.g.e., s.100-101. 
149

 Metin Meriç ve Hakan Ay, “KüreselleĢme Olgusu Bağlamında Vergi Kayıp ve Kaçakları”, 19. 

Maliye Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Antalya, 2004, s.303. 
150

 Özer, a.g.e., s.57. 
151

 Osman Sarıaslan, “KüreselleĢmenin Temel Türk Kanunlarına Etkileri”, Türkiye Adalet Akademisi 

Dergisi, Sayı:1, 2010, s.339. 
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değiĢkenlerin hareket kabiliyeti bakımından küresel entegrasyon süreci ile doğrudan 

iliĢki içindedir. Buna göre, ülkelerin küreselleĢme sürecine uyumu, vergi rekabeti 

ortamındaki konumlarının belirleyicisi olarak düĢünülebilir
152

. 

KüreselleĢme, geniĢ bir vergi matrahı ve düĢük vergi oranları üzerine odaklaĢan 

vergi reformlarının arkasındaki itici güçlerden birini oluĢturmaktadır. Bu reformların 

çoğu, yeni küresel çevreye vergi sistemini adapte etme gereksiniminin bir 

sonucudur
153

. KüreselleĢme süreci ile birlikte ülkeler, rakipleri veya ticari iliĢkiler 

içinde bulundukları diğer ülkelerin vergi politikalarındaki değiĢikliklerine karĢı daha 

duyarlı ve bilinçli olmak durumundadırlar
154

. 

1990‟lı yıllardan itibaren dünya ekonomileri, uluslararası sermayeyi kendi 

ülkelerine çekebilmek amacıyla büyük bir rekabet içine girmiĢlerdir. Özellikle gelir ve 

kurumlar vergisi oranlarında yapılan indirimler bu alanda kullanılan önemli politik 

araçlar olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Kurumlar vergisinin, iĢletmeler açısından karlılığı etkileyen en önemli maliyet 

unsurlarından biri olması, dünya ülkelerini bu alanda yeni düzenlemeler yapmaya 

yöneltmiĢtir. Tablo 3‟ten de görüleceği gibi, 1990‟lı yıllardan itibaren OECD 

ülkelerinin birçoğu, kurumlar vergisi oranlarında indirimlere gitmiĢlerdir. 1990-2010 

döneminde, OECD ülkelerinde uygulanan ortalama kurumlar vergisi oranında hızlı bir 

azalıĢ gerçekleĢmiĢtir. 
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 Saraç, a.g.e., s.316. 
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 OECD, “Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue”, Paris, 1998, s.13-14, 

http://www.oecd.org/dataoecd/33/1/1904184.pdf, (EriĢim:4.4.12). 
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 Giray, a.g.m., 103. 
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Tablo 3: OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranları (1990-2010) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 39 36 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Avusturya 30 34 34 34 34 34 34 25 25 25 25 25 25 

Belçika 41 40.2 40.2 40.2 40.2 34 34 34 34 34 34 34 34 

Kanada 41.5 42.9 43.6 40.5 38.0 35.9 34.4 34.5 34.1 34.1 31.7 31.3 29.5 

ġili  - - 15 15 15 16 16.5 17 17 17 17 17 17 

Çek Cumh. - 41 31 31 31 31 28 26 24 24 21 20 19 

Danimarka 40 34 32 30 30 30 30 28 28 25 25 25 25 

Finlandiya 44.5 25 29 29 29 29 29 26 26 26 26 26 26 

Fransa 42 36.7 37.8 36.4 35.4 35.4 35.4 35 34.4 34.4 34.4 34.4 34.4 

Almanya 54.5 55.1 52 38.9 38.9 40.2 38.9 38.9 38.9 38.9 30.2 30 .1 30.1 

Yunanistan 46 35 40 37.5 35 35 35 32 29 25 25 25 24 

Macaristan 40 18 18 18 18 18 16 16 17.3 20 20 20 19 

Ġzlanda - - 30 30 36 18 18 18 18 18 15 15 15 

Ġrlanda 43 38 24 20 16 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Ġtalya 46.4 53.2 37 36 36 34 33 33 33 33 27.5 27.5 27.5 

Japonya 50 50 40.9 40.9 40.9 40.9 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 

Kore - - 30.8 30.8 29.7 29.7 29.7 27.5 27.5 27.5 27.5 24.2 24.2 

Lüksembur - - 37.5 37.5 30.3 30.4 30.4 30.4 29.6 29.6 29.6 28.6 28.6 

Meksika 36 34 35 35 35 34 33 30 29 28 28 28 30 

Hollanda 35 35 35 35 34.5 34.5 34.5 31.5 29.6 25.5 25.5 25.5 25.5 

Y.Zelanda 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 30 30 30 

Norveç 50.8 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Polonya - 40 30 28 28 27 19 19 19 19 19 19 19 

Portekiz 40.2 39.6 35.2 35.2 33 33 37.5 27.5 27.5 26.5 26.5 26.5 26.5 

Slovak 

Cumh. 

- 40 29 29 25 25 19 19 19 19 19 19 19 

Ġspanya 35 35 35 35 35 35 35 35 35 32.5 30 30 30 

Ġsveç 53 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26.3 26.3 

Ġsviçre 30.6 28.5 24.9 24.7 24.4 24.1 24.1 21.3 21.3 21.3 21.2 21.1 21.1 

Türkiye 46 25 33 33 33 30 33 30 20 20 20 20 20 

Ġngiltere 34 33 30 30 30 30 30 30 30 30 28 28 28 

ABD 38.7 39.6 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.1 39.2 

Kaynak: OECD, www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls , (EriĢim:21.5.12) 

1990 yılından itibaren kurumlar vergisi ortalama oranı yıllar itibariyle bir ivme 

ile azalarak seyretmiĢtir. Ülkeler bazında bakıldığında ise, her bir ülkede kurumlar 
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vergisi indiriminin farklı bir geliĢim sergilediği görülmektedir. Ġsveç 1990 yılında en 

yüksek kurumlar vergisi oranına sahipken, 2010 itibari ile % 26,3‟e düĢmüĢtür. En 

düĢük kurumlar vergisi oranına sahip olan ülke ise Avusturya olup, 2010 yılında % 

25‟e düĢmüĢtür. Türkiye‟de kurumlar vergisi oranları ise 1990 yılında % 46 iken, 2010 

yılında % 20‟ye oranına çekilmiĢtir. 

2010 yılı itibari ile OECD üyesi ülkeleri arasında en düĢük kurumlar vergisi 

oranını uygulayan ülkenin Ġzlanda (% 15) olduğu görülmektedir. En yüksek oranlar ise 

Amerika (% 39,2), Japonya (% 39,5) ve Fransa (% 34,4) tarafından uygulanmaktadır. 

Dünya ülkeleri arasındaki vergi rekabeti çerçevesinde, kurumlar vergisi 

oranlarında yaĢanan bu düĢüĢ trendinin en uç boyutu vergi cenneti olarak da 

nitelendirilen bazı ülkeler tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Uluslararası yatırımları kendi 

ülkelerine çekebilme mücadelesi veren birçok ülke kurumlar vergisi oranlarını 

tamamen sıfıra indirmiĢlerdir. Bahamalar, Bahreyn, Bermuda, Cayman Adaları, Man 

Adası ve Jersey vergi oranlarını sıfırlamak suretiyle uluslararası yatırımcılara vergisel 

açıdan en cazip imkanı sunma yoluna gitmiĢlerdir
155

. 

Küresel vergi rekabeti kapsamında yalnızca sermayenin değil nitelikli 

iĢgücünün de hedef alınması, kiĢisel gelir vergisi oranlarında da kurumlar 

vergisindekine benzer aĢağı yönlü bir hareketin oluĢumuna yol açmıĢtır. KiĢisel gelir 

vergisi oranlarında yapılan indirimler nitelikli iĢgücünün vergi sonrasında harcanabilir 

gelir seviyesini arttırıcı etkiler yaratmaktadır. Diğer yandan Ģirket kazançlarının 

vergilendirilmesinde kurumlar vergisinin yanı sıra kar dağıtımları üzerinden gelir 

vergisi tevkifatının yapılması da, kiĢisel gelir vergisini vergi rekabeti kapsamına sokan 

nedenler arasındadır
156

. 

Tablo 4‟ten de görüleceği gibi, 1990‟lı yıllardan itibaren OECD ülkelerinin 

birçoğu ve Türkiye de, kiĢisel gelir vergisi oranlarında indirimlere gitmiĢlerdir.  
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 Nazan Susam ve Nagihan Oktayer, “Vergi Rekabetinin Türkiye Üzerindeki Yansımaları”, Der. 

AyĢegül Yakar Önal ve Sezai Temelli, Küresel Dönemde Vergileme, Beta Yayınevi, Ġstanbul, 2012, 

s.178. 
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 Saraç, a.g.e., s.163. 
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Tablo 4 : KiĢisel Gelir Vergisi Oranları (1990-2010) 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 47 47 47 47 47 47 47 47 47 45 45 45 45 

Avusturya           50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Belçika 55 56 55 55 52 50 50 50 50 50 50 50 50 

Kanada 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

ġili  - - 10 45 43 40 40 40 40 40 40 40 40 

Çek Cumh. - 43 32 32 32 32 32 32 32 32 15 15 15 

Danimarka 40 34.5 28 27.25 26.5 59 59 59 59 59 62.3 62.3 55.4 

Finlandiya 43 39 37.5 37 36 53.5 52.5 52.2 51.4 51 50.7 49.8 49.6 

Fransa 28.8 56.8 53.25 52.75 49.58 48.1 48.1 48.1 40 40 40 40 41 

Almanya 53 53 51 48.5 48.5 48.5 45 42 42 45 45 45 45 

Yunanistan 43 45 45 42.5 40 40 40 40 40 40 40 40 45 

Macaristan 50 44 40 40 40 40 38 38 36 36 36 36 32 

Ġzlanda - - 33.41 33.08 32.75 25.8 25.8 24.8 36.7 35.7 35.7 37.2 46.3 

Ġrlanda 53 48 44 42 42 42 42 42 42 41 41 46 47 

Ġtalya 50 51 45 45 45 45 45 43 43 43 43 43 43 

Japonya 50 50 37 37 37 50 50 50 50 50 50 50 50 

Kore - - 40 40 36 36 36 35 35 35 35 35 35 

Lüksemburg 56 50 46 42 38 39 39 39 39 39 39 39 39 

Meksika 35 34 40 40 35 34 33 30 29 28 28 28 30 

Hollanda 60 60 60 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Y.Zelanda 33 33 39 39 39 39 39 39 39 39 39 38 33 

Norveç 17 8.75 29.85 28.4 33.2 47.5 47.5 47.5 40 40 40 40 47 

Polonya - 45 40 - 40 40 40 50 40 40 40 32 32 

Portekiz 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 45.9 

Slovak Cumh. - 42 42 42 38 38 19 19 19 19 19 19 19 

Ġspanya 34 34 39.6 39.6 39.6 45 45 45 45 43 43 43 43 

Ġsveç 10 25 25 25 25 57 56.7 56.8 56.8 56.8 56.7 56.7 56.6 

Ġsviçre 8.8 6.6 11.5 11.5 11.5 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40 40 40 

Türkiye - - 40 40 40 40 40 35 35 35 35 35 35 

Ġngiltere 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 

ABD 28 39.6 39.6 39.1 38.6 35 35 35 35 35 35 35 35 

 

Kaynak:OECD, http://www.oecd.org/tax/taxpolicyanalysis/oecdtaxdatabase.htm, (EriĢim:21.5.12) 

OECD ülkelerinde, kurumlar vergisi oranlarındaki indirimler kadar olmasa da, 

gelir vergisi oranlarında da yıllar itibariyle küçük ölçekte bazı indirimlere gidildiği 

görülmektedir. 1990 yılından itibaren en yüksek gelir dilimi Hollanda, Lüksemburg ve 

http://www.oecd.org/tax/taxpolicyanalysis/oecdtaxdatabase.htm
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Belçika ülkelerinde iken 2010 yılında % 52, % 39 ve % 50 olarak indirilmiĢtir. 

Macaristan, Polonya, Yeni Zelanda, Fransa ve Türkiye, 2003 yılından bu yana gelir 

vergisi oranlarında indirim yapan ülkeler arasındadır. Türkiye‟de gelir vergisi 

oranlarında yapılan son revize çalıĢmaları çerçevesinde üst dilim oranı % 40‟tan %35‟e 

düĢürülmüĢtür. Bu oran birçok OECD ülkesine göre oldukça avantajlı bir orandır
157

. 

Gerek vergi oranlarındaki değiĢim gerekse küreselleĢme sürecindeki değiĢimler, 

vergi oranlarının yıllar itibari ile OECD ülkeleri ve Türkiye‟de düĢmesine etki ederek 

vergi rekabetinin oluĢumuna olanak sağlamaktadır. 

Tablo 5: KDV Oranlarında Meydana Gelen DeğiĢim (1990-2009 -%) 

 

Kaynak: OECD, www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls, (EriĢim:7.6.12). 

                                                 
157

 Susam ve Oktayer, a.g.m., s.179. 

Ülkeler GeçiĢ Yılı 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 2000 - 10 10 10 10 10 10 10 

Avusturya 1973 20 20 20 20 20 20 20 20 

Belçika 1971 19 21 21 21 21 21 21 21 

Kanada 1991 - 7 7 7 6 5 5 5 

Çek Cum. 1993 - 22 19 19 19 19 19 20 

Danimarka 1967 22 25 25 25 25 25 25 25 

Finlandiya 1994 - 22 22 22 22 22 22 22 

Fransa 1968 18,6 20,6 19,6 19.6 19,6 19,6 19,6 19,6 

Almanya 1968 14 16 16 16 19 19 19 19 

Yunanistan 1987 18 18 18 19 19 19 19 19 

Macaristan 1988 25 25 25 20 20 20 20 25 

Ġzlanda 1989 22 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 25,5 

Ġrlanda 1972 23 21 21 21 21 21 21,5 21 

Ġtalya 1973 19 20 20 20 20 20 20 20 

Japonya 1989 3 5 5 5 5 5 5 5 

Kore 1977 10 10 10 10 10 10 10 10 

Lüksemburg 1970 12 15 15 15 15 15 15 15 

Meksika 1980 15 15 15 15 15 15 15 16 

Hollanda 1969 18,5 17,5 19 19 19 19 19 19 

Yeni Zelanda 1986 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Norveç 1970 20 23 25 25 25 25 25 25 

Polonya 1993 - 22 22 22 22 22 22 22 

Portekiz 1986 17 17 19 21 21 21 21 20 

Slovakya 1993 - 23 19 19 19 19 19 19 

Ġspanya 1986 12 16 16 16 16 16 16 16 

Ġsveç 1969 23,5 25 25 25 25 25 25 25 

Ġsviçre 1995 - 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Türkiye 1985 10 17 18 18 18 18 18 18 

Ġngiltere 1973 15 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 15 17,5 

OECD Ortalama  18,9 17,76 17,7 17,6 17,71 17,68 17,61 17,9 

http://www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls
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KüreselleĢme sürecinde vergi politikalarında yaĢanan dönüĢüm tüketim 

üzerinden alınan vergileri de etkilemiĢtir. Tüketim vergilerinin bu alanda yapılan 

çalıĢmalara göre etkinlik ilkesi açısından gelir vergilerine göre daha avantajlı olduğu 

ortaya konmaktadır. KDV‟nin çok sayıda ülke tarafından benimsenmesi bu verginin 

tabanının ve oranının artmasına neden olmuĢtur. Bunun sonucunda da tüketim 

vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı yıldan yıla artmıĢtır
158

. 

Grafik 1: Kurumlar Vergisi, KiĢisel Gelir Vergisi ve KDV Oranları (2010) 
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Kaynak: www.oecd.org/ff/?404;http://www.oecd.org:80/ctp/taxdatabase , (EriĢim:5.5.12). 

Grafik 1‟den de görüleceği üzere, günümüzde çoğu ülkenin kurumlar vergisi 

oranı % 20‟ler civarındadır. Özellikle de sermayeyi çekmek üzere tüm dünya ülkeleri 

arasında yoğun bir biçimde gerçekleĢen vergi rekabeti, vergi oranlarını aĢağı 

çekmektedir. KiĢisel gelir vergisi oranlarına baktığımızda ise % 30‟lar civarında 

gerçekleĢtiği görülmektedir. KDV ise, %10 ile % 20 arasında gerçekleĢmiĢtir. 

                                                 
158

 Yıldız, a.g.e., s.139. 

http://www.oecd.org/ff/?404;http://www.oecd.org:80/ctp/taxdatabase
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2- Vergi Gelirlerindeki DeğiĢim  

Vergi yükünün sermaye gibi hareketli üretim faktörlerinden, emek gibi daha az 

hareketli üretim faktörlerine ve dolaysız vergilerden dolaylı vergilere doğru kayması 

vergi rekabetinin etkilerinden biridir
159

. 

Vergi tabanın mobil hale gelmesi küresel sermayeyi kendi ülkesine çekmek 

isteyen ülkelerin sermaye üzerindeki vergi yükünü hafifletmesine neden olmuĢtur. 

Bunun sonucunda vergi yükü dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kaymıĢ ve dolaylı 

vergilerde de yansıtılabilme olasılığı görece yüksek olan katma değer vergisinin 

ağırlığı arttırılmıĢtır. Ek olarak vergi teĢvik önlemleri yoğun olarak uygulamaya 

konulmuĢtur. Bu doğrultuda birçok ülkede sermaye ve kurumlar vergi oranlarında 

azalma görülürken, emek üzerinden alınan vergiler ile dolaylı vergi oranlarında artma 

eğilimi yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmeler ülkelerin vergi yüklerinin bir kısmının gelirden 

tüketime, bir kısmının da sermayeden ücretlere kaymasına neden olmuĢtur
160

. 

KüreselleĢme sürecinde yaĢanan ülkelerarası ekonomik entegrasyon ve 

ekonomik geliĢme çabasında olan bir çok ülkeyi olduğu gibi Türkiye‟yi de etkilemiĢ ve 

vergileme alanında ortaya çıkan rekabetin Türkiye‟de hissedilmesine yol açmıĢtır. 

Ülkeler arasında yaĢanan vergi rekabeti, zamanla vergi sisteminin yapısında bazı 

önemli değiĢiklikler yaĢanmasına neden olmuĢtur. 

a- Toplam Vergi Gelirleri 

Bir ekonomide belli bir dönemde, genellikle 1 yılda, toplam vergilerin o 

dönemde elde edilen GSYĠH oranı, vergi gelirlerinin geliĢimini göstermektedir. Bu 

nedenle, toplam vergi gelirlerinin GSYĠH‟ya oranını toplam vergi rekabetini 

ölçümlemede anlamlı bir oran olarak kabul edilmektedir
161

. 
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 Gülçin Karasu, KüreselleĢmenin Vergileme Alanında Yarattığı Sorunlar: Vergi Rekabeti, Vergi 

Cennetleri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Maliye ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2006, s.71. 
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 Ersin Nazalı, “Gelir Vergisi Sistemlerindeki DeğiĢimlerin Arkasında Yatan Nedenler ve Dünyada 

Gelir VergiĢi Uygulaması Konusunda Uygulanmakta Olan Sistemler”, Vergi Dünyası Dergisi, 

Sayı:304, Aralık-2006, http://www.vergidunyasi.com.tr, (EriĢim: 03.03.12). 
161

 Turgay Berksoy, GeliĢmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti, Marmara 

Üniversitesi, No:411, ĠĠBF Yayınları, No:362, Ġstanbul, s.6. 
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Tablo 6: Toplam Vergi Gelirleri/GSYĠH (1990-2000) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Avustralya 27.8 26.4 25.8 26.3 27.2 28.1 28.7 28.5 29.3 29.7 30.3 

Avusturya 39.7 40.1 41.7 42.2 41.9 41.4 42.8 44.2 22.1 43.8 43.0 

Belçika 42.0 42.2 41.7 43.2 43.5 43.5 43.9 44.4 45.1 45.0 44.7 

Kanada 35.9 36.4 36.0 35.4 35.2 35.6 35.9 36.7 36.7 36.4 35.6 

ġili 17.5 18.5 19.2 19.4 19.1 19.0 20.1 19.5 19.3 18.6 19.4 

Çek Cumhuriyeti - - - 40.4 38.9 37.6 36.0 36.3 34.9 35.9 35.2 

Danimarka 46.5 45.9 46.3 47.7 48.7 48.8 49.2 49.0 49.3 50.1 49.4 

Estonya - - - - - 36.3 34.3 34.3 34.0 32.5 31.0 

Finlandiya 43.7 45.4 44.9 44.4 46.7 45.7 47.1 46.4 46.3 45.9 47.2 

Fransa 42.0 42.3 42.0 43.2 43.3 42.9 44.2 44.5 44.3 45.2 44.4 

Almanya 34.8 36.0 36.9 36.9 37.1 37.2 36.5 36.2 36.5 37.3 37.5 

Yunanistan 26.2 26.3 27.1 27.6 27.9 28.9 35.9 30.3 32.0 32.9 34.0 

Macaristan - 45.5 45.2 46.1 43.5 41.5 40.0 38.4 38.1 38.9 39.3 

Ġzlanda 30.9 31.3 32.1 31.1 30.6 31.2 32.3 32.2 34.5 36.9 37.2 

Ġrlanda 33.1 33.7 34.0 35.1 32.5 32.4 31.8 31.3 31.5 31.2 29.0 

Ġsrail - - - - - 37.0 36.1 37.2 36.0 36.8 36.8 

Ġtalya 37.8 38.2 40.6 42.3 40.2 40.1 41.8 43.3 41.7 42.5 42.2 

Japonya 29.0 28.6 27.0 27.0 26.1 26.8 26.8 27.2 26.8 26.3 27.0 

Kore 19.5 19.1 19.1 19.5 19.8 20.0 20.6 20.3 20.3 20.7 22.6 

Lüksemburg 35.7 33.4 34.1 36.5 36.8 37.1 37.6 39.3 39.4 38.3 39.1 

Meksika 15.8 15.7 16.1 15.7 15.2 15.3 15.9 15.1 15.8 16.9 17.1 

Hollanda 42.9 45.1 44.8 45.0 43.0 41.5 40.9 40.9 39.0 40.1 39.6 

Yeni Zelanda 36.9 35.2 35.5 35.6 36.1 36.2 34.4 34.5 32.9 32.9 33.1 

Norveç 41.0 41.1 40.3 39.4 40.8 40.9 41.5 42.4 42.7 42.6 42.9 

Polonya - 34.0 34.9 38.8 36.9 36.2 37.4 36.6 35.6 35.1 32.8 

Portekiz 26.9 27.9 29.9 28.4 29.2 29.3 30.0 29.9 30.1 30.8 30.9 

Slovak 

Cumhuriyeti 

- - - - - 40.3 39.4 37.3 36.7 35.4 34.1 

Slovenya - - - - - 39.0 37.8 36.7 37.6 37.9 37.3 

Ġspanya 32.5 32.8 33.8 32.8 32.9 32.1 31.9 32.9 33.2 34.1 34.2 

Ġsveç 52.3 49.8 47.3 46.1 46.3 47.5 49.4 50.5 50.7 51.1 51.4 

Ġsviçre 25.8 25.6 26.0 26.5 27.0 27.7 28.1 27.6 28.5 28.7 30.0 

Türkiye 14.9 15.6 16.7 16.9 16.5 16.8 18.9 20.7 21.1 23.1 24.2 

BirleĢik Krallık 35.5 34.3 33.4 32.3 32.9 34.0 33.9 34.2 35.5 35.8 36.3 

ABD 27.4 27.1 26.9 27.1 27.5 27.8 28.2 28.7 29.2 29.1 29.5 

Toplam-OECD 33.1 33.6 33.8 34.3 34.2 34.6 35.0 34.9 34.9 35.2 35.3 

Kaynak: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 
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OECD‟nin yıllar itibari ile hazırlamıĢ olduğu toplam vergi gelirlerinin 

GSYĠH‟ye oranları Tablo 6‟dan görüleceği üzere; 1990 yılında en yüksek oran Belçika 

ve Fransa‟ya ait iken, en düĢük oran % 14,9 ile Türkiye‟ye aittir. 1990 yılından 2010 

yılına değin toplam vergi gelirlerinin oranları incelendiğinde ise genel seyrin artıĢ 

Ģeklinde olduğu görülmektedir.  

Toplam Vergi Gelirleri/GSYĠH oranı dönemsel bazda incelendiğinde 1990-

2000 arasında OECD ülkeleri ortalamasının yükseliĢ trendinde olduğu görülmektedir. 

2001-2010 döneminde ise genel olarak bu oranın ve OECD ortalamasının düĢtüğü 

Tablo 7‟den izlenebilmektedir. 

2001-2010 döneminde OECD ülkelerinin toplam vergi gelirlerinin GSYĠH‟ya 

oranları incelendiğinde; 2001 yılında Ġsveç (% 49,4), Danimarka (% 48,5), Avusturya 

(% 44,9), Finlandiya (44,8), Fransa (% 44,1), Norveç (% 42,9) ve Ġtalya (% 41,9) en 

yüksek oranlara sahiptir. 2010 yılına baktığımızda ise bu ülkelerin Ġtalya ve Ġsveç 

dıĢında düĢüĢ gösterdiğini görmekteyiz. Türkiye‟de ise 2001 yılında % 26,1‟den 2010 

yılında % 26‟ya düĢüĢ göstermiĢtir.  
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Tablo 7: Toplam Vergi Gelirleri/GSYĠH (2001-2010) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 28.7 29.6 29.8 30.1 29.8 29.3 29.4 27.0 25.9 - 

Avusturya 44.9 43.6 43.5 43.0 42.1 41.5 41.8 42.8 42.7 42.0 

Belçika 44.7 44.8 44.3 44.5 44.6 44.2 43.6 44.1 43.2 43.8 

Kanada 34.8 33.7 33.7 33.6 33.4 33.3 33.0 32.2 32.0 31.0 

ġili 19.7 19.7 19.3 19.8 21.6 23.2 24.0 22.5 18.4 20.9 

Çek Cumhuriyeti 35.6 36.3 37.3 37.8 37.5 37.0 37.3 36.0 34.7 34.9 

Danimarka 48.5 47.9 48.0 49.0 50.8 59.6 48.9 48.1 48.1 48.2 

Estonya 30.2 31.0 30.8 30.6 30.6 30.7 31.4 31.7 35.9 34.0 

Finlandiya 44.8 44.7 44.1 43.5 43.9 43.8 43.0 42.9 42.6 42.1 

Fransa 44.1 43.5 43.3 43.6 44.1 44.4 43.7 43.5 42.4 42.9 

Almanya 36.3 35.6 35.8 35.0 35.0 35.6 36.0 36.4 37.3 36.3 

Yunanistan 32.9 33.6 32.0 31.2 31.9 31.2 31.8 31.5 30.0 30.9 

Macaristan 38.4 38.0 37.9 37.7 37.3 37.3 40.3 40.1 39.9 37.6 

Ġzlanda 35.4 35.3 36.7 37.9 40.7 41.5 40.6 36.7 33.9 36.3 

Ġrlanda 29.0 27.8 28.3 29.8 30.3 31.7 31.0 29.1 27.8 28.0 

Ġsrail 36.8 36.3 35.5 35.5 35.6 36.0 36.3 33.8 31.4 42.4 

Ġtalya 41.9 41.3 41.7 41.0 40.8 42.3 43.4 43.3 43.4 43.0 

Japonya 27.3 26.2 25.7 26.3 27.4 28.0 28.3 28.3 26.9 - 

Kore 23.0 23.2 24.0 23.3 24.0 25.0 26.5 26.5 25.5 25.1 

Lüksemburg 39.7 39.3 38.1 37.3 37.6 35.9 35.6 35.5 37.6 36.7 

Meksika 17.1 16.5 17.4 17.1 18.1 18.2 17.7 20.9 17.4 18.1 

Hollanda 38.1 37.4 36.9 37.2 38.4 39.1 38.7 39.1 38.2 - 

Yeni Zelanda 32.6 33.9 33.7 34.7 36.7 36.0 34.9 33.6 31.5 31.3 

Norveç 42.9 43.1 42.3 43.3 43.5 43.9 43.6 42.9 42.9 42.8 

Polonya 32.6 33.1 32.6 31.7 33.0 34.0 34.8 34.2 31.8 - 

Portekiz 30.7 31.3 31.6 30.4 31.2 31.9 32.5 32.5 30.6 31.3 

Slovak Cumhuriyeti 33.1 33.2 33.1 31.7 31.5 29.4 29.4 29.4 29.0 28.4 

Slovenya 37.5 37.8 38.0 38.1 38.6 38.3 37.7 37.0 37.4 37.7 

Ġspanya 33.8 34.2 34.2 34.6 35.7 36.6 37.2 33.3 30.6 31.7 

Ġsveç 49.4 47.5 47.8 48.1 48.9 48.3 47.4 46.4 46.7 45.8 

Ġsviçre 29.5 29.9 29.2 28.8 29.2 29.1 28.9 29.1 29.7 29.8 

Türkiye 26.1 24.6 25.9 24.1 24.3 24.5 24.1 24.2 24.6 26.0 

BirleĢik Krallık 36.1 34.6 34.3 34.8 35.7 36.4 36.0 35.7 34.3 35.0 

ABD 28.4 26.0 25.5 25.7 27.1 27.9 27.9 26.3 24.1 24.8 

Toplam-OECD 34.8 34.5 34.5 34.4 35.0 35.1 35.2 34.6 33.8 - 

Kaynak: OECD, REVENUE STATISTICS OF OECD MEMBER COUNTRIES,PARIS,2011 
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b- KiĢisel Vergi Gelirleri 

KüreselleĢme, teorik temelini neo-klasik iktisat yaklaĢımından alan arz yönlü 

iktisat politikası çerçevesinde, Türkiye‟de ve dünyada özellikle 1990 sonrası etkisini 

göstermektedir. Bu dönemde uygulanan vergi politikaları dolaylı vergiler ağırlıklı bir 

vergi sisteminin oluĢturulması yönünde geliĢim göstermiĢtir.  

Tablo 8: KiĢisel Gelir Vergisi Gelirleri / GSYĠH (1990-2000) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Avustralya 11.9 11.0 10.6 10.9 10.9 11.4 11.9 12.0 13.0 13.2 11.4 

Avusturya 8.3 8.7 9.0 9.1 8.3 8.6 9.1 9.7 9.8 9.9 9.5 

Belçika 13.4 13.2 13.1 13.7 13.8 14.2 13.9 14.1 14.1 13.8 14.0 

Kanada 14.7 14.8 14.1 13.4 13.1 13.4 13.4 13.8 13.8 13.6 13.1 

ġili - - - - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti - - - 3.6 4.4 4.8 4.8 4.8 4.7 4.5 4.6 

Danimarka 24.8 24.7 24.9 25.1 26.2 26.2 26.1 25.8 25.5 25.8 25.6 

Estonya - - - - - 8.5 7.7 7.5 7.9 7.8 6.8 

Fillandiya 15.2 15.3 14.6 14.7 15.8 14.2 15.4 14.3 13.9 13.5 14.5 

Fransa 4.5 5.2 4.8 4.9 5.0 4.9 5.1 5.5 7.6 7.9 8.0 

Almanya 9.6 9.9 10.4 10.1 9.9 10.2 9.1 8.7 9.1 9.4 9.5 

Yunanistan 3.7 3.3 2.9 2.7 3.1 3.5 3.5 3.9 4.9 5.1 5.0 

Macaristan - 6.7 6.9 7.2 6.8 6.7 7.0 6.4 6.4 6.8 7.3 

Ġzlanda 8.3 8.3 8.5 9.2 9.5 9.7 10.4 10.6 11.6 12.3 12.9 

Ġrlanda 10.6 10.9 10.9 10.9 11.1 10.0 10.1 10.0 9.6 9.4 9.5 

Ġsrail - - - - - 10.0 9.2 9.8 9.6 9.7 10.7 

Ġtalya 9.9 10.1 10.9 11.5 10.2 10.4 10.5 10.9 10.4 11.2 10.5 

Japonya 8.1 8.0 7.2 7.3 6.2 6.0 5.6 5.8 5.3 5.0 5.7 

Kore 3.9 3.5 3.3 3.4 3.5 3.6 3.5 3.3 3.8 3.2 3.3 

Lüksemburg 8.4 7.4 7.5 7.5 7.9 8.0 8.1 8.1 7.5 7.2 7.2 

Meksika - - - - - - - - - - - 

Hollanda 10.6 11.8 11.1 11.5 8.9 7.8 7.2 6.4 6.0 6.2 6.0 

Yeni Zelanda 17.7 16.4 16.4 16.0 16.5 16.3 15.3 15.2 14.1 14.0 14.3 

Norveç 10.7 10.7 10.3 10.1 10.7 10.6 10.5 10.7 11.5 11.4 10.3 

Polonya - 0.9 7.1 8.4 8.4 8.3 8.0 7.6 7.7 5.0 4.4 

Portekiz 4.3 4.9 6.1 5.7 5.5 5.4 5.7 5.4 5.2 5.2 5.5 

Slovak 

Cumhuriyeti 

- - - - - 3.6 4.0 4.3 4.3 4.3 3.4 

Slovenya - - - - - 5.8 5.9 5.9 5.7 5.6 5.6 

Ġspanya 7.1 7.6 7.9 7.9 7.6 7.6 7.3 7.2 6.9 6.7 6.4 

Ġsveç 20.1 16.7 16.7 16.8 17.0 15.9 16.7 16.9 17.0 17.7 17.1 

Ġsviçre 10.0 10.0 10.4 10.1 10.6 10.1 10.5 10.0 10.5 9.6 10.5 

Türkiye 4.0 4.5 4.6 4.6 4.0 3.6 3.9 4.5 5.8 5.5 5.4 

BirleĢik Krallık 10.4 10.1 10.0 9.4 9.6 9.8 9.2 8.8 9.9 10.2 10.7 

ABD 10.1 9.7 9.5 9.6 9.6 9.9 10.5 11.0 11.6 11.8 12.3 

Toplam-OECD 10.4 9.8 10.0 9.8 9.8 9.3 9.3 9.3 9.5 9.4 9.4 

Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, (EriĢim:21.5.12). 

1990‟dan 2000‟e kadar olan dönemde kiĢisel gelir vergisi gelirlerinin 

GSYĠH‟ye oranına baktığımızda Avusturya (%8,3-9,5), Belçika (%13,4-14), 

Danimarka (% 24,8-25,6), Fransa (%4,5-8), Yunanistan (% 3,7-5), Ġzlanda (% 8,3-

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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12,9), Ġtalya (% 9,9-10,5), Portekiz (% 4,3-5,5), Ġsviçre (% 10-10,5), Türkiye (% 4-

5,4), BirleĢik Krallık (% 10,4-10,7) ve ABD (% 10,1-12,3) dıĢında kalan OECD 

ülkelerinde düĢüĢ göstermektedir.  

Tablo 9: KiĢisel Gelir Vergisi Gelirleri / GSYĠH (2001-2010) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 11.9 11.8 11.9 12.1 11.8 11.0 10.8 10.2 9.7 - 

Avusturya 10.2 9.9 9.9 9.7 9.2 9.3 9.4 9.9 9.5 9.4 

Belçika 14.3 14.2 13.9 13.8 13.0 12.3 - - - - 

Kanada 13.2 11.9 11.8 11.8 11.9 11.9 12.3 12.0 11.4 10.8 

ġili - - - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti 4.5 4.7 4.9 4.8 4.6 4.2 4.3 3.7 3.6 3.6 

Danimarka 25.9 25.6 25.5 24.9 24.9 24.8 25.3 25.2 26.4 24.4 

Estonya 6.5 6.4 6.5 6.3 5.6 5.6 5.8 6.2 5.7 5.4 

Finlandiya 14.1 14.0 13.7 13.3 13.5 13.3 13.0 13.2 13.3 12.5 

Fransa 7.8 7.5 7.6 7.4 8.0 7.8 7.5 7.6 7.3 7.3 

Almanya 9.8 8.9 8.5 8.0 8.1 8.6 9.0 9.6 9.4 8.9 

Yunanistan 4.5 4.6 4.4 4.5 4.7 4.7 4.9 4.9 5.1 - 

Macaristan 7.5 7.7 7.2 6.7 6.7 6.8 7.4 7.8 7.5 6.8 

Ġzlanda 13.6 13.6 13.9 13.8 14.2 14.0 13.8 13.2 12.8 12.9 

Ġrlanda 8.6 7.4 7.6 8.2 8.3 8.7 8.8 8.1 7.7 7.5 

Ġsrail 11.0 10.0 8.9 8.0 7.7 7.9 8.1 7.3 6.3 6.2 

Ġtalya 10.7 10.5 10.5 10.4 10.4 10.7 11.1 11.6 11.7 11.7 

Japonya 5.6 4.8 4.5 4.7 5.0 5.2 5.5 5.6 5.4 5.2 

Kore 3.2 3.0 3.0 3.2 3.2 3.8 4.4 4.0 3.6 3.6 

Lüksemburg 7.0 6.4 6.5 6.6 7.1 7.5 7.1 7.7 7.8 7.8 

Meksika - - - - - - - - - - 

Hollanda 6.2 6.9 6.6 6.1 6.9 7.3 7.7 7.5 8.7 - 

Yeni Zelanda 14.2 14.6 14.1 14.2 15.1 14.6 14.7 13.7 12.9 11.7 

Norveç 10.4 10.7 10.5 10.3 9.7 9.1 9.7 9.2 10.4 10.2 

Polonya 4.5 4.3 4.2 3.7 3.9 4.6 5.2 5.4 4.6 - 

Portekiz 5.5 5.3 5.3 5.2 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 5.6 

Slovak Cumhuriyeti 3.5 3.3 3.2 2.7 2.6 2.5 2.5 2.7 2.4 2.3 

Slovenya 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5 5.8 5.6 5.9 5.9 5.7 

Ġspanya 6.5 6.5 6.4 6.1 6.4 6.8 7.4 7.1 6.6 6.9 

Ġsveç 15.9 14.7 15.2 15.3 15.4 15.4 14.6 13.8 13.5 12.8 

Ġsviçre 9.4 10.3 10.0 10.0 10.4 9.3 9.2 9.1 9.5 9.6 

Türkiye 5.8 4.3 4.1 3.6 3.6 3.8 4.1 4.0 4.0 3.7 

BirleĢik Krallık 10.9 10.4 9.9 10.0 10.4 10.5 10.8 10.8 10.5 10.0 

ABD 11.9 9.8 8.9 8.8 9.5 10.1 10.6 10.0 8.1 8.0 

Ort.-OECD 9.4 9.0 8.9 8.7 8.8 8.9 9.0 8.9 8.7 - 

Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, (EriĢim: 21.5.12). 

KiĢisel gelir vergisi gelirinin GSYĠH‟ye oranlarına 2001-2010 döneminde 

baktığımızda; Japonya (% 5,6-5,2), Kore (% 3,2-3,6), Lüksemburg (% 7-7,8) ve 

Portekiz (% 5,5-5,6)‟in bu dönem çerçevesinde arttığını, kalan OECD ülkelerinin ise 

düĢüĢ gösterdiğini görmekteyiz. 1990-2010 dönemini değerlendirdiğimizde, benzer bir 

durum görülmektedir. KiĢisel gelir vergisi gelirlerinin GSYĠH içindeki yeri yıllar itibari 

ile genel olarak düĢüĢ Ģeklinde seyretmiĢtir.  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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c- Kurumlar Vergisi Gelirleri 

Yasal kurumlar vergisi oranlarının gerçek etkisi ülkeye ve zamana göre 

değiĢmekle birlikte vergi matrahına bağlıdır. Birçok ülke 1990‟lar boyunca kurumlar 

vergisi oranını düĢürmüĢ ve vergi matrahını önemli ölçüde geniĢletmiĢtir. Bunun 

neticesi olarak birçok ülkede kurumlar vergisi geliri artmıĢtır
162

. Bu durumu Tablo 

10‟dan görmekteyiz. 

Tablo 10: Kurumlar Vergisi Gelirleri/ GSYĠH (1990-2000) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Avustralya 3.9 3.8 3.7 3.4 3.9 4.1 4.3 4.2 4.3 4.6 6.1 

Avusturya 1.4 1.4 1.7 1.5 1.3 1.4 1.9 2.0 2.1 1.8 2.0 

Belçika 2.0 2.0 1.6 2.0 2.2 2.4 2.7 2.8 3.4 3.2 3.2 

Kanada 2.5 2.1 1.8 2.1 2.5 2.9 3.2 3.8 3.6 4.2 4.4 

ġili - - - - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti - - - 6.7 5.3 4.6 3.4 3.8 3.4 3.8 3.5 

Danimarka 1.7 1.6 1.8 2.0 2.0 2.3 2.5 2.7 3.0 2.4 3.3 

Estonya - - - - - 2.4 1.6 1.8 2.4 2.0 0.9 

Fillandiya 2.0 2.0 1.6 0.3 0.6 2.3 2.8 3.5 4.3 4.3 5.9 

Fransa 2.2 1.9 2.0 1.9 2.0 2.1 2.3 2.6 2.6 3.0 3.1 

Almanya 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 1.0 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 

Yunanistan 1.4 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8 1.8 1.9 2.8 3.1 4.1 

Macaristan - 4.6 2.4 1.7 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1 2.3 2.2 

Ġzlanda 0.9 0.8 1.0 0.9 0.7 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 1.2 

Ġrlanda 1.6 2.0 2.3 2.8 3.1 2.7 3.1 3.2 3.3 3.8 3.7 

Ġsrail - - - - - 3.2 3.0 3.4 3.3 3.0 3.9 

Ġtalya 3.8 3.7 4.2 3.9 3.6 3.5 3.8 4.1 2.9 3.3 2.9 

Japonya 6.5 5.9 4.9 4.2 4.0 4.3 4.6 4.3 3.7 3.5 3.7 

Kore 2.5 2.1 2.4 2.1 2.3 2.3 2.3 2.0 2.3 1.8 3.2 

Lüksemburg 5.6 5.1 4.4 5.9 6.0 6.6 6.8 7.5 7.6 6.7 7.0 

Meksika - - -  - - - - - - - 

Hollanda 3.2 3.3 2.9 3.2 3.2 3.1 3.9 4.3 4.2 4.1 4.0 

Yeni Zelanda 2.4 2.5 3.0 3.6 4.4 4.3 3.3 3.8 3.5 3.7 4.1 

Norveç 3.7 4.0 2.9 3.3 3.4 3.8 4.3 5.1 4.1 4.6 8.9 

Polonya - 6.7 4.2 3.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4 

Portekiz 2.1 2.5 2.4 2.0 2.1 2.3 2.7 3.1 3.1 3.5 3.7 

Slovak Cumhuriyeti - - - - - 6.0 4.3 3.7 3.2 3.1 2.6 

Slovenya - - - - - 0.5 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 

Ġspanya 2.9 2.5 2.2 1.9 1.6 1.7 1.9 2.6 2.4 2.7 3.1 

Ġsveç 1.6 1.7 1.4 2.0 2.5 2.8 2.6 2.9 2.7 2.9 3.9 

Ġsviçre 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.4 2.7 

Türkiye 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.8 1.8 

BirleĢik Krallık 3.5 2.8 2.1 1.9 2.2 2.8 3.2 3.9 3.9 3.5 3.5 

ABD 2.4 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7 2.6 

Toplam-OECD 2.6 2.7 2.4 2.5 2.6 2.8 2.8 3.0 3.0 3.1 3.5 

Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, (EriĢim:21.5.12). 
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1990-2000 dönemini incelediğimizde Japonya dıĢında diğer OECD ülkelerinde 

benzer bir artıĢ eğilimi görülmektedir. 1990 yılında en yüksek oran % 6,5 ile 

Japonya‟da iken, en düĢük oran ise % 0,9 ile Ġzlanda‟da görülmektedir. Türkiye‟de ise 

% 1 ile % 1,8 arasında düĢük bir oran olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Tablo 11: Kurumlar Vergisi Gelirleri/GSYĠH (2001-2010) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 4.3 5.0 5.0 5.5 5.8 6.4 6.8 5.9 4.8 - 

Avusturya 3.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.5 1.7 1.9 

Belçika 3.1 3.0 2.9 3.1 3.3 3.5 3.5 3.4 2.5 2.7 

Kanada 3.1 3.2 3.3 3.6 3.5 3.8 3.5 3.4 3.4 3.3 

ġili - - - - - - - - - - 

Çek Cumhuriyeti 4.1 4.3 4.6 4.7 4.5 4.8 5.0 4.2 3.7 3.4 

Danimarka 2.8 2.9 2.9 3.2 3.9 4.3 3.8 3.3 2.4 2.7 

Estonya 0.7 1.1 1.6 1.7 1.4 1.5 1.6 1.6 1.9 1.4 

Finlandiya 4.2 4.2 3.4 3.5 3.3 3.4 3.9 3.5 2.0 2.5 

Fransa 3.4 2.9 2.5 2.8 2.4 3.0 3.0 2.9 1.5 2.1 

Almanya 0.6 1.0 1.3 1.6 1.8 2.2 2.2 1.9 1.3 1.5 

Yunanistan 3.4 3.4 2.9 3.0 3.3 2.7 2.5 2.5 2.4 - 

Macaristan 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.3 2.8 2.6 2.3 1.2 

Ġzlanda 1.0 0.9 1.2 1.0 2.0 2.4 2.5 1.9 1.8 1.7 

Ġrlanda 3.5 3.7 3.7 3.6 3.4 3.8 3.4 2.8 2.4 2.6 

Ġsrail 3.5 2.8 2.9 3.4 4.0 4.9 4.5 3.5 2.8 2.9 

Ġtalya 3.5 3.1 2.8 2.8 2.8 3.4 3.8 3.7 3.2 2.8 

Japonya 3.5 3.2 3.4 3.7 4.3 4.7 4.8 3.9 2.6 2.8 

Kore 2.8 3.0 3.7 3.3 3.8 3.6 4.0 4.2 3.7 3.5 

Lüksemburg 7.3 8.0 7.3 5.7 5.8 5.0 5.3 5.1 5.6 5.3 

Meksika - - - - - - - - - - 

Hollanda 3.9 3.3 2.8 3.1 3.8 3.3 3.2 3.2 2.0 - 

Yeni Zelanda 3.7 4.2 4.6 5.4 6.2 5.7 4.9 4.4 3.5 3.9 

Norveç 8.9 8.1 8.0 9.9 11.7 12.9 11.2 12.4 9.3 9.7 

Polonya 1.9 2.0 1.8 2.2 2.5 2.4 2.8 2.7 2.3 - 

Portekiz 3.3 3.3 2.8 2.9 2.7 2.9 3.6 3.7 2.9 2.8 

Slovak 

Cumhuriyeti 

2.6 2.5 2.8 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 2.5 2.6 

Slovenya 1.3 1.6 1.7 1.9 2.8 3.0 3.2 2.5 1.8 1.9 

Ġspanya 2.8 3.2 3.1 3.4 3.9 4.1 4.7 2.8 2.2 1.8 

Ġsveç 2.9 2.3 2.4 3.0 3.7 3.6 3.7 3.0 3.0 3.5 

Ġsviçre 3.0 2.6 2.5 2.5 2.6 3.1 3.1 3.3 3.2 3.2 

Türkiye 1.8 1.8 2.1 1.7 1.7 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 

BirleĢik Krallık 3.4 2.8 2.7 2.8 3.3 3.9 3.4 3.6 2.8 3.1 

ABD 1.9 1.7 2.1 2.5 3.2 3.4 3.0 2.0 1.7 2.7 

Ort.-OECD 3.2 3.1 3.1 3.3 3.6 3.8 3.8 3.5 2.8 - 

Kaynak: OECD,http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, (EriĢim:21.5.12). 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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Tablo 11‟de görüleceği üzere ülkeler bazında baktığımızda diğer gelir 

vergilerine göre oldukça dalgalı bir seyrin sürdüğü açıkça görülmektedir. 2001-2010 

döneminde kurumlar vergisinin GSYĠH‟daki paylarına ülkeler çerçevesinde 

baktığımızda; Kanada, Estonya, Almanya, Ġzlanda, Kore, Norveç, Slovenya, Ġsveç, 

Ġsviçre, Türkiye ve ABD dıĢındaki OECD ülkelerinde düĢüĢ görülmektedir.  

2001 yılında en yüksek orana sahip ülke % 7,3 ile Lüksemburg iken, 2010 

yılında % 5,3 oranla düĢüĢ göstermektedir. 2001 yılında en düĢük orana sahip ülke % 

0,6 ile Almanya iken, % 1,5 ile yükselmiĢtir. 2001-2010 döneminde OECD ülkelerine 

genel olarak baktığımızda ise düĢüĢün olduğunu görmekteyiz. 

d- Katma Değer Vergisi Gelirleri  

Katma Değer vergisinin GSYĠH‟ye oranı ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. 1990 yılında OECD üyesi ülkeler içinde katma değer vergisi 

gelirlerinin GSYĠH içindeki oranının en yüksek olduğu ülkeler; Avusturya, Danimarka, 

Ġzlanda, Fransa, Norveç ve Ġsveç‟tir. Türkiye‟nin oranı ise 1990‟da yüzde 2,7 iken, 

2001‟de yüzde 5,8 olarak artıĢ göstermiĢtir. Bu durumu Tablo 12„den görmekteyiz. 
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Tablo 12: KDV/GSYĠH (1990-2000) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Avustralya - - - - - - - - - - 3.4 

Avusturya 8.2 8.1 8.2 8.0 8.8 7.7 8.1 8.3 8.2 8.4 8.1 

Belçika 6.9 6.9 6.7 6.7 6.8 6.7 6.8 6.9 6.8 7.2 7.3 

Kanada - 2.5 2.5 3.2 3.2 3.0 3.0 3.2 3.4 3.3 3.3 

ġili 6.6 7.1 7.7 8.2 8.1 7.7 8.2 8.1 8.0 7.9 8.1 

Çek Cumhuriyeti - - - 7.1 6.8 6.3 6.4 6.3 6.1 6.6 6.5 

Danimarka 8.5 8.4 9.2 9.4 9.5 9.4 9.6 9.7 9.8 9.8 9.5 

Estonya - - - - - 9.6 9.4 9.6 8.1 7.8 8.4 

Fillandiya 8.4 8.4 7.9 7.8 7.9 7.9 8.1 8.5 8.3 8.3 8.2 

Fransa 7.7 7.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.8 7.8 7.7 7.7 7.4 

Almanya 5.8 6.0 6.1 6.5 6.8 6.5 6.5 6.4 6.5 6.9 6.9 

Yunanistan 6.4 6.5 6.8 6.5 6.4 6.4 6.4 6.6 6.7 7.1 7.2 

Macaristan - 5.9 5.9 7.9 7.6 7.4 7.3 7.8 7.8 8.2 7.8 

Ġzlanda 8.8 9.7 9.9 9.8 9.3 9.3 9.4 9.4 10.0 11.0 10.6 

Ġrlanda 6.8 6.7 6.8 6.5 7.0 6.9 7.0 6.9 7.1 7.1 6.9 

Ġsrail - - - - - 8.6 8.6 8.6 8.2 8.2 7.8 

Ġtalya 5.6 5.5 5.4 5.4 6.2 5.5 5.4 5.4 5.9 5.8 6.5 

Japonya 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 2.0 2.5 2.6 2.5 

Kore 3.6 3.6 3.8 3.9 3.7 3.6 3.6 3.8 3.1 3.7 3.8 

Lüksemburg 4.2 4.0 4.1 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.0 5.2 5.5 

Meksika 3.3 3.1 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8 2.8 3.0 3.1 

Hollanda 7.1 7.0 6.9 6.6 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 7.0 6.9 

Yeni Zelanda 8.3 8.3 8.5 8.8 8.2 8.2 8.3 8.4 8.6 8.5 8.2 

Norveç 7.7 7.3 7.6 8.0 8.4 8.7 8.6 8.6 9.0 9.3 8.4 

Polonya - - - 3.0 6.1 6.2 6.9 7.4 7.1 7.5 6.9 

Portekiz 5.3 5.3 6.1 5.6 6.6 6.9 7.2 7.1 7.3 7.4 7.7 

Slovak Cumhuriyeti - - - - - 8.4 7.6 7.2 7.5 6.8 7.0 

Slovenya - - - - - - - - - 4.8 8.7 

Ġspanya 5.1 5.1 5.5 4.8 5.2 5.1 5.2 5.4 5.5 5.9 6.0 

Ġsveç 7.8 8.2 7.4 7.8 7.4 9.2 8.5 8.7 8.7 8.7 8.7 

Ġsviçre - - - - - 2.4 3.2 3.2 3.4 3.7 3.9 

Türkiye 2.7 3.1 3.3 3.5 4.0 4.1 4.5 4.9 4.6 4.6 5.8 

BirleĢik Krallık 6.0 6.3 6.6 6.4 6.4 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 

Toplam-OECD 5.3 5.2 5.3 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 6.1 6.4 6.6 

Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, (EriĢim:21.5.12). 

Her ülke için katma değer vergisi uygulamasına geçiĢ farklı yıllarda 

gerçekleĢmiĢtir. Türkiye için ise 1985 yılında geçiĢ sağlanmıĢtır. KüreselleĢme sonrası 

ülkelerin tüketim üzerinden alınan vergilerde de farklı oran ve miktarlarda ortaya 

çıkmıĢtır.  

 

 

 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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Tablo 13: KDV / GSYĠH (2001-2010) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 3.6 3.9 3.9 3.8 3.9 3.8 3.7 3.4 3.6 - 

Avusturya 8.1 8.2 8.0 7.9 7.9 7.6 7.7 7.8 8.1 8.0 

Belçika 6.9 7.0 6.9 7.0 7.1 7.3 7.1 7.0 6.9 7.1 

Kanada 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.0 2.7 2.7 3.4 

ġili 8.0 8.2 8.2 8.3 8.1 7.4 7.9 8.9 7.8 8.1 

Çek Cumhuriyeti 6.4 6.3 6.4 7.3 7.2 6.6 6.6 7.1 7.1 7.2 

Danimarka 9.6 9.6 9.6 9.7 10.0 10.3 10.4 10.1 10.1 9.9 

Estonya 8.2 8.4 8.2 7.7 8.7 9.1 8.9 7.9 9.1 8.6 

Fillandiya 8.0 8.1 8.6 8.5 8.7 8.7 8.4 8.4 8.6 8.5 

Fransa 7.2 7.1 7.1 7.2 7.4 7.3 7.2 7.1 6.8 7.0 

Almanya 6.6 6.4 6.4 6.3 6.3 6.4 7.0 7.1 7.5 7.3 

Yunanistan 7.5 7.6 7.0 6.8 6.9 7.0 7.3 7.2 6.3 - 

Macaristan 8.2 7.8 8.2 8.9 8.4 7.6 8.1 7.8 8.6 8.7 

Ġzlanda 9.4 9.4 9.7 10.4 11.1 11.3 10.5 9.1 8.0 8.4 

Ġrlanda 6.3 6.7 6.7 7.2 7.5 7.6 7.5 7.1 6.4 - 

Ġsrail 7.9 8.6 8.5 8.1 8.0 7.8 7.9 7.9 7.7 8.1 

Ġtalya 6.3 6.2 5.9 5.9 6.0 6.3 6.2 6.0 5.7 6.3 

Japonya 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.6 2.7 

Kore 4.0 4.4 4.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4 

Lüksemburg 5.5 5.5 5.5 5.9 6.0 5.7 5.6 5.8 6.3 6.0 

Meksika 3.3 3.2 3.4 3.3 3.5 3.7 3.6 3.8 3.4 3.9 

Hollanda 7.3 7.2 7.3 7.3 7.5 7.4 7.5 7.2 7.0 - 

Yeni Zelanda 8.3 8.6 8.8 8.7 8.7 8.8 8.2 8.5 8.7 9.4 

Norveç 8.4 8.5 8.2 8.1 7.9 8.0 8.3 7.4 8.0 8.1 

Polonya 6.8 7.2 7.1 7.0 7.6 8.0 8.2 7.9 7.3 - 

Portekiz 7.5 7.6 7.7 7.8 8.5 8.6 8.5 8.4 7.1 7.8 

Slovak Cumhuriyeti 7.2 7.0 7.5 7.8 7.9 7.5 6.7 6.9 6.7 6.4 

Slovenya 8.3 8.6 8.6 8.5 8.6 8.5 8.4 8.5 8.4 8.4 

Ġspanya 5.8 5.7 5.9 6.0 6.2 6.3 6.0 5.2 4.0 5.4 

Ġsveç 8.7 8.8 8.8 8.8 9.0 9.0 9.0 9.3 9.7 9.7 

Ġsviçre 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 

Türkiye 6.0 6.4 6.5 5.5 5.3 5.5 5.1 4.9 4.9 5.7 

BirleĢik Krallık 6.6 6.6 6.8 6.8 6.7 6.6 6.6 6.4 5.7 6.6 

Toplam-OECD 6.5 6.6 6.6 6.7 6.8 6.7 6.7 6.6 6.4 - 

Kaynak: OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV, (EriĢim:21.5.12). 

Katma değer vergisi gelirlerinin 1990‟dan 2001‟e kadar olan dönemdeki 

geliĢimine Tablo 14‟de baktığımızda genel olarak bir artıĢ seyrinde olduğu 

görülmektedir. Örneğin; Belçika yüzde 6,9‟dan yüzde 7,3‟e, ġili yüzde 6,6‟dan yüzde 

8,1‟e, Danimarka yüzde 8,5‟ten yüzde 9,5‟a, Almanya yüzde 5,8‟den yüzde 6,9‟a, 

Yunanistan yüzde 6,4‟ten 7,2‟ye, Ġzlanda yüzde 8,8‟den 10,6‟ya, Ġtalya yüzde 5,6‟dan 

6,5‟e, Japonya yüzde 1,3‟ten yüzde 2,5‟e, Lüksemburg yüzde 4,2‟den yüzde 5,5‟e, 

Norveç yüzde 7,7‟den yüzde 8,4‟e, Portekiz yüzde 5,3‟den 7,7‟ye, Ġspanya yüzde 

5,1‟den yüzde 6, Ġsveç yüzde 7,8‟den 8,7‟ye artıĢ göstermiĢtir.  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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Katma değer vergisi gelirlerinin 2001‟den 2010‟a kadar olan dönemdeki 

geliĢimine OECD ülkeleri açısından baktığımızda genel olarak bir artıĢ seyrinde olduğu 

görülmektedir. Örneğin; Belçika (% 6,9-7,1), Kanada (% 3,3-3,4), ġili (% 8-8,1), Çek 

Cumhuriyeti (% 6,4-7,2), Danimarka (% 9,6-9,9), Estonya (% 8,2-8,6), Almanya (% 

6,6-7,3), Macaristan (% 8,2-8,7), Ġsrail (% 7,9-8,1) ve Ġsveç (% 8,7-9,7)‟dir. Türkiye‟ye 

baktığımızda da giderek artıĢ gösteren bir seyir görülmektedir.  

3- Vergi Yükünün Ülkeler Arasında Dağılımı 

Devletin ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının giderek artmasının doğal bir 

sonucu olarak gelir kaynağı ihtiyaçları da artmıĢtır. Devletin kamu gelirlerini 

karĢılamada en temel gelir kaynağı vergilerdir. Vergi, mükelleflerin iktisadi gücünde 

bir azalmaya sebep olmasının yanında psikolojik olarak da bir yük olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bir ülke ekonomisinde kaynakların ne kadarlık kısmının devlet tarafından 

vergi ve diğer adlar altında alındığını ifade eden “vergi yükü” kavramı, bir ülkede 

kamu maliyesinin değerlendirilmesinde de göz önünde tutulan en önemli 

göstergelerden biridir. Vergilerin toplumu oluĢturan bireyler üzerinde oluĢturduğu yük 

ve bu yükün adaletli dağılımı önem arz etmektedir. Vergi yükü, vergilendirme 

yetkisinin kullanımında ülkeler arasında objektif bir karĢılaĢtırma imkanı sağlar
163

.  

Vergi yükü uygulamada değiĢik anlamlarda kullanılan bir kavram olup en genel 

Ģekliyle vergi miktarının vergi matrahına oranını ifade eder. BaĢka bir ifadeyle vergi ile 

vergi matrahı arasında nispi bir ölçüdür
164

. 

a- Genel Olarak Vergi Yükü  

Vergi yükü terimi genel olarak bir ekonomide belirli bir zaman periyodu içinde 

toplanan vergi gelirlerinin toplam milli gelire oranı Ģeklinde bulunabilir
165

. Ülkelerin de 

1990-2010 zaman periyodunda vergi yüklerini tablo 14‟ten görmekteyiz. 

