
T.C. 

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

MALĠYE ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

TÜRKĠYE’DE VE OECD BÜNYESĠNDE ZARARLI VERGĠ 

REKABETĠNĠ ÖNLEMEYE YÖNELĠK ÇALIġMALARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

Hazırlayan 

Murat ġAH 

 

 

 

Tez DanıĢmanı 

PROF. DR. Metin TAġ 

 

 

Ankara-2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. 

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

MALĠYE ANABĠLĠM DALI 

 

 

 

TÜRKĠYE’DE VE OECD BÜNYESĠNDE ZARARLI VERGĠ 

REKABETĠNĠ ÖNLEMEYE YÖNELĠK ÇALIġMALARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

 

Hazırlayan 

Murat ġAH 

 

 

 

Tez DanıĢmanı 

PROF. DR. Metin TAġ 

 

 

Ankara-2011 

 

 



ONAY 

 

Murat ġAH tarafından hazırlanan “Türkiye’de ve OECD Bünyesinde 

Zararlı Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi” 

baĢlıklı bu çalıĢma, 30.06.2011 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda 

oybirliği ile baĢarılı bulunarak jürimiz tarafından Maliye Anabilim dalında 

Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiĢtir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………. 
Prof. Dr. Metin TAġ 

 
 
 
 
 
 
 

………. 
Yrd. Doç. Dr. Ġsmail ENGĠN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………. 
Yrd. Doç. Dr. Erol BULUT 

 



ÖNSÖZ 

 

KüreselleĢmenin iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel birçok dinamiği 

etkilemesi küresel vergi rekabeti sorunlarını da beraberinde getirmiĢ olup, 

süreç ülkelerin hareketli üretim faktörlerini hakimiyet alanları altına alma 

yarıĢına dönüĢmüĢtür. Bu rekabet ortamı OECD’nin zararlı kabulüyle 

mücadele giriĢimine sahne olmuĢ olmakla birlikte, sorunun yararlı yönlerinin 

mevcut olması mücadele çabalarının farklı amaçları barındırdığını akla 

getirmiĢtir. ĠĢte vergi rekabetiyle mücadelenin hangi saikle yürütüldüğü ve 

etkinliği çalıĢmanın amacını ve çıkıĢ noktasını oluĢturmaktadır. 

 ÇalıĢma süresince, gerek akademik gerekse manevi desteğini 

esirgemeyen çok değerli tez danıĢmanım Prof. Dr. Metin TAġ’a ve 

meslektaĢım Fırat KOPAR’a katkılarından dolayı teĢekkür ve saygılarımı 

sunarım. Ayrıca çalıĢma süresince fedakarlık ve özverinin sınırlarını zorlayan 

sevgili ailem eĢim Aysun ġAH ve oğlum Semih ġAH’a verdiğim rahatsızlıktan 

dolayı  sonsuz teĢekkürü bir borç bilirim. 

 

 

           Murat ġAH 

        Haziran 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………….i 

ĠÇĠNDEKĠLER ................................................................................................. ii 

KISALTMALAR .............................................................................................. x 

TABLOLAR CETVELĠ .................................................................................. xii 

ġEKĠLLER CETVELĠ ................................................................................... xiv 

GRAFĠKLER CETVELĠ ................................................................................. xv 

GĠRĠġ .............................................................................................................. 1 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠ REKABETĠNĠN ORTAYA ÇIKIġI, GELĠġĠMĠ, KAVRAMI, 

ÖZELLĠKLERĠ, UNSURLARI, AMACI, HEDEF DEĞĠġKENLERĠ, 

ARAÇLARI VE TÜRLERĠ 

1.1. VERGĠ REKABETĠNĠN ORTAYA ÇIKIġI VE GELĠġĠMĠ ............................ 3 

1.2. VERGĠ REKABETĠ KAVRAMI .................................................................. 7 

1.3. VERGĠ REKABETĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ ..................................................... 9 

1.4. VERGĠ REKABETĠNĠN AMACI ............................................................... 13 

1.5. VERGĠ REKABETĠNĠN HEDEF DEĞĠġKENLERĠ .................................. 15 

   1.5.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar......................................................... 15 

   1.5.2. Portföy Yatırımları .......................................................................... 19 

   1.5.3 Nitelikli ĠĢgücü Akımları ................................................................... 22 

1.6. VERGĠ REKABETĠ ARAÇLARI .............................................................. 24 

   1.6.1 Vergi Oranlarına Yönelik Araçlar..................................................... 24 

   1.6.2 Vergi Matrahına Yönelik Araçlar ..................................................... 26 

   1.6.3 Vergi Mükelleflerine Yönelik Araçlar ............................................... 28 



iii 

 

1.7. VERGĠ REKABETĠ TÜRLERĠ ................................................................. 29 

   1.7.1 Vergi Rekabetinin Etkilerine Göre Sınıflandırılması ........................ 30 

       1.7.1.1 Yararlı Vergi Rekabeti .......................................................... 30 

       1.7.1.2 Zararlı Vergi Rekabeti .......................................................... 31 

   1.7.2 Vergi rekabetinin Düzeyine Göre Sınıflandırılması ......................... 33 

       1.7.2.1 Yatay Vergi Rekabeti ........................................................... 33 

       1.7.2.2 Dikey Vergi Rekabeti ........................................................... 33 

       1.7.2.3 AĢağı Doğru Yıkıcı Vergi Rekabeti ...................................... 34 

       1.7.2.4 Yukarı Doğru Yıkıcı Vergi Rekabeti ..................................... 35 

   1.7.3. Vergi Rekabetinin Yapıldığı Ölçeğe Göre Sınıflandırılması ........... 35 

       1.7.3.1 Ulusal Vergi Rekabeti .......................................................... 35 

       1.7.3.2 Ekonomik Entegrasyona Üye Ülkeler veya Entegrasyonlar                              

                   Arası Vergi Rekabeti ............................................................ 36 

       1.7.3.3 Uluslararası Vergi Rekabeti ................................................. 37 

   1.7.4 Vergilerin Yapısı Yönünden Sınıflandırma ...................................... 38 

       1.7.4.1 Genel Vergiler Rekabeti ....................................................... 38 

       1.7.4.2 Özel Vergiler Rekabeti ......................................................... 38 

       1.7.4.3 Vergi Harcamaları Rekabeti ................................................. 39 

   1.7.5 Vergi rekabetinin GörünüĢüne Göre Sınıflandırılması ..................... 39 

       1.7.5.1 Açık Vergi Rekabeti ............................................................. 39 

       1.7.5.2 Gizli Vergi Rekabeti ............................................................. 40 

1.8. VERGĠ REKABETĠNĠN YARARLARI VE ZARARLARI ........................... 40 

   1.8.1 Vergi Rekabetinin Yararları ............................................................. 41 

       1.8.1.1 Vergi Oranlarında DüĢme .................................................... 41 

       1.8.1.2 Vergi Tabanını GeniĢleterek Daha Fazla Gelir Sağlama ..... 42 



iv 

 

       1.8.1.3 Mali Disiplini Sağlama .......................................................... 43 

       1.8.1.4 Fiyatlar Genel Düzeyini DüĢürme ........................................ 43 

       1.8.1.5 Kaynak Kullanımında Etkinliği Sağlama ve Refahı Artırma . 44 

       1.8.1.6 Yatırımların Artmasına ve ĠĢsizlik Düzeyinin Azalmasına  

                   Ortam Hazırlama ................................................................. 45 

       1.8.1.7 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerinde Olumlu Sonuçlar  

                   Ortaya Çıkarma ................................................................... 46 

       1.8.1.8 Tüketici Talepleri Ġçin Daha Fazla Etkinlik ve Daha Büyük  

                   Tatmin Sağlama ................................................................... 47 

       1.8.1.9 Kamu Harcamalarını DüĢük Seviyelerde Tutma .................. 47 

       1.8.1.10 VatandaĢların ve GiriĢimcilerin Kararlarını Saptırmama .... 48 

       1.8.1.11 Vergi Gelirlerini Daha Etkin Kullanılmasını Özendirme ...... 48 

   1.8.2 Vergi Rekabetinin Zararları ............................................................. 49 

       1.8.2.1 Mali Bozulmaya Neden Olma .............................................. 49 

       1.8.2.2 Tehlikeli KomĢuluk Politikasına Neden Olma....................... 50 

       1.8.2.3 Bedavacılık Sorununa ve Mahkum Ġkilemine Neden Olma .. 50 

       1.8.2.4 Dibe Doğru Bir YarıĢa (Race To Bottom) Neden Olma ........ 51 

       1.8.2.5 Vergi Yükünün Görece Hareketsiz Üretim Faktörleri Üzerine  

                   Kayması ve Bireysel EĢitlik ile Adaleti Bozma ..................... 52 

       1.8.2.6 Ekonomik Etkinsizliğe Neden Olma ..................................... 54 

       1.8.2.7 Mükelleflerin Vergi Ġdaresine KarĢı Saygılarının Azalmasına  

                  Yol Açma .............................................................................. 54 

       1.8.2.8 Ekonomik Büyüme ve Kalkınmayı YavaĢlatma .................... 54 

1.9. VERGĠ REKABETĠNĠN EKONOMĠK ETKĠLERĠNĠN VE BOYUTUNUN 

ÖLÇÜLMESĠ SORUNU ................................................................................. 55 

1.10. VERGĠ REKABETĠ MODELLERĠ ......................................................... 58 

   1.10.1 Tiebout Modeli .............................................................................. 59 



v 

 

   1.10.2 Diğer Modeller ............................................................................... 61 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE VERGĠ REKABETĠNĠN ETKĠLERĠ 

2.1. VERGĠ REKABETĠNĠN GÖSTERGELERĠ .............................................. 64 

   2.1.1 Hedef DeğiĢkenlerde Meydana Gelen DeğiĢim .............................. 64 

       2.1.1.1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar .............................................. 65 

       2.1.1.2. Portföy Yatırımları ............................................................... 74 

       2.1.1.3. Nitelikli ĠĢgücü Akımları ....................................................... 77 

   2.1.2 Vergi Rekabeti Araçlarındaki DeğiĢim ............................................. 84 

       2.1.2.1 Vergi Oranlarında Azalma ................................................... 84 

              2.1.2.1.1 Kurumlar Vergisi Oranlarındaki DeğiĢim .................. 85 

              2.1.2.1.2 KiĢisel Gelir Vergisi Oranlarındaki DeğiĢim ............. 89 

              2.1.2.1.3 Tüketim Vergilerindeki DeğiĢim ............................... 93 

       2.1.2.2 Vergi Avantajlarındaki DeğiĢim ............................................ 98 

   2.1.3 Diğer DeğiĢkenlerdeki DeğiĢim ..................................................... 101 

       2.1.3.1 Sosyal Güvenlik Katkı Paylarındaki DeğiĢim ..................... 101 

       2.1.3.2 ĠĢsizlikteki DeğiĢim ............................................................. 103 

       2.1.3.3 Kamu Harcamalarının Seviyesi Ġle BileĢiminde DeğiĢim .... 105 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

OECD TARAFINDAN ZARARLI VERGĠ REKABETĠ OLARAK KABUL 

EDĠLEN UYGULAMALAR 

3.1. ZARARLI VERGĠ REKABETĠ UYGULAMALARI .................................. 111 

   3.1.1 Vergi Cennetleri ............................................................................ 111 



vi 

 

       3.1.1.1 Vergi Cennetlerinin Tanımı ................................................ 112 

       3.1.1.2 Vergi Cennetlerini Belirleyen Özellikler .............................. 113 

       3.1.1.3 Vergi Cenneti Olarak Kabul Edilen Ülkeler ........................ 115 

   3.1.2 Tercihli Vergi Rejimleri .................................................................. 118 

       3.1.2.1 Tercihli Vergi Rejimlerinin Tanımı ...................................... 118 

       3.1.2.2 Tercihli Vergi Rejimlerini Belirleyen Kriterler ...................... 119 

              3.1.2.2.1.Temel kriterler; ....................................................... 119 

              3.1.2.2.2 Yardımcı Faktörler: ................................................ 120 

       3.1.2.3 Tercihli Vergi Rejimi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar ..... 122 

              3.1.2.2.1 Türkiye’de Tercihli Vergi Rejimi Olarak Kabul Edilen  

                                      Uygulamalar .......................................................... 127 

                     3.1.2.2.1.1 Ġstanbul Off-Shore Bankacılık Rejimi ....... 127 

                     3.1.2.2.1.2 Serbest Bölgeler ...................................... 130 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE ZARARLI VERGĠ REKABETĠNE KARġI 

ALINAN TEDBĠRLER VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

4.1. TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE ZARARLI VERGĠ REKABETĠNE KARġI 

ALINAN TEDBĠRLER .................................................................................. 138 

   4.1.1 OECD Tarafından Zararlı Vergi Rekabetine KarĢı Alınan      

Tedbirler ...................................................................................................... 140 

       4.1.1.1 1998 Raporu Zararlı Vergi Rekabeti; Yükselen Global Bir 

Sorun .................................................................................................... 141 

       4.1.1.2 2000 Raporu Küresel Vergilendirmede ĠĢbirliğine Doğru 

(Zararlı Vergi Rekabetini Ortadan Kaldırma ve Tanımlamadaki 

GeliĢmeler) ........................................................................................... 147 

       4.1.1.3 2001 Ġlerleme Raporu ........................................................ 151 

       4.1.1.4 2004 Ġlerleme Raporu ........................................................ 153 



vii 

 

       4.1.1.5 2006 Ġlerleme Raporu ........................................................ 158 

       4.1.1.6 Diğer GeliĢmeler ................................................................ 159 

   4.1.2 Türkiye’de Zararlı Vergi Rekabetine KarĢı Alınan Tedbirler .......... 164 

       4.1.2.1 Kurumlar Vergisi Kanunundaki Tedbirler ........................... 165 

              4.1.2.1.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ................. 165 

                     4.1.2.1.1.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı  

                                                    Vergileme  KoĢulları ................................ 167 

                     4.1.2.1.1.2 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının  

                                                    Vergilendirilmesi Ġçin GerçekleĢmesi  

                                                    Gereken ġartlar ....................................... 168 

                            4.1.2.1.1.2.1 Pasif Nitelikli Gelirlerin Toplam Gelire  

                                                              Oranının %25’ten Fazla Olması .... 169 

                            4.1.2.1.1.2.2 Yurt DıĢındaki ĠĢtirakin Vergi Yükü 170 

                            4.1.2.1.1.2.3 Yurt DıĢı ĠĢtirakten Elde Edilmesi  

                                                              Gereken Minimum Hasılat Tutarı ... 171 

                            4.1.2.1.1.2.4 Kontrol Edilen Kurum Kazancının  

                                                              Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken  

                                                              Diğer Hususlar ............................... 172 

              4.1.2.1.2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç  

                                     Dağıtımı .................................................................. 174 

              4.1.2.1.3 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerde Vergi  

                                      Kesintisi ................................................................. 190 

       4.1.2.2 Gelir Vergisi Kanununundaki Tedbirler .............................. 196 

              4.1.2.2.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ................. 196 

              4.1.2.2.2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç  

                                      Dağıtımı ................................................................. 197 

              4.1.2.2.3 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerde Vergi  

                                      Kesintisi ................................................................. 200 

       4.1.2.3. Türkiye’nin Bilgi DeğiĢimi ve ġeffaflık Konusundaki    

                    GiriĢimleri .......................................................................... 202 



viii 

 

4.2. TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE ZARARLI VERGĠ REKABETĠNE KARġI  

       ALINAN TEDBĠRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ................................. 203 

   4.2.1 Zararlı Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik OECD Tedbirlerinin  

            Değerlendirilmesi ............................................................................ 203 

       4.2.1.1 Vergi Rekabetinin Göreceli Bir Kavram Olması ................. 204 

       4.2.1.2 Küresel Refahın Azalması ÇeliĢkisi ................................... 205 

       4.2.1.3 Zararlı Vergi Rekabeti Tanımının Yapılmaması ................. 206 

       4.2.1.4 Zararlı Vergi Rekabetiyle Mücadele GiriĢimlerinin  

                   Oybirliğinden Yoksun Olması ............................................. 207 

       4.2.1.5 Zararlı Vergi Rekabeti Kavramının OECD’nin Felsefesine  

                   Aykırı Olması ..................................................................... 209 

       4.2.1.6 OECD’nin Baskıcı YaklaĢım Tarzı ..................................... 210 

       4.2.1.7 Tercihli Vergi Rejimlerinde Zararlı Faktörlerin  

                   Belirlenmesindeki Güçlük................................................... 211 

       4.2.1.8 Vergi Cennetleri Ve Tercihli Vergi Rejimlerinin  

                   Belirlenmesinde Objektif Olmayan Kriterler ....................... 212 

       4.2.1.9 Vergilemenin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisine Verilen  

                   AĢırı Önem ......................................................................... 215 

       4.2.1.10 EĢit KoĢullarda Rekabet Ġlkesinin Geçersizliği ................. 216 

       4.2.1.11 Dibe Doğru YarıĢ Argümanının Tutarsızlığı ..................... 218 

       4.2.1.12 Vergi Rekabetiyle Vergi UyumlaĢtırması Arasındaki     

                     Bağlantı............................................................................ 220 

       4.2.1.13 OECD Kararlarının Bağlayıcılığı ...................................... 221 

       4.2.1.14 Arz Yönlü Ġktisat ÇeliĢkisi ................................................. 223 

   4.2.2 Zararlı Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik Türkiye’deki Tedbirlerinin  

              Değerlendirilmesi .......................................................................... 230 

       4.2.2.1 Tercihli Vergi Rejimleriyle Ġlgili Olarak Yapılan  

                   Düzenlemelerdeki ÇeliĢkiler............................................... 230 

       4.2.2.2 Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemelerdeki      



ix 

 

                   Sorunlar ............................................................................. 232 

              4.2.2.2.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancıyla Ġlgili  

                                      Sorunlar ................................................................. 233 

              4.2.2.2.2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç  

                                      Dağıtımında ĠliĢkili KiĢiyle Ġlgili Sorunlar ................ 234 

               4.2.2.2.3 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerden Vergi  

                              Kesintisiyle Ġlgili Sorunlar ........................................ 239 

       4.2.2.3 Gelir Vergisi Yapılan Düzenlemelerdeki Sorunlar .............. 240 

              4.2.2.3.1 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç  

                                      Dağıtımında ĠliĢkili KiĢiyle Ġlgili Sorunlar ................ 241 

              4.2.2.3.2 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerden Vergi  

                                      Kesintisiyle Ġlgili Sorunlar ....................................... 242 

       4.2.2.4 Bilgi DeğiĢimi Ve ġeffaflıkla Ġlgili Sorunlar ......................... 243 

SONUÇ ....................................................................................................... 246 

KAYNAKÇA ............................................................................................... 257 

ÖZET .......................................................................................................... 268 

ABSTRACT.................................................................................................270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

KISALTMALAR 

 

A.g.d.t.: Adı geçen doktora tezi 

A.g.e.: Adı geçen eser 

A.g.m: Adı geçen makale 

A.g.r.: Adı geçen rapor 

A.g.t.: Adı geçen tasarı 

A.g.teb : Adı geçen tebliğ 

A.ġ. : Anonim ġirket 

AB : Avrupa Birliği 

ABD : Amerika BirleĢik Devletleri 

BIAC : ĠĢ ve Endüstri Tavsiye Komitesi 

ÇUġ : Çok Uluslu ġirketler 

DYY: Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AnlaĢması 

GĠB : Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla 

GSYH : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

GVK : Gelir Vergisi Kanunu 

IMF : Uluslararası Para Fonu 

JAHGA : Joint Ad Hoc Group on Accounts 

KDV : Katma Değer Vergisi Kanunu 

KEYK : Kontrol Edilen Yabancı Kurum 

KVGT : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

KVK : Kurumlar Vergisi Kanunu 

 NAFTA : Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret AnlaĢması 



xi 

 

OECD : Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü 

OPEC : Petrol Ġhraç Eden Ülkeler Örgütü 

ÖTV : Özel Tüketim Vergi 

S.: Sayfa 

SPV, SPC: Özel Amaçlı Kurumlar 

TFYÖKDHGT: Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliği  

UNCTAD : BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

Vb.: ve benzeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

TABLOLAR CETVELĠ 

 

Tablo 1: Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Faktörler                        17                         

Tablo 2: OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri                  66                   

Tablo 3: OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ÇıkıĢları                 70 

Tablo 4: Ulusal Yatırım Rejimlerinde Yasal Düzenleme Yapan Ülke 

 Sayısının GeliĢimi (1992-2006)                                                                    73 

Tablo 5: 2001-2008 Yılları Arasındaki Yabancı Portföy Yatırımları              75 

Tablo 6: 1990-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelere Yönelik  

ĠĢgücü GiriĢ ve ÇıkıĢları                                                                                 79 

Tablo 7: 1995-2006 Yıllarında OECD’ye Üye Ülkelerdeki Nitelikli  

ĠĢgücü Akımları                                                                                              80 

Tablo 8: 1990-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelere Yönelik  

ĠĢgücü ÇıkıĢları           82 

Tablo 9: 1981-2009 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin  

Kurumlar Vergisi Oranları                                                                              86 

Tablo 10: 1965-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin  

Kurumlar Vergisi Gelirlerinin GSMH’ye Oranı                                                88 

Tablo 11: 2000-2008 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin  

En Yüksek BirleĢtirilmiĢ Marijinal KiĢisel Gelir Vergisi Oranları                     90 

Tablo 12: 1965-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin  

En Yüksek KiĢisel Gelir Vergisi Gelirlerinin GSMH’ye Oranları                     92 

Tablo 13: 1976-2008 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerdeki  

Genel Tüketim Vergisi Oranları                                                                     95 

Tablo 14: 1965-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin Genel  

Tüketim Vergisi Gelirlerinin GSMH’ye Oranları                                             97 

Tablo 15: 1996 Yılı Ġtibariyle Uygulanmakta Olan Vergisel TeĢvikler         100 

Tablo 16: 1965-2006 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin  

Sosyal Güvenlik Katkı Payı Gelirlerinin GSMH’ye Oranları                         102 

Tablo 17: OECD Üyesi Ülkelerde 1980-2009 Yılları Arasındaki  

ĠĢsizlik Oranları                                                                                            104 



xiii 

 

Tablo 18: 1980-2008 yılları arasında OECD üyesi ülkelerdeki  

kamu harcamaları/GSHM oranlarındaki değiĢim                                         107 

Tablo 19: 1980-2008 yılları arasında OECD üyesi ülkelerdeki  

kamu harcamalarının bileĢimindeki değiĢim                                                108 

Tablo 20: 2000 Ġlerleme Raporu’nda Vergi Cenneti Olarak  

Kabul Edilen Ülkeler                                                                                    116 

Tablo 21: OECD Tarafından 2000 Yılı Raporunda Yayınlanan  

Tercihli Vergi Uygulamaları                                                                          123 

Tablo 22: Uluslararası Kabul Gören Vergi Standartları  

Uygulamalarında Ülke AraĢtırmaları Üzerine Ġlerleme Raporu                    161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ġEKĠLLER CETVELĠ 

 

ġekil 1: ABD Sermaye Kazançları Vergisi Oranı ile Enflasyondan  

ArındırılmıĢ Federal Hasılat Arasındaki ĠliĢki                                               224 

ġekil 2: ABD’de Vergi Ġndirimlerinin Vergi Hasılatı, Üretim ve  

Ġstihdam Üzerindeki Etkisi (Vergi Ġndiriminin Yapıldığı Yılından  

Önceki ve Sonraki Dörder Yıl Ortalaması)                                                   225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

GRAFĠKLER CETVELĠ 

 

Grafik 1: 1990-2008 Yılları Arasında Dünya Üzerindeki ve OECD’ye  

Üye Ülkelere Yönelik Toplam Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri                68 

Grafik 2: 1990-2008 Yılları Arasında Dünya Üzerindeki ve OECD’ye  

Üye Ülkelerden Toplam Doğrudan Yabancı Yatırım ÇıkıĢları                       72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GĠRĠġ 

 

KüreselleĢme iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel birçok dinamiği etki 

altına alarak çeĢitli alanlarda köklü değiĢimler meydana getirmiĢtir. 

KüreselleĢmeyle birlikte ulus devlet yapısı değiĢime uğrayarak ulusal sınırlar 

önemli ölçüde aĢınmıĢtır. Böylelikle ulus devlet yapısı, rekabetçi devlet 

yapısına bürünerek küresel bir boyuta ulaĢmıĢtır. Yeni devlet yapısı 

ekonomik yapıyı da değiĢikliğe uğratarak vergiler üzerinden rekabete 

giriĢilmesine yol açmıĢtır. Ancak yeni düzen beraberinde vergisel sorunları da 

getirmiĢtir. Küresel boyuttaki bu vergi sorunları küresel entegrasyon sürecinin 

geliĢimi ile ortaya çıkmıĢ olup, tüm ekonomileri etkileme potansiyeli taĢımakla 

birlikte, birbirlerini yeniden üretebilen ve küreselleĢme sürecinin geliĢimini 

sekteye uğratma riski içeren sorunlardır. 

Küresel vergi sorunlarından birisi de vergi rekabeti olgusudur. Ancak 

vergi rekabeti olgusunun sorun olma niteliği tartıĢmalıdır. Çünkü vergi 

rekabeti göreceli bir kavramdır. Bir yönüyle faydalı, bir yönüyle de zararlı 

etkiler ortaya çıkarabilmesi ve sonuçlarının belirsizlikler içerebilmesi 

nedeniyle tamamen zararlı veya yararlı kabul edilmesi yanılgı 

oluĢturmaktadır. Durum böyle olunca vergi rekabetinin zararlı kabul edilerek 

engelleme giriĢimlerine maruz bırakılması sorgulanması gereken bir durum 

haline gelmektedir. ĠĢte vergi  rekabetinin zararlı olarak kabulünün tereddütlü 

olması bu konuyu irdelememizin nedenini oluĢturmaktadır. 

Vergi rekabeti kavramının nitelik olarak göreceli olmasına rağmen, 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) tarafından zararlı özelliği ön 

plana çıkarılarak küresel bir sorun algılamasıyla sorunla mücadele 

edilmesinin altında yatan gerçek sebeplerin ortaya çıkarılması ve giriĢimlerin 

etkinliği  çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Böylelikle eğer OECD’nin iddia 

ettiği gibi vergi rekabeti zararlı ise, mücadele çalıĢmalarının verimliliği ve 

etkinliği değerlendirilebilecekken, zararlı değilse yaratılan sanal mücadele 

havasının gerçek nedenlerinin ve hedeflerin neler olduğu ortaya 

konulabilecektir. 
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Diğer taraftan Türkiye açısından ise; OECD üyesi olmasına rağmen, 

vergi rekabeti uygulamalarını benimseme konusundaki konumu, mücadele 

çalıĢmalarındaki yeri ile verimlilik ve etkinliği sorgulanmıĢ olabilecektir. 

Bu yönü itibariyle çalıĢmanın birinci bölümünde vergi rekabeti 

kavramının ortaya çıkıĢı, geliĢimi, kavramı, özellikleri, unsurları, amacı, hedef 

değiĢkenleri, araçları ve türleri incelenecek olup, kavramın teorik altyapısının 

oluĢturulması ve mücadele çalıĢmalarının altında yatan temellerin ortaya 

konulması hedeflenmektedir. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, ilk bölümde ortaya konulan teorik 

temeller çerçevesinde vergi rekabetinin hedefleri ve vergi rekabetine 

baĢvurulmasında kullanılan araçlar bağlamında OECD ve Türkiye’deki zararlı 

vergi rekabeti uygulamalarının irdelenmesi yer almakta olup, üçüncü 

bölümde OECD tarafından vergi rekabeti olarak kabul edilen uygulamaların 

ayrıntılarının ortaya konulması yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde OECD ve 

Türkiye’de zararlı vergi rekabeti uygulamalarına yer verilip verilmediği de 

belirlenmiĢ olabilecektir. 

ÇalıĢmanın dördüncü bölümde ise, OECD tarafından zararlı kabul 

edilen vergi rekabetiyle mücadele çalıĢmalarının nasıl yürütüldüğü, bu 

çalıĢmaların ayrıntılarının neler olduğu, mücadele çalıĢmalarının 

günümüzdeki konumu, OECD üyesi ülkelerin ve üye olmayan diğer ülkelerin 

bu mücadeledeki yeri, OECD üyesi bir ülke olarak Türkiye’nin mücadeledeki 

konumu, mücadele çalıĢmalarının verimlilik ve etkinliğinin belirlenmesi ile bu 

çalıĢmaların eksik kalan yönlerinin tespit edilerek çalıĢmaların 

değerlendirilmesi yer almaktadır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

VERGĠ REKABETĠNĠN ORTAYA ÇIKIġI, GELĠġĠMĠ, KAVRAMI, 

ÖZELLĠKLERĠ, UNSURLARI, AMACI, HEDEF DEĞĠġKENLERĠ, 

ARAÇLARI VE TÜRLERĠ 

 

 

1.1. VERGĠ REKABETĠNĠN ORTAYA ÇIKIġI VE GELĠġĠMĠ 

 

Vergi rekabeti olgusu küreselleĢme süreciyle önem kazanan bir olgu 

olmakla birlikte, bu süreçten önce de özellikle federal yapılı ülkelerde ve 

iktisadi iĢbirliği giriĢimlerinin en yoğun türü olan iktisadi entegrasyonlarda 

görülmüĢtür. 

Vergi rekabetinin küreselleĢme ile ivme kazanması küreselleĢme 

sürecine ayrı bir anlam katmıĢtır. Peki küreselleĢme nasıl bir süreci takip 

etmiĢtir?  KüreselleĢme sürecinin baĢlangıcına iliĢkin sınıflamalarda ikili ya 

da üçlü biçimde ayrıĢtırılmıĢ küreselleĢme evresi göze çarpmaktadır. Üçlü 

ayrımlarda evreler coğrafi keĢiflere bağlı dünyayı tanıma giriĢiminden, birinci 

sanayi devrimine kadar olan dönem; 1870’li yıllardan Birinci Dünya SavaĢına 

kadar olan dönem ve Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası örgütlenmiĢ olan Bretton 

Woods sisteminin çöktüğü 1970’lerden günümüze kadar olan dönem 

Ģeklinde ayrıĢtırılmıĢken, ikili ayrımlarda üçlü ayrımların sadece son ikisine 

yer verilmekte ve küreselleĢme evrelerinin (birinci ve Ġkinci) sanayi devrimleri 

gibi büyük dönüĢümleri izlediği ifade edilmektedir1. 

KüreselleĢme ile ilgili çalıĢmalarda, 1870’lerden Birinci Dünya 

savaĢına kadar olan dönem ile 1970’lerden günümüze kadar olan dönem 

arasında küreselleĢme mantığı açısından önemli farklılıklar görülmemekle 

birlikte, bu iki döneme iliĢkin farklılıklar, iki küreselleĢme evresinin, farklı 

                                                            
1
 Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus Devlet, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2002, 

s. 26. 
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ticaret hacimleri, dıĢ ticaret büyüme hızları, üretim faktörlerinin mobilitesi, 

ülkelerarası ve ülke içi bölüĢüm iliĢkilerine yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. 

KüreselleĢmenin ilk evresinde emek, günümüz küresel 

yapılanmasından çok daha yüksek mobiliteye sahipken, ikinci küreselleĢme 

evresinde uluslarüstü finansal örgütlenmeler, küresel kapitalist yapılanmanın 

alt ve üst yapılarını oluĢtururken daha baskın rol oynamıĢtır. Birinci 

küreselleĢme evresi, uluslararası ekonomiye dayalı eklemlenme biçimine 

odaklı iken, ikinci küreselleĢme evresi küreselleĢmiĢ ekonomi tipine 

dayanmaktadır. Ayrıca artan finansal liberalizasyonun tetiklediği finansal 

krizlerin sıklığı ve yoğunluğu ikinci küreselleĢme evresinin temel belirleyicisi 

haline gelmiĢtir2. Bu çerçevede de ülkelerarası boyutta vergi rekabetinin 

ortaya çıkmasına ortam hazırlayan durumun küreselleĢme sürecinin ikinci 

evresine denk geldiğini söylemek kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Vergi rekabeti, ekonomik entegrasyon ve gittikçe artan finansal 

entegrasyonun sonucunda hızlanmıĢtır3. Finansal entegrasyon 1980’li 

yıllarda ivme kazanmıĢ olmakla birlikte, esasen 1970’li yılların baĢında 

Bretton Woods sisteminin terk edilmesiyle baĢlamıĢtır. Bretton Woods 

sisteminin geçerli olduğu dönemde finansal iĢlemlerin kontrollü kamusal 

iĢlemler olarak yapılıyor olması, uluslararası ödemelerde istikrarlı bir yapı 

sağlamıĢ, ancak finansal akımların geliĢme ivmesini sınırlandırmıĢtır4. 

Bretton Woods sisteminin sona ermesiyle birlikte, ulusal ve uluslararası 

ekonomik iliĢkilerde önemli değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Birçok ülke sabit 

kur rejiminden esnek kur rejimine geçmiĢ, kambiyo kısıtlarını hafifletmeyi 

hedef alan liberalizasyon hareketleri genel kabul görmüĢ politikalar haline 

                                                            
2
 Erdinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, s.15-21. 

3
 Ġsmail Engin, Vergi Rekabetinin Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından Etkilerinin Analizi, 

Ankara 2004, s.23. 
4
 Ali Alp, Uluslararası Mali Piyasalardaki Gelişmeler ve Türkiye, Mart Matbaacılık, Ankara, 

Aralık 2002, s.50. 
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dönüĢmüĢ ve piyasalar arasındaki bölünmüĢlükler ortadan kaldırılarak daha 

rekabetçi bir yapı oturtulmuĢtur. 

Diğer taraftan 1973 ve 1979 yıllarında yaĢanan petrol krizlerinin 

etkisiyle petrol fiyatları yaklaĢık dört kat birden yükselmiĢ ve bu kriz 

dönemlerinde, petrol ihraç eden ülkelerde (OPEC) önemli fonlar birikmiĢtir. 

OPEC üyesi ülkeler atıl fonlarını özellikle geliĢmiĢ Avrupa bankalarına 

yöneltmiĢler ve söz konusu bankalar bu fonları uluslararası piyasalarda 

yeniden dağıtma iĢlevini üstlenmiĢler ve böylece uluslararası finans 

piyasalarının da geliĢimine önemli katkı sağlamıĢlardır5. 

Piyasaların ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla piyasa 

katılımcısına hitap etmesi, bu piyasalardaki rekabeti artırmıĢtır. Böyle bir 

ortamda mali kurumlar gerek tasarruf sahiplerinin gerekse yatırımcıların 

beklentilerini en üst düzeyde karĢılayabilmeye dönük olarak menkul 

kıymetleĢtirme uygulamaları kapsamında birçok yeni finansal araç dizayn 

etmiĢtir.  

Finansal piyasaların geliĢiminde, özellikle II. Dünya SavaĢı sonrası 

dönemde meydana gelen uluslararası ticaret ve üretim artıĢları da etkili 

olmuĢtur6. Uluslararası ticaret ve üretimin, ulusal ticaret ve üretime göre artan 

önemi, uluslararası para, hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul yatırımlarının da 

önemini artırmıĢ ve finansal akımların küresel ölçeğe yayılmasına etkili 

olmuĢtur. 

BiliĢim teknolojisindeki geliĢmelerde finans piyasalarının etkin 

çalıĢmasında iĢlem maliyetlerinin düĢmesi ve asimetrik bilgi olgusundan 

kaynaklanan sorunların azalması yönünde çeĢitli avantajlar sağlamıĢtır7. 

BiliĢim teknolojilerinin finans piyasalar açısından sağladığı diğer avantajlar 

                                                            
5
 Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT), Küreselleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT:2544, 

ÖĠK:560, Ankara 2000, s.25. 
6
 Alp, a.g.e., s.51. 

7
 Özcan Karahan, Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Finansal Piyasa Üzerine 

   Etkileri, (EriĢim) http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=256, 18 Ekim 2009. 

http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=256
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ise, mali araç dizaynı ile bu araçların pazarlanmasına ortam hazırlaması ve 

finans piyasalardaki zaman ve mekan kısıtını ortadan kaldırmasıdır. 

Günümüzde ulaĢılan yüksek biliĢim teknolojisi dünya finans merkezleri 

arasında 24 saat kesintisiz iĢlem yapmayı mümkün hale getirmiĢtir. 

Dolayısıyla, dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda finansal 

iĢlemler yapabilme avantajı söz konusudur. Sağlanan bu avantajlar finans 

piyasalarının alanını ve hacmini her geçen gün geniĢletmektedir. 

Finansal piyasalarda yaĢanan bu bütünleĢme süreci kamu 

otoritelerinin vergilendirme açısından iĢtahını kabarttığı gibi geliĢmekte olan 

ülkelerinde finansal piyasalardaki fonları ülkelerinin ekonomik kalkınması için 

kullanmaya yönelik çabaların içine itmiĢtir. 

Diğer taraftan vergi rekabetinin görülmeye baĢladığı oluĢumlardan 

biriside ekonomik entegrasyonlardır. Dünya ekonomisi özellikle içinde 

yaĢadığımız son çeyrek yüzyıl içerisinde hızlı bir ekonomik entegrasyon 

sürecine girmiĢtir. GeliĢmiĢ, geliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkeler arasında 

iĢbirliği imkanları geniĢlemiĢtir. Ülkeler arasında ticaret sınırlarının önündeki 

engeller giderek azalmaya ve ortadan kalkmaya baĢlamıĢ; uluslararası ticaret 

hacmi geniĢlemiĢ, geliĢmiĢ ülkelerden yeni geliĢmekte olan ülkelere yüksek 

teknoloji transferi artmıĢ, uluslararası finans piyasaları geliĢmiĢ, ülkeler 

arasında iĢ gücü akımı artmıĢ, yabancı sermaye akıĢında önemli geliĢmeler 

yaĢanmıĢtır. Bu geliĢmeler çerçevesinde ekonomik entegrasyon, kısaca 

ülkeler arasında mal, emek ve sermaye hareketlerinin artması ve ülkelerin 

ekonomik iĢbirliği alanlarının geliĢmesi anlamına gelmektedir8. Ekonomik 

entegrasyonun hızlanmasında 1947 yılından günümüze değin dünya 

ticaretinde serbestleĢme yönünde çok önemli iĢlevler gören Gümrük Tarifeleri 

ve Ticaret Genel AnlaĢması’nın (GATT) etkili olduğu söylenebilir. GATT 

                                                            
8
 CoĢkun Can Aktan, Global Ekonomik Entegrasyon ve Türkiye, (EriĢim) 

www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../global1.doc, s:1, 19 Ekim 2009. 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../global1.doc
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çerçevesinde yapılan çok taraflı ticaret anlaĢmaları ile 1947 yılındaki tarife 

oranları % 40’larda iken, 1994’e gelindiğinde ortalama % 5’lere gerileyerek 

zaman içerisinde azaltılmıĢtır9. Ülkeler arasındaki ticaret engellerinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik uygulamalar bir yönüyle de ülkelerin Ekonomik 

Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) tarafından zararlı kabul edilen vergi 

rekabetine yönelmeleri için bir ortam hazırlamıĢtır. 

Vergi rekabeti kavramı OECD’nin zararlı addetmesiyle zararlı vergi 

rekabeti olarak vurgulanmaya baĢlanılmıĢtır. Ancak çalıĢmanın bundan 

sonraki bölümünde zararlı vergi rekabetinin, vergi rekabetinin türlerine göre 

sınıflandırmasının bir çeĢidi olmasından dolayı, vergi rekabeti kavramı 

çerçevesinde ele alınacaktır. 

 

 

1.2. VERGĠ REKABETĠ KAVRAMI 

 

Vergi rekabetinin tanımlanması konusunda literatürde birliktelik 

sağlanamamıĢ olup, konuyla ilgili yüzeysel tanımlamaların yanında, 

indirgemeci bir yaklaĢım çerçevesinde dar kapsamlı tanımlar yapıldığı göze 

çarpmaktadır. 

Vergi rekabetini genel olarak tanımlayan çalıĢmalarda; vergi rekabeti: 

ülkelerin vergi politikalarının diğer ülkeler üzerinde yarattığı etkiler olarak 

tanımlandığı gibi10, mobil üretim faktörlerinin ulusal iktidar alanına çekilmesi 

amacıyla vergi oranlarında indirime gidilmesi ve çeĢitli vergisel ayrıcalıklar 

getirilerek vergi yükünün düĢürülmesi Ģeklinde de tanımlanabilmektedir11. 

Vergi rekabetini vergi oranlarındaki azalmayı esas alarak açıklamaya 

çalıĢan tanımlarda; vergi rekabeti: ekonomik entegrasyon ve gittikçe artan 

finansal entegrasyonun sonucu olarak ülkelerin, finansal sermayeyi ve 
                                                            
9
 Aktan, Global Ekonomik Entegrasyon ve Türkiye, s:7. 

10
 C. Edwards, V. De Rugy, International Tax Compatation: A 21st Centruy Restrain on Goverment, 

Policy Analisis, No 431, Nisan 2002, s.1. 
11

 John D. Wilson, Theories of Tax Competition, National Tax Journal, Volume 52, No 2, 

    June 1999, s.270. 
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Ģirketleri kendi piyasalarına çekmek için düĢük efektif vergi oranları 

uygulamaları olarak tanımlanabildiği gibi12, üretim faktörlerinin serbestçe 

hareket edebildiği ve birden fazla vergi otoritesinin bulunduğu bir ortamda 

vergi otoritelerinin üretim faktörlerini kendi iktidar alanlarına yönlendirme 

amacıyla vergi oranlarını düĢürmesi ve böylelikle vergi matrahlarını 

geniĢletme imkanına kavuĢması Ģeklinde de tanımlanabilmektedir13. 

Mobil üretim faktörlerinin ve vergi matrahlarının sadece vergi 

oranlarındaki azalmaya bağlı olarak etkilenebileceğinin kabul edilmesi bu 

faktörleri etkileyen diğer unsurların göz ardı edilmesine neden olmaktadır. 

Halbuki mobil üretim faktörleri ve vergi matrahları vergi oranlarının 

azaltılmasının yanında indirim, istisna, muafiyet, vergi ertelemesi, 

hızlandırılmıĢ amortisman gibi diğer teĢviklerle de yönlendirilebilmektedir. Bu 

çerçevede vergi rekabetinin vergi oranlarının dıĢında diğer teĢvik unsurlarını 

da kapsayan bir anlayıĢla tanımlanması gerekmektedir. 

Bir baĢka tanımda; vergilendirme yetkisine sahip farklı vergilendirme 

otoriteleri (devletler ve ya alt birimleri) arasında, doğrudan veya portföy 

yatırımlarının, üretim faktörlerinin emek ve özellikle sermayenin, faaliyet ve 

yerleĢme alanını kendi çıkarlarına etkileme ve yönlendirme veya saptırma 

amacına dönük olarak vergi politikalarının uygulanması Ģeklinde 

betimlenmiĢtir14. 

Ayrıca hükümetler arası vergi rekabetinin; verginin kamusal gelir olma 

özelliğine bağlı olarak mali rekabet ve verginin hukuki bir tasarruf olma 

özelliğine bağlı olarak regülasyon rekabeti Ģeklinde gerçekleĢebileceğini 

vurgulayan tanımlamaların yanında15, liberalizasyon politikaları ile sürecin 

karakteristik özelliği doğrultusunda gerçekleĢtirilen deregülasyon 

                                                            
12

 Engin, a.g.e., s.23. 
13

 Filiz Giray, Zararlı Vergi Rekabeti ve Etkileri, Vergi Dünyası, Sayı.260, Nisan 2003, s.125. 
14

 Türkan ÖNCEL, S. Yenal Öncel, Uluslararası Vergi Rekabeti,  Ġstanbul Üniversitesi, 

    Maliye Araştırma Konferansları, 43–44. seri, Ġstanbul, 2003, s.5 
15

 Wallace E. Oates, Fiscal and Regulatory Competition: Theory and Evidence”, Perspektiven 

    der Wirtschaftspolitik, Volume 3, Issue 4, 2002, s.377-378. 
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uygulamalarının da küresel dinamikleri etkilemede rekabet aracı olarak 

kullanılabileceğine vurgu yapan tanımlamalarda yapılmıĢtır16. 

Bu tanımlar çerçevesinde vergi rekabeti; vergilendirme otoritelerinin 

vergi oranlarını ve vergi avantajlarını kullanarak, doğrudan veya portföy 

yatırımları ile emek gibi mobil üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesini 

sağlamak suretiyle vergi matrahının artırılması ve iktisadi kalkınma gibi çeĢitli 

iktisadi amaçları gerçekleĢtirmek için benimsenen politikalar ve uygulamalar 

bütünü olarak tanımlanabilir. 

 

 

1.3. VERGĠ REKABETĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

  

 Vergi rekabeti çeĢitli unsurların bir araya gelmesinden oluĢmaktadır. 

Vergi rekabetini tanımlama giriĢimleri bağlamında kullanılan değiĢkenler ve 

anlamsal izahın temel alındığı kriterler vergi rekabetinin özellikleri olarak 

göze çarpmaktadır. 

 - Vergi rekabeti vergilendirme yetkisine sahip otoriteler arasında 

ortaya çıkmaktadır: 

 Vergi rekabeti genellikle vergilendirme yetkisi bulunan ulus devletler 

arasında ortaya çıkan bir olgudur. Diğer taraftan yönetim biçimi olarak federal 

bir yapıya sahip ülkeler bünyesinde yer alan eyaletler de vergilendirme 

yetkisine sahiptir. Örnek olarak ABD’de (Amerika BirleĢik Devletleri) 

eyaletlerin bağımsız olarak vergileme yetkisi bulunmaktadır17. Vergilendirme 

yetkisi bulunan eyaletler vergi ve kamu hizmeti bileĢimini kullanarak vergi 

rekabetinin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedirler. Ancak son yıllarda 

karĢımıza çıkan vergi rekabeti ulus devletlerin sebep olduğu vergi rekabetidir. 

 

 

                                                            
16

 Charles Oman, Policy Competition for Foreign Direct Investment, OECD Development 

    Centre, 2000, s.15. 
17

 Ġhsan Cemil Demir, ABD Vergi Sistemi ve Gelir Ġdaresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. 

Dergisi, 2008, s.280, (EriĢim) akuiibf.aku.edu.tr/pdf/10_1/16.pdf, 24 Ekim 2009. 
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- Vergi rekabeti mobil üretim faktörlerini hedef almaktadır: 

 Vergi rekabeti üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesini hedef almaktadır. 

Üretim faktörlerinden sermaye, iĢgücü ve giriĢimci vergi rekabetinin 

temelinde yatan hedef unsurlarken, doğal kaynaklar vergi rekabetinin konusu 

dıĢında kalmaktadır. Sermaye, iĢgücü ve giriĢimci nitelikleri itibariyle mobil 

(hareketli) diğer bir deyiĢle bir yerden baĢka bir yere yer değiĢtirilebilme 

imkanına sahip bulunan üretim faktörleridir18. Mobil üretim faktörleri, 

vergileme otoritelerinin yüklenmiĢ oldukları görev ve sorumlulukları yerine 

getirmek için bu otoritelerin dikkatini çekmiĢlerdir. Bu çerçevede vergileme 

otoritelerinin mobil üretim faktörlerini kendi hakimiyet alanlarına çekmeye 

yönelik uygulamalar benimsemesinin yolu açılmıĢtır. Diğer taraftan doğal 

kaynaklar (toprak) bir yerden baĢka bir yere taĢınamayan üretim faktörleri 

olduğundan vergi rekabetinin dıĢında kalmaktadır. 

- Vergi rekabeti mobil üretim faktörlerinin yer değiĢtirmesi 

bağlamında vergi oranları ve vergi avantajları aracılığıyla 

gerçekleĢtirilmektedir: 

Vergi rekabetinin mobil üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesini esas 

almasından dolayı bu üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesini sağlayabilecek 

vergi oranı indirimleri ve indirim, istisna, muafiyet, vergi ertelemesi, 

hızlandırılmıĢ amortisman vb. vergi ayrıcalıkları vergi rekabeti için 

kullanılmaktadır19. 

 Vergi oranlarında indirimler yapılmasının yanında mobil üretim 

faktörlerinden hiç veya sıfır oranlı vergi alınması Ģeklindeki uygulamalar da 

vergi rekabeti kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte vergi 

konusunun vergi dıĢında bırakılmasına yönelik istisnalar, vergi mükelleflerinin 

vergi dıĢında bırakılmasına yönelik muafiyet, ödenecek verginin belirli bir 

süre tahsil edilmemesine yönelik erteleme, sermaye mallarında meydana 

gelen aĢınma ve eskimenin hızlandırılmıĢ bir Ģekilde düĢülmesine yönelik 

                                                            
18

 Özgür Saraç, Küresel Vergi Rekabeti Sorunsalı ve Ulusal Vergi Politikaları: Türkiye 

Değerlendirmesi, 2006, s.112. 
19

 Thomas F. Field, Tax Competition in Europe and America, Tax Notes, Vol:98, No:14, March  31, 

2003, s.2045. 
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hızlandırılmıĢ amortisman uygulamaları bağlamında vergi ayrıcalıklarına yer 

verilerek de vergi rekabetine yol açılabilmektedir. 

- Vergi rekabeti ile iktisadi kalkınma, vergi matrahlarının 

arttırılması ve yerli iĢletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi, gibi 

çeĢitli amaçların gerçekleĢtirilmesi hedeflenmektedir: 

Ġktisadi kalkınma; bir ülkenin iç ekonomik, sosyal ve kurumsal 

yapısındaki değiĢmeleri ifade etmektedir20. Ġktisadi kalkınmanın 

gerçekleĢtirilmesi için gerekli baĢat faktör sermaye birikimidir21. Mobil üretim 

faktörlerinden olan sermayenin mobilitesindeki değiĢim kalkınma 

stratejilerinin farklılaĢmasına bağlı olarak ortaya çıkmıĢtır. KüreselleĢme 

süreciyle birlikte uygulanmakta olan ithal ikameci kalkınma stratejisinden, 

finansal ve ticari serbestleĢme bağlamında ihracata dayalı kalkınma 

modeline geçilmiĢtir22. Bu kapsamda sermayenin yön değiĢtirmesini 

sağlamak ve iktisadi kalkınmaya kaynak hazırlamak için vergi rekabeti de bir 

araç olarak kabul görmüĢtür. 

Diğer taraftan hükümetler yerine getirmekle yükümlü oldukları 

ekonomik, iktisadi ve sosyal amaçları gerçekleĢtirmek için mali güce ihtiyaç 

duyulmaktadır23. Mali gücün en temel kaynağını ise vergiler oluĢturmaktadır. 

Vergi gelirlerini artırmak için vergi doğuran olayın ülke sınırları içerinde 

gerçekleĢmesinin teĢvik edilmesi gerekmektedir. Vergi rekabeti bağlamında 

vergi gelirlerinin artırılması için vergi oranlarının düĢürülmesiyle ülkelerin 

vergi gelirlerinde artıĢ olması mümkündür24. Ancak vergi oranlarının 

düĢürülmesinin vergi matrahında sağlayacağı artıĢın vergi oranı azalıĢından 

büyük olması gerekmektedir25. Böylece vergi gelirlerinin artırılmasına yönelik 

vergi rekabeti uygulamaları anlam kazanabilmektedir. 

                                                            
20

 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat Teori, Politika ve Uygulama, 14. Baskı, Ġstanbul 2001, 

s.598. 
21

 Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa 2001, s.561. 
22

 Seyidoğlu, a.g.e., s. 606. 
23

 Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, Ankara 1997, s.30. 
24

 Engin, a.g.e., s. 42.  
25

 Engin, a.g.e., s. 35. 
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Vergi rekabetine baĢvurulmasında göz önünde bulundurulan diğer bir 

amaçta iĢletmelerin rekabet gücünün artırılmasıdır26. Doğrudan yabancı 

yatırımlar kapsamında ülkeye giren iĢletmelerin ülke içerisindeki diğer 

iĢletmelerle rekabet içerisine girmesi yerli iĢletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmeleri için değiĢen koĢullara uyum sağlamalarını gerektirmektedir. 

Böylelikle ülkelerin ekonomik büyüme ve vergi gelirlerini artırmaya yönelik 

doğrudan yabancı sermayeyi ülkelerine çekmeleri, dolaylı olarak da olsa 

iĢletmeleri rekabet güçlerini artırmaya teĢvik etmektedir. 

Vergi rekabeti uluslararası rekabeti esas almaktadır: 

Vergi rekabetinin uluslararası nitelik taĢıması, yatırımcı, Ģirket veya 

çalıĢanların kendileri için daha uygun bir vergi sistemine sahip ülkeye 

gitmelerinden kaynaklanmaktadır27. Az geliĢmiĢ ülkeler sahip olamadıkları 

üretim faktörlerini temin etmek için geliĢmiĢ ülkelerdeki kaynakları ülkelerine 

çekmeye yönelik rekabete girmektedirler. Üretim faktörlerini ülkeye çekmeye 

yönelik giriĢilen rekabet, vergi rekabetinin ülke sınırlarını aĢıp uluslararası bir 

boyuta taĢınmasına neden olmaktadır. 

Vergi rekabetinde bir ülke kazançlı tarafken, diğer ülke zarar 

görebilmektedir: 

Vergi rekabetinin temelinde vergilendirme yetkisine sahip otoritelerin 

mobil üretim faktörlerini hakimiyet alanlarına çekmek yer aldığından vergi 

rekabeti uygulayan ülkeler mobil üretim faktörlerini ülkelerine çektikleri ölçüde 

vergisel ve diğer açılardan avantajlar sağlayarak kazançlı duruma 

gelmektedirler. Diğer taraftan üretim faktörlerini ihraç etme durumunda kalan 

ülke veya ülkeler ise yerine getirmekle yükümlü bulunduğu mali ve iktisadi 

amaçları gerçekleĢtirmek için sahip olduğu üretim faktörlerini belirli bir süre 

veya süresiz olarak kaybetmiĢ olacağından rekabetin zararlı tarafı 

olmaktadır. Bu nedenle vergi rekabeti aslında ülkeler açısında göreceli nitelik 

taĢıyan bir kavramdır28. 

                                                            
26

 Giray, a.g.m., s. 94. 
27

 Giray, a.g.m., s. 95. 
28

 CoĢkun Can Aktan, Ġstiklal Y. Vural, Vergi Rekabeti,  Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari   

Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-Haziran 2004, s. 2. 
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Vergi rekabetinde genellikle az geliĢmiĢ ülkeler kazançlı durumda 

iken, geliĢmekte olan ülkeler zararlı durumdadır: 

Coğrafi olarak fakir bölgelerde yer alan, doğal kaynakları yetersiz, fiziki 

yüzölçümü olarak küçük durumda bulunan veya baĢka bir Ģekilde yapısal 

dezavantajı söz konusu olan ülkeler diğer bir deyiĢle az geliĢmiĢ ülkeler 

vergilendirme kapasitesindeki düĢüklüğü gidermek için genellikle vergi 

rekabetine baĢvuran taraf olmakta ve sağladıkları vergisel avantajlar 

sayesinde rekabetin kazançlı çıkan tarafı olabilmektedirler29. GeliĢmiĢ ülkeler 

ise sahip oldukları üretim faktörü fazlalıklarını vergi rekabeti sonucu az 

geliĢmiĢ ülkelere kaptırmıĢ olduklarından vergi rekabetinin mağduru 

konumundadırlar. 

Diğer taraftan aynı ülke içerisinde gerek federal devletler arasında 

gerekse de farklı geliĢme düzeyine sahip bölgeler arasında ekonomik 

geliĢmiĢlik düzeyleri farklılaĢabildiğinden geliĢmesini tamamlayamayan bölge 

lehine vergi rekabeti kazancı ortaya çıkacakken, geliĢmesini tamamlayan 

bölge veya federal devlet aleyhine ise kayıp ortaya çıkabilecektir30. 

 

 

1.4. VERGĠ REKABETĠNĠN AMACI 

 

Vergi rekabetinin amacına yönelik, ülkelerin ve bölgesel vergilendirme 

otoritelerinin vergi rekabetine baĢvurma amaçlarına göre ikili bir ayrım 

yapılması söz konusu olabilmektedir. GeliĢmekte olan ülkeler genellikle mobil 

üretim faktörlerini ihraç eden konumunda bulunmalarından dolayı bu ülkelerin 

vergi rekabetine baĢvurmasındaki temel amaç mobil üretim faktörlerinin 

ihracının önüne geçilmesine yöneliktir. GeliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkeler 

                                                            
29

 Mehmet Batun, KüreselleĢme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Türkiye, Yaklaşım Dergisi, Yıl.17, 

Sayı.196, Nisan 2009, s. 87. 
30

 Batun, a.g.m., s. 87. 
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açısından vergi rekabetine baĢvurulma amaçları ise maliye ve iktisat 

politikası amaçlarını gerçekleĢtirmeye yönelik olabilmektedir. 

GeliĢmiĢ olan ülkeler iktisadi kalkınmasını sağlayan, kiĢi baĢına düĢen 

milli gelir düzeyi yüksek, gelir dağılımı az geliĢmiĢ ülkelere göre daha adil, 

tasarruf düzeyi ve sermaye birikimi yüksek, iĢsizlik düzeyi düĢük olan 

ülkelerdir. Tasarruf düzeyinin yüksek olması yatırımlara kanalize olmaya 

hazır yüksek getiri beklentisi içerisinde bulunan sermaye birikiminin 

bulunması ve yine iktisadi kalkınma ile refah düzeyinin yüksek olmasından 

dolayı beĢeri sermayenin de kalifiye olması geliĢmekte olan ülkelerin ve az 

geliĢmiĢ ülkelerin vergi rekabetine baĢvurarak bu üretim faktörlerini kendi 

hakimiyet alanlarına yönlendirmesi yönünde iĢtahlarını kabartmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde sahip oldukları üretim faktörleri fazlalıklarının ihracını 

önlemek amacıyla vergi rekabetine baĢvurulmasını kendi açılarından 

meĢrulaĢtırmaktadırlar. 

GeliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkelerde ise iktisadi kalkınma 

gerçekleĢtirilememiĢ, kiĢi baĢına düĢen milli gelir seviyesi düĢük, gelir 

dağılımı bozuk, tasarruf düzeyi, sermaye birikimi, yatırım seviyesi yetersiz, 

iĢsizlik yüksek seviyelerde seyretmektedir31. Bu ülkeler sahip oldukları 

özellikleri gereği yükümlülüklerini yerine getirecek kadar yeterli kaynağa 

sahip değillerdir. Böylece ihtiyaç duyulan kaynakların temini için gerekli 

gelirin ve üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesine yönelik vergi rekabetine 

önemli roller biçilmektedir. GeliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkeler de maliye 

ve iktisat politikası amaçlarını gerçekleĢtirmek için vergisel açıdan rekabete 

girebilmektedirler. Diğer bir deyiĢle maliye politikasının amaçları olan 

ekonomik istikrar, iktisadi kalkınmayı gerçekleĢtirmek, gelir dağılımını 

iyileĢtirmek, refah düzeyini artırmak32 vergisel rekabetin geliĢmekte olan ve 

az geliĢmiĢ ülkeler açısından temel amacını oluĢturmaktadır. 

 

 

                                                            
31

 Ġsmail Türk, Maliye Politikası, Turhan Kitapevi, Ankara 2001, s.232. 
32

 Türk, a.g.e., s. 18-19. 
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1.5. VERGĠ REKABETĠNĠN HEDEF DEĞĠġKENLERĠ 

 

Vergi rekabetinin mobil üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesini hedef 

aldığını daha önce belirtmiĢtik. Üretim faktörlerinden sermaye, giriĢimci ve 

iĢgücü mobil üretim faktörleri sınıflandırılmasında yer aldığından vergi 

rekabetinin hedefi konumundadırlar. Sermaye bağlamında hedef değiĢkenler 

doğrudan yabancı yatırımları ve portföy yatırımlarından oluĢurken, iĢgücü 

olarak hedef değiĢken, nitelikli iĢgücünden oluĢmaktadır. Mobil üretim 

faktörlerinden giriĢimci ve sermaye doğrudan yabancı yatırımlar Ģeklinde 

örgütlendiğinde birlikte hareket ettiğinden tek bir üretim faktörü niteliğine 

bürünmektedirler. 

 

 

1.5.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

 

Bir ülkede mukim bir yatırımcının kendi ülkesi dıĢında bir baĢka ülkede 

üretim yoluyla getiri elde etmek amacıyla Ģirketin ana merkezinin dıĢındaki 

ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut üretim tesislerini satın alması 

doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) olarak tanımlanmaktadır33. OECD 

kaynaklarına göre DYY’ler; “yabancı yatırımcının Ģirketin dağıtılmayan ve 

yatırıma tekrar aktarılan kazançlarındaki payı, yabancı yatırımcının nakit 

veya ayni sermaye yoluyla, ana Ģirketten hisse ve borç senetleri (kısa, orta 

ve uzun vadeli borç senetleri) alımı, yabancı yatırımcının Ģirkete sağladığı 

kredileri, yabancı yatırımcının Ģirketten nakit dıĢı makine ve üretim hakları 

alımları, yabancı yatırımcının sağladığı ticari ve diğer krediler” biçiminde 

açıklanmıĢtır34. Tanımlamalar konusunda farklı unsurların ele alındığı göze 

çarpmakta olup, bu farklılık DYY’nin hesaplanmasında da kendini 

göstermektedir. DYY’nin oluĢumunda hesaba katılan kalemler çeĢitli 

değerlendirmelerde değiĢiklik gösterdikçe DYY hesabı da birbirleriyle 

                                                            
33

 Seyidoğlu, a.g.e., s. 664. 
34

 T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı, Yabancı Sermaye Raporu, Ankara, 2001, s.11. 
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karĢılaĢtırıldığında farklı hesaplamalarda daha fazla ya da eksik 

çıkabilmektedir. 

DYY’ler bulundukları ülkede üretim tesisi kurmak veya mevcut bir 

tesisi satın alma Ģeklinde faaliyet gösterdikleri için o ülke ekonomisi için 

önemli katkılar sağlamaktadır. DYY’lerin ülke ekonomisine katkıları Ģöyle 

sıralanabilir: Milli gelirde artıĢ sağlamak, ekonomik büyümeyi hızlandırmak, 

ülke kalkınması için borçlanmaksızın kaynak sağlama iĢlevi görmek, ülkenin 

üretim kapasitesinin artmasını sağlamak, ülkede yapılan fiziki yatırımlar 

dolayısıyla istihdam artıĢı gerçekleĢtirmek, yabancı yatırımcının sahip olduğu 

üretim tekniklerini yatırım yaptığı ülkeye götürmesi nedeniyle ülkede teknoloji 

seviyesini artırmak, iĢgücünün niceliğini artırmak ve ücret düzeyinin 

yükseltilmesi bağlamında refah artıĢı ile gelir dağılımında adaleti sağlamak, 

etkin üretim için gereken çağdaĢ yönetim becerileri birikimini de yatırımla 

beraber getirerek maliyet avantajı sağlamak35, yatırımların yoğunlaĢtığı 

bölgelerde hizmetlerin çeĢitlenerek kalitesinde artıĢ sağlamak, üretim 

yapılacak sektörün yan sanayisinin geliĢmesine ortam hazırlamak, ev sahibi 

ülkenin ihracatının artmasını sağlamak, ihracat artıĢı ile ülkenin ihtiyacı olan 

döviz rezervlerini temin etmek ve varsa ödemeler dengesi açıklarını 

azaltılmak veya kapatılmasını sağlamak, ülkede rekabet ortamının 

sağlanmasını destekleyerek daha ucuz fiyatlar, daha kaliteli ve çeĢitlenmiĢ 

ürünler gibi fırsatlar temin etmek, iktisadi çevreyi değiĢtirmek vb.’dir36. 

Bununla birlikte DYY’ler çeĢitli politik, ekonomik ve çevresel 

faktörlerden etkilenmektedir. DYY’leri belirleyen faktörlere iliĢkin olarak 

BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından bir 

sınıflandırma yapılmıĢ olup, aĢağıdaki tabloda doğrudan yabancı 

yatırımlarının bir ülkede yatırım yapmasını etkileyen faktörlere yer verilmiĢtir. 

 

 

 

                                                            
35

 Alper Ekinci, Çin Yabancı Sermaye Türkiye, Ankara 2005, s.15-16. 
36

 Ekinci, a.g.e., s.17-18. 
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Tablo 1: Doğrudan Yabancı Yatırımları Belirleyen Faktörler 

Faktör 
Grupları 

Ev Sahibi Ülkelerdeki Belirleyiciler 

I.Politik 
Faktörler 

Ekonomik, politik ve sosyal istikrar,  

Yabancı yatırımlara iliĢkin uluslararası anlaĢmalar,  

Vergi politikası,  

Ticaret politikası, Ticaret politikası ve DYY’lerin tutarlılığı,  

ÖzelleĢtirme politikası,  

Piyasaların yapısı ve iĢleyiĢine iliĢkin politikalar (özellikle; rekabet ve Ģirket 
satın ve birleĢme politikaları),  

Yabancı iĢtiraklerin anlaĢma standartları.  

II.Yatırım 

Ortamına 

ĠliĢkin 

Faktörler 

Yatırımların promosyonu(imaj yaratılması, ülkenin pazarlanması vb.)  

Yatırım teĢvikleri  

Maliyetler (rüĢvet, bürokratik etkinlik vb)  

Yatırım sonrası hizmetler  

(YaĢam kalitesi vb.) Sosyal etkenler  

III.Ekonomik 
Faktörler 

Yatırım Stratejileri Faktörler 

Pazara yönelme Pazar büyüklüğü ve kiĢi baĢına milli gelir.  

Piyasanın büyümesi.  

Bölgesel ve global piyasalara giriĢ imkanları.  

Tüketici tercihleri.  

Piyasaların yapısı.  

Kaynağa/stratejik 

varlığa yönelme 

Hammaddeler  

DüĢük ücretli vasıfsız iĢgücü  

Vasıflı iĢgücü  

Fiziki altyapı (havaalanları, enerji, yollar ve 
telekomünikasyon)  

AR-GE  

Teknolojik, yenilikçi ve diğer yaratılmıĢ varlıklar 
(markalar vb.)  

Etkinliğe yönelme Kaynakların/varlıkların maliyeti ve iĢgücünün 
verimliliği  

Diğer girdilerin maliyeti (iletiĢim, ara mallar)  

Bölgesel entegrasyon anlaĢmasına üyelik, ölçek 
ekonomisi.  

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 1998-Trends and 

Determinants-, UN: New York and Cenova, 1998, s.91. 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi doğrudan yabancı yatırımlarını 

etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de politik faktörler 

içerisinde yer alan vergi politikasıdır. Vergi politikası ise vergi rekabetini 
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belirleyen unsurları bünyesinde bulundurmaktadır. Bununla birlikte verginin 

doğrudan yabancı yatırımları etkileyen diğer faktörlere göre avantajı 

bulunmaktadır. Vergi yükünün azaltılmasına ve DYY’lerin ülkeye çekilmesine 

yönelik olarak alınabilecek vergi oranı indirimleri ve vergi avantajları gibi 

tedbirler kolaylıkla ve hızlı olarak gerçekleĢtirilebilecekken, diğer faktörler 

belirli bir süreci gerektiren, aynı zamanda kararlı bir irade ve birikime de 

ihtiyaç duyabilmektedir. Bu da vergisel faktörleri DYY’leri etkileme açısından 

baĢvurulan ilk faktörlerden birisi haline getirmektedir. 

Ancak doğrudan yabancı yatırımlarını etkileyen en önemli faktör 

konusunda literatürde bir birliktelik oluĢmamıĢtır. Bazı çalıĢmalarda döviz 

kuru, faiz oranı, ekonominin büyüklüğü, dıĢ borç, vergiler, iĢgücü maliyeti gibi 

ekonomik faktörler (Harms ve Ursprung 2002; Kwon 2002; Lin vd. 2001; 

Billington 1999; Wheeler ve Mody 1992; Vergil ve ÇeĢtepe 2006; Kravis ve 

Lipsey 1982; Lunn 1980; Schmitz ve Bieri 1972) DYY’leri etkileyen önemli 

faktörler olarak ön plana çıkarılırken, diğer bazı çalıĢmalarda karĢılıklı 

diplomatik iliĢkilerin süresi, politik istikrar gibi politik faktörler (Pan 2003; 

Grosse ve Trevino 1996; Kwon 2002) vurgulanmakta; bazılarında ise 

ülkelerarası coğrafi uzaklık, coğrafi büyüklük, çevre pazarlara yakınlık gibi 

coğrafi faktörler (Trkulja 2005) önemli etkenler olarak kabul 

edilebilmektedir37. 

Vergi ve DYY’ler arasındaki iliĢkiyi ortaya koyan bazı çalıĢmalarda 

pozitif bir etkiye iĢaret edenler mevcut olduğu gibi, negatif bir etkiye vurgu 

yapanlar da bulunmaktadır. Hartman (1984), Grubert ve Mutti (1991), Hines 

ve Rice (1994), Loree ve Guisinger (1995), ve Billington’ın (1999) 

çalıĢmalarında; ev sahibi ülkelerin kurumlar vergilerinin DYY’ler üzerinde 

önemli bir negatif etki yaptığına iĢaret edilmektedir. Diğer taraftan, Root ve 

Ahmed (1978), Lim (1983), Wheeler ve Mody (1992), Jackson ve Markowski 

(1995) ve Porcano ve Price’ın (1996) çalıĢmalarında da, vergilerin önemli bir 

                                                            
37

 Mehmet Eryigit, Canan Eryiğit, Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını 

Etkileyen Ekonomik ve Coğrafi Faktörler, (EriĢim) bandirma.balikesir.edu.tr/.../10_ 

Mehmet_Eryigit_ Canan_Eryigit.doc -, 30 Ekim 2009. 
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etkiye sahip olmadığı vurgulanmaktadır. Bu sonuçlardan vergiler ve vergi 

avantajlarının tek baĢlarına etkili olamadıkları anlaĢılmaktadır38.  

Bu çerçevede, vergiler ve vergi avantajları her ne kadar diğer 

belirleyiciler kadar etkili olmasa da diğer belirleyici unsurların aksine ilgili 

devlet tarafından kolaylıkla kullanılabilir nitelikte olmaları sebebiyle önem 

verilmesi gerekmektedir39. Ancak sadece vergi politikalarının kullanılması 

yerine bunların tamamlayıcı bir unsur gibi kabul edilerek diğer faktörlerle 

birlikte DYY’leri etkilemeye çalıĢmak daha yerinde bir politika önermesi 

olabilecektir. 

 

 

1.5.2. Portföy Yatırımları 

 

Portföy yatırımları yabancı ülkede yerleĢik bir firmanın yüzde 10’unu 

aĢmayan hisse senedinin veya borç senedinin satın alınmasına yönelik 

finansal yatırımlara karĢılık gelir 40. Tasarruf sahiplerinin uluslararası 

sermaye piyasasında politik risk, faiz riski, döviz kuru riski, yetersiz 

enformasyon riski gibi çeĢitli riskler üstlenmek üzere sermaye kazancı ile faiz 

geliri gibi kazançlar elde etme amacı portföy yatımlarının temel hareket 

noktasını oluĢturur. 

Bu arada doğrudan yabancı yatırımlar ile portföy yatırımları arasında 

önemli farklar bulunmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlarında, yabancı 

ülkede yapılan yatırımın yönetimi ve denetimi amaçlanmakta iken, portföy 

yatırımlarında sermaye kazancı ile faiz geliri gibi kazançlar elde etme amacı 

söz konusudur. Portföy yatırımcısının öncelikli ilgi alanı, sermayenin güvende 

olması ve getirisidir. Ġkinci fark ise, doğrudan yabancı yatırımlarda 

yatırımcının, sermaye ile birlikte üretim teknolojisi ve iĢletmecilik bilgisini de 

                                                            
38

 Bekir Gövdere, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Belirleyicilerinin Günümüzdeki 

Geçerliliği, (EriĢim) www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../yab_ser.doc -, 31 Ekim 2009. 
39

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

Etkileri, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl 2009, Cilt:XXVI, Sayı:1. s.52. 
40

 Edwards ve De Rugy, a.g.e., s. 5. 
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getirmesidir. Portföy yatırımlarında ise yatırımcının sermayeden baĢka bir 

katkısı bulunmamaktadır41. Ayrıca doğrudan yabancı yatımlar orta ve uzun 

vadeli iken, portföy yatırımları genellikle kısa vadeli yatırımlardır. 

Portföy yatırımları faaliyette bulundukları ülke ekonomisine çeĢitli 

katkılar sağlamaktadır. Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler genellikle 

yüksek borç stoku, düĢük büyüme hızı, düĢük kalkınma seviyesi gibi 

özellikleri bünyelerinde bulundurduklarından sahip oldukları özellikleri gereği 

sermaye birikimine ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak sermaye birikiminin temini 

için gelirin tasarrufa ayrılan bölümünün mevcut olması gerekir. Az geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerde milli gelir düzeyinin düĢüklüğünün bir uzantısı 

olarak tasarruf açığı ortaya çıkmaktadır. ĠĢte portföy yatımları da bu aĢamada 

ülkelerin ulusal tasarruf açıklarını kapatma iĢlevi ile az geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkelerin dezavantajlarının giderilmesine imkan sağlamaktadırlar42. 

Bununla birlikte portföy yatırımlarıyla sağlanan fonlar, yatırım yapılan ülkenin 

ödemeler dengesine katkı yapmaktadır43. Portföy yatırımları ödemeler 

bilançosunda sermaye hesabının alt kalemleri arasında yer almaktadır. 

Ödemeler bilançosunun cari iĢlemler hesabı açık verdiğinde bu açığın 

kapatılması sermaye hesabının pozitif olmasına bağlı olmaktadır. Portföy 

yatırımları da sermaye hesabı içerisinde bulunmasından dolayı ödemeler 

bilançosu açıklarının kapatılmasına katkıda bulunmaktadır. Bir ülke 

ekonomisinde cari açığın bulunmaması veya sermaye hesabının pozitif 

olması nedeniyle kapatılması ülkedeki hükümetin uyguladığı politikalara 

güveni de temin ettiğinden sermaye hareketlerinin artıĢına da destek 

olmaktadır. Elbette ki cari iĢlemler açığı sermaye hareketleri vasıtasıyla 

kapatılıyor diye yüksek cari iĢlemler açığı ile yönetilen bir ekonominin yüksek 

riske maruz kalacağı da gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle portföy 

yatırımlarının en ufak bir risk artıĢında ülkeyi terk edecek kadar oynak olduğu 

                                                            
41

 Hasan Güngör, Yabancı Sermaye: Tercih Mi, Mecburiyet Mi?, Mayıs 2007, (EriĢim) 

www.denetde.org.tr/makaleler/YabanciSermaye.htm -, 3 Kasım 2009. 
42

 Oğuz Esen, Finansal KüreselleĢme Ortamında GeliĢmekte Olan Ülkelere Yönelik Portföy 

Yatırımları, Ekonomik Yaklaşım, 1998 , Cilt 9, s.62. 
43

 ĠMKB, Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye, Ġstanbul 1994, 

Araştırma Yayınları Serisi,  No: 3, s.58. 
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düĢünüldüğünde böyle bir politika önermesi uzun soluklu olmayabilecektir. 

Portföy yatırımlarının diğer bir katkısı da yurtiçinde kaynak dağılımını olumlu 

etkilemesidir. Tasarruf fazlalığı bulunan geliĢmiĢ ülkelerde sermayenin 

bolluğu, azalan verimler yasası gereği getirisinin de düĢük olmasına sebep 

olmaktadır. Sermayenin portföy yatırımı Ģeklinde az geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkelere kayması bu yatırımların getirisini artırma amacı taĢımaktadır. 

Portföy yatırımlarının yüksek getiri aldıkları yerlere kaymasından dolayı da 

kaynakların daha olumlu dağılması sağlayabilecektir44. 

Portföy akımlarındaki hızlı artıĢlar, olumlu etkilerinin yanı sıra 

beraberinde birçok sorunu da gündeme getirmektedir. Bu sorunlardan birisi 

portföy yatırımlarındaki artıĢın ekonomik büyümeyi negatif bir Ģekilde 

etkilemesidir. Portföy yatımlarının bir ülkeye gelmesi için yüksek reel faizler 

ve ulusal paranın aĢırı değerlenmesine gereksinim bulunmakla birlikte aĢırı 

değerlenmiĢ ulusal para politikası ile cari açığın büyümesi sürecine girilirken, 

faiz oranlarının yüksekliği sonucunda kamu açığını kapatmanın maliyeti 

yükselmekte, bu ise yatırım ve üretimi azaltarak ekonominin reel üretim 

ekonomisinden finansal iĢlemlerin ağırlıklı olduğu bir yapıya yönelmesine yol 

açarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir45. Aynı zamanda yüksek 

reel faizler gelir dağılımının da daha adaletsiz hale gelmesine neden 

olmaktadır. 

Portföy yatırımlarının sağlamıĢ olduğu fayda ve zararlar 

düĢünüldüğünde portföy yatırımlarının yön değiĢtirmesine yönelik vergi 

rekabetine baĢvurulmasının daha çok az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelere 

uygun bir politika olabileceği göze çarpmaktadır. 

 

 

 

                                                            
44

  Ferit Kula, Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine Gözlemler, C.Ü. 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003, s.142. 
45

 Kula a.g.m., s. 142. 
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1.5.3 Nitelikli ĠĢgücü Akımları 

 

Nitelikli iĢgücü akımlarının yön değiĢtirmesinin odağında özellikle 

teknik iĢgücü yer almakla birlikte, zaman ve koĢullara göre niteliksiz 

iĢgücünün de yön değiĢtirmesine ihtiyaç olabilmektedir. GeliĢmiĢ ve iktisadi 

olarak kalkınmasını sağlamıĢ ülkeler üretim faktörlerinden sermaye ve doğal 

kaynaklar yönünden fazlalığa sahiptirler46. Mevcut olan üretim faktörlerinin 

anlam kazanabilmesi için ise nitelikli iĢgücüne ihtiyaç bulunmaktadır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelere göre her ne kadar 

nitelikli iĢgücüne daha fazla sahip olsalar da ihtiyaçları olan nitelikli iĢgücünü 

vergi rekabetine baĢvurmak suretiyle ülkelerine çekmeye çalıĢabilirler. 

Nitelikli iĢgücü akımları, özellikle yüksek teknolojiye dayalı 

endüstrilerde, finansal alanda ve uluslararası hizmet sektöründe yoğunluğa 

sahiptir. Bu sektörlerdeki nitelikli iĢgücünün vergi rekabetini doğuran 

faktörlerden bir diğeri olarak dikkate alınması, emeğin mobilitesinin 

artmasından kaynaklanmaktadır. Emeğin mobilitesinin artmasında ulaĢım 

hızı ve olanaklarının, teknolojik ilerlemelerin, bölgesel ticaret bloklarının 

ortaya çıkmasının, medyanın yabancı ülkelerdeki yaĢam kalitesi ve fırsatlar 

hakkında bireyleri gittikçe artan düzeyde daha fazla bilgiyle donatmasının, 

internetin yaygınlaĢmasının, istihdam büroları gibi faktörlerin etkisi 

bulunmaktadır47. Nitelikli iĢgücü akımına en uygun oluĢumlar ise AB (Avrupa 

Birliği) ve NAFTA (Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret AnlaĢması) gibi 

dil, kültür ve yaĢam tarzına sahip ülkeler ve üye ülkeler arasında tam iĢgücü 

mobilitesini benimseyen bölgesel ekonomik entegrasyonlardır. 

Nitelikli iĢgücü akıĢının vergi rekabetinin hedef değiĢkeni olarak kabul 

edilmesi nitelikli iĢgünün ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı ayrı 

bir anlam ifade etmektedir. Bu katkılardan bazıları Ģunlardır: Nitelikli iĢgücü 

ile verimlilik ve iktisadi büyüme arasında pozitif bir iliĢki söz konusudur. 

Ülkedeki nitelikli iĢgücü sayısının artması üretimde verimliliği artırarak 

                                                            
46

 Seyidoğlu, a.g.e., s. 752. 
47

 Aktan, Vural, Vergi Rekabeti, s.8. 
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ekonomik büyümenin hızlanmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan yabancı iĢçi 

çalıĢtıran ülkeler genellikle sermaye ve doğal kaynaklar yönünden zengin, 

iĢgücü bakımından fakir olduğundan dıĢarıdan iĢgücü ithali, mesleki iĢgücü 

darboğazını kırarak sermayenin tam kapasite ile çalıĢmasını, yatırım hızının 

artmasını ve dolayısıyla ekonomik refahın yükselmesini sağlar. Diğer taraftan 

ülkelerin kalkınmalarına da büyük katkıda bulunmaktadır. Nitelikli iĢgücü 

sanayi ülkelerinde ücretlerin yükselmesini önlediği gibi üretim maliyetlerinin 

ucuzlamasına ve ülkenin dünya piyasalarındaki rekabet gücünün artmasına 

yol açmaktadır. Bu nokta, özellikle ekonomileri ihracata dayalı ülkeler için 

büyük önem taĢımaktadır. Nitelikli iĢgücü akımı dolayısıyla reel milli gelirde 

artıĢ sağlanmakta ve yalnız bir sınıfın değil, tüm toplumun refahı 

yükselmektedir. Nitelikli iĢgücü ithal eden ülke, hiçbir yetiĢtirme masrafına 

katlanmadan üretken durumdaki yabancı iĢçi emeğinden yararlanmıĢ 

olmaktadır48. Ayrıca günümüzde ekonomilerin yeni ekonomi olarak 

adlandırılan bilgi üzerine yoğunlaĢması ve bilginin temelinde de nitelikli 

iĢgücünün bulunması iĢgücü akımlarının önemini artırmaktadır. Yeni 

ekonominin artan verimler yasasına göre çalıĢması nitelikli iĢgücüne ayrı bir 

değer katmaktadır49. Öte yandan yüksek düzeyde nitelikli iĢgücü göçü veren 

geliĢmekte olan ülkeler bu iĢgücünün ülkelerine dönmeleri neticesinde 

edindikleri bilgi ve teknoloji transferleri nedeniyle verimliliklerini ve rekabet 

güçlerini artırma olanağına kavuĢur ve uzun vadede yaĢam kalitesini 

artırabilirler. Bununla birlikte yerli iĢçiler, çalıĢma koĢulları ağır, tehlikeli ve 

çekici olmayan iĢlere rağbet etmediklerinden bu iĢler ülkeye gelen vasıfsız 

iĢgücüne gördürülebilir. Yabancı iĢçi çalıĢtırmak ev sahibi ülke ekonomisine 

katkılar sağladığı gibi bazı külfetler de yükler. Artan nüfus dolayısıyla konut, 

okul, yol, hastane vs. gibi sosyal sabit sermaye tesislerine talep yükselir. 

Bundan baĢka yabancı iĢçi sayısının yerli nüfusun önemli bir payına 

ulaĢması ülkede bazı toplumsal ve kültürel uyumsuzluk sorunları doğurabilir. 

                                                            
48

 Seyidoğlu, a.g.e., s.746. 
49

 Seyfettin Erdoğan, Makro ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi, Mayıs 2002, Kocaeli, 

s.14-15.  
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Her ne kadar nitelikli iĢgücü akımlarının külfetleri de olsa fayda maliyet analizi 

yapıldığında katkısının daha fazla olacağı göz ardı edilmemelidir. 

Nitelikli iĢgücünün ülke ekonomisi ve özellikle yeni ekonominin 

vazgeçilmez unsuru olması nedeniyle vergi rekabetinde hedef değiĢken 

kabul edilmesine yol açmaktadır. 

  

 

1.6. VERGĠ REKABETĠ ARAÇLARI 

 

Vergi rekabeti kapsamında vergilendirmeye iliĢkin birçok araç 

kullanılmaktadır. Bu araçlardan bazıları vergi oranıyla ilgili olmakla birlikte, 

bazıları vergi matrahına yönelik araçlardan, diğer bazıları ise vergi 

mükelleflerine yönelik araçlardan oluĢmaktadır. 

