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GĠRĠġ 

Uluslararası vergilendirme düzenlemelerinde karĢılaĢılan 

vergilendirme sorunları ve bu sorunların Türk Vergi Sistemi göz önünde 

bulundurularak ülke ekonomisine olan etkilerinin analiz edilmesi ve yapılan 

analizlerin değerlendirilmesi konulu bu tezin amacı; küreselleĢme kavramı 

çerçevesinde uluslararası piyasalarda ortaya çıkan vergilendirme 

sorunlarının incelenmesi ve uluslararası arenada ortaya çıkan vergilendirme 

sorunlarının Türkiye ekonomisine etkilerini Türk vergi sistemi çerçevesinde 

analiz etmek ve analizler sonucu ortaya çıkan sonuçları değerlendirmektir. 

KüreselleĢme olgusu ile birlikte Dünya tek bir pazar halini almaya 

baĢlamıĢtır. KüreselleĢmenin siyasal, sosyal, iktisadi ve mali birçok etkileri 

vardır. KüreselleĢmenin en önemli etkilerinden biri teknolojik geliĢmeler ile 

paralel olarak bilginin dolaĢımının ve sermayenin dolaĢımının kolaylaĢması 

sonucunda ulus devletlerin karĢılaĢtığı sorunlardır. Sermayenin 

hareketliliğinin artması ve sermayenin vergiden kaçırılabilme olanaklarının 

artmasına bağlı olarak uluslararası anlamda vergilendirme sorunları ortaya 

çıkmıĢtır.  

KüreselleĢmenin ortaya çıkardığı en önemli vergilendirme 

sorunlarından biri vergi rekabetidir. Vergi rekabeti vergi yükünü azaltarak 

yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekme çabasıdır. Bu çaba diğer 

ülkelerin vergilendirme sürecinde matrah aĢınmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca vergi rekabeti uygulamaları sonucunda harcama yapılarında 

değiĢiklikler baĢ göstermiĢtir. Vergi rekabetinin en önemli sonucu ise giderek 

sosyal devlet kavramına olan inancın yitirilmesi ve sosyal devlet kavramının 

sona doğru ilerliyor olmasıdır.  

GeliĢmiĢ, geri kalmıĢ ya da geliĢmekte olan ülkelerin hiçbirinde tam 

anlamıyla mükemmel olarak tabir edilebilecek vergi sisteminden söz etmek 

mümkün değildir. Dünya üzerindeki her vergi sisteminde kaçakların olması ve 
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uygulamadaki düzenlemelerin yetersiz kalması olasıdır. Ancak küreselleĢme 

sonucunda artan uluslararası vergilendirme sorunları zaten mükemmel 

olmayan vergi düzenlemeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ġdeal 

vergilendirme ilkelerinin göz ardı edilerek yalnızca ekonomik kalkınmanın 

hedef alındığı vergi cenneti olarak tabir edilen ülkelerdeki uygulamalar 

uluslararası alanda vergilendirme sorunlarını tetiklemektedir.  

KüreselleĢme sonucunda dolaĢımı kolaylaĢan sermayenin ülkeye 

çekilmesinin amaçlandığı günümüz Dünya ekonomisinde, ülke dıĢından 

sağlanan fonların yine ülke dıĢında kullandırılmasını amaçlayan kıyı 

bankacılığı sektörü de uluslararası vergilendirme sorunlarına neden olan 

baĢlıca uygulamalardandır. Bu uygulamalar sonucu sermaye ülke 

ekonomisine girmemekte, vergilenmemekte ve bu durum ekonomi üzerinde 

olumsuz etki yaratmaktadır. 

KüreselleĢme süreci sonucu ortaya çıkan vergilendirme sorunları 

Türkiye’de de etkisini göstermektedir. Vergilendirme sorunlarına çözüm 

getirmesi amaçlanarak çeĢitli kanun, tebliğ ve sirküler yayınlanmıĢ ve 

uluslararası vergilendirme sorunlarının etkileri minimuma indirilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi gerek ülke ekonomileri, gerek 

sosyal devlet olgusunun varlığını devam ettirebilmesi ve vergi sistemlerinin 

etkinliğini kaybetmemesi için son derece önemli bir konudur.  

Tez kapsamında ele alınan varsayımlar; 

 KüreselleĢme olgusu uluslararası vergilendirme sorunlarının 

boyutunu değiĢtirmiĢtir, 

 Elektronik ticaret, vergi kaybı, transfer fiyatlandırması gibi 

küreselleĢme sonucunda ortaya çıkan vergilendirme sorunları sosyal devlete 

olan güveni ortadan kaldırmakta ve ekonomik olarak ülkeleri olumsuz 

etkilemektedir. 
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Ģeklinde iki madde halinde sıralanabilir. Tez kapsamında bu 

varsayımların değerlendirilmesine ıĢık tutacak olan araĢtırma yapılacaktır.  

Tez çalıĢması üç bölümden oluĢacaktır. Birinci bölümde çalıĢma 

konusunun ilk adımı olan küreselleĢme ve küreselleĢmenin ortaya çıkardığı 

vergilendirme sorunlarına değinilecektir. Bu kapsamda öncelikle 

küreselleĢme kavramına değinilecektir. KüreselleĢmenin kapsamlı bir tanımı 

yapıldıktan sonra, küreselleĢmenin evrimi ele alınacaktır. KüreselleĢme 

kavramı detaylı bir Ģekilde ele alındıktan sonra küreselleĢmenin ekonomik, 

mali, sosyal ve siyasal etkileri incelenecektir. Bu bölümde son olarak 

küreselleĢmenin ortaya çıkardığı vergilendirme sorunları ele alınacaktır. 

KüreselleĢmenin ortaya çıkardığı vergilendirme sorunları kapsamında 

elektronik ticaret, sınır ötesi alıĢveriĢin artması, transfer fiyatlandırması, bilgi 

kaynaklarının aĢınması, finansal araç çeĢitlendirmesinden kaynaklanan 

sorunlar ve vergi rekabeti incelenecektir. 

Tezin ikinci bölümünde uluslararası vergilendirme sorunları ve Türk 

Vergi Sistemi incelenecektir. Bu bölüm kapsamında Türkiye’de elektronik 

ticaretin hacmi ve etkileri, vergi rekabetinin etkileri ve transfer fiyatlandırması 

kavramı detaylandırılacaktır. Bu baĢlıklar altında ülkemizdeki elektronik 

ticaretin hacmi, geliĢimi ve vergilendirilmesi incelendikten sonra Türkiye’de 

vergi rekabeti olarak kabul edilen uygulamalar olan kıyı bankacılığı rejimi ve 

serbest bölge rejimi ele alınacaktır. Bu bölümde son olarak transfer 

fiyatlandırması kapsamı, iĢleyiĢi, transfer fiyatlandırmasında vergilendirilecek 

gelirin tespiti ile ilgili yaklaĢımlar, transfer fiyatlandırmasında kârın yeniden 

belirlenmesindeki baĢlıca düzenlemeler ve vergi sistemimizdeki transfer 

fiyatlandırması ile ilgili düzenlemeler ele alınacaktır.  

Tezin üçüncü ve son bölümde ise ikinci bölümde teorik çerçevesi 

çizilen uluslararası vergilendirme sorunlarının Türk vergi sistemine olan 

etkileri değerlendirilecektir. Değerlendirmeler üç ana baĢlık altında 

yapılacaktır. Ġlk baĢlıkta elektronik ticaretin Türk Vergi Sistemine etkileri vergi 

kaybı, vergi idaresinin idari maliyetleri ve rekabet eĢitsizliğinin vergi gelirlerine 
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etkileri kapsamında değerlendirilecektir. Ġkinci baĢlıkta vergi gelirlerinin 

azalıĢı, vergi yükünün mobil olmayan üretim faktörlerine kayması ve kamu 

hizmet sunumu kalitesinin bozulması ve veriye gönüllü uyum kapsamında 

vergi rekabetinin Türk Vergi Sistemine etkisi değerlendirilecektir. Üçüncü 

bölümde son olarak uluslararası ticaretin artmasıyla ortaya çıkan uluslararası 

vergilendirme sorunları ile ilgili olarak Türk Vergi Sistemindeki uygulamalara 

yönelik öneriler yapılacaktır. Sonuç olarak tez kapsamında yapılan 

araĢtırmalar ıĢığında, varsayımların değerlendirilmesi yapılacaktır.  



BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

1. KÜRESELLEġME VE ORTAYA ÇIKARDIĞI VERGĠSEL SORUNLAR 

KüreselleĢme, çağdaĢ yaĢamı, sosyal hayatı, siyaseti ve ekonomiyi 

etkileyen ve de tüm bu unsurlardan etkilenen bir süreçtir. KüreselleĢme 

birçok değiĢimi, fırsatları ve sorunları beraberinde getirmiĢ olan bir kavramdır. 

KüreselleĢme süreci, dünyanın doğasını temelden değiĢtiren ve hem 

bugünkü hem de gelecekteki yaĢam üzerinde önemli etkileri olan bir 

kavramdır.  

1.1. KÜRESELLEġME KAVRAMI 

KüreselleĢme, çağdaĢ yaĢamı birçok açıdan etkileyen bir süreçtir. 

KüreselleĢme sürecinde çağdaĢ yaĢamın ekonomi, uluslararası iliĢkiler, 

toplum, siyaset ve din gibi birçok unsuru etkilenmektedir. ÇağdaĢ yaĢamın 

unsurları üzerinde önemli bir etkisi olan küreselleĢme kavramı birçok 

platformda tartıĢılan bir kavramdır. KüreselleĢmenin ekonomik, mali, sosyal 

ve siyasal etkileri incelenmeden önce küreselleĢme kavramının ve 

küreselleĢmenin evriminin incelenmesinde yarar vardır.  

1.1.1. KüreselleĢmenin Tanımı 

KüreselleĢme, yerkürenin değiĢik bölgelerindeki toplulukların günlük 

yaĢamlarının birbiriyle karĢılıklı etkileĢim içine girmesi, yerel toplulukların 

karar ve uygulamaları ile küre üzerindeki diğer toplulukları etkileyebilme 

güçlerinin doğması, çok yönlü iliĢkiler yumağının oluĢması anlamına 

gelmektedir (CoĢkun, 2002: 10). Diğer bir tanıma göre küreselleĢme, hangi 

alanda olursa olsun, ekonomiden sanata bilimden iletiĢime herhangi bir 
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çalıĢmada üretimde, yapımda, dünya çapında geçerliliği, ağırlığı, öncülüğü 

olan normların, ölçütlerin dikkate alınması ya da etkili hale gelmesi, 

benimsenmesi; dünyaya açılarak yerelliğin, ulusallığın reddedilmeksizin 

dıĢına çıkılması ve evrensellikle bağdaĢtırılmasıdır (Güvenç, 1998: 318). 

KüreselleĢme dünyanın tek bir mekân olarak algılanabilecek derecede 

küçülmesi anlamına gelmektedir. KüreselleĢme sürecinde dünya bütünüyle 

küçülmektedir. Ancak bu küçülme beraberinde parçalanmayı da beraberinde 

getirmektedir. KüreselleĢme süreci ile birlikte toplumlar ekonomik, kültürel, 

siyasal ve sosyal anlamda birbirleri ile etkileĢmektedir. Bu etkileĢim 

beraberinde ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal anlamda değiĢmeyi 

getirmektedir. KüreselleĢme kavramı dünya toplumlarının birbirine benzeme 

süreçlerini, buna bağlı olarak tek bir global kültürün ortaya çıkmasını ifade 

etmektedir (Köse, 2003: 5).  

KüreselleĢme üzerinde tartıĢılan ve tam anlamı ile çerçevesi çizilerek 

genel kabul görmüĢ tanımı olan bir olgu değildir. KüreselleĢmeyi savunan bir 

kesim olduğu gibi, küreselleĢmenin lehindeki görüĢlere karĢı çıkan bir kesim 

de vardır. Bir baĢka değiĢle küreselleĢme sonucunda ortaya çıkan yeni 

dünya düzeninden hoĢnut olanlar olduğu gibi hoĢnut olmayanların da 

varlığından söz etmek mümkündür.  

KüreselleĢmeyi savunanlar toplumsal etkileĢme sonucunda değiĢik 

kültürleri teke indirmenin olası olacağını savunmaktadır. KüreselleĢme 

taraftarlarına göre tek bir ekonomi modeli, ortak bir düĢünce biçimi, ortak bir 

kültür insanlar arasındaki eĢitsizliği ortadan kaldıracaktır. Bu görüĢün aksine, 

küreselleĢme karĢıtlarına göre küreselleĢme bir aldatmacadır ve 

emperyalizmin günümüz koĢullarına uydurulmuĢ biçimidir (Ilgaz, 2000: 4). 