                                                 
163

 Ġlhami Öztürk ve Ahmet Ozansoy, “Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükü”, Maliye Dergisi, 

Sayı:161, 2011, s.198, http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/161/011.pdf, 

(EriĢim: 21.4.12) 
164

 Öztürk ve Ozansoy, a.g.m., s.198. 
165

 Kerem Günay, “Türkiye‟de Vergi Yükü ve Kapasitesi Hesaplaması Üzerine Örnek Bir ÇalıĢma”, 

Ġstanbul, 2007, s.3, http://www.vergiportali.com/doc/Vergikapasitesi.pdf, (EriĢim:2.5.12). 

http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/161/011.pdf
http://www.vergiportali.com/doc/Vergikapasitesi.pdf
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Tablo 14: OECD Ülkelerinde Vergi Yükü (1990-2010) 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Kanada 35,9 35,6 35,6 33,4 31,0 

Meksika 17,3 16,7 18,5 19,9 18,1 

ABD 27,3 27,9 29,9 27,3 24,8 

Avustralya 28,5 28,8 31,1 30,9 25,9 

Japonya 29,1 26,8 27,0 27,4 26,9 

Kore 18,9 19,4 23,6 25,5 25,1 

Yeni Zelanda 37,4 36,6 33,6 37,8 31,3 

Avusturya 39,6 41,1 42,6 42,1 42,0 

Belçika 42,0 43,6 44,9 45,4 43,8 

Çek Cumh. - 37,5 35,3 37,8 34,9 

Danimarka 46,5 48,8 49,4 50,3 48,2 

Finlandiya 43,5 45,7 47,2 44,0 42,1 

Fransa 42,0 42,9 44,4 44,1 42,9 

Almanya 34,8 37,2 37,2 34,8 36,3 

Yunanistan 22,8 25,2 29,7 27,3 30,9 

Macaristan - 41,3 38,0 37,2 37,6 

Ġzlanda 30,9 31,2 38,1 41,4 36,3 

Ġrlanda 33,1 32,0 31,7 30,2 28,0 

Ġtalya 37,8 40,1 42,3 41,0 43,0 

Lüksemburg 35,7 37,1 39,1 38,6 36,7 

Hollanda 42,9 41,5 39,7 39,1 38,2 

Norveç 41,0 40,9 42,6 43,7 42,8 

Polonya - 36,2 31,6 34,3 31,8 

Portekiz 27,7 31,7 34,1 34,8 31,3 

Slovakya - - 32,9 31,6 28,4 

Ġspanya 32,5 32,1 34,2 35,8 31,7 

Ġsveç 52,7 48,1 52,6 50,7 45,8 

Ġsviçre 26,0 27,8 30,5 29,7 29,8 

Türkiye 20,0 22,6 32,3 32,3 26,0 

Ġngiltere 36,3 34,7 37,3 36,5 35,0 

Ort. OECD 33,9 34,9 36,2 36,2 33,8 

Kaynak: Revenue Statistic 1965-2010:2011 Edition, www.oecd.org/ctp/revenuestats 

 

Vergiler ana kategoriler itibari ile genel olarak, harcama üzerinden alınan 

vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler olarak 

ayrılmaktadır. Bu kategoriler itibari ile vergi yükü karĢılaĢtırmalı olarak görülmektedir. 

Bu çerçevede OECD‟nin Aralık 2011‟de yayınladığı ve revize ettiği gelir 

istatistikleri değerlendirildiğinde, Türkiye 2010 yılı için OECD ülkeleri arasında 

Meksika, ġili, ABD, Kore ve Avustralya‟dan sonra en düĢük vergi yüküne sahip 

ülkedir. OECD ortalamasının yüzde 33,8 olduğu genel vergi yükü karĢılaĢtırmasında 

http://www.oecd.org/ctp/revenuestats
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Danimarka yüzde 48,2 ve Ġsveç yüzde 45,8 oranlarıyla ilk iki sırada yer alırken, 

Türkiye yüzde 26, Avustralya yüzde 25,9, Kore yüzde 25,1, ABD yüzde 24,8, ġili 

yüzde 20,9 ve Meksika yüzde 18,1 oranlarıyla son sıralarda yer almaktadır. Bu 

karĢılaĢtırmada ülkemiz 34 OECD ülkesi arasında 29‟uncu sıradadır
166

. 

b- KDV Üzerindeki Yük  

Türkiye‟de genel KDV oranı % 18 olup, % 1 ve % 8 olarak indirimli oran 

uygulaması da bulunmaktadır. 2010 yılı KDV matrahlarına baktığımızda toplam 

matrahın % 70‟inin yüzde 18‟lik orandan ve % 5‟inin ise yüzde 1‟lik orandan beyan 

edildiği görülmektedir.  

AB müktesebatına göre genel vergi oranının yüzde 15‟ten az olmaması 

gerekmektedir. Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yüzde 15 oranıyla 

Türkiye‟den düĢük KDV oranına sahip iken, Malta ve Ġspanya yüzde 18 oranıyla 

Türkiye‟ye eĢit KDV oranlarına sahiptir. KDV vergisi açısından efektif vergi yüküne 

baktığımızda 2005 yılında yüzde 16,04 iken 2010 yılında yüzde 14,67‟ye düĢmüĢtür. 

Türkiye‟deki efektif vergi yükü 2005-2010 yılları arasında yüzde 8,5 oranında 

azalmıĢtır. Türkiye‟nin OECD ülkeleri arasındaki yerine baktığımızda sondan üçüncü 

ülke olduğunu görmekteyiz. Türkiye‟de KDV genel oran yüzde 18 olup, KDV yükü de 

diğer ülkeler arasında düĢük olmaktadır. 

c- Gelir ve Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü 

Gerçek kiĢilerin gelirleri ve kurumların kazançları üzerinden alınan vergilerin 

GSYĠH‟ya oranını ifade eden gelir ve kazançlar üzerindeki vergi yükü sosyal güvenlik 

primleri dahil ve hariç olarak 2 kategoride ele alınmaktadır.  

2010 yılı için sosyal güvenlik primleri hariç olarak gelir ve kazançlar üzerindeki 

vergi yükünde OECD ortalaması yüzde 11,3‟dür. Türkiye‟de yüzde 5,6 oranıyla 32‟inci 

sırada olup, en düĢük orana sahip 3‟üncü ülke konumundadır. Bu kategoride 

Danimarka yüzde 29,6 oranıyla ilk sırada, Slovakya‟da yüzde 5,1 oranı ile son sırada 

yer almaktadır. 
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2010 yılı için sosyal güvenlik primleri dahil edildiğinde gelir ve kazançlar 

üzerindeki vergi yükünde OECD ortalaması yüzde 20,1‟dir. Türkiye‟de yüzde 11,9 

oranıyla en düĢük orana sahip 4‟üncü ülke konumundadır. Bu kategoride Danimarka 

yüzde 30,6 oranıyla ilk sırada, Japonya ise yüzde 8 oranı ile son sırada yer almaktadır. 

Türkiye‟de, 2010 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas olmak üzere tarife 

dört dilim halinde ve yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 oranlarında 

gerçekleĢmektedir. OECD ülkeleri arasında Gelir Vergisi oranlarına bakıldığında 

Türkiye, 2002 yılında 5. sırada iken, 2010 yılında 18. sırada yer almıĢtır. 

Türkiye, kurum kazançları üzerinde vergi yükü (Kurumlar Vergisi, gelir vergisi 

stopajı ve fon payı) bakımından OECD ülkeleri arasında 2002 yılında yüzde 65 oranı 

ile ilk sırada yer alırken, yapılan vergi indirimleriyle 2011 yılında yüzde 34 oranı ile 

27‟inci sıraya gerilemiĢtir. 

d- Servet Vergileri Üzerindeki Vergi Yükü 

TaĢınır ve taĢınmaz mal sahipliği üzerinden alınan vergilerin GSYH‟ya oranını 

ifade eden servet üzerindeki vergi yükünde 2010 yılı için OECD ortalaması yüzde 

1,6‟dır. Türkiye yüzde 1,1 oranıyla 23‟üncü sırada olup vergi yükü en düĢük 12 ülke 

arasında yer almaktadır. Bu kategoride Ġngiltere yüzde 4,2 oranıyla ilk sırada yer 

alırken, Meksika yüzde 0 oranıyla son sırada yer almaktadır. 

e- Vergi Takozu 

KüreselleĢme süreciyle birlikte vergi yükü, sermaye gibi hareketli olan üretim 

faktörlerinden, iĢgücü gibi daha az akıĢkan olan üretim faktörlerine doğru kaymaktadır. 

Sermayenin aksine emek faktörünün mobilitesi düĢüktür. Emek faktörü baĢka bir 

vergileme alanına hareket etmek istese bile, çok kolay bir Ģekilde yapamamaktadır
167

. 

Vergi takozu emek üzerindeki vergi yükünü ortaya koyan önemli bir 

göstergedir. ĠĢçilik maliyetinin içindeki vergi ve sosyal güvenlik payı literatürde vergi 

takozu ya da vergi makası olarak adlandırılmaktadır. Vergi takozu hükümetler 
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tarafından iĢçi ücretlerinden alınan ve iĢçinin iĢverene olan maliyetiyle net maaĢı ve 

hükümetin ödediği nakit destekler arasındaki farktır. Vergi takozu emek maliyetinin 

yüzdesi olarak, gelir vergisi ve iĢçi-iĢveren sosyal sigorta katkı payları ve varsa bordro 

vergilerinden oluĢmaktadır
168

.  

1.1.2008 öncesinde ülkemiz ortalama ücret üzerindeki sosyal güvenlik ve 

iĢsizlik sigortası primleri iĢçi ve iĢveren hisseleri dahil vergi yükü açısından yüzde 42,7 

oranıyla OECD ülkeleri arasında en yüksek ikinci sırada iken; 2008 yılından itibaren 

Asgari Geçim Ġndirimi ve 5 puanlık sigorta primi iĢveren hissesi indirimi ile birlikte 

ortalama ücret üzerindeki vergi yükü kiĢinin ailevi durumunu da dikkate alarak 

kademeli azaltılarak, 2 çocuklu bir ortalama ücretlide yüzde 36,3‟e kadar düĢmüĢtür. 

Böylece 1.1.2008 öncesinde 2 çocuklu ortalama ücretli üzerindeki vergi yükleri 

açısından OECD ülkeleri arasında ikinci sırada olan Türkiye 2008 sonrasında 5 

basamak aĢağıya inerek 7 inci sıraya gerilemiĢtir. 

C- Vergi Uygulamalarındaki Politika DeğiĢimleri 

Vergi uygulamalarındaki politika değiĢimlerini ortaya çıkaran etmenler; 

Transfer fiyatlaması, vergi cennetleri, elektronik ticaret ve çevresel vergi 

politikalarıdır. 

1- TeĢvik Politikaları 

Küresel vergi rekabetinin göstergelerinden biri de, ülkelerin yabancı yatırımlara 

sağladığı vergisel teĢviklerdir. Kullanılma sıklığı açısından ele alındığında teĢvik 

temelli vergi rekabetinin günümüzde oldukça yoğunlaĢtığı görülmektedir.  

Günümüzde geliĢmiĢlik seviyesi ve coğrafi konumu önemsenmeksizin birçok 

ülke, vergisel teĢvik araçlarını kullanmakta ve özellikle DYY‟ları çekmeye yönelik 

politikalar izlemektedir. Hatta vergi rekabeti konusunda kullanılma sıklığı yönünden 

ele alındığında konu teĢvik rekabeti olarak adlandırılabilmektedir.  

TeĢvik rekabeti kapsamında ülkeler kamu arazilerinin tahsisi, vergi ertelemesi, 

düĢük faizli kredi kullanımı, hızlandırılmıĢ amortisman gibi çok çeĢitli araçları 
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kullanabilmektedir
169

. Vergi teĢvikleri genel teĢvik uygulamalarının yalnızca bir türü 

olmasına karĢın yabancı sermayeyi çekebilmek için en yoğun uygulanan teĢvik 

uygulamasıdır. Uluslararası uygulamalarda farklılıklar olsa da, vergi teĢvikleri 

içerisinden en yaygın kullanılanları; vergi indirim, istisna ve muafiyetlikleri, yatırım 

indirimi, hızlandırılmıĢ amortisman, vergi ertelemesi, düĢük gelir veya kurumlar 

vergisi ile vergi tatilidir
170

.  

Vergi rekabeti uygulamasında kullanılan teşvik araçları genel amaçlı ve özel 

amaçlı teşvik uygulamaları olarak iki grupta incelenmektedir
171

  

Genel amaçlı teĢvikler, ülke sınırları içindeki yerleĢik olan ve/veya  olmayan 

tüm vergi ödeyicilerinin elde ettikleri tüm vergilendirilebilir gelirlere uygulanan teĢvik 

türüdür. Özellikle gelir ve kurumlar vergisi oranlarında olmak üzere tüketim ve servet 

vergilerinde genel bir indirim uygulanması veya bazı vergilerle ilgili stopaj 

uygulamalarının Ģahıs ve tüm Ģirketler için gelirin türüne bakılmaksızın kaldırılması 

genel amaçlı teĢvik uygulamalarına örnektir. 

Özel amaçlı teĢviklerde ise, bir sınırlama söz konusudur. Bu  sınırlama; bazı 

gelir türleri veya sektörler için olabileceği gibi yine belli kategorideki vergi ödeyicileri 

için yapılmıĢ olabilir. Bu tür teĢviklere örnek olarak, yalnızca imalat ve finans 

sektörüne uygulanan vergi oranı indirimi, sadece yabancıların kazançlarına uygulanan 

vergi indirimi veya yerleĢik olmayanların faiz gelirlerine uygulanan stopaj vergisinin 

kalkması özel amaçlı teĢvik uygulamasına örnektir.  

Dünya ülkelerinin küreselleĢme hareketleri nedeniyle karĢılıklı ekonomik ve 

sosyal iliĢkilerinin artması, uluslararası rekabet dolayısıyla teĢvik tedbirleri üzerinde de 

etkili olmaktadır.  

Gerek OECD ülkeleri gerekse AB ülkelerinde uygulamalara bakıldığında her ül

kenin  ağırlıklı  olarak tercih  ettiği  vergi  teĢvik  türünün  farklı  olduğu  

görülmektedir.  Ayrıca  ülkeler  vergi  teĢviklerinin  tüm  türlerini  de  
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kullanmamaktadırlar.  Örneğin  birçok OECD  ülkesi  vergi  kredisi Ģeklindeki  teĢvik  

türüne  vergi  kanunlarında  yer  vermemektedirler
172

  

 

Vergi  teĢviklerine  en  çok  önem  veren  ülkeler;  Fransa,  Kanada,  Norveç,  

Avustralya  ve  Hollanda  olarak  sayılabilir.  Bu  ülkelerin  bilim  ve  teknoloji  için  

ayırdıkları bütçeler içerisinde vergi teĢviklerinin oluĢturduğu tutar oldukça önemli bir y

ere sahiptir. AB  ülkeleri  içinde  de  en  yüksek  vergi  teĢvikine  sahip  ülkeler  

baĢta Ġspanya olmak üzere Portekiz ve Çek Cumhuriyeti‟dir
173

 .  

Güneydoğu Asya ülkelerinin tamamında yeni yatırımlara önemli oranda  vergi 

muafiyeti tanınmaktadır. Ancak ülkelerin bir kısmı, öncelikli sektörlere daha uzun 

süreli muafiyet tanırken, bir kısmı muafiyetin süresini yatırım yapılan bölgeye göre 

farklılaĢtırmaktadır. Singapur öncelikli sektörlere 5-10 yıl arasında tam ya da daha 

sınırlı kurumlar vergisi muafiyeti, Filipinler az geliĢmiĢ bölgelerdeki öncelikli 

sektörlere ya da projelere 6-8 yıl aralığında kurumlar vergisi muafiyeti, Malezya 

multimedya yatırımlarına 10 yıllık, belirli sektörlerde elde edilen gelirlere %70-100 

arasında değiĢen oranlarda 5-10 yıl süreyle muafiyet tanımaktadır. Endonezya 22 

sektördeki yeni yatırımlara 3-8 yıl süreyle, Vietnam ise yatırım türüne bağlı olmaksızın 

2-8 yıl süreyle muafiyet tanımaktadır. Bunlara ilave olarak Malezya, kabul edilen 

yatırım harcamalarının %3-40‟ı arasında değiĢen kısmını, Endonezya ise belirli 

sektörlerdeki yatırım tutarının %30‟a kadarlık kısmını yatırım indirimi olarak kabul 

edebilmektedir
174

 .  

2- Vergi Tatili Uygulaması 

Vergi tatili, geliĢmekte olan ülkelerin yarısından fazlasının uyguladığı vergi 

teĢviklerinden biri olup, kurumlar vergisi gibi bazı vergilerin belli bir süre ödenmediği 

dönem olarak tanımlanmaktadır. Vergi tatili genellikle kalkınma için gerekli olan uzun 

dönemli yabancı yatırımların yapılmasının sağlanması, istihdam ve döviz girdilerinin 
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arttırılması amacıyla kullanılan araçlardan bir tanesidir. GeliĢmiĢ ülkelerde ise daha 

çok satıĢların artırılması amacıyla uygulanmaktadır
175

. Özel amaçlı teĢvikler arasında 

yer alan vergi tatili uygulamaları, genelde yabancı sermayeyi hedef alan ve yabancı 

sermayenin ülkeye giriĢinden sonraki belirli bir dönem için vergi dıĢı tutulmasını 

sağlayan vergi ayrıcalıklarıdır
176

. 

Geçici süreli olmalarına rağmen vergi tatili uygulamaları özellikle geliĢmekte 

olan ülkelerin yabancı yatırımları çekmek amacıyla sıklıkla kullandıkları teĢvik 

tedbirleri içerisinde yer almaktadır. Vergi tatili uygulamalarında yabancı yatırımcı ile 

ev sahibi ülke arasında giriĢilen bir çeĢit pazarlık süreci iĢlemektedir. Pazarlık sürecinin 

baĢlangıcında genelde yabancı firma üstün konumdadır. Ancak, firma sermayesi ülkeye 

geldikten sonra ülke hükümetinin vergilendirme açısından pazarlık gücü 

yükselmektedir. Bu nedenle vergi tatili olarak adlandırılan bu tür vergisel teĢvik 

tedbirleri doğası gereği belirli bir süreyi kapsamak zorundadır
177

. 

Birçok ülkede vergi tatili uygulamalarına rastlamak mümkündür. 25 Orta ve 

Doğu Avrupa ülkesinin 19‟unda vergi tatili uygulaması vardır. 17 Asya ülkesinin ise 

13‟ünde vardır. Batı Avrupa gibi geliĢmiĢ ülkelerin bulunduğu bir coğrafyada ise daha 

az olmakla beraber yine de 20 ülkenin 7‟sinde vergi tatili uygulamasına 

rastlanmaktadır. Vergi tatili uygulamaları son yıllarda özellikle yabancı sermaye için 

rekabete girmiĢ ülkelerin birincil teĢvik aracı olmuĢtur
178

.  

3- Serbest Bölgelerde Vergileme Politikası 

Serbest bölgeler özellikle geliĢmekte olan ülkelerde olmak üzere dünyanın her 

yerinde, ihracatı ve seçilen bazı emek yoğun endüstrileri teĢvik etmek amacıyla 

oluĢturulan bölgelerdir. Bu bölgelerde her türden vergi teĢvik tedbirleri yoğun bir 

biçimde kullanılmaktadır. Bu bölgelerde ihraç edilmek amacıyla iĢlenen tüm ürünler 
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ihraç edildikleri takdirde vergisel teĢviklerden faydalanırlarken yurt içi piyasaya 

satılmaları halinde hiçbir vergi teĢviğinden istifade edememektedirler
179

. Vergi 

rekabetinde hareketli üretim faktörlerinin ulusal mali sınırlar içerisine gelmesi teĢvik 

edildiğinden, serbest bölgelerin vergi rekabetinde kullanılan araçlardan olmaları 

tartıĢmalı hale gelmektedir. Çünkü genel olarak serbest bölgeler ülkenin siyasi sınırları 

içinde olmakla birlikte gümrük hattı dıĢında kalan, ülkede geçerli bulunan ticari, mali 

ve ekonomik alanlarda var olan hukuki ve idari düzenlemelerin tamamen veya kısmen 

uygulanmadığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniĢ teĢviklerin tanındığı, fiziki 

olarak ülkelerin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır
180

. 

Tablo 15: Serbest Bölgeler Ticaret Hacminin Ülkelere Göre Dağılımı (1.000 ABD $) 

Ülkeler Bölgelere 

GiriĢ 

% Bölgelerden 

ÇıkıĢ 

% Toplam % 

I. OECD ve AB Ülkeleri 4.716.740 47,54 3.989.404 31,35  8.706.145 38,44 

A. AB (27) Ülkeleri 3.739.188 37,69 3.506.416 27,55  7.245.604 31,99 

B. Diğer OECD     

Ülkeleri 

977.552   9,85 482.989   3,80  1.460.541   6,45 

II. Diğer Avrupa Ülkeleri 14.486   0,15 21.209   0,17     35.695   0,16 

III.Bağımsız Devletler 

Topluluğu 

385.300   3,88 653.688   5,14  1.038.987   4,59 

IV. Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu 

510.261   5,14 1.347.331 10,59  1.857.592   8,20 

V. Diğer Ülkeler 1.626.015 16,39 912.819   7,17 2.538.833 11,21 

VI. Türkiye 2.668.180 26,89 5.800.743 45,58 8.468.923 37,40 

TOPLAM 9.920.982 100,0 12.725.193 100,0 22.646.175 100,0 

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/upload/DB6F37DD-D8D3-8566-4520F5FD36A65F54/sb_ulke.pdf, 2011. 

Serbest bölgelerin ülkelere veya bölgelere göre ticaret hacmi birbirinden 

farklılık göstermektedir. En yüksek ticaret hacmi OECD ve AB ülkelerine 

yapılmaktadır. Türkiye‟deki serbest bölgelere giriĢ yapan ticaret hacmi 2.668.180 000 

ABD Doları iken, bölgelerden çıkıĢ ise 5.800.743.000 ABD Dolardır. 

4- Kıyı Ötesi Bankacılık 

Kıyı bankacılığı, ülke dıĢından sağlanan fonların ülke dıĢında veya koĢullara 

göre ülke içinde kullandırıldığı, uluslararası alanlarda fon fazlası bulunan merkezlerden 

fon açığı bulunan merkezlere transfer edilmesi söz konusudur. Finansal hizmetlerin ve 
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genellikle serbest bölgelerde kurulan merkezlerde faaliyetlerin yürütüldüğü, ülke 

içindeki bankacılık sektörüne yönelik tüm yasal düzenlemelerin kapsamı dıĢında 

tutulan, mali ve hukuksal avantajlar sayesinde müdahale, denetim ve vergilemenin 

asgari koĢullarda tutulduğu ve bu nedenle geçmiĢte vergi sığınağı, günümüzde ise 

uluslararası kıyı ötesi mali merkezler olarak adlandırılan bankacılık türü mevcuttur
181

. 

Tablo 16: Dünyadaki Bazı Önemli Kıyı Bankacılığı Merkezleri 

Aruba 1986‟da iç iĢlerinde bağımsız, dıĢ iĢlerinde Hollanda‟ya bağlıdır. Aruba‟da 

Kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunan Ģirketler kambiyo kısıtlamalarından  

Muaf tutulmaktadır. 

Bahama 

Adaları 

Ġngiliz hukuk sistemini benimseyen ülke, en önemli kıyı bankacılığı merkezlerinden birisidir, 

Kurumlar ve gelir vergisi, gelir vergisi tevkifatı ve veraset vergisi uygulaması yoktur. 

Bahreyn 1975 yılından itibaren kurulmasına izin verilen kıyı bankacılığı faaliyetine baĢlayan ülkede, 

halen 75 kıyı bankası faaliyette bulunmaktadır. Türk bankalarından Yapı Kredi ve 

Pamukbank‟ın kıyı bankacılığı yapmak amacıyla kurdukları 2 Ģube vardır. Gelir ve kurumlar 

vergisi ve kambiyo kontrolü yoktur. 

Cayman 

Adaları 

Bir Ġngiliz kolonisi olan Cayman Adaları dünyanın en önemli kıyı bankacılık merkezlerinden 

biridir. YerleĢik ve yerleĢik olmayanların ülke içinden ya da dıĢarıdan edindikleri gelir veya 

servetleri üzerinden doğrudan vergilendirme yapılmamakta ancak ithalat dolayısıyla gümrük 

vergisi alınmaktadır. 

Dublin 1987‟de serbest bölge olarak faaliyete baĢlamıĢtır. Bu merkezde hem yurt içi hem de yurt dıĢı 

iĢlemleri yapılabilmektedir. Çoğu kıyı bankacılık merkezinin ada olması, yerleĢim yerlerinin 

sınırlı ve maliyetli olmasına sebep olmuĢken, Dublin çok uygun fiyatlarla ve en iyi koĢullarda 

yerleĢim olanağı sunmaktadır. 

Malta Ġngiliz hukuk sistemi benimsenmiĢtir. Malta, özellikle yatırım fonu, uluslararası bankalar ve 

ticari Ģirketler için çekici bir ortam sunmaktadır. Finansal hizmetler sektörü ve uluslararası 

yatırımın geliĢtirilmesi en temel ekonomik hedeftir. Yabancı sermaye giriĢinde kambiyo 

kontrolü yoktur. 

Singapur Avrupa ve Asya ile aynı iĢ gününde, ticaret yapma Ģansına sahip olmasından dolayı 13 yerel 

bankanın yanı sıra 115 yabancı ticari bankayla sayılı finans merkezleri arasına girmiĢtir. Ülkede 

kambiyo kontrolü yoktur. Sermaye ve karlar kolayca yurtdıĢına çıkmaktadır. 

Uruguay Güney Amerika‟da vergi cenneti olarak nitelendirilebilecek tek kıyı bankacılık merkezi 

Uruguay, kıyı bankacılığı iĢlemlerinin çoğunu aynı zamanda dıĢ ticaretinin en büyük ortakları 

olan Arjantin ve Brezilya ile yapmaktadır. Liberal kambiyo politikaları uygulayan Uruguay‟da 

son 20 yıldır kambiyo kontrolü yoktur 

Kaynak: Ali Cimat ve Mahir TaĢ, “Türkiye‟de ve Dünyada Kıyı Bankacılığı 

Uygulamaları ve Vergi Cennetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 

http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/02.htm 

Kıyı bankacılığı genellikle ülkeler tarafından kendi sınırları içerisinde 

oluĢturulan “Serbest Bölgeler” de faaliyet göstermekle birlikte, ülke sınırlarının 

tamamını kıyı bankacılığına açan ülkeler de bulunmaktadır. Ülkelerin birçoğu, kendi 

sınırları içerisinde faaliyet gösteren kıyı bankacılığı uygulamaları farklı ülkelerde 

bulunmaktadır. 

                                                 
181

 Hakan Güçlü, “Kıyı (Off-shore) Bankacılığı ve Ġmar Bank Off-Shore Ltd.”, s.1, 

http://www.belgeler.com/blg/2a3i/off-shore, (EriĢim:15.4.12) 

http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/02.htm
http://www.belgeler.com/blg/2a3i/off-shore
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5- Tercihli Vergi Rejimi 

Yabancı yatırımcıyı kendi ülkesine çekmek isteyen ülkelerin en yoğun Ģekilde 

baĢvurdukları uygulamalar sıfır veya çok düĢük oranlı vergi rejimi, vergi kanunlarının 

içinde ya da idari uygulamalarda ya da vergi sistemi dıĢında özel bir vergi 

düzenlemesiyle yapılabilir
182

. Bu Ģekilde hareketli üretim faktörleri üzerindeki vergi 

yükü, oranların düĢürülmesi yoluyla azaltılmakta, ancak zararlı vergi rekabetinin 

doğmasına da neden olmaktadır. Tercihli vergi rejimi, vergi cenneti olmayan birçok 

ülkenin de uyguladığı ve zarar verici vergi rekabetinin ortaya çıkmasında en büyük 

paya sahip olan rejimlerdir. 

Tercihli vergi rejimini belirleyen temek faktörler; düĢük veya sıfır efektif vergi 

oranı uygulanması, vergi rejimi içinde serbest vergi kantonları yaratılması, Ģeffaflıktan 

yoksunluk, etkin bilgi değiĢiminin olmamasıdır. Yardımcı faktörler ise; matrahın suni 

olarak tanımlanmıĢ olması, uluslararası transfer fiyatlandırma ilkelerinin uygulanması, 

vergi oranı veya matrahın pazarlığa tabi olması, bilgi değiĢimi konusunda gizlilik 

kurallarının bulunması, yurt dıĢında elde edilen vergiden istisna edilmesi, çok sayıda 

çifte vergilemeyi önleme anlaĢmasının olması, potansiyel zarar verici tercihli vergi 

rejimleridir
183

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182

 Yenal Öncel ve Tercan Öncel, “Uluslararası Vergi Rekabet”, Maliye AraĢtırma Merkezi 

Konferansları, 44. Seri, 2004, s.11. 
183

 ġennur HoĢyumruk, Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi 

Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, EskiĢehir, 2003, 

s.35-41. 
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Tablo 17: OECD Tarafından Deklare Edilen Tercihli Vergi Uygulamaları 

Ülke Adı Rejim Adı Ülke Adı Rejim Adı 

Sigotacılık 

Avustralya   Off-shore Bankacılık Merkezleri 

Belçika         Koordinasyon Merkezleri 

Finlandiya    Aland Captive Sigortacılık Rejimi 

Ġtalya            Trieste Finansal Hizmet Sig. Merk 

Ġrlanda          Uluslararası Finansal Hiz. Merk. 

Portekiz         Madeira Uluslararası ĠĢ Merk. 

Lüksemburg  Re-sigorta ġirketleri 

Ġsveç              Yabancı Sigorta ġirketleri 

Denizcilik 

Kanada         Uluslararası Gemicilik 

Almanya       Uluslararası Gemicilik 

Yunanistan    Gemicilik Büroları 

Yunanistan    Gemicilik Rejimi 

Ġtalya             Uluslararası Gemicilik 

Hollanda        Uluslararası Gemicilik 

Norveç           Uluslararası Gemicilik 

Portekiz          Uluslararası Gemicilik 

Finans ve Leasing 

Belçika          Koordinasyon Merkezlaeri 

Macaristan     Risk Sermayesi ġirketleri 

Macaristan     Tercihli Rejimler 

Ġzlanda           Uluslararası Ticaret ġirk. 

Ġrlanda            Uluslararası Finans Merk. 

Ġrlanda            Shannon Hava Alanı 

Ġtalya              Treaste Finanasal Hizmet Sig. Mer. 

Lüksemburg   Finans ġubesi 

Hollanda         Uluslararası Finanasal Gelirler 

Hollanda         Gruplar Arası Finanasal Faaliyetler 

Hollanda         Finans ġubesi 

Ġspanya           Basque ve Navara Koord. Merk. 

Ġsviçre            Yönetim ġirketleri 

Dağıtım Merkezi Rejimleri 

Belçika        Dağılım Merkezleri 

Fransa          Lojistik Merkezler 

Hollanda      Maliyet Toplama ve Ġndirim Kuralı 

Türkiye        Türk Serbest Bölgeleri 

 

Hizmet Merkezi Rejimleri 

Belçika         Hizmet Merkezleri 

Hollanda       Maliyet Toplama Kuralları 

ÇeĢitli Faaliyetler 

Belçika          Yasal Olmayan Serm. Kuralları 

Belçika          Yabancı Ticaret ġirketleri 

Kanada           Mukim Olmayanlara Ait Yat. ġirk 

Hollanda         Yasal Olmayan Sermaye Kural. 

ABD               Yabancı Ticaret ĠĢbirlikleri 

Fon Yönetimi  

Yunanistan     Çok Taraflı Fonlar ve Portföy ġirk. 

Ġrlanda            Uluslararası Fin. Hiz. Merkezi 

Lüksemburg    Yönetim ġirketleri 

Portekiz           Uluslararası Akdeniz ĠĢ Merkezi 

ĠĢ Merkezi Rejimleri 

Belçika            Koordinasyon Merkezleri 

Fransa             ĠĢ Merkezi Merkezleri 

Almanya         Ġzleme ve Koordinasyon Merk. 

Yunanistan      Yabancı ġirketlere Ait ġubeler 

Hollanda          Maliyet Top. Kuralları 

Portekiz           Uluslararası Akdeniz ĠĢ Merkezi 

Ġspanya            Basque ve Navara Koordinasyon 

Ġviçre                Yönetim ġirketleri 

Ġsviçre              Hizmet ġirketleri 

Bankacılık 

Avustralya       Off-shore Bankacılık Merkezi 

Kanada            Uluslararası Bankacılık Merkezi 

Ġrlanda             Uluslararası Finansal Hiz. Merk. 

Ġtalya              Trieste Finansal Hizmet Sig. Merk. 

Kore               Yabancı Faaliyetlerin Offshore Fal 

Portekiz            Uluslararası Akdeniz ĠĢ Merkezi 

Türkiye           Ġstanbul Offshore Bankacılık Rej. 

Kaynak: OECD, Towards Global Tax Co-operation: Progress in identfying and Eliminating 

Harmful Tax Practices, 2000, s.12-14. 
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6- Transfer Fiyatlaması 

Uluslararası literatürde oldukça fazla tartıĢılan kavramlardan biri de, Transfer 

Fiyatlandırmasıdır(Transfer Pricing). Transfer fiyatlandırması, birbiriyle bağlı 

Ģirketlerin kendi aralarındaki mal ve hizmet alım ve satımlarında veya benzeri ticari 

iĢlemlerinde uyguladıkları fiyatlardır. Benzer Ģekilde, “… transfer fiyatlandırılması, bir 

iĢletmenin gelir-gider veya kar paylaĢımı olarak bağlantılı olduğu, kar paylaĢımı 

açısından aynı çıkar birliğine dahil olan, ana Ģirket veya alt Ģirketlerle veya yönetim ve 

denetimi itibariyle hakim durumda olduğu ortaklık, iĢtirak ve Ģubeleriyle, karĢılıklı 

olarak mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlama olarak tanımlanabilir”
184

. 

Transfer fiyatlandırılmasına iliĢkin ilk yasal düzenlemeler ABD‟de yapılmıĢtır. 

Çok uluslu Ģirketlerin artan faaliyetleri neticesinde bu trend diğer geliĢmiĢ ülkelerde 

devam etmiĢ ve transfer fiyatlandırması alanında uluslararası kurallar ve ilkeler 

oluĢturulması amacıyla 1970‟lerde OECD bünyesinde çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Söz 

konusu çalıĢmalar 1995 yılında ilk OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi‟nin 

yayınlanmasıyla sonuca bağlanmıĢtır. Ancak ilerleyen yıllarda yeniden revize edilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. 2010‟da OECD Transfer Fiyatlandırması yeniden revize 

edilmiĢtir
185

. 

KüreselleĢme süreciyle birlikte geliĢmiĢ ülkelerdeki çok uluslu Ģirketlerin dünya 

pazarlarıyla daha yakından ilgilendikleri ve çeĢitli ülkelerdeki pazarlara daha fazla 

hakim olmaya baĢladıkları görülmektedir. Bu doğrultuda bu Ģirketlerle yavru Ģirketleri 

arasında oluĢan mal ve hizmet, ithalat ve ihracat iĢlemlerinde transfer fiyatlaması 

uygulanmaktadır
186

. Genelde Çok Uluslu ġirketler (ÇUġ)‟ların ana Ģirketleri yüksek 

vergi oranları uygulamaya devam eden geliĢmiĢ ülkelerde, yatırımları ise yabancı 

sermayeye uyguladıkları vergi avantajları nedeniyle vergi cennetleri (tax havens) veya 

vergi sığınakları (safe harbours) olarak adlandırılan ülkelerde bulunmaktadır. Bu 

nedenle ÇUġ‟ların kendi aralarında ve sınır aĢırı yaptıkları mal ve hizmet 

                                                 
184

 ġükrü ġenalp, “Örtülü Kazanç, Transfer Fiyatlandırılması ve ĠliĢkili Taraf Kavramları”, 2006, 

http://www.alomaliye.com/ocak_06/sukru_senalp_ortulu_kazanc.htm, (EriĢim: 18.4.12). 
185

 Pwc, “Transfer Fiyatlaması”,  

http://www.pwc.com/tr/tr/microsite/transfer-pricing/hizmetlerimiz/transfer-fiyatlandirmasi.jhtml, 

(EriĢim:4.4.12). 
186

  Yıldız, a.g.e., s.79. 

http://www.alomaliye.com/ocak_06/sukru_senalp_ortulu_kazanc.htm
http://www.pwc.com/tr/tr/microsite/transfer-pricing/hizmetlerimiz/transfer-fiyatlandirmasi.jhtml
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transferlerindeki fiyatlandırma iĢlemleri hem bu Ģirketleri hem de iĢlemlerin yapıldığı 

ülkeleri yakından ilgilendirmekte, ana Ģirketlerin bulunduğu ülkeler ile yatırımların 

yapıldığı ülkeler arasında ihtilafa neden olmaktadır
187

. Dünyada bazı önemli kıyı 

bankacılığı merkezleri; Aruba, Bahama Adaları, Bahreyn, Cayman Adaları, Dublin, 

Malta, Singapur ve Uruguay‟dır
188

. 

7- Vergi Cennetleri 

Vergi cenneti, cebri bir nitelik taĢıyan bir verginin olmadığı veya vergisel 

önemli ayrıcalıkların yaĢandığı yerleri tanımlamak için kullanılmaktadır
189

. Ülkelerin 

farklı vergi sistemlerine sahip olmaları vergi cenneti konusunda tek bir tanımın 

yapılamamasına neden olmaktadır. Vergi cennetleri konusunda yapılan farklı 

tanımların bazıları Ģöyledir. Vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve 

gizli koĢullar altında iĢlemlerin yapılabilmesine olanak sağlayan yargısal 

düzenlemelerdir
190

. Vergi cennetleri yerleĢik olmayan sermayeye, yerleĢik olduğu 

ülkelerdeki vergi sorumluluklarından kaçabilmesi için özel ve ayırımcı vergisel 

düzenlemeler sunan sistemlerdir
191

. 

KüreselleĢme eğilimlerinin tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte ortaya 

çıkan ve özellikle geliĢmiĢ ülkeleri ciddi bir Ģekilde endiĢelendiren önemli bir sorun 

vergi cennetleri (tax haven) veya vergi sığınaklarıdır. Bazı ülkeler, küreselleĢme süreci 

ile birlikte, sermaye hareketlerini kendi ülkelerine çekebilmek için vergilendirme 

alanında küresel ekonominin gerekleri olarak görülen muafiyet ve istisnaları çok geniĢ 

tutmuĢ, kendi ülkelerini serbest Pazar haline dönüĢtürmeye çalıĢmıĢ, hiç vergi almamak 

                                                 
187

 Muter, Çelebi ve Sakınç, a.g.e., s.221. 
188

 Ali Cimat ve Mahir TaĢ, “Türkiye‟de ve Dünyada Kıyı Bankacılığı Uygulamaları ve Vergi Cennetleri 

Üzerine Bir Değerlendirmeleri”, Mevzuat Dergisi, Yıl:7, Sayı 80, 2004, 

http://www.mevzuatdergisi.com/2004/08a/02.htm, (EriĢim: 12.5.12). 
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 Saygın Eyüpgiller, “Vergi Cennetleri ve Tercihli Vergi Sistemleri: Uygun Olmayan Vergi 

Rekabetinin 1998 OECD, Vergi Komitesi Raporu IĢığında Değerlendirilmesi”,Vergi Dünyası Dergisi, 

Sayı:222, 2002, s.42.  
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 Erkan Yetkiner, “Vergi Cennetleri ve Yabancı Sermayenin Vergi Cenneti Ülkeleri Seçme Nedenleri”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Yıl.10, Sayı:235, 2001, s.92. 
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 Ekmekçi, a.g.e, s.10. 
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ya da çok kısıtlı alanları vergiye tabi tutmak suretiyle birçok ülke için zararlı olabilen 

ve vergi cenneti olarak adlandırılan oluĢuma zemin hazırlamıĢtır
192

. 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında 1970‟li yılların baĢlarında birçok Amerikan 

Bankası, Caribbean vergi cennetini oluĢturmuĢ ve bu tarihten sonra da diğer vergi 

cenneti ülkeler artmaya baĢlamıĢtır. Bütün bu geliĢmelerin ardından, teorik açıdan 

kesin ve net bir tanımlama yapılmamıĢ olsa da vergi cennetleri ile ilgili olarak 

1960‟lardan itibaren birçok ülke vatandaĢlarını vergi cenneti iĢlemlerinden men 

amacıyla kendilerine özgü bir takım ulusal tanımlamalar yapmıĢlar hatta Federal 

Almanya, yine aynı yıllarda kabul ettiği bir yasa ile vergi cenneti sayılan ülkeleri liste 

halinde ilan etmiĢtir
193

. 

Vergi cenneti kavramı yaygın olarak kullanılmasına rağmen, uluslararası alanda 

henüz kabul edilebilir nitelikte bir tanımı yapılamamıĢtır. Bunun nedeni, bu vergi 

cenneti kavramının göreceli bir kavram olması ve bu kavramı bütün boyutlarıyla 

kavrayacak açık ve objektif tek bir kriterin bulunamamasıdır. Herhangi bir ülkenin 

vergi cenneti olarak tanımlanması son derece güçtür. Bununla birlikte bütün özellikleri 

taĢıyacak biçimde olmasa da vergi cenneti ile ilgili bazı tanımlar yapılmıĢtır
194

. 

OECD vergi cennetini Ģöyle tanımlamaktadır: Eğer ülke vergi rekabetinde 

aĢağıya doğru yarıĢı engellemeye çalıĢmaz ve diğer ülkelerdeki vergi gelirlerinin 

kaybına aktif olarak neden oluyorsa, bu ülkeler teknik bir terim olmamakla birlikte 

vergi cenneti ya da sığınağı olarak söz edilmektedir
195

. Bir ülkenin vergi cenneti olarak 

tanımlanmasında kullanılabilecek ölçütler Ģunlardır:
196

 

▪ Ülke vatandaşı olmayan kişilere kendi ülkelerindeki vergilerden 

kaçmak için kullanabilecekleri bir yer sunan ülkelerde, mevzuatın 

uygulamaya koyduğu sıfır ya da nominal oranlı olup olmadığı, 

                                                 
192

 Heper ve HoĢyumruk (2002), a.g.m., s.38. 
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 Fethi Heper ve ġennur HoĢyumruk, “Vergi Cennetleri ile Ġlgili ÇalıĢmalarda Son Durum I”, 

YaklaĢım Dergisi, 2002, s.1. 
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▪ Vergi mükelleflerinin sıfır ya da düşük oranlı vergi mevzuatlarından 

elde ettikleri kazançları hakkında bilgi almak isteyen ülkelerle etkin 

bilgi alışverişini engelleyici yasalar veya yönetsel uygulamalar olup 

olmadığı, 

▪ Vergi yönetimi ile vergi yükümlüleri arasında, mevzuatta yer almayan 

hükümler içeren, şeffaflığı önleyici, özel anlaşmalar olup olmadığı, 

▪ Gelen sermayenin mal ve hizmet üretmekten çok kaynak ülkelerdeki 

ağır vergi yükünden kurtulmak amacını taşımasıdır. 

Vergi cennetleri genel olarak iki grupta sınıflandırılmaktadırlar
197

. Üretici 

vergi cennetleri olarak da tanımlanan birinci grup ülkelerde, üretim faaliyetlerinden 

elde edilen gelirlere çok düĢük oranda vergi uygulanmaktadır. Bu ülkelerin amacı, 

fiziksel yatırım ve ekonomik faaliyetleri, ülkelerine çekmektir. Genel vergi sistemi 

içerisinde düĢük oranda vergilendirilen bu rejimler, diğer gelir gruplarından ayrı 

değerlendirilmektedirler. Ġkinci grup vergi cennetlerinde ise, yasal ikametgahı bu 

ülkede olan iĢletmelerin gelirlerine göre çok düĢük oranda vergi uygulanmaktadır. 

Geleneksel vergi cennetleri olarak da tanımlanan bu gruptaki ülkeler, vergiden 

kaçınma ve/veya vergi kaçırma amacı olan birey ve kurumlara ücreti karĢılığında bir 

hizmet sunmaktadırlar
198

. 

OECD tarafından tamamen zararlı kabul edilen ve engellenmeye çalıĢılan 

uygulamalardan vergi cennetleri ve transfer fiyatlamasına yönelik düzenlemeler büyük 

önem taĢımaktadır. Vergi rekabetini olumsuz etkileyen bu uygulamaların azaltılması 

veya ortadan kaldırılması üzerine çok çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. 

a- Vergi Cenneti Ülkelerde Vergilendirme Yöntemleri 

Bazı ada devletleri, vergi cenneti sistemini seçmiĢlerdir. Bunlar, genellikle 

doğrudan vergileri kaldırarak sadece dolaylı vergilerden oluĢan bir vergi sistemi 

uygulamaktadırlar. Diğer bazı ülkeler ise, bu tür uygulamaları sadece ihracat odaklı 
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özel serbest bölgeler için uygulamaktadırlar. Vergi cenneti ülkelerin bazılarında hiç 

vergi alınmamakta, bazılarında yurt içi kaynaklar vergilendirilirken yurt dıĢı 

kaynaklardan vergi alınmamakta, bir kısmında normalde diğer ülkelerin 

uyguladıklarından düĢük oranlı vergileme, bazılarında da belirli tipteki Ģirketlere özel 

vergileme rejimi uygulanabilmektedir
199

. 

Vergi cennetlerinde faaliyette bulunulmasının en temel nedeni, bu yerlerin 

sağladıkları vergisel avantajlardır. Vergi cennetleri ya tüm ya da belirli gelir unsurları 

üzerine vergi koymamakta veya vergi cennetini kullananların gelirlerini beyan 

etmeleri gereken ülkeler tarafından konulan vergiyle kıyaslandığında, düĢük bir efektif 

vergi oranı uygulamaktadır. Bu ülkelerde, yasal vergi oranlarının düĢük olmamasına 

rağmen efektif vergi oranları düĢüktür. Vergi cenneti ülkeler uyguladıkları vergi 

sistemlerine göre aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
200

  

▪ Verginin Olmadığı Ülkeler: Bu gruba giren ülkelerde, kazanç, irat ya da 

servetler üzerinden hiçbir Ģekilde vergi alınmamaktadır. Bu ülkelere, 

Bermuda, Bahama ve Cayman Adaları örnek gösterilebilir. 

▪ Yurt Dışı Faaliyet Kazançları Üzerinden Vergi Alınmayan Ülkeler: Bu gruba 

giren ülkelerde vergi, iĢletmelerin yalnızca yurt içi faaliyetlerden elde 

ettikleri kazançlar üzerinden alınmakta, yurt dıĢı faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançlar ise vergiye tabi olmamaktadır. Bu ülkelere, Panama, 

Liberya, Cebeli Tarık (Gibraltar), Isle of Man gibi ülkeler örnek 

gösterilebilir. 

▪ Düşük Oranlı Vergi Uygulayan Ülkeler: Bu ülkelerde, kurum kazançlarına 

nerede elde edilirse edilsin vergi uygulanmaktadır. Ancak, vergi oranı 

oldukça düĢük olmaktadır. Bu ülkelere, KV oranının % 4,25 olarak 

uygulandığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi örnek gösterilebilir. 

▪ Özel Vergi Rejimi Olan Ülkeler: Bu ülkelerde, gelir, kazanç ve iratlara vergi 

uygulanmaktadır. Ancak, belirli tipteki Ģirketlere veya iĢlemlere vergi 
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avantajları sağlamaktadır. Örneğin, gemicilik iĢletmelerinin faaliyetlerinden 

elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi alınmamaktadır. Hollanda Antileri 

holdinglere, Panama gemicilik iĢletmelerine ve Barbados uluslararası 

finansal Ģirketlere özel vergi uygulamaları sunmaktadırlar
201

. 

Vergi cenneti ülkelerde, verginin ödenmemiĢ olması durumunda, yerel 

idarelerin bazı yaptırımlarıyla karĢılaĢılabilmektedir. Bunlara, iĢletme kaydının 

kamuoyuna açıklanması, iĢletme kaydının silinmesi ya da iĢletmenin yaptığı bütün 

iĢlemlerin geçersiz sayılması gibi uygulamalar örnek gösterilebilir
202

. 

b- Vergi Cenneti Ülkeler ve Sınıflandırılması 

Vergi cenneti olan ülkelerin bir kısmı bağımsız devletler olduğu gibi çoğu 

vergilendirme yetkisi olan ancak çeĢitli derecelerde bir ülkenin hükümranlığı altında 

bulunan ülkelerdir. Bu ülkeler genellikle coğrafik olarak çok dar alanda kurulu 

oldukları için de doğrudan yatırımlar için uygun Ģartlara sahip değildirler. Bu nedenle 

ihtiyaç duydukları yatırımları ve sermayeyi daha çok portföy yatırımı Ģeklinde elde 

etmeye çalıĢmaktadırlar. Nitekim bu ülkelerin çoğu sağladıkları vergi ve vergi dıĢı 

avantajlarla diğer ülkelerden ve uluslararası mali piyasalardan önemli miktarda 

sermaye ve portföy yatırımlarını kendi ülkelerine çekmeyi baĢarmıĢtır
203

. 

Günümüzde sayıları giderek artan çok sayıda vergi cenneti ülke mevcuttur. Bu 

ülkelerin mevcudiyeti uluslararası vergileme alanında önemli sorunlara neden 

olmaktadır. Çünkü ülkelerin uyguladıkları vergi politikaları yatırım kararları üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Ülkelerin uyguladıkları vergi politikaları bazen yatırım 

teĢvikleri kadar etkili olabilmektedir. Bu sebepten dolayı ülkelerin uyguladıkları vergi 

politikaları çok uluslu Ģirketlerin reel faaliyetlerinin yönü ve düzeyi üzerinde etkili 

oldukları gibi finansal politikalarının Ģekillenmesinde önemli bir role sahiptir
204

. 
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Vergi cennetleri küçük ve doğal kaynaklarının kıtlığı nedeniyle sanayi ülkesi 

olmaya uygun değildirler. Bu nedenle fiziki yatırımları teĢvik edememelerinden 

dolayı, finansal hizmetler ve portföy yatırımları açısından çekim sağlamakta ve 

bankacılık, muhasebe, hukuk hizmetleri sunarak, iletiĢim, ulaĢım, otel, ofis araç ve 

gereçleri gibi altyapı hizmetleri sağlayarak birey ve kurumlarım vergi yüklerini 

azaltmayı önermektedir
205

. 

Dünya ölçeğinde dikkate değmeyecek ölçülerde nüfusa ve yüzölçüme sahip 

bulunan vergi cennetleri, yapılan çeĢitli bilimsel çalıĢmalar sonucunda farklı kriterlere 

göre birkaç Ģekilde sınıflandırılabilir; 

▪ Verginin bulunmadığı ülkeler (Cayman Adaları, Bahama ve Bermuda) 

▪ Sadece vergi cennetlerinden elde edilen gelir üzerinden vergi alınmaması 

veya diğer ülkelerden elde edilen gelirden çok düĢük oranlı vergi alınması 

(Hong Kong, Panama, Libery) 

▪ Belli tip Ģirketlere veya iĢletmelere vergi kolaylıkları veya avantajları 

sağlayan ülkeler (Channel Adaları, Lüsemburg, The Isle of Man, Monako) 

Bunların dıĢında vergi cennetleri çeĢitli yazarlar tarafından da 

sınıflandırılmıĢtır. Bu çalıĢmalara göre ise vergi cennetleri altı gruba ayrılarak 

sınıflandırılmaktadır;  Sıfır vergi alan ülkeler, DüĢük oranlı vergi alan ülkeler, Yabancı 

ülkelerden elde edilen gelirden vergi almayan ülkeler, Off-Shore Ģirketlere ve holding 

Ģirketlere özel teĢvik sağlayan ülkeler, Ġhracat ve imalata sıfır vergi veren ülkeler, 

Uluslararası Ģirketlere vergi kolaylıkları tanıyan ülkeler. 

Ayrıca vergi cennetleri coğrafik olarak da sınıflandırılmaktadır. Bunlar ise beĢ 

gruba ayrılarak sınıflandırılmaktadır; 

Günümüzde vergi cenneti sayılan ülkelerde büyük bölümü finansal özellik 

taĢıyan yaklaĢık 6.5 trilyon dolarlık bir iktisadi değer iĢlem görmektedir. Dünyadaki 

en büyük 1200 ticari Ģirketin toplam piyasa sermayesinin 16.6 trilyon dolar, ABD‟deki 
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özel sektör fiziki sermaye toplamının 25 trilyon dolar ve toplam yatırım fonları 

değerinin 7 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, vergi cennetlerinin iktisadi açıdan 

sahip oldukları güçlü konum çok daha netleĢmektedir
206

.  

OECD tarafından 2009 yılında hazırlanan rapor çerçevesinde vergi cenneti 

ülkeler ve sınıflandırılması aĢağıdaki gibidir: 

Tablo 18: OECD 2009 Ġlerleme Raporu’na Göre Vergi Cenneti Ülkeler I 

Uluslararası Kabul Edilen Vergi Standartını Yerine Getiren Ülkeler 

Argentine 

Australia 

Barbados 

Canada 

China 

Cyprus 

Czech Republic 

Denmark 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Guemsey 

Hungary 

Iceland 

Ireland 

Isle of Man 

Italy 

Japan 

Jersey 

Korea 

Malta 

Muritius 

Mexico 

Netherlands 

New Zeland  

Norway 

Poland 

Portugal  

Russian Federation 

Seychelles 

Slovak Republic 

South Africa 

Spain 

Sweden  

Turkey 

United Arab Emirates 

United Kingdom 

United Stataes 

US Virgin Islands 
Kaynak: OECD, A Progress Report on The Jurisdictions Surveyed By the OECD 

Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard, Progress made 

as at 2nd April 2009. 

http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf (18.05.2009). 

Vergi cenneti ülkelerin temel amacı, uluslararası piyasalardaki sermaye ve 

portföy yatırımlarını kendilerine çekmektir. Dolayısıyla bu ülkelerin temel politikası 

sermayeyi ülkeye nasıl çekebileceğine yöneliktir. Bu ülkelerin çoğu yüzölçümü ve 

nüfus itibariyle küçük ülkeler olmasına rağmen, gelir düzeyi yüksek ülkelerdir. Sanayi 

ya da tarım sektörü değil, hizmet sektörünün özellikle de bankacılık (off shore) 

hizmetlerinin geliĢmiĢ olduğu ülkelerdir. Dolayısıyla, vergi cenneti bu ülkeler yüksek 

gelir düzeylerini diğer ülkelerin aleyhine olacak Ģekilde mobil sermayeye sundukları 

vergi ve vergi dıĢı avantajlar yoluyla sağlamaktadır
207

. 
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Tablo 19: OECD 2009 Ġlerleme Raporu’na Göre Vergi Cenneti Ülkeler II 

Vergi Standartlarını Kabul Eden, Ama Henüz Yerine Getirmeyen Ülkeler 

Ülke Taahhüt 

Yılı 

AnlaĢma 

Sayısı 

Ülke Taahhüt 

Yılı 

AnlaĢma 

Sayısı 

Andora 

Anguilla 

Antigua and  

Barbuda 

Aruba 

Bahamas 

Bahrain  

Belize  

Bermuda 

British Virgin 

Islands 

Cayman Islands 

Cook Islands 

Dominica 

Gibraltar 

Grenada 

Liberia 

Liechtenstein 

2009 

2002 

2002 

2002 

2002 

2001 

2002 

2000 

2002 

2000 

2002 

2002 

2002 

2002 

2007 

2009 

(0) 

(0) 

(7) 

(4) 

(1) 

(6) 

(0) 

(3) 

(3) 

(8) 

(0) 

(1) 

(1) 

(1) 

(0) 

(1) 

Marshall Islands 

Monaco 

Montserrat 

Nauru 

Neth. Antilles 

Niue 

Panama 

St Kitts and 

Nevis 

St Lucia 

St Vincent& 

Grenadinnes 

Samoa 

San Marino 

Turks and Caicos 

Islands 

Vanuatu 

 

2007 

2009 

2002 

2003 

2000 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2000 

2002 

2003 

(1) 

(1) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

(0) 

Diğer Finansal Merkezler 

Austria 

Belgium 

Brunei 

Chile 

2009 

2009 

2009 

2009 

(0) 

(1) 

(5) 

(0) 

Guatemala 

Luxembourg 

Singapore 

Switzerland 

2009 

2009 

2009 

2009 

(0) 

(0) 

(0) 

Kaynak: OECD, A Progress Report on The Jurisdictions Surveyed By the OECD 

Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard, Progress made 

as at 2nd April 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf (18.05.2009). 

OECD Nisan 2009‟da yayımladığı ilerleme raporunda vergi cenneti 

listesindeki ülkeleri, kara, gri ve beyaz olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayırmıĢtır. 

Uluslararası anlaĢmalara dayalı vergi standartlarını büyük ölçüde uygulamaya koyan 

ülkeleri beyaz, uluslararası anlaĢmalara dayalı vergi standartlarını uygulama sözü 

veren ancak henüz tam olarak uygulamayanları gri, uygulamaya yanaĢmayan ülkeleri 

de kara listeye alan OECD, 4 ülkeyi en kötü kategoride göstermektedir
208

. 
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Tablo 20: OECD 2009 Ġlerleme Raporu’na Göre Vergi Cenneti Ülkeler III 

Uluslararası Kabul EdilmiĢ Vergi Standartlarını Yerine Getirmeyen Ülkeler 

Ülke AnlaĢma 

Sayısı 

Ülke AnlaĢma Sayısı 

Costa Rica 

Malaysia 

(Labuan) 

(0) 

(0) 

Philippines 

Uruguay 

(0) 

(0) 

Kaynak: OECD, A Progress Report on The Jurisdictions Surveyed By the OECD 

Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard, Progress made 

as at 2nd April 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf (18.05.2009). 

Kara listede yer alan ülkeler, Kosta Rika, Malezya, Filipinler ve Urguay‟dır. 

OECD raporunda bu 4 ülke vergi düzenlemeleri konusunda iĢbirliği yapmaya sıcak 

bakmamaktadır. Türkiye ise vergi standartları uygulamasını büyük ölçüde hayata 

geçiren ülkelerin bulunduğu beyaz listede yer almaktadır
209

. 

8- Elektronik Ticaret 

OECD‟nin tanımına göre elektronik ticaret, elektronik ortamda mal ve 

hizmetlerin (ürünlerin) üretim, tanıtım, satıĢ, sigorta, dağıtım ve ödeme iĢlemlerinin 

bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır
210

. BM tanımlamasına göre de e-ticaret 

“bilgilerin herhangi bir elektronik ortamda üreticiler, tüketiciler ve diğer taraflarca 

paylaĢılarak iĢletmeden iĢletmeye ya da iĢletmelerden tüketicilere organize edilen ve 

gerçekleĢtirilen ticaret iĢlemleridir
211

”. Avrupa Komisyonunun 1997 yılında yapmıĢ 

olduğu tanıma göre elektronik ticaret, “iĢletme faaliyetlerinin elektronik olarak 

yapılması”dır. Bu faaliyetin metin, ses ve video verilerinin elektronik olarak iĢlenmesi 

ve aktarımına dayanmaktadır. Elektronik ticaret bu boyutuyla mal ve hizmet alımı ve 

ödemelerinin dijital olarak yapılmasını kapsamaktadır. Bu faaliyetler hem mamülleri 

(tüketici malları, spesifik ekipmanları) ve hizmetleri (bilgi hizmeti, finansal ve yasal 
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hizmetler) ve hem de geleneksel faaliyetleri (sağlık, bakım ve eğitim) 

kapsamaktadır
212

. 

a-Elektronik Ticaretin Dünyadaki GeliĢim Süreci 

1970‟li yıllardan bu yana Elektronik Veri DeğiĢimi-EVD temeli üzerinde bu 

iĢlemler yapılmaktadır. Günümüzde e-ticaret özellikle donanım, yazılım ve 

telekomünikasyon alanlarındaki standartlaĢma, düĢük maliyet ve buradan ortaya çıkan 

internet nedeniyle büyük bir önem kazanmıĢtır. Çok sayıdaki yeni teknoloji ve 

uygulamalar, bugün her Ģeyden önce güven oluĢturmaya yönelmekte, Ģifrelemeye 

yönelik yöntemler geliĢtirmektedir. Buna göre e-ticareti; telekomünikasyon 

protokolleri, güvenlik alt yapıları, dijital para, elektronik alıĢveriĢ ve alıĢveriĢ 

merkezleri, EVD, smart akıllı kartlar, mobil ve/veya acenteler-temsilciler, müzakere 

protokolleri ve stratejileri, e-noterler, belgelendirme-sertfikasyon otoriteleri, iĢletme içi 

iĢ akıĢı yönetimi, e-sözleĢmeler ve ticari iĢlemlerin internette gerçekleĢtirilmesine 

yönelik ileri teknolojilerin kullanımı olarak tanımlanmaktadır
213

. 

Dünya internet kullanım oranı bakımından Türkiye 13. sırada yer almaktadır. 

Elektronik ticaretin geliĢmesinde büyük katkısı olan internet kullanımı nüfusun hemen 

hemen yarısı tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Toplam dünya nüfusu üzerinden 

baktığımız zaman, nüfusun yüzde 28.7‟si internet kullanıcısıdır. 
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Tablo 21: Dünya Ġnternet Kullanım Oranı Bakımından Ġlk 20 Ülke 

1 Ülke Nüfus 

(2010 Tahmini) 

Kullanıcılar Nüfus 

% 

GeliĢim 

% 

Dünya 

Kullanıcıları 

nın %’si 

2 Çin 1,330,141,295 420,000,000 31.6 1,766.7 21.4 

3 ABD 310,232,863 239,893,600 77.3 151.6 12.2 

4 Japonya 126,804,433 99,143,700 78.2 110.6 5.0 

5 Hindistan 1,713,108,018 81,000,000 6.9 1,520.0 4.1 

6 Brezilya 201,103,330 75,943,600 37.8 1,418.9 3.9 

7 Almanya 82,282,988 65,123,800 79.1 171.3 3.3 

8 Rusya 139,390,205 59,700,000 42.8 1,825.8 3.0 

9 Ġngiltere 62,348,447 51,442,100 82.5 234.0 2.6 

10 Fransa 64,768,389 44,625,300 68.9 425.0 2.3 

11 Nijerya 152,217,341 43,982,200 28.9 21,891.1 2.2 

12 Güney Kore 48,636,068 39,440,000 81.1 107.1 2.0 

13 Türkiye 77,804,122 35,000,000 45.0 1,650.0 1.8 

14 Ġran 76,923,300 33,200,000 43.2 13,180.0 1.7 

15 Meksika 112,468,855 30,600,000 27.2 1,028.2 1.6 

16 Ġtalya 58,090,681 30,026,400 51.7 127.5 1.5 

17 Endonezya 242,968,342 30,000,000 12.3 1,400.0 1.5 

18 Filipinler 99,900,177 29,700,000 29.7 1,385.0 1.5 

19 Ġspanya 46,505,963 29,093,984 62.6 440.0 1.5 

20 Arjantin 41,343,201 26,614,813 64.4 964.6 1.4 

21 Kanada 33,759,742 26,224,900 77.7 106.5 1.3 

22 En Tepedeki 

20 Ülke 

4,480,797,760 1,490,754,397 33.3 417.8 75.8 

23 Dünyanin 

Geri Kalanı 

2,364,812,200 475,760,419 20.1 551.2 24.2 

24 Toplam 

Dünya 

Nüfusu 

6,854,609,960 1,966,514,816 28.7 444.8 100.0 

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, (EriĢim:6.6.12). 

Bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki 20. yüzyılın sonunda yaĢanan geliĢmeler, 21. 

yüzyılda hızlanarak devam etmektedir. Geleneksel iletiĢim araç ve yöntemlerinin 

neredeyse sonunu getiren bu süreçte meydana gelen hızlı geliĢmeler geleneksel 

ticaretin doğasını da büyük ölçüde etkilemiĢ ve değiĢtirmiĢtir. Günümüzün rekabetçi 

dünyasında çok sayıda firma ve kiĢi, internetin tüm dünyada yaygın kullanımının 

getirdiği geniĢ ve açık ağ sayesinde ticari iĢlem ve iliĢkilerini bu hızlı ve sınır 

tanımayan sanal ortama taĢımıĢlardır. Böylece, “elektronik ticaret” olarak adlandırılan 

yeni bir ticaret Ģekli ortaya çıkmıĢtır
214

. 
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1980‟lerin ikinci yarısında ortaya çıkmaya baĢlayan elektronik ticaret sağladığı 

çeĢitli avantajlar yanında, firmaların tedarik, üretim, yönetim ve pazarlama 

fonksiyonlarında meydana getirdiği değiĢiklikler nedeniyle vergi idaresi açısından bir 

çok yeni sorunun ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. GeçmiĢi henüz yeni olmasına rağmen 

elektronik ticaretin vergileme alanında yol açtığı sorunların çözümü için ulusal ve 

uluslararası platformlarda çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır
215

. 

ĠĢlemi gerçekleĢtiren birimlerin türüne göre e-ticaret genel anlamda ikiye 

ayrılır: Firmalararası e-ticaret ve firmalarla tüketiciler arasındaki e-ticaret. E-ticaret 

iĢlemlerinde enformasyon ve koordinasyonu sağlayan bir aktör olarak devlet de önemli 

bir rol üstlenmektedir
216

. 

Tablo 22: E-ticaret Türleri 

 Devlet Firmalar Tüketici 

Devlet G2G (Koordinasyon) G2B (Enformasyon) G2C (Enformasyon) 

Firmalar B2G (Satın Alma) B2B (E-ticaret) B2C (E-ticaret) 

Tüketici C2G (Vergi Ödeme) C2B (Fiyat KarĢılaĢtırma) C2C (Müzayede) 

Kaynak: Jonathan Coppel, “E-commerce: Impacts and Policy Challanges”, OECD 

Economics Department Working Papers, No.252 ECO/WKP, 2000, s.4. 

E-ticaretin iktisadi faaliyetler üzerinde meydana getirdiği etkiler, bu faaliyetleri 

gerçekleĢtiren taraflar açısından değerlendirildiğinde önemli üstünlükler sağlamaktadır. 

Dolayısıyla, kar maksimizasyonu motifiyle hareket eden iĢletmelerin faaliyetlerini e-

ticaret kapsamında yeniden yapılandırdığı ve fayda motifiyle tercihte bulunan 

tüketicilerin de mevcut imkanlar çerçevesinde e-ticarete katılım yönünde güçlü 

eğilimler gösterdiği görülmektedir. E-ticaretin geliĢimine yönelik tahminler bu 

eğilimlerin ciddi olarak güçlendiğini doğrulamaktadır. 

Elektronik ticaretin geleneksel araçlarını, birbiriyle ticaret yapanların ticari 

iĢlemlerini kolaylaĢtıran her türlü teknolojik ürünler (telefon, faks, televizyon, 

bilgisayar, elektronik ödeme ve para transferi sistemleri(EFT), elektronik veri değiĢimi 

(Electronic Data Interchange-EDI) sistemleri olarak sıralanabilir. Ancak internet 

                                                 
215

  Yıldız, a.g.e., s.92. 
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eriĢimi ve teknolojinin geliĢmesiyle elektronik ticaretin yeni araçları ortaya 

çıkmıĢtır
217

. 

Tablo 23: Elektronik Ticaretin Araçları 

Geleneksel Araçlar Yeni Araçlar 

Televizyon www (World Wide Web) 

Radyo Dosya TaĢıma Protokolü (FTP-F ile Transfer 

Protocol) 

Telefon Elektronik Posta 

Faks Sözlü Mesaj (Voice Mail) 

Elektronik Ödeme ve Para 

Sistemleri 

▪ Bankamatik Makineleri 

▪ Kredi Kartları 

▪ POS Makineleri 

Konferans Sistemleri 

▪ Telekonferans 

▪ Data Konferans 

▪ Video Konferans 

Ġntranet Kapalı Bilgisayar 

Ağları 

▪ Elektronik Fon Transferi 

(EFT) 

▪ Elektronik Veri DeğiĢimi 

(EDI) 

Mobil ĠletiĢim Ġçin Küresel Sistem Teknolojisi (GSM) 

▪ Kısa Mesaj Servisi 

▪ Telsiz Uygulama Programı (WAP-Wireless 

Application Protocol) 

Kaynak: Ġsmail GüneĢ, “Elektronik Ticaret ve KOBĠ‟LER Ġçin Yeni Fırsatlar”, 

Çukurova Üniversitesi ĠĠBF, Krizden ÇıkıĢta KOBĠ’lerin Yeniden Yapılanması ve 2000’li 

Yıllar Ġçin DeğiĢim Stratejileri Kongresi, 2000, s.327-335. 

Ġnternet teknolojisindeki geliĢmelere bağlı olarak elektronik ticaret, özellikle 

1998 yılından itibaren hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. Günümüzde uluslararası ticaretin yeni 

Ģekli olarak e-ticaretin ilgili ülkelere üstünlük sağladığı görülmektedir. Önemi gittikçe 

artan ve yaygınlaĢan internet kullanımı etkilerini birçok alanda göstermektedir. 

Elektronik ortamda yapılan ticaret günümüzde elektronik ticaret ya da e-ticaret adını 

almaktadır. Elektronik ticaretin araçları olarak telefon, faks, televizyon, elektronik 

ödeme ve para transfer iĢlemleri, elektronik veri değiĢimi ve internet sayılabilir. Bu 

araçlar arasında en etkin ve diğerlerine göre daha düĢük maliyetli olan internet e-

ticaretin geliĢmesinde önemli etkenledir
218

.  
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 Canbay, a.g.e., s.173. 
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 Didar Büyüker ĠĢler, Türkiye’deki Krizler ve Çözüm Önerisi Olarak: E-Ticaret 

Uygulamaları,Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2004, s.58. 
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Dünya e-ticaretinin yaklaĢık dörtte üçü Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 

gerçekleĢmektedir. Bu ülke ayrıca web sitelerinin % 90‟ına sahiptir. Ġnternet ilk olarak 

ABD‟de geliĢtirilmiĢtir, World Wide Web‟in ilk geliĢim aĢaması Avrupa‟da yapılmıĢ 

olsa da buna Amerikan buluĢu olarak bakılabilmektedir. Sonuç olarak, tüketicinin e-

ticarete dair ihtiyaç ve beklentilerinin Amerikan kökenli olduğu 

düĢünülebilmektedir
219

. 

b-Elektronik Ticarette Vergileme Ġlkeleri 

Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde mevcut ulusal ve uluslararası 

vergileme ilke ve düzenlemeleri esas alınmalıdır. Mevcut ilke ve düzenlemelerin 

elektronik ticaret ortamındaki olayları çözmede yetersiz kaldığı hallerde anılan ilke ve 

düzenlemelerde bazı değiĢiklikler yoluna gidilebilir
220

. Bunlar: vergiler tarafsız 

olmalıdır, vergiler verimliliği sağlamalıdır, vergiler kesin ve basit olmalıdır, vergiler 

etkin ve uygun olmalıdır, vergi kanunları esnek olmalıdır
221

. Elektronik ticaretin 

vergilendirilmesi konusunda ülkelerin farklı öncelikleri olmakla birlikte temelde bazı 

ortak ilkeler söz konusudur.
222

 

-Vergiler tarafsız olmalıdır 

Elektronik ticarette tarafsızlık ilkesi iki anlama gelmektedir. Birincisi, 

elektronik ticaret ile geleneksel ticaretin fark gözetilmeksizin aynı kurallarla 

vergilendirilmesidir. Diğer bir deyiĢle ayrımcı vergileme yapılmamasıdır. Ġkincisi ise 

vergilerin teknoloji tarafsızlığını sağlamasıdır. Vergi kanunları veya vergi idaresinin 

ortaya koyacağı çözümler belirli teknolojileri diğerleri aleyhine avantajlı duruma 

getirmemelidir. 
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 Can Küpoğlu, Dünya’da ve Türkiye’de Perakendecilik ve E-Ticaret KarĢılaĢtırması, Marmara 

Üniversitesi Ġktisat Teorisi ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2008, s.45. 
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  Hakan Uzunoğlu, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Ġncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2002, s.119. 
221

 Ramazan GÖKBUNAR, Ahmet ETKUSEVEN, “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde YaĢanan 

GeliĢmeler: Yeni Ġpek Yolu Bir Vergi Cenneti Mi?”, Ġstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, No:27, Ekim 

2002, s.211-212. 
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 Murat Semerci, Elektronik Ticaretin ĠĢleyiĢi, Denetimi ve MuhasebeleĢetirilmesi, KahramanmaraĢ 

Sütçü Ġmam Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, KahramanmaraĢ, 2007, s.32. 
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-Vergiler verimliliği sağlamalıdır 

Elektronik ticarette vergi kanunlarının uygulanması ve verginin tahsil ve 

ödemesi için mükellef ve vergi idaresi tarafından katlanılan maliyetler mümkün olduğu 

ölçüde azaltılmalıdır. 

-Vergiler kesin ve basit olmalıdır 

Vergi kuralları açık ve basit olmalıdır. Mükellefler vergiyi ne zaman, nerede, ne 

Ģekilde ödeyeceklerini ve ödeyecekleri miktarı önceden bilmelidir. 

-Vergiler etkin ve uygun olmalıdır 

Vergiler elektronik ticaretle bağlantılı tüm faaliyetleri kapsamalıdır. Elektronik 

ticarette mükelleflerin vergiden kaçınma ve vergi kaçırma olanakları oldukça geniĢtir. 

Vergi kanunları ve etkin vergi daireleri ile bu faaliyetlerin önüne geçilmelidir. Vergiler 

aynı zamanda mükellefler için uygun zaman ve biçimde alınmalıdır. 

-Vergi kanunları esnek olmalıdır 

Elektronik ticaret, teknolojik ve ticari geliĢmelerle Ģekillenen bir alandır. Bu 

nedenle vergi kanunlarının esnek ve dinamik olması gereklidir. 

9- Çevresel Vergi Politikaları ve Ülke Uygulamaları 

Ġçinde bulunduğumuz çağda, çevre vergileri (yeĢil vergiler) küresel ölçekte 

toplam vergi gelirleri içinde nispeten düĢük bir orana sahiptir ve çevre kirliliği 

maliyetini tam olarak yansıtmaktan uzaktır. Ancak çevreyi kirleten veya herhangi bir 

nedenden dolayı çevreye zarar verenlerden alınacak vergi ve diğer yükümlülükler artan 

bir biçimde önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Bir yandan uluslararası kuruluĢların son 

yıllardaki çalıĢmaları, diğer yandan bazı ülkelerin son yıllardaki uygulamaları 

gözlendiğinde, çevreyi koruma amacına yöneldikleri ve birçok açıdan avantajları olan 
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çevre verilerinin gelecekte bugünkünden çok daha önemli bir rol oynayacağı tahmin 

edilmektedir
223

.  

Bugün pek çok ülkede, çevre politikalarının oluĢumunda vergi enstrümanlarının 

kullanım olanaklarına artan önem verilmektedir. Özellikle geliĢmiĢ ülkeler ekolojik 

sistemin korunması ve sürdürülebilir bir eko-yaĢam açısından vergi sistemlerini 

ekolojik gereklerle uyumlu hale getirme çabasındadırlar. Ekolojik vergilendirme olarak 

adlandırılan bu çalıĢmalar, çevresel sorunların ortaya çıkardığı negatif dıĢsallıkların 

vergileme yoluyla azaltılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla pek çok geliĢmiĢ ülke 

vergi sistemlerini çevresel değerleri gözeten bir yaklaĢımla yeniden ele almıĢ ve çevre 

vergilerinin sisteme entegre olmasını sağlayan ekolojik vergi reformlarını 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu ülkelerin tecrübeleri, gerçekleĢtirilen reformların hem çevre 

koruma hem de ekonomik verimliliği arttırmada etkin bir araç olduğunu ortaya 

koymaktadır
224

. 

Uluslararası iliĢkilerin artmasıyla birlikte ülkeler kendi ekonomik yapılarının 

daha esnek ve verimli bir yapıda olması için çaba sarf etmeye baĢlamıĢlardır. Bunun 

için de, vergi sistemlerinin uyumlaĢtırılması, pazar esnekliğinin arttırılması ve çevre 

politikalarının daha etkin olarak belirlenmesi gerekmektedir. OECD ülkelerinin pek 

çoğu 1980‟den sonra önemli vergi reformları yapmaya baĢlamıĢtır. Bu doğrultuda gelir 

üzerinden alınan vergilerde indirime gidilirken, gider vergilerinin tabanı 

geniĢletilmiĢtir. Vergi sistemlerindeki bu dönüĢüm sırasında çevre vergileri alanında da 

önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. YeĢil vergi reformu olarak da adlandırılan düzenlemeler 

üç aĢamadan geçerek tamamlanmaktadır. Bunlar, vergi çarpıklıklarının giderilmesi, 

mevcut vergilerin yeniden yapılandırılması ve yeni çevre vergilerinin oluĢturulması 

Ģeklinde gerçekleĢmektedir
225

. 

OECD ülkelerinde gerçekleĢen çevre vergileri dört alt grupta toplanmaktadır. 

Bunlardan ilki, Enerji ürünleri ile ilgili vergilerdir. Bu vergilerin, toplam çevre vergi 

gelirlerinin içindeki payı yüzde 75,1 olarak en yüksek paya sahip grubudur. Ġkincisi, 

                                                 
223

 Billur Yatlı Soydan (2000a), “2000‟li Yıllarda Vergisel Mozaiği: Günümüz Vergilerinden Geleceğin 

Olasılıklarına-II”, YaklaĢım Dergisi, Yıl:8, Sayı:93, 2000, s.46. 
224

 Canbay, a.g.e., s.209. 
225

 Bahattin Kulu, “Çevre Vergileri ve GeliĢmiĢ Ülkelerdeki Uygulamaları”, Vergi Dünyası Dergisi, 

Sayı:234, 2001, s.49-51. 



 100 

Motorlu araçlar ile ilgili vergilerdir. Ġkinci gruptaki vergilerin, toplam çevre vergi 

gelirlerinin içindeki payı ise yüzde 23,67‟dir. Üçüncü grup ise, Atık üzerine vergilerdir. 

Üçüncü gruptaki vergilerin, toplam çevre vergi gelirlerinin içindeki payı ise yüzde 

0,7‟dir. Son grup ise sayılı üç grubun dıĢında kalan diğerlerini oluĢturmaktadır. Bu 

grubun oranı ise yüzde 0,5 ile en az paya sahiptir. Yüzdesel farklılıkları Tablo 22„den 

izleyebiliriz. 

Tablo 24: OECD Ülkelerinde Çevre Vergilerinin ÇeĢitleri ve Toplam 

Çevre Vergi Gelirleri Ġçindeki Payı 

Vergi Türü Toplam Gelirler Ġçindeki Payı 

Enerji Ürünleri Ġle Ġlgili Vergiler  75,1 

Trafikteki Enerji Ürünleri 56,7  

Petrol 31,1  

Dizel 11,4  

Diğer Enerji Ürünleri 3,6  

Fosil Yakıtları 1,7  

Elektrik 1,7  

Motorlu Araçlar Ġle Ġlgili Vergiler  23,67 

Kayıt 4,7  

Kullanım 16,6  

Diğer Trafik Bağlantılı Vergiler 0,6  

Atık Üzerine Vergiler  0,7 

Çöp Dökme 0,5  

Paketleme 0,0  

Diğer 0,2  

Diğerleri  0,5 

Toplam  100,0 

Kaynak: OECD, Environmentally Related Taxes in the OECD Countries, 

www.oecd.org/env/policies/database, (EriĢim: 18.03.2009). 

KüreselleĢmenin de bir sonucu olarak, günümüzde hem bireysel olarak ülkeler, 

hem de evren, bir ülkenin tek baĢına çözemeyeceği özellikte, yeryüzünün tüm kara, 

hava ve deniz alanlarını da içine alan çevre kirliliği baĢta olmak üzere, ozon 

tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve iklim değiĢikliği, hayvan ve bitki ürünlerinin 

(biyolojik çeĢitliliğin) azalması, asitleĢme, suların kullanımı, atık yönetimi, küresel 

yoksulluk, finansal istikrarsızlık, salgın hastalıklar, savaĢlar, göçler, kentleĢme ve 

gürültü gibi çok sayıda ortak dıĢ sorunla karĢı karĢıya bulunmaktadır. Bu nitelikteki 

dıĢsallıkların olumsuz etkilerinin ve zararlarının önlenmesi ya da azaltılması ancak 

http://www.oecd.org/env/policies/database
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küresel iĢbirliği, uluslararası anlaĢma, dayanıĢma ve evrensel yaklaĢımları içeren 

çözümler ve önlemlerle mümkün olabilir
226

. 

Ekolojik vergiler uygulama alanları ve vergi konuları açısından da dört baĢlık 

altında toplanmaktadır: 

Tablo 25: Çevre Vergilerinin Sistematik Tasnifi 

I. Atık ve Emisyon Azaltılmasına Yönelik Vergiler 

1.Karbon ve enerji vergileri 

2.Su kirliliği vergileri 

3.Katı atık vergileri 

4.Ürün vergileri 

II. Geri Kazanım Sağlamaya Yönelik Vergiler 

1.Atık pil ve akümülatör vergileri 

2.Ambalaj vergileri 

III. Doğal Kaynakların Korunmasına Yönelik Vergiler 

1.Su çıkarma vergileri 

2. Avcılık ve balıkçılık vergileri 

IV. Diğer Vergiler 

1.Turizm üzerindeki ekolojik vergiler 

2.YeĢil bina teĢvikleri 

3.Gürültü vergileri 

4.Gayrimenkul vergileri 

Kaynak: Tarık Jamali, Ekolojik Vergiler, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 

Üniversitesi SBE, Mali Hukuk ABD, Ġstanbul, 2005. 

Son 10 yılda OECD ülkelerinde çevreyle ilgili vergilerin sayısı devamlı artıĢ 

göstermiĢtir. OECD ve EEA (European Environment Agency) nın iĢbirliği ile 

oluĢturulan güncel veri tabanına göre, OECD ülkelerinde yaklaĢık 375 tür çevreyle 

ilgili verginin (250 dolayındaki çevresel resim ve harçlar hariç) bulunduğu 

saptanmıĢtır
227

. 
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Çevresel vergiler konusunda ön plana çıkmıĢ aĢağıdaki ülkelerin, çevre 

vergileriyle ilgili geliĢme süreçleri hakkında bilgi verilecektir:
228

 

▪ Finlandiya 

Dünyada bir emisyon vergisini (CO2 vergisi) ilk defa uygulamaya koyan ülke 

Finlandiya olmuĢtur. Vergi 1990‟dan sonra arttırılmıĢtır. BaĢlangıçta hiçbir 

sektöre bir ayrıcalık tanınmamıĢ, tüm sanayi dalları ve aileler bu verginin 

mükellefi olmuĢlardır. Ancak Ġskandinav elektrik pazarının liberizasyonu ve 

Finlandiya‟nın Avrupa Birliği‟ne girmesi ile bu CO2 vergisinde de değiĢiklikler 

yapmak zorunda kalınmıĢtır. Rekabet gücünü koruyabilmek amacıyla sanayi 

kesimine ve ticari amaçlı seralara bir takım vergi avantajları getirilmiĢtir. 1997 

yılında AB‟ye geçiĢ ile birlikte; ilk uygulamaya konulan CO2 vergisinin Ģekli 

de değiĢtirilmiĢtir. Böylece bu verginin yeni Ģekli de salt bir CO2 vergisi yerine 

CO2-Elektrik vergisi haline gelmiĢtir. Yeni getirilen bu vergide sanayi ve 

büyük sera çiftlikleri için bir vergi avantajı getirilmiĢtir. Bu kesimlere, 

uygulanan genel oranının yaklaĢık yarısına tabi tutulmuĢlardır. 

▪ Ġsveç 

Ġsveç‟te 1990-1991 yılında çok sayıda çevre vergisi uygulamaya konulmuĢtur. 

Uygulamaya konulan enerji vergisinden sanayi kesiminin olumsuz 

etkilenmesini önlemek için indirilmiĢ oranlar uygulanmıĢtır. Bunların yanında 

havanın temizliği için baĢka vergiler daha uygulanmaktadır. Bir kükürt emisyon 

vergisi ve ezotoksit (nox) vergisi, araçların neden olduğu hava kirliliğini 

azaltabilmek için arabanın emisyon miktarına bağlı olarak değiĢen bir satıĢ 

vergisi getirilmiĢtir. Ekolojik vergi reformunun çok önemli bir hedefi olan, 

enerji/çevre vergileri ile genel vergi yükünün artmamasını sağlanmasına 

çalıĢılmaktadır. Getirilen yeni vergiler ile vergi yükünün artıĢını önlemek için 

gelir vergisi tarifesinde indirimler yapılmıĢtır. Uluslararası karĢılaĢtırmalarda 

oldukça yüksek gelir vergisi oranlarına sahip olan Ġsveç bu sayede % 85 olan en 

yüksek vergi oranı % 50‟ye çekebilmiĢtir. Sermaye kazançları vergisi de % 
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30‟a indirilmiĢtir. Kükürt dioksit vergisi (SO2) ilgili iĢletmenin hava kirliliğini 

önleme konusunda gerekli tedbirleri alanlara ve böylece emisyon miktarının 

azaltana aynen iade edilmektedir. Yapılan düzenlemelerde vergilerin konusu 

daha çok çevreyi kirleten aktivitelere kaydırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

▪ Ġngiltere 

Ġngiltere AB bünyesinde tüm birliği kapsayacak genel bir enerji vergisinin 

uygulanmasını engelleyen ülkelerden olmasına rağmen, 1993 yılından beri bir 

benzin ve dizel vergisi uygulanmaktadır. Bu vergi, 1993 yılından beri her yıl 

reel olarak % 5 arttırılmaktadır. Bu artıĢlardan sonra Ġngiltere‟nin dünya 

üzerindeki en yüksek benzin fiyatlarına sahip olacağı ileri sürülmektedir. Bu 

verginin dıĢında 1996 yılında “Çöp Depolama Vergisi” getirilmiĢtir. Bu 

vergiden elde edilen gelirin, sosyal güvenlik kesintilerinden iĢveren payının 

azaltılmasında kullanılacağı bildirilmektedir. 

▪ Avusturya 

Avusturya‟da 1996 yılında elektrik ve doğal gaz üzerine bir enerji vergisi 

koyulmuĢtur. Enerjinin yoğun kullanıldığı sanayi sektörlerinde vergi 

muafiyetleri getirilmiĢtir. 1997 yılında ek olarak “Yol Kullanma Harcı” 

getirilmiĢtir. Bu uygulamaların ağırlıklı olarak çevresel etkenlerden çok fiskal 

amaçlarla yapıldığı görülmektedir. Enerji kaynaklarının vergilendirilmesine 

yönelik olarak yeni tekliflerin yapıldığı ve bu doğrultuda 2001 yılında somut 

adımların atılmasının beklendiği bildirilmektedir. 

▪ Danimarka 

Ekolojik vergilerin uygulanması konusunda Danimarka örnek ülke olarak 

gösterilmektedir. Danimarka‟nın 1994 yılından beri vergi gelirleri 

kompozisyonunda ciddi bir değiĢim gözlenmektedir. Ekolojik vergi ve harçların 

payı bu altı ay içinde sürekli bir biçimde artmıĢtır. 1977 yılından beri Danimarka 

bir enerji vergisi uygulamaktadır. Bu vergi, 1985 yılında petrol fiyatlarının dünya 

çapında düĢmesiyle birlikte oldukça yükseltilmiĢtir. Buna ilaveten 1992 yılında 
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bir CO2 vergisi uygulamaya konulmuĢtur. Bu Ģekilde 1993 yılında ekolojik 

vergilerden yani çevre ve enerji vergilerinden elde edilen miktar GSYĠH‟nın % 

3,67 demektir.  

▪ Hollanda 

Hollanda da ekolojik vergiler konusunda öncü ülkelerden sayılmaktadır. 1988 

yılından beri çeĢitli çevresel vergiler uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Daha sonra da 

1996 yılında kapsamlı bir ekolojik vergi reformuna geçilmiĢtir. Bu bağlamda 

Avrupa Birliği‟nin de onayı ile çeĢitli vergiler getirilmiĢtir. Fuel oil, doğal gaz ve 

elektrik tüketimi vergilendirilmektedir. Bazı vergi avantajları da getirilmiĢtir. 

Buna göre büyük miktarda enerji kullanan sektörler ile büyük sera çiftliklerine 

belli muafiyetler getirilmiĢtir. Mesela seralarda kullanılan doğalgaz tamamen 

vergi dıĢı tutulmuĢtur. Ancak genel olan ve oranı düĢük tutulan CO2-enerji 

vergisinden kimse muaf tutulmamıĢtır. Genel vergisel düzenlemelerin yanında 

baĢka vergilerin yükseltilmesi aracılığı ile ekolojik vergi reformu desteklenmek 

istenmiĢtir. Bu bağlamda bir akaryakıt vergisi getirilmiĢtir. 

▪ Belçika 

Bu ülkede 1993 yılından beri akaryakıt, doğal gaz, elektrik ve fuoilden bir enerji 

vergisi alınmaktadır. Belçika modelinin bir farklılığı göze çarpmaktadır. 

Belçika‟nın bu vergiler ile temel amacı AB içindeki rekabet gücünü tekrar 

kazanmak olduğu belirtilmektedir. Birlik içinde tekrar eski rekabet gücüne 

ulaĢmak istemekte, bu arada ortaya çıkacak olan finansman açığını kapatmak için 

de yeni gelirlere yani çevre ve enerji vergilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Buna 

rağmen yine de çevre vergilerinin olumlu etkiler meydana getirdiği 

belirtilmektedir.  

III- KÜRESELLEġME SONRASI VERGĠ SORUNLARI VE ZARARLI 

VERGĠ REKABETĠNĠN ÖNLENMESĠ ÇALIġMALARI 

Zararlı vergi rekabetine karĢı hem uluslararası hem de ulusal düzeyde 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. OECD ve AB‟nin yaptığı çalıĢmalar uluslararası düzeyde 
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yapılan çalıĢmalardır. Ulusal düzeyde ise ülkeler zararlı vergi rekabetine karĢı 

kendilerini korumak için vergi sistemlerinde bir takım reform çalıĢmaları 

yapmaktadır
229

. 

A- Uluslararası Vergi Sorunları Konusunda Yapılan ÇalıĢmalar 

Ülkeler arasında vergileme alanında iĢbirliğinin sağlanması, belli bir güvenin 

tesis edilmesi ve haksız vergi rekabetinin önlenmesi doğrultusunda gerek OECD 

gerekse AB bünyesinde uzun süreden beri çalıĢmalar yapılmaktadır
230

. 

1- Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri Konusunda Yapılan 

ÇalıĢmalar 

OECD ve Avrupa Birliği tarafından, uluslararası vergi rekabeti ve vergi 

cennetleri konusunda iki uluslararası çalıĢma baĢlatılmıĢtır. 

a- OECD Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

OECD bünyesinde zararlı vergi uygulamalarına iliĢkin çalıĢmalar, 1996 yılında 

OECD Bakanlar Konseyi‟nce, zararlı vergi rekabetinin, yatırım ve finansman 

kararlarının ve ülkelerin ulusal vergi tabanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin 

engellenmesine dönük sistemlerin geliĢtirilmesine ve 1998 yılına kadar, bu konuda bir 

raporun hazırlanmasına karar verilerek baĢlanmıĢtır
231

. 

OECD‟nin baĢlattığı bu projenin ilk somut sonucu ve en önemli yararı, Nisan 

1998 yılında Bakanlar Komitesi‟nin onayından geçen “yeni küresel konular: zararlı 

vergi rekabeti” adlı rapor olmuĢtur. Üç bölümden oluĢan raporun amacı, vergi 

cennetleri ve uygun olmayan tercihli vergi rejimlerinin nasıl oluĢtuğunu, bu 

uygulamaların diğer ülkelerin vergi matrahını nasıl erittiğini, ticaret ve yatırımların 

akıĢını nasıl saptırdığını ve vergi sistemlerinin adalet ve eĢitliği zedeleyerek 

kamuoyunun bu sistemlere güvenini nasıl yıprattığını ortaya koymaktadır. Bu 

doğrultuda raporun birinci bölümünde, uluslararası vergilemeye iliĢkin olarak mevcut 
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durumun ana esasları belirtilmiĢ ve küreselleĢmenin söz konusu yapı üzerinde yarattığı 

olumsuz etkilerden bahsedilmiĢtir. Ġkinci bölümde, vergi cennetleri, tercihli vergi 

rejimleri ve haksız vergi rekabetinin özellikleri ve bunları belirleyen faktörler üzerinde 

durulmuĢtur. Üçüncü bölümde ise, vergi cenneti ve tercihli vergi rekabetinin 

önlenmesine yönelik tavsiyelere yer verilmiĢtir
232

. 

OECD bünyesinde yapılan bu çalıĢmalarda, OECD‟nin vergi cennetleri ve 

tercihli vergi rejimleri konusundaki tavrı net bir Ģekilde ortaya konulmuĢtur. Bu tavır 

doğrultusunda öncelikle vergi rekabetine iliĢkin kavramsal bir altyapı oluĢturulmuĢ, 

daha sonra ise üye olan ve üye olmayan ülkelere yönelik çeĢitli yaptırım kararları 

alınmıĢtır
233

. 

OECD‟nin 1998 Raporu‟na göre, vergi uygulamayan veya nominal vergi 

olmasına rağmen efektif vergi bulunmayan ülkeler vergi cennetidir. Bu bağlamda, 

vergi cennetleri pasif likiditelerin ve kayıt dıĢı faaliyetlerden elde edilen kazançların 

tutulduğu mekanlar olarak, mükelleflere tabi oldukları vergi otoritelerinin denetim 

yetkisi dıĢında banka hesaplarına sahip olma imkanı kazandırma iĢlevi görmektedir
234

. 

OECD‟nin bu konuda yapmıĢ olduğu ikinci bir rapor 2000 yılında 

yayınlanmıĢtır. “Küresel Vergi ĠĢbirliğine Doğru” adlı bu raporda, bir önceki raporda 

geliĢtirilen kritere uygun olarak dünyadaki vergi cennetlerinin ve OECD üyesi 

ülkelerindeki tercihli vergi rejimlerinin bir listesi çıkarılmakta ve bu rejimlerin 

önlenmesi için küresel iĢbirliğinin temelleri oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.  

Bu Raporda OECD üyesi ülkelerde bulunan ve potansiyel olarak tercihli vergi 

rejimi olarak kabul edilen faaliyetler hakkında aĢamalı olarak dıĢlanma konusunda 

iĢbirliği önerilmiĢtir. OECD‟nin 2000 Raporun‟da her ne kadar vergi cennetleri ve 

tercihli vergi rejimlerine iliĢkin konular üzerinde yoğunlaĢılmıĢsa da ilave olarak 

OECD üyesi olmayan ülkelerde de iĢbirliğine gidilmesi ve iliĢkilerin geliĢtirilmesi 
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hususları üzerinde de durulmuĢtur. Böylece gerek OECD üyesi ülkeler ve gerekse de 

üye olmayan ülkelerin içinde yer alacağı kapsamlı bir küresel iĢbirliğinin geliĢtirilmesi 

gerektiği önerilmektedir
235

. 

2000 Ġlerleme Raporu‟nun ardından listede bulunan Aruba, Bahrain, Man 

Adası, Hollanda Antileri ve Seychelles üst düzeyde taahhütte bulunmuĢ ve bu geliĢme 

ile iĢbirliğine yönelen vergi cenneti sayısı 11‟i bulmuĢtur
236

. OECD 2004 yılı içinde 

özellikle OECD üyesi ülkelerde zarar verici uygulamaları kapsayan yeni bir rapor 

hazırlamıĢtır. “Zarar Verici Vergi Uygulamaları Projesi: 2004 Yılı Ġlerleme Raporu” 

olarak adlandırılan rapor 2004 yılında yayımlanmıĢtır. Bu raporda geçmiĢ dönemlerde 

zararlı vergi rekabeti uygulamalarının önlenmesi için yapılan çalıĢmalar ve geleceğe 

yönelik planlar hakkında bilgi verilmiĢtir
237

. 

Vergi cennetlerine iliĢkin 2004 raporu daha önceki raporlardan farklı Ģekilde 

kaleme alınmıĢtır. Rapor konuya iliĢkin olarak Genel Forumlar Ģeklinde yapılan 

çalıĢmaların önemine vurgu yaparak ve 14-15 Ekim 2003 tarihinde Ottowa‟da yapılan 

toplantı konusunda adil bir ortam yaratmanın gerekliliğinin altını çizmekte ve böylece 

vergi cennetleri tarafından vurgulanan kaygıları Projenin resmi metnine taĢımaktadır
238

. 

Ülkelerin zarar verici vergi uygulamalarına karĢı alabilecekleri çeĢitli 

önlemler, üye ülkelerin deneyimleri de göz önünde bulundurularak 2004 yılı raporunda 

aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir
239

; 

- Emsal bedel fiyatını aĢmayan ve gerçekten yapılanlara benzeyenler dıĢında 

zarar verici vergi rekabeti çalıĢmalarının baĢlatıldığı ülkelerde ikamet eden 

kiĢilere yapılan önemli ödemelerle ilgili indirim, istisna, mahsup ve diğer 

indirimlere izin verilmemelidir. 
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- Zarar verici vergi rekabeti çalıĢmalarının baĢlatıldığı ülkelerde ikamet eden 

kiĢilere yapılan faiz ödemelerine sınırlamalar getiren “örtülü sermaye” ile 

ilgili düzenlemeler kullanılmalıdır. 

- Zarar verici vergi rekabeti çalıĢmalarının baĢlatıldığı ülkelerde ikamet eden 

bir kiĢiye önemli miktarda para gönderen, bu kiĢilerle iĢlem yapan ya da 

faiz geliri elde edenlerin bu ödeme, iĢlem ve giderlerle ilgili bilgileri vergi 

idaresine bildirmesine yönelik idari ve yasal düzenlemeler olmalı ya da 

doğru bildirimde bulunmaması durumunda ağır cezalar öngörülmelidir. 

- YurtdıĢında kurulan iĢlemler ile vergiler önemli ölçüde azaltma ya da 

erteleme yolu ile zarar verici vergi uygulamalarından yararlanarak elde 

edilen gelirin vergilendirilmesine izin veren yasal düzenlemeler 

kullanılmalıdır. 

- Yurt dıĢında ödenen vergilere istisna ya da mahsup yöntemi ile indirim 

olanağı sağlayan üye ülkelerin zarar verici vergi uygulamalarından elde 

edilen gelirlere düĢük oranda vergi uygulamaları ya da hiç vergi 

uygulamamaları, çifte vergilendirmeyi önleme amacına uygun 

olmadığından, bu tür istisna ya da indirimler kabul edilmemelidir. Ayrıca, 

mahsup edilen vergilerin doğru olup olmadığının kontrol edileceği bir 

sistem de kurulabilir. 

- Zarar verici vergi uygulamalarından yararlananlar yapılan kar payı, faiz ve 

telif hakkı gibi ödemelere uygulanan minimum vergi kesintisi oranlarını 

sağlama alan yasal düzenlemeler kullanılmalıdır. 

- Zarar verici vergi rekabeti çalıĢmalarının baĢlatıldığı ülkelerle ilgili kiĢi ve 

iĢlemlerle ilgi koordineli vergi incelemeleri gerçekleĢtirilmelidir. 

- Vergi cenneti ülkelerle yapılan vergi anlaĢmaları sona erdirilmeli, 

sınırlandırılmalı ya da yeni anlaĢmalara gidilmelidir. Ülkeler, zarar verici 

vergi uygulamaları çalıĢmaları yürütülen ülkelerle vergi anlaĢmasına 

gidemeyecekleri konusunda, kamuoyuna açık bir politika haline 
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getirebilirler. Mevcut bir anlaĢmayı sona erdirmenin, gelir etkisinden öte 

sonuçları bulunmaktadır.  

OECD‟nin yaptığı bu çalıĢmalar ve yayınladığı bu raporlar 

değerlendirildiğinde, OECD‟nin iĢbirliği taahhüdünde bulunduğu ülkelerin 

çalıĢmalarında sonuna kadar destek olunacağı, iĢbirliğine yanaĢmayan ve kara listeye 

alınan ülkelere ise vergileme alanında çeĢitli baskılar uygulayacağı ve böylece 

ekonomik geliĢmelerine olumsuz tesir edeceği sonucu çıkartılmaktadır. 

b- AB Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

Zararlı vergi rekabeti konusunun AB açısından büyük önemi vardır. Zira 

AB‟nin diğer ekonomik entegrasyonlar karĢısında kendi rekabet gücünü koruyabilmesi, 

bir taraftan kendi üyeleri arasında vergi rekabetini engellemesine, diğer yandan da 

birlik dıĢı ülkelerle ve ekonomik bloklarla vergi yükü farklılıklarının giderilmesi 

konusunda uluslarüstü giriĢimlerde bulunmasına bağlıdır
240

. AB‟de ulusal 

hükümetlerin vergilendirme yetkilerini kullanma bağlamında sahip oldukları otonomi, 

çıkar çatıĢmasının varlığı halinde rekabetçi vergi politikalarının uygulanması yönünde 

ciddi bir motivasyon oluĢturmaktadır. Ancak rekabetçi vergi politikaları iĢbirliği 

temelinden yoksun olduklarından ve taraflar açısından göreceli sonuçlar 

oluĢturduklarından iktisadi entegrasyon amacı ile çeliĢmektedir. Ortaya çıkan bu 

çeliĢki, AB‟nde vergi uyumlaĢtırması giriĢiminin mantığını açıklamakta ve vergi 

rekabetinin engellenmesi yönündeki alternatiflerin neler olabileceğine ıĢık 

tutmaktadır
241

. 

Avrupa Birliği‟nde vergi uyumlaĢtırması fikirlerinin izlerini 1957 Roma 

AnlaĢması‟nda bulmak mümkündür. 1960‟da Avrupa Komisyonu Neumark Komitesi 

olarak isimlendirilen “Maliye ve Finans Komitesi”ni kurmuĢ ve uyum çalıĢmaları için 
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görevlendirmiĢtir. 1963 yılında Neumark Raporu ile Avrupa Birliği‟nde vergi 

uyumlaĢtırması çalıĢmaları baĢlamıĢtır
242

. 

AB içinde firmaların vergi yükümlülüklerini minimize etmek için kendilerine 

en fazla yarar sağlayan vergi rejimlerinin bulunduğu üye ülkelere hareket etmeleri, AB 

içindeki diğer ülkelerin vergi tabanının aĢınmasına neden olmaktadır. Bunun için AB 

bir bütün olarak vergi sistemini koordine etme ve uyumlaĢtırma çabası içerisine 

girmektedir
243

.  

AB‟de harcamalar üzerinden alınan vergilerin aksine, gelir üzerinden alınan 

vergilerin uyumlaĢtırılması konusunda bugüne kadar fazla bir yol kaydedilmemiĢtir. 

Yürürlükte bulunan toplam iki direktiften birincisi, 23 Temmuz 1990 tarihli ve 

90/434/EEC numaralı farklı üye ülkelerde bulunan Ģirketler arası devir, birleĢme, aktif 

değerlerin transferi ve hisse senetlerinin değiĢimi konularında ortak bir vergilendirme 

rejimini öngören bir direktiftir. Ġkinci direktif ise, farklı üye ülkelerde bulunan ana 

Ģirket ve yavru Ģirket bakımından ortak bir vergilendirme rejimini öngören 23 Temmuz 

1990 tarih ve 90/435/EEC numaralı direktiftir. Belirtilen direktiflerin dıĢında, Avrupa 

Birliği tarafından dolaysız vergiler alanında iĢbirliği yapmayı içeren 06.12.1997 tarih 

ve 77/799/EEC sayılı idari iĢbirliği direktifi bulunmaktadır. Söz konusu direktifte, üye 

devletlerin sınırları ötesinde vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma yollarının, vergide 

adalet ilkesinin çiğnenmesine yol açtığı belirtilerek, uluslararası nitelik kazanmıĢ olan 

vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile mücadelede üye devletlerin vergi idareleri 

arasında iĢbirliğinin ve bilgi değiĢiminin güçlenmesi amacına yönelik olarak 

düzenlemeler yapılmıĢtır
244

. 

AB içinde haksız vergi uygulamalarına iliĢkin listeyi içeren Primarolo Raporu 

Kasım 1999 yılında Konsey‟e iletilmiĢ olmasına rağmen, resmi olarak onay 

görmemiĢtir. Bu raporda haksız vergi uygulamaları olarak değerlendirilecek 66 adet 

vergi uygulaması belirlenmiĢtir. Ancak ilk rapora üye ülkeler tarafından 54 adet 
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çekince konulunca, Primarolo Grubunun 2000 yılındaki yaklaĢımı değiĢmiĢ ve bu grup 

daha çok Ģubeler, holdingler ve ana merkez Ģirketlere yönelik rejimlere odaklanıĢ ve bu 

üç alanda haksız vergi rekabeti yaratan kuralların ihdas edilmemesi ve yürürlükten 

kaldırılmasına yönelik bir rehber hazırlamıĢtır. Bu rehberin bazı maddelerinin yorumu 

ile ilgili olarak bazı üye ülkeler çekince koymasına rağmen yine rapor, Kasım 2000 

yılında Maliye Bakanları Konseyi tarafından bir ara anlaĢmanın parçası olarak 

onaylanmıĢtır. Bunun yanı sıra Konseyde geçiĢ hükümlerini içeren bir karar alınmıĢ ve 

haksız vergi rekabeti yaratan vergi kurallarının ayıklanmasına 1 Ocak 2002‟den 

baĢlanarak en geç 31 Aralık 2005 tarihine kadar bu uygulamaların ortadan kaldırılması 

öngörülmüĢtür
245

. 

AB çalıĢmasında, üye ülkelerin yeni zarar verici uygulamalara baĢlamamaları 

ve mevcut rejimlerinin sağladığı avantajların 31.12.2005‟te sona erdirilmesi 

öngörülmektedir
246

. Ancak, Belçika‟nın Koordinasyon Merkezi, Lüksemburg‟un 1929 

Holding ĠĢletmeleri, Hollanda‟nın Uluslararası Finans ve Ġrlanda‟nın Yurt DıĢı Gelir 

rejimleri 31.12.2011 tarihine kadar devam etmesi yönünde özel ayrıcalıklar tanınmıĢtır. 

OECD‟nin zarar verici vergi rekabeti çalıĢması ile AB‟nin “ĠĢ DavranıĢ 

Kuralları” çalıĢması, vergi rejimlerinin değerlendirilmesi ölçütleri yönünden 

paralellikler gösterse de, AB‟nin çalıĢması daha çok ticari faaliyetlerle ilgiliyken 

OECD‟nin çalıĢması finansal iĢlemler ve diğer faaliyetlerle ilgilidir. Ayrıca, AB 

çalıĢmasında üye ülkeler belirli sorumluluklar yüklenirken, OECD‟nin çalıĢmasında 

özellikle vergi cennetleri ve bilgi değiĢimi ön plana çıkmaktadır
247

. 

Sonuç olarak; gerek OECD‟nin “küresel iĢbirliği çalıĢmaları” gerekse AB‟nin 

“vergi koordinasyonu” çalıĢmaları, vergi idarelerinin küresel ekonomiye nasıl uyum 

sağlayacağını gösteren birer örnektir. Ancak küresel ekonominin çok hızlı geliĢmesi ve 

değiĢmesi bu uyum gösterme ve vergi tabanlarının korunması çabalarının önünde ciddi 

bir engel olmayı sürdürmektedir. Gerçek manada küresel bir iĢbirliği ancak küresel 
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ekonomiyi iyi anlayan ve bu dinamiklere hızla uyum sağlayabilen ve gerektiğinde 

uygulanabilir ve esnek vergi politikaları takip eden bir vergi mümkün olacaktır
248

. 

2- Uluslararası Transfer Fiyatlaması Konusunda Yapılan ÇalıĢmalar 

Transfer fiyatlaması uygulamaları konusunda uluslararası Ģirketlerle devletler 

arasında zaman zaman sorunlar yaĢanmaktadır. Sorun ve olaylar boyut kazanıp da 

ülkelerin vergi yasaları ile ilgili sorunları tek baĢına çözmeye yeterli gelmeyince 

uluslararası iĢbirliği yapılması kaçınılmaz olmuĢtur. Nitekim bu doğrultuda OECD ve 

AB‟nin yaptığı önemli çalıĢmalar vardır
249

. 

a- OECD Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

Transfer fiyatlaması konusunda çokuluslu Ģirketler ile vergi idareleri arasında 

yaĢanan sorunların giderilmesi konusunda OECD çalıĢmalar yapmıĢtır. OECD‟nin 

yaptığı ilk çalıĢma 1977 yılında “OECD Vergi AnlaĢması Modeli” olmuĢtur. Daha 

sonra 1979 yılında OECD, bütün ülkeler tarafından kullanılabilecek “Transfer 

Fiyatlandırması Rehberi” adlı bir rehber hazırlatmıĢtır
250

. OECD Mali ĠliĢkiler 

Komitesi tarafından onaylanan çalıĢma, 1995 yılında “Çok Uluslu ġirketler ve Vergi 

Ġdareleri Ġçin Transfer Fiyatlaması Rehberi” baĢlığıyla yeniden basılmıĢ ve aynı 

çalıĢma bir takım ilave ile televizyonlarda 1999 yılında güncelleĢtirilmiĢtir
251

.  

OECD‟nin genel amaçları çerçevesinde hazırlanan bu raporla transfer 

fiyatlamasında uluslararası bir uyum sağlanmaya ve bu alandaki sorunlar çözülmeye 

çalıĢılmaktadır. Böylece vergi idarelerinin kendi aralarında veya vergi idareleri ile çok 

uluslu Ģirketler arasında ihtilafların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. KuĢkusuz bu 

raporlar her ülkenin uyması zorunlu olan bir yasa değildir. Ancak genel anlamda 
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ülkelerin bu rapordaki tavsiyeler doğrultusunda kendi yasal düzenlemelerini yaptıkları 

görülmektedir
252

. 

OECD Model Vergi AnlaĢması‟nın 9. Maddesi çerçevesinde, bir ülke yetkili 

vergi otoritesi beyan edilen karın gerçeği yansıtmadığını ve eğer emsal bedel kuralı 

uygulansaydı karın daha farklı çıkacağını tespit etmesi halinde, bu durumu diğer 

ülkenin yetkili otoritesiyle paylaĢma yükümlülüğündedir. Bu çerçevede, her iki ülkenin 

yetkili organlarının sorunun çözümüne yönelik, karĢılıklı olarak uzlaĢma ve iĢbirliği 

içinde olmaları beklenmektedir
253

. 

Tespit edilen transfer fiyatlaması saptamalarında, ispat yükümlülüğü çoğu 

ülkede vergi idarelerine aittir. Bazı ülkelerde ise belli Ģartlar dahilinde ispat 

yükümlülüğü karĢı tarafa aktarılabilir. Buna örnek olarak, mükellefin vergi dairesi ile 

iĢbirliği yapmaması, talep edilen belgeleri makul Ģartlar altında ibraz etmemesi veya 

yanlıĢ ve hatalı beyanname düzenlemesi verilebilir
254

. 

b- AB Tarafından Yapılan ÇalıĢmalar 

AB içinde ilk çalıĢmalar 1976 yılında yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢma 

“bağlantılı Ģirketler arası kar transferinde yapılan düzeltmelerle ilgili olarak doğan çifte 

vergilendirmenin giderilmesine iliĢkin konsey direktifi tasarısı” olarak adlandırılmıĢtır. 

Bu tasarıya göre, transfer fiyatlaması ile ilgili olarak “emsaline uygunluk ilkesi”ne 

aykırılık olması durumunda bir ülke tarafından yapılan düzeltim çifte vergileme 

sonucunu doğuruyorsa, karĢı taraf için ikinci bir düzeltim öngörülmektedir. Ancak bu 

tasarı, farklılıkları giderme yönündeki giriĢimlerin üye ülkelerin mali özerklik alanına 

etki yapması olarak değerlendirilmiĢtir. Bundan dolayı uygulamada pek olumlu yanıtlar 

alınamamıĢtır
255

. 

Gerek OECD gerekse AB ülkelerinin transfer fiyatlaması konusunda 

benimsemiĢ oldukları “emsaline uygunluk ilkesi” uygulaması, hesaplamaların subjektif 
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ve karmaĢık olması nedeniyle tek bir sonucun elde edilmesi güçleĢmektedir. Bundan 

dolayı transfer fiyatlaması ve çifte vergileme sorunlarının ülkeler arasındaki çözümü 

pek kolay olmamaktadır. Bu güne kadar yapılan çalıĢmalar ve öneriler bütün ülkeler 

için tatminkar bir sonuç doğurmamıĢtır. Ancak bir sistem oluĢturması ve böyle 

karmaĢık bir konuda mümkün olduğunca sonuca ulaĢılması açısından bu tür 

düzenlemeler yine de yarar sağlamaktadır
256

. 

c- Yapılan Ġkili AnlaĢmalar 

Günümüzde çok uluslu Ģirketlerin transfer fiyatlama uygulamaları ülkeler 

arasında karĢılıklılık iliĢkileri çerçevesinde belirlenmeye baĢlanmıĢtır. Buna göre 

ülkelere ve diğer ülkelerin getirdikleri düzenlemelere karĢılık olarak yeni düzenlemeler 

getirilmektedir. Özellikle, 1990‟larda ABD ile Japonya arasında transfer fiyatlaması 

önemli uluslararası vergi sorunu haline gelmiĢ ve ticari ve politik uygulamalar bu 

ülkelerin karĢılıklı vergileme düzenlemelerini etkilemiĢtir. Bunun yanında Çin, 

Endonezya ve Tayland gibi ülkelerin vergi kanunlarında transfer fiyatlaması 

düzenlemelerinin esas amaç olduğu görülmektedir
257

. 

Ülkelerin genellikle çokuluslu Ģirketlerin transfer fiyatlama mekanizmasının 

ülkenin zararına kullanıldığı varsayılarak, vergi yükünü azaltıcı transfer fiyatlamayı 

önleyici düzenlemelere yer verilmiĢtir. Örneğin, ABD ve Japonya ayrı bir transfer 

fiyatlama servisine sahiptir ve bu servislerde çok sayıda deneyimli eleman 

çalıĢtırılmaktadır. Bu servisler çokuluslu Ģirketlerin faaliyetlerini izleyerek transfer 

fiyatlamanın vergi amaçları ile ayarlanmasını önlemeye çalıĢmaktadır
258

. 

Yabancı sermayeyi ve yatırımları çekmek amacıyla, transfer fiyatlamasına 

özellikle yasalarında imkan bırakan ülkeler de vardır (Malezya, Ġrlanda ve Porta Riko 

vb ülkeler). Ancak bu ülkeler her geçen gün daha fazla uluslararası tepkilerle 

karĢılaĢmaktadır
259

. 
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3- Vergisel Bilgi DeğiĢimi ve Saydamlık Küresel Forumu  

Küresel Forum, ilk olarak “Vergilendirmede Küresel Forum” adıyla 

oluĢturulmuĢ; ancak çalıĢtığı konuların daha açık olarak tanımlanması ve vergileme 

konularında çalıĢan diğer küresel forumlardan ayırt edilebilmesi amacıyla adı “Vergisel 

Bilgi DeğiĢimi ve Saydamlık Küresel Forumu” olarak değiĢtirilmiĢtir. Küresel 

Forumun kurulduğundan bu yana çalıĢmaları arasında 1996 yılı zarar verici vergi 

rekabeti ve vergi cennetleri ile mücadele; 1998 yılı OECD vergi cennetleri 

tanımlaması, 2000 yılı vergi cennetleri listesi çalıĢmaları bulunmaktadır. 2002 yılında 

geliĢtirdiği Vergisel Amaçlı Bilgi DeğiĢim Model AnlaĢması ise en büyük baĢarısı 

olarak kabul edilmektedir. Model anlaĢmanın bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, iki 

veya çok taraflı anlaĢmalar da temel alınmaktadır
260

. 

Mukimlik ilkesine göre vergilemenin sürdürülebilmesi için ülkeler arasında 

vergi bilgilerinin paylaĢımı gereksiniminin doğması, “Bilgi PaylaĢımını” uluslararası 

vergilemenin merkezi konularından biri olması durumuna getirmiĢtir. Bir ülke, diğer 

ülkelerde iktisadi faaliyet içinde olan yükümlülerin yarattığı vergi kaynaklarını 

kavramak ve vergilendirmek için yükümlüleri hakkında tam ve doğru bilgiye 

gereksinimi vardır
261

. Bilgi paylaĢımının tam ve doğru olarak gerçekleĢebilmesi için 

ülkelerin kendilerine ait bilgileri birbirleri ile paylaĢmaları söz konusudur. Bu durum, 

ülkelerin “ulusal vergi egemenlikleri”nin bir kısmından vazgeçme anlamına gelse de, 

küreselleĢmenin yarattığı bir zorunluluk olmaktadır
262

. 

Ülkeler arasında tam anlamı ile vergi bilgilerinin paylaĢımın gerçekleĢebilmesi 

için gerekli koĢullar Ģunlardır
263

; 

- Ulusal vergi otoriteleri vergi mükellefleri ile ilgili sahip oldukları bilgileri 

diğer ülkelerle paylaĢabilme yetkisine yasal olarak sahip olmalıdırlar. 
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- Ulusal vergi otoriteleri yurt içindeki finansal kurumlar da dahil olmak üzere 

tüm mükelleflerden vergilere iliĢkin bilgileri detaylı olarak alabilmelidirler. 

- Finansal kurumlar baĢta olmak üzere tüm vergi mükellefleri hizmet verdikleri, 

mal alıp sattıkları, üretimde bulundukları vb. tüm taraflarla yaptıkları 

ekonomik faaliyetin sınırları içinde, vergiye iliĢkin ayrıntılı bilgilere sahip 

olmalıdırlar. 

Bu koĢullar yerine getirilmedikçe tam anlamı ile bilgi paylaĢımının alt yapısı 

oluĢamamaktadır. Ancak günümüzde ülkelerin uygulamaları incelendiğinde yukarıda 

söz edilen Ģartların oluĢmasının zor olduğu da görülmektedir. Bu bilgiler vergiyi 

belirlemeye, değerlendirmeye, verginin tahsilatını kolaylaĢtırmaya, vergi 

yükümlülüğünü ortaya çıkarmaya yarayan “vergi kavrayıcı bilgiler” içermektedir
264

.  

Finansal iĢlemlerin dünya çapında yürütülmesinde sağlanan geliĢmeler, 

ülkelerin zararlı vergi rekabeti ile mücadele yöntemlerinde ve konuya verdikleri 

önemde dikkate değer ölçüde değiĢikliklere yol açmıĢtır. Günümüzde uluslararası 

bankacılık sıradan bir uygulama haline gelmiĢ olup, artık vergi mükelleflerinin bir 

ülkede yerleĢmiĢ olması, ikinci bir ülkede varlıklarını bulundurması ve üçüncü bir 

ülkede ise bu varlıklarını yönetmesi olağanüstü iĢlemler olarak 

değerlendirilmemektedir. Bu tür finansal iliĢkilerin çoğalması küreselleĢmenin doğal 

bir sonucu olup, vergileme kaygılarından, ticari baskılardan veya diğer birçok 

nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu uygulamaların vergi idareleri açısından en 

belirgin sonucu ise ulusal vergi yasalarını uygulamalarında eskiye nazaran daha fazla 

zorluklar ile karĢılaĢmalarıdır. Küresel Forum, bu zorlukların giderilmesinde, ülkelerin 

Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi konularında uluslararası kabul görmüĢ standartları 

uygulamalarının zorunlu olduğunu düĢünen ve çalıĢmalarını bu alanda yoğunlaĢtıran 

bir forumdur. Bu standartların geliĢtirilmesi ve uygulamasında itici güç olarak kabul 

edilen Küresel Forum, OECD üyesi olsun olmasın, küçük veya büyük ekonomilere 

sahip tüm ülkeler arasında eĢit koĢullar altında rekabeti sağlayacak Ģekilde Ģeffaflık ve 

bilgi değiĢimi konusunda yüksek standartlar oluĢturulması amacıyla OECD bünyesinde 

kurulmuĢtur.  
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Forumun bu standartları geliĢtirirken temel aldığı ana prensiplerden biri, kendi 

vergi sistemleri ne olursa olsun ülkelerin Ģeffaflık eksikliği veya bilgi değiĢimini etkin 

olarak uygulamamaları yoluyla yatırımları kendilerine çekerek haksız rekabete yol 

açmalarından ziyade ticari sebeplere dayalı adil rekabet ortamının sağlanabilmesi için 

bu standartların kabul edilmesi ve daha da önemlisi uygulanması gerektiğidir
265

. 

Tam anlamı ile bilgi paylaĢımının alt yapısı oluĢamamaktadır. Ancak 

günümüzde ülkelerin uygulamaları incelendiğinde bugün için zor bir süreç olduğu 

görülmektedir. Bu bilgiler vergiyi belirlemeye, değerlendirmeye, verginin tahsilatını 

kolaylaĢtırmaya, vergi yükümlülüğünü ortaya çıkarmaya yarayan “vergi kavrayıcı 

bilgiler” içermektedir
266

. 

a- Vergisel Amaçlı Bilgi DeğiĢimi 

31 Ağustos 2009 tarihinde vergisel amaçlı bilgi değiĢimi ve Ģeffaflık 

konusundaki Küresel Forum, standartlarının uygulanmasında gerçekleĢen ilerlemelerin 

dördüncü yıllık değerlendirmelerini yayınladı. Bu değerlendirme raporu ve ilk olarak 

OECD Genel Sekteri tarafından 2 Nisan 2009 tarihinde G20 Londra zirvesi bağlamında 

yayınlanan ve Ģimdi düzenli olarak güncellenen ilerleme raporlarına göre yaĢanan son 

geliĢmeler aĢağıdaki gibidir:
267

 

- Tüm OECD ülkeleri, Mart 2009‟da Avusturya, Belçika, Lüksemburg ve 

Ġsviçre‟nin maddeye koydukları çekinceleri kaldırmalarını takiben, 2005 yılında 

güncellenmiĢ olan OECD Vergi AnlaĢması Modeli‟nin 26. maddesini (bilgi değiĢimi) 

kabul ettiler. Belçika ve Lüksemburg bu standartları önemli ölçüde uygulamaktadırlar. 

Ġsviçre 5 anlaĢma imzaladı ve standartlarla ilgili 10 tane diğer anlaĢmayı paraf etti. 

Avusturya, vergisel amaçlı banka bilgilerine ulaĢmaya izin verilmesi için kendi 

yasalarını değiĢtirdi ve 2 anlaĢma imzaladı, 11 tanesini de paraf etti. 

- Singapur ġubat 2009‟da standartları onayladı ve standartlara uymak amacıyla 

Haziran 2009‟da yasal düzenlemelere baĢladı. Singapur 5 anlaĢma imzaladı ve 

standartlar konusunda 9 tane diğer anlaĢmayı paraf etti. 
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- Andora, LihtenĢtayn ve Monako Mart ayında OECD standartlarını onayladı ve 

Mayıs 2009 içerisinde OECD‟nin iĢbirliği yapmayan vergi cennetleri listesinden 

çıkarıldılar. LihtenĢtayn standartlarla ilgili 4, Monako ise 1 anlaĢma imzaladı. 

- Bruney, Kosta Rika, Guatemala, Malezya, Filipinler ve Uruguay OECD bilgi 

değiĢimi ve Ģeffaflık standartlarını onayladılar ve bunları uygulama süreci içerisindeler. 

- Melbourne‟da gerçekleĢen 2005 Küresel Formunda standartları onaylayan 

Makao (Çin), standartları uygulamasına imkan veren yasal düzenlemeleri yaptı. 