Vergi rekabetinde kullanılan araçlara, genellikle ülkede mukim 

bulunanlar yerine, ülkede mukim olmayanları vergiden muaf tutmaya yönelik 

sınırlamalar getirilebilmektedir. Ayrıca ulusal hükümetlerin bu araçları dar bir 

ölçek kapsamında bir veya birkaç firmayı hedef alacak Ģekilde 

kullanılabilmesi veya vergi doğuran olaya göre kapsamını belirlemesi de 

mümkün olabilmektedir50. 

 

 

1.6.1 Vergi Oranlarına Yönelik Araçlar 

 

Vergi rekabetinde baĢvurulan araçlarından en çok kullanılanı vergi 

oranlarına yönelik düzenlemelerdir. Vergi oranlarının düĢürülmesi, hiç vergi 

alınmaması veya vergi oranlarının sıfıra indirilmesi bu kapsamda karĢılaĢılan 

uygulamalardır. Vergi yükünün düĢülmesine yönelik olarak her türlü verginin 

azaltılması veya hiç alınmaması söz konusu olabilecekken, genellikle 

kurumlar vergisi ve gelir vergisinde oran azaltılması veya vergi oranının sıfıra 

indirilmesi göze çarpmaktadır. 

                                                            
50

 Saraç, a.g.e., s.126. 



25 

 

Bununla birlikte vergi rekabetine baĢvurulmasında kanuni vergi 

oranlarının mı, yoksa efektif vergi oranlarının mı, kullanılacağı üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Literatürde kanuni vergi oranlarının 

yatırımların teĢvik derecesini yeterince yansıtmadığı görüĢü ileri 

sürülmektedir. Çünkü kanuni oran, vergi matrahını dikkate almamaktadır. 

Oysa efektif vergi oranı kanuni vergi oranından farklı olup, birtakım faktörleri 

dikkate alan bir orandır. Bu faktörler; kanuni vergi oranı, faiz ve amortisman 

indirimlerinin düĢürülebilirliği, kiĢisel gelir vergisi ve kurumlar vergilerinin 

entegrasyon derecesi ve enflasyon etkisinden oluĢmaktadır. Bu faktörler yeni 

bir yatırımın yerleĢim yeri hakkında karar verilmesinde dikkate alınmaktadır51. 

Bu nedenle vergi rekabetinde kanuni vergi oranlarındaki değiĢme yerine 

efektif vergi oranlarındaki değiĢmenin dikkate alınması daha doğru olacaktır. 

Öte yandan vergi oranlarına iliĢkin araçlara yönelik örneklerden bir 

tanesi ikili gelir vergisi sistemidir. Bu sistem gelirin vergilendirilmesi 

bağlamında emek ve sermaye gelirlerinin farklı oranlarda vergilendirilmesini 

esas almaktadır. Diğer bir deyiĢle ayırma kuramının tersi bir uygulamaya 

dayanmaktadır. Ayırma kuramına göre emek gelirlerinin sermaye gelirlerine 

göre daha az vergilendirilmesi gerekmektedir52. Ancak ikili gelir vergisi 

sistemi, sermayenin ülkeye gelmesi için daha düĢük vergilendirilmesini 

benimsemekle birlikte ortaya çıkabilecek vergi kaybını da emek gelirlerinin 

vergilendirilmesi kapsamında temin etmeyi amaçlamaktadır53. Bununla 

birlikte ikili gelir vergisi sisteminin gelir dağılımında adalet konusunda 

endiĢeler ortaya çıkaracağı Ģüphesizdir54. 

Vergi rekabetinde vergi yükünü azaltmaya yönelik olarak genellikle 

vergi oranları düzenlemelerine gidilmesi bu uygulamaların daha basit olması, 

anlaĢılabilir ve açık olması, esnek olması, kolaylıkla düzenleme yapmaya 

müsait olması gibi gerekçelere dayanmaktadır. Özellikle Türkiye örneğinde 

olduğu gibi yürütme organına vergilerde ve diğer benzeri mali 
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yükümlülüklerde belirli oranlar dahilinde düzenleme yetkisi verilmesi vergi 

oranlarının vergi rekabetinde araç olarak kullanılmaya ne kadar müsait 

olduğuna gösterge teĢkil etmektedir. 

Diğer taraftan vergi oranını azaltmaya yönelik uygulamalar için bazı 

sınırlamalarda bulunmaktadır. Ülke ekonomisinin bütçe açığı, cari açık, 

sosyal güvenlik açığı vb. açıklarla mücadele edilmesi ülkede vergi 

politikalarının kullanılmasına kısıt oluĢturmaktadır. Bu durumda vergi yükünü 

azaltmaya yönelik vergi oranı düzenlemeleri esnekliğini kaybedecektir. 

Böylece az geliĢmiĢ ülkelerin klasikleĢmiĢ problemlerinden olan ekonomik 

değiĢkenlerindeki bu açıklar az geliĢmiĢ ülkelerin vergi oranı rekabetine 

baĢvurmalarına engel teĢkil edebilecek niteliktedir. 

 

 

1.6.2 Vergi Matrahına Yönelik Araçlar 

 

Vergi matrahına yönelik vergi rekabeti düzenlemelerinde, vergi 

kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya baĢka 

kanunlarla kısmen veya tamamen vergi dıĢında bırakılması diğer bir deyiĢle 

istisna uygulanması söz konusu olmaktadır55. Vergi matrahının azaltılmasına 

yönelik uygulamalarda, yurtdıĢına kar dağıtımlarının vergi kesintisine tabi 

tutulmaması, özel yatırım indirimleri ve özel yatırım teĢviklerinin uygulanması,  

vergi matrahından indirilebilir karĢılık ayrılmasına izin verilmesi, yabancı 

yatırımcılara yönelik hızlandırılmıĢ amortisman uygulaması ya da yatırım 

harcamalarının bir defada gider yazılması hakkının tanınması, sosyal 

damping gibi çeĢitli ayrıcalıklar göze çarpmaktadır56. Bu araçlar ülkede 

mukim olmayanlar açısından kolaylıkla anlaĢılabilen uygulamalar değildirler. 

Matraha iliĢkin araçlar, vergi oranları araçlarına göre daha karmaĢık, uzman 

yardımı olmadan kullanılması güç araçlardır. 
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YurtdıĢına kar dağıtımlarının vergi kesintisine tabi tutulmaması 

durumunda; yabancı yatırımcının elde ettiği karın hissedarlara dağıtımı 

özendirilmiĢ olup, vergi rekabeti açısından iĢlevsel bir araç meydana 

getirilmiĢ olmaktadır. Özellikle vergi cennetlerinde karĢılaĢılan bir durum olan 

yurtdıĢına kar payı dağıtımının vergilendirilmemesi uygulaması bu ülkelere 

yönelik yatırım eğilimini artırmaktadır. 

Özel yatırım indirimleri ve özel yatırım teĢviklerinin uygulanması; özel 

yatırımları teĢvik etmek, ekonomide sermaye birikimini artırarak bu yolla 

kalkınmayı hızlandırmak amacıyla getirilmiĢ bir düzenleme olup, vergi 

rekabetine yönelik bir araç olarak kullanılma yönü de mevcuttur. Yatırım 

indirimi özel iĢletmelerin hem vergiden sonraki karlılığını hem de likiditesini 

artırarak yatırımları teĢvik eden bir uygulamadır57. Ülkemizdeki 

uygulamasında, yatırım teĢvik belgesi alınmıĢ yatırımlarla ilgili olarak gümrük 

vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, faiz desteği gibi 

teĢvikler sağlanmıĢ olup, bu uygulamaya 2003 yılında son verilmiĢtir. 

Vergi matrahından indirilebilir karĢılık ayrılmasına izin verilmesinde; 

değersiz hale gelen senet, stoklar, menkul kıymetler vb. unsurların vergi 

matrahından indirilmesi imkanı sağlanarak vergi yükünün düĢürülmesine izin 

verilebilmektedir. 

Yabancı yatırımcılara yönelik hızlandırılmıĢ amortisman uygulaması; 

iĢletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya aĢınmaya veya kıymetten 

düĢmeye maruz bulunan iktisadi kıymetlerin yok edilmesini ifade eder58. 

HızlandırılmıĢ amortisman iktisadi kıymetin iktisap edildiği ilk yıllarda daha 

fazla miktarda amortisman ayrılması nedeniyle enflasyonun olumsuz etkisini 

kısmen azalttığı gibi ödenecek vergi yükünü de azaltarak avantaj 

sağlamaktadır. Bu da vergi rekabeti açısından bir araç olarak görülmesine 

ortam hazırlamaktadır. 
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Yatırım harcamalarının bir defada gider yazılması hakkının tanınması 

da yatırımın yapıldığı yılda yatırım harcamasının gider olarak 

değerlendirilmesini sağlayarak vergi yükünü azaltma fonksiyonu taĢır. 

 

 

1.6.3 Vergi Mükelleflerine Yönelik Araçlar 

 

Vergi mükelleflerine yönelik vergi rekabeti araçlarında vergi 

kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi mükelleflerinin aynı veya 

baĢka kanunlarla kısmen veya tamamen vergi dıĢında bırakılması esastır59. 

Vergi mükellefiyetine yönelik uygulamalarda, yabancı yatırımcılara yönelik 

sınırlı ya da sınırsız sürelerle vergi tatili ilan edilmesi, tamamen vergiden 

arındırılmıĢ bölgelerin (serbest bölge, nitelikli sanayi bölgesi ve endüstri 

bölgesi gibi) kurulması vb. hususlar ortaya çıkabilmektedir60. 

Yabancı yatırımcılara yönelik vergi tatili ilan edilmesi, yabancı 

sermayeyi hedef alan ve yabancı sermayenin ülkeye giriĢinden sonraki belirli 

bir dönem için vergi dıĢı tutulmasını sağlayan bir araçtır61. Vergi tatili 

uygulamaları yönetiminin basit olması, vergi koĢulları konusunda kesinlik 

taĢıması, firmaların faaliyetlerine baĢlama aĢamasında çeĢitli kolaylıklar 

sağlaması, vergi teĢkilatının rüĢvet ve benzeri nedenlerle yozlaĢmıĢ olduğu 

ülkelerde yatırımcının vergi teĢkilatıyla muhatap olmaması, bürokratik 

iĢlemleri azaltması, gibi avantajlara sahiptir. Ancak vergi tatili uygulamasının 

bazı sakıncaları da mevcuttur. Örneğin; firmalar muafiyet süresi kadar iktisadi 

ömre sahip alanlara yönelebilmekte ve yatırımların vadesi kısa 

olabilmektedir. Ayrıca vergi tatili uygulamalarının yaygınlaĢması durumunda 

önemli vergi kayıplarının oluĢması ve böylece mali dengenin zaafa uğraması 

söz konusudur. Uygulama süresinin sonunda mevcut yatırımların tasfiye 
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edilmesi ve firma ismi değiĢtirilerek sınırlı süreli olan vergi tatili 

düzenlemesinin sürekli hale getirilebilmesi de söz konusu olabilmektedir. 

Yine vergi tatilinin diğer yatırımcılarda da beklenti oluĢturması, toplumun ve 

vergisini ödeyen mükelleflerin tepkisine neden olması, vergi adaletini 

bozması vb. sakıncaları mevcuttur. 

Tamamen vergiden arındırılmıĢ serbest bölgelerin kurulması vergi 

rekabetinin en bilinen uygulamasıdır. Serbest bölgeler ülkenin siyasi sınırları 

içinde olmakla birlikte gümrük hattı dıĢında kalan, ülkede geçerli bulunan 

ticari, mali ve ekonomik alanlarda varolan hukuki ve idari düzenlemelerin 

tamamen veya kısmen uygulanmadığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha 

geniĢ teĢviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan 

yerlerdir62. OECD’de bazı serbest bölge uygulamalarını tercihli vergi rejimleri 

listesine dahil ederek serbest bölgelerin vergi rekabeti aracı olma 

fonksiyonunu tescillemiĢtir63. Bu konuya ayrıntılı olarak ilerleyen bölümlerde 

değinileceği için burada ayrıntısına girilmeyecektir. 

Görüldüğü gibi vergi rekabeti kapsamında sadece vergi oranlarına 

yönelik uygulamalardan ziyade vergi matrahına ve mükellefine yönelik çeĢitli 

araçlarda kullanılmakta olup, bu durum vergi rekabetinin mevcudiyetinin 

belirlenmesinde karmaĢık bir sonuca gidilmesine neden olmaktadır.  

 

 

1.7. VERGĠ REKABETĠ TÜRLERĠ 

 

Vergi rekabeti, rekabetin etkileri, düzeyi, yapıldığı ölçek, vergilerin 

yapısı ve görünüĢü bakımından beĢ farklı sınıflandırmaya tabi tutulabilir.  
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1.7.1 Vergi Rekabetinin Etkilerine Göre Sınıflandırılması 

 

Vergi rekabeti, kazanan ve kaybedeni bünyesinde barındıran bir 

yarıĢa yol açmakta olup, nitelik itibariyle bazen yararlı sonuçlar ortaya 

çıkarabileceği gibi bazen de zararlı sonuçlarla karĢı karĢıya kalınmasına 

neden olabilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu durum vergi 

rekabetinin göreceli bir kavram olmasından kaynaklanmaktadır. Vergi 

rekabeti sonucu fayda gören ülke açısından vergi rekabeti yararlı iken, kayba 

uğrayan ülke açısından vergi rekabeti zararlı olacaktır. Bu çerçevede 

etkilerine göre vergi rekabeti yararlı ve zararlı vergi rekabeti olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. 

  

 

1.7.1.1 Yararlı Vergi Rekabeti 

 

Vergi rekabetinin yararlı olarak değerlendirilmesi vergilendirmeye 

iliĢkin araçların kullanılması sonucu ülkenin bazı kazanımlar elde etmesine 

bağlı olarak açıklanabilmektedir. Nitekim vergi rekabeti neticesinde mobil 

üretim faktörlerinin ülkeye getirilmesi ile bu ülkeye; vergi tabanının 

geniĢletilerek daha fazla gelir sağlama, mali disiplini sağlama, ekonomik 

etkinliği sağlama, fiyatlar genel düzeyini düĢürme64, yatırımların artmasına ve 

iĢsizlik düzeyinin azalmasına ortam hazırlama, ekonomik büyüme ve 

kalkınma üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarma65, tüketici talepleri için 

daha fazla etkinlik ve daha büyük tatmin sağlama, diğer ülkelerdeki emeği 

ülkeye getirme, refah ve yaĢam standardını yükseltme, kamu harcamalarını 

düĢük seviyelerde tutma, vatandaĢların ve giriĢimcilerin kararlarını 
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saptırmama, vergi gelirlerinin daha etkin kullanılmasını özendirme66,  gibi 

katkılar sağlama imkanı vermektedir. 

Vergi rekabetinin yararlı etkileri aslında OECD tarafından da kabul 

edilmiĢtir. 2001 yılındaki raporda vergi rekabetine iliĢkin olarak Ģu ifadeler 

kullanılmıĢtır. 

“Son on yıldır daha açık ve rekabetçi bir ortamın, 15 yıldır yürütülen 

vergi reformları olarak nitelenen vergi oranlarının azalması ve vergi 

matrahının geniĢlemesini içeren birçok pozitif etkisi oldu. Kısmen rekabetçi 

güçlerin bir sonucu olarak görülebilen bu geliĢmeler, ülkeleri vergi sistemlerini 

yatırımcılar için daha çekici yapması için teĢvik etti. Genel vergi oranlarının 

düĢürülmesinin yanı sıra rekabetçi çevre, hükümetlerin harcama 

programlarının daha etkin olmasını teĢvik edebilir. 67” 

Görüleceği gibi vergi rekabetinin sağlayabileceği potansiyel faydalar 

son derece geniĢ kapsamlıdır. Bu ise ülkelerin vergi rekabetine 

baĢvurmasına yönelik ayrıca bir teĢvik sağlamaktadır. 

 

 

1.7.1.2 Zararlı Vergi Rekabeti 

 

Zararlı vergi rekabeti ise rekabetten olumsuz olarak etkilenen ülkelerin 

vurgulanması için kullanılmaktadır. Ancak OECD’nin özellikle vergi 

rekabetinin olumsuz yönüne vurgu yapması ve konunun özellikle üzerinde 

durmasıyla vergi rekabeti kavramını zararlı vergi rekabeti olarak anılır hale 

getirmiĢtir. 

Zararlı vergi rekabeti; bir vergi idaresinin vergi matrahını belirlerken, 

diğer vergi idarelerine olası etkilerini dikkate almadığı bir mali dıĢsallık türü 

olarak tanımlamaktadır68. BaĢka bir çalıĢmada bir ülkenin bir diğer ülkenin 

vergi tabanını haksız biçimde iktisap ederek negatif vergisel dıĢsallıklar 
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yaratması Ģeklinde ifade edilmiĢtir69. Diğer bir tanımda ise birtakım vergisel 

avantajlarla, uluslararası yatırım kararlarının çarpıtılmasıyla yaratılan etkinlik 

kaybı sonucu ülkelerin vergi gelirlerindeki azalma olarak ifade edilmiĢtir70. 

Bu tanımlar kapsamında zararlı vergi rekabetini Ģöyle tanımlayabiliriz: 

Vergilendirme otoritelerinin diğer ülkelerin mobil üretim faktörlerini ülkelerine 

çekmek için vergisel teĢvikleri kullanması neticesinde ortaya çıkan negatif 

dıĢsallıklardır. 

Uygulanan vergi rekabetinin zararlı olup olmadığının belirlenmesi 

ortaya çıkarabileceği negatif dıĢsallıklara bağlıdır. Nitekim zararlı vergi 

rekabeti birtakım ekonomik, mali, sosyal ve siyasal sorunlar 

yaratabilmektedir. Bu sorunlar Ģöyle sıralanabilir; mali bozulmaya neden 

olma, bireysel eĢitliği bozma, portföy yatırımları ile doğrudan reel yatırımların 

akıĢ yönünü değiĢtirme ve nitelikli emeğin baĢka ülkelere gitmesine neden 

olarak kaynakların yanlıĢ dağılımına diğer bir deyiĢle ekonomik etkinsizliğe 

neden olma71, vergi adaletini zaafa uğratan dıĢsallıklara neden olma, 

yükümlülerin vergi idaresine karĢı saygılarının azalmasına yol açma, zararlı 

vergi rekabetine baĢvurulması nedeniyle ortaya çıkacak vergi yükü dağılımı 

nedeniyle politik ve demokratik sorunlara ortam hazırlama vb. Ģeklindedir.  

Ayrıca vergi rekabeti, kamu hizmetlerinde bedavacılık sorunun ortaya 

çıkması ve vergi adaletinden uzaklaĢılması bağlamında rekabeti yönlendiren 

ülkeler açısından da çeĢitli olumsuzluklar oluĢturabilmektedir72. 

OECD tarafından ısrarla vergi rekabetinin zararlı olduğu 

vurgulanmakla birlikte uygulamada zararlı olarak kabul edilen ve yayımlanan 

raporlarda da vurgulanan oluĢumlar vergi cennetleri ve zararlı tercihli vergi 

rejimleridir. Bu uygulamalara ilerleyen bölümde yer verileceğinden dolayı 

burada konunun ayrıntısına girilmemiĢtir. 
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1.7.2 Vergi rekabetinin Düzeyine Göre Sınıflandırılması 

 

Vergi rekabetinin düzeyine göre yapılan sınıflandırma yatay, dikey, 

aĢağı doğru yıkıcı ve yukarı doğru yıkıcı vergi rekabeti olarak dörde 

ayrılabilmektedir. 

 

 

1.7.2.1 Yatay Vergi Rekabeti 

 

Vergi rekabeti aynı düzeydeki yönetim birimleri arasında yapılıyorsa 

yatay vergi rekabeti olarak adlandırılmaktadır73. Bu kapsamda federal yapılı 

ülkelerde federe devletler arasında, iktisadi entegrasyonlarda entegrasyona 

üye ülkeler ile iktisadi entegrasyonlar arasında, küresel ölçekte birbirinden 

özerk yönetim faaliyetleri icra eden ulus devletler arasında yatay vergi 

rekabeti ortaya çıkmaktadır. Yatay vergi rekabetinde aynı düzeydeki yönetim 

birimlerinin aynı vergiler üzerinde düzenleme yetkisinin olması 

gerekmektedir. 

 

 

1.7.2.2 Dikey Vergi Rekabeti 

 

Vergi rekabeti farklı düzeydeki yönetim birimleri arasında yapılıyorsa 

dikey vergi rekabeti olarak adlandırılmaktadır74. Federal yapılı ülkelerde 

federe devletler ile eyaletler arasında, üniter yapılı devletlerde vergilendirme 

yetkisi tanınan bir mali özerkliğin varlığı durumunda merkezi yönetim ve yerel 

yönetimler arasında, ulusal vergi sistemlerine sahip olan ekonomik 
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entegrasyon içindeki ülkeler ile ekonomik entegrasyonlar arasında dikey 

vergi rekabeti ortaya çıkma potansiyeli bulunmaktadır. 

Ancak dikey vergi rekabetinde aynı vergi konularının vergilendirilmesi 

gibi bir durum oluĢmasından dolayı vergi konusu üzerinde çifte vergileme 

sorunu söz konusu olabileceğinden, genellikle aynı vergi konusu üzerinden 

vergi alınması yerine vergileme otoriteleri arasında vergileme yetkisi 

konusunda yetki paylaĢımına gidilmektedir75. Nitekim verginin iktisadi 

faaliyetleri saptırmaması düĢüncesinden hareketle aynı vergi konusu 

üzerinden çifte vergi alınmamasına özen gösterilmesi dikey vergi rekabetinin 

ortaya çıkmasını da zorlaĢtırmaktadır. Kaldı ki ABD’de dikey vergi rekabetini 

önlemeye yönelik olarak eyaletlerin vergilendirme yetkisine mahkemeler ve 

kongre tarafından müdahale edilebilmektedir. Bu husus gerek çifte 

vergilendirme gerekse ulusal maliye politikalarının saptırılmaması açısından 

önem taĢımaktadır76. 

 

 

1.7.2.3 AĢağı Doğru Yıkıcı Vergi Rekabeti 

 

AĢağı doğru yıkıcı vergi rekabeti, yatay vergi rekabetinin çok az 

vergilemeye neden olması olarak açıklanabilir. Bu vergi rekabeti türü 

tamamen sermaye vergilerine dayanan küçük ekonomiler üzerinde yapılan 

çalıĢmalar üzerine yoğunlaĢılan bir konudur. Sermaye üzerinden alınan 

vergilerin oranları sıfır oluncaya kadar rekabetin devam edeceği iddia 

edilmektedir. Ancak burada kamu mallarının varlığı dikkate alınmamakta 

veya sermayenin kamusal mallardan hiç bir fayda elde etmediği 

varsayılmaktadır77. AĢağı doğru yıkıcı vergi rekabeti dibe doğru yarıĢın 

görünümü olarak da ifade edilebilmekle birlikte mali açıdan ciddi 

bozulmaların kaynaklığını teĢkil edebilecek nitelik taĢımaktadır. 
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1.7.2.4 Yukarı Doğru Yıkıcı Vergi Rekabeti 

 

Yukarı doğru yıkıcı vergi rekabeti vergi rekabetinin çok fazla 

vergilemeye neden olması Ģeklinde ifade edilebilir. Yıkıcı yukarı vergi 

rekabeti bir devlet piyasa gücüne sahip iken sonuç verebilmektedir. Bu 

duruma örnek olarak bir devletin sahip olduğu turizm veya finans merkezi 

olmasının avantajını kullanarak yüksek vergilendirme yapması 

verilebilmektedir. Ancak vergi gelirleri ile sağlanan kamu hizmetlerini aynı 

oranda kullanmayanlara bu yüksek vergi uygulanmayabilir. Bu durumda bu 

faktörler üzerindeki vergiler çok yüksek olabilir ve kamu hizmetlerini 

kullananlar, kullanmayanların ödedikleri vergilerden bedavadan 

faydalanabilirler. Goodspeed daha üst kademedeki yönetimlerin yüksek 

oranda gelir vergisi almalarının, düĢük kademedeki yönetimin gelir vergisi 

oranını düĢürmesine neden olduğunu belirlemiĢtir78. 

 

 

1.7.3. Vergi Rekabetinin Yapıldığı Ölçeğe Göre Sınıflandırılması 

 

Vergi rekabetinin yapıldığı ölçeğe göre sınıflandırılması ulusal vergi 

rekabeti, ekonomik entegrasyona üye ülkeler veya entegrasyonlar arası vergi 

rekabeti ve uluslararası vergi rekabeti olarak üçe ayrılabilir79. 

 

 

1.7.3.1 Ulusal Vergi Rekabeti 

 

Federal bir siyasi örgütlenmeye sahip ülke içerisinde mali egemenliğe 

sahip eyaletler arasında ortaya çıkan vergi rekabetine denilmektedir. Ulusal 

vergi rekabetinde aynı düzeyde birden fazla bağımsız vergi otoritesi söz 

konusudur. Dolayısıyla, federe devletler kendi iktidar alanlarında farklı 
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düzeylerde vergilendirme yapabilmekte ve bu farklılıklar sayesinde kolaylıkla 

vergi rekabeti ortamı oluĢabilmektedir. 

Ulusal düzeyde vergi rekabetine en uygun örnek ABD’dir. 1970’li 

yıllarda New York ve Massachusetts eyaletlerindeki vergi yüklerinin göreli 

yüksekliği bu eyaletlerde bulunan iĢletmelerin yatırım kararlarını etkilemiĢtir. 

New York’ta yerleĢik bulunan 91 iĢletme, Massachusetts’teki 25 iĢletme 

düĢük vergilendirme nedeniyle diğer eyaletlere yerleĢme kararı almıĢtır80. Bu 

bulgular ulusal düzeyde vergi rekabetinin açık iĢaretidir. 

Diğer taraftan vergi rekabeti teorisinin temelini oluĢturan Tiebout 

hipotezi yerel yönetimler arasındaki rekabet sonucu, bireylerin istedikleri 

kamusal malların etkin bir biçimde üretilmesini sağlanabileceği üzerine 

yoğunlaĢmıĢ ve böylece yerel yönetimler arasında gerçekleĢen vergi 

rekabetinin ortaya çıktığını öne sürerek bir anlamda da ulusal vergi 

rekabetinin görünümüne iĢaret etmiĢtir81.  

 

 

1.7.3.2 Ekonomik Entegrasyona Üye Ülkeler veya Entegrasyonlar Arası 

Vergi Rekabeti 

 

Ekonomik entegrasyona üye ülkeler ile AB ve NAFTA gibi ekonomik 

entegrasyonlar arasında ortaya çıkan vergi rekabeti ekonomik entegrasyona 

üye ülkeler veya ekonomik entegrasyonlar arası vergi rekabeti olarak 

adlandırılabilir. 

Ekonomik entegrasyona üye ülkeler arasında üretim faktörlerinin ve 

mal ve hizmetlerin serbest dolaĢımı söz konusu olabildiğinden mobil üretim 

faktörlerinin yer değiĢtirmesine yönelik vergi rekabeti uygulamaları açısından 

son derece uygun bir ortam ortaya çıkmaktadır. Ancak ekonomik birliğe üye 

ülkelerin mobil üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesini sağlayarak iktisadi 
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faaliyetleri saptırmasını engellemeye yönelik olarak birlik bünyesinde hukuki 

düzenlemeler yapılabilmektedir. Örneğin AB bünyesinde birlik içinde rekabeti 

bozucu vergisel uygulamaların kaldırılmasının ve vergi uyumlaĢtırması 

kapsamında ülkeler arasında ortak bir vergi temelinin oluĢturulmasına yönelik 

birliğin kurucu anlaĢması olan Roma AnlaĢmasıyla düzenlemeler 

getirilmiĢtir82. 

Diğer taraftan ekonomik entegrasyonlar arasında da vergi rekabetinin 

gerçekleĢmesi açısından uygun bir ortam vardır. Ekonomik entegrasyona üye 

ülkelerin, vergi uyumlaĢtırması kapsamında vergi oranlarının belirli bir düzeye 

kadar düĢürülmelerine izin verilmesi ve vergi teĢviklerine yönelik genel 

düzenleme imkanı ile entegrasyonlar arası vergi rekabeti ortaya çıkarılabilme 

potansiyeli oluĢmaktadır. 

 

 

1.7.3.3 Uluslararası Vergi Rekabeti 

 

Uluslararası vergi rekabeti tüm ülkeleri kapsayan bir boyuta sahiptir83. 

Bu yönüyle vergi rekabetinin en geniĢ ölçekte gerçekleĢtirilen türüdür. 

KüreselleĢme süreci, vergi rekabetinin ulusal ölçekten uluslararası boyuta 

taĢınmasına neden olmuĢtur. Az geliĢmiĢ ülkeler temel olarak iktisadi 

kalkınmalarını gerçekleĢtirmek, geliĢmiĢ ülkeler ise sahip oldukları mobil 

üretim faktörü fazlalıklarının diğer ülkelere ihracını önlemeye yönelik olarak 

uluslararası vergi rekabetine baĢvurabilmektedirler. 
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1.7.4 Vergilerin Yapısı Yönünden Sınıflandırma 

 

Vergilerin yapısı yönünden sınıflandırma genel vergiler rekabeti, özel 

vergiler rekabeti ve vergi harcamaları rekabeti olarak üçe ayrılabilir84. 

 

 

1.7.4.1 Genel Vergiler Rekabeti 

 

Vergi rekabetinin genel vergi oranlarının azalması Ģeklinde 

gerçekleĢmesi durumunda genel vergiler rekabeti ortaya çıkmaktadır. Genel 

vergiler rekabeti kapsamında, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma 

Değer Vergisi (KDV) gibi vergilerin oranlarının düĢürülmesi söz konusu 

olabilmektedir85. Bu vergi rekabeti bünyesinde genellikle Kurumlar Vergisi 

oranları kullanılarak doğrudan yabancı yatırımlar ülkenin hakimiyet alanına 

çekilmeye çalıĢılmaktadır. 

 

 

1.7.4.2 Özel Vergiler Rekabeti 

 

Vergi rekabetinin özel vergi oranlarının azalması Ģeklinde 

gerçekleĢmesi durumunda özel vergiler rekabeti ortaya çıkmaktadır. Özel 

vergiler rekabeti kapsamında, Özel Tüketim Vergisi oranlarının düĢürülmesi 

suretiyle vergi rekabetine giriĢilebilmektedir. Genellikle birbirine yakın iki 

ülkeden birinde Özel Tüketim Vergilerine (ÖTV) giren konulardan daha az 

vergi alınması durumunda diğer ülkedekiler bu ülkeden alıĢveriĢ 

yapacaklarından o iki ülke arasında vergi rekabeti ortaya çıkabilecektir. 
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1.7.4.3 Vergi Harcamaları Rekabeti 

 

Vergi rekabetinin vergi harcamaları Ģeklinde gerçekleĢmesi 

durumunda vergi harcamaları rekabeti ortaya çıkmaktadır. Vergi harcaması 

rekabeti kapsamında, istisnalar, muafiyetler, oran farklılaĢtırmaları, indirimler, 

vergi ertelemeleri vb. gibi teĢvikler sağlanmak suretiyle vergi rekabetine 

baĢvurulmaktadır. Bu çerçevede aynı vergilere aynı oranlar uygulandığı 

halde bazen farklı matrahlar ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi olarak vergi 

harcamaları rekabeti gösterilebilir. Bununla birlikte vergi harcaması rekabeti 

kapsamında kullanılan araçlar net olarak anlaĢılabilir düzenlemeler 

olmadıklarından vergi rekabetinin boyutunun tespitini zorlaĢtırmaktadırlar. 

 

 

1.7.5 Vergi rekabetinin GörünüĢüne Göre Sınıflandırılması 

 

Vergi rekabetinin görünüĢüne göre sınıflandırılması açık ve gizli vergi 

rekabeti Ģeklinde yapılabilir. 

 

 

1.7.5.1 Açık Vergi Rekabeti 

 

Açık vergi rekabeti, ülkelerin mobil üretim faktörlerini ülkelerine 

çekmeye yönelik kullandığı araçların anlaĢılabilir ve açık olması durumunda 

söz konusu olmaktadır. Vergi oranlarının azaltılmasına yönelik vergi rekabeti 

düzenlemeleri, kolay anlaĢılabilir ve daha Ģeffaf olmalarından dolayı açık 

vergi rekabetinin kapsamına girmektedirler. 
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1.7.5.2 Gizli Vergi Rekabeti 

 

Vergi rekabetine yönelik kullanılan araçların karmaĢık ve anlaĢılmasını 

güçleĢtirmeye yönelik çabalar çerçevesinde uygulanması durumunda gizli 

vergi rekabeti ortaya çıkabilmektedir. Vergi teĢvikleri kapsamında istisnalar, 

muafiyetler, hızlandırılmıĢ amortisman, vergi tatilleri, yatırım indirimleri gibi 

araçların kullanılması gizli vergi rekabetinin varlığına iĢaret etmektedir. 

Gizli vergi rekabeti uygulamaları ile aslında vergi rekabeti 

uygulamalarının tespit edilmesini güçleĢtirerek politik ve diplomatik tepkilerin 

önüne geçilmesi ile benzer uygulamaların vergi rekabetine maruz kalan ülke 

tarafından mütekabiliyet çerçevesinde benimsenmesinin önlenmesi de 

amaçlanmaktadır. Ancak gizli vergi rekabeti, vergi rekabeti boyutunu 

belirleme konusunda sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Vergi teĢviklerinin bazı 

düzenlemelerin arkasına saklanması veya kolay anlaĢılmaması bu 

uygulamaların etkilerinin boyutunu belirlemeyi zorlaĢtırmaktadır. 

 

 

1.8. VERGĠ REKABETĠNĠN YARARLARI VE ZARARLARI 

 

Vergi rekabeti, yaklaĢım farklılıklarına göre etkileri açısından yararlı ve 

zararlı olmak üzere genellikle iki sınıflandırma altında toplanmaktadır. Ancak 

vergi rekabetinin yararlı mı, yoksa zararlı mı etkileri olduğu konusunda 

literatürde tartıĢmalar halen devam etmektedir. Bu nedenle vergi rekabetinin 

etkileri incelenirken yararlı ve zararlı vergi rekabetinin gerçekleĢen ve 

beklenen etkileri aynı baĢlıklar altında yer verilecektir86. 

Bununla birlikte vergi rekabeti sonucunda yararlı ve zararlı etkiler aynı 

anda ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle vergi rekabetine baĢvurulması 

hususunda ortaya çıkabilecek muhtemel yararlı ve zararlı etkilerin birlikte 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi rekabetinin etkilerinin net bir 
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Ģekilde ortaya konulamaması bu kavramla ilgili kararların politik kararlar 

çerçevesinde verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 

 

1.8.1 Vergi Rekabetinin Yararları 

 

Vergi rekabetinin yararları; vergi oranlarında düĢme, vergi tabanı 

geniĢletilerek daha fazla gelir sağlama, mali disiplini sağlama, fiyatlar genel 

düzeyini düĢürme, kaynak kullanımında etkinliği sağlama ve refahı artırma, 

yatırımların artmasına ve iĢsizlik düzeyinin azalmasına ortam hazırlama, 

ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarma, 

tüketici talepleri için daha fazla etkinlik ve daha büyük tatmin sağlama, kamu 

harcamalarını düĢük seviyelerde tutma, vatandaĢların ve giriĢimcilerin 

kararlarını saptırmama, vergi gelirlerini daha etkin kullanılmasını özendirme 

Ģeklinde sıralanabilir. 

 

 

1.8.1.1 Vergi Oranlarında DüĢme 

 

Ülkelerin vergi rekabeti gereği vergi oranlarını düĢürmesi beraberinde 

diğer ülkelerinde onu izlemesine neden olmaktadır. Bu durum komĢuyu 

zarara sokma politikalarına bir tepki olarak ortaya çıkmasına rağmen, genel 

olarak vergi oranlarının düĢürülmesiyle iktisadi aktivite üzerinde geniĢleme 

etkisi ortaya çıkarabilmektedir. Nitekim OECD tarafından da vergi 

oranlarındaki azalmanın yatırımlar ve ekonomi üzerinde olumlu etkiler ortaya 

çıkardığı vurgulanmaktadır87. Ancak vergi oranlarındaki azalmanın yatırımlar 

üzerindeki etkisi, yatırımların vergi oranına duyarlılığına bağlıdır. 

1980’li yılların ilk yarısında arz yönlü iktisat politikalarının bir uzantısı 

olarak ABD ve Ġngiltere’de yapılan vergi indirimlerini genel olarak dünya 
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üzerindeki vergi indirimleri izlemiĢtir. Artur Laffer’e atfedilen arz yönlü 

iktisadın temelleri klasik iktisadi düĢüncenin iktisatçılarından Jean Baptiste 

Say’e ait olmakla birlikte; vergi indirimleri yoluyla üretimin ve dolayısıyla vergi 

gelirlerinin pozitif yönde etkileneceği ve bu suretle ekonomik büyümenin, 

kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliğin sağlanacağı savunulmaktadır. 

Elbette ki vergi oranlarındaki indirimin vergi hasılatında artıĢ sağlaması, vergi 

oranlarının optimum düzeyin altında olması durumunda söz konusu 

olabilecektir. 1980’li yıllarda ABD baĢkanı R. Reagan tarafından arz yönlü 

politikaların benimsenmesinden dolayı bu politikalar reageanomics diye 

adlandırılmıĢtır88. 

Vergi oranlarının azalması anlamındaki vergi rekabetinde öncelikle 

kurumlar vergisi oranlarında azalıĢlar göze çarparken, onu gelir vergisi 

oranlarındaki indirimleri izleyebilmektedir. 

 

 

1.8.1.2 Vergi Tabanını GeniĢleterek Daha Fazla Gelir Sağlama 

 

Vergi oranlarının indirilmesinin ortaya çıkardığı bir baĢka etkide vergi 

tabanının geniĢletilmesi olmuĢtur. Vergi oranlarının yüksek seviyelerde 

olması mükellefleri kayıt dıĢında kalmaya teĢvik etmektedir. Vergi rekabetine 

baĢvurulması ise öncelikle kurumlar vergisi olmak üzere gelir vergisi ve diğer 

vergilerde genel olarak indirimleri beraberinde getirmektedir. Vergi 

oranlarının indirilmesi ile mükelleflerin kayıt dıĢında kalmasının alternatif 

maliyeti azalacağı için kayıt dıĢı ekonominin küçülmesi sayesinde vergi 

tabanının da geniĢlemesi sağlanmıĢ olacaktır89. Bu etkiye vergi rekabetinin 

matrah etkisi de denilmektedir. 
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1.8.1.3 Mali Disiplini Sağlama 

 

Vergi rekabeti dolayısıyla ortaya çıkan ilk etki vergi oranlarının 

düĢmesi nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasıdır. Vergi gelirlerinin azalması 

ülkeleri elde ettikleri vergi gelirlerini daha etkin olarak kullanma ve kamu 

harcamalarında etkinlik sağlama zorunda bırakmıĢtır. Bu sayede bürokrasinin 

etkin olmayan harcamaları azaltılarak, bütçe maksimizasyonu 

gerçekleĢtirilmeye zorlanacak ve vergi rekabetinin refah üzerindeki olumsuz 

etkileri ortadan kaldırılarak, negatiften pozitife çevrilebilecektir. 

Diğer taraftan kamu kurumlarının etkin organizasyonu, sunulan 

kamusal malların azaltılması ile vergi matrahı ve vergi oranları kadar, farklı 

vergi türleri arasında makul bir dengenin sağlanmasıyla da 

gerçekleĢtirilebilecektir90. 

 

 

1.8.1.4 Fiyatlar Genel Düzeyini DüĢürme 

 

Vergi rekabetinin vergi oranlarını düĢürmesi Ģeklinde gerçekleĢmesi 

durumunda mal ve hizmetlerin fiyatları içerisinde yer alan vergilerin de 

azaltılması söz konusu da olabilmektedir. Mal ve hizmetlerin fiyatları 

içerisindeki vergilerin azaltılması ise bu mal ve hizmetlerin fiyatlarının da 

düĢmesine imkan sağlayacaktır. Böylece fiyatlar genel düzeyinde bir düĢme 

olabilecektir. Bu da fiyatlar genel düzeyinin istikrarı açısından göz önünde 

bulundurulması gereken bir husustur91. 

 

 

 

 

                                                            
90

 Giray, a.g.m., s.98. 
91

 TOBB, a.g.e., s. 32. 
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1.8.1.5 Kaynak Kullanımında Etkinliği Sağlama ve Refahı Artırma 

 

Vergi rekabeti sonucu ortaya çıkan bir diğer olumlu etkide kaynak 

dağılımında etkinliğin sağlanması imkanının ortaya çıkmasıdır. GeliĢmiĢ 

ülkeler üretim faktörleri açısından zengin olduklarından bu üretim faktörlerinin 

üretime koĢulması durumunda azalan verimler yasası iĢleyecektir. Az 

geliĢmiĢ ülkeler ise geliĢmiĢ ülkelerde bulunan üretim faktörü fazlalıklarını 

kendi ülkelerine çekmeye yönelik faaliyetleri sonucu üretim faktörü açıklarını 

kapatmak suretiyle kaynakların daha verimli kullanılmasını 

sağlayabileceklerdir. Nitekim az geliĢmiĢ ülkeler kıt olan üretim faktörlerini 

artan verimler yasasının iĢlediği üretim bölgesinde üretime dahil edeceğinden 

kaynaklar daha etkin kullanılacaktır. Bu sayede mevcut üretim faktörleri en 

rasyonel biçimde ve en geniĢ ölçekte toplumsal ihtiyaçları karĢılayacak 

Ģekilde kullanılmıĢ olacaktır92. 

Vergi rekabeti sonucunda kaynak dağılımında etkinliğin artması 

toplumsal refahın artmasına katkı sağlamaktadır. Toplumun refahının 

artırılması için pareto optimumundan uzaklaĢılmıĢ olması gerekir. Pareto 

optimumu toplumda birilerinin durumunu kötüleĢtirmeden baĢka birilerinin 

durumunun iyileĢtirilememesini ifade eder93. GeliĢmiĢ ülkelerdeki üretim 

faktörlerinin az geliĢmiĢ ülkeler tarafından hakimiyet alanlarına çekilmesi ile 

daha fazla etkinlik sağlanması pareto optimumundan uzaklaĢıldığına iĢaret 

etmektedir. Bu durumda ikinci en iyi durum düzenlemeleri olarak adlandırılan 

uygulamalar gündeme gelmekte ve birilerinin durumu kötüleĢtirilmeden 

dünya üzerindeki baĢka birilerinin durumu iyileĢtirilebilmektedir94. Böylelikle 

ikinci en iyi durum düzenlemeleri toplumsal olarak refahın artmasına imkan 

sağlamıĢ olacaktır. 

Diğer taraftan vergi rekabeti kapsamında düĢük vergi oranları ile mobil 

yatırım sermayesinin ülkeye yönelmesi sonucu tasarruf düzeyinde artıĢ 

                                                            
92

 OECD, (a), a.g.r., s. 14. 
93

 Mustafa DurmuĢ, Kamu Ekonomisi, Gazi Kitapevi, 2008, s. 31. 
94

 DurmuĢ, a.g.e., s. 32. 
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sağlanabilecek ve tasarrufların yatırıma dönüĢmesi ile ülkenin milli gelir 

düzeyi ve refahında artıĢ görülebilecektir95. 

 

 

1.8.1.6 Yatırımların Artmasına ve ĠĢsizlik Düzeyinin Azalmasına Ortam 

Hazırlama 

 

Vergi rekabetinin hedeflerinden birisinin de doğrudan yabancı 

yatırımlar olmasının altında yatan temel bakıĢ açısı yatırımlar için gerekli olan 

tasarrufların temin edilmesidir. Doğrudan yabancı yatırımların ülkeye 

gelmesine yönelik uygulanan vergisel teĢvikler ile ülkenin tasarruf açığı 

kapatılabilmekte, bu sayede yatırımların artması için gerekli olan ilk koĢul 

gerçekleĢtirilmiĢ olmaktadır. Yatırımların artması için sadece tasarruf 

düzeyinin yeterli olması etkili olmamakla birlikte, bunun yanında aynı 

zamanda beklentiler, pazar yapısı, fiziki koĢullar vb. faktörlerinde bir arada 

olması gerekmektedir. Ancak diğer faktörlerin veri olarak kabul edilmesi 

durumunda vergi rekabetinin yatırımları artıracağını kabul etmek gerekir. 

Ülkelerde, Ġrlanda da olduğu gibi, vergi politikası aracılığıyla yatırımları 

özendirerek yabancı yatırımları ülkelerine çekebilmektedirler. Keza Ġrlanda 

son ekonomik geliĢmesini büyük ölçüde yabancı Ģirketlere sağladığı düĢük 

vergilere borçludur96. 

Vergi rekabetinin tasarruflar aracılığıyla yatırımları artırmasının 

yanında, yatırımlar da istihdam edilen iĢgücü miktarını artırmaktadır. 

Yatırımların iĢgücü miktarını artırma düzeyi ise yatırım yapılan sektörün 

sermaye yoğun veya iĢgücü yoğun olmasına bağlı olarak değiĢmektedir. 

Diğer bir bakıĢ açısıyla da iĢsizlikle mücadele çerçevesinde vergi rekabeti 

uygulamaları bir politika önerisi olarak değerlendirilebilir97. 

 

                                                            
95

 Teather, a.g.e., s. 27. 
96

 Kılıçaslan, a.g.e., s. 42. 
97

 Wilson, a.g.m., s. 271. 
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1.8.1.7 Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerinde Olumlu Sonuçlar 

Ortaya Çıkarma 

 

Doğrudan yabancı yatırımlar ile portföy yatırımları ve nitelikli iĢgücünü 

ülkenin hakimiyet alanlarına çekmeye yönelik olarak vergi teĢvikleri, 

yatırımların artmasını sağladığı ölçüde ekonomik büyüme ve kalkınmayı da 

artırmaktadır. 

Öte yandan büyüme modelleri için farklı değiĢkenler ekonomik 

büyümede etken rol oynamaktadır. Neo klasik büyüme modeli olan solow 

modeline göre, ekonomik büyüme; fiziksel sermaye birikimine bağlı iken, 

içsel büyüme teorisine göre; sermaye içerisindeki fiziksel sermaye birikimi 

yanında emek girdisinin sahip olduğu bilgi tecrübe ve beceriden oluĢan 

beĢeri sermaye birikimine de bağlıdır98. Harrod-Domar modeline göre ise; 

yatırımların kapasite artırıcı etkisi ekonomik büyüme üzerinde etkilidir99.  

Bu çerçevede vergi rekabetinin hedef değiĢkenlerinin ekonomik 

büyümenin temelini oluĢturan fiziksel ve beĢeri sermaye ile yatırımlara 

yönelik katkıları dolayısıyla ekonomik büyümeyi artırma potansiyeli olduğunu 

söylemek yanıltıcı olmayacaktır. 

Ġktisadi kalkınma ise ülkenin üretim kapasitesinin ve milli gelirin 

artması olan ekonomik büyüme yanında ekonominin iktisadi, sosyal ve 

kültürel yapısının da değiĢmesini esas almaktadır. Diğer bir deyiĢle büyüme 

ekonominin nicel değiĢmesini, kalkınma ise hem nicel hem de nitel değiĢimini 

ön planda tutmaktadır100. Vergi rekabetinin hedef değiĢkenlerinden doğrudan 

yabancı yatırımlar ile portföy yatırımları ve nitelikli iĢgücü, ekonominin nicel 

yönüne yönelik iken, nitelikli iĢgücü akımları ekonominin nitel yönüne katkı 

sağlamaktadır. Önceki konularda da bahsedildiği gibi özellikle nitelikli iĢgücü, 

                                                            
98

 Erdal M. Ünsal, Makro İktisat, Turhan Kitapevi, Ankara 2003, s.594. 
99

 Dinler, a.g.e., s.553. 
100

 Dinler, a.g.e., s.550-551. 
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sermaye verimliliğini artırmasının yanında ülkedeki diğer iĢgücünün de eğitim 

sürecine katkı sağlayabilmektedir. 

 

 

1.8.1.8 Tüketici Talepleri Ġçin Daha Fazla Etkinlik ve Daha Büyük Tatmin 

Sağlama 

 

Tüm rekabet Ģekilleri faydalı olduğu gibi vergi rekabeti de faydalı 

olarak nitelendirilebilir. Ülkelerin mobil üretim faktörlerini hakimiyet alanlarına 

çekmeye yönelik rekabete giriĢmeleri bu üretim faktörü sahiplerine daha 

cazip koĢullar sağlamaya yönelik uygulamalara ortam hazırlamaktadır. Bu 

sayede mobil üretim faktörleri daha uygun bir vergi sistemine sahip ülkeye 

gidebilmekte ve mevcut durumlarına göre daha fazla tatmin sağlamıĢ 

olabilmektedirler. Sonuçta tüketici talepleri için daha fazla etkinlik sağlandığı 

sürece daha büyük tatmin de sağlanmıĢ olmaktadır101. 

 

 

1.8.1.9 Kamu Harcamalarını DüĢük Seviyelerde Tutma 

 

Vergi rekabeti uygulamaları neticesinde öncelikli olarak ortaya çıkan ilk 

etki vergi gelirlerinin azalmasına yöneliktir.  Vergi gelirlerinde azalma 

beklentisi dolayısıyla bütçenin açık vermemesi veya bütçe hedeflerinin 

tutturulması amacıyla hükümetler kamu harcamaları makul bir düzeyde 

olmak koĢuluyla mümkün olduğunca düĢük tutmaya çalıĢılacaktır. Bu durum 

hükümetleri, mali disiplini sağlama konusunda zorlamakla birlikte kamu 

harcamalarını azaltma yönünde de baskı altına almaktadır102. Ayrıca bu 

baskı kamu sektörünün küçülmesine yönelik bir teĢvik ortaya çıkarmaktadır. 

 

 

                                                            
101

 Teather, a.g.e., s.59. 
102

 Giray, a.g.m., s.99. 
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1.8.1.10 VatandaĢların ve GiriĢimcilerin Kararlarını Saptırmama 

 

Vergi rekabeti kapsamında vergi oranlarının düĢürülmesi vergi 

mükelleflerinin vergi yükünün azalmasına imkan sağlamakla birlikte, 

mükelleflerin vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermeme veya kayıt dıĢında 

kalma konusundaki davranıĢlarının alternatif maliyetini azaltacaktır. 

Mükelleflerin davranıĢlarının alternatif maliyetinin azalması mükelleflerin 

ekonomik faaliyetlerini gerçekleĢtirirken kararlarının saptırılmamasına neden 

olabilecektir. Bu durum klasik iktisadi düĢüncenin de savunduğu vergilemede 

tarafsızlık ilkesi olan vergilerin ekonomik ve sosyal hayata müdahale 

etmemesi gerekliliğine uygun bir politikadır. Vergilemede tarafsızlık ilkesi 

çerçevesinde, vergi yükünün azaltılması, vergilerin mümkün olan en alt 

düzeye indirilmesi gibi uygulamaların benimsenmesi savunulmaktadır103. 

 

 

1.8.1.11 Vergi Gelirlerini Daha Etkin Kullanılmasını Özendirme 

 

Vergi rekabeti hükümetleri topladıkları gelirleri daha etkin kullanmaya 

zorlamaktadır104. Vergi teĢvikleri nedeniyle vergi gelirlerinde meydana 

gelebilecek azalmanın telafisi için iki seçenek bulunmaktadır. Ġlk seçenek 

olarak diğer vergilerin artırılması veya kamu borçlanması gibi gelirleri 

artırmaya yönelik uygulamalar olabilirken, diğer seçenek kamu 

harcamalarının azaltılmasıdır. Verimsiz kamu harcamalarının kısılması veya 

kamusal hizmet kalitesini artırmak diğer bir deyiĢle vergi gelirlerinin daha 

etkin kullanılması açısından kamusal tercihler daha uygun sonuçlar 

verebilecektir. Bu da hükümetlerin kamusal üretimde etkinlik konusunda daha 

hassas davranmak zorunda kalmasına neden olacaktır. 
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 Türk, Kamu Maliyesi, a.g.e., s.130. 
104

 Engin, a.g.e., s.34. 
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1.8.2 Vergi Rekabetinin Zararları 

 

Vergi rekabetinin zararlı etkileri mali bozulmaya neden olma, bireysel 

eĢitliği bozma, tehlikeli komĢuluk politikasına neden olma, bedavacılık 

sorununa ve mahkum ikilemine neden olma, dibe doğru bir yarıĢa (race to 

bottom) neden olma, vergi yükünün görece hareketsiz üretim faktörleri 

üzerine kayması ve bireysel eĢitlik ile adaleti bozma, ekonomik etkinsizliğe 

neden olma, mükelleflerin vergi idaresine karĢı saygılarının azalmasına yol 

açma, ekonomik büyüme ve kalkınmayı yavaĢlatma Ģeklinde sıralanabilir. 

 

 

1.8.2.1 Mali Bozulmaya Neden Olma 

 

Vergi rekabeti sonucunda mali bozulma ortaya çıkabilmektedir. Vergi 

matrahında meydana gelen erozyon olarak tanımlanabilen mali bozulma 

vergi rekabeti sonucunda ortaya çıkan ilk etki olan vergi gelirlerindeki azalma 

ile karĢımıza çıkar105. Vergi gelirlerinde azalmaya yol açan vergi erozyonu; 

hareketli üretim faktörlerden sağlanan gelirlerin daha düĢük oranda vergiye 

tabi tutulması106 (bu vergi oranlarının, Laffer eğrisinin yukarı eğilimli 

bölgesinde olduğu varsayılmaktadır) veya hiç vergiye tabi olmaması, 

hareketli üretim faktörlerinin yüksek vergili ülkelerden düĢük vergili ülkelere 

kayması, vergi avantajlarının sağlanması gibi durumlarda ortaya 

çıkabilmektedir. 

Mali bozulma sonucunda vergi matrahlarının erozyona uğrayarak vergi 

gelirlerini azaltması bütçe gelirleri ve kamu dengesi açısından sakıncalı 

sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Vergi gelirlerindeki muhtemel azalma 

alternatif gelir kaynakları arama, kamu harcamalarında azalma veya 

bileĢiminde değiĢiklik, borçlanmaya baĢvurma gibi çözümleri gündeme 

                                                            
105

 Commission Of The European Communities, Taxation in the European Union, Brüksel 1996, 

(EriĢim) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ documents/taxation_sec(1996)487_en.pdf, 

s.2, 29 Kasım 2009. 
106

 Giray, a.g.m., s. 111. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/%20documents/taxation_sec(1996)487_en.pdf
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getirmekle birlikte kamu dengesinin genel olarak değiĢmesine yönelik bir 

eğilimi ortaya çıkarmaktadır107. Vergiler ve kamu harcamaları optimum 

düzeyde ise vergi rekabeti sonucundan optimum seviyeden sapma 

gerçekleĢebilecektir. Bu da kaynakların etkin dağılımından sapma ve refah 

kaybına neden olma gibi etkilere neden olabilecektir. 

 

 

1.8.2.2 Tehlikeli KomĢuluk Politikasına Neden Olma 

 

Tehlikeli komĢuluk politikası, ülkelerin yabancı sermayeyi ülkelerine 

çekmek üzere yabancı yatırımcıların vergi yüklerini minimize etmek için 

birbirleriyle yarıĢmaları olarak ifade edilebilir108. Tehlikeli komĢuluk politikası 

uluslararası iliĢkilerde mütekabiliyet ilkesinin bir uzantısı olarak ülkeleri 

rekabet içerisine sokacağından, vergi rekabetinin politik boyuta taĢınması gibi 

bir sonuca neden olabilecektir. Bu politikalar sonucunda da vergi gelirlerinde 

azalma söz konusu olabilmektedir.  

 

 

1.8.2.3 Bedavacılık Sorununa ve Mahkum Ġkilemine Neden Olma 

 

Bedavacılık sorunu kamusal malların finansmanına katılmak 

istemeyenlerin kamusal malların özelliği olan bölünemezlik gereği bu malların 

faydalarından mahrum bırakılamamaları durumunda ortaya çıkmaktadır109. 

Mobil üretim faktörlerinin elde ettikleri kazançları maksimize etmek amacıyla 

vergisel avantajların daha fazla olduğu ülkelere gitmeleri bu ülkelerde 

sağlanan vergisel avantajlar nedeniyle kamusal malların finansmanına ya hiç 

katılmamakta ya da çok az dahil olabilmektedirler. Ancak ülkenin sunduğu 

kamusal mal ve hizmetlerden mümkün olabildiğince yararlanabileceklerdir. 

                                                            
107

 Pinto, a.g.e., s. 2. 
108

 Giray, a.g.m., s. 111. 
109

 DurmuĢ, a.g.e., s. 131. 
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Böylece vergi rekabeti uygulamaları neticesinde kamusal finansman sorunu 

ortaya çıkabilmektedir. 

Mahkum ikilemi ise bireysel menfaatlerin esas alınarak sosyal 

sonuçların elde edilemeyeceğini açıklamaya yönelik ortaya atılan bir oyun 

teoremidir110. Vergi rekabeti çerçevesinde de ülkelerin kendi menfaatlerini ön 

planda tutarak sosyal açıdan ulaĢılmak istenen sonuçlara (kaynak 

kullanımında etkinlik vb.) ulaĢılamayacağı ileri sürülmektedir. 

 

 

1.8.2.4 Dibe Doğru Bir YarıĢa (Race To Bottom) Neden Olma 

 

Bir ülkede kamu yararını gözeten politikaların, diğer ülkelerin 

bütçelerine etkisini ifade eden mali dıĢsallıkların varlığı halinde ülkelerin, 

sadece kendi vatandaĢlarının refahını göz önünde bulundurduklarından, 

vergi avantajlarını belirlerken yarattıkları bu dıĢsallıkları dikkate almamaları 

nedeniyle vergi avantajları ve harcama düzeylerinde etkinsizlikler ortaya 

çıkabilmektedir. Ülkeler arasındaki bu yarıĢın, dibe doğru bir yarıĢ yarattığı, 

rekabet eden ülke sayısı arttıkça bu yarıĢın hızlandığı, vergi avantajları ve 

kamu harcama düzeylerinin bütün ülkeler için düĢük bir seviyede eĢitleneceği 

olarak kabul edilen durum dibe doğru yarıĢ Ģeklinde ifade edilmektedir111.  

OECD tarafından zararlı vergi rekabeti ile mücadelenin temel yapı 

taĢlarından kabul edilen dibe doğru yarıĢın, vergi oranlarının aĢağıya doğru 

yakınsamasına neden olarak, vergi hasılatı üzerinde önemli baskılar 

oluĢturduğu ve bu türden bir rekabetin, kamu finansmanını ciddi ölçüde 

zorlaĢtırdığı ileri sürülmektedir. Ancak dibe doğru yarıĢ öngörüsünün 

gerçekleĢmesi konusunda Ģüpheler bulunmaktadır. Uygulamalar vergi 

oranlarının ekonomiye zarar vermeyecek ölçüde ve vergi ödeyicilerini 

kaçırmayacak Ģekilde yüzde 20-30 aralığında benimsendiğini 

                                                            
110

 DurmuĢ, a.g.e., s. 177. 
111

 Zeliha Göker, Vergi Rekabetinin Kamu Harcamalarına Etkisi ve Harcama Rekabeti, Maliye 

Dergisi, Sayı 154, Ocak-Haziran 2008, s.124. 
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göstermektedir112. Bununla birlikte vergi cenneti olarak kabul edilen ülkelerde 

ise vergi oranları sıfıra kadar düĢürülse bile vergi yerine baĢka ödemeler 

tahsil edilmektedir. Diğer taraftan vergi oranlarının düĢürülmesinin belirli bir 

süre sonrasında vergi matrahı etkisi nedeniyle vergi gelirlerindeki azalmanın 

yavaĢlaması ve bu etkinin büyüklüğüne bağlı olarak vergi oranlarındaki 

azalmanın da ortadan kalkabileceği durumlarda söz konusu olabilmektedir113. 

Bütün bunlar birlikte düĢünüldüğünde dibe doğru bir yarıĢın gerçekçi bir kabul 

olmadığı ortaya çıkabilmektedir. 

 

 

1.8.2.5 Vergi Yükünün Görece Hareketsiz Üretim Faktörleri Üzerine 

Kayması ve Bireysel EĢitlik ile Adaleti Bozma 

 

Vergi rekabetinin zararlı etkilerinden birisi de vergi yükünün emek, 

gayrimenkul gibi daha az veya hiç hareketli olmayan faktörler üzerine ve 

tüketime kaymasıdır. Emlak vergileri gibi servet üzerinden alınan vergiler 

toplam vergi gelirleri içinde göreli önemsizliğini korumakla birlikte, emek 

faktörü ve tüketim üzerindeki vergi yükü önemli ölçüde artıĢ eğilimi 

gösterebilmektedir. 

Emeğin üzerindeki vergilemede bir artıĢ kayıt dıĢı istihdamı ve kayıt 

dıĢı ekonomiyi büyütebileceği gibi üretim sürecinde potansiyel iĢsizliğe de 

neden olabilmektedir114. Bununla birlikte iĢgücü üzerindeki vergi yükünün 

artması nedeniyle, iĢsizliğin ya da kayıt dıĢı istihdamın artması, iĢgücü 

üzerinden alınan vergilerin tabanını daraltmakta ve kayıtlı iĢgücü üzerindeki 

vergi yükünün daha da artmasına neden olmaktadır115. Emek üzerindeki 

vergi yüküne iliĢkin yapılan çalıĢmalarda; sermaye üzerindeki ortalama vergi 
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oranı yaklaĢık olarak 1981’de % 50’den, 1994’de % 35’e düĢtüğü, ücretler 

üzerindeki vergi oranı ise % 35’den % 41’e yükseldiği görülmektedir116. 

Diğer taraftan genel olarak daha az müterakkilik gösteren tüketim 

vergileri de OECD üyesi ülkelerde önemli ölçüde artıĢ göstermiĢtir. Konuyla 

ilgili olarak Mendoza ve Tesar yaptıkları çalıĢmalarında, vergi rekabeti 

sonucu sermaye üzerinden alınan verginin en az geliri sağlayacak oranda 

düĢmesi halinde, ülkelerin (AB ülkeleri) mali durumlarını korumaları için 

tüketim vergileri oranını % 8’e kadar artırmalarını önermiĢlerdir117. 

Vergi rekabeti çerçevesinde vergi yükünün hareketli üretim 

faktörlerinden emek gibi kısmi hareketsiz üretim faktörü üzerine kayması 

ayırma kuramı ve vergilemede adalet, gayrimenkul ve tüketim gibi faktörlerin 

üzerine kayması ise vergilemede adalet ve bireysel eĢitlik açısından sakıncalı 

sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Özellikle tüketim vergileri tersine artan oranlı 

vergilemeye sebebiyet vermesi nedeniyle, düĢük gelir gruplarının daha ağır 

vergilenmesine neden olmaktadır118. Böylece vergi rekabetinin vergilemede 

adalete, eĢitliğe aykırı sonuçlara neden olduğu ve gelir dağılımında da 

adaletsizliğe sebebiyet verdiği söylenebilir. 

Vergi rekabetinin gelir dağılımında adaletsizliğe neden olabildiği diğer 

bir durum vergi teĢvikleri kapsamında vergi gelirlerinin azalmasının 

borçlanmaya baĢvurulmak suretiyle karĢılanmaya çalıĢılması durumunda 

ortaya çıkmaktadır. Borçlanma, nitelik itibariyle bugün karĢılanamayan 

giderlerin gelecek nesillere aktarılması anlamına gelmektedir119. Bu yönüyle 

kaynakların yeniden dağılımını sağlamaktadır. Diğer taraftan borçların faiz 

ödemeleri genellikle gelir düzeyi yüksek kiĢilere yapıldığından kamu 

kaynakları gelir düzeyi yüksek kiĢilere aktarılmıĢ olabilmektedir. 
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1.8.2.6 Ekonomik Etkinsizliğe Neden Olma 

 

Vergi rekabeti nitelikli iĢgücü, portföy yatırımları ve doğrudan yabancı 

yatırımların akıĢ yönünü değiĢtirmesi nedeniyle kaynakların yanlıĢ dağılımına 

diğer bir deyiĢle ekonomik etkinsizliğe neden olabilmektedir. Eğer ekonomide 

pareto optimumu var ise, diğer bir deyiĢle toplumda birilerinin durumu 

kötüleĢtirmeden baĢka birilerinin durumu iyileĢtirilemiyorsa, vergi rekabeti 

sonucu bu dengenin değiĢtirilmesi kaynak kullanımında etkinsizliğin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir. 

 

 

1.8.2.7 Mükelleflerin Vergi Ġdaresine KarĢı Saygılarının Azalmasına Yol 

Açma 

 

Vergi rekabeti, mükelleflerin vergi idarelerine karĢı olan saygılarının ve 

vergi idarelerinin itibarının azalmasına neden olabilmektedir120. Vergi rekabeti 

kapsamında sağlanan vergi teĢviklerinin vergi gelirlerini azaltması 

durumunda vergilerini ödeyen dürüst mükellefler cezalandırıldığı gibi, 

mükelleflerin vergi idarelerinin uyguladığı politikaların adilliğine olan güveni 

de sarsılacaktır. Mükellefler artık vergi idarelerinin politikalarına itibar 

etmedikleri gibi vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermeme, kayıt dıĢında 

kalma, vergi kaçakçılığı vb. gibi vergi mükellefiyetinden kurtulmaya yönelik 

uygulamalara baĢvurmaya yönelebileceklerdir. 

 

 

1.8.2.8 Ekonomik Büyüme ve Kalkınmayı YavaĢlatma 

 

Ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli olan faktörlerin bazılarının 

da sermaye birikimi ve nitelikli iĢgücünün olduğunu daha önce belirtmiĢtik. 

Ülkelerin vergi rekabetine baĢvurması ile üretim faktörü fazlalığı bulunan 
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ülkelerin sermaye birikimini ve nitelikli iĢgücünü diğer ülkelere kaptırmaları 

kendilerinin ekonomik büyümesi ve kalkınmasında kullanılacak kaynaklardan 

yararlanılamaması anlamına gelmektedir. Bu anlamda ekonomik büyüme ve 

kalkınmanın hızlanması frenlenmiĢ olabileceğinden, üretim faktörlerini 

kaybeden ülke açısından vergi rekabeti nedeniyle ekonomik olarak zararlı 

sonuçlar ortaya çıkabilecektir. 

 

 

1.9. VERGĠ REKABETĠNĠN EKONOMĠK ETKĠLERĠNĠN VE BOYUTUNUN 

ÖLÇÜLMESĠ SORUNU 

 

Bir ülke tarafından yürürlüğe konan bir vergi avantajının yararlı vergi 

rekabeti mi yoksa zararlı vergi rekabeti mi ortaya çıkaracağını belirlemek 

oldukça zordur. Bu durumun sebebi uygulamaya konulan vergi avantajının 

vergi rekabeti açısından yararlı sonuçlar ortaya çıkarabildiği gibi zararlı 

sonuçlarda ortaya çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan vergi 

uygulamalarının ekonomik değiĢkenlerin bazılarını doğrudan bazılarını da 

dolaylı olarak etkilemesi bu uygulamaları komplike hale getirmektedir. 

Vergi rekabetinin etkisini ölçmek ve etkinin boyutunu belirlemek dört 

nedenden dolayı güçtür. Ġlki, vergi sistemlerinin çok karıĢık ve kapalı olma 

eğiliminde olmasıdır. Ġkincisi, hareketli üretim faktörleri yer seçiminde vergi 

oranlarının yanı sıra kamu harcama kararları ve diğer yer seçim faktörleri gibi 

birçok unsur etkili olabilmektedir. Üçüncüsü, kamu harcamalarından sağlanan 

faydanın ölçülememesi nedeniyle en uygun fayda vergilendirme seviyesinin 

belirlenememesinden dolayı vergi rekabetinin yararlı mı zararlı mı olduğunu 

belirmek zordur. Dördüncüsü, vergi politikaları ile aynı anda birden fazla 

hükümet politikasının varlığı bu politikalar arasında ortaya çıkabilecek 

etkileĢimden dolayı vergi rekabetinin etkilerini saptırabilmektedir121. 

Ġktisadi aktivitenin, ticaret alanlarının geliĢmesi ve geniĢlemesi, 

ekonomik sınırların ortadan kalkması vergi sistemlerini daha da karmaĢık 
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hale getirmiĢtir. Bu durum aynı zamanda Ģeffaflıktan yoksun olan vergi 

sistemlerinin kendi aralarında bir kıyaslama yapılmasını ve karĢılaĢtırılmasını 

zorlaĢtırmaktadır. Özellikle kurumlar vergisinde yatırım indirimi, hızlandırılmıĢ 

amortisman ve vergi indirimleri vergi sisteminin açıklığını etkilemektedir. 

Böylece vergi rekabetinin net etkisini ortaya koymak vergi sistemlerinin çok 

karıĢık ve kapalı olma eğiliminde olmasından dolayı zorlaĢmaktadır. 

Diğer taraftan hareketli üretim faktörlerinin yer seçiminde vergi 

oranlarının yanı sıra kamu harcama kararları ve diğer yer seçim faktörleri gibi 

birçok unsur etkili olabilmektedir. Bu üretim faktörleri yer seçiminde vergi 

oranlarını dikkate aldıkları gibi, ödedikleri vergiler karĢılığında elde ettikleri ya 

da elde edebilecekleri diğer faydaları da göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu 

hususla ilgili olarak 1980’li yılların sonlarına doğru Almanya ve Ġsviçre’de 

vergileme ile ilgili olarak gerçekleĢen somut durum örnek olarak verilebilir. 

Faiz gelirleri üzerinden Almanya stopaj kesintisi yapmak, Ġsviçre ise %30 

vergi uygulamak Ģeklinde bir vergileme politikası benimsemiĢtir. Ancak bu 

uygulamaların yanı sıra Ġsviçre bankacılık iĢlemelerinde gizlilik politikası 

benimsemiĢ olup, Almanya’da herhangi bir düzenleme veya teĢvik 

sağlanmamıĢtır. Sonuçta Almanya’nın faiz gelirleri üzerinden almaya çalıĢtığı 

stopaj uygulaması baĢarısız olmuĢ ve sermayenin ülkeyi terk etmesi 

nedeniyle bu uygulamaya son verilmiĢtir. Ġsviçre ise faiz gelirlerine vergi 

uygulamasına rağmen sağlamıĢ olduğu gizlilik politikası neticesinde 

sermayenin ülkeyi terk etmemesi için ekstradan fayda sağlamıĢ olduğundan 

uygulamıĢ olduğu politikada baĢarı sağlamıĢtır122. Diğer taraftan doğrudan 

yabancı yatırımların yer seçiminde vergi oranları yerine diğer faktörler ve 

kamusal faydaların ön planda olduğu bazı çalıĢmalarda vurgulanmaktadır. 

Aynı Ģekilde nitelikli iĢgücünün yerleĢim kararlarında da ülkelerin refah 

düzeyi, kültürel uyum gibi faktörler vergi teĢviklerinin yanında bazen etkili bir 

faktör olabildiği gibi, bazen de vergi teĢviklerine göre daha ön planda 

tutulabilmektedir. 
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Öte yandan kamu harcamalarından sağlanan faydanın ölçülememesi 

nedeniyle, en uygun fayda vergilendirme seviyesinin belirlenememesinden 

dolayı vergi rekabetinin yararlı mı, zararlı mı olduğunu belirlemek zordur. 

Oates ve Schwab’ın (1988) çalıĢması yatay vergi rekabetinin kullanılan 

vergilerin fayda vergileri olması Ģartı ile kamu sektöründe etkin kaynak 

tahsisini gerçekleĢtireceğini savunmuĢlardır123. Ancak Richard Musgrave, 

vergilemede fayda ilkesinin uygulanması gibi hallerde federal bir idari birimde 

vergi rekabeti baĢarılı sonuçlar verse de uluslararası vergi rekabetinin mali 

etkinliğini sağlamayacağını ileri sürmektedir124. Faydanın subjektif bir unsur 

olması ve olumlu ve olumsuz mali dıĢsallıkların varlığı kamu 

harcamalarından kaynaklanan faydanın ölçülmesini güçleĢtirmektedir. Fayda 

ölçülemediği sürece de fayda vergilemesinden söz edilemeyecektir. Fayda 

vergilemesinin yapılamaması ise vergi rekabetinin faydalı mı yoksa zararlı mı 

olduğunu belirlemeyi de zorlaĢtırmaktadır. Fayda vergilemesinin 

gerçekleĢtirilebilmesi hareketli üretim faktörlerinin etkin vergilendirmesini 

sağlama imkanı tanıdığından, vergi rekabeti açısından önem taĢımaktadır. 

Bununla birlikte vergi politikaları ile aynı anda birden fazla hükümet 

politikasının varlığı bu politikalar arasında ortaya çıkabilecek etkileĢimden 

dolayı vergi rekabetinin etkilerini saptırabileceğinden boyutunun ölçümünü de 

güçleĢtirmektedir. Vergi politikaları ile aynı anda uygulanan ancak vergi 

politikalarını dolaylı olarak etkileyen politika ve uygulamalar da vergi 

rekabetinin hedeflerini yönlendirebilmektedir. Para ve döviz kuru politikaları 

çerçevesinde yüksek faiz ve düĢük döviz kuru birlikte uygulandığında vergi 

rekabetinin hedeflerinden birisi olan portföy yatırımlarının akıĢ yönü 

değiĢtirilebilmektedir. Keza vergi rekabetinin yanı sıra harcama rekabetine de 

baĢvurulması vergi rekabetinin hedef değiĢkenlerini dolaylı veya doğrudan 

etkileyebilmektedir. Yine doğrudan yabancı yatırımları çekmeye yönelik 

olarak uygulanan alternatif politikalar vergi rekabeti uygulamaları ile iç içe 
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geçmiĢtir. Tüm bu unsurlar vergi rekabetinin etkilerini ve boyutunu belirlemeyi 

zorlaĢtırmaktadır. 

Vergi rekabetinin etkilerinin ve boyutunun ölçülmesindeki bu sorunlar 

alternatif olarak bazı çözüm önerilerini gündeme getirmiĢtir. Bu çerçevede 

vergi teĢvikinin zararlı olup olmadığını belirlemek için genel kabul görmüĢ 

temel kriterler benimseme yoluna gidilmiĢtir. Pinto bu kriterleri Ģöyle 

sıralamıĢtır: 1) Bir vergi teĢvikinin sadece ülkeye yerleĢmeyen yükümlüler 

veya bu yükümlülerin iĢlemleri için olması, 2) Çokuluslu Ģirketler lehine 

uluslararası kabul edilen prensipler dıĢındaki prensiplere göre 

vergilendirilebilir gelirin hesaplanmasını sağlayan vergi teĢvik uygulaması, 3) 

Bir vergi teĢvikinin, saydamlıktan yoksun olması halinde zararlı vergi 

rekabetinin söz konusu olması, 4) Vergi rekabeti sonucu, hareketli ve nispi 

olarak daha az hareketli vergi matrahları arasında, vergi yükünün dağılımı 

için her bir ülkenin karar yeteneğinin azaltılması, 5) Diğer ülkelerin vergi 

kanunlarıyla uyumlu olmayan teĢviklerinin varlığına son verilmesi, 6) Finansal 

ve dolaylı olarak reel yatırım akımlarının bozulması halinde ciddi sorunlar 

oluĢması, 7) Ulusal ekonomiden izole edilen ve böylece ulusal vergi matrahı 

üzerinde etkisi olmayan faaliyetler için verilen vergi teĢvikleri olması, 8) 

Herhangi bir reel ekonomik faaliyetin yokluğunda bile vergi avantajlarının 

garanti edilmesidir125. 

 

 

1.10. VERGĠ REKABETĠ MODELLERĠ 

 

Vergi rekabeti konusunda geliĢtirilen modeller, varsayımları ve yöntem 

farklılıkları nedeniyle çeĢitlilik göstermekte ve miktar olarak fazla bir sayıya 

ulaĢmaktadır. Böyle olunca bu baĢlık altında vergi rekabetine temel teĢkil 

edecek modeller kapsamında sınırlı sayıda modele yer verilecektir. 
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1.10.1 Tiebout Modeli 

 

Vergi rekabetinin ortaya çıkıĢına temel teĢkil eden Tiebout modeli 

1956’da Charles Tiebout tarafından ortaya atılmıĢtır. Tiebout modeli, “Yerel 

yönetimler arasındaki rekabet sonucu, bireylerin istedikleri kamusal malların 

etkin bir biçimde üretilmesinin sağlanabileceğini” iddia etmektedir. Tiebout’un 

iddialarını ispatlamak için dayandığı varsayımlar Ģöyledir;  

1)  Hareketli tüketiciler; tüketiciler yaĢamak istedikleri yerleri ücretsiz 

olarak seçebilirler. TaĢınma maliyeti yoktur. 

2)   Tam bilgi 

3) Tüketicilerin tercih yapabileceği çok sayıda yerel topluluk 

bulunmaktadır. 

4)   Yerel topluluklar arasında göçlerin maliyeti yoktur. 

5)   Kamu malları herhangi bir dıĢsallık ortaya çıkarmamaktadır. 

6)   Ölçek ekonomilerini ortaya çıkaran optimal bir topluluk büyüklüğü 

söz konusudur. 

7)   Topluluklar optimal boyuta ulaĢmaya çalıĢmaktadır. 

8)  Topluluklar rasyoneldir ve akılcı olmayan tüketicileri toplumdan 

uzak tutmaya çalıĢırlar126.  

Tiebout farklı zevk ve gelire sahip rasyonel firmaların ve insanların her 

türlü bilgiye sahip olarak en fazla tercih ettikleri vergi-harcama paketini 

alabilmek için, yer değiĢtirme maliyetlerinin olmamasını göz önünde 

bulundurarak bölgeler arasında dolaĢıp tercih yapacaklarını ve en uygun 

olanına göç edeceklerini iddia eder. Ayrıca bu göçün sonucunda ortaya çıkan 

kaynak tahsisinin pareto optimum olacağını ve yeni bir göç ile baĢka bir 

kiĢinin durumu kötüleĢmeden diğer bir kiĢinin durumunun iyileĢmeyeceğini 

kabul etmektedir127. 
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Tiebout modeli, sahip olduğu bazı varsayımların gerçekçi 

olmayıĢından dolayı eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. Bu eleĢtiriler yerleĢim 

bölgesinden diğerine geçiĢte taĢınma maliyetlerinin göz ardı edilmesi, 

sunulan hizmetlerin herhangi bir dıĢsallık oluĢturmaması ve seçmenlerin tam 

bilgiye sahip olduğu varsayımlarının gerçeği yansıtmaması noktasında 

yoğunlaĢmaktadır.  

Bir yerleĢim bölgesinden diğerine göç maliyetlerinin bulunmadığı 

varsayımı son derece zayıf temeli bulunan bir varsayımdır. Nitekim tüketiciler 

açısından bir bölgeden diğerine göç edilmesi firmalar kadar olmasa da 

maliyetli bir olgudur.  Keza firmaların fayda-maliyet kıyaslaması yapmak 

suretiyle yer değiĢtirmesi azımsanmayacak maliyetlere neden olabilecekken, 

firmaların ilk yerleĢim kararları açısından vergilemenin yer seçimini 

yönlendirmede etkili olabildiği söylenebilir.  Kaldı ki ülkemiz gibi geliĢmekte 

olan ülkelerde emlak vergilerinin ve gelir vergilerinin esnekliğinin yüksek 

olduğu düĢünüldüğünde, vergisel düzenlemelerin yer değiĢtirme kararlarında 

ortaya çıkarabileceği etkide minimum boyutlara inebilmektedir. 

Tiebout modeline yöneltilen eleĢtirilerden tam bilgi sahibi 

olunmamasıyla ilgili olanı günümüz koĢulları itibariyle geçerliliğini kaybetmek 

üzeredir. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢme dünyayı küçük bir köy 

haline getirebilecek boyutlara ulaĢmıĢtır. Tüketiciler ve firmaların yer 

değiĢtirme kararlarında eksik bilgi nedeniyle yanlıĢ tercih yapma imkanı 

minimum boyutlara inmiĢtir. Ekonomik birimler artık ülkelerin ve yerel 

yönetimlerin aldıkları kararlardan hemen haberdar olabilmektedir.  

Ancak sunulan hizmetlerin herhangi bir dıĢsallık oluĢturmamasına 

iliĢkin yapılan eleĢtiriler yoğun bir Ģekilde varlığını devam ettirmektedir. 

DıĢsallık bir ekonomik birimin aldığı kararların diğer ekonomik birimler 

üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerdir. DıĢsallıkların varlığı ekonomik 

birimlerin kararlarını etkilemek suretiyle aĢırı ya da eksik tüketim veya üretim 

biçiminde etkinlik ve refah kaybına neden olur ve böylece etkinsiz kaynak 
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dağılımı oluĢabilir128. Bir bölge yönetiminin kendi sakinlerinin refahını artırıcı 

uygulamaları, diğer bölgelerde yerleĢenlerin refahında düĢmeye yol 

açabileceği gibi, diğer bölgelerdekilerin o bölgeye göç etmesi nedeniyle de 

bölgedekilerin yararlandığı kamu hizmetlerinin kalitesinde bir azalma söz 

konusu olabilmektedir. Ortaya çıkabilecek dıĢsallıkların ölçülememesi 

nedeniyle fayda ve maliyetlere de eklenemediğinden vergi ve kamu 

harcamalarına da dahil edilemeyecektir.  Dolayısıyla, modelin öngörmediği 

negatif dıĢsallıklara bağlı olarak vergi rekabetinin zararlı uygulamalara 

dönüĢebileceği muhtemel sonuçlar arasındadır. 

Tiebout modelinin varsayımlarından kaynaklanan eksikliğin, fayda 

vergilemesi yapılmak suretiyle giderilebileceği öne sürülmüĢtür. Oates ve 

Schwab’a göre yatay vergi rekabetinin kullanılan vergilerin fayda vergileri 

olması Ģartı ile kamu sektöründe etkin kaynak tahsisi gerçekleĢtirilebilecektir. 

Fayda vergileri sosyal marjinal maliyeti yansıtabileceğinden, bundan dolayı 

insanların ve firmaların bölgeleri etkin bir Ģekilde seçmelerini 

sağlanabilecektir129. Diğer taraftan Richard Musgrave, vergilemede fayda 

ilkesinin uygulanması gibi hallerde federal bir idari birimde vergi rekabeti 

baĢarılı sonuçlar verse de uluslararası vergi rekabetinin mali etkinliğini 

sağlamayacağını ileri sürmektedir130. Tüm bu eleĢtiriler çerçevesinde vergi 

rekabetini salt Tiebout’un yerel yönetimler için geliĢtirdiği hipotezle açıklamak 

doğru olmamaktadır. 

 

 

1.10.2 Diğer Modeller 

 

Lilico tarafından geliĢtirilmiĢ olan basit vergi rekabeti modeli, çeĢitli 

varsayımlar doğrultusunda kapalı bir sistemden dıĢa açık, uluslararası 

sisteme geçiĢin meydana getirdiği dönüĢümler üzerinden vergi rekabetinin 

                                                            
128

 DurmuĢ, a.g.e., s.195. 
129

 Goodspeed, a.g.e., s.2. 
130

 Aktan, Vural, Vergi Rekabeti, a.g.m., s.14. 
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oluĢumunu ve bu rekabetin meydana getirdiği etkileri incelemektedir. Model 

sonuçta iki ülkenin kapalı bir sistemden açık bir sisteme geçmesi ile ülkelerin 

vergi rekabetine giriĢeceklerini ve rekabetin vergi oranlarının sıfıra düĢene 

kadar devam edeceğini ifade eder. 

Zodrow ve Mieszkowski tarafından 1986 yılında ortaya atılan Zodrow 

ve Mieszkowski modelinde, vergi politikalarının sermayenin dağılımını nasıl 

etkilediği, üzerinde durmaktadır. Model sonuçta devletlerin birbirlerinin vergi 

politikasını göz önüne almaksızın vergi oranlarını belirleyemeyeceklerini 

ortaya koymaktadır131. 