KüreselleĢme üzerindeki farklı görüĢleri farklı ekonomik 

politikalarındaki anlamları ile gruplandırarak incelemekte yarar vardır. Çünkü 

küreselleĢme olgusunun tanımlanmasında ekonomik boyut ön plana 

çıkmaktadır. Buna göre küreselleĢme, sermaye, yönetim, istihdam, bilgi, 
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doğal kaynaklar ve organizasyonun uluslararalılaĢtığı ve tam anlamıyla 

karĢılıklı bağımlılaĢtığı bir ekonomik ve siyasal yapılanmadır (Köse, 2003: 4).  

KüreselleĢme üzerindeki farklı görüĢler ekonomik politikalar ile 

gruplandırılarak incelendiğinde üç temel yaklaĢımın bakıĢ açısından 

küreselleĢme kavramı incelenecektir. KüreselleĢme, liberal yaklaĢımın bakıĢı, 

radikal yaklaĢımın bakıĢı ve Keynesyen yaklaĢımın bakıĢı ile incelenecektir. 

Liberalizm Avrupa’da 1830’lardan baĢlayarak orta sınıf değeriyle 

özdeĢleĢmiĢ, kanun egemenliğini, özgür basını, laikliği ve din özgürlüğünü 

savunan, insanların Ģerefli ve özgür bir yaĢam sürme hakkının doğal bir hak 

olduğunu savunan bir kavramdır (Aydın, 2001: 133). Liberal düĢünce 

temelleri Ġngiltere’de atılmıĢtır. Daha sonra tüm Avrupa’yı saran Aydınlanma 

Hareketi etrafında ĢekillenmiĢtir. Liberalizmin önde gelen temsilcileri arasında 

T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau, A. Smith, D. Ricardo, J.S. Mill, 

H.Spencer gibi isimler gelmektedir. Liberal ekonomi kuramına göre mal ve 

hizmet dolaĢımı önündeki tüm engeller kalkmalıdır. Buna ek olarak liberal 

ekonomi kuramına göre ülkeler arasında hiçbir sınır kalmamalıdır ki, mal ve 

hizmet dolaĢımı kolaylıkla sağlanabilsin. Bu görüĢlerden yola çıkarak liberal 

yaklaĢımın küreselleĢme olgusuna olumlu yaklaĢtığı söylenebilir.  

Liberal yaklaĢıma göre küreselleĢmenin ya da bir diğer değiĢle ticari 

ve finansal iĢlemlerin serbestçe yapılmasına uygun ortam hazırlanmasının 

olumlu olarak kabul edilmesinin birinci nedeni, ticari iĢlemlerin 

liberalizasyonu, etkin kaynak dağılımının gerçekleĢmesini sağlayarak, hızlı 

büyümenin en önemli bileĢenlerini ithal etmek için gerekli olan ihracat 

gelirlerinin güvence altına alınmasını sağlar; finansal iĢlemlerin 

liberalizasyonu, sermayenin kıt olduğu geliĢmekte olan ülkelere yabancı 

sermaye akımını teĢvik eder ki, bu da ülkelerin ödemeler dengesi sıkıntısına 

girmeksizin yurt içi tasarruflarını aĢan miktarlarda yatırım yapmalarına imkân 

tanır (Akyüz, 2001: 18). Liberal yaklaĢıma köre küreselleĢmenin diğer bir 

olumlu yanı, küreselleĢmenin geliĢmiĢ ve az geliĢmiĢ ülkeler arasındaki 

uçurumu ortadan kaldıracağı ve toplumsal eĢitliği sağlayacağıdır. Diğer bir 
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ifade ile liberal yaklaĢıma göre küreselleĢme tüm faktör piyasaları 

bütünleĢecektir. Dolayısıyla, gelirin daha adaletli dağılımı konusunda emek 

açısından iyileĢme olacaktır (Tözüm, 2002: 151). Sonuç olarak liberal 

yaklaĢımın küreselleĢmenin olumlu olduğu görüĢünün arkasında serbestçe 

iĢleyen piyasaların kendiliğinden etkin kaynak dağılımını sağlayacağı görüĢü 

yer almaktadır. 

Radikal yaklaĢımın küreselleĢmeye bakıĢ açısının temelinde 

küreselleĢmenin yeni bir olgu olmadığı görüĢü bulunmaktadır. Radikal 

yaklaĢıma göre küreselleĢme Marksist yazında yer alan emperyalizmin 

devamıdır. Radikal yaklaĢıma göre küreselleĢme, emperyalizm denen olguya 

saygınlık kazandırma, emperyalizm karĢısında çaresizlik yaratma çabasıdır 

(Boratav, 1996: 21). Radikal yaklaĢıma göre küreselleĢme beraberinde 

toplumsal ve bölgesel eĢitsizlikler getirir ya da var olan eĢitsizlikleri 

derinleĢtirir. Ayrıca küreselleĢmeye uyum sağlamaya çalıĢan ülkeler 

ekonomilerini dıĢa açarken ekonomik krizler ile daha çok sarsılmaktadır. 

Radikal yaklaĢıma göre küreselleĢme olumlu bir kavram değildir aksine, 

kapitalizmin uluslararası boyutudur.  

KüreselleĢmeye son olarak Keynesyen yaklaĢımın bakıĢ açısı ile 

incelemek gerekir. Keynesyen yaklaĢım temelde küreselleĢmeye karĢı bir 

tutum sergilemekle birlikte küreselleĢmenin olumlu yanlarını da 

yadsımamaktadır. Bu yaklaĢıma göre küreselleĢme daha kontrollü bir Ģekilde 

yayılır ve geliĢir ise küreselleĢmenin olumlu yanlarından daha geniĢ bir kesim 

yararlanabilir. Keynesyen yaklaĢımın mimarı olan Keynes’e göre 

küreselleĢme sürecinin, mal ve hizmet üretimi ve tüketimi ile ilgili olan 

taleplerin önünü kestiği noktada gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yani bu 

yaklaĢıma göre, düzenlenmemiĢ olan kapitalizm istikrarlı değildir. Dolayısıyla 

küreselleĢme ancak kontrol altına alınabilirse tüm toplumlar için yararlı bir 

süreç olabilir. Keynesyen yaklaĢımı benimsemiĢ olan Stiglitz (2002) 

küreselleĢmenin bugünkü haliyle eĢitsizlikler ürettiğini vurgulayarak, yeniden 

Ģekillendirilebileceğini, kendilerini etkileyen politikalarla ilgili bütün ülkelere 
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söz hakkı verildiğinde daha adil olduğu durumlarda hem sürekli ve kalıcı bir 

büyümenin sağlanabileceği, hem de büyümenin meyvelerinin daha eĢit bir 

Ģekilde bölünebileceği küresel ekonomi yaratabileceğini ifade eder. 

1.1.2. KüreselleĢmenin Evrimi 

KüreselleĢmenin ne zaman baĢladığı konusunda da tıpkı 

küreselleĢme kavramında olduğu gibi bir takım belirsizlikler vardır. Bir takım 

düĢünürler küreselleĢmenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve 

küreselleĢmenin insanlığın sivilleĢme çabaları ile baĢladığını savunur. Bir 

takım düĢünürler ise küreselleĢmenin modern çağın ortaya çıkıĢı ile 

baĢladığını savunur. KüreselleĢmenin herkes tarafından kabul edilen bir 

baĢlangıç tarihi olmamasına rağmen küreselleĢmenin özellikle son yıllarda 

geliĢen bir kavram olduğu konusunda tüm kesimler hem fikirdir. 

KüreselleĢme kelimesi ilk olarak 1980’li yıllarda kullanılmıĢtır. Ancak 

küreselleĢme fikri yüzyıllar öncesine kadar uzanmaktadır. KüreselleĢmeye 

yön veren olay ve etkenleri M.Ö. 1492 yıllarına kadar dayanmaktadır. 

Ġnsanların yer küre üzerindeki apayrı mekânları, iletiĢim ve göç yollarıyla 

birbirine bağlamasıyla baĢlar (Imade, 2003). KüreselleĢmenin tarihini daha 

da eskilere, ilk çağların Asur, Pers, Helen, Roma Ġmparatorlukları, orta 

çağların Bizans ve Ġslam Ġmparatorluklarına kadar götüren görüĢler 

bulunmaktadır (Köse, 2003: 10). Ancak daha önce de belirtildiği gibi bazı 

görüĢler küreselleĢmenin modernleĢme ile ortaya çıktığını savunmaktadır. Bu 

görüĢlere göre küreselleĢme insanlık tarihi kadar eski değildir. KüreselleĢme, 

modernleĢme ve kapitalizmin geliĢmesi ile yaĢıt kabul edilir. KüreselleĢme 

tarihsel süreçte çeĢitli aĢamalardan geçmiĢtir. Bu nedenle küreselleĢmeyi üç 

farklı evre halinde incelemekte yarar vardır. Her evrenin arkasındaki itici 

güçlerin ve uygulanan yöntemlerin ne olduğunun incelenmesi 

küreselleĢmenin tarihsel evriminin anlaĢılması için gereklidir.  
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KüreselleĢmenin birinci evresi denizcilikteki geliĢmelerin ve 

Merkantilizmin itici güç olarak ortaya çıktığı keĢifler ve asgari iĢgaller olarak 

kendini gösteren ve sömürgecilik ile sonuçlanan evredir (Oran, 2000: 9). 

KüreselleĢmenin baĢlangıcı olarak kabul edilebilecek bu evre akademik 

yazında çoğunluk tarafından kabul edilmemektedir. Akademik yazında 

küreselleĢme 18 inci yüzyıl sanayi devrimini takip eden 1870 ve 1914 yılları 

arasında ortaya çıkmıĢtır. Akademik yazında kabul gören ikinci küreselleĢme 

evresi ise 1914-1960 yılları arasında baĢlayıp günümüze kadar süren evredir 

(Yeldan, 2002: 14). 

Sanayi devrimini takiben baĢlayan ve 1870 ile 1914 yılları arasında 

süren birinci küreselleĢme evresinin itici gücü sanayileĢme ve sonucu 

emperyalizm olarak yorumlanabilir (Oran, 2000: 9). KüreselleĢmenin ilk 

evresi sanayi devriminin etkisi altındadır. Teknolojik geliĢmeler, ulaĢım 

maliyetlerinin düĢmesi ile deniz ve demir yolu ulaĢımının yaygınlaĢtığı birinci 

evrede sermaye hareketleri hız kazanmıĢtır.  

1914 yılında baĢladığı ve günümüze kadar devam ettiği kabul edilen 

ikinci küreselleĢme evresi 1914 yıllında birinci dünya savaĢının patlak 

vermesi, 1929 yılında yaĢanan dünya ekonomik buhranı ve ardından ikinci 

dünya savaĢının patlak vermesi ile baĢlangıçta sürekli bir geliĢmenin 

gerçekleĢtiği bir evre olamamıĢtır. Ancak ikinci dünya savaĢını takiben 

bağımsızlıklarını kazanan az geliĢmiĢ ülkeler serbest piyasa ekonomisi ile dıĢ 

dünya ile bütünleĢmeye çalıĢınca küreselleĢme hız alarak geliĢmeye ve 

yayılmaya devam etmiĢtir. Bağımsızlığını yeni kazanmıĢ ve az geliĢmiĢ 

olarak tabir edilen ülkeler dünya ile bütünleĢme çabasında iken, sanayileĢmiĢ 

kapitalist ülkelerde soğuk savaĢ durumu hakimdir. Dolayısıyla bu ülkelerin 

birçoğu doğrudan yabancı sermayeye kuĢkulu bakmıĢlar ve bir takım 

sınırlamalar getirmiĢlerdir (ġenses, 2004: 2).  

SanayileĢmiĢ ülkeler ikinci dünya savaĢından sonra uluslararası 

bağları güçlendirmek için 1944 yılında toplam 44 ülkeyi birleĢtiren Breton 

Woods sistemini kurmuĢlardır. Breton Woods sistemi sabit kur rejimine 
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dayanmaktaydı ve spekülatif sermaye hareketlerine karĢılık, ulusal kontrol 

olanakları kullanarak savunma mekanizması sağlamıĢtı (Yeldan, 2001: 43). 