Standartları 2005 içerisinde onaylayan Hong Kok (Çin), standartların uygulanmasını 

sağlayan yasal değiĢiklikleri Temmuz 2009 ayında baĢlattılar. 

b- Küresel Forum 

Tüm bu geliĢmelerin değerlendirildiği 23 Aralık 2009 tarihli Küresel Forum 

ilerleme raporuna göre değerlendirme kapsamında bulunan ülkelerin standartlara 

uymayı taahhüt etmeleri ve uygulamaları açısından durumları ise aĢağıdaki gibidir:
268

 

- Uluslararası kabul edilmiĢ vergi standartlarını önemli ölçüde uygulayan 

ülkeler: Antigua ve Barbuda, Arjantina, Aruba, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, 

Barbados, Belçika, Bermuda, BirleĢik Krallık, Virgin Adaları, Kanada, Cayman 

Adaları, ġili, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Cebelitarık, 

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Guernsey, Macaristan, 

Ġzlanda, Hindistan, Ġrlanda, Man Adası, Ġsrail, Ġtalya, Japonya, Jersey, Kore, 

LihtenĢtayn, Lüksemburg, Malta, Mauritius Cumhuriyeti, Meksika, Monako, Hollanda, 

Hollanda Antileri, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya Federasyonu, 

Bağımsız Samoa Devleti, San Marino, SeyĢel Adaları, Singapur, Slovenya, Slovak 

Cumhuriyeti, Güney Afrika, Ġspanya, Ġsveç, Ġsviçre, Türkiye, Türk ve Caicos Adaları, 

BirleĢik Arap Emirliği, Ġngiltere, ABD ve BirleĢik Devletler Vigin Adaları, Montserrat, 

Niue, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Nauru, 

Vanuatu Cumhuriyeti. 
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- Uluslararası kabul edilmiĢ vergi standartlarına uymayı taahhüt etmiĢ, ancak 

henüz önemli ölçüde uygulamayan ülkeler: 

-Vergi Cennetleri: Andorra Prensliği, Anguilla, Bahama Adaları, Belize, 

Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Liberya, MarĢal Adaları. 

-Diğer Finansal Merkezler: Bruney, Kosta Rika, Guatemala 

Cumhuriyeti, Malezya, Filipinler, Uruguay. 

- Uluslararası kabul edilmiĢ vergi standartlarına uymayı taahhüt etmeyen 

ülkeler: Aralık 2009 sonu itibari ile bu kategoride yer alan ülke bulunmamaktadır. 

c- Vergisel Amaçlar Ġçin Bilgi DeğiĢimi ve Saydamlık Konusunda Küresel 

Forum: Ülke Örnekleri 

Vergisel alanda bilgi değiĢimi ve saydamlık standartlarının ulaĢılması 

konusundaki durumları ve bu alandaki geliĢmeler incelenmektedir:
269

 

Avustralya vergisel konularda etkili bilgi değiĢimini sağlama bakımından hem 

kapasite geliĢtirme hem de uluslararası bağlantılar kurma konusunda uzun bir tarihi 

geçmiĢe sahiptir. Bugüne kadar 24 vergisel konularda bilgi değiĢimi anlaĢması 

imzalamıĢtır. Halen Avustralya, bilgi değiĢiminin yüzde 75 civarını yedi ülke ile 

gerçekleĢtirmektedir. Avustralya‟da yabancı sermaye miktarının hemen hemen yarısı 

ve yabancı yatırımların üçte ikisi bu ülkeler tarafından gerçekleĢtirilir. 

Ġrlanda 2007 yılında 15 adet vergisel konularda bilgi değiĢimi anlaĢması 

imzalamıĢtır. 2008‟den beri vergisel konularda bilgi değiĢimi anlaĢmaları henüz 

yürürlüğe konulamamıĢ olup, onaylanma sürecindedir. Ġrlanda Global Forum üyeleriyle 

yaptığı hiçbir anlaĢmayı reddetmemiĢtir. Ġrlanda‟nın bilgi edinme yetkisi 1999‟da 

önemli ölçüde gözden geçirilmiĢtir. 2003‟te bilgi edinme ile ilgili bu yetkiler önemli 

ölçüde geniĢletilmiĢtir. Ġrlanda vergisel alanlarda bilgi değiĢimi konusunda 

                                                 
269

 Emine KızıltaĢ Uzunali, “Zararlı Vergi Rekabetinin Önlenmesi ÇalıĢmaları: OECD-Global Forum”, 

Küresel Dönemde Vergileme, Derleyenler: AyĢegül Yakar Önal ve Sezai Temelli, Beta Yayınevi, 

Ġstanbul, 2012, s.146-158. 



 120 

partnerleriyle yaptığı bilgi değiĢim kanunları kadar, kendi vergi kanunlarının 

uygulanmasının sağlanmasına da büyük önem verir. 

Hindistan vergisel amaçlar için bilgi değiĢimine izin veren geniĢ bir anlaĢmalar 

ağına sahiptir ve aktif olarak 40 yıldan fazladır bilgi değiĢimi anlaĢmalarının içindedir. 

Bir G20 üyesi olarak Hindistan, anlaĢmasının uygulanmasını 2009‟da taahhüt etmiĢtir 

ayrıca Saydamlık Global Forumunun da üyesidir. Hindistan kanunları, yetkilerinin bilgi 

edinmesini sınırlayıcı nitelikte bankacılık sırları ya da Ģirket sırları adı altında 

ulaĢılamayan bilgiler alanı yaratan düzenlemeler içermemektedir. 

Norveç, 22 vergisel konularda bilgi değiĢim anlaĢmasıyla geniĢ bir anlaĢma 

ağına sahiptir. Ayrıca Norveç, Ġskandinav Konvansiyonu çerçevesinde 6 Ġskandinav 

ülkesiyle çoklu bilgi değiĢim anlaĢmasına sahiptir. Norveç bilgi değiĢiminin 

sağlanması konusunda aktif olarak rol alan ülkelerdendir ve bilgi değiĢimi 

anlaĢmalarında OECD‟nin bilgi değiĢim model anlaĢmalarını referans alır.  

Danimarka‟da uzun süredir vergisel amaçlar için bilgi değiĢiminin geliĢtirilmesi 

için süreç devam etmektedir. 23 vergisel konularda bilgi değiĢim anlaĢmasıyla, vergisel 

konularda bilgi değiĢimi konusunda geniĢ bir ikili anlaĢma ağına sahiptir. Danimarka, 

vergisel konularda bilgi değiĢimi konusunda mükemmel bir sisteme sahiptir. Kanunları 

açıktır ve istenilen bilgilere ulaĢılabilmektedir. Uluslararası bilgi değiĢim konularında 

Vergilendirme Bakanlığına ulaĢılabilir. 100‟den fazla ülke ile bilgi değiĢimi 

yapmaktadır. 

Vergisel amaçlar için bilgi değiĢimi saydamlık standartları konusunda 

Barbados‟ta yasal ve düzenleyici çerçeve mevcut olmakla birlikte, uygulamanın 

geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Bilgiye eriĢim dikkate alındığında, 

Barbados yetkililerinin genel olarak kendi ihtiyaçları için veya değiĢim amacıyla bilgi 

edinme konusunda bazı yetkileri vardır. Ancak, sır saklama hükümleri çerçevesinde 

Barbados yetkililerinin bazı kurumların bilgilerine ulaĢmasında sınırlamalar 

bulunabilmektedir. Henüz bilgi değiĢimi konusunda yasal çerçeve oturtulamamıĢtır. 

Genel olarak Cayman Adalarında, vergisel konularda bilgi değiĢimi konusunda 

yasal ve düzenleyici çerçeve iyi seviyede olmakla birlikte, uluslararası standartların 
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uygulanabilmesi açısından yasal çerçevenin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Cayman 

Adalarında yetkililer bilgi toplama konusunda geniĢ yetkilerle donatılmıĢtır. Bilgi 

toplayanlara itaatsizlik durumunun cezai yaptırımı bulunmaktadır. 18 anlaĢma 

imzalanmıĢ, 6 anlaĢma sonuçlandırılmıĢ ve inceleme altındaki 6 ülke ile müzakereler 

devam etmektedir. Ancak, uluslararası standartların gerisindedir. 

San Marino 2000 yılında vergisel amaçlar için uluslararası bilgi değiĢimi ve 

saydamlık standartlarını yerine getirme taahhüdünde bulunmuĢtur. Bu nedenle pek çok 

yasal ve düzenleyici çalıĢma içerisindedir. Ancak, vergisel konularda bilgi değiĢimi ve 

saydamlık standartlarının gerisinde kalmaktadır. San Marino‟da geniĢ bir gizlilik 

uygulaması vardır ve yabancı vergi otoritelerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin yetkili 

otoriteler tarafından ulaĢılabilmesi sınırlandırılabilmektedir. Bilgi edinme ve sağlama 

birimlerinin istediklerinin yerine getirilmemesi durumunda cezai yaptırımlar 

bulunmamaktadır. 

Bermuda‟da vergisel konularda bilgi değiĢimi konusunda yasal ve düzenleyici 

alt yapı geliĢtirmekte ise de, uluslararası standartların gereği gibi uygulanabilmesi 

açısından yasal çerçevenin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bermuda yetkililerinin bilgiye 

ulaĢım konusunda yerel kanunlarında bir gizlilik kısıtı yoktur. Ġlk bilgi değiĢimi 

anlaĢması 1988‟de imzalanmıĢ olup, günümüze dek 22 bilgi değiĢim anlaĢması 

yapılmıĢtır. Halen müzakereleri devam eden bilgi değiĢim anlaĢmaları vardır. Bu 

anlaĢmalar, bazı konularda OECD standartları çerçevesinde bir bilgi değiĢiminin 

gereklerini sağlayacak niteliklerin gerisinde hükümler içermektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KÜRESELLEġMENĠN 1990 SONRASI TÜRK VERGĠ 

POLĠTĠKALARI ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ANALĠZĠ 

Uluslararası vergi rekabeti, küreselleĢen dünyanın bir gerekliliği ve/veya 

sonucu olarak, vergi politikalarının içinde yer almaktadır. Özellikle 1990 sonrasında, 

kamu finansmanının ötesinde bir iĢlev yüklenerek ülkelerin rekabet gücünü etkileyen 

bir unsuru ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmenin bir aracı olarak kullanılmıĢtır
270

. Her 

ülkenin vergi sistemi ve vergi oranları birbirinden farklı bir biçimde gerçekleĢmektedir. 

Ülkeler arasındaki vergi oranı farkı ve diğer vergilerin uygulamadaki farklı iĢleyiĢi 

sermaye açısından büyük önem taĢımaktadır. Bir ülkede uygulanan vergilerin yüksek 

olması, maliyeti artıran ve iĢletmenin mallarının ihracında rekabet gücünü azaltan bir 

etkiye sahip olacaktır. Vergi oranlarının düĢük olduğu ülke ise yatırım için tercih 

edilecektir
271

. 

Uygulamaya giren vergi politikaları içinde dolaysız vergilerden dolaylı 

vergilere doğru bir dönüĢüm gözlemlenmekte ve özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

vergi yükü sermaye gelirlerinin lehine olacak Ģekilde yeniden bir dağılım 

sergilemektedir. KüreselleĢme ile birlikte uluslararası sermayenin yüksek vergi yükü 

alanlarından düĢük vergi yükü alanlarına doğru hareketliliği, özellikle finansal sermaye 

üzerindeki vergileri azaltma yönündeki rekabeti teĢvik etmekte ve vergilerin dünya 

çapında uyumlaĢtırılması çalıĢmaları yapılmaktadır
272

. Söz konusu uyumlaĢtırma 

çabaları ülkelerin vergilendirme yetkilerinin de bazen çakıĢmasına ve vergilendirme 

yetkisi ihlallerine yol açabilmektedir. Bu nedenle öncelikle, küreselleĢme sonrası 
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süreçte vergilendirme yetkisinin ve uluslararasılaĢmanın nasıl gerçekleĢtiği hakkında 

bilgi verilecektir. 

I- KÜRESELLEġME VE TÜRK VERGĠ POLĠTĠKALARI 

Küresel ekonomideki geliĢmeler ve diğer ülkelerde uygulanan vergi rejimleri 

dünyanın geri kalanındaki diğer ekonomik geliĢmeleri ve vergi sistemlerini 

etkilemekte, ülkelerin diğer ekonomilerden ve onların vergi sistemlerinden bağımsız 

bir vergi politikaları yürütmeleri giderek zorlaĢmaktadır. Artık diğer ülkelerin vergi 

hukuk sistemi, vergi yönetimi ve vergi politikaları dikkate alınmaksızın vergi politikası 

belirlemek pek de mümkün olmamaktadır. Türkiye‟de de küresel değiĢimlere paralel 

olarak vergi yönetimi ve vergi politikaları değiĢime uğramıĢtır. 

A- KüreselleĢme ve Vergi Yönetimi 

KüreselleĢme süreci, devlet yönetiminde, özellikle de kamu mali yönetiminde 

değiĢim ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Diğer bütün alanlarda olduğu gibi kamu mali 

yönetimin de bu süreç içinde değiĢime uğraması kaçınılmaz görünmektedir. Tüm 

dünyada mevcut kamu anlayıĢı ve uygulamaları eleĢtirilmektedir. EleĢtiriler öncelikle 

kamu yönetiminin kamu politikalarını uygulamada yetersiz kalmasına iliĢkindir
273

. 

Ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik geliĢmeler, tüm dünyada hızlı bir 

değiĢim ve dönüĢüme yol açarken devletin rolü ve iĢlevi de değiĢmiĢtir. Devletin klasik 

kalıplaĢmıĢ yapısı yerine, kendisini kolay yenileyebilen daha esnek belirli ara 

mekanizmalar ve yeni örgütlenmeleri içeren bir yapıya sahip olması istenmiĢtir. Kamu 

hizmetlerinin vatandaĢların taleplerine daha duyarlı ve maliyet yönünden daha etkin 

hale getirilmesi ve kamu adına tasarruflarda bulunanların hesap verme sorumluluğu 

getirilmiĢtir. Kamu yönetiminde hissedilen bu değiĢim ihtiyacı mali yapı için de 

kendisini göstermektedir. Vergi politikalarında ve vergi yönetiminde çeĢitli 

değiĢiklikler gerçekleĢmiĢtir. Türkiye‟de de özellikle yapılan reformlarla birlikte vergi 

kavramı yeniden ele alınarak vergi kanunlarında köklü değiĢikliklere gidilmiĢtir. 

Bunun yanında vergi idaresi de yapısal reformlarla yeniden düzenlenmiĢtir. 16/05/2005 

tarih ve 5345 sayılı Kanunla, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir Ġdaresi 
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BaĢkanlığı adı altında daha özerk bir yapıya kavuĢturulmuĢ ve bazı büyük Ģehirlerde 

Defterdarlıklardan bağımsız Vergi Dairesi BaĢkanlıkları oluĢturulmuĢtur. Böylece 

vergilendirme alanında daha etkin bir mali idare örgütü yapılandırılmaya 

çalıĢılmıĢtır
274

. 

Uluslararası iĢbirliğinin sağlayacağı bir diğer getiri, vergi mevzuatlarının 

yakınlaĢtırılması yönünde olacaktır. Bunun da en önemli faydası uluslararası iĢlemlerin 

belli bir standarda kavuĢması yönünde gerçekleĢecektir. Ayrıca uygulamaların 

yakınlaĢmasıyla birlikte aĢağıdaki geliĢmeler de büyük ölçüde sağlanmıĢ olacaktır:
275

 

▪ Öncelikle aynı ekonomik durumda bulunanların aynı miktarda vergi 

ödemeleri sağlanacaktır. KüreselleĢme süreci ile birlikte sermaye ve kalifiye 

iĢgücünün mobil hale gelmesi, mobil olmayan kaynaklar üzerindeki vergi 

yükünü arttırmıĢtır. Bu durumun vergi adaleti yönünden doğuracağı olumsuz 

sonuçlar vergi mevzuatının uluslararası standarda kavuĢmasıyla birlikte 

azalacaktır. Mevzuatla birlikte vergi oranlarının yakınlaĢtırılması 

mükelleflerin vergiden kaçınmalarını ve diğer olumsuz yöntemleri 

uygulamalarını engelleyecektir. 

▪Vergi mevzuatı küçük mükellefler için kolaylaĢtırılabilecek ve vergi 

mevzuatları mükellefler açısından anlaĢılabilir bir yapıya kavuĢturulmuĢ 

olacaktır. Basit bir vergi mevzuatı mükellefin uyum maliyetlerini de 

azaltacaktır. Böylece tarafsız oluĢturulacak etkin ve tarafsız bir vergi sistemi 

vergi gelirlerini arttıracaktır. Ayrıca uluslararası standardın yakalanmasıyla 

birlikte idari sorunlarla mücadele etmek daha kolay hale gelecektir. 

▪Uygulamaların yakınlaĢtırılması vergi yönetimi ile ilgili geliĢmelerin takip 

edilmesi açısından da büyük önem taĢımaktadır. 

Vergi idarelerinin mükelleflerin iktisadi faaliyetlerini takip edebilmek için 

çeĢitli bilgi kaynaklarına ulaĢabilmesi gerekmektedir. Uluslararası ticaret ve 

teknolojinin sağlamıĢ olduğu geniĢ olanakların etkisiyle vergi idaresinin yükümlüyü, 
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vergisel olay ve iĢlemleri, vergiyi doğuran olayı incelemesi, belirlemesi ve 

delillendirmesi giderek güçleĢmektedir. Dolayısıyla günümüzde vergi idareleri, bilgi 

toplama, bilgiye ulaĢma ve bu bilgileri kullanma gibi önemli vergileme sorunlarıyla 

karĢı karĢıyadır
276

. Bilgi toplama vergi idareleri için gelecekte en önemli, ancak güç 

konulardan biri olacaktır. Vergi idarelerinin daha fazla ve güvenli bilgiye ulaĢmaları 

için uluslararası nitelikte çalıĢmaların yapılmasına baĢlanmıĢtır
277

. 

B- KüreselleĢme ve Vergi Politikaları 

Uluslararası vergi rekabeti, küreselleĢen dünyanın bir gerekliliği ve/veya 

sonucu olarak, vergi politikalarının içinde yer almaktadır. Özellikle 1990 sonrasında, 

kamu finansmanının ötesinde bir iĢlev yüklenerek ülkelerin rekabet gücünü etkileyen 

bir unsur olmakta ve yabancı sermayeyi ülkeye çekebilmenin bir aracı olarak 

kullanılmıĢtır
278

. Her ülkenin vergi sistemi ve vergi oranları birbirinden farklı bir 

biçimde gerçekleĢmektedir. Ülkeler arasındaki vergi oranı farkı ve diğer vergilerin 

uygulamadaki farklı iĢleyiĢi sermaye açısından büyük önem taĢımaktadır. Bir ülkede 

uygulanan vergilerin yüksek olması, maliyeti artıran ve iĢletmenin mallarının ihracında 

rekabet gücünü azaltan bir etkiye sahip olacaktır. Vergi oranlarının düĢük olduğu ülke 

ise yatırım için tercih edilecektir
279

. 

Devletler, egemenlik haklarının doğal sonucu olarak kendi vergi sistemlerini ve 

vergi oranlarını belirleme yetkisine sahiptirler. Ancak vergi oranlarının yüksek olması, 

kiĢi ve kurumların üzerinde ağır bir yük halinde ortaya çıkmaktadır. Uygulanan vergi 

politikaları aracılığıyla, kaynak aktarımının yanı sıra sermayenin geliĢi de söz konusu 

olmaktadır. Böylece, sermayenin hareketliliğinin Türkiye‟ye gelmesi cazip vergi 

oranlarına ve vergi teĢviklerine önemli ölçüde bağlı olmaktadır. Bunun yanı sıra vergi 

oranlarının farklılaĢtırılarak uygulanması bazı kesimlere ayrıcalık getirirken; bazı 

kesimlere de vergi yükü getirmektedir. 
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Vergileme sonucunda elde edilecek verim, ekonomik ve mali koĢullarla yakın 

bir iliĢki içindedir
280

 Ülkelerinde uygulanan ağır vergi yükünden kurtulmaya çalıĢan 

yatırımcılar, karlılıklarını artırma amacına sahiptirler. Böylece, vergi mevzuatının 

uygun olduğu bölgelerde, doğrudan yabancı sermaye yatırımları artıĢ gösterecektir. 

Uygulanan vergi politikaları doğrultusunda yabancı sermaye yatırımlarına yönelik 

vergi teĢvikleri, vergi oranlarındaki indirimler ve uluslararası boyutta yapılan ikili 

anlaĢmalar doğrultusunda artıĢ gösterecektir
281

. 

Vergi politikası, belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaĢmak için 

vergilerin miktarında ve bileĢiminde yapılan ayarlamalardır. 2010–2012 döneminde 

izlenecek gelir politikasının hedef ve öncelikleri, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli 

Mali Planda belirlenmiĢtir. Buna göre, uygulanacak kamu gelir politikalarının temel 

amacı; büyüme, yatırım ve istihdamın desteklenmesi ile ekonomide kayıt dıĢılığın 

azaltılmasına katkıda bulunmak olup, bireysel ve kurumsal tasarruf ve sermaye 

birikiminin teĢvik edilmesi de özel önem taĢımaktadır.  

Bu kapsamda 2010–2012 döneminde
282

; 

▪Vergi politikalarının uygulanmasında istikrar ve vergilendirmede 

öngörülebilirlik esas olacaktır. Vergi mevzuatı ve uygulamalarında sadeliği ve 

istikrarı sağlamak amacıyla yasal altyapı güçlendirilecektir. 

▪Vergi harcamalarının mali boyutunun tespitine yönelik çalıĢmalar 

sürdürülecektir.  

▪Yüksek oranda vergilendirilen ürünler baĢta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağını 

önlemeye yönelik denetimler artırılacaktır. 

▪ Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla 

etkin bir tahsilât sistemi oluĢturulacaktır. 

▪ Vergiye gönüllü uyumun artırılmasına ve vergi tabanının geniĢletilmesine 

yönelik çalıĢmalara devam edilecektir. 
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▪ Maktu vergi ve harçlar genel ekonomik koĢullar göz önüne alınarak 

güncellenecektir. 

▪ Vergi idaresinin denetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili 

çalıĢmalarına devam edilecektir. 

▪ Vergi uyuĢmazlıklarına dair idari yargılama alanında gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

▪ Belediye ve il özel idarelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve 

hemĢehrilerine karĢı yönetim sorumluluklarının artırılması amacıyla, öz 

gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenleme hayata geçirilecektir. Yerel 

idarelerin öz gelirlerin artırılmasında imar ve altyapı hizmetleri sonrasında 

varlıkların değerinde ortaya çıkan artıĢlardan daha fazla yararlanılacaktır. 

▪ KĠT‟lerin geçmiĢ yıllara iliĢkin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi 

doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

Devletler vergilendirmeyi ekonomi ve maliye politikalarının bir aracı olarak 

kullanmaktadırlar. Yabancı sermaye çekmek isteyen ülkeler düĢük vergi oranları 

uygulayarak ülkelerinin yabancı yatırımlar için cazip hale gelmesini sağlamaya 

çalıĢmaktadırlar. Bunun sonucunda ülkelerarası vergi rekabeti ortaya çıkmaktadır. 

Vergi oranlarının, diğer ülkelerin vergi oranları izlenerek daha düĢük tutulması ve 

yabancı yatırımcı lehine düzenlenmesinin yanı sıra, vergi erteleme, vergi muafiyeti ve 

istisnaları, indirim gibi teĢvik edici sistemler de uygulanmaktadır
283

. Ülkelerarası vergi 

politikası uygulamaları ve bu uygulamalardaki değiĢimler, sermayenin o ülkeye gelmek 

ve geldiği ülkede yatırım olarak kalmak suretiyle o ülkenin ekonomik kalkınmasına 

önemli bir etki sağlayacaktır. 

Ancak, vergilerin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklar da bulunmaktadır. Bu 

olumsuzluklar daha çok üç faktöre bağlı olmaktadır. Bunlar, vergi oranlarının seviyesi, 

verginin matrahı ve vergi matrahının vergi oranlarına göre esnekliğidir. Vergi oranı düĢük 

ve buna karĢılık vergi matrahının esnekliği az ise verginin, üretim faktörlerinin tercihi 

üzerinde etkisi zayıf olacaktır. Diğer deyiĢle vergi yükü artmamakta veya vergi geliri artıĢı 
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minimal kalmaktadır. Diğer yandan, vergi matrahının esnek olduğu durumlarda vergi 

oranları mümkün olduğu kadar düĢük tutularak vergi gelirlerini arttırma olanağı vardır284. 

Ulusal ekonomiler açısından verginin bir rekabet unsuru olma özelliği 

kazanması, ideolojik tutumu ne olursa olsun, ulusal vergi politikalarının rekabetçi bir 

karaktere bürünmesinde etkili olmuĢ ve böylelikle ulusal vergi politikalarının etki 

düzeyi küresel ölçeğe yükselmiĢtir
285

. 

II- KÜRESEL VERGĠ REKABETĠNĠN TÜRKĠYE’DE ARTIġ 

NEDENLERĠ 

1970‟li yıllardan baĢlayarak dıĢa açılma ve finansal serbestleĢtirme 

uygulamaları altında Türkiye ekonomisinin geçirdiği evreler, dünyada gerçekleĢen 

küreselleĢme dalgaları ile etkileĢerek bir geliĢim sürecine girmiĢtir
286

. Türkiye‟de de 

öncelikle 1923-1980 dönemine içkin olarak liberalleĢme eğilimleri, korumacı devlet 

politikaları ile birlikte uygulanırken; 1980 sonrasında gerek iç politikaların gerekse dıĢ 

politikaların birleĢik bir etkisi ile üretim, ticaret ve son adım olarak da finansal 

liberalleĢme ekonomik, mali, siyasal ve toplumsal dönüĢümünü çok hızlı bir biçimde 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

1980‟li yıllardan itibaren aĢama aĢama uygulamaya konulan liberalizasyon 

politikaları öncelikle dıĢ ticaretin liberalizasyonu ile baĢlamıĢ, 1989 sonrası dönemde 

finansal sektör ve sermaye hesabının liberalizasyonu ile son Ģeklini almıĢtır
287

. 

Türkiye‟de küreselleĢmenin daha çok 1980 sonrası yaĢandığı dikkate alınırsa, 

vergi bağlamındaki değiĢmelerin bu tarihten itibaren ortaya çıktığı söylenebilmektedir. 

1990 sonrası dönemde ise; küreselleĢmenin Türk vergi politikaları üzerinde yapmıĢ 
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olduğu değiĢimleri incelemek ve yaĢanan bu değiĢimlerin vergi gelirleri üzerindeki 

değiĢimini görmek büyük bir öneme sahiptir
288

. 

Tüm dünyada 1980‟li yıllarda artıĢ gösteren rekabet ve özelleĢtirme ağırlıklı 

uygulamalar gündeme gelmiĢtir. Devam eden yıllarda hız kazanan küreselleĢme olgusu 

finansal piyasalardaki etkisi dolayısıyla dünya ticaretinin çok üzerinde para 

hareketlerine neden olmuĢtur. Bu süreçte gerçekleĢen sermaye akımları daha çok 

geliĢmekte olan ülkelere yöneliktir. Bu dönemde, önemli ölçüde artıĢ gösteren sermaye 

akımlarının niteliği ve boyutu büyük ölçüde değiĢiklik göstermiĢtir. 1990‟lı yıllardan 

sonra gerçekleĢen sermaye hareketleri, spekülatif nitelikli sıcak para Ģeklinde 

geliĢmekte olan ülke ekonomilerine giriĢ yapmaya baĢlamıĢtır
289

. 

1980‟lerden sonra küreselleĢmenin hızlanması ile birlikte ülkeler arasındaki 

ekonomik, siyasi ve sosyal entegrasyonun artması, sermaye hareketleri üzerindeki 

doğrudan ve dolaylı kontrollerin azaltılmasına etki etmiĢtir. Böylece, sermaye 

hareketlerinin, dünya ekonomisinin büyüme ve kalkınmasındaki önemi de artmıĢtır. 

1970‟lerden sonra geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler arasında baĢlayan bu sermaye 

alıĢveriĢi baĢlangıçta öncelikle ülkeden ülkeye resmi, sonrasında ise daha çok ticari 

krediler Ģeklindeydi. Ancak daha sonra 1980‟ler ve özellikle de 1990‟lardan sonra 

geliĢmiĢ ülkelerden az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelere gelen sermaye giriĢi 

Doğrudan Yabancı Yatırımlarının yanı sıra portföy yatırımlarına dönüĢmüĢtür
290

. 

KüreselleĢmenin geliĢim sürecini hızlandıran temel dinamik, uluslararası mal ve 

sermaye hareketlerinin serbestleĢtirilmesini öngören yaklaĢımları getirmektedir. 

Bunlar, gerek uluslararası ticaretin, gerekse sermaye hareketleri üzerindeki 

kısıtlamaların ve denetimlerin tedrici olarak azaltılmasına yönelik uygulamalardır
291

. 

KüreselleĢme olgusu, ulusal ekonomilerin dünya piyasalarıyla eklemlenmesi ve bütün 

iktisadi karar süreçlerinin giderek dünya kapitalizminin sermaye birikimine yönelik 
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dinamikleriyle belirlenen ve yaĢanan bu evre
292

, günümüz dünya ekonomisini 

kapsamaktadır. 

Sermayenin ülkelerarası dolaĢımı, bu ülkelerin mali olarak dıĢa açılması, 

sermayenin içeri ve dıĢarı akıĢının serbestleĢmesini ve para biriminin kolaylıkla 

değiĢtirilebilmesini içermektedir
293

. KüreselleĢme ile dıĢa açılan ülkelerin serbestleĢme 

uygulamaları sonucu sermayenin ülkeler arasındaki dolaĢımı ivme kazanmıĢtır. Bu 

durum ise finansal yapının iĢlevsel ve araçsal olarak çeĢitlenmesini ve beraberinde ise 

finansal dönüĢümünü gerçekleĢtirdiğini göstermektedir. 

Uluslararası mali müdahale mekanizmaları, sermaye hareketlerinin 

serbestleĢmesi sonrasında ortaya çıkmaktadır
294

. Uluslararası finansal piyasalar 

arasındaki etkileĢim ve bağların bilgi ve iletiĢim teknolojisindeki geliĢmeler sonucunda 

güçlenmesi ve piyasaların yeni finansal araçlarla derinleĢmesi finansal 

serbestleĢtirmeyi hızlandırmıĢtır. 1980‟li yıllarda yoğun olarak yaĢanmaya baĢlayan 

finansal serbestleĢme sonucunda, uluslararası sermaye, ülkeler arasındaki getiri 

farklılıkları çerçevesinde hareket etmeye baĢlamıĢtır
295

. Dünyada uluslararası sermaye 

hareketleri üzerindeki kontrollerin kaldırılması ve serbestleĢmenin gerçekleĢmesi 

sonucu tüm ülkelerde ekonomik, mali, siyasi ve sosyal değiĢimler söz konusu 

olmaktadır.  

KüreselleĢme, uluslararası alanda birçok değiĢimi beraberinde getirmektedir. 

Ekonomik açıdan bakıldığında iĢgücü ve sermaye hareketliliği bu değiĢimin baĢında 

gelmektedir ve devletler arasında yetki çakıĢmasını gündeme getirmektedir. Devlet, 
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vergilendirme yetkisini ülke sınırları içerisinde kullanmaktadır. Ancak uluslararası 

iliĢkiler ile birlikte vergilendirme yetkisi de çakıĢmaktadır
296

. 

1980 sonrası oluĢan büyük Pazar denilen ticaret alanlarının geniĢlemesi dünya 

ekonomisinde uluslararası faktör hareketliliğini beraberinde getirmiĢtir. Faktör 

hareketliliği, ülkeler arasında vergi rekabetini baĢlatan etken olmuĢtur. Ancak 

uluslararası faktör hareketliliğinin derecesi üretim faktörleri türlerine göre 

değiĢmektedir. Üretim faktörleri içinde en baĢat sermaye ve emektir. Dolayısıyla bu 

üretim faktörlerinin hareketliliği tüm ülkeler için oldukça önemlidir
297

. 

A- Sermayenin Mobilitesinin Artması 

KüreselleĢme süreci ile birlikte günümüzde dünya genelinde mal ve hizmetlerin 

yanı sıra iĢgücü ve sermaye de uluslararası düzeyde hareketli hale gelmiĢtir. Bu 

durumdan dolayı, bir ülkede uygulanan vergi politikası önem kazanmıĢtır. Nitekim 

vergi sağlayan faktörler düĢük vergi uygulayan ülkelere kaymaktadır. Doğrudan 

yatırımlar ve portföy yatırımları Ģeklinde gerçekleĢen yabancı sermaye yatırımları, 

yatırım kararlarını pazara eriĢim kolaylığı, yatırım ve iĢletim masrafları yanı sıra vergi 

maliyetlerini de göz önünde tutarak vermektedir. Devletler vergilemeyi ekonomi 

politikalarının bir aracı olarak kullanmaktadırlar. Yabancı sermayeyi çekmek isteyen 

ülkelerin düĢük vergi oranları uygulayarak ülkelerinin yabancı sermaye için daha cazip 

hale getirilmesi vergi rekabeti kavramını doğurmuĢtur. Vergi oranlarının diğer 

ülkelerden daha düĢük oranda tutulması, vergi erteleme, vergi muafiyeti ve istisnaları, 

indirim gibi teĢvik edici sistemler vergi rekabetinde kullanılmaktadır
298

. 

KüreselleĢme süreci ile birlikte vergi politikaları alanında önemli bir dönüĢüm 

yaĢandığını ve vergilemenin klasik iĢlevlerinin yanı sıra yeni iĢlevlerinin de geliĢtiğini 

ortaya koymaktadır. KüreselleĢmenin vergi sistemlerini etkilemeye baĢlaması, doğal 

olarak ülkelerin vergilemeye iliĢkin politikalarını gözden geçirmelerine yol açmıĢtır. 

KüreselleĢme, ülkeleri, bir yandan vergi oranlarını indirmek suretiyle vergi tabanlarını 

                                                 
296

 Daniel Deak, “Right to Right Tax Laws”, Intertax,  Seri:28, Sayı:3, 2000, s.112. 
297

 Giray (2005), a.g.m., s.104. 
298

 Ferhan Berkay ve Ramazan Armağan, “Vergilemenin Uluslararası Boyutlarından Çifte Vergilendirme 

Sorunsalının Türk Vergi Sistemine Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:3, 

Sayı:5, 2011, s.98. 



 132 

geniĢleterek vergilendirme kaynaklı olası olumsuzlukları ortadan kaldırmaya zorlarken, 

diğer taraftan sermaye hareketlerindeki serbestleĢmeden mümkün olduğu kadar çok 

yararlanabilme amacıyla daha uygun ortamlar yaratma yöneltmiĢtir. Gerçekten de 

sermaye hareketlerinin önündeki engellerin ortadan kalkması ve teknolojideki 

geliĢmeler, vergiyi uluslararası ticaret ve yatırım kararlarında önemli bir faktör haline 

getirmektedir
299

. 

1980‟li yılların baĢında yükselen neo-liberalizm akımının önemli bir etkisi de 

sermaye dolaĢımının serbestleĢmesi olmuĢtur. Önce, geliĢmiĢ kapitalist ülkeler 

sermayenin küresel dolaĢımına izin vermiĢlerdir. 1980‟lerin sonlarına doğru 

GOÜ‟lerde sermayenin dolaĢımına engel olan mevzuatlarını değiĢtirerek, sermaye giriĢ 

ve çıkıĢlarını büyük ölçüde serbestleĢtirmiĢlerdir. Dünya ölçeğinde sermaye 

dolaĢımında serbestliğin artması, portföy yatırımlarında da etkisini göstermiĢtir. 1990‟lı 

yıllarda “Yükselen Piyasalar” olarak adlandırılan GOÜ piyasaları içindeki tasarruf 

yetersizliği nedeni ile dıĢ tasarruflar, bir baĢka deyiĢle finansal sermaye giriĢleri için 

uygun ortamlar hazırladılar. Genellikle, yeterli büyümeyi sağlayarak kalkınma 

gereksinimi olan GOÜ‟ler kamu finansman açıkları ile karĢı karĢıyadır. GOÜ‟lerde 

vergilerin yetersizliği ve tahsil sorunları nedeni ile kamu harcamalarının finansmanı 

için en uygun gelir kaynağı olarak kamu borçlanmasını görmüĢlerdir. Finansal sermaye 

giriĢlerinin serbestliği borçlanmada kolaylık sağlamıĢtır
300

. 

Türkiye 1980 Ġstikrar programı ile 1980-1989 aralığında ödemeler dengesini 

bütünüyle serbestleĢtirdi. Özellikle serbestleĢme sonrasından baĢlayarak incelenen 

sermaye hareketleri hesabı ise Türkiye‟de ve tüm dünyada yarattığı sonuçlar açısından  

da büyük önem taĢımaktadır. Ödemeler bilançosunun dengesi; cari iĢlemler hesabı, 

sermaye hareketleri hesabı, resmi rezervler hesabı ve istatistiki farklardan 

oluĢmaktadır
301

. 
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KüreselleĢme ve artan sermaye hareketliliği, ülkeler için sermaye ve mali 

piyasaları geliĢtirmek, vergi sistemlerini modernleĢtirmek ve sermaye akıĢındaki vergi 

engellerini düĢürmek için bir teĢvik unsuru olarak kabul edilmektedir
302

. 

Finansal sermaye akımlarının etkilerine iliĢkin vergi uygulamaları, beraberinde 

vergi rekabeti olgusunu da taĢımaktadır. Finansal sermaye akımlarının giriĢ ve çıkıĢına 

vergi uygulamayan veya diğer ülkelere göre daha az vergi uygulayacak olanlar küresel 

sermayeden daha fazla yararlanacaklardır. Küresel sermaye verginin olmadığı veya 

diğerlerine göre daha az olduğu bölge ve ülkeleri seçmektedir. Buna karĢın sıcak 

paranın ülkelerine getirdiği bozucu etkiler ise finansal sermayenin maliyetini 

oluĢturmaktadır. Ülkeler finansal sermayenin giriĢinden sağladıkları faydanın, 

maliyetinden yüksek olduğuna karar verirlerse, finansal sermaye akımları üzerindeki 

vergiler azalacak, tersi durumda ise vergiler artacaktır. Bu durum bir vergi rekabeti 

ortamı oluĢturur. Finansal sermayenin sağladığı fayda maliyetinden yüksek ise yararlı 

vergi rekabeti, düĢük ise vergi rekabetinin ülkeye zarar verdiği durumu yaratacaktır
303

. 

AkıĢkan sermayenin vergilendirilmesi üzerindeki aĢırı yük veya etkinlik 

maliyeti üç nedenle ortaya çıkmaktadır. Birincisi, vergilemeye dayalı sermaye çıkıĢları 

yerel faktörlerin verimliliğinin düĢmesine neden olmaktadır. Ġkincisi, sermaye gelirinin 

vergilendirilmesi daha çok emek yoğun mal üretimini arttırmaktadır. Bu etki vergiye 

dayalı ücretlerdeki azalmaya bağlı olarak sermaye gelirinin vergilendirilmesi ile daha 

az iĢgücü kullanan mallar için iĢgücü gelirine kayarak, iĢgücü yoğun üretimde bulunan 

sektörde iĢgücünün etkin olmayan dağılımına neden olmaktadır. Üçüncüsü, vergi 

rekabeti literatüründe vurgulandığı gibi, akıĢkan sermayenin vergilendirilmesinin 

olumsuz etkilerine iliĢkin kamu hizmetinin olması gereken düzeyin altında sunulmakta 

olmasıdır
304

. 
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B- Emeğin Mobilitesinin Artması 

Dünya genelinde özellikle 1980‟li yıllardan sonra hız kazanan yapısal ve 

ekonomik dönüĢüm süreci gerçekleĢmektedir. KüreselleĢme ile birlikte iĢgücü profili 

özellikle teknolojik geliĢmelerin bir sonucu olarak farklılaĢmaya baĢlamıĢtır. Çünkü 

küreselleĢme süreci tüm dünyada üretim ve tüketim anlayıĢını etkilemekte ve 

değiĢtirmektedir. Dolayısıyla küreselleĢme ile beraber teknolojik ilerleme ve bilgi 

toplumuna geçiĢ üretim biçimlerini ve istihdamı doğrudan etkilemektedir
305

. 

Sermaye dıĢında uluslararası vergi rekabetini etkileyen diğer unsur da emektir. 

Emeğin ülkeler arasındaki mobilitesinin görece sınırlı olmasının temel nedenleri; 

ülkeler arasındaki sosyal, kültürel ve politik farklılıklar yer almaktadır. O nedenle 

görece hareketsiz emek faktörü bir yandan doğrudan gelir vergisi ve sosyal güvenlik 

katkı paylarındaki artıĢ diğer yandan da tüketim vergileri ile artan bir vergi yükü 

baskısı altında kalmaktadır
306

. Türkiye de dahil olmak üzere nitelikli emeğin geliĢmiĢ 

olan ülkelere göçü ve bu nedenle nitelikli beĢeri kaynağın yaratacağı verimlilikten 

yoksun kalması söz konusudur. Ancak Türkiye gibi nüfus ve iç Pazar bakımından 

büyük olan GOÜ‟ler için önemli bir risk de sermayenin global anlamda serbestçe 

dolaĢabilmesi olanağı varken emeğin dolaĢımının ülke sınırları dıĢına çıkmada 

zorlanmasıdır. Bu iki temel unsur, sermaye ve emek, arasında faktör fiyatlarının emek 

aleyhine sonuçlanma olasılığının artmasıdır
307

.  

Ulusal iĢgücü piyasaları, küreselleĢme ile ortaya çıkan süreçten etkilenmektedir. 

Uluslararası sermaye hareketlendikçe, sermaye, emek kullanımı açısından küresel 

olanaklara ulaĢmakta ve en verimli emeği seçme Ģansını yakalamaktadır. Sermaye 

minimum maliyetle iĢgücü istihdamı sağlayabileceği alanlara hareket etmektedir. 

KüreselleĢme sürecinde üretimi minimum maliyetle gerçekleĢtirebilmek için uluslararası iĢ 

bölümüne gidilerek, üretim sürecindeki farklı iĢler, farklı ülkelerdeki iĢgücü piyasalarına 

dağıtılmaktadır. Böylece yüksek nitelikli iĢgücü gerektirmeyen üretim aĢamasında 

iĢletmeler üretimi, az geliĢmiĢ ve düĢük ücretli ülkelere aktarmaktadırlar. Bu da geliĢmekte 
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olan ülkelerde emek-yoğun ve yüksek nitelik gerektirmeyen istihdam ve üretimde artıĢ 

demektir. Diğer yandan küreselleĢme sürecinde nitelikli iĢgücünün mobilitesi artmıĢtır. 

Ġlerleyen teknoloji, uluslararası serbestleĢme ve artan rekabet, bilgiye sahip emeğin 

önemini arttırmıĢ ve daha az nitelik gerektiren üretim ve istihdam azalmaya baĢlamıĢtır308. 

Tablo 28‟da istidamın nüfusa oranında bu azalmayı bazı ülkelerde görmek mümkündür. 

Tablo 26: Ġstihdamın Nüfusa Oranı 2003-2010 (Yüzdesel) 

 

 

Kaynak:http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-rate_20752342-table4, 2011. 

GeliĢmekte olan ülkeler (GOÜ) dünya ölçeğinde emek dolaĢımı bakımından 

genellikle olumsuz etkilenmektedir. Bunlardan biri GOÜ‟lerdeki nitelikli emeğin 

                                                 
308

 YahĢi, a.g.t., s.29-30. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Avustralya 70 70.3 71.5 72.2 72.9 73.2 72.0 72.4 

Avusturya 68.9 67.8 68.6 70.2 71.4 72.1 71.6 71.7 

Belçika 59.6 60.3 61.1 61.0 62.0 62.4 61.6 62.0 

Kanada 72.2 72.5 72.4 72.8 73.5 73.6 71.5 71.5 

ġili 53.5 53.6 54.4 55.5 56.3 57.3 56.1 59.3 

Çek Cumhuriyeti 64.9 64.2 64.8 65.3 66.1 66.6 65.4 65.0 

Danimarka 75.1 75.7 75.9 77.4 77.1 77.9 75.7 73.4 

Estonya 62.8 62.9 64.2 67.9 69.2 69.7 63.5 61.0 

Finlandiya 67.9 67.8 68.5 69.6 70.5 71.3 68.4 68.3 

Fransa 64.0 63.7 63.7 63.7 64.3 64.9 64.1 64.0 

Almanya 64.6 65.0 65.5 67.2 69.0 70.2 70.4 71.2 

Yunanistan 58.7 59.4 60.1 61.0 61.4 61.9 61.2 59.6 

Macaristan 57.0 56.8 56.9 57.3 57.3 56.7 55.4 55.4 

Ġzlanda 84.1 82.8 84.4 85.3 85.7 84.2 78.9 78.9 

Ġrlanda 65.2 65.9 67.5 68.5 69.2 68.1 62.5 60.4 

Ġsrail 55.0 55.7 56.7 57.6 58.9 59.8 59.2 60.2 

Ġtalya 56.2 57.4 57.5 58.4 58.7 58.7 57.5 56.9 

Japonya 68.4 68.7 69.3 70.0 70.7 70.7 70.0 70.1 

Kore 63.0 63.6 63.7 63.8 63.9 63.8 62.9 63.3 

Luksemburg 62.2 62.5 63.6 63.6 64.2 63.4 65.2 65.2 

Meksika 58.8 59.9 59.6 61.0 61.1 61.3 59.4 60.4 

Hollanda 71.6 71.1 71.5 72.5 74.4 75.9 75.6 74.7 

Yeni Zelanda 72.2 73.2 74.3 74.9 75.2 74.7 72.9 72.3 

Norveç 75.8 75.6 75.2 75.5 76.9 78.1 76.5 75.4 

Polonya 51.4 51.9 53.0 54.5 57.0 59.2 59.3 59.3 

Portekiz 68.0 67.8 67.5 67.9 67.8 68.2 66.3 65.6 

Slovak Cumh. 57.7 57.0 57.7 59.4 60.7 62.3 60.2 58.8 

Slovenya 62.6 65.3 66.0 66.6 67.8 68.6 67.5 66.2 

Ġspanya 60.7 62.0 64.3 65.7 66.6 65.3 60.6 59.4 

Ġsveç 74.4 73.7 74.0 74.6 75.7 75.8 72.3 72.7 

Ġsviçre 77.9 77.4 77.2 77.9 78.6 79.5 79.0 78.6 

Türkiye 45.5 44.1 44.4 44.6 44.6 44.9 44.3 46.3 

BirleĢik Krallık 72.6 72.7 72.6 72.5 72.3 72.7 70.6 70.3 

ABD 71.2 71.2 71.5 72.0 71.8 70.9 67.6 66.7 

OECD-Toplam 64.7 65.0 65.3 66.0 66.5 66.5 64.7 64.6 

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-rate_20752342-table4
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geliĢmiĢ ülkelere olan tek yönlü göçüdür. Bu durum beyin göçü olarak da 

adlandırılmaktadır. GOÜ‟lerin büyüme ve refahlarını arttırmaları için beĢeri kaynağın 

nitelikli olan kısmının ekonomik nedenler ile geliĢmiĢ ülkelere göçü, GOÜ‟lerde üretim 

ve refah artıĢını olumsuz yönde etkilemektedir
309

. 

KüreselleĢme ve teknolojik ilerleme ile değiĢen iĢ ve iĢgücü profilinin 

özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
310

 

▪ Vasıflı iĢgücünün önemi artarken, vasıfsız ve enformasyon teknolojisine uyum 

sağlayamayan iĢ ve iĢgücünün önemi azalmaktadır. 

▪ Yüksek beceri isteyen yönetsel ve teknik iĢlerde artıĢ olmaktadır. 

▪ Kalite, bilgi ve beceriye sahip iĢgücünün önemi artarken fiziksel sermaye 

ikinci planda kalmaktadır. 

▪ Giderek artan sermaye hareketliliği, yabancı yatırımlar ve firma birleĢmeleri 

ile birlikte ulus ötesi Ģirketler önem kazanmakta ve lisan bilen iĢgücü tercih 

edilmektedir. 

▪ Fiziksel sermaye ile beĢeri sermayenin uyumu önem kazanmaktadır. 

▪ Vasıflarını ortaya çıkarabilen ve yeterli teknik donanıma sahip iĢgücü önem 

kazanmaktadır. 

▪ ĠĢgücünün bilgi ve teknolojiye hakimiyeti yeterli olmamakta, teknolojiyi 

absorbe edebilecek beceri düzeyine sahip olması gerekli olmaktadır. 

▪ Kolektif çalıĢma yapabilme beceri ve yeteneğine sahip iĢgücünün önemi 

artmaktadır. 

▪ ĠĢverenin verdiği talimatlara uygun hareket eden ve bilek gücüne dayalı 

çalıĢan insan gücünden ziyade; yaratıcı, iĢ geliĢtirme üzerine yeni fikirler ileri 
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sürebilen, öneriler sunabilen, daima öğrenme ve araĢtırma güdüsüne sahip, 

yaratıcı ve esnek fikirli insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. 

▪ Pazarlamanın önemi giderek artmakta ve satıĢ becerisi yüksek iĢgücü ön plana 

çıkmaktadır. 

Yüksek ve düĢük nitelikteki iĢgücünün istihdamı açısından bakıldığında 

uluslararası rekabete açık ve kapalı sektörler farklı sonuçlar ortaya koyabilecektir. 

Yüksek nitelikli iĢgücüne, rekabete açık sektörlerde istihdam olanakları daha fazla 

sunulurken, yüksek nitelikli iĢgücü rekabete kapalı sektörlerde iĢsizlikle karĢı karĢıya 

kalacaktır. DüĢük nitelikli iĢgücü için ise istihdam fırsatları rekabete kapalı 

sektörlerdir
311

. 

Tablo 27: Ġstihdam Göstergeleri (2000-2010) 

Yıllar 15 ve Daha 

Yukarı YaĢtaki 

Nüfus 

ĠĢgücü ĠĢgücüne Katılma 

Oranı 

Ġstihdam ĠĢsiz ĠĢsizlik 

Oranı 

2000 43.900 21.093 48,0 19.608 1.485 7,0 

2001 44.800 21.471 47,9 19.557 1.914 8,9 

2002 45.639 21.746 47,6 19.402 2.344 10,8 

2003 46.466 21.583 46,4 19.214 2.369 11,0 

2004 47.544 22.016 46,3 19.632 2.385 10,8 

2005 48.359 22.455 46,4 20.067 2.388 10,6 

2006 49.174 22.751 46,3 20.423 2.328 10,2 

2007 49.994 23.114 46,2 20.738 2.376 10,3 

2008 50.772 23.805 46,9 21.194 2.611 11,0 

2009 51.686 24.748 47,9 21.277 3.471 14,0 

2010 52.541 25.641 48,8 22.594 3.046 11,9 

Kaynak: DPT, Sosyal ve Ekonomik Göstergeler, 2012. 

KüreselleĢme sürecinde nitelikli iĢgücünün hareket kabiliyetinin artması sadece 

geliĢmiĢ ülkelere yönelik bir hareket değildir; günümüzde yeni sanayileĢmekte olan 

ülkeler de iki yönlü nitelikli iĢgücü hareketine maruz kalmaktadır. Ġki yönlü nitelikli 

iĢgücü hareketi, geliĢmekte olan ülkeleri sermaye akımları açısından daha cazip hale 

getirmektedir. Hızlı iktisadi büyüme hem yabancılar hem de kendi vatandaĢları için 
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ülkelerin daha çekici bir hale gelmesine yol açmaktadır. Ayrıca, tarım ve sanayi 

üretimine dayalı bir iktisadi yapıdan hizmetler sektörünün ağırlıkta olduğu bir yapıya 

dönüĢ, ekonomilerde uluslararası hizmet ticaretinde rekabet gücünü arttırma ve 

korumak için nitelikli iĢgücü mobilitesinin önemini gittikçe arttıran bir faktör haline 

gelmektedir
312

.  

Ülkeler arasında yabancı sermayeyi ve nitelikli iĢgücünü çekmek için vergi 

rekabeti uygulamaları baĢlamıĢ ve çokuluslu Ģirketler, transfer fiyatlama 

uygulamalarına baĢvurarak, karlarını vergi oranlarının düĢük olduğu ve çeĢitli vergisel 

teĢviklerin uygulandığı ülkelere aktarma eğiliminde olmuĢlardır
313

. Mevcut vergi 

politikaları, tespit edilmiĢ sınırlar ve vergileme alanları için düzenlenmiĢtir. Ancak 

küreselleĢmeyle bu durum değiĢmiĢtir. Sermaye ve emeğin mobiliteleri ve 

elastikiyetlerinin farklılaĢması güç iliĢkilerini yeniden düzenlemekte ve üçüncü dünya 

ekonomilerini büyük bir rekabet ile karĢı karĢıya bırakmaktadır
314

. 

III- KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE VERGĠ POLĠTĠKALARINDA 

SORUNLAR ve AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠ 

Vergileme alanında tüm dünyada yaĢanan küresel eğilimler bir çok geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkede olduğu gibi doğal olarak Türk vergi politikalarını da olumlu ve 

olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bahsedilen konular ise, uluslararası çifte 

vergilendirme, vergi cennetleri, uluslararası transfer fiyatlaması, kıyı bankacılığı, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları, elektronik ticaret, ekolojik vergileme, vergi 

teĢvikleri ve serbest bölgelerin küreselleĢme sonrası olumlu ve olumsuz yanları vergi 

politikalarını büyük ölçüde etkilemektedir. 
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A-Vergi Politikalarında YaĢanan Sorunlar 

KüreselleĢme sürecinde vergi politikalarında sorun oluĢturan baĢlıca konular 

ise; vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesi sorunu, uluslararası çifte vergilendirme ve 

elektronik ticarettir. 

1- Vergi Rekabetinin Etkilerinin Ölçülmesi Sorunu  

Yapılan çalıĢmalarda vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesinin oldukça zor 

olduğu saptanmıĢtır. Bunun dört temel nedeni vardır. Bu görüĢe göre vergi rekabetinin 

hem teorik hem de ampirik olarak farklı durumlarda farklı sonuçlar doğurması 

muhtemeldir
315

. Söz konusu dört neden Ģöyle sıralanabilir; 

▪ Ülkelerin Vergi Sistemlerinin Karışık Olması: Ekonomilerin ve ticaret 

alanlarının geliĢmesi vergi sistemlerini daha da karmaĢık hale getirmektedir. 

Ekonomi ve ticaretteki geliĢmelere paralel olarak vergi mevzuatları da 

geliĢmekte ve anlaĢılması güçleĢebilmektedir. Verginin kanuniliği ilkesi de 

çeĢitli yollarla hükümetler tarafından dikkate alınmamaktadır. Aynı zamanda 

Ģeffaflıktan yoksun olan vergi sistemleri kendi aralarında bir kıyaslama 

yapılmasını ve karĢılaĢtırılmasını zorlaĢtırmaktadır. 

▪ Vergi Oranlarının Dışında Kamu Harcamaları Gibi Yatırım Yeri Seçiminde 

Etkili Olan Birçok Faktör Söz Konusudur: Yatırım yeri seçiminde etkili 

olan unsurlardan biri hiç kuĢkusuz vergilerdir. Ancak tek baĢına vergi oranları 

veya vergi sistemleri yatırımların yönünü belirlemez. Kamu harcamalarının 

niteliği, pazarın durumu, altyapı durumu, demografik yapı gibi pek çok 

nedenle birlikte değerlendirilmektedir. Dolayısıyla diğer etkenlerin sabit 

varsayılarak salt vergi sistemlerinden hareketle bir vergi rekabetinin 

varlığından söz edilemez. 

▪ Verginin Karşılığı Olan Kamu Harcamalarından Elde Edilen Faydanın 

Tespit Edilmesi Oldukça Zordur: Vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesini 

zorlaĢtıran bir üçüncü neden ise sermayenin kamu harcamalarından sağladığı 

                                                 
315

 Kılıçarslan, a.g.m., s.48. 



 140 

yararlar konusundaki bilgi eksikliğinin varlığıdır. Bir ülkede düĢük vergi 

oranları uygulanan sermayenin, kamu harcamalarından düĢük fayda 

sağlayabileceği gibi çok büyük faydalar da sağlayabilir. Sermaye için olduğu 

kadar diğer üretim faktörleri için de sağlanan faydaları tespit etmek oldukça 

güçtür. Bu nedenle vergi rekabeti durumunda kamu hizmetlerinin eksik 

sunulması söz konusu olabilir. Kamu hizmetlerinin eksik sunumunu önlemeye 

dönük çözüm ise fayda vergilerinin yürürlükte olmasıdır. 

▪ Vergi Politikalarının Yanı sıra Yürürlükte Olan Diğer Devlet Politikaları da 

Vergi Rekabetinin Etkisinin Ölçülmesini Zorlaştırmaktadır: Vergi 

rekabetinin etkilerinin ölçülmesinin zor olmasının bir nedeni ise, aynı etkiye 

sahip birden çok hükümet politikasının eĢ zamanlı yürürlükte olmasıdır. 

Örneğin, bir ülke düĢük kurumlar vergisi uygulamasının yanı sıra vergi tatili 

gibi baĢka politikalarla da yatırımları teĢvik edebilir. Uygulanacak olan diğer 

politikaların etkisini vergi oranlarının düĢüklüğünden ayırt etmek neredeyse 

imkansız olacaktır. 

2- Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunu 

Çifte vergilendirme, aynı kiĢiye, aynı vergi konusu ile bağlantılı olarak, aynı 

vergilendirme döneminde, “aynı vergiyi doğuran olayla” iliĢkili olarak, birden fazla 

kere vergi salınmasıdır
316

. Uluslararası çifte vergilendirme ise vergileme hakkına iki 

veya daha fazla devletin aynı mükellefi, aynı vergi konusunda ve belirli bir dönem 

içinde esasta aynı vergiler ile vergilendirmelerinden doğmaktadır
317

. 

Çifte vergilendirmenin hukuki ve ekonomik anlamda iki boyutu bulunmaktadır. 

Hukuki anlamda çifte vergilendirme, aynı kiĢi ve aynı vergi konusu üzerinden, aynı 

dönemde birden fazla devlet tarafından vergi alınmasını ifade etmektedir. Ekonomik 
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anlamda çifte vergilendirme ise, birden fazla kiĢinin aynı vergi konusu üzerinden, ayrı 

bir biçimde vergilendirilmesini ifade eder
318

. 

GloballeĢme sürecinde, çok uluslu Ģirketler ulusal sınır engellerini aĢarak 

sadece malların değil, aynı zamanda faktör piyasalarının da mobilitesini arttırmıĢ 

durumdadırlar. Mal ve faktör piyasalarındaki söz konusu sınır ötesi hareketler 

vergilendirme için en kritik unsurlardan biri olan mali sınırların belirlenmesi 

gerekliliğini zorlaĢtırmaktadır
319

. 