 

 

 

                                                            
131

 Saraç, a.g.e., s.149. 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE ZARARLI VERGĠ REKABETĠ 

UYGULAMALARI 

 

ġimdiye kadar ki açıklamalarımızda vergi rekabeti tüm yönleriyle 

incelenmeye çalıĢılmıĢ olup, konumuz çerçevesinde özellikle vergi 

rekabetinin teorik temelleri üzerinde durulmuĢtur. Vergi rekabetinin süreçten 

olumlu veya olumsuz olarak etkilenen ülkelerin bakıĢ açısına göre göreceli bir 

kavram olduğunu ve eğer ülkeler vergi rekabeti uygulamaları neticesinde 

olumsuz etkilerle karĢı karĢıya kalmıĢ iseler vergi rekabetini zararlı, olumlu 

etkilerle karĢı karĢıya kalmıĢ iseler yararlı olarak tanımlayabildiklerine 

rastlanılmıĢtır. Diğer taraftan vergi rekabetinin iki yönlü etkisi olmasına 

rağmen, uluslararası düzeyde zararlı olarak kabul edilip, mücadele edilmesi 

tüm dikkatleri vergi rekabetinin zararlı etkilerine yoğunlaĢtırmıĢtır. Vergi 

rekabetiyle ilgili olarak da en fazla mücadele eden ve vergi rekabetini zararlı 

olarak kabul edip ortadan kaldırılması için çalıĢmalar yapan OECD olmuĢtur. 

OECD vergi rekabetiyle mücadele kapsamında raporlar düzenleme, 

toplantılar gerçekleĢtirme gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢ olup, bu 

çalıĢmalarda vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerini zararlı vergi rekabeti 

uygulamaları olarak kabul etmiĢtir132.  

Bu çerçevede çalıĢmamızın bu bölümünde öncelikle vergi rekabetinin 

gerçekten var olup olmadığını ortaya koyma bağlamında vergi rekabetinin 

hedef değiĢkenleri ve bu kapsamda kullanılan araçlardaki değiĢimler 

incelenecek olup, ardından OECD tarafından zararlı vergi rekabeti olarak 

kabul edilen vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimleri gözden geçirilecektir.  

 

 

 

                                                            
132

 OECD, (a), a.g.r., s.19. 
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2.1. VERGĠ REKABETĠNĠN GÖSTERGELERĠ 

 

Zararlı vergi rekabetinin göstergeleri ortaya konulurken, vergi 

rekabetinin temelinde yatan hedefler göz önünde bulundurulabileceği gibi, 

vergi rekabeti gerçekleĢtirilirken kullanılan araçlardaki değiĢimde önem 

kazanabilmektedir. Vergi rekabetinin hedef değiĢkenleri olan doğrudan 

yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve nitelikli iĢgücü akımlarında bir 

ülkenin dezavantajına yönelik değiĢimler olması zararlı vergi rekabetine 

maruz kalındığına iĢaret edebilmektedir. Bununla birlikte vergi rekabetine 

baĢvurmaya yönelik olarak kullanılan araçlar olan vergi oranlarındaki azalma 

trendi ve vergi avantajlarındaki artıĢların söz konusu olması da zararlı vergi 

rekabetinin benimsendiğine gösterge niteliği taĢıyabilmektedir. Benzer 

Ģekilde vergi rekabetine baĢvurulması ile vergi gelirlerinde azalıĢların 

olabilmesi, mobil olmayan üretim faktörlerindeki vergilemenin artması, mali 

dengenin bozulması, iĢsizliğin artması, kamu harcamalarının seviyesi ile 

bileĢiminde değiĢim gibi faktörlerdeki değiĢimlerde zararlı vergi rekabetinin 

önemli sayılabilecek göstergeleri arasında yer almaktadır. 

 

 

2.1.1 Hedef DeğiĢkenlerde Meydana Gelen DeğiĢim 

 

Vergi rekabetinin en temel göstergesi vergi rekabetinin hedef 

değiĢkenlerinin gösterdiği değiĢimdir. Nitekim vergi rekabetinin amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için odak noktası olan hedef değiĢkenler vergi rekabetinin 

varlığını kanıtlayan ilk sıradaki etmenlerdir. Çünkü küresel boyutta doğrudan 

yabancı sermaye akımları, portföy akımları ve nitelikli iĢgücü akımlarının 

vergisel düzenlemelere olan duyarlılıkları diğer ekonomik ve iktisadi 

değiĢkenlere göre daha yüksektir. Bununla birlikte vergi rekabetinin göreceli 

bir kavram olması hedef değiĢkenlerdeki değiĢimin olumlu ve olumsuz 

yönünün de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Böylece vergi 

rekabetinin zararlı boyutu ortaya konulduğu gibi yararlı boyutu da ortaya 
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konularak daha doğru bir değerlendirme yapma imkanı elde edilmiĢ 

olunabilecektir. 

 

 

2.1.1.1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

 

Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), ülke ekonomisi için 

sağlayabileceği katkılar göz önünde bulundurulduğunda vergi rekabetinin en 

önemli hedef değiĢkeni haline gelmiĢtir. Ancak doğrudan yabancı yatırımları 

yönlendiren etmenlerin duyarlılıkları incelendiğinde; bazı çalıĢmalarda vergi 

avantajlarının diğer faktörlere göre daha az duyarlı olduğu görülebilmektedir. 

Bu faktörlere örnek olarak; ekonomik ve politik istikrar, iĢgücü maliyetleri gibi 

faktörler verilebilir. Elbette ki vergi avantajlarının etkisi de yabana 

atılamayacak düzeydedir. Ama DYY’lerin yön değiĢtirmesini tek bir faktöre 

indirgemek yanıltıcı sonuçlar verebilir. 

OECD bünyesinde, geliĢmiĢ ve geliĢmekte ülkeleri bulunduran bir 

kuruluĢ olmasından dolayı bu ülkelerdeki DYY’lerin değiĢimi de farklılık 

gösterebilmektedir. Bazı ülkeler DYY’leri daha az bünyelerine çekebilmekte 

iken bazıları çok daha fazla çekebilmektedir. AĢağıdaki tabloda OECD’ye üye 

ülkelere yönelik doğrudan yabancı yatırım giriĢleri görülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynak: OECD Stat Extracts, Globalisation, Foreign Direct Investment Statistics, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 

20 Aralık 2009. 

Yıllar 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Almanya   74.066,8 104.367,2 290.457,1 462.529,1 416.826,5 529.322,6 666.184,5 719.261,5 647.936,2 800.236,9 1.001.709,1 915.447,5 

ABD 505.346,0 680.066,0 1.101.709,0 1.421.017,0 1.518.473,0 1.499.952,0 1.576.983,0 1.727.062,0 1.874.263,0 2.154.062,0 2.450.132,0 2.646.847,0 

Avustralya   73.615,1 104.074,3 120.625,7 111.138,5 111.826,7 141.086,3 199.340,3 263.390,0 213.530,2 260.803,0 341.837,3 272.253,6 

Avusturya   11.097,2   21.363,1 24.373,2 31.164,6 34.999,0 44.893,7 57.636,4 70.713,7 82.551,4 111.072,2 163.403,5 164.231,0 

Belçika .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Çek Cumh. ..     7.349,8 17.549,5 21.647,0 27.092,8 38.672,3 45.286,3 57.246,1 60.662,3 79.837,8 112.395,5 114.368,1 

Danimarka ..   23.800,9 47.658,0 73.585,5 75.430,2 82.799,7 100.219,5 116.489,0 116.443,4 134.463,2 157.801,4 .. 

Finlandiya     5.132,4     8.464,5 18.320,4 24.272,3 24.069,8 33.985,7 50.256,6 57.379,2 54.801,8 70.568,7 92.147,8 87.865,0 

Fransa   84.930,9 191.433,0 244.672,5 259.773,0 295.308,0 385.186,7 527.624,6 641.807,0 628.016,9 762.150,5 950.297,4 991.472,5 

 Hollanda 68.728,8 116.051,2 192.591,9 243.730,3 282.879,2 349.954,9 426.611,1 477.217,5 451.234,1 513.300,8 724.076,3 644.638,8 

Ġngiltere 203.905,3 199.771,8 385.146,1 438.630,7 506.685,6 523.319,2 606.157,3 701.913,4 840.652,0 1.139.154,4 1.263.780,8 982.826,5 

Ġrlanda .. .. 72.817,0 127.087,6 134.051,3 182.890,1 222.837,4 207.646,8 163.530,0 156.491,2 193.450,6 .. 

Ġspanya .. 110.290,5 125.363,6 156.346,8 177.252,0 257.095,4 339.652,0 407.472,3 384.538,5 460.583,2 605.140,0 634.828,4 

Ġsveç 12.636,0 31.089,3 73.299,5 93.998,0 91.939,3 119.362,8 157.118,3 196.304,8 171.818,5 227.330,3 289.957,1 253.440,0 

Ġsviçre 34.244,6 57.063,7 76.000.2 86.809,9 88.766,3 124.808,0 162.238,3 197.678,9 170.156,3 264.952,5 337.536,5 374.053,6 

 Ġtalya 60.008,5 65.347,2 108.640,7 121.168,7 113.433,5 130.813,8 180.890,6 220.720,3 224.079,3 294.877,6 364.838,8 343.235,9 

 Ġzlanda        147,1 148,7 478,4 491,4 676,5 797,4 1.189,7 1.998,0 4.696,3 7.674,5 11.993,7 .. 

Japonya 9.850,0 33.507,7 46.115,3 50.321,9 50.319,0 78.140,3 89.729,2 96.984,2 100.898,5 107.633,5 132.850,9 203.372,1 

Kanada 112.850,3 123.182,3 175.000,9 212.722,7 213.755,4 225.902,1 289.157,5 315.247,1 341.629,9 376.403,8 497.203,7 412.268,5 

Kore .. .. .. .. 53.207,5 62.658,3 66.069,7 87.766,4 104.879,0 119.143,0 121.956,0 85.286,8 

 Lüksemburg .. 18.503,4 20.362,0 23.491,7 26.346,5 34.970,2 41.729,6 49.732,9 43.650,3 60.670,8 80.144,6 .. 

Macaristan        568,8 11.303,5 23.259,7 22.856,2 27.377,5 36.213,4 48.344,9 62.623,6 61.970,1 82.115,4 100.327,8 88.392,1 

Meksika 22.424,4 41.129,6 78.060,0 97.170,2 140.359,0 163.407,0 180.001,0 202.885,0 223.830,0 243.121,0 267.807,0 .. 

Norveç 12.403,8 19.835,9 29.433,0 30.261,4 32.678,4 42.792,8 48.966,9 79.413,0 76.322,0 95.661,6 121.593,1 .. 

Polonya 109,5 7.843,5 26.079,1 34.232,9 41.253,7 47.900,5 57.840,5 86.633,3 90.741,3 125.600,9 175.863,4 161.390,2 

Portekiz .. 18.973,4 26.910,8 32.043,4 36.022,7 44.635,1 60.584,8 66.970,4 63.339,8 88.460,9 115.314,7 99.826,8 

Slovak Cumh. .. 1.297,1 3.227,7 4.761,4 5.729,8 8.924,7 15.737,5 21.880,8 23.656,0 33.612,2 40.702,1 45.931,4 

Türkiye .. .. .. 19.209,0 19.677,0 18.795,0 33.537,0 38.523,0 71.299,0 95.078,0 157.649,0 .. 

Yeni Zelanda 0.0 25.727,6 32.860,8 28.069,8 20.925,4 30.194,8 44.634,3 52.640,0 52.229,9 63.054,5 70.941,2 53.424,7 

Yunanistan .. .. 15.890,0 14.113,0 13.941,0 15.560,0 22.453,6 28.481,5 29.189,3 41.316,9 53.221,0 34.794,7 

OECD – Topl. 1.292.065,5 2.021.985,4 3.376.902,0 4.242.643,8 4.581.302,6 5.255.034,5 6.319.012,5 7.254.082,0 7.372.545,3 8.969,431.4 10.996.072,1 9.610.195,3 

Tablo 2: OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri 
6

6 
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Doğrudan yabancı yatırımlara iliĢkin yukarıdaki tabloya göre; OECD 

üyesi ülkeler arasında 2007 yılı sonu itibariyle bugüne kadar ki toplam 

doğrudan yabancı yatırımı giriĢleri açısından ilk beĢi ABD (2.450.132 milyon 

$), Ġngiltere (1.263.780,8 milyon $), Almanya (1.001.709,1 milyon $), Fransa 

(950.297,4 milyon $) ve Hollanda (724.076,3 milyon $) almıĢtır. Doğrudan 

yabancı yatırımları ülkesine çekme konusunda 2007 yılı sonu itibariyle en 

baĢarısız beĢ OECD ülkesi ise; Ġzlanda (11.993,7 milyon $), Slovak 

Cumhuriyeti (40.702,1 milyon $), Yunanistan (53.221 milyon $), Yeni Zelanda 

(70.941,2 milyon $) ve Lüksemburg (80.144,6 milyon $) olmuĢtur. 2008 

yılında ise doğrudan yabancı yatırımları çekme konusunda ilk beĢi paylaĢan 

ülkelerden ABD ve Fransa hariç diğer üç ülke ciddi azalıĢlara Ģahit olmuĢtur. 

Yine en az doğrudan yabancı yatırımı çeken ülkeler arasında Yunanistan ve 

Yeni Zelanda 2008 yılı itibariyle ciddi azalıĢlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. 2008 

yılında gerçekleĢen azalıĢlarda küresel anlamda yaĢanan mali krizinde etkili 

olabileceği düĢünülebilmektedir. Türkiye ise 2007 yılı sonu itibariyle toplam 

157.649 milyon $’lık doğrudan yabancı yatırımı toplamı ile OECD 

sıralamasında orta sıralarda kendisine yer bulmuĢtur. 

Diğer taraftan OECD’ye üye ülkelerin doğrudan yabancı yatırımları 

kendi hakimiyet alanlarına çekme çabaları da OECD’nin zararlı vergi 

rekabetine bakıĢ açısını etkileyebilmektedir. Eğer OECD’ye üye ülkelerin 

doğrudan yabancı yatırımlarını ülkelerine çekme performansları azalırsa, 

zararlı vergi rekabeti uygulamalarına baĢvurma ihtimalleri olabileceğinden, bu 

durumun zararlı vergi rekabeti uygulamalarının varlığına da bir delil olarak 

gösterilmesi söz konusu olabilecektir. Bu nedenle OECD’ye üye ülkelerin 

toplam doğrudan yabancı yatırımlarına iliĢkin trendine göz atmak 

gerekmektedir. AĢağıdaki grafik 1’de Dünya üzerindeki tüm ülkeler ve 

OECD’ye üye ülkelerin 1990 yılından 2008 yılına kadar ki dönemde doğrudan 

yabancı yatırımlarının göstermiĢ olduğu eğilimlere yer verilmiĢtir. 

Grafikten 1990 yılından 2008 yılına kadar ki dönemde Dünya 

üzerindeki doğrudan yabancı yatırımları ile OECD ülkelerine giriĢ yapan 

doğrudan yabancı yatırımlar toplamının sürekli artıĢ eğilimi gösterdiği 

görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırım giriĢlerinin OECD’ye üye ülkeler 
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toplamı 1990 yılından 1995 yılına gelindiğinde % 36,1’lik, 1995 yılından 1999 

yılına gelindiğinde %40,12’lik, 1999 yılından 2000 yılına gelindiğinde 

%20,40’lık, 2000 yılından 2001 yılına gelindiğinde %7,39’luk, 2001 yılından 

2002 yılına gelindiğinde %12,82’lik, 2002 yılından 2003 yılına gelindiğinde 

%16,83’lük, 2003 yılından 2004 yılına gelindiğinde %12,89’luk, 2004 yılından 

2005 yılına gelindiğinde %1,60’lık, 2005 yılından 2006 yılına gelindiğinde 

%17,80’lik, 2006 yılından 2007 yılına gelindiğinde %18,43’lük bir artıĢ 

gerçekleĢtirmiĢtir. 2007 yılından 2008 yılına gelindiğinde ise %14,42’lik bir 

azalıĢ ortaya çıkmıĢtır.  
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    Grafik 1: 1990-2008 Yılları Arasında Dünya Üzerindeki ve OECD’ye 

Üye Ülkelere Yönelik Toplam Doğrudan Yabancı Yatırım GiriĢleri 

Kaynak: OECD Stat Extracts ve World Investment Report 2009, World 

Investment Directory, (EriĢim) http://www.unctad.org/Templates/Page.asp? 

intItemID=3198&lang=1,  3 Ocak 2010. 

Diğer taraftan OECD bünyesine giriĢ yapan doğrudan yabancı 

yatırımlarının Dünya üzerindeki toplam doğrudan yabancı yatırım giriĢleri 

içindeki payı da önem taĢımaktadır. OECD bünyesine giriĢ yapan doğrudan 

yabancı yatırım giriĢlerinin dünya üzerindeki toplam giriĢlere oranı sırasıyla; 

1990 yılında % 61,37, 1995 yılında % 69,35, 2000 yılında % 73,70, 2007 

yılında % 70,21 ve 2008 yılında % 64,45 olmuĢtur. Bu oranın sürekli artıĢ 

eğiliminde olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte OECD’ye giriĢ yapan 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp
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doğrudan yabancı sermayenin ciddi boyutlarda olması OECD’nin vergi 

rekabetini zararlı olarak lanse edip sahip olduğu önemli kaynağı 

kaybetmemek uğruna çaba harcaması kendisi açısından makul bir gerekçe 

olarak kabul edilebilir niteliktedir. 

Doğrudan yabancı yatırım giriĢleri bir ülke açısından önemli olduğu 

kadar çıkıĢların büyüklüğü de sahip olunan mobil üretim faktörlerini ülkede 

tutma bağlamında vergi rekabetiyle mücadelenin baĢarısını 

gösterebilmektedir. AĢağıdaki tabloda OECD’ye üye ülkelerden doğrudan 

yabancı yatırımı çıkıĢları görülmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3: OECD Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ÇıkıĢları 

Yıllar 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ABD 616.655,0 885.506,0 1.414.355,0 1.531.607,0 1.693.131,0 1.867.043,0 2.054.464,0 2.498.494,0 2.651.721,0 2.948.172,0 3.451.482,0 3.698.784,0 

Almanya 130.760,3 233.107,4 412.881,3 486.749,8 551.083,1 602.780,0 720.521,3 814.671,2 830.650,5 1.012.235,7 1.248.882,7 1.228.446,8 

Avustralya 30.494,9 53.009,0 89.583,6 85.385,3 109.688,2 114.847,6 161.949,0 203.776,3 175.540,6 225.393,1 289.669,2 194.777,5 

Avusturya 4.746,9 11.832,0 19.127,3 24.820,0 28.510,6 42.483,2 55.961,0 69.806,1 71.806,9 105.696,5 156.043,0 160.055,7 

Belçika .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Çek Cumh. .. 345,5 697,9 737,9 1.135,6 1.473,1 2.283,5 3.758,9 3.610,4 5.017,2 8.556,5 9.912,9 

Danimarka .. 24.702,5 51.349,0 73.111,6 78.248,1 86.682,7 102.637,3 126.310,7 129.283,2 148.326,3 179.787,2 .. 

Finlandiya 11.227,3 14.993,2 33.850,3 52.108,7 52.224,4 63.930,7 76.049,7 85.022,5 81.860,5 96.207,5 115.813,3 114.533,1 

Fransa 110.120,6 204.430,3 334.102,9 445.087,0 508.842,0 586.306,6 724.445,4 845.450,6 868.469,3 1.044.456,1 1.291.545,7 1.397.087,0 

Hollanda 106.896,1 172.675,1 263.761,3 305.459,2 332.151,2 396.514,3 523.206,6 587.252,1 615.726,8 757.870,3 876.920,4 843.791,2 

Ġngiltere 229.306,7 304.864,9 686.420,4 897.844,8 869.700,5 994.135,7 1.187.045,0 1.247.190,3 1.198.636,6 1.454.903,0 1.841.206,2 1.510.516,0 

Ġrlanda .. .. 25.232,1 27.925,0 40.818,7 58.880,0 73.322,2 106.692,0 104.152,2 120.728,1 145.861,9 .. 

Ġspanya .. 36.547,3 118.042,9 167.717,9 191.648,9 233.937,3 292.464,3 282.294,4 305.426,6 413.605,2 590.587,3 601.887,6 

Ġsveç 50.719,5 73.142,5 106.247,8 123.259,8 123.271,9 146.501,3 183.668,4 214.736,2 208.776,9 265.545,8 327.297,4 319.232,0 

Ġsviçre 66.086,5 142.481,4 194.598,3 232.175,8 252.238,3 292.210,1 341.384,4 400.589,6 431.980,1 559.969,7 657.910,7 724.686,7 

Ġtalya 60.195,3 106.318,6 181.855,5 180.273,6 182.373,3 194.488,3 238.887,6 280.481,1 293.475,2 378.931,2 520.086,9 517.084,2 

Ġzlanda 75,2 177,2 451,8 662,9 840,2 1.255,0 1.733,4 4.024,6 10.084,8 13.753,4 27.284,7 .. 

Japonya 201.440,0 238.452,0 248.776,0 278.441,5 300.115,7 304.237,5 335.499,5 370.543,6 386.581,3 449.567,4 542.614,0 680.331,3 

Kanada 84.812,7 118.106,1 201.446,8 237.646,9 250.691,0 275.711,3 318.973,5 372.652,1 388.316,9 450.287,1 521.652,7 520.399,3 

Kore .. .. .. .. 19.966,9 20.734,5 24.986,4 32.165,6 38.683,1 49.187,0 74.776,5 95.540,4 

Lüksemburg .. 4.703,3 8.467,8 7.927,0 8.810,2 18.139,5 21.354,8 27.883,0 32.691,3 42.358,4 72.911,5 .. 

Macaristan .. 278,1 924,2 1.279,1 1.554,5 2.165,8 3.509,4 6.022,1 7.810,4 12.561,3 17.594,5 19.542,6 

Meksika .. .. .. .. 12.077,5 12.868,7 16.587,0 21.672,6 29.641,0 36.446,5 44.702,8 .. 

Norveç 10.889,2 22.520,7 29.817,6 34.021,6 37.476,8 47.088,7 57.083,0 80.949,8 92.923,0 120.425,0 143.024,6 .. 

Polonya .. 539,3 1.024,4 1.018,5 1.157,2 1.456,5 2.147,7 3.354,4 6.278,6 14.318,8 19.371,5 21.811,6 

Portekiz .. .. 11.492,9 19.792,5 22.264,9 21.324,5 34.443,3 43.940,0 41.965,5 53.983,7 67.708,0 63.646,5 

Slovak Cum .. 138,5 346,0 379,1 506,6 544,0 826,9 841,9 597,0 1.324,9 1.608,8 1.901,1 

Türkiye .. .. .. 3.668,0 4.581,0 5.847,0 6.138,0 7.060,0 8.315,0 8.866,0 12.210,0 13.865,0 

Yeni Zelanda .. 7.675,6 7.006,2 6.065,1 7.174,9 9.425,4 11.965,6 13.957,1 11.584,5 12.824,8 15.065,8 13.092,7 

Yunanistan .. .. 3.217,9 5.851,7 7.020,4 9.000,6 12.337,0 13.791,3 13.601,9 19.560,1 31.650,2 27.835,8 

OECD – Top. 1.714.426,2 2.656.546 4.445.077,1 5.231.017,1 5.689.303,3 6.412.012,6 7.585.875,1    8.765.384    9.040.191 10.822.522,1  13.293.826 12.778.761 

Kaynak: OECD Stat Extracts, Globalisation, Foreign Direct Investment Statistics, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 

7 Ocak 2010. 7
0 
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Doğrudan yabancı yatırımları çıkıĢlarına iliĢkin yukarıdaki tabloya 

göre; OECD üyesi ülkeler arasında 2008 yılı sonu itibariyle toplam doğrudan 

yabancı yatırımı çıkıĢlarında ilk beĢi ABD (3.698.784 milyon $), Ġngiltere 

(1.510.516 milyon $), Fransa (1.397.087 milyon $), Almanya (1.228.446,8 

milyon $), Hollanda (843.791,2 milyon $) almıĢtır. 2008 yılı sonu itibariyle 

toplam doğrudan yabancı yatırım çıkıĢları açısından en baĢarılı beĢ OECD 

ülkesi ise: Slovak Cumhuriyeti (1.901,1 milyon $), Çek Cumhuriyeti (9.912,9 

milyon $), Yeni Zelanda (13.092,7 milyon $), Türkiye (13.865,0 milyon $) ve 

Macaristan (19.542,6 milyon $) olmuĢtur. Türkiye’nin doğrudan yabancı 

yatırım çıkıĢları açısından OECD bünyesi içerisinde en baĢarılı ülkeler 

arasında yer alması ülkemiz açısından son derece önemlidir. Kaldı ki 

doğrudan yabancı yatırım çıkıĢlarının azlığı sermaye birikimi yetersizliğine de 

bağlı olabilmektedir. Ayrıca Türkiye’den doğrudan yabancı yatırımları 

çıkıĢlarının azlığı Türkiye’nin vergi rekabetiyle mücadelede baĢarı sağladığı 

anlamına da gelebilmektedir. 

Grafik 2’de ise 1990 yılından 2008 yılına kadar ki dönemde Dünya 

üzerindeki doğrudan yabancı yatırımları çıkıĢları ile OECD ülkelerinden çıkıĢ 

yapan doğrudan yabancı yatırımlar toplamının sürekli artıĢ eğilimi gösterdiği 

görülmektedir. Doğrudan yabancı yatırım çıkıĢlarının OECD’ye üye ülkeler 

toplamı 1990 yılından 1995 yılına gelindiğinde % 35,46’lık, 1995 yılından 

1999 yılına gelindiğinde %40,24’lük, 1999 yılından 2000 yılına gelindiğinde 

%15,02’lik, 2000 yılından 2001 yılına gelindiğinde %8,05’lik, 2001 yılından 

2002 yılına gelindiğinde %11,27’lik, 2002 yılından 2003 yılına gelindiğinde 

%15,47’lik, 2003 yılından 2004 yılına gelindiğinde %13,45’lik, 2004 yılından 

2005 yılına gelindiğinde %3,03’lük, 2005 yılından 2006 yılına gelindiğinde 

%16,46’lık, 2006 yılından 2007 yılına gelindiğinde %18,58’lik bir artıĢ 

sergilemiĢtir.  2007 yılından 2008 yılına gelindiğinde ise %4,03’lük bir azalıĢ 

ortaya çıkmıĢtır. 

Diğer taraftan OECD’ye üye ülkelerden çıkıĢ yapan doğrudan yabancı 

yatırımların Dünya üzerindeki toplam doğrudan yabancı yatırım çıkıĢları 

içindeki payı da OECD’nin vergi rekabetine maruz kalıp kalmadığını 

belirlemek açısından önem taĢımaktadır. 
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Grafik 2: 1990-2008 Yılları Arasında Dünya Üzerindeki ve OECD’ye 

Üye Ülkelerden Toplam Doğrudan Yabancı Yatırım ÇıkıĢları 

Kaynak: OECD Stat Extracts ve World Investment Report 2009, World 

Investment Directory, (EriĢim) http://www.unctad.org/Templates/Page.asp? 

intItemID=3198&lang=1,  16 Ocak 2010. 

OECD’ye üye ülkelerden çıkıĢ yapan doğrudan yabancı yatırımlarının 

dünya üzerindeki toplam çıkıĢlara oranı sırasıyla; 1990 yılında % 90,01, 1995 

yılında % 90,30, 2000 yılında % 86,17, 2007 yılında % 81,92, 2008 yılında % 

78,85 olmuĢtur. Bu oranın sürekli azalıĢ eğiliminde olduğu göze 

çarpmaktadır. Bununla birlikte OECD ülkelerinden çıkıĢ yapan doğrudan 

yabancı yatırımlarının ciddi boyutlarda olması OECD’nin vergi rekabetine 

karĢı zararlı nitelemesini kullanması ve bu konu üzerine çalıĢmalar yapması 

için geçerli bir sebep olarak gözükmektedir. 

Diğer taraftan DYY’leri ülkelerin hakimiyet alanına çekmeye yönelik 

vergi düzenlemelerinin her biri de DYY akımlarını etkileyebilmektedir. Bu 

çerçevede DYY’leri yönlendirmeye yönelik yapılan vergi düzenlemelerin 

sayısına aĢağıdaki tabloda yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp
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Tablo 4: Ulusal Yatırım Rejimlerinde Yasal Düzenleme Yapan 

Ülke Sayısının GeliĢimi (1992-2006) 

Yıllar DeğiĢiklikleri 

TanımlanmıĢ Ülke 

Sayısı 

DYY’lere Yönelik 

Yasal Düzenleme 

Sayısı 

DYY’lerin Lehine Olan 

Yasal Düzenleme 

Sayısı 

DYY’lerin Aleyhine 

Olan Yasal 

Düzenleme Sayısı 

1992 43 77 77 0 

1993 56 100 99 1 

1994 49 110 108 2 

1995 63 112 106 6 

1996 66 114 98 16 

1997 76 150 134 16 

1998 60 145 136 9 

1999 65 139 130 9 

2000 70 150 147 3 

2001 71 207 193 14 

2002 72 246 234 12 

2003 82 242 218 24 

2004 103 270 234 36 

2005 93 205 164 41 

2006 93 184 147 37 

Kaynak: UNCTAD, World Investment Report 2007, Transnational 

Corporations, Extractive Industries and Devolepment, s.14 (EriĢim)  

http://www.unctad.org/en/docs/wir2007_en.pdf, 23 Ocak 2010. 

 

DYY’lerin yönlendirilmesine yönelik yapılan vergisel düzenlemelerin 

yer aldığı yukarıdaki tabloya göre; DYY’lerin ülkelerin hakimiyet alanlarına 

çekilmesi amacıyla yapılan yasal düzenlemeler sürekli artıĢ göstermektedir. 

Yasal düzenleme sayısı toplamında en fazla düzenleme yapılan yıl ise 2004 

yılı olmuĢtur. Bununla birlikte DYY’lerin lehine olan yasal düzenleme sayısı 

da benzer Ģekilde sürekli artıĢ eğilimindedir. DYY’lere yönelik yapılan yasal 

düzenlemelerin varlığı vergi rekabetine yönelik bir iĢaret niteliğindedir. Ancak 

DYY’lerin aleyhine olarak yapılan düzenlemelerin de artıĢ eğilimi sergilemesi 

DYY’lerin ülke sınırlarını terk etmesini engellemeye yönelik düzenlemeler 

çerçevesinde değerlendirilmesine ortam hazırlayabilmektedir. Bu ise vergi 

rekabetinin zararlı olarak algılanabildiği anlamına gelebilmektedir. 
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Doğrudan yabancı yatırımlara iliĢkin tüm istatistiki verilerden DYY’lere 

yönelik ciddi bir rekabetin varlığı yanında, DYY’lerin bulundukları ülkeleri terk 

etmesini önlemeye yönelik bir rekabetin olduğu da göze çarpmaktadır. Zararlı 

vergi rekabeti yakıĢtırması yapılmasını haklı gösterebilecek boyutta DYY 

çıkıĢlarının varlığı vergi rekabetine karĢı yürütülen önleme çabalarının bu 

sonuca maruz kalan ülkeler açısından meĢrulaĢmasını sağlayabilmektedir. 

 

 

2.1.1.2. Portföy Yatırımları 

 

Portföy yatırımları tasarruf sahiplerinin uluslararası sermaye 

piyasasında politik risk, faiz riski, döviz kuru riski, yetersiz enformasyon riski 

gibi çeĢitli riskler üstlenmek üzere sermaye kazancı ile faiz geliri gibi 

kazançlar elde etme amacıyla yabancı ülkede yerleĢik bir firmanın yüzde 

10’unu aĢmayan hisse senedinin veya borç senedinin satın alınmasına 

yönelik finansal yatırımlar olmasından dolayı çok fazla mobilitesi bulunan ve 

en küçük risklere karĢı tepkime verebilen bir değiĢkendir133. Portföy 

yatırımlarının bu özellikleri bu değiĢkenin istikrarlı bir hedef olarak 

görülmesini engellemektedir. Bu nedenle portföy yatırımları kısmen de olsa 

az geliĢmiĢ ülkelerin genellikle baĢvurabildiği ve borçlanma kısıtını aĢmaya 

yönelik kabul gören bir hale dönüĢebilmektedir. 

AĢağıdaki tabloda dünya üzerindeki tüm portföy yatımlarının ilk on ülke 

sıralaması kapsamında toplam varlıklar ve yükümlülüklerinin 2001 ile 2008 

yılları arasındaki trendi yer almaktadır.  

 

 

 

                                                            
133

 Ufuk BaĢoğlu, Finansal SerbestleĢme ve Uluslararası Portföy Yatırımları, Balıkesir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, Yıl:2000, s.89-90.  



                     Tablo 5: 2001-2008 Yılları Arasındaki Yabancı Portföy Yatırımları 

Yabancı Portföy Yatırımlarında Ġlk On Ülke Sıralaması: Aktif (Varlıklar) ve Pasif (Borçlar) (Milyon $) 

Yıllar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ABD 
AKTĠF(VARLIKLAR)    2.303.603 2.246.034 3.134.244    3.764.346    4.591.122    5.972.356    7.191.779    4.267.865 

PASĠF(BORÇLAR)    3.101.189    3.284.387 4.158.788    4.843.532    5.308.010    6.377.977    7.347.223    6.353.091 

Almanya 
AKTĠF(VARLIKLAR) 791.616 897.832 1.205.127    1.515.477    1.552.803    2.310.383    2.624.806    2.149.155 

PASĠF(BORÇLAR)    1.166.534    1.359.512 1.835.788    2.102.879    2.125.270    2.582.728    3.213.623    2.696.148 

Cayman    

Adaları 

AKTĠF(VARLIKLAR) - - -  - - - - 

PASĠF(BORÇLAR) 415.992 534.553 702.214 932.590    1.062.908    1.416.944    1.827.291    1.270.077 

Fransa 
AKTĠF(VARLIKLAR) 710.330 931.876  1.369.577     1.750.706    1.873.259    2.463.960    2.997.205    2.529.058 

PASĠF(BORÇLAR) 777.367 846.926 1.303.821    1.555.834    1.609.206    2.156.706    2.411.138    2.074.138 

Hollanda 
AKTĠF(VARLIKLAR) 485.669 570.003 788.344 996.218    1.100.966    1.262.769    1.479.578    1.139.681 

PASĠF(BORÇLAR) 705.336 824.709 1.116.787    1.295.847    1.313.066    1.532.432    1.687.390    1.516.187 

Ġngiltere 
AKTĠF(VARLIKLAR)    1.304.044    1.360.380  1.670.204    2.109.701    2.373.924    3.140.509    3.393.411    2.568.906 

PASĠF(BORÇLAR)    1.289.561    1.368.065 1.825.431    2.242.134    2.434.374    3.205.929    3.649.266    2.738.244 

Ġrlanda 
AKTĠF(VARLIKLAR) 432.839 573.967  834.912     1.072.312    1.182.212    1.620.218    1.970.468    1.626.805 

PASĠF(BORÇLAR) - - - - - - - - 

Ġspanya 
AKTĠF(VARLIKLAR) - - -  - - - - 

PASĠF(BORÇLAR) - - 478.577 678.777   796.673    1.118.018    1.355.310    1.131.431 

Ġsviçre 
AKTĠF(VARLIKLAR) 489.069 520.785 654.432 758.092 729.160       878.756    1.058.032 882.004 

PASĠF(BORÇLAR) - - - - - - - - 

Ġtalya 
AKTĠF(VARLIKLAR) 552.022 596.058 791.064 914.014 982.065    1.140.617    1.242.179 956.609 

PASĠF(BORÇLAR) 579.773 737.610 981.708    1.206.287    1.240.274    1.460.038    1.543.029    1.318.270 

Japonya 
AKTĠF(VARLIKLAR)    1.289.754    1.394.520 1.721.314     2.009.672    2.114.888    2.343.482    2.523.566    2.376.606 

PASĠF(BORÇLAR) 542.309 509.922 731.080 948.667    1.290.036    1.438.816    1.467.298    1.100.760 

Kanada 
AKTĠF(VARLIKLAR) - - - - - - - - 

PASĠF(BORÇLAR) 319.538 358.901 - - - - - - 

Lüksemburg 
AKTĠF(VARLIKLAR) 820.614 923.399 1.333.204    1.616.314    1.840.921    2.430.920    2.882.607    2.120.203 

PASĠF(BORÇLAR) 524.890 648.876 858.761    1.110.698    1.239.878    1.800.484    2.133.046    1.502.382 

    Diğer 
AKTĠF(VARLIKLAR)    3.531.291 4.101.001 5.543.212 6.761.981 7.552.739 9.405.658 11.734.803 10.255.668 

PASĠF(BORÇLAR)       3.288.022       3.539.639 5.052.656 6.351.614 7.467.084 9.882.466 12.464.020 9.171.834 

Yatırımların 

Toplam 

Değeri 

AKTĠF(VARLIKLAR)   12.710.853 14.115.855 19.045.633 23.268.832 25.894.059 32.969.628 39.098.433 30.872.562 

PASĠF(BORÇLAR)     12.710.510 14.013.101 19.045.611 23.268.859 25.886.778 32.972.538 39.098.634 30.872.562 

Kaynak:Uluslararası Para Fonu (IMF), Portfolio Investment, (EriĢim)   

http://www.imf.org/external/np/sta/pi/global.htm, 6 ġubat 2010. 7
5 

http://www.imf.org/external/np/sta/pi/global.htm
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Yabancı portföy yatırımları konusunda aktif ve pasif toplamları olarak 

ilk on sırayı alan ülkelerin yer aldığı yukarıdaki tablonun neredeyse tamamı 

(Cayman Adaları hariç) OECD’ye üye ülkeleri kapsamaktadır. Portföy 

yatırımları varlık toplamları arasında ilk üç sırayı ABD, Ġngiltere ve Japonya 

almıĢtır. Yükümlülük toplamları arasında ise ilk üç sırada ABD, Ġngiltere ve 

Almanya bulunmaktadır. Bununla birlikte varlık ve yükümlülük toplamları 

2008 yılı hariç sürekli artıĢ seyri izlemektedir. 

Ülkelerin portföy yatırımları varlık toplamının, yükümlülük toplamları 

karĢılama oranlarına bakıldığında; ABD, Almanya, Hollanda, Ġngiltere ve 

Ġtalya’da varlık toplamlarının yükümlülük toplamlarından genellikle düĢük 

olduğu göze çarpmaktadır. Fransa, Japonya ve Lüksemburg’ta ise portföy 

yatırımları varlık toplamları, yükümlülük toplamlarını genellikle aĢmaktadır. 

Diğer taraftan yukarıdaki tabloda yer alan portföy yatırımları varlık ve 

yükümlülük toplamları sıralamasındaki ilk onda yer alan ülkelerin tamamının 

(Cayman Adaları hariç) OECD üyesi olması ve bu listede yer almayan OECD 

üyesi ülkelerin varlık ve yükümlülük toplamlarının düĢük olmasından dolayı 

bu tablodaki veri setlerinin OECD toplamını yaklaĢık olarak yansıtacağı kabul 

edilebilir. Bu çerçevede tablodaki OECD üyesi ülkelerin portföy yatırımları 

varlık toplamlarının, toplam varlık büyüklüğü içerisindeki payları yıllar 

itibariyle Ģöyledir: 2001 yılında %72,21, 2002 yılında %70,94, 2003 yılında 

%70,89, 2004 yılında %70,93, 2005 yılında %70,83, 2006 yılında %71,47, 

2007 yılında %69,98, 2008 yılında %66,78’dir. Görüldüğü gibi OECD 

bünyesindeki portföy yatırım varlıkları toplamının yaklaĢık miktarı, toplam 

varlık büyüklüğünün önemli bir kısmını oluĢturmaktadır. OECD portföy 

yatırımları varlık toplamının, toplam varlık büyüklüğü içerisindeki payının 

fazla olması diğer ülkelerin vergi rekabetine baĢvurmaları için iĢtahını 

kabarttığı gibi, OECD’nin de vergi rekabeti sonucu maruz kalacağı zararlı 

etkileri bertaraf etmek için savunma gerekçesi oluĢturmaktadır.  

Tabloda yer alan OECD üyesi ülkelerin portföy yatırımları yükümlülük 

toplamlarının, toplam yükümlülük büyüklüğü içerisindeki payları ise yıllar 

itibariyle; 2001 yılında %74,13, 2002 yılında %74,74, 2003 yılında %73,47, 

2004 yılında %72,70, 2005 yılında %71,15, 2006 yılında %70,02, 2007 
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yılında %68,12, 2008 yılında %70,29 olmuĢtur. OECD ülkelerinin yükümlülük 

toplamlarının da varlık toplamları kadar önemli paya ulaĢtığı göze 

çarpmaktadır. Yükümlülük toplamlarındaki büyüklüklerinde fazla olması 

portföy yatırım çıkıĢları dolayısıyla OECD açısından vergi rekabetine 

baĢvurma gerekçesi oluĢturan diğer bir nedendir. 

Portföy yatırımları toplamlarının, doğrudan yabancı yatırımları 

büyüklüklerine göre yaklaĢık olarak iki kat büyüklüğe ulaĢması da dikkate 

değer diğer bir husustur. Portföy yatırımları hacminin doğrudan yabancı 

yatırımlara göre önemli boyutlara ulaĢması portföy yatırımlarının da vergi 

rekabetinin hedefi haline gelmesine neden olmuĢtur. 

 

 

2.1.1.3. Nitelikli ĠĢgücü Akımları 

 

Nitelikli iĢgücü akımları, üretim faktörlerinin anlam kazanabilmesi için 

zorunlu unsurlardan birisi olup, günümüzün yükselen yıldızı bilgi 

ekonomisinin de vazgeçilmezlerinden birisidir134. Nitelikli iĢgücü akımları ülke 

ekonomisine sağladığı katma değerler dolayısıyla son derece önemli bir 

üretim faktörü niteliği taĢımaktadır. Bununla birlikte politik, kültürel, ekonomik 

vb. faktörlerden dolayı diğer üretim faktörlerine göre daha az mobiliteye 

sahiptir. Ancak geliĢen biliĢim teknolojisi ve azalan ulaĢım maliyetleri 

nedeniyle nitelikli iĢgücü akımlarının mobilitesi artıĢ göstermiĢtir. Nitelikli 

iĢgücü akımlarının artan önemi vergi rekabeti açısından da hedef değiĢken 

olmasına neden olmuĢtur. Bunun yanında nitelikli iĢgücü akımlarının, vergi 

oranı azalmaları ve vergisel avantajlara olan esnekliği, doğrudan yabancı 

sermaye ve portföy yatırımlarına göre nispeten daha düĢüktür. Bu nedenle 

nitelikli iĢgücü akımlarının yön değiĢtirmesinde vergi rekabetinin etkisi sınırlı 

olabilmektedir. Vergi rekabetinin etkisinin sınırlı olması ise, nitelikli iĢgücü 

akımlarında meydana gelen mobilitenin sadece vergi rekabetine atfedilmesini 

engellemektedir. 

                                                            
134

 Erdoğan, a.g.e., s.14-15. 
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Nitelikli iĢgücü akımları beyin göçü olarak da anılmakta olup, iĢgücü 

göçleri arasında ekonomik ve iktisadi katkıları açısından değerlendirildiğinde 

son derece önemli bir yere sahiptir. Nitelikli iĢgücü akımlarının geliĢim 

sürecine ıĢık tutması açısından öncelikle OECD ülkelerindeki iĢgücü 

mobilitesi aĢağıdaki tabloda gözden geçirilecektir. 



Tablo 6: 1990-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelere Yönelik ĠĢgücü GiriĢleri 

 

Yıllar       1990         1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ABD 1 536.483 720.459 841.002 1 058.902 1 059.356 703.542 957.883 1 122.373 1 266.264 1 052.415 

Almanya 842.364 792.701 648.846 685.259 658.341 601.759 602.182 579.301 558.467 574.752 

Avustralya 121.227 87.428 111.31 131.162 121.174 125.862 149.992 167.319 179.807 191.907 

Avusturya .. .. 65.954 74.786 92.567 97.164 108.947 101.455 85.384 91.95 

Belçika 50.469 53.138 57.295 65.974 70.23 68.8 72.446 77.411 83.433 93.387 

Çek Cumh. .. 5.903 4.227 11.323 43.648 57.438 50.804 58.576 66.125 102.511 

Danimarka 15.051 32.97 22.903 25.202 22.032 18.742 18.799 20.13 23.979 .. 

Finlandiya 6.492 7.345 9.108 11.037 9.972 9.432 11.511 12.744 13.868 17.504 

Fransa 102.424 48.822 91.875 106.878 124.233 136.37 141.554 135.866 135.087 128.865 

Hollanda 81.264 66.972 91.383 94.507 86.619 73.566 65.121 63.415 67.657 80.258 

Ġngiltere 161 150 260.424 262.239 288.77 327.405 434.322 405.111 451.702 455 

Ġrlanda .. 13.6 27.8 32.7 39.9 42.4 41.8 66.1 88.9 89.5 

Ġspanya 13.73 19.538 330.881 394.048 443.085 429.524 645.844 682.711 802.971 920.534 

Ġsveç 53.2 36.079 42.629 44.117 47.603 47.988 47.58 51.297 80.398 83.536 

Ġsviçre 101.372 87.894 87.448 101.353 101.876 94.049 96.27 94.357 102.657 139.685 

Ġtalya 96.719 68.238 271.517 232.816 388.086 .. 319.331 206.84 181.495 252.415 

Japonya 223.8 209.869 345.779 351.187 343.811 373.918 371.983 372.329 325.621 336.646 

Kanada 216.434 212.871 227.459 250.641 229.051 221.351 235.824 262.239 251.649 236.758 

Kore .. .. 185.407 172.535 170.873 178.251 188.84 266.3 314.677 317.559 

Lüksemburg 9.31 9.591 10.792 11.055 10.988 12.554 12.245 13.759 13.731 15.766 

Macaristan 37.242 14.008 20.184 20.308 17.972 19.365 22.164 25.582 19.367 22.607 

Meksika 23.416 29.983 24.163 26.149 24.649 29.063 33.987 39.286 47.566 50.783 

Norveç 15.696 16.482 27.785 25.412 30.788 26.787 27.864 31.355 37.425 53.498 

Polonya .. .. 15.897 21.466 30.243 30.325 36.851 38.512 34.21 40.637 

Portekiz .. 5.025 15.932 151.433 71.974 31.754 34.096 28.092 22.457 32.599 

Slovak Cumh. .. 6.706 4.622 4.723 4.784 4.562 7.919 7.665 11.309 14.848 

Türkiye .. 80.408 162.255 154.892 151.772 147.2 148 169.717 191.012 174.926 

Yeni  Zelanda .. 55.892 37.642 54.412 47.492 42.957 36.196 54.124 49.846 46.795 

Yunanistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Tablo 7: 1990-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelere Yönelik ĠĢgücü ÇıkıĢları 

 

Yıllar            1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ABD ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

Almanya 466 567.441 562.794 496.987 505.572 499.063 546.965 483.584 483.774 475.752 

Avustralya 19.458 16.856 20.813 23.404 24.071 24.851 29.938 31.579 33.569 35.221 

Avusturya ,, ,, 44.367 51.01 38.777 46.065 48.326 47.48 52.904 53.727 

Belçika 27.042 33.129 35.568 31.391 31.046 33.921 37.728 38.459 39.354 38.511 

Çek Cumh. ,, 0.084 0.161 20.566 31.091 33.203 33.784 21.796 31.388 18.424 

Danimarka 4.561 5.26 8.31 8.892 8.734 8.738 9.414 9.441 17.269 .. 

Finlandiya 0.938 1.516 4.128 2.157 2.757 2.278 4.186 2.632 2.713 3.113 

Fransa ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

Hollanda 20.595 21.673 20.727 20.397 21.157 21.87 23.549 23.984 26.476 29.037 

Ġngiltere 95 77 136.744 117.289 141.315 144.096 126.244 154.138 173.39 158 

Ġrlanda .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Ġspanya .. .. .. .. .. 6.931 9.969 41.936 48.721 120.254 

Ġsveç 16.2 15.411 12.576 12.702 14.286 15.134 16.021 15.852 20.033 20.248 

Ġsviçre 59.587 67.461 55.77 52.713 49.697 46.32 47.89 49.74 52.952 56.246 

Ġtalya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Japonya 166.1 195.188 210.933 232.791 248.435 259.402 278.461 291.97 218.81 214.886 

Kanada .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Kore .. .. 89.14 107.248 113.975 152.322 148.783 266.678 182.962 163.552 

Lüksemburg 5.523 4.94 7.025 7.625 8.269 6.86 7.497 7.17 7.678 8.641 

Macaristan 11.674 2.401 2.208 1.944 2.388 2.553 3.466 3.32 3.249 4.133 

Meksika 25.117 34.417 22.615 25.694 26.811 24.368 24.148 30.272 31.744 40.195 

Norveç 9.768 8.992 14.931 15.216 12.273 14.345 13.856 12.628 12.49 13.324 

Polonya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Portekiz .. 1.129 0.365 0.083 0.076 0.178 0.129 0.247 0.079 .. 

Slovak Cumh. .. .. .. .. .. 3.611 5.002 1.08 1.524 1.996 

Türkiye .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Yeni  Zelanda .. 10.759 15.616 28.638 22.375 25.402 28.979 30.609 20.507 21.435 

Yunanistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Kaynak: OECD Stat Extracts, Labour, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 23 ġubat 2010. 

8
0 

http://stats.oecd.org/Index.aspx


81 

Yukarıdaki tabloda 1990-2007 yılları arasında OECD’ye üye ülkelere 

iĢgücü giriĢ ve çıkıĢlarının yıllar itibariyle seyri yer almaktadır. ĠĢgücü giriĢleri 

açısından 2007 yılı bazında ilk beĢte ABD (1.052.415), Ġspanya (920.534), 

Almanya (574.752), Japonya (336.646) ve Kore (317.559) yer almaktadır. 

ĠĢgücü çıkıĢlarına bakıldığında ise ilk beĢte; Almanya (475.752), Japonya 

(214.886), Kore (163.552), Ġsviçre (56.246), Avusturya (53.727) 

bulunmaktadır. OECD’ye üye ülkelerden Almanya, Japonya ve Kore’de 

iĢgücü giriĢ ve çıkıĢlarının birbirine yakın olması dikkati çekerken, Ġspanya’da 

giriĢ yapan iĢgücü sayısı ile çıkıĢ yapan iĢgücü miktarı arasındaki fazla farkta 

ilgi çekicidir. 

Diğer taraftan nitelikli iĢgücü akımlarının iĢgücü akımları içerisindeki 

payı ve geliĢimi vergi rekabeti hakkında daha çok bilgi sahibi olmamıza 

yardımcı olacaktır. AĢağıdaki tabloda 1995 ile 2006 yıllarında OECD 

ülkelerindeki nitelikli iĢgücü akımlarının iĢgücü akımlarıyla karĢılaĢtırılmalı 

analizi yer almaktadır. 
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Tablo 8: 1995-2006 Yıllarında OECD’ye Üye Ülkelerdeki Nitelikli 

ĠĢgücü Akımları  

 1995 – 2006 Yıllarında Üçüncül Eğitim 

Amacıyla Ülkeye YerleĢen Göçmen 

Ġstihdam 

1995-2006 Yıllarında Yönetici, Uzman ve 

Uzman Yardımcısı Olarak ÇalıĢmak 

Amacıyla Ülkeye YerleĢen Göçmen 

Ġstihdam 

1995 

Yılına 

Göre 

2006 

Yılındaki 

Nispi 

DeğiĢim 

1995-2006 Yılları Arasında 

Ülkeye YerleĢen Toplam 

Göçmen Ġstihdam Ġçindeki 

Payı 

1995 

Yılına 

Göre 

2006 

Yılındaki 

Nispi 

DeğiĢim 

1995-2006 Yılları Arasında 

Ülkeye YerleĢen Toplam 

Göçmen Ġstihdam Ġçindeki 

Payı 

1995 2006 2006/ 

1995 

1995 2006 2006/ 

1995 

ABD 1.4 29.6 31.2 1.1 0.9 21.9 14.6 0.7 

Almanya .. .. 29.1 .. .. .. 25.5 .. 

Avusturya 1.9 13.2 27.3 2.1 1.3 19.6 29.1 1.5 

Belçika 3.0 45.3 43.3 1.0 2.9 40.0 36.8 0.9 

Çek 

Cumhuriyeti 

.. .. 28.6 .. .. .. 28.8 .. 

Danimarka 2.9 38.5 44.3 1.2 2.7 33.5 34.9 1.0 

Finlandiya .. .. 21.2 .. .. .. 34.7 .. 

Fransa 4.1 31.7 36.9 1.2 2.9 34.5 28.5 0.8 

Hollanda 1.3 26.6 29.6 1.1 1.2 29.4 29.4 1.0 

Ġngiltere .. ..  .. .. .. 46.2 38.6 0.8 

Ġrlanda 7.7 56.1 49.2 0.9 7.9 35.4 25.6 0.7 

Ġspanya 25.8 39.5 23.9 0.6 10.9 31.8 8.1 0.3 

Ġsveç 1.7 38.3 45.4 1.2 .. .. 33.8 .. 

Ġsviçre .. .. 45.2 .. .. .. 49.9 .. 

Ġtalya 8.2 23.5 12.5 0.5 7.1 18.8 8.6 0.5 

Lüksemburg 3.4 24.6 48.7 2.0 3.1 30.3 55.2 1.8 

Macaristan .. .. 31.1 .. .. .. 28.8 .. 

Norveç 10.0 6.6 31.8 4.8 .. .. 25.2 .. 

Polonya .. .. 49.2 .. .. .. 56.6 .. 

Portekiz 4.2 16.6 15.9 1.0 2.0 20.7 9.6 0.5 

Slovak 

Cumhuriyeti 

.. .. 16.7 .. .. .. 56.1 .. 

Yunanistan 1.4 18.7 12.5 0.7 0.7 10.1 3.6 0.4 

Ortalama 5.5 29.2 32.1 1.1 3.6 28.6 30.1 1.1 

Kaynak: OECD Stat Extracts, Labour (EriĢim) http://www.oecd.org/ 

dataoecd/50/0/43606256.pdf, 28 ġubat 2010. 

 

OECD’ye üye ülkelerde 1995 yılından 2006 yılına gelindiğinde nitelikli 

iĢgücü yüksek miktarlarda artıĢ sergilemiĢtir. Ancak son zamanlardaki iĢgücü 

giriĢleri, her ülkede aynı oranda nitelikli iĢgücü artıĢı sağlamamıĢtır. Bu artıĢ 

http://www.oecd.org/
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sadece bazı ülkelerde gerçekleĢmiĢtir. Nitelikli iĢgücü giriĢleri büyüklüğündeki 

en büyük artıĢlar Avusturya, Lüksemburg ve Norveç’te gerçekleĢmiĢken, en 

düĢük artıĢlar ise; Ġtalya, Ġspanya, Yunanistan ve Portekiz’de gerçekleĢmiĢtir. 

OECD ortalamasında 1995 yılına göre her iki kriterde de 1.1’lik diğer bir 

deyiĢle %100’den daha fazla bir artıĢ olması nitelikli iĢgücü akımlarına 

yönelik politikalar benimsendiğine iĢaret etmektedir.  

Nitelikli iĢgücü akımlarının vergi rekabeti araçları ile de yönlendirildiği 

düĢünüldüğünde ve Lüksemburg gibi vergi rekabeti araçlarını kullanmaya 

yönelik uygulamalar benimseyen bir ülkeye gelen nitelikli iĢgücü sayısının 

artıĢ göstermesinden dolayı, zararlı vergi rekabeti uygulamalarına OECD 

bünyesinde de yer verildiği gerçekliğini kabul etmek gerekebilir. 

Diğer taraftan Dünya Bankasının hazırlamıĢ olduğu göç ve iĢçi 

dövizleri baĢlıklı 2008 yılı raporuna göre; 2005 yılına kadar göç eden toplam 

iĢgücü sayısı 190.6 milyon kiĢiyle Dünya nüfusunun %3’ünü bulmuĢtur. 

Dünya üzerinde göç alan ülkeler sıralamasın da ilk on ülkeyi sırasıyla; ABD, 

Rusya, Almanya, Ukrayna, Fransa, Suudi Arabistan, Kanada, Hindistan, 

Ġngiltere, Ġspanya almıĢtır. Dünya sıralamasında altı ülkenin OECD üyesi 

olması diğer ilgi çekici bir noktadır. Yine aynı raporda nitelikli iĢgücü 

içerisinde yer alan doktorlardan, 2000 yılındaki göç istatistiklerine göre göç 

eden kiĢi sayısı toplam 182.397 (Toplam Doktorların %2,1’i) kiĢiye 

ulaĢmaktadır135.  

Bununla birlikte raporun yüksek gelirli 25 OECD üyesine göre yaptığı 

sınıflandırma çerçevesinde toplam göç eden iĢgücü sayısı 90.9 milyondur. 

OECD ülkelerine yönelen iĢgücünün toplam iĢgücü göçü içerisindeki payı ise 

%46,69’dur. En çok göç alan ülkeler ABD, Almanya ve Fransa’dır. Doktorlara 

yönelik 2000 yılı göç eden iĢgücü sayısı 64.093 ile toplam doktor göçlerinin 

%35,13’ünü oluĢturmaktadır136. 

                                                            
135

 World Bank, Migration and Remittances Factbook 2008, s.16, (EriĢim)  

http://books.google.com/books?id=UeD_ S6AUEooC&printsec=frontcover&dq= 

Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WER

kzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=resul

t&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true, 6 Mart 2010. 
136

 World Bank, a.g.e., s.38. 

http://books.google.com/books?id=UeD_%20S6AUEooC&printsec=frontcover&dq=%20Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
http://books.google.com/books?id=UeD_%20S6AUEooC&printsec=frontcover&dq=%20Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
http://books.google.com/books?id=UeD_%20S6AUEooC&printsec=frontcover&dq=%20Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
http://books.google.com/books?id=UeD_%20S6AUEooC&printsec=frontcover&dq=%20Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
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Söz konusu rapordan da görüldüğü gibi OECD’ye üye ülkeler toplam 

iĢgücü akımlarının neredeyse yarısını bünyesinde bulundurmaktadır. ĠĢgücü 

akımlarının önemli bir kısmını bünyesinde bulunduran OECD’nin vergi 

rekabetini zararlı olarak kabul etmesi ve nitelikli iĢgücü akımları dahil iĢgücü 

akımlarını kaybetmek istememesi anlaĢılabilir bir çaba olarak görülebilir. 

 

 

2.1.2 Vergi Rekabeti Araçlarındaki DeğiĢim 

 

Vergi rekabetinin varlığına iĢaret eden ölçütlerden biriside vergi 

rekabetine baĢvurulmasında kullanılan araçlar olan vergi oranlarındaki 

azalma ve diğer vergi avantajlarının söz konusu olmasıdır. Vergi rekabeti 

araçlarında meydana gelen değiĢimler vergi rekabetinin varlığını kanıtlayan 

en basit ve en temel değiĢkenlerdir. 

  

 

2.1.2.1 Vergi Oranlarında Azalma 

 

Vergi oranlarında azalma yapılmak suretiyle vergi rekabetine 

baĢvurulması en çok karĢılaĢılan ve en kolay uygulanabilen yöntemdir. Vergi 

oranlarında değiĢiklik yapılması diğer vergi rekabeti araçlarında değiĢiklik 

yapılmasına göre daha basit ve kolay olabildiğinden her ülke tarafından 

benimsenen bir uygulamadır. Bununla birlikte vergi oranlarında meydana 

gelebilecek azalmalar kolay anlaĢılabilir ve açık olmasından dolayı da mobil 

üretim faktörü sahipleri açısından avantaj sağlamaktadır. Ancak vergi 

oranlarında yapılan azalmalar elbette ki sınırsız değildir. Her hükümetin 

yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve sorumlulukları ile kamu harcama 

düzeyleri hükümetleri vergi oranlarını azaltmaları yönünde kısıtlamaktadır. 

Vergi rekabetine yönelik olarak vergi oranlarının azaltılmasında 

kullanılan vergilerin baĢında kurumlar vergisi oranları ile kiĢisel gelir vergisi 
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oranları gelmektedir137. Bu iki vergi, vergi rekabetinin hedef değiĢkeni olan 

DYY’leri, portföy yatırımlarını ve nitelikli iĢgücü akımlarını doğrudan doğruya 

etkileme gücüne sahip olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte arz yönlü 

iktisat teorisinin de etkisiyle vergi oranlarında 80’li ve 90’lı yıllarda genel 

azalıĢ eğilimleri gözlemlenmiĢtir. 

 

 

2.1.2.1.1 Kurumlar Vergisi Oranlarındaki DeğiĢim 

 

Vergi rekabetinin hedeflerinden olan doğrudan yabancı yatırımların 

yönlendirilmesine yönelik olarak kullanılan vergilerden en önemlisi kurumlar 

vergisidir. Kurumlar vergisi Ģirket karlarını hedef almasından dolayı doğrudan 

doğruya DYY’lere yönelecek fon miktarını etkilemektedir. Ülkelerde, kurumlar 

vergisi oranlarını azaltmak suretiyle DYY’leri hakimiyet alanlarına çekmeye 

yönelik vergi rekabetine baĢvurabilmektedirler. Bu nedenle ülkelerin kurumlar 

vergisi oranlarına yönelik gerçekleĢtirdikleri düzenlemeler gözden 

geçirilmelidir. AĢağıdaki tabloda OECD’ye üye ülkelerin kurumlar vergisi 

oranlarındaki değiĢim süreci yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
137

 Saraç, a.g.e., s.160. 
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Tablo 9: 1981-2009 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin 

Kurumlar Vergisi Oranları 

 Ülkeler 1981 

 

1985 

   

1990 

 

1995 

 

2000 

 

2005 

 

2009 

DeğiĢim 

1981-2009 

ABD 46,0 46,0 34,0 35,0 35,0 35,0 35,0 -11,0 

Almanya   56,0 

       

56,0 

      

50,0 

48,375 

(45,0) 

42.2 

(40.0) 

26.375 

(25.0) 

15,825 

(15,0) 

                 -

40,175 

Avustralya   46,0 46,0 39,0 36,0 34,0 30,0 30,0 -16,0 
Avusturya 55,0 55,0 30,0 34,0 34,0 25,0 25,0 -20,0 

Belçika   48,0 
       

45,0 

      

41,0 

40.2 

(39.0) 

40.2 

(39.0) 

33.99 

(33.0) 

33.99 

(33.0) 

                 -

14,01 

Çek Cumh. - - - 41,0 31,0 26,0 20,0  

-21,0 Danimarka 40,0 50,0 40,0 34,0 32,0 28,0 25,0 -15,0 
Finlandiya 43,0 43,0 25,0 25,0 29,0 26,0 26,0 -17,0 

Fransa    50,0 

       

50,0 

42,0 

(37,0) 

36,66 

(33,33) 

37.76 

(33.33) 

34.95 

(33.33) 

     

34,43 

                  

-15,57 

Hollanda  48,0 43,0 35,0 35,0 35,0 31,5 25,5 -22,5 

Ġngiltere 52,0 40,0 34,0 33,0 30,0 30,0 28,0 -24,0 

Ġrlanda 45,0 50,0 43,0 38,0 24,0 12,5 12,5 -32,5 

Ġspanya 33,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 30,0 -3,0 

Ġsveç     40,0 52,0 40,0 28,0 28,0 28,0 26,3 -13,7 

Ġsviçre 9,8 9,8 9,8 9,8 8,5 8,5 8,5 -1,3 

Ġtalya 

40   

(25) 

52,2 

(36) 

52,2 

(36) 

53,2 

(37) 37,0 33,0 27,5 

-12,5 

Ġzlanda n.a. n.a. n.a. n.a. 30,0 18,0 15,0 -15,0 

Japonya 42,0 43,3 37,5 37,5 30,0 30,0 30,0 -12,0 

Kanada 

37.8 

(36.0) 

37.8 

(36.0) 

28.84 

(28.0) 

29.12 

(28.0) 

29.12 

(28.0) 

22.12 

(21.0) 

     

19,0 

                 -

18,8 

Kore n.a. n.a. n.a. n.a. 28,0 25,0 22,0 -6,0 

Lüksemburg (40.0) (40.0) (34.0) (33.0) 

31.2 

(30.0) 

22.88 

(22.0) 

21.84 

(21.0) 

-18,16 

Macaristan    n.a. n.a. 40,0 18,0 18,0 16,0 
20.0 

(16.0) 

-20,0 

Meksika 42,0 42,0 36,0 34,0 35,0 30,0 28,0 -14,0 

Norveç 29,8 29,8 29,8 19,8 28,0 23,75 28,0 -1,8 

Polonya n.a. n.a. n.a. 40,0 30,0 19,0 19,0 -21 

Portekiz 

47.20 

(40.00) 

51.60 

(45.00) 36,5 36,0 32,0 25,0 25,0 

-22,5 

Slovakya - - - 40,0    29,0 19,0 19,0 -21,0 

Türkiye n.a. n.a. n.a. n.a. 

33.0 

(30.0) 30,0 20,0 

-13,0 

Yeni 

Zelanda 45,0 45,0 33,0 33,0 33,0 33,0 30,0 

-15,0 

Yunanistan 45,0 49,0 46,0 35,0 40,0 32,0 25,0 -20,0 

 

Kaynak: OECD Tax Database, Public Sector, Taxation and Market 

Regulation, (EriĢim) http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649 

_34533_1942460_1_1_1_1,00.html, 14 Mart 2010. 
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OECD’ye üye ülkelerin kurumlar vergisi oranları 1981 yılından 2009 

yılına gelindiğinde tüm ülkelerde azalıĢ göstermiĢtir. En fazla azalıĢın olduğu 

beĢ ülke Almanya (40,175), Ġrlanda (32,5), Ġngiltere (24), Hollanda, Portekiz 

(22,5) olurken, en az azalıĢın gerçekleĢtiği beĢ ülke Ġsviçre (1,3), Norveç 

(1,8), Ġspanya (3), Kore (6) olmuĢtur. Ayrıca kurumlar vergisi oranlarında en 

az azalıĢın olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alan Ġsviçre’nin OECD 

ülkeleri arasında en düĢük kurumlar vergisi oranını uyguladığı göze 

çarpmaktadır. 

OECD ülkeleri arasında en düĢük kurumlar vergisi oranları uygulayan 

beĢ ülke Ġsviçre (8,5), Ġrlanda (12,5), Yeni Zelanda, Ġzlanda (15), Almanya 

(15,825) iken en yüksek kurumlar vergisi oranı uygulayan beĢ ülke ABD (35), 

Fransa (34,43), Belçika (33,99), Avustralya, Ġspanya ve Yeni Zelanda 

(30)’dır. 

Kurumlar vergisi oranlarındaki genel azalıĢlar ve düĢük oranlı kurumlar 

vergisi uygulamaları açıkça vergi rekabetinin göstergesi niteliğindedir. Diğer 

taraftan Ġrlanda’nın en düĢük kurumlar vergisi oranlarından birisini 

uygulaması ve bunun uzantısı olarak Ġrlanda’ya yönelen DYY’lerin artıĢ 

göstermesi dikkat çekici diğer bir noktadır138. 

Diğer taraftan kurumlar vergisi oranlarında yapılan genel indirimlerin 

vergi rekabeti açısından anlam ifade edebilmesi için kurumlar vergisi 

gelirlerinin izlediği süreçte önem taĢımaktadır. Kurumlar vergisi gelirlerinde 

meydana gelebilecek artıĢ eğilimi vergi rekabetine yönelik olarak uygulanan 

kurumlar vergisi oranları indiriminin baĢarısını ortaya koymuĢ olacaktır. 

AĢağıdaki tabloda OECD ülkelerinde kurumlar vergisi gelirlerinin Gayri Safi 

Milli Hasılaya (GSMH) oranı yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                            
138

 Saraç, a.g.e., s.157. 
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Tablo 10: 1965-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin 

Kurumlar Vergisi Gelirlerinin GSMH’ye Oranı 

  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

DeğiĢim 

1980-2007 

Kanada 3,8 3,5 4,3 3,6 2,7 2,5 2,9 4,4 3,5 3,7  

0,1 Meksika             

ABD 4,0 3,6 2,9 2,8 1,9 2,4 2,9 2,6 3,2 3,1 0,3 

Avustralya 3,4 3,7 3,2 3,2 2,7 4,0 4,2 6,3 6,0 7,1 3,9 

Japonya 4,0 5,2 4,3 5,5 5,7 6,5 4,3 3,7 4,3 4,8 -0,7 

Kore   1,3 1,8 1,8 2,4 2,3 3,2 3,8 4,0 2,2 

Yeni 

Zelanda 
5,0 4,7 3,4 2,4 2,6 2,4 4,4 4,2 6,3 5,1  

2,7 Avusturya 1,8 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 2,0 2,2 2,4 1,0 

Belçika 1,9 2,2 2,7 1,9 2,2 2,0 2,3 3,2 3,5 3,6 1,7 

Çek Cumh.       4,6 3,5 4,5 5,0  

0,4 Danimarka 1,4 1,0 1,2 1,4 2,2 1,7 2,3 3,3 3,9 3,6 2,2 

Finlandiya 2,5 1,7 1,7 1,2 1,4 2,0 2,3 5,9 3,3 3,9 2,7 

Fransa 1,8 2,1 1,8 2,1 1,9 2,2 2,1 3,1 2,4 3,0 0,9 

Almanya 2,5 1,8 1,5 2,0 2,2 1,7 1,0 1,8 1,7 2,2 0,2 

Yunanistan 0,3 0,3 0,7 0,8 0,7 1,4 1,8 4,1 3,2 2,6 1,8 

Macaristan       1,8 2,2 2,1 2,8 1,0 

Ġzlanda 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 1,2 2,0 2,5 1,7 

Ġrlanda 2,3 2,5 1,4 1,4 1,1 1,6 2,7 3,7 3,4 3,4 2,0 

Ġtalya 1,8 1,7 1,6 2,3 3,1 3,8 3,5 2,9 2,8 3,8 1,5 

Lüksemburg 3,1 4,5 5,1 5,8 7,0 5,6 6,6 7,0 5,8 5,4 -0,4 

Hollanda 2,6 2,4 3,1 2,8 3,0 3,2 3,1 4,0 3,8 3,3 0,5 

Norveç 1,1 1,1 1,1 5,7 7,3 3,7 3,8 8,9 11,8 11,3 5,6 

Polonya       2,8 2,4 2,5 2,7 -0,1 

Portekiz      2,2 2,4 3,9 2,8 3,7 1,5 

Slovak Cum        2,6 2,7 3,0 0,4 

Ġspanya 1,4 1,3 1,3 1,1 1,4 2,9 1,7 3,1 3,8 4,6 3,5 

Ġsveç 2,0 1,7 1,8 1,1 1,7 1,6 2,8 3,9 3,7 3,8 2,7 

Ġsviçre 1,3 1,6 2,0 1,6 1,7 2,0 1,8 2,7 2,6 3,1 1,5 

Türkiye 0,5 0,6 0,6 0,6 1,1 1,0 1,1 1,8 1,7 1,6 1,0 

Ġngiltere 1,3 3,2 2,2 2,9 4,7 3,5 2,8 3,5 3,3 3,4 0,5 

OECD 

Toplamı 2,2 2,3 2,2 2,3 2,6 2,6 2,7 3,6 3,7 3,9 

 

1,6 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Vergi Ġstatistikleri, OECD Üyesi 

Ülkelere ĠliĢkin ÇeĢitli Vergi Ġstatistikleri, (EriĢim) http://www.gib.gov.tr/ 

fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm, 15 Mart 2010. 

 

Kurumlar vergisi gelirlerinin GSMH’ye oranı açısından 1980 yılından 

2007 yılına gelindiğinde; Japonya, Polonya, Lüksemburg hariç tüm ülkelerde 

artıĢ söz konusu olmuĢtur. En yüksek kurumlar vergisi gelirleri artıĢı sağlayan 

http://www.gib.gov.tr/
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ilk beĢ ülke Norveç (5,6) Avustralya (3,9), Ġspanya (3,5), Yeni Zelanda, 

Finlandiya, Ġsveç (2,7) iken en düĢük artıĢ sağlayan beĢ ülke Kanada (0,1), 

Almanya (0,2), ABD (0,3), Çek Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti (0,4)’dir. 

OECD üyesi ülkelerden en düĢük kurumlar vergisi oranı uygulayan 

ülkelerden olan Ġsviçre (1,5), Ġrlanda (2,0), Yeni Zelanda (2,7)’nın kurumlar 

vergisi gelirlerindeki artıĢlarının GSMH’ye oranına bakıldığında önemli 

artıĢların gerçekleĢtiğini söylemek mümkündür. Bu çerçevede vergi 

rekabetine yönelik benimsenen kurumlar vergisi indirimlerinin, vergi 

gelirlerinde artıĢ gerçekleĢtirdiğini ve ülkelerin hareketli üretim faktörlerini 

hakimiyet alanlarına çekerek baĢarı sağlandığını söylemek mümkün 

olmaktadır.  

 

 

2.1.2.1.2 KiĢisel Gelir Vergisi Oranlarındaki DeğiĢim 

 

KiĢisel gelir vergisi oranlarındaki indirimler nitelikli iĢgücünün vergi 

sonrasında harcanabilir gelir seviyesini artırıcı etkiler ortaya çıkarabildiği gibi, 

Ģirket kazançlarının dağıtılması durumunda yapılan gelir vergisi tevkifatının 

azaltılması da kiĢisel gelir vergisini vergi rekabetinin aracı konumuna 

sokmaktadır. KiĢisel gelir vergisinin bu özelliğinden dolayı, ülkelerde vergi 

oranlarını indirme yoluna gidebilmektedirler. AĢağıdaki tabloda OECD 

ülkelerinde uygulanan en yüksek kiĢisel gelir vergisi oranlarının yıllar itibariyle 

geliĢimi görülmektedir. 
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Tablo 11: 2000-2008 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin En 

Yüksek BirleĢtirilmiĢ* Marijinal** KiĢisel Gelir Vergisi Oranları 

Ülkeler  

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

DeğiĢim 

2000- 

2008 

ABD 46,5  45,9  45,2  41,4  41,4  41,3  41,3  41,3  41,7  -4,8 

Almanya 53,8  51,2  51,2  51,2  47,5  43,4  43,3  47,5  47,5  -6,3 

Avustralya 48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  46,5  46,5  -2,0 

Avusturya -- -- 42,7  42,9  42,9  42,7  42,7  42,7  42,7  0 

Belçika 53,9  53,4  52,9  45,1  45,1  45,1  45,1  45,3  45,3  -8,6 

Çek Cumh. 28,0  28,0  28,0  28,0  28,0  28,0  28,0  28,0  20,2  -7,8 

Danimarka 54,3  54,9  54,4  54,3  55,0  55,0  55,0  55,0  55,0  0,7 

Finlandiya 52,6  52,5  51,8  51,1  50,3  49,9  49,2  49,2  49,2  -3,4 

Fransa 37,1  39,8  40,0  37,9  36,7  36,5  36,5  37,6  37,6  0,5 

Hollanda 60,0  52,0  52,0  52,0  52,0  52,0  52,0  52,0  52,0  -8,0 

Ġngiltere 40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  40,0  0 

Ġrlanda 44,0  42,0  42,0  42,0  42,0  42,0  42,0  41,0  41,0  -3,0 

Ġspanya 48,0  48,0  49,0  45,0  45,0  45,0  45,0  43,0  43,0  -5,0 

Ġsveç 55,4  55,5  55,5  56,2  56,5  56,6  56,6  56,5  56,4  1,0 

Ġsviçre 38,5  38,5  38,4  37,6  37,8  37,8  37,8  37,8  37,5  -1,0 

Ġtalya 41,7  45,9  41,4  41,4  41,4  44,1  44,6  40,2  40,2  -1,5 

Ġzlanda 43,1  42,7  44,0  42,0  41,0  38,2  35,3  34,3  34,3  -8,8 

Japonya 45,5  45,5  45,5  47,1  47,2  47,1  47,1  47,2  47,2  1,7 

Kanada 46,4  46,4  46,4  46,4  46,4  46,4  46,4  46,4  46,4  0 

Kore 36,7  38,9  36,7  36,7  36,6  35,6  35,5  35,5  35,4  -1,3 

Lüksemburg 47,2  38,4  34,8  34,8  34,8  34,7  34,7  34,7  34,7  -12,5 

Macaristan 55,2  56,0  56,0  55,9  56,0  56,0  59,0  54,0  45,0  -10,2 

Meksika 40,0  40,0  35,0  29,0  26,4  22,5  21,5  20,7  28,0  -12,0 

Norveç 47,5  47,5  47,5  47,5  47,5  43,5  40,0  40,0  40,0  -7,5 

Polonya 26,4  26,2  26,2  26,2  26,2  26,2  31,5  31,5  31,5  5,1 

Portekiz 35,6  35,6  35,6  35,6  35,6  35,6  37,4  37,4  37,4  1,8 

Slovak Cum 35,0  35,0  38,0  38,0  5,6  14,4  10,8  4,1  9,1  -25,9 

Türkiye 35,6  40,6  40,6  40,6  40,6  35,6  35,6  35,6  35,6  0 

Yeni 

Zelanda 

39,00  39,00  39,0  39,0  39,0  39,0  39,0  39,0  39,0  0 

Yunanistan 37,8  35,7  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  -4,2 

* Tabloda yer alan kiĢisel gelir vergisi oranları merkezi ve alt merkezi yönetimlerin 

uyguladığı gelir vergisinin birleĢtirilmesi sonucu elde edilmiĢtir. 

** Marijinal vergi oranları vergi kanunlarında yer alan gelir vergisi oranlarını değil 

mükellefler tarafından hissedilen vergi oranlarını diğer bir deyiĢle vergi avantajlarının da 

hesaba katılması sonucu hissedilen vergi oranlarını yansıtmaktadır. 

Kaynak: OECD Tax Database, Public Sector, Taxation and Market 

Regulation, (EriĢim) http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649 

_34533_1942460_1_1_1_1,00.html, 21 Mart 2010. 
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2000-2008 yılları arasında OECD’ye üye ülkelerin en yüksek 

birleĢtirilmiĢ marijinal kiĢisel gelir vergisi oranları incelendiğinde en fazla 

azalıĢın gerçekleĢtiği beĢ ülke sırasıyla; Slovak Cumhuriyeti (25,9), 

Lüksemburg (12,5), Meksika (12), Macaristan (10,2), Ġzlanda (8,8) iken, en az 

azalıĢın gerçekleĢtiği beĢ ülke Avusturya, Ġngiltere, Kanada, Türkiye ve Yeni 

Zelanda (0) olmuĢtur. Genel itibariyle bakıldığında OECD ülkelerinde kiĢisel 

gelir vergisi oranlarında indirimlerin gerçekleĢtiği göze çarpmaktadır. Ancak 

Danimarka (0,7), Fransa (0,5), Ġsveç (1,0), Japonya (1,7), Polonya (5,1), 

Portekiz (1,8) de ise kiĢisel gelir vergisi oranlarında artıĢ söz konusudur. 

2008 yılı itibariyle birleĢtirilmiĢ marijinal kiĢisel gelir vergisi oranları 

arasında en düĢük vergi uygulayan beĢ ülke Slovak Cumhuriyeti (9,1), Çek 

Cumhuriyeti (20,2), Meksika (28,0), Polonya (31,5), Yunanistan (33,6) 

olurken, en yüksek kiĢisel gelir vergisi uygulayan beĢ ülke Ġsveç (56,4), 

Danimarka (55,0), Hollanda (52,0), Finlandiya (49,2), Almanya (47,5) 

olmuĢtur. KiĢisel gelir vergisi oranlarındaki genel azalıĢlar, OECD ülkelerinin 

vergi rekabetine baĢvuran ülkelere yönelik mobil üretim faktörleri akımlarını 

kısmen de olsa frenlemek yada mobil üretim faktörlerini ülkelerine çekmek 

açısından anlam ifade etmektedir.  

Bununla birlikte kiĢisel gelir vergisi oranlarındaki azalıĢların vergi 

rekabeti açısından anlam ifade etmesi kiĢisel gelir vergisi gelirlerinin seyrine 

de bağlıdır. AĢağıdaki tabloda kiĢisel gelir vergisi gelirlerinin GSMH’ye 

oranlarının yıllar itibariyle geliĢimi görülmektedir. 
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Tablo 12: 1965-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin En 

Yüksek KiĢisel Gelir Vergisi Gelirlerinin GSMH’ye Oranları 

 

  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

DeğiĢim 

2000 - 

2007 

ABD 7,8 9,9 8,9 10,3 9,7 10,1 10,0 12,5 9,7 10,8 -1,7 

Almanya 8,2 8,4 10,3 10,8 10,3 9,6 10,2 9,4 8,1 9,1 0,3 

Avustralya 7,2 8,0 11,3 11,7 12,8 12,3 11,7 11,8 12,2 11,3 -0,5 

Avusturya 6,8 7,0 7,9 9,0 9,4 8,3 8,6 9,6 9,3 9,5 -0,1 

Belçika 6,4 8,5 12,9 15,0 15,8 13,4 14,2 14,0 13,6 12,8 -1,2 

Çek 

Cumhuriyeti - - - - - - 4,8 4,6 4,6 4,3 

 

-0,3 

Danimarka 12,7 18,9 21,4 22,5 23,4 24,8 26,2 25,6 24,9 25,1 -0,5 

Finlandiya 10,1 12,4 14,1 12,7 14,8 15,1 14,2 14,5 13,5 13,0 -1,5 

Fransa 3,6 3,7 3,7 4,7 4,9 4,5 4,9 8,0 7,9 7,4 -0,6 

Hollanda 9,1 9,5 11,0 11,3 8,2 10,6 7,8 6,0 6,9 7,7 1,7 

Ġngiltere 10,1 11,6 14,0 10,2 9,6 10,4 9,8 10,7 10,4 10,9 0,2 

Ġrlanda 4,2 5,2 7,2 9,9 10,8 10,6 10,0 9,5 8,3 8,7 -0,8 

Ġspanya 2,1 1,8 2,7 4,6 5,4 7,1 7,6 6,4 6,4 7,4 1,0 

Ġsveç 16,2 18,8 19,0 19,0 18,3 20,1 15,9 17,2 15,6 14,9 2,3 

Ġsviçre 5,8 6,9 9,4 9,6 10,0 10,0 10,1 10,5 10,4 10,2 -0,3 

Ġtalya 2,8 2,8 3,8 6,9 9,0 9,9 10,4 10,5 10,4 11,1 0,6 

Ġzlanda 5,1 5,4 6,0 6,8 5,5 8,3 9,7 12,9 14,2 13,8 0,9 

Japonya 3,9 4,2 5,0 6,2 6,8 8,1 6,0 5,7 5,0 5,5 -0,2 

Kanada 5,8 10,0 10,5 10,6 11,5 14,7 13,4 13,1 11,9 12,4 -0,7 

Kore - - 1,2 1,9 2,1 3,8 3,6 3,3 3,2 4,4 1,1 

Lüksemburg 6,9 5,6 9,0 9,6 10,1 8,4 8,0 7,2 7,1 7,4 0,2 

Macaristan - - - - - - 6,7 7,1 6,7 7,2 0,1 

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

 Norveç 11,7 12,1 12,4 12,1 9,6 10,7 10,6 10,3 9,7 9,6 -0,7 

Polonya - - - - - - 8,3 4,4 3,9 5,3 0,9 

Portekiz - - - - - 4,4 5,6 5,7 5,4 5,7 0 

Slovak 

Cumhuriyeti 
- - - - - - - 3,4 2,6 2,5  

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

Yeni Zelanda 9,5 11,5 15,6 19,0 18,9 17,9 16,5 14,5 15,4 15,0  

0,5 Yunanistan 1,2 1,9 1,7 3,2 3,5 3,7 3,5 5,0 4,6 4,7 0,3 

             

OECD 

Toplamı 7,0 8,1 9,3 10,1 10,1 10,4 9,7 9,6 9,2 9,4 

 

-0,2 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Vergi Ġstatistikleri, OECD Üyesi 

Ülkelere ĠliĢkin ÇeĢitli Vergi Ġstatistikleri, (EriĢim) 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm, 4 Nisan 2010. 
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OECD’ye üye ülkelerin, 2000 yılından 2007 yılına gelindiğinde kiĢisel 

gelir vergisi gelirlerinin GSMH’ye oranlarındaki değiĢimin, kiĢisel gelir vergisi 

oranlarındaki en fazla azalıĢların gerçekleĢtiği ülkeler açısından 

değerlendirilmesinde; en fazla oransal azalıĢın gerçekleĢtiği beĢ ülkeden 

birincisi olan Slovak Cumhuriyetinde kiĢisel vergi gelirlerinde 0,9’luk bir 

azalıĢ, Lüksemburg’ta 0,2’lik artıĢ, Macaristan’da 0,1’lik artıĢ, Ġzlanda da 

0,9’luk bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

KiĢisel gelir vergisi oranlarının GSMH’ye oranlarında en fazla artıĢın 

gerçekleĢtiği ülkeler ise Ġsveç (2,3), Hollanda (1,7), Kore (1,1), Ġspanya (1,0), 

Ġzlanda, Polonya (0,9) iken, en düĢük artıĢlar Portekiz (0), Macaristan (0,1), 

Ġngiltere, Lüksemburg (0,2), Almanya ve Yunanistan’da (0,3) olmuĢtur. En 

fazla kiĢisel gelir vergisi oranı azalıĢları ise ABD (-1,7), Finlandiya (-1,5), 

Türkiye  (-1,4), Belçika (-1,2), Slovak Cumhuriyeti’nde (-0,9) gerçekleĢmiĢtir. 