Breton Woods sisteminde sisteme katılan ve parasını altına dönüĢtürebilir 

yapmayı kabul eden her ülkenin para değeri Amerikan Dolarına göre 

saptanmıĢtır. Breton Woods sisteminin kurulmasından sonra küreselleĢmeye 

ivme kazandıran International Monetary Fund (IMF), Dünya Bankası ve 

General Agreement on Tariffs and Trade (GAAT) adlı kurumların 

kurulmuĢtur. 1944 yılında temelleri atılan Breton Woods sistemi 1971 yılında 

çökmüĢtür. Bu sistemin çöküĢündeki temel neden temel para birimi olarak 

kabul edilen Amerikan Dolarının ekonomik gücünün Avrupa ve Japonya para 

birimleri karĢısında erimesi ve Amerika’nın dıĢ ödemeler dengesinin 

bozulmasıdır. 

Breton Woods sisteminin çökmesi ile birlikte sanayileĢmiĢ ülkeler 

istikrarlı büyüme sürecinden uzaklaĢmıĢtır. Bu süreçte bazı alanlarda 

küreselleĢme devam etmekle birlikte bazı alanlarda bölgeselleĢme ve 

bölgesel entegrasyon hareketleri baĢlamıĢtır. 1980li yıllara gelindiğinde IMF 

ve Dünya Bankası’nın katkılarıyla küreselleĢme süreci ivme kazanmıĢtır. IMF 

ve Dünya Bankası’nın uygulamaya koyduğu politikalar; mal piyasalarında 

fiyat müdahalelerinin kaldırılması, finansal sistemin serbestleĢtirilmesi ve 

iĢgücü piyasalarının esnekleĢtirilmesidir. Bu politikalar vasıtası ile 

küreselleĢme geliĢmiĢtir. 1980’li yıllardan günümüze kadar geliĢerek gelen 

ikinci küreselleĢme sürecinin önemli bir aĢaması 1990’lı yılların baĢlarında 

yaĢanmıĢtır. 1990’lı yılların baĢlarında doğu bloğu olarak tabir edilen ülkelerin 

çöküĢü ile birlikte küreselleĢme süreci hızlanmıĢtır. Doğu bloğunun dağılması 

ile birlikte geleneksel siyasi bloklar ortadan kalkmıĢ daha liberal eğilimler 

güçlenmiĢtir. Doğu bloğunun dağılması ile birlikte dağılan ülkeler ekonomik 

ve siyasi olarak batı ile yakın iliĢkiler kurmuĢlardır ve bu entegrasyon 

küreselleĢme sürecini hızlandırmıĢtır. 

1980’li yıllarda baĢlayan ve günümüze kadar devam eden ikinci 

küreselleĢme evresinde finans piyasaları ülke sınırlarını aĢmıĢtır. Teknoloji 
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hızla geliĢmiĢtir. Ayrıca iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler siyasal, sosyal ve 

ekonomik alanda ülkeler arası iliĢkilerde zaman ve mekân kavramının 

ortadan kalmasına neden olmuĢtur.  

1.2. KÜRESELLEġMENĠN EKONOMĠK ETKĠLERĠ 

KüreselleĢmenin ekonomik etkileri diğer etkileri ile kıyaslandığında 

üzerinde en çok tartıĢılan boyuttur. KüreselleĢmenin ekonomik etkileri 

göreceli olarak en eski dönemlere dayanır. KüreselleĢmenin ekonomik 

etkilerini üç baĢlıkta incelemek mümkündür. Bunlar; küreselleĢmenin dıĢ 

ticaret üzerindeki etkisi, küreselleĢmenin uluslararası sermaye üzerindeki 

etkisi ve küreselleĢmenin çok uluslu Ģirketler üzerindeki etkisidir.  

1.2.1. KüreselleĢmenin DıĢ Ticaret Üzerindeki Etkisi 

KüreselleĢmenin dıĢ ticaret üzerindeki etkisi incelenirken, 

küreselleĢmenin devlet anlayıĢında ve devletin iĢlevleri üzerindeki etkisinin 

incelenmesi gerekir. 

KüreselleĢme sürecinde devlet anlayıĢındaki değiĢiklikler 

incelendiğinde 1940 ile 1980 arasındaki dönemde geliĢmiĢ ülkelerde halkın 

refahını ön planda tutan refah devleti, geliĢmekte olan ya da az geliĢmiĢ 

ülkelerde devletçi kapitalizm anlayıĢının hakim olduğu görülmektedir. 

KüreselleĢmenin dıĢ ticaret üzerindeki önemli etkilerinden biri 

küreselleĢmenin getirdiği neo-liberal ideolojinin serbest piyasa çerçevesinde 

ekonominin de-regülasyonunu içeren makro ekonomik politikaların dünya 

çapında yaygınlaĢmasıdır (DemirbaĢ, 2002: 2). IMF, Dünya Bankası ve 

Dünya Ticaret Örgütü tarafından yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılan neo-liberal 

politikalar ile küreselleĢmenin dıĢ ticaret üzerindeki etkisi artmıĢtır. 

Uygulanan politikalar çerçevesinde GATT tarife indirimine gitmiĢtir. 

Tarifelerde yapılan bu indirimler sayesinde dıĢ ticaret hacminde artıĢ 
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olmuĢtur. DıĢ ticarette artıĢ görülen alanlar özellikle geliĢmiĢ sanayi ülkeleri 

arasındaki ticaret ve firma içi ticaret olmuĢtur (DPT, 2006: 24). 

KüreselleĢme sürecinde iletiĢim teknolojilerinin ve ulaĢımın geliĢmesi 

sonucunda uluslararası ticaretin geliĢme süreci hızlanmıĢtır. ĠletiĢim 

teknolojilerindeki geliĢim ile dıĢ ticaret form değiĢtirmiĢtir. Örneğin, son 

yıllarda artan internet kullanımı beraberinde elektronik ticareti getirmiĢtir.  

KüreselleĢme süreci ile birlikte dünya dıĢ ticaret hacminde artıĢ söz 

konusudur. 2003 yılında 5,5% olan dıĢ ticaret hacmi 2004’te 9,8%, 2005’te 

6,5%, 2006’da 8,5%, 2007’de 5,5% ve 2008’de %14,97 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu rakamlar dünya büyüme oranları ile kıyaslandığında 

dünya pazarlarındaki liberalleĢmenin ve küreselleĢmenin etkisi ile dünya 

ticaretindeki artıĢ yine küresel üretimin oldukça üzerinde gerçekleĢmiĢtir 

(Güzel, 2008: 12). Son yıllarda ulaĢım ve iletiĢimi kolaylaĢtıran bilimsel ve 

teknolojik geliĢmeler, yeni bir ekonomi sistemin geliĢmesi ve serbest piyasa 

ekonomisine yönelme gibi geliĢmeler ile küreselleĢme dünya ticaretinin 

önemli ölçüde geliĢmesine neden olmuĢtur.  

1.2.2. KüreselleĢmenin Uluslararası Sermaye Üzerindeki Etkisi 

Uluslararası sermaye hareketleri, dolaysız yabancı sermaye 

yatırımları, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar olmak üzere üç ana 

kategoride incelenir. Genel olarak dolaysız yabancı sermaye yatırımları 

dıĢındaki uluslararası sermaye hareketleri hisse senedi, tahvil gibi finansal 

araçlar yardımıyla ülkeye girdikleri için, portföy yatırımları ile diğer yatırımlar 

toplamı finansal yatırımlar olarak adlandırılabilir (Kula, 2003: 143). 

GeliĢmekte olan ülkeler kalkınma ve büyüme amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmek için sermayeye gerek duymaktadırlar. Gereksinim 

duyulan sermaye birikiminin sağlanması dıĢ borç ve ticaret banka kredileri ya 

da dolaysız yabancı sermaye ve portföy yatırımları ile sağlanmaktadır. 
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KüreselleĢme sonucunda sermaye hareketleri serbestleĢmiĢtir ve geliĢmekte 

olan ülkeler ihtiyaç duydukları sermayeye daha kolay bir Ģekilde ulaĢabilme 

Ģansına eriĢmiĢtir. Sermaye hareketlerinin serbestleĢmesi sonucunda 

tasarruflar sermaye sıkıntısı çeken ülkelere doğru gitmiĢtir.  

KüreselleĢme uluslararası sermayenin hareketini arttırmıĢtır. Dünya 

ölçeğindeki sermaye hareketleri 1984-1989 yılları arasındaki dönemde 

sadece 13,5 milyar dolar iken, 1996 sonlarına doğru 215 milyar dolara 

yaklaĢmıĢtır. Küresel krizin etkisiyle 1997 ve 1998 yıllarında yavaĢlamıĢtır 

fakat sermaye hareketlerinin 1999’dan itibaren tekrar hızlanmaya baĢladığı 

görülmektedir (AkdiĢ, 2002: 20). Küresel sermaye hareketlerine iliĢkin 2001 

ve 2008 yılları arasındaki verileri gösteren tablo aĢağıdaki gibidir. 

KüreselleĢme ile birlikte finansal piyasalar serbestleĢmiĢtir. Bu durum 

geliĢmekte olan ülkelerin yaĢadığı kaynak sıkıntısına çözüm olmuĢtur. 

GeliĢmekte olan ülkelere doğru hareketlenen uluslararası sermaye bu ülkeler 

için kısa vadeli sermaye giriĢi olmuĢtur. Uluslararası sermaye özellikle 

spekülatif olarak kazanç sağlayacağı yani kur artıĢına göre daha yüksek reel 

faiz getirisi elde edeceği ülkeyi seçmektedir. Uluslararası sermayenin 

spekülatif hareketleri küresel krizlere neden olabilmekte ve reel sermayeyi 

ülkeden uzaklaĢtırmıĢtır. 
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Tablo 1: Küresel Sermaye Hareketleri (2001-2008) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Amerika 

        Doğrudan Yatırımlar 24,60 -70,10 -85,80 -170,20 76,40 -1,70 -122,80 -12,30 

Portföy Yatırımları 337,70 379,00 427,10 689,90 574,50 627,80 758,70 645,10 

Diğer Yatırımlar 42,80 195,30 190,10 9,80 35,70 151,00 21,60 -94,00 

Yedek Varlıklar -4,90 -3,70 1,50 2,80 14,10 2,40 -0,10 -4,80 

Ġngiltere 

        Doğrudan Yatırımlar -8,00 -24,80 -38,00 -36,60 96,60 68,50 -77,70 -41,80 

Portföy Yatırımları -65,60 75,50 114,40 -81,10 -36,40 28,50 227,10 666,20 

Diğer Yatırımlar 95,80 -15,80 -33,00 185,80 -24,20 -42,00 -45,10 -620,70 

Yedek Varlıklar 4,50 0,60 2,60 -0,40 -1,70 1,30 -2,60 3,10 

Japonya 

        Doğrudan Yatırımlar -32,30 -22,90 -22,60 -23,20 -42,20 -57,00 -51,30 -106,20 

Portföy Yatırımları -46,30 -105,90 -95,10 22,90 -13,30 127,60 73,10 -292,60 

Diğer Yatırımlar 29,00 63,00 184,00 20,30 -60,70 -175,30 -211,90 201,50 

Yedek Varlıklar -40,50 -46,10 -187,20 -160,90 -22,30 -32,00 -36,50 -30,90 

Kanada 

        Doğrudan Yatırımlar -8,50 -4,70 -16,40 -43,30 -1,70 15,30 51,80 -33,60 

Portföy Yatırımları -0,20 -6,70 0,30 22,90 -33,30 -41,80 -75,30 39,60 

Diğer Yatırımlar -2,90 -2,80 -1,90 -11,00 12,20 3,70 5,80 -17,20 

Yedek Varlıklar -2,20 0,20 3,30 2,80 -1,30 -0,80 -3,90 -1,80 

Avrupa Bölgesi 

        Doğrudan Yatırımlar -98,10 21,20 -11,40 -100,40 -259,40 -210,70 -128,60 -355,40 

Portföy Yatırımları 63,30 135,10 63,30 92,80 167,20 371,70 207,30 623,80 

Diğer Yatırımlar -5,70 -159,20 -83,90 -36,60 101,80 -4,40 57,40 246,20 

Yedek Varlıklar 16,40 -3,00 32,80 15,60 22,90 -2,60 -5,70 -5,70 

GeliĢmekte Olan 
Piyasalar ve Ülkeler  

        Doğrudan Yatırımlar 170,70 151,60 150,10 191,60 251,80 254,40 411,30 425,00 

Portföy Yatırımları -55,70 -42,20 -16,10 3,00 7,10 -108,40 20,90 -169,70 

Diğer Yatırımlar -23,90 -31,30 -8,00 -21,10 -70,80 -61,50 176,60 -224,40 

Yedek Varlıklar -89,40 -153,30 -302,60 -425,20 -541,60 -719,10 -1.227,30 -676,90 

Kaynak: SPK, Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler, 
http://www.spk.gov.tr/ 

1.2.3. KüreselleĢmenin Çok Uluslu ġirketler Üzerindeki Etkisi 

Çok uluslu Ģirketler, yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren, 

üretimle ilgili kararların bir merkezden alındığı, çeĢitli yollarla bağlı Ģirketlerin 
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kararlarını etkileyebilen Ģirketlerdir (Yüksel, 1999: 112). Çok uluslu Ģirketlerin 

temel politikaları aĢağıdaki gibi sıralanabilir (Mert, 2008: 369);  

 Hükümet garantili ödeme, enflasyon, devalüasyon ve döviz kuru 

dalgalanmalarına karĢı koruma olmadıkça, garantili bir yatırım getirisi 

olmadıkça pazara girme, 

 Tarifelerde otomatik artıĢlar bulunan veya bu artıĢların yetkisini 

elinde tutmak, 

 Gerçek rekabetin bulunmadığı pazarlara girmek. 