Hukuksal Çifte Vergilendirmede, vergi yükümlüsünün aynılığı aranırken, 

Ekonomik Çifte Vergilendirmede, aynı vergi konusunun, farklı vergi yükümlülerinin 

elinde vergilendirilmesi söz konusudur. OECD ve UN gibi uluslararası kuruluĢlar 

tarafından, uluslararası çifte vergilendirme konusunda çok geniĢ çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

OECD‟nin uluslararası çifte vergilendirme tanımı, UN tarafından da genel kabul 

görmüĢ bir tanımdır. Buna göre, uluslararası çifte vergilendirme, iki veya daha fazla 

devletin, aynı vergi yükümlüsünü, aynı vergi konusu ile bağlantılı olarak ve aynı 

vergilendirme dönemi içinde benzer vergilerle vergilendirilmesidir
320

. 
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 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Kitabevi, 15. Basım, Ankara, 2007, s.166. 
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  Berkay ve Armağan, a.g.m., s.89. 
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 Billur Yatlı Soydan, Uluslararası Vergi AnlaĢmaları, Beta Yayınevi, Ġstanbul, 1995, s.4. 
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Tablo 28: Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢmaları
321

 

                                                 
321

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/GENTEB_2_ANLASMALIST.htm, 

(EriĢim: 12.6.12) 

 Taraf Devlet AnlaĢmanın Ġmza 

Edildiği Tarih 

Vergiler Açısından  

Uygulanmaya 

BaĢlandığı Tarih 

1 Avusturya 03.11.1970 01.01.1974 

 Avusturya (Revize) 28.03.2008 01.01.2010 

2 Norveç 16.12.1971 01.01.1971 

 Norveç (Revize) 15.01.2010 01.01.2012 

3 Güney Kore 24.12.1983 01.01.1987 

4 Ürdün 06.06.1985 01.01.1987 

5 Tunus 02.10.1986 01.01.1988 

6 Romanya 01.07.1986 01.01.1989 

7 Hollanda 27.03.1986 01.01.1989 

8 Pakistan 14.11.1985 01.01.1989 

9 Ġngiltere 19.02.1986 01.01.1989 

10 Finlandiya 19.05.1986 01.01.1989 

11 K.K.T.C. 22.12.1987 01.01.1989 

12 Fransa 18.02.1987 01.01.1990 

13 Almanya 16.04.1985 01.01.1990 

14 Ġsveç 21.01.1988 01.01.1991 

15 Belçika 02.06.1987 01.01.1992 

16 Danimarka 30.05.1991 01.01.1991 

17 Ġtalya 27.07.1990 01.01.1994 

18 Japonya 08.03.1993 01.01.1995 

19 B.A.E. 29.01.1993 01.01.1995 

20 Macaristan 10.03.1993 01.01.1993 

21 Kazakistan 15.08.1995 01.01.1997 

22 Makedonya 16.06.1995 01.01.1997 

23 Arnavutluk 04.04.1994 01.01.1997 

24 Cezayir 02.08.1994 01.01.1997 

25 Moğolistan 12.09.1995 01.01.1997 

26 Hindistan 31.01.1995 01.01.1994 

27 Malezya 27.09.1994 01.01.1997 

28 Mısır 25.12.1993 01.01.1997 

29 Çin Halk Cumh. 23.05.1995 01.01.1998 

30 Polonya 03.11.1993 01.01.1998 

31 Türkmenistan 17.08.1995 01.01.1998 

32 Azerbaycan 09.02.1994 01.01.1998 

33 Bulgaristan 07.07.1994 01.01.1998 

34 Özbekistan 08.05.1996 01.01.1997 

35 A.B.D. 28.03.1996 01.01.1998 

36 Beyaz Rusya 24.07.1996 01.01.1999 

37 Ukrayna 27.11.1996 01.01.1999 

38 Ġsrail 14.03.1996 01.01.1999 

39 Slovakya 02.04.1997 01.01.2000 

40 Kuveyt 06.10.1997 01.01.1997 

41 Rusya 15.12.1997 01.01.2000 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/GENTEB_2_ANLASMALIST.htm
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Türkiye‟nin çifte vergilendirmeyi önleme konusunda çalıĢmalarının ve 

anlaĢmalarının yoğunlaĢtığı dönem 1980‟li yıllara rastlamaktadır. Söz konusu 

gecikmenin nedeni OECD AnlaĢma Modeli‟nin geliĢmiĢ ülkeler arasındaki iliĢkilere 

göre düzenlenmiĢ olması ve Türk Vergi Sistemi‟nin mevcut halinin çifte 

vergilendirmeyi önleme hükümlerini içerisinde barındırıyor olmasıdır. Böyle bir sistem 

ise baĢta AB olmak üzere dünya ile bütünleĢme çabaları içerisinde olan Türkiye için 

42 Endonezya 25.02.1997 01.01.2001 

43 Litvanya 24.11.1998 01.01.2001 

44 Hırvatistan 22.09.1997 01.01.2001 

45 Moldova 25.06.1998 01.01.2001 

46 Singapur 09.07.1999 01.01.2002 

47 Kırgızistan 01.07.1999 01.01.2002 

48 Tacikistan 06.05.1996 01.01.2002 

49 Çek Cumhuriyeti 12.11.1999 01.01.2004 

50 Ġspanya 05.07.2002 01.01.2004 

51 BangladeĢ 31.10.1999 01.01.2004 

52 Letonya 03.06.1999 01.01.2004 

53 Slovenya 19.04.2001 01.01.2004 

54 Yunanistan 02.12.2003 01.01.2005 

55 Suriye 06.01.2004 01.01.2005 

56 Tayland 11.04.2002 01.01.2006 

57 Sudan 26.08.2001 01.01.2006 

58 Lüksemburg 09.06.2003 01.01.2006 

59 Estonya 25.08.2003 01.01.2006 

60 Ġran 17.06.2002 01.01.2006 

61 Fas 07.04.2004 01.01.2007 

62 Lübnan 12.05.2004 01.02.2007 

63 Güney Afrika Cum. 03.03.2005 01.02.2007 

64 Portekiz 11.05.2005 01.02.2007 

65 Sırbistan-Karadağ 12.10.2005 01.02.2008 

66 Etiyopya 02.03.2005 01.02.2008 

67 Bahreyn 14.11.2005 01.02.2008 

68 Katar 25.12.2001 01.02.2009 

69 Bosna-Hersek 16.02.2005 01.02.2009 

70 Suudi Arabistan 09.11.2007 01.02.2010 

71 Gürcistan 21.11.2007 01.02.2011 

72 Umman 31.05.2006 01.02.2011 

73 Yemen 26.10.2005 01.02.2011 

74 Ġrlanda 24.10.2008 01.01.2011 

75 Kanada 14.07.2009 01.02.2012 

76 Yeni Zelanda 22.04.2010 01.02.2012 
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yetersiz kalmıĢ ve 1983 yılından itibaren Türk AnlaĢma Modeli geliĢtirilerek ikili vergi 

anlaĢmalarının sayısı arttırılmıĢtır
322

. Tabloda bu anlaĢmalar görülmektedir. 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmalarında, Türkiye‟nin uyguladığı 

yöntemlerde de görüldüğü üzere, gerçek kiĢi ve kurumların mukimliğinin (yerleĢik) 

belirlenmesi sorunların engellenmesi açısından büyük önem taĢımaktadır
323

. 

3- Elektronik Ticaretin GeliĢiminin Ortaya Çıkardığı Sorunlar 

Yeni bir ticaret aracı olarak internetin sunduğu imkanlar e-ticaretin geliĢim 

hızını arttırırken, e-ticaret iĢlemlerinin ve elde edilen gelirlerin vergilendirilip 

vergilendirilmeyeceği konusu önem taĢımaktadır.  

E-ticaretin vergilendirilmesi konusunda karĢılaĢılan temel sorunları aĢağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür:
324

 

▪ Ülkeler arasında gelirin nasıl vergilendirileceği konusunda yaĢanan 

belirsizlikler, 

▪ Web sitesini barındıran sunucu bilgisayarların “web sunucu” ülkeler itibariyle 

vergilendirme konumunun farklılık arz etmesi, 

▪ Web sitesini konuk eden firmaların yabancı müĢterilerinin vergi sorumlusu 

sayılıp sayılmayacağı, 

▪ Veri iletiĢim altyapısının ulusal ve uluslararası rekabet konusundaki 

belirsizlik, 

▪ Elektronik ortamda elde edilen delillerin tanınması açısından yasalardaki 

değiĢikliklere gereksinim duyulması, 

                                                 
322

 Murat Çubukçu, Uluslararası Çifte Vergilendirme Sorunu, Ġstanbul Üniversitesi SBE, Mali Hukuk 

ABD, Yüksek Lisans Tezi, 2006, s.154-155. 
323

  Murat Tokmakkaya, “Türk Vergi AnlaĢmalarında Mukimliğin Tespitine ĠliĢkin Düzenlemeler”, 

Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 192, 1997, s.99-101. 
324

 Saraç, a.g.e., s.154. 
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▪ E-ticaret ortamının vergi denetimini güçleĢtirmesi olasılığı yüksek olduğundan 

yeni denetim yöntem ve tekniklerine gereksinim duyulmasıdır. 

Elektronik ticaretin geliĢmesi için alınacak önlemler esas itibariyle ulusal 

olmakla ve belirli alanlarda uygulamaya geçen ülke örnekleri bulunmakla birlikte, açık 

ağ sisteminin “küresel” olma niteliğinden dolayı, her Ģeyden önce temel ilke ve 

prensiplerde uluslararası uzlaĢma sağlanması gerekmektedir. Uluslararası ilke, norm ve 

standartlara uyumlu olmayan ulusal uygulamaların birçoğu, söz konusu ülke açısından 

elektronik ticaretten beklenen faydanın sağlanamaması sonucunu doğuracaktır
325

. 

E-ticaretin vergilendirmede sorun olarak karĢımıza çıkan vergilendirme yetkisi 

sorununu beraberinde getirmektedir. Elektronik ticaretin sorunları arasında, uluslararası 

bir yaklaĢımın belirlenmesi, çifte vergilemeyi önleme, e-ticaret vergi rejiminin sade, 

Ģeffaf, yeterli ve uygulanabilir olması, rekabet eĢitliği ilkesi, yeni vergiler 

getirilmemesi, etkinlik-verimlilik ve adalet ilkesi ve esneklik ilkesi çerçevesindedir. 

Bununla birlikte, global bir düzeyde olması, web sunucusunun uzaktan iĢletilmesi, 

kimliklerin ve iĢlemlerin gizliliği, dijital ürünler ve fiziksel varlığı bulunmaya Ģirketler 

elektronik ticaretin vergilendirilmesinde sorun olarak görülmektedir
326

. 

E-ticaret gerek üretim, gerekse tüketim kesimine cazip avantajlar sunmaktadır 

ve bu avantajlar e-ticaretin geliĢimini olumlu etkilemektedir. Avantajlardan fayda 

sağlayan kesimler e-ticaretin önünde engel teĢkil edecek düzenlemelerin yapılmaması, 

hatta varsa kaldırılması yönünde baskılar yaratmaktadır. WITSA tarafından yapılan bir 

çalıĢmaya göre, e-ticaretin geliĢimi önündeki en büyük engellerden birisi vergilerdir. 

Bu açıdan, e-ticaretin vergilendirilmemesinin geliĢimini teĢvik edeceği yönünde 

görüĢler mevcuttur
327

. 

E-ticaretin vergi dıĢı bırakılması halinde ise geleneksel ticaretle e-ticaret 

arasında rekabet eĢitsizliğine neden olacak, vergiden kaçınmak isteyen mükellefler için 
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 Veysel Bozkurt, Elektronik Ticaret, Alfa Yayınevi, Bursa, 2000, s.129. 
326

 Neslihan CoĢkun, “Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslararası Düzeyde Çözüm 

ArayıĢlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Sayı:14, Cilt:1, 2005, s.154. 
327

 Neslihan CoĢkun Karadağ, “Dünyada Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Türkiye Açısından 

Değerlendirilmesi”, Türk Vergi Sisteminin Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi, 23. Maliye 

Sempozyumu, Ankara, 2008, s. 377. 
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sanal ortamda vergi cennetleri yaratılacaktır. Ayrıca vergi avantajından yararlanmak 

isteyen mevcut mükelleflerin e-ticaret ortamına kaymalarıyla devletler vergi gelir kaybı 

yaĢayacaktır
328

. 

E-ticaretin vergilendirilmesi açısından ortaya çıkan sorunlardan e-ticaretin 

vergilendirilmesinde önerilen yöntemler temel dört görüĢ çerçevesinde toplanmıĢtır:
329

 

▪ Elektronik ortamın bir serbest ticaret bölgesi olarak değerlendirilmesi ve 

vergilendirilmesi, 

▪ E-ticaretin “bit vergisi” ile vergilendirilmesi, 

▪ E-ticaretin mevcut vergi mevzuatına göre vergilendirilmesi, 

▪ E-ticaretin mevcut vergi mevzuatı ve vergi anlaĢmalarında gerekli 

değiĢikliklerin yapılarak vergilendirilmesi. 

E-ticaretin vergilendirilmesinde, e-ticaretle geleneksel ticaret arasında vergi 

tarafsızlığını sağlamak gerekçesiyle mevcut ulusal ve uluslararası vergi mevzuatının 

esas alınması gerektiği yönünde görüĢ birliği sağlanmıĢtır
330

. 

Sermayenin uluslararası alanda serbest dolaĢımı, vergi matrahının ülkeden 

ülkeye farklılıklar göstermesine yatırım ve diğer iĢ kararlarının da bu matrah 

farklılıklarını göz önünde bulundurmasına yol açmıĢtır. Bu sebeple de ülkelerin vergi 

politikaları ile ticareti arasında yakın bir bağ kurulmaya baĢlanmıĢtır. Ülkeler vergi 

oranlarını düĢük tutarak dolaĢımdaki sermayeyi kendilerine çekmeye baĢlamıĢlar, bu 

ise ülkeler arasında serbest dolaĢan yerli ve yabancı sermayeyi çekmek amacıyla 

uygulanan vergi politikaları açısından ülkeler arasındaki rekabeti arttırmıĢtır
331

. 

KüreselleĢmeyle birlikte kullanımı daha yaygınlaĢan elektronik ticaret, mevcut 

vergi kuralları için önemli olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Elektronik ticaretin 

vergileme açısından neden olduğu sorunlar, elektronik faaliyetin gerçekleĢtiği yerin 
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329
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330
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tespit edilmesi konusu üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Elektronik ticaretin coğrafi sınırları 

tanımaması, vergilendirilmek istenen ekonomik faaliyetin nerede gerçekleĢtiği ve hangi 

ülkenin hükümranlık sınırlarında bulunduğunu belirlemek oldukça zordur
332

. 

Fiziksel uzaklık ve zaman kavramlarını ortadan kaldıran e-ticaret özellikle 

iĢletmelere ve tüketicilere sunduğu yeni imkanların yanında, devlet açısından önemli 

vergi kayıplarının kaynağı olarak vergileme açısından sorunların yaĢanmasına neden 

olmaktadır. Vergileme sorunları hem ulus devletler hem de e-ticaretin sınır tanımayan 

özelliği nedeniyle uluslararası alanda yoğun Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Ulus devletler 

açısından temel sorun, bu yeni ekonomik düzene (digital ekonomiye) uyum sağlayacak 

ve e-ticaret sonucu oluĢan gelir ve karları kapsayacak Ģekilde mevcut vergi 

sistemlerinin düzenlenmesi alanında yaĢanmaktadır. Ulus devletlerin bu düzenlemeleri 

genellikle coğrafi sınırlarına dayalı olarak gerçekleĢtirmeleri, fiziken herhangi bir yere 

(coğrafi sınırla sınırlı) bağlı olmaksızın iĢlemlerin yapıldığı e-ticaretin 

vergilendirilmesi açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, e-ticaretin 

vergilendirilmesinde asıl sorun uluslararası alanda ortaya çıkmaktadır
333

. 

E-ticaretin vergilendirilmesinde vergi otoritelerinin karĢı karĢıya bulunduğu 

önemli bir teorik sorun mevcuttur. Aslında bunu, daha çok bir tercih sorunu olarak 

görmek de mümkündür. Bu tercih, etkili vergileme nedeniyle e-ticaretin cazibesini 

yitirmesi ile etkili olmayan vergilendirmenin e-ticareti bir vergi cenneti haline 

getirmesi hususunda somutluk kazanmaktadır. Birinci durumda ticari faaliyetlerin 

serbestlik anlayıĢı kapsamında geliĢimi –dolayısıyla küreselleĢmenin seyri- açısından 

önemli riskler oluĢmaktadır. Ġkincisinde ise, oluĢacak gelir kayıplarına bağlı olarak 

kamusal hizmetlerin risk altına girmesi ve bu yolla oluĢacak sosyo-ekonomik sorunlara 

bağlı olarak sürecin aksama olasılığının ortaya çıkmasıdır
334

. 

Bugün birçok vergi cenneti, e-ticaret merkezi olarak hem iletiĢim alt yapısı, 

hem hukuk düzeni, hem de bankacılık düzeni açısından e-ticaret iĢletmelerine uygun 

ortam sağlamaktadır. Ayrıca bu yerlerde sunucular için tesis ve bina oluĢturulması, 
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donanıma yönelik bakım personelinin ihdası gibi olanakların da hazırlandığı 

bilinmektedir
335

. 

Elektronik ticarette, vergi cenneti olarak tanımlanan ülkelerde satıcının yerleĢik 

olması ya da yerleĢik gibi gösterilmesi durumunda ise vergi rekabeti ve elektronik 

ticaretin vergilendirilmesi konularıyla ilgili vergilendirme sorunları birleĢerek daha 

karmaĢık hale gelmektedir. Örneğin, iĢ yerine gerek duyulmaksızın internet üzerinden 

yapılan teslimlerde, internet sitesinin vergi cenneti bir ülkede bulunması durumunda, 

satıcı, elde ettiği gelir dolayısıyla vergi ödememe olanağına sahip olmaktadır
336

. 

E-ticaretin vergilendirilmesinde vergi tekniği açısından da çözülmesi gereken 

önemli sorunlar bulunmaktadır. Örneğin, gelirin elde edildiği yerin belirlenmesi 

hususunda elektronik ortamdaki site adreslerinin konumunun ne Ģekilde ele alınacağı, 

elektronik iĢlemlerde geliri doğuran faaliyetlerin birden fazla ülkede gerçekleĢmesi 

halinde hangi vergi otoritesinin yetkili olacağı, yetkili otoritenin belirlenmesi 

durumunda ise verginin ne zaman ve nasıl tahsil edileceği önem kazanmaktadır. 

Ayrıca, hukuki ve teknik alt yapının oluĢturulması yönünden zorunluluk taĢıyan 

vergisel düzenlemelerin, iletiĢim teknolojisindeki ilerlemelerin dinamik karakterinden 

dolayı zamanla etkisiz kalabileceği düĢünülürse, mevcut sorunların zamanla 

çeĢitleneceği de bir gerçektir. Dolayısıyla e-ticaret, vergi otoriteleri açısından ciddi 

boyutlarda vergi kayıpları oluĢturabilecek bir potansiyele sahiptir
337

. 

Elektronik ticaret, izlenemeyen parasal iĢlem ve hizmetlerin uluslararası teslimi 

aracılığı ile vergi kaçırma ve vergiden kaçınmak için elveriĢli bir ortam 

yaratmaktadır
338

. Bilgisayar ortamında gerçekleĢtirilen iĢlemler teorik olarak izlense 

bile, bu uygulamada birçok zorluklar içermektedir
339

. 
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Küresel nitelikli bir vergi sorunu olan e-ticaretin vergilendirilmesi konusu, 

günümüzde çözüm arayıĢlarının had safhada olduğu konulardan biridir. Çünkü, e-

ticaretin vergilendirilmesiyle bu düzlemde gerçekleĢtirilen ticari faaliyetlerin azalma 

olasılığı bulunmaktadır
340

. 

Türkiye-Avrupa Birliği iliĢkileri çerçevesinde e-ticaret olgusunu inceleyen 

çalıĢmalarında Özdemir, Törenli ve Kıyan (2010), ülkemizde e-ticareti düzenleyen 

mevzuatın yetersizliğini, sanal ortamda ticaretin hala belirsizlik olarak görülmekte 

olmasından dolayı iĢletmelerde internete eriĢim oranlarının çok yüksek olmasına 

karĢın, e-ticareti kullanma oranlarının düĢük olduğunu ortaya koymuĢlardır. Buna 

çözüm olarak ise e-ticareti düzenleyecek yasal mevzuatın Avrupa Birliği standartlarına 

çıkarmak için düzenlemelerin yapılmasını ve dağınık bir halde bulunan günümüz yasal 

mevzuatının derli toplu hale getirilmesini önermiĢlerdir
341

. 

E-ticaretin geliĢim süreci ile ilgili olarak Türkiye birçok ülke ve kurumun 

çalıĢmalarından yararlanmaktadır. Bunlardan biri ve önemlisi Avrupa Birliği 

olmaktadır. Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne uyum süreci, Türkiye‟nin ekonomik 

geliĢimi açısından büyük önem taĢımaktadır.  

B- Avrupa Birliği’nin Vergi Politikaları Ve Türkiye’nin Uyum Süreci 

Bu bölümde, Avrupa Birliği‟nin vergi politikası ile ilgili genel bilgi verilerek, 

Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyelik süreci ve bu süreçteki vergi uyumlaĢtırma 

çabaları değerlendirilmiĢtir. 

1- Avrupa Birliği Vergi Politikaları 

25 Mart 1957‟de Roma AntlaĢması ile kurulan ve 1993 Maastricht AntlaĢması 

ile geliĢtirilen Avrupa Birliği‟nin temel hedefi; kiĢi, mal, hizmet ve sermayenin serbest 

dolaĢımını sağlamak amacıyla Tek Pazar‟ın kurulması amaçlanmıĢtır. Avrupa 

Birliği‟nin hedefi olan Tek Pazar‟ın kurulmasıyla oluĢabilecek haksız rekabetin ortadan 
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kaldırılması ve Birlik içerisinde malların, hizmetlerin, sermayenin ve iĢgücünün serbest 

dolaĢımını, serbest ticaret ve rekabet, ortak tarım, ulaĢtırma ve dıĢ ticaret politikalarının 

daha etkili uygulanmasını sağlamak için vergi uyumlaĢtırması amaçlanmaktadır
342

.  

Avrupa Birliği‟nin asıl hedefi ekonomik ve siyasal anlamda bir bütünleĢme 

sağlamaktır. Bunun için, ekonomik alanda uyumlaĢtırma çalıĢmalarının yapılması ve 

Serbest DolaĢım Sistemine iĢlerlik kazandırılması gerekir. Vergi uyumlaĢtırması da bu 

durumun doğal bir sürecidir
343

. 

Vergi uyumlaĢtırması; ekonomik birlik kurmak isteyen ülkelerin, vergi 

rekabetini ortadan kaldırarak emeğin, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbestçe 

dolaĢımını sağlamak için vergi konusunda iĢbirliği yapmalarıdır. Vergi uyumlaĢtırması 

ile aslında vergi sistem ve oranlarının birbirlerine benzemesi amaçlansa da, üye 

ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarının farklı olması nedeniyle vergilerin 

rekabet eĢitliğini bozduğu oranda yakınlaĢtırılması hedeflenmiĢtir
344

. 

Avrupa Birliği içinde herhangi bir ülkenin izleyeceği vergi politikası sadece o 

ülkeyi değil; diğer üye ülkeleri de etkilemektedir. Bu nedenle ekonomik ve parasal 

bütünleĢme çabası içinde olan Avrupa Birliği‟nde vergi politikaları çok önemli bir yere 

sahiptir. Özellikle de Birlik içinde daha adil ve tarafsız bir rekabet ortamının 

sağlanmasında üye ülkelerin vergi politikalarının uyumlu ve haksız rekabeti önleyici 

Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Birlik içinde uzun zamandır vergi 

uyumlaĢtırılması çabaları sürmektedir
345

. 

Vergi politikası, tüm AB ülkeleri için çok önemli bir noktadır. Herhangi bir AB 

üyesi ülkede izlenen vergi politikasından yapılacak değiĢiklik yalnızca o ülkeyi değil; 

aynı zamanda AB‟ye üye diğer ülkeleri de yakından etkilemesi söz konusudur. Bundan 
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dolayı AB üyesi ülkelerin vergi politikalarını oluĢtururken birbirinden farklı 

davranmaları beklenemez
346

. 

Avrupa Birliği‟nde vergi politikasının amacı, üye devletlerarasındaki vergisel 

sorunlarını çözüme kavuĢturmaktadır. Vergisel sorunlar; çifte vergilendirme, vergide 

haksız rekabet, vergi cennetlerinin varlığı vb. sebeplerdir
347

. AB vergi politikası esas 

olarak vergilerin uyumlaĢtırılması esasına dayanır. AB‟nde vergileme politikası 

birtakım ilkelerle oluĢturulmaktadır. Bu ilkeler; gümrük ve eĢ etkili vergilerin 

kaldırılması ve ortak gümrük tarifesinin kabulü, ayrımcı vergileme ve aĢırı vergi iadesi 

yasağı, çifte vergilendirmenin önlenmesi ve devlet yardımları yasağı ilkeleridir. 

Avrupa Birliği‟nin ilk yıllarından itibaren yapılan çalıĢmalar neticesinde, üye 

ülkelerde vergi sistemlerinin farklı olduğu ve bunun hem mal hem de hizmet 

fiyatlarında ve yatırımlar açısından haksız rekabete yol açtığı tespit edilmiĢ, bu 

durumun düzeltilmesi için vergi uyumlaĢtırmasının gerekli olduğu konusunda görüĢ 

birliğine varılmıĢtır
348

. 

Vergilerin düzeyi, rekabet koĢulları dahil olmak üzere birçok faktörü etkiler. 

Ekonomik bütünleĢme için yapılacak giriĢimlerde bu faktörlerin vergi yüklerindeki 

farklılıklardan yapay bir Ģekilde etkilenmemesi için yüklerin birbirlerine yaklaĢtırılması 

gereklidir. Vergi yüklerinin birbirlerine yaklaĢtırılması üye devletlerarasında olan 

ayrımcı vergilendirmenin kaldırılmasını gerektirir. Bir vergi sistemi, uygulandığı 

ülkede ekonomik geliĢmeyi ve sosyal dengeyi desteklerken, ekonomik bütünleĢme 

içinde yetersiz kalabilir. Bu yüzden vergi politikalarının yaklaĢtırılmasında benzer 

vergi yüküne ulaĢılması, mal ve sermaye dolaĢımında tek taraflı olumsuzlukları 

önleyebilir. 

Vergi sistemi içinde dolaylı vergilerin uyumlaĢtırılması, mal ve sermaye 

hareketlerini doğrudan etkilediği için önemlidir. Bu durum, esas olarak dolaylı 

vergilerin üretilen mal fiyatlarına eklenmek sureti ile tüketiciye yansıtılacağı 
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görüĢünden kaynaklanmaktadır
349

. Malların maliyetlerine eklenen ve doğrudan fiyatları 

etkileyen dolaylı vergilerin ülkelerarası serbest rekabeti bozduğu gerçeğinin bir sonucu 

olarak AB, ilk uyumlaĢtırılacak alan olarak dolaylı vergileri öngörmüĢtür
350

. Avrupa 

Birliği‟ne üyelik için ilk olarak 1959 yılında baĢvuru yapan Türkiye, üyelik sürecinde 

üzerine düĢen görevleri yerine getirmek adına birçok vergi düzenlemesine gitmiĢtir. 

Özellikle KDV ve ÖTV‟de birçok düzenleme yapmıĢtır. Ayrıca Avrupa Birliği uyum 

sürecinde gelir idaresinde yenilenmeye gidilmiĢ ve bu konuda önemli bir baĢarı 

sağlanmıĢtır
351

. 

Roma AnlaĢması‟nın 220‟inci maddesi, dolaysız vergiler alanında çifte 

vergilendirmeyi kaldırmayı öngörmüĢtür. Ancak anlaĢmanın ilgili maddesine paralel 

olarak dolaysız vergilerin uyumlaĢtırılması konusunda AB‟de önemli aĢamalar 

kaydedilememiĢtir. AB‟de dolaysız vergi oranları ve uygulamalarında önemli derecede 

farklılıklar vardır. Üye ülkeler, kısa dönem ekonomik politikalarının bir gereği olarak 

dolaysız vergi oranlarını ve uygulamalarını da zaman içinde değiĢtirmektedirler. Bu 

nedenle Avrupa Birliği üye ülkelerinde dolaysız vergilerde pek ilerleme 

sağlanamamıĢtır ve vergi rekabetinin devam etmesi uyumlaĢtırma politikalarını yetersiz 

kılmaktadır
352

. 

Vergi politikaları Birlik içinde adil bir rekabet ortamının sağlanabilmesi ve mal 

ve sermaye hareketlerinin engelsiz gerçekleĢebilmesi için bir araç olarak görülmüĢtür. 

Bu doğrultuda üye ülkelerin uyguladıkları farklı vergi politikalarının rekabet bozucu 

etkilere yol açmaması, tarafsız ve uyumlu bir vergi sistemi oluĢturması için Birlik 

içinde uzun süredir çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak gelinen noktada, 

vergileme yetkisi üye ülkelerin egemenlik yetkileri içinde bırakılmakta ancak üye 

ülkelerin vergi sistemlerinin birbirine yaklaĢtırılması için yoğun iĢbirliği yapılmaktadır. 

Özellikle dolaylı vergilerin rekabet üzerindeki etkilerinin çok daha fazla olması 

nedeniyle uyumlaĢtırma çalıĢmaları daha çok bu alanda yoğunlaĢmıĢtır. Nitekim katma 

değer vergisi adeta bir topluluk vergisi haline dönüĢmüĢ ve bu alanda önemli seviyede 
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uyum sağlanmıĢtır. Benzer Ģekilde özel tüketim vergisinin uyumlaĢtırılması konusunda 

önemli mesafeler alınmıĢtır. Ancak dolaysız vergiler alanında aynı baĢarının 

sağlandığını söylemek mümkün değildir. Sermaye hareketlerini etkilemesi nedeniyle 

kurumlar vergisi alanında bazı uyumlaĢtırma çalıĢmaları yapılmasına rağmen, gelir 

vergisi bu çalıĢmalarda en sona bırakılmıĢtır
353

. 

2- Türkiye’nin Uyum Süreci 

Avrupa Birliği ile müzakerelere devam eden Türkiye vergi mevzuatını birlik 

müktesebatına uyumlaĢtırma çabasındadır. Türkiye‟nin AB‟ne uyum sürecinin tarihsel 

yapısına bakmak, uyum sürecinde geçirdiğimiz aĢamaları görmemiz açısından önem 

taĢımaktadır. 

Türkiye‟nin AB üyelik süreci 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik 

Topluluğu‟na (AET) ortaklık baĢvurusunda bulunması ile baĢlamıĢtır. 1963 yılında, 

Gümrük Birliği ve Avrupa Ekonomik Topluluğu tam üyeliği perspektifiyle, Ankara 

AnlaĢması ve I. Mali Protokol imzalandı. 1970 yılında Katma Protokol ve II. Mali 

Protokol Brüksel‟de imzalandı. 1973 yılında Gümrük Birliği‟nin nasıl kurulacağını 

açıklayan Katma Protokol yürürlüğe girdi. 1980 yılında Türkiye ile AET arasındaki 

iliĢkiler donduruldu. Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde AET‟ye tam üyelik baĢvurusu 

yaptı. Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği süreci 1 Ocak 1996 tarihi itibari ile 

yürürlüğe girdi. 1997 yılında Lüksemburg Zirvesi‟nde AB liderleri Türkiye‟nin adaylık 

statüsünü tanımadı. Siyasal iliĢkiler Türkiye tarafından donduruldu. 1998‟de Avrupa 

Komisyonu Türkiye hakkındaki ilk ilerleme raporunu yayınladı. Avrupa Konseyi, 1999 

yılında Helsinki Zirvesinde Türkiye‟ye AB üyeliği için aday ülke statüsünü verdi. 

Avrupa Konseyi 8 Mart 2001 tarihinde Türkiye‟nin AB katılım sürecinin yol haritası 

olan AB-Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesini kabul etti. Türkiye ile görüĢmeleri 

baĢlatma kararı 2004 yılında alındı. 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye‟nin AB‟ye katılım 

müzakereleri resmen baĢladı. Müzakere Çerçeve Belgesi kabul edildi. 2010 tarihinde 

35 baĢlığın 13‟ü müzakereye açılmıĢ ve 1 tanesi geçici olarak kapatılmıĢtır
354
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Ülkelerdeki vergi politikaları, her ülkenin sosyal ve ekonomik Ģartlarına göre 

belirlenmekte ve değiĢiklikler yine ülkelerin kendi iradesiyle yapılmaktadır. Fakat 

ülkeler arasında kurulan ekonomik ve parasal birliklerde etkinliği artırmak amacıyla, 

rekabet koĢullarının, serbest dolaĢımını olumsuz yönde etkilememesi için ortak vergi 

politikaları oluĢturularak, bu politikaların düzenlenmesi gerekmektedir
355

.  

Türkiye‟nin uyum sürecinin değerlendirilmesinde ilerleme raporları önem 

taĢımaktadır. Bu raporlar, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, Birliğe aday ülkelerin 

Kopenhag Kriterlerini karĢılayıp karĢılamadığının tespit edilmesi için hazırlanır. 

Türkiye için ilk rapor 1998 yılında hazırlanmıĢ ve her yıl düzenli olarak 

oluĢturulmaktadır. 2008 yılında 11. Ġlerleme Raporu yayınlanmıĢtır
356

. Türkiye‟nin 

Avrupa Birliği‟ne uyum süreci Dolaylı ve Dolaysız Vergiler olmak üzere iki baĢlıkta 

incelenmektedir.  

a- Dolaylı Vergiler 

Dolaylı vergilerde uyumlaĢtırma çalıĢmaları, Roma AntlaĢması‟nın 

imzalanmasından kısa bir süre sonra baĢlamıĢtır. Bunun nedeni, satıĢ vergilerin 

fiyatlarının oluĢması ve dolayısıyla serbest rekabet üzerinde etkisinin olmasıdır. Üye 

devletlerin satıĢ vergilerini değiĢtirmek suretiyle malların ve hizmetlerin serbest 

dolaĢımını dolayısıyla ticaretin yönünü değiĢtirmeleri ve böylece serbest rekabeti 

etkilemeleri söz konusudur
357

. 

Avrupa Birliği‟nde vergi uyumlaĢtırması konusunda ilk çalıĢmalar dolaylı 

vergiler alanında yapılmaya baĢlanmıĢtır. Avrupa Birliği‟nin en önemli hedefi olan 

Gümrük Birliği‟nin gerçekleĢtirilmesi için, üye ülkeler arasında gümrük vergilerinin 

kaldırılması ve dıĢarıya karĢı ortak bir gümrük vergisi tarifesinin oluĢturulmasının 

yanında, üye ülkelerde farklı dolaylı vergi uygulamalarının yol açtığı mal ve hizmet 
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ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir
358

. Bu nedenle Avrupa 

Birliği‟nin vergileme alanında yapmıĢ olduğu çalıĢmalar ile yayınladığı direktiflerin 

çoğu dolaylı vergiler alanında uyumlaĢtırma sağlamaya yöneliktir. Dolaylı vergiler 

alanında da en fazla üzerinde durulan ve adeta bir Birlik vergisine dönüĢen vergi, 

katma değer vergisi olmuĢtur
359

. Özellikle KDV alanında yapılan çalıĢmalar olumlu 

sonuçlar doğurmuĢtur. KDV kabul edilirken, AB Konseyi‟nin çıkardığı 6. Direktif 

temel model olarak kullanılmıĢtır
360

. 

1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye ile Avrupa 

Birliği arasındaki vergi uyumlaĢtırması çalıĢmalarında önemli bir geliĢme olmuĢtur. 1 

Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanunun 

yasalaĢması da KDV‟den sonra ikinci önemli adım olmaktadır
361

.  

2009 yılı ilerleme raporunda, Türkiye‟nin ÖTV alanında 6 Nisan 2009 tarihinde 

kabul edilen Bakanlar Kurulu Kararı ile 14 Nisan 2009 tarihinden itibaren nispi 

vergilendirme tümüyle kaldırılmıĢ ve kalan diğer ayrımcı vergi uygulamalarının da 

tamamen kaldırılmasına yönelik, Avrupa Birliği tarafından da kabul edilen hedefler 

çerçevesinde, yeni spesifik vergi oranları belirlenmiĢtir
362

. 

b- Dolaysız Vergiler 

Avrupa Birliği içinde dolaysız vergiler konusunda uyumlaĢtırma çalıĢmaları 

ikinci plana bırakılmıĢtır. Bunun nedeni ise üye ülkelerin vergileme konusunu kendi 

egemenlik alanlarının en önemlilerinden birisi olarak görülmesidir. Bu alanda 

çalıĢmalar üye ülkelerin ulusal amaçlarla kullanılabileceği vergileme yetkisini 

getirdiğinden, dolaysız vergiler alanında yapılacak uyumlaĢtırma çabaları 

yavaĢlamaktadır
363

. 
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AB‟de dolaysız vergilerle ilgili olarak yapılan saptamalar Ģöyledir: Sermaye 

hareketlerini engelleyen vergi hükümlerinin öncelikle düzenlenmesi, TeĢebbüslerin 

merkezileĢmesinde vergi engellerinin kaldırılması, TeĢvik tedbirlerinin koordinasyonu, 

AB içinde çifte vergilendirmeden kaçınmak ve çok taraflı konvansiyonun 

hazırlanması
364

. 

2009 yılı ilerleme raporunda vergileme konusunda bazı ilerlemeler 

kaydedilmiĢtir. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü azaltılmaktadır. Türkiye‟deki gelir 

vergisi oranları, Avrupa Birliği‟ne üye ülkelerdeki gelir vergisi oranlarının sınırları 

içinde yer almaktadır. Ayrıca gelirin tanımı Birlik bünyesinde uygulanan geniĢ kapsam 

ile uyumlu hale getirilmiĢtir
365

.  

2009 yılı ilerleme raporunda Türkiye‟nin vergi uyumlaĢtırması açısından 

eksiklikleri; Türkiye‟nin toptan ve perakende satıĢlarda farklı KDV oranlarının 

uygulanması konusuyla birlikte, muafiyetler, özel uygulamalar ve indirimli oran 

uygulamalarında daha fazla uyum sağlaması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca 

Türkiye‟nin iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük vergilerinin askıya 

alınması rejiminin de henüz uygulamaya koyulmadığı belirtilmektedir
366

. 

IV- KÜRESEL POLĠTĠKALARA 1990 SONRASI TÜRK VERGĠ 

SĠSTEMĠNĠN UYUMU 

Her ülke kendi vergi sistemini dilediğince kurma hak ve yetkisine sahiptir. 

Uluslararası hukuka göre, hiçbir ülke doğrudan veya dolaylı olarak diğer bir ülkenin 

vergi sistem ve yargısını uygulamak zorunda değildir. Ancak, ulusal ekonomilerin 

birbiriyle artan entegrasyonu, bir ülkenin vergi sistemine iliĢkin uygulamaların diğer 

ülkelerin vergi politikalarına potansiyel etkisini arttırmaktadır
367

. 

                                                 
364

 Kamil Güngör, “Avrupa Birliği‟nde Vergi UyumlaĢtırması ve Vergi UyumlaĢtırma Politikası”, s.54, 

http://212.174.133.188/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/136/KamilG%C3%9CNG%C3%96R.pdf, 

EriĢim:(7.7.12). 
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 Altunay, a.g.m., s.107. 
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 Altunay, a.g.m., s.107. 
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 SavaĢ Çevik, “KüreselleĢen Dünyada Vergi Politikası: Vergi Politikasında DönüĢüm ve Küresel 

Sorunlar”, Vergi Dünyası, Yıl:23, Sayı:270, 2004, s.154. 
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KüreselleĢme süreci ve vergi matrahlarının mobil hale gelmesiyle birlikte, tek 

bir devletin vergi politikalarının baĢarısı, onun kendi sınırları ötesinde etkilere sahip 

olmasına ve diğer vergileme alanları tarafından etkilenmesine bağlı olmuĢtur. Böyle 

olunca artan küreselleĢme, çoğunlukla devletlerin vergi politikalarını diğer vergileme 

alanlarındakilerden bağımsız bir Ģekilde seçme imkanlarını önemli ölçüde 

azaltmıĢtır
368

. 

KüreselleĢme sürecinde yaĢanan ülkeler arası ekonomik entegrasyon, ekonomik 

geliĢme çabasında olan bir çok ülkeyi olduğu gibi Türkiye‟yi de etkilemiĢ ve vergileme 

alanında ortaya çıkan rekabetin Türkiye‟de hissedilmesine yol açmıĢtır. Ülkeler 

arasında yaĢanan vergi rekabeti zamanla Türk vergi sisteminin yapısında bazı önemli 

geliĢmelerin yaĢanmasına neden olmuĢtur
369

. 

Türkiye‟de de küreselleĢmenin daha çok 1990 yılından sonra yaĢanması 

sonucu, vergi bağlamındaki değiĢmelerin bu tarihten itibaren ortaya çıktığı 

söylenebilmektedir. Bu temele dayanarak incelenen Türk vergi sisteminin, 

küreselleĢme sonrası Türk vergi politikaları üzerinde yapmıĢ olduğu değiĢimlerin ve bu 

değiĢimlerin vergi gelirleri üzerinde bırakmıĢ olduğu etki büyük önem taĢımaktadır. 

1990 sonrası Türk vergi politikaları çerçevesinde yarattığı değiĢiklikler hakkında bilgi 

verilerek
370

, 1990-2010 dönemini Türk vergi sistemini değiĢtiren unsurların 

ayrıntılarıyla incelenecektir. 

A- VERGĠ YAPISINDA YAġANAN DEĞĠġĠM 

Vergi sisteminin, ülkelerin mali, sosyal, siyasal ve ekonomik yapısındaki bir 

değiĢikliğe kolaylıkla uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahip olmasını 

gerektirmektedir. Vergi sisteminin esnek olması, ülkelerin giderek artan mali 

ihtiyaçlarını karĢılayabilme olanağını beraberinde getirmektedir. Özellikle geliĢmekte 

                                                 
368

 Ġhsan Günaydın ve Serkan Berk, “GloballeĢme Sonucu OluĢan Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede 
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olan ülkelerde mali ihtiyaçta birden bire ortaya çıkan artıĢlar, vergi sisteminde bulunan 

matrah ve tarife yapısındaki değiĢiklik gibi önlemlerle rahatlıkla karĢılanabilmelidir
371

. 

 1- Vergi Gelirlerinde YaĢanan DeğiĢim 

Asli fonksiyonlarını yerine getirebilmek amacıyla harcama yapmak zorunda 

olan devletin, bu harcamalarının finansmanında kullanacağı en önemli gelir kaynağı 

vergilerdir. Devletin cebren ve karĢılıksız olarak vatandaĢlarından topladığı vergi 

gelirleri, vergi dıĢı normal gelirler ve özel gelirler ve fonlardır. Tablo 29‟da genel 

bütçe gelirlerinin yıllara göre geliĢimi görülmektedir
372

. 

Tablo 29: Genel Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (1990-2010) 

 GENEL BÜTÇE 

GELĠRLERĠ 

 VERGĠ 

GELĠRLERĠ 

 VERGĠ DIġI  

NORMAL 

GELĠRLER 

 ÖZEL 

GELĠRLER 

VE FONLAR 

 

YILLAR TL % TL % TL % TL % 

1990 55.066.933 100 45.399.534 82 4.266.784 8 5.400.615 10 

1991 96.372.525 100 78.642.770 82 3.926.405 4 13.803.350 14 

1992 174.150.046 100 141.602.094 81 7.648.647 4 24.899.305 14 

1993 350.845.430 100 264.272.936 75 17.636.112 5 68.936.381 20 

1994 742.499.135 100 587.760.248 79 48.365.288 7 106.373.599 14 

1995 1.387.759.990 100 1.084.350.504 78 86.043.516 6 217.365.971 16 

1996 2.684.968.310 100 2.244.093.830 84 159.990.519 6 280.883.961 10 

1997 5.726.931.736 100 4.745.484.021 83 404.678.742 7 576.768.973 10 

1998 11.635.610.868 100 9.228.596.187 79 1.221.530.261 10 1.185.484.420 10 

1999 18.657.677.076 100 14.802.279.916 79 1.883.461.121 10 1.971.936.039 11 

2000 33.040.902.853 100 26.503.698.413 80 3.486.492.924 11 3.050.711.516 9 

2001 50.890.481.078 100 39.735.928.150 78 7.418.386.102 15 3.736.166.826 7 

2002 74.603.699.065 100 59.631.867.852 80 10.874.531.821 15 4.097.299.392 5 

2003 98.558.732.547 100 84.316.168.756 86 10.222.768.710 10 4.019.795.081 4 

2004 120.089.244.000 100 101.038.904.000 84 17.678.311.000 15 165.608.000 1 

2005 148.237.974.000 100 119.250.807.000 80 25.626.260.000 17 2.027.326.000 2 

2006 182.577.918.000 100 151.271.701.000 83 26.753.776.000 15 4.552.441.000 2 

2007 203.349.268.000 100 171.098.466.000 84 24.323.357.000 13 7.927.445.000 3 

2008 225.496.339.000 100 189.980.827.000 84 25.140.989.000 12 10.374.523.000 4 

2009 232.930.317.000 100 196.313.308.000 84 33.437.918.000 14 3.176.091.000 1 

2010 271.957.407.000 100 235.714.637.000 87 31.642.390.000 12 4.600.380.000 1 

Kaynak: GĠB, 1990-2010 Yılları Arasındaki Kesin Hesap Kanunları, 2010. 

Genel bütçe gelirlerinin 1990-2010 yılları arasında miktar ve oransal dağılımı 

görülmektedir. Genel bütçe gelirlerinin yıllara göre bir artıĢ olduğu Tablo 31‟den 

anlaĢılmaktadır. Genel bütçe gelirlerinin en önemli kaynağı vergi gelirleridir. Vergi 

                                                 
371
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372
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Analiz”, KMU ĠĠBF Dergisi, Yıl:11, Sayı:17, s.148. 
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gelirlerinin genel bütçe gelirleri içindeki payı artıĢ gösterirken önemini de 

korumaktadır. Borçlanma, para cezaları, faiz gelirleri vb gelirlerden oluĢan vergi dıĢı 

normal gelirler, ikinci önemli gelir kaynağı olma özelliğini korumakla beraber artıĢ da 

göstermiĢtir. Genel bütçe gelirlerinin en düĢük değerdeki gelir türü ise özel gelirler ve 

fonlar olarak düĢüĢ göstermiĢtir. Genel bütçe gelirlerinin genel seyrini Grafik 2 yardımı 

ile de görmekteyiz. 

Grafik 2: Genel Bütçe Gelirleri (1990-2010) 
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Kaynak: GĠB, 1990-2010 Yılları Arasındaki Kesin Hesap Kanunları, 2010. 

1990 sonrası dönemde meydana gelen küreselleĢme adı verilen dönüĢüme uyum 

sağlayan Türkiye‟nin yaĢadığı değiĢim, vergi gelirleri üzerinde de etkisini 

göstermektedir. YaĢanan değiĢimleri ortaya koymak amacıyla yıllar itibari ile vergi 

gelirlerinin değiĢimi Grafikte gösterilmektedir. 
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Grafik 3: Türkiye’de Toplam Vergi Gelirlerinin GSYĠH’ya Oranları 

(1990-2010) 
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Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

Toplam vergi gelirlerinin GSYĠH içindeki paylarına baktığımızda, 1990-2010 

döneminde vergi gelirlerinin oransal olarak artıĢ gösterdiği görülmektedir. 1990-2010 

döneminde vergi gelirlerinin oransal payı ortalama olarak % 15-30 arasındadır. Dönem 

içerisinde vergi gelirlerinin en düĢük olduğu kesit ise 1990-1994 arasındadır. DıĢındaki 

yıllarda ise vergi gelirlerinin GSYĠH içindeki payının artıĢ gösterdiğini görmekteyiz. 

OECD ülkelerinde toplam vergi gelirlerinin GSYĠH içindeki payına baktığımızda 

Türkiye‟ye oranla daha yüksek gerçekleĢtiğini görmekteyiz. OECD ülkelerinde bu 

oranın daha yüksek olması GSYĠH‟nın daha yüksek olmasına bağlanabilir.  

 

 

 

 

 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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Grafik 4: Türkiye’de Dolaylı-Dolaysız Vergi Payları (1990-2010) (Yüzde) 
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Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

Türk vergi sisteminin yapısına ayrıntılı olarak bakıldığında, vergileme alanında 

tüm dünyada yaĢanan küresel eğilimlerden biri olan vergi sistemi içindeki dolaylı 

vergilerdeki artıĢ ve dolaysız vergilerdeki azalıĢ Türk vergi sisteminde de açıkça 

görülmektedir. Türkiye‟de dolaylı-dolaysız vergi gelirleri de küreselleĢmeyle beraber 

değiĢmektedir. Dolaylı ve dolaysız vergilerin GSYĠH içindeki payı incelendiğinde, 

1993 yılına kadar dolaylı vergilerin dolaysız vergilere nazaran daha büyük bir paya 

sahip olduğu görülmektedir. 1993 yılından 2010 yılına kadar olan dönemde ise artan 

bir seyirle daha büyük paya sahip olan dolaysız vergiler olmuĢtur. Dolaylı vergilerin en 

yüksek gerçekleĢtiği % 69,3 oranına karĢın dolaysız vergiler 2004 yılında % 30,7 ile en 

düĢük orana sahip olmuĢtur. Dolaylı vergilerin dolaysız vergilere göre yüksek miktarda 

olmasının sebebi, tahsilatının kolay ve kısa zamanda gerçekleĢmesidir. Dolaylı ve 

dolaysız vergi ağırlıklarının GSYĠH‟ya oranlanmanın ise tablonun bütününü görmek 

açısından önemlidir. 

 

 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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Grafik 5: Türkiye’de KiĢisel Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV’nin 

GSYĠH Ġçindeki Payları (1990-2010) (Yüzde) 
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Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

KüreselleĢme, ekonominin tümüne etkide bulunduğu kadar, kamu gelirleri ve 

vergi üzerine de etkide bulunmaktadır. KüreselleĢen dünyada vergiler de uluslararası 

bir boyut kazanmaktadırlar. KüreselleĢme, kiĢisel gelir vergisi sisteminde büyük 

değiĢikliklere neden olmuĢtur. KüreselleĢme süreci ile birlikte bireylerin diğer 

ülkelerde gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerde artıĢlar meydana 

gelmiĢtir. Buna rağmen kiĢisel gelir vergisi oranı düĢüklük göstermektedir. 1990-2010 

dönemine baktığımızda kurumlar vergisinin de GSYĠH içindeki payının artıĢ 

gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle 1985 yılında yürürlüğe giren KDV‟nin 1990-2010 

dönemindeki payları ise önemli bir artıĢ Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. OECD ülkelerine 

baktığımızda oransal olarak Türkiye‟den yüksek gerçekleĢtiğini görmekteyiz. 

Türkiye‟ye nazaran GSYĠH‟sı yüksek olan OECD ülkelerinde de kiĢisel gelir ve 

kurumlar vergisi oranlarının yüksek ve KDV oranlarının önemli büyüklükte olduğunu 

görülmektedir. 

 

 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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Grafik 6: Türkiye’de KiĢisel Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve KDV’nin 

Vergi Gelirleri Ġçindeki Payı (1990-2010)(Yüzde) 
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Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV 

Ülkelerin farklı vergi oranları kullanmaları ve vergi idarelerinin arasında bilgi 

alıĢveriĢi olmayıĢı, bireylerin diğer ülkelerde elde ettikleri gelirlerin tam olarak beyan 

edilmemesine neden olmaktadır. Bu durum ülkelerin vergi matrahlarında erimelere 

neden olmaktadır. Toplam vergi gelirleri içerisinde en yüksek paya sahip olan gelir 

vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin genel bütçe vergi gelirleri içindeki 

payı incelendiğinde, küreselleĢmenin etkisi görülmektedir. Dolaylı vergilerin daha hızlı 

bir artıĢ gösterdiği grafik 19‟dan da görülmektedir. Türk vergi sistemi doğrultusunda 

önemli değiĢkenlerden olan kiĢisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve KDV‟nin 1990-

2010 dönemi boyunca olan geliĢmelerine baktığımızda; KDV ve Kurumlar vergisinin 

artıĢ gösterdiğini, kiĢisel gelir vergisinin ise düĢüĢ gösterdiğini görmekteyiz. 

2- Vergi Oranlarındaki DeğiĢim 

Vergi sistemlerinin tartıĢıldığı son yıllarda, üzerinde en çok durulan konu, 

verginin oransal yapısı olmuĢtur. Vergilemede oranların nasıl olması gerektiği, sosyal 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV
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ve ekonomik açıdan önemli olduğu gibi, vergilerin mali amaçlarına ulaĢma açısından 

da giderek önem kazanan bir konu olmuĢtur
373

. 

Kanuni vergi oranları, ülkelerin vergi kanunlarında yer alan oranlardır. Fakat 

mükellefler her zaman bu oran üzerinden vergi ödemezler. Mükelleflerin ödeyeceği 

vergiler, kanunlarda yazılı indirim, istisna, muafiyetlerle değiĢebilir. Buradan hareketle, 

mükellefin fiili olarak ödemiĢ olduğu vergi miktarının, vergi matrahına oranı, efektif 

ortalama vergi oranını verir. Buna karĢın, ödenen vergide meydana gelen artıĢın 

(azalıĢın) vergi matrahında meydana gelen artıĢa (azalıĢa) oranını marjinal vergi oranı 

verir
374

. 

KüreselleĢme ile birlikte sermaye ve emeğin mobilitesinin artması, ekonomik 

faaliyetler üzerinde bir yük oluĢturan vergilerden daha az etkilenmek için, bu faktörleri 

daha az vergi ödeyebileceği alanlara doğru hareket ettirirken, ülkeler de bu mobil 

faktörleri kendisine çekebilmek için yeni vergi düzenlemelerine gitmektedir. Bu 

düzenlemelerin en önemlisi ve dikkat çekeni ise verginin oransal yapısındaki 

düzenlemelerdir. Ülkeler, diğer rakiplerinin vergi oranlarında yaptıkları düzenlemeler 

(genellikle oranların düĢürülmesi) karĢısında kendi vergi tabanını koruyabilmek için 

mecburen uluslararası alandaki bu oransal düzenlemelere uyum sağlamak zorunda 

kalmaktadırlar
375

. Türk vergi sisteminde Gelir Vergisi artan oranlı bir tarife yapısına 

sahip olup, vergiye esas olan matrah arttıkça uygulanan vergi oranları da artmaktadır.  

Türkiye‟de gerçekleĢen Kurumlar Vergisi, KiĢisel Gelir Vergisi ve Katma 

Değer Vergisi Oranlarının 1990-2010 arasındaki dönemde görülecek değiĢimi büyük 

önem taĢımaktadır. KüreselleĢme sonrası bu değiĢimin daha iyi görülebilmesi amacıyla 

OECD ülkeleri ile karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesi söz konusu olmaktadır. 
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a-.Türkiye’de Kurumlar Vergisi Oranları 

KüreselleĢme sonrası, özellikle Türkiye ve OECD ülkeleri kurumlar vergisi 

oranlarında indirime gitmiĢlerdir. Türkiye 1990-2010 arasındaki dönemde OECD 

ülkelerine büyük ölçüde uyum sağlayabilmiĢtir. Çok sayıda ortak amaçla kurumlar 

vergisi oranlarında yapılan indirimler bu dönem boyunca genel olarak paralellik 

göstermiĢtir. 

Grafik 7: Türkiye’de ve OECD’de GerçekleĢen Kurumlar Vergisi Oranları 

(1990-2010) 
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Kaynak: www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls 

OECD ortalamasına baktığımızda azalan bir düĢüĢ gösterdiğini görmekteyiz. 

Türkiye ile OECD ortalamasını karĢılaĢtırdığımız zaman, Türkiye‟nin genel olarak 

OECD‟nin altında ve azalan bir seyir gösterdiği görülmektedir. KüreselleĢme ile 

birlikte yaĢanan geliĢmelerin sonuçları olarak Türkiye de diğer ülkelerde olduğu gibi 

vergi oranlarında indirime gitmiĢtir. Kurumlar vergi oranlarındaki düĢüĢün nedeni ise, 

küreselleĢme ile birlikte ülkelerin daha fazla dıĢa açılmaları ve sermaye gelirinin 

mobilitesinin artması olduğu söylenebilmektedir. Kurumlar vergisi oranlarındaki 

önemli düĢüĢler 1990‟lı yıllardan itibaren sürmüĢtür. 
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b- Türkiye’de KiĢisel Gelir Vergisi Oranları 

KüreselleĢme sonrası, özellikle Türkiye ve OECD ülkeleri kiĢisel gelir vergisi 

oranlarında kurumlar vergisinden düĢük oranda indirime gitmiĢlerdir. Türkiye 1990-

2010 arasındaki dönemde büyük ölçüde OECD ülkelerinin ortalamasının altın azalarak 

seyretmiĢtir. 

Grafik 8: Türkiye’de ve OECD’de GerçekleĢen KiĢisel Gelir Vergisi 

Oranları (1990-2010) 
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Kaynak: http://www.oecd.org/tax/taxpolicyanalysis/oecdtaxdatabase.htm, 

KiĢisel gelir vergisi oranlarının, kurumlar vergisine göre daha yüksek 

gerçekleĢtiği görülmektedir. Küresel süreç kurumlar vergisini daha çok etkilemektedir. 

KiĢisel gelir vergisi oranlarının genel seyrine baktığımızda Türkiye‟de, OECD 

ülkelerinde kiĢisel gelir vergisi oranları 1995, 2003, 2004 ve 2005‟li yıllarda daha 

yüksek gerçekleĢirken, diğer yıllarda artıĢ oranına paralel bir geliĢme göstermiĢtir.  

 

 

 

http://www.oecd.org/tax/taxpolicyanalysis/oecdtaxdatabase.htm
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c- Türkiye’de Katma Değer Vergisi Oranları 

KüreselleĢme sonrası, özellikle Türkiye ve OECD ülkeleri katma değer vergisi 

oranlarında indirime gitmemiĢlerdir. Türkiye 1990-2010 arasındaki dönemde OECD 

ülkelerinde gerçekleĢen oranlarla, Türkiye‟de gerçekleĢen oranlar paralellik 

göstermiĢtir.  

Grafik 9: Türkiye’de ve OECD’de GerçekleĢen Katma Değer Vergisi 

Oranları (1990-2010) 
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Kaynak: www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls 

Her ülke için farklı yıllarda yürürlük tarihi olan katma değer vergisi, Türkiye 

için 1985 tarihi geçerli olmaktadır. OECD ülkelerinin katma değer vergisi oran 

ortalaması Türkiye‟nin çok az altında ve paralel seyretmektedir. Bu durumun temel 

sebeplerinden biri de Türkiye‟de katma değer vergisi oranlarının biraz yüksek 

olmasıdır. Türkiye‟de gerçekleĢen katma değer vergisi oranlarının yüksek oluĢu ise 

vergi yükü açısından adaletsiz dağılıma sebep olmaktadır. 

Dünya genelinde geniĢ uygulama alanı bulan vergi indirimleri, vergi politikası 

aracı olarak hem dolaylı vergiler hem de dolaysız vergiler bakımından uygulanmaya 

çalıĢılmaktadır. Dolaysız vergiler kapsamında yer alan gelir ve kurumlar vergisi 

oranlarında yapılan indirimlerin nedenleri; vergi yükü, yabancı sermaye, küresel 

http://Kaynak:%20www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls
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rekabet, kayıt dıĢılığın önlenmesi ve vergi gelirlerinin arttırılabilmesi açısından 

incelenmektedir
376

. 

3- Vergi Yükündeki DeğiĢim ve Vergi Takozu 

KiĢilerin ödedikleri vergi, onların, gelir, harcama ve servetlerinde meydana 

getirdiği azalma nedeniyle matematiksel bir oran iliĢkisi içinde veya maddi-fiziki bir 

yük Ģeklinde ifade edilmektedir
377

. Vergi yükü olarak ifade edilen bu matematiksel 

oran, genel olarak bir ülke ekonomisinde kaynaklarının ne kadarlık bir kısmının devlet 

tarafından vergi veya diğer isimler adı altında toplandığını ve toplumun belirli bir 

dönemdeki vergi ödeme kapasitesini gösteren önemli bir kavramdır. Kayıt dıĢılığın 

temel nedenlerinden biri olan ağır vergi yükü, oluĢturduğu ek maliyet nedeniyle 

uluslararası alanda iĢletmelerin rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. Dolayısıyla vergi 

yükündeki artıĢ, tasarruf, yatırım ve çalıĢma gayreti üzerindeki olumsuz etkileri sonucu 

ekonomik büyümeyi de olumsuz olarak etkilemektedir
378

.  

a- Vergi Yükü 

Vergi yükü, bir ülke kamu maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan 

en önemli göstergelerden bir tanesidir. Bu gösterge ile bir ülke ekonomisinde 

kaynakların ne kadarlık kısmının, devlet tarafından vergi veya diğer isimler altında 

alındığı ifade edilir
379

. Bir ekonomide, belli bir dönemde, genellikle 1 yılda, ödenen 

tüm vergilerin o dönemde elde edilen ülke gelirinin oranına toplam vergi yükü 

denilmektedir
380

. Bu bağlamda vergi yükünün tanımı için ödenen vergi ve vergi ödeme 

gücünün bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir.  

Toplam vergi gelirlerinin GSYĠH‟ya oranını toplam vergi yükünü ölçmede 

anlamlı bir oran olarak kabul edilmektedir. Diğer yandan, kiĢi baĢına milli gelir 

dağılımı veri olarak kabul edildiğinde, vergileme kapasitesini ölçümlemede de 

                                                 
376

 Ramazan Armağan, “Türkiye‟de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında Ġndirimin Vergi Gelirleri 

Üzerine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, C.12, S.3, 2007, s.236. 
377

 Fevzi Devrim, Kamu Maliyesine GiriĢ, Gürsel Kitabevi, Ġzmir, 2002, s.230-231. 
378

 Canbay, a.g.e, s.116. 
379

 DPT, 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Vergi Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2006, s.7, 

http://plan9.dpt.gov.tr/oik09_vergi/vergi.pdf, (EriĢim:20.4.12). 
380

 ġerafettin Aksoy; Kamu Maliyesi, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1994, s.297. 
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kullanılabilecek vergiler/GSYĠH‟yi da vermektedir
381

. Vergi yükü hesaplamaları bir 

ülkenin maliye politikası, gelir dağılımı, kalkınma plan ve programları, yatırım, ihracat, 

teĢvik mevzuatı gibi makroekonomi politikalarının tespiti ve uygulanması açısından da 

büyük önem taĢımaktadır
382

. 

Grafik 10: Türkiye’de Vergi Yükünün GeliĢimi (1990-2010) 
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Kaynak:www.oecd.org/ff/?404;http://www.oecd.org:80/ctp/taxdatabase  

Vergiler ve vergi yükünün dağılımı kurumların ve kiĢilerin ekonomik 

kararlarını etkiler. Vergilerin ekonomiye etkilerini belirlemek ve gelir dağılımındaki 

eĢitsizlikleri ortadan kaldırmak için uygulanacak temel maliye politikası araçlarında 

zamanında ve etkin bir biçimde kullanabilmek vergi yükü hesaplarının yapılmasına ve 

sonuçların bilinmesine bağlıdır. Rasyonel bir vergi politikası tespit etmek ve 

                                                 
381

 Turgay Berksoy, GeliĢmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti, Marmara 

Üniversitesi ĠĠBF Yayın No.411/362, Fatih Yayınevi, Ġstanbul, 1984, s.6. 
382

 Ġlhami Öztürk ve Ahmet Ozansoy, “Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi”, Maliye 

Dergisi, Sayı:161, 2011, s.200. 
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uygulamak da vergi yükü oranlarının dikkate alınmasını gerektirmektedir
383

. 1990 

sonrası vergi yüklerini Grafik 10‟dan daha ayrıntılı bir biçimde görmekteyiz. 

Türkiye‟nin toplam vergi yükü açısından OECD ülkeleri arasındaki yerine 

baktığımızda yüzde 26 puanla en düĢük 8. ülke olduğunu görmekteyiz. 1990‟dan 

2010‟a kadar vergi yükünün dönem dönem azalıp arttığı görülmektedir.2000-2003 ve 

2009-2010 yılları arasında vergi yükü yüksektir. 