KiĢisel gelir vergisi oranlarında en fazla azalıĢ gerçekleĢtiren ülkeler 

arasında yer alan Ġzlanda’nın gelir artıĢı oranında da aynı baĢarıyı sergilemiĢ 

olması vergi rekabetinin varlığı açısından anlamlı bir iĢaret oluĢtururken, 

Slovak Cumhuriyeti’nde azalıĢın söz konusu olması ve diğer yüksek seviyede 

vergi oranı azalıĢı uygulayan ülkelerdeki gelir artıĢlarının düĢük seviyelerde 

kalması çeliĢkili sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.  

 

 

2.1.2.1.3 Tüketim Vergilerindeki DeğiĢim 

 

Vergi rekabetine yönelik vergi oranı azalıĢlarının ülkenin mali 

dengesinin bozulmasına sebebiyet verilebileceği daha önce belirtildiğinden, 

bu yöndeki ortaya çıkabilecek bir hususun giderilmesine yönelik olarak mobil 

olmayan üretim faktörlerinin vergilerinin artırılması tercih edilebilmektedir. 

Tüketim üzerinden alınan vergi oranlarının vergi rekabeti çerçevesinde ortaya 

çıkabilecek vergi gelirleri azalıĢlarını gidermeye yönelik iĢlev üstlenmesi de 

bu duruma bir örnektir.  

Diğer taraftan dolaylı vergilerden olan tüketim üzerinden alınan 

vergilerin tahsil ve takibinin dolaysız vergilere göre daha kolay olması vergi 
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rekabeti sonucu ortaya çıkması muhtemel mali bozulmanın giderilmesi 

açısından öncelikli araçlar arasında yer almasına neden olmuĢtur. Bu 

nedenle tüketim üzerinden alınan vergilerin oranlarındaki geliĢim sürecinin 

incelenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan genel tüketim vergisi oranlarında 

meydana gelen geliĢimin izlenmesi, bu vergiye hedef olan ürün yelpazesinin 

geniĢliği nedeniyle güçleĢmektedir. Bu nedenle kanuni oranlar üzerinden bir 

değerlendirme yapılmak suretiyle tüketim vergisi oranlarındaki değiĢimin 

incelenmesi daha doğru bir yöntem olacaktır. Bu kapsamda aĢağıdaki 

tabloda 1976-2008 yılları arasında OECD’ye üye ülkelerdeki genel tüketim 

vergisi oranları göze çarpmaktadır. 

 

 

 

 



Tablo 13: 1976-2008 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerdeki Genel Tüketim Vergisi Oranları 

Ülkeler Standart Oranlar Ġndirimli Oranlar 

  1976 1980 1984 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2005 2009 

DeğiĢim 

1976/ 2009   

Avustralya 2000 - - - - - - - - - 10,0 10,0 10,0 0 - 

Avusturya 1973 18,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

2,0 

10.0/ 12.0 

Belçika 1971 18,0 16,0 19,0 19,0 19,0 19,50 20,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0  

3,0 

6.0/ 12.0 

Kanada 1991 - - - - - 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 -2,0 - 

Çek Cumhuriyeti 1993 - - - - - - 23,0 22,0 22,0 22,0 19,0 19,0  

-4,0 

9,0 

Danimarka 1967 15,0 22,0 22,0 22,0 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 10,0 - 

Finlandiya 1994 - - - - - - 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0  

0 

8.0/ 17.0 

Fransa 1968 20,0 17,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 20,6 20,6 20,6 19,6 19,6 -0,4 2.1/ 5.5 

Almanya 1968 11,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0 19,0 8,0 7,0 

Yunanistan   1987 - - - 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 3,0 4.5/ 9.0 

Macaristan 1988 - - - 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 -5,0 5,0 

Ġzlanda 1989 - - - - 22,0 22 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 2,5 7,0 

Ġrlanda 1972 20,0 25,0 23,0 25,0 23,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,5  

1,5 

4.8/ 13.5 

Ġtalya 1973 12,0 15,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

8,0 

4.0/ 10.0 

Japonya 1989 - - - - 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 - 

Kore 1977 - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 - 

Lüksemburg 1970 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

5,0 

3.0/6.0 /12.0 

Meksika 1980 - 10,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 5,0  

Hollanda 1969 18,0 18,0 19,0 20,0 18,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 19,0 19,0 1,0 6,0 

Yeni Zelanda 1986 - - - 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 2,5 - 

Norveç 1970 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 22,0 23,0 23,0 23,0 25,0 25,0  

5,0 

8.0/ 14.0 

Polonya  1993 - - - - - - 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 0 7,0 

Portekiz 1986 - - - 17,0 17,0 16,0 16,0 17,0 17,0 17,0 19,0 21,0  

4,0 

5.0/ 12.0 

Slovak Cumh. 1993 - - - - - - 25,0 23,0 23,0 23,0 19,0 19,0  

-6,0 

10 

Ġspanya 1986 - - - 12,0 12,0 13,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 4,0 4.0/ 7.0 

Ġsveç 1969 17,7 23,5 23,5 23,5 23,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  

7,3 

6.0/ 12.0 

Ġsviçre 1995 - - - - - - 6,5 6,5 6,5 7,5 7,6 7,6 1,1 2.4/ 3.6 

Türkiye 1985 - - - 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 17,0 18,0 18,0 8,0 1.0/ 8.0 

Ġngiltere 1973 8,0 15,0 15,0 15,0 15,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 15,0 7,0 5,0 

Ağırlıksız Ortalama  15,6 16,65 17,79 17,15 16,8 16,55 17,6 17,79 17,93 17,76 17,7 17,61  

2,01 

 

Kaynak: OECD, Tax Database, Public Sector, Taxation and Market Regulation, (EriĢim) 

http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html, 8 Nisan 2010. 

9
5 
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OECD’ye üye ülkelerdeki genel tüketim vergilerinin değiĢim trendinde  

1976 yılından 2009 yılına gelindiğinde en fazla vergi oranı artıĢının 

gerçekleĢtiği ülkeler; Danimarka (10,0), Almanya, Ġtalya, Türkiye (8,0), Ġsveç 

(7,3) olurken, en az artıĢın gerçekleĢtiği ülkeler Avustralya, Finlandiya, Kore 

Polonya (0), Hollanda (1,0) olmuĢtur. Ancak Slovak Cumhuriyeti (-6,0), 

Macaristan (-5,0), Çek Cumhuriyeti (-4,0), Kanada (-2,0) ve Fransa’da (-0,4) 

ise genel tüketim vergisi oranlarında azalıĢ söz konusu olmuĢtur. Genel 

itibariyle bakıldığında genel tüketim vergisi oranlarında artıĢın söz konusu 

olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. 

Ayrıca genel satıĢ vergisi olan katma değer vergisi farklı ürünlere farklı 

oranlarda uygulanabilmektedir. ABD’de ise bu tarz bir vergi hiç 

uygulanmamaktadır. Bu nedenle genel tüketim vergisi oranlarındaki artıĢların 

mali açıdan ortaya çıkması muhtemel bozulmayı ortadan kaldırmak için genel 

tüketim vergisi gelirlerinde ortaya çıkardığı değiĢimin izlenmesi daha doğru 

sonuçlara ulaĢmamıza yardımcı olacaktır. AĢağıdaki tabloda 1965 yılından 

2007 yılına kadar geçen sürede OECD’ye üye ülkelerde genel tüketim vergisi 

gelirlerindeki değiĢim görülmektedir. 
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Tablo 14: 1965-2007 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin Genel 

Tüketim Vergisi Gelirlerinin GSMH’ye Oranları 

 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Vergi Ġstatistikleri, OECD Üyesi 

Ülkelere ĠliĢkin ÇeĢitli Vergi Ġstatistikleri, (EriĢim) 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm, 11 Nisan 2010. 

 

  1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

DeğiĢim 

1975- 

2007 

ABD 1,2 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 0,4 

Almanya 5,2 5,4 5,0 6,1 5,7 5,8 6,5 6,8 6,2 7,0 2,0 

Avustralya 1,5 1,6 1,7 1,4 2,2 2,3 2,5 3,7 4,1 4,0 2,3 

Avusturya 6,3 6,3 7,3 7,8 8,6 8,2 7,7 8,1 8,0 7,7 0,4 

Belçika 6,6 7,2 6,4 7,0 7,0 6,9 6,7 7,3 7,2 7,1 0,7 

Çek Cumh.       6,3 6,5 7,2 6,6 0,3 

Danimarka 3,0 7,2 6,6 9,6 9,3 9,5 9,4 9,5 10,0 10,4 3,8 

Finlandiya 5,6 6,1 5,7 6,2 7,3 8,4 7,9 8,2 8,7 8,4 2,7 

Fransa 7,9 8,7 8,3 8,5 8,5 7,9 7,5 7,5 7,5 7,4 -0,9 

Hollanda 4,1 5,2 5,8 6,8 6,9 7,1 6,5 6,9 7,5 7,4 1,6 

Ġngiltere 1,8 2,5 3,1 5,1 5,9 6,0 6,5 6,6 6,7 6,6 3,5 

Ġrlanda 1,4 3,7 4,2 4,6 7,1 6,8 6,9 6,9 7,5 7,4 3,2 

Ġspanya 3,3 3,2 2,8 2,3 4,1 5,2 5,1 6,0 6,2 6,0 3,2 

Ġsveç 3,4 3,9 4,9 6,2 6,6 7,8 9,2 8,8 9,2 9,3 4,4 

Ġsviçre 1,9 1,7 2,1 2,5 2,7 3,0 3,3 3,9 3,9 3,8 1,7 

Ġtalya 3,3 3,4 3,6 4,6 4,9 5,6 5,5 6,5 6,0 6,2 2,6 

Ġzlanda 4,4 6,0 8,6 8,6 9,3 10,0 9,9 10,6 11,1 10,6 2,0 

Japonya - - - - - 1,3 1,5 2,4 2,6 2,5 1,2 

Kanada 4,6 4,5 4,0 3,6 4,3 5,1 5,0 5,1 5,0 4,5 0,5 

Kore   1,8 3,6 3,3 3,6 3,5 3,8 4,2 4,2 2,4 

Lüksemburg 3,4 2,5 4,0 4,1 5,0 4,9 5,2 5,6 6,2 5,7 1,7 

Macaristan       8,0 9,9 10,5 10,3 2,3 

Meksika    2,3 2,5 3,3 2,6 3,1 3,5 3,7 1,4 

Norveç 6,4 8,2 8,0 7,7 7,8 7,7 8,7 8,4 7,9 8,3 0,3 

Polonya       6,2 6,9 7,6 8,2 2,0 

Portekiz - 1,5 2,2 3,7 3,2 5,4 7,1 8,0 8,7 8,8 6,6 

Slovak Cum        7,0 7,9 6,7 -0,3 

Türkiye - - - - 2,7 3,0 5,2 5,8 5,3 5,1 2,4 

Yeni 

Zelanda 1,8 2,1 2,6 3,1 3,2 8,4 8,3 8,4 8,9 8,4 

 

5,7 

Yunanistan 1,8 3,4 3,6 2,8 4,4 6,9 6,6 7,4 7,0 7,5 3,9 

OECD Topl. 3,3 4,0 4,2 4,6 5,2 5,9 6,1 6,6 6,8 6,7 2,5 
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OECD’ye üye ülkelerin genel tüketim vergisi gelirlerinin GSMH’ye 

oranlarında; en fazla vergi oranı artıĢları gerçekleĢen ülkeler olan Danimarka, 

Almanya, Ġtalya, Türkiye, Ġsveç’te vergi gelirleri artıĢları sırasıyla %3,8-%2,0-

%2,6-%2,4-%4,4 olurken en düĢük vergi oranı artıĢı gerçekleĢen Avustralya, 

Polonya, Hollanda, Ġsviçre ve Ġrlanda da vergi gelirleri sırasıyla %2,3-%2,0-

%1,6-%1,7-%3,2’lik artıĢ göstermiĢtir. 

Genel tüketim vergisi gelirleri artıĢında ilk beĢ sırayı Portekiz (6,6), 

Yeni Zelanda (5,7), Ġsveç (4,4), Yunanistan (3,9), Danimarka (3,8) alırken, en 

az artıĢın gerçekleĢtiği ülkeler Çek Cumhuriyeti, Norveç (0,3), ABD, 

Avusturya (0,4), Kanada (0,5) olmuĢtur. Fransa (-0,9) ve Slovak 

Cumhuriyeti’nde (-0,3) ise genel tüketim vergisi gelirlerinde azalıĢ 

gerçekleĢmiĢtir. 

OECD ülkelerinin neredeyse tamamında genel tüketim vergisi 

gelirlerinde artıĢ meydana gelmesi vergilemenin tüketim gibi daha az mobil 

üretim faktörleri üzerine kaydığına iĢaret etmektedir. Bu durum kısmen de 

olsa OECD ülkelerinde de benimsenen vergi rekabeti sonucu azalan 

gelirlerin telafisi amacına hizmet etmesi ve vergi rekabetine yönelik 

uygulamalarında mevcut olduğuna yönelik bir delil olarak kabul edilmesi 

açısından üzerinde durulması gereken bir konudur. Diğer taraftan vergi oranı 

artıĢlarının en fazla olduğu ülkelerde gelir artıĢları konusunda aynı baĢarı 

sağlanamamıĢtır. Bu çerçevede vergi oranlarına yönelik yapılan 

düzenlemelerin aynı paralelde vergi gelirlerinde artıĢ sağladığını söylemek 

güçleĢmektedir. 

 

 

2.1.2.2 Vergi Avantajlarındaki DeğiĢim 

 

Vergisel avantajlar denildiğinde vergi kanunlarına göre 

vergilendirilmesi gereken unsurların yine vergi kanunları gereği vergi dıĢında 

tutulması akla gelirken (muafiyet, istisna, indirim vb.), uygulamada vergi 

teĢviklerinin kapsamının daha geniĢ olduğu göze çarpmaktadır. Vergi 

teĢvikleri bağlamında ülkeler, kamu arazilerinin tahsisi, vergi ertelemesi, 
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düĢük faizli kredi kullanımı, hızlandırılmıĢ amortisman, sosyal güvenlik payı 

indirimi, gümrük vergisi iadesi gibi araçları da kullanabilmektedir139. Gizli 

vergi rekabeti sınıflandırılmasının içerisinde değerlendirilebilecek bu vergi 

teĢvikleri özellikle DYY’leri hedef alan bir nitelik taĢımaktadır. Yatırım 

yapmayı planlayan çok uluslu bir Ģirketi yönlendirmeye yönelik olarak çeĢitli 

teĢviklerin yer aldığı teĢvik paketini hazırlayan ülkeler bir nevi teĢvik 

rekabetine girmiĢ olarak kabul edilmektedir. Vergi rekabetinin 

tanımlanmasında teĢvik rekabeti benzetmesi yapılmasının altında yatan 

temel düĢünce tarzı da buradan gelmektedir140. Diğer taraftan teĢvik rekabeti 

nitelik itibariyle boyutlarının belirlenmesi ve karĢılaĢtırma yapılması 

konusunda sıkıntıları bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle vergi 

teĢviklerinin türlerine göre uygulama benimseyen ülke sayısının yer aldığı bir 

sınıflandırma ile vergi teĢvikleri uygulamalarının boyutları hakkında 

çıkarsamada bulunma imkanı elde edebiliriz. Bu çerçevede aĢağıdaki tabloda 

1996 yılı itibariyle uygulanmakta olan vergisel teĢviklere yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
139

 Mustafa Duran, Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları, Hazine MüsteĢarlığı, 

Ekonomik AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, AraĢtırma ve Ġnceleme Dizisi, No:33, 2003, s.30. 
140

 Saraç, a.g.e., s.126. 
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Tablo 15: 1996 Yılı Ġtibariyle Uygulanmakta Olan Vergisel 

TeĢvikler 

TeĢvik Türü GeliĢmekte Olan Ülkeler GeliĢmiĢ Ülkeler Merk.-

Doğu 

Avrupa 

Toplam 

Afrika Asya Latin 

Amerika 

Kuzey 

Amerika 

Batı 

Avrupa 

Diğer 

Ülke Sayısı 23 17 12 2 20 4 25 103 

DüĢük Oranlı 

Kur. Vergisi 

18 13 12 2 16 2 20 83 

Vergi Tatili 16 13 8 2 7 2 19 67 

HızlandırılmıĢ 

Amortisman 

12 8 6 2 10 3 6 47 

Yatırım 

Ġndirimi 

4 5 9 - 5 - 3 26 

Sos. Güv. 

Payı Ġnd. 

2 1 2 - 5 - 2 12 

KDV Ġstisnası 14 12 6 2 9 - 2 45 

Gümrük 

Muafiyeti 

5 13 11 2 7 2 13 63 

Gümrük 

Vergisi Ġadesi 

10 8 10 1 6 2 12 49 

Kaynak: Mustafa DURAN, TeĢvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye 

Yatırımları, Hazine MüsteĢarlığı, Ekonomik AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, 

AraĢtırma ve Ġnceleme Dizisi, No:33, 2003, s.30.141. 

 

Vergisel teĢviklerin yer aldığı yukarıdaki tabloda en çok kullanılan 

teĢvikler sırasıyla düĢük oranlı kurumlar vergisi, vergi tatili, gümrük muafiyeti, 

gümrük vergisi iadesi, hızlandırılmıĢ amortisman, KDV istisnası, yatırım 

indirimi, sosyal güvenlik payı indirimidir. Vergi oranlarındaki değiĢimler 

dıĢındaki teĢviklere bakıldığında vergi tatili, gümrük muafiyeti, gümrük vergisi 

iadesi ülkelerin yarısından fazlası tarafından benimsenerek uygulanmaktadır. 

Ancak vergi oranlarında değiĢiklik kapsamında kabul edilen ve uygulama 

kolaylığı nedeniyle düĢük oranlı kurumlar vergisi uygulamasının, neredeyse 

ülkelerin tamamı tarafından kabul edildiğine dikkat çekmek gerekmektedir. 

Bu da vergi oranlarındaki değiĢikliklerin vergi rekabeti açısından vergisel 

avantajlara göre daha çok benimsendiğini göstermektedir. 

                                                            
141

 Duran, a.g.e., s.30. 
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2.1.3 Diğer DeğiĢkenlerdeki DeğiĢim 

 

Vergi rekabetinin varlığına iĢaret eden unsurlardan bir diğeri de diğer 

değiĢkenler olarak sınıflandırılabilir. Bu değiĢkenler; vergi gelirlerinde 

azalıĢların olabilmesi, sosyal güvenlik katkı paylarının artması, iĢsizliğin 

artması, kamu harcamalarının seviyesi ile bileĢimindeki değiĢim gibi 

faktörlerdir. Vergi gelirlerinde azalıĢların olması vergi oranlarındaki değiĢimle 

birlikte incelendiğinden bu baĢlıkta incelenmesine gerek görülmemiĢtir.  

 

 

2.1.3.1 Sosyal Güvenlik Katkı Paylarındaki DeğiĢim 

 

Vergi rekabetine yönelik uygulamalar sonucu ortaya çıkabilecek mali 

bozulmanın giderilmesini önlemek için baĢvurulan mobil üretim faktörlerinden 

bir diğeri iĢgücünden alınan sosyal güvenlik katkı paylarında değiĢikliğe 

gidilmesidir. Sosyal güvenlik katkı paylarının vergi olmamasından dolayı bu 

baĢlık altında incelenmesi daha doğru olacaktır. Ancak sosyal güvenlik katkı 

paylarında ortaya çıkan değiĢiklikler oranların çeĢitlilik göstermesinden dolayı 

gelirlerde meydana gelen değiĢiklikler bazında gözden geçirilecektir. 

AĢağıdaki tabloda 1965-2006 yılları arasında OECD’ye üye ülkelerin sosyal 

güvenlik katkı payı gelirlerinin GSMH’ye oranları yer almaktadır. 
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Tablo 16: 1965-2006 Yılları Arasında OECD’ye Üye Ülkelerin 

Sosyal Güvenlik Katkı Payı Gelirlerinin GSMH’ye Oranları 

 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000  2005  2006  

DeğiĢim 

1980- 

2006 

ABD 3,3 4,3 5,2 5,8 6,4 6,9 6,9 6,9 6,7 6,7 0,9 

Almanya 8,5 9,6 11,7 12,5 13,2 13,0 14,5 14,5 13,9 13,7 1,2 

Avustralya - - - - - - - - - - - 

Avusturya 8,4 8,6 10,1 12,1 13,0 13,0 14,8 14,6 14,5 14,4 2,3 

Belçika 9,8 9,8 11,9 11,9 14,0 14,0 14,3 13,9 13,7 13,6 1,7 

Çek 

Cumhuriyeti        15,5 15,6 16,1 16,1 

 

0,6 

Danimarka 1,1 1,2 0,2 0,6 1,4 0,9 1,1 1,8 1,1 1,0 0,4 

Finlandiya 2,1 2,8 7,5 8,3 8,7 11,2 14,1 11,9 12,0 12,1 3,8 

Fransa 11,6 12,4 14,4 17,1 18,5 18,5 18,4 16,0 16,2 16,3 -0,8 

Hollanda 10,1 12,5 15,6 16,3 18,8 16,0 17,4 15,4 13,2 14,2 -2,1 

Ġngiltere 4,7 5,1 6,2 5,9 6,7 6,1 6,1 6,3 6,8 6,9 1,0 

Ġrlanda 1,6 2,3 4,0 4,4 5,1 4,9 4,7 4,2 4,5 4,3 0,1 

Ġspanya 4,2 6,0 8,8 11,0 11,2 11,5 11,6 12,1 12,2 12,2 1,2 

Ġsveç 4,2 5,6 8,0 13,4 11,8 14,2 13,1 13,6 13,2 12,5 -0,9 

Ġsviçre 2,6 3,1 5,2 5,8 5,8 6,0 7,5 7,3 7,0 6,9 1,1 

Ġtalya 8,7 9,7 11,6 11,3 11,7 12,4 12,6 12,1 12,6 12,6 1,3 

Ġzlanda 2,1 2,3 0,8 0,6 0,7 1,0 2,5 2,9 3,2 3,3 2,7 

Japonya 4,0 4,4 6,1 7,4 8,3 7,7 9,0 9,5 10,1 10,2 2,8 

Kanada 1,4 3,0 3,2 3,3 4,4 4,4 5,0 4,9 5,0 4,9 1,6 

Kore    0,1 0,2 0,2 1,0 1,4 3,9 5,4 5,6 5,4 

Lüksemburg 8,9 6,7 9,6 10,2 10,3 9,6 9,8 10,1 10,5 9,9 -0,3 

Macaristan        14,7 11,1 11,6 11,9 -2,8 

Meksika     2,3 1,9 2,3 2,8 3,0 3,1 3,1 0,8 

Norveç 3,5 5,5 9,7 9,0 8,9 10,8 9,6 8,9 8,9 8,7 -0,3 

Polonya        11,0 9,2 12,3 12,2 1,2 

Portekiz 3,5 4,4 6,8 6,8 6,5 7,5 9,5 10,3 11,4 11,4 4,6 

Slovak 

Cumhuriyeti         14,1 12,8 11,9 

 

-2,2 

Türkiye 0,6 0,6 1,1 1,9 1,6 2,9 2,0 4,5 5,4 5,5 2,6 

Yeni Zelanda - - - - - - - - - - - 

Yunanistan 5,6 6,0 5,7 7,1 9,1 7,9 9,4 10,5 11,0 11,1 4,0 

OECD Toplam 4,6 5,2 6,5 7,1 7,6 7,8 8,9 9,0 9,1 9,1 2,0 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Vergi Ġstatistikleri, OECD Üyesi 

Ülkelere ĠliĢkin ÇeĢitli Vergi Ġstatistikleri, (EriĢim) 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm, 16 Nisan 2010. 

Sosyal güvenlik katkı payı gelirlerinin GSMH’ye oranlarında 1980 

yılından 2006 yılına gelindiğinde en fazla artıĢların gerçekleĢtiği beĢ ülke 

Kore (%5,4), Portekiz (%4,6), Yunanistan (%4,0), Finlandiya (%3,8), Japonya 
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(%2,8) olurken en az artıĢlar Ġrlanda (%0,1), Danimarka (%0,4), Çek 

Cumhuriyeti (%0,6), Meksika (%0,8), ABD (%0,9) olmuĢtur. Fransa (-0,8), 

Hollanda (-2,1), Ġsveç (-0,9), Lüksemburg (-0,3), Macaristan (-2,8), Norveç    

(-0,3), Slovak Cumhuriyeti’nde (-2,2) ise azalıĢlar gerçekleĢmiĢtir. 

Sosyal güvenlik katkı payı gelirlerindeki değiĢimlerde vergi rekabetinin 

izlerine rastlamak güçtür. Vergi oranlarındaki değiĢimlerde vergi rekabeti 

uyguladığına yönelik yoğun belirtilerin bulunduğu Ġrlanda, Lüksemburg ve 

Ġsveç gibi ülkelerde sosyal güvenlik payı gelirlerinin GSMH’ye oranları Ġrlanda 

da çok düĢük artıĢ gösterirken diğer iki ülkede azalıĢ göstermiĢtir. Bu açıdan 

sosyal güvenlik paylarında yapılan değiĢikliklerin vergi rekabeti açısından 

açık bir iĢaret olmadığını söylemek daha gerçekçi bir saptama olabilecektir. 

 

 

2.1.3.2 ĠĢsizlikteki DeğiĢim 

 

Vergi rekabeti uygulamaları dolayısıyla hareketli (mobil) üretim 

faktörlerindeki vergi yükünün daha hareketsiz üretim faktörlerine kayması 

iĢgücü gibi sermayeye göre daha az hareketli üretim faktörleri üzerindeki 

vergi yükünü ve dolaylı olarak iĢsizlik seviyesini de etkileyebilmektedir. Vergi 

rekabeti uygulamaları sonucu ortaya çıkabilen gelir kayıplarını bertaraf etmek 

için sosyal güvenlik katkı paylarında meydana gelen artıĢlar istihdam 

seviyesini azaltabilmektedir. Bu da iĢsizlik oranlarının yükselmesiyle kendini 

göstermektedir. Bu nedenle iĢsizlik oranlarındaki değiĢimde vergi rekabetinin 

etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamaların uzantısı olarak göz 

önünde bulundurulması gereken ikincil bir değiĢkendir. AĢağıdaki tabloda 

OECD üyesi ülkelerdeki iĢsizlik oranları yer almaktadır. 
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Tablo 17: OECD Üyesi Ülkelerde 1980-2009 Yılları Arasındaki 

ĠĢsizlik Oranları 

Ülkeler/ Yıllar 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 

DeğiĢim 

1980 / 

2008
142

* 

ABD 7.1 7.2 5.6 5.6 4.0 5.1 5.8 9.3 -1.7 

Almanya 3.2 8.0 6.2 8.1 7.8 11.1 7.5 7.7 4.3 

Avrupa Birliği .. .. .. .. .. 8.9 7.0 .. .. 

Avustralya 6.1 8.3 6.7 8.2 6.3 5.0 4.2 5.6 -1.9 

Avusturya 1.9 3.6 3.2 3.7 3.5 5.1 3.8 4.8 1.9 

Belçika .. .. 7.0 9.4 7.0 8.4 7.0 7.9 0 

Çek 

Cumhuriyeti 
.. .. 0.8 4.1 8.9 7.9 4.4 6.7 

3.6 

Danimarka 6.9 7.3 8.3 7.0 4.6 5.0 3.4 6.0 -3.5 

Finlandiya 4.5 5.0 3.2 15.4 9.8 8.4 6.4 8.2 1.9 

Fransa .. .. .. .. .. 8.9 7.4 9.1 -1.5 

Hollanda .. .. .. .. .. 6.5 3.9 4.9 -2.6 

Ġngiltere 6.8 11.4 7.1 8.7 5.4 4.8 5.7 7.6 -1.1 

Ġrlanda .. 16.8 13.5 12.3 4.3 4.3 6.0 11.7 -10.8 

Ġspanya 11.4 21.5 16.2 22.9 13.9 9.2 11.3 18.0 -0.1 

Ġsveç 1.9 2.9 1.7 7.7 4.7 7.1 6.2 8.3 4.3 

Ġsviçre 0.2 0.9 0.5 3.3 2.5 4.3 3.4 4.2 3.2 

Ġtalya 7.6 10.3 11.4 11.2 10.2 7.7 6.7 7.8 -0.9 

Ġzlanda .. .. .. 4.9 2.3 2.6 3.0 7.2 -1.9 

Japonya 2.0 2.6 2.1 3.1 4.7 4.4 4.0 5.1 2.0 

Kanada 7.6 10.7 8.2 9.5 6.8 6.8 6.1 8.3 -1.5 

Kore .. .. 2.5 2.1 4.4 3.7 3.2 3.7 0.7 

Macaristan .. .. .. 10.4 6.4 7.2 7.8 10.0 -2.6 

Meksika .. .. 2.7 6.2 2.5 3.6 4.0 5.5 1.3 

Norveç 1.7 2.6 5.2 4.9 3.5 4.6 2.6 3.2 0.9 

Polonya .. .. .. 13.3 16.1 17.8 7.1 8.2 -6.2 

Portekiz .. 8.5 4.6 7.1 3.9 7.6 7.6 9.5 -0.9 

Slovak Cumh. .. .. .. 13.1 18.6 16.2 9.6 12.1 -3.5 

Türkiye 8.1 7.1 8.0 7.6 6.5 10.6 11.0 14.1 2.9 

Yeni Zelanda 2.2 4.2 8.0 6.5 6.2 3.8 4.2 6.1 2.0 

Yunanistan 2.8 7.8 7.0 10.0 11.4 9.9 7.7 9.5 4.9 

Kaynak: OECD, Tax Database, Public Sector, Taxation and Market 

Regulation, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 24 Nisan 2010. 

OECD üyesi ülkelerdeki 1980 yılı iĢsizlik oranları ile 2008 yılı iĢsizlik 

oranları birbiriyle karĢılaĢtırıldığında; iĢsizlik oranlarının en fazla artıĢ 

gösterdiği beĢ ülke Yunanistan (%4,9), Almanya (%4,3), Ġsveç (%4,3), Çek 

Cumhuriyeti (%3,6) ve Ġsviçre (%3,2) iken, en fazla azalıĢın gerçekleĢtiği beĢ 

                                                            
142

 *2009 yılında küresel mali krizin etkisiyle iĢsizlik oranları genel olarak yükseldiğinden dolayı 

iĢsizlik oranları karĢılaĢtırılması 2008 yılı verilerine göre yapılmıĢtır. 
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ülke Ġrlanda (-%10,8), Polonya (-6,2), Danimarka (-%3,5), Slovak Cumhuriyeti 

(-%3,5), Hollanda ve Macaristan (-%2,6) olmuĢtur. 

ĠĢsizlik oranlarındaki artıĢın gerçekleĢtiği ülkeler arasında sermayeye 

çok düĢük bir vergi uygulayan ve bankacılık alanında gizlilik uygulamasını 

benimseyen Ġsviçre’nin yer alması vergi rekabetinin iĢsizliğe olan olumsuz 

yöndeki katkısının bir iĢareti Ģeklinde yorumlanabilirken, vergi rekabetine 

yönelik uygulamaları benimsediği yönünde belirtilerin bulunduğu Ġrlanda da 

iĢsizlik oranının ciddi boyutlarda azalıĢ göstermesi, vergi rekabetine yönelik 

uygulamalar sonucu DYY’lerin ülkeye yönelmesiyle iĢsizliğin azalmasına 

neden olunmasına yönelik bir sonuç olarak da yorumlanabilir. Bu örnekler 

vergi rekabetinin iĢsizlik verilerini olumlu veya olumsuz Ģekilde de 

etkileyebileceğini göstermektedir. 

 

 

2.1.3.3 Kamu Harcamalarının Seviyesi Ġle BileĢiminde DeğiĢim 

 

Vergi rekabetinin, vergi rekabetine baĢvuran ülkeye ve vergi 

rekabetine maruz kalan ülkeye göre farklı sonuçlar ortaya çıkarabildiğini daha 

önce belirtmiĢtik. Vergi rekabetine baĢvuran ülke açısından vergi oranlarının 

düĢürülmesiyle öncelikle vergi gelirlerinde azalmaya bağlı olarak kamu 

harcamalarının azaltılması ve kamu harcamaları bileĢiminde (sadece zorunlu 

kamu harcamalarının gerçekleĢtirilmesi) değiĢiklik yönünde baskı 

olabilecektir. Bununla birlikte vergi oranlarının azalmasının vergi tabanını 

geniĢleterek vergi gelirlerinde artıĢa sebep olması durumunda kamu 

harcamalarında artıĢ ve kamu harcamalarının bileĢiminde (sosyal 

harcamalara yönelik kamu harcama bileĢimleri) değiĢikliğe yönelik etkiler 

ortaya çıkabilecektir. Vergi rekabetine maruz kalan ülkeler açısından ise, 

vergi tabanının daralması neticesinde vergi gelirlerinin azalması ile karĢı 

karĢıya kalınması, kamu harcamalarının azaltılması ve kamu harcamaları 

bileĢimine (zorunlu kamu harcamaların gerçekleĢtirilmesi) yönelik baskı ile 

karĢılaĢılabilmesine ortam hazırlanmaktadır. Bu itibarla vergi rekabetine 
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baĢvurulup baĢvurulmadığına iliĢkin kamu harcamalarındaki değiĢimlerin 

incelenmesinde yarar vardır. AĢağıdaki tabloda OECD’ye üye ülkelerin kamu 

harcamaları ve bileĢimindeki değiĢiklikler yer almaktadır143.

                                                            
143

 OECD, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 27 Nisan 2010. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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Tablo 18: 1980-2008 yılları arasında OECD üyesi ülkelerdeki kamu 

harcamaları/GSHM oranlarındaki değiĢim 

 

Ülkeler 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

1980 - 
2008 % 
DeğiĢim 

ABD 34.21 36.85 37.24 37.13 33.88 36.28 35.96 36.71 38.75 4,54 

Avustralya 33.92 39.54 36.47 37.42 36.04 34.63 34.43 34.08 ..* 0,16 

Avusturya 49.51 53.06 51.51 56.33 52.13 50.09 49.65 48.82 48.93 -0,58 

Almanya ..* .. .. 54.77 45.11 46.84 45.35 43.68 43.7 -11,07 

Belçika ..* 58.43 52.34 52.14 49.23 52.33 48.56 48.4 50.09 -8,34 

Kanada 41.55 48.3 48.8 48.48 41.11 39.29 39.35 39.06 ..* -2,49 

Çek Cumh. ..* .. .. 54.47 41.82 44.98 43.75 42.55 42.92 -11,55 

Danimarka ..* .. 55.91 59.22 53.57 52.81 51.64 50.98 51.86 -4,05 

Finlandiya 40.07 46.35 47.91 61.46 48.31 50.29 48.71 47.3 48.95 8,88 

Fransa 45.69 51.78 49.48 54.44 51.64 53.38 52.71 52.32 52.67 6,98 

Hollanda 55.2 57.26 54.91 56.45 44.17 44.79 45.54 45.52 45.91 -9,29 

Ġngiltere 45.19 45.92 41.1 43.9 39.05 44.1 44.17 44.02 47.46 2,27 

Ġrlanda ..* .. 42.81 41.12 31.32 33.72 34.21 36.24 42.02 -0,79 

Ġspanya ..* .. .. 44.44 39.12 38.44 38.39 39.21 41.06 -3,38 

Ġsveç ..* .. .. 65.1 55.6 55.21 54.11 52.55 53.06 -12,04 

Ġsviçre ..* .. 30.3 35 35.1 35.27 33.48 32.21 ..* 1,91 

Ġtalya 40.79 49.84 52.9 52.51 46.18 48.15 48.7 47.9 48.73 7,94 

Ġzlanda ..* .. .. 42.7 41.87 42.2 41.65 42.5 58.28 15,58 

Japonya ..* .. .. .. 39.05 38.44 36.17 36.01 ..* -3,04 

Kanada 41.55 48.3 48.8 48.48 41.11 39.29 39.35 39.06 ..* -2,49 

Kore ..* .. .. .. 22.43 26.59 27.73 28.65 ..* 6,22 

Lüksemburg ..* .. 37.75 39.68 37.59 41.52 38.32 36.23 37.72 -0,03 

Macaristan ..* .. .. 55.59 46.87 50.11 51.96 49.79 49.24 -6,35 

Meksika ..* .. .. .. .. .. .. .. ..* .. 

Norveç ..* .. .. 50.94 42.3 42.11 40.47 40.94 39.95 -10,99 

Polonya ..* .. .. 47.71 41.08 43.44 43.86 42.19 43.26 -4,45 

Portekiz ..* .. .. 43.41 43.13 47.62 46.28 45.81 46.04 2,63 

Slovak Cum. ..* .. .. 48.64 52.17 37.98 36.9 34.4 34.74 -13,9 

Türkiye ..* .. .. .. .. .. .. .. ..* .. 

Yeni Zelanda ..* .. 53.44 41.56 38.74 38.53 39.53 39.72 ..* -13,72 

Yunanistan ..* .. 44.96 45.71 46.69 43.82 42.83 44.35 46.32 1,36 

OECD –Top. ..* .. .. .. .. .. .. .. ..* .. 

 

* Yıllar itibariyle değiĢimde veri bulunan en yakın yıl değerlendirmede dikkate alınmıĢtır. 

Kaynak:OECD, Tax Database, Public Sector, Taxation and Market 

Regulation, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 30 Nisan 2010. 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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Tablo 19: 1980-2008 yılları arasında OECD üyesi ülkelerdeki kamu 

harcamalarının bileĢimindeki değiĢim 

 

* Yıllar itibariyle değiĢimde veri bulunan en yakın yıl değerlendirmede dikkate alınmıĢtır. 

Kaynak:OECD, Tax Database, Public Sector, Taxation and Market 

Regulation, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 30 Nisan 2010. 

Ülkeler 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

1980 - 
2008 % 
DeğiĢim 

ABD 47.61 43.11 44.18 48.28 48.83 50.04 50.82 50.34 .. 2,73 

Avustralya 45.4 43.51 46.27 49.24 53.45 54.29 53.42 53.43 ..* 8,03 

Avusturya 53.5 53.69 54.74 56.03 57.59 59.7 58.83 58.76 59.24 5,74 

Almanya ..* .. .. 52.47 64.98 64.41 64.48 63.93 63.08 10,61 

Belçika ..* 53.74 53.18 56.01 57.17 57.25 60.4 60.35 60.65 6,91 

Kanada ..* .. .. 52.28 52.19 54.47 55.32 55.53 ..* 3,25 

Çek Cumh. ..* .. .. 39.74 53.83 52.54 53.2 54.31 53.73 13,99 

Danimarka ..* .. 59.9 61.7 62.32 65.4 65.24 65.29 65.56 5,66 

Finlandiya 55.21 57.74 59.57 58.98 60.32 61.96 62.23 61.99 61.6 6,39 

Fransa 61.29 59.87 59.72 59.94 60.9 61.93 62.35 62.12 62.08 0,79 

Hollanda 55.38 53.35 54.53 48.98 52.71 54.31 56.06 55.85 55.34 -0,04 

Ġngiltere 50.47 53.48 54.92 59.84 60.77 58.23 58.21 58.46 56.11 5,64 

Ġrlanda ..* .. 49.22 52.37 52 57.25 57.21 56.54 56.11 6,89 

Ġspanya ..* .. .. 53.55 55.8 57.63 57.22 57 57.92 4,37 

Ġsveç ..* .. .. 59.26 62.76 65.66 65.43 65.17 64.87 5,61 

Ġsviçre ..* .. 42.45 47.43 47.12 52.4 52.56 52.4 ..* 9,95 

Ġtalya ..* .. 51.12 50.76 58.97 59.89 59.33 60.13 60.95 9,83 

Ġzlanda ..* .. .. 48.29 48.67 53.82 53.15 52.24 39.38 9,01 

Japonya ..* .. .. .. 50 55.76 59.49 60.05 ..* 10,05 

Kanada ..* .. .. 52.28 52.19 54.47 55.32 55.53 ..* 3,25 

Kore ..* .. .. .. 27 31.26 32.54 32.56 ..* 5,56 

Lüksemburg ..* .. 56.57 59.05 58.28 58.83 59.27 60.26 60.08 3,51 

Macaristan ..* .. .. 49.29 50.02 54.36 53.04 53.64 56.02 6,73 

Meksika ..* .. .. .. .. .. .. .. ..* .. 

Norveç ..* .. .. 54.54 58.81 62.45 61.54 61.72 61.86 7,32 

Polonya ..* .. .. 59.34 63.77 59.3 57.95 57.39 56.79 -2,55 

Portekiz ..* .. .. 49.6 53.89 58.26 59.59 58.78 60.44 10,84 

Slovak 
Cum. 

..* .. .. 38.11 42.93 52.24 52.9 56.95 54.44 16,33 

Türkiye ..* .. .. .. .. .. .. .. ..* .. 

Yeni 
Zelanda 

..* .. 46.87 54.44 56.33 52.71 52.87 53.84 ..* 6,97 

Yunanistan ..* .. 39.55 42.2 44.4 53.15 55.39 55.44 56.83 17,28 

OECD –
Top. 

..* .. .. .. .. .. .. .. ..* .. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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1980 yılı veya veri seti bulunan en yakın yıl ile 2008 yılı arasında 

OECD üyesi ülkelerdeki kamu harcamaları ve bileĢimindeki değiĢim 

incelendiğinde; kamu harcamalarının GSMH içerisindeki payları üye ülkelerin 

yarıdan fazlasında azalıĢ sergilerken, diğer ülkelerde artıĢ göstermiĢtir. En 

fazla azalıĢların gerçekleĢtiği beĢ ülke Slovak Cumhuriyeti (% -13,9), Yeni 

Zelanda (% -13,72), Ġsveç (% -12,04), Çek Cumhuriyeti (% -11,55), Almanya 

(% -11,07) olurken, en fazla artıĢların gerçekleĢtiği ülkeler Ġzlanda (% 15,58), 

Finlandiya (% 8,88), Ġtalya (% 7,94), Fransa (% 6,98) ve Kore (% 6,22) 

olmuĢtur. 

Sosyal harcamaların, kamu harcamaları içerisindeki payına 

bakıldığında; üye ülkelerin yarıdan fazlasında sosyal harcamaların kamu 

harcamaları içerisindeki payı artıĢ sergilerken diğer ülkelerde azalıĢ göze 

çarpmaktadır. En fazla azalıĢların gerçekleĢtiği ülkeler Polonya (-2,55), 

Hollanda (-0,04) olurken, en fazla artıĢların gerçekleĢtiği ülkeler Yunanistan 

(17,28), Slovak Cumhuriyeti (16,33), Çek Cumhuriyeti (13,99), Portekiz 

(10,84), Almanya (10,61) olmuĢtur. 

OECD üyesi ülkelerdeki kamu harcamalarının vergi rekabeti 

uygulamalarının baskılaması sonucu azalma eğilimi sergilediği görülmektedir. 

Kamu harcamaları azalırken, sosyal harcamaların Polonya ve Hollanda hariç 

diğer ülkelerde artıĢ göstermesi vergi rekabetine maruz kalmanın etkisiyle 

sosyal harcamalarda da azalıĢların gerçekleĢmesine ortam hazırlamaktadır. 

ÇalıĢmanın buraya kadar ki kısmında;  OECD üyesi ülkelerin, DDY’leri 

ülkelerine çekme ve bu ülkelerden DYY çıkıĢları, portföy yatırımları ve nitelikli 

iĢgücü akımlarındaki değiĢikler açısından bakıldığında, bu ülkelerin ilk 

sıralarda yer aldıkları göze çarpmakta olup, ülkelerin sahip oldukları mobil 

üretim faktörlerini kaybetmemeleri için OECD’nin vergi rekabetini zararlı 

addetmesi geçerli mazeret olarak görülebilir. Ancak vergi rekabetiyle 

mücadele edilmesine rağmen, OECD’ye üye ülkelerinde vergi rekabetinin 

araçları olan vergi oranları (kurumlar vergisi oranları, gelir vergisi oranları, 

tüketim vergisi oranları), vergi avantajları (kamu arazilerinin tahsisi, vergi 

ertelemesi, düĢük faizli kredi kullanımı, hızlandırılmıĢ amortisman, sosyal 

güvenlik payı indirimi, gümrük vergisi iadesi) ve diğer değiĢkenleri 
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kullanmaları (vergi gelirlerinde azalıĢların olabilmesi, sosyal güvenlik katkı 

paylarının artması, iĢsizliğin artması, kamu harcamalarının seviyesi ile 

bileĢimindeki değiĢim) ve ayrıca üye ülkeler tarafından da vergi rekabeti 

uygulandığına dair belirtilerin mevcut olması, konuya farklı bir boyut 

katmaktadır.  

Diğer taraftan vergi rekabeti uygulamaları vergi rekabetinin göstergesi 

değiĢkenler ve araçları dıĢında fiili bazı uygulamalarla da kendisini 

göstermektedir. Bu fiili uygulamalar nelerdir Ģimdi bunlara göz atalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

OECD TARAFINDAN ZARARLI VERGĠ REKABETĠ OLARAK KABUL 

EDĠLEN UYGULAMALAR 

 

Vergi rekabetinin varlığı hususundaki iĢaretler konu üzerinde 

çalıĢmaların artmasına sebep olmuĢtur. Vergi rekabetinden olumlu yönde 

etkilenen ülkeler açısından herhangi bir sorun bulunmamasına rağmen, vergi 

rekabetinden olumsuz yönde etkilenerek zarar gören ülkelerin varlığı 

konunun zararlı yönleri üzerinde yoğunlaĢılmasına ve vergi rekabetinin 

zararlı olarak addedilmesine kadar bir sürecin varlığını ortaya koymuĢtur. 

Vergi rekabetinin zararlı olduğunu kabul ederek kavramı zararlı vergi rekabeti 

olarak tüm çalıĢmalarında vurgulayan OECD’de vergi rekabetinin olumsuz 

yönüyle karĢı karĢıya kalmasına rağmen, zararlı vergi rekabetinin 

uygulamadaki görünümü olan vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimleriyle 

mücadele kapsamında çalıĢmalar yapmasının yanında kendi bünyesinde 

olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için vergi rekabetini de araç olarak 

kullandığını görebilmekteyiz. Vergi rekabetinin varlığına iliĢkin incelememiz 

çerçevesinde OECD ülkelerinin de genel eğilim olarak vergi rekabetine 

baĢvurduğu söylenebilir. ÇalıĢmamızın bu aĢamasında OECD tarafından 

zararlı vergi rekabetinin iĢareti olarak ön plana çıkarılan vergi cennetleri ve 

tercihli vergi rejimleri üzerinde durulacaktır. 

 

 

3.1. ZARARLI VERGĠ REKABETĠ UYGULAMALARI 

 

OECD yayınladığı raporlarla zararlı vergi rekabeti uygulamaları olarak 

vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerini kabul etmiĢtir.  

 

3.1.1 Vergi Cennetleri 

 

Vergi cennetlerinin ortaya çıkıĢı 1930’lu yıllara kadar gitmesine 

rağmen küreselleĢmenin hızlanmasında önemli faktörler arasında yer alan 
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sermayenin önündeki engellerin ortadan kalkması, biliĢim teknolojilerindeki 

geliĢmeler, ulaĢım maliyetlerindeki azalıĢlar vergi cennetlerinin ortaya 

çıkardığı etkilerin anlaĢılmasında teĢvik edici iĢlevler görerek konunun 

gündeme gelmesine sebep olmuĢtur. Vergi cennetlerinden olumsuz etkilenen 

ülkelerin teker teker bu hususta çalıĢmalar yapması konuyu OECD’nin de ele 

almasına ortam hazırlamıĢtır. 

   

 

3.1.1.1 Vergi Cennetlerinin Tanımı 

 

Vergi cennetlerinin uluslararası manada kabul görebilecek bir 

tanımlaması yapılmamıĢ olup, OECD tarafından yayınlanan raporlarda da 

tanımlama yapmaktan ziyade vergi cennetlerinin özelliklerinden yola çıkarak 

kavramın açıklığa kavuĢturulması üzerinde durulmuĢtur. 

OECD’nin vergi cennetleri üzerine yaptığı çalıĢmada “vergi cennetleri; 

kiĢi ya da firmaların kendisi dıĢındaki bölge veya alanlarda yürütülen 

faaliyetlerden elde ettikleri gelirler için vergiden kaçınma olanağı sağlayarak 

daha düĢük bir biçimde vergilendirilmesine ya da tamamen vergi dıĢı 

bırakılmasına yol açan idari birimlerdir.”144 Ģeklinde kullanılmıĢtır. 

Bir tanımlamaya göre; vergi cennetleri, uluslararası ticaret faaliyetlerini 

ülkelerine çekebilmek için, vergilerin minimize edilmesi ve iĢletme faaliyetleri 

üzerindeki kısıtlamaları azaltma gibi politikalar uygulayan ülkelerdir145. 

BaĢka bir tanıma göre; vergi rekabetinden olumsuz etkilenerek vergi 

tabanını kaybeden  kamu idareleri  yönünden, daha düĢük veya daha esnek 

vergileme yapılan tüm ülkeleri kapsayan bir  adaletsizlik kaynağı olarak 

kötülenen, öte yandan  vergi idaresinin olumsuz tutumundan mağdur olan  

                                                            
144

 OECD, Issues in International Taxation: International Tax Avoidance 

and Evasion, Paris 1987, s.2 
145

 Ġhsan Günaydın, Vergi Cennetleri Global Yoksulluk Probleminin Bir Nedeni Midir?-I, Vergi 

Sorunları, Sayı: 206, Kasım 2005, s. 121. 
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mükellefler  için de vergi adaletsizliklerinden kaçıĢın bir aracı olarak övülen 

yerlerdir146.   

Diğer bir tanıma göre; vergi cennetleri yabancı yatırımcıyı ülkeye 

çekebilmek için sistemlerinde gelir, servet, harcama ve sermaye vergileri gibi 

vergileri hiç bulundurmayan veya söz konusu vergileri bulundurmakla birlikte 

vergi oranlarını düĢük tutan, indirim, istisna ve muafiyetlere geniĢ uygulama 

alanı sunan, iĢlemlerin gizli Ģartlar altında yapılabilmesine olanak sunan ve 

çoğunlukla kıyı bankacılığı merkezleri olarak faaliyet gösteren, fiziki yatırım 

alanları küçük olan ülkelerdir147. 

Bu tanımlar çerçevesinde, vergi cennetleri fiziki imkanların sınırlı 

olmasından dolayı genellikle finansal alanlardaki yatırımları özendirmek için, 

hiç veya çok az vergileme gerçekleĢtirmek ve muafiyet, indirim ve istisna gibi 

vergi avantajlarına geniĢ uygulama alanı sağlamak Ģeklinde uygulamalar 

benimseyen ülkeler olarak kabul edilebilir. 

 

 

3.1.1.2 Vergi Cennetlerini Belirleyen Özellikler 

 

Vergi rekabetinin olumsuz etkilerini azaltmak için global düzeyde vergi 

koordinasyonunu sağlamaya çalıĢan OECD “Zararlı Vergi Rekabeti” adlı 

çalıĢmasında vergi cennetlerinin temel özelliklerini Ģu Ģekilde 

sıralamaktadır148. 

- Vergilendirmenin Bulunmadığı veya Sadece Nominal Vergilerin 

Olduğu Bir Ortam: 

Herhangi bir ülkenin vergi cenneti olarak adlandırılabilmesinin öncelikli 

koĢulu vergilendirilebilir gelirlerin hiçbir vergiye tabi tutulmaması, ya da çok 

az nominal vergiye tabi tutulması veya vergi mükellefleri görünürde vergiye 

                                                            
146

 S. Saygın Eyüpgiller, Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, (EriĢim) 

archive.ismmmo.org.tr/.../14%20-%2053%20SAYGIN%20EYÜPGĠLLER%20.doc, 2 Mayıs 2010. 
147

 ġennur HoĢyumruk, Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar Verici Vergi 

Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Nisan 

2003, s.5. 
148

 OECD, (a) a.g.r., s.20-22. 
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tabi tutulsa da çeĢitli yöntemlerle gerçekte yok denecek kadar az bir vergiye 

tabi tutulmasının söz konusu olabilmesidir. Ancak bu özellik OECD tarafından 

2001 yılında yayınlanan rapor ile vergi cennetlerini tanımlayan özellikler 

arasından çıkartılmıĢtır. 

- Efektif Bilgi DeğiĢiminin Olmaması: 

Vergi cennetleri, buralarda faaliyette bulunan kiĢi ve firmalara ait her 

türlü bilgiyi çok sıkı gizlilik kuralları altında korur. Bu durum yasal ve idari 

düzenlemelerle güvence altına alınmıĢtır. Vergi cenneti ülkelerin çoğu 

bankacılık iĢlemleri ve finansal muameleler konusunda yabancı vergi 

idarelerine bilgi sağlamaz. Bir ülkenin vergi istihbaratından diğer ülkelerin 

yararlandırılmaması vergi cennetlerini kara para aklama ve vergi kaçakçılığı 

gibi yasal olmayan olayların merkezi haline getirebilmektedir149. 

- Vergi Yasalarının ġeffaflıktan Yoksun Olması: 

Vergi cennetlerinin hemen hemen tamamında finansal uygulamalar ve 

vergi mevzuatı Ģeffaflıktan yoksun, açık ve net uygulamalardan uzaktır. 

Finansal uygulamalar ile vergi yasalarının Ģeffaflıktan yoksun olması 

mükellefler ile vergi idarelerinin yapılan düzenlemelere intibakını zorlaĢtırdığı 

gibi, mükellefler ile vergi idareleri arasında matrah konusunda özel 

anlaĢmaların yapılmasına imkan sağlayan idari ve yasal düzenlemelerin 

mevcut oluĢu ve bilgi değiĢiminin söz konusu olmamasından dolayı daha 

komplike bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu durum mükelleflerin kazançlarını 

gizlemesi açısından teĢvik sağlayan bir mekanizma haline gelmesine neden 

olmaktadır. 

- Esaslı Bir Reel Ġktisadi Faaliyetin Olmaması: 

Vergilendirmeye konu olabilen reel bir faaliyetin vergi cenneti olarak 

nitelendirilen ülkede gerçekleĢmemesi gerekmektedir. Nitelik itibariyle vergi 

cennetleri sadece vergisel teĢvik sağlamak amacıyla faaliyette 

bulunduklarından, reel faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi konusunda bir talepte 

bulunmamaktadırlar. Diğer taraftan bu ülkelerdeki fiziki koĢullarda yatırım 

yapılmasına ve iktisadi faaliyette bulunulmasına izin vermemektedir. Bununla 

                                                            
149

 Karaca, a.g.m., s.94. 
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birlikte OECD tarafından 1998 yılında yayınlanan raporda vergi cennetleri için 

gerekli görülen bu kriter 2001 yılı raporunda çıkartılmıĢtır. 

 

 

3.1.1.3 Vergi Cenneti Olarak Kabul Edilen Ülkeler 

 

OECD’nin 1998 yılında düzenlediği “Zararlı Vergi Rekabeti: 

GeliĢmekte Olan Küresel Bir Sorun” baĢlıklı raporda vergi cennetlerinin 

zararlı vergi rekabetinin uygulamalarından birisi olması nedeniyle mücadele 

amacına yönelik olarak vergi cenneti olan ülkelerin yayınlanması gerekliliğini 

kabul etmiĢtir. Yine aynı raporda vergi cennetlerinin kriterleri belirlenerek aynı 

yıl liste hazırlanmıĢtır. Belirlenen liste 41 ülkeden oluĢmasına rağmen, 6 ülke 

son anda iĢbirliğine gitme konusunda taahhütte bulunmasından dolayı 

listeden çıkartılmıĢtır. Söz konusu 6 ülke; Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, 

San Marino, Bermuda, Cayman Adaları ve Mauritius’tur. 

OECD’nin, 1998 yılındaki raporunda ortaya koyduğu kriterler 

çerçevesinde hazırlanan 2000 yılı raporunda vergi cenneti olarak kabul ettiği 

35 ülke Ģunlardır150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
150

 OECD, (b) Towards Global Tax Co-operation: Progress in Identifying and Eliminating 

Harmful Tax Practices, June 2000, s.17. 
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Tablo 20: 2000 Ġlerleme Raporu’nda Vergi Cenneti Olarak Kabul 

Edilen Ülkeler 

Andora Grenada Niue 

Anguilla Guernsey/Sark/Alderney Panama 

Antiqua & Barbuda Man Adası Samoa 

Aruba Jersey Seychelles 

Bahama Liberia St. Lucia 

Bahreyn Liechtenstein St. Kitts & Nevis 

Barbados Maldivler St. Vincent & 
Grenadines 

Belize Marshall Adaları Tonga 

Ġngiliz Virgin Adaları Monaco Turks & Caicos 

Cook Adaları Montserrat Amerikan Virgin 
Adaları 

Dominik Cumhuriyeti Nauru Vanuatu 

Cebelitarık Hollanda Antileri  

Kaynak: OECD, Towards Global Tax Co-operation: Progress in 

Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, 

www.oecd.org/.../0,3746,en_2649_33745_36153067_1_1_1_1,00.html, 

(EriĢim) 28 Mayıs 2010. 

 

Tabloda yer alan ülkelerden 32’si, 2000 yılından bugüne kadar farklı 

tarihlerde Ģeffaflık sağlama ve bilgi değiĢiminde bulunma konusunda resmi 

taahhütte bulunarak OECD ile anlaĢmıĢlar ve vergi cennetleri listesinden 

çıkartılmıĢlardır. Geriye kalan 3 ülke olan Monako, Andora ve Liechtenstein 

OECD ile iĢbirliğine diğer bir deyiĢle Ģeffaflık sağlama ve bilgi değiĢiminde 

bulunmaya sıcak bakmamıĢlardır151. 

OECD tarafından 2000 yılında yayınlanan vergi cennetlerinin dünya 

iktisadi varlıklar toplamı açısından değerlendirilmesinde; bu ülkelerin % 26 

gibi yüksek bir paya sahip olduğu ve ABD orijinli Çok Uluslu ġirketlere (ÇUġ) 

ait karların yaklaĢık % 31’inin bu yerlerde tutulduğu göze çarpmaktadır152. 

Günümüzde vergi cenneti olarak kabul gören ülkelerde büyük bölümü 

finansal özellik taĢıyan yaklaĢık 6.5 trilyon dolarlık bir iktisadi değer iĢlem 

                                                            
151

 Batun, a.g.m., s.89-90. 
152

Richard  M. Salsman, Capital on Strike: The Tax Haven Controversy, The Capitalist 

Advisor, Mayıs 2002, s.3. 

http://www.oecd.org/.../0,3746,en_2649_33745_36153067_1_1_1_1,00.html
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görmektedir. Dünya üzerindeki en büyük 1200 ticari Ģirketin toplam piyasa 

sermayesinin 16.6 trilyon dolar, ABD’deki 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 açıkça ortaya çıkmaktadır153. 

Vergi cennetlerinin iktisadi varlık toplamı olarak ciddi boyuta ulaĢmıĢ 

olması vergi cennetleri ile mücadelenin haklılığını ortaya koyarken, OECD’ye 

üye ülkelere ait ÇUġ’ların faaliyetlerini vergi cennetlerine kaydırmıĢ olması 

OECD’nin vergi cennetleri ile mücadelesi açısından manidar bir tablo 

oluĢturmaktadır. 

Ayrıca 2009 yılında ABD’nin Pittsburgh kentinde ve Nisan’da 

Londra’da toplanan G-20 zirvesinde, küresel krizlerin tekrarını önlemek için 

vergide Ģeffaflık ve standartlar getirilmesi konusu önemli yer tutmuĢtur. 

Bunun diğer anlamı ise birçoğu küçük ada devletleri olan vergi cennetlerinin 

krizin önemli bir parçası olarak görülmesi ve küresel krizlerin tekrarını 

önlemek için vergide Ģeffaflık ve standartlar getirilmesi bağlamında vergi 

cennetlerine yönelik çeĢitli yaptırımlar uygulanmasına ortam 

hazırlanmasıdır154. Dünya ekonomisinin %85’ni temsil eden G 20 gibi bir 

ülkeler topluluğunun, dikkatleri kendi baĢarısız uygulamaları ve denetim 

zaaflarından uzak tutmak ve kendi ülkelerinden mevcut sermaye çıkıĢlarının 

önüne geçmek gibi örtülü amaçlar peĢinde koĢtuğu ihtimallerini gündeme 

getirmektedir. 

 

 

 

 

                                                            
153

 Saraç, a.g.e., s.200-203. 
154

 Milliyet, Vergi cennetleri: G-20 bizi krizin günah keçisi yaptı, (EriĢim) 

http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=3&ArticleI

D=1143733&Date=28.09.2009&b=Vergi%20cennetleri:%20G-

20%20bizi%20krizin%20gunah%20kecisi%20yapti, 29 Mayıs 2010. 

http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=3&ArticleID=1143733&Date=28.09.2009&b=Vergi%20cennetleri:%20G-20%20bizi%20krizin%20gunah%20kecisi%20yapti
http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=3&ArticleID=1143733&Date=28.09.2009&b=Vergi%20cennetleri:%20G-20%20bizi%20krizin%20gunah%20kecisi%20yapti
http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&KategoriID=3&ArticleID=1143733&Date=28.09.2009&b=Vergi%20cennetleri:%20G-20%20bizi%20krizin%20gunah%20kecisi%20yapti
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3.1.2 Tercihli Vergi Rejimleri 

 

Tercihli vergi rejimleri dünya üzerinde pek çok ülkenin uyguladığı 

ayrıcalıklı vergi düzenlemelerini bünyesinde bulunduran uygulamalardır. 

 

 

3.1.2.1 Tercihli Vergi Rejimlerinin Tanımı 

 

Tercihli vergi rejimleri bir tanıma göre; ülke dıĢındaki mobilitesi yüksek 

finansal hizmetleri hedefleyen cazip vergi rejimleridir155. 

Diğer bir tanımda; ülkelerin vergi tabanlarını sömürmek üzere 

yapılandırılmıĢ, genel vergi düzenlemelerine ve yönetimsel kurallara sahip 

düĢük vergi rejimlerini ifade etmektedir156. 

Bu kapsamda tercihli vergi rejimlerini; genel vergi kanunları ve idari 

uygulamalara ya da genel vergi sisteminin çerçevesi dıĢında vergi dıĢı 

düzenlemeler ile oluĢturulabilen, ülkelerin vergi tabanlarını sömürmek 

amacıyla, mobil üretim faktörlerini ülkenin hakimiyet alanına çekilmesine 

yönelik uygulamalar benimseyen vergi rejimleri biçiminde tanımlanabilir. 

Diğer taraftan OECD’nin 1998 yılı Raporu’nda bu rejimlerin genel vergi 

kanununda ve idari uygulamalarda ya da genel vergi sisteminin çerçevesi 

dıĢında vergi dıĢı düzenleme ile oluĢturulmuĢ olabileceği belirtilmiĢtir. 

Tercihli vergi rejimleri vergi cennetlerine göre iktisadi aktiviteyi temel 

alan uygulamalar olmasına rağmen, sonuç itibariyle vergi cennetleri gibi 

maruz kalan ülkeye ekonomik ve sosyal açıdan zarar vermektedir. 
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 Niyazi Cangir, Vergide Rekabet-1, Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2000, sayı:91, s:111. 
156

 Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler, Kazancı Kitap 

Ticaret A.ġ, 2003, s.10-12. 
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3.1.2.2 Tercihli Vergi Rejimlerini Belirleyen Kriterler 

 

OECD tarafından yapılan çalıĢmalarda vergi cennetlerinde olduğu gibi 

tanım yerine bir ülkenin tercihli vergi rejimi uyguladığını ortaya koyan 

kriterlere yer verilmiĢtir. 

OECD tarafından yayınlanan 1998 yılı raporuna göre bir uygulamanın 

tercihli vergi rejimi olarak değerlendirilmesi için temel ve yardımcı olmak 

üzere birtakım kriterler belirlenmiĢtir157. 

 

 

3.1.2.2.1.Temel kriterler; 

 

OECD tarafından yayınlanan 1998 yılı raporuna göre temel kriterler 

Ģöyle sıralanabilir. 

- Vergi Matrahının Tespiti Ġtibariyle Efektif Vergi Oranının Sıfır 

veya Oldukça DüĢük Olması 

Bir ülkenin benimsediği vergi oranlarının efektif olarak, diğer bir deyiĢle 

fiili olarak sıfır olması veya sıfıra yakın seviyelerde seyretmesi durumunda 

tercihli vergi rejiminin varlığına iliĢkin bir iĢaret bulunmaktadır. 

DüĢük veya sıfır efektif vergi oranları tercihli vergi rejimlerinin en 

öncelikli kriteridir. Efektif vergi oranlarının çok düĢük veya sıfır olarak 

belirlenmemesi durumunda vergi oranlarının zarar verici etkilerinden söz 

edilemeyecektir.  

- Yabancılara Ayrıcalık OluĢturan Rejimlerin Bulunması 

Tercihli vergi rejiminin varlığına iĢaret eden diğer bir kriter de 

literatürde “çitleme” (ring fencing) olarak adlandırılan158 ve yabancıların bir 

ülkede yatırım yapmalarını sağlamaya yönelik olarak o ülkedeki yerleĢiklerin 

yararlanmasına imkan tanımayan rejimlerin bulunmasıdır. 

Çitleme iki Ģekilde ortaya çıkabilmektedir. Birincisinde devlet kendi 

ülke vatandaĢlarının rejimin imkan verdiği avantajlardan faydalanmamasını 
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 OECD, (a) a.g.r., s.25. 
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 Saraç, a.g.e., s.204. 
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esas alırken, ikincisinde ülkede yerleĢik olan yabancıların rejimin sağladığı 

avantajlardan yararlanmaması Ģeklinde bir yöntem benimsemektedir159. Bu 

sayede ülkeye yabancı yatırımcıların gelmesi için uygun bir ortam 

oluĢturulmasına çaba harcanmaktadır. 

- ġeffaflık Eksikliği 

Zararlı vergi rekabetinin uygulamadaki görümü olan vergi cennetleri ve 

tercihli vergi rejiminin varlığına iliĢkin ortak kriteri, vergi uygulamaları ve vergi 

dıĢı uygulamalarda ve düzenlemelerde Ģeffaflığın bulunmamasıdır. 

ġeffaflığın bulunmaması haksız kazançların korunması açısından bir teminat 

iĢlevi üstlenmektedir. 

- Efektif Bilgi DeğiĢiminin Olmaması 

Efektif bilgi değiĢiminin olmaması da vergi cennetlerinde olduğu gibi 

tercihli vergi rejimlerinin de bir kriteridir. Bilgi değiĢiminin söz konusu 

olmaması aynı zamanda Ģeffaflık kriterinin bir tamamlayıcısı gibi de bir rol 

oynamaktadır. ġeffaflığın engellenebilmesi için çoğu zaman ülkelerin bilgi 

değiĢimini engellemesi veya zorlaĢtırması da gerekli olabilmektedir. 

 

 

3.1.2.2.2 Yardımcı Faktörler: 

 

OECD Raporu’nda sayılan dört ana kriter yanında tercihli vergi 

rejimlerini belirleyebilmek amacıyla yararlanılabilecek ilave altı yan kriter 

daha konulmuĢtur160. Bunlar; 

1- Suni olarak tanımlanmıĢ (istisna ve indirimler suretiyle) vergi 

matrahı; vergi kanunlarında vergilendirilen bir olayın, vergi matrahının 

azaltılması sonucunu doğuracak Ģekilde uygulanması durumunda suni olarak 

tanımlanmıĢ vergi matrahından bahsedilebilir.  

2- Uluslararası transfer fiyatlaması ilkelerinin uygulanmaması; OECD 

tarafından belirlenerek yayınlanan transfer fiyatlamasına iliĢkin ilkelerin göz 

                                                            
159

 S. Saygın Eyüpgiller, Vergi Cennetleri ve Tercihli Vergi Sistemleri, Vergi Rekabetinin 1998 

OECD Vergi Komitesi Raporu Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, ġubat 2000, 

Sayı:222, s.189. 
160

 OECD, (a) a.g.r., s.30-34. 
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önünde bulundurulmadan vergi rejimi oluĢturulması da tercihli vergi rejimi 

kapsamında değerlendirilmektedir. 

3 - YurtdıĢı kaynaklı gelirlerin vergiden istisna edilmesi; ülkede mukim 

olanların veya yabancıların yurtdıĢından elde ettikleri gelirlerin vergi dıĢında 

bırakılması veya matrah hesabında indirim konusu yapılması durumunda 

tercihli bir vergi rejiminin söz konusu olabileceğinden bahsedilebilir161. 

4- Vergi oranlarının veya matrahın pazarlığa tabi olması; ülkeler 

yabancı yatırımcıları ülkelerine çekmeye yönelik olarak vergi oranları ve 

matrahı üzerinde pazarlık yapabilmektedirler. Eğer yatırımcının gündeminde 

birden çok alternatif ülke varsa bu durumda pazarlığın boyutu büyümekte ve 

vergi oranları ile matrah çok fazla düĢebilmektedir. Yine bu kapsamda vergi 

tatili uygulamalarına yer vermek suretiyle belirli bir süre hiç vergi 

ödenmemesi sonucu da ortaya çıkabilmektedir. 

5- Bilgi değiĢimi konusunda gizlilik kurallarının uygulanması; birçok 

ülkede vergide mahremiyet ilkesi gereğince katı gizlilik kuralları koyulmakta 

ve uygulamaktadırlar. Bununla birlikte mükelleflerle ilgili bilgilerin açıklanması 

durumunda hapis cezası söz konusu olabilmektedir. Tabi bu ilke ülkelerin 

birbirleriyle imzaladıkları bilgi değiĢimi anlaĢmalarıyla bertaraf 

edilebilmektedir. Vergi rekabetini kendi açısından meĢru gören ülkeler ise 

vergide mahremiyet ilkesinin arkasına sığınıp bilgi değiĢimine ve bu tarz 

karĢılıklı anlaĢmalara sıcak bakmamaktadır162. 

6- Çok sayıda çifte vergilendirmeyi önleme anlaĢmasının bulunması; 

uluslararası çifte vergileme olan aynı vergi yükümlüsünün aynı vergi konusu 

üzerinden aynı vergilendirme döneminde birden çok devlet tarafından birden 

çok vergilendirmeye maruz kalması uygulaması, çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaĢması ile mükerrer vergilemenin önlenmesi amacına hizmet etmesine 

rağmen, içeriğinde bulunabilen maddeler dolayısıyla tercihli vergi rejimlerinin 

odağı haline gelebilmektedir163. Eğer bir anlaĢma, anlaĢmalarda görülmeyen 

kiĢi ya da kurumların bu anlaĢmalardan yararlanmalarını önleyen hükümler 

                                                            
161

 HoĢyumruk, a.g.d.t., s.40. 
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 HoĢyumruk, a.g.d.t., s.39. 
163

 GĠB, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Çerçevesinde Vergilendirme Esasları, 

(EriĢim) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1236, 23 Mayıs 2010. 
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yer almıyorsa ve anlaĢmalar bir takım avantajlı hükümler içeriyorsa, bu 

anlaĢmaların tercihli vergi rejiminin izlerini taĢıdığını söylemek mümkün 

olabilmektedir164. 

Tercihli vergi rejimleri konusunda OECD tarafından belirlenen 

kriterlerin temel ve yardımcı kriterler Ģeklinde ayrılmıĢ olması, tercihli vergi 

rejimlerini belirleyen kriterlerin sorunsalı baĢlı baĢına belirleyemediğine iĢaret 

etmektedir. Bu çerçevede tercihli vergi rejimlerinin varlığını kabul etmek için 

birden çok kriterin varlığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

 

 

3.1.2.3 Tercihli Vergi Rejimi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar 

 

OECD, 1998 yılı raporunda tercihli vergi rejimleri için belirlenen 

kriterler çerçevesinde OECD üyesi ülkelerde uygulanmakta olan ve zararlı 

etkileri bulunan uygulamaları yedi gruba ayırmıĢtır. Bu uygulamalar; sigorta, 

finans ve leasing, fon yönetimi, bankacılık (kıyı bankacılığı), genel merkez 

rejimleri, dağıtım merkezi rejimleri, hizmet merkezi rejimleri, taĢımacılık 

rejimleri ve diğer aktivitelerdir.  OECD, 1998 yılı raporunda teorik çerçevesini 

belirlediği tercihli vergi rejimi sayılan uygulamaları 2000 Ġlerleme Raporu’nda 

47 adet uygulama olarak yayınlamıĢtır. Bununla birlikte aynı raporlarda 

tercihli vergi rejimi olarak benimsenen uygulamaların ilerleyen dönemlerde 

ayrıntılı olarak inceleneceği belirtilmiĢtir. AĢağıdaki tabloda OECD’nin 2000 

yılında yayınlanan tercihli vergi uygulamaları ve ülkeler görülmektedir. 
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 HoĢyumruk, a.g.d.t., s.41. 



Tablo 21: OECD Tarafından 2000 Yılı Raporunda Yayınlanan Tercihli Vergi Uygulamaları 

 
Ülke Adı 

 
Rejim Adı 

Uygulamanın 
Son Durumu 

 
Ülke Adı 

 
Rejim Adı  

Uygulamanın 
Son Durumu 

Sigortacılık   Denizcilik   

Belçika Koordinasyon Merkezleri Kaldırıldı Kanada Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 

Finlandiya Aland Captive Sigortacılık Rejimi Kaldırıldı Almanya Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 

Portekiz Madeira Uluslararası ĠĢ Merkezi Kaldırıldı Yunanistan Gemicilik Büroları Zararlı Değil 

Lüksemburg Reasürans ġirketleri Ġçin Düzenlemeler DeğiĢtirildi Yunanistan Gemicilik Rejimi Zararlı Değil 

Ġsveç Yabancı Hayat DıĢı Sigorta ġirketleri Kaldırıldı Ġtalya Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 

Finans ve Leasing   Hollanda Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 

Macaristan Risk Sermayesi ġirketleri Zararlı Değil Norveç Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 

Macaristan Tercihli Rejimler Kaldırıldı Portekiz Uluslararası Gemicilik Zararlı Değil 

Ġzlanda Uluslararası Ticaret ġirketleri Kaldırıldı Dağıtım Merkezi Rej.   

Ġrlanda Shannon Hava Alanı Bölgesi Kaldırıldı Belçika Dağılım Merkezleri DeğiĢtirildi 

Lüksemburg Finans ġubesi DeğiĢtirildi Fransa Lojistik Merkezler DeğiĢtirildi 

Hollanda Uluslararası Grup Finansmanı için Risk Rezervleri Kaldırıldı Hollanda Maliyetlendirme Kuralları DeğiĢtirildi 

Hollanda Grup içi Finans Faaliyetleri DeğiĢtirildi Türkiye Türk Serbest Bölgeleri Zararlı Değil 

Hollanda Finans ġubesi DeğiĢtirildi Hizmet Merkezi Rej.   

Ġspanya Bask Bölgesi ve Navara Koordinasyon Merkezleri Kaldırıldı Belçika Hizmet Merkezleri DeğiĢtirildi 

Ġsviçre Yönetim ġirketleri Kaldırıldı ÇeĢitli Faaliyetler   

Fon Yönetimi   Belçika Yasal Olmayan Sermaye Kuralları DeğiĢtirildi 

Yunanistan Çok Taraflı Fonlar ve Portföy ġirketleri Zararlı Değil Belçika Yabancı Ticaret ġirketleri Kuralları Kaldırıldı 

Ġrlanda Uluslararası Finansal Hizmetler Merkezi Kaldırıldı Kanada Mukim Olmayanların Ait Yatırım ġirketleri Kaldırıldı 

Lüksemburg Yönetim ġirketleri Zararlı Hollanda Yasal Olmayan Sermaye Kuralları DeğiĢtirildi 

Bankacılık   Hollanda Yabancı Ticaret ġirketleri Kuralları  Kaldırıldı 

Avustralya Off-Shore Bankacılık Merkezleri Zararlı Değil ABD Yabancı Ticaret ġirketleri Kaldırıldı 

Kanada Uluslararası Bankacılık Merkezi Zararlı Değil ĠĢ Merkezi Rej.   

Ġtalya Trieste Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Merkezi Kaldırıldı Fransa Ana Merkezler Rejimi DeğiĢtirildi 

Kore Yabancı Bankaların Off-shore Faaliyetleri Kaldırıldı Almanya Ġzleme ve Koordinasyon Merkezleri DeğiĢtirildi 

Türkiye Ġstanbul Off-shore Bankacılık Rejimi Kaldırıldı Yunanistan Yabancı ġirketlere Ait ġubeler Kaldırıldı 

   Portekiz Uluslararası Akdeniz ĠĢ Merkezi Kaldırıldı 

   Ġsviçre Hizmet ġirketleri DeğiĢtirildi 

Kaynak: OECD, 2006 The OECD’s Project On Harmful Tax Practıces: 2006 Update On Progress In Member Countrıes, 

Potentially Harmful Regimes, (EriĢim) http://www.oecd.org/dataoecd/1/17/ 37446434.pdf, s:4, 05.Haziran 2010.
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Bu çerçevede, en önemli ve etkin olarak iĢlev gördükleri kabul edilen 

tercihli vergi rejimlerini Ģöyle sıralayabiliriz.  

-  Belçika - Koordinasyon Merkezleri Rejimi 

Belçika Koordinasyon Merkezleri Rejimi, 1982 yılında doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarını çekmeye yönelik baĢlatılmıĢ bir uygulamadır. 

Bu Ģirketlerin vergi matrahı faaliyet giderlerinin %8’i olarak belirlenmektedir. 

BelirlenmiĢ olan bu matrah üzerinden, yasal kurumlar vergisi oranı olan 

%40,17 oranında vergi hesaplanmaktadır. Ayrıca, bu koordinasyon 

merkezlerinin en az dört kıtada iĢtirakleri bulunan Ģirket gruplarının faaliyete 

baĢlamalarından itibaren ikinci yılın sonunda en az 10 kiĢiyi çalıĢtırmaları ve 

asgari bir hasılatı  aĢmaları gerekmektedir. 

- Ġrlanda - Uluslararası Finans ve Hizmet Merkezleri Rejimi 

Bu rejim bankacılık hizmetleri, sigortacılık ve reasürans hizmetleri, 

global fon yönetimi, leasing ve factoring hizmetleri ve trust faaliyetlerine 

yönelik olarak ülke yerleĢiklerinin faydalanmasına kapalı olacak Ģekilde 1987 

yılından itibaren uygulamaya konulmuĢtur. Bu kapsamda, sadece 2000 

yılından önce kurulmuĢ yeni Ģirketler yer alabilmektedir. Uygulama 10 

yıllığına getirilmiĢ olup, Avrupa Komisyonu tarafından revize edilen bu rejim 

kapsamında yer alan Ģirketlere 2005 yılı sonuna kadar yasal vergi oranı olan 

%32 yerine %10 indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmaktadır. 

- Hollanda: Dağıtım Merkezleri Rejimi 

Uluslararası Ģirketlerin yerel dağıtım merkezleri olarak Hollanda’yı 

seçmelerini amaçlayan bu uygulama 1985 yılında yürürlüğe girmiĢtir. Bu 

sistemde de Belçika Koordinasyon Merkezleri Rejimi gibi vergi matrahı, vergi 

otoritesi tarafından faaliyetin türüne göre belirlenmiĢ olan maliyetin bir 

yüzdesi olarak yasal vergi oranı olan %35’ten vergilendirilmektedir. Bu 

uygulamanın Belçika Koordinasyon Merkezleri Rejiminden farkı, Ģirketlerin 

kuruluĢ risklerine karĢı vergi matrahlarının %5’ ile %10’u arasında değiĢen 

oranda karĢılık ayırarak vergiyi erteleme imkanı tanımasıdır. 
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- Lüksemburg - 1929 Holding ġirketleri Rejimi ve Finansal Holding 

ġirketleri 

1929 Holding ġirketleri Rejiminin amacı, çokuluslu Ģirketlerin 

dağıttıkları temettüler ve iĢtirak karları üzerindeki vergi yükünü ortadan 

kaldırarak, bu Ģirketlerin yönetim merkezleri olarak Lüksemburg’u 

seçmelerinin sağlanmasıdır. Lüksemburg’ta, yasal kurumlar vergisi oranı 

%31, net servet vergisi %0.05, yerel yönetim vergisi %0.05 ve temettüler 

üzerinden %25 nihai vergi kesintisi yapılırken yerleĢik olmayan yabancı 

holding Ģirketlerinden hissedarların sahip oldukları hisse senedi toplam 

tutarının (1200 LUF’ını geçmesi halinde) %0.2’si tutarında yıllık bir sermaye 

vergisi alınmaktadır. Bu rejim, 1989 yılında geniĢletilerek finansal holding 

Ģirketlerini (Soparfi) de kapsamıĢtır. Asgari iki yabancı ülkede faaliyette 

bulunma ve 7.5 milyar LUF sermayeye sahip olma zorunluluğu taĢıyan bu 

Ģirketlerin gelirlerinin bir kısmı yabancı ülkelerde iĢtirak kazancı kabul 

edilerek istisna kapsamında kabul edilmektedir. 

- Ġspanya - Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) 

1997 yılında kurulmuĢ olan bu rejim, AB ülkeleri Ģirketlerinin 

uluslararası holding ve finansman Ģirketlerinin, Ġspanyol Ģirketlerde pay sahibi 

olmaları ve belirli bir yıl faaliyette bulunmaları koĢuluyla önemli vergisel 

avantajlar sağlamaktadır. Bu çerçevede, normal olarak uygulanan (yurtdıĢına 

kar transferinden yapılan) %25’lik tevkifat AB ülkesi Ģirketler için 

uygulanmamaktadır. 

- Portekiz - Madeira Serbest Bölgesi 

Madeira Serbest Bölgesi ile sonraki rejim olan Kanarya Adaları Vergi 

Rejimi, daha önce anılan tercihli vergi rejimlerinden bir noktada ayrılmaktadır. 

Bu rejimler ulusal vergi otoriteleri yerine yerel otoritelerin uygulamalarından 

kaynaklanmaktadır. Bu durum uzun dönemli vergi rekabetinin orta vadede 

yerel yönetim vergileri aracılığı ile yürütülebileceğinin bir kanıtıdır. Portekiz 

yerleĢiklerine kapalı olan uygulamalarla düĢük vergi oranları uygulayan bu 

rejim 1980 yılında AB ile süren uzun müzakereler sonucu faaliyete geçmiĢ 
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olup, 2011 yılına kadar uygulanacaktır. Ayrıca sanayi, finansman, ticaret ve 

iĢtirak amaçlı Ģirketlere açıktır. 