Çok uluslu Ģirketlerin geçmiĢi 19 uncu yüzyılın ortalarına 

dayanmaktadır. ĠĢletmelerin çok uluslu hale gelmesinde etkili olan birincil 

faktör merkez ülkenin itici faktörleri ve yabancı iĢletmeleri kabul eden 

ülkelerin çekici faktörleridir. GeliĢmekte olan ülkeler, yabancı yatırımları 

çekebilmek için vergi muafiyeti ve indirimleri uygulamaları, sanayi bölgelerinin 

ücretlerinin düĢük olması gibi bir takım imkânlar sunmaktadır. Bu sayede 

geliĢmekte olan ülkeler dolaysız yabancı sermayeyi çok uluslu Ģirketler 

vasıtası ile bünyelerine çekmektedir.  

1.2.4. KüreselleĢmenin Ġç Piyasalara Etkileri 

KüreselleĢme beraberinde sermaye hareketlerinin liberalizasyonu da 

getirmiĢtir. Bu durum Türkiye ekonomisi üzerinde de etkili olmuĢtur. Sermaye 

hareketlerinin liberalizasyonu ile birlikte Türkiye ekonomisi uluslararası 

piyasalara entegre olmuĢ ve bu durum beraberinde bir takım olumlu ve 

olumsuz yanları getirmiĢtir.  

Her ülkenin küreselleĢme hikayesi ve küresel dünyaya entegre olma 

süreci kendine özgüdür. Türkiye’nin küresel dünyaya entegrasyonu 

kapsamında büyüme hızının ele alınmasında yarar vardır. Türkiye 1960’lı ve 

1970’li yıllarda %6 civarında büyüme oranına sahipken, büyüme oranı 1980’li 
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yıllarda ciddi oranda düĢmüĢtür. 1980 ve 1999 arasındaki dönemde ortalama 

büyüme oranı %3.9’dur. Özellikle yaĢanan son finansal kriz sonucunda, 2009 

yılında ülkemiz için büyüme oranı negatif olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Ülkelerin uluslararası piyasalara entegre olabilmesi için fiyat istikrarını 

ve mali disiplini  sağlamıĢ olması gerekmektedir. Ancak ülkemizin ekonomik 

göstergeleri incelendiğinde, fiyat istikrarının ve mali disiplinin sağlanamadığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra liberalleĢen sermaye hareketlerinden sonra 

ülke ekonomimizin çok daha kırılgan bir yapıya büründüğü görülmektedir.  

1.3. KÜRESELLEġMENĠN MALĠ ETKĠLERĠ 

KüreselleĢmenin mali etkilerini; küreselleĢmenin kamu harcama 

politikalarına etkileri, küreselleĢmenin vergi politikalarına etkileri ve 

küreselleĢmenin borçlanma politikalarına etkileri olmak üzere üç baĢlık 

altında incelemek mümkündür. 

1.3.1. KüreselleĢmenin Vergi Politikalarına Etkileri 

KüreselleĢme hareketleri, çağdaĢ devletlerin vergi toplama ve optimal 

bir vergi tabanı oluĢturmada zorluklar ile karĢılaĢmalarına neden olmakta ve 

bağımsız mali politikalar uygulama yeteneklerini azaltmaktadır (Aktan, Vural, 

2004: 1). Vergi politikalarının ulusal sınırların dıĢına çıkarak, uluslararası 

nitelik taĢır hale gelmesiyle, bu politikalar onu uygulayan ülkelerden çok, bu 

ülkeler dıĢında yaĢayan bireyler ve iĢletmeleri yakından ilgilendirmeye 

baĢlamıĢtır (Ağbal, 2001: 70). Kaynakların uluslararası alanda hareketlilik 

kazanması sonucunda vergi rekabetinin artması, ülkeleri vergi sistemlerinde 

bir takım değiĢikliklere gitmesi, vergi sistemlerinde yer alan vergi politikalarını 

önemli ölçüde etkilemiĢtir (Günaydın, Benk, 2003: 160). 

KüreselleĢmenin vergi politikaları üzerindeki etkilerini incelerken kayıt 

dıĢı ekonominin büyümesi konusuna ağırlık vermek gerekmektedir.  Kayıt 
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dıĢı ekonomi, Gayri Safi Milli Hasıla hesaplarını elde etmede kullanılan 

bilinen istatistiki yöntemlere göre tahmin edilemeyen gelir yaratıcı ekonomik 

faaliyetlerin tümüdür (Akalın ve Kesikoğlu, 2007: 73). Kayıt dıĢı ekonomi, 

iĢletmeler arasında haksız rekabete yol açar, ülkenin  finansal ve mali 

istatistikî rakamlarına olan güvenin eksilmesine neden olur, gelir dağılımında 

adaletsizliğe neden olur.  

1.3.2. KüreselleĢmenin Kamu Harcama Politikalarına Etkileri 

KüreselleĢme ve iletiĢim teknolojilerinin geliĢmesi beraberinde üretim 

faktörlerinin, özellikle sermayenin, serbest olarak dolaĢmasına olanak 

sağlamıĢtır. Bu durumda ülkeler uluslararası piyasalarda sermayeyi 

ülkelerine çekmek için çeĢitli yollara baĢvurmaktadır. Ülkelerin finansal 

sermayeyi ve dolaylı olarak çok uluslu firmaları kendi ülkelerine çekmek için 

kullandıkları en önemli yöntemlerden biri olan vergi rekabetinin en önemli 

etkilerinden biri kamu harcamaları düzeyinde düĢme meydana getirmesidir.  

OECD istatistiklerine bakıldığında vergi rekabeti sonucu kamu 

harcamalarının düzeyinde bir azalıĢ meydana gelmemekle birlikte, artıĢ 

trendinde bir yavaĢlama gözlemlenebilmektedir (Engin, 2006: 28).  

1.3.3. KüreselleĢmenin Borçlanma Politikalarına Etkileri 

KüreselleĢme süreci ile birlikte borçlanmaya geleneksel mali 

anlayıĢtan farklı görevler yüklenmiĢtir ve küreselleĢme ile birlikte, 

borçlanmanın artık ekonomi ve mali istikrarı sağlama için kullanılması 

gerektiği düĢünülmektedir ve ayrıca kamu borçlanmasını olağan bir kamu 

geliri sayan geleneksel görüĢün aksine, borçlanmanın hatalı sonuçlar 

vereceği öne sürülmektedir (Cansız, 2008: 87). Bu görüĢten yola çıkarak 

küreselleĢmenin beraberinde getirdiği yeni mali anlayıĢ borçlanmanın sıklıkla 

kullanılan bir araç olmaması gerektiğinin altını çizmektedir. 
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Geleneksel mali anlayıĢta devletin hedeflediği politikaları 

gerçekleĢtirebilmesi için istediği kadar borçlanması uygun görülen bir 

davranıĢtı. Ancak küreselleĢme sonucunda hakim olan yeni mali anlayıĢa 

göre borçlanma geleneksel mali anlayıĢtaki gibi sınırsız ve kuralsız bir 

Ģekilde yapılmamalıdır. Belirli kurallar ve sınırlar çerçevesinde borçlanma 

yapılmalı ve bu sınırlar belirlenirken gelecek kuĢakların borçlanmadan ne 

Ģekilde etkileneceği göz önüne alınmalıdır.  

1.4. KÜRESELLEġMENĠN SOSYAL ETKĠLERĠ 

Bireyin temel ihtiyaçlarının giderilmesi, belli uluslararası sosyal 

standartların getirilmesi ve küresel geçerlilikte uygulanması, uluslararası 

siyasi düzenlemelerde uluslararası sosyal düzenin kurulması ile mümkündür 

(BüyükbaĢ, Ören, 2005: 105). KüreselleĢmenin önemli etkileri sosyal düzen 

üzerinde görülmektedir. KüreselleĢmenin hız kazanması ile birlikte sosyal 

düzende köklü değiĢiklikler ortaya çıkmıĢtır. Son yıllarda küreselleĢmenin hız 

kazanması ile birlikte ortaya çıkan değiĢiklikler süregelen sosyal sorunların 

üzerine yenilerini eklemiĢtir. Ayrıca küreselleĢme sonucunda mevcut 

sorunların çözümü de karmaĢık bir hal almıĢtır.  

Dünya kaynakları sınırlıdır. Sürekli olan nüfus artıĢı ve küreselleĢme 

sonucunda kapitalist düzenin tüm dünyaya hakim olması sonucunda artan 

tüketim sosyal düzendeki sorunların artmasına neden olmuĢtur. Sosyal 

düzenin en önemli aktörü olan Devlet, küreselleĢmenin etkisi ile etkinliğinin 

yitirmeye baĢlamıĢ ve devlet ile toplum arasındaki sosyal iliĢkiler azalmıĢtır. 

VatandaĢların sosyal durumları ile ilgilenen ve onlara asgari bir yaĢam 

düzeyi sağlamakla görevli olan sosyal devlet, insan onurunun korunmasını 

amaçlar (Bulut, 2003: 174). Sosyal devlet anlayıĢı ilk olarak 1789 Fransız 

Ġhtilalinden sonra hazırlanan Fransa Devleti Anayasasında yer bulmuĢtur. 

Sosyal devlet anlayıĢı çerçevesinde devlet, artık özgürlükler konusunda pasif 

kalmakla yetinmeyecek, yani vatandaĢlara kiĢisel ve siyasal hakları tanıyarak 
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bir yana çekilmeyecek; aksine sosyal ve ekonomik haklar dolayısıyla bir 

takım faaliyetlerde bulunmak zorunda kalacaktır (Bulut, 2003: 176). Bu 

noktada sosyal devlet anlayıĢı ile klasik liberal anlayıĢın ayrıĢtırılması gerekir. 

Sosyal devlet anlayıĢı, özgürlükleri klasik liberal anlayıĢta olduğu gibi soyut 

bir durum olarak ele almaz. Sosyal devlet anlayıĢı, kapitalizm sonucunda 

ortaya çıkan bir takım eĢitsizliklerin varlığını kabul eder ve devletin bu 

eĢitsizliklere çözüm bulması gerektiğini savunur. 

KüreselleĢme süreci devletleri belirli davranıĢ biçimlerine 

zorlamaktadır. Bu süreçte geliĢmiĢ sermaye ülkeleri sermayelerinin rahat 

dolaĢımın sağlamak için birtakım düzenlemeler yapmaktadır. GeliĢmekte 

olan ya da az geliĢmiĢ ülkeler yabancı yatırımları ülkelerine çekebilmek ve 

ekonomilerine sıcak para giriĢini sağlayabilmek için geliĢmiĢ devletlerinin 

yaptıkları düzenlemelere uymaktadır. Bu düzenlemelerin baĢında sermaye 

giriĢini kolaylaĢtırmak için verilen yüksek faizler, aĢırı mevduat garantileri, 

özelleĢtirme gibi uygulamalar gelmektedir. KüreselleĢme özellikle az geliĢmiĢ 

ülkeleri yoğun bir rekabet ortamına itmektedir. Bu rekabet sürecinde 

uygulanan düzenlemelerin maliyetlerinin karĢılanabilmesi için birtakım 

harcama kalemlerinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu noktada en kolay 

vazgeçilen harcama kalemi, özellikle geliĢmekte olan ve az geliĢmiĢ ülkeler 

için, sosyal politikaya yönelik olan harcamalardır. Dolayısıyla refah devleti 

yerini rekabetin ve neo-liberalizm anlayıĢının hakim olduğu devlete 

bırakmıĢtır.  