Grafik 11: Türkiye’de ve OECD’de Vergi Yükü KarĢılaĢtırması (1990-2010) 
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Kaynak:Revenue Statistic 1965-2010:2011 Edition, www.oecd.org/ctp/revenuestats 

Türkiye ile OCED karĢılaĢtırması yaptığımızda, Türkiye‟nin vergi yükünün 

OECD ortalamasının altında olduğunu görmekteyiz. Türkiye‟de vergi yükü, özellikle 

1990‟lı yılların baĢlarına kadar OECD ülkelerine kıyasla düĢük düzeyde seyrederken 

1990‟lı yılların baĢlarından itibaren düzenli olarak artıĢ kaydederek, 2010 yılında ise bu 

oran yüzde 26 miktarına ulaĢmıĢtır. 

 

 

                                                 
383

 Ahmet Tekin, “Türkiye‟de Vergi Yükü (1968-1995)”, SayıĢtay Dergisi, Sayı:23, 

http://dergi.sayistay.gov.tr/icerik/der23m5.pdf, (EriĢim:23.4.12) 
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b- Vergi Takozu 

ÇalıĢanların net ücretleri ile çalıĢanların istihdam etmenin maliyeti arasındaki 

farkı ifade eden vergi takozu (vergi makası), gelir vergisi ile çalıĢan ve iĢverenlerin 

sosyal sigorta katkılarından oluĢmaktadır
384

. 

Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü‟nün (OECD) 2011 yılına ait 

“Ücretlilerin Vergilendirilmesi” raporuna göre, Türkiye‟de 2010-2011 yılları arasında 

ailelerdeki emek geliri üzerindeki sosyal güvenlik yükü ve vergi, OECD‟deki eğilimle 

paralel Ģekilde azalırken, yüksek gelirli tek yaĢayanların yükünde bir değiĢiklik olmadı. 

Türkiye‟de, vergi yükünde azalıĢa karĢın, gelir vergileri ve iĢçi-iĢveren sosyal güvenlik 

primleri toplamından, nakit transferlerin çıkarılmasıyla bulunan ve toplam iĢçi 

maliyetinin yüzdesi olarak ifade edilen ortalama vergi takozu, 2011 yılında tüm aile 

tipleri itibari ile OECD ortalamasından daha yüksek olarak hesaplandı. Vergi takozu 

bir çalıĢan baĢına devlete ödenen vergi ve sosyal güvenlik kesintisinin toplamını 

göstermektedir
385

. 

2011 “Ücretlerin Vergilendirilmesi” raporuna göre, OECD‟de gelir üzerinden 

alınan vergi miktarı ülkeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. 2011 itibari ile 

OECD ülkelerinde, çocuğu olmayan ortalama ücret düzeyine sahip bir kiĢinin gelir 

üzerindeki toplam vergi takozu sıralaması Ģöyledir:
386

 

“Belçika (55,5), Almanya (49,8), Macaristan (49,4), Fransa (49,4), Avusturya 

(48,4), Ġtalya (47,6), Ġsveç (42,8), Finlandiya (42,7), Slovenya (42,6), Çek Cumhuriyeti 

(42,5), Estonya (40,1), Ġspanya (39,9), Portekiz (39), Slovak Cumhuriyeti (38,9), 

Danimarka (38,4), Yunanistan (38), Hollanda (37,8), Türkiye (37,7), Norveç (37,5), 

Lüksemburg (36), OECD Ortalaması (35,3), Polonya (34,3), Ġzlanda (34), Ġngiltere 

(32,5), Kanada (30,8), Japonya (30,8), ABD (29,5), Ġrlanda (26,8), Avustralya (26,7), 

Ġsviçre (21), Kore (20,3), Ġsrail (19,8), Meksika (16,2), Yeni Zelanda (15,9), ġili (7). 

                                                 
384
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Japonya, Kanada, ABD, Ġsviçre gibi sanayileĢmiĢ ülkelerde emeğe konulan 

vergilerin düĢük olduğunu gösteriyor. Aynı gruptaki Almanya‟da ise emeğe konulan 

vergilerin yüksek olduğu görülmektedir. Meksika, Yeni Zelanda ve ġili gibi ülkelerde 

emeğe konulan vergi takozunun düĢüklüğü ön plana çıkmaktadır.  

OECD Raporunda Türkiye ile ilgili yapılan açıklamalar aĢağıdaki gibidir:
387

 

▪ OECD ortalamasıyla karĢılaĢtırıldığında farklılık çocuklu aileler için daha 

yukarıda gerçekleĢmektedir. DüĢük gelirli tek ebeveynli ailelerde ortalama 

vergi takozu 2011 yılında OECD ortalamasının yüzde 18 üzerindedir. Diğer 

taraftan gelirleri ortalamanın yüzde 167‟sine denk gelen bekar mükellefler 

için vergi takozu, OECD ortalamasının sadece yüzde 1 daha üzerindedir. 

▪ Türkiye‟de vergi takozu, birçok aile tipi için geçtiğimiz 11 yıl boyunca azaldı; 

düĢüĢ marjı % -4,9 ile -1,9 arasında gerçekleĢti. Sadece yüksek gelirli tek 

yaĢayanlar 2000 ile kıyaslandığında 2011‟de daha yüksek vergi takozuyla 

karĢılaĢtı (% +5,5 puan). 

▪ 2010‟dan 2011‟e genel vergi yükü, Ücretlilerin Vergilendirilmesi Raporu‟nda 

analiz edilen her tür hanehalkı için küçük miktarda azaldı. Ortalama ücretin 

yüzde 67‟sini kazanan, çocuksuz bekar iĢçiler 2 çocuklu benzerleri ve 2 

çocuklu tek gelirli çiftler için vergi yükü yüzde 0,3 düĢtü; vergi takozları ise 

sırasıyla toplam iĢçi maliyetinin yüzde 35,4, yüzde 34,2 ve yüzde 36,3‟e indi. 

▪ Ortalama ücret kazanan bekar iĢçiler ve her iki ebeveynin çalıĢtığı, bir eĢin 

ortalama diğerinin ortalama ücretin yüzde 67‟sini kazandığı iki çocuklu 

çiftlerde vergi takozu yüzde 0,2 puan azalarak toplam iĢçi maliyetinin yüzde 

37,7‟sine ve yüzde 37,9‟una geriledi. Gerileme ortalama ücretin yüzde 

167‟sini kazanan bekar vergi mükellefleri için daha az oldu, bu kiĢilerin vergi 

takozları yüzde 0,1 azalarak toplam iĢçi maliyetinin yüzde 40,9‟una ulaĢtı. 
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▪ Türkiye için vergi takozu tam zamanlı çalıĢan iĢçilerin brüt ücretleri alındı. 

2011 yıllık ortalama brüt ücret Türkiye için 22 bin 636 TL‟ye karĢılık geldi.  

KüreselleĢmeyle birlikte değiĢen vergi politikalarının, diğer ülkelerin vergi 

politikalarına uyumunu sağlamak için uluslararası düzenlemeler yapılmaktadır. 

Özellikle küreselleĢme sonrasında ülkelerin yaptığı düzenlemeler, ülkelerin vergi 

politikalarını etkilemektedir. Bu nedenle de yapılan bu düzenlemeler incelenecektir. 

B- ULUSAL VERGĠ POLĠTĠKALARINI KÜRESEL POLĠTĠKALARLA 

UYUMLAġTIRMAK ĠÇĠN YAPILAN DÜZENLEMELER 

BaĢta sermaye olmak üzere üretim faktörlerinin daha fazla hareketli hale 

gelmesi, uluslararası transfer fiyatlaması, kıyı bankacılığı, sermaye hareketleri, 

elektronik ticaret ve vergi teĢvikleri gibi mobil üretim faktörlerini çekecek düĢük vergi 

ve elveriĢli durumun söz konusu olduğu bölge ve alanlar ortaya çıkmaktadır. Bir 

yandan vergi rekabetini Ģiddetlendirirken öte yandan AB, OECD gibi birliklerin ve 

zengin ülkelerin bölgesel ve küresel düzeyde vergi uyumlaĢtırmasına yönelik çabalarını 

hızlandırmaktadır
388

. 

1- Uluslararası Transfer Fiyatlamasına Yönelik Yapılan Düzenlemeler  

Transfer fiyatlaması (arz fiyatları-dağıtım fiyatları), aynı mülkiyet ve 

organizasyon içinde yer alan iĢletmelerin kendi aralarındaki mal ve hizmet satıĢ 

iĢlemlerinde uyguladıkları fiyatlama olarak tanımlanmaktadır. Transfer fiyatlamasında 

fiyat piyasada oluĢmamakta, aynı topluluk (holding) içinde yer alan firmaların toplam 

vergi yükünü en aza indirmek amacıyla kendi aralarındaki iĢlemlerde uyguladıkları 

yapay fiyatlar olmaktadır. Söz konusu firmalar, aralarında karĢılıklı olarak maliyet ve 

gelir unsuru oluĢturacak Ģekilde mal ve hizmet değiĢimi yapmak suretiyle matrahlarını 

daraltma olanağını bulmaktadırlar. Bu uygulamalar vergi geliri kaybına yol açmakta ve 

devletler vergi kanunlarında bu durumu engelleyici hükümlere yer vermektedirler. 

Bağlantılı firmaların değiĢik ülkelerde konuĢlanmıĢ oldukları çok uluslu Ģirketler 

(ÇUġ) durumunda ise konu ulusal boyutları aĢmakta, vergi rekabeti gibi uluslararası bir 

                                                 
388
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mali sorun haline gelmektedir
389

. Transfer fiyatlamasının amaçlarını Tablo 30‟dan 

görmekteyiz. 

Tablo 30: Transfer Fiyatlamasının Amaçları (Yüzde) 

Vergileme Ġle Ġlgili Amaçlar 51 

-Tarifeleri Yönetmek 4 

-Vergi Düzenlemelerine Uymak 7 

-Vergi Yükünü Yönetmek 40 

Ġç Yönetim Merkezli Amaçlar 21 

-Adaletli Performans Değerlemesi 7 

-Motivasyon 9 

-Hedef Uyumunu TeĢvik Etme 5 

Uluslararası veya ĠĢlevsel Amaçlar 28 

-Nakit Transfer Sınırlamaları 2 

-Rekabetçi Durum 21 

-Gerçek Gelir ve Maliyetleri Yansıtma 5 
Kaynak: Mesut Koyuncu, Örtülü Sermaye, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve 

Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ġstanbul, 2003 

a- Uluslararası Transfer Fiyatının Vergileme Boyutu 

Uluslararası ölçekte faaliyet gösteren çok uluslu Ģirketler, bölümlerinin 

faaliyetleri için, o bölümlerin bulundukları ülkelerin vergi yasa ve yönetmeliklerine 

bağlı bulunmaktadır. Farklı ülkelerde faaliyetlerini sürdüren iĢletme bölümlerinin her 

birinin farklı vergisel düzenlemeler ile karĢı karĢıya kalmaları iĢletmelerin bu 

farklılıktan yararlanmalarını etkileyici duruma getirmektedir. Nitekim çok uluslu 

Ģirketler vergi yasalarındaki bu farklılıklardan iyi yararlanıp transfer fiyatlamalarını
390

 

ona göre belirlemektedir. Uluslararası transfer fiyatının vergileme boyutu aĢağıdaki 

gibidir:
391

 

-Vergi Sonrası Global Karın Maksimize Edilmesi: Uluslararası veya çok uluslu 

Ģirketlerin transfer fiyatlamasına baĢvurmalarının en önemli nedeni vergi 

sonrası karlarını maksimize etmektir. 
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 Muter, Çelebi ve Sakınç, a.g.e., s.220-221. 
390
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Practices”, International Tax Journal, 2002, s.56. 
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-Dış Ticaret Üzerinden Alınan Vergilerin Düşürülmesi: Çok uluslu Ģirketler 

transfer fiyatlamasına bazen yabancı ülkelerin koymuĢ olduğu gümrük 

tarifelerinden, genel ve özel vergilerden ve kotalarından kurtulmak için 

baĢvurulabilir. 

-İhracat Fiyatının Değiştirilerek Gerçeğinden Fazla Vergi İadesi Alınması: 

Ġhracat fiyatlarının değiĢtirilerek yüksek tutulması iĢlemi, ilgili Ģirketlerin vergi 

sonrası kar maksimizasyonu yanında, ihracatta vergi iadesi uygulanıyorsa, 

firmaların gerçeğinden daha fazla vergi iadesi almasına olanak sağlamaktadır. 

Bu Ģekilde fiyat ayarlaması yapmak suretiyle çok uluslu Ģirketler haksız yere 

fazladan vergi iadesi alabilmektedir. 

-Stopajdan Matrahının Daraltılması ve Gizlenmesi: GeliĢmiĢ ülkelerin 

geliĢmekte olan ülkelere üretim ve dağıtımla ilgili vermiĢ oldukları patent, 

know-how ve marka, arama, iĢletme ve imtiyaz haklarını kullandırması 

karĢılığında, ilgili ülkede bir vergi veya stopaj alımı söz konusu ise, bunlar için 

yapılacak ödemelerin dıĢarıdan alınan malların fiyatı içinde yurtdıĢına 

kaydırılması sağlanmakta ve bu Ģekilde daha az stopaj vergisi ödenmesi söz 

konusu olmaktadır. 

-Genel Merkez Giderlerinin Bağlı Şirketlere Kaydırılması Suretiyle Vergi 

Mükellefiyetinin Azaltılması: Firmanın bağlı olduğu ülkede vergi oranları 

düĢük, öte yandan bağlı Ģirketlerin bulunduğu ülkelerde vergi oranları çok 

yüksek ise, firmanın genel gider vb giderleri zaman zaman bağlı Ģirkette 

gösterilmeye çalıĢılmaktadır. Bu Ģekilde bağlantılı firmanın vergi matrahının 

olması gerekenden daha düĢük olması sağlanmaktadır. 

-Nakit Kontrolleri ve Kotaların Aşılması: Bağlantılı firmaların bulunduğu bir 

kısım ülkelerde kar transferi, ithalat tutarı veya döviz ve kur üzerinde bir 

kısıtlaması söz konusudur. Böyle durumda Ģirketler bu nakit 

sınırlandırmalarından sakınmak için düĢük vergi oranları ile az geliĢmiĢ 

ülkelerde çalıĢan Ģubelere diğer birimler tarafından yüksek fiyatlı mallar 

satmaktadır. Böylece nakit dengesinde uygun bir azalma olmaktadır. 
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Özellikle 1980‟lerden itibaren kendisini daha da fazla hissettirmeye baĢlayan 

küreselleĢme ve elektronik ticaretin de geliĢimiyle değiĢik ülkelerdeki piyasalara 

giriĢler üzerindeki risklerin azalması, uluslararası ticaret hacmindeki bu artıĢ, çok 

uluslu Ģirketlerin transfer fiyatlaması uygulamalarının da çoğalması ile neticelenmiĢtir. 

Yine, çok uluslu Ģirket sayısında görülen artıĢlar ve buna paralel olarak geliĢen Ģirket 

birleĢmeleri de transfer fiyatlaması uygulamaları üzerinde benzer etkilere yol açan 

nedenler arasında sayılabilir
392

. 

Transfer fiyatlaması uygulamaları bazı durumlarda da aynı Ģirketlerin aynı 

gelirleri üzerinden çifte vergilendirme ile karĢılaĢmalarına neden olmaktadır. Özellikle, 

transfer fiyatlandırmaları yüksek vergi oranları uygulayan ülkeler için vergi 

matrahlarının daralmasına ve gelir kayıplarına yol açan bir durum meydana 

gelmektedir. Bu nedenle, geliĢmiĢ ülkeler söz konusu kayıpları telafi etmek amacıyla 

yeni yasal düzenlemeler yapmak ve vergi idaresinin kaynak ve denetimlerini arttırmak 

yoluna gitmektedirler
393

. 

Gerek incelemeler gerekse dava sürecinde yaĢanan tecrübeler göstermiĢtir ki, 

transfer fiyatlaması hususunda uzman kiĢilerin Ģirketler veya vergi idareleri 

bünyelerinde bulundurulmaları, hem davaların ve incelemelerin daha kısa sürelerde ve 

daha adil bir biçimde yürütülmelerine hem de Ģirketlerin arzu edilmeyen büyük vergi 

cezalarıyla karĢılaĢmalarının önlenmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca bu hususta 

bağımsız uzmanların görüĢü özellikle dava aĢamasına gelmiĢ anlaĢmazlıkların 

çözümlenmesinde son derece büyük önem taĢımaktadır
394

. 

b- Uluslararası Transfer Fiyatlamasına Yönelik Türkiye’deki 

Düzenlemeler 

1949 yılında Resmi Gazete‟de yayınlanan 5422 sayılı KVK ile “örtülü kazanç” 

ismiyle mevzuatta yerini bulan bu mevzu, 5520 sayılı Yeni KVK‟da “Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç” baĢlığıyla hem isim hem de içerik olarak 
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geniĢletilmiĢ ve geliĢtirilmiĢtir
395

. Türkiye‟de transfer fiyatlamasına yönelik 

düzenlemelerin temeli 5422 sayılı KVK‟daki 16. ve 17. maddelerindeki örtülü sermaye 

ve örtülü kazanç tanımları ile kurum kazancının tespitinde örtülü kazanç ve örtülü 

sermaye ile iliĢkili giderlerin kanunen kabul edilmeyeceğine iliĢkin 15. maddedir. Bu 

müesseselerin amacı kurumların gizli bir Ģekilde kar aktarmalarını engellemektir. 

Bununla birlikte, yapılan düzenlemelerin birçok konuya dair çözüm için yeterli 

olamadığı görülmektedir
396

. 

Ülkemizde, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nda (KVK) yer alan “örtülü 

kazanç” müessesesi, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 13. Maddesi ile 

“Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” adı altında yeniden 

düzenlenerek Transfer fiyatlandırması konusu vergi mevzuatımıza girmiĢtir. Doğal 

olarak düzenlemeye OECD‟nin çalıĢmaları ve tavsiyeleri kaynaklık etmiĢtir. Bakanlar 

Kurulu‟nun 06.12.2007 tarih ve 2007/12888 sayılı kararnamesi ile gerekli 

düzenlemeler yapılmıĢ ve arkasından 18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile uygulamaya iliĢkin ayrıntılı açıklamalar 

yapılmıĢtır
397

. 

Türkiye‟de 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟na göre transfer fiyatlaması 

tanımı, Madde 13‟e göre; “Kurumlar, iliĢkili kiĢilerle emsallere uygunluk ilkesine 

aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 

satımında bulunursa, kazanç tamamen ya da kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü olarak dağıtılmıĢ sayılır
398

” Ģeklindedir. 

Türkiye‟deki tam ve dar mükellef gerçek kiĢi ve kurumların tamamı örtülü 

kazanç uygulamasının kapsamı içerisindedir. ĠliĢkili kiĢilerle gerek yurt içi gerekse yurt 

dıĢı faaliyetlerle ilgili olarak yapılan mal ya da hizmet alım-satım iĢlemleri transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirilecektir. Diğer 
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bir ifadeyle örtülü kazanç uygulaması kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra gelir 

vergisi mükellefleri için de geçerli bulunmaktadır
399

. 

i-.5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu  

Türk Vergi Sisteminde transfer fiyatlaması uygulaması açık bir Ģekilde 

düzenlenmemekle birlikte paralel bir yapı sergileyen müesseselere sahiptir. 5422 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 15, 16, 17. maddelerinde yer alan örtülü sermaye ve 

örtülü kazanç uygulamaları transfer fiyatlamasının temsilcisi konumundadırlar
400

. 

ii- Gelir Vergisi Kanunu 

5615 Sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenlemeler ile GVK‟nda önemli 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Söz konusu Kanun‟un 3. maddesiyle GVK‟nun 41. 

maddesinin 5. bendine eklenen hükümle transfer fiyatlandırması uygulaması sadece 

kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik kalmamıĢ, ticari kazanç gibi gerçek kiĢiler için 

de geçerlilik kazanmıĢtır. Buna göre;
401

 

“teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince 

uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar 

işletmeden çekilmiş sayılır. 

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu üçüncü derece dahil yansoy ve kayın 

hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketler, bu şirketlerin 

ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü 

altında bulunan diğer şirketlerle ilişkili kişi sayılır. 
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İmalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya 

verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler, her hal ve 

şartta mal veya hizmet alım ya da satım olarak değerlendirilir. 

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir 

veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin 

vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle 

yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 

Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi hükmü uygulanır.” 

iii- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

5422 Sayılı Kanunda yer alan örtülü kazanç müessesesi, bütün aksaklıklara 

rağmen oturmuĢ bir düzenlemedir. Ancak geliĢen ekonomik araçlar ve küreselleĢen 

ekonomik iliĢkiler, bu düzenlemenin yeni durumlara uygun olmadığı sonucunu 

doğurmuĢtur. Özellikle çok uluslu Ģirketlerin dünya ekonomisinin büyük bir bölümünü 

kontrol ediyor olması nedeniyle farklı vergilendirme rejimleri arasında kar aktarımları 

yapmak suretiyle vergi minimizasyonuna gitmektedirler. Birden fazla ülkede faaliyet 

gösteren bu iĢletmelerin kar aktarımlarını önlemek amacıyla OECD tarafından getirilen 

kıstasların 5520 Sayılı Kanunla uygulanmaktadır
402

. 

2007 yılında yürürlüğe giren 5520 sayılı KVK ile konuya iliĢkin düzenlemeler 

“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” baĢlığı altında 13‟üncü 

maddede aĢağıdaki Ģekilde olmuĢtur:
403

 

“Kurumlar, iliĢkili kiĢilerle 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 dağıtılmıĢ sayılır. Alım, satım, imalat ve inĢaat iĢlemleri, kiralama ve 

kiraya verme iĢlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve 
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benzeri ödemeleri gerektiren iĢlemler her hal ve Ģartta mal veya hizmet alım ya 

da satımı olarak değerlendirilir. 

ĠliĢkili kiĢi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek kiĢi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında 

bulundurduğu gerçek kiĢi veya kurumları ifade eder. Ortakların eĢleri, 

ortakların veya eĢlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy 

hısımları ve kayın hısımları da iliĢkili kiĢi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke 

vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile 

aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değiĢimi 

hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan 

edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kiĢilerle yapılmıĢ tüm iĢlemler, iliĢkili 

kiĢilerle yapılmıĢ sayılır. 

Emsallere uygunluk ilkesi, iliĢkili yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında 

uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir iliĢkinin bulunmaması 

durumunda oluĢacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere 

uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere iliĢkin 

hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak 

saklanması zorunludur. 

Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye‟deki iĢyeri veya daimi 

temsilcilerinin aralarında iliĢkili kiĢi kapsamında gerçekleĢtirdikleri yurt 

içindeki iĢlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine 

zararının doğması Ģartına bağlıdır. Hazine zararı ile denmek istenen, emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum 

ve iliĢkili kiĢiler adına tahakkuk ettirilmesidir. Transfer fiyatlandırması ile ilgili 

usuller Bakanlar Kurulunca belirlenir.” 

Getirilen bu düzenleme ile mevcut örtülü kazanç dağıtımı sisteminin 

uygulamadaki birçok eksik ve yanlıĢlığı giderilmiĢ ve bu sistemin çeĢitli 

belirsizliklerinin mükellef ve mali idare arasında yaratılan ihtilaflara son verilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Yeni düzenleme ile kazanç dağıtımının daha objektif kurallara 
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bağlanması, emsal fiyatların belirlenmesi konusunda mükellefe Maliye Bakanlığı ile 

anlaĢma yapma hakkının tanınması, ispat yükümlülüğünün mükellefe devredilmesi gibi 

yenilikler getirilmektedir. Böylece, Türkiye‟de uzun yıllardan günümüze transfer 

fiyatlaması konusuyla kısmen de olsa örtüĢtüğü varsayılan örtülü kazanç ve sermaye 

dağıtımı müessesi yerine, çok gecikmeli de olsa, uluslararası normlara uygun bir 

“transfer fiyatlandırması” düzenlemesi, OECD çerçevesinde açıklamalar dikkate 

alınmak suretiyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamı çerçevesinde 

getirilmiĢtir
404

. 

KüreselleĢme ile birlikte transfer fiyatlandırması konusu uluslararası vergi 

uyuĢmazlıklarının önemli nedenlerinden biri haline gelmiĢtir. Daha fazla sayıdaki 

ülkenin vergi otoriteleri transfer fiyatlandırması yoluyla vergi gelirlerinin azaltılmasını 

önlemek amacıyla araĢtırmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Aynı zamanda Türkiye‟de Kıyı 

bankacılığı uygulamaları da mevcuttur. Vergi politikaları, kıyı bankacılığının 

Türkiye‟deki düzenlemeleri açısından önemli ve gereklidir. 

2- Vergi Politikaları Ve Kıyı Bankacılığı Düzenlemeleri 

Uluslararası bankacılık literatüründe kıyı ötesi bankacılık anlamına gelen “off-

shore banking” terimi, Türk bankacılık literatüründe “kıyı bankacılığı” olarak 

kullanılmakla beraber doğrudan “off-shore bankacılığı” terimi de kullanılmaktadır
405

. 

Kıyı bankacılığı, müdahale ve denetimi ile vergilemenin asgari düzeyde tutulduğu 

koĢullarda konvertibl paralar üzerine iĢlem yaparak, çok uluslu Ģirketlere, uluslararası 

giriĢimlere hizmet veren bir bankacılık türüdür
406

. Daha geniĢ anlamda ise kıyı 

bankacılığı, ülke dıĢından sağlanan fonların ülke dıĢında veya koĢullara göre ülke 

içinde kullandırılması, uluslararası paraların fon fazlası bulunan merkezlerden fon açığı 

bulunan merkezlere transfer edilmesi gibi finansal hizmetler yürüten genellikle serbest 

bölgelerde kurulan merkezlerde faaliyet gösteren ve ülke içindeki bankacılık sisteminin 

tabi olduğu yasal düzenlemelerin kapsamı dıĢında tutularak, getirilen mali ve hukuksal 
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avantajlar sayesinde uygun koĢullarda çalıĢma koĢullarının sağlandığı bankacılık 

türüdür
407

. 

Kıyı bankalarının faaliyette bulunabilmesi için iki önemli Ģart vardır. Bunlar:
408

 

 ▪ Direkt vergilendirmenin olmaması, 

 ▪ Döviz kontrolünün olmamasıdır. 

Kıyı bankacılığı, yurt dıĢından sağlanan fonların yine yurt dıĢında kullanılması 

demektir. Kıyı bankaları bulundukları ülkede yerleĢik sayılan kiĢilerden fon 

toplayamayan yalnızca yabancı kiĢi ve kuruluĢlardan fon toplama yetkisi olan, genel 

olarak bankacılık iĢlemlerinin pek çoğunu yapan ve hukuki açıdan serbest bir ortamda 

faaliyet gösteren bankalardır. Kıyı bankalarının faaliyetlerine konu olan para türü yerli 

değil yabancıdır. Yani bu bankalar yabancı paralarla çalıĢmak zorunda olan 

bankalardır
409

.  

DıĢtan dıĢa bankacılık diye de tanımlanan kıyı bankacılığının oluĢması geniĢ ve 

dar anlamda bazı Ģartlara bağlıdır. Kıyı bankacılığının varlığı için geniĢ anlamda olan 

Ģartlar; politik ve ekonomik anlamda istikrar, kambiyo denetiminin bulunmaması, 

yabancı bankacılık faaliyetlerini kısıtlamayan bir bankacılık yasası, kalifiye personel ve 

ileri düzeyde alt yapı bulunmalıdır. Lüksemburg, Hong Kong, Singapur ve Panama gibi 

finansal merkezler bu grup içerisinde yer almaktadır. Dar anlamda kıyı bankacılığı ise; 

yukarıda belirtilen koĢullara ek olarak vergi ve denetim konularında önemli kolaylıklar 

sunmaktadır. Bahama, Cayman Adaları, Hollanda Antileri ve Barbados gibi “vergi 

cennetleri”, bu türün önde gelen uygulayıcılarındandır
410

. 

Ülke dıĢından sağlanan fonların yine ülke dıĢında kullandırılmasını amaçlayan 

kıyı bankacılığında, iĢlemleri yapmaya yetkili yerel bankaların, yabancı para ile 

                                                 
407

  Muzaffer Demir, “GloballeĢen Vergi Cennetleri”, 2002, 

 http://www.turkhukuksitesi.com/makale_86.htm, (EriĢim:01.01.11). 
408

 Cihan Gökçe, Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Vergi Cennetleriyle Mücadele, Kıyı 

Bankacılığı ve Türkiye Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye ABD, Yüksek Lisans Tezi, 

Isparta, 2006, s.54. 
409

 Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Turhan Kitabevi, Ankara, 1995, s.76. 
410

 Emin SubaĢı, Bahreyn’de Kıyı Bankacılığı ve Bölge Ekonomilerine Katkısı, Marmara 

Üniversitesi, Ortadoğu Ġktisadı ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2007, s.33. 
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yaptıkları bankacılık iĢlemleri kastedilmektedir. Bu iĢlemler gerçekleĢtirildikleri 

ülkenin ulusal bankacılık sisteminin kapsamı dıĢında tutulmakta (baĢka bir deyiĢle o 

ülkenin sınırları dıĢında sayılmakta) ve konvertibl paralar cinsinden yürütülmektedir. 

Belirli istisnalar dıĢında o ülkenin yurttaĢlarından mevduat toplamamaktadır. Kıyı 

bankacılığı merkezleri, dünya finansal pazarları için büyük birer fon kaynağı, 

uluslararası fonlar için ise bir ara geçiĢ olmaktadır
411

. 

Kıyı bankacılığı “on-shore” ve “off-shore” olarak ikiye ayrılmaktadır. Ġki 

sektör arasındaki fark ise; bir ABD Hazine Bonosu New York‟ta alım-satıma konu 

olmaktaysa, on-shore piyasa söz konusudur. Londra, Zürih veya Singapur‟daki bir 

bankada bulunan dolar mevduatlarıyla yapılan iĢlemler durumunda ise off-shore piyasa 

söz konusudur
412

. 

Kıyı bankacılığı denilen olgu 1960‟lı yıllardan itibaren, genellikle vergi 

cennetleri denilen ülkelerde oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu ülkelerde sağladıkları vergi 

avantajları ve denetimsizlik ile fon yatırımları ve finansal hizmetler bakımından bir 

çekim merkezi oluĢturmaktadırlar. Vergi cennetlerinde gelir ve sermayeden vergi 

alınmamasının yanında, banka ve ticari sırların korunması, aktif bir banka sektörü 

altyapısı bulundurması, iyi bir iletiĢim ağı ve teknolojisine sahip olunması, istikrarlı bir 

politik ve ekonomik görüntü sergilemesi, yabancı sermayeyi çekmeye yönelik olması 

beklenir
413

. 

Off-shore bankalar; Andora, Arubas, Bahamas, Barbados, Bermuda, British 

Virgin Islands, Cayman Islands, Costa Rica, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jamaica, 

Liberia, Liectenstein, Madeira, Hollanda Antileri, Malta, Kıbrıs, Jersey, Panama, 

Manile Ġsviçre, Lüksemburg, Bahreyn ve Ġrlanda gibi ülkeler gelmektedir
414

. 
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  SubaĢı, a.g.t., s.33. 
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2004, s.56. 
413
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Türkiye‟de kıyı bankacılığı ile ilgili düzenlemeler, 4389 sayılı Bankalar 

Kanununda yer almıĢtır. Söz konusu Kanunun 7/5 inci bendi aĢağıdaki gibidir:
415

 

“Türkiye‟de kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulmasına 

veya yurtdıĢında kurulu bankalarca Ģube açılmasına iliĢkin hususlar, faaliyet 

esas ve alanları, hesap ve kayıt düzeni ile denetim usulleri ve faaliyetlerinin 

geçici veya sürekli durdurulması kurul kararı ile belirlenir. Münhasıran kıyı 

bankacılığı faaliyetinde bulunan bankalar hakkında bu fıkra haricinde bu 

kanunun diğer maddeleriyle 14.1.1970 tarihli ve 1211 sayılı TCMB Kanununun 

40‟ıncı maddesi uygulanmaz. Ancak, kıyı bankacılığı dıĢında, serbest 

bölgelerdeki bankacılık faaliyetleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.” 

Bu düzenlemede, Türkiye‟de kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere 

banka kurulmasına iliĢkin iznin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 

tarafından verileceği ve bu bankaların yine Kurulun belirleyeceği esaslara göre 

faaliyette bulunacağı belirtilmekle birlikte, bu bankalar hakkında Bankalar Kanununun 

ve Merkez Bankası Kanununun zorunlu karĢılık ve disponsibilite gibi düzenlemelerin 

yer aldığı 40‟ıncı maddesinin uygulanmayacağı belirtilmektedir.  

20 Ekim 1990 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 18.09.1990 tarih ve 90/999 

sayılı karar gereğince, kıyı bankalarının kuruluĢları 3182 sayılı Bankalar Kanunu‟na 

tabi olmaksızın Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanlığın iznine 

tabidir. Bu bankalar, bankacılık iĢlemlerinde Bankalar Kanunu‟na tabi değildirler. 

Ayrıca, Türkiye‟de yerleĢik kiĢilerden (bankalar hariç) mevduat kabul edemez, bono, 

tahvil ve benzeri kıymet ihraç etmek suretiyle ödünç toplayamazlar. Bu bankalar, 

menkul değer alıp, satabilecekler ancak borsa üyesi olamayacak ve sermaye 

piyasasında aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar
416

. 

Türkiye‟de kıyı bankacılığına iliĢkin düzenlemeler, Serbest Bölgeler Mevzuatı 

çerçevesinde yapılmıĢtır. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu‟nun 6. maddesinde, 

serbest bölgeler gümrük hattı dıĢında sayılmıĢ ve bu bölgelerde vergi, resim, harç, 

                                                 
415

  Öz, a.g.e., s.315-316. 
416
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gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı 

hükme bağlanmıĢtır. Bakanlar Kurulu‟nun 18.09.1990 tarih ve 90/999 Sayılı Kararı‟nın 

1. maddesinde, serbest bölgelerde, kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunulması da dahil 

tüm bankacılık iĢlemlerini yapmak üzere banka kurulması ve yabancı bankaların Ģube 

açması Bakanlığın iznine tabi olmuĢtur. 

Türkiye‟de fiili olarak faaliyette bulunan 21 serbest bölge ve faaliyete geçiĢ 

tarihi Ģöyledir:
417

 

▪ 1987 yılında Mersin Serbest Bölgesi ve Antalya Serbest Bölgesi 

▪ 1990 yılında Ege Serbest Bölgesi ve Ġstanbul-Atatürk Havalimanı Serbest 

Bölgesi 

▪ 1992 yılında Trabzon Serbest Bölgesi 

▪ 1995 yılında Ġstanbul-Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi, Doğu Anadolu 

Serbest Bölgesi ve Mardin Serbest Bölgesi 

▪ 1997 yılında ĠMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi 

▪ 1998 yılında Ġzmir-Menemen Deri Serbest Bölgesi, Rize Serbest Bölgesi, 

Samsun Serbest Bölgesi, Ġstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Kayseri Serbest 

Bölgesi 

▪ 1999 yılında Avrupa Serbest Bölgesi ve Gaziantep Serbest Bölgesi, Adana 

Yumurtalık Serbest Bölgesi 

▪ 2001 yılında Denizli Serbest Bölgesi, Bursa Serbest Bölgesi, Kocaeli Serbest 

Bölgesi 

▪ 2002 yılında TÜBĠTAK-Marmara AraĢtırma Merkezi Teknoloji Serbest 

Bölgesi 

                                                 
417
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http://www.hakanguclu.com/calismalar/Off_shore.pdf, (EriĢim: 02.02.12) 
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Türkiye‟de yerleĢik bankaların Türkiye‟deki kıyı bankacılığı merkezinde 

faaliyette bulunmamalarının en önemli iki nedeni, bu merkezlerde Ģube açmamaları ve 

Türkiye‟den mevduat toplayamamalarıdır. Ancak bu bankaların çoğunun yurt dıĢında 

birçok kıyı bankacılığı merkezinde Ģubeleri veya iĢtirakleri bulunmaktadır. Türk 

bankaları Ġstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi‟nde faaliyette bulunmamakla 

birlikte yurt dıĢındaki Ģube, temsilcilik ve kurmuĢ oldukları bankalarla önemli derecede 

bankacılık faaliyeti yapmaktadırlar
418

. 

Türkiye‟de ve dünyada bulunan kıyı bankacılığı uygulamalarının sermaye 

hareketleri açısından da kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle 1990 sonrası 

gerçekleĢen sermaye hareketlerinin küreselleĢmenin de etkisiyle miktarı ve hızı büyük 

oranda artıĢ göstermiĢtir. Bu nedenle Türkiye‟de gerçekleĢen sermaye hareketlerinin 

1990 sonrası geliĢimi incelenecektir. 

3- Türkiye’de Sermaye Hareketlerine Yönelik Vergi Politikaları 

KüreselleĢmenin geliĢim sürecini hızlandıran temel dinamik, uluslararası mal ve 

sermaye hareketlerinin serbestleĢtirilmesini öngören yaklaĢımları, çok sayıda ülkenin 

ulusal politika haline dönüĢtürmesi ve gerek uluslararası ticaretin, gerekse sermaye 

hareketleri üzerindeki kısıtlamaların ve denetimlerin tedrici olarak azaltılmasına 

yönelik uygulamalardır
419

. KüreselleĢme olgusu, ulusal ekonomilerin dünya 

piyasalarıyla eklemlenmesi ve bütün iktisadi karar süreçlerinin giderek dünya 

kapitalizminin sermaye birikimine yönelik dinamikleriyle belirlenen ve yaĢanan bu 

evre
420

, günümüz dünya ekonomisini kapsamaktadır. Ġktisadi, siyasi, kültürel yapılar ve 

bu yapıların süreçler üzerindeki etkileri bütünsellik içinde analiz edildiği takdirde, 

küreselleĢme olarak adlandırılan bu süreç, “dönüĢüm”ün ifadesi ve sermaye birikim 

sürecinin yeni bir aĢaması olarak adlandırılmaktadır
421

. 

KüreselleĢme süreci ile birlikte mal ve hizmetlerde özellikle sermayenin ülkeler 

arasında serbestçe hareket eder bir duruma gelmesine bağlı olarak üretim süreçlerinin 
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uluslararasılaĢması, dıĢa açık bir ekonomiye sahip ülkelerin üretim ve istihdam 

yapılarını da etkilemiĢtir. Hızlanan küreselleĢme sürecinde üretim ve istihdam 

yapılarının değiĢimiyle, ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretinin hacim ve 

bileĢimindeki değiĢimin, ülkelerin hem vergi gelirlerinin toplamını hem de bileĢimini 

etkilediği görülmektedir. Özellikle bu süreçte vergi rekabetinin artması ve buna bağlı 

olarak vergi yapısında ortaya çıkan değiĢim, vergilemeye daha duyarlı ve ülkeler 

arasındaki son derece düĢük getiri farklılıklarını bile değerlendiren yabancı 

yatırımcıların yatırımlarını arttırmalarına veya diğer ülkelere kaydırmalarına neden 

olmaktadır
422

. 

a- 1990-1996 Dönemi Sermaye Hareketleri 

Ulusların dünya ticaretindeki konumlarını yansıtan en önemli göstergelerden 

biri de cari iĢlemler dengesi ve onu içeren dıĢ ticaret hadleridir. Krugman ve Obstfeld 

(2000) cari iĢlemlerin, üretim ve istihdamdaki değiĢmeyi yansıtması dolayısıyla 

ödemeler bilançosunun en önemli hesabı olduğunu ifade etmektedirler. Türkiye 1980 

Ġstikrar programı ile 1980-1989 aralığında ödemeler dengesini bütünüyle 

serbestleĢtirdi. Özellikle serbestleĢme sonrası sermaye hareketleri Türkiye‟de ve tüm 

dünyada büyük önem taĢımaktadır. Ödemeler bilançosunun dengesi; cari iĢlemler 

hesabı, sermaye hareketleri hesabı, resmi rezervler hesabı ve istatistiki farklardan 

oluĢmaktadır
423

. 

Tam serbestleĢmenin sağlandığı 1990 sonrasında tüm dünyada büyük öneme 

sahip olan sermaye hareketlerindeki geliĢme ve değiĢmenin Türkiye‟de ödemeler 

bilançosu dengesi üzerinden incelenecektir.  

Yabancı sermayenin Türkiye‟ye girmesiyle birlikte döviz girdisi sağlamasından 

dolayı ödemeler dengesi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Yabancı sermayenin 

ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkisinin süreklilik kazanabilmesi için, yabancı 

sermayenin uzun dönemde döviz kazandırıcı özelliğini koruması gerekir. Aksi takdirde 
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423

 Ġsmail AydoğuĢ ve Harun Öztürkler, Türkiye’de Cari ĠĢlemler Açığı Sorununun Analizi, Gazi 

Kitabevi, Ankara, 2006, s.17-21. 



 188 

yatırımların ithal girdilere bağımlı olması ve transferlerin getirilen sermayeyi aĢması 

durumunda olumsuz etkiler doğurması kaçınılmaz bir gerçektir
424

. Sermaye 

hareketlerinin tam serbestleĢmesinin de etkisiyle rezervlerde önemli dalgalanmalar 

görülmektedir. Bu değiĢimleri tablo 31‟den izlemek mümkündür. 

Tablo 31: Ödemeler Bilançosunda Sermaye Hareketleri (1990-1996) 

Milyon Dolar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

A.CARĠ ĠġLEMLER HESABI 

      DıĢ Ticaret Dengesi 

      Hizmetler Dengesi 

      Gelirler Dengesi 

      Cari Transferler 

-2.625 

-9448 

4966 

-2508 

4365 

250 

-7290 

5164 

-2663 

5039 

-974 

-8076 

5807 

-2625 

3920 

-6.433 

-14081 

6740 

-2744 

3652 

2631 

-4167 

7052 

-3264 

3010 

-2339 

-13152 

9620 

-3205 

4398 

-2437 

-10264 

6657 

-2927 

4097 

B.SERMAYE HESABI 

C.FĠNANS HESABI 

       Doğrudan Sermaye Yatırımları 

                 YurtdıĢı 

                 Yurtiçi 

       Portföy Yatırımları 

                  Varlıklar 

                  Yükümlülükler 

                            Hisse Senedi 

                            Borç Senedi 

      Diğer Yatırımlar-Varlıklar 

                    Merkez Bankası 

                    Genel Hükümet 

                     Bankalar 

                     Diğer Sektörler 

      Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 

                     Merkez Bankası 

                    Genel Hükümet 

                     Bankalar 

                     Diğer Sektörler           

 

4037 

700 

    16 

 684 

  547 

-134 

 681 

  89 

 592 

-409 

 361 

 

-769 

    -1 

3199 

 -535 

 -393 

2279 

1848 

 

-2397 

783 

-27 

810 

623 

-91 

714 

147 

567 

-2563 

29 

 

-2595 

3 

-1240 

-939 

-201 

396 

-496 

 

 

3648 

779 

-65 

844 

2411 

-754 

3165 

350 

2815 

-2438 

36 

 

-2474 

0 

2896 

256 

-1645 

2100 

2186 

 

8903 

622 

-14 

636 

3917 

-563 

4480 

570 

3910 

-3291 

-60 

 

-3231 

0 

7655 

1036 

-2177 

4495 

4301 

 

-4257 

559 

-49 

608 

1158 

35 

1123 

989 

134 

2423 

-18 

 

2441 

0 

-8397 

1362 

-2962 

-7053 

256 

 

4565 

772 

-113 

885 

237 

-466 

703 

195 

508 

-383 

-102 

 

-281 

0 

3939 

1556 

-2131 

1973 

2541 

 

5483 

612 

-110 

722 

570 

-1380 

1950 

191 

1759 

331 

-117 

 

1448 

-1000 

3970 

1255 

-2108 

3046 

1777 

D.NET HATA VE NOKSAN  -68 948 -1190 -2162 1837 2432 1499 

    GENEL DENGE  944 -1199 1484 308 206 4658 4545 

E.RESMĠ REZERVLER -944 1199 -1484 -308 -206 -4658 -4545 

Kaynak: TCMB, Ġstatistik Genel Müdürlüğü, Ödemeler Dengesi Müdürlüğü 
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GeliĢmekte olan ülkelere özellikle 1990 yılından itibaren sermaye akıĢı 

gerçekleĢmektedir. Sermaye hesabını oluĢturan sermaye türlerine baktığımızda; 

doğrudan sermaye yatırımlarının, 1990-1996 döneminde ortalamaya yakın değerlerde 

gerçekleĢen bir trend gösterdiğini görmekle birlikte; en düĢük miktar, kriz yılı olan 

1994 yılında gerçekleĢmiĢtir. Kısa vadeli sermaye hareketlerini oluĢturan portföy 

yatırımlarına baktığımızda ise 1993 yılına göre düĢüĢ olduğunu görmekteyiz. Ġçinde 

kısa vadeli sermayenin de olduğu diğer yatırımlara baktığımızda, kriz yılında çok 

büyük bir sermaye çıkıĢı olduğunu görüyoruz. 

b- 1997-2003 Dönemi Sermaye Hareketleri 

Özellikle 1990 sonrası ve 2000‟li yıllarda ödemeler bilançosunun tüm 

hesaplarının serbestleĢmesi ile birlikte, sermaye hareketlerinden portföy yatırımları ve 

kısa vadeli sermayenin ani değiĢimler büyük önem taĢımaktadır.  1997 yılından 2003 

yılına kadar olan dönemde, ödemeler bilançosu dengesine kırılganlık noktalarında yer 

alan 2000 ve 2001 kriz yılları ayrı değerlendirilmek üzere sermaye hesaplarının 

değiĢimi doğrultusunda nedenlerine bakılacaktır.  

1990‟lı yıllardan itibaren Türkiye‟de ve dünyada gerçekleĢen ödemeler 

bilançosu hareketleri, o ülkenin uyguladığı iç ve dıĢ ekonomi politikalarını ve 

geliĢimini iliĢkisel nedensellikle ortaya koymaktadır. 1997‟den baĢlayarak 2003‟e 

değin geçen dönem itibari ile bir ülkenin kalkınmasında önemli bir gösterge olan cari 

iĢlemler, 1998 ve 2001 yılı dıĢında sürekli olarak önemli ölçüde açıklar vermiĢtir. Bu 

dönem itibari ile cari iĢlemlerin büyük açıklarının bir sebebi de, cari iĢlemler hesabının 

alt hesabını oluĢturan dıĢ ticaret verileridir. 1997‟de -2638, 1998‟de 2000, 1999‟da -

925, 2000‟de -9920, 2001‟de 3760, 2002‟de -626 ve 2003‟te -7515 Milyon Dolardır. 

Özellikle 2003 yılında gerçekleĢen cari açık içinde, dıĢ ticaretin payı ise -13489 

değeriyle cari açıktan daha büyüktür. Cari iĢlemler açıklarının süreklilik taĢıması ise 

1994 ve 2000/2001 krizleri gibi önemli krizlerin nedenlerindendir. 
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Tablo 32: Ödemeler Bilançosunda Sermaye Hareketleri (1997-2003) 

Kaynak: TCMB, Ġstatistik Genel Müdürlüğü, Ödemeler Dengesi Müdürlüğü 

2000 Kasım ve 2001 ġubat krizlerini tetikleyen ölçüde önemli bir sermaye 

çıkıĢı gerçekleĢmiĢtir. Kasım 2000‟de yaĢanan kriz finans ortamı gibi bankalar baĢta 

olmak üzere tüm ekonomiyi derinden etkilemiĢtir. 2000 yılında cari iĢlemler açığı 

önemli boyutlara ulaĢmıĢtır. Bu yılda krediler de eklendiğinde cari iĢlemler açığının 

çok ötesinde bir sermaye giriĢi gerçekleĢmiĢtir. Kasım 2000 krizine kadar olan 

dönemde portföy yatırımları toplam sermaye giriĢlerinin en büyük kısmını 

oluĢturmaktaydı. Ancak, yaĢanan kriz sırasında büyük çoğunluğu portföy yatırımların 

oluĢturduğu hesaptan sermaye çıkıĢına neden olmuĢtur. Diğer yatırımlar kalemindeki 

değerlere baktığımızda, kriz yılları ve kriz yıllarından sonraki yıl arasındaki büyük fark 

Milyon Dolar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

A.CARĠ ĠġLEMLER HESABI 

      DıĢ Ticaret Dengesi 

      Hizmetler Dengesi 

      Gelirler Dengesi 

      Cari Transferler 

-2638 

-15048 

10912 

-3013 

4511 

2000 

-14038 

13518 

-2985 

5505 

-925 

-9771 

7502 

-3537 

4881 

-9920 

-22057 

11375 

-4002 

4764 

3760 

-3363 

9136 

-5000 

2987 

-626 

-6390 

7885 

-4554 

2433 

-7515 

-13489 

10511 

-5557 

1020 

B.SERMAYE HESABI 

C.FĠNANS HESABI 

       Doğrudan Sermaye Yatırımlar 

                 YurtdıĢı 

                 Yurtiçi 

       Portföy Yatırımları 

                  Varlıklar 

                  Yükümlülükler 

                            Hisse Senedi 

                            Borç Senedi 

      Diğer Yatırımlar-Varlıklar 

                    Merkez Bankası 

                    Genel Hükümet 

                     Bankalar 

                     Diğer Sektörler 

      Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 

                     Merkez Bankası 

                    Genel Hükümet 

                     Bankalar 

                     Diğer Sektörler           

 

6969 

554 

-251 

805 

1634 

-710 

2344 

8 

2336 

-1750 

-98 

 

-976 

-676 

6531 

1026 

-1456 

2232 

4729 

 

 

-840 

 573 

-367 

940 

6711 

-1622 

-5089 

-518 

-4571 

-1464 

-95 

 

-942 

-427 

6762 

571 

-1656 

3195 

4651 

 

4829 

138 

-645 

783 

3429 

-759 

4188 

428 

3760 

-2304 

-98 

 

-1839 

-367 

3566 

-231 

-1932 

2655 

3074 

 

9584 

112 

-870 

982 

1022 

-593 

1615 

489 

1126 

-1939 

       1 

 

-1574 

-366 

10389 

619 

117 

3736 

5917 

 

 

-14557 

2769 

-497 

3352 

4515 

-788 

-3727 

-79 

-3648 

-601 

-39 

 

233 

-795 

-12296 

735 

-1977 

-9644 

-1410 

 

1172 

939 

-143 

1082 

-593 

-2096 

1503 

-16 

1519 

-777 

-30 

 

643 

-1390 

1603 

1336 

-669 

-2016 

2952 

 

7162 

1222 

-480 

1702 

2465 

-1386 

3851 

905 

2946 

-986 

-28 

 

348 

-1308 

4461 

497 

-2194 

2846 

3312 

-D.NET HATA VE NOKSAN  -987 -713 1302 -2661 -2127 -758 4450 

    GENEL DENGE  3344 447 5206 -2997 -12924 -212 4097 

E. RESMĠ REZERVLER -3344 -447 -5206 2997 12924 212 -4097 
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bize önemli ölçüde sermaye çıkıĢını göstermektedir. Kısa vadeli sermayenin hızlı ve 

aniden düĢüĢ ve artıĢları ödemeler bilançosundaki tüm denge ve değerleri olumsuz 

yönde etkilemektedir. Diğer yatırımlar hesabı altında yer alan Merkez Bankası, diğer 

bankalar, hükümet ve sektörlerin de borçlanma ve alacaklı olma Ģeklindeki dengeleri 

söz konusudur. Bu değerlerin eksi olması halinde ekonomide kullanılan rezerv 

miktarının da eksi olduğu görülmektedir. 

Özellikle büyük sermaye hesabı hareketlerindeki istikrarsız dalgalanmalar 

sonucu ortaya çıkan finansal krizler, uluslararası finansal Ģoklar, altyapısını 

oluĢturmadan yapılan hızlı finansal serbestleĢme uygulamaları ve yurt içi bankacılık 

sektöründeki zayıflıklar nedeniyle artan finansal kırılgan yapının krize dönüĢmesi 

ihtimali yüksek olmaktadır. Finansal yapıda yaĢanan sorunlar ise çoğunlukla ödemeler 

bilançosunda güçlükler yaĢanmasına yol açmaktadır
425

. 

c- 2004-2010 Dönemi Sermaye Hareketleri 

1990 yılından günümüze değin gerçekleĢen ödemeler dengesi kalemlerindeki 

sürekli açıklar yapısal bir ekonomi-politik sorun olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Yapısal sorunlar hem cari iĢlemler hesaplarında ve hem de dıĢ ticaret açıkları ile 

sermaye dalgalanmaları üzerinde etkisini göstermektedir. Türkiye‟nin ödemeler 

bilançosu dengesindeki dönemsel analizi değerlendirdiğimizde, Türkiye‟nin dıĢ 

ekonomi-politikasını da görmekteyiz. Üçüncü dönemsel analizin önemli noktalarından 

biri de kırılma noktasının olmaması ve krizsiz yılların değiĢimlerinin olmasıdır.  

 

 

 

 

                                                 
425

 Jeffry D. Sachs, “Alternative Approachs to Financial Crises in Emerging Merkets”, in Capital Flows 

and Financial Crises, (Ed. Miles Kahler), Cornell University Pres, Ithaca, New York, 1998, s.4. 
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Tablo 33: Ödemeler Bilançosunda Sermaye Hareketleri (2004-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TCMB, Ġstatistik Genel Müdürlüğü, Ödemeler Dengesi Müdürlüğü 

d- 1990-2010 Döneminde Sermaye Hareketlerinin GeliĢimi 

KüreselleĢme ve sermayenin serbestleĢmesi, küresel piyasalardaki yabancı 

sermaye miktarını ve önemini giderek arttırmaktadır. Dünyada dolanıp kendine yatırım 

alanı arayan toplam sermaye, küreselleĢme süreci boyunca giderek artma eğilimi 

göstermiĢtir
426

. 

                                                 
426

 Birol Kovancılar, Ülkemizde Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi, Yatırımların TeĢviki ve Avrupa 

Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Alternatif Modeller, TUGĠAD Ekonomi Ödülleri Çerçevesinde 

Bilimsel Eser YarıĢması Birincilik Ödülü, ġan Ofset Matbaa, Ġstanbul, 2003, s.55. 

Milyon Dolar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A.CARĠ ĠġLEMLER HESABI 

      DıĢ Ticaret Dengesi 

      Hizmetler Dengesi 

      Gelirler Dengesi 

      Cari Transferler 

-14431 

-22736 

12797 

-5609 

1117 

-22309 

-33080 

15156 

-5839 

1454 

-32249 

-41056 

13555 

-6656 

1908 

-38434 

-46852 

13283 

-7108 

2243 

-41959 

-53021 

17311 

-8362 

2113 

-13991 

-24850 

16749 

-8189 

2299 

-48561 

-56316 

14270 

-7819 

1337 

B.SERMAYE HESABI 

C.FĠNANS HESABI 

       Doğrudan Sermaye Yatırımları 

                 YurtdıĢı 

                 Yurtiçi 

       Portföy Yatırımları 

                  Varlıklar 

                  Yükümlülükler 

                            Hisse Senedi 

                            Borç Senedi 

      Diğer Yatırımlar-Varlıklar 

                    Merkez Bankası 

                    Genel Hükümet 

                     Bankalar 

                     Diğer Sektörler 

      Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 

                     Merkez Bankası 

                    Genel Hükümet 

                     Bankalar 

                     Diğer Sektörler           

 

17702 

2005 

-780 

2785 

8023 

-1388 

9411 

1427 

7984 

-6983 

-24 

 

-5324 

-1635 

14657 

-209 

-1163 

6564 

9465 

 

42685 

8427 

-1604 

10031 

13437 

-1233 

14670 

5669 

9001 

-553 

-16 

 

-149 

-388 

20834 

-787 

-2165 

10524 

13262 

 

42689 

19261 

-924 

20185 

7415 

-3987 

11402 

1939 

9463 

-13479 

0 

-42 

-11018 

-2419 

29492 

-1268 

-712 

11704 

19768 

-8 

48700 

19941 

-2106 

22047 

4727 

1947 

2780 

5138 

-2358 

-4969 

2 

-116 

-3389 

-1466 

32895 

-1450 

82 

3736 

30527 

-60 

34558 

16955 

-2549 

19504 

-5014 

-1244 

-3770 

716 

-4486 

-12058 

2 

-32 

-10255 

-1773 

34675 

-1791 

1742 

9457 

25267 

-42 

9758 

6858 

-1553 

8411 

227 

-2711 

2938 

2827 

111 

10985 

2 

-31 

6400 

4614 

-8312 

-901 

1602 

514 

-9527 

 

-36 

59539 

7154 

-1777 

8931 

16291 

-3326 

19617 

3468 

16149 

9033 

4 

-39 

13217 

-4149 

27061 

-553 

3493 

27597 

-3476 

 

D.NET HATA VE NOKSAN  1071 2824 185 1757 4703 5066 4016 

    GENEL DENGE  4342 23200 10625 12015 -2758 791 -14958 

E.RESMĠ REZERVLER -4342 -23200 -10625 -12015 2758 -791 14958 
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1990‟lı yıllarla birlikte finansal piyasalardaki geniĢleme artarak sürmüĢ, 

küreselleĢme hızlanmıĢtır. KüreselleĢme ile birlikte bir ülkede alınan ekonomik 

kararların sınır ötesi ülkeleri de etkilemeye baĢlaması, etkilenen ülkelerin bir araya 

geldiği çeĢitli bölgeselleĢme eğilimlerini hızlandırmaktadır
427

.  

2000‟li yıllar ise tüm dünyada finansallaĢmanın arttığı, finansal araçların 

çeĢitlendiği ve finansal piyasaların değiĢerek yenilendiği yıllar olmaktadır. Bu 

dönemlerde hem dünyada hem de Türkiye‟de büyük finansal krizler yaĢanmıĢ ve 

ekonomi istikrar ve kalkınma plan ve programları çerçevesinde alınan kararlar 

uygulanmıĢtır. Hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülke ekonomileri için olumsuz 

etkiler meydana getiren krizlerden sonra da finansal büyüme tüm dünyada artıĢ 

göstermiĢtir.  

Grafik 12: Uluslararası Sermaye Hareketlerinin GeliĢimi (1990-2010) 

Sermaye Hareketleri (1990-2010)
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Kaynak: TCMB verilerinden yararlanılarak tarafımızdan hazırlanmıĢtır. 

                                                 
427

 Meral VARIġ TEZCANLI v.d., Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve 

Türkiye, ĠMKB Yayınları, Ġstanbul, 1994, s.10-11. 
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1990‟ların baĢında geliĢmiĢ ülkelerden geliĢmekte olan ülkelere doğru yoğun 

bir sermaye akıĢı görülmüĢtür
428

. Türkiye‟de en önemli ekonomik sorunlardan biri 

sermaye eksikliğidir. Bu nedenle küresel sermayeyi ülkemize çekebilmek amacıyla “24 

Ocak Ġstikrar Kararları” ile dıĢa açılma ve ekonomik serbestleĢme süreci baĢlatılmıĢ ve 

dıĢ ticaret ve sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamaların çoğu kaldırılmıĢtır. Bu 

düzenlemelerden sonra Türkiye dıĢ ticaret hacminde ve sermaye hareketlerinde önemli 

artıĢlar yaĢanmıĢtır
429

. 

1990‟lı yıllarla baĢlayan sermaye hareketleri ise diğer mikro ve makro 

ekonomik unsurların da etkisiyle kırılgan ve istikrarsız bir mali ortama geliĢini, daha 

çok portföy yatırımı Ģeklinde gerçekleĢtirmiĢtir. Yatırımlara dönüĢecek sermaye 

türlerinin giderek azalması ise kısa vadeli ve yüksek miktarlarda giriĢ-çıkıĢlarla 

ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedirler. Ödemeler bilançosundaki açıkların artıĢı 

ise kalemlerin birbirlerini olumlu etkileme ihtimallerini de ortadan kaldırmaktadır. 

2008 küresel krizi önce ve sonrasında tüm dünya ülkelerini ve Türkiye‟yi etkilemesi 

bağlamında büyük önem taĢımaktadır. 

e- Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlara Yönelik Vergi Politikaları 

KüreselleĢme sürecinde vergi politikalarında yaĢanan dönüĢüm Türkiye 

açısından bazı nitelikler taĢımaktadır. Özellikle sermayenin artan mobilizasyonu 

sonucunda uluslararası önemi oldukça artmıĢtır. YaĢanan bu süreçte özellikle doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları büyük önem taĢımaktadır. Doğrudan yabancı sermayenin 

ülke ekonomisinde yarattığı olumlu makroekonomik etkiler ve yaĢanan ekonomik ve 

siyasi krizlerden daha az etkilenme özelliği geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde 

doğrudan yabancı yatırım çekme rekabetini beraberinde getirmiĢtir. Türkiye‟de, dünya 

genelinde yaĢanan değiĢime paralel olarak doğrudan yabancı yatırımları çekme 

hedefine yönelik kapsamlı bir vergi reformu uygulaması gündeme gelmiĢtir. 2001 

                                                 
428

 Ferit Kula, “Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler”, C.U. ĠĠBF 

Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2003, s.141, http.//www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/193.pdf, 

(EriĢim:15.03.12) 
429

 Metin Meriç ve Hakan Ay, “KüreselleĢme Olgusunun Vergi Kayıp ve Kaçaklarına Etkisi”, 19. 

Türkiye Maliye Sempozyumu, “Türkiye‟de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları”, Antalya, 

2004, s.309-310. 
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yılında kabul edilen “Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Reform Programı” kapsamında 

vergi sisteminin geliĢimine etkide bulunulmuĢtur
430

. 