- Ġspanya - Kanarya Adaları Vergi Rejimi 

Kanarya Adalarının ekonomik geliĢimini sağlamak amacıyla, 

bankacılık, finansman, sigortacılık ve gemicilik endüstrilerine yönelik olarak 

uygulanmaktadır. Bu vergi rejiminde, Ġspanya yasal kurumlar vergisi oranı 

olan %35 yerine %1 kurumlar vergisi ve indirimli KDV uygulanmaktadır. 1994 

yılında kurulmuĢ olan bu vergi rejimi 2024 yılına kadar yürürlükte kalacaktır. 

- Hollanda - Concern Financierings Maatschappij (CFM) Rejimi 

Hollanda CFM Rejimi, 1997 yılında finansal Ģirketlere yönelik olarak 

oluĢturulan bir rejimdir. Çokuluslu Ģirketler bu kapsamda, gelirlerinin %80’ini 

finansal risk karĢılığı olarak ayırabilmekte ve kalan %20’si yasal kurumlar 

vergisi oranı olan %35’ten vergilendirilmektedir. Bu durumda efektif vergi 

yükü %7’ye düĢmektedir. Ayrıca Hollanda vergi otoriteleri, bu vergisel 

ayrıcalıkların 10 yıl kadar uygulanabileceğini garanti etmektedir165. 

Diğer taraftan OECD tarafından 47 adet potansiyel zararlı tercihli vergi 

rejimi uygulamasının yer aldığı yukarıdaki listenin, izleyen dönemlerde 

incelenmesine devam edilmiĢtir. Bu süreçte bazı ülkeler potansiyel olarak 

zararlı kabul edilen uygulamalarda değiĢikliklere gitmek ya da bahse konu 

uygulamaları yürürlükten kaldırmak yoluyla potansiyel zararlı etkilerin ortadan 

kalkmasına yönelik çabalarda bulunmuĢlardır. Bazı uygulamalar ise OECD 

tarafından yapılan incelemeler çerçevesinde zararlı kapsamından 

çıkarılmakla birlikte, diğerleri zararlı tercihli vergi rejimleri olarak kabul 

edilmiĢtir. 2000 yılındaki raporda belirtilen potansiyel zararlı tercihli vergi 

rejimlerinin 2006 yılı ilerleme raporundaki son durumuna ise yine yukarıdaki 

tabloda yer verilmiĢtir166. Bu tabloda sadece Lüksemburg’taki yönetim 

Ģirketleri, zararlı tercihli vergi rejimi olarak kalmıĢtır. 2006 yılında yapılan 
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 TOBB: Vergilemede Global Eğilimler: AB ve Türk Vergi Sistemi, Ankara: TOBB Yayını, 

2001, s:35-37. 
166

 OECD, (e) The OECD’S Project On Harmful Tax Practices: 2006 Update On Progress Ġn Member 

Countries, 2006, s.5, (EriĢim) http://www.oecd.org/dataoecd/1/17/37446434.pdf, 4 Haziran 2010. 

http://www.oecd.org/dataoecd/1/17/37446434.pdf
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kanun değiĢikliği ile Lüksemburg’ta uygulanmakta olan rejimin 2010 yılının 

sonunda yürürlükten kaldırılması planlanmıĢtır.  

Bununla birlikte OECD’nin yaptığı çalıĢmanın OECD üyesi ülkelerdeki 

zararlı tercihli vergi rekabeti uygulamalarından ibaret olması, zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarını belirlerken, OECD üyesi ülkeler dıĢındaki ülkelerdeki 

vergi cennetleri üzerine yapılan vurgunun etkisini hafifletmek açısından 

ilginçtir. 

 

 

3.1.2.2.1 Türkiye’de Tercihli Vergi Rejimi Olarak Kabul Edilen 

Uygulamalar 

 

OECD’nin 2000 yılındaki raporuna göre, Türkiye’de tercihli vergi rejimi 

olarak kabul edilen uygulamalar Ġstanbul Off-Shore Bankacılık Rejimi ve 

Serbest Bölgeler olmak üzere iki tanedir. Bu uygulamalardan Ġstanbul Off-

Shore Bankacılık Rejimi OECD’nin 2006 yılı değerlendirmesine göre 

kaldırılırken, serbest bölgeler değiĢikliğe uğrayarak zararlı olmaktan çıkmıĢtır. 

  

 

3.1.2.2.1.1 Ġstanbul Off-Shore Bankacılık Rejimi 

 

Zararlı tercihli vergi rejimlerinin Türkiye’deki örneklerinden birisi olan 

Ġstanbul Off-Shore Bankacılık Rejimi bakanlar kurulu kararıyla oluĢturulmuĢ 

ancak fiilen uygulamaya girmemiĢtir. Bu rejim fiilen uygulanmamasına 

rağmen, hukuken varlığını sürdürmesi OECD’nin zararlı tercihli vergi rejimleri 

listesine girmesine neden olmuĢtur. 1999 yılında söz konusu rejim Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca bankaların kuruluĢ ve faaliyetleri 

hakkındaki yönetmelik ile hukuken kaldırılmıĢtır167. 

                                                            
167

 Semih Öz, Zarar Verici Vergi Rekabeti OECD’nin 2004 Yılı Ġlerleme Raporu, Yaklaşım Dergisi, 

Mayıs 2004, Sayı 10. 
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Ġstanbul Off-Shore Bankacılık Rejimi Türkiye’nin kıyı bankacılığı 

konusundaki ilk giriĢimlerinin bir görünümüdür. Türkiye’de kıyı bankacılığı 

konusunun, Bankalar Kanunu’nda ilk yer alıĢı, 1985 yılındaki serbest bölge 

çalıĢmaları sonucunda olmuĢ ve serbest bölge mevzuatının uygunluğu ve 

getirdiği kolaylıklardan dolayı bu rejimlerin serbest bölgelerde kurulması 

öngörülmüĢtür. Bunun sebebi olarak da kıyı bankacılığı faaliyetleri ile serbest 

bölgelerde yapılan ticari faaliyetler arasında önemli benzerlikler temel çıkıĢ 

noktası oluĢturmuĢtur. Kıyı bankacılığı faaliyetlerinde serbest bölgelerdeki 

faaliyetlerin bir paraleli olarak, malların yerini para almakta, söz konusu para, 

kolaylıkla dıĢarıdan gelip dıĢarıya gidebilmekte, ancak mevcut ülkeye 

girerken, yurt dıĢındaki bankadan gelen para gibi iĢlem görmektedir. Bunun 

nedeni, yurt içindeki bankaların olumsuz etkilenmesini ve rekabet gücünün 

azalmasını önlemektir. Ancak bu amaçla oluĢturulan Ġstanbul Off-Shore 

Bankacılık Rejiminin fiilen uygulamaya koyulmamasından dolayı Türkiye’nin 

kıyı bankacılığı giriĢimlerinin baĢarılı olmadığını söylemek mümkündür.  

Bununla birlikte Ġstanbul Off-Shore Bankacılık Rejiminin uygulamaya 

konulmamasından dolayı Türkiye’deki kıyı bankacılığı giriĢimlerinin baĢarılı 

olamamasının birtakım nedenleri vardır. Bu konuda farklı görüĢler ortaya 

atılmıĢtır. Ġlk görüĢ, Türkiye’deki düzenlemeler yapılırken Körfez Krizi’nin ve 

savaĢ rüzgarlarının artmaya baĢlaması, Türkiye’nin de bu bölgeye çok yakın 

oluĢu ve savaĢ nedeniyle bölgedeki siyasi istikrarın bozulmasından dolayı, 

Bahreyn ve Kuveyt gibi kıyı bankacılığı merkezlerinde faaliyette bulunan 

firmaların Ġstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinde faaliyette bulunma 

isteklerinin azalmıĢ olmasından kaynaklandığı ileri sürülmüĢtür. Diğer bir 

görüĢe göre ise, kıyı bankacılığına iliĢkin düzenlemeler Serbest Bölgeler 

Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararlarıyla düzenlenmiĢ olup, bu 

düzenlemelerin çok açık olmadığına yöneliktir. Kıyı bankacılığının geliĢtiği 

ülkelerde kısa ve anlaĢılır bir mevzuatın uygulandığı, geriye dönük 

düzenlemelerin yapılmadığı ve haklara iliĢkin güvenceler verildiği 

görülmekteyken, ülkemizdeki bu düzenlemelerin kanun yerine Bakanlar 

Kurulu Karaları ile yapıldığı ve bu kararların yeterince açık olmadığı 
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vurgulanmaktadır. BaĢka bir görüĢe göre; Türkiye’de kıyı bankacılığına 

yönelik yapılan düzenlemelerin sadece kayıt merkezi yaratılmasına iliĢkin 

düzenlemeleri içerdiği yönündedir. Kıyı bankacılığı merkezleri kayıt 

merkezleri ve fonksiyonel merkezler olarak iki kategoride 

değerlendirilmektedir. Kayıt merkezleri vergi ve kambiyo avantajları nedeniyle 

yapılan iĢlemlerin üzerinden geçirildiği ve muhasebe kayıtlarının tutulduğu 

merkezlerdir. Fonksiyonel merkezler ise uluslararası para ve sermaye 

piyasalarının önemli halkalarını oluĢturmakta olup, mevduat toplama ve kredi 

verme gibi tüm bankacılık iĢlemlerinin yapıldığı merkezlerdir. Ancak 

Türkiye’de yapılan düzenlemeler sadece kayıt merkezi yaratılmasına yönelik 

olmuĢtur. Bu tür kayıt merkezlerinin ülke ekonomisine katkısı sığ 

kalmaktadır168. OluĢturulan merkezlerin fonksiyonel merkezler olması daha 

önemlidir. Ġstanbul’un uluslararası alanda önemli boyutlara ulaĢan bir 

fonksiyonel merkez haline gelememesi ve buna iliĢkin olarak düzenlemelerin 

yapılmamıĢ olması ile belli bir serbest bölge yerine ülke ekonomisinin veya 

daha geniĢ bir ekonomik alanın kıyı bankacılığına açılmamıĢ olması gibi 

nedenler Türkiye’de kıyı bankacılığının geliĢmemesinde etkili olmuĢtur169. 

Ayrıca 1 numaralı tebliğin 11.maddesinde Türkiye’de kurulu bankaların 

tebliğin 1. maddesinde tespit edilen serbest bölge veya bölgelerde Ģube 

açmak suretiyle faaliyet gösteremeyecekleri yer almaktadır. Buna yönelik bir 

faaliyet için yeni bir banka kurulması ve yeni kurulacak banka için bakanlığın 

belirleyeceği prosedür ve Ģartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunun 

yerine birçok banka Türkiye dıĢında bulunan kıyı bankacılığı merkezlerinde 

Ģube açarak kıyı bankacılığı yapmayı tercih etmiĢlerdir. Bu prosedür çok 

daha kısa ve az masraflı olmaktadır. Hatta bazı bölgelerde temsilcilik açmak 

suretiyle bile kıyı bankacılığı faaliyeti yapılabilmektedir. Bununla birlikte 

Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesinin b bendi uyarınca serbest bölgelerde 

kurulan veya Ģube açan bankalar Türkiye’de yerleĢik kiĢilerden (Türkiye’de 
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 Yalçın ALABEYOĞLU, Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölgelerde Yapılan Diğer Bankacılık 

Hizmetlerinin Tabi Olduğu Esaslar, DPT Yayınları, 1991, s.25. 
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 Ali CĠMAT, Mahir TAġ, Türkiye’de ve Dünyada Kıyı Bankacılığı Uygulamaları Ve Vergi 

Cennetleri Üzerine Bir Değerlendirme, Mevzuat Dergisi, Yıl:7, Sayı:80, Ağustos 2004. 
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kurulu bankalar hariç) mevduat kabul edememekte, bono, tahvil ve benzeri 

kıymetler ihraç etmek suretiyle ödünç para toplayamamaktadırlar. Bu 

düzenlemede kıyı bankacılığının geliĢmesinin önünde bir engel olarak 

durmaktadır. 

Türkiye’nin kıyı bankacılığı rejimine yönelik giriĢimlerinin baĢarısız 

olması Ġstanbul’u uluslararası düzeyde bir finans merkezi haline dönüĢtürerek 

dıĢ kaynaklardan elde edilecek fonların ülke içinde yatırımlara 

yönlendirilmesine yönelik sağlanabilecek avantajların kullanılamamasına 

sebep olmuĢtur. 

 

 

3.1.2.2.1.2 Serbest Bölgeler 

  

 Zararlı tercihli vergi rejimlerinin Türkiye’deki örneklerinden diğeri olan 

serbest bölgeler ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliĢkin hukuki ve 

idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari 

faaliyetler için daha geniĢ teĢviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer 

kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanmaktadır. Serbest bölgelerin 

kuruluĢ amaçları ihracata yönelik yatırım ve üretimi teĢvik etmek, doğrudan 

yabancı yatırımları ile teknoloji giriĢini hızlandırmak, iĢletmeleri ihracata 

yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliĢtirmektir170. 

 Serbest bölgelerin iĢlevleri; ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin 

getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratılması, sanayicinin ihtiyaç 

duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve 

zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi, sağlanan teĢvik ve avantajlarla 

düĢük maliyetli mal üretimi ve ihracı, Türkiye dıĢından gelen malların transit 

olarak diğer ülkelere satımı, yeni istihdam olanaklarının yaratılması, Türk 

                                                            
170

 DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (DTM), Serbest Bölgeler, (EriĢim) 
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ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak bakımından bir 

basamak olması iĢlevlerini görmektedir. 

 Ülkemizdeki serbest bölgeler kuruluĢ tarihlerine göre Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: Mersin Serbest Bölgesi 1985, Antalya Serbest Bölgesi 1985, 

Ege Serbest Bölgesi 1987, ĠST. AHL. Serbest Bölgesi 1990, Trabzon Serbest 

Bölgesi 1990, ĠST. Trakya Serbest Bölgesi 1990, Adana Yumurtalık Serbest 

Bölgesi 1992, ĠST. Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 1992, Mardin Serbest 

Bölgesi 1994, Samsun Serbest Bölgesi 1995, Avrupa Serbest Bölgesi 1996, 

Rize Serbest Bölgesi 1997, Kayseri Serbest Bölgesi 1997, Ġzmir Serbest 

Bölgesi 1997, Gaziantep Serbest Bölgesi 1998, Tübitak-MAM Serbest 

Bölgesi 1999, Denizli Serbest Bölgesi 2000, Bursa Serbest Bölgesi 2000, 

Kocaeli Serbest Bölgesi 2000. 

 Serbest bölgelerin sağladığı avantajlar ise; 

 1- Üretici kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma Ġmkanı, 

- Üretim konulu faaliyet ruhsatına sahip firmaların imal ettiği ürünlerin 

satıĢından elde ettikleri kazançları Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin 

gerçekleĢeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar 

Vergisinden istisnadır. 

 - Serbest Bölgelerde üretilen FOB bedelinin en az %85’ini yurtdıĢına 

ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir 

vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından %50’ye kadar 

indirilebilir. 

 - Üretim faaliyetlerinde bulunan firmalar, serbest bölgelerde 

gerçekleĢtirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan iĢlemleri ve düzenlenen 

kağıtları damga vergisi veya harçlardan müstesnadır. 

 2- Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme Ġmkanı, 

 - Hazır iĢyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl, 

 - Hazır iĢyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl, 

 - Kendi iĢyerini inĢa eden yatırımcı- kullanıcı firmalar için 30 yıl, 

 - Kendi iĢyerini inĢa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl 

süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir. 
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 3 - Kar transferi Ġmkanı, 

 Serbest bölge faaliyetlerinde elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne 

tabi olmaksızın yurt dıĢına veya Türkiye’ye serbestçe transfer 

edilebilmektedir. 

 Diğer avantajlar ise; ticaret kolaylığı imkanı, gümrük vergisi 

prosedürlerinden arındırılmıĢ ticari faaliyet imkanı, AB ve Gümrük Birliği 

kriterlerinin gerektirdiği serbest dolaĢım belgelerinin temini imkanı, eĢitlik 

prensibi, zaman kısıtlaması bulunmaması, pazar ihtiyaçlarına ve Ģartlara 

göre serbestçe belirlenecek ticari faaliyet imkanı, gerçekçi bir enflasyon 

muhasebesi imkanı, yerli ve yabancı tüm pazarlara eriĢim imkanı, azaltılmıĢ 

bürokratik prosedür ve dinamik iĢletme yönetimi, stratejik avantaj, her türlü 

ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz altyapı imkanı, tedarik zinciri 

imkanlarından yararlanma kolaylığı Ģeklinde sıralanabilir171. 

 Serbest bölgelere sağlanan teĢvikler Ģöyle sıralanabilir; Firmalar 

bölgedeki üretim faaliyetleri nedeni ile elde ettikleri gelirlerle ilgili olarak; 

kurumlar vergisi ve gelir vergisi dahil KDV, gümrük vergisi, KKDF’den 

muaftır. Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler yurt 

dıĢına veya Türkiye’ye transfer edilebilir. Türkiye’deki tam ve dar gerçek 

kiĢilerin serbest bölgelerdeki faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve 

iratlar, kambiyo mevzuatına uygun olarak, Türkiye’ye getirilmesi halinde gelir 

vergisinden muaftır. Serbest bölgeler gümrük hattı dıĢında sayıldığından, 

serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dıĢ 

ticaret rejimi hükümleri uygulanır. BaĢka bir deyiĢle, Türkiye’den serbest 

bölgeye satılan mallar ihracat rejimine serbest bölgeden Türkiye’ye satılan 

mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den 

ihraç fiyatına (KDV’siz) mal satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile 

diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dıĢ ticaret rejimi hükümleri 

uygulanmaz. Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menĢeli ya da 
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 DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (DTM), Serbest Bölgeler, (EriĢim) 
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buralarda serbest dolaĢımda bulunan malların, serbest dolaĢımda bulunma 

statüsü değiĢmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere giriĢinde gümrük 

vergisi ödenmez. Ayrıca, üçüncü ülke menĢeli malların serbest bölgeye 

giriĢinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dıĢındaki üçüncü 

ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak, serbest 

bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaĢım 

durumunda olmayan üçüncü ülke menĢeli mallar için Ortak Gümrük 

Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir. serbest bölgeler 

“Türkiye-AB Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi” içerisinde sayıldığından; serbest 

bölgelerden Türkiye veya AB menĢeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaĢım 

durumunda bulunan ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir. 

Üçüncü ülke menĢeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran 

üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek 

serbest dolaĢıma geçirildikten sonra ATR Belgesi düzenlenerek AB’ye 

gönderilebilir. Serbest bölgede faaliyette bulunan firmalar yatırım ve üretim 

safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenen yatırım teĢviklerinden 

yararlanabilir. Serbest bölgede sağlanan teĢvik ve avantajlardan yerli ve 

yabancı bütün firmalar eĢit olarak yararlanır. Mallar serbest bölgede süre 

sınırlaması olmaksızın kalabilir. Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu 

kurum ve kuruluĢlarına yeni yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest 

bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Serbest 

bölgelerden Türkiye’ye yönelik hammadde, yarımamul, sanayi malları 

satıĢına (ithalat) ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak takas 

ticaretine kısıtlama getirilmemiĢtir. Serbest bölgelerde üretilen veya ticareti 

yapılan nihayi tüketim malı satıĢında % 51'lik kısmın Türkiye harici ülkelere 

satılması esastır. 99 yıla kadar süreli faaliyet ruhsatı verilebilir. BaĢvuru ve 

faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiĢtir. Serbest bölgeler 

özel sektör Ģirketlerince iĢletilmektedir. Serbest bölgelerde; 1580 sayılı 

Belediye Kanunu (15 inci maddenin 5, 22, 32 ve 47.inci bendleri hariç), 5682 

sayılı Pasaport Kanunu, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de Seyahat ve 

Ġkametleri Hakkındaki Kanun 2007 sayılı Türkiye’deki Türk VatandaĢlarına 
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Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun ile ek ve değiĢiklikleri, 

2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar Sınır kapılarında Görev ve 

Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun, 832 sayılı SayıĢtay Kanunu, 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile diğer kanunların 3218 sayılı Serbest Bölgeler 

Kanunu’na aykırı hükümleri uygulanmaz. Serbest bölgeler; AB ve Orta Doğu 

pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, 

uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence 

merkezlerine yakın yerlerde kurulmuĢtur. Serbest bölgelerin altyapısı 

geliĢmiĢ ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır. Açık ve kapalı alan 

kiraları diğer ülkelere göre düĢüktür172. 

 Öte yandan 1985 tarihli Serbest Bölgeler Kanununda yer alan serbest 

bölgede faaliyette bulunan firmalara yönelik her türlü vergi, resim ve harçtan 

istisna tutulması uygulaması kesintisiz olarak 06.02.2004 tarihine kadar 

uygulanmıĢtır. Bu düzenleme serbest bölgelerin OECD değerlendirmesine 

göre zararlı tercihli vergi uygulamaları içerisine girmesine neden olmuĢtur. 

OECD’nin 2000 yılı  raporunda serbest bölgelerin zararlı olarak kabul 

edilmesi serbest bölgelerin yeniden gözden geçirilmesine ortam hazırlamıĢ 

ve 2004 yılında yapılan değiĢiklikler ile serbest bölgelerin zararlı niteliği 

ortadan kalkmıĢtır. Bu tarihten sonra vergi kanunlarının uygulanmasının önü 

açılmıĢtır. Ancak 12.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile belirli bir süre 

ile getirilen istisnaların kapsamı küresel krizinde etkisiyle yeniden 

belirlenmiĢtir. Gelir ve kurumlar vergisi ile damga vergisi ve harçlara getirilen 

istisna faaliyet ruhsatındaki süreye bağlı olmaksızın Avrupa Birliğine tam 

üyeliğin gerçekleĢtiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna 

kadar uzatılmıĢtır. Son yapılan düzenlemeler, serbest bölgelerin 2004 yılı 

öncesine göre daha az teĢvik içermesine rağmen, 2004 yılındaki değiĢiklikle 

zararlı tercihli vergi uygulamaları değerlendirilmesi dıĢında bırakılan serbest 

bölgelerin yeniden zararlı tercihli vergi uygulamaları içerisine girmesine 
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kısmen de olsa ortam hazırlanmıĢtır. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam 

üyeliğinin belirsizliği serbest bölgelerin zararlı tercihli vergi uygulaması olarak 

devamının belirsizliğine de neden olmaktadır. 

Diğer taraftan OECD üyesi olan Portekiz, Ġspanya gibi ülkelerde yer 

alan serbest bölgelerin kuruluĢ amaçları ile Türkiye’deki serbest bölgelerin 

kuruluĢ amaçları birbirinden farklıdır. Bu ülkelerdeki serbest bölgeler daha 

çok dıĢ ticareti kolaylaĢtırmaya yönelik uygulamalardan oluĢturmaktadır. 

Gelen mallar AB’ye satılmak istendiğinde, Ortak Gümrük Tarifeleri 

uygulanmaktadır. AB’deki birçok serbest bölgede malların herhangi bir 

Ģekilde üretilmesi, montaj ve demontaj iĢlemlerinin yapılması ve kullanıcıların 

serbest bölgelerde yer satın alması veya kendi iĢyerini inĢa etmesi genellikle 

mümkün değildir. Üretimin gerekli olduğu durumlarda ise dahilde iĢlem rejimi 

uygulanmakta ve nihai mallara gerekli gümrük iĢlemleri uygulanmaktadır. 

Oysa Türkiye’de serbest bölge oluĢturma amacı 3218 sayılı Kanun’un 1. 

maddesinde belirtildiği gibi , ihracat için yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı 

sermaye ve teknoloji giriĢini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve 

düzenli bir Ģekilde temin etmek ve dıĢ finansman ve ticaret imkanlarından 

daha fazla yararlanmaktır. Dolayısıyla yabancı yatırımları kendilerine çekerek 

ekonomilerine daha fazla destek sağlamayı amaçlayan ülkelerin serbest 

bölgeleri ile genellikle dıĢ ticareti kolaylaĢtırmaya yönelik ülkelerdeki serbest 

bölgelerin gerek yasal, gerekse uygulama zemininde farklılıklar bulunması 

doğaldır173.  

Bununla birlikte OECD üyesi ülkelerden Portekiz  Madeira Serbest 

Bölgesi yerleĢiklere kapalı olan uygulamalarla düĢük vergi oranları 

uygulamakta ve 1980 yılında faaliyete geçen bu rejim 2011 yılına kadar 

uygulanabilme imkanına sahiptir. Ġspanya - kanarya adaları vergi rejimi ise, 

kanarya adalarının ekonomik geliĢimini sağlamak amacıyla, bankacılık, 

finansman, sigortacılık ve gemicilik endüstrilerine yönelik olarak 

uygulanmaktadır. Bu vergi rejiminde, Ġspanya yasal kurumlar vergisi oranı 
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olan %35 yerine %1 kurumlar vergisi ve indirimli KDV uygulanmaktadır. 1994 

yılında kurulmuĢ olan bu vergi rejimi 2024 yılına kadar yürürlükte 

kalacaktır174. Görüldüğü gibi OECD tercihli vergi rejimlerini belirlerken ve 

güncellerken Türkiye açısından vergisel avantajlara Avrupa Birliği üyeliğinin 

gerçekleĢtiği yıla kadar izin verilirken, AB üyesi olan Ġspanya ve Portekiz’e 

mevcut rejimlerin ortadan kaldırılmasına ve vergisel avantajların 

giderilmesine yönelik halen müsamaha gösterebilmektedir. Bu durum 

OECD’nin çifte standardının baĢka bir örneğidir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE ZARARLI VERGĠ REKABETĠNE KARġI 

ALINAN TEDBĠRLER VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 ÇalıĢmamızın bu bölümüne kadar, öncelikle vergi rekabetinin teorik 

çerçevesi üzerinde durularak konunun incelenmesine temel oluĢturulmuĢ, 

ardından Türkiye’de ve OECD üyesi ülkelerde vergi rekabeti uygulanıp 

uygulanmadığına yönelik göstergeler çerçevesinde inceleme yapılmıĢ, yine 

üye ülkeler ile diğer bazı ülkelerde zararlı kabul edilen vergi rekabeti 

uygulamaları gözden geçirilmiĢtir. Bu bölümde ise; Türkiye’de ve OECD’de 

zararlı vergi rekabetine karĢı alınan tedbirlerin neler olduğu ve bu tedbirlerin 

etkinliği üzerinde durulacaktır. 

Bununla birlikte OECD tarafından yürütülen çalıĢmaların öncesinde 

vergi rekabetine diğer bir deyiĢle vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerine 

yönelik olarak ülkeler bazında ya da gruplar halinde mücadele giriĢimlerinde 

bulunulmuĢtur. Ülkeden ülkeye farklı çözüm önerilerinin benimsenmesi ve 

sorunun global boyutta etkilerinin söz konusu olmasından dolayı alınan bu 

tedbirler yeterli olmamıĢtır. Bu tedbirlerin yeterli olmamasında etkili olan bazı 

unsurlar mevcuttur. Bunlardan birisi vergi rekabetine karĢı önlem alan ülke 

veya ülkelerin benimsediği tedbirlerin mobilitesi yüksek üretim faktörlerine 

yönelik olması nedeniyle bu tedbirlerin global bir boyutta olmadığı sürece 

sadece bu üretim faktörlerinin sürekli yer değiĢtirmesine neden olabilmesidir. 

Diğer bir unsur vergi rekabetiyle mücadele amacıyla ülke bazında alınan 

tedbirler sonucunda o ülkede faaliyette bulunan bir ÇUġ aleyhine haksız 

rekabete neden olunabilme ihtimalinin bulunmasıdır. Ayrıca vergi rekabetiyle 

mücadelenin mali boyutunun söz konusu olmasından dolayı bir veya birkaç 

ülkenin bunu karĢılayabilmesinin mümkün olmaması,  bununla birlikte ülkenin 

yetiĢmiĢ uzman personele ihtiyacının olması gibi sebepler ülke bazında 
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mücadeleyi zorlaĢtırmaktadır175. Bu nedenlerle OECD bünyesinde 1996 

yılından itibaren üye ülkelerin desteği ve iĢbirliğiyle çözüm yolları aranmaya 

baĢlanmıĢtır. 

 

 

4.1. TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE ZARARLI VERGĠ REKABETĠNE KARġI 

ALINAN TEDBĠRLER 

 

Vergi rekabeti ortaya çıkardığı düĢünülen olumsuz etkiler dolayısıyla 

zararlı kabul edilip,  özellikle OECD tarafından mücadele edilmesi gerekli bir 

olgu olarak vurgulanmaktadır. Ancak vergi rekabeti kelime anlamında olduğu 

gibi ekonomik etkinlik açısından gerekli en temel unsur olan rekabeti 

bünyesinde bulundurmaktadır. Rekabet, sosyal adaleti sağlamanın ve 

ekonomik etkinliği temin etmenin bir aracıdır176. Rekabete yüklenen bu 

iĢlevlere rağmen, vergi rekabetinin zararlı kabul edilmesi bir nevi tezat 

oluĢturmaktadır. Kaldı ki vergi rekabeti etkileri itibariyle farklı sonuçların 

ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Vergi rekabetine yönelik uygulama 

benimseyen ülkeler açısından yararlı, vergi rekabeti nedeniyle vergi matrahı 

erozyonu ve benzer olumsuz sonuçlara maruz kalan ülkeler açısından zararlı 

vergi rekabeti söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle OECD tarafından 

yürütülen çalıĢmaları vergi rekabetinden zarar gören ülkelerin çabaları olarak 

kabul etmek gerekmektedir. 

Bununla birlikte OECD tarafından zararlı vergi rekabetine karĢı alınan 

tedbirlere geçmeden önce OECD’nin vergi rekabetiyle mücadele etmesindeki 

gerekçelere de ıĢık tutabilmesine yönelik olarak  OECD’nin hukuki statüsü ve 

konumunun da ortaya konulması gerekmektedir.  

OECD, yirmi kurucu ülke tarafından 14 Aralık 1960’da Paris AnlaĢması 

ile kurulmuĢ ve anlaĢma 30 Eylül 1961’de yürürlüğe girmiĢtir. ġu an itibariyle 
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31 üyesi bulunan OECD’ye üye ülkeler Ģunlardır: Avustralya, Avusturya, 

Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 

Yunanistan, Macaristan, Ġzlanda, Ġrlanda, Ġtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, 

Meksika, Norveç, Yeni Zelanda, Hollanda, Polonya, Portekiz, Ġspanya, Ġsveç, 

Ġsviçre, Türkiye, Ġngiltere, ġili, Amerika ve Slovak Cumhuriyeti177. 

OECD tarafından benimsenen amaçlar ise Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

- Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek,  

- Ġstihdamı artırmak, 

- YaĢam standardını yükseltmek, 

- Sürdürülebilir finansal istikrar, 

- Diğer ülkelerdeki ekonomik geliĢime yardımcı olmak,  

- Dünya ticaret hacminin geliĢmesine katkı sağlamaktır178. 

KuruluĢun gündemindeki problemler üye ülkeler arasında anlaĢmalar 

yolu ile çözümlenmeye çalıĢılmaktadır. Bununla birlikte çoğunlukla tercih 

edilen yöntem, ulusal politikaların etkilerinin ülkeler arasında paylaĢım 

sonucu uyumlaĢtırılmasının sağlanması ve bu konuda yol gösterici rol 

oynanmasıdır. 

OECD, ekonomik ve ticari konuların ele alındığı bir "tartıĢma ve 

inceleme forumu" niteliği taĢımaktadır. Ancak uluslarüstü yetkiyle donatılmıĢ 

bir kuruluĢ değildir. BaĢka bir anlatımla ülkeler üzerinde yaptırım gücü 

bulunmamaktadır. Üye ülkelerin ekonomik, mali, sosyal ve siyasal 

uygulamalarının belli bir uyum içinde ortaklaĢa öğrenilip ahenkleĢtirilmesine, 

ortak sorunların çözümlenmesine, bu alanlarda uyulması zorunlu veya ihtiyari 

kuralların ortaya konulmasına imkan hazırlamaya yönelik sürekli bir 

müzakere ve konferans ortamıdır. Ek olarak diğer ülkelerdeki ekonomik 

geliĢime yardımcı olmak ve dünya ticaret hacminin geliĢmesine katkı 

sağlamak gibi ekstra sorumluluklarda üstlenmiĢtir. 
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OECD, üye ülkelere yönelik iki tip karar almaktadır. Bunlar, "Karar" ve 

"Tavsiye Kararları"dır. Kararlar aksine hüküm olmadıkça, lehte oy veren 

ülkeleri bağlayıcı niteliktedir. Buna karĢılık tavsiye kararlarının hukuki yönden 

üye ülkeleri bağlayıcı niteliği söz konusu değildir. Üye ülkeler uygun görürse 

uygulamaya konulmaktadır. 

Bu kararlar, tüm üye ülkelerin onayıyla kabul edilmekte olup, 

üyelerden birinin olumsuz oyu kararı engellemektedir. Üyelerden bir veya 

birkaçının çekimser kalması ise kararın kabul edilmesini engellememektedir. 

Ancak, alınan karar çekimser kalan ülkeyi bağlamamaktadır. Hukuki 

yükümlülük getirmesine rağmen Konsey kararlarının müeyyidesi yoktur179. 

Bu çerçevede OECD benimsemiĢ olduğu amaçlar çerçevesinde zararlı 

vergi rekabeti olgusunu problem olarak algılayıp çözüm için giriĢimlerde 

bulunmaya baĢlamıĢtır. Ancak OECD’nin üye ülkeleri bağlayıcı hukuki yapısı 

küresel boyut kazanan vergi rekabetiyle mücadele edilirken sorun 

oluĢturabilecek bir husus olarak dikkati çekmektedir. Buna rağmen OECD 

vergi rekabetini önleme giriĢimleri temelinde çeĢitli tedbirler alma ve 

mücadele çabalarında  bulunmayı benimsemiĢtir. 

 

 

4.1.1 OECD Tarafından Zararlı Vergi Rekabetine KarĢı Alınan Tedbirler 

 

OECD tarafından zararlı kabul edilen vergi uygulamalarına iliĢkin 

çalıĢmalar, 1996 yılında Bakanlar Konseyi tarafından, zararlı vergi 

rekabetinin yatırım ve finansman kararlarını saptırıcı ve ülkelerin vergi 

tabanlarına olumsuz etkilerinin engellenmesi amacıyla etkin sistemlerin 

geliĢtirilmesine yönelik olarak 1998 yılına kadar bu konuda bir rapor 

hazırlanmasına karar verilmesi ile baĢlamıĢtır180. 1998 yılında yayınlanan 

rapor ile zararlı vergi rekabetinin boyutları ortaya konulmuĢ ve 2000 yılında 
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 Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar, Turhan Kitabevi, Ankara 

1998, s. 29-58. 
180

 OECD, (a) a.g.r., s.7. 



141 

 

yayınlanan diğer bir raporla vergilendirme alanında küresel iĢbirliğinin önemi 

ve yaĢanan geliĢmelere değinilmiĢtir. 2001 yılında yayınlanan ilerleme 

raporuyla ise, OECD’nin konuya olan duyarlılığı vurgulanmıĢ ve koordineli 

önlemlerin çerçevesinin oluĢturulması hakkındaki 2004 ilerleme raporu ile 

engelleme giriĢimindeki kararlılığa vurgu yapılmıĢtır. Bununla birlikte 2000 yılı 

raporunda belirtilen OECD üyesi ülkelerdeki tercihli vergi rejimleri, 2006 yılı 

ilerleme raporu ile güncellenmiĢtir. Bu çerçevede yayınlanan raporları 

inceleyecek olursak vergi rekabetiyle mücadelede yapılan ve yapılmak 

istenenlere göz atmıĢ oluruz. 

 

 

4.1.1.1 1998 Raporu: Zararlı Vergi Rekabeti; Yükselen Global Bir Sorun 

 

Zararlı vergi rekabetinin genel çerçevesini çizen 1998 raporu, 27-28 

Nisan tarihinde toplanan Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilmiĢtir. 

1998 yılında yayınlanan zararlı vergi rekabeti; yükselen global bir 

sorun isimli rapor üç bölümden oluĢmuĢtur. Ġlk bölümde; mevcut uluslararası 

vergi sisteminin yapısı, temel ilkeleri ortaya konulmuĢ ve küreselleĢme 

sürecinin bu sistem üzerinde meydana getirdiği baskılara değinilmiĢtir. Ġkinci 

bölümde; vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerinin özellikleri ve bunları 

belirleyen faktörler açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde; bir komitenin nezareti 

altında zararlı vergi uygulamaları üzerine bir forum oluĢturulması, vergi 

cennetlerini tanımlama prosedürü ve tercihli vergi rejimlerinin ilkelerinin 

belirlenmesi üzerinde durulmuĢtur181.  

Raporun amacı; zararlı vergi rekabeti uygulamaları olarak kabul edilen 

vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerinin, finansal ve diğer iktisadi 

faaliyetlere iliĢkin kararları saptırıcı yönde etkilediği, bu tür uygulamalara 

yönelmeyen ülkelerin vergi tabanlarının erozyona uğradığı ve vergi 

sistemlerinin adilliği, tarafsızlığı ve kabul edilebilirliğinin zedelediğinin ortaya 

konularak, zararlı vergi uygulamalarının müĢtereken reddedilmesini 
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sağlamaktır182. Bu Ģekilde zararlı vergi rekabetinin, global refahı azaltması ve 

vergi ödeyenlerin vergi sistemlerine olan güvenlerinin ortadan kalkmasının 

önüne geçilebilecektir.  

Vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerinde, mobil üretim faktörlerinin 

düĢük oranlarda vergilendirilmesi çeĢitli zararlara sebep olabilmektedir. 

Bunlar; 

- Finansal ve fiziki yatırım akımları üzerinde saptırıcı etkiler oluĢması, 

- Vergi yapılarındaki bütünselliğin ve vergi adaletinin zayıflaması, 

- Vergi mükelleflerinin vergiye itaat Ģevkinin kırılması, 

- Vergi ve kamu harcaması bileĢenlerinin ve arzulanan seviyesinin 

yeniden Ģekillenmesi, 

- Vergi yükünün hareket yeteneği düĢük üretim faktörleri üzerine 

kayması, 

- Vergi otoriteleri ve vergi ödeyicileri üzerindeki uyum külfeti ve 

yönetim maliyetlerinin artması, 

ġeklinde ifade edilmiĢtir183. 

Zararlı vergi rekabetinin ortaya çıkarabileceği zararları engellemek için 

raporda çeĢitli öneriler ortaya atılmıĢtır. Bu öneriler üç kategori altında 

incelenmiĢtir. Bunlar; yurtiçindeki mevzuatla ilgili öneriler, vergi 

anlaĢmalarıyla ilgili öneriler ve uluslararası koordinasyonu artırmakla ilgili 

önerilerdir184. 

Yurtiçindeki mevzuatla ilgili öneriler;  

- Yabancı Ģirketlerin kontrolü veya mukabil kurallarla ilgili öneri; bazı 

ülkelerde yabancı Ģirketlerin kontrolüne yönelik kurallar bulunmamaktadır. 

Ülkeler, uygun bazı kurallar benimseyerek zararlı vergi rekabeti 

uygulamalarının azaltılmasını sağlayabilirler. Bu çerçevede yabancı 

Ģirketlerin kontrol altında tutulması için mukim hissedarların vergilendirilmesi 

yoluna gidilebilir. 
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- Yabancı yatırım fonu ile ilgili veya eĢdeğer kurallara yönelik öneri; 

böyle bir fona sahip ülkeler, bunun zararlı vergi rekabetine yol açmayacak 

Ģekilde kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapmalıdır. 

- ĠĢtirak kazançları istisnası ve yabancı geliri vergi dıĢı tutan diğer 

sistemlerin zararlı vergi rekabeti kapsamında sınırlandırılmasına yönelik 

öneri; bazı ülkeler yabancı kaynaklardan elde edilen gelirlerin çifte 

vergilendirilmesini önlemek amacıyla muafiyetler uygulayabilmektedir. Ancak 

bu durum zararlı vergi rekabetine yönelik sonuçlar ortaya çıkarılabilmektedir. 

Bunu önlemek için yurtdıĢı kazançlarını vergilendirmeye yönelik kurallar 

benimsenmelidir. 

-Yabancılara dair bilgileri raporlama ile ilgili kurallara yönelik öneri: 

ülkeler, mukim vergi mükelleflerinin yurtdıĢı iĢlemleri ve uluslararası 

muamelelerinin raporlamasıyla ilgili kurallara sahip olmalı ve bilgi değiĢimini 

de bu kurallara göre gerçekleĢtirmelidir. 

- Kurallarla ilgili öneri; ülkelerin vergi mükelleflerinin özel durumlarıyla 

ilgili hibe, inkar ve iptal etme gibi idari kararlarının önceden planlanmıĢ 

iĢlemler olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyiĢle vergide belirlilik ilkesi 

benimsenmelidir. 

-Transfer fiyatlaması kuralları ile ilgili öneri; ülkeler, OECD tarafından 

1995 yılında yayınlanan Transfer Fiyatlaması rehberine uygun kurallar 

benimsemelidirler. 

- Vergileme için banka bilgilerine eriĢime yönelik öneri; ülkeler 

yürürlükteki kanunlarında değiĢiklikler yaparak vergileme amacıyla temin 

edilmesi gerekli banka bilgileri alıĢveriĢini engelleyebilmektedirler. Bu tarz 

kısıtlamalar zararlı vergi rekabetinin varlığına yönelik en temel uygulamalar 

olduğundan kanunlarla getirilen engeller kaldırılmalıdır. 

Vergi anlaĢmalarıyla ilgili öneriler185; 

 - Bilgi değiĢiminin daha etkili ve daha yoğun olmasına yönelik öneri; 

ülkeler, zararlı vergi rekabeti oluĢturan tercihli vergi rejimleri ve vergi 
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cennetleri iĢlemleriyle ilgili yoğun bilgi değiĢimini programlarında taahhüt 

etmelidirler. 

 - AnlaĢmalardan yararlanmaya yetkili olanlarla ilgili öneri; ülkeler, vergi 

anlaĢmaları hükümleri ile anlaĢmalardan yararlanmaya yetkililerden 

kaynaklanabilecek zararlı vergi uygulamalarını sınırlandırmalıdırlar. Bu 

kapsamda model vergi anlaĢmalarında bu yönde bazı hükümlere 

(yararlanmanın sınırlanması) ve açıklamalara yer verilmelidir. 

 - Vergi anlaĢmaları doktrini ve yurtiçindeki iyiniyet kurallarının rolünün 

açıklanmasıyla ilgili öneri; vergi anlaĢmaları modelindeki açıklamalar 

netleĢtirilmelidir. 

 - Vergi anlaĢmalarındaki hükümleri dıĢarıda bırakan özel listelere 

iliĢkin öneri; komite (Committee on Fiscal Affairs), gelir türleri ve belirli özel 

Ģahısların vergi hükümlerinden muaf tutulmasına yönelik olarak ülkeler 

tarafından benimsenen uygulamaların listesini hazırlamalıdır. Bu listeler üye 

ülkelerin vergi anlaĢmaları görüĢmeleri ile forum tartıĢmalarında referans 

noktası olmalıdır. 

 - Vergi cennetleri ile vergi anlaĢmalarına iliĢkin öneri; ülkeler vergi 

cennetleriyle olan vergi anlaĢmalarına son vermeli ve gelecekte benzer 

Ģekildeki ülkelerle vergi anlaĢmaları gerçekleĢtirmemelidirler. 

 - EĢgüdümlü uygulama rejimlerine iliĢkin öneri; ülkeler, vergi 

mükelleflerinin yararına yönelik zararlı vergi rekabeti meydana getiren 

uygulamalarla ilgili eĢgüdümlü uygulama programı giriĢimlerini göz önünde 

(eĢanlı açıklamalar, özel bilgi değiĢim projeleri ya da eğitim aktivitelerine 

katılım vb.) bulundurmalıdırlar. 

 - Vergi itirazının geri alınmasına yardımla ilgili öneri; ülkeler, diğer 

ülkelerin vergi itirazlarını yürürlüğe koymasına iliĢkin yürürlükteki uygulama 

kurallarını eleĢtirmeyi özendirmelidirler. Eğer bir ülke diğer bir ülkenin vergi 

itirazını uygulamaya koyamazsa diğer ülkenin vergi mükellefleri tarafından 

zararlı vergi rekabeti bağlamında vergi kaçakçılığına sebebiyet verilebilir. 
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Uluslararası koordinasyonu artırmakla ilgili öneriler186; 

 - Zararlı vergi rekabeti üzerine forum ve rehber düzenlenmesiyle ilgili 

öneri; zararlı tercihli vergi rejimleri rehberi üye ülkeler tarafından kabul 

edilmeli ve rehber ile bu rapordaki diğer önerilerin uygulanması için forum 

tesis edilmelidir. 

Bu çerçevede üye ülkeler tarafından zararlı tercihli vergi rejimleri 

rehberindeki öneriler benimsenmelidir. Zararlı vergi uygulamalarına kaynak 

teĢkil eden yasal düzenleme ve idari uygulamalar ve bunları geniĢletebilecek 

yeni tedbirler getirilmelidir. Daha iyi tanımlamak amacıyla, getirilecek tedbirler 

yasal düzenleme ve idari uygulamalar açısından ayrı ayrı ele alınmalıdır. Üye 

ülkeler, rehber ilkelerin OECD Konseyi tarafından kabulünü izleyen 5 yıl 

içinde kendi vergi sistemlerini buna uygun Ģekilde düzenlemelidir. Forumda 

diğer ülkelerce uygulanan zararlı vergi uygulamalarına karĢı alınan tek taraflı 

önlemler veya iki taraflı anlaĢmalar yoluyla alınan tedbirler koordine 

edilmelidir. Rehber ilkelere uyum konusunda üye olmayan ülkeler 

cesaretlendirilmelidir187. 

 - Vergi cennetleri listesinin hazırlanmasına iliĢkin öneri; bir yıl 

içerisinde düzenlenecek forumda, vergi cennetlerini tanımlayan faktörler 

çerçevesinde vergi cennetleri listesi oluĢturulmalıdır. 

 - Vergi cennetleriyle iliĢkilere iliĢkin öneri; ülkelerin, vergi cennetleriyle 

sahip oldukları politik, ekonomik ya da diğer bağlantıları zararlı vergi 

rekabetine katkı sağlamamalı ve sömürgelerle olan bağlantılar zararlı vergi 

rekabetini artırmamalıdır. 

 - Ġyi vergi yönetiminin temellerini faal olarak ilerletme ve geliĢtirmeye 

yönelik öneri; birtakım ilkeler geliĢtirme ve ilerletmeden sorumlu olan stratejik 

yönetim forumu bu rapordaki önerileri uygulamaya koymak için vergi 

yönetimlerine yol göstermelidir. 
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 - Üye olmayan ülkelerin sürece dahil edilmesine yönelik öneri: forum 

gerektiğinde diğer uluslararası vergi örgütleri aracılığıyla veya baĢka 

Ģekillerde üye olmayan ülkelerle diyaloğa geçmelidir. 

 Bununla birlikte zararlı vergi rekabetinin açıklanmasında mobil finansal 

ve diğer hizmet faaliyetleri haricinde baĢka konularda mevcuttur. Bu konular 

ilerleyen zamanlarda inceleneceğinden bu raporda ayrıntılı olarak yer 

verilmemiĢtir. Bu konular ise;  

 - Vergi cennetlerine yapılan ödemelerin mahsubunun kısıtlanması,  

- Zararlı vergi rekabetine giriĢen ülkelerdeki mukim kiĢilere yapılan 

belirli ödemelerden stopaj kesintisi yapılması, 

- Ġkamet kuralları, 

- Transfer fiyatlaması kuralları ve rehberinin uygulanması, 

- Yetersiz aktifleĢtirme, 

- Finansal yenilik, 

- Vergisiz önlemler, Ģeklinde sıralanmıĢtır188. 

Diğer taraftan Lüksemburg ve Ġsviçre delegasyonları bu rapora Ģerh 

koymuĢlardır. Lüksemburg, raporun zararlı vergi rekabetini engellemekten 

ziyade bankacılık iĢlemlerinin mahremiyetini ortadan kaldırılmaya yönelik 

olduğunu iddia etmekte ve ayrıca tasarruflar üzerindeki stopaj 

uygulamalarının bu türden bir rekabeti önlemedeki etkisinin dikkate 

alınmadığını ileri sürmektedir. Bununla birlikte OECD üyesi ülkelerin 

birbirlerine karĢılıklı güveni ve üye olmayan ülkelerle diyalog vasıtasıyla 

zararlı vergi rekabeti ile mücadelenin etkinliğinin sağlanabileceğini ifade 

etmektedir. Ġsviçre ise, vergi rekabetinin olumlu sayılabilecek etkilerinin de 

olduğunu ve bunların raporda ihmal edildiğini dile getirmektedir189. Ġsviçre’ye 

göre, raporda ekonomik rekabeti sağlayan vergi dıĢındaki faktörlere yer 

verilmemektedir. Ancak gerçek durumun değerlendirilebilmesi için bu 

hususlarında göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmaktadır. Yine 

raporda; bir yandan her ülkenin kendi vergi sistemi üzerinde egemen olduğu, 
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ancak diğer yandan bir ülkedeki vergi oranlarının diğer ülkelerden düĢük 

olmasının tercihli vergi rejimlerini tanımlamada bir kriter olarak kullanmasının 

önerildiği bu nedenle önemli bir tutarsızlığın mevcut olduğunu 

vurgulamaktadır. Ġsviçre, vergi rekabetine karĢı getirilen önerilerin OECD’nin 

ekonomik felsefesine aykırı olduğunu ve bunların yüksek vergi oranlarına 

sahip ülkeler açısından ayrımcılık oluĢturması nedeniyle kabul edilemez 

olduğunu ileri sürmektedir. Diğer taraftan OECD’nin vergi rejimleri arasında 

yapısal farklılıklar bulunduğunu yok saydığını ve bilgi değiĢiminin alternatifi 

olarak stopaj kesintisini önerdiğine dikkat çekmektedir. Son olarak baskıcı ve 

seçici yaklaĢım tarzının zararlı vergi rekabetiyle mücadelede etkili 

olamayacağı ve offshore merkezlerine olan ilginin daha da artacağına yönelik 

eleĢtiriler yöneltmiĢtir190. 

 

 

4.1.1.2 2000 Raporu; Küresel Vergilendirmede ĠĢbirliğine Doğru (Zararlı 

Vergi Rekabetini Ortadan Kaldırma ve Tanımlamadaki GeliĢmeler) 

 

2000 Raporunda, amacın vergilerin toplanması ve ülkeler arasında 

gelir vergileri veya vergi yapıları arasında bir uyumlaĢtırma sağlanmasının 

olmadığı belirtilmiĢ ve hiçbir ülkeye belirli bir vergi oranının dikte 

ettirilmediğinden bahsedilmiĢtir. Asıl yapılmak istenenin ise, vergilerin 

sermaye dağılım kararlarındaki etkisinin ortadan kaldırılması ve vergi 

yükünün adil olarak paylaĢtırılmasıdır. Rapor, OECD üyesi olan ve olmayan 

ülkelerde zararlı vergi rekabetinin sonucu olarak ortaya çıkan önemli gelir 

kayıplarına odaklanmıĢtır. Zararlı vergi uygulamaları sonucu vergi 

matrahında ortaya çıkan erozyonun, geliĢmekte olan ülkeler açısından büyük 

tehdit oluĢturabileceğine dikkat çekilerek, aynı zamanda vergi sistemlerini 

dizayn eden ülkelerin mali egemenliklerinin desteklenmesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır191. 
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1998 yılında hazırlanan raporun uzantısı olan 2000 raporunda,  

- 1998 raporunda belirlenen faktörler çerçevesinde üye ülkelerdeki 

zararlı tercihli vergi rejimleri potansiyelinin tanımlanması, 

 - 1998 raporunda belirlenen vergi cenneti olma kriterleri çerçevesinde 

hükümetlerin tanımlanması, 

 - Bu çalıĢma sonrası için alınan öneriler ve üye olmayan ekonomilerin 

çalıĢmalarının güncellenmesi, Ģeklinde bir çalıĢma çerçevesi belirlenmiĢtir. 

OECD’ye üye ülkelerde potansiyel olarak zararlı olabilecek tercihli 

vergi rejimlerine iliĢkin olarak liste hazırlanmıĢtır. Tercihli vergi rejimlerinin, 

zararlı olup olmadığını belirlemeye yönelik birebir iliĢkili faktörler 

bulunmamasına karĢılık, bu rejimlerin potansiyel olarak zararlı vergi 

uygulamalarına sahip olmasından dolayı zararlı olarak tanımlanmıĢlardır. 

Bununla birlikte üye ülkelerdeki tercihli vergi rejimlerinde holding 

biçiminde örgütlenmiĢ Ģirket rejimlerine ve benzer tercihli vergi rejimlerine 

dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemiĢtir. Rapor’da bu husus, holdingler 

ve benzer hükümlerin, vergi anlaĢmaları ve iç hukukla olan iliĢkilerinin 

oldukça karmaĢık olması ile açıklanmıĢtır. Devam eden süreçte forumun 

önceliğinin holding Ģirketleri ve benzer tercihli vergi rejimleri olduğuna da 

vurgu yapılmıĢtır192. 

1998 Raporunda alınan karar gereği, zararlı vergi uygulamalarına 

iliĢkin olarak bir Forum oluĢturulmuĢ ve bu Forum ile vergi cennetlerine 

yönelik çalıĢma kapsamında öncelikle 47 ülke vergi cenneti olarak 

belirlenmiĢtir. Ardından bu ülkelerle yapılan görüĢmeler sonucunda ve 1998 

Raporunda belirlenen kriterlere göre bu ülkelerin vergi cenneti olup 

olmadıkları incelenmiĢtir. Yapılan incelemeler sonucunda 35 ülkenin vergi 

cenneti olma özelliği taĢıdığı sonucuna ulaĢılmıĢ ve bu ülkeler 2000 

Raporunda oluĢturulan bir liste ile dünya kamuoyuna açıklanmıĢtır193. 

2000 Raporu ile açıklanan 35 vergi cennetine 31 Temmuz 2001 

tarihine kadar geçiĢ dönemi niteliğinde bir süreç öngörülmüĢ ve üst düzey 
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taahhütte bulunmaları durumunda bu ülkelerin listeden çıkarılacakları 

açıklanmıĢtır.  

Ayrıca OECD üyesi ülkeler tarafından uygulamaya konulabilecek bir 

takım ortak tedbirler hakkında bilgi verilmiĢtir. Bu tedbirler Ģunlardır: 

 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarından yarar sağlayan ya da 

iĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetleri ile olan iĢlemlerden kaynaklanan 

indirim, istisna, kredi ve diğer kolaylıklara izin verilmemesi, 

 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarından yarar sağlayan ya da 

iĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetlerinin bazı raporlanmayan ya da hatalı 

raporlanan iĢlemlerine önemli cezalarla desteklenmiĢ kapsamlı bilgi 

raporlama kurallarının getirilmesi, 

 - Yabancı Ģirketler üzerinde kontrolü veya eĢdeğer kuralları olmayan 

ülkeler için bu tür eĢdeğer kuralların uygulanmasının göz önünde 

bulundurulması ve bu tür kuralları mevcut olan ülkeler içinse zararlı vergi 

uygulamalarının istenen düzeyde sınırlandırılmasının temin edilmesi (1998 

raporu 1. öneri), 

 - Ġstisnaları reddeden zararlı vergi rekabeti uygulamalarından yarar 

sağlayan ya da iĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetlerinde organize kiĢilerin 

içerisinde bulunduğu iĢlemler söz konusu olması durumunda ceza 

uygulanması, 

 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarından yarar sağlayan ya da 

iĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetlerinden kaynaklanan yabancı kredilerin 

kullanılabilirliğini ya da menkul kıymetler hususundaki istisnalara katılımın 

reddedilmesi, 

 - ĠĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetlerinde mukim olanlara yapılan 

bazı ödemelere stopaj kesintisi uygulanması, 

 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarından yarar sağlayan ya da 

iĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetleri hakkında uygulama aktiviteleri ve 

denetimi çoğaltma, 

 - Zararlı vergi rekabetine karĢı yeni yerel savunma önlemleri alınmalı 

ve var olan düzenlemeler, zararlı vergi rekabeti uygulamalarından yarar 
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sağlayan ya da iĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetleriyle ilgili olarak da 

uygulanmalı, 

 - ĠĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetleriyle kapsamlı gelir vergisi 

anlaĢmaları yapılmaması ve belirli koĢullarla karĢılaĢmadıkça bazı var olan 

anlaĢmaları sonlandırmayı göz önünde bulundurma (1998 raporundaki 12. 

öneri), 

 - ĠĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetlerindeki tüzel kiĢiliği bulunan 

kurumları elde etme ya da kurma amacıyla yapılan harcamalar ve ödemeler 

için maliyetlerin vergiden düĢülebildiği ölçüde iyileĢtirme ve indirimleri 

reddetme, 

 - ĠĢbirliğine yanaĢmayan vergi cennetlerindeki bazı iĢlemlere vergi 

koyma ya da iĢlemler vergisi uygulama, Ģeklindedir194. 

Diğer taraftan raporda OECD üyesi olmayan ülkelerinde zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarından ya da potansiyel olarak zararlı olabilecek 

rejimlerden ciddi bir Ģekilde etkilenmesinden dolayı, yürütülen çalıĢmalarda 

bu ülkelerinde anahtar bir role sahip olmalarının gerektiğine vurgu yapılmıĢtır. 

Bu kapsamda 1998 raporu sonrasında OECD üyesi olmayan 30 ülkenin de 

katılımıyla üç seminer düzenlenmiĢtir. Seminerler ile konunun OECD dıĢında 

daha iyi anlaĢılmasına özen gösterilmiĢtir. Yürütülen çalıĢma programı, 

OECD’ye üye olmayan ülkelerdeki zararlı vergi uygulamalarına 31 Aralık 

2005 tarihine kadar son verilmesine yardımcı olmaya yönelik bir takvim 

öngörmektedir. Bununla birlikte üye olmayan ülkelerle diyalog yolu 

araĢtırılarak, OECD üyesi ülkelerle aynı yükümlülüklerin kabul edilmesi 

amaçlanmaktadır. Böylece üye olmayan ülkeler de liberal finansal piyasalar 

dönemine uygun, uluslararası çerçevenin geliĢiminin bir parçası 

olabileceklerdir195. 
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4.1.1.3 2001 Ġlerleme Raporu; 

 

2001 ilerleme raporu, 2000 raporunda verilen yetkiye dayanarak vergi 

cennetleri üzerine odaklanmıĢtır. Üye ülkeler üzerindeki çalıĢmalar, bazı 

uygulama notlarının geliĢtirilmesi çerçevesinde yürütülmüĢtür. Uygulama 

notları, üye ülkelerdeki tercihli vergi rejimlerinin zararlı olup olmadığını ve 

zararlı özelliklerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine yardımcı olmaya 

yöneliktir196. 

Üye olmayan ülkelerle olan çalıĢmalar ise toplantılar, sempozyumlar 

düzenlemek ve zararlı vergi rekabeti konusundaki küresel uygulamaların 

tartıĢılması çerçevesinde yürütülmüĢtür. 2000 yılında Paris’te düzenlenen 

sempozyuma IMF, Dünya Bankası, Milletler Topluluğu Sekretaryası 

beraberinde 27 OECD üyesi ülke ve 29 OECD üyesi olmayan ülke katılmıĢtır. 

2001 yılında, küresel forum himayesi altında, zararlı vergi uygulamaları 

üzerine OECD’nin ev sahipliğinde bir toplantı yapılmıĢtır. Toplantıda OECD 

üyesi ülkeler ile üye olmayan ülkelerin zararlı vergi rekabeti tecrübeleri, etkili 

bilgi değiĢimi, belirli uygulama notları taslakları ve hangi üye olmayan 

ülkelerin zararlı vergi rekabeti uygulamaları çalıĢmalarına ortaklık edebileceği 

görüĢülmüĢtür197. 

Ayrıca vergi cennetleriyle ilgili olarak 1998 yılında belirlenen dört 

anahtar faktörden vergi oranlarının hiç veya çok düĢük benimsenmesi 

uygulamalarının bir ülkeyi vergi cenneti atfetmede yetersiz olduğuna vurgu 

yapılarak, her ülkenin kendisi için uygun vergi oranını belirleme hakkının 

bulunduğu, bu nedenle de vergi oranları dıĢındaki diğer üç faktör olan 

vergilemeye yönelik etkili bilgi değiĢimini önleyici yasalar ve yönetimle ilgili 

uygulamaların olup olmadığı, Ģeffaflığın olup olmadığı, gerçek bir faaliyette 

bulunup bulunulmadığı hususlarının zararlı vergi rekabeti uygulamalarının 

belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekilmiĢtir198. 
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Bununla birlikte 2001 yılının Ocak ayında Barbados, ġubat ayında 

Japonya ve Paris, Nisan ayında Fiji de toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

toplantılarda 2000 yılında yayımlanan raporda yer alan 35 vergi cenneti 

ülkeyle ilgili tartıĢmalar devam etmiĢtir. Birçok hükümet ileriye yönelik 

taahhütte bulunmuĢtur. 2000 yılı raporundan sonra 5 ülke zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarını kaldırmayı taahhüt etmiĢtir. Bunlar; Aruba, Bahrain, 

Man Adası, Netherlands Antilleri ve Seychelles’dir. Böylece taahhütte 

bulunan ülke sayısı 11’e çıkmıĢtır. Buna ek olarak Tonya son yaptığı yasal ve 

yönetime iliĢkin değiĢiklikler ile iĢbirliğine yanaĢmayan hükümetler 

sınıflandırılmasından çıkartılmıĢtır199. 

Diğer taraftan OECD’nin vergi cennetlerini tanımlarken benimsediği 

kriterlerden fiili olarak faaliyette bulunulması kriteri, yerel aktivitelerin 

belirlenmesindeki zorluklar nedeniyle kullanılan kriterler arasından 

çıkartılmaya karar verilmiĢtir. Devam eden tartıĢmalar nedeniyle hükümetlerin 

taahhütlerine yerine getirme süreleri 28 ġubat 2002’ye kadar uzatılmıĢtır200.  

Böylece vergi cennetlerine iliĢkin sınıflandırma yapılırken de Ģeffaflık 

ve bilgi değiĢimi üzerinde durulmaya baĢlanmıĢtır. Bununla birlikte Ģeffaflık 

taahhüdü yerine getirilirken; yasalar ve uygulamalar dıĢında gizli vergi 

kurallarının olmaması veya vergi oranlarının pazarlık konusu yapılmaması 

gerektiği vurgulanmıĢtır. Ayrıca finansal hesaplar genel kabul görmüĢ 

standartlara uygun olmalı ve denetlenmelidir. Bunlar dıĢında kuruluĢların 

iĢlemleri garanti edilmeli, kurumlar yerel aktivitelere angaje edilmeli ve 

yabancı mülkiyet, imtiyazlar, idari ve diğer bağlantılar olmamalıdır. Bilgi 

değiĢimiyle ilgili olarak yasal bir mekanizma oluĢturulmalı ve vergi otoriteleri, 

baĢka ülkelerin vergi incelemeleriyle ilgili olarak talep ettikleri bilgileri 

vermekle sorumlu olmalıdır. Bilgi değiĢiminde bilginin güvenliği sağlanmalı ve 

sadece alınıĢ amacı çerçevesinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde vergi 

mükelleflerinin hakları çiğnenebileceği gibi sisteme olan güvende 
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azalabilecektir. Bu hususlar bilgi değiĢim programlarının etkinliği ve 

doğruluğunu temin etme açısından önemli bir noktadır201. 

Diğer taraftan vergi cennetlerine karĢı alınabilecek ortak tedbirlerle 

ilgili çerçeve oluĢturabilecek üç ilke kararı belirlenmiĢtir. Bunlar; 

- Alınacak ortak tedbirlere iliĢkin çerçeve, zararlı vergi uygulamalarının 

meydana getirdiği etkilere göre ölçülendirilmeli ve sadece bu uygulamaların 

etkilerini nötralize etmeyi amaçlamalıdır. 

- Ülkeler alınacak ortak tedbirlerin benimsenmesinde serbesttirler. 

- Her ülke, zararlı vergi uygulamalarının vereceği potansiyel zarara 

bağlı olarak orantılı ve önceliklerine uygun bir tarzda önleyici tedbirler 

uygulamada serbesttir202. 

2001 Raporu ile ilgili olarak dikkat çeken hususlardan bir diğeri de, 

daha önce 1998 Raporuna Ģerh koyan Lüksemburg ve Ġsviçre’nin yanı sıra, 

Portekiz ve Belçika’nın da böyle bir hukuki tasarrufa yönelmesidir. Bu 

geliĢme, OECD giriĢiminin iĢbirliğine ve konsensüse önem verdiğini 

vurgulamasına rağmen, iĢbirliğinden gittikçe uzaklaĢıldığına iĢaret 

etmektedir. Kaldı ki OECD bünyesinde ortaya çıkan bu çatlaklar OECD üyesi 

olmayan ülkeler açısından iĢbirliğine olan teĢviki son derece azaltan 

geliĢmelerden birisidir203. 

 

 

4.1.1.4 2004 Ġlerleme Raporu; 

 

2004 raporu dört bölümden oluĢmakta olup, ilk bölümde OECD üyesi 

ülkelerle ilgili olarak yapılan çalıĢmalardaki geliĢmeler, ikinci bölümde OECD 

üyesi olmayan ülkelerin Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi konusundaki taahhütlerin 

yerine getirilmesinde iĢbirliği sürecini temin etme aĢamalarını tanımlama, 

üçüncü bölümde zararlı vergi rekabeti uygulamalarına hitap eden önleme 
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araçlarına baĢvurmada iĢbirliği çerçevesini tanımlama, dördüncü bölümde 

gelecekteki çalıĢmalar ele alınmaktadır204. 

Üye ülkelerle ilgili bölümde tercihli vergi rejimlerinin değerlendirilmesi 

kapsamında hazırlanan rehberde aĢağıdaki unsurlar istenmiĢtir. Bunlar; 

- Zararlı vergi uygulamaları meydana getirebilecek yeni uygulamaların 

yürürlüğe konulmasından ve var olan uygulamaların geniĢletilmesinden 

kaçınma, 

- Zararlı vergi rekabeti meydana getiren uygulamaları tanımlamak 

amacıyla alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi, 

- Zararlı tercihli vergi rejimlerinin zararlı özelliklerinin 5 yıl içerisinde 

ortadan kaldırılmasıdır205. 

Her üye ülkeden tercihli rejim kriterleri çerçevesinde tercihli zararlı 

vergi rejimleri konusunda kendi gözden geçirmelerini yapmaları forum 

tarafından istenmiĢtir. Eğer bir rejim özel durumlarda uygulanıyorsa veya 

tercihli rejim kriterleri özelliklerine sahipse zararlı olarak 

değerlendirilebilmelidir. Açıkça bunlara sahip değilse zararlı olarak kabul 

edilmemelidir. 2000 yılındaki raporda yer verilen holding Ģirketleri açıkça 

zararlı olmadığından dolayı bu çerçevede zararlı tercihli vergi rejimleri olarak 

kabul edilmemiĢtir206. 

Üye ülkelerdeki potansiyel zararlı rejimlerin değerlendirilmesi ya da 

zararlı özelliklerin nasıl ortadan kaldırılacağını belirlemeye yardımcı olmak 

için rehber ya da uygulama notları geliĢtirilmiĢtir. Bu notlar Ģeffaflık, bilgi 

değiĢimi, çitleme (ring fencing), transfer fiyatlaması, kurallar, holding Ģirketler, 

fon yönetimi ve taĢımacılık üzerine hazırlanmıĢtır. AyrılmıĢ notlar, 

birleĢtirilmiĢ uygulama notları altında birleĢtirilerek, OECD’nin web sitesinde 

yayınlanmıĢtır.207 OECD, birleĢtirilmiĢ uygulama notlarının geliĢtirilmesinde iĢ 

camiasının bunun içerisinde bulunmasına önem vermekte olup, düzenli 

olarak ekonomi ve sanayi danıĢma komitesinin görüĢlerini almıĢtır. Buna ek 
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olarak birleĢtirilmiĢ uygulama notları, 2002 yılının Eylül ayındaki küresel 

forumda tartıĢılması ve yorumlanması için 59 OECD üyesi olmayan ülke ve 

10 uluslararası ya da bölgesel organizasyona dağıtılmıĢtır. 

Diğer taraftan 2000 raporunda potansiyel olarak zararlı rejimler 

Ģeklinde tespit edilen uygulamalarla ilgili yapılan saptamalarda, 18 rejimin 

kaldırıldığı ya da kaldırılma aĢamasında olduğu belirlenmiĢtir. Bununla birlikte 

14 rejim düzeltilerek potansiyel olarak zararlı özellikleri çıkartılmıĢ ve 13 

rejiminde zararlı olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Ġlerleyen zamanlarda ikame 

rejimler ile tercihli vergi rejimlerinin tanıtılması ve izlenmesi üzerine 

çalıĢmalar yürütüleceği de belirtilmiĢtir208. 

ĠĢbirliği çalıĢmalarında ise, 2001 yılındaki son rapordan itibaren 

Ģeffaflık ve bilgi değiĢiminde taahhütte bulunan ülke sayısı 2003 Mayıs 

ayında Vanuatu ve 2003 Aralık ayında Nauru Cumhuriyeti’nde düzenlenen 

toplantılarda 11’den 33’e çıkmıĢtır. ĠĢbirliği ortaklarıyla, Ģeffaflık kriterleri 

üzerine yapılan çalıĢmalar ile ikili ve çoklu görüĢmelerde vergi sorunlarında 

bilgi değiĢimi anlaĢmaları üzerine bir model geliĢtirilmiĢtir. Model anlaĢması 

vergi sorunlarında uluslararası iĢbirliğini ilerletmeye yöneliktir. Model 

anlaĢması bağlayıcı olmamakla birlikte, bütün iĢbirliği partnerleri tarafından 

yapılan taahhütlerin ıĢığında hazırlanan iki model içermektedir. Bu anlaĢma 

iĢbirliği ortakları tarafından bugüne kadar imzalanan bilgi değiĢimi 

anlaĢmalarına temel oluĢturmaktadır209. 

Bununla birlikte iĢbirliği ortakları Ģeffaflıkla ilgili standartları geliĢtirmek 

için küresel forumun himayesinde bir araya gelmiĢlerdir. KısaltılmıĢ adı 

JAHGA (Joint Ad Hoc Group on Accounts) olan ve eĢ baĢkanlığını British 

Virgin adası ve Fransa’nın yaptığı bir grup kurulmuĢtur. JAHGA grubunun 

hedefi vergi amacıyla etkin bilgi değiĢimi ve Ģeffaflığa yönelik genel 

standartları geliĢtirmektir. JAGHA ilk toplantısını Cayman adasının ev 

sahipliğinde 2002 yılının Ekim ayında gerçekleĢtirilmiĢtir210. 
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Diğer taraftan eĢgüdümlü önleyici tedbirlere bir çerçeve olarak göz 

önünde bulundurulması için 2001 yılındaki ilke kararları aĢağıdaki gibi 

geniĢletilmiĢtir. 

 - Alınacak ortak tedbirlere iliĢkin çerçeve, zararlı vergi uygulamalarının 

meydana getirdiği etkilere göre ölçülendirilmeli ve sadece bu uygulamaların 

etkilerini nötralize etmeyi amaçlamalıdır. 

 - Üye ülkeler alacakları tedbirlerin çerçevesini belirlerken var olan 

önleme tedbirlerinin uygulanabilirliğini ve bu tedbirlerin etkinliğini de dikkate 

almalıdırlar. 

 - Üye ya da üye olmayan ülkelerin iĢbirliği halinde oluĢturdukları 

önleyici tedbirlere iliĢkin çerçeveye uygun olarak, önleyici tedbir uygulayan ya 

da uygulamayan ortak ülkelerin her birinin hükümranlık haklarının muhafaza 

edilmesi oluĢturulan çerçevede göz önünde bulundurulmalıdır. 

 - Her ortak, var olan önleyici tedbirlerin etkinliğini göz önünde 

bulundurmak ve belirli zararlı vergi rekabeti uygulamalarının sahip oldukları 

potansiyel zarar derecesine bağlı olarak öncelikli ve orantılı tarzda önleyici 

tedbirleri yürürlüğe koymayı veya uygulamayı tercih etmelidirler. 

 - Zararlı vergi uygulamaları birbirinden farklı olduğu için farklı 

durumlarda, farklı tedbirler alınabilmelidir. 

 - Tek taraflı tedbirlerin etkinliğini artırmaya yönelik bir üye ülke ile 

yapılan iĢbirliğinden kaynaklanan koordineli tedbir, bazı tedbirlerin içsel 

sınırlarını baskı altına almasından çekinilmemelidir. 

 - Ortak çerçevenin kapsamı belirlenirken mükellefler üzerinde gereksiz 

vergi yükü veya vergi idaresi üzerine gereksiz maliyetler getirecek 

uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

 - Önleyici tedbirlerin çerçevesi dinamik ve farklı koĢullar altında 

gözden geçirilmeye müsait olmalıdır211. 

Ayrıca OECD üyesi olan ve olmayan ülkeler tarafından zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarının etkilerini nötr hale getirebilmek için bazı önleyici 

tedbirler tespit edilmiĢtir. Bunlar; 
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 - Ġyi niyetli iĢlemler ve emsallerini geçmeyen bazı ödemeleri kabul 

edilebilir vergi mükellefleri haricinde zararlı vergi uygulamaları ile ilgilenen 

ülke veya hükümetlere önemli miktarda yapılan ödemelerle ilgili olarak 

herhangi bir indirim, muafiyet, kredi veya diğer ayrıcalıklara izin vermeyen 

hükümlerin kullanılması, 

 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla ilgilenen hükümetlerdeki 

kiĢilere yapılan faiz ödemelerinin indirilmesini sınırlayan yetersiz 

sermayelendirme hükümlerinin kullanılması,  

 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla ilgilenen hükümetler ya da 

ülkelerdeki kiĢilere önemli miktarda ödemeler yapan, bu insanlarla iĢlemlerde 

bulunan veya vergi idarelerine bildirilmemesi, tutarsız veya yanlıĢ bildirilmesi 

durumunda önemli miktarda cezaları olan ödeme, iĢlem veya mülkiyet 

konularının bildirilmesi için bu kiĢilerle alakası olan yerleĢiklere kanun ya da 

yönetimle ilgili hükümlerin kullanılması, 

 - Faiz geliri görece daha düĢük veya ertelenmiĢ vergi avantajı olan 

ülkelerde kurulan ve zararlı vergi uygulamalarından kazanç sağlayan kurum 

veya yerleĢiklerin bu kazanca denk tutarda vergilendirilmesine izin veren 

yasal hükümlerin kullanılması, 

 - Kredi metotlarındaki değiĢiklik ya da muafiyetlerin reddedilmesi.  

 Bir ülke mevcut zararlı vergi rekabeti uygulamalarından dolayı elde 

edilen geliri hiç vergilendirmemesi veya çoğunu sözde vergilendirilmeye tabi 

tutması halinde bazı gelirler için çifte vergilemeyi hafifletmek amacıyla 

muafiyet benimsenmesi uygun olmayabilir. Yabancı vergi kredilerine izin 

veren üye ülkeler, zararlı vergi uygulamalarından kaynaklanan gelirin diğer 

gelirlerle birleĢmesini engellemek amacıyla bu kuralları değiĢtirmek 

isteyebilmektedir. Ayrıca bazı ülkeler güvenilir vergiler oluĢturulduğunu 

doğrulayan uygulama sistemi isteyebilirler. 

 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarından karlı kazanç sağlayan, telif 

hakkı, faiz ve tüm temettülere minimum oranda stopaj vergisi uygulanmasına 

yönelik yasal hükümlerin kullanılması, 
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 - Zararlı vergi rekabeti uygulamalarına baĢvuran hükümetler ve 

ülkelerle ilgili iĢlemler ve kurumların içerisinde bulunduğu iĢbirliği uygulama 

aktivitelerine yönelik uygulama programları ve özel denetimler için hükümler 

kullanılması, 

 - Vergi anlaĢmalarının sınırlandırılması, son verilmesi ve yapılmaması.  

 ĠĢbirliği içerisindeki ülkeler zararlı vergi rekabeti uygulamaları 

içerisindeki hükümetler ve ülkelerle vergi anlaĢmaları yapmayacaklarına 

yönelik bir politika kabul edip, açıklayabilirler. AnlaĢmanın tarafları olan bazı 

ülkeler ya da hükümetler bu anlaĢmaların sınırlandırılması ya da son 

verilmesini sağlamaya yönelik tedbirler almayı tercih edebilirler. Alternatif 

olarak, iĢbirliği halindeki ülkeler, anlaĢmada bu ülke veya hükümetlerle 

gerçek bağı bulunmayan üçüncü ülke yerleĢiklerinin faydalanmasını 

engelleyerek sınırlandırma hükümleri içeren zararlı vergi uygulamalarına 

baĢvuran ülke veya hükümetlerle var olan veya teklif edilmiĢ vergi 

anlaĢmalarını göz önünde bulundurabilir. Var olan anlaĢmaların iptal edilmesi 

hakkında, bunun anlaĢmanın gelir etkisinin ötesinde önemli yansımasının 

olacağı kabul edilir212. 

 

 

4.1.1.5 2006 Ġlerleme Raporu; 

 

2006 raporu, sadece OECD üyesi ülkelerde potansiyel tercihli vergi 

rejimlerindeki geliĢim süreci üzerinde durmaktadır. 2004 ilerleme raporunda, 

kurul (Committee on Fiscal Affairs) yalnızca üç rejimle ilgili olarak sonuca 

ulaĢamamıĢtır. Bu rejimler Belçika iĢbirliği merkezi rejimi, Ġsviçre “50/50 

uygulaması”, Lüksemburg 1929 holding Ģirketleri rejimi’dir.  

Akabinde 2005 yılının Haziran ayında yapılan toplantıda Belçika 

komiteye iĢbirliği merkezi rejimini yürürlüğe koymayacağına iliĢkin öneri 

sunmuĢtur. Komite sonuç olarak bu rejimi iptal edilmiĢ kabul etmiĢtir. 

Ġsviçre’de 50-50 uygulamalarıyla ilgili sirküleri iptal ettiğini komiteye 
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bildirmiĢtir. Komite 50-50 rejiminin de tehdit niteliğinin giderildiğine karar 

vermiĢtir. Lüksemburg ise 1929 holding Ģirketleri rejimiyle ilgili olarak 21 

Haziran 2005 tarihinde yapılan kanun değiĢikliğine rağmen etkili bilgi değiĢimi 

sağlanması konusunda komiteyi ikna edememiĢtir213. 

Komite, böylece OECD üyesi ülkelerde tercihli vergi rejimleriyle ilgili 

öncelikli amacına ulaĢmıĢtır. Gelecekteki çalıĢmaların, süresiz bir Ģekilde 

izleme ve üye ülkelerde ortaya çıkabilecek yeni tercihli vergi rejimlerinin 

tanımlanması üzerine yoğunlaĢacağı biçiminde öngörülmüĢtür214. 

 

 

4.1.1.6 Diğer GeliĢmeler 

 

1998 yılında vergi cennetleriyle ilgili belirlenen kriterler çerçevesinde 

2000 yılı raporunda vergi cenneti sayılabilecek hükümetlerin sayısı 

belirlenmiĢti. Yine 2000 yılı ile Nisan 2002 arasında 31 hükümet OECD’nin 

standart Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi uygulamalarına iliĢkin resmi taahhütte 

bulunmuĢtu. 7 hükümet (Andora, Liechtenstein Prensliği, Liberya, Monako 

Prensliği, Marshall Adası Cumhuriyeti, Nauru Cumhuriyeti, Vanuatu 

Cumhuriyeti ) Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi konusunda taahhütte bulunmamıĢ ve 

Nisan 2002’de komite tarafından iĢbirliğinde bulunmayan vergi cennetleri 

olarak açıklanmıĢtı. Sonrasında tüm hükümetler resmi taahhütte bulunmuĢlar 

ve iĢbirliğinde bulunmayan vergi cennetleri listesinden çıkarılmıĢlardır. Nauru 

ve Vanuatu 2003 yılında, Marshall Adası ve Liberya 2007’de taahhütte 

bulunmuĢtur215. 

Mayıs 2009’da komite, iĢbirliğinde bulunmayan ülkeler arasında yer 

alan son üç ülkenin diğer uygulama planları ile OECD’nin bilgi değiĢimi ve 

Ģeffaflık standartlarını uygulama taahhütleri ıĢığında listeden çıkartmıĢtır. 
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Sonuç olarak OECD’nin mali iĢler komitesi tarafından hazırlanan iĢbirliğinde 

bulunmayan vergi cennetleri listesinde bugün itibariyle hiçbir ülke 

kalmamıĢtır. 

Bununla birlikte Berlin’de 2004 yılındaki toplantıda G-20 Maliye 

Bakanları toplantısında OECD üyesi olan ve olmayan ülkelerin iĢbirliğinde ve 

Ekim 2008’deki BirleĢmiĢ Milletler Vergi Sorunlarında Uluslararası ĠĢbirliği 

üzerine Uzmanlar Komitesi toplantısında uluslararası kabul gören vergi 

standartları geliĢtirilmiĢtir. Bu standartlar vergi alanında yurtiçi vergi 

tahakkuku temini ve banka gizliliğini hiçe sayarak yurtiçi vergi yasalarının 

uygulanması ve yönetimle ilgili vergi sorunlarında istenen bilgi değiĢimini 

gerektirmektedir. Bu standartlar ayrıca bilgi değiĢiminin gizliliğini korumak için 

yoğun tedbirler sağlamaktadır216. Zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla 

mücadele kapsamında ülkelerin bu standartları kabul edip, bunlara uygun 

davranması istenilmektedir. Standartlardaki temel prensipler Ģöyledir; 

- Talep üzerine bilgi değiĢimi sistemlerinin mevcut olması, 

- Suç niteliği taĢıyan veya taĢımayan vergisel konuların her ikisinde de 

bilgi değiĢiminin sağlanması, 

- Ulusal vergi çıkarı Ģartı veya karĢılıklı suç sayılması prensiplerinden 

kaynaklanan bilgi değiĢiminde sınırlamaların bulunmaması, 

- DeğiĢimde bulunulan bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına iliĢkin katı 

kurallar, 

- Özellikle banka, sahiplik, kimlik ve hesap bilgileri gibi güvenilir 

bilgilere ulaĢılabilirlik ve talep halinde bu bilgilerin sağlanmasıdır217. 

Bununla birlikte uluslararası kabul edilmiĢ vergi standartlarını 

benimseyen ülkeler ve uygulama düzeyi OECD tarafından yayınlanmaktadır. 

AĢağıdaki tabloda Temmuz 2010’da yayımlanan uluslararası kabul gören 

vergi standartları uygulamalarında ülke araĢtırmaları üzerine ilerleme raporu 

görülmektedir. 