KüreselleĢmenin sosyal hayatta olumsuz olarak tanımlanabilecek 

birçok etkisinin olduğu yadsınamaz. KüreselleĢme süreci ile birlikte sosyal 

dıĢlanma kavramı ortaya çıkmıĢtır. Sosyal dıĢlanma kavramı ilk olarak 1974 

yılında Lenoir tarafından kullanılmıĢtır. Eğer kiĢi toplum içindeki normal 

faaliyetlerine katılmak istiyorsa, fakat onun kontrolü dıĢındaki nedenlerden 

dolayı katılamıyorsa, sosyal olarak dıĢlanmıĢtır (Saith, 2001: 3). 
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1.5. KÜRESELLEġMENĠN SĠYASAL ETKĠLERĠ 

KüreselleĢme sürecinin siyasal etkileri devlet fonksiyonlarının yerine 

getirdiği ortamın temel niteliklerini değiĢtirmesi yönü ile ele alınmalıdır. 

KüreselleĢme süreci toplumlararası iliĢkilerin yalnızca ulus devletlerin resmi 

iliĢkileri çerçevesinde değil birçok farklı kanaldan gerçekleĢtirmesi gerekliliğini 

ortaya çıkarmıĢtır. Diğer bir değiĢle küreselleĢme süreci sonucunda, ulus 

devleti politikanın merkezine koyan yaklaĢım yerini uluslararası ve ulus ötesi 

kurumların önem kazandığı yeni bir yaklaĢıma bırakmıĢtır.  

KüreselleĢmenin siyasal anlamda en önemli sonucu demokratik 

rejimlerin yayılmasına olanak sağlamasıdır. Batılı ülkeler tarafından üretilen 

mal ve hizmetler ile bunlara ait bilgiler dünyada sınır tanımaksızın serbest 

olarak dolaĢmak istemektedir. Bu durum alıcı ülkelerin pazar nitelikleri, 

siyasal yapıları ve yönetim biçimleriyle direkt ilgili olduğu için o ülkelerin 

mevcut siyasi yapılarının değiĢmesi “küreselleĢmenin” bir gereği olarak 

ortaya çıkmakta, bu noktada da küreselleĢme olgusunun en büyük kozu 

demokrasi ve hür rejimler olarak gündeme gelmektedir (Çıtır, 2009).    

Siyasal küreselleĢmenin iki somu sonucu olduğu söylenmektedir. Bu 

sonuçlardan birincisi, devletlerin iç ve dıĢ ortamlarını birbirinden ayıran 

“devletin siyasi sınırları”nın gözle görünmez hale gelmesi ve iç-dıĢ politika 

arasındaki ayrımın önemini yitirmesidir. Ġkinci sonuç ise, devletin egemenlik 

alanlarının muallâkta kalması ve devletlerin iç ve dıĢ egemenliklerinin 

zayıflamasıdır (Gözen, 2004: 27). 

1.6. KÜRESELLEġMENĠN ORTAYA ÇIKARDIĞI VERGĠLENDĠRME 
SORUNLARI 

KüreselleĢmenin ortaya çıkardığı vergilendirme sorunlarını elektronik 

ticaret, sınır ötesi alıĢveriĢin artması, transfer fiyatlandırması, bilgi 

kaynaklarının aĢınması, finansal araç çeĢitlendirmesinden kaynaklanan 

sorunlar ve vergi rekabeti olarak sıralamak mümkündür. 
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1.6.1. Elektronik Ticaret 

Elektronik ticaret ile ilgili literatürde birçok farklı tanımlama 

bulunmaktadır. Bu tanımlamalara göz atmak gerekirse öncelikli olarak Dünya 

Ticaret Örgütü’nün elektronik ticaret tanımlamasını ele almakta yarar vardır. 

Dünya Ticaret Örgütü elektronik ticareti mal ve hizmetlerin üretim, reklam, 

satıĢ ve dağıtımlarının iletiĢim ağları üzerinden yapılması olarak 

tanımlamaktadır (Haspolat, 2000: 6). Literatürde yer alan diğer bir elektronik 

ticaret tanımı Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) tarafından 

yapılan tanımdır. Bu tanıma göre elektronik ticaret, açık ve kapalı ağlar 

üzerinden sayısal veriye dönüĢtürülmüĢ metin, ses, video görüntülerin 

iĢlenmesi ve iletilmesine dayanan, hem kuruluĢları hem de bireyleri 

ilgilendiren, ticari etkinliklere ait her türlü iĢlemin yapılmasıdır (Alkan, 2003: 

7). BirleĢmiĢ Milletler Yönetim, Ticaret ve UlaĢtırma ĠĢlemleri KolaylaĢtırma 

Merkezi (UN-CEFACT) tarafından yapılan tanıma göre elektronik ticaret; iĢ, 

yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmıĢ ve 

yapılanmamıĢ iĢ bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer 

organizasyonlar arasında elektronik araçlar üzerinden paylaĢılmasıdır 

(Canpolat, 2001: 13). Türkiye Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) 

elektronik ticareti; bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında ya da sınırlı 

sayıda kullanıcı tarafından kullanılan kapalı ağ ortamlarında yazı, ses ve 

görüntü biçimindeki sayısal bilgilerin iĢlenmesi, iletilmesi ve saklanması 

temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari iĢlemlerin tümü 

olarak ifade etmektedir (Alkan, 2003: 7). 

Elektronik ticaret ile ilgili literatürde yer alan tanımlamalar 

incelendiğinde elektronik ticaret ile ilgili genel kabul görmüĢ bir tanımın 

bulunmadığı göze çarpmaktadır. Genel kabul görmüĢ bir tanımlama 

yapılamamasının nedeni olarak elektronik ticaretin yeni bir kavram olması ve 

elektronik ticaretin sınırlarının tam olarak belirlenmesi noktasında yetersiz 

kalınması gösterilebilir. Bu yetersizliğin nedeni elektronik ticaretin iletiĢim 

teknolojilerindeki hızlı geliĢmelere bağlı olarak sürekli yenilenmesi ve 
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geliĢmesidir. Bu yenilenme ve geliĢmeye bağlı olarak elektronik ticaret ile ilgili 

yeni yaklaĢımlar ve tanımlamalar geliĢtirilmektedir. Bu noktada yapılan 

tanımlamaların dar ve geniĢ anlamda olmak üzere iki yaklaĢımdan hareket 

edilerek yapıldığı gözlemlenmektedir.  

Dar anlamda elektronik ticaret, internet gibi açık ağlar üzerinden 

tüketicilere yönelik olarak ticari iĢlem ve ödemelerin yapılması iken, geniĢ 

anlamda elektronik ticaret ise, iĢ, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin 

yürütülmesi için yapılanmıĢ ve yapılanmamıĢ iĢ bilgilerinin, üreticiler, 

tüketiciler ve kamu kurumları ve diğer kurumlar arasında internet, telefon, 

faks ve diğer dijital araçlar, kredi kartları gibi elektronik araçlar üzerinden 

paylaĢılmasıdır (Turan, 2006: 1). Dar ve geniĢ anlamda olmak üzere iki 

yaklaĢımdan hareket edilerek yapılan elektronik ticaret tanımlamaları 

incelendiğinde elektronik ticaretin araçları ve türleri dikkati çekmektedir.. 

Elektronik ticaret kavramının iyi bir Ģekilde anlaĢılması için elektronik ticaretin 

araçlarına ve türlerine değinmekte yarar varıdır.  

1.6.1.1. Elektronik Ticaretin Araçları 

Elektronik ticaretin en önemli aracı internettir. Diğer elektronik ticaret 

araçları ise, telefon, faks, televizyon, elektronik ödeme ve para transfer 

sistemleri ile elektronik veri değiĢim sistemleri sayılabilir.  

Ġnternet, küresel bir enformasyon sistemini ifade eder ki, bu sistemde 

birbirleri ile bir Ģekilde bağlantısı olan ve mantıksal IP (Internet Protokolü) 

adresleri ile numaralandırılmıĢ, birbirleriyle standartlaĢmıĢ iletim kontrol 

protokolü ile anlaĢabilen ve bu komünikasyon altyapısı üzerinde çok değiĢik 

enformasyon servislerinin verildiği bir bilgisayar ağları topluluğudur (Orcan, 

1998: 3). 

Elektronik ticaretin bilinen en eski ve en önemli aracı telefondur. 

Telefon ağ iletiĢimi ile çalıĢan interaktif ve esnek bir elektronik ticaret aracıdır. 
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Ticari iĢlemlerde en yaygın olarak kullanılan elektronik ticaret aracı olan 

telefon teyit aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, ürün sipariĢi vermekte de 

kullanılmaktadır (Uslu, 2006: 7).  

Elektronik ticaretin geleneksel araçlarından olan faks hızlı bir Ģekilde 

doküman transferini gerçekleĢtirmektedir. Sık olarak kullanılan posta 

iĢlemlerinin yerini alan faksın eksik yönleri pahalı olması, sesli iletiĢime imkan 

tanımaması, faks fotoğraflarının düĢük kalitede olması, interaktif iletiĢimi 

sağlamaması, nihai tüketiciler açısından yaygın kullanılmamasıdır (Ördek, 

1999: 86). 

Yaygın olarak kullanılan iletiĢim araçlarından olan televizyon tek yönlü 

bir iletiĢim aracıdır. Elektronik ticaret açısından televizyonlarda ortaya çıkan 

en önemli sınırlama, kuĢkusuz çok yönlü iĢlemlerin yürütülmesi zorluğudur. 

Buna rağmen televizyonlarda reklam ve icaba davet yoluyla tek yönlü iletiĢim 

kurularak evde alıĢveriĢ giderek artmaktadır (Uslu, 2006: 7). Reklam 

faaliyetlerinin artması ve sonuçlarının baĢarıyla ortaya çıkması sonucunda 

tek yönlü iletiĢim ortadan kaldırmakta, web TV, internet TV ve interaktif TV 

gibi geliĢmeler televizyonun geleneksel yapısında değiĢiklikleri de 

beraberinde getirmektedir. 

Elektronik ödeme ve fon transfer sistemi (EFT) günümüzde sadece 

kapalı ağlarda ve para aktarılmasında kullanıldığından ticaret sürecinde 

sınırlı bir bölüme hitap etmektedir (Ankara Ticaret Odası, 1999: 7). EFT 

herhangi bir aracı kurum kullanmaksızın fonları bir hesaptan diğerine 

aktarma sürecinin tamamına verilen addır. Bu süreç fon transferi isteği, 

kaynakta yeterli fon bulunduğunu garantileyen kredi kontrolü, kaynakta 

hesaptan fonların düĢülmesi ve hata düzeltmeye olanak sağlayan kontrol 

kayıtlarını içermektedir. EFT geleneksel olarak özel biliĢim ağları üzerinden 

yapılmaktadır (ErtaĢ, 2000: 2).  

Elektronik ticaretin en önemli araçlarından bir tanesi ise elektronik veri 

değiĢim sistemidir. Elektronik veri değiĢim sistemleri, bilgisayar ve iletiĢim 
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ağları kullanarak fatura, nakliye, fiyat listeleri, satın alma, ithalat ve ihracat 

belgeleri ve bunlara benzerlik gösteren çeĢitli iĢlemlerin iki ayrı iĢletme 

arasında elektronik değiĢimini sağlayan sistemlerdir (Ada, 2007: 547). 

Geleneksel ticari iĢlemlerde, mektuplar, notlar gibi yapılanmamıĢ 

dokümanlarla birlikte sipariĢ formları, teslim belgeleri gibi standart Ģekilde 

yapılmamıĢ dokümanlar kullanılmaktadır. Elektronik posta yapılanmamıĢ tipte 

dokümanların iletilmesinde kullanılırken elektronik veri değiĢim sistemi 

yapılanmıĢ mesaj değiĢimini sağlamaktadır. Elektronik veri değiĢim 

sisteminde amaç, sipariĢ alınması, ticari sözleĢmelerin ve faturaların 

hazırlanması gibi iĢlemler ile gümrük, bankacılık gibi iĢlemlerin yapılmasında 

manüel sistemde karĢılaĢılan tekrarların önlenmesiyle maliyetlerin 

düĢürülmesini ve iĢlemlerin en az hatayla en kısa sürede tamamlanmasını 

sağlamaktır (Ankara Ticaret Odası, 1999: 10).   