Türkiye‟de, daha basit ve istikrarlı, AB normlarına uygun bir vergi rejimine 

yönelik vergi politikası reformlarının oluĢturulması ve uygulanması açısından 

vergileme alanında gerçekleĢtirilen uygulamalar Ģunlardır:
431

 

▪ Kurumlar Vergisi oranında indirime gidilmiĢtir
432

. 

-Toplam vergi yükü yerli yatırımcılar için yüzde 44‟ten yüzde  34‟e, 

yabancı yatırımcılar için yüzde 37‟den yüzde 32‟ye inmiĢ bulunmaktadır. 

Böylelikle Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düĢük vergi oranına sahip 

ilk 5 ülke arasına girmiĢtir
433

. 

-Bu düzenleme ile vergi yükünün azaltılması ve kayıt dıĢına yönelmelerin 

engellenmesi amaçlanmıĢtır. Bu düzenlemenin Türkiye‟nin yatırım cazibesi 

açısından rekabet gücünü önemli ölçüde artması beklenmektedir. 

▪ Zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla mücadele ve kontrol edilen yabancı 

Ģirket kazançları konularında vergisel düzenlemeler yapılmıĢtır. 

▪ Transfer Fiyatlandırması uygulamalarına iliĢkin olarak OECD rehberinde yer 

alan prensipler çerçevesinde gerekli yasal düzenleme yapılmıĢtır.  

-Örtülü sermaye düzenlemeleri OECD ülkelerindeki uygulamalarla paralel hale 

getirilmiĢ olup, konu ile ilgili ikinci mevzuat çalıĢmaları devam etmektedir.  

▪ Yurt dıĢında elde edilerek Türkiye‟de vergilendirilen kurum kazançlarından 

mükerrer vergi alınması önlenmiĢtir. 

                                                 
430

 Meltem Bulu, KüreselleĢme Sürecinde Vergi Politikalarının Doğrudan Yabancı Sermaye 

Yatırımları Üzerindeki Etkileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir, 

2007, s.151. 
431

 Bulu, a.g.t., 152- 
432

 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete. 
433

 YDKR, Türkiye Yatırım DanıĢma Konseyi Ġlerleme Raporu, 2007, s.60 

, http://www.yoikk.gov.tr/dosya/up/dosya/YDKRapor2007_tr.pdf, (EriĢim:12.4.12). 

http://www.yoikk.gov.tr/dosya/up/dosya/YDKRapor2007_tr.pdf
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▪ Menkul kıymetlerin vergilendirme sistemi basitleĢtirilmiĢ ve tevkif yoluyla 

alınan vergiler mükellefler açısından nihai vergi haline getirilmiĢtir. 

▪ Gelir Vergisi Kanunu‟nda değiĢiklik yapılmasını öngören yasal düzenleme, 4 

Nisan 2007 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Modern vergi sistemlerinde yer alan 

ve yeni Kurumlar Vergisi Kanunu‟na dahil edilen transfer fiyatlandırması, 

örtülü sermaye, zararlı vergi rekabeti uygulamaları ile mücadeleye yönelik 

düzenlemeler, Gelir Vergisi Kanunu‟nda yer almıĢtır. 

▪ Asgari geçim indirimi uygulaması 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren elde edilen 

gelirler için geçerli olacaktır. Asgari geçim indirimi uygulaması ücretler 

üzerindeki vergi yükü bakımından Türkiye‟nin OECD ülkeleri sıralamasında 5 

basamak öne geçmesini sağlamaktadır. 

▪ Gelir ve kurumlar vergisinde yapılan oran indirimlerine paralel olarak tevkifat 

oranlarında da indirim yapılmıĢtır.  

▪ 2004 yılında uygulamaya baĢlatılan yatırımların ve istihdamın arttırılmasına 

yönelik teĢvik tedbirleri
434

 kapsamında 49 ilde gelir vergisi stopajı, sigorta 

primi ve iĢveren hissesi ve enerji desteği teĢviklerinden yararlanan yatırımlar 

için öngörülen yatırım tamamlama süresi, 31 Aralık 2009‟a kadar kademeli 

olarak uzatılmıĢtır
435

. 

▪ Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu‟nda yer alan 

düzenlemelerle birlikte, ihracatın ve yatırımın arttırılmasına yönelik teĢvikler 

sağlanmıĢtır. 

▪ Bugüne kadar Türkiye ile 72 ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaĢması imzalanmıĢ olup, bunlardan 65‟i yürürlüğe girmiĢtir.  

1990 sonrası küreselleĢme ile birlikte sermaye hareketlerinin değiĢimi 

hızlanmıĢtır. Sermaye hareketleriyle birlikte yaĢanan bir diğer değiĢme elektronik 

                                                 
434

 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanun, 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete. 
435

 5568 sayılı Ġstihdamın TeĢviki ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, 

30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete. 
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ticaret uygulamasıdır. Elektronik ticaretin geliĢimiyle birlikte vergilendirmeye yönelik 

düzenlemeler yapılmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle vergi politikaları açısından büyük 

öneme sahip olan elektronik ticaret Türkiye‟de meydana getirdiği etkileriyle 

incelenecektir. 

4- Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesine Yönelik Yapılan Düzenlemeler  

Bilgi ve iletiĢim teknolojisinde 20. yüzyılın sonunda yaĢanan geliĢmeler, 21. 

yüzyılda hızla devam etmektedir. Elektronik bir ortamda yapılan ticaretin de nasıl 

vergilendirileceği konusu Türkiye‟de yoğun bir biçimde tartıĢılmaktadır. Diğer taraftan 

sınırların belirlenememesi ve uluslararası ortamda çok sayıda mükellefi ilgilendirmesi, 

uluslararası vergi otoriteleri düzeyinde düzenlemelerin yapılması ve politikaların 

belirlenmesini gerektirmektedir
436

. 

20. yüzyılın son yıllarında küresel olarak yaygınlaĢmaya baĢlayan internet 

teknolojileri ve elektronik ticaretin takibi amacı ile Türkiye‟de giriĢimler baĢlatılmıĢtır. 

1997 yılında DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‟nın koordinasyonunda Elektronik Ticaret 

Koordinasyon Kurulu, 1998 yılında UlaĢtırma Bakanlığı bünyesinde Ġnternet Üst 

Kurulu ve aynı yıl BaĢbakanlık bünyesinde Kamu-Net Üst Kurulu kurulmuĢtur
437

. 

E-ticaret konusunda devlete iki önemli görev düĢmektedir. Bunlardan birincisi, 

devletin asli görevlerinin yürütülmesinde e-ticaretin sağladığı imkanların azami ölçüde 

kullanılmasıdır. Bu çerçevede, hükümetler, idare ve hizmet etme iĢlevini yerine 

getirirken e-ticaretin sunduğu imkanları kullanmalı ve geliĢtirmelidirler. Devletin bu 

konudaki ikinci fakat ilkinden daha önemli görevi ise e-ticaret için gerekli fiziksel, 

yasal altyapının hazırlanması ve sürekli olarak desteklenmesi ile kamu/özel sektör 

ihtiyaçlarının uyumlaĢtırılmasıdır
438

. 
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 Canbay, a.g.e., s.168. 
437

 Yasemen Karaduman, Elektronik Ticaret ve Vergilendirilmesi, Ankara Üniversitesi SBE, Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara, 2005, s.43. 
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 Murat Ġnce, Elektronik Ticaret: GeliĢme Yolundaki Ülkeler Ġçin Ġmkanlar ve Politikalar, DPT 

Yayınları, Ankara, 1999, s.23-25. 
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a- Elektronik Ticaretin Türkiye’de Düzenlenmesi ve Hacmi 

Türkiye‟de genel amaçlı bilgisayar ağları TÜVAKA adı verilen Türkiye 

Üniversiteler ve AraĢtırma Kurumları Ağı ilk olarak üniversitelerin önderliğinde 1986 

yılında kurulmuĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Ancak TÜVAKA sadece üniversiteler ve araĢtırma 

kurumları tarafından kullanıldığı ve bu kurumlar tarafından finanse edildiği için 

teknolojik geliĢmeler karĢısında yetersiz kalmıĢtır. Daha sonra 1990‟lı yılların baĢında, 

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) tarafından önerilen bir proje TÜBĠTAK 

(Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu) tarafından desteklenerek bazı yeni ağ 

projelerinin kullanımı öngörülmüĢtür. 1992 yılından baĢlayarak önemli bir aĢama 

kaydedilerek Türkiye‟nin internet bağlantısı sağlanmıĢtır. 

Türkiye‟nin uyum sağlamak zorunda olduğu dünyadaki geliĢmelere paralel 

olarak ulusal bir strateji belirlenmesi amacıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 

toplanmıĢ ve Türkiye‟de e-ticaretin yaygınlaĢtırılmasına iliĢkin bir karar alınmıĢ ve 

koordinatörlük görevi DıĢ Ticaret MüsteĢarlığına verilmiĢtir. Bu karar uyarınca, DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığının baĢkanlığında ilgili kuruluĢların katılımıyla oluĢturulan, kısaca 

ETTK adı verilen Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu‟nun ilk toplantısı 16 ġubat 

1998 tarihinde yapılmıĢ ve böylece e-ticaretin geliĢtirilmesine iliĢkin geniĢ katılımlı ve 

düzenli çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu‟nun 2 Haziran 

1998 tarihli toplantısında RTKK‟nın raporları görüĢülmüĢ ve toplantıda yapılan 

çalıĢmaların memnuniyetle karĢılandığı belirtilerek, Türkiye‟de elektronik ticaretin 

yaygınlaĢtırılması ile ilgili düzenlemeler tamamlanıncaya kadar ETKK‟nın görevini 

sürdürmesine ve kendi önerileri doğrultusunda bir eylem planı hazırlayarak uygulamayı 

izlemesine, sonuçları değerlendirmesine, uygulamada ortaya çıkacak sorunları çözmeye 

yönelik yeni öneriler geliĢtirerek bunları ilgili kuruluĢların ve BTKY‟nın görüĢünü 

sunmaya devam etmesine karar verilmiĢtir
439

. 

Türkiye'de elektronik ticaret yasal altyapısını oluĢturmak amacıyla Bilim ve 

Teknoloji Yüksek Kurulu‟nun (BTYK) 25 Ağustos 1997 tarihli toplantısında 

“Türkiye‟deki e-ticaretin geliĢtirilmesi” amacıyla Elektronik Ticaret Koordinasyon 

                                                 
439

 “Elektronik Ticaretin Tanım, Kapsam ve Araçları”, s.21, 

http://www.scribd.com/doc/56148853/ELEKTRON%C4%B0K-T%C4%B0CARET%C4%B0N-

TANIM-KAPSAM-VE-ARACLARI, (7.7.12). 
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Kurulu (ETKK) kurulmuĢtur. Böylece kurumsallaĢmaya doğru önemli bir adım 

atılmıĢtır. ETKK tarafından 26 Mayıs 1998‟de yayınlanan raporda e-ticaretin 

geliĢmesini sağlamak amacıyla devletin Ģu dört ana görevi üstlenmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır:
440

 

▪ Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulması, 

▪ Hukuki alt yapının kurulması, 

▪ E-ticareti özendirecek önlemlerin alınması, 

▪ Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politika ve uygulamalarla 

uyumunun gözetilmesi 

E-ticarete iliĢkin temel kavramların ülkemiz hukuk sistemine dahil edilmesi 

yönünde dünyadaki geliĢmelere paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda, 

ETKK‟nın 26.04.2000 tarihinde yaptığı toplantıda Örnek Uygulama Proje GeliĢtirme 

Grubu yanında bir hukuk çalıĢma grubunun oluĢturulması DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca 

teklif edilmiĢ, teklif üzerinde mutabakata varılmıĢ ve örnek uygulama çalıĢmaları ile 

hukuksal altyapı çalıĢmalarının eĢ zamanlı yürütülmesi karara bağlanmıĢtır
441

. 

2003 yılında e-DönüĢüm Türkiye çalıĢmaları içerisinde Kısa Dönem Eylem 

Planı (KDEP) hazırlanmıĢtır. 2003-2004 dönemi eylemlerini kapsayan KDEP 

içerisinde, e-Ticaret bölümü eylemleri ve hukuki altyapı bölümünde yer alan 24 ve 25 

No‟lu eylemler e-ticaret çalıĢma grubu tarafından hazırlanmıĢtır. KDEP, 4 Aralık 2003 

tarih ve 25306 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 2003/48 sayılı BaĢbakanlık 

Genelgesi ile yürürlüğe girmiĢtir
442

 

Türkiye‟de elektronik ticaretin geliĢmesine dair birçok adım atılmakla birlikte 

en somut geliĢme 2004 yılında yayınlanan 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu‟nun 

                                                 
440

 Harun Uğuz, “Elektronik Ticaret Kapsamında Sanal Mağaza Sistemi ”, s.3, 

ab.org.tr/ab03/tammetin/76.doc, (EriĢim:7.7.12). 
441

 Hakan Uzunoğlu, Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinin Ġncelenmesi ve Değerlendirilmesi, 

Gazi Üniversitesi SBE Maliye ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2002, s.101. 
442

 T.C. Ekonomi Bakanlığı, “Elektronik Ticaret”, http://www.e-ticaret.gov.tr, (EriĢim:7.7.12). 
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kabul edilmiĢ olmasıdır
443

. Ancak elektronik imza sadece e-ticarette kullanılmadığı 

gibi, e-ticaret iĢlemlerinin özellikle ticari nitelikli sözleĢmelerin tamamlanmasında ve 

güvenceye alınmasında son aĢamayı oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye‟de 

güvenli elektronik imza ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmaktadır. 

Elektronik ticaret, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı Ġhracat Stratejik Planında (ÇalıĢma 

Grubu), Avrupa Birliği Ulusal Programında, e-DönüĢüm Türkiye Projesinin 2003-2004 

yıllarını kapsayan Kısa Dönemli Eylem Planında (KDEP), Bilgi Toplumu Stratejisi 

(2006-2010) ve e-DönüĢüm Türkiye Projesi çerçevesinde yürütülen çalıĢmalarında yer 

almıĢtır. 

02.05.2012 tarihinde yasalaĢan “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine ĠliĢkin 

Kanun Tasarısı Taslağı”, tasarının 2010 yılının ilk yarısında e-Ticaret ile ilgili 

çalıĢmaları çeĢitli kamu kuruluĢundan oluĢturulan ÇalıĢma Grubu‟nun 2008 yılında bir 

rapor taslağı hazırlamasıyla baĢlamaktadır
444

. 

Özellikle internet kullanıcılarının sayısındaki büyük artıĢ, Türkiye‟deki 

Ģirketleri internet ortamına girmeye zorlamaktadır. Günümüzde, Türkiye‟deki 

elektronik ticaret uygulamaları, iĢletmeden son kullanıcıya satıĢ Ģeklinde 

gerçekleĢmektedir. Ancak dünyadaki mevcut uygulamalar ise elektronik ticaretin 

büyük bölümünde iĢletmeden iĢletmeye satıĢ oluĢturmaktadır. Kısa bir süre içinde de 

Türkiye‟de büyük firmalardan baĢlamak üzere birçok Ģirketin tedarikçileri ve bayileri 

arasındaki iletiĢimi internete taĢımaları söz konusu olacaktır
445

. 
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 5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu, 15.1.2004, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5070.html, 
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444
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Grafik 13: Türkiye’de E-Ticaret ĠĢlemleri (2003-2010)  
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Kaynak: Eren Uygur, E-Ticaret ve Türkiye’deki Durumu, Atılım Üniversitesi SBE, 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, s.55. 

2003 yılında sadece 260 milyon TL seviyesinde olan Türkiye‟de e-ticaret 

hacmi, her yıl yaklaĢık ikiye katlanarak büyüme göstermiĢ ve 2010 yılında yaklaĢık 

10,3 milyar TL seviyesinde gerçekleĢmiĢtir.  

Ülkemizde özel sektörün 2005-2010 yılları arasında internet kullanma 

davranıĢları gözlenmektedir. Ġnternet eriĢimi % 90 civarında seyreden özel teĢebbüsün, 

kurumsal ve web sayfası sahipliği oranı ancak % 60 dolaylarında seyretmektedir
446

. 

Tablo 34: Türkiye’de Ġnternet Kullanımı (2011) 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:Ufuk Türen, Yunus Gökmen ve Ġsmail Tokmak, “Türkiye‟de E-ticaret 

ĠĢlem Hacmini Etkileyen faktörler Üzerine Bir AraĢtırma: Bir Model Önerisi”, 2011, 

s.57, http://www.kho.edu.tr/enstitu/SAVBEN_Dergi/MAYS2011/Makale_3.pdf, 

(EriĢim:21.7.12). 

                                                 
446

 Türen, Gökmen ve Toprak, a.g.m., s.57. 

Yıl Ġnternet Kullanıcı Sayısı Nüfus Nüfusa Oranı (%) 

2000 2.000.000 70.140.900 2,9 

2004 5.500.000 73.556.173 7,5 

2006 10.220.000 74.709.412 13,9 

2010 35.000.000 77.804.122 45,0 

http://www.kho.edu.tr/enstitu/SAVBEN_Dergi/MAYS2011/Makale_3.pdf
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Ġnternet kullanıcı sayısını arttıran faktörler olarak, teknolojik geliĢmeler, kiĢisel 

bilgisayar sayısındaki artıĢ, internet eriĢim altyapısına yapılan yatırımlar ve internet 

eriĢimi ücretlerinin düĢmesini iĢaret eden bir ülkede, internet kullanıcı sayısının e-

ticaret iĢlem hacmini etkilediği ileri sürülmektedir
447

. 

b- Elektronik Ticaretin Türkiye’de Vergilendirilmesi 

Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde Türkiye‟de sorun yaĢanan vergiler 

Ģöyle sıralanabilir: 

▪ Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Elektronik ticarette elde edilen gelirin vergilendirilmesi hususunda karĢılaĢılan 

ilk sorun mükellefin tespiti ile ilgilidir. Gelir vergisinde gerçek kiĢi ve kurumların elde 

ettikleri gelirlerden dolayı hangi ülkede tam mükellefiyete göre vergilendirilecekleri bu 

güne kadar genellikle yerleĢik olma kriterine bağlanmıĢtır. Ancak, bilgi ve iletiĢim 

teknolojisinin sağladığı yeni imkanlar kiĢilere yerleĢik oldukları ülke dıĢında baĢka bir 

ülkede de faaliyette bulunma ve o ülkenin ekonomik ve ticari hayatına katılabilme 

imkanı sağlamıĢtır
448

. 

Vergileme tekniğinin temel unsurları olan, ticari faaliyetin belirlenmesinden, 

elde edilen gelirin niteliğinin, mükellefiyetin ve matrahın saptanmasına kadar birçok 

alanda boĢluklar bulunmaktadır. Gelirin dolaysız vergilemesiyle ilgili olarak “sabit 

iĢyeri”nin belirlenmesi e-ticaretin vergilendirilmesinde temel sorunlardan biri 

olmaktadır
449

. 

Konuya kurumlar vergisi açısından bakıldığında ise, geliĢen teknoloji 

kurumlara tam mükellef olacakları ülkeyi belirleme konusunda da geniĢ insiyatifler 

sağlamıĢtır. Kurumlar, teknolojik imkanları kullanarak kanuni ve fiili iĢ merkezlerini 

farklılaĢtırarak bazı vergileme avantajlarından yararlanmaktadır. Ancak mevcut vergi 

düzenlemelerinin bu tür geliĢmeleri kavramada yetersiz olması, ülkelerin yerleĢik olma 

                                                 
447
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448

 Uzunoğlu, a.g.t., s.244. 
449
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Sisteminde Katma Değer Vergisi Açısından Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:14, 

Sayı:1, 2007, s.293-294. 



 203 

konusunda farklı kriterler uygulaması ya da uygulanan aynı kriterlerin farklı Ģekillerde 

yorumlanması vergi idarelerinin bu mükellefleri hakkıyla takip etme ve vergilendirme 

imkanlarını oldukça güçleĢtirmiĢtir
450

. 

▪ Harcama Üzerinden Alınan Vergiler 

Tüketim vergileri (KDV) açısından temel sorun verginin hangi idare tarafından 

uygulanacağıdır. Geleneksel tüketim vergileri tüketicinden perakendeci tarafından 

tahsil edilmekteyken, internet ara toptancıları ve yerel perakendecileri ortadan 

kaldırmakta ve kullanıcının bölgesini belirlemeyi güçleĢtirmekte, satıcı bir idari 

bölgedeyken, tüketici baĢka bir bölgede olmaktadır
451

. 

▪ Damga Vergisi 

Elektronik ticaretin temel özelliklerinden biri elektronik ortamda yapılan 

iĢlemlerde genellikle kağıt kullanılmamasıdır. Böyle olunca sözleĢmeler elektronik 

ortamda yapılmaktadır. Bu sözleĢmelerin hukuken geçerli sayılması halinde ortada 

düzenlenen bir kağıt olmadığından damga vergisi kapsamına giren bir iĢlem de 

olmayacaktır. Elektronik ticaretle birlikte damga vergisinin eski önemini kaybedeceği 

tahmin edilmektedir. Öte yandan elektronik ortamda damga vergisinin uygulanabilmesi 

mümkün olsa bile bu sefer de vergileme hakkının kime ait olacağı konusunda sorun 

yaĢanacaktır
452

. 

▪ Gümrük Vergisi 

Elektronik ticarette yapılan iĢlemlere gümrük vergisinin uygulanması 

konusunda, fiziki mal ve hizmetler ile fiziksel varlığı olmayan dijital mal ve hizmetler 

ayrımının yapılması gerekmektedir. Elektronik ticaret vasıtasıyla yapılan fiziki maddi 

mal ticaretinde, ürünler fiziki olarak gümrükten geçtikleri için, gümrük mevzuatının 

uygulanmasında ve gerekli verginin alınmasında sorun yaĢanmayacaktır. Hizmetlerle 

ilgili olarak Gümrük Vergisi Kanunu muafiyet getirmekte, sadece eĢya olarak 
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tanımlanan madde ve değerlere vergi uygulanması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla 

hizmet ticareti, elektronik ticarette tümüyle gümrük vergisi dıĢında tutulmuĢtur
453

. 

▪ Banka ve Sigorta Muamele Vergisi 

ĠletiĢim teknolojisinin sunduğu kolaylıklar ile sınır ötesi bankalarda hesap 

açmak ve çeĢitli hizmetlerden yararlanmak son derece kolay hale gelmiĢtir. Elektronik 

ortamın bankacılık sektöründe yoğun olarak kullanılmaya baĢlamasıyla birlikte, kıyı 

bankacılığı yaygınlaĢmıĢ ve bunların çoğu vergi cenneti olarak kabul edilen bölgelerde 

kurulmuĢtur. Günümüzde birçok kimse baĢta vergisel nedenler olmak üzere sağladığı 

çeĢitli avantajlar nedeniyle kıyı bankacılığı yapan bankaları tercih etmektedir. Bu 

durum bazı iĢlemlerin ve gelirlerin gelir ve kurumlar vergisi dıĢında kalmasına neden 

olurken, banka ve sigorta muameleleri vergisinin de tahsilini güçleĢtirmektedir
454

.  

▪ Çifte Vergilendirme 

E-ticaretin vergilendirilmesinde çifte vergilendirmeme ilkesine uymak önem 

taĢımaktadır. Çifte vergilemeden kaçınma, tüketim vergilemesini düzenleyen genel ilke 

olup e-ticaretin geliĢmesi ile doğrudan ilgilidir
455

. 

ĠĢ çevreleri, özellikle e-ticaretin sınır ötesi iĢlemleri kolaylaĢtırması ile ülkelerin 

tutarsız vergileme hakkı isteme riskini arttıracağı konusu ile ilgilenecektir ve 

mükellefler çifte vergilemeye konu olacaklardır. Çifte vergileme olayı ise bu ticareti 

önemli ölçüde engelleyecektir. Tutarlı vergileme ilklerinin, tanımların ve kavramların 

benimsenmesi ile bu problemlerin birçoğu ortadan kalkacaktır. E-ticaretin 

vergilemesinde çifte vergileme ilkesine uyma büyük önem taĢımaktadır. Çifte 

vergilemeden kaçınma, tüketim vergilemesini düzenleyen genel ilkeler arasında ilk 

sırada olmalıdır. Çünkü, çifte vergileme olasılığı e-ticaretin geliĢmesini baĢka bir vergi 

faktöründen daha fazla engelleyecektir
456

. 
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(EriĢim:12.12.11). 
456

 GIIC, “E-Commerce Taxation Principles: AGIIC Perspective”, s.3 , GIIC:org/focus/ecommerce/GIIC 

Statements on Taxation Issues Raised By Electronic Commerce.htm. 

http://www.ekitapyayin.com/id/033/02.htm
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c- Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Sorunu 

Türk vergi sistemi, diğer ülkelerin vergi sistemleri gibi mükelleflerin bilindiği ve 

iĢlemin yapıldığı yerin tespit edilebildiği fiziki varlıklar üzerine kurulmuĢtur. 

Dolayısıyla, e-ticaretin doğasından gelen bir takım özellikler nedeniyle, yeni bir vergi 

tabanı oluĢturan e-ticaretin mevcut vergi kanunları ile vergilendirilmesinde bir takım 

sorunlar ortaya çıkmaktadır
457

.  

Türk hukukunda e-ticaretin mevcut vergi yasalarıyla vergilendirilmesinde, ortaya 

çıkan sorunların büyük bir kısmı, dijital ürün satıĢı, sanal Ģirketler gibi pür e-ticaret 

kapsamında değerlendirilen ticaret Ģeklinden kaynaklanmaktadır. Dayanağını 

Anayasa‟nın 73. maddesinden alan “verginin kanuniliği ilkesi” ile ceza hukukunda 

olduğu gibi vergi hukukunda da geçerli olan “kıyas yasağı” birbirini tamamlayan iki 

ilke olarak, e-ticaretin vergi kanunları ile vergilendirilmesini zora koĢmaktadır
458

. 

Türk vergi sistemi, diğer ülkelerin vergi sistemleri gibi mükelleflerin bilindiği 

ve iĢlemin yapıldığı yerin tespit edilebildiği fiziki varlıklar üzerine kurulmuĢtur. 

Dolayısıyla, e-ticaretin doğasından gelen birtakım özellikler nedeniyle, yeni bir vergi 

tabanı oluĢturan e-ticaretin mevcut vergi kanunları ile vergilendirilmesinde birtakım 

sorunlar gündeme gelmektedir
459

.  

Söz konusu vergisel sorunların minimize edilmesi için getirilen öneriler 

aĢağıdaki gibi belirtilmektedir:
460

 

▪ Uluslararası ortamda tüm dünya ülkelerinin katılımı ile ortak çözümler 

üretilmeye çalıĢılmalı ve gerekirse ulusal düzenlemeler uluslararası 

düzenlemelere göre ayarlanmalıdır. 

                                                 
457

 Neslihan CoĢkun, “Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslararası Düzeyde Çözüm 

ArayıĢlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Sayı:14, Cilt:1, 2005, s.155. 
 
458

 CoĢkun, a.g.m., s.155. 
459

 Neslihan CoĢkun, “Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslararası Düzeyde Çözüm 

ArayıĢlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 14(1), s.155. 
460

 Süleyman Yükçü ve Seçkin Gönen, “Türkiye‟de Elektronik Ticaretin MuhasebeleĢtirilmesine ĠliĢkin 

Uygulama Önerileri”, Atatürk Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Cilt:23, Sayı:2, 2009, s.6-7. 
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▪ Basit bir vergi toplama ve ödeme mekanizması oluĢturulmalı, çifte 

vergilemeden kaçınılmalı, vergileme kolay uygulanabilmeli ve tedarikçilere 

internet pazarına girmelerini engelleyecek kadar maliyet getirmemelidir. 

▪ Aynı ürün ister internet üzerinden, ister katalog üzerinden, ister bir mağazadan 

alınsın tüketicilerin ve firmaların kararlarını etkilemeyecek Ģekilde eĢit olarak 

vergilendirilmelidir. 

▪ Gerek teknolojik ve gerekse ticari alanlarda oluĢan geliĢmelere hızla uyum 

sağlayabilecek esnek yapıda kurum ve kurallar oluĢturulmalıdır. 

▪ Yapılacak tüm düzenlemelerin en kısa sürede Anayasa‟ya uygun olarak hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki önerilere paralel olarak, elektronik ticaretin vergilendirilmesi 

konusunda devletlerin yalnız baĢlarına vergisel bir çözüm üretmeleri mümkün 

görünmemektedir. Bunun içindir ki, vergi kanunları ile uluslararası vergi anlaĢmalarına 

e-ticaret için yeni hükümlerin konulması ve vergilendirme ilkelerine büyük önem 

verilmesi gerekmektedir. E-ticaretin vergilendirilmesi konusunda dünya çapında 

hazırlanmıĢ bir vergi sistemi oluĢturulmasa da, özellikle ülkemiz açısından bir an önce 

ciddi çalıĢmaların baĢlatılmasının yararlı olacağı düĢünülmektedir. Bu konuda Maliye 

Bakanlığı‟na çok büyük görevler düĢmektedir. Söz konusu görevler arasında e-

ticaretteki geliĢmeleri sistematik bir Ģekilde izleyecek internet standartlarının ve 

protokollerin geliĢtirilmesine kendi ilgilileri açısından katkıda bulunmak ve internet 

üzerinden ticaret yapan yükümlülerin iĢlerini kolaylaĢtıracak önlemler almak 

sayılabilir. 

5- Vergisel TeĢvikler  

1990‟dan sonra ülkelerin ithal ikameci ve korumacı politikaları bırakmaları ve 

daha liberal ekonomi politikalara yönelmeleriyle beraber vergi dıĢı engeller de ortadan 

kalkmaya baĢlamıĢtır. KüreselleĢme eğilimlerinde ve teknolojide yaĢanan hızlı 

geliĢmeler uluslararası ticaret ve yatırım kararlarında verginin önemli bir faktör haline 

gelmesine neden olmuĢtur. Bu durum yatırım, finansman ve diğer iĢ kararlarında 
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ülkeler arasındaki farklılıklara daha duyarlı hale gelmesine yol açmıĢtır
461

. Vergi 

rekabeti açısında, ülkelerin uygulamıĢ oldukları teĢvik önlemlerinin arasından vergi 

teĢviklerinde yaĢanan geliĢmeler büyük önem taĢımaktadır. Bu kapsamda vergi 

rekabeti, bir bölge veya ülkedeki bireyler ve iĢletmelere teĢvik sağlamak üzere, vergisel 

ayrıcalıklar kullanılarak farklı vergilendirme yetkisine sahip birimler arasında 

gerçekleĢtirilen rekabet olarak tanımlanabilir. Daha kapsamlı olarak, bir ülkede 

iĢletmelerin rekabet gücünü arttırmak veya yabancı yatırımları ülkeye çekebilmek için, 

vergi yükümlülerinin vergi yüklerini azaltarak bir ülkenin ulusal ekonomisini 

geliĢtirilmesi olarak tanımlanabilen vergi rekabetidir
462

. 

Yeni yatırım teĢvik sisteminin katma değeri yüksek yatırımları, toplam üretimi 

ve istihdamı, uluslararası rekabet gücünü, teknoloji ve AR-GE içeriği yüksek 

yatırımları ile DYS yatırımlarını arttırmak ve bölgesel geliĢmiĢlik farklılıklarını 

azaltmak amaçlarından hareketle Ģu temel performans göstergelerine göre sistemin 

izlemesi yapılabilir
463

. 

▪ Katma değeri yüksek yatırımların arttırılması: TeĢvikten faydalanan firmaların 

yarattığı katma değerin sektörel ve bölgesel ortalamalara göre durumu, 

▪ Üretim ve istihdamın arttırılması: TeĢvik alan firmalarda yaratılan kapasite, 

üretim ve istihdamın sektörel ve bölgesel ortalamalara göre durumu, yatırım 

yapılmasında teĢviklerin belirleyiciliği, 

▪ Uluslararası rekabet gücünün arttırılması: TeĢvikten faydalanan firmaların 

gerçekleĢtirdikleri ihracatın sektörel ve bölgesel ortalamalara göre durumu, 

▪ Teknoloji ve AR-GE içeriği yüksek yatırımların arttırılması: TeĢvikten 

faydalanan firmaların yaptıkları yatırımların sektörel/alt sektör bazında 

dağılımının ortalama teknoloji yoğunluğu sınıflandırmasına göre durumu ile 

                                                 
461

 Niyazi Cangir, “Vergide Rekabet ya da Vergi Politikasının DeğiĢen ĠĢlevi I”, YaklaĢım Dergisi, 

Yıl:8, Sayı:91, 2000, s.104. 
462

 Filiz Giray, a.g.m., s.94-95. 
463

 Emre Eser, Türkiye’de Uygulanan Yatırım TeĢvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına 

Yönelik Öneriler, Uzmanlık Tezi, DPT Yayın No:2822, Ġktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel 

Müdürlüğü, Ankara, 2011, s.191. 
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firmalar tarafından yapılan ortalama AR-GE harcamalarının ülke geneli ile 

mukayesesi, 

▪ DYS yatırımlarını arttırmak: TeĢvikten faydalanan yabancı firmalarının durumu 

ve dünya ortalamaları ile mukayesesi, 

▪ Bölgesel geliĢmiĢlik farklarının azaltılması: TeĢvikten faydalanan firmaların 

sayıları ile kullandırılan teĢvik miktarının bölgesel dağılımı, 

▪ Programın maliyet etkinliğinin arttırılması: Yapılan yatırımın verilen teĢvik 

miktarına oranı ve yaratılan istihdamın verilen teĢvik miktarına oranı. 

Yatırımları teĢvik edici vergi politikaları belirli bir kazanç veya iradın vergiden 

istisna edilmesi veya iĢletmelerin çeĢitli yollarla ertelenmesi olarak tanımlanabilir. 

Türkiye‟de uygulanmakta olan yatırımları teĢvik edici vergisel düzenlemelere 

bakıldığında, yatırımları teĢvik edici vergi politikalarını yatırım aĢamasında ve iĢletme 

aĢamasında olmak üzere yapılan inceleme büyük bir önem taĢımaktadır
464

. 

Yatırım indirimi, yatırım teĢvik unsurlarından biri olup yerli ve yabancı 

yatırımcılar açısından büyük öneme sahiptir. 2003 yılında yürürlüğe giren 4842 sayılı 

kanunla yatırım indirimini düzenleyen GVK‟nun 19. maddesinde düzenlenmiĢ olan 

yatırım indirimi 2006 yılında yürürlüğe giren 5479 sayılı kanunla yürürlükten 

kaldırılmıĢ olup aynı kanunla GVK‟na geçici 69. madde eklenerek geçiĢ hükümleri 

düzenlenmiĢtir. Daha sonra bu geçici madde Anayasa Mahkemesince iptal konusu olup 

konuyla ilgili son düzenlemeler 6009 sayılı kanunla yapılmıĢtır
465

. 

2009 yılındaki teĢvik sisteminin amacı; “…Kalkınma Planları ve Yıllık 

Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaĢmalara uygun olarak, tasarrufları 

katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım 

eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet 

gücünü artıracak teknoloji ve araĢtırma-geliĢtirme içeriği yüksek büyük ölçekli 

                                                 
464

 Filiz Giray, Emine Koban ve Adnan Gerçek, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yatırımlara ve 

Ġhracata Yönelik Vergi TeĢvikleri ve KarĢılaĢtırmalı Değerlendirilmesi, Minerva Ofset, Bursa, 1998, 

s.66. 
465

 Ersen Dalgıç, “Ġndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi”, 2011, 

 http://www.alomaliye.com/2011/ersen_dalgic_indirimli.htm , (EriĢim:22.4.12). 

http://www.alomaliye.com/2011/ersen_dalgic_indirimli.htm
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yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel geliĢmiĢlik 

farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetlerini destelemektir” denilmiĢtir
466

. 

2012‟de uygulanmaya baĢlanacak sistemle amaçlanan; cari açığın azaltılması, 

üretimin katma değerinin artırılması, en az geliĢmiĢ bölgelerde kalkınmanın 

sağlanması, destek araçlarının etkinliğinin artırılması, bölgesel eĢitsizliklerin 

giderilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılmasıdır
467

. 

Tablo 35: Türkiye’de Son 10 Yılda Uygulanan TeĢvik Politikaları 

 Bölgesel Kapsam TeĢvik Araçları 

5084 Sayılı TeĢvik Kanunu KiĢi baĢına düĢen  

Gelirin 1500 ABD  

Dolarının altında  

olduğu 36 il 

▪ Vergi ve sigorta primi 

Ġndirimi 

▪ Enerji desteği 

▪ Bedelsiz arsa tahsisi 

5084‟ün Güncellendiği  

5350 Sayılı Kanun 

5084 kapsamında 

Desteklenen 36 ile 

13 yeni il eklendi 

▪ Vergi ve sigorta primi 

Ġndirimi 

▪ Enerji desteği 

▪ Bedelsiz arsa tahsisi 

2009 Yılında Uygulanmaya  

BaĢlanan Sistem 

Türkiye genelinde  

4 farklı bölgeye 

Ayrılıyor. 

▪ Vergi ve sigorta primi 

Ġndirimi 

▪ Yatırım yeri tahsisi 

▪ Gümrük vergisi muafiyeti 

▪ KDV istisnası 

▪ Faiz desteği 

5 Nisan 2012‟de Genel 

Çerçevesi Açıklanan Yeni 

TeĢvik Tasarısı 

Türkiye genelinde  

6 farklı bölgeye 

Ayrılıyor. 

▪ KDV istisnası 

▪ Gümrük vergisi muafiyeti 

▪ Vergi indirimi 

▪ Sigorta prim desteği (asgari 

Ücret üzerinden) 

▪ Faiz desteği 

▪ Yatırım yeri tahsisi 

▪ Gelir vergisi stopajı desteği 

▪ KDV iadesi 

Kaynak: Ozan Acar ve Esen Çağlar, “TeĢvik Paketi Üzerine Bir Değerlendirme”, 

Tepav Yayınları, 2012, s.10, http://www.tepav.org, (EriĢim: 16.6.12). 

                                                 
466

 2009/15199 Sayılı Karar, Madde 1. 
467

 6 Nisan 2912 tarihli bakanlık sunumu, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1334047274-

0.Yeni_Tesvik_Paketi_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf, s.2, (EriĢim:12.6.12). 

http://www.tepav.org/
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1334047274-0.Yeni_Tesvik_Paketi_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf
http://www.tepav.org.tr/upload/files/1334047274-0.Yeni_Tesvik_Paketi_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf
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Bu uygulamalar kapsamında yatırımcılara; KDV Ġstisnası, Gümrük Vergisi 

Muafiyeti, Vergi Ġndirimi, Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanan Sigorta Primi ĠĢçi ve 

ĠĢveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği ve KDV Ġadesi Destekleri sağlanacaktır. Söz konusu desteklerin tamamından 

veya bir bölümünden; yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve konusuna göre değiĢen oran 

ve sürelerde yararlanma imkanı getirilmektedir. Yeni destek unsurları olan ve asgari 

ücret üzerinden hesaplanan Sigorta Primi ĠĢçi Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği, sadece Türkiye‟nin sosyo-ekonomik açıdan görece az geliĢmiĢ olan 6. 

Bölgedeki bölgesel, büyük ve stratejik yatırımlar için geçerli olacaktır
468

. 

Yeni teĢvik sistemi 4 ana uygulamadan oluĢmaktadır
469

: ▪ Genel TeĢvik 

Sistemi, ▪ Bölgesel TeĢvik Sistemi, ▪ Büyük Ölçekli Yatırımlar TeĢvik Sistemi, ▪ 

Stratejik Yatırımlar TeĢvik Sistemidir. 

Tablo 36: Yeni TeĢvik Sistemi (2012) 

Destek Unsurları Genel TeĢvik 

Uygulamaları 

Bölgesel TeĢvik 

Uygulamaları 

Büyük Ölçekli 

Yatırımları 

TeĢviki 

Stratejik 

Yatırımların 

TeĢviki 

KDV Ġstisnası √ √ √ √ 

Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 
√ √ √ √ 

Vergi Ġndirimi  √ √ √ 

Sigorta Primi ĠĢveren 

Hissesi Desteği 

 √ √ √ 

Gelir Vergisi Stopajı  

Desteği 
√ √ √ √ 

Sigorta Primi Desteği  √ √ √ 

Faiz Desteği  √  √ 

Yatırım Yeri Tahsisi  √ √ √ 

KDV Ġadesi    √ 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.1, 

http://www.butso.org.tr/belgeler/YTesvik/Yeni_Tesvik_Sistemi_ICMAL.pdf, 

(EriĢim:20.6.12). 

                                                 
468

 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-6423c.pdf, s.2, (EriĢim:12.6.12). 
469

 ĠSO, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.1, 

http://www.iso.org.tr/tr/documents/sanayi/tesvikler/yenitesvikpaketi.pdf?redirected=1, (EriĢim:6.6.12). 

http://www.butso.org.tr/belgeler/YTesvik/Yeni_Tesvik_Sistemi_ICMAL.pdf
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-6423c.pdf
http://www.iso.org.tr/tr/documents/sanayi/tesvikler/yenitesvikpaketi.pdf?redirected=1


 211 

Genel teĢvik sisteminde asgari yatırım tutarı, 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL; 

3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL‟dir. Bölgesel teĢvik uygulamaları için asgari sabit 

yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL‟den, diğer bölgelerde ise 500 Bin 

TL‟den baĢlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı 

belirlenmiĢtir. Büyük ölçekli yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon 

TL‟den baĢlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıĢtır. Stratejik 

yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL‟dir
470

. 

Tablo 37: Yeni Yatırıma Katkı ve Vergi Ġndirim Oranı 

 YATIRIMA KATKI ORANI (%) VERGĠ ĠNDĠRĠM ORANI (Yüzde) 

Bölge Bölgesel 

teĢvik 

Büyük ölçekli 

yatırımlar 

Stratejik 

yatırımlar 

Bölgesel ve  

büyük 

ölçekli  

yatırımlar 

Stratejik 

yatırımlar 

1 15 25 50 30 90 

2 20 30 50 40 90 

3 25 35 50 50 90 

4 30 40 50 60 90 

5 40 50 50 70 90 

6 50 60 50 90 90 

Kaynak: Recep Bıyık, “Yeni TeĢvik Sistemi-Vergi Ġndirimi”, 2012, 

http://www.dunya.com/yeni-tesvik-sistemi-vergi-indirimi-148726yy.htm, (EriĢim:5.6.12). 

Tablo 37‟de, 31.12.2013 tarihine kadar baĢlanan yatırımlar için geçerli yatırıma 

katkı oranları ve yatırımlardan elde edilecek kazançlara uygulanacak indirimli 

kurumlar vergisi oranları yer almaktadır. 

TeĢvik kapsamında sağlanan destek unsurları; Gümrük muafiyeti, KDV 

istisnası ve iadesi, Yatırım yeri tahsisi, Faiz desteği, Sigorta primi iĢveren hissesi 

destek unsuru uygulaması, Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Gelir vergisi stopajı 

desteğidir:
 471

 

                                                 
470

 Ekonomi Bakanlığı, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.2-3, 

http://www.butso.org.tr/belgeler/YTesvik/Yeni_Tesvik_Sistemi_ICMAL.pdf, (EriĢim:20.6.12). 
471

 ĠSO, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.1, 

http://www.iso.org.tr/tr/documents/sanayi/tesvikler/yenitesvikpaketi.pdf?redirected=1, (EriĢim:6.6.12). 
471

 Ekonomi Bakanlığı, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.6, 

http://www.butso.org.tr/belgeler/YTesvik/Yeni_Tesvik_Sistemi_ICMAL.pdf, (EriĢim:20.6.12). 

http://www.dunya.com/yeni-tesvik-sistemi-vergi-indirimi-148726yy.htm
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a- Gümrük Muafiyeti 

TeĢvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomotiv 

ve ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak Ģartıyla monte 

edilmemiĢ haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki 

yat inĢa yatırımlarında tekne kabuğu ithali yürürlükteki Ġthalat Rejimi Kararı gereğince 

ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. 

b- KDV Ġstisnası ve Ġadesi 

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 10/1. Maddesi ile teĢvik 

belgesi kapsamındaki yatırım malı ve teçhizatın ithal ve yerli teslimleri KDV‟den 

istisna edilebilir denilerek, yatırım teĢvik belgesi sahibi mükelleflere belge 

kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV‟den istisnadır
472

. 

TeĢvik Kararnamesine göre iade; teĢvik belgesine bağlanmıĢ asgari 500 Milyon 

TL tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar için 2023 yılının sonuna kadar 

uygulanacaktır. Yatırımın stratejik olup olmadığına karar verecek merci ise, yeni 

oluĢturulacak Strateji Yatırımları Değerlendirme Komisyonu olacaktır
473

. 

c- Yatırım Yeri Tahsisi 

TeĢvik belgesine bağlanmıĢ büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden 

yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller 

çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. Ancak, Kurumlar vergisi gereği, finans 

ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iĢ ortaklıkları ile 4283 sayılı 

Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında 

gerçekleĢtirilen yatırımlar kapsam dıĢı bırakılmıĢtır
474

. 

 

                                                 
472

 Abbas CoĢar, “Yeni TeĢvik Sisteminin Vergisel Boyutu-II”, 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abbascosar/004/, (EriĢim: 21.6.12). 
473

 CoĢar, a.g.e. 
474

 http://www.yatirimtesvikbelgesi.net/index.php/yatirim-tesvik-yatirim-yeri-tahsisi/, (EriĢim:6.7.12). 

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abbascosar/004/
http://www.yatirimtesvikbelgesi.net/index.php/yatirim-tesvik-yatirim-yeri-tahsisi/
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d- Faiz Desteği 

Faiz desteği, teĢvik belgesi kapsamında kullanılan en az 1 yıl vadeli yatırım 

kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teĢvik belgesinde kayıtlı sabit 

yatırım tutarının yüzde 70‟ine kadar kullanılan krediye iliĢkin ödenecek faizin veya kar 

payının belli bir kısmının Bakanlıkça karĢılanmasıdır
475

. 

e- Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Destek Unsuru Uygulaması 

TeĢvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken 

sigorta primi iĢveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça 

karĢılanmasıdır. Tablo 38‟den da görüleceği üzere süreler de belirtilmiĢtir. 

Tablo 38: Sigorta Primi ĠĢveren Hissesi Desteği 

Bölgeler 31.12.2013 tarihine 

Kadar baĢlanılan 

yatırımlar 

01.01.2014 tarihinden 

Sonra baĢlanılan 

yatırımlar 

I 2 yıl - 

II 3 yıl - 

III 5 yıl 3 yıl 

IV 6 yıl 5 yıl 

V 7 yıl 6 yıl 

VI 10 yıl 7 yıl 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, “Yeni TeĢvik Sistemi”, s.23, 

http://www.ieis.org.tr/pdfler/Basbakanlik_Yatirim_Tesvikleri_Sunumu_050412.pdf, 

(EriĢim: 6.6.12). 

f- DüĢük Oranlı Kurumlar Vergisi 

Bu uygulamada gelir ve kurumlar vergisi oranları aĢağı çekilmektedir. Oranları 

aĢağı çekmede birkaç farklı yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri, genel vergi oranlarını 

aĢağı çekmektir. DüĢük oranlı bir gelir ve kurumlar vergisi kendi baĢına bir teĢvik 

etkisi yapar. Bu durum, yatırımcıların ellerinde daha fazla kar tutmalarını sağlar. Kamu 

açısından ise, kısa vadede gelir kaybı olmakla birlikte uzun dönemde ilave yatırım 

                                                 
475

 Ekonomi Bakanlığı, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.3, 

http://www.butso.org.tr/belgeler/YTesvik/Yeni_Tesvik_Sistemi_ICMAL.pdf, (EriĢim:6.6.12). 

http://www.ieis.org.tr/pdfler/Basbakanlik_Yatirim_Tesvikleri_Sunumu_050412.pdf
http://www.butso.org.tr/belgeler/YTesvik/Yeni_Tesvik_Sistemi_ICMAL.pdf
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yapılması ve vergi yükünün hafiflemesi gibi nedenlerle vergi tabanının geniĢleyerek 

vergi gelirlerinde artıĢ sağlaması beklenir
476

. 

Yatırımları tekrar canlandırmak ve istihdamı arttırmak için 5838 sayılı Kanunun 

9. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesinden sonra gelmek üzere 

“indirimli kurumlar vergisi” baĢlıklı 32/A maddesi eklenmiĢtir. Kurumlar vergisi 

kanununa eklenen bu yeni düzenleme, yatırımlardan elde edilecek kazanca düĢük bir 

vergi oranının uygulanmasını öngörmektedir. 5520 sayılı Kurumlar vergisi kanununa 

eklenen 32/A maddesi ile Hazine MüsteĢarlığı tarafından teĢvik belgesine bağlanan 

yatırımlardan elde edilen kazançların yatırımın kısmen veya tamamen iĢletilmeye 

baĢlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaĢıncaya kadar indirimli 

oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıĢtır
477

. 

2012 yılında, yatırım döneminde indirimli oran uygulaması; büyük ölçekli 

yatırımlar ve bölgesel teĢvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2. Bölge‟de 

yüzde 10‟unu, 3. bölgede yüzde 20‟sini, 4. bölgede yüzde 30‟unu, 5. bölgede yüzde 

50‟sini ve 6. bölgede yüzde 80‟ini; stratejik yatırımlarda, 6. bölgede yüzde 80‟ini, diğer 

bölgelerde yüzde 50‟sini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer 

faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir ve kurumlar vergisi 

uygulanabilir
478

. 

g- Sigorta Primi Desteği 

6. bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teĢvik 

uygulamaları kapsamında teĢvik belgesine istinaden gerçekleĢtirilecek yatırımla 

sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teĢvik belgesinde kayıtlı 

istihdam sayısını aĢmamak kaydıyla, iĢveren tarafından SGK‟ya ödenmesi gereken 

sigorta primi iĢçi hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı, tamamlama vizesinin 

yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle iĢveren adına Bakanlık bütçesinden karĢılanabilir. 

Bu destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi 

                                                 
476

 Serkan Acinöroğlu, “Genel Olarak Vergi TeĢviklerinin Ekonomi Üzerine Etkinliği”, Uluslararası 

Ġktisadi ve Ġdari Ġncelemeler Dergisi, Sayı:2, 2009, s.4. 
477

 Dalgıç, a.g.m., s.2. 
478

 Recep Bıyık, “Yeni TeĢvik Sistemi-Vergi Ġndirimi”, 2012, http://www.dunya.com/yeni-tesvik-

sistemi-vergi-indirimi-148726yy.htm, (EriĢim:5.6.12). 

http://www.dunya.com/yeni-tesvik-sistemi-vergi-indirimi-148726yy.htm
http://www.dunya.com/yeni-tesvik-sistemi-vergi-indirimi-148726yy.htm
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içinde SGK‟ya verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca karĢılanmayan iĢçi hissesine ait 

tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiĢ olması Ģarttır. Bugünkü asgari ücret üzerinden 1 

kiĢi için Sigorta pirimi iĢçi payı tutarı 124,11 TL‟dir
479

. 

h- Gelir Vergisi Stopajı Desteği 

6. bölge için düzenlenen teĢvik belgeleri kapsamında gerçekleĢtirilecek 

yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aĢmamak 

kaydıyla, iĢçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan 

gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl 

süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. 

Bugünkü asgari ücret üzerinden 1 kiĢi için gelir vergisi stopaj destek tutarı 113,03 

TL‟dir
480

. 

Vergi teĢvikleri ekonomik büyüme ve kalkınmanın geliĢimine yönelik 

çıkarılmalarına rağmen, bazı durumlarda eĢitlik ve adaleti zedeleyici olabilirler. 

Özellikle küreselleĢme sonrası ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu bölümde, küreselleĢme 

sürecinde vergi politikalarında sorunlar konusu açıklanacaktır. 

6- Vergi Cennetleri Ġle ĠliĢkili Düzenlemeler 

Vergi cennetleri, vergiden arındırılmıĢ bölgeler veya alanlar oluĢturmayı 

hedefler. Bir ülkenin diğer ülke veya bölgelere kıyasla tüm veya bazı gelir unsurlarına 

düĢük veya sıfır oranlı vergi uygulamaktır. DüĢük vergi alanı veya ayrıcalıklı vergi 

rejimi olarak kalan her birim vergi cenneti olarak adlandırılabilir
481

. Vergi cennetleri, 

genellikle düĢük vergi oranlarının uygulandığı, ticari gizlilik taĢıyan ve çoğunlukla off-

shore finans merkezleri olarak bilinen yerlerdir ve yabancı sermayeyi ülkelerine 

                                                 
479

 ĠSO, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.9, http://www.iso.org.tr/(EriĢim:6.6.12). 
480

 ĠSO, “Yeni TeĢvik Sistemi”, 2012, s.10, http://www.iso.org.tr/(EriĢim:6.6.12). 
481

 Mustafa Yıldıran, Serdar Öztürk ve Süleyman Bolat, “Uluslararası Yatırımların Ülkelere Vergi Yönlü 

Mali Bozulma Etkileri: Kore, Türkiye ve Meksika Üzerine KarĢılaĢtırmalı Analiz”, Türk Vergi 

Sisteminin Küresel Bağlamda Değerlendirilmesi, 23. Maliye Sempozyumu, Ankara, 2008, s.109. 
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çekebilmek amacıyla yabancı yatırımları çok düĢük vergi oranlarıyla vergileyen 

ülkelerdir
482

. 

Vergi cennetleri genellikle güçlü finansal hizmet altyapılarına sahiptirler. 

Sermaye akıĢları için özellikle kolaylaĢtırılmıĢ bir finansal sisteme ve geliĢmiĢ mali 

pazarların belirgin özelliği olan yüksek likiditeye sahiptirler. Vergi cennetleri, 

yaptıkları yasal ve yönetsel düzenlemelerle, vergi yükümlülüklerini en aza 

indirgemektedir. Böylece, vergi ve vergi dıĢı avantajlar, sermayeleri ait oldukları 

ülkelerden uzaklaĢtırıp, bu avantajları sağlayan ülkelere yöneltmektedir
483

. Bu nedenle, 

vergi cennetleri diğer ülkelerin vergi geliri tabanlarında kayba neden olmaktadırlar
484

. 

Ülkemizden de vergi cenneti statüsündeki ülkelere sermaye ihracı ve aynı 

zamanda vergi cenneti ülkelerden sermaye giriĢi söz konusu olmaktadır. Türkiye‟ye 

gelecek sermaye konusunda; Türk Parasını Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 

Türkiye‟ye yurt dıĢından gelecek yurt dıĢı sermaye ile ilgili olarak 12. Maddesinde, 

dıĢarıda yerleĢik kiĢilerin Türkiye‟de Ģirket kurmak, mevcut ve kurulacak Ģirketlere 

iĢtirak etmek ve Ģube açmak suretiyle yatırım yapmaları ve her türlü mal ve hizmet 

üretimine yönelik faaliyetlerde bulunmaları ile irtibat bürosu açmaları Yabancı 

Sermayeyi TeĢvik Kanununa göre gerekli izni almak, verilen izinler çerçevesinde 

faaliyette bulunmak ve öngörülen sermayeyi getirmek kaydıyla serbest olduğu yönünde 

düzenlemede bulunmaktadır. Bu madde kapsamında, OECD‟nin 2000 yılı raporunda 

yer alan vergi cennetleri statüsündeki ülkelerde yerleĢik iĢletmelerden Türkiye‟de 

yatırım yapanların sayıları ve toplam sermaye tutarları aĢağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

                                                 
482

 Ġhsan Günaydın, “Vergi Cennetlerinin Özellikleri ve Kullanımları”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Sayı:126, 1999, s.76. 
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Tablo 39: Vergi Cenneti Ülkelerden Türkiye’ye Yapılan Yatırım 

(Milyon TL) Firma Adedi Mevcut Yabancı 
Sermaye 

ġirketlerin 
Toplam 
Sermayesi 

Bahreyn 4 513.705 521.856 
Cebelitarık 3 1.661.420 2.433.646 
Gibraltar - 58.484 58.484 
Guernsey Adası 4 151.960 318.265 
Hollanda Antileri 6 77.641.300 224.992.204 
Isle Of Man 1 160.000 160.000 
Ġngiliz Jersey Adaları 9 161.360.378 166.109.065 
Kanal Adaları 3 172.875    175.875 
Liechtenstein 16 3.587.312 3.919.791 
Malta 8 57.155.971 60.002.900 
Mairitus 1 84.998 85.100 
Marshall Adaları 1 150.000 600.000 
Monako 4 1.451.294 1.663.698 
Aruba 1 2.400 4.800 
Bahamalar 4 2.775.486 2.996.971 
Belize 2 129.498 136.050 
Bermuda 3 494.078 521.264 
Cayman Adaları 13 2.100.174 3.300.624 
Turks ve Caicos Adaları 1 407.546 582.209 
Ġngiliz Virjin Adaları 29 20.553.593 79.639.489 
Panama 11 247.422.144 320.705.033 
Bu Ülkeler Toplamı 124 578.034.616 868.927.324 
GENEL TOPLAM 6.584 8.426.126.378 15.440.625.633 

Kaynak: Hazine MüsteĢarlığı, www.hazine.gov.tr, (EriĢim:02.01.2010). 

Yurt dıĢına ve Türkiye‟deki serbest bölgelere sermaye ihraç eden Türkiye‟de 

yerleĢik kiĢiler, sermaye ihracından itibaren bir yıl içinde yurt dıĢında oluĢturdukları 

Ģube, Ģirket ve ortaklıklarla ilgili olarak; yerel resmi makamlardan alınmıĢ izin 

belgelerini, ana sözleĢmelerini, iĢe baĢlama tarihi ve faaliyette bulundukları adresi, 

yıllık faaliyet raporlarını, yurda getirilen karları ile sermaye yapısı ve/veya 

miktarlarındaki değiĢiklikleri ve faaliyetin sona ermesi halini belgeleyerek 

MüsteĢarlığa bildirmek zorundadırlar. Bu kapsamda, OECD‟nin 2000 yılı raporunda 

yer alan vergi cennetleri statüsündeki ülkelere Türkiye‟de yerleĢik iĢletmelerden 

yapılan yatırımların sermaye ihraç tutarları ile ilgili bilgiler 30.06.2003 tarihi itibari ile 

Tablo 40‟ta verilmiĢtir. 

 

http://www.hazine.gov.tr/


 218 

Tablo 40: Türkiye’den Vergi Cennetlerine Sermaye Ġhracı 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Hazine MüsteĢarlığı, 2011 

Türkiye‟den vergi cenneti özelliği taĢıyan ülkelere giden kaynaklara 

bakıldığında, ülkemizdeki kayıt dıĢı ekonominin boyutunun yüksek olması, 

mükelleflerin bu uygulamalara yönelik ilgisinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu 

çerçevede genellikle, Türkiye‟deki Türk bankasının aracılığıyla Kıbrıs, Bahreyn ya da 

Malta gibi ülkelerde off-shore bankada hesap açtırılmaktadır. Bu iĢlemle kara paranın 

aklanması gerçekleĢtirildiği gibi, vergi avantajı da sağlanıp daha yüksek faiz geliri elde 

edilmektedir
485

. 

Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 30‟uncu maddesinin 7. Fıkrasında, zarar verici 

vergi rekabeti uygulayan ülkelerde yerleĢik kurumlara yapılan her türlü ödeme 

üzerinden stopaj yapılması öngörülmektedir. Buradaki ifade aĢağıdaki gibidir: 

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 

vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişiminin göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar 

Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara 

nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu 

                                                 
485

 Nurettin Bilici, “Türkiye‟de Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Önlenmesi Yolları: Vergi Cennetleriyle 

Mücadele”, 19. Maliye Sempozyumu, Antalya, 2004, s.85. 

Ülke Firma Ġhraç Edilen 

Miktar 

(ABD Doları) 

Bahama Adaları 2         704.409 

Bahreyn 11     39.380.750 

Cayman Adaları 5       1.021.000 

Cebelitarık 1       9.513.290 

Hollanda Antileri 5       1.856.000 

Jersey Adaları 6       2.908.120 

Monako Cumhuriyeti 1     10.200.000 

Niue Adaları 1    585.000 

Virjin Adaları 4      44.862.500 

Toplam 36    111.031.069 

Türkiye Toplam 1.466 6.466.242.027 
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ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef 

olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır
486

. 

Yapılan bu düzenlemenin amacı, zararlı vergi rekabeti uygulayan ülkelerin 

Türkiye‟de vergi matrahının azaltılması amacıyla kullanılmasının engellenmesi, bu 

ülkelerde yerleĢik kurumlara çeĢitli adlar altında yapılacak ödemelerle vergiye tabi 

kazancın aĢındırılmasının önüne geçilmesidir
487

. 

C- KüreselleĢmenin Türk Vergi Politikalarına Etkisi 

Son dönemde özellikle 1980‟lerden sonra ortaya çıkan geliĢmeler ekonomik 

alanı yeniden biçimlendirmiĢtir. Dünya çapında ekonomiden sanata, politikadan 

kültüre, iletiĢimden yaĢam standardına değin oldukça geniĢ alana nüfuz eden 

küreselleĢme olgusu, vergi politikalarını da etkisi altına almıĢtır. Bu bağlamda, 

küreselleĢmenin vergileme üzerinde meydana getirdiği etkileri dört grupta toplamak 

mümkündür
488

: 

- GeçmiĢte her ülke, kendi vergi politikasını ulusal ekonomisinin gereksinimleri 

doğrultusunda Ģekillendirirken, küreselleĢme süreci bunu değiĢtirmiĢtir. 

- KüreselleĢme, vergileme konusuyla ilgili olarak ulusal politikaların gücünü 

sınırlamaktadır. 