                                                            
216

 OECD, (f) Promoting Transparency And Exchange Of Information For Tax Purposes, s.16, 

(EriĢim) http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/43757434.pdf, 29 Ağustos 2010. 
217

 Ali Beylik, Vergisel Bilgi DeğiĢimi ve Saydamlık Küresel Forumu, Yaklaşım Dergisi, ġubat 

2010, Sayı: 206. 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/43757434.pdf
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Tablo 22: Uluslararası Kabul Gören Vergi Standartları 

Uygulamalarında Ülke AraĢtırmaları Üzerine Ġlerleme Raporu 

Uluslararası Kabul Gören Vergi Standartlarını Esaslı ġekilde Uygulayan 

Hükümetler 

ABD 

Almanya 

Andorra 

Anguilla 

Antigua ve Barbuda 

Arjantin 

Aruba 

Avustralya 

Bahamalar 

Bahreyn 

Barbados 

Belçika 

Bermuda 

BirleĢik Arap Emirliği 

Brezilya 

British Virgin Adaları 

Cayman Adaları 

Cebelitarık 

Çek Cumhuriyeti 

Çin 

Danimarka 

Dominik Cumhuriyeti 

Endonezya 

Estonya 

Finlandiya 

Fransa 

Ġsviçre 

Ġtalya 

Ġzlanda 

Japonya 

Jersey 

Kanada 

Kıbrıs 

Kore 

Liechtenstein 

Lüksemburg 

Macaristan 

Malezya 

Malta 

Man Adası 

Mauritius 

Meksika 

Monako 

Norveç 

Polonya 

Portekiz 

Rusya 

Samoa 

San Marino 

Seychelles 

Singapur 

Slovak Cumhuriyeti 
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Grenada 

Guernsey 

Güney Afrika 

Hindistan 

Hollanda 

Hollanda Antilleri 

Ġngiltere 

Ġrlanda 

Ġspanya 

Ġsrail 

Ġsveç 

Slovenya 

St Kitts ve Nevis 

St Lucia 

St Vincent ve Grenadines 

ġili 

Turks ve Caicos Adaları 

Türkiye 

US Virgin Adaları 

Yeni Zelanda 

Yunanistan 

 

Uluslararası Kabul Gören Vergi Standartlarına Uyma Taahhüdünde 

Bulunmakla Birlikte Henüz Yeterince Uygulamayan Hükümetler 

Hükümetler Taahhüt 

Yılı 

AnlaĢma 

Sayısı 

Hükümetler Taahhüt 

Yılı 

AnlaĢma 

Sayısı 

Vergi Cennetleri (2000 Raporu) 

Belize 

Cook Adaları 

Liberya 

Marshall Adaları 

Montserrat 

2002 

2002 

2007 

2007 

2002 

(4) 

(11) 

(1) 

(3) 

(3) 

Nauru 

Niue 

Panama 

Vanuatu 

2003 

2002 

2002 

2003 

(0) 

(0) 

(2) 

(2) 

Diğer Finans Merkezleri 

Brunei 

Kosta Rica 

Guatemala 

2009 

2009 

2009 

(9) 

(1) 

(0) 

Filipinler 

Uruguay 

 

2009 

2009 

(0) 

(5) 
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Uluslararası Kabul Gören Vergi Standartlarına Uyma Taahhüdünde 

Bulunmayan Hükümetler 

Hükümetler Taahhüt 

Yılı 

AnlaĢma 

Sayısı 

Hükümetler Taahhüt 

Yılı 

AnlaĢma 

Sayısı 

Küresel Forum tarafından yapılan araĢtırmada uluslararası kabul gören vergi 

standartlarına uyma taahhüdünde bulunmayan hükümet mevcut değildir. 

 Kaynak: OECD, Promoting Transparency And Exchange Of 

Information For Tax Purposes, s.16, (EriĢim) http://www.oecd.org/ 

dataoecd/32/45/ 43757434.pdf, 29 Ağustos 2010. 

  

 OECD’nin 1998 raporunda vergi cennetlerini sınıflandırmak için 

belirlemiĢ olduğu fiili olarak faaliyette bulunmama, hiç veya çok az vergi 

uygulama, Ģeffaflık ve bilgi değiĢiminin bulunmamasına yönelik kriterlerden 

fiili olarak faaliyette bulunmama ve hiç veya çok az vergi uygulanmasının 

objektif kriterler olmadığını kabul ederek, vergi cennetlerini belirlerken 

kullandığı kriterleri Ģeffaflığın ve bilgi değiĢiminin bulunmaması temeline 

indirgemiĢtir. Bu çerçevede benimsenen uluslararası kabul gören vergi 

standartlarına uyma zararlı vergi rekabetiyle mücadelede önemli bir araç 

olarak kullanılmıĢtır. Belirlenen standartları kabul eden ya da kabul etmeyi 

taahhüt eden ülkeler OECD tarafından yayınlanmıĢtır. Yukarıdaki tabloda da 

uluslararası kabul gören vergi standartlarına iliĢkin son durum görülmektedir. 

74 ülke uluslararası kabul gören vergi standartlarını kabul etmekle birlikte 

aynı zamanda esaslı bir Ģekilde uygulamaktadır. 2000 raporunda vergi 

cenneti olarak tanımlanan ülkeler arasında yer alan 9 ülke ise uluslararası 

kabul gören vergi standartlarına uyma taahhüdünde bulunmasına rağmen, bu 

taahhüdünü henüz yerine getirmemiĢlerdir. Bunun yanında diğer finans 

merkezi olarak adlandırılan 5 ülke de uluslararası kabul gören vergi 

standartlarına uyma taahhüdünde bulunmasına rağmen, yine taahhütlerini 

yerine getirmemiĢlerdir. Diğer taraftan uluslararası kabul gören vergi 

standartlarına uymayacağını beyan eden hiçbir ülke bulunmamaktadır. 

http://www.oecd.org/%20dataoecd/32/45/%2043757434.pdf
http://www.oecd.org/%20dataoecd/32/45/%2043757434.pdf
http://www.oecd.org/%20dataoecd/32/45/%2043757434.pdf
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 OECD tarafından zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla mücadele 

etmek için kullanılan yöntemin ülkeler tarafından kabul gördüğünü söylemek 

mümkündür. Ancak vergi cenneti olarak ilan edilmiĢ ülkelerin taahhütte 

bulunmalarına rağmen, taahhütlerini yerine getirmemeleri kullanılan yöntemin 

ve OECD’nin hukuki statüsünün sorgulanmasını gerektiren niteliktedir. 

 

 

4.1.2 Türkiye’de Zararlı Vergi Rekabetine KarĢı Alınan Tedbirler 

 

Türkiye’de OECD’ye üye ülkelerden birisi olarak OECD’nin yürüttüğü 

zararlı vergi rekabetiyle mücadele çalıĢmalarının içerisinde yer almaktadır. 

Ancak yakın bir zamana kadar Türk Vergi Sisteminde zararlı vergi rekabeti 

uygulamalarına karĢı herhangi bir güvenlik önlemi tedbiri bulunmamaktaydı. 

Bu durum 21.06.2006 tarihinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunda (KVK) 

ve Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK) zararlı vergi rekabetine yönelik yer verilen 

güvenlik tedbirleriyle bir nebzede olsa giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunlar;  

- Kontrol edilen yabancı kurum kazancı (KEYK) (KVK md.7),  

- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında iliĢkili kiĢi 

(KVK md.13/2), 

- Vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi 

yapılmasıdır. (KVK md.30/7) 

Kurumlara yönelik yapılan bu düzenlemelere paralel olarak Gelir 

Vergisi Kanununun gider kabul edilemeyen ödemeler baĢlıklı 41. Maddesinin 

5. Bendi, menkul sermaye iradlarının tarifi baĢlıklı 75. Maddesinin ikinci 

fıkrasının 2. Bendi ve vergi tevkifatı baĢlıklı 94. Maddesinin ikinci fıkrasında 

zararlı vergi rekabetine yönelik tedbirler alınmıĢtır. 
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4.1.2.1 Kurumlar Vergisi Kanunundaki Tedbirler 

 

Kurumlar Vergisi Kanun’unda zararlı vergi rekabetiyle mücadele 

kapsamında değerlendirilebilecek üç adet düzenlemeye yer verilmiĢtir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi bunlar kontrol edilen yabancı kurum kazancı, 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında iliĢkili kiĢi ve vergi 

cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisidir. 

 

 

4.1.2.1.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 

 

Kontrol Edilen Yabancı Kurum sisteminin konusuna genellikle, sadece 

hisse senedi, kar payı, menkul kıymet gibi pasif nitelikteki belli gelir tipleri 

girmektedir. Dünyada ilk olarak 1963 yılında vergiden kaçınmalara engel 

olmak üzere ABD’nin Ulusal Gelir Kanun’unda yer verilmiĢtir. ABD’yi takiben 

1972 yılında Almanya’da, 1984 yılında Ġngiltere’de ve 1991 yılında 

Avustralya’da uygulamaya konulmuĢtur218. 

Bazı ülkeler diğer ülkelerin aleyhine fonları ve yatırımları çekmek 

üzere vergi ertelemelerine yer vererek zararlı vergi rekabeti 

oluĢturabilmektedirler. Bu Ģekilde vergi kayıp ve kaçağına sebep 

olunmasından dolayı bu yerlerdeki iĢtiraklere iliĢkin iĢlemlerin düzenlenmesi 

amacıyla kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulaması getirilmiĢtir219. 

Türk Vergi Sistemine Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile giren bu 

müessese ile yurt dıĢında faaliyette bulunup iĢ merkezi Türkiye’de bulunan 

kurumların faaliyetleri vergisel açıdan takip edilebilmektedir. Kurumların 

Türkiye’de yerleĢik bir kurumdan elde ettikleri iĢtirak karları (kazançları) 

kurumlar vergisinden istisna edilmiĢken, yabancı ülkelerdeki kurumlara iĢtirak 

                                                            
218

 Robin Speed, An Internationally Competitive Tax System for Australia: The Priorities and How to 

Achieve Them”, Weely Tax Bulletin, (EriĢim) www.speedandstracey.com.au, 10 Ekim 2010. 
219

 Burhan Gündoğdu, Kontrol Edilen Yabancı Kurum (KEYK) Kazancı, Yaklaşım Dergisi, Yıl:15, 

Sayı:174, Haziran 2007, s.175. 

http://www.speedandstracey.com.au/
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edilmesi sonucu elde edilen iĢtirak kazançları belli Ģartlar altında vergiye tabi 

olmaktadır220. 

Ayrıca bu düzenleme ile uluslararası vergi uygulamalarındaki 

geliĢmelere paralel olarak, ticari ve sınai mahiyette olmayan, yatırımlarını 

yurtdıĢında düĢük vergi oranlı ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye'de 

yatırım yapan mükellefler arasındaki eĢitsizliğinin giderilmesi sağlanmıĢ 

olmaktadır221. 

Kontrol Edilen Yabancı Kurum (KEYK) uygulaması, Yeni Kurumlar 

Vergisi Kanununun 7. Maddesinde düzenlenmiĢtir. Maddede;  

“Tam mükellef gerçek kiĢi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak 

ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının 

en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dıĢı iĢtiraklerinin 

kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aĢağıdaki Ģartların birlikte 

gerçekleĢmesi halinde, Türkiye'de kurumlar vergisine tabidir: 

a) ĠĢtirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile 

orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticari, 

zirai veya serbest meslek faaliyeti dıĢındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, 

menkul kıymet satıĢ geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluĢması. 

b) Yurt dıĢındaki iĢtirakin ticari bilanço karı üzerinden % 10'dan az 

oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taĢıması. 

c) Yurt dıĢında kurulu iĢtirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının 

100.000 TL karĢılığı yabancı parayı geçmesi. 

(2) Birinci fıkrada yer alan toplam vergi yükü, Kanunun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki tanıma göre tespit edilir. 

(3) Kontrol oranı olarak, ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte 

sahip olunan en yüksek oran dikkate alınır. 

(4) Birinci fıkradaki Ģartların gerçekleĢmesi durumunda yurt dıĢında 

kurulu iĢtirakin elde etmiĢ olduğu kar, yurt dıĢı iĢtirakin hesap döneminin 

                                                            
220

 Onur Güner, Bir Güvenlik Müessesesi Olarak Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı, Vergi 

Dünyası, Sayı:305, Ocak 2007, s.180.  
221

 Selçuk Tekin, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Vergilemesi, Vergi Sorunları, Sayı:247, 

Nisan 2009, s.121. 
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kapandığı ayı içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların, 

kurumlar vergisi matrahına hisseleri oranında dahil edilir. 

(5) Bu maddeye göre Türkiye'de vergilenmiĢ kazancın yurt dıĢındaki 

kurum tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kar paylarının 

vergilenmemiĢ kısmı kurumlar vergisine tabi tutulur.” hükümleri yer 

almaktadır. 

Bununla birlikte aynı kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının b bendi ile 

kanuni ve iĢ merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited Ģirket 

niteliğindeki Ģirketlerin sermayesine iĢtirak eden kurumların, bu iĢtiraklerinden 

elde ettikleri iĢtirak kazançları belirli Ģartların gerçekleĢmesi durumunda 

vergiden müstesna tutulmuĢtur. 

Ġçerik itibariyle bakıldığında ise kanunun 5. Maddesindeki istisna ile 

kontrol edilen yabancı kurum kazancı birbirini tamamlayan düzenlemelerdir. 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı, yurtdıĢı iĢtirak kazancı uygulamasına 

girmeyen hususları kapsamaktadır. 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı çeĢitli unsurların birlikteliğini 

muhteviyatında bulundurduğundan içeriğinin incelenmesi gerekmektedir. 

 

 

4.1.2.1.1.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Vergileme KoĢulları 

 

Yurt dıĢı iĢtirakler, tam mükellef gerçek kiĢi ve kurumların doğrudan 

veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kar payının veya oy 

kullanma hakkının en az % 50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt 

dıĢı iĢtiraklerinin kurum kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın aynı 

maddede belirtilen Ģartların birlikte gerçekleĢmesi halinde, Türkiye'de 

kurumlar vergisine tabidir. 

Maddede geçen “doğrudan veya dolaylı” ve “ayrı ayrı ya da birlikte” 

ifadeleri ile iĢtirak paylarının Ģirketler arasında paylaĢtırılıp, maddede 

belirtilen iĢtirak oranının altında kalınarak yapılabilecek düzenlemenin dıĢına 

çıkılması engellenmektedir. Ayrıca Türkiye’de tam mükellef kurum ve gerçek 
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kiĢilerin birbiriyle iliĢkili olup olmamasının kontrol edilen yabancı kurum 

uygulamasında herhangi bir önemi de bulunmamaktadır. 

Örneğin; Türkiye’de tam mükellef olan (X) kurumu, (A) ülkesinde 

kurulu (Y) kurumunun sermayesine %40 oranında iĢtirak etmektedir. (B) 

ülkesinde kurulu (Z) kurumunun ise %45 hissesi (Y) kurumuna aittir. (Z) 

kurumunun ise %32 hissesi yine Türkiye’de tam mükellef olan gerçek kiĢi 

(V)’ye aittir. Böylelikle (X) kurumu (Z) kurumuna dolaylı olarak (%40 x %45) 

%18 oranında iĢtirak etmektedir. Bununla birlikte, gerçek kiĢi (V)’nin de (Z) 

kurumuna doğrudan %32 oranında iĢtirak ettiği dikkate alındığında, (X) 

kurumu ve gerçek kiĢi (V)’nin, (Z) kurumuna toplam iĢtirak oranının %50 

olduğundan (Z) kurumunun, diğer Ģartların da gerçekleĢmesi halinde, kontrol 

edilen yabancı kurum olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, kontrol edilen yurtdıĢı iĢtirakin kazancının Türkiye'de 

vergilendirilebilmesi için yasada belirtilen koĢulların tamamının gerçekleĢmesi 

gerekir. Bu koĢullardan birinin dahi gerçekleĢmemesi, yurt dıĢında iĢtirak 

edilen kurum kazancının Türkiye'de vergilendirilmesine engel olmaktadır222. 

 

 

4.1.2.1.1.2 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Vergilendirilmesi 

Ġçin GerçekleĢmesi Gereken ġartlar 

 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancının vergilendirilmesi için üç Ģart 

öngörülmüĢtür. Bunlar; iĢtirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya 

fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı 

suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dıĢındaki faiz, kar 

payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satıĢ geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden 

oluĢması, yurt dıĢındaki iĢtirakin ticari bilanço karı üzerinden % 10’dan az 

oranda gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taĢıması ve yurt 

dıĢında kurulu iĢtirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının 100.000 TL 

karĢılığı yabancı parayı geçmesidir. 

                                                            
222

 Güner, a.g.m., s.182. 
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4.1.2.1.1.2.1 Pasif Nitelikli Gelirlerin Toplam Gelire Oranının %25’ten 

Fazla Olması 

 

YurtdıĢı iĢtirak kazancının vergilendirilmesi için gereken ilk Ģart 

iĢtirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı 

sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai 

veya serbest meslek faaliyeti dıĢındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, 

menkul kıymet satıĢ geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluĢmasıdır. 

Ticari, zirai veya serbest meslek kazancı, belirli bir sermayenin yanı 

sıra, belli bir emek ve organizasyon ihtiyacı da gerektirdiği için aktif nitelikteki 

gelir olarak değerlendirilmekte ve bu tip iĢtirakler kontrol edilen yabancı 

kurum kapsamı dıĢında tutulmaktadır.  

Örnek vermek gerekirse; kurumun toplam 100 olan yurt dıĢı iĢtirak 

hasılatının bileĢimi aĢağıdaki gibi olsun:  -Ticari hasılat 30  -Kar payı 10 -Faiz 

50 -Menkul kıymet satıĢ geliri 10. Bu durumda pasif nitelikli gelirlerin toplam 

gayrisafi hasılata oranı (70/100=) %70 olduğu için yukarıda kontrol edilen 

yabancı kurum için belirtilen koĢul gerçekleĢmiĢ olacaktır223. 

Diğer taraftan kontrol edilen yabancı kurumun pasif nitelikli gayrisafi 

hasılatının niteliğinin belirlenmesinde, söz konusu Ģirketin iĢtiraklerinden elde 

edeceği kar paylarının pasif nitelikli gelir vasfını değiĢtirmeyeceğinden, 

kontrol edilen yabancı kurumun iĢtiraklerinin aktif ticari faaliyetle 

uğraĢmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, sermaye, organizasyon ve eleman istihdamının, 

faaliyet ile orantılı olması kazançla kaynağı arasındaki bağlantının gerçek 

yönünün ayrıca araĢtırılmasını gerektirmektedir. Bunun belli bir esasa 

bağlanmamıĢ olması değerleme ve uygulama güçlüklerine yol açabilecek 

niteliktedir. 
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 GĠB, (a) Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, (EriĢim) 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/kurumlarvertumtaslak.htm, 31 Ekim 2010. 
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Ayrıca maddede pasif nitelikli gelirler faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, 

menkul kıymet satıĢ geliri olarak sayılmakla birlikte “gibi” kelimesi ile pasif 

nitelikli gelirlerin sınırları geniĢletilmiĢtir. Böylece pasif gelirlerde meydana 

gelecek geliĢmeler sonucu ortaya çıkabilecek yenilikler ile gerçekleĢmesi 

muhtemel boĢluklarında önüne geçilmiĢtir.  

 

 

4.1.2.1.1.2.2 Yurt DıĢındaki ĠĢtirakin Vergi Yükü 

 

YurtdıĢı iĢtirak kazancının vergilendirilmesi için gereken ikinci Ģart yurt 

dıĢındaki iĢtirakin ticari bilanço karı üzerinden % 10’dan az oranda gelir ve 

kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taĢımasıdır. Bununla birlikte, vergi 

yükü ifadesinden vergi oranı değil, efektif vergi yükü karĢılaĢtırmaya esas 

alınacaktır. Vergi yükünün tespiti, kanuni veya iĢ merkezinin bulunduğu 

ülkede, ilgili dönemde tahakkuk eden ve kar payı dağıtımına kaynak olan 

kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil olmak üzere toplam gelir ve 

kurumlar vergisi benzeri verginin, bu dönemde elde edilen toplam dağıtılabilir 

kurum kazancı ile tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi toplamına 

oranlanması suretiyle hesaplanacaktır. 

Vergi yükünün saptanması ile ilgili olarak yasa gerekçesinde yer alan 

örnek Ģöyledir; kurumun ticari kazancı 90 TL, vergiye tabi kazancın tespitinde 

gider olarak kabul edilmeyen tutar da 10 TL ise vergiye tabi kazanç 100 TL 

olacaktır. Bu kazancın yarısı vergiden istisna edilmiĢse ve ilgili ülkedeki vergi 

oranı da % 15 ise hesaplanacak kurumlar vergisi tutarı (100 TL/2 x 0,15=) 

7,5 TL olacaktır. Bu verginin vergi öncesi kara oranı da (7,5 TL/90 TL =% 

8,33) olacaktır. Böyle bir durumda, her ne kadar ülke mevzuatına göre 

uygulanan nominal vergi oranı % 15 olsa da efektif vergi yükü % 8,33 

olduğundan, diğer Ģartlarında gerçekleĢmesi durumunda iĢtirak edilen 

Ģirketin kontrol edilen yabancı kurum olarak değerlendirilmesi gerekecektir224. 
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 GĠB, (a)  a.g.t. Madde:7. 
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Yurt dıĢında yerleĢik bağlı iĢletmenin Türkiye'de vergilendirilmesi için 

vergi yükünün bu örneğe göre hesaplanan Ģekilde bulunan oranı dikkate 

alındığında, % 10'dan daha az oranda olması gerekmektedir. Bu oran, hali 

hazırda Türkiye'de uygulanan KV oranının % 50'sine karĢılık gelmektedir225. 

Yine benzer Ģekilde yurt dıĢındaki iĢtirak tarafından elde edilen 

kazancın tamamının ilgili ülke mevzuatı uyarınca kurumlar vergisinden istisna 

olması durumunda, anılan kurumun ticari bilanço karı üzerinde vergi yükü 

bulunmayacağından, diğer Ģartların da mevcut olması kaydıyla anılan 

iĢtirakin kazancının tam mükellef kurumun hissesine isabet eden kısmı 

dağıtılsın veya dağıtılmasın Türkiye’de kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

 

 

4.1.2.1.1.2.3 Yurt DıĢı ĠĢtirakten Elde Edilmesi Gereken Minimum Hasılat 

Tutarı 

 

YurtdıĢı iĢtirak kazancının vergilendirilmesi için gereken üçüncü Ģart 

ise; yurt dıĢındaki iĢtiraklerin kontrol edilen yabancı kurum çerçevesinde 

minimum bir hasılat tutarını sağlamasıdır. Buna göre, yurt dıĢındaki 

iĢtiraklerin ilgili yıldaki toplam gayrisafi hasılatının 100.000 TL karĢılığı 

yabancı parayı geçmesi gerekmektedir. Bu toplam hasılatın altında kalan 

iĢtirakler, diğer tüm koĢullar bulunsa dahi madde kapsamında 

değerlendirilmeyeceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta yurt dıĢı 

iĢtirakin kazancı değil, toplam yıllık gayrisafi hasılatıdır226. 

Yurt dıĢındaki iĢtirakin hasılatının TL’ye çevrilmesinde, ilgili iĢtirakin 

hesap döneminin son gününde geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası’nca açıklanan döviz alıĢ kuru esas alınacaktır. Madde kapsamına 

giren yurt dıĢı iĢtiraklerin Türkiye’de vergiye tabi tutulacak karları, vergi 

öncesi kurum kazancı olarak anlaĢılmalıdır. Diğer bir anlatımla ilgili yurt dıĢı 
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 N. Semih Öz, Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Türkiye’de Kontrol Edilen Yabancı Kurum 

Uygulaması, Ankara TÜRMOB Yayınları 299, Sirküler Rapor Serisi, Seri No:2006-10, 2006, 

s.42. 
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 Tekin, a.g.m., s.128. 
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iĢtirakin hesap dönemi sonu itibarıyla gelir tablosunda yer alan vergi öncesi 

kurum kazancı vergilemede esas alınacaktır227.  

 

 

4.1.2.1.1.2.4 Kontrol Edilen Kurum Kazancının Tespitinde Dikkat 

Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 

 

Türkiye’de vergiye tabi tutulacak kurum kazancı, Türkiye’deki kurumun 

yurt dıĢı iĢtirakinde ilgili hesap dönemi içerisinde sahip olduğu en yüksek 

hisse oranı dikkate alınmak sureti ile bulunacaktır. Kontrol edilen yabancı 

kurumun bulunduğu ülkede oniki ayı aĢan bir hesap döneminin bulunması 

halinde, kazancın elde edilme tarihinin belirlenmesinde yurtdıĢındaki Ģirketin 

hesap dönemi takvim yılı olarak göz önünde bulundurulacaktır228. Eğer yıl 

içerisinde ortak olunan yurt dıĢı iĢtirakin hisseleri hesap döneminin son 

gününe gelmeden herhangi bir muvazaa olmaksızın elden çıkarılmıĢ ise 

madde hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak kapanıĢ günü itibarıyla halen 

kontrol unsuru devam ediyor ise o zaman Türkiye’de vergiye tabi tutulacak 

kazanç, hesap döneminin son gün itibariyle hesaplanan kontrol oranı değil, 

ilgili hesap dönemi içinde sahip olunan en yüksek kontrol oranı esas alınarak 

hesaplanacaktır. Diğer bir deyiĢle kontrol edilen yabancı kurum tespiti 

yapılırken dolaylı iĢtirak iliĢkisinin birkaç kademeli olması halinde, en sondaki 

dolaylı iĢtirake kadar ortaklık iliĢkileri dikkate alınacaktır. 

Bu maddenin uygulanmasında yurt dıĢındaki iĢtirakin ödemiĢ olduğu 

gelir üzerinden alınan vergiler Kurumlar Vergisi Kanununun 33’üncü 

maddesinde düzenlenen yurt dıĢında ödenen vergilerin mahsubuna iliĢkin 

hükümlere göre Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup 

edilebilecektir. Böylece yurt dıĢı iĢtirakin kazancı üzerinden çifte vergileme 

yapılması önlenmiĢ olacaktır. Ancak, kontrol edilen yabancı kurumun 

bulunduğu ülke dıĢındaki ülkelerde ödenmiĢ olunan gelir ve kurumlar vergisi 
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 GĠB, (a) a.g.t., Madde:7. 
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benzeri vergilerin, söz konusu kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı 

üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir. 

Bununla birlikte vergi cenneti olarak adlandırılan yerlerde bulunan kontrol 

edilen yabancı kurum Ģubelere, ana Ģirket tarafından yapılan ödemeler 

dolayısıyla yapılacak stopajların, ana Ģirketin bu Ģube kazançlarını kendi mali 

tabloları ve kurumlar vergisi ile konsolide etmesi durumunda hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsup edip etmeyeceği hususu belirsizlik 

taĢımaktadır. Konsolide etmekten kaynaklanan iĢleyiĢ dolayısıyla bu 

mahsuba izin verilmesi uygun olacaktır229. 

Maddenin beĢinci fıkrasında, yurt dıĢında kurulu iĢtirakin elde ettiği 

gelirleri üzerinden kar payı dağıtımında bulunması halinde, elde edilen kar 

paylarının daha önce Türkiye’de bu madde kapsamında vergilenmiĢ kısmı 

üzerinden Türkiye’de kurumlar vergisi hesaplanmaması gerektiği hükmü yer 

almaktadır. Bu hüküm ile aynı kazanç üzerinden çifte vergilemenin önlenmesi 

sağlanmaktadır. Ancak yurt dıĢında kurulu iĢtirakin daha önce bu madde 

kapsamında Türkiye’de vergiye tabi tutulmuĢ gelirinden daha fazla kar payı 

dağıtması halinde, aĢan kısım kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Zira, söz 

konusu bu kısım daha önce Türkiye’de vergiye tabi tutulmamıĢtır230. 

Bununla birlikte “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı 

Kurum ve Örtülü Sermayeye ĠliĢkin Form” tüm kurumlar vergisi mükellefleri 

(serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dahil) tarafından bir hesap dönemi 

içinde kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla iliĢkili kiĢilerden 

temin edilen borç bulunması halinde doldurulacaktır231. 

Diğer taraftan kontrol edilen yabancı kurum (KEYK) uygulaması, 

yurtdıĢı iĢtirakin faaliyetinin en ince ayrıntısına kadar kavranabilmesini 

gerektirmektedir. BaĢka bir anlatımla olayın içinde düzenli, güvenilir bir belge 

akıĢının olması ve ilgili ülkeyle bilgi değiĢimi anlaĢmasının bulunması, 
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 S. Saygın Eyüpgiller, Fransız Vergi Hukukunda Vergi Cennetlerine KarĢı Yasal Düzenlemeler ve 

Türkiye Ġçin Öneriler, Vergi Dünyası, Sayı:306, ġubat 2007, s.128. 
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 GĠB, (a) a.g.t., Madde:7. 
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 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler, 

(EriĢim) http://www.alomaliye.com/2008/transfer_sirkuler_1.htm, 14 Kasım 2010. 
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sistemin iĢlemesi için önemli bir nokta olarak göze çarpmaktadır. OECD 

listesinde bulunan vergi cenneti ülkelerin büyük bir çoğunluğu, OECD ile 

iĢbirliğini kabul etmiĢ bulunmakla beraber, Türkiye’nin vergi cenneti olarak 

tabir edilen ülkelerle bir bilgi değiĢim anlaĢması bulunmamasından dolayı 

yeni KVK’da yer alan KEYK uygulamasında yaĢanacak ilk güçlüğün bilgi ve 

belge akıĢında yaĢanması muhtemel gibi gözükmektedir232.  

 

 

4.1.2.1.2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

 

Transfer fiyatlandırması, bir iĢletmenin gelir ve gider veya kar 

paylaĢımı açısından bağlantılı olduğu ve kar paylaĢımında aynı ortak 

paydaya sahip, ana Ģirket veya alt Ģirketlerle veya yönetim ve denetimi 

itibariyle hakim durumda olduğu Ģirket, iĢtirak ve Ģubelerle, karĢılıklı olarak 

mal ve hizmet sunumunda uygulanan fiyatlamadır233. Transfer fiyatlamasında 

amaç global vergi yükünün minimum düzeyde tutularak toplam karın 

maksimize edilmesidir. Bu sayede ülkeler transfer fiyatlamasına imkan 

sağladığı ölçüde vergi gelirlerinden vazgeçip böylece doğrudan yabancı 

yatırımları çekebilmektedirler. ĠĢte transfer fiyatlamasında örtülü kazançla 

ilgili yapılan yeni düzenleme ile, OECD modeline uyum sağlanarak, transfer 

fiyatlandırmasının vergi kaybına neden olacak biçimde kullanılmasından 

doğan kayıp ve kaçakların tespit edilmesinin kolaylaĢtırılması hedeflenmiĢtir. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 13. Maddesinde düzenlenmiĢtir. Bu maddede;  

“(1) 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, 

                                                            
232

 Güner, a.g.m., s.182. 
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 Fatih Saraçoğlu, Ercan Kaya, Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve Transfer Fiyatlandırması 
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kiralama ve kiraya verme iĢlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, 

ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren iĢlemler her hal ve Ģartta mal 

veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

(2) 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. 

(3) Emsallere uygunluk ilkesi, iliĢkili kiĢilerle 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. 

(4) Kurumlar, iliĢkili kiĢilerle yaptığı iĢlemlerde uygulayacağı fiyat veya 

bedelleri, aĢağıdaki yöntemlerden iĢlemin mahiyetine en uygun olanını 

kullanarak tespit eder: 

a) KarĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı 

emsallere uygun satıĢ fiyatının, karĢılaĢtırılabilir mal veya hizmet alım ya da 

satımında bulunan ve aralarında herhangi bir Ģekilde iliĢki bulunmayan 

gerçek veya tüzel kiĢilerin birbirleriyle yaptıkları iĢlemlerde uygulayacağı 

piyasa fiyatı ile karĢılaĢtırılarak tespit edilmesini ifade eder. 

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet 

maliyetlerinin makul bir brüt kar oranı kadar artırılması suretiyle 

hesaplanmasını ifade eder. 
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c) Yeniden satıĢ fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, iĢlem konusu 

mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir Ģekilde iliĢki bulunmayan gerçek 

veya tüzel kiĢilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir 

brüt satıĢ karı düĢülerek hesaplanmasını ifade eder. 

ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile 

ulaĢma olanağı yoksa mükellef, iĢlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi 

belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir. 

(5) ĠliĢkili kiĢilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında 

uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine iliĢkin yöntemler, mükellefin talebi 

üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaĢılarak belirlenebilir. Bu Ģekilde belirlenen 

yöntem, üç yılı aĢmamak üzere anlaĢmada tespit edilen süre ve Ģartlar 

dahilinde kesinlik taĢır. 

(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 

uygulamasında, bu maddedeki Ģartların gerçekleĢtiği hesap döneminin son 

günü itibarıyla dağıtılmıĢ kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze 

aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme iĢlemleri, taraf olan 

mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. ġu kadar ki, bu düzeltmenin 

yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin 

kesinleĢmiĢ ve ödenmiĢ olması Ģarttır. 

(7) 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 zararından kasıt, 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller 

nedeniyle kurum ve iliĢkili kiĢiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü 

vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 

(8) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usuller Bakanlar Kurulunca 

belirlenir.” denilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasına göre; kurumlar, iliĢkili kiĢilerle emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal 
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veya hizmet alımı ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmıĢ sayılmaktadır. Ayrıca; 

alım, satım, imalat ve inĢaat iĢlemleri, kiralama ve kiraya verme iĢlemleri, 

ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 

gerektiren iĢlemler her hal ve Ģartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak 

değerlendirilmiĢtir234. 

Maddenin ikinci fıkrasında örtülü kazanç dağıtılabilecek kiĢiler “iliĢkili 

kiĢiler” olarak kabul edilmiĢ ve “iliĢkili kiĢi” tanımı yapılmıĢtır. Söz konusu 

kanun maddesi uyarınca iliĢkili kiĢi tabiri; 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 etmektedir. Ortakların eĢleri, ortakların veya eĢlerinin üstsoy 

ve altsoyu ile üçüncü derece dahil kan bağı olanlar ve sıhri hısımları da iliĢkili 

kiĢi sayılmıĢtır. Fıkrada geçen gerçek kiĢi ifadesi, Gelir Vergisi Kanununun 

uygulanmasında gerçek kiĢi olarak kabul edilip, vergiye tabi tutulan Ģahıslar 

ile Ģahıs Ģirketleri ya da adi ortaklıkları; kurum ifadesi de, sermaye Ģirketleri, 

kooperatifler, iktisadi kamu kuruluĢları, dernek veya vakıfların iktisadi 

iĢletmeleri ve iĢ ortaklıklarını kapsamaktadır235. Kurumun veya ortaklarının 

idaresi bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek 

kiĢiler; ortaklık iliĢkisi olmaksızın kurumun kararlarına doğrudan ya da dolaylı 

etkisi olabilecek kurumun yönetim kurulu baĢkanı ve üyeleri, genel müdür, 

üst düzey müdürleri, aynı düzeydeki yüksek memurları gibi Ģahısları ifade 

ederken, denetimi bakımından bağlı bulunduğu gerçek kiĢi ve kurumlar; 

ortaklık iliĢkisi olmaksızın kurumun kararlarına doğrudan ya da dolaylı etkisi 

bulunabilecek kurumun denetçileri ve denetçilerin ilgili bulunduğu kurumlar 

olarak ifade edilmektedir. Nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kiĢi ve 

kurumlardan, kurumun ekonomik ve ticari kararlarını etkileyecek Ģekilde 

sürekli bir iktisadi iliĢki veya devamlı borç para verme ya da alma iliĢkisi 
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içinde bulunduğu gerçek kiĢi veya kurumların anlaĢılması gerekmektedir236. 

Ayrıca 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 

sayılacaktır. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından henüz ilan edilen ülkeler veya 

bölgeler bulunmadığından dolayı ülkeler veya bölgeler bazında esas alınacak 

iliĢkili kiĢi kavramı söz konusu değildir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında emsallere uygunluk ilkesinin tanımı 

yapılmıĢtır. OECD’nin Uluslararası ġirketler ve Vergi Ġdareleri Ġçin Transfer 

Fiyatlandırması Rehberi esas alınarak yapılan bu tanımda, emsallere 

uygunluk ilkesi, iliĢkili kiĢilerle yapılan mal veya hizmet alım veya satımında 

uygulanan fiyat ya da bedelin, aralarında böyle bir iliĢkinin bulunmaması 

durumunda oluĢacak fiyat ya da bedele uygun olmasını ifade etmektedir. 

Emsallere uygun fiyat ya da bedel, aralarında iliĢki bulunmayan kiĢilerin, 

tamamen iĢlemin gerçekleĢtiği andaki koĢullar altında oluĢturduğu, piyasa ya 

da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutarı ifade etmektedir. Bu çerçevede 

oluĢan fiyat ya da bedel, iĢlem anında hiç bir etki olmaksızın objektif olarak 

belirlenen ideal tutardır.  

Ayrıca emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde mükelleflerin 

uygulayabileceği üç ayrı yöntem benimsenmiĢtir. Bunlar, OECD’nin 

Uluslararası ġirketler ve Vergi Ġdareleri Ġçin Transfer Fiyatlandırması 

Rehberi’nde geleneksel iĢlem yöntemleri olarak öncelikle önerilen temel 

yöntemlerdir. Mükellefler, iliĢkili kiĢilerle yaptıkları iĢlemlerde bu 

yöntemlerden iĢlemin niteliğine en uygun olanını seçerek, söz konusu 

yöntem doğrultusunda fiyat ya da bedeli belirleyeceklerdir. Bu yöntemlerden 

hiç birisi emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine 

olanak vermiyorsa, mükellefler kendi belirleyecekleri bir yöntem ile anılan 
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 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği 
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fiyat ya da bedeli belirleyebileceklerdir. Ancak, bu Ģekilde bir belirleme 

yapabilmeleri için maddede öngörülen üç yönteme de baĢvurabilme 

olanağının bulunmaması gerekmektedir. Bu durum, maddede diğer 

yöntemler olarak belirtilmiĢtir. Yöntemler arasında uygulama açısından 

herhangi bir öncelik sırası bulunmamakla birlikte, uygulama kıstası, iĢlemin 

niteliğine en uygun yöntemdir. Bu kapsamda, iĢleme uygulanacak 

yöntemlerden birisi, emsallere uygun fiyat ya da bedeli yansıtma açısından 

diğer yöntemlerden daha belirleyici ise, diğer bir deyiĢle iĢlemin niteliğine en 

uygun yöntem ise, uygulanacak yöntem olarak söz konusu bu yöntem 

seçilecek, diğer yöntemlere kesinlikle baĢvurulmayacaktır. Maddede 

emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaĢmak için belirlenen yöntemler; 

karĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satıĢ fiyatı 

yöntemidir. Bunlar; 

KarĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemi; bir mükellefin uygulayacağı 

emsallere uygun satıĢ fiyatının, karĢılaĢtırılabilir mal veya hizmet alım veya 

satımında bulunan ve aralarında herhangi bir Ģekilde iliĢki bulunmayan 

gerçek ya da tüzel kiĢilerin birbirleriyle yaptıkları iĢlemlerde uygulayacağı 

piyasa fiyatı ile karĢılaĢtırılarak tespit edilmesini ifade etmektedir. Bu 

yöntemin uygulanabilmesi için iliĢkili kiĢilerle yapılan iĢlemin, birbiriyle iliĢkili 

olmayan kiĢilerin yaptıkları iĢlem ile karĢılaĢtırılabilir nitelikte olması 

gereklidir. Burada karĢılaĢtırılabilir nitelik kavramı, iĢleme konu mal veya 

hizmet ile iĢlemin koĢullarının gerek iliĢkili kiĢiler arasındaki iĢlemlerde, 

gerekse aralarında iliĢki bulunmayan kiĢilerin arasındaki iĢlemlerde benzer 

nitelikte olmasını ifade etmektedir. Bahse konu iĢlemler arasında, ölçülebilir 

nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu farklılıklar düzeltilerek yöntemin 

uygulanması mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük olması ya da 

farklılıkların ölçülebilmesinin diğer bir deyiĢle somut bir biçimde, tespit 

iĢlemlerinde dikkate alınabilme olanağının mümkün olmaması halinde, bu 

yöntemin uygulanabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Doğrudan 
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karĢılaĢtırma yapılmasına olanak veren bu yöntem, karĢılaĢtırılabilir kontrol 

dıĢı iĢlemler için uygulamada en sık kullanılan yöntemdir237.  

Bununla birlikte karĢılaĢtırılabilirlik analizi yapılırken mal ve hizmetlerin 

nitelikleri, iĢlev analizi, ekonomik koĢullar ve iĢ stratejileri değiĢkenlerinin de 

dikkate alınması gerekmektedir. Mal ve hizmetlerin niteliklerindeki farklılıklar, 

genellikle söz konusu mal ya da hizmetlerin değerinde belli bir farklılığa da 

neden olmaktadır. Örneğin; bilinen bir marka ile üretim yapan bir firmanın 

uyguladığı fiyat ile aynı pazarda benzer özelliklere sahip bir ürünü üreten 

firmanın uyguladığı fiyat “marka” özelliği dikkate alınmadan 

karĢılaĢtırıldığında, emsallere uygun fiyata ulaĢmak mümkün olmayacaktır. 

ĠĢlev analizinde; iliĢkisiz kiĢiler arasındaki iĢlemlerde, her bir tarafın kullandığı 

varlıklar ve üstlendiği riskler, emsallere uygun fiyat veya bedel üzerinde 

doğrudan etkide bulunmaktadır. Kontrol altındaki ve kontrol dıĢı iĢlemlerin 

karĢılaĢtırılabilirliğinin tespitinde tasarım, üretim, montaj, araĢtırma ve 

geliĢtirme, hizmet satın alma, dağıtım, pazarlama, reklam, nakliye, finansman 

ve yönetim gibi iĢlevler kullanılmalıdır. Ekonomik koĢullar; iĢlem konusu mal 

veya hizmet aynı olmasına karĢın, pazardaki ekonomik koĢullar farklıysa, 

emsallere uygun fiyat farklı olabilecektir. Bu nedenle, karĢılaĢtırma yapılırken 

pazar koĢullarının aynı olması ya da fiyat üzerinde etkisi bulunan farklılıkların 

düzeltimlerle giderilebilir olması gerekmektedir. ĠĢ stratejileri, karĢılaĢtırma 

yapılırken dikkate alınması gereken önemli hususlardan biri olup, bu 

stratejiler arasında pazar payının artırılması ve/veya korunması, yenileme ve 

yeni ürün geliĢtirilmesi, riskten kaçınma, portföy çeĢitlendirmesi ve iĢin 

gündelik akıĢına iliĢkin diğer faktörler sayılabilir238. 

Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal ya da hizmet 

maliyet bedelinin uygun bir brüt kar oranı kadar artırılması suretiyle 

hesaplanmasından ibarettir. Uygun brüt kar oranı, söz konusu mal veya 

hizmet alım veya satım anında iliĢkisiz kiĢilere satılması halinde uygulanacak 
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fiyatın içerisindeki kar oranını ifade etmektedir. Eğer koĢullar uygunsa, iĢlemi 

yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere iliĢkin olarak iliĢkisiz kiĢilerle yaptığı 

iĢlemlerde uyguladığı genel brüt kar marjı (iç emsal), ideal oran olacaktır. 

KarĢılaĢtırma için gerekli iĢlem sayısı yetersizse, uygun brüt kar oranı kıstası, 

söz konusu mal veya hizmetin iliĢkisiz kiĢilere satılması halinde uygulanacak 

fiyatı yansıtan kar oranı olarak dikkate alınabilecektir. Bu yöntem özellikle 

hammadde ve yarı mamuller ile imal edilen mallara iliĢkin iĢlemlerde 

uygulama alanı bulmaktadır.  

Yeniden satıĢ fiyatı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, iĢlem konusu 

mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir bağlantı bulunmayan gerçek 

veya tüzel kiĢilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan uygun bir 

brüt satıĢ karı düĢülerek hesaplanmasından oluĢmaktadır. Burada emsallere 

uygun fiyat ya da bedele ulaĢmak için temel alınan unsur, aralarında 

herhangi bir bağlantı bulunmayan gerçek veya tüzel kiĢilere yapılması 

muhtemel satıĢ ve bu satıĢta uygulanacak fiyat ya da bedeldir. Varsayımlara 

dayalı olarak saptanan söz konusu fiyat ya da bedelden uygun bir brüt satıĢ 

karı düĢülerek ilgili iĢlem için emsallere uygun fiyata ulaĢılabilecektir. 

Buradaki uygun brüt satıĢ karı, söz konusu mal ya da hizmet için iĢlem 

anında uygulanabilecek, piyasa koĢullarına göre belirlenen ya da 

belirlenebilecek objektif nitelikte bir oran ile saptanan karı ifade etmektedir. 

Söz konusu kar tutarı düĢüldükten sonra da mal ya da hizmetin iliĢkili kiĢilere 

satılmasında uygulanabilecek emsallere uygun fiyata ulaĢılacaktır239. 

Ayrıca emsallere uygunluk ilkesine göre hangi yöntem kullanılırsa 

kullanılsın bir emsal bulunması zorunluluğu söz konusudur. Emsale 

ulaĢılırken bu emsali etkileyebilecek özellikler arasında mal ve hizmetlerin 

nitelikleri, iĢlev analizi, ekonomik koĢullar ve iĢ stratejileri gibi son derece 

soyut, ölçülmesi güç ve yoruma açık değiĢkenler mevcuttur. DeğiĢkenlerin 

bahsedilen özellikleri emsaller arasındaki farklılıkların fiyatı etkileyip 

etkilemediği, etkileyebilecek farklılıklar varsa gerekli düzeltmelerin 
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yapılabilmesi için farklılığın ölçülmesi ve rakamsal etkisinin hesaplanmasını 

neredeyse olanaksız hale getirmektedir. Bu kadar çeĢitli faktörü dikkate 

alarak kontrol altındaki bir iĢleme bire bir benzeyen kontrol altında olmayan 

bir iĢlem bulmanın zorluğu da önemli bir noktadır. Elbette ki emsal 

bulunabilmesine yönelik analizlere dahi baĢlanılmasının ön koĢulu eksiksiz 

ve doğru bilgi akıĢının var olmasıdır. Uygulamada ulaĢılan bilgiler yeterli 

analiz yapılmasına olanak vermeyecek kadar eksik olabilmekte, en tanınmıĢ 

ve en güvenilir uluslararası bilgi kaynaklarında bile her zaman istenilen 

ayrıntıda bilgi elde edilemeyebilmektedir. Böyle geniĢ ve karmaĢık bir analiz 

sonucunda tek bir rakamla ifade edilebilecek emsale ulaĢılması ise son 

derece güçtür. Bunun yerine en düĢük ve en yüksek fiyat ya da marj ile temsil 

edilebilen bir emsal fiyat aralığına ulaĢılabilmektedir. Bu da bize emsale 

uygunluk ilkesinin uygulanması pratikte birçok zorluğu ve belirsizliği 

bünyesinde taĢıdığını göstermektedir. Alternatif olarak ise global bölüĢüm 

formülü yöntemi önerilmiĢtir. Bu yöntem emsal aramak yerine iliĢkili 

iĢletmelerin toplam karlarının önceden belirlenen bir formüle dayalı olarak 

farklı iĢletmeler arasında paylaĢtırılması esasını benimsemektedir. ĠliĢkili 

iĢletmeler arasında tek bir kar/zarar tablosu hazırlanmakta ve kar/zarar, 

kullanılan varlıklar, bordro tutarı, satıĢlar, katma değer ya da bunların 

karıĢımına göre dağıtılmaktadır. Bu yöntemde karĢılaĢılabilecek en önemli 

güçlük ülkeler arasındaki vergi matrahının hesaplanmasında kullanılan 

örneğin indirilebilecek giderlerin aynı olmaması gibi prensiplerin farklılığıdır. 

OECD tarafından ise, yöntemin teknik zayıflığından çok emsale uygunluk 

ilkesi üzerinde ülkeler arasında belli bir anlaĢma sağlanmıĢ iken, bölüĢüm 

formülü üzerinde aynı anlaĢmanın sağlanmasının zor olduğu 

düĢünüldüğünden itiraz edilmiĢtir. Türkiye’de, yurtdıĢındaki iĢlemlerde ortaya 

çıkabilecek problemler nedeniyle baĢlangıçta transfer fiyatlandırması 

yöntemlerinin bir doğrulayıcısı olarak ya da emsal bulunamadığı hallerde 

öncelikli olarak yurtiçindeki iĢlemlerde kullanılması son derece yerinde 

olabilecektir240. 
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Diğer taraftan emsallere uygun fiyata ulaĢmada kanunda belirtilen üç 

yöntemden hiç birisi uygulanamıyorsa, mükellef kendi belirleyebileceği ve 

daha doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de transfer 

fiyatlandırmasına konu iĢlemlere uygulayabilir. Mükellefler, bu kapsamda 

uygulayabilecekleri yöntemleri tamamen kendileri belirleyecekleri gibi, 

maddede sayılmayan ancak OECD’nin Uluslararası ġirketler ve Vergi 

Ġdareleri Ġçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nde belirtilen ya da diğer 

ülkelerin uygulamalarında karĢılaĢılan yöntemleri de kullanabileceklerdir. Bu 

bağlamda uygulama olanağı bulabilecek diğer yöntemlerin en önemlileri, 

OECD’nin Uluslararası ġirketler ve Vergi Ġdareleri Ġçin Transfer 

Fiyatlandırması Rehberi’nde geleneksel iĢlem yöntemlerine baĢvurma 

olanağının olmadığı haller için diğer yöntemler baĢlığı altında önerilen kar 

bölüĢüm yöntemi ve iĢleme dayalı net kar marjı yöntemleridir. Bu yöntemler, 

ayrıca 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliği’nde de açıklanmıĢ olup, bağlantılı Ģirketler arasındaki 

iĢlemlerden doğan karı temel almaktadırlar241. Ancak emsallere uygun fiyatın 

tespitinde kanunda belirtilen yöntemlerin hiç birisinin uygulanamaması 

halinde, OECD’nin Uluslararası ġirketler ve Vergi Ġdareleri Ġçin Transfer 

Fiyatlandırması Rehberi’nde belirtilen yöntemlerin karĢılaĢtırmaya imkan 

olmayan, bilgiye ulaĢmanın mümkün olmadığı hallerde baĢvurulan yöntemler 

olmasından dolayı, söz konusu bu yöntemlere kanun maddesinde de yer 

verilmesi daha uygun bir yaklaĢım ve yol gösterici olabilecektir. 

Ayrıca kanunda diğer yöntemler olarak genelleĢtirilen alternatif 

yöntemler, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliğde açıklanmıĢtır. Bu yöntemlerin kar bölüĢüm yöntemi 

ve iĢleme dayalı net kar marjı yöntemi olduğunu daha önce belirtmiĢtik.  

Kar bölüĢüm yöntemi; iliĢkili kiĢilerin bir veya daha fazla sayıdaki 

kontrol altındaki iĢlemlere iliĢkin toplam faaliyet karı ya da zararının, 

üstlendikleri iĢlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde iliĢkili kiĢiler arasındaki 

                                                                                                                                                                     
BölüĢüm Formülü, Yaklaşım Dergisi, Yıl:17, Sayı:195, Mart 2009, s.22-27. 

241
 GĠB, (a) a.g.t., Madde:13. 



184 

 

emsallere uygun olarak bölüĢtürülmesini esas almaktadır. Bu yönteme 

baĢvurulması durumunda bir ürünün edinimi, üretimi veya satımı ya da 

hizmet sunumu için yapılan harcamalar, ürünün geliĢtirilmesi veya hizmet 

sunumu esnasında ihtiyaç duyulan sermaye veya kullanılan varlıklar ya da 

üstlenilen risk derecesi, iĢlemin her aĢamasında gerçekleĢtirilen iĢlevlerin 

göreceli önemi, ölçülebilir nitelikteki diğer faktörler dikkate alınır. 

Bu yöntem, geleneksel iĢlem yöntemlerinin (karĢılaĢtırılabilir fiyat 

yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satıĢ fiyatı yöntemi) kullanılamadığı 

özellikle karĢılaĢtırılabilir iĢlemlerin olmadığı ve iliĢkili kiĢiler arasındaki 

iĢlemlerin birbirinin ayrılmaz bir parçası olduğu durumlarda kullanılmalıdır. 

Ayrıca iliĢkisiz Ģirketlerin yaptıkları iĢlemleri veya bu iĢlemden elde edecekleri 

karı gözönünde bulundurmak suretiyle, kontrol altındaki bir iĢlemde oluĢan 

Ģartların kar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır242. 

ĠĢleme dayalı net kar marjı yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir 

iĢlemden; maliyetler, satıĢlar veya varlıklar gibi ilgili ve uygun bir temele 

dayanarak tespit ettiği net kar marjının incelenmesi esasına dayanan bir 

yöntemdir. ĠĢleme dayalı net kar marjı yönteminin uygulanması maliyet artı ve 

yeniden satıĢ fiyatı yönteminin uygulanmasına benzerlik göstermektedir. 

ĠĢleme dayalı net kar marjı yöntemi ile diğer yöntemler arasındaki fark, diğer 

iki yöntemde brüt kar marjı hesaplanırken, bu yöntemde net faaliyet kar 

marjının hesaplanmasıdır. Bu yöntemde de karĢılaĢtırılabilirlik analizi 

yapılmaktadır. Ancak iĢlevlerde farklılık olsa dahi, net faaliyet kar marjı, bu 

farklılıktan maliyet artı ve yeniden satıĢ fiyatı yönteminde dikkate alınan brüt 

kar marjına göre daha az etkilenmektedir243. 

Emsallere uygun fiyat ya da bedele ulaĢmak için bu yöntemlere 

baĢvurulmasında en güvenilir karĢılaĢtırma unsuru olması açısından 

öncelikle mükellefin iliĢkisiz kiĢilerle yaptığı iĢlemlerde kullandığı fiyat ya da 

bedel (iç emsal) karĢılaĢtırmaya esas ölçü olarak alınabilecektir. Bu Ģekilde 

kullanılan fiyat ya da bedellerin bulunmaması ya da güvenilir olmaması 
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halinde doğrudan benzeri nitelikteki mükellef ya da kurumların iĢlemleri (dıĢ 

emsal) karĢılaĢtırmada esas alınabilecektir. Bu durum, iç emsallerin ya da dıĢ 

emsallerin birbirlerinin karĢıt seçeneği olduğu, diğer bir deyiĢle bu 

emsallerden yalnızca birisinin kullanılması gerektiği anlamına gelmemektedir. 

Emsallere uygunluğun saptanması amacıyla karĢılaĢtırma yapılması 

durumunda, gerek iç emsallerin gerekse dıĢ emsallerin birlikte kullanılması 

her zaman mümkündür. Amaç, en doğru ve güvenilir Ģekilde emsallere uygun 

fiyat ya da bedelin tespit edilmesidir. Ancak Türkiye Ģartlarında bugün için dıĢ 

emsale ulaĢmak kolay değildir. Uluslararası veri tabanları dıĢında dıĢ emsale 

ulaĢmak son derece güç olmakla birlikte, Türkiye’deki verilerin sağlıklı 

olduğunu kabul etmek güçtür. Bu nedenle mükelleflerin kendi kaderlerine terk 

edilmiĢliği gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bunu gidermek için hukuki 

geçerliliğe sahip verilerin mükellefe sunulması ya da kaynak veriler temin 

edilmesi yerinde olabilecektir244. 

Bununla birlikte emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen 

fiyat veya bedellere iliĢkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat 

edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. Bu kapsamda, seçilen yöntem ve 

uygulanmasına iliĢkin bütün hesaplama ve iĢlemler ayrıntılı olarak tutulmalı 

ve saklanmalıdır. Bu hesaplama ve belgeler, yöntemin seçilme gerekçelerini 

açıklayan temel unsurlardır. Diğer taraftan emsallere uygunluk ilkesinin tespit 

Ģekli ile ilgili hesaplamaların kim veya kimler tarafından yapılması gerektiği 

hususunda kanunda belirsizlik bulunmaktadır. Bu hesaplamaların nasıl ve 

kim tarafından yapılacağına dair bir düzenlemenin bulunmaması ve sistemin 

uygulamasının sadece mükellefe bırakılması bazı sorunların ortaya 

çıkmasına ortam hazırlayacak niteliktedir. Konuyla ilgili olarak Ġstanbul 

Yeminli Mali MüĢavirler Odası tarafından, AB’nin tüm ülkeleri baĢta olmak 

üzere Amerika ve diğer geliĢmiĢ ülkelerde, transfer fiyatlandırması raporları 

hazırlamaya yetkili kiĢi ve/veya kurum Ģeklinde bağımsız denetçiler 

bulunmasından dolayı, bu tarz bir yetkinin özel yetkilendirilmiĢ ve transfer 
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fiyatlandırması raporu yazabilecek ihtisas sahibi kiĢi veya Ģirketlere 

bırakılmasının uygun olacağı önerilmiĢtir245. 

Maddenin beĢinci fıkrasında mükellefin iliĢkili taraflarla yaptığı 

iĢlemlere iliĢkin olarak belirleyeceği yöntem konusunda Maliye Bakanlığına 

baĢvurarak anlaĢma yapma olanağına da yer verilmiĢtir. Uygulayacağı 

yöntem konusunda tereddüdü bulunan mükellef, Maliye Bakanlığı’na 

baĢvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti isteğinde bulunabilecektir. 

OECD’nin Uluslararası ġirketler ve Vergi Ġdareleri Ġçin Transfer 

Fiyatlandırması Rehberinde de önerilen ve bir çok geliĢmiĢ ülkenin vergi 

sisteminde yer alan bu uygulama için mükellefin Maliye Bakanlığına gerekli 

bilgi ve belgelerle birlikte baĢvurması gerekmektedir. Bu peĢin fiyatlandırma 

anlaĢmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Yöntem 

üzerinde anlaĢma sağlanması halinde, bu yöntem üç yılı aĢmamak üzere 

belirlenen süre ve koĢullar altında uygulanacaktır. AnlaĢma suretiyle tespit 

edilen yöntem, belirlenen koĢullar altında eleĢtiri konusu yapılamayacaktır. 

Bu sistemin en büyük avantajı, mükellefler açısından belli bir süre için 

uygulanacak yöntemin kesinlik ve netlik taĢıması ile herhangi bir eleĢtiri, ceza 

riski olmadan plan yapabilme, önünü görebilme olanağı vermesidir. Ġdare 

açısından en büyük avantaj ise konunun baĢlangıçta belli bir anlaĢma ile 

belirlenmesi ve eleĢtiri sürecinden baĢlayarak yargı sürecine kadar 

taĢınabilecek bir iĢlemin getirdiği zaman ve iĢ yükünden kurtulma imkanı 

sağlamasıdır246. Bununla birlikte peĢin fiyatlandırma anlaĢmalarının 

kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı konusu da baĢka bir tartıĢma 

konusudur. Muktezalarda olduğu gibi paylaĢılması durumunda, diğer 

mükellefler tarafından da anlaĢmada yer alan iĢlemlere uygun düzenlemeler 

kendi yöntemleri açısından da esas alınabilecektir. PaylaĢılmaması 

durumunda ise, mükellefler arasında ne kadar adil uygulamalara yer verildiği 

hususunda Ģüpheler ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle muktezalar gibi peĢin 
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fiyatlandırma anlaĢmalarının da kamuoyu ile paylaĢtırılması mükelleflere 

yönelik adil uygulamaların temin edilmesi ve vergide açıklığın sağlanması 

açısından yerinde olacaktır247. 

Maddenin altıncı fıkrasında yapılan düzenleme ile tamamen veya 

kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir 

ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki Ģartların 

gerçekleĢtiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmıĢ kar payı veya 

dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Bu hükmün 

getirilmesindeki temel amaç, transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü kazanç 

dağıtımı yapan mükellef nezdinde bir eleĢtiri getirildiğinde, örtülü kazanç 

dağıtılan mükellef nezdinde de bir düzeltmenin yapılmasını temin etmektir. 

Örtülü olarak dağıtılan kazancın kar payı sayılması ile mükellefler bu kar 

payına iliĢkin olarak istisna hükümlerinden yararlanacağından, karĢı taraf 

düzeltmesi bu Ģekilde, iĢleme taraf olanlar arasında gerçekleĢmiĢ olacaktır. 

Böylece, aynı iĢlem üzerinden mükerrer vergilemenin önüne de geçilmiĢ 

olacaktır. Örtülü kazanç olarak dağıtılmıĢ kar payının net kar payı tutarı 

olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar 

üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi 

söz konusu olacaktır248. 

Bununla birlikte bir Ģirkete ortak olan bir gerçek veya tüzel kiĢinin ortak 

olduğu (iki Ģirket arasında ortaklık iliĢkisinin bulunmadığı) bir baĢka Ģirketle 

yapılan iĢlemlerde iliĢkili kiĢi kavramı içerisinde yer alabilmektedir. Örneğin; 

(A) Holding Anonim ġirketi (A.ġ.), (B) A.ġ’nin %60 hissesine sahip ortağı olsa 

ve (A) Holding A.ġ. 200.000 TL+KDV bedeli olan bir malı, (B) A.ġ’den 

500.000 TL+KDV bedelle satın alarak malı yıl içerisinde satmıĢ ve maliyetini 

kurum kazancının tespitinde gider olarak indirmiĢ olsa KVK açısından örtülü 

kazanç dağıtımı sayılacak ve emsale uygun olan mal bedelinin düzeltilerek 

geri kalan tutarın gider olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. Bunun 

yanında örnekteki emsale uygun bedel olan 200.000 TL+KDV KVK’nın 5. 
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Maddesinde sayılan istisnalar kapsamında kabul edilemeyeceği için düzeltim 

konusu yapılamayacaktır. Çünkü istisna bir baĢka kurumun sermayesine 

katılma nedeniyle elde edilen kazançlar için geçerli olup, örnekte kar payını 

almıĢ sayılan kurum dağıtmıĢ sayılan kurumun sermayesine iĢtirak 

etmektedir. Yine ikinci istisna düzenlemesi bir kurum karına katılma imkanı 

veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kar payından 

ibaret olup, örnekte dağıtılmıĢ sayılan kar payı istisna kapsamına 

girmeyecektir. Böyle olunca çifte vergilemeyi önleme amacıyla transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında uygulanan düzeltim 

mekanizmasının iĢlevi ortadan kalmıĢ olacaktır. Bunu gidermek için kanunilik 

ilkesinin bir gereği olarak istisnaların bulunduğu maddeye “transfer 

fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılmıĢ sayılan kar payları kurumlar 

vergisinden istisnadır.” Ģeklinde bir düzenleme eklenmesi gerekmektedir249. 

Ayrıca iliĢkili kiĢilerle yapılan iĢlemler nedeniyle emsaline göre düĢük 

piyasa fiyatı belirlenmesi nedeniyle örtülü kazanç olarak kabul edilen 

düzeltilecek tutar üzerinden örtülü kazancı dağıtan iĢletmeden Katma Değer 

Vergisi Kanununun (KDV) 27/2. maddesinde yer alan bedelin emsal bedeline 

veya emsal ücretine göre açık bir Ģekilde düĢük olduğu ve bu düĢüklüğün 

mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak emsal 

bedeli veya emsal ücretin esas alınacağı hükmüne göre, KDV tarhiyatı 

yapılacaktır. Kar payı elde eden iĢletme açısından ise, iĢlem KDV’nin 

konusuna girmediğinden KDV hesaplanmayacaktır. Örtülü kazancı dağıtan 

iĢletme sair sebeplerle gerçekleĢtirdiği iĢlemlerinden dolayı matrahta 

değiĢiklik vuku bulması durumunda kar payı elde eden iĢletmeye baĢvurarak 

ilgili dönemler itibariyle düzeltmesi gerekmektedir. Düzeltme sonucu 

kesinleĢmiĢ ve ödenmiĢ olan matrah farkı da kar payı elde eden iĢletme 

tarafından indirim konusu yapılabilecektir250. 
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Maddenin yedinci fıkrası ile iliĢkili kiĢiler adına tahakkuk ettirilmesi 

gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesi 

nedeniyle hazine zararının oluĢması örtülü kazancın kabulü için zorunlu 

kılınmıĢ ve sekizinci fıkra ile transfer fiyatlandırması ile ilgili usullerin 

belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna yetki verilmiĢtir.  

Hazine zararının oluĢmasına iliĢkin yapılan düzenleme ile transfer 

fiyatlandırılması yolu ile örtülü kazanç dağıtımı, halinde tarhiyat yapılabilmesi 

için, ticari iĢlemlerde ortaya çıkan ve emsallere uygunluk ilkesi ile örtüĢmeyen 

fiyatlandırmalarda tarafların vergi kaybına neden olup olmadıkları 

hususlarının inceleme elemanlarınca kanıtlanması zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Ancak bu zorunluluk kanun maddesi ile belli bir sınırlamaya tabi 

tutulmuĢtur. Bu sınırlama tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların 

Türkiye’deki iĢyeri ve daimi temsilciliklerinin aralarında iliĢkili kiĢi kapsamında 

gerçekleĢtirdikleri yurtiçi iĢlemler olarak belirlenmiĢtir. Dolayısıyla bu kiĢiler 

arasında ortaya çıkan ve transfer fiyatlandırılmasına konu olabilecek 

iĢlemlerde hazine zararının aranması gerekecektir. Buna göre de bir 

kurumun iliĢkili gerçek kiĢiyle yaptığı iĢlemler hazine zararının aranmasına 

neden oluĢturmadan transfer fiyatlandırılması ile ilgili hükümler çerçevesinde 

tarhiyata konu edilebilecektir251. 

Diğer taraftan emsal bedelin tespitinde sayılan üç yöntem de 

iĢletmelere maliyetine ya da zararına satıĢ imkanı vermemektedir. ĠĢletmeler 

kapanma tehlikesi ile karĢılaĢtıklarında ya da yurt dıĢında bir piyasaya yeni 

dahil olduklarında o pazarda tutunabilmek amacıyla maliyetine hatta zararına 

satıĢ yapabilmektedirler. Bu nedenle, emsal bedelin tespitinde iĢletmelerin 

maliyetine ve zararına yaptıkları satıĢlar örtülü kazanç olarak 

değerlendirilmemesi yerinde bir uygulama olarak kabul edilebilir252. 
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4.1.2.1.3 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi 

 

Vergi rekabetiyle mücadele kapsamında getirilen önlemlerden birisi de 

vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmasıdır. Bu 

düzenleme ile vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerde yerleĢik kurumlara 

çeĢitli adlar altında yapılacak ödemelerin, Türkiye’deki vergi matrahlarını 

azaltmak amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu 

çerçevede Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyette vergi kesintisini 

düzenleyen 30’uncu maddenin yedinci fıkrasıyla, vergi cennetleriyle 

mücadele amacıyla özel bir hükme yer verilmiĢtir. 

Maddede “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 

yerleĢik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu 

nitelikteki ülkelerde bulunan iĢ yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan 

veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin 

konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup 

olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. 

Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iĢtirak hisseleri için 

yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla deniz ve hava ulaĢtırma 

araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan iĢin 

tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiĢ ücreti, liman ücreti 

gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet 

konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye 

veya kanuni seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıĢtır.  

YurtdıĢındaki finans kuruluĢlarından temin edilen borçlanmalara iliĢkin 

ana para, faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri 

üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz. 
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Bu fıkraya göre vergi kesintisine tabi tutulan ödemeler, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi kanunlarına göre ayrıca vergi kesintisine tabi tutulmaz.” 

hükmüne yer verilmiĢtir. 

Diğer taraftan vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi 

kesintisi yapılmasıyla ilgili olarak kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, 

Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir 

vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığının objektif olarak 

değerlendirilmesi ve bazı ülkelerde çok özel teĢvikler sağlanan sektörlerin 

ayırt edebilecek Ģekilde belirlenmesi ile bilgi değiĢimi hususları uygulamada 

sorun oluĢturabilecek konular olarak göze çarpmaktadır253. Bununla birlikte 

bu vergi kesintinin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulunca Türk vergi 

sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir 

vergilendirme imkanı sağlamayan ve bilgi değiĢimi hususunda sınırlamalar 

getiren ülkelerin ilan edilmesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulunun bu tarzda 

bir listeyi henüz yayınlamaması bu kesintinin uygulanmasını 

güçleĢtirmektedir. 

Öte yandan kendilerine yapılacak ödemeler üzerinden kanun 

hükmünde belirtilen kapsamda stopaj yapılması gerekenler Ģöyle 

sıralanabilir. Bunlar; 

a) Vergi Cennetinde mukim olan ve ödemeyi yapan kurumla iliĢkisi 

olmayan kurumlar, 

b) Vergi Cennetinde mukim olan ve ödemeyi yapan kurumun iĢtiraki 

olan kurumlar, 

c) Ödemeyi yapan kurumun vergi cennetinde faaliyet gösteren iĢyeri 

veya Ģubeleridir254. 

Vergi kesintisi kapsamındaki ödemelerle ilgili olarak 1 seri nolu 

kurumlar vergisi tebliğinde; “Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde yerleĢik 
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olan veya faaliyette bulunan kurumlar ile tam mükellef kurumların söz konusu 

ülkelerde bulunan iĢyeri veya daimi temsilcilerine nakden veya hesaben 

yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler, bu ödemelerin verginin 

konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup 

olmadığına bakılmaksızın vergi kesintisi kapsamındadır. Dolayısıyla, anılan 

ülkelerde yerleĢik olan veya buralarda faaliyette bulunan kurumlara ödenen 

kredi anaparası, tasfiye bakiyesi gibi değerler de vergi kesintisi kapsamında 

bulunmaktadır. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde yerleĢik olan veya faaliyette 

bulunan kurumlara yapılacak kar payı ödemeleri Kanunun 30 uncu 

maddesinin yedinci fıkrasına göre değil, kar dağıtımına bağlı vergi 

kesintisinin düzenlendiği genel hükümlere göre yapılacaktır. 

Bakanlar Kurulunca belirlenen ülkelerde yerleĢik olan veya faaliyette 

bulunan kurumlar ile tam mükellef kurumların söz konusu ülkelerde bulunan 

iĢyeri veya daimi temsilcilerine, kapsam dıĢında olan bir ülke üzerinden 

ödeme yapılması halinde de vergi kesintisi uygulanacaktır. 

Ödemeye esas teĢkil eden bir belgenin Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek ülkelerde düzenlenmesi, vergi kesintisi için yeterlidir. 

Vergi kesintisi kapsamında olup, mükellef açısından gider niteliğinde 

olan ödemeler, kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.” Ģeklinde 

açıklama yapılmıĢtır255. 

Tebliğ ile de kanunda tam olarak açıklığa kavuĢturulmayan kurum 

kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek türde ödemelere yer 

verilmiĢtir. Böylece kanun metninden vergi matrahını aĢındırsın ya da 

aĢındırmasın tüm ödemelerin stopaja tabi olacağı yönünde ortaya çıkabilecek 

çeliĢkinin önüne geçilmiĢtir. 

Yine vergi kesintisi kapsamında olmayan ödemelere iliĢkin 1 seri nolu 

kurumlar vergisi tebliğinde; “Düzenleme, sadece Bakanlar Kurulunca 
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1.Seri nolu., Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (KVGT), s.179-180, (EriĢim) 

http://www.verginet.net/UserFiles/File/G%C3%BCndem/ 

2007/Kurumlar%20Vergisi%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20Seri%20No1.pdf, 14 Ocak 2011. 

http://www.verginet.net/UserFiles/File/G%C3%BCndem/%202007/Kurumlar%20Vergisi%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20Seri%20No1.pdf
http://www.verginet.net/UserFiles/File/G%C3%BCndem/%202007/Kurumlar%20Vergisi%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20Seri%20No1.pdf
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belirlenecek ülkelere yapılan ödemeleri kapsamaktadır. Bu nedenle, Bakanlar 

Kurulunca belirlenen ülkeler dıĢındaki ülkelere yapılan ödemeler yedinci fıkra 

kapsamına girmemektedir. 

Bakanlar Kurulunca belirlenecek ülkelerdeki finans kuruluĢlarından 

temin edilen borçlanmalara iliĢkin ana para, faiz ve kar payı ödemeleri ile 

sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra kapsamında vergi kesintisi 

yapılmayacak, finans kuruluĢları dıĢındakilere bu mahiyette yapılan ödemeler 

ise vergi kesintisine tabi tutulacaktır.  

Sözü edilen finans kuruluĢu, münhasıran finansman hizmeti veren, 

mukimi bulunduğu ülkenin mevzuatına göre finansal kaynak sağlamaya 

yetkili olan kuruluĢları ifade etmektedir. Ancak, sadece iliĢkili Ģirketlere 

finansman temin eden kuruluĢlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

Öte yandan bankalar, nakit akıĢı sağlayan varlıklara dayalı olarak yurt 

dıĢında ihraç edilen menkul kıymetler karĢılığında uzun vadeli fon temin 

edebilmekte ve bu iĢleme konu olan bir akım veya varlık portföyü (ihracat 

alacakları, kredi kartı alacakları, çeklere dayalı akımlar, yurt dıĢı havale 

akımları, ipoteğe dayalı konut, taĢıt ve tüketici kredileri gibi) yalnız bu amaçla 

kurulan “Özel Amaçlı Kurumlara (SPV, SPC)” devredilebilmektedir. Söz 

konusu kurumlar ise bu akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt 

dıĢında menkul kıymet ihracı yoluyla temin ettikleri fonları Türkiye’de kurulu 

bankalara kullandırmaktadırlar. Bu amaçla kurulan “Özel Amaçlı Kurum”lar 

da bu fıkra uygulamasında finans kuruluĢu sayılacak olup, bu kurumların 

sadece varlıklarını devraldıkları bankalara finansman temin etmesi finans 

kuruluĢu olarak kabul edilmelerine engel teĢkil etmeyecektir. 

Bankaların, sekuritizasyon yöntemiyle finansman temin etmesi 

halinde, SPV’nin kuruluĢ sermayesi, ortaklık yapısı, yöneticileri, çıkarılan 

menkul kıymetlerin sayısı, ihraç edilen menkul kıymetlerin kimler tarafından 

hangi tutarda satın alındığı gibi bilgilerin, bankalar tarafından, SPV’nin 

menkul kıymet ihraç ettiği tarihten itibaren bir ay içinde, bu menkul 

kıymetlerin geri dönüĢlerinin kimlere yapıldığının geri dönüĢlerin 
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tamamlandığı tarihten itibaren bir ay içinde birer yazı ile bağlı oldukları vergi 

dairelerine bildirilmesi gerekmektedir.” Ģeklinde açıklama yapılmıĢtır256. 

Vergi kesintisi kapsamında olmayan ödemeler çerçevesinde Bakanlar 

Kurulunca belirlenecek ülkelerdeki finans kuruluĢlarının esas alınması ve 

ödemeyi yapan finans kuruluĢlarının ayrıntılı olarak düzenlenmesi ortaya 

çıkması muhtemel vergi matrahı azalmalarının önüne geçilmesine imkan 

hazırlamıĢtır. 

Bununla birlikte fıkranın (a) bendinde Bakanlar Kurulu’nca stopaj 

oranının ayrıca belirlenmesi beklenen ödemeler: emsaline uygun fiyatlarla 

satın alınan mal ve iĢtirak hisseleri için yapılan ödemeler; emsaline uygun 

fiyatlarla deniz ve hava ulaĢtırma araçlarının kiralanması için yapılan 

ödemeler ve yapılan iĢin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden 

geçiĢ ücreti, liman ücreti gibi ödemeler olarak belirtilmekle birlikte Bakanlar 

Kurulu’na bu konuda özel bir yetki verilmiĢtir. Bu ödemeler üzerinden 

yapılacak kesinti oranları, her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör 

itibariyle Bakanlar Kurulu tarafından ayrı ayrı belirlenebilecektir. Belirtilen 

ödeme türlerinin hepsinin ortak özelliği, ödemeyi yapanın vergi matrahını fiktif 

bir Ģekilde aĢındırmayacak tarzdaki ödemeler olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Bakanlar Kurulu’nun bu ödemeler için daha 

düĢük veya sıfır oranında stopaj belirlemesi muhtemeldir257. 

Ayrıca transfer fiyatlandırması esaslarına göre emsaline uygun 

fiyatlarla satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi 

yapılmayacağı diğer bir deyiĢle bu ülkelerden yapılacak her türlü ithalatta, 

öncelikle emsaline uygunluk karĢılaĢtırması yapılmasını gerekli 

kılmaktadır258. Taraflar arasında hiçbir iliĢki bulunmasa dahi, bu satın 

almanın salt vergi cenneti olarak ilan edilecek ülkelerden emsal bedelin 

altında bir bedelle gerçekleĢtirilmesi, mükelleflerin ilave vergi tarhiyatına 
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1.Seri nolu. KVGT, a.g.teb. s.180-181. 
257

 Altay, a.g.m., s.5-6. 
258

 Onur Elele, 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Dar Mükellefiyete Masraf Dağıtımı, 

Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi ve Vergi Cennetleriyle Mücadele, Vergi Dünyası, Sayı:307, 

Mart 2007, s.121. 
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muhatap olmalarına yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkarabileceği gibi her 

mal alıĢta emsaline uygun fiyat sorgulaması yapılması bürokratik iĢlemlerin 

ve idari maliyetlerin artması, her mal için emsal fiyatın oluĢmayabilme 

ihtimalinden dolayı emsal fiyat belirlemede zorluklar oluĢmasına neden 

olabilecek niteliktedir. Böylece Bakanlar Kurulunun kesinti tutarını 

farklılaĢtırma yetkisine sahip olduğu bu ödemelerde uygulama zorlukları 

ortaya çıkabilme ihtimali söz konusudur.  

Diğer taraftan vergi cennetleriyle mücadele etme amacını taĢıyan bu 

düzenleme, kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının vergilendirilmesine 

iliĢkin düzenleme ile bir yerde çakıĢmaktadır259. Örneğin, vergi cennetleriyle 

mücadele kapsamında vergi kesintisine tabi tutulan ödeme, 7’nci madde 

kapsamına giren kontrol edilen yabancı kuruma yapılmıĢ olabilir. Böyle bir 

durumda, kontrol edilen yabancı kurum kazancının Türkiye’de 

vergilendirilmesinde mükerrer vergilendirmeye yol açılabilir. Mükerrer 

vergilendirmenin önlenmesi amacıyla, yeni kanunun yurt içinde kesilen 

vergilerin mahsubuyla ilgili 34’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası düzenlenmiĢtir. 

Bu hüküm uyarınca, “Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler 

üzerinden, Kanunun 30’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen 

vergiler, bu Ģirketin Türkiye’deki beyannameye dahil edilen kurum kazancı 

üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Ancak 

mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden 

kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar vergisini aĢamaz.” 

Ģeklindedir260. 

Ancak her ne kadar, yurt dıĢında Ģube veya iĢyeri vasıtasıyla elde 

edilen kazançlar üzerinden ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsubuna yönelik Kanun’un 33 üncü maddesinin 1 

inci fıkrasında hüküm olmasına rağmen, bu hüküm yurt dıĢındaki Ģubenin 

veya iĢyerinin bulunduğu ülkede ödenen vergilerin mahsubuna yöneliktir. Söz 

konusu hüküm Türkiye’de ödeme esnasında yapılan tevkifatın mahsubunu 
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 GĠB, a.g.t., Madde:34. 
260

 Elele, a.g.m., s.122. 
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kapsamamaktadır. Bu durumda çifte vergileme söz konusu olmakla birlikte 

bu sefer kontrol edilen yabancı kurum kazancındaki gibi kanunda bunun 

önlenmesine yönelik bir uygulama da söz konusu değildir261. 

Ayrıca vergi cennetleriyle mücadele kapsamına alınacak ülkeler, 

OECD tarafından vergi cennetleri olarak kara listeye (black list) aldığı ülkeler 

olması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte, bugün itibariyle iĢbirliğinde 

bulunmayan vergi cennetleri listesinde hiçbir ülkenin kalmamıĢ olması 

Bakanlar Kurulunun vergi cennetlerine yönelik bir liste hazırlamasını 

güçleĢtirmektedir. 

 

 

4.1.2.2 Gelir Vergisi Kanununundaki Tedbirler  

 

Gelir Vergisi Kanununun gider kabul edilemeyen ödemeler baĢlıklı 41. 

Maddesinin 5. Bendi, menkul sermaye iradlarının tarifi baĢlıklı 75. 

Maddesinin ikinci fıkrasının 2. Bendi ve vergi tevkifatı baĢlıklı 94. Maddesinin 

ikinci fıkrasında zararlı vergi rekabetine yönelik tedbirler alınmıĢtır. 

 

 

4.1.2.2.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 

  

 Gelir Vergisi Kanununun (GVK) menkul sermaye iradlarının tarifi 

baĢlıklı 75. maddesinin ikinci bendinde iĢtirak hisselerinden doğan kazançlar 

yer almaktadır. 5615 sayılı Kanunla “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

7 nci maddesindeki Ģartların birlikte gerçekleĢmesi halinde; Türkiye’de 

yerleĢik gerçek kiĢilerin doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte 

sermayesinin, kar payının veya oy kullanma hakkının en az % 50’sine sahip 

olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dıĢı iĢtiraklerinin kazançları dağıtılsın 

veya dağıtılmasın, iĢtirakin hesap döneminin kapandığı ayı içeren yıl itibarıyla 

dağıtılan kar payı sayılır. Türkiye’de vergilendirilmiĢ kazancın iĢtirak 
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 Altay, a.g.m., s.9-10. 
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tarafından sonradan dağıtılması durumunda, elde edilen kar paylarının 

vergilendirilmiĢ kısmı bu tutardan indirilir.” hükmü GVK’nın 72/2. maddesine 

eklenmiĢtir. Böylece KVK’da yer alan kontrol edilen yabancı kurum kazancına 

paralel olarak GVK’da da düzenleme yapılmıĢtır. 

 GVK’nın 75/2. maddesinde yapılan düzenleme, söz konusu kurumların 

tüm mükellef ortaklarının payına isabet eden kazançların vergilemesini 

amaçlamaktadır. Bu hükümle söz konusu kazançların vergileneceği 

belirlenmekle birlikte vergileme için söz konusu karın dağıtılmasının 

aranmayacağı da hüküm altına alınmıĢtır262. 

 Ayrıca GVK’nın 123. Maddesine “Kontrol edilen yabancı kurumlara 

iliĢkin hükümlerin uygulandığı durumlarda, yurt dıĢı iĢtirakin toplam vergi 

yükünün hesabında esas alınan vergiler, ödenmiĢ olmaları Ģartıyla, 

Türkiye’de vergilendirilecek kontrol edilen yabancı kurum karları üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir.” hükmü eklenerek, bu 

hükümle kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının üzerinde taĢıdığı vergi 

yükünün Türkiye’de yapılacak vergilemede dikkate alınması sağlanmıĢ 

olmaktadır. 

 

 

4.1.2.2.2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

 

5615 sayılı Kanunla GVK’nın 41. maddesinin 5. bendine “Bu fıkranın 1 

ila 4 numaralı bentlerinde yazılı olan iĢlemler hariç olmak üzere, teĢebbüs 

sahibinin, iliĢkili kiĢilerle 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 teĢebbüs 

sahibince uygulanmıĢ bedel veya fiyat arasındaki iĢletme aleyhine oluĢan 

farklar iĢletmeden çekilmiĢ sayılır. 
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 Sema Küçük, Kontrol Edilen Yabancı Kurum Tam Mükellef Gerçek KiĢi Ortakları Nezdinde 

Yapılacak Vergileme, Yaklaşım Dergisi, Yıl:15, Sayı:177, Eylül 2007, s:105. 
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TeĢebbüs sahibinin eĢi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil 

yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu 

Ģirketler, bu Ģirketlerin ortakları, bu Ģirketlerin idaresi, denetimi veya 

sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer Ģirketler iliĢkili kiĢi 

sayılır. 

Bu bent uygulamasında, imalat ve inĢaat, kiralama ve kiraya verme, 

ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri 

gerektiren iĢlemler, her hal ve Ģartta mal veya hizmet alım ya da satımı 

olarak değerlendirilir. 

ĠĢletmeden çekilmiĢ sayılan farklar, iliĢkili kiĢi tarafından beyan edilmiĢ 

gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmıĢ ise iliĢkili 

kiĢinin vergilendirme iĢlemleri buna göre düzeltilir. ĠliĢkili kiĢiler ve bu kiĢilerle 

yapılan iĢlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü uygulanır.” 

hükmü eklenmiĢtir. 