1.6.1.2. Elektronik Ticaretin Türleri 

Elektronik ticaret araçlarını inceledikten sonra elektronik ticaretin 

türlerine değinmekte yarar vardır. Elektronik ticaretin türleri; iĢletmeler 

arasındaki iĢlemler, iĢletme ile tüketici arasındaki iĢlemler, iĢletme ve tüketici 

ile devlet arasındaki iĢlemler olmak üzere üç ana grupta ele alınabilir. 

Kurumlar arası elektronik ticaret ya da iĢletmeler arası elektronik 

ticaret olarak da adlandırılan iĢletmeler arası iĢlemler, birçok alıcı ve satıcı 

firmanın elektronik ortamda bir araya gelmesi ve bu ortamda alım satım 

iĢlemlerini gerçekleĢtirmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir değiĢle iĢletmeler 

arası elektronik ticaret; iĢletmeler arasındaki mal, hizmet ve bilgi alıĢveriĢinin 

internet ortamında gerçekleĢtirilmesidir (Yazıcı, 2002: 91).  

ĠĢletme ile tüketici arasındaki iĢlemler tüketici odaklı elektronik ticaret 

olarak da adlandırılır. Tüketici odaklı elektronik ticaret, internet üzerinden 

doğrudan tüketicilere ürünler satma ya da bankacılık, borsa aracı kurumluğu 

gibi hizmetler verme Ģeklinde gerçekleĢmektedir (Çak, 2002: 4).  
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ĠĢletmelerin ve tüketicilerin sanal ortamda kamu idareleri ya da diğer 

bir değiĢle devlet ile olan iliĢkilerinin düzenlendiği elektronik ticaret türü 

iĢletme ve tüketici ile devlet arasındaki elektronik ticaret olarak adlandırılır. 

Elektronik ortamda vergilendirme, istatistikî bilgiler ve çeĢitli izinlerin 

elektronik ortamda verilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, elektronik noter, onay 

kurumu, elektronik ticarette kullanılacak standartlar, elektronik gümrükleme, 

sigortacılık, kamu ihalelerinin elektronik ortamda duyurulması, elektronik 

ortamda hukuki ve cezai sorumluluğun düzenlenmesi gibi birçok konu 

iĢletme, tüketiciler ve devlet arasındaki elektronik ticaret konusu 

kapsamındadır (Canpolat, 2001: 19). 

Elektronik ticaret baĢlığında son olarak elektronik ticaretin 

vergilendirilmesi konusu ele alınacaktır. Elektronik ticaretin vergisel açıdan 

ortaya çıkardığı sorunları genel olarak üç kategoride toplamak mümkündür. 

Bunlar; (1) Ġnternet ortamında ticareti yapılan ürünlerinin alıcı ve satıcısının 

belirlenememesi nedeniyle gelir ve tüketim üzerinden alınan vergilerin 

gelirlerinde önemli düĢüĢler meydana gelmektedir (Günaydın ve Benk, 2003: 

155-157), (2) Ayrıca, ödeme araçlarından bazılarının sadece internet 

ortamında kullanılması, vergi idaresinin finans sistemi üzerinden ticari 

iĢlemlere ulaĢmasını engellemektedir (Günaydın ve Benk, 2003: 155-157), 

(3) Elektronik para kullanımı paranın gerçek kullanıcısını saklamaktadır ve bu 

durum vergilendirme esnasında vergi muhatabının belirlenmesinde sorun 

teĢkil etmektedir.  

Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde fiziksel varlığı bulunmayan 

Ģirketler de sorun teĢkil etmektedir. Özellikle gelir üzerinden alınan vergilerde 

fiziken bulunma Ģartı aranması nedeni ile gelir getirici faaliyetin fiziksel 

mekanı bakımından kurumların veya internet servis sağlayıcının, sunucunun 

ya da kullanıcının bulunduğu yer önemsizleĢtikçe, faaliyetin nerede 

gerçekleĢtiğini belirlemek zorlaĢır (Ġstanbul YMM, 2009: 18). Bunun yanı sıra, 

fiziksel varlığı bulunmayan Ģirketlerin sunduğu ürünlerin dijital ürün olması 

nedeniyle, geleneksel teslim yöntemleri dıĢındaki teslim Ģekilleri 
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(bilgisayardan bilgisayara) teslim edilmesinden kaynaklı vergilendirme 

sorunları da ortay çıkmaktadır. Dijital ürünlerin niteliğinin, mal mı hizmet mi, 

belirlenememesi nedeniyle bu ürünlerin satıĢından kaynaklı gelirlerin hangi 

kazanç kapsamında olduğu da belirlenememektedir. Bu durumda 

vergilendirme sorunlarını beraberinde getirmektedir.  

1.6.2. Sınır Ötesi AlıĢveriĢin Artması 

KüreselleĢmenin doğal bir sonucu olarak ülkeler arasındaki sınırlar 

ortadan kalkmaya baĢlamıĢtır. Özellikle ülkeler arasındaki seyahat 

maliyetlerinin azalması nedeniyle kiĢilerin ülkeler arasındaki seyahatleri 

kolaylaĢmıĢtır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak sınır ötesi alıĢveriĢ hacmi 

geliĢmiĢtir. Sınır ötesi alıĢveriĢ hacminin geliĢmesinde özellikle, alkol ve 

sigara gibi kolay taĢınabilir nitelikte olan tüketim mallarının ülkeler arasındaki 

hareketi etkili olmuĢtur. Bu tip alıĢveriĢin çeĢitli vergi indirimleri ile cazip hale 

getirilmesi sonucunda vergi gelirleri üzerindeki net etki belirsizdir.  

1.6.3. Transfer Fiyatlandırması 

KüreselleĢme ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelerin doğal bir 

sonucu olarak ulusal ekonomiler bütünleĢme ve dıĢa açılma sürecine 

girmiĢlerdir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, sermaye ve emek gibi 

üretim faktörlerinin en iyi getiriyi sağlayacak ülkeye doğru kayması 

kaçınılmaz bir hal almıĢtır. Özellikle sermayenin serbestçe dolaĢımı 

sonucunda birden çok ülkede faaliyet gösteren çok uluslu iĢletmelerin dünya 

ticaretindeki payı giderek artmıĢtır. Dünya ticaretinde önemli bir yer edinen 

çokuluslu Ģirketler, karını maksimize etmeyi hedefleyerek, üretim 

maliyetlerinin düĢük olduğu ülkelerde imalatta bulunmak ve en iyi satıĢları 

gerçekleĢtirecekleri piyasalarda ise ürettikleri malları satmak suretiyle 

uluslararası platformda rekabet etmeye baĢlamıĢlardır (Adams, 2003: 2). Bu 
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rekabet Ģeklinin doğal bir sonucu olarak da çok uluslu Ģirketler iliĢkili oldukları 

Ģahıs ya da Ģirketler ile ilgili olan iĢlemlerinde bir takım fiyatlar 

uygulamıĢlardır. Uygulanan bu fiyatlar transfer fiyatları olarak 

adlandırılmaktadır. Bu geliĢmelerden yol çıkarak; transfer fiyatlandırması, bir 

ticari iĢletmenin kendi bölümleri ya da kolları arasındaki mal ve hizmet 

satıĢlarında uyguladığı fiyat olarak tanımlanabilir (Kapusuzoğlu, 2003: 3). 

Diğer bir tanıma göre transfer fiyatlanması, aynı Ģirketin birbiriyle iliĢkili 

birimleri arasında içselleĢtirilmiĢ iĢlemlerine uygulanan fiyatlardır (Kızılot, 

2002: 39). 

Firmaların grup içi Ģirketleri ile ilgili olan iĢlemlerinde tıpkı diğer 

iĢletmeler ile olan iĢlemlerinde olduğu gibi piyasa fiyatlarını yani diğer bir 

değiĢle emsal fiyatları kullanmaları gerekmektedir. Ancak firmalar özellikle 

vergisel amaçlarından dolayı grup içi Ģirketleri ile yaptıkları iĢlemlerde emsal 

fiyatlar yerine transfer fiyatları kullanmayı tercih etmektedir. Vergisel 

amaçlardan dolayı uygulanan transfer fiyatları vergisel sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Transfer fiyatlandırması sonucunda ortaya çıkan 

vergisel sorunlar (Bayram, 2006: 21); 

 Vergi oranının yüksek olduğu ülkelerde, bağlı Ģirketlerden 

olduğundan yüksek bedelli alımlar ve düĢük bedelli satıĢlar, oranın düĢük 

olduğu ülkede ise tersi uygulamalar ile kurumlar vergisinin gereği gibi 

ödenmemesi sorunu, 

 Yurt dıĢından ithal edilen mallar için transfer fiyatlarının düĢük 

gösterilerek Gümrük Vergileri ve Katma Değer Vergisi’nin olduğundan az 

ödenmesi, 

 Yurt dıĢında yapılan kar payı, patent, marka hakkı vb. karĢılığı 

ödemelerden stopaj kesiliyor ise, bu ödemelerin yurt dıĢından alınan mal 

bedeli içinde sınır dıĢına aktarılması ve bu yolla stopajın gereği gibi 

ödenmemesi, 

Ģeklinde sıralanabilir. 



29 

 

Çok uluslu firmaların dünya ticaretindeki etkinliğin giderek artması ve 

transfer fiyatlandırması uygulamasının yaygınlaĢması sonucunda vergi 

sistemleri üzerindeki olumsuz etki önlem alınmadığı takdirde uzun bir dönem 

etkisini sürdürecek boyuttadır. 

1.6.4. Bilgi Kaynaklarının AĢınması 

Elektronik ticaretin yaygınlaĢmasına bağlı olarak, alıcı ve satıcının 

tespitinin zorluğu; yurtdıĢı alıĢveriĢlerin artıĢı; yabancı ülkelerdeki ulusal firma 

alt birimlerinin kendi aralarındaki fiyat manipülasyonları, yeni finansal 

araçların çeĢitlenmesi ve bunlara eriĢim olanaklarının kolaylaĢması bilgi veri 

setini önemli ölçüde erozyona uğratmaktadır (Engin, 2006: 16). Diğer bir 

değiĢle internet üzerinden yürütülen elektronik ticaret, üretim-tüketim 

zincirindeki kademeleri ortadan kaldırmaktadır. Örneğin, geliĢtirdiği yazılımı 

satmak isteyen bir firmanın bu ticaretini internetten dijital olarak yapması 

halinde, acente, distribütör ve bayii kullanmadan satıĢını gerçekleĢtirebilir.  

1.6.5. Finansal Araçların ÇeĢitlenmesinden Kaynaklanan Sorunlar 

KüreselleĢme ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler sonucunda yeni 

finansal araçlar ortaya çıkmıĢtır. Ortaya çıkan bu yeni finansal araçların son 

yıllarda kullanımı artmıĢtır. Yeni finansal araçlara örnek olarak; hedge fonlar, 

forward sözleĢmeleri, futures sözleĢmeleri, opsiyon sözleĢmeleri ve swap 

iĢlemleri gösterilebilir. Yeni finansal araçların ortaya çıkması beraberinde 

finansal araçların çeĢitlenmesini de getirmiĢtir. Yeni finansal araçlar ile 

yapılan iĢlemlerin bir yandan off-shore mevduatlar üzerinden yapılabilmesi 

diğer yandan da vergi cennetlerinin vergilendirme rejimlerinin cazibesi, ülke 

vatandaĢlarının gelirlerinin tespitini ve buna bağlı olarak etkin vergi gelirleri 

bileĢimini zorlaĢtırmaktadır (Engin, 2006: 16). 
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1.6.6. Vergi Rekabeti 

KüreselleĢmenin vergisel etkilerinden ele alınması gereken en önemli 

etki vergi rekabetidir. Vergi rekabeti kapsamında öncelikli olarak vergi 

rekabetinin tanımı ve kapsamı ele alınacak, daha sonra vergi rekabeti iyi 

vergi rekabeti ve haksız vergi rekabeti olarak sınıflandırılarak ele alınacaktır.  

1.6.6.1. Vergi Rekabetinin Kavramı ve Kapsamı 

Vergi rekabeti, genelde bir ülkenin ekonomik refah seviyesini 

arttırmak, ülke içindeki milli sermayenin daha rekabetçi olabilmesini 

sağlamak ve doğrudan yabancı sermayeyi ülke içerisine çekebilmek 

gayeleriyle o ülkedeki vergi sistemi dolayısıyla oluĢan toplam vergi yükünün 

bu alandaki rakip ülkelerdeki vergisel ortam göz önünde bulundurulmak 

suretiyle hafifletilmesi Ģeklinde tanımlanmaktadır (Çak, 2007: 4). Literatürde 

yer alan diğer bir tanıma göre ise vergi rekabeti, vergilendirme yetkisine 

sahip idari birimlerin (yerel yönetimler, eyaletler, devletler) vergi politikalarının 

diğer idari birimler üzerinde meydana getirdiği etkiler olarak tanımlanabilir 

(Aktan ve Vural, 2004: 2). 