- KüreselleĢme sonucu ticari serbestleĢmeye paralel olarak iletiĢim ve teknoloji 

alanında yaĢanan geliĢme sermayenin denetimini dolayısıyla, potansiyel vergi 

kaynaklarını ulusal vergilemeye tabi tutulmasını zorlaĢtırmaktadır. 

- KüreselleĢme, ticari serbestleĢme ile ülkeler arasında vergi rekabetine neden 

olan faktör hareketliliğini arttırmaktadır. Sonuçta, her ülke, üretim faktörlerini 

kendi ülkesine çekecek vergi yapısı oluĢturma gayreti içerisine girmiĢtir.  

                                                 
486

 Ġskender Emrah KarakaĢ, Zararlı Vergi Rekabetine KarĢı Vergi Reformları ve Türk Vergi 

Sistemindeki ÇalıĢmalar, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, EskiĢehir, 2010, 

s.102. 
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Yıl:14, Sayı:165, s.54. 
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 Kovancılar, Miynat ve Bursalıoğlu; a.g.e., s.47-48. 
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KüreselleĢme süreci, doğal olarak vergi matrahlarını da etkilemiĢtir. Ülkeler 

arasında mobil sermayeyi cezp etme konusunda yaĢanan rekabet sonucu bir taraftan 

bazı vergi türlerinde vergi oranlarının indirilmesi, vergi matrahlarında azalma 

görülmesi, diğer taraftan da vergi yükünün hareket serbestisi kısıtlanan üretim 

faktörleri üzerine kayması son yıllarda yaĢanan geliĢmeler arasındadır
489

. 

 

ġekil 2: KüreselleĢmenin Vergi Politikalarının DönüĢümüne Etkisi 

 

 

DEĞĠġĠM                                                                           DÖNÜġTÜREN (capital) 

-Vergi Kanunları                                                                            - KüreselleĢme- 

- Vergi Gelirleri                                                                 - Vergi Rekabeti 

-Vergi Oranı                                                                  - Vergi Adaleti 

- Vergi Yükü 

 

                                                                 DÖNÜġÜM  

                                                               -Vergi Politikaları 
                                                             (Ulusal ve Uluslararası) 

 

SEBEPLER                                                  DÖNÜġEN (tax) 

-SerbestleĢme Politikaları                                         vergi oranı düĢtü 

-Üretim faktörlerinin hareketliliği                                                vergi gelirleri arttı 

 -Hızlı FinansallaĢma                                                                     vergi yükü adaletsiz dağıldı 

 

 

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıĢtır. 

Vergi politikalarındaki yasal-kurumsal değiĢim sermayenin gelmesi konusunda 

önemli bir uygulamadır. Neo-liberal politikalara paralellik gösteren değiĢim, vergiler 

açısından sermaye odaklı ve sermayenin döngüsü doğrultusunda gerçekleĢmektedir. 

DeğiĢim, vergi kanunları, vergi kaynakları, vergi mükellefleri ve vergi oranlarına göre 

değerlendirilmiĢtir. DeğiĢimin sebepleri ise; uygulanan serbestleĢme politikaları, üretim 

faktörlerinin hareketliliği, sermayenin geliĢi ve hızlı finansallaĢmadır.. Burada en temel 

sonuçlar ise; adaletsiz vergileme ve emek üzerindeki ağır vergi yükü olmaktadır. 

DönüĢtüren “küreselleĢme, vergi rekabeti ve vergi adaleti”, özellikle küreselleĢme ile 

birlikte vergi politikalarında dönüĢen ise “vergi oranı, vergi gelirleri ve vergi yükü” 
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olmaktadır. KüreselleĢme ile birlikte geliĢen değiĢim sonucu vergi politikaları mevcut 

koĢullar çerçevesinde ulusal ve uluslararası olarak dönüĢmektedir. 

Vergileme alanında yaĢanan yeni küresel geliĢmeler ve bu süreçte ortaya çıkan 

sorunlar pek çok ülkede olduğu gibi Türk vergi politikalarını da etkilemiĢtir. Zaten 

Türk vergi politikalarının küreselleĢme sürecinde ortaya çıkan bu yeni eğilimlerden 

etkilenmemesi mümkün olmadığı gibi, ortaya çıkan sorunlara karĢı kayıtsız kalmak da 

mümkün değildir. Bu nedenle, tüm dünyada vergileme alanında meydana gelen 

geliĢmeleri izlemek ve irdelemek, gerektiğinde çeĢitli tedbirlere baĢvurmak Türkiye 

açısından hem önemli hem de gereklidir
490

. 

KüreselleĢen dünyada ülkeler arasında yoğun Ģekilde yaĢanan rekabet 

olgusunun vergileme alanında da kendini hissettirmeye baĢlamasıyla hemen hemen tüm 

ülkelerde gözlemlenen vergi rekabeti olgusu Türk vergi sisteminde de etkisini 

göstermiĢtir. Türkiye‟de vergi yapısına iliĢkin niteliksel değiĢim küresel vergi 

rekabetinin bazı göstergelerinin 1990‟dan sonra Türkiye‟de gözlemlendiği 

görülmektedir
491

.  

Uygulamaya giren vergi politikaları içinde dolaysız vergilerden dolaylı 

vergilere doğru bir dönüĢüm gözlemlenmekte ve özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

vergi yükü sermaye gelirlerinin lehine olacak Ģekilde yeniden bir dağılım 

sergilemektedir. KüreselleĢme ile birlikte uluslararası sermayenin yüksek vergi yükü 

alanlarından, düĢük vergi yükü alanlarına doğru hareketliliği, özellikle finansal 

sermaye üzerindeki vergileri azaltma yönündeki rekabeti teĢvik etmekte ve vergilerin 

dünya çapında uyumlaĢtırılması çalıĢmaları yapılmaktadır. Söz konusu uyumlaĢtırma 

çabaları özellikle geliĢmekte olan ülkelerde, yabancı sermaye giriĢini kolaylaĢtırmaya 

dönük ekonomi politikası tercihlerine dönük olarak vergi oranlarının düĢük tutulması 

sonucunu doğurmaktadır
492

. 
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KüreselleĢmenin daha çok 1990 yılından sonra yaĢanması sonucu, vergi 

bağlamındaki değiĢmelerin bu tarihten itibaren ortaya çıktığı söylenebilmektedir. Bu 

temele dayanarak incelenen Türk vergi sisteminin, küreselleĢme sonrası Türk vergi 

politikaları üzerinde yapmıĢ olduğu değiĢimlerin ve bu değiĢimlerin vergi gelirleri 

üzerinde bırakmıĢ olduğu etki büyük önem taĢımaktadır
493

. 1990 -2010 döneminde 

vergilerin, genel bütçe gelirleri içindeki payı artıĢ göstermektedir. Toplam vergi 

gelirlerin GSYĠH içindeki payı ise oransal olarak artmıĢtır. Türkiye‟de dolaylı-dolaysız 

vergi gelirleri de küreselleĢmeyle beraber değiĢmektedir. Vergi gelirleri içinde dolaylı 

ve dolaysız vergilere baktığımızda 1993 yılından sonra 2010 yılına kadar dolaylı 

vergilerin payı yükselerek devam etmiĢtir. KüreselleĢme süreci ile birlikte bireylerin 

diğer ülkelerde gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerde artıĢlar 

meydana gelmiĢtir ancak, buna rağmen kiĢisel gelir vergisi oranı düĢüklük 

göstermektedir. 1990-2010 dönemine baktığımızda kurumlar vergisinin de GSYĠH 

içindeki payının artıĢ gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle 1985 yılında yürürlüğe giren 

KDV‟nin 1990-2010 dönemindeki payları ise önemli bir artıĢ Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. 

KüreselleĢme ile birlikte sermaye ve emeğin mobilitesinin artması, ekonomik 

faaliyetler üzerinde bir yük oluĢturan vergilerden daha az etkilenmek için, bu faktörleri 

daha az vergi ödeyebileceği alanlara doğru hareket ettirirken, ülkeler de bu mobil 

faktörleri kendisine çekebilmek için yeni vergi düzenlemelerine gitmektedir. Bu 

düzenlemelerin en önemlisi ve dikkat çekeni ise verginin oransal yapısındaki 

düzenlemelerdir. Ülkeler, diğer rakiplerinin vergi oranlarında yaptıkları düzenlemeler 

(genellikle oranların düĢürülmesi) karĢısında kendi vergi tabanını koruyabilmek için 

mecburen uluslararası alandaki bu oransal düzenlemelere uyum sağlamak zorunda 

kalmaktadırlar
494

. Kurumlar vergi oranlarındaki düĢüĢün nedeni ise, küreselleĢme ile 

birlikte ülkelerin daha fazla dıĢa açılmaları ve sermaye gelirinin mobilitesinin artması 

olduğu da söylenebilmektedir. KiĢisel gelir vergisinin, kurumlar vergisine göre vergi 

oranlarının daha yüksek gerçekleĢtiği görülmektedir. Özellikle de sermayeyi çekmek 

üzere tüm dünya ülkeleri arasında yoğun bir biçimde gerçekleĢen vergi rekabeti, vergi 
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oranlarını aĢağı çekmektedir. KDV ise tüm dünyada, yüzde 10 ile yüzde 20 arasında 

gerçekleĢmiĢtir.  

Ülkeler arasında vergi rekabetine neden olan üretim faktörlerinin mobilitesi 

küreselleĢme süreci ile birlikte artmıĢtır. Ülkeler üretim faktörlerini kendisine 

çekebilecek Ģekilde vergi yapısını oluĢturmaktadır. Devletlerin mobilitesi düĢük olan 

diğer alanlara yönlenmesi, vergi oranlarının düĢürülmesi sonucu kamu gelirlerinde 

meydana gelen azalıĢtan kaynaklanmaktadır.. Toplam vergi gelirleri içindeki dolaysız 

vergilerin payı azalırken dolaylı vergilerin payı artmıĢtır. Türkiye‟de vergi yükü, 

özellikle 1990‟lı yılların baĢlarına kadar OECD ülkelerine kıyasla düĢük düzeyde 

seyrederken 1990‟lı yılların baĢlarından itibaren düzenli olarak artıĢ kaydederek, 2010 

yılında ise bu oran yüzde 26 miktarına ulaĢmıĢtır. 

Uluslararası sermaye hareketlerinin etkilerine iliĢkin vergi uygulamaları, 

beraberinde vergi rekabeti olgusunu da taĢımaktadır. Özellikle finansal sermaye 

hareketlerinin giriĢ ve çıkıĢına vergi uygulamayan ya da diğer ülkelere göre daha az 

vergi uygulayacak olanlar küresel sermayeden daha fazla yararlanacaklardır. Küresel 

sermaye verginin olmadığı veya diğerlerine nazaran daha az olduğu bölge ve ülkeleri 

seçmektedir. Buna karĢın sıcak paranın ülkelerine getirdiği bozucu etkiler ise 

sermayenin maliyetini oluĢturmaktadır. Ülkeler finansal sermayenin giriĢinden 

sağladıkları faydanın, maliyetinden yüksek olduğuna karar verirlerse; finansal sermaye 

hareketleri üzerindeki vergiler azalacak, tersi durumda ise vergiler artacaktır. Burada, 

vergi rekabeti, finansal sermayenin sağladığı fayda maliyetinden yüksek ise yararlı 

vergi rekabeti, düĢük ise vergi rekabetinin ülkeye zarar verdiği durumu yaratacaktır
495

. 

Vergi tabanının mobil hale gelmesi küresel sermayeyi kendi ülkesine çekmek 

isteyen ülkelerin sermaye üzerindeki vergi yükünü hafifletmesine neden olmuĢtur. 

Bunun sonucunda vergi yükü dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kaymıĢ ve dolaysız 

vergilerde de yansıtılabilme özelliği görece yüksek olan katma değer vergisinin ağırlığı 

arttırılmıĢtır. Ġlave olarak vergi teĢvik önlemleri yoğun olarak uygulamaya 

konulmuĢtur. Bu doğrultuda birçok ülkede sermaye ve kurumlar vergisi oranlarında 

azalma görülürken, emek ve dolaylı vergi oranlarında artma eğilimi yaĢanmıĢtır. Bu 
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geliĢmeler ülkelerin vergi yüklerinin bir kısmının gelirden tüketime; bir kısmının da 

sermayeden ücretlere kaymasına neden olmuĢtur. Bu yüzden 1990‟lı yıllarda gelir 

üzerinden alınan vergiler alanında önemli bir dönüĢümler yaĢanmıĢtır. Bu süreçte vergi 

oranları düĢürülmüĢ, gelir dilimlerinin sayısı azaltılmıĢ, vergi sisteminde etkinlik ve 

basitlik ilkeleri ile vergilerin uygulanabilirliği tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Söz konusu 

değiĢimler, vergi tabanının daha akıĢkan olan üretim faktörlerinden daha az akıĢkan 

olan üretim faktörlerine kaymasına yol açmıĢtır. Bunun sonucunda gelir vergileri daha 

çok sorgulanmaya baĢlanmıĢ ve ülkeler gittikçe tüketim vergilerine doğru bir yönelim 

sergilemiĢtir
496

. 

OECD 2009 Ġlerleme Raporu‟na göre, vergi cenneti ülkelerin temel amacı, 

uluslararası piyasalardaki sermaye ve portföy yatırımlarını kendilerine çekmektir. 

Dolayısıyla bu ülkelerin temel politikası sermayeyi ülkeye nasıl çekebileceğine 

yöneliktir. Bu ülkelerin çoğu yüzölçümü ve nüfus itibariyle küçük ülkeler olmasına 

rağmen, gelir düzeyi yüksek ülkelerdir. Sanayi ya da tarım sektörü değil, hizmet 

sektörünün özellikle de bankacılık (off shore) hizmetlerinin geliĢmiĢ olduğu ülkelerdir. 

Dolayısıyla, vergi cenneti bu ülkeler yüksek gelir düzeylerini diğer ülkelerin aleyhine 

olacak Ģekilde mobil sermayeye sundukları vergi ve vergi dıĢı avantajlar yoluyla 

sağlamaktadır
497

.  

Türkiye‟de elektronik ticaretin vergilendirilmesi diğer ülkelerden çok farklı 

değildir. Türkiye‟de bu alanda öncelikle yapılması gereken, yeni vergilerin ihdasından 

çok, mevcut mevzuatın güncellenmesi görüĢü yaygındır. Türkiye‟de elektronik 

ticaretin gerçekleĢtirilmesine yönelik teknik donanım büyük ölçüde sağlanmıĢ olmakla 

birlikte halen ticaretin vergilendirilmesi konusunda sorunlar yaĢanmaktadır. Bu 

sorunların aĢılması için yapılan çalıĢmalarda mevcut ulusal ve uluslararası vergileme 

ilke ve düzenlemelerin esas alınması tavsiye edilmiĢtir. Düzenlemelerin yetersiz 

kalması halinde mevcut ilke ve düzenlemelerde bazı değiĢiklikler yapılmalıdır
498
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Avrupa Birliği içinde herhangi bir ülkenin izleyeceği vergi politikası sadece o 

ülkeyi değil; diğer üye ülkeleri de etkilemektedir. Bu nedenle ekonomik ve parasal 

bütünleĢme çabası içinde olan Avrupa Birliği‟nde vergi politikaları çok önemli bir yere 

sahiptir. Özellikle de Birlik içinde daha adil ve tarafsız bir rekabet ortamının 

sağlanmasında üye ülkelerin vergi politikalarının uyumlu ve haksız rekabeti önleyici 

Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Birlik içinde uzun zamandır vergi 

uyumlaĢtırılması çabaları sürmektedir
499

. 1959 yılında baĢlayan Türkiye ve AB 

iliĢkileri sonucunda Türkiye‟nin de AB vergi politikalarına uyum süreci baĢlamıĢ ve 

günümüze değin devam etmektedir. 
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SONUÇ 

Ulusal ve uluslararası sistemin ekonomik, siyasi ve sosyal iĢleyiĢi olarak 

meydana gelen küreselleĢme, bu iliĢkilerin ulusal sınırları aĢan bir karakter olma 

özelliğini de taĢımaktadır. KüreselleĢme, 1990‟lardan sonra ortaya çıkan geliĢmelerle 

ekonomik ve mali alanı yeniden biçimlendirmiĢtir. Günümüzde artık vergi 

politikalarını etkileyen değiĢiklikler de ülke sınırlarını aĢarak, uluslararası bir özellik 

taĢımaktadır. KüreselleĢme beraberinde ortaya çıkan düzenlemeler doğrultusunda 

ülkelerin vergi politikalarını da temelden değiĢtirmiĢtir. Bu politikalar kapsamında 

Türk vergi sisteminde de baĢat değiĢiklikler görülmektedir.  

Teknolojide ve özellikle telekomünikasyondaki dinamik geliĢmelere bağlı 

olarak, küreselleĢmenin politikaları etkileme hızında da artıĢ gözlemlenmiĢtir. Bu hızlı 

ilerleme beraberinde ekonomik, mali ve siyasi politikalarla ülkelerin birbirine 

yakınlaĢmasına sebep olmuĢtur. Yani tüm dünya ülkeleri hızlı bir entegrasyon sürecine 

girmiĢtir. Bu dinamiklerin etkileĢimi sonucunda vergi politikaları, ülke ekonomilerinin 

rekabet edilebilirliğini sağlayabilmek için ulusal politikaların uluslararası 

düzenlemelerle paralellik göstermektedir. 

KüreselleĢme dinamikleri Türkiye‟yi de etkilemiĢ ve vergi yapısında bazı 

değiĢiklikler meydana getirmiĢtir. KüreselleĢmeyle beraber ülkeler birbirleriyle büyük 

rekabet içine girmektedir. Özellikle çokuluslu Ģirketlerin sayısının ve sermaye 

hacminin artmasıyla birlikte uluslararası vergilendirme sorunları da ortaya çıkmaktadır. 

Bu kapsamda ulus devletler yerel vergilendirme düzenlemelerini uluslararası boyuta 

taĢımak için çeĢitli düzenlemeler ve değiĢiklikler yapmaktadırlar.  

Artan küreselleĢme sonucu vergileme alanında en belirginleĢen kavramların 

baĢında vergi rekabeti gelmektedir. Gerek küreselleĢmenin getirdiği serbestleĢme 

gerekse iletiĢim ve enformasyon alanındaki geliĢmeler ve hızlı teknolojik geliĢimlerin 

sonucu artan faktör hareketliliği ülkelere etki eden vergi rekabetini arttırmıĢtır. Küresel 

vergi rekabeti, küreselleĢmenin vergileme alanındaki yansımasının en önemli 

noktalarından birisidir. Bu gelinen noktada mal, hizmet ve yatırımlar için sağlanan 

serbest piyasa ortamı ve vergileme alanındaki rekabeti gündeme getirmiĢtir.  
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Vergi rekabetinden beklenen ilk olumlu etki, vergi oranlarında oluĢacak 

indirimlerdir. Sermaye hareketlerinin ve sermayenin serbestleĢmesinin rekabet 

baskısını arttırmasıyla ve bunun sonucunda, yabancı yatırımları ülkelerine çekmek ve 

aynı zamanda ülke içi sermayenin yurt dıĢına kaçmasını önlemek için baĢta kurumlar 

vergisi olmak üzere vergi oranlarının azaltılması yönünde bir uygulamaya 

yönelmektedirler.  

Özellikle 1990 sonrası küreselleĢme ile birlikte sermaye hareketlerinin değiĢimi 

hızlanmıĢtır. KüreselleĢmenin geliĢim sürecini hızlandıran temel dinamik, uluslararası 

mal ve sermaye hareketlerinin serbestleĢtirilmesini öngören yaklaĢımları, çok sayıda 

ülkenin ulusal politika haline dönüĢtürmesi ve gerek uluslararası ticaretin, gerekse 

sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların ve denetimlerin tedrici olarak 

azaltılmasına yönelik uygulamalardır.  

Tüm bu düzenlemelerin sonucunda vergi politikalarında dolaysız vergilerden 

dolaylı vergilere doğru bir dönüĢüm gözlemlenmekte ve özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerde vergi yükü sermaye gelirlerinin lehine olacak Ģekilde yeniden bir dağılım 

göstermektedir. Bu geliĢmeler vergilerin neredeyse dünyanın büyük bir kısmında 

politik entegrasyonları zorunlu hale getirmiĢtir. Özellikle, geliĢmekte olan ülkelerde, 

yabancı sermaye giriĢini kolaylaĢtırmaya dönük ekonomi politikası tercihlerine uygun 

olarak vergi oranlarının düĢük tutulması sonucunu doğurmaktadır.  

Bahsedilen politikalar kapsamında Türk vergi sisteminde önemli yapısal 

değiĢiklikler meydana gelmektedir. Dünyada yaĢanan yeni eğilime uyum sağlama 

amacını taĢıyan vergi politikası değiĢiklikleri kapsamında yapılan çeĢitli vergi oran 

indirimleri, yatırımcıya sağlanan yüksek vergi teĢvikleri, yeni vergilerin kabul edilmesi 

sonucu dolaylı ve dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki ağırlıklı payının 

farklılaĢtırılması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

1990‟lı yıllardan itibaren dünya ekonomileri, uluslararası sermayeyi kendi 

ülkelerine çekebilmek amacıyla büyük bir rekabet içine girmiĢlerdir. Özellikle gelir ve 

kurumlar vergisi oranlarında yapılan indirimler bu alanda kullanılan önemli politik 

araçlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. OECD ülkelerinde, kurumlar vergisi 

oranlarındaki indirimler kadar olmasa da, gelir vergisi oranlarında da yıllar itibariyle 
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küçük ölçekte bazı indirimlere gidildiği görülmektedir. Macaristan, Polonya, Yeni 

Zelanda, Fransa ve Türkiye, 2003 yılından bu yana gelir vergisi oranlarında indirim 

yapan ülkeler arasındadır. Gerek vergi oranlarındaki değiĢim gerekse küreselleĢme 

sürecindeki değiĢimler, vergi oranlarının yıllar itibari ile OECD ülkeleri ve Türkiye‟de 

düĢmesine etki ederek vergi rekabetinin oluĢumuna olanak sağlamaktadır. 

KüreselleĢme ekonomik, sosyal ve siyasal alanda uluslararası uyumu 

kaçınılmaz hale getirmektedir. Küresel vergi rekabeti etkisi dolayısıyla uygulanan vergi 

politikaları ülkeler arasında bazen uyum sürecine ve bazen de farklılaĢmaya yol 

açmaktadır. KüreselleĢmenin vergi sistemlerini etkilemeye baĢlaması, doğal olarak 

ülkelerin vergilemeye iliĢkin politikalarını gözden geçirmelerine yol açmıĢtır. Ulusal 

ekonomilerin birbirleriyle artan entegrasyonu, her Ģeyden önce bir ülkenin vergi 

sistemine iliĢkin uygulamalarının diğer ülkelerin vergi politikalarına etkisini 

arttırmıĢtır. Küresel ekonomideki geliĢmeler ve diğer ülkelerde uygulanan vergi 

politikaları dünyanın geri kalanındaki diğer ekonomik geliĢmeleri ve vergi sistemlerini 

etkilemekte, ülkelerin diğer ekonomilerden ve onların vergi sistemlerinden bağımsız 

bir vergi politikaları yürütmeleri giderek zorlaĢmaktadır. Artık diğer ülkelerin vergi 

politikaları dikkate alınmaksızın ulusal vergi politikası belirlemek de zorlaĢmaktadır. 

KüreselleĢme ile birlikte ekonomik sınırların giderek ortadan kalkması ulusal 

vergi politikalarının da uluslararası etkiye sahip olmasını sağlamaktadır. Vergi 

politikaları sadece onu oluĢturan ve uygulayan ülkeyi ve ülkede yaĢayanları değil, diğer 

ülkelerde yaĢayan birey ve iĢletmeleri de etkilemektedir. Çokuluslu Ģirketlerin 

ekonomik faaliyetlerine ve sermaye gibi yüksek hareketliliğe sahip üretim faktörlerinin 

izlediği uluslararası yollara bakıldığında bu etkileĢim daha iyi anlaĢılmaktadır. 

Özellikle sermaye, vergi oranlarının düĢük olduğu ülkelere doğru kayma konusunda 

yüksek bir hıza sahiptir. Çokuluslu Ģirketlerde de organizasyon yapıları, vergi yükünü 

hafifletecek Ģekilde oluĢturulmaktadır. 

Artan sermaye hareketliliği, ülkeler için sermaye ve mali piyasaları geliĢtirmek, 

vergi sistemlerini dönüĢtürmek, modernleĢtirmek ve sermaye akıĢındaki vergi 

engellerini düĢürmek için temel bir unsur olarak kabul edilmektedir. Küresel sermayeyi 

kendi ülkesine çekmek isteyen ülkelerin sermaye üzerindeki vergi yükünü hafifletmesi 
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küreselleĢme ile birlikte gerçekleĢmiĢtir. Buna ilave olarak vergi teĢvik önlemleri 

yoğun olarak uygulamaya konulmuĢtur. Bu doğrultuda birçok ülkede sermaye ve 

kurumlar vergi oranlarında azalma görülürken, emek üzerinden alınan vergiler ile 

dolaylı vergi oranlarında artma eğilimi yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmeler ülkelerin vergi 

yüklerinin bir kısmının gelirden tüketime, bir kısmının da sermayeden ücretlere 

kaymasına neden olmuĢtur. 

KüreselleĢme ile birlikte sermaye ve emeğin mobilitesinin artması, ekonomik 

faaliyetler üzerinde bir yük oluĢturan vergilerden daha az etkilenmek için, bu faktörleri 

daha az vergi ödeyebileceği alanlara doğru hareket ettirirken; ülkeler de bu mobil 

faktörleri kendisine çekebilmek için yeni vergi düzenlemelerine gitmektedir. Bu 

düzenlemelerin en önemlisi ve dikkat çekeni ise verginin oransal yapısındaki 

düzenlemelerdir. Ülkeler, diğer rakiplerinin vergi oranlarında yaptıkları düzenlemeler 

karĢısında kendi vergi tabanını koruyabilmek için uluslararası alandaki bu oransal 

düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalmaktadırlar.  

TeĢvik temelli vergi rekabetinin günümüzde oldukça yoğunlaĢtığı 

görülmektedir. GeliĢmiĢlik seviyesi ve coğrafi konumu önemsenmeksizin birçok ülke, 

vergisel teĢvik araçlarını kullanmakta ve özellikle doğrudan yabancı yatırımları 

çekmeye yönelik politikalar izlemektedir. Dünya ülkelerinin küreselleĢme hareketleri 

nedeniyle karĢılıklı ekonomik ve sosyal iliĢkilerinin artması, uluslararası rekabet 

dolayısıyla teĢvik tedbirleri üzerinde de etkili olmaktadır. 

Serbest bölgeler özellikle geliĢmekte olan ülkelerde olmak üzere dünyanın her 

yerinde, ihracatı ve seçilen bazı emek yoğun endüstrileri teĢvik etmek amacıyla 

oluĢturulan bölgelerdir. Kıyı bankacılığı ise genellikle ülkeler tarafından kendi sınırları 

içerisinde oluĢturulan serbest bölgelerde faaliyet göstermektedir. Ülke sınırlarının 

tamamını kıyı bankacılığına açan ülkeler de bulunmaktadır. Dünyadaki bazı önemli 

kıyı bankacılığı merkezleri; Aruba, Bahama Adaları, Bahreyn, Cayman Adaları, 

Dublin, Malta, Singapur ve Uruguay‟dır. Yabancı yatırımcıyı kendi ülkesine cazip 

göstermek isteyen ülkelerin en yoğun Ģekilde baĢvurdukları uygulama olan sıfır veya 

çok düĢük oranlı vergi rejimi düzenlemesiyle yapılabilir. Bu Ģekilde hareketli üretim 

faktörleri üzerindeki vergi yükü, oranların düĢürülmesi yoluyla azaltılmakta, ancak 
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zararlı vergi rekabetinin doğmasına da neden olmaktadır. Tercihli vergi rejimi, vergi 

cenneti olmayan birçok ülkenin de uyguladığı ve zarar verici vergi rekabetinin ortaya 

çıkmasında en büyük paya sahip olan rejimlerdir. 

Zararlı vergi rekabetine karĢı hem uluslararası hem de ulusal düzeyde 

çalıĢmalar yapılmıĢtır. OECD ve AB‟nin yaptığı çalıĢmalar uluslararası düzeyde 

yapılan çalıĢmalardır. Ulusal düzeyde ise ülkeler zararlı vergi rekabetine karĢı 

kendilerini korumak için vergi sistemlerinde bir takım reform çalıĢmaları yapmaktadır. 

OECD bünyesinde zararlı vergi uygulamalarına iliĢkin çalıĢmalar, zararlı vergi 

rekabetinin, yatırım ve finansman kararları ve ülkelerin ulusal vergi tabanları üzerinde 

yarattığı olumsuz etkilerin engellenmesine dönük sistemlerin geliĢtirilmesine 

yöneliktir. 

OECD‟nin yaptığı bu çalıĢmalar ve yayınladığı raporlar değerlendirildiğinde, 

OECD‟nin iĢbirliği taahhüdünde bulunan ülkelere çalıĢmalarında sonuna kadar destek 

olunacağı, iĢbirliğine yanaĢmayan ve kara listeye alınan ülkelere ise vergileme alanında 

çeĢitli baskılar uygulayacağı ve böylece ekonomik geliĢmelerine olumsuz etki edeceği 

sonucu çıkartılmaktadır. 

Zararlı vergi rekabeti konusunun AB açısından büyük bir önemi vardır. Zira 

AB‟nin diğer ekonomik entegrasyonlar karĢısında kendi rekabet gücünü koruyabilmesi, 

bir taraftan kendi üyeleri arasında vergi rekabetini engellemesine, diğer yandan da 

birlik dıĢı ülkelerle ve ekonomik bloklarla vergi yükü farklılıklarının giderilmesi 

konusunda uluslarüstü giriĢimlerde bulunmasına bağlıdır. AB çalıĢmasında, üye 

ülkelerin yeni zarar verici uygulamalara baĢlamamaları ve mevcut rejimlerinin 

sağladığı avantajların 2006‟nın baĢında sona erdirilmesi öngörülmektedir. Ancak, 

Belçika‟nın Koordinasyon Merkezi, Lüksemburg‟un 1929 Holding ĠĢletmeleri, 

Hollanda‟nın Uluslararası Finans ve Ġrlanda‟nın Yurt DıĢı Gelir rejimleri 2012 yılının 

baĢına kadar tarihine kadar devam etmesi yönünde özel ayrıcalıklar tanınmıĢtır. 

Küresel Forum, vergisel amaçlı bilgi değiĢimi ve Ģeffaflık konusunda 

standartlarının uygulanmasında gerçekleĢen ilerlemelerin değerlendirmelerini 2009 

Ağustos‟unun sonunda yayınladı. Bu değerlendirme raporu ilk olarak vergisel alanda 

bilgi değiĢimi ve saydamlık standartlarının ulaĢılması konusundaki geliĢmelerin 
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Avustralya, Ġrlanda, Hindistan, Norveç, Danimarka, Barbados, Cayman Adaları, San 

Marino ve Bermuda ülkelerinde gerçekleĢtiğini belirtmektedir. Adı geçen ülkelerin 

birçoğu vergisel konularda bilgi değiĢimi anlaĢmaları imzalamıĢlardır. 

Vergi rekabetinin zararlı etkilerinin önlenebilmesi için, OECD tarafından 

baĢlatılmıĢ olan uluslararası vergisel konularda bilgi değiĢimi ve saydamlık çalıĢmaları, 

vergi rekabetinin yönetilmesi ve zararlı etkilerinin önlenmesi için önemli bir adımdır, 

ancak yeterli değildir. Bu durumda, uluslararası iĢbirliği ve yaptırım ağının 

oluĢturulması gerekmektedir. 

KüreselleĢme olgusunun ekonomik ve hukuksal yapı üzerinde etkinliğini arttırması 

ve artan ticaret hacmi nedeniyle birçok ülke vergi sistemlerini, vergilemede adalet; haksız 

vergi rekabetinin önlenmesi; vergi sisteminde sadelik ve basitlik; vergilendirmede etkinlik 

ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde yeniden yapılandırma gereği duymuĢtur. Türkiye‟de bu 

geliĢmelere paralel olarak vergi kanunlarının yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğmuĢ ve 

bu yönde birçok uygulama yapılmıĢtır. Uluslararası iĢbirliğinin sağlayacağı bir getiri de, 

vergi mevzuatlarının yakınlaĢtırılması yönünde olacaktır. Bunun da en önemli faydası 

uluslararası iĢlemlerin belli bir standarda kavuĢması yönünde gerçekleĢecektir. Bilgi 

toplama, vergi idareleri için gelecekte en önemli ancak güç konulardan biri olacaktır. 

Vergi idarelerinin daha fazla ve güvenli bilgiye ulaĢmaları için uluslararası nitelikte 

çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Hareketli sermayenin Türkiye‟ye gelmesi cazip vergi oranlarına ve vergi 

teĢviklerine önemli ölçüde bağlı olmaktadır. Bunun yanı sıra vergi oranlarının 

farklılaĢtırılarak uygulanması bazı kesimlere ayrıcalık getirirken; bazı kesimlere de 

vergi yükü getirmektedir. Devletler vergilendirmeyi ekonomi ve maliye politikalarının 

bir aracı olarak kullanmaktadırlar. Yabancı sermaye çekmek isteyen ülkeler düĢük 

vergi oranları uygulayarak ülkelerinin yabancı yatırımlar için cazip hale gelmesini 

sağlamaya çalıĢmaktadırlar. Vergi oranlarının, diğer ülkelerin vergi oranları izlenerek 

daha düĢük tutulması ve yabancı yatırımcı lehine düzenlenmesinin yanı sıra vergi 

muafiyeti ve istisnaları, indirim gibi teĢvik edici sistemler de uygulanmaktadır. 

Finansal sermaye akımlarının etkilerine iliĢkin vergi uygulamaları, beraberinde 

vergi rekabeti olgusunu da taĢımaktadır. Finansal sermaye akımlarının giriĢ ve çıkıĢına 
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vergi uygulamayan veya diğer ülkelere göre daha az vergi uygulayacak olanlar küresel 

sermayeden daha fazla yararlanmaktadırlar. Küresel sermaye verginin olmadığı veya 

diğerlerine göre daha az olduğu bölge ve ülkeleri seçmektedir. 

Ulusal ekonomiler açısından verginin bir rekabet unsuru olma özelliği 

kazanması, ulusal vergi politikalarının rekabetçi bir karaktere bürünmesinde etkili 

olmuĢ ve böylelikle ulusal vergi politikaları küresel düzeye yükselmiĢtir. Sermaye 

dıĢında uluslararası vergi rekabetini etkileyen diğer unsur da emektir. Emeğin ülkeler 

arasındaki mobilitesinin görece sınırlı olmasının temel nedenleri; ülkeler arasındaki 

sosyal, kültürel ve politik farklılıklar yer almaktadır. O nedenle görece hareketsiz emek 

faktörü bir yandan doğrudan gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkı paylarındaki artıĢ, 

diğer yandan da tüketim vergileri ile artan bir vergi yükü baskısı altında kalmaktadır. 

Türkiye de dahil olmak üzere nitelikli emeğin geliĢmiĢ olan ülkelere göçü ve bu 

nedenle nitelikli beĢeri kaynağın yaratacağı verimlilikten yoksun kalma söz konusudur. 

Ancak Türkiye gibi nüfus ve iç Pazar bakımından büyük olan geliĢmekte olan ülkeler 

için önemli bir risk de sermayenin küresel anlamda serbestçe dolaĢabilmesi olanağı 

varken emeğin dolaĢımının ülke sınırları dıĢına çıkmada zorlanmasıdır. Buradaki iki 

temel unsur olan, sermaye ve emek, arasında faktör fiyatlarının emek aleyhine 

sonuçlanma olasılığının artmasıdır. 

KüreselleĢme eğilimlerinin tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan 

ve özellikle geliĢmiĢ ülkelerin ciddi bir biçimde önemsediği bir sorun da vergi 

cennetleridir. Vergi cennetleri, yaptıkları yasal ve yönetsel düzenlemelerle, vergi 

yükümlülüklerini en aza indirgemektedir. Böylece, vergi ve vergi dıĢı avantajlar, 

sermayeleri ait oldukları ülkelerden uzaklaĢtırıp, bu avantajları sağlayan ülkelere 

yöneltmektedir. Bu nedenle, vergi cennetleri diğer ülkelerin vergi geliri tabanlarında 

kayba neden olmaktadırlar. Vergi cennetleri, vergilendirmeyi en aza indirmeyi ve 

finansal gizliliğinin sağlanmasını önermeleri sebebiyle daha az vergi ödeyerek daha 

fazla kar elde etmeye çalıĢan sermayeyi çekebilmektedir. Türkiye‟den vergi cenneti 

ülkelerine (Bahama Adaları, Bahreyn, Cayman Adaları, Cebelitarık, Hollanda Antileri, 

Jersey Adaları, Monako Cumhuriyeti, Niue Adaları, Virjin Adaları) 6.466.242.027 

ABD Doları sermaye ihraç edilmektedir. Vergi cenneti ile ilgili yapılan çalıĢmaların 

temel amacı ise zararlı vergi rekabetini ortadan kaldırmaktır. Türkiye dahil olmak üzere 
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geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin bu çalıĢmalar dahilinde uygulamalar 

geliĢtirmeleri ve ortak hareket etmeleri temel amaçtır. 

 Vergi sistemi, ülkelerin mali, sosyal, siyasal ve ekonomik yapısındaki bir 

değiĢikliğe kolaylıkla uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahip olması 

gerekmektedir. Türkiye‟de vergi rekabeti araçlarında (vergi gelirleri, vergi oranları ve 

vergi yükü ) gerçekleĢen değiĢim, ülkemizin diğer ülkelerin vergi sistemlerine 

uyumuna etkisini göstermektedir. Gelirlerin artıĢ eğiliminde olması, vergi oranlarının 

düĢüĢ eğilim göstermeleri ve vergi yükünün de sermayeden emek faktörüne kayması 

Ģeklinde görülen değiĢim Türk vergi politikalarının uygulanmasında büyük öneme 

sahiptir. 

Türkiye‟deki genel bütçe gelir yapısına baktığımızda; genel bütçe gelirlerinin 

yıllara göre bir artıĢ seyri içinde olduğunu görmekteyiz. Genel bütçe gelirlerinin en 

önemli kaynağı vergi gelirleridir. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirleri içindeki payı 

artıĢ gösterirken önemini de korumaktadır. Borçlanma, para cezaları, faiz gelirleri vb 

gelirlerden oluĢan vergi dıĢı normal gelirler, ikinci önemli gelir kaynağı olma özelliğini 

korumakla beraber artıĢ da göstermektedir. Genel bütçe gelirlerinin en düĢük değerdeki 

gelir türü ise özel gelirler ve fonlar olarak düĢüĢ göstermiĢtir. 

Türk vergi sisteminin yapısına ayrıntılı olarak bakıldığında, vergileme alanında 

tüm dünyada yaĢanan küresel eğilimlerden biri olan vergi sistemi içindeki dolaylı 

vergilerdeki artıĢ ve dolaysız vergilerdeki azalıĢ Türk vergi sisteminde de açıkça 

görülmektedir. KüreselleĢme, kiĢisel gelir vergisi sisteminde büyük değiĢikliklere 

neden olmuĢtur. KüreselleĢme süreci ile birlikte bireylerin diğer ülkelerde 

gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerde artıĢlar meydana gelmiĢtir. 

Buna rağmen kiĢisel gelir vergisinde küçük bir düĢüklük görülmektedir. 1990-2010 

dönemine baktığımızda kurumlar vergisinin de GSYĠH içindeki payının artıĢ 

gösterdiğini görmekteyiz. Özellikle 1985 yılında yürürlüğe giren KDV‟nin 1990-2010 

dönemindeki payları ise önemli bir artıĢ Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.  

GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan her ülkenin vergi oranları birbirinden farklı bir 

biçimde gerçekleĢmektedir. Ülkeler arasındaki vergi oranı farkı ve diğer vergilerin 

uygulamadaki farklı iĢleyiĢi, özellikle geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler açısından 
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önemli olan sermaye açısından büyük önem taĢımaktadır. Herhangi bir ülkede 

uygulanan vergilerin yüksek olması, maliyeti artıran ve iĢletmenin mallarının ihracında 

rekabet gücünü azaltan bir etkiye sahip olacaktır. Vergi oranlarının düĢük olduğu ülke 

ise yatırım için tercih edilecektir. Bu durum ise özellikle geliĢmekte olan ülkeler 

açısından büyük önem taĢımaktadır. 

KüreselleĢme ile birlikte yaĢanan geliĢmelerin sonuçları olarak Türkiye‟de 

diğer ülkelerde olduğu gibi vergi oranlarında indirime gitmiĢtir. Kurumlar vergi 

oranlarındaki düĢüĢün nedeni ise, küreselleĢme ile birlikte ülkelerin daha fazla dıĢa 

açılmaları ve sermaye gelirinin mobilitesinin artması olduğu da söylenebilmektedir.  

KüreselleĢme sürecinde vergi politikalarında yaĢanan dönüĢüm tüketim 

üzerinden alınan vergileri de etkilemiĢtir. Tüketim vergilerinin bu alanda yapılan 

çalıĢmalara göre etkinlik ilkesi açısından gelir vergilerine göre daha avantajlı olduğu 

ortaya konmaktadır. KDV‟nin çok sayıda ülke tarafından benimsenmesi bu verginin 

tabanının ve oranının artmasına neden olmuĢtur. Bunun sonucunda da tüketim 

vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı yıldan yıla artmıĢtır. 

Ulusal ekonomilerin birbiriyle artan entegrasyonu, her Ģeyden önce bir ülkenin 

vergi sistemine iliĢkin uygulamaları diğer ülkelerin vergi politikaları üzerindeki 

etkisinin artmasına yol açmıĢtır. Küresel ekonomide geliĢmeler ve diğer ülkelerde 

uygulanan vergi rejimleri dünyanın geri kalanındaki ekonomik geliĢmeleri ve vergi 

sistemlerini etkilemekte, ülkelerin diğer ekonomilerden ve onların vergi sistemlerinden 

bağımsız bir vergi politikası yürütmelerini giderek zorlaĢtırmaktadır.  

Vergiler ve vergi yükünün dağılımı kurumların ve kiĢilerin ekonomik 

kararlarını etkilemektedir. Vergilerin ekonomiye etkilerini belirlemek ve gelir 

dağılımındaki eĢitsizlikleri ortadan kaldırmak için uygulanacak temel maliye politikası 

araçlarında zamanında ve etkin bir biçimde kullanabilmek, vergi yükü hesaplarının 

yapılmasına ve sonuçların bilinmesine bağlıdır. Rasyonel bir vergi politikası tespit 

etmek ve uygulamak da vergi yükü oranlarının dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

OECD‟nin Aralık 2011‟de yayınladığı ve revize ettiği gelir istatistikleri 

değerlendirildiğinde, Türkiye 2010 yılı için OECD ülkeleri arasında Meksika, ġili, 
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ABD, Kore ve Avustralya‟dan sonra en düĢük vergi yüküne sahip ülkedir. OECD 

ortalamasının yüzde 33,8 olduğu genel vergi yükü karĢılaĢtırmasında Danimarka yüzde 

48,2 ve Ġsveç yüzde 45,8 oranlarıyla ilk iki sırada yer alırken, Türkiye yüzde 26, 

Avustralya yüzde 25,9, Kore yüzde 25,1, ABD yüzde 24,8, ġili yüzde 20,9 ve Meksika 

yüzde 18,1 oranlarıyla son sıralarda yer almaktadır. Bu karĢılaĢtırmada ülkemiz 34 

OECD ülkesi arasında 29‟uncu sıradadır. 

Gerçek kiĢilerin gelirleri ve kurumların kazançları üzerinden alınan vergilerin 

GSYĠH‟ye oranını ifade eden gelir ve kazançlar üzerindeki vergi yükü sosyal güvenlik 

primleri dahil ve hariç olarak 2 kategoride ele alınmaktadır. 2010 yılı için sosyal 

güvenlik primleri hariç olarak gelir ve kazançlar üzerindeki vergi yükünde OECD 

ortalaması yüzde 11,3‟tür. Türkiye yüzde 5,6 oranıyla 32‟inci sırada olup, en düĢük 

orana sahip 3‟üncü konumundadır. 2010 yılı için sosyal güvenlik primleri dahil 

edildiğinde gelir ve kazançlar üzerindeki vergi yükünde OECD ortalaması yüzde 

20,1‟dir. Türkiye yüzde 11,9 oranıyla en düĢük orana sahip 4‟üncü ülke konumundadır.  

Türkiye‟de, 2010 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas olmak üzere tarife 

dört dilim halinde ve yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 oranlarında 

gerçekleĢmektedir. OECD ülkeleri arasında Gelir Vergisi oranlarına bakıldığında 

Türkiye, 2002 yılında 5. sırada iken, 2010 yılında 18. sırada yer almıĢtır. Türkiye, 

kurum kazançları üzerinde vergi yükü (Kurumlar Vergisi, gelir vergisi stopajı ve fon 

payı) bakımından OECD ülkeleri arasında 2002 yılında yüzde 65 oranı ile ilk sırada yer 

alırken, yapılan vergi indirimleriyle 2011 yılında yüzde 34 oranı ile 27‟inci sıraya 

gerilenmiĢtir. TaĢınır ve taĢınmaz mal sahipliği üzerinden alınan vergilerin GSYH‟ya 

oranını ifade eden servet üzerindeki vergi yükünde 2010 yılı için OECD ortalaması 

yüzde 1,6‟dır. Türkiye yüzde 1,1 oranıyla 23‟üncü sırada olup vergi yükü en düĢük 12 

ülke arasında yer almaktadır. 

Vergi takozu emek üzerindeki vergi yükünü ortaya koyan önemli bir 

göstergedir. ĠĢçilik maliyetinin içindeki vergi ve sosyal güvenlik payı literatürde vergi 

takozu ya da vergi makası olarak adlandırılmaktadır. 1.1.2008 öncesinde 2 çocuklu 

ortalama ücretli üzerindeki vergi yükleri açısından OECD ülkeleri arasında ikinci 
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sırada olan Türkiye 2008 sonrasında 5 basamak aĢağıya inerek 7 inci sıraya 

gerilemiĢtir. 

GeliĢmekte olan ülkelere özellikle 1990 yılından itibaren sermaye akıĢı 

gerçekleĢmektedir. Sermaye hesabını oluĢturan sermaye türlerine baktığımızda; 

doğrudan sermaye yatırımlarının, 1990-1996 döneminde ortalamaya yakın değerlerde 

gerçekleĢen bir trend gösterdiğini görmekle birlikte; en düĢük miktar, kriz yılı olan 

1994 yılında gerçekleĢmiĢtir. Kısa vadeli sermaye hareketlerini oluĢturan portföy 

yatırımlarına baktığımızda ise 1993 yılına göre düĢüĢ olduğunu görmekteyiz. Ġçinde 

kısa vadeli sermayenin de olduğu diğer yatırımlara baktığımızda, kriz yılında çok 

büyük bir sermaye çıkıĢı olduğunu görüyoruz. 1997‟den baĢlayarak 2003‟a değin geçen 

dönem itibari ile bir ülkenin kalkınmasında önemli bir gösterge olan cari iĢlemler, 1998 

ve 2001 yılı dıĢında sürekli olarak önemli ölçüde açıklar vermiĢtir. 2000 Kasım ve 

2001 ġubat krizlerini tetikleyen ölçüde önemli bir sermaye çıkıĢı gerçekleĢmiĢtir. 

1990‟lı yıllarla baĢlayan sermaye hareketleri ise diğer mikro ve makro ekonomik 

unsurların da etkisiyle kırılgan ve istikrarsız bir mali ortama geliĢini, daha çok portföy 

yatırımı Ģeklinde gerçekleĢtirmiĢtir. Yatırımlara dönüĢecek sermaye türlerinin giderek 

azalması ise, yüksek miktarlarda giriĢ-çıkıĢlarla ekonomiyi olumsuz yönde 

etkilemektedirler. 2008 küresel krizi önce ve sonrasında tüm dünya ülkelerini ve 

Türkiye‟yi etkilemesi bağlamında büyük önem taĢımaktadır. 

Vergileme alanında tüm dünyada yaĢanan küresel eğilimler birçok geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkede olduğu gibi doğal olarak Türk vergi politikalarını da olumlu ve 

olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bahsedilen konular ise, uluslararası çifte 

vergilendirme, vergi cennetleri, uluslararası transfer fiyatlaması, kıyı bankacılığı, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları, elektronik ticaret, ekolojik vergileme, vergi 

teĢvikleri ve serbest bölgelerin küreselleĢme sonrası olumlu ve olumsuz yanları vergi 

politikalarını büyük ölçüde etkilemektedir. 

Yapılan çalıĢmalarda vergi rekabetinin etkilerinin ölçülmesi oldukça zor olduğu 

saptanmıĢtır. Bunun dört temel nedeni vardır. Bunlar; ülkelerin vergi sistemlerinin 

karıĢık olması, vergi oranlarının dıĢında kamu harcamaları gibi yatırım yeri seçiminde 

etkili olan birçok faktörün söz konusu olması, verginin karĢılığı olan kamu 



 237 

harcamalarından elde edilen faydanın tespit edilmesinin zorluğu ve vergi politikalarının 

yanı sıra yürürlükte olan diğer devlet politikaları da vergi rekabetinin etkisinin 

ölçülmesini zorlaĢtırmasıdır. 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmalarında, Türkiye‟nin uyguladığı 

yöntemlerde de görüldüğü üzere, gerçek kiĢi ve kurumların mukimliğinin (yerleĢik) 

belirlenmesi sorunların engellenmesi açısından büyük önem taĢımaktadır. OECD 

tarafından tamamen zararlı kabul edilen ve engellenmeye çalıĢılan uygulamalardan 

vergi cennetleri ve transfer fiyatlamasına yönelik düzenlemeler büyük önem 

taĢımaktadır. Vergi rekabetini olumsuz etkileyen bu uygulamaların azaltılması veya 

ortadan kaldırılması üzerine çok çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. Vergi cenneti olan 

ülkelerin bir kısmı bağımsız devletler olduğu gibi çoğu vergilendirme yetkisi olan 

ancak çeĢitli derecelerde bir ülkenin hükümranlığı altında bulunan ülkelerdir. Bu 

ülkelerin mevcudiyeti uluslararası vergileme alanında önemli sorunlara neden 

olmaktadır. Vergi cenneti ülkelerin temel amacı, uluslararası piyasalardaki sermaye ve 

portföy yatırımlarını kendilerine çekmektir. Dolayısıyla bu ülkelerin temel politikası 

sermayeyi ülkeye nasıl çekebileceğine yöneliktir. Bu nedenle vergi cenneti ülkelerin 

zararlı vergi rekabetine yol açan bu uygulamaları konusunda tüm ülkeler ortak 

düzenlemeler yapmalıdır. 

Avrupa Birliği içinde herhangi bir ülkenin izleyeceği vergi politikası sadece o 

ülkeyi değil; diğer üye ülkeleri de etkilemektedir. Bu nedenle ekonomik ve parasal 

bütünleĢme çabası içinde olan Avrupa Birliği‟nde vergi politikaları çok önemli bir yere 

sahiptir. Özellikle de Birlik içinde daha adil ve tarafsız bir rekabet ortamının 

sağlanmasında üye ülkelerin vergi politikalarının uyumlu ve haksız rekabeti önleyici 

Ģekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Birlik içinde uzun zamandır vergi 

uyumlaĢtırılması çabaları sürmektedir. Avrupa Birliği ile müzakerelere devam eden 

Türkiye vergi mevzuatını birlik müktesebatına uyumlaĢtırma çabasındadır. Türkiye‟nin 

AB‟ne uyum sürecinin tarihsel yapısı, büyük bir önem taĢımaktadır. Avrupa Birliği‟ne 

üyelik için ilk olarak 1959 yılında baĢvuru yapan Türkiye, üyelik sürecinde üzerine 

düĢen görevleri yerine getirmek adına birçok vergi düzenlemesine gitmiĢtir. 



 238 

Vergi sistemi içinde dolaylı vergilerin uyumlaĢtırılması, mal ve sermaye 

hareketlerini doğrudan etkilediği için önemlidir. Bu durum, esas olarak dolaylı 

vergilerin üretilen mal fiyatlarına eklenmek sureti ile tüketiciye yansıtılacağı 

görüĢünden kaynaklanmaktadır. Malların maliyetlerine eklenen ve doğrudan fiyatları 

etkileyen dolaylı vergilerin ülkelerarası serbest rekabeti bozduğu gerçeğinin bir sonucu 

olarak AB, ilk uyumlaĢtırılacak alan olarak dolaylı vergileri öngörmüĢtür. Özellikle 

katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinde birçok düzenleme yapmıĢtır. Ayrıca 

Avrupa Birliği uyum sürecinde gelir idaresinde yenilenmeye gidilmiĢ ve bu konuda 

önemli bir baĢarı sağlanmıĢtır. 

KüreselleĢmenin vergi sistemleri üzerinde nasıl bir etki yarattığı, ülke içi 

iktisadi ve sosyal düĢüncelerle ĢekillenmiĢ vergi politikalarının küreselleĢme sürecinin 

hızlanmasından dolayı nasıl etkilediğinin ve dolayısıyla ülkelerin uyguladığı vergi 

politikalarının diğer ekonomiler üzerinde yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi büyük 

önem taĢımaktadır. 

KüreselleĢmeye paralel olarak vergi türleri, vergi oranları ve vergi yükü 

üzerinde bir takım değiĢiklikler meydana getirmesi doğal olarak kaçınılmaz olmuĢtur. 

KüreselleĢme süreci, vergi matrahlarını etkilemiĢtir. Ülkeler arasında mobil sermayeyi 

cezp etme konusunda yaĢanan rekabet sonucu bir taraftan bazı vergi türlerinde vergi 

oranlarının indirilmesi, vergi matrahlarında azalma görülmesi, diğer taraftan da vergi 

yükünün hareket serbestisi kısıtlanan üretim faktörleri üzerine kayması son yıllarda 

yaĢanan geliĢmeler arasındadır. 

KüreselleĢme sonrası Türkiye‟nin vergi politikalarına baktığımızda, bir geliĢim 

ve iyileĢme süreci içinde olduğunu görmekteyiz. KüreselleĢme ile beraber geliĢen vergi 

rekabeti açısından birçok alanda Türkiye‟nin önemli bir yere sahip olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu süreç içinde, herhangi bir ülkenin izleyeceği vergi politikası sadece o 

ülkeyi değil; diğer üye ülkeleri de etkilemektedir. Türkiye‟nin ve ulusal ekonomilerin 

birbiriyle artan entegrasyonu ülkelerin birbiri ile hem uyumlu hem de rekabet 

edilebilirlik düzeyinde bir geliĢim göstermektedir.  

Türkiye‟de yaĢanan küresel nitelikli sorunların en önemlileri uluslararası vergi 

rekabeti, vergisel bilgi değiĢimi ve saydamlık küresel forumu, transfer fiyatlaması, 
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vergi cennetleri, elektronik ticaret ve çevre politikalarıdır. Bu sorunların hepsi 

Türkiye‟nin olduğu kadar diğer ülkelerin de temel sorunlarından olmaktadır. 

KüreselleĢme sonrası süreçte ülkeler diğer alanlarda olmakla birlikte vergisel sorunlarla 

ilgili olarak da ortak çözümler üretmeleri bir zorunluluktur. 

1980 sonrası dönemde meydana gelen küreselleĢme adı verilen dönüĢüme uyum 

sağlayan geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin yaĢadığı değiĢim, kuĢkusuz vergi 

gelirleri üzerinde etkisini göstermektedir. Dolaylı ve dolaysız vergilerin, vergi gelirleri 

içindeki payı ise 1990‟lı yıllardan sonra ve özellikle 2000‟li yıllarda dolaylı vergilerin 

payının arttığı biçiminde görülmektedir. KüreselleĢme sonucu yabancı sermayeyi 

ülkeye çekmek ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmak, vergi gelirlerinin 

değiĢiminde temel esas olmaktadır.  

Türk vergi sisteminin yapısına ayrıntılı olarak bakıldığında, vergileme alanında 

tüm dünyada yaĢanan küresel eğilimlerden biri olan vergi sistemi içindeki dolaylı 

vergilerdeki artıĢ ve dolaysız vergilerdeki azalıĢ Türk vergi sisteminde de açıkça 

görülmektedir. Türkiye‟de dolaylı-dolaysız vergi gelirleri de küreselleĢmeyle beraber 

değiĢmektedir. Dolaylı vergilerin dolaysız vergilere göre yüksek miktarda olmasının 

sebebi, tahsilatının kolay ve kısa zamanda gerçekleĢmesidir.  

Bu geliĢmeler ülkelerin vergi yüklerinin bir kısmının gelirden tüketime; bir 

kısmının da sermayeden ücretlere kaymasına neden olmuĢtur. Bu yüzden 1990‟lı 

yıllarda gelir üzerinden alınan vergiler alanında önemli bir dönüĢümler yaĢanmıĢtır. Bu 

süreçte vergi oranları düĢürülmüĢ, gelir dilimlerinin sayısı azaltılmıĢ, vergi sisteminde 

etkinlik ve basitlik ilkeleri ile vergilerin uygulanabilirliği tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Söz 

konusu değiĢimler, vergi tabanının daha akıĢkan olan üretim faktörlerinden daha az 

akıĢkan olan üretim faktörlerine kaymasına yol açmıĢtır. Bunun sonucunda gelir 

vergileri daha çok sorgulanmaya baĢlanmıĢ ve ülkeler gittikçe tüketim vergilerine 

doğru bir yönelim sergilemiĢtir.  

Türk vergi politikalarının değiĢimi ve dönüĢümünde küreselleĢmenin büyük 

önemi vardır. KüreselleĢme ile birlikte gerçekleĢen ekonomik, mali ve siyasi 

değiĢiklikler tüm dünyayı etkilemiĢtir. Elbette bu değiĢiklikler geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkelerde farklılaĢmalar da yaratmaktadır. Bu farklılıklar yer yer rekabet yer yer 
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ise uyumlaĢma ile sonuçlanmaktadır. Türkiye açısından duruma baktığımızda ise 

küreselleĢmenin olumlu yanlarını geliĢtirmek ve olumsuz yanlarını bertaraf etmek 

amacında olduğunu görmekteyiz. Öncelikle, ulus devlet yapılarındaki değiĢme yerini 

uluslararası ve çokuluslu kuruluĢlara bırakmaktadır. Bu durum ise küresel vergi 

rekabetini ortaya çıkarmaktadır. Yararlı vergi rekabeti ekonomik geliĢme ve 

kalkınmaya ihtiyaç duyan geliĢmekte olan ülkeler açısından gerekli ve önemli 

olmaktadır. Zararlı vergi rekabeti ise özellikle OECD ve AB gibi kuruluĢların bu 

konudaki çalıĢmalarının önemini ortaya koymaktadır.  

Dolaylı-dolaysız vergiler ayrımına baktığımızda ise birçok ülkede olduğu gibi 

Türkiye‟de de 1993 sonrasında dolaylı vergilerin oranları dolaysız vergilere göre daha 

yüksektir. Bu durum ise özellikle katma değer vergisi ve özel tüketim vergilerinin 

ağırlıkta olduğunu göstermektedir. Elbette bu durumun tek sebebi yoktur. Farklı 

yıllarda dolaylı vergileri uygulamaya koyan birçok ülkede bu durum benzer Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. KüreselleĢmeyle birlikte diğer geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülke 

uygulamalarının da birbirlerini etkilediğini görmekteyiz.  

Vergi gelirlerinin GSYĠH‟daki yerine baktığımızda Türkiye‟nin birçok OECD 

ülkesinin altında yer aldığını, ancak bununla beraber OECD ülkelerinin de çoğunlukla 

geliĢmiĢ ülkelerden oluĢmasının bu durumu sağladığını görmekteyiz. Bu durumda 

Türkiye ve OECD ülkeleri arasındaki karĢılaĢtırma, küresel vergi rekabetinin ortaya 

çıkmasıyla bu ülkelerin çalıĢmalarını kendi vergi politikalarına uygulamaları açısından 

büyük önem taĢımaktadır. Bunun yanı sıra ülkeler arası dıĢ ticaretin büyüklüğü 

açısından da bu karĢılaĢtırmalı analiz anlamlı olmaktadır. 

KüreselleĢmenin 1990 sonrası Türk vergi politikalarına etkileri, ülkenin özgül 

koĢullarına göre değerlendirildiğinde, bu değiĢim örneklerle de gösterildiği üzere 

çalıĢmada ele alınan ülkeler/ülke gruplarında benzer Ģekillerde gerçekleĢmektedir. 

Buradaki ayrım noktası ise daha çok geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik, 

mali, sosyal ve siyasi yapılarındaki farklılıklardan doğmaktadır. Uluslararası verilere 

ulaĢılabilme, Türkiye‟nin dıĢ ticaretinde önemli bir paya sahip olma gibi unsurlardan 

dolayı çalıĢmada OECD ülkelerinden karĢılaĢtırmalı olarak bahsedilmiĢtir. 

KüreselleĢme sonrasında, Türk vergi politikalarında yaĢanan değiĢim Türkiye‟nin 
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ekonomik büyüme ve kalkınması açısından büyük önem taĢımaktadır. Elbette Türk 

vergi politikaları da diğer geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde olduğu gibi bu süreçte 

gerçekleĢen küresel nitelikli sorunları yaĢamaktadır. Fakat çeĢitli yeni düzenlemeler 

yapılarak karĢılaĢılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm yolları 

uygulanmaktadır. 
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