Bu düzenlemenin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesindeki 

transfer fiyatlaması tanımından bir farkı bulunmamaktadır. GVK’da transfer 

fiyatlamasının öznesi olarak iĢletme yerine, iĢletme sahibinin alınmıĢ olması, 

gelir vergisinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Gelir vergisi kanununun 

muhatabı her zaman bu kanunun kapsamına giren geliri elde eden gerçek 

kiĢilerdir. 

Bununla birlikte gelir vergisi mükelleflerinden sadece gerçek usulde 

ticari kazanç elde edenler (bu tanımla birinci ve ikinci sınıf tacirler bu 

kapsama girmekte, basit usule tabi olan ticari kazanç erbabı ile vergiden 

muaf olan küçük esnaf kapsam dıĢında kalmaktadır.) bu kazançları ile ilgili 

olarak transfer fiyatlaması hükümlerine tabi olacaklardır. Diğer taraftan ticari 

kazanç erbabı gelir vergisi mükellefleri geçici vergi mükellefi de 

olduklarından, bu vergi açısından iĢletmeden değer çekilmesi, geçici vergi 

dönemleri itibari ile de hesaba katılacaktır. ĠĢletme sahibinin iĢletmeden 

çekiĢleri GVK’nın 41. maddenin 1. bendi hükmünde düzenlendiği için, bu 

kiĢinin kendi iĢletmesi ile olan kira, mal ya da hizmet alım/satımı, inĢaat 
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hizmeti gibi iĢlemleri ve 5. bent hükmü transfer fiyatlaması kapsamı 

dıĢındadır. EĢ ve çocukların, inceleme konusu iĢletme ile olan iliĢkileri için ise 

adı geçenler hem 41/1. ve hem de 41/5. bent hükmünde yer aldıklarından, 

hangi madde hükmünün uygulanacağı konusunda duraksama yaratmaktadır. 

Ancak, 41/5. bent hükmünün daha yeni ve daha özel düzenlemeler içerdiği 

için, bu bent hükmünün uygulanabileceği düĢünülebilir. Nitekim 41/1. bent 

hükmünde bunu önleyen bir hüküm de yer almamaktadır. ĠĢletme sahibi, eĢ 

ve küçük çocuklarının iĢletmeden aldıkları ücret benzeri ödemeler, faiz ve 

tazminatlar hiçbir Ģekilde gider yazılamadığı için, transfer fiyatlaması 

uygulaması dıĢında kalacaktır. Ancak, iĢletme sahibine, eĢi ve çocuklarına 

yapılan ve emsale uygunluk ilkesine aykırı olmama koĢuluyla ücret, ikramiye, 

komisyon ve tazminat ödemelerinin gider olarak indirilmesine izin verilmesi 

yerinde bir uygulama olacaktır. Ayrıca, 41. maddenin 1. bendinde yer alan ve 

iĢletmeden yapılan çekiĢleri düzenleyen hükmün de transfer fiyatlaması 

düzenlemesi ile bir ikilem yarattığı, bu nedenle kaldırılması gerektiği ve bu 

çekiĢlerin, transfer fiyatlaması düzenlemesi kapsamına alınmasıyla hiçbir 

boĢluk ortaya çıkmadan ikilemin ortadan kaldırılabilmesi muhtemeldir. 

Ekonomik kararlarda tarafsız olması beklenen vergi kanunlarının kiĢisel 

olarak iĢletilen iĢletmeler aleyhine olan ve transfer fiyatlaması ilkelerinin 

uygulanmadığı dönemlerde haklı görülebilen bu düzenlemelerin kanunda 

yapılacak bir değiĢiklikle kaldırılması güncel bir gereklilik haline gelmiĢtir. 

Diğer taraftan GVK’da ki transfer fiyatlandırmasında da emsallere 

uygunluk ilkesi uygulanacaktır. Emsalden farklı olarak belirlenen bedel ya da 

fiyat üzerinden iĢlem yapılmıĢ ise, fark iĢletmeden çekilmiĢ değer olarak 

kabul edilerek kanunen kabul edilmeyen gider kazanca eklenecektir. Bedel 

ya da fiyatın saptanmasında iĢlemin niteliğine göre en uygun fiyatlandırma 

yöntemi uygulanacaktır. Fiyatlandırmada; KVK için benimsenen 

karĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satıĢ fiyatı 

yöntemi, kar bölüĢüm yöntemi, iĢleme dayalı safi kar yöntemi 

kullanılabilecektir. Mükellefler, sayılan yöntemlerin söz konusu iĢlem 

ilkelerine uygun olmaması durumunda ise diğer yöntemleri de 
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kullanabileceklerdir. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda saptanan bedel 

ya da fiyatlara iliĢkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin kanıtlayıcı 

kağıtlar olarak saklanacak olup, istenildiğinde yetkili mercilere sunulması 

gerekmektedir. 

Bununla birlikte gelir vergisi mükellefleri için form doldurma ya da 

rapor hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine gelir vergisi 

mükelleflerinin, kanunda bir engel olmamasına rağmen, peĢin fiyatlandırma 

anlaĢması yapma olanağı bulunmamaktadır. Diğer taraftan cezalı tarhiyat için 

hazine zararı olup olmadığına bakılmayacak olup, gerekli tarhiyat, iliĢkili 

(gerçek/tüzel) kiĢi adına yapılacaktır. Ayrıca daha önce yapılan tarhiyat ise 

çifte vergilendirmeyi önlemek için düzeltilebilecektir. Ancak gelir vergisi 

mükellefleri aleyhindeki, kurumlar vergisi için aranan “hazine zararı” Ģartının 

gelir vergisi transfer fiyatlaması için aranmaması ve peĢin vergilendirme 

anlaĢması yapma hakkının henüz gelir vergisi mükellefleri için yararlanılabilir 

olmaması gibi farklı uygulamaların bir an önce düzeltilmesi de gereklidir263. 

 

 

4.1.2.2.3 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi 

 

5615 sayılı Kanunla GVK’nın 94. maddesine aĢağıdaki ikinci fıkra 

eklenmiĢtir. 

“Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu 

vergilendirme kapasitesi ile en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı 

sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değiĢiminde bulunup bulunmadığı hususu da 

göz önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek 

ülkelerde yerleĢik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de yerleĢik olanların 

bu ülkelerde bulunan iĢyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya 

tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin 

konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına 

                                                            
263

 Erdoğan Öcal, Gelir Vergisinde Transfer Fiyatlandırması, Vergi Sorunları, Sayı:246, Mart 2009, 

s.14-15. 
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bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. Emsaline uygun fiyatlarla 

satın alınan mal ve iĢtirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun 

fiyatlarla, deniz ve hava ulaĢtırma araçlarının kiralanması için yapılan 

ödemeler ile yapılan iĢin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden 

geçiĢ ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; 

her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı 

belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt dıĢındaki finans kuruluĢlarından temin edilen 

borçlanmalara iliĢkin anapara, faiz ve kar payı ödemeleri ile sigorta ve 

reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.”  

Bu hüküm zararlı vergi rekabetine baĢvuran ülkelere karĢı bir tür vergi 

güvenlik müessesesidir264. 5615 sayılı Kanunla getirilen bu hüküm uyarınca 

kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden de bu 

kapsamda vergi kesintisi yapılmıĢ olabilecektir. Bu durumda vergileme 

mükerrerliğinin önlenmesi amacıyla mahsuplara iliĢkin bölümde bir 

düzenleme yapma ihtiyacı doğmuĢtur. Bu çerçevede GVK’nın vergi 

tevkifatının mahsubuna iliĢkin düzenlemelerin yer aldığı 121. maddesine 

“Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden 94 üncü 

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, Türkiye’de yıllık 

beyannameyle bildirilen kontrol edilen yabancı kurum karı üzerinden 

hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilebilir. Mahsup edilecek vergi, 

kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına 

isabet eden gelir vergisinden fazla olamaz.” Ģeklinde düzenleme dahil 

edilmiĢtir. 

Düzenleme ile mahsup edilecek vergi tutarının tespitinde bir üst sınır 

öngörülmüĢtür. Bununla birlikte bu üst sınır uygulamasına iliĢkin Gelir Ġdaresi 

açıklamasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü Kanun lafzında geçen “tevkifata 

konu ödemelerden kaynaklanan kazanç” ibaresi yeterince açık ve anlaĢılır 

değildir265.  

                                                            
264

 Küçük, a.g.m., s:106. 
265

 Küçük, a.g.m., s:106. 
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4.1.2.3. Türkiye’nin Bilgi DeğiĢimi ve ġeffaflık Konusundaki GiriĢimleri 

 

Zararlı vergi rekabetiyle mücadele çalıĢmaları çerçevesinde OECD 

bünyesinde vergi konularında saydamlığın ve bilgi değiĢiminin sağlanması, 

vergisel bilgi değiĢimine iliĢkin uluslararası standartların oluĢturulması 

konularında çalıĢacak ve ülkelerin bu standartları uygulamasını takip edecek 

bir birim olması amacıyla, OECD bünyesinde “Vergisel Bilgi DeğiĢimi ve 

Saydamlık Küresel Forumu” oluĢturulmuĢtur. 

Bu forumun yürüttüğü zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla mücadele 

çalıĢmaları kapsamında “Vergi Konularında Bilgi DeğiĢim AnlaĢması Modeli” 

oluĢturulmuĢtur. Böylelikle bilgi değiĢiminin temel esasları belirlenerek 

sonrasında sadece bilgi değiĢimine yönelik olarak anlaĢmalar imzalanmaya 

baĢlanmıĢtır. 

Türkiye de Ġsviçre ile bilgi değiĢiminin bankacılık sırlarını da içerecek 

Ģekilde OECD Model AnlaĢması’nın 26. maddesine uygun olarak dahil 

edilmesi amacıyla, 18 Haziran 2010 tarihinde Maliye Bakanlarınca anlaĢma 

imzalanmıĢtır. AnlaĢma ile iki ülke arasında geniĢ kapsamlı bir bilgi 

alıĢveriĢinin sağlanması hedeflenmektedir. AnlaĢılan metne göre, taraflarca 

talep halinde, bilginin bir banka, finans kurumu, vekil ya da temsilci nezdinde 

tutulması gerekçe gösterilerek reddedilmesi söz konusu olmayacaktır. 

Lüksemburg ile de, çifte vergilemeyi önleme anlaĢmasına bilgi değiĢimini 

içeren ek protokol eklenmesi konusunda anlaĢmaya varılmıĢtır. Ayrıca bu 

kapsamda Avusturya ve Belçika ile de görüĢmelere baĢlanmıĢtır266. 

24 Kasım 2010 tarihinde de Jersey ile imzalanan anlaĢmada genel 

olarak devletlerin hangi durumlarda, hangi yollarla bilgi değiĢiminde 

bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verileceği, kimlerle 

paylaĢılabileceği ve bilgi değiĢiminin sınırları gibi konular ele alınmaktadır267. 

                                                            
266

 Beylik, a.g.m. 
267

 GüneĢ Helvacı, Bilgi değiĢimi anlaĢmalarında Türkiye’nin ilk imzası, (EriĢim) 

 http://www.vergidegundem.com/Makale.aspx?publication_paper_id=1673, 18 Ocak 2010. 

http://www.vergidegundem.com/Makale.aspx?publication_paper_id=1673
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Jersey ile imzalanan bu anlaĢma, Türkiye’nin imzaladığı ilk vergisel 

konularda bilgi değiĢimi anlaĢması olup, benzer Ģekilde OECD’nin önceleri 

vergi cenneti olarak ilan edip, sonradan bu niteliklerinin ortadan kalktığını 

söylediği ülkelerle de  vergisel konularla ilgili bilgi değiĢim anlaĢmalarının 

yapılması gerekmektedir. 

 

 

4.2. TÜRKĠYE’DE VE OECD’DE ZARARLI VERGĠ REKABETĠNE KARġI 

ALINAN TEDBĠRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

OECD’nin deyimiyle zararlı vergi rekabetine yönelik olarak OECD 

bünyesinde yapılan çalıĢmalar ve Türkiye özelinde gerçekleĢtirilen 

düzenlemelerin istenilen amaçlara ulaĢıp ulaĢmadığı etkinlik açısından önem 

arz etmektedir. Yapılan çalıĢmaların ve düzenlemelerin arzulanan etkileri 

gerçekleĢtirmesine yönelik olarak çeĢitli eksiklikleri, çeliĢkileri ve zayıf 

noktaları göze çarpmaktadır. Peki bu çeliĢkiler, eksiklikler ve zayıflıklar 

nelerdir? ġimdi bu sorunun cevabını bulmaya çalıĢalım. 

 

 

4.2.1 Zararlı Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik OECD Tedbirlerinin 

Değerlendirilmesi 

 

OECD giriĢimi, vergi rekabetini zararlı olarak nitelemesinin akabinde, 

engelleme konusunda giriĢimlerde bulunarak bu konuda ilk uluslararası 

inisiyatif olmuĢtur. Bu bağlamda farklı tarihlerde raporlar yayımlanmıĢ, üye ve 

üye olmayan ülkelerin katıldığı forumlar ve toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ancak giriĢimin ortaya çıktığı 1996 yılından bu yana izlediği seyir 

incelendiğinde, savunulan ilke ve dayanakların teorik temelden yoksun 

olduğu ve OECD’nin temel ilkelerinden olan serbestlik noktasında çeliĢkiler 

bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu giriĢimlerin eksik ve yetersiz olduğu 

noktalar, yapılan ve yapılacak çalıĢmalara Ģüphe düĢürmektedir. Peki söz 
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konusu giriĢimlerin aksayan yönleri nelerdir? ĠĢte bu sorunun cevapları 

giriĢimlerin etkinliğini belirleyen hususları açıklığa kavuĢturacaktır. 

   

 

4.2.1.1 Vergi Rekabetinin Göreceli Bir Kavram Olması 

 

OECD giriĢimlerinin eleĢtirilebileceği ilk nokta vergi rekabeti 

kavramında ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢmanın ilk bölümünde belirtildiği gibi 

vergi rekabeti kavramı sonuçları itibariyle, vergi rekabeti uygulayan ülkeye ve 

vergi rekabetine maruz kalan ülkeye göre farklılık gösterebilmektedir. Bu 

görünümü itibariyle göreceli bir kavram niteliği gösteren vergi rekabeti, vergi 

rekabeti uygulamak suretiyle belirli kazançlar elde eden ülkeler açısından 

yararlı iken, vergi rekabeti nedeniyle ekonomik kayıplara uğrayan ülkeler 

açısından zararlıdır. Vergi rekabetinin bu göreceli konumu OECD gibi 

uluslararası bir kuruluĢ tarafından vergi rekabetini zararlı kabul edip, ortaya 

atılan giriĢimlere Ģüphe düĢürmekle birlikte, çıkıĢ noktası açısından da teorik 

temelden yoksunluğa önemli bir iĢarettir. 

Bununla birlikte OECD tarafından vergi rekabetini zararlı olarak kabul 

ettirerek gerçekleĢtirilmek istenen amaçlara ulaĢılmasının yegane yolu vergi 

rekabetine tek taraflı bir bakıĢ açısıyla odaklanıp, bu anlayıĢı herkese dikte 

ettirmekten geçmektedir. Bu tek taraflı ve subjektij bakıĢ açısı OECD’nin 

üyelerinin çıkarlarından baĢka bir Ģeyi düĢünmediğini ortaya koymaktadır. 

OECD bu görünümünden sıyrılmadığı sürece baĢlatmıĢ olduğu giriĢimler 

destekten yoksun kalabileceği gibi eleĢtirilmekten de kurtulamayacaktır.  

Kaldı ki bu projelere yönelik verilen desteğe karĢı ilk çekimserlik örneği 

OECD’nin kendi üyeleri arasından gelmiĢ olup, Lüksemburg ve Ġsviçre’nin de 

yapılan giriĢimleri veto etmesi OECD’nin vergi rekabetini tek taraflı ve 

subjektif değerlendirmesinin ilk fireleridir ve belki de bu giriĢimlerin beklenen 

destekten yoksun kalmasının temel gerekçesini oluĢturmaktadır. Ayrıca 

Ġsviçre veto gerekçesini açıklarken vergi rekabetinin olumlu etkilerinin 

yayımlanan raporda göz önünde bulundurulmadığını ileri sürmek suretiyle, 
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OECD’nin bakıĢ açısını eleĢtirmiĢ ve giriĢimleri desteklemekten imtina 

etmiĢtir.268 Bu durum OECD’nin tarafsız bakıĢ açısına büyük bir gölge 

düĢürmüĢtür. 

 

 

4.2.1.2 Küresel Refahın Azalması ÇeliĢkisi 

 

OECD’nin 1998 yılında zararlı vergi rekabetine yönelik yayınladığı 

raporun amacı; zararlı vergi rekabeti uygulamaları olarak kabul edilen vergi 

cennetleri ve tercihli vergi rejimlerinin, finansal ve diğer iktisadi faaliyetlere 

iliĢkin kararları saptırıcı yönde etkilemesinden dolayı, bu tür uygulamalara 

yönelmeyen ülkelerin vergi tabanlarının erozyona uğradığı ve vergi 

sistemlerinin adilliği, tarafsızlığı ve kabul edilebilirliğinin zedelendiği, bu 

nedenle zararlı vergi uygulamalarının müĢtereken reddedilmesini 

sağlamaktır269. Bu Ģekilde zararlı vergi rekabetinin, küresel refahı azaltması 

ve vergi ödeyenlerin vergi sistemlerine olan güvenlerini ortadan kaldırmasının 

önüne geçilebileceği belirtilmiĢtir.  

Ancak zararlı vergi rekabetine neden olduğu iddia edilen 

uygulamaların küresel refahı azaltması, OECD’nin tek taraflı ve objektiflikten 

uzak bakıĢ açısının tezahürüdür. Vergi rekabeti uygulamalarının finansal ve 

diğer iktisadi faaliyetlere iliĢkin kararları saptırıcı yönde etkilemesi, vergi 

tabanı erozyona uğrayan ülke veya ülkeler açısından söz konusu 

olabileceğinden bu uygulamaların küresel refahı azalttığını savunmak net bir 

Ģekilde mümkün değildir. Kaldı ki vergi rekabeti nedeniyle kazanımlar elde 

eden ülkelerde refah artabileceği gibi bu etkinin yansımaları küresel refahın 

azalmasına engel olabilecektir.   

OECD küresel refahın azalmasını engellemeye yönelik olarak zararlı 

vergi rekabetine neden olan uygulamalara son verilmesini istemektedir. 

OECD’nin deyimiyle zararlı vergi rekabetine maruz kalan ülkelerin vergi 
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 OECD, (a), a.g.r., s.73-75. 
269

 OECD, (a), a.g.r., s.8. 
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gelirlerinin artırmaması diğer bir deyiĢle kamu harcamalarını karĢılamaya 

veya daha yüksek bir kamu harcama düzeyi temin etmeye imkan 

sağlayabilecek fonların oluĢmamasına neden olarak, bu sayede 

vatandaĢların refahının artmasına imkan vermemektedir. BaĢka ülkelerin 

refahının artmasına da imkan sağlayabilecek uygulamaların zararlı kabul 

edilerek ortadan kaldırılmasını savunmak küresel refahın artırılmasından 

farklı bir amaç ve hedefe hizmet etmektedir. Bu durum itibariyle OECD’nin 

küresel refahı azalttığı gerekçesiyle zararlı vergi rekabetine neden olan 

uygulamaların kaldırılmasına yönelik bir duruĢ sergilenmesiyle kendi 

üyelerinin refahını temin etmeyi hedeflediği gibi Ģüpheler ortaya 

çıkabilmektedir. 

Diğer taraftan küresel refah subjektif bir terimdir ve büyüklüğünü 

hesaplamak için doğrudan kullanılabilecek bir formül yoktur270. Böyle 

olmasına rağmen, OECD’nin nasıl bir yöntem veya hesaplama yaparak 

küresel refahın azalacağı öngörüsüyle vergi rekabetinin zararlı olduğunu 

belirlediği üzerinde durulması gereken baĢka bir konudur. Bu husus da 

OECD’nin vergi rekabetini zararlı addetmesinde kullandığı çıkıĢ 

noktalarından birisinin daha yeterince sağlam temele oturtulmadığını gözler 

önüne sermektedir. 

 

 

4.2.1.3 Zararlı Vergi Rekabeti Tanımının Yapılmaması 

 

Bir sorunun çözümü veya bir teorinin savunulmasının önemli 

unsurlarının baĢında kavramın tanımının yapılması gelmektedir. Tanımlama 

kavramların anlaĢılması ve sorunlara çözüm üretilebilmesi açısından faydalı 

olmaktadır. 

                                                            
270

 Samir Malik, OECD Project on Harmful Tax Competition: A Critical Evaluation, (EriĢim) 

www.legalserviceindia.com/.../l264-OECD-Project-on-Harmful-Tax-Competition.html, 21 Ocak 

2011. 

http://www.legalserviceindia.com/.../l264-OECD-Project-on-Harmful-Tax-Competition.html


207 

 

Tanımlamanın bir teori veya kavram üzerindeki etkisine rağmen, 

OECD tarafından zararlı vergi rekabetinin tanımlaması yapılmamıĢtır271. 

Tanım yerine kavramın etkileri ve ortaya çıkarabileceği sonuçlar üzerinde 

durularak global refahı azaltacağı ve vergi ödeyenlerin vergi sistemlerine olan 

güvenlerinin ortadan kalkacağı gerekçeleriyle mücadele giriĢimlerine 

dayanak oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Zararlı olduğu iddia edilen vergi rekabeti kavramının tanımlanması 

yerine kavramın net olmayan etkileri ve sonuçları üzerinde durulması 

projenin temeli konusunda kafa karıĢıklığı olduğu veya çıkıĢ noktası 

açısından eksikliklerin bulunduğunu akla getirmektedir. Kaldı ki, zararlı vergi 

kavramının benimsenmesi ve savunulması konusunda OECD beklenen 

desteği bulamamıĢtır. OECD’nin zararlı vergi rekabetiyle mücadele giriĢimleri 

diğer ülkeler tarafından belirli bir sermaye grubu ülkenin çıkarlarının 

zedelenmesinin yansıması olarak algılanmıĢtır.  

 

 

4.2.1.4 Zararlı Vergi Rekabetiyle Mücadele GiriĢimlerinin Oybirliğinden 

Yoksun Olması 

 

OECD’nin zararlı vergi rekabetiyle mücadele giriĢimleri 1996 yılında 

Bakanlar Konseyinin kararıyla baĢlamıĢ olup, akabinde zararlı vergi 

rekabetinin çerçevesini çizmeye yönelik 1998 yılında zararlı vergi rekabeti 

yükselen global bir sorun baĢlıklı bir rapor düzenlenerek yayınlanmıĢtır272. 

Ancak OECD üyesi iki ülke 1998 yılında yayınlanan raporu kabul etmeyerek 

Ģerh koymuĢlardır. Bu ülkeler Lüksemburg ve Ġsviçre’dir.  

Lüksemburg, raporun bankacılık iĢlemlerinin mahremiyetini ortadan 

kaldırmaya yönelik olduğunu ve ayrıca tasarruflar üzerindeki stopaj 

uygulamalarının bu türden bir rekabeti önlemedeki etkisinin dikkate 

alınmadığını savunmuĢtur. Ġsviçre ise, vergi rekabetinin olumlu sayılabilecek 
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208 

 

etkilerinin raporda ihmal edildiğini dile getirmektedir273. Ġsviçre’ye göre, 

raporda ekonomik rekabeti sağlayan vergi dıĢındaki faktörlere yer 

verilmemektedir. Bununla birlikte bir yandan her ülkenin kendi vergi sistemi 

üzerinde egemen olduğu, ancak diğer yandan bir ülkedeki vergi oranlarının 

diğer ülkelerden düĢük olmasının tercihli vergi rejimlerini tanımlamada bir 

kriter olduğu belirtilerek kendi içinde çeliĢki oluĢturmaktadır. Diğer taraftan 

OECD’nin vergi rejimleri arasında yapısal farklılıklar bulunduğunu yok 

saydığını ileri sürmekte ve bilgi değiĢiminin alternatifi olarak stopaj kesintisini 

önermektedir. Baskıcı ve seçici yaklaĢım tarzının zararlı vergi rekabetiyle 

mücadelede etkili olamayacağı ve offshore merkezlerine olan ilginin daha da 

artacağı uyarısında bulunmuĢtur274. 

Öte yandan, OECD’nin 2001 raporu ile Ġsviçre’nin 1998 raporu 

açısından çeliĢki oluĢturduğunu ileri sürdüğü vergi oranlarını belirleme 

konusundaki görüĢü, vergi oranlarını belirleme yetkisinin ülkelerin egemenlik 

hakkı olmasından dolayı zararlı vergi rekabetini belirlemeye yönelik kriterler 

arasından çıkartılmıĢtır. Ancak buna rağmen zararlı vergi rekabetinin çıkıĢ 

noktasının bu kritere dayanması ve OECD’nin oluĢturduğu giriĢim 

faaliyetlerinin temelleri konusunda kafasının karıĢık olması dikkat çekici bir 

husustur. 

Bununla birlikte Portekiz ve Belçika da 2001 yılında yayınlanan rapora 

Lüksemburg ve Ġsviçre’nin yaptığı gibi Ģerh koymuĢlardır. Bu geliĢme, OECD 

giriĢiminin iĢbirliğine ve konsensüse önem verdiğini vurgulamasına rağmen, 

iĢbirliğinden gittikçe uzaklaĢtığının açık bir kanıtıdır275.  

Zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında öncelikle OECD 

bünyesinde ortaya çıkan bu çatlaklar OECD’nin konuyla ilgili olarak mücadele 

gücünün azalmasına neden olabileceği gibi, OECD’nin kendi bünyesinde 

dahi tam olarak destek bulamayan bir konuyla ilgili iddialarının inandırıcılığını 

da zayıflatmaktadır. Ayrıca OECD üyelerinin tamamının dahi desteğini 
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alamayan bir konunun iddia edilmesi ve yeni çalıĢmalarda bulunulması 

OECD tarafından konunun dayatma boyutuna ulaĢtığı anlamına 

gelebilmektedir. Bununla birlikte OECD tarafından zararlı vergi rekabetiyle 

mücadele konusunda diğer ülkelerin desteklerine son derece önem 

verilmiĢtir. Ancak OECD’ye üye ülkelerden bazılarının bu mücadelede 

OECD’yi yalnız bırakması üye olmayan ülkelerinde konuya olan bakıĢ 

açılarında çekimserlik oluĢturabilecek niteliktedir. Nitekim OECD’nin 

çalıĢmalarına destek veren ülke sayısı zamanla artıĢ göstermesine rağmen, 

çok geniĢ boyutlara ulaĢmamıĢtır. Bunda OECD üyesi ülkelerin vetolarının 

yol açtığı çekimserliğinde payı olduğunu söylemek doğru olabilecektir. 

 

 

4.2.1.5 Zararlı Vergi Rekabeti Kavramının OECD’nin Felsefesine Aykırı 

Olması 

 

OECD’nin kuruluĢ amaçları piyasa ekonomisi ve demokrasiye bağlılık 

ilkeleri temelinde geliĢtirilmekle birlikte, kendi üyelerini bağlayan fakat üye 

olmayan ülkeler içinse referans olabilecek niteliktedir. Bu ilkelerden hareketle 

OECD’nin benimsediği temel amaçlar Ģu Ģekilde sıralamaktadır: 

“- Üye ülkelerde finansal istikrarla birlikte, sürdürülebilir düzeyde en 

yüksek ekonomik büyüme ve istihdamı sağlamak ve böylece dünya 

ekonomisinin geliĢimine katkıda bulunmak. 

- Ekonomik kalkınma sürecindeki üye olan ve olmayan ülkelerde 

ekonominin sağlam biçimde geliĢmesine katkıda bulunmak. 

- Dünya ticaretinin uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı 

ve ayrımcı olmayan bir temelde geniĢlemesine katkıda bulunmak”tır276. 

Diğer taraftan düĢük vergilendirmenin olduğu ülkelerde diğerlerine 

göre daha yüksek iktisadi geliĢmenin açık kanıtlarının bulunduğu bilinmekle 

birlikte, OECD tarafından zararlı vergi rekabetiyle mücadele gerekçesiyle 
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düĢük vergileme düzeyi benimseyen ülkelerin egemenlik haklarına müdahale 

etmeye yönelik baskı oluĢturması bir çeliĢki oluĢturmaktadır. Nitekim 

OECD’nin amaçlarından birisi sürdürülebilir düzeyde en yüksek ekonomik 

büyümeyi sağlamak iken, zararlı vergi rekabeti söylemiyle üyelerinin 

çıkarlarına uygun olarak benimsediği amaçlardan ödün vermektedir. Bu 

yönüyle de temel felsefesiyle çatıĢan, zararlı vergi rekabeti uygulamalarıyla 

mücadele uygulamalarına yer verilmektedir. 

 

 

4.2.1.6 OECD’nin Baskıcı YaklaĢım Tarzı 

 

OECD zararlı olduğunu iddia ettiği vergi rekabetiyle mücadele 

çalıĢmalarına öncelikle kendi bünyesinde baĢlayarak diğer ülkelerin yer 

almadığı bir ortamda kendi üyeleri ve diğer üye olmayan ülkeleri 

etkileyebilecek raporlar düzenleyerek yayınlamıĢtır. 1998 yılında yayınlanan 

raporun hazırlık aĢamasında yer verilmeyen, üye olmayan ülkelere yönelik 22 

koĢuldan oluĢan bir bölüm oluĢturulmuĢtur. Eğer bu ülkeler OECD ile 

iĢbirliğine karar verirse, OECD’nin önerilerine göre var olan vergi sistemlerini 

değiĢtirmeleri gerekmekte, eğer iĢbirliğine karĢıysalar dünyanın en güçlü 

ülkeleri tarafından muhtemelen yaptırımla ve onların mali egemenliğini açıkça 

ihlal eden diğer önlemlerle (OECD tarafından önerilmiĢ önlemler) 

karĢılaĢacaklardır. Bu durum üye olan ve üye olmayan ülkeler açısından 

OECD çalıĢmalarının desteklenmesine yönelik baskı oluĢturmakta, beklenen 

desteğin gelmemesi durumunda ise siyasi, sosyal ve ekonomik olmak üzere 

çeĢitli yaptırımlar söz konusu olabilme ihtimali gündeme gelebilmektedir. 

Ancak bu baskıcı yaklaĢım tarzına rağmen, OECD’nin kendi üyeleri 

arasında dahi ayrıĢmaların olması kaçınılmaz olmuĢ ve Lüksemburg ve 

Ġsviçre’nin raporlara Ģerh koymasını Portekiz ve Belçika izlemiĢtir. OECD’nin 

üyeleri arasındaki bu çatlak seslerin çıkmasında OECD’nin izlemiĢ olduğu 

baskıcı anlayıĢında olduğu Ģüphe götürmez bir gerçektir. Kaldı ki ĠĢviçre’nin 

rapora Ģerh koyma gerekçesinden birisi de OECD’nin baskıcı ve seçici 
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yaklaĢım tarzı olmuĢtur. Ayrıca bu baskıcı ve seçici yaklaĢım tarzının zararlı 

vergi rekabetiyle mücadelede etkili olamayacağı ve offshore merkezlerine 

olan ilginin daha da artacağı eleĢtirisinde bulunulmuĢtur277. Bunun yanında 

bu çalıĢmaların OECD’ye üye olmayan ülkelerin desteğini yeterince 

almaması, OECD’nin benimsemiĢ olduğu yaklaĢım tarzının kurbanı olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

4.2.1.7 Tercihli Vergi Rejimlerinde Zararlı Faktörlerin Belirlenmesindeki 

Güçlük 

 

Tercihli vergi rejimlerinin, zararlı olup olmadığını belirlemeye yönelik 

birebir iliĢkili faktörler bulunmamasına rağmen, bu rejimlerin potansiyel olarak 

zararlı vergi uygulamalarına sahip olmalarından dolayı zararlı olarak 

tanımlanmıĢlardır278. OECD’nin zararlı olduğunu iddia ettiği tercihli vergi 

rejimlerinin vergi tabanını erozyona uğrattığı ve bu Ģekilde ortaya çıkan 

önemli gelir kayıpları nedeniyle zararlı olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ancak 

tercihli vergi rejimlerinin, zararlı olup olmadığını belirlemeye yönelik birebir 

iliĢkili faktörlerin bulunmaması, vergi tabanının erozyona uğrayarak ortaya 

çıkmasına neden olduğu gelir kayıplarıyla olan bağlantısının zayıflamasına 

neden olmaktadır. Ayrıca bu faktörlerin ortaya konulmamıĢ olması savunulan 

iddianın doğruluğuna ve çalıĢmaların güvenirliliğine Ģüphe de 

düĢürebilmektedir. Bu nedenle bu Ģekildeki dayanağı muğlak ve kesin 

olmayan temellere oturtulmuĢ iddiaların terk edilmesi yerinde ve daha 

gerçekçi bir davranıĢ tarzı olabilecektir. 

Kaldı ki OECD tarafından hazırlanan raporlar, tercihli vergi rejimleri ve 

vergi cennetleri gibi bazı uluslararası vergi uygulamalarının zararlı içeriğini 

vurgulamasına rağmen, bu uygulamaların zararlı içeriği üzerine ne ampirik 

veri ne de araĢtırma vermemektedir. Bu vergi uygulamalarının zararlı içeriğini 
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belirlemeye yönelik somut parametreler öne sürmemektedir. Bu görünüm 

OECD’nin yaptığı çalıĢmalarda üyelerinin çıkarlarını gözeterek yatırım ve 

küresel ticaret tekeli oluĢturma eğiliminde olduğu eleĢtirilerinin yapılmasına 

da neden olmuĢtur279. 

 

 

4.2.1.8 Vergi Cennetleri Ve Tercihli Vergi Rejimlerinin Belirlenmesinde 

Objektif Olmayan Kriterler 

 

OECD vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerini bütün ülkelerin vergi 

tabanlarına yönelik bir tehdit olarak değerlendirmekte ve 1998 raporunda 

bunları tanımlayan faktörleri saymaktadır. Bunlar; 

- Hiç vergilendirme olmaması yada sadece nominal vergilerin 

bulunması, 

- Efektif bilgi değiĢiminin bulunmaması, 

- ġeffaflığın bulunmaması, 

- Gerçek bir aktivitenin bulunmaması, 

OECD’nin zararlı vergi rekabeti konusunda en önemli faktör olarak 

değerlendirdiği hiç vergilendirme olmaması ya da sadece nominal vergilerin 

bulunmasının bir kriter olarak kabul edilmesiyle ilgili Ģüpheli görüĢünden 

uzaklaĢması yerinde bir uygulama olmuĢtur. OECD’nin, 2000 ve 2001 

raporlarında öncelikli unsur olarak açıklamaya çalıĢılarak vurguladığı bu 

faktör tek baĢına yetersiz olmakla birlikte, diğer üç faktörle birleĢtirilerek 

düĢünülmelidir. Ġlk unsurdan vazgeçilmesine yönelik olarak “OECD her 

hükümetin doğrudan vergi koyup koymamaya karar verme hakkına sahip 

olduğunun bilinicinde olup, bu nedenle ülkeler uygun vergi oranına karar 

vermekte serbesttirler.”280 Ģeklinde açıklama yaparak ülkelerin mali 

egemenliğe sahip olduğunu ima etse de zararlı vergi rekabetini belirlemeye 

yönelik diğer unsurların mevcudiyeti sadece bir unsurdan kaynaklanan 
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müdahalenin ortadan kalkmasına imkan tanımıĢtır. Bununla birlikte zararlı 

vergi rekabetini belirlemeye yönelik unsurlardan sonuncusu olan gerçek bir 

aktivitenin bulunmaması kriterinin kaldırılması OECD’nin sonradan aklına 

gelmiĢtir. 2001 raporunda OECD bu unsuru zararlı vergi rekabeti kriterlerinin 

dıĢında bırakmıĢ ve yoğun bir Ģekilde bilgi değiĢimi ile Ģeffaflık gereksinimi 

faktörlerine odaklanmıĢtır. 

Diğer taraftan OECD tarafından benimsenmiĢ kriterler dünyadaki 

bütün vergi cennetlerini tanımlamaya uygun değildir. Bugün bile bazı ülkeler 

(OECD ile iĢbirliğinde bulunanlar) vergi cenneti olarak çalıĢmaya devam 

etmektedir. Örneğin; bunlardan en bilineni ve hem OECD üyesi olup, hem de 

OECD projelerine çekimser kalan Ġsviçre ile Hong Kong, Dubai ve 

Singapur’dur. Bununla birlikte OECD’nin raporları Ģeffaflıktan uzaktır. 2001 

raporu ile hiçbir sebep açıklanmaksızın altı hükümet zararlı vergi rekabeti 

uygulamalarına son verme taahhüdünde bulunmasından dolayı vergi 

cennetleri arasından çıkartılmıĢtır281. OECD böylelikle basit bir Ģekilde 

hükümetleri vergi cenneti olarak tanımlamakta ve bu uygulamanın kapsamını 

ve uygulama kriterlerini açıklamamaktadır. 

Bununla birlikte OECD’nin 2000 yılında vergi cennetleri olarak ilan 

ettiği Belize, Cook Adaları, Liberya, Marshall Adaları, Montserrat, Nauru, 

Niue, Panama, Vanuatu gibi üllkeler uluslararası kabul gören vergi 

standartlarına uyma taahhüdünde bulunarak vergi cennetleri 

sınıflandırmasından çıkartılmıĢtır. Ancak bu ülkelerin taahhütte bulunmaya 

baĢladıkları 2002 yılından itibaren uzun bir süre geçmesine rağmen, anılan 

ülkeler OECD’ye  verdikleri ulusal vergi çıkarı veya banka sırrı Ģartı 

koĢmaksızın bilgi değiĢim ağına dahil olma ve iç mevzuatlarındaki 

engellemeleri kaldırma taahhütlerini halen yerine getirmemiĢlerdir. Bu 

ülkelerin taahhüt vermelerine rağmen, neden hala gerekli düzenlemeleri 

yapmadıkları veya OECD tarafından neden vergi cenneti olarak kabul 

edilmedikleri Ģüphe uyandırıcı diğer bir husustur282. 
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Öte yandan zararlı tercihli vergi rejimlerinin belirlenmesinde dört 

anahtar unsur ortaya koyulmuĢtur. Bunlar; 

- Ġlgili gelir üzerindeki efektif vergi oranlarının düĢük ya da hiç 

olmaması, 

- Çitle çevrilme (Ring Fencing), 

- ġeffaflığın olmaması, 

- Efektif bilgi değiĢiminin olmaması, 

Zararlı tercihli vergi rekabetine iliĢkin sayılan bu unsurlar çok geneldir. 

Herhangi bir vergi rejimi bu kriterlerden birisine ya da diğer kriterlere kolayca 

uyabilecek niteliktedir. Ayrıca zararlı ve zararsız tercihli vergi rejimleri 

arasında henüz açık bir fark bulunmamakla birlikte, üye ülkelerde var olan 

bazı tercihli rejimler gizli faktörler dolayısıyla zararsız ilan edilmiĢtir. Bu da 

tercihli vergi rejimlerinin saptanmasında açıkça politik düĢüncelerin 

karıĢtığına yönelik Ģüphe oluĢturmaktadır. Bunun en güzel örnekleri de 

Ġsviçre, Lüksemburg, Portekiz ve Belçika’daki uygulamalarda göze 

çarpmaktadır. 

Görülmektedir ki OECD’ye üye olmayan ülkelerdeki vergi cennetleri ve 

tercihli vergi rejimlerinin tanımlanmasında politika büyük bir rol oynamıĢtır. 

Vergi cennetleri olarak tanımlanan ülkeler, Hindistan ve Çin gibi tercihli vergi 

rejimleri uygulayan üye olmayan ülkelerle karĢılaĢtırıldığında; orantılı olarak 

zayıf ve daha küçük ülkelerdir. Bu ülkeler aynı zamanda daha fazla 

uluslararası etkilere açıktır ve hedeflerini gerçekleĢtirmeleri güçtür. Sonuç 

olarak, bu gibi bazı tercihli vergi rejimleri, vergi cenneti sınıflamasına dahil 

edilmemiĢtir ve taraflı bakıĢ açısının bir ürünü olarak mevcut niteliklerini hala 

korumaktadırlar. 
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4.2.1.9 Vergilemenin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisine Verilen 

AĢırı Önem 

 

OECD zararlı vergi rekabetine neden olduğunu iddia ettiği 

uygulamaların finansal ve diğer iktisadi faaliyetlere iliĢkin kararları saptırıcı 

yönde etkilediği, bu tür uygulamalara yönelmeyen ülkelerin vergi tabanlarının 

erozyona uğradığını söylemektedir. Ġktisadi faaliyet kararlarında vergi ile ilgili 

faktörlerin önemli rol oynadığı tartıĢmasızdır. Ancak bu faktörlerin, diğer 

faktörlerden (coğrafi olarak hareketli üretim faktörleri gibi) üstün olabilmesi 

için yeterli olup olmadığı tartıĢma konusudur. Ġlk bölümde de belirtildiği üzere 

iktisadi faaliyet kararları ile iktisadi faaliyet kararlarından birisi olan doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları birçok faktör tarafından etkilenmektedir283. 

Öte yandan OECD 1998 raporunda, iddia edilen zararlı vergi rekabeti 

uygulamaları sonucunda vergi gelirlerdeki kaybı ölçmede sıkıntı çekildiğini 

kabul etmiĢtir. Ama bununla ilgili olarak düĢük oranlı vergi kararlarının (hepsi 

küçük ülkelerde), yüksek oranlı doğrudan yabancı yatırımları hareketliliğle 

olan iliĢkisinden bahsedilmiĢtir. Bu durum OECD’nin, iddia edilen zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarından ziyade, bazı ülkelerdeki görece daha yüksek 

orandaki doğrudan yabancı yatırımlarından endiĢelendiğini göstermektedir. 

Ancak DYY’lerin bu yüksek oranı, bu ülkelere karĢı herhangi bir eylemi haklı 

çıkarmayı ya da önerilmesini haklı çıkarabileceği anlamına gelmemelidir284. 

Diğer taraftan ĠĢ ve Endüstri Tavsiye Komitesi (BIAC), OECD’nin 

iktisadi faaliyet kararları için sadece vergi tabanı üzerine odaklanmasını 

eleĢtirmiĢtir. UNCTAD’ın DDY’ler üzerindeki analizinde ise, Çin’e yönelik 

daha fazla miktardaki yatırım akımları, vergi cennetleri ile karĢılaĢtırdığında, 

yatırımları etkileyen vergi dıĢındaki diğer faktörlerin iktisadi faaliyet kararlarını 
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daha fazla etkileyerek Çin’i vergi cennetlerine göre daha cezbedici hale 

getirdiği sonucuna varılmıĢtır285. 

Ayrıca, DYY’leri etkileyen değiĢkenlerden, politik istikrar, piyasaların 

büyüklüğü, kanuni çerçevenin niteliği, altyapı ve nitelikli iĢgücü, iktisadi 

faaliyet kararlarını vergisel faktörlerden daha fazla etkileyebilmektedir. OECD 

çalıĢmalarında bu önemli faktörlerin göz önünde bulundurulmasındaki 

baĢarısızlık, OECD’nin sonuç bildirgelerinde ciddi eksiklikler oluĢturmaktadır. 

Öte yandan zararlı vergi uygulamaları olan vergi cennetleri ve tercihli 

vergi rejimlerinin diğer ülkelerin vergi tabanlarını cezb etmeye çalıĢtığı 

iddiasına iliĢkin olarak bu iddiayı destekleyen hiçbir kanıt bulunmamaktadır. 

Mevcut veriler OECD’nin bu iddialarını desteklememektedir. Buna iliĢkin 

olarak çalıĢmamızın ikinci bölümünde de yer vermiĢ olduğumuz OECD üyesi 

ülkelerde kurumlar ve bireysel gelir vergisi gelirlerinin GSMH’ye oranlarında 

çok nadiren azalıĢlar göze çarpmaktadır. Hatta OECD’nin kendisi bu durumu 

kesin bir dille kabul etmesi iĢin en ilginç kısmıdır. OECD ülkelerindeki 

karĢılaĢtırmalı vergi gelirleri istatistikleri açıkça bu ülkelerdeki vergi gelirlerinin 

1995’ten beri yükseldiğini göstermektedir286. Bu durumda OECD’nin iddia 

ettiği düĢük vergi oranı uygulayan ülkelerin, diğer ülkelerin vergi gelirlerini 

azalttığı söylemiyle birebir örtüĢmemektedir. 

 

 

4.2.1.10 EĢit KoĢullarda Rekabet Ġlkesinin Geçersizliği 

 

Ġddia edilen zararlı vergi rekabeti uygulamalarını haklı çıkarmaya 

yönelik OECD’nin ana savunmalarından birisi de bütün ülkeler arasında eĢit 

küresel rekabet alanı olması gerektiğidir. OECD, konuyla ilgili yayınladığı tüm 

raporlarda bu konudaki ısrarını sürdürmektedir287. 

 EĢit koĢullarda rekabet olgusu genellikle bir tek kazananın ve sıfır 
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toplamlı sonuçların geçerli olduğu durumlar için söz konusu olabilmektedir. 

(Örneğin:Spor Müsabakaları) Ġktisadi faaliyetlerde ise faaliyete giriĢen her iki 

taraf da kazançlı çıkabilmektedir. Örneğin, iktisadi faaliyetlerin iki tarafı olan 

alıcı ve satıcılar, aralarında gerçekleĢtirdikleri alım satım iĢlemlerine bağlı 

olarak ortak fayda elde edebilmektedir. Benzer Ģekilde üretim sürecinde 

üretime katılan tüm üretim faktörleri, zaman zaman farklı seviyelerde olmakla 

birlikte oluĢturulan artı değerden paylar almaktadır. Ġktisadi faaliyetler pozitif 

toplamlı sonuçların ortaya çıkabildiği bir durumken, iktisadi faaliyetler için eĢit 

koĢullarda rekabet argümanını savunmanın iktisadi faaliyetlerin doğasıyla 

çeliĢtiğini söylemek doğru bir yaklaĢım olacaktır288. 

Kaldı ki eĢit Ģartlarda rekabet ilkesi kabul edilse bile bu eĢitliğin 

sağlanması için tüm ilgili faktörlerin hesaba katıldığı bir eĢitlik 

oluĢturulmalıdır. Ancak, OECD farklı unsurların bir ülkenin rekabet durumunu 

etkileyeceğinin farkında olmasına rağmen, çalıĢmanın zımni amacı için bu 

faktörleri göz önünde bulundurmayacağını ortaya koymuĢtur. Ayrıca OECD 

tarafından bu faktörlerin hariç tutulması gerekçeli ve mantıklı olarak 

öngörülmemiĢtir. OECD çalıĢmalarını yürütürken benzer durumdaki ülkelerin 

vergi politikaları hakkında kararlar verirken, birbirleriyle rekabet halinde 

olduklarını varsaymaktadır. Ancak, bütün ülkeler birbiriyle yarıĢabilecek 

benzer doğal kaynaklara, altyapı ve ekonomik geliĢme düzeyine sahip 

değildir. Ülkeler dünyanın uzak ya da dezavantajlı bölümlerinde yerleĢmiĢ ve 

farklı ekonomik, sosyal ve politik sorunlar dolayısıyla yatırım ve ticareti teĢvik 

edebilmek için çok sınırlı imkanlara sahip olabilmektedirler. Bunun yanında 

vergi teĢvikleri dıĢında bu sorunların üstesinden gelmeye yardım edebilecek 

daha iyi öneriler ise çok fazla bulunmamaktadır. Sonuçta vergi rekabetini 

etkileyen bu farklı unsurlar uzlaĢtırılmadıkça, etkili bir çözüme ulaĢmak ve 

üzerinde çalıĢılan hususlarla ilgili olarak kesin ilkeler formüle edilmesi söz 

konusu olmayabilir. 

Öte yandan uluslararası iktisat teorisinin ortaya çıkmasında ve 

uluslararası ticaretin serbestleĢtirilmesinde önemli bir yere sahip olan mutlak 
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üstünlükler teorisi ve mukayeseli üstünlükler teorisinin temelinde OECD’nin 

göz önünde bulundurmadığı geliĢmiĢlik farklılıkları bulunmaktadır. Hal böyle 

olmasına karĢın, teoride realite olarak kabul edilen geliĢmiĢlik farklılıklarının 

vergilendirme alanında neden kabul görmediği hususu, OECD giriĢiminin 

önemli bir açmazı olarak kabul edilmelidir. 

Ayrıca vergi rekabetinin engellenmesiyle eĢit Ģartlarda rekabet 

koĢulunun sağlanması durumunda, yabancı yatırımların varlığını izah etmek 

önemli bir sorunsala dönüĢmektedir. Eğer iki üretici bir malı iki farklı ülkede 

benzer koĢullarda ve eĢit maliyet ile üretebiliyorsa, üreticilerden birisinin diğer 

ülkede yatırım yapmasını gerektirecek motivasyon veya kuramsal gerekçe 

neredeyse kalmayacaktır289. Bu çerçevede OECD’nin üyelerinin çıkarları 

doğrultusunda dıĢ ticaretin ve küreselleĢmenin gurur kaynağı olan faktör 

hareketliliğini, eĢit Ģartlarda rekabet ilkesi gerekçesiyle sınırlandırmaya 

çalıĢması yatırım ve sermaye tekeli oluĢturma çabasının bir tezahürü olarak 

da algılanabilir.  

 

 

4.2.1.11 Dibe Doğru YarıĢ Argümanının Tutarsızlığı 

 

OECD tarafından ileri sürülen ana iddialardan birisi de vergi cennetleri 

ve tercihli vergi rejimlerinin dibe doğru yarıĢa yol açmasıdır. Dibe doğru yarıĢ, 

ülkelerin yatırımları cezb etmek için vergi oranlarındaki azalıĢı devam 

ettirmesi ve bunun sonucunda vergi hasılatı üzerinde önemli baskılar 

oluĢturarak kamu finansmanını ciddi ölçüde zorlaĢtırmasından ibaret olduğu 

ileri sürülmektedir. 

Zararlı olduğu iddia edilen vergi rekabetinin dibe doğru yarıĢa neden 

olacağı teori ve uygulamadaki yansımaları nedeniyle tartıĢmalıdır. Ġstatistikler 

göstermektedir ki,  dünyada tercihli vergi rejimleri ve vergi cennetlerinin 

varlığına rağmen, iktisadi faaliyetlerdeki gelir vergisi oranlarında herhangi bir 

keskin azalıĢ söz konusu olmamıĢtır. Ġkinci bölümde incelediğimiz OECD 
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üyesi ülkelerdeki gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarındaki değiĢime 

bakıldığında; kurumlar vergisi oranları yıllar itibariyle azalıĢ göstermekle 

birlikte genellikle %20-%30 civarlarında seyrettiği, en yüksek gelir vergisi 

oranlarında ise yine azalıĢlar göze çarpmakla birlikte oranların %30-%40 

civarında seyrettiği, kurumlar vergisi oranlarındaki azalıĢın en yüksek gelir 

vergisi oranlarındaki azalıĢtan daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Ancak 

dibe doğru yarıĢ argümanının temelinde yatan vergi oranlarındaki azalıĢların 

seviyesinin, kamu harcamalarını zora sokabilecek boyutlara ulaĢmadığı 

aĢikardır. Bu da dibe doğru yarıĢ argümanının gerçeği yansıtmadığını ortaya 

koymaktadır. 

Ayrıca vergi seviyesinin sürdürülemez bir seviyeye ulaĢması 

ihtimalinin azalmıĢ olması gerçeğinin yanında, ülkelerin vergi seviyelerini 

azaltmalarını güçleĢtiren birçok yurtiçi sosyal ve politik baskı unsuru 

mevcuttur. Herhangi bir vergi oranındaki düĢüĢün sürdürülmesi, refah 

önlemleri ve kamu harcamaları vb. harcamalar için daha az fonun 

kullanılabilmesiyle sonuçlanmakta, bu durum vatandaĢların tepkilerine neden 

olarak, hükümetlerin düĢmesine yol açabilecek sonuçların ortaya çıkmasına 

bile neden olabilmektedir. Hükümetler üzerindeki bu baskı onların çılgınca bir 

dibe doğru yarıĢta bulunmalarına yönelik olarak ellerini kollarını 

bağlamaktadır290. 

Diğer taraftan dibe doğru yarıĢ ile komĢuyu zarara uğratma politikaları 

arasında kurulan iliĢkinin tutarsızlığı, üzerinde durulması gereken diğer bir 

husustur. Benzer Ģekilde literatürde bu benzerliği destekleyecek herhangi bir 

teori de bulunmamaktadır. Bu nedenle OECD tarafından dibe doğru yarıĢla 

ilgili olarak kurulan iliĢki gerçekçi değildir. Çünkü gümrük rekabetinde görülen 

komĢuyu zarara uğratma güdüsü vergileri artırma ve bu yolla uluslararası 

ticareti yok etme eğilimini gösterirken, vergi rekabeti mobilitesi yüksek üretim 

faktörleri üzerindeki vergileri minimuma indirmekle ilgilidir. Böylece, vergi 

rekabeti ticareti yok etmekten ziyade kolaylaĢtırıcı bir iĢlev sağlamasının 

yanında küresel refahta da artıĢ ortaya çıkabilmektedir. OECD’nin yayınladığı 
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her raporda tekrarladığı uluslararası ticaretin serbestleĢtirilmesi amacı 

dikkate alındığında, vergi rekabetinin bu iĢlevi yok saydığı anlaĢılmaktadır291. 

Görüldüğü gibi OECD’nin vergi rekabetinin zararlı olduğunu 

kanıtlamaya yönelik olarak oluĢturduğu dayanaklardan birisinin daha sağlam 

temeller üzerine oturtulmadığı anlaĢılmaktadır. 

 

 

4.2.1.12 Vergi Rekabetiyle Vergi UyumlaĢtırması Arasındaki Bağlantı 

 

Vergi uyumu beyannamenin verildiği zamanda uygulanan vergi 

kanunları, yönetmelikler ve yargı kararlarına uygun olarak vergi 

yükümlülüğünün beyannamede tam olarak belirtilmesi ve beyannamenin 

zamanında ilgili yerlere verilmesidir. Bu çerçevede vergi uyumsuzluğu ise 

vergi yükümlülüğünün, cezai müeyyidelere de konu olan bilerek düĢük 

gösterilmesini kapsadığı gibi, yanlıĢ bilgilendirme, yanlıĢ anlama, dalgınlık 

veya benzer diğer nedenlerden dolayı düĢük gösterilmesini de 

kapsamaktadır292. Vergiye uyumun ortadan kalkması vergi matrahlarının 

erozyona uğramasını sağlayarak gelir kayıplarına neden olabilmektedir. 

Bununla birlikte vergiye uyumun gerçekleĢmesi sadece denetim olasılığı ve 

cezaların mevcut olmasına bağlı değildir. Bu faktörlerin yanında vergi 

oranları, vergi ahlakı, vergi yönetiminin etkinliği ve vergi afları gibi bir dizi 

ekonomik ve sosyo-psikolojik faktör de mükelleflerin vergiye uyum 

sağlamalarında etkili olabilmektedirler293. Mükelleflerin vergiye uyumları ile 

vergi oranları arasında pozitif bir iliĢki söz konusudur.  Vergi oranlarının vergi 

kaçakçılığının baĢlıca belirleyicisi olduğu kabul edildiğinde, marjinal vergi 

oranlarını düĢürmenin daha yüksek gelir beyanını teĢvik etmek suretiyle 
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verginin tabana yayılmasına katkı sağlayacağını ortaya koyan ampirik 

çalıĢmalar da mevcuttur294. 

OECD ise, vergi rekabetinin zararlı olduğunu iddia etmek suretiyle 

vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimlerinin mükelleflerin vergiye olan 

itaatlerini azalttığı gibi, mükelleflerin üzerindeki uyum külfetini de artırdığını 

savunmaktadır295. Diğer bir deyiĢle vergi rekabetinin mükelleflerin uyumunu 

ortadan kaldırdığını iddia etmektedir. Ancak literatür, mükelleflerin vergiye 

gönüllü uyumunu sağlama konusunda düĢük oranlı vergilerin daha Ģanslı 

olduğunu göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, yüksek oranlı vergilerin 

kayıtdıĢılığa yönelme Ģeklinde bir eğilim oluĢturacağı ve bunun vergi 

gelirlerinde ciddi kayıplar oluĢturacağı vurgulanmasına rağmen, OECD’nin 

benzer gerekçeyi düĢük oranlı vergiler için ileri sürmesi garip ve çeliĢkili bir 

sonuç ortaya çıkarmaktadır.  

 

 

4.2.1.13 OECD Kararlarının Bağlayıcılığı 

 

OECD, ekonomik ve ticari konuların ele alındığı bir "tartıĢma ve 

inceleme forumu" niteliği taĢımaktadır. Üye ülkelerin ekonomik, mali, sosyal 

ve siyasal uygulamalarının belli bir uyum içinde ortaklaĢa öğrenilip 

ahenkleĢtirilmesine, ortak sorunların çözümlenmesine, bu alanlarda uyulması 

zorunlu veya ihtiyari kuralların ortaya konulmasına imkan hazırlamaya 

yönelik sürekli bir müzakere ve konferans ortamıdır. Ayrıca diğer ülkelerdeki 

ekonomik geliĢime yardımcı olmak ve dünya ticaret hacminin geliĢmesine 

katkı sağlamak gibi ekstra sorumluluklarda üstlenilmiĢtir. Ulusal politikalarla 

ilgili olarak ülkeler arasında paylaĢım sonucu uyumlaĢtırmanın sağlanması ve 

bu konularda yol gösterici rol oynama fonksiyonu görürken, uluslararası 
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konularda uluslarüstü bir yetkiyle donatılmıĢ bir kuruluĢ olmamasından dolayı 

üye olmayan ülkeler üzerinde yaptırım gücü bulunmamaktadır. 

OECD, üye ülkelere yönelik iki tip karar almaktadır. Bunlar, "Karar" ve 

"Tavsiye Kararları"dır. Kararlar aksine hüküm olmadıkça, lehte oy veren 

ülkeleri bağlayıcı niteliktedir. Buna karĢılık tavsiye kararlarının hukuki yönden 

üye ülkeleri bağlayıcı niteliği söz konusu değildir. Üye ülkeler uygun görürse 

uygulamaya konulmaktadır. Bu kararlar, tüm üye ülkelerin onayıyla kabul 

edilmekte olup, üyelerden birinin olumsuz oyu kararı engellemektedir. 

Üyelerden bir veya birkaçının çekimser kalması ise kararın kabul edilmesini 

engellememektedir. Ancak, alınan karar çekimser kalan ülkeyi 

bağlamamaktadır. Hukuki yükümlülük getirmesine rağmen Konsey 

kararlarının müeyyidesi yoktur296. 

Bu kapsamda OECD’nin zararlı addettiği vergi rekabetini engelleme 

giriĢimlerinin, temsiliyetin meĢruiyeti anlamında hükümsüz olduğu açıktır. 

Dolayısıyla, OECD’nin vergi rekabeti ile ilgili alacağı bir karar sadece üye 

statüsündeki 31 ülkeyi bağlamaktadır. Öte yandan OECD, üyelerinin yanında 

üye olmayan ülkeleri de kapsayan öneriler ve ilkeler yayınlamıĢ ve üye 

olmayan ülkeleri de bunlara uymaya davet etmesinin yanında, yardım ve 

iĢbirliğinde bulunmayan ülkelere yönelik yaptırım uygulama giriĢiminde 

bulunmuĢtur. Ancak OECD’nin hukuki statüsü gereğince kolektif eylemi 

gerektiren giriĢimlerin temsiliyet oranının daha yüksek olduğu uluslararası 

kuruluĢlar bünyesine taĢınması siyasi kabul ve uygulanabilirlik açısından 

daha iĢlevseldir. Bu nedenle, OECD engelleme giriĢiminin kendi temsiliyet 

alanının sınırlarını aĢan bir davranıĢ tarzı gösterdiğini söylemek kaçınılmaz 

olmaktadır. 

 

 

 

 

                                                            
296

 Karluk, a.g.e., s. 29-58. 



223 

 

4.2.1.14 Arz Yönlü Ġktisat ÇeliĢkisi 

  

 Arz yanlı iktisat taraftarları vergi oranlarının düĢürülmesi veya vergi 

reformu sonucu toplam arzın büyüme oranının ya da potansiyel gayri safi 

yurtiçi hasılanın (GSYH) artabileceğini öne sürmektedirler. Vergi indirimleri 

sonucu üretim maliyetlerinin düĢürülmesinin üretimi artırması ve bu sayede 

toplam piyasa üretiminin yani GSYH’nin artması arz yönlü iktisadın çıkıĢ 

noktasıdır297. Böyle bir kabulün gerçekleĢmesi durumunda OECD’nin iddia 

ettiği vergi rekabetinin zararlı olduğu olgusu son derece Ģüpheli hale 

gelebilecektir. Arz yönlü iktisadın bu kabulünün geçerliliğini ortaya koyan ise 

bu politikaların uygulandığı dönemlerin sonuçlarının incelenmesidir. Bu 

açıdan hem ortaya çıkan sonuçlar, hem de vergi rekabetinin zararlı olduğunu 

iddia eden OECD üyelerinden birisi olması nedeniyle ABD örneği bu noktada 

ayrı bir önem taĢımaktadır. AĢağıdaki Ģekilde ABD’nin sermaye kazançları 

vergisi oranı ile enflasyondan arındırılmıĢ federal hasılat arasındaki iliĢki 

görülmektedir. 
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 ġekil 1: ABD Sermaye Kazançları Vergisi Oranı ile Enflasyondan 

ArındırılmıĢ Federal Hasılat Arasındaki ĠliĢki 

 Kaynak: Arthur B. Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and 

Future298. 

Yukarıdaki Ģekilde ABD’de sermaye kazançlarının değiĢik zamanlarda 

vergi indirimine tabi tutulduğu görülmektedir. Vergi oranlarında yapılan 

indirimler arasında en anlamlı olanları, arz yönlü iktisat yaklaĢımı önerilerinin 

benimsendiği 1965 ile 1978-1981 yıllarındaki vergi indirimleridir. 1978 yılında 

sermaye kazançları üzerinden alınan vergiler yüzde 40 seviyesinden yapılan 

indirimle yüzde 28’ler seviyesine, sonrasında 1981 yılında yapılan ikinci 

                                                            
298

 Arthur B. Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and Future, Backgrounder, No.1765, 1 June 

2004, s.11. 



225 

 

indirimle yüzde 20 seviyesine indirilmiĢtir. Bu indirimlerin vergi hasılatı, GSYH 

ve iĢsizlik oranları üzerindeki etkilerini ise Ģekil 2’de görmek mümkündür. 

 

  1965 Kennedy Vergi Ġndirimi 
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1981 Reagan Vergi Ġndirimi 

 

 

ġekil 2: ABD’de Vergi Ġndirimlerinin Vergi Hasılatı, Üretim ve Ġstihdam 

Üzerindeki Etkisi (Vergi Ġndiriminin Yapıldığı Yılından Önceki ve Sonraki 

Dörder Yıl Ortalaması) 

Kaynak: Arthur B. Laffer, The Laffer Curve: Past, Present, and 

Future299. 

ABD’de 1965 yılında yapılan ve Kennedy vergi indirimi olarak bilinen 

vergi indirimlerinin öncesindeki ve sonrasındaki dörder yıllık sürecin 

karĢılaĢtırılmasında; vergi hasılatı %6,4’lük, GSYH %0,5’lik bir artıĢ 

göstermiĢ, iĢsizlik oranları ise %1,9’luk azalıĢ göstermiĢtir. 1978 yılında 

baĢlayıp 1981 yılına kadar devam eden süreçteki indirimler neticesinde ise 

vergi hasılat 30 milyar dolar seviyesinden 85 milyar dolar seviyelerine 

yükselerek %6,1’lik bir artıĢ, GSYH’de %3,8’lik artıĢ gerçekleĢtirmiĢtir. ĠĢsizlik 

oranları ise %0,2’lik bir artıĢ sergilemiĢtir. 
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Bu çerçevede ABD’de yapılan her iki vergi indiriminde de vergi hasılatı 

açısından çok ciddi kazanımlar oluĢtuğu görülmektedir. Diğer yandan, her iki 

vergi indiriminin reel milli gelir üzerindeki etkileri de arz yönlü iktisat 

kabulünün görüĢlerine dayanak oluĢturacak Ģekildedir. Ayrıca 1981 yılındaki 

indirimin GSYH üzerindeki etkisi, 1965 yılındaki indirime göre çok daha 

açıktır. ĠĢsizlik oranlarındaki değiĢim açısından değerlendirildiğinde ise, 1965 

indiriminin, 1981 indiriminden daha etkili olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda vergi rekabetini zararlı atfetmek suretiyle bu 

uygulamaların ortadan kaldırılması için çaba harcayan OECD’nin kendi 

üyelerinin geçmiĢte düĢük oranlı vergileri diğer bir deyiĢle zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarını bir politika aracı olarak kullanması son derece tuhaf 

bir çeliĢki ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda OECD’nin, düĢük oranlı vergilere 

dayalı uygulamaları zararlı olarak kabul etmiĢken, bu uygulamalara geçmiĢte 

kendi üyelerinin yer vermiĢ olması adaletsiz sonuçların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır. Bu durum ayrıca iddia edilen olguların desteksiz 

kalmasıyla da sonuçlanmaktadır. 

Buraya kadar yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, OECD zararlı 

kabul ettiği vergi rekabetiyle mücadele kapsamında, hukuki açıdan sadece 

kendi üyelerini bağlayıcı kararlar alabilmesinden dolayı, konuyla ilgili olarak 

raporlar hazırlamak suretiyle bilgilendirme ve kamuoyu oluĢturma fonksiyonu 

üstlendiğini söylemek doğru olacaktır. Hazırlanan raporlarla öncelikle vergi 

rekabetinin zararlı etkileri ortaya konulmak suretiyle, bu olguyla neden 

mücadele edilmesi gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Zararlı vergi rekabeti 

uygulamaları olarak da vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimleri 

benimsenerek, vergi cenneti olan ve bünyesinde tercihli vergi rejimine yer 

veren ülkeler belirlenerek bu uygulamalara karĢı alınabilecek yurtiçindeki 

mevzuat, vergi anlaĢmaları ve uluslararası koordinasyonla ilgili önerilere 

raporlarda yer verilmiĢtir. Akabinde ortaya çıkan geliĢmelere göre raporlar 

güncellenerek üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen forumlara üye olmayan 

ülkelerin katılımı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak raporlarla vergi cenneti 

olarak ilan edilen ülkeler ile bünyesinde tercihli vergi rejimlerine yer veren üye 
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ülkelerin belirtilen önerilere uymamaları halinde OECD tarafından çeĢitli 

yaptırımlar uygulanacağına yönelik imalarla sindirme politikası izlenmiĢtir. Bu 

tutum OECD’nin hukuki pozisyonunun sonucu olabileceği gibi, kendi üyelerini 

kayırmaya ve bu yolla sermaye tekeli oluĢturma amacına hizmet etme 

yönünde eleĢtirilerin gün yüzüne çıkmasına sebep olmuĢtur.  

Diğer taraftan vergi rekabetinin zararlı olduğu iddia edilirken, dayanak 

gösterilen temeller ve hazırlanan raporlardan kaynaklı bir takım sorunların 

mevcut olması OECD’nin ve çalıĢmalarının sorgulanmasına neden olmuĢtur. 

Öncelikle OECD tarafından zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında 

yayımlanan raporlarda vergi rekabetinin tanımına yer vermek yerine  

kavramın net olmayan etkileri ve sonuçları üzerinde durulması projenin temeli 

konusunda kafa karıĢıklığı olduğu veya çıkıĢ noktası açısından eksikliklerin 

bulunduğuna iĢaret etmektedir. Ayrıca vergi rekabeti kavramının uygulayan 

ve maruz kalan ülkeler açısından farklı etkilerine rağmen, OECD tarafından 

sadece maruz kalan ülkeler açısından subjektif değerlendirme yapılarak 

zararlı addedilmesi de tarafsızlığına gölge düĢürmektedir. Bununla birlikte 

raporlardaki teknik açıklamaların  yoğunluk taĢıması anlaĢılmasını 

zorlaĢtırması, tercihli vergi rejimlerinin zararlı faktörlerinin belirlenmesinde 

birebir etkili faktörlerin bulunmamasına karĢılık zararlı kabul edilmesi, yine 

OECD tarafından zararlı kabul edilen diğer uluslararası vergi uygulamalarının 

zararlı içeriği üzerine ampirik veri ve araĢtırma bulunmaması ve zararlı kabul 

edilen vergi uygulamalarının zararlı içeriğini belirlemeye yönelik somut 

parametrelerin öne sürülmemesi kavramsal sürecin açıklanmasını 

güçleĢtirmektedir. Kaldı ki vergi rekabetiyle mücadelenin bu olgunun 

sonuçlarına odaklanması da yanıltıcı durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Vergi 

rekabetinin küresel refahı azaltacağı düĢüncesi vergi rekabetinin göreceli bir 

nitelik taĢımasından dolayı, uygulayan ülkelerdeki refah artıĢının marjinal 

verimliliğe bağlı olarak daha fazla olabileceği yönüyle, beklenen sonuçların 

gerçekleĢmesini engelleyebilmektedir. Öte yandan vergi rekabetinin zararlı 

olduğuna iliĢkin dayanak noktalarından birisi olan dibe doğru yarıĢ kavramına 

göre, vergi oranlarının iddia edildiği gibi sıfıra veya çok düĢük seviyelere 
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inmesinin mevcut verilere göre gerçekçi olmadığı, buna engel teĢkil eden 

unsurlardan birisinin kamu harcama seviyeleri olduğu, diğer dayanak noktası 

olan eĢit Ģartlarda yarıĢ ilkesinin iktisadi faaliyetler açısından mantıklı 

olmaması, ülkelerin de eĢit Ģartlarda yarıĢa uygun doğal kaynaklara sahip 

olmaması, uluslararası iktisattaki mukayeseli üstünlükler teorisinin ve 

uluslararası ticaretin de eĢit olmayan Ģartlara bağlanmıĢ olması, vergi 

uyumlaĢtırmasının vergi rekabetinin söz konusu olduğu ortama daha uygun 

olması, iktisat teorilerinden arz yönlü iktisat yaklaĢımının vergi rekabeti 

nedeniyle baĢarı göstermesi ve OECD üyelerinin de bu politikaları önceki 

yıllarda uygulamıĢ olmasından dolayı tüm bu unsurların vergi rekabetinin 

zararlı kabul edilmesinde sağlam gerekçeler olmadığı sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Bununla birlikte  OECD üyeleri arasından bazı ülkelerin 

hazırlanan raporlara Ģerh koyması bu çalıĢmaların oybirliğinden yoksun 

olmasına ve üye olmayan ülkeler açısından teĢvik kırıcı bir durum 

oluĢmasına neden olmaktadır.  

Öte yandan OECD’nin vergi rekabetiyle mücadelesi son zamanlarda 

Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi unsurları üzerinde yoğunlaĢmıĢ ve ülkelerin OECD 

tarafından hazırlanan model anlaĢma çerçevesinde banka sırrı ve ülke 

menfaatlerini ileri sürmeden bu koĢulları yerine getirmesi amaçlanmıĢtır. 

Ancak Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi konusunda taahhütte bulunan ülkelerin bu 

taahhütlerini yerine getirmemesine rağmen, OECD tarafından neden gerekli 

yaptırımlara maruz bırakılmadığı ve vergi cenneti olarak kabul edilmediği 

Ģüphe uyandırıcıdır. Görüleceği  üzere OECD’nin vergi rekabetini zararlı 

kabul etmesi üyelerinin menfaatine yönelik bir kabul olduğunu bize iĢaret 

etmektedir. Vergi rekabetinin zararlı kabul edilmesinin son derece zayıf 

temellere oturtulmuĢ olması, izlenen mücadelenin hukuki açıdan 

bağlayıcılığa sahip olmaması, OECD’nin tüm ülkeleri temsil kabiliyetinden 

uzak olması, vergi rekabetini açıklayan unsurların değiĢim göstermesinden 

dolayı mücadele yönteminin baĢka yöne kayması, OECD’nin vergi 

rekabetiyle mücadeledeki baĢarısızlığına gerekçe teĢkil etmektedir. Ayrıca 

OECD’nin diğer ülkelerden yeterince destek almaması, yeterince etkin bir 
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mücadele yöntemi ve tüm ülkeler tarafından kabul gören bir olguyu 

savunmadığı anlamına da gelmektedir. 

 

 

4.2.2 Zararlı Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik Türkiye’deki 

Tedbirlerinin Değerlendirilmesi 

 

Vergi rekabeti OECD tarafından zararlı kabul edilerek mücadele 

edilmesi gereken bir olgu haline getirilmesiyle OECD üyesi olarak Türkiye’nin 

de bu süreçte yer almasını gerektirmiĢtir. Türkiye’de bu mücadele sürecinde 

öncelikle tercihli vergi rejimlerindeki düzenlemeler olmak üzere zamanla 

yasal mevzuattaki değiĢikliklerle kontrol edilen yabancı kurum kazancı, 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında iliĢkili kiĢi, vergi 

cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi gibi uygulamalara yer 

vererek kendi üzerine düĢen yükümlülükleri yerine getirmenin yanında, vergi 

tabanını koruma amacını da gerçekleĢtirme fonksiyonu icra etme 

giriĢimlerinde bulunmuĢtur. Ancak mevzuat değiĢiklikleri Ģeklinde yapılan 

düzenlemeler ve diğer uygulamalardaki değiĢiklikler zararlı kabul edilen vergi 

rekabetiyle mücadelenin etkinliğini azaltacak bazı eksiklikleri bünyesinde 

barındırmaktadır. Peki bu eksiklikler nelerdir Ģimdi bunlara göz atalım. 

 

 

4.2.2.1 Tercihli Vergi Rejimleriyle Ġlgili Olarak Yapılan Düzenlemelerdeki 

ÇeliĢkiler 

 

OECD’nin 2000 yılında yayınladığı rapora göre, Türkiye’de tercihli 

vergi rejimi olarak kabul edilen uygulamalar arasında Ġstanbul Off-Shore 

Bankacılık Rejimi ve Serbest Bölgeler de sayılmıĢtır. Ġstanbul Off-Shore 

Bankacılık Rejimi bakanlar kurulu kararıyla oluĢturulmuĢ, ancak fiilen 

uygulamaya girmemiĢ bir düzenlemedir. Bu rejim fiilen uygulanmamasına 

rağmen, hukuken varlığını sürdürmesi OECD’nin zararlı tercihli vergi rejimleri 
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listesine girmesine neden olmuĢtur. 1999 yılında söz konusu rejim Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca bankaların kuruluĢ ve faaliyetleri 

hakkındaki yönetmelik ile hukuken kaldırılmıĢtır. Bununla birlikte bu 

uygulama OECD tarafından 2006 yılında yayınlanan rapor ile de tercihli vergi 

rejimi kapsamından çıkartılmıĢtır. 

Diğer taraftan Türkiye açısından tercihli vergi rejimi olarak kabul edilen 

serbest bölgeler firmalara yönelik olarak vergisel teĢvikler içerdiğinden zararlı 

olarak kabul edilmiĢtir. Bu durumun ortadan kaldırılması için ise, Türkiye’den 

gerekli düzenlemelerin yapılması Ģart koĢulmuĢtur. OECD’nin tercihli vergi 

rejimlerine iliĢkin değerlendirme yaptığı esnada serbest bölgelere iliĢkin 

olarak Serbest Bölgeler Kanun’unda yer alan serbest bölgede faaliyette 

bulunan firmalara yönelik her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulması 

uygulaması, kesintisiz olarak 06.02.2004 tarihine kadar uygulanmıĢtır. Bu 

düzenleme serbest bölgelerin OECD değerlendirmesine göre zararlı tercihli 

vergi uygulamaları içerisine girmesine neden olmuĢtur. 2004 yılında yapılan 

değiĢiklikler ile serbest bölgelerin zararlı niteliği ortadan kalkmıĢtır. Bu 

tarihten sonra vergi kanunlarının uygulanmasının önü açılmıĢtır. Ancak 

12.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile belirli bir süre ile getirilen 

istisnaların kapsamı, küresel krizinde etkisiyle yeniden belirlenmiĢtir. Gelir ve 

kurumlar vergisi ile damga vergisi ve harçlara getirilen istisna, üretim konulu 

faaliyet ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının 

imal ettikleri ürünlerin satıĢından elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatındaki 

süreye bağlı olmaksızın Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleĢtiği tarihi 

içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar uzatılmıĢtır. Ayrıca 

serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdıĢına 

ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler de 

gelir vergisinden müstesna tutulmuĢtur. Bu istisna üretim faaliyeti dıĢındaki 

konularda 06/02/2004 tarihinden önce ruhsat almıĢ olan kullanıcıların Gelir 

veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, faaliyet ruhsatı süresi sonuna kadar devam 

etmekte olup, 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer konularda düzenlenen 
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faaliyet ruhsatları bu kapsamda değerlendirilmemektedir300. Son yapılan 

düzenlemeler serbest bölgelerin 2004 yılı öncesine göre daha az teĢvik 

içermesine rağmen, 2004 yılındaki değiĢiklikle zararlı tercihli vergi 

uygulamaları değerlendirilmesi dıĢında bırakılan serbest bölgelerin yeniden 

zararlı tercihli vergi uygulamaları içerisine girmesine kısmen de olsa ortam 

hazırlanmıĢtır. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin belirsizliği 

serbest bölgelerin zararlı tercihli vergi uygulaması olarak süre açısından 

devamının belirsizliğine de neden olmaktadır. Bu durum OECD raporlarında 

da zararlı olmadığına kanaat getirilen bu uygulama ile mevcut durum 

arasında çeliĢkili sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

 

 

4.2.2.2 Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemelerdeki Sorunlar 

 

Zararlı addedilen vergi rekabetiyle mücadele kapsamında Kurumlar 

Vergisi Kanununda bazı düzenlemelere yer verilerek ortaya çıkması 

muhtemel olumsuz sonuçların önüne geçilebileceği kabul edilmiĢtir. Yukarıda 

da belirtildiği gibi zararlı vergi rekabetinin etkilerini bertaraf etmek için 

uygulamaya konulan düzenlemeler kontrol edilen yabancı kurum kazancı, 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında iliĢkili kiĢi, vergi 

cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisidir. Bu düzenlemelerin 

uygulanmasında ise bazı sorunlar ortaya çıkmakta ve bu eksikliklerin 

giderilmesi, amaçlanan mücadelenin etkinliği için zorunluluk teĢkil etmektedir. 

Bu eksiklikler ise aĢağıdaki baĢlıklar altında sıralanabilir; 

 

 

 

 

 

                                                            
300

 DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Serbest Bölgelerimizin Sunduğu Avantajlar, (EriĢim) 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/SB/ABIliskilerDb/Avantajlar.pdf, 28 ġubat 2011. 

http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/SB/ABIliskilerDb/Avantajlar.pdf
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4.2.2.2.1 Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancıyla Ġlgili Sorunlar 

 

Kontrol edilen yabancı kurum kazancının vergilendirilmesi için gereken 

Ģartlardan birisi iĢtirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya fazlasının 

faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle 

yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dıĢındaki faiz, kar payı, 

kira, lisans ücreti, menkul kıymet satıĢ geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden 

oluĢmasıdır. Pasif nitelikli gelirlerin toplam gelire oranının %25’ten fazla 

olması hususu belirlenirken iĢtirakin toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya 

fazlasının faaliyet ile orantılı sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı 

suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dıĢındaki faiz, kar 

payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satıĢ geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden 

oluĢması gerekmektedir. Ancak bu sınırlamada ki sermaye, organizasyon ve 

eleman istihdamının, faaliyet ile orantılı olması kazançla kaynağı arasındaki 

bağlantının gerçek yönünün ayrıca araĢtırılmasını gerektirmektedir. Bunun 

belli bir esasa bağlanmamıĢ olması değerleme ve uygulama güçlüklerine yol 

açabilecek niteliktedir. 

Öte yandan, kontrol edilen yabancı kurumun bulunduğu ülke dıĢındaki 

ülkelerde ödemiĢ olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin, söz 

konusu kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir. Bu durum çifte 

vergilendirmeye yol açabileceğinden yabancı kurumun bulunduğu ülke 

dıĢındaki ülkelerde ödenmiĢ olan gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin, 

kurumların Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsup edilmesi gerekli bir düzenleme olarak göze 

çarpmaktadır. 

Diğer taraftan vergi cenneti olarak adlandırılan yerlerde bulunan 

kontrol edilen yabancı kurum Ģubelere, ana Ģirket tarafından yapılan 

ödemeler dolayısıyla yapılacak stopajların, ana Ģirketin bu Ģube kazançlarını 

kendi mali tabloları ve kurumlar vergisi ile konsolide etmesi durumunda 

hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edip etmeyeceği hususu belirsizlik 
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taĢımaktadır. Konsolide etmekten kaynaklanan iĢleyiĢ dolayısıyla bu 

mahsuba izin verilmesi uygun bir düzenleme olabilecektir301. 

Ayrıca kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulaması, yurtdıĢı 

iĢtirakin faaliyetinin en ince ayrıntısına kadar kavranabilmesini 

gerektirmektedir. BaĢka bir anlatımla olayın içinde düzenli, güvenilir bir belge 

akıĢının olması ve ilgili ülkeyle bilgi değiĢimi anlaĢmasının bulunması, 

sistemin iĢlemesi için önemli bir nokta olarak göze çarpmaktadır. OECD 

listesinde bulunan vergi cenneti ülkelerin büyük bir çoğunluğu, OECD ile 

iĢbirliğini kabul etmiĢ bulunmakla beraber, Türkiye’nin vergi cenneti olarak 

tabir edilen ülkelerle bir bilgi değiĢim anlaĢması bulunmamasından dolayı 

yeni KVK’da yer alan KEYK uygulamasında yaĢanacak diğer bir güçlüğün de 

bilgi ve belge akıĢında yaĢanması muhtemel gibi gözükmektedir302. 

 

 

4.2.2.2.2 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında 

ĠliĢkili KiĢiyle Ġlgili Sorunlar 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında iliĢkili 

kiĢinin tespitinde, 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 sayılmaktadır. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından henüz ilan edilen 

ülkeler veya bölgeler bulunmadığından dolayı ülkeler veya bölgeler bazında 

esas alınacak iliĢkili kiĢi kavramı söz konusu değildir. 

Diğer taraftan transfer fiyatlamasında emsal bedele ulaĢılırken bu 

emsali etkileyebilecek özellikler arasında mal ve hizmetlerin nitelikleri, iĢlev 

                                                            
301

 Eyüpgiller, Vergi Hukukunda Vergi Cennetlerine KarĢı Yasal Düzenlemeler ve Türkiye Ġçin 

Öneriler, s.128. 
302

 Güner, a.g.m., s.182. 