Vergi rekabeti ile ilgili literatürde birçok teori bulunmaktadır. Ancak bu 

teorilerden en çok bilinenleri Tiebout Teorisi ile Zodrow ve Mieszkowski 

Modeli’dir. Vergi rekabeti kavramının ve kapsamının daha iyi anlaĢılması için 

bahsi geçen iki teorinin incelenmesinde yarar vardır.  

Vergi rekabeti ile ilgili çalıĢmalar Charles M. Tiebout’un 1956 yılında 

yayınlanan kuramına dayanır. Söz konusu kuramda, yerel idareler arasında 

hane halkları (seçmenler) için yapılan rekabet incelenmiĢtir. Tiebout 

kuramına göre seçmenler, çok sayıdaki yerel idare arasında vergi ve kamu 

harcaması tercihlerine göre bir seçim yaparlar. Seçmenlerin yapacağı 

seçimde belirleyici olan kriterler arasına yerel idarelerin sunduğu eğitim 

hizmetleri, park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarının yaygınlığı, güvenlik, 
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ulaĢım ve otopark olanakları yer alabilir (Ferhatoğlu, 2006: 80). Tiebout 

modeli yakından incelendiğinde, bireylerin idareler arasında tam bir hareket 

kabiliyetine sahip olduğu görülür.  

Vergi rekabeti ile ilgili yaygın olarak bilinen diğer bir teori Zodrow ve 

Mieszkowski Modeli’dir. Zodrow ve Mieszkowski Modeli’nin altında yer alan 

varsayımlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Çak, 2007: 7); 

 Modelde çok sayıda ve homojen yapıda farklı idare dolayısıyla, bir 

o kadar da vergileme otoritesi mevcuttur. 

 Piyasada tam rekabet koĢulları hakimdir. Her bir idarenin sahip 

olduğu toprak geniĢliği ve orada yaĢayan nüfus sabit kabul edilmiĢtir. 

 Farklı vergileme otoritesinin yetki alanında yer almalarına rağmen 

kiĢilerin gelirleri ve zevkleri aynıdır.  

 Farklı yerel vergileme otoriteleri arasında serbestçe dolaĢım 

hakkına sahip milli bir sermaye stoku mevcuttur.  

 Tek bir mal ve hizmet üretilmektedir. 

 Üretilen mal veya hizmetlerden sadece o bölgede ikamet eden 

kiĢiler yararlanmakta, baĢka bölgelere taĢan faydalar söz konusu 

olmamaktadır. 

 Yerel idarelerin vergi sistemlerinde sadece iki farklı vergi 

bulunmaktadır. Bunlar, servet vergisi ve istisnasız olarak o yörede 

yaĢayanların tümüne uygulanan baĢ vergisidir. 

 Her bir yerel idare kendi yurttaĢlarının refahlarını en iyileĢtirme 

gayreti içerisindedir. 

Vergi rekabeti ile ilgili olan diğer önemli bir teori Tiebout Vergi 

Rekabeti Teorisi’dir. Charles Tiebout tarafından 1956 yılında yerel idarelerce 
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kamu mal ve hizmetlerinin optimal tedarikine iliĢkin olarak geliĢtirilen teori, 

vergi rekabeti konusunda da açıklık getiren bir yaklaĢımdır (Çak, 2008: 4). 

Modelde, yerel yönetimler arasındaki rekabetin çok sayıda değiĢik kamusal mal 

hizmet demetinin üretimini sağlayacağını ve çok çeĢitli tercih kümelerine sahip 

bireylerin tercihlerini göç ederek yansıtacağı ve optimal büyüklüğe ulaĢılacağı 

belirtilmiĢtir ve optimum büyüklüğün altında kalan topluluklar (yerleĢim birimleri) 

ortalama maliyetleri düĢürmek için yeni bireyleri kendi bölgelerine çekmek 

isterlerken, optimum büyüklüğün üstünde kalan topluluklar bunun tam tersi 

Ģekilde davranacaklar, optimum düzeydekiler ise nüfuslarını sabit tutmaya 

çalıĢacaklardır (KurtuluĢ, 2006: 84). 

1.6.6.2. Vergi Rekabetinin Sınıflandırılması 

Vergi rekabetini iyi vergi rekabeti ve haksız vergi rekabeti olarak 

sınıflandırabiliriz.  

1.6.6.2.1. Ġyi Vergi Rekabeti 

KürselleĢmenin vergisel etkilerinden en önemlisi olan vergi rekabeti 

ülkeler açısından birçok olumlu sonucu da beraberinde getirmektedir. 

Ülkelerin vergi rekabetinden sağladığı yararlar iyi vergi rekabeti ya da yararlı 

vergi rekabeti olarak adlandırılır. Vergi rekabetinin sağladığı yararlar; vergi 

oranlarının düĢürülmesi ile vergi tabanının geniĢletilerek daha fazla gelir 

sağlanması, kaynak dağılımında etkinlik sağlanması, kamu hizmetlerin 

sunumunun etkinleĢmesi, yatırımların artması Ģeklinde sınıflandırılabilir. 

Vergi oranlarının düĢürülmesi ile vergi tabanının geniĢletilerek daha 

fazla gelir sağlanması; üretim faktörleri ile doğrudan veya portföy 

yatırımlarının giderek artan uluslararası hareketliliği karĢısında, diğer 

ülkelerin vergi yükü ve oranları konusundaki davranıĢ ve uygulamaları, bir 

ülkenin aynı konudaki düzenlemelerinde önemli bir etken olması anlamına 

gelmektedir (Öncel, 2003: 7). 
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Vergi rekabetinin kaynak dağılımında etkinliği sağlayan temel faktör 

verginin tarafsızlığıdır. Vergilerin tarafsızlığı, devlet tarafından alınan 

vergilerin miktarının, piyasanın iĢleyiĢini bozmayacak bir düzeyde olmasını 

ifade eder (Pehlivan, 2004: 160). Vergi rekabetinin dayandığı temel düĢünce 

vergilerin tarafsızlığıdır.  

Vergi rekabetinin doğal bir sonucu olarak ülkeler, çok uluslu Ģirketleri 

çekebilmek için vergi oranlarını indirmektedir. Ancak ülkeler yalnızca vergi 

oranlarını indirmek ile kalmaz aynı zamanda vergi oranlarını indirerek cazip 

kıldıkları ülkelerinde Ģirketlere iyi bir ortam sağlamak için etkin hizmet sunma 

politikası benimserler. Bu durumda vergi rekabeti sonucunda ülkelerde kamu 

hizmetlerinin daha iyi ve etkin sunulması sonucu ortaya çıkar. Vergi rekabeti 

kamu hizmetlerinin finansmanını azaltmaz.  

Vergi rekabeti ülkelerdeki yatırımların artmasına da sebep olur. Diğer 

bir değiĢle yararlı vergi rekabetinin doğal bir sonucu yatırımlardaki artıĢtır. 

Ülkeler vergi rekabeti aracılığı ile yatırımları özendirirler ve yabancı 

sermayenin ülkelerine gelmesini sağlarlar. Yabancı sermayenin ülkeye 

girmesi ile yatırımların oranında bir artıĢ olur.  

Sonuç olarak yararlı vergi rekabeti, hükümetleri, kamu harcamalarını 

makul bir düzeye düĢürmeye ya da düĢük düzeyde tutmaya ve ülkedeki 

toplam vergi yükü ile kamusal hizmet sunumu arasında optimal bir denge 

kuramaya zorlamaktadır (Engin, 2006: 23). 

1.6.6.2.2. Haksız Vergi Rekabeti 

OluĢturduğu ortam ile çok sayıdaki iĢ kolunu ve sermayeyi 

vergilendirilebilir olmaktan çıkaran türdeki vergi rekabeti olan haksız ya da 

diğer bir değiĢle zararlı vergi rekabeti kapsamında öncelikle haksız vergi 

rekabetinin tanımı yapılacaktır. Daha sonra haksız vergi rekabetinin çeĢitleri 

incelenecektir. 
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1.6.6.2.2.1. Haksız Vergi Rekabetinin Tanımı 

Vergi rekabeti finansal sermaye üzerindeki vergi yükünü hafifleterek 

küçük ülkelere diğer ülkelerden kaynak akıĢı temin etme yönünde yararlı 

olurken, büyük ülkeler açısından da vergi kaybı doğurmaktadır (Meriç, Ay, 

2004: 317). Bu durumda zararlı vergi rekabeti vergi oranlarının düĢük 

tutularak, vergi ayrıcalıklarının sağlanması ve vergisel iĢlemlere iliĢkin 

bilgilerin saklanması sureti ile ülkelerin yabancı sermaye yatırımlarını 

ülkelerine çekmesine verilen addır. Diğer bir tanımlamaya göre haksız vergi 

rekabeti, bir ülkenin diğer ülkelerin vergi tabanını haksız biçimde iktisap 

ederek negatif vergisel dıĢsallıklar yaratmasıdır (Engin, 2006: 24). 

1.6.6.2.2.2. Haksız Vergi Rekabetinin ÇeĢitleri 

Haksız vergi rekabetinin çeĢitleri incelenirken özellikle vergi cennetleri 

ve tercihli vergi rejimlerini incelemekte yarar vardır.  

1.6.6.2.2.2.1. Vergi Cennetleri 

Vergi cennetleri, ya çok düĢük vergi oranları uygulayan ya da hiç 

uygulamayan devletler için kullanılan bir terimdir (Çamlıca, 1996: 95). Vergi 

cennetleri, vergi mükelleflerinin vergiden kaçınmasını sağlayan ve iĢlemlerin 

gizli Ģartlar altında yapılabilmesine olanak veren ülkelerdir (Yetkiner, 2001: 

92). 

Vergi cennetlerinin en önemli özelliği vergi oranlarının diğer ülkelerden 

düĢük olması ya da tamamen sıfır olarak kabul edilmesidir. Vergi cenneti 

olarak nitelendirilen ülkelerin diğer önemli bir özelliği ise gizlilik prensipleridir. 

Gizlilik prensibinden kasıt, vergi cennetlerinde bankacılık ve finansal iĢlemler 

gerçekleĢtiren firmalara ait hiçbir bilgi hiçbir durum ve koĢul altında üçüncü 

Ģahıslara verilmez. Vergi cennetlerinin diğer bir özelliği ise nakit kontrolüdür. 

Vergi cennetinde kurulmuĢ bir Ģirkete sahip olan kiĢi eğer vergi cennetinde 

ikamet etmiyor ve iĢlerin büyük kısmını vergi cennetinin dıĢından idare 

ediyorsa, kiĢi ve Ģirket nakit kontrolüne tabi olmamaktadır (Günaydın, 1999: 
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79). Sonuç olarak yukarıda sayılan özelliklerden de yola çıkarak vergi 

cennetlerinin son derece cezbedici olanaklara sahip olduğu tartıĢılmaz bir 

gerçektir.  

1.6.6.2.2.2.2. Tercihli Vergi Rejimleri 

Haksız vergi rekabetinin diğer bir çeĢidi olarak tercihli vergi rejimleri 

ele alınmalıdır. Ülkelerin, yabancı sermayeyi ve yabancı yatırımcıları kendi 

sınırları içine çekme gayretlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkan tercihli vergi 

rejimleri, yatırımcılara sunduğu vergisiz kazanç olanaklarının çokluğu 

nedeniyle uygulanmaya baĢlandıktan sonra bireysel ve kurumsal düzeydeki 

yatırımcıların yatırım ve üretim kararları üzerinde önemli ölçüde etkili olmuĢ, 

bunun sonucunda da üretim faktörleri ve özellikle uluslararası piyasalardaki 

sermaye dolaĢımı yön değiĢtirmiĢtir (HoĢyumruk, 2003: 34). Tercihli vergi 

rejimi uygulamalarının ayırıcı özellikleri aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır (Engin, 

2006: 25);   

 Vergi matrahının tespit biçimi itibariyle efektif vergi yükünün sıfır 

ya da çok düĢük olması,  

 Ülke içinde yerleĢiklerin yararlanma olanaklarının yasaklandığı 

izole vergi rejimlerinin varlığı sonucu yabancı giriĢimler lehine ayrıcalıklı 

düzenlemelerin getirilmiĢ olması 

 Sistemde Ģeffaflığın bulunmaması, 

 Etkin bilgi değiĢiminin bulunmaması. 