235 

 

analizi, ekonomik koĢullar ve iĢ stratejileri gibi son derece soyut, ölçülmesi 

güç ve yoruma açık değiĢkenler mevcuttur. DeğiĢkenlerin bahsedilen 

özellikleri emsaller arasındaki farklılıkların fiyatı etkileyip etkilemediği, 

etkileyebilecek farklılıklar varsa, gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için 

farklılığın ölçülmesi ve rakamsal etkisinin hesaplanmasını neredeyse 

olanaksız hale getirmektedir. Bu kadar çeĢitli faktörü dikkate alarak kontrol 

altındaki bir iĢleme bire bir benzeyen kontrol altında olmayan bir iĢlem 

bulmanın zorluğu da önemli bir noktadır. Ayrıca emsal bulunabilmesine 

yönelik analizlere baĢlanılmasının ön koĢulu eksiksiz ve doğru bilgi akıĢının 

var olmasıdır. Uygulamada ulaĢılan bilgiler yeterli analiz yapılmasına olanak 

vermeyecek kadar eksik olabilmekte, en tanınmıĢ ve en güvenilir uluslararası 

bilgi kaynaklarında bile her zaman istenilen ayrıntıda bilgi elde 

edilemeyebilmektedir. Böyle geniĢ ve karmaĢık bir analiz sonucunda tek bir 

rakamla ifade edilebilecek emsale ulaĢılması ise son derece güçtür. Bunun 

yerine en düĢük ve en yüksek fiyat ya da marj ile temsil edilebilen bir emsal 

fiyat aralığına ulaĢılabilmektedir. Bu da bize emsale uygunluk ilkesinin 

uygulanmasının pratikte birçok zorluğu ve belirsizliği bünyesinde taĢıdığını 

göstermektedir. Alternatif olarak ise global bölüĢüm formülü yöntemi 

önerilmiĢtir. Bu yöntem emsal aramak yerine iliĢkili iĢletmelerin toplam 

karlarının önceden belirlenen bir formüle dayalı olarak farklı iĢletmeler 

arasında paylaĢtırılması esasını benimsemektedir. ĠliĢkili iĢletmeler arasında 

tek bir kar/zarar tablosu hazırlanmakta ve kar/zarar kullanılan varlıklar, 

bordro tutarı, satıĢlar, katma değer ya da bunların karıĢımına göre 

dağıtılmaktadır. Bu yöntemde karĢılaĢılabilecek en önemli güçlük ülkeler 

arasındaki vergi matrahının hesaplanmasında kullanılan örneğin 

indirilebilecek giderlerin aynı olmaması gibi prensiplerin farklılığıdır. OECD 

tarafından ise, yöntemin teknik zayıflığından çok emsale uygunluk ilkesi 

üzerinde ülkeler arasında belli bir anlaĢma sağlanmıĢ iken, bölüĢüm formülü 

üzerinde aynı anlaĢmanın sağlanmasının zor olduğu düĢünüldüğünden itiraz 

edilmiĢtir. Türkiye’de, yurtdıĢındaki iĢlemlerde ortaya çıkabilecek problemler 

nedeniyle baĢlangıçta transfer fiyatlandırması yöntemlerinin bir doğrulayıcısı 
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olarak ya da emsal bulunamadığı hallerde öncelikli olarak yurtiçindeki 

iĢlemlerde kullanılması son derece yerinde olabilecektir303. 

Bununla birlikte emsallere uygun fiyatın tespitinde kanunda belirtilen 

yöntemlerin hiç birisinin uygulanamaması halinde, OECD’nin Uluslararası 

ġirketler ve Vergi Ġdareleri Ġçin Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nde belirtilen 

yöntemlerin karĢılaĢtırmaya imkan olmayan, bilgiye ulaĢmanın mümkün 

olmadığı hallerde baĢvurulan yöntemler olmasından dolayı söz konusu 

yöntemlere kanun maddesinde de yer verilmesi daha uygun bir yaklaĢım ve 

yol gösterici olabilecektir. 

Ayrıca emsallere uygunluğun saptanması amacıyla karĢılaĢtırma 

yapılması durumunda, gerek iç emsallerin gerekse dıĢ emsallerin birlikte 

kullanılması her zaman mümkündür. Amaç, en doğru ve güvenilir Ģekilde 

emsallere uygun fiyatın ya da bedelin tespit edilmesidir. Ancak Türkiye 

Ģartlarında bugün için dıĢ emsale ulaĢmak kolay değildir. Uluslararası veri 

tabanları dıĢında dıĢ emsale ulaĢmak son derece güç olmakla birlikte, 

Türkiye’deki verilerin sağlıklı olduğunu kabul etmek güçtür. Bu nedenle 

mükelleflerin kendi kaderlerine terk edilmiĢliği gibi bir sonuç ortaya 

çıkmaktadır. Bunu gidermek için hukuki geçerliliğe sahip verilerin mükellefe 

sunulması ya da kaynak veriler temin edilmesi yerinde bir uygulama 

olabilecektir304. 

Öte yandan karĢılaĢtırılabilir fiyat yönteminde karĢılaĢtırılabilir nitelik 

kavramı, iĢleme konu mal veya hizmet ile iĢlemin koĢullarının gerek iliĢkili 

kiĢiler arasındaki iĢlemlerde, gerekse aralarında iliĢki bulunmayan kiĢilerin 

arasındaki iĢlemlerde benzer nitelikte olmasını ifade etmektedir. Bahse konu 

iĢlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu farklılıklar 

düzeltilerek yöntemin uygulanması mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük 

olması ya da farklılıkların ölçülebilmesinin diğer bir deyiĢle somut bir biçimde, 
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 Öcal, a.g.m., s.22-27. 
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 Biyan, a.g.m., s.153. 
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tespit iĢlemlerinde dikkate alınabilme olanağının mümkün olmaması halinde, 

yöntemin de uygulanabilmesi mümkün bulunmamaktadır305. 

Diğer taraftan emsallere uygunluk ilkesinin tespit Ģekli ile ilgili 

hesaplamaların kim veya kimler tarafından yapılması gerektiği hususunda 

kanunda belirsizlik bulunmaktadır. Bu hesaplamaların nasıl ve kim tarafından 

yapılacağına dair bir düzenlemenin bulunmaması ve sistemin uygulamasının 

sadece mükellefe bırakılması bazı sorunların ortaya çımasına ortam 

hazırlayacak niteliktedir. Konuyla ilgili olarak Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler 

Odası tarafından AB’nin tüm ülkeleri baĢta olmak üzere Amerika ve diğer 

geliĢmiĢ ülkelerde, transfer fiyatlandırması raporları hazırlamaya yetkili kiĢi 

ve/veya kurum Ģeklinde bağımsız denetçiler bulunmasından dolayı, bu tarz 

bir yetkinin özel yetkilendirilmiĢ ve transfer fiyatlandırması raporu yazabilecek 

ihtisas sahibi kiĢi veya Ģirketlere bırakılmanın uygun olacağı önerilmiĢtir306. 

Benzer Ģekilde peĢin fiyatlandırma anlaĢmalarının kamuoyuna 

açıklanıp açıklanmayacağı konusu baĢka bir tartıĢma konusudur. 

Muktezalarda olduğu gibi paylaĢılması durumunda diğer mükellefler 

tarafından da anlaĢmada yer alan iĢlemlere uygun düzenlemeler kendi 

yöntemleri açısından da esas alınabilecektir. PaylaĢılmaması durumunda ise 

mükellefler arasında ne kadar adil uygulamalara yer verildiği hususunda 

Ģüpheler ortaya çıkabilecektir. Bu nedenle muktezalar gibi peĢin fiyatlandırma 

anlaĢmalarının da kamuoyu ile paylaĢılması mükelleflere yönelik adil 

uygulamaların temin edilmesi ve vergide açıklığın sağlanması açısından 

yerinde olacaktır307. 

Bununla birlikte bir Ģirkete ortak olan bir gerçek veya tüzel kiĢinin ortak 

olduğu (iki Ģirket arasında ortaklık iliĢkisinin bulunmadığı) bir baĢka Ģirketle 

yapılan iĢlemlerde iliĢkili kiĢi kavramı içerisinde yer alabilmektedir. Örneğin; 

(A) Holding A.ġ., (B) A.ġ’nin %60 hissesine sahip ortağı olsa ve (A) Holding 

A.ġ. 200.000 TL+KDV bedeli olan bir malı, (B) A.ġ’den 500.000 TL+KDV 

                                                            
305

 Ufuk, a.g.m., s.9. 
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 Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası, a.g.e., s. 6-8. 
307

 Biyan, a.g.m., s:155. 
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bedelle satın alarak malı yıl içerisinde satmıĢ ve maliyetini kurum kazancının 

tespitinde gider olarak indirmiĢ olsa KVK açısından örtülü kazanç dağıtımı 

sayılacak ve emsale uygun olan mal bedelinin düzeltilerek geri kalan tutarın 

gider olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. Bunun yanında örnekteki 

emsale uygun bedel olan 200.000 TL+KDV, KVK’nın 5. Maddesinde sayılan 

istisnalar kapsamında kabul edilemeyeceği için düzeltim konusu 

yapılamayacaktır. Çünkü istisna bir baĢka kurumun sermayesine katılma 

nedeniyle elde edilen kazançlar için geçerli olup, örnekte kar payını almıĢ 

sayılan kurum dağıtmıĢ sayılan kurumun sermayesine iĢtirak etmektedir. 

Yine ikinci istisna düzenlemesi bir kurum karına katılma imkanı veren kurucu 

senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kar payından ibaret olup, 

örnekte dağıtılmıĢ sayılan kar payı istisna kapsamına girmeyecektir. Böyle 

olunca çifte vergilemeyi önleme amacıyla transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımında uygulanan düzeltim mekanizmasının iĢlevi ortadan 

kalmıĢ olacaktır. Bunu gidermek için kanunilik ilkesinin bir gereği olarak 

istisnaların bulunduğu maddeye “transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılmıĢ sayılan kar payları kurumlar vergisinden istisnadır.” Ģeklinde bir 

düzenleme eklenmesi gerekmektedir308. 

Diğer taraftan emsal bedelin tespitinde kanunda sayılan üç yöntem de 

iĢletmelere maliyetine ya da zararına satıĢ imkanı vermemektedir. ĠĢletmeler 

kapanma tehlikesi ile karĢılaĢtıklarında ya da yurt dıĢında bir piyasaya yeni 

dahil olduklarında o pazarda tutunabilmek amacıyla maliyetine hatta zararına 

satıĢ yapabilmektedirler. Bu nedenle, emsal bedelin tespitinde iĢletmelerin 

maliyetine ve zararına yaptıkları satıĢların örtülü kazanç olarak 

değerlendirilmemesi yerinde bir uygulama olarak kabul edilebilir309. 
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 Ersoy, Güzeldal, a.g.m., s:95-96. 
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4.2.2.2.3 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerden Vergi Kesintisiyle 

Ġlgili Sorunlar 

 

Transfer fiyatlandırması esaslarına göre emsaline uygun fiyatlarla 

satın alınan mallar için yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi 

yapılmayacağı diğer bir deyiĢle bu ülkelerden yapılacak her türlü ithalatta, 

öncelikle emsaline uygunluk karĢılaĢtırması yapılmasını gerekli 

kılmaktadır310. Taraflar arasında hiçbir iliĢki bulunmasa dahi, bu satın 

almanın salt vergi cenneti olarak ilan edilecek ülkelerden emsal bedelin 

altında bir bedelle gerçekleĢtirilmesi, mükelleflerin ilave vergi tarhiyatına 

muhatap olmalarına yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkarabileceği gibi her 

mal alıĢta emsaline uygun fiyat sorgulaması yapılması bürokratik iĢlemlerin 

ve idari maliyetlerin artması, her mal için emsal fiyatın oluĢmayabilme 

ihtimalinden dolayı emsal fiyat belirlemede zorluklar oluĢmasına neden 

olabilecek niteliktedir. Böylece bu ödemelerde uygulama zorlukları ortaya 

çıkabilme ihtimali söz konusudur. 

Diğer taraftan vergi cennetleriyle mücadele etme amacını taĢıyan vergi 

kesintisi düzenlemesi, kontrol edilen yabancı kurum kazançlarının 

vergilendirilmesine iliĢkin düzenleme ile bir yerde çakıĢabilmektedir311. 

Örneğin, vergi cennetleriyle mücadele kapsamında vergi kesintisine tabi 

tutulan ödeme, 7’nci madde kapsamına giren kontrol edilen yabancı kuruma 

yapılmıĢ olabilir. Böyle bir durumda, kontrol edilen yabancı kurum kazancının 

Türkiye’de vergilendirilmesinde mükerrer vergilendirmeye yol açılabilir. 

Mükerrer vergilendirmenin önlenmesi amacıyla, kanunun yurt içinde kesilen 

vergilerin mahsubuyla ilgili 34’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası düzenlenmiĢtir. 

Bu hüküm uyarınca, “Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler 

üzerinden, Kanunun 30’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen 

vergiler, bu Ģirketin Türkiye’deki beyannameye dahil edilen kurum kazancı 

üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Ancak 
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 GĠB, (a) a.g.t., Madde:34. 



240 

 

mahsup edilecek vergi, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden 

kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar vergisini aĢamaz.” 

Ģeklindedir312. Ancak her ne kadar, yurt dıĢında Ģube veya iĢyeri vasıtasıyla 

elde edilen kazançlar üzerinden ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsubuna yönelik Kanun’un 33 üncü maddesinin 1 

inci fıkrasında hüküm olmasına rağmen, bu hüküm yurt dıĢındaki Ģubenin 

veya iĢyerinin bulunduğu ülkede ödenen vergilerin mahsubuna yöneliktir. Söz 

konusu hüküm Türkiye’de ödeme esnasında yapılan tevkifatın mahsubunu 

kapsamamaktadır. Bu durumda çifte vergileme söz konusu olmakla birlikte 

bu sefer kontrol edilen yabancı kurum kazancındaki gibi kanunda bunun 

önlenmesine yönelik bir uygulama da söz konusu değildir313. 

Ayrıca vergi cennetleriyle mücadele kapsamına alınacak ülkeler, 

OECD tarafından vergi cennetleri olarak kara listeye (black list) aldığı ülkeler 

olması kuvvetle muhtemel olmakla birlikte, bugün itibariyle iĢbirliğinde 

bulunmayan vergi cennetleri listesinde hiçbir ülkenin kalmamıĢ olması 

Bakanlar Kurulunun vergi cennetlerine yönelik bir liste hazırlamasını 

güçleĢtirmektedir. Kaldı ki bu konuda düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2006 

yılından bu yana Bakanlar Kurulu tarafından vergi cennetlerine yönelik ülke 

listesinin yayımlanmaması bu düzenlemenin halen uygulanması önünde bir 

engel olarak durmaktadır. 

 

 

4.2.2.3 Gelir Vergisi Yapılan Düzenlemelerdeki Sorunlar 

 

Zararlı olduğu iddia edilen vergi rekabetiyle ilgili olarak Kurumlar 

vergisindeki düzenlemelere paralel olarak Gelir Vergisi Kanununda da benzer 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu düzenlemelerde karĢılaĢılan sorunlar Ģöyledir. 

 

                                                            
312

 Elele, a.g.m., s.122. 
313

 Altay, a.g.m., s.9-10. 



241 

 

4.2.2.3.1 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında 

ĠliĢkili KiĢiyle Ġlgili Sorunlar 

 

Gelir Vergisi mükelleflerinden sadece gerçek usulde ticari kazanç elde 

edenler (bu tanımla birinci ve ikinci sınıf tacirler bu kapsama girmekte, basit 

usule tabi olan ticari kazanç erbabı ile vergiden muaf olan küçük esnaf 

kapsam dıĢında kalmaktadır.) bu kazançları ile ilgili olarak transfer 

fiyatlaması hükümlerine tabi olacaklardır. Diğer taraftan ticari kazanç erbabı 

gelir vergisi mükellefleri geçici vergi mükellefi de olduklarından, bu vergi 

açısından iĢletmeden değer çekilmesi, geçici vergi dönemleri itibari ile de 

hesaba katılacaktır. ĠĢletme sahibinin iĢletmeden çekiĢleri GVK’nın 41. 

maddesinin 1. bendi hükmünde düzenlendiği için, bu kiĢinin kendi iĢletmesi 

ile olan kira, mal ya da hizmet alım/satımı, inĢaat hizmeti gibi iĢlemleri 5. bent 

hükmü transfer fiyatlaması kapsamı dıĢındadır. EĢ ve çocukların, inceleme 

konusu iĢletme ile olan iliĢkileri için ise adı geçenler hem 41/1. ve hem de 

41/5. bent hükmünde yer aldıklarından, hangi madde hükmünün 

uygulanacağı konusunda duraksama yaratmaktadır. Ancak, 41/5. bent 

hükmünün daha yeni ve daha özel düzenlemeler içerdiği için, bu bent 

hükmünün uygulanabileceği düĢünülebilir. Nitekim 41/1. bent hükmünde 

bunu önleyen bir hüküm de yer almamaktadır. ĠĢletme sahibi, eĢ ve küçük 

çocuklarının iĢletmeden aldıkları ücret benzeri ödemeler, faiz ve tazminatlar 

hiçbir Ģekilde gider yazılamadığı için, transfer fiyatlaması uygulaması dıĢında 

kalacaktır. Ancak, iĢletme sahibine, eĢi ve çocuklarına yapılan ve emsale 

uygunluk ilkesine aykırı olmama koĢuluyla ücret, ikramiye, komisyon ve 

tazminat ödemelerinin gider olarak indirilmesine izin verilmesi yerinde bir 

uygulama olacaktır. Ayrıca, 41. maddenin 1. bendinde yer alan ve iĢletmeden 

yapılan çekiĢleri düzenleyen hükmün de transfer fiyatlaması düzenlemesi ile 

bir ikilem yarattığı, bu nedenle kaldırılması gerektiği ve bu çekiĢlerin, transfer 

fiyatlaması düzenlemesi kapsamına alınmasıyla hiçbir boĢluk ortaya 

çıkmadan ikilemin ortadan kaldırılabilmesi muhtemeldir. Ekonomik kararlarda 

tarafsız olması beklenen vergi kanunlarının kiĢisel olarak iĢletilen iĢletmeler 
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aleyhine olan ve transfer fiyatlaması ilkelerinin uygulanmadığı dönemlerde 

haklı görülebilen bu düzenlemelerin kanunda yapılacak bir değiĢiklikle 

kaldırılması güncel bir gereklilik haline gelmiĢtir. 

Diğer taraftan Gelir Vergisi mükellefleri aleyhindeki, Kurumlar Vergisi 

mükellefleri için aranan “hazine zararı” Ģartının Gelir Vergisi transfer 

fiyatlaması için aranmaması ve peĢin vergilendirme anlaĢması yapma 

hakkının henüz gelir vergisi mükellefleri için yararlanılabilir olmaması gibi 

farklı uygulamaların da bir an önce düzeltilerek Kurumlar Vergisindeki 

düzenlemelerin Gelir Vergisi mükellefleri açısından da uygulamaya 

konulması uygulamada bütünlüğün ve mükellefler arası adalet ve eĢitliğin 

sağlanması açısından gerekli düzenlemelerdir314. 

 

 

4.2.2.3.2 Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Ödemelerden Vergi Kesintisiyle 

Ġlgili Sorunlar 

 

Vergileme mükerrerliğinin önlenmesi amacıyla mahsuplara iliĢkin 

bölümde bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuĢtur. Bu çerçevede GVK’nın 

vergi tevkifatının mahsubuna iliĢkin düzenlemelerin yer aldığı 121. 

maddesine “Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden 94 

üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, Türkiye’de yıllık 

beyannameyle bildirilen kontrol edilen yabancı kurum karı üzerinden 

hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilebilir. Mahsup edilecek vergi, 

kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına 

isabet eden gelir vergisinden fazla olamaz.” Ģeklinde düzenleme dahil 

edilmiĢtir. Düzenleme ile mahsup edilecek vergi tutarının tespitinde bir üst 

sınır öngörülmüĢtür. Bununla birlikte bu üst sınır uygulamasına iliĢkin Gelir 

idaresi açıklamasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü Kanun lafzında geçen 
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“tevkifata konu ödemelerden kaynaklanan kazanç” ibaresi yeterince açık ve 

anlaĢılır değildir315. 

 

 

4.2.2.4 Bilgi DeğiĢimi Ve ġeffaflıkla Ġlgili Sorunlar 

 

Türkiye ile Ġsviçre Maliye Bakanları’nca 18 Haziran 2010 tarihinde 

imzalanan anlaĢmayla bilgi değiĢiminin bankacılık sırlarını da içerecek 

Ģekilde gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Ayrıca Türkiye vergisel konularda 

bilgi değiĢimine iliĢkin olarak ilk anlaĢmasını 24 Kasım 2010 tarihinde Jersey 

ile imzalamıĢtır. Ancak vergisel konulara iliĢkin ilk anlaĢmanın 2010 yılının 

sonunda yapılması OECD’nin zararlı vergi rekabeti uygulamalarına yönelik 

olarak benimsediği mücadele çalıĢmalarına Türkiye’nin ne kadar geç intibak 

ettiğinin göstergesidir. Bununla birlikte her ülkeyle anlaĢma imzalamak 

Ģeklinde yürütülecek mücadele çalıĢmalarının uzun zaman alabilmesi ihtimali 

karĢısında mücadele çalıĢmalarının beklenen etkiyi yapmaması ihtimali de 

söz konusu olabilmektedir. 

ÇalıĢmamızın bundan önceki bölümlerinde görüleceği üzere vergi 

rekabetinin araçları arasında yer alan vergi oranları ve diğer vergisel teĢvikler 

ve düzenlemeler çerçevesinde yapılan değerlendirmede; Türkiye OECD’nin 

bir üyesi olmasına rağmen, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi gibi mobil 

üretim faktörleri üzerinden alınan vergi oranlarında yıllar itibariyle ortaya 

çıkan genel azalıĢlar, DYY’leri çekmeye yönelik uygulanan teĢvikler ve 

tercihli vergi rejimi niteliğindeki serbest bölge uygulamaları ile OECD 

tarafından zararlı addedilen vergi rekabeti uygulamalarına kısmen de olsa yer 

vermektedir. Bu durumdaki bir ülkenin ise üye olduğu kuruluĢtan dolayı 

zararlı vergi rekabetiyle mücadele etmesi garip karĢılanacak bir olaydır. Yine 

de zararlı kabul edilen vergi rekabeti uygulamalarıyla mücadele çerçevesinde 

bir takım düzenlemeler ve Ģeffaflık ve bilgi değiĢiminin sağlanmasına yönelik 

giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Ancak zararlı vergi rekabetiyle ilgili uygulamalara 
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son verilme çalıĢmalarına rağmen, serbest bölgelerdeki istisna 

uygulamalarının devamı kısmen de olsa Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleĢtiği 

yıla kadar devam edecek olması, zararlı kabul edilen vergi rekabeti 

uygulamalarına halen yer verildiğini göstermektedir. Bu uygulama aslında 

Türkiye’nin zararlı olduğu iddia edilen vergi rekabetiyle mücadelesindeki 

ciddiyetini ve isteğini ortaya koyan bir durumdur. Bununla birlikte OECD 

tarafından zararlı kabul edilen vergi rekabetiyle mücadele için Kurumlar 

Vergisi ve Gelir Vergisine bazı maddeler eklenerek vergi rekabetinden dolayı 

ortaya çıkması muhtemel vergi matrahı azalıĢlarının önüne geçilebilmesi 

planlanmıĢtır. Buna rağmen bu düzenlemelerden vergi cenneti ülkelere 

yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmasının, Bakanlar Kurulunun vergi 

cenneti olan ülkeleri yayınlamasına ihtiyaç duymasına karĢılık herhangi bir 

listenin yayınlanmaması, transfer fiyatlamasında emsal bedele ulaĢmadaki 

güçlükler ve mükelleflerin kendi kaderine terk edilmiĢliği, transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında iliĢkili kiĢinin tespitinde 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 edilmesi gereken 

ülkeler veya bölgelerin belirlenmemesi, kontrol edilen yabancı kurum kazancı 

uygulaması için vergi cenneti olarak tabir edilen ancak Ģuan itibariyle 

OECD’nin vergi cennetleri sınıflandırılmasında yer almayan ülkelerle bilgi 

değiĢimi anlaĢmasının bulunmaması, düzenli, güvenilir bir belge akıĢının 

olmaması söz konusu düzenlemeler açısından üzerinde durulması gereken 

problemler olarak göze çarpmaktadır. Bu kapsamda vergi cenneti ülkelere 

yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmasının ve transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımında iliĢkili kiĢinin tespitinin iĢlevsel ve etkin 

düzenlemeler olmadığı, kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulamasının 

ise kısmen etkili olduğunu söylemek mümkündür. Tabi kontrol edilen yabancı 

kurum kazancındaki gerçekleĢme ihtimali güç Ģartların bir araya geldiğini 

varsaymamız durumunda bu söz konusu olabilecektir. Diğer taraftan bilgi 

değiĢimi ve Ģeffaflık konusundaki ilk anlaĢmanın 2010 yılı sonunda yapılması 
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ve her ülkenin bireysel olarak anlaĢma yapmak suretiyle zararlı vergi 

rekabetiyle mücadele giriĢimlerinde bulunması mücadele çalıĢmalarının uzun 

zaman alması ve beklenen etkilerden uzaklaĢmasına neden olabilecek 

niteliktedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONUÇ 

 

OECD tarafından zararlı kabul edilen vergi rekabetinin gerçekten 

zararlı olup olmadığı, OECD ve Türkiye’deki vergi rekabeti uygulamalarının 

ve vergi rekabetiyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin neler olduğu ile 

bu tedbirlerin etkinliği çalıĢmamızın konusunu oluĢturmaktadır. 

Vergi rekabeti olgusu küreselleĢme süreciyle önem kazanan bir olgu 

olmakla birlikte, bu süreçten önce de özellikle federal yapılı ülkelerde ve 

iktisadi iĢbirliği giriĢimlerinin en yoğun türü olan iktisadi entegrasyonlarda 

görülmüĢtür. Ancak vergi rekabetinin küreselleĢme ile birlikte hacim olarak 

geliĢen ve meydana getirdiği etkiler itibariyle geniĢleyen bir özellik kazandığı 

görülmektedir. KüreselleĢmenin vergi rekabeti üzerindeki etkisinden dolayı, 

küresel vergi rekabeti olarak da  anılmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle 

küreselleĢmenin hızlanmasında etken faktörler olan Bretton Woods 

sisteminin ortadan kalkmasıyla sabit kur rejiminden esnek kur rejimine 

geçilmesi ve kambiyo kısıtlarını hafifletmeyi hedef alan liberalizasyon 

hareketleri, petrol krizlerinin etkisiyle petrol fiyatlarının artması sonucu biriken 

fonların uluslararası piyasaların geliĢmesindeki katkısı, menkul 

kıymetleĢtirme uygulamaları kapsamında birçok yeni finansal aracın dizayn 

edilmesi, II. Dünya SavaĢı sonrası dönemde meydana gelen uluslararası 

ticaret ve üretim artıĢları, biliĢim teknolojilerinin geliĢimiyle iĢlem 

maliyetlerinin düĢmesi ve asimetrik bilgi olgusundan kaynaklanan sorunların 

azalmasıyla aynı zamanda vergi rekabetinin hacminin artması da sağlanmıĢ 

olup,  günümüzdeki konumuna gelmesine neden olmuĢtur. Vergi rekabeti 

kavramı küreselleĢmenin ortaya çıkardığı bir sorun olarak  algılanmıĢ olup, 

uzun zamandır ülkeleri meĢgul etmiĢ ve etkileri itibariyle de ülkelerin 

gündeminden düĢmemiĢtir. Bu durum çalıĢmamız açısından da bir çıkıĢ 

noktası oluĢturmuĢtur. 

Bununla birlikte OECD tarafından zararlı kabul edilen vergi rekabetinin 

subjektif bakıĢ açısından uzak bir değerlendirmesini yapabilmek için öncelikle 

vergi rekabeti kavramı olarak ele alınmıĢtır. Bu kapsamda çalıĢmanın birinci 

bölümünde vergi rekabeti kavramının teorik çerçevesi çizilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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Vergi rekabeti kavramını incelemeye baĢlarken kavramın 

tanımlanması konusu üzerinde çok fazla durulmadığı ve oldukça kapsamlı 

çalıĢmalar bulunmasına rağmen, bu ihtiyacın tam olarak giderilemediği göze 

çarpmaktadır. Vergi rekabeti kavramının üzerinde çok fazla duran OECD 

dahi kavramın tanımlamasını yapmamıĢtır. Yapılan çalıĢmaların bazılarında 

yüzeysel, bazılarında ise indirgemeci bir yaklaĢım çerçevesinde dar kapsamlı 

tanımlamalara gidildiği görülmektedir. Diğer bazı çalıĢmalarda ise konu vergi 

rekabetinin sınırlarını aĢarak mali rekabet, regülasyon rekabeti, politika 

rekabeti,  teĢvik rekabeti gibi kavramlar çerçevesinde geniĢletilerek vergisel 

boyuttun dıĢına çıkılmıĢtır. Kavramın tanımlanması çerçevesinde kullanılan 

ortak özellikler göz önünde bulundurulduğunda; vergilendirme otoritelerinin 

vergi oranlarını ve vergi avantajlarını kullanarak, doğrudan veya portföy 

yatırımları ile emek gibi mobil üretim faktörlerinin yön değiĢtirmesini 

sağlamak suretiyle vergi matrahının artırılması ve iktisadi kalkınma gibi çeĢitli 

iktisadi amaçları gerçekleĢtirmek için benimsenen politikalar ve uygulamalar 

bütünü olarak tanımlanabilmektedir. 

Kavramla ilgili olarak yapılan çalıĢmalarda tanımlamanın yapılmayarak 

ortak özelliklerinin ortaya konulması da kavramın anlaĢılması ve sınırlarının 

çizilmesi açısından anlam taĢımaktadır. Vergi rekabetinin kullanılan 

değiĢkenler ve anlamsal izahı çerçevesinde özellikleri Ģöyle sıralanabilir; 

Vergi rekabetinin vergilendirme yetkisine sahip otoriteler arasında ortaya 

çıktığı, mobil üretim faktörlerini hedef aldığı, mobil üretim faktörlerinin yer 

değiĢtirmesi bağlamında vergi oranları ve vergi avantajlarının kullanılmasını 

esas aldığı, iktisadi kalkınma, vergi matrahlarının artırılması, yerli iĢletmelerin 

rekabet gücünün yükseltilmesi gibi çeĢitli amaçların gerçekleĢtirilmesini 

hedeflediği, uluslararası rekabeti esas aldığı, vergi rekabetinde bir ülke 

kazançlı çıkabilirken, diğer ülkelerin zarar görebildiği, az geliĢmiĢ ülkeler 

kazançlı durumda iken, geliĢmekte olan ülkelerin zararlı durumda olabileceği 

söylenebilir. 

Öte yandan vergi rekabetine baĢvurulmasında geliĢmiĢ ve geliĢmekte 

olan ülkeler açısından farklı amaçlar olabilir. GeliĢmekte olan ülkeler 
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genellikle mobil üretim faktörlerini ihraç eden konumunda bulunmalarından 

dolayı bu ülkelerin vergi rekabetine baĢvurmasındaki temel amaç mobil 

üretim faktörlerinin ihracının önüne geçilmesine yönelik iken, geliĢmekte olan 

ve az geliĢmiĢ ülkeler açısından vergi rekabetine baĢvurulma amaçları maliye 

ve iktisat politikası amaçlarını gerçekleĢtirmeye yönelik olabilmektedir. 

Vergi rekabetiyle amaçlanan iĢlevlerin gerçekleĢtirilmesi aynı zamanda 

belirli hedeflerin benimsenmesiyle koordineli olmasını gerektirmektedir. 

Üretim faktörlerinden sermaye, giriĢimci ve iĢgücü mobil üretim faktörleri 

sınıflandırılmasında yer aldığından vergi rekabetinin hedefi konumundadırlar. 

Sermaye bağlamında hedef değiĢkenler doğrudan yabancı yatırımları (DYY) 

ve portföy yatırımlarından oluĢurken, iĢgücü olarak hedef değiĢken nitelikli 

iĢgücünden oluĢmaktadır. DYY’ler bir ülkede mukim bir yatırımcının kendi 

ülkesi dıĢında bir baĢka ülkede üretim yoluyla getiri elde etmek amacıyla 

Ģirketin ana merkezinin dıĢındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut 

üretim tesislerini satın almasından oluĢurken, portföy yatırımları; yabancı 

ülkede yerleĢik bir firmanın yüzde 10’unu aĢmayan hisse senedinin veya borç 

senedinin satın alınmasına yönelik finansal yatırımları içermektedir. Nitelikli 

iĢgücü akımları ise, genellikle teknik iĢgücünün yer değiĢtirmesine yöneliktir. 

DYY’ler vergi rekabetinin hedef değiĢkenlerinden en önemlisi olmasına 

rağmen, sadece vergi rekabetine yönelik kullanılan araçlardan 

etkilenmemektedir. Bunun yanında birçok faktör DYY’leri etkileyebildiği gibi 

bu faktörlerden bazıları vergisel etkenlerden daha fazla hedef değiĢkeni 

etkileyebilmektedir. Portföy yatırımları ise yüksek borç stoku, düĢük büyüme 

hızı, düĢük kalkınma seviyesi gibi sorunlarla boğuĢan ülkeler için hedef 

olarak göz önünde bulundurulabilmektedir. Ayrıca tasarruf sahiplerinin 

uluslararası sermaye piyasasında politik risk, faiz riski, döviz kuru riski, 

yetersiz enformasyon riski gibi çeĢitli riskler üstlenmek üzere sermaye 

kazancı ile faiz geliri gibi kazançlar elde etme amacı portföy yatımlarının 

temel hareket noktasını oluĢturur. Diğer bir hedef değiĢken olan nitelikli 

iĢgücü ise daha yüksek gelir düzeyini elde etme amacını gütmekte ve 

bulunduğu ülkede sermayenin tam kapasite ile çalıĢmasını, yatırım hızının 
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artmasını ve dolayısıyla ekonomik refahın yükselmesini, reel milli gelirin 

artmasını, ekonomik kalkınmanın sağlanmasını destekleyerek cazibe 

merkezi haline getirmektedir. 

Vergi rekabetiyle hedeflenen amaçlara ulaĢılması için vergisel bir 

takım araçlara baĢvurulmaktadır. Bu araçlardan bir kısmı vergi oranlarıyla 

ilgili olmakla birlikte, bazıları vergi matrahına, diğerleri ise vergi mükelleflerine 

yönelik araçlardan oluĢmaktadır. Vergi oranlarıyla ilgili araçlarda genellikle 

kurumlar vergisi ve gelir vergisine yönelik olarak vergi oranlarının 

düĢürülmesi, hiç vergi alınmaması veya vergi oranlarının sıfıra indirilmesi 

Ģeklinde göze çarpmaktadır. Bu araçlar, uygulamalarının daha basit, 

anlaĢılabilir, açık ve esnek olmalarının yanında kolaylıkla düzenleme 

yapmaya müsait olmalarından dolayı daha çok tercih edilen ve baĢvurulan 

araçlardır. Vergi matrahına yönelik araçlar kolaylıkla anlaĢılabilen 

uygulamalar değildirler. Matraha iliĢkin araçlar vergi kanunlarına göre 

vergilendirilmesi gereken konuların yine vergi kanunlarıyla vergi dıĢında 

bırakılması diğer bir deyiĢle istisna uygulamalarıdır. Bu araçlar vergi oranları 

araçlarına göre daha karmaĢık, uzman yardımı olmadan kullanılması güç 

araçlardır. Vergi mükelleflerine yönelik araçlar vergi kanunlarına göre 

vergilendirilmesi gereken mükelleflerin yine vergi kanunlarıyla vergi dıĢında 

bırakılması diğer bir deyiĢle muafiyet uygularından ibarettir. Vergi rekabetine 

yönelik kullanılan araçlarda vergi oranlarına yönelik olanlar yanında matraha 

ve mükellefe yönelik olanların da mevcut olması vergi rekabetinin var olup 

olmadığını tespit etmeyi zorlaĢtırdığı gibi mücadele için karmaĢık bir yapıda 

oluĢturmaktadır.  

Bununla birlikte vergi rekabetini, rekabetin etkileri, düzeyi, yapıldığı 

ölçek, vergilerin yapısı ve görünüĢü bakımından beĢ farklı sınıflandırmaya 

ayırmak mümkündür. Rekabetin etkileri bakımından; vergi rekabeti sonucu 

fayda gören ülke açısından yararlı vergi rekabeti, kayba uğrayan ülke 

açısından zararlı vergi rekabeti olarak, düzeyi bakımından; aynı düzeydeki 

birimler arasında söz konusu ise yatay, farklı düzeydeki birimler arasında ise 

dikey, yatay vergi rekabetinin çok az vergilemeye neden olması durumunda 
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aĢağı doğru yıkıcı, vergi rekabetinin çok fazla vergilemeye neden olması 

durumunda yukarı doğru yıkıcı vergi rekabeti, yapıldığı ölçek itibariyle; ülke 

içerisindeki eyaletler arasında gerçekleĢiyorsa ulusal vergi rekabeti, belirli bir 

ekonomik entegrasyona üye ülkeler veya birkaç entegrasyon arasında ise 

ekonomik entegrasyona üye ülkeler veya entegrasyonlar arası vergi rekabeti, 

ülkeler arasında gerçekleĢiyorsa uluslararası vergi rekabeti olarak, vergilerin 

yapısı itibariyle; genel vergilerin azaltılması, az veya hiç alınmaması 

durumunda genel vergiler rekabeti, özel vergilerin azaltılması, az veya hiç 

alınmaması halinde özel vergiler rekabeti, vergi harcamaları olan muafiyet, 

istisna ve indirimler Ģeklinde ise  vergi harcamaları rekabeti olarak, görünüĢü 

bakımından; anlaĢılabilir vergi rekabeti araçlarının kullanılması durumunda 

açık vergi rekabeti, anlaĢılması ve belirlenmesi güç ve karmaĢık vergi 

rekabeti araçlarının kullanılması halinde gizli vergi rekabeti sınıflandırmaları 

yapılabilmektedir. 

Diğer taraftan vergi rekabetinin çeĢitli yarar ve zararları bulunmaktadır. 

Yararları; vergi oranlarında düĢme, vergi tabanı geniĢletilerek daha fazla gelir 

sağlama, mali disiplini sağlama, fiyatlar genel düzeyini düĢürme, kaynak 

kullanımında etkinliği sağlama ve refahı artırma, yatırımların artmasına ve 

iĢsizlik düzeyinin azalmasına ortam hazırlama, ekonomik büyüme ve 

kalkınma üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarma, tüketici talepleri için daha 

fazla etkinlik ve daha büyük tatmin sağlama, kamu harcamalarını düĢük 

seviyelerde tutma, vatandaĢların ve giriĢimcilerin kararlarını saptırmama, 

vergi gelirlerini daha etkin kullanılmasını özendirme Ģeklinde sıralanabilir. 

Zararları; mali bozulmaya neden olma, bireysel eĢitliği bozma, tehlikeli 

komĢuluk politikasına neden olma, bedavacılık sorununa ve mahkum 

ikilemine neden olma, dibe doğru bir yarıĢa (race to bottom) neden olma, 

vergi yükünün görece hareketsiz üretim faktörleri üzerine kayması ve bireysel 

eĢitlik ile adaleti bozma, ekonomik etkinsizliğe neden olma, mükelleflerin 

vergi idaresine karĢı saygılarının azalmasına yol açma, ekonomik büyüme ve 

kalkınmayı yavaĢlatma olarak sıralanabilir. 
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ÇalıĢmamızın buraya kadar ki bölümünde vergi rekabetinin teorik 

çerçevesi kapsamında, vergi rekabetinin kavramı, özellikleri, unsurları, 

amacı, hedef değiĢkenleri, araçları ve türleri ortaya konulmak suretiyle, 

kavramın uygulamadaki yansımalarının belirlenebilmesi için temel 

oluĢturulmuĢtur. Bu temel esas alınarak ikinci bölümde OECD ve Türkiye’de 

vergi rekabeti uygulamalarının olup olmadığının ortaya konulması 

amaçlanmıĢtır. Böylelikle vergi rekabetinin hedefleri ve araçlarına iliĢkin 

değiĢkenler vergi rekabetinin varlığını izlemek açısından önemli unsurlar 

haline gelmiĢtir. 

OECD üyesi ülkelerin DDY’leri ülkelerine çekme ve bu ülkelerden DYY 

çıkıĢları, portföy yatırımları ve nitelikli iĢgücü akımlarındaki değiĢikler 

açısından bakıldığında bu ülkelerin ilk sıralarda yer aldıkları göze çarpmakta 

olup, ülkelerin sahip oldukları mobil üretim faktörlerini kaybetmemeleri için 

OECD’nin vergi rekabetini zararlı addetmesi geçerli mazeret olarak 

görülebilir. Ancak vergi rekabetiyle mücadele edilmesine rağmen, OECD’ye 

üye ülkelerinde vergi rekabetinin araçları olan vergi oranları (kurumlar vergisi 

oranları, gelir vergisi oranları, tüketim vergisi oranları), vergi avantajları 

(kamu arazilerinin tahsisi, vergi ertelemesi, düĢük faizli kredi kullanımı, 

hızlandırılmıĢ amortisman, sosyal güvenlik payı indirimi, gümrük vergisi 

iadesi) ve diğer değiĢkenlerde (vergi gelirlerinde azalıĢların olabilmesi, sosyal 

güvenlik katkı paylarının artması, iĢsizliğin artması, kamu harcamalarının 

seviyesi ile bileĢimindeki değiĢim) üye ülkeler tarafından da vergi rekabeti 

uygulandığına dair belirtilerin mevcut olması OECD açısından yaman bir 

çeliĢki niteliği taĢımaktadır. Diğer taraftan vergi rekabetinin OECD üyesi 

ülkeler tarafından da uygulandığına iliĢkin veriler yanında fiili bazı 

uygulamalarda vergi rekabeti uygulandığına iĢaret etmektedir. Bu 

uygulamalar OECD’nin de kabul ettiği tercihli vergi rejimleri ve vergi 

cennetleridir. OECD ülkelerinin de bu uygulamalara yer vermiĢ olması vergi 

rekabetine baĢvurduğunu göstermektedir.  

OEDC de vergi rekabeti uygulamasına yer vermiĢ olmasına rağmen, 

vergi rekabetini zararlı kabul ederek mücadele etmeye baĢlamıĢtır. OECD 
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zararlı kabul ettiği vergi rekabetiyle mücadele kapsamında, hukuki açıdan 

sadece kendi üyelerini bağlayıcı kararlar alabilmesinden dolayı, konuyla ilgili 

olarak raporlar hazırlamak suretiyle bilgilendirme ve kamuoyu oluĢturma 

fonksiyonu üstlendiğini söylemek doğru olacaktır. Hazırlanan raporlarla 

öncelikle vergi rekabetinin zararlı etkileri ortaya konulmak suretiyle bu olguyla 

neden mücadele edilmesi gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Zararlı vergi 

rekabeti uygulamaları olarak da vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimleri 

benimsenerek, vergi cenneti olan ve bünyesinde tercihli vergi rejimine yer 

veren ülkeler belirlenerek bu uygulamalara karĢı alınabilecek yurtiçindeki 

mevzuat, vergi anlaĢmaları ve uluslararası koordinasyonla ilgili önerilere 

raporlarda yer verilmiĢtir. Akabinde ortaya çıkan geliĢmelere göre raporlar 

güncellenerek üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen forumlara üye olmayan 

ülkelerin katılımı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak raporlarla vergi cenneti 

olarak ilan edilen ülkeler ile bünyesinde tercihli vergi rejimlerine yer veren üye 

ülkelerin belirtilen önerilere uymamaları halinde OECD tarafından çeĢitli 

yaptırımlar uygulanacağına yönelik imalarla sindirme politikası izlenmiĢtir. Bu 

tutum OECD’nin hukuki pozisyonunun sonucu olabileceği gibi, kendi üyelerini 

kayırmaya ve bu yolla sermaye tekeli oluĢturma amacına hizmet etme 

yönünde eleĢtirilerin gün yüzüne çıkmasına sebep olmuĢtur.  

Diğer taraftan vergi rekabetinin zararlı olduğu iddia edilirken, dayanak 

gösterilen temeller ve hazırlanan raporlardan kaynaklı bir takım sorunların 

mevcut olması OECD’nin ve çalıĢmaların sorgulanmasına neden olmuĢtur. 

Öncelikle OECD tarafından zararlı vergi rekabetiyle mücadele kapsamında 

yayımlanan raporlarda vergi rekabetinin tanımına yer vermek yerine  

kavramın net olmayan etkileri ve sonuçları üzerinde durulması projenin temeli 

konusunda kafa karıĢıklığı olduğu veya çıkıĢ noktası açısından eksikliklerin 

bulunduğuna iĢaret etmektedir. Ayrıca vergi rekabeti kavramının uygulayan 

ve maruz kalan ülkeler açısından farklı etkilerine rağmen, OECD tarafından 

sadece maruz kalan ülkeler açısından subjektif değerlendirme yapılarak 

zararlı addedilmesi de tarafsızlığına gölge düĢürmektedir. Bununla birlikte 

raporlardaki teknik açıklamaların  yoğunluk taĢıması anlaĢılmasını 
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zorlaĢtırması, tercihli vergi rejimlerinin zararlı faktörlerinin belirlenmesinde 

birebir etkili faktörlerin bulunmamasına karĢılık zararlı kabul edilmesi, yine 

OECD tarafından zararlı kabul edilen diğer uluslararası vergi uygulamalarının 

zararlı içeriği üzerine ampirik veri ve araĢtırma bulunmaması ve zararlı kabul 

edilen vergi uygulamalarının zararlı içeriğini belirlemeye yönelik somut 

parametrelerin öne sürülmemesi kavramsal sürecin açıklanmasını 

güçleĢtirmektedir. Kaldı ki vergi rekabetiyle mücadelenin bu olgunun 

sonuçlarına odaklanması da yanıltıcı durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Vergi 

rekabetinin küresel refahı azaltacağı düĢüncesi vergi rekabetinin göreceli bir 

nitelik taĢımasından dolayı, uygulayan ülkelerdeki refah artıĢının marijinal 

verimliliğe bağlı olarak daha fazla olabileceği yönüyle beklenen sonuçların 

gerçekleĢmesini engelleyebilmektedir. Öte yandan vergi rekabetinin zararlı 

olduğuna iliĢkin dayanak noktalarından birisi olan dibe doğru yarıĢ kavramına 

göre vergi oranlarının iddia edildiği gibi sıfıra veya çok düĢük seviyelere 

inmesinin mevcut verilere göre gerçekçi olmadığı, buna engel teĢkil eden 

unsurlardan birisinin kamu harcama seviyeleri olduğu, diğer dayanak noktası 

olan eĢit Ģartlarda yarıĢ ilkesinin iktisadi faaliyetler açısından mantıklı 

olmaması, ülkelerin de eĢit Ģartlarda yarıĢa uygun doğal kaynaklara sahip 

olmaması, uluslararası iktisattaki mukayeseli üstünlükler teorisinin ve 

uluslararası ticaretin de eĢit olmayan Ģartlara bağlanmıĢ olması, vergi 

uyumlaĢtırmasının vergi rekabetinin söz konusu olduğu ortama daha uygun 

olması, iktisat teorilerinden arz yönlü iktisat yaklaĢımının vergi rekabeti 

nedeniyle baĢarı göstermesi ve OECD üyelerinin de bu politikaları önceki 

yıllarda uygulamıĢ olmasından dolayı tüm bu unsurların vergi rekabetinin 

zararlı kabul edilmesinde sağlam gerekçeler olmadığı sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte  OECD üyeleri arasından bazı ülkelerin 

hazırlanan raporlara Ģerh koyması bu çalıĢmaların oybirliğinden yoksun 

olmasına ve üye olmayan ülkeler açısından teĢvik kırıcı bir durum 

oluĢmasına neden olmaktadır.  

Öte yandan OECD’nin vergi rekabetiyle mücadelesi son zamanlarda 

Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi unsurları üzerinde yoğunlaĢmıĢ ve ülkelerin OECD 
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tarafından hazırlanan model anlaĢma çerçevesinde banka sırrı ve ülke 

menfaatlerini ileri sürmeden bu koĢulları yerine getirmesi amaçlanmaktadır. 

Ancak Ģeffaflık ve bilgi değiĢimi konusunda taahhütte bulunan ülkelerin bu 

taahhütlerini yerine getirmemesine rağmen, OECD tarafından neden gerekli 

yaptırımlara maruz bırakılmadığı ve vergi cenneti olarak kabul edilmediği 

Ģüphe uyandırıcıdır. Görüleceği  üzere OECD’nin vergi rekabetini zararlı 

kabul etmesi üyelerinin menfaatine yönelik bir kabul olduğunu bize iĢaret 

etmektedir. Vergi rekabetinin zararlı kabul edilmesinin son derece zayıf 

temellere oturtulmuĢ olması, izlenen mücadelenin hukuki açıdan 

bağlayıcılığa sahip olmaması, OECD’nin tüm ülkeleri temsil kabiliyetinden 

uzak olması, vergi rekabetini açıklayan unsurların değiĢim göstermesinden 

dolayı mücadele yönteminin baĢka yöne kayması OECD’nin vergi rekabetiyle 

mücadelede baĢarısızlığına gerekçe teĢkil etmektedir. Ayrıca OECD’nin diğer 

ülkelerden yeterince destek almaması, yeterince etkin bir mücadele yöntemi 

ve tüm ülkeler tarafından kabul gören bir olguyu savunmadığı anlamına da 

gelmektedir. 

Bununla birlikte Türkiye OECD’nin bir üyesi olmasına rağmen, 

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi gibi mobil üretim faktörleri üzerinden alınan 

vergi oranlarında yıllar itibariyle ortaya çıkan genel azalıĢlar, DYY’leri 

çekmeye yönelik uygulanan teĢvikler ve tercihli vergi rejimi niteliğindeki 

serbest bölge uygulamaları ile OECD tarafından zararlı addedilen vergi 

rekabeti uygulamalarına kısmen de olsa yer vermiĢtir. Bu durumdaki bir 

ülkenin ise üye olduğu kuruluĢtan dolayı zararlı vergi rekabetiyle mücadele 

etmesi garip karĢılanacak bir olaydır. Yine de zararlı kabul edilen vergi 

rekabeti uygulamalarıyla mücadele çerçevesinde bir takım düzenlemeler ve 

Ģeffaflık ve bilgi değiĢiminin sağlanmasına yönelik giriĢimlerde bulunulmuĢtur. 

Ancak zararlı vergi rekabetiyle ilgili uygulamalara son verilme çalıĢmalarına 

rağmen, serbest bölgelerdeki istisna uygulamalarının devamı kısmen de olsa 

Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleĢtiği yıla kadar devam edecek olması, zararlı 

kabul edilen vergi rekabeti uygulamalarına halen yer verildiğini 

göstermektedir. Bu uygulama aslında Türkiye’nin zararlı olduğu iddia edilen 
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vergi rekabetiyle mücadelesindeki ciddiyetini ve isteğini ortaya koyan bir 

durumdur. Bununla birlikte OECD tarafından zararlı kabul edilen vergi 

rekabetiyle mücadele için Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisine bazı maddeler 

eklenerek vergi rekabetinden dolayı ortaya çıkması muhtemel vergi matrahı 

azalıĢlarının önüne geçilebilmesi planlanmıĢtır. Buna rağmen bu 

düzenlemelerden vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden vergi kesintisi 

yapılmasının, Bakanlar Kurulunun vergi cenneti olan ülkeleri yayınlamasına 

ihtiyaç duymasına karĢılık herhangi bir listenin yayınlanmaması, transfer 

fiyatlamasında emsal bedele ulaĢmadaki güçlükler ve mükelleflerin kendi 

kaderine terk edilmiĢliği, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımında iliĢkili kiĢinin tespitinde 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 edilmesi gereken ülkeler veya bölgelerin 

belirlenmemesi, kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulaması için vergi 

cenneti olarak tabir edilen ancak Ģuan itibariyle OECD’nin vergi cennetleri 

sınıflandırılmasında yer almayan ülkelerle bilgi değiĢimi anlaĢmasının 

bulunmaması, düzenli, güvenilir bir belge akıĢının olmaması söz konusu 

düzenlemeler açısından üzerinde durulması gereken problemler olarak göze 

çarpmaktadır. Bu kapsamda vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden 

vergi kesintisi yapılmasının ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımında iliĢkili kiĢinin tespitinin iĢlevsel ve etkin düzenlemeler olmadığı, 

kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulamasının ise kısmen etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. Tabi kontrol edilen yabancı kurum 

kazancındaki gerçekleĢme ihtimali güç Ģartların bir araya geldiğini 

varsaymamız durumunda bu söz konusu olabilecektir. Diğer taraftan bilgi 

değiĢimi ve Ģeffaflık konusundaki ilk anlaĢmanın 2010 yılı sonunda yapılması 

ve her ülkenin bireysel olarak anlaĢma yapmak suretiyle zararlı vergi 

rekabetiyle mücadele giriĢimlerinde bulunması mücadele çalıĢmalarının uzun 

zaman alması ve beklenen etkilerden uzaklaĢmasına neden olabilecek 

niteliktedir. 
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ÇalıĢmanın sonucu olarak OECD ülkelerinin de vergi rekabeti 

uygulamalarına ve vergi rekabeti araçlarına yer vermesine rağmen, zararlı 

nitelemesiyle vergi rekabetiyle mücadele çalıĢmalarına baĢlayarak 

görünürdeki amaçları dıĢında baĢka amaçları gerçekleĢtirmeyi hedeflediği ve 

bu çerçevede mücadele çalıĢmalarının baĢarısız olduğunu söylemek 

mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 

 

KAYNAKÇA 

 

1 SERĠ NO’LU TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ 

KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SĠRKÜLER, (EriĢim) 

http://www.alomaliye.com/2008/transfer sirkuler 1.htm, 14 Kasım 2010. 

1 SERĠ NOLU TRANSFER FĠYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ 

KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA GENEL TEBLĠĞĠ (TFYÖKDHGT), s:7-13, 

(EriĢim) http://www.vergiportali.com/doc/TF/TFGT1.pdf, 26 Kasım 2010. 

1. SERĠ NOLU KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (KVGT), s.179-180, 

(EriĢim)http://www.verginet.net/UserFiles/File/G%C3%BCndem/2007/ 

Kurumlar%20Vergisi%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20Seri%20No1.pdf, 14 

Ocak 2011. 

AKDOĞAN, Abdurrahman;, Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, Ankara 1997, 

s.30. 

AKTAN, CoĢkun Can, VURAL, Ġstiklal Y.; “Vergi Rekabeti”,  Erciyes 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, Ocak-

Haziran 2004, s. 2. 

AKTAN, CoĢkun Can; Global Ekonomik Entegrasyon ve Türkiye, (EriĢim) 

www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../global1.doc, s:1, 19 Ekim 2009. 

ALP, Ali; Uluslararası Mali Piyasalardaki GeliĢmeler ve Türkiye, Mart 

Matbaacılık, Ankara, Aralık 2002. 

ALTAY, Serdar; Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Öngörülen Vergi 

Cennetlerine Yapılan Ödemelere Yönelik Uygulamalar, s.3, (EriĢim) 

www.vergidegundem.com/files/makale1_ocak07.doc., 9 Ocak 2011. 

ALABEYOĞLU Yalçın, Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölgelerde Yapılan 

Diğer Bankacılık Hizmetlerinin Tabi Olduğu Esaslar, DPT Yayınları, 1991, 

s.25. 

BAġOĞLU, Ufuk; “Finansal SerbestleĢme ve Uluslararası Portföy 

Yatırımları”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Cilt:3, Sayı:4, Yıl:2000, s.89-90. 

http://www.alomaliye.com/2008/transfer%20sirkuler%201.htm
http://www.vergiportali.com/doc/TF/TFGT1.pdf
http://www.verginet.net/UserFiles/File/G%C3%BCndem/2007/%20Kurumlar%20Vergisi%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20Seri%20No1.pdf
http://www.verginet.net/UserFiles/File/G%C3%BCndem/2007/%20Kurumlar%20Vergisi%20Genel%20Tebli%C4%9Fi%20Seri%20No1.pdf
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/.../global1.doc
http://www.vergidegundem.com/files/makale1_ocak07.doc


258 

 

BATUN, Mehmet; “KüreselleĢme Sürecinde Vergi Rekabeti ve Türkiye”, 

YaklaĢım Dergisi, Yıl.17, Sayı.196, Nisan 2009, s. 87. 

BEYLĠK, Ali, “Vergisel Bilgi DeğiĢimi ve Saydamlık Küresel Forumu”, 

YaklaĢım Dergisi, ġubat 2010, Sayı: 206. 

BĠYAN, Özgür, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Uygulamasında Süregelen Bazı Sorunlar”, YaklaĢım Dergisi, Yıl:17, 

Sayı:202, Ekim 2009, s.153. 

CANGĠR, Niyazi, “Vergide Rekabet-1”, YaklaĢım Dergisi, Temmuz 2000, 

sayı:91, s:111. 

CĠMAT Ali, TAġ Mahir, Türkiye’de ve Dünyada Kıyı Bankacılığı Uygulamaları 

Ve Vergi Cennetleri Üzerine Bir Değerlendirme, Mevzuat Dergisi, Yıl:7, 

Sayı:80, Ağustos 2004. 

COMMĠSSĠON OF THE EUROPEAN COMMUNĠTĠES, Taxation in the 

European Union, Brüksel 1996, (EriĢim) http://ec.europa.eu/taxation 

customs/resources/documents/taxation_sec(1996)487_en.pdf, s.2, 29 Kasım 

2009. 

CULLĠS, John, JONES Philip; “Public Finance and Public Choice”, Oxford 

University Press., 1998, s.297. 

ÇAK, Murat, KARAKAġ, Mehmet; “Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını 

Belirleyen Unsurlar ve Etkileri”, Marmara Üniversitesi ĠĠBF Dergisi, Yıl 

2009, Cilt:XXVI, Sayı:1. s.52. 

ÇAK, Murat; Uluslararası Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlaması ve 

Vergilendirme, Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, Ankara 2008, 

s:81. 

ÇALICIOĞLU, Esra Ekmekçi; KüreselleĢme ve Vergilendirmede Yeni 

Eğilimler, Kazancı Kitap Ticaret A.ġ, 2003. 

DEMĠR, Ġhsan Cemil; ABD Vergi Sistemi ve Gelir Ġdaresi, Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, 2008, s.280, (EriĢim) akuiibf.aku.edu. 

tr/pdf/10_1/16.pdf, 24 Ekim 2009. 

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI (DPT), KüreselleĢme Özel Ġhtisas 

Komisyonu Raporu, DPT:2544, ÖĠK:560, Ankara 2000, s.25. 



259 

 

DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI (DTM), Serbest Bölgeler, (EriĢim) 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&dil=TR&yayinid=1131

&icerikid=1237&from=home, 8 Haziran 2010. 

DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, Serbest Bölgelerimizin Sunduğu Avantajlar, 

(EriĢim) http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/SB/ABIliskilerDb/Avantajlar. 

pdf, 28 ġubat 2011. 

DĠNLER, Zeynel; Ġktisada GiriĢ, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa 2001. 

DOYLE, Chris and WĠJNBERGEN, Sweder Van; “Taxation of Foreign 

Multinationals: A Sequential Bargaining Approach to Tax Holidays”, 

International Tax and Public Finance, Volume 1, Number 3, October 1994, 

s.211. 

DURAN, Mustafa; TeĢvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları, 

Hazine MüsteĢarlığı, Ekonomik AraĢtırmalar Genel Müdürlüğü, AraĢtırma ve 

Ġnceleme Dizisi, No:33, 2003, s.30. 

DURMUġ, Mustafa; Kamu Ekonomisi, Gazi Kitapevi, 2008, s. 31. 

EDWARDS, C., RUGY V. De; International Tax Compatation: A 21st Centruy 

Restrain on Goverment, Policy Analisis, No 431, Nisan 2002, s.1. 

EKĠNCĠ, Alper; Çin Yabancı Sermaye Türkiye, Turhan Kitapevi, Ankara 

2005, s.15-16. 

ELELE, Onur; “5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Dar 

Mükellefiyete Masraf Dağıtımı, Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi ve Vergi 

Cennetleriyle Mücadele”, Vergi Dünyası, Sayı:307, Mart 2007, s.121. 

ENGĠN, Ġsmail; Vergi Rekabetinin Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından 

Etkilerinin Analizi, Ankara 2004. 

ERDOĞAN, Seyfettin, Makro ekonomik Etkileri Açısından Yeni Ekonomi, 

Kocaeli, Mayıs 2002. 

ERSOY Adnan, GÜZELDAL Ömer; “Örtülü Sermaye ve Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Ġle Ġlgili Problemler (II)”, 

Vergi Dünyası, Sayı:306, ġubat 2007, s:95-96. 

ERYĠGĠT, Mehmet, ERYĠĞĠT, Canan; Türkiye’ye Gelen Doğrudan Yabancı 

Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Ekonomik ve Coğrafi Faktörler, (EriĢim) 

http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&dil=TR&yayinid=1131&icerikid=1237&from=home
http://www.dtm.gov.tr/dtmweb/index.cfm?action=detay&dil=TR&yayinid=1131&icerikid=1237&from=home
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/SB/ABIliskilerDb/Avantajlar.%20pdf
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/SB/ABIliskilerDb/Avantajlar.%20pdf
http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/SB/ABIliskilerDb/Avantajlar.%20pdf


260 

 

bandirma.balikesir.edu.tr/.../10_ Mehmet_Eryigit_ Canan_Eryigit.doc -, 30 

Ekim 2009. 

ESEN, Oğuz; “Finansal KüreselleĢme Ortamında GeliĢmekte Olan Ülkelere 

Yönelik Portföy Yatırımları”, Ekonomik YaklaĢım, 1998 , Cilt 9. 

EYÜPGĠLLER, S. Saygın, Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, 

(EriĢim)archive.ismmmo.org.tr/.../14%20-%2053%20SAYGIN%20 

EYÜPGĠLLER %20.doc, 2 Mayıs 2010. 

EYÜPGĠLLER, S. Saygın; “Fransız Vergi Hukukunda Vergi Cennetlerine 

KarĢı Yasal Düzenlemeler ve Türkiye Ġçin Öneriler”, Vergi Dünyası, 

Sayı:306, ġubat 2007, s.128. 

EYÜPGĠLLER, S. Saygın; “Vergi Cennetleri ve Tercihli Vergi Sistemleri, Vergi 

Rekabetinin 1998 OECD Vergi Komitesi Raporu Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi”, Vergi Dünyası, ġubat 2000, Sayı:222, s.189. 

FĠELD, Thomas F.; Tax Competition in Europe and America, Tax Notes, 

Vol:98, No:14, March  31, 2003. 

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (GĠB), (EriĢim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/ 

HTML/VI/OECD10.htm, 15 Mart 2010. 

GĠB, (a) Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, (EriĢim) 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/kurumlarvertumtaslak.htm, 31 

Ekim 2010. 

GĠB, (EriĢim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm, 4 Nisan 

2010. 

GĠB, (EriĢim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm, 11 

Nisan 2010. 

GĠB, Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢmaları Çerçevesinde 

Vergilendirme Esasları, (EriĢim) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1236, 

23 Mayıs 2010. 

GĠB,(EriĢim) http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm, 16 Nisan 

2010. 

GĠRAY, Filiz; “Zararlı Vergi Rekabeti ve Etkileri”, Vergi Dünyası, Sayı.260, 

Nisan 2003, s.125. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/%20HTML/VI/OECD10.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/%20HTML/VI/OECD10.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/%20HTML/VI/OECD10.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/kurumlarvertumtaslak.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1236
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD10.htm


261 

 

GOODSPEED, Timothy J.; Vergi Rekabeti, Fayda Vergileri ve Mali 

Federalizm, çev.: Ġsa SAĞBAġ, 1998, (EriĢim) http://portal1.sgb.gov. 

tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md139/i.%20sagbas.pdf, 15 Kasım 

2009. 

GÖKER, Zeliha; “Vergi Rekabetinin Kamu Harcamalarına Etkisi ve Harcama 

Rekabeti”, Maliye Dergisi, Sayı 154, Ocak-Haziran 2008, s.124. 

GÖVDERE, Bekir, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının 

Belirleyicilerinin Günümüzdeki Geçerliliği, (EriĢim) www.dtm.gov.tr/ 

dtmadmin /upload/EAD/.../yab_ser.doc -, 31 Ekim 2009. 

GÜMÜġ, Erhan, BĠLGE, Semih; “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 

Yer Alan Vergi Güvenlik Önlemleri ve Gereklilikleri”, Vergi Sorunları, Sayı 

219, Aralık 2006, s.129. 

GÜNAYDIN, Ġhsan; “Vergi Cennetleri Global Yoksulluk Probleminin Bir 

Nedeni Midir?-I”, Vergi Sorunları, Sayı: 206, Kasım 2005, s. 121. 

GÜNDOĞDU, Burhan; “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı (KEYK)”, 

YaklaĢım Dergisi, Yıl:15, Sayı:174, Haziran 2007, s.175. 

GÜNER, Onur; “Bir Güvenlik Müessesesi Olarak Kontrol Edilen Yabancı 

Kurum Kazancı”, Vergi Dünyası, Sayı:305, Ocak 2007, s.180.  

GÜNGÖR, Hasan; Yabancı Sermaye: Tercih Mi, Mecburiyet Mi?, Mayıs 

2007, (EriĢim) www.denetde.org.tr/makaleler/YabanciSermaye.htm -, 3 

Kasım 2009. 

HELVACI, GüneĢ; Bilgi değiĢimi anlaĢmalarında Türkiye’nin ilk imzası, 

(EriĢim) http://www.vergidegundem.com/Makale.aspx?publication_paper_ 

id=1673, 18 Ocak 2010. 

HOġYUMRUK, ġennur; Vergi Cennetleri, Tercihli Vergi Rejimleri ve Zarar 

Verici Vergi Rekabetinin OECD Ülkeleri ve Türkiye Açısından 

Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, Nisan 2003. 

IMF, (EriĢim) http://www.imf.org/external/np/sta/pi/global.htm, 6 ġubat 2010. 

ĠMKB, “Uluslararası Sermaye Hareketlerinde Portföy Yatırımları ve Türkiye”, 

Ġstanbul 1994, AraĢtırma Yayınları Serisi,  No: 3, s.58. 

http://www.dtm.gov.tr/
http://www.vergidegundem.com/Makale.aspx?publication_paper_%20id=1673
http://www.vergidegundem.com/Makale.aspx?publication_paper_%20id=1673
http://www.vergidegundem.com/Makale.aspx?publication_paper_%20id=1673
http://www.imf.org/external/np/sta/pi/global.htm


262 

 

ĠSTANBUL TĠCARET ODASI, DıĢ Ticaret Dünyası/3, Türkiye’de Serbest 

Bölgeler, 21 Nisan 2010, (EriĢim) www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/ 

Serbest_Bolgeler.pdf, 25 Haziran 2010, s:12-13. 

ĠSTANBUL YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI, Yeni Kurumlar Vergisi 

Taslağında Uluslar arası Transfer Fiyatlamasına ĠliĢkin Düzenlemeler, 

Ġstanbul, 15 Mayıs 2006, s. 6-8. 

JAMES Alm, JAKSON Betery ve MCKEE Michael, “Estimating the 

Determinant of Taxpayer Compliance With Experimental Data”, National Tax 

Journal, 1992, s:107-114. 

KARACA, Yüksel; “Zararlı Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri: OECD 

Bünyesindeki ÇalıĢmalar Ne AĢamada?”, Vergi Dünyası, Haziran 2001,  

Sayı:238, s. 90-99. 

KARAHAN, Özcan; Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerindeki GeliĢmelerin 

Finansal Piyasa Üzerine Etkileri, (EriĢim) http://www.bilgiyonetimi.org/cm/ 

pages/mkl_gos.php?nt=256, 18 Ekim 2009. 

KARLUK, Rıdvan; Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal KuruluĢlar, 

Turhan Kitabevi, Ankara 1998. 

KAZGAN, Gülten; KüreselleĢme ve Ulus Devlet, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, Ġstanbul, 2002. 

KILIÇASLAN, Harun; “Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Türkiye”, Ġktisadi 

AraĢtırmalar Vakfı, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul 2005. 

KULA, Ferit; “Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Etkinliği: Türkiye Üzerine 

Gözlemler”, C.Ü. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003, 

s.142. 

KÜÇÜK, Sema; “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Tam Mükellef Gerçek KiĢi 

Ortakları Nezdinde Yapılacak Vergileme”, YaklaĢım Dergisi, Yıl:15, 

Sayı:177, Eylül 2007, s:105. 

LAFFER, Arthur B.; The Laffer Curve: Past, Present, and Future, 

Backgrounder, No.1765, 1 June 2004. 

http://www.ito.org.tr/ito/docs/portal_docs/
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/%20pages/mkl_gos.php?nt=256
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/%20pages/mkl_gos.php?nt=256
http://www.bilgiyonetimi.org/cm/%20pages/mkl_gos.php?nt=256


263 

 

MALĠK, Samir; OECD Project on Harmful Tax Competition: A Critical 

Evaluation, (EriĢim) www.legalserviceindia.com/.../l264-OECD-Project-on-

Harmful-Tax-Competition.html, 21 Ocak 2011. 

Milliyet, Vergi cennetleri: G-20 bizi krizin günah keçisi yaptı, (EriĢim) 

http://www.milliyet.com.tr/Ekonomi/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&K

ategoriID=3&ArticleID=1143733&Date=28.09.2009&b=Vergi%20cennetleri:%

20G-20%20bizi%20krizin%20gunah%20kecisi%20yapti, 29 Mayıs 2010. 

OATES, Wallace E.; “Fiscal and Regulatory Competition: Theory and 

Evidence”, Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Volume 3, Issue 4, 2002, 

s.377-378. 

OECD Stat Extracts ve World Investment Report 2009, (EriĢim) 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1, 3 Ocak 

2010. 

OECD Stat Extracts, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 20 Aralık 

2009. 

OECD Stat Extracts, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 23 ġubat 

2010. 

OECD Stat Extracts, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 9 Ocak 2010. 

OECD Stat Extracts, (EriĢim) http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/ 

43606256.pdf, 28 ġubat 2010. 

OECD Stat Extracts, UNCTAD World Investment Report 2009, (EriĢim) 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1, 16 

Ocak 2010. 

OECD, (a) Harmful Tax Competition An Emerging Global Issue, Paris 

1998, (EriĢim) http://www.oecd.org/dataoecd/33/0/1904176.pdf, 22 Kasım 

2009. 

OECD, (b) Towards Global Tax Co-operation: Progress in Identifying 

and Eliminating Harmful Tax Practices, June 2000, s.17. 

OECD, (c), The OECD’s Project On Harmful Tax Practices: The 2001 

Progress Report, Paris 2001. 

http://www.legalserviceindia.com/.../l264-OECD-Project-on-Harmful-Tax-Competition.html
http://www.legalserviceindia.com/.../l264-OECD-Project-on-Harmful-Tax-Competition.html
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1
http://stats.oecd.org/Index.aspx
http://stats.oecd.org/Index.aspx
http://stats.oecd.org/Index.aspx
http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/%2043606256.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/%2043606256.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/%2043606256.pdf
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1
http://www.oecd.org/dataoecd/33/0/1904176.pdf


264 

 

OECD, (d) The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: The 2004 

Progress Report, February 2004. 

OECD, (e) The OECD’S Project On Harmful Tax Practices: 2006 Update On 

Progress Ġn Member Countries, 2006, s.5, (EriĢim) http://www.oecd.org/ 

dataoecd/1/17/37446434.pdf, 4 Haziran 2010. 

OECD, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 24 Nisan 2010. 

OECD, (EriĢim) http://stats.oecd.org/Index.aspx, 27 Nisan 2010. 

OECD, (EriĢim) http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533 

_1942460_ 1_1_1_1,00.html, 14 Mart 2010. 

OECD, (EriĢim) http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533 

_1942460_1_1_1_1,00.html, 21 Mart 2010. 

OECD, (EriĢim) http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_ 

1942460  1_1_1_1,00.html, 8 Nisan 2010. 

OECD, (f) Promoting Transparency And Exchange Of Information For 

Tax Purposes, s.16, (EriĢim) http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/ 

43757434.pdf, 29 Ağustos 2010. 

OECD, About OECD, (EriĢim) http://www.oecd.org/pages/0,3417,en 

_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html, 15 Haziran 2010. 

OECD, Issues in International Taxation: International Tax Avoidance 

and Evasion, Paris 1987, s.2. 

OECD, List of Unco-operative Tax Havens, (EriĢim) http://www. 

oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33745_30578809_1_1_1_1,00.html, 

14 Ağustos 2010. 

OECD, Member Countries, (EriĢim) http://www.oecd.org/countrieslist/ 

0,3351,en_33873108_33844430_1_1_1_1_1,00.html, 15 Haziran 2010. 

OMAN, Charles; Policy Competition for Foreign Direct Investment, 

OECD Development Centre, 2000. 

ÖCAL Erdoğan, “Transfer Fiyatlandırması Emsale Uygunluk Ġlkesine Bir 

Seçenek: Global BölüĢüm Formülü”, YaklaĢım Dergisi, Yıl:17, Sayı:195, 

Mart 2009, s.22-27. 

http://www.oecd.org/%20dataoecd/1/17/37446434.pdf
http://www.oecd.org/%20dataoecd/1/17/37446434.pdf
http://www.oecd.org/%20dataoecd/1/17/37446434.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx
http://stats.oecd.org/Index.aspx
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533%20_1942460_%201_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533%20_1942460_%201_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533%20_1942460_%201_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533%20_1942460_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533%20_1942460_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_%201942460%20%201_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_%201942460%20%201_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_34533_%201942460%20%201_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/%2043757434.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/%2043757434.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/32/45/%2043757434.pdf
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en%20_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en%20_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en%20_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/countrieslist/%200,3351,en_33873108_33844430_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/countrieslist/%200,3351,en_33873108_33844430_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/countrieslist/%200,3351,en_33873108_33844430_1_1_1_1_1,00.html


265 

 

ÖCAL, Erdoğan; “Gelir Vergisinde Transfer Fiyatlandırması”, Vergi 

Sorunları, Sayı:246, Mart 2009, s.14-15. 

ÖNCEL, Türkan, ÖNCEL, S. Yenal, “Uluslararası Vergi Rekabeti”,  Ġstanbul 

Üniversitesi, Maliye AraĢtırma Konferansları, 43–44. seri, Ġstanbul, 2003, 

s.5 

ÖNDER, Ġzzettin; “KayıtdıĢı Ekonomi ve Vergileme”, Ġ.Ü.Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, Mart 2001, Sayı: 23-24, (EriĢim) http://www. 

sbf.istanbul.edu.tr/dergi/sayi23-24/19.htm, 25 Kasım 2009. 

ÖZ, N. Semih; “Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Türkiye’de Kontrol Edilen 

Yabancı Kurum Uygulaması”, Ankara TÜRMOB Yayınları 299, Sirküler 

Rapor Serisi, Seri No:2006-10, 2006, s.42. 

ÖZ, Semih; “Zarar Verici Vergi Rekabeti OECD’nin 2004 Yılı Ġlerleme 

Raporu”, YaklaĢım Dergisi, Mayıs 2004, Sayı 10. 

PĠNTO, Charles; Harmful Tax Competition within the European Union: 

Concept and Overview of Certain Tax Regimes in Selected Member States, 

2002, (EriĢim)  http://en.scientificcommons.org/c_pinto, 13 Kasım 2009. 

REKABET KURUMU, Rekabet Hukuku Genel Bilgiler, (EriĢim)  

http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfahtml&Id=70, 14 Haziran 

2010. 

ROTH, A Jeffrey, SCHOLZ, John T. ve WITTE, A.D., Taxpayer Compliance, 

Vol.1:An Agenda for Research, Philadelphia:University of Pennsylvania 

Press, 1989. 

SALSMAN, Richard  M., Capital on Strike: The Tax Haven Controversy, 

The Capitalist Advisor, Mayıs 2002, s.3. 

SARAÇ, Özgür; Küresel Vergi Rekabeti Sorunsalı ve Ulusal Vergi 

Politikaları: Türkiye Değerlendirmesi, 2006. 

SARAÇOĞLU, Fatih, KAYA, Ercan; “Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Sorunları, 

Sayı:216,  Eylül 2006, s.151. 

http://en.scientificcommons.org/c_pinto
http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfahtml&Id=70


266 

 

SEVĠĞ Veysi, “Transfer fiyatlandırmasında Hazine zararı koĢulu”, (EriĢim) 

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=104265&YZR_KO

D=157, 12 Aralık 2010. 

SEYĠDOĞLU, Halil; Uluslararası Ġktisat Teori, Politika ve Uygulama, 14. 

Baskı, Ġstanbul 2001. 

SÖĞÜT, Semih; “Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti”, Vergi Sorunları, Sayı 

176, Mayıs 2003, s.219. 

SPEED, Robin; “An Internationally Competitive Tax System for Australia: The 

Priorities and How to Achieve Them”, Weely Tax Bulletin, (EriĢim) 

www.speedandstracey.com.au, 10 Ekim 2010. 

T.C. BAġBAKANLIK HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI, Yabancı Sermaye Raporu, 

Ankara, 2001. 

TEATHER, Richard; The Benefits of Tax Competition, The Institute of 

Economic Affairs, 2005, s. 25-37. 

TEKĠN, Cem, “5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu”, Vergici ve 

Muhasebeciyle Diyalog, Ağustos 2006, Yıl 21, Sayı 220, s.71. 

TEKĠN, Selçuk; “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı ve Vergilemesi”, 

Vergi Sorunları, Sayı:247, Nisan 2009, s.121. 

THE ECONOMĠST, Disappearing Taxes, Mayıs 1997, s.17-19, (EriĢim) 

http://www.economist.com/node/150080,  2 Aralık 2009. 

TĠEBOUT, Charles M.; “A Pure Theory of Local Expenditures”, The Journal 

of Political Economy, Volume 64, Issue 5, October 1956, s.419-420. 

TOBB, “Vergilemede Global Eğilimler AB ve Türk Vergi Sistemi”, Özel 

Ġhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001, TOBB No: 359-BÖM-59, s.32. 

TÜSĠAD Gümrük Birliği Teknik Mevzuat Alt ÇalıĢma Grubu Semineri 

Toplantısı, 2004, http://www.tusiad.org/haberler/cozumler/gb_ mevzuat.pdf, 

29 Haziran 2010. 

TUNÇER, Mehmet; “Vergi Aflarının Vergi Uyumuna Etkisi, s:4, (EriĢim) 

idari.cu.edu.tr/igunes/makale/vergiaffi.doc, 25 ġubat 2011. 

TÜRK, Ġsmail; Kamu Maliyesi, Turhan Kitapevi Yayınları, Ankara 2008. 

TÜRK, Ġsmail; Maliye Politikası, Turhan Kitapevi, Ankara 2001, s.232. 

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=104265&YZR_KOD=157
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=104265&YZR_KOD=157
http://www.speedandstracey.com.au/
http://www.economist.com/node/150080
http://www.tusiad.org/haberler/


267 

 

UFUK, Mehmet Tahir, “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre 

Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergici ve 

Muhasebeciyle Diyalog, Sayı 220, Ağustos 2006,s.9. 

UNCTAD, World Investment Report 1998-Trends and Determinants-, UN: 

New York and Cenova, 1998. 

UNCTAD, World Investment Report 2000, (EriĢim) http://www. 

unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068, 5 ġubat 2011. 

UNCTAD, World Investment Report 2007, s.14 (EriĢim)  

http://www.unctad.org/en/docs/wir2007_en.pdf,, 23 Ocak 2010. 

ÜNSAL, Erdal M.; Makro Ġktisat, Turhan Kitapevi, Ankara 2003. 

WĠLSON, John D.; Theories of Tax Competition, National Tax Journal, 

Volume 52, No 2, June 1999, s.270. 

WORLD BANK, Migration and Remittances Factbook 2008, s.16, (EriĢim)  

http://books.google.com/books?id=UeDS6AUEooC&printsec=frontcover&dq=

Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&

sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblI

GnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=

onepage&q=&f=true, 6 Mart 2010. 

YAKIġIKLI Ramazan, “Transfer Fiyatlamasında Düzeltme ve KDV 

Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı:332, Nisan 2009, s:43-44. 

YELDAN, Erdinç; KüreselleĢme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Ġstanbul, 

ĠletiĢim Yayınları. 

YEġĠLKAYA, Veysi; “Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayırmak 

Her Zaman Vergisel Avantaj Yaratır Mı?”, (EriĢim) http://www.alomaliye. 

com/veysi_yesilkaya_amort.htm, 8 Kasım 2009. 

 

 

 

 

 

http://www.unctad.org/en/docs/wir2007_en.pdf
http://books.google.com/books?id=UeDS6AUEooC&printsec=frontcover&dq=Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
http://books.google.com/books?id=UeDS6AUEooC&printsec=frontcover&dq=Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
http://books.google.com/books?id=UeDS6AUEooC&printsec=frontcover&dq=Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
http://books.google.com/books?id=UeDS6AUEooC&printsec=frontcover&dq=Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true
http://books.google.com/books?id=UeDS6AUEooC&printsec=frontcover&dq=Migration+and+Remittances+Factbook+2008&source=bl&ots=JPPJa8nV6Y&sig=R_Nj5hG7WERkzbqXTJmooqPLMpc&hl=tr&ei=wGKKS6uNDYv__AbblIGnAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBcQ6AEwAg#v=onepage&q=&f=true


268 

 

ÖZET 

 

TÜRKĠYE’DE VE OECD BÜNYESĠNDE ZARARLI VERGĠ REKABETĠNĠ 

ÖNLEMEYE YÖNELĠK ÇALIġMALARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

ġAH, Murat 

Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 

Tez DanıĢmanı: Prof. Dr. Metin TAġ 

Haziran 2011 

 

 Vergi rekabeti kavramının nitelik olarak göreceli olmasına rağmen, 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) tarafından zararlı özelliği ön 

plana çıkarılarak küresel bir sorun algılamasıyla sorunla mücadele 

edilmesinin altında yatan gerçek sebeplerin ortaya çıkarılması ve giriĢimlerin 

etkinliğinin belirlenmesi  çalıĢmanın amacı oluĢturmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda çalıĢmanın ilk bölümünde vergi rekabeti kavramının özellikleri, 

unsurları, amacı, hedef değiĢkenleri, araçları ve türleri genel ve teorik 

düzeyde incelenmiĢtir. Ġkinci bölümde OECD ve Türkiye’deki zararlı vergi 

rekabeti uygulamalarının irdelenmesi ve OECD tarafından zararlı vergi 

rekabeti olarak kabul edilen uygulamaların ayrıntılarının ortaya konulması yer 

almaktadır. Üçüncü bölümünde ise, Türkiye’de ve OECD’de zararlı vergi 

rekabetine karĢı alınan tedbirler ve değerlendirilmesi yapılmıĢtır. ÇalıĢma, 

konunun uygulamaya imkan vermemesi nedeniyle, konunun odak noktası 

olan OECD’nin çalıĢmaları ve Türkiye’deki uygulama örnekleri çerçevesinde 

literatür taraması yapılmak suretiyle yürütülmüĢtür. Sonuç itibariyle OECD 

ülkelerinin de vergi rekabeti uygulamalarına ve vergi rekabeti araçlarına yer 
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vermesine rağmen, zararlı nitelemesiyle vergi rekabetiyle mücadele 

çalıĢmalarına baĢlayarak görünürdeki amaçları dıĢında baĢka amaçları 

gerçekleĢtirmeyi hedeflediği ve bu çerçevede mücadele çalıĢmalarının 

baĢarısız olduğunu söylemek mümkündür. 
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF ENDEAVOUR TOWARDS PREVENTING HARMFUL 

TAX COMPETITION WITHIN TURKEY AND OECD  

ġAH, Murat 

Gazi University 

Institute of Social Sciences 

Department of Finance 

M.A. Thesis 

Supervisor: Prof. Dr. Metin TAġ 

June 2011 

Detection of underlying actual causes of struggling with the harmful tax 

competition problem and determination of effectiveness of the attempts to 

struggle, by featuring its harmful characteristics by OECD with the perception 

of global problem although the concept of tax competition is relative, 

constitute the objective of this thesis. Thus in this way, the characteristics, 

elements, purpose,  target variables, means and types of the concept of  tax 

competition is examined in general and theoretical level, in the first part of 

this work paper. The second part consists of examining harmful tax 

competition policies in Turkey and OECD, and exhibition of the details of 

policies accepted as harmful tax competition by OECD.  In the third part, 

there are precautions taken against harmful tax competition in Turkey and 

OECD, and evaluation of them. The work paper is executed as literature 

review within the framework of OECD, focus point of the subject, workings 

and practice examples in Turkey because of the lack of possibility to make 

and area work. In conclusion,  Although OECD countries deal with policies 

and means of tax completion, they aim to carry out other purposes besides 

apparent ones by starting workings to struggle with tax competition as taking 

it harmful, and within this framework it is possible to say struggle workings 

are unsuccessful. 

Key Words: 

1-Tax Competition 

2- OECD 
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