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. ULUSLARARASI VERGĠLENDĠRME SORUNLARI VE TÜRK VERGĠ 

SĠSTEMĠ 

Uluslararası vergilendirme sorunları ve Türk Vergi Sistemi baĢlıklı bu 

bölümde Türkiye’de elektronik ticaretin hacmi ve etkileri, vergi rekabeti ve 

Türkiye açısından etkileri ile transfer fiyatlandırması sınır ötesi alıĢveriĢler, 

bilgi kaynaklarının aĢınması ve yeni finansal araç çeĢitliliği de dahil edilerek 

Türk Vergi Sistemi açısından incelenecektir.  

2.1. TÜRKĠYE’DE ELEKTRONĠK TĠCARET VE VERGĠLENDĠRĠLMESĠ 

Türkiye’de elektronik ticaret ve vergilendirilmesi baĢlığı altında 

öncelikle Türkiye’de elektronik ticaretin hacmi ve etkileri ele alınacaktır. Daha 

sonra vergi rekabetinin Türkiye açısından etkileri incelenecektir. Son olarak 

transfer fiyatlandırması konusuna değinilecektir.  

2.1.1. Türkiye’de Elektronik Ticaretin Hacmi ve Etkileri 

Bu baĢlık kapsamında öncelikle Türkiye’de elektronik ticaretin hacmi 

ve geliĢimi incelenecektir. Daha sonra elektronik ticaretin Türkiye’de nasıl 

vergilendirildiği açıklanacaktır.  

2.1.1.1. Elektronik Ticaretin Hacmi ve GeliĢimi 

Türkiye’de elektronik ticaretin hacmi, son yıllarda artan genç nüfus ile 

doğru orantılı olarak artmıĢtır. Artan genç nüfus sayesinde internet kullanımı 
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artmıĢ ve bu durum doğrudan elektronik ticaret hacmi üzerinde olumlu etki 

göstermiĢtir.  

Türkiye’de elektronik ticaretin hacmi ve geliĢiminin incelenmesine 

öncelikle Türkiye’de internetin geliĢimi konusunun incelenerek 

baĢlanmasında yarar vardır.  

Türkiye’de internet ilk olarak Türkiye Üniversiteler ve AraĢtırma 

Kurumları Ağı (TÜVAKA) olarak kurulmuĢtur. Bu ağ üzerinden ilk uluslararası 

bağlantı 1986 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak bu ağ, dünyadaki teknolojik 

geliĢmelere ayak uyduramamıĢtır. 1992 yılına gelindiğinde Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (ODTÜ) tarafından önerilen bir proje Türkiye Bilimsel ve Teknik 

AraĢtırmalar Kurumu (TÜBĠTAK ) tarafından desteklenmiĢ ve 1993 yılında 

uluslararası internetin kullanıma baĢlamasıyla proje sahipleri ODTÜ ve 

TÜBĠTAK gerekli altyapı çalıĢmalarını baĢlatarak TR-NET adı altında internet 

kullanımını üniversiteler haricinde kalan kurum ve kuruluĢların hizmetine 

sunmuĢtur. 1994 yılına gelindiğinde TR-NET grubu internetin daha yaygın 

olarak kullanımının sağlanması için Türk Telekom ile görüĢmelere baĢlamıĢ 

ve görüĢmeler sonunda 1995 yılında ulusal internet ağını gerçekleĢtirmek için 

Türk Telekom tarafından bir ihale açılmıĢtır. Ġhaleyi Sprint-Satko-ODTÜ 

konsorsiyumu kazanmıĢtır. Taraflar arasında imzalanan ve yedi yıl için 

geçerli olacak sözleĢmeye ilk yıl Türk Telekom payı %70,2 olmak üzere her 

yıl artarak yedinci yılsonunda % 79,6 paylaĢım oranları taraflarca kabul 

edilmiĢtir. SözleĢmeye göre, konsorsiyum, Türk Telekom tesislerine 

kurulacak TURNET omurgasının tüm yatırımlarını karĢılayacak ve yedinci 

yılsonunda mülkiyet tamamen Türk Telekom’a geçmiĢtir. (Çak: 2002, 66). 

Ġlerleyen yıllarda internet altyapısına iliĢkin çalıĢmaların artması ve piyasaya 

özel sektör firmalarının girmesi ile internet servis sağlayıcılarının sayısında 

artıĢ olmuĢtur. 

Elektronik ticaretin en önemli araçlarından olan internetin ülkemizdeki 

geliĢimi incelendikten sonra Türkiye’de elektronik ticaretin geliĢimi ve hacmi 

konusu incelenecektir.  
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Türkiye’de elektronik ticaretteki geliĢmeler teknolojideki geliĢmeler ve 

yapılan altyapı çalıĢmalarına paralel olarak geliĢmektedir. Ülkemizde 

elektronik ticaretin geliĢmesi konusunda yapılan çalıĢmalar Elektronik Ticaret 

Koordinasyon Kurulu ÇalıĢmaları, ĠGEME ve Ankara Ticaret Noktası 

ÇalıĢmaları olmak üzere üç baĢlıkta incelenebilir.  

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25 Ağustos 1997’de aldığı 

Türkiye’de elektronik ticaretin yaygınlaĢtırılması karar gereğince konu ile ilgili 

koordinatörlük görevi DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı’na verilmiĢtir. DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığı’nın baĢkanlığında ilgili kırk kuruluĢun katılımıyla Elektronik 

Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) oluĢturulmuĢtur (Alkan, 2003: 117). 

ETKK; Adalet Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi bakanlıklar; Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, Türkiye Ġstatistik 

Kurumu gibi devletin kilit durumdaki kurumları; Merkez Bankası, Rekabet 

Kurumu, Sermaye Piyasası, Kurulu, Bankalar Birliği gibi finans kurumları; 

Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumlar tarafından oluĢturulmuĢtur.   

ETKK’nın 1998 yılında yayımladığı rapora göre ülkemizde elektronik 

ticaretin geliĢtirilebilmesi için devletin öncelikle aĢağıda sıralanan dört ana görevi 

yerine getirmesi gereklidir. Bu gereklilikler (Gül, 2002: 24); 

 Gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasını sağlamak, 

 Hukuki yapıyı oluĢturmak, 

 Elektronik ticareti özendirecek önlemleri almak, 

 Ulusal politika ve uygulamaların uluslararası politikalar ve uygulamalarla 

uyumunu sağlamak. 

Ģeklinde sıralanmıĢtır.   
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Kurul’un gerekli teknik ve idari alt yapının kurulmasının ne Ģekilde 

sağlanacağına dair olan görüĢleri ise aĢağıdaki gibidir (Tübitak, 1998: 56); 

 Ülke genelinde kurulacak altyapının, elektronik ticaret ile ilgili 

gereksinimleri karĢılayabilecek nitelik ve standartta olması için devlet 

tarafından gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması; 

herkesçe, her yerden, her zaman güvenli, hızlı ve ödenebilir ücretle eriĢilebilir 

böyle bir yapının sürekliliğinin sağlanması, 

 Rekabetin kalite ve maliyet üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle, veri 

iletiĢim alt yapısının ulusal ve uluslararası rekabete açılması, 

 Elektronik ticaret uygulamaları geliĢtiren ülkelerin deneyimleri göz 

önünde bulundurularak kiĢilerin gizlilik haklarını koruyan, onay kurumu yetki 

ve sorumluluklarını belirleyen yasaların hazırlanması, 

 Türkiye’de, gerekli standartlar oluĢturulmadan Ģifreleme ile ilgili 

uygulamalara baĢlanması yarar sağlamayacağından, Japonya, Kanada, 

Singapur gibi ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de Ģifreleme altyapısının 

kurulup elektronik ticarette denenmesi amacıyla pilot projelerin ivedilikle 

üretilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi. 

Elektronik ticaretin geliĢmesi için gerekli hukuki altyapının 

oluĢturulması hususunda Kurul’un görüĢleri aĢağıdaki gibidir (Demirel, 2002);  

 Önemle üzerinde durulan bir konu, elektronik ortamda saklanan 

delillerin tanınmasının usul hukuku açısından tanınmasıdır. Böylelikle, 

modern iĢletmelerde bilgisayarlarda üretilen ve saklanan, muhasebe, 

personel ve benzeri elektronik belgeler kâğıda dökülmeden yasal geçerlilik 

kazanmıĢ olurlar. 

 Bir diğer önemli konu, sayısal imzanın yazılı imza ile aynı güce 

sahip olmasının sağlanmasıdır. Bu durumda, onay kurumlarını düzenleyen 
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yasalara, elektronik kimlik belgesi standartlarını düzenleyen yasalara 

gereksinim olacaktır. 

 Ġnternette suçun tanımlanması; tüketici ve özel kiĢi hakları; telif 

hakları gibi konulara da Hukuk Raporu’nda dikkat çekilmiĢtir. Her bir konu 

özelinde, hukukun çeĢitli alanlarında düzenlemelere gidilebileceği 

vurgulanmıĢtır. 

 Vergi üzerinde durulan bir diğer önemli konudur. Vergi ilke ve 

kuralları, vergi denetimi ve vergi toplaması açısından düzenlemelere 

gereksinim olduğu vurgulanmıĢtır. Burada özellikle altı çizilen, elektronik 

ticaret uygulamalarından doğabilecek vergi kayıplarını önlenmesidir. 

 Uluslararası düzenlemelerde de tartıĢılan, kaynak ülke ve ikamet 

ilkesi tanımları üzerindeki tartıĢmalara dikkat çekilmiĢtir. Elektronik ticaret 

koĢullarında kaynak ve ikamet ilkesinin belirlenmesinde güçlükler olabileceği 

vurgulanmıĢtır. 

ETKK 2000 yılında elektronik ticaretin hukuksal altyapısının 

oluĢturulması ve uygulamadaki aksaklıkların tespiti amacıyla bir uygulama 

planı gerçekleĢtirmeyi öngörmüĢtür. Öngörülen bu plan çerçevesinde DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı bünyesinde elektronik ticaret genel koordinatörlüğü 

kurulmuĢtur ve elektronik ticaret ile ilgili etkin çalıĢmaların yapılması ve 

mevcut uygulamadaki sorunların çözümü ile ilgili çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. 

Türkiye’de elektronik ticaretin geliĢimi ile ilgili çalıĢmalar kapsamında 

Ġhracatı GeliĢtirme Etüt Merkezi (ĠGEME) çalıĢmalarına da değinmek 

gerekmektedir. Türkiye ihracatının geliĢtirilmesi ve sağlıklı bir yapıya 

kavuĢturulması temel amacı ile kurulmuĢ ilk ve tek kamu kuruluĢu olan 

ĠGEME, bu amaçlar doğrultusunda yeni pazarlar ve iĢ olanakları yaratmaya 

yönelik araĢtırma geliĢtirme çalıĢmaları yürüterek Türkiye’deki 

ihracatçılarımızın yurtdıĢındaki pazar paylarını artırmalarına yardımcı olmak 

üzere eğitim, tanıtım ve yayın faaliyetlerinde bulunarak, yerli ve yabancı iĢ 

çevrelerine ticari enformasyon sağlayarak Türkiye’nin ihracatının ürün ve 
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pazarlar yönünden çeĢitlenmesine ve birçok yönden geliĢmesine katkıda 

bulunur (www.igeme.org.tr).  

ĠGEME, elektronik ticaretin geliĢmesi çalıĢmaları kapsamında ticaret 

noktalarının kurulması amacıyla çalıĢmalar yapmaktadır. Ticaret noktaları 

çalıĢması kapsamında Ankara Ticaret Noktası Projesi adı ile yürütülen 

projede iletiĢim araçları, EFT sistemleri ve internet aracılığı ile gerçekleĢtirilen 

elektronik ticaretin Türkiye’de yaygınlaĢtırılması amaçlanmaktadır. 

Elektronik ticaretin geliĢmesi ile ilgili en önemli projelerden biri olan 

Ankara Ticaret Noktası Projesi, ĠGEME tarafından hayata geçirilmiĢ bir 

projedir. DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, ĠGEME, Gümrük MüsteĢarlığı, Orta 

Anadolu Ġhracatçılar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye 

Bankalar Birliği’nin katılımları ile kuruluĢ çalıĢmaları baĢlatılan Ankara Ticaret 

Noktası ile ilgili aĢağıdaki hususlarda mutabakat sağlanmıĢtır (Alkan, 2003: 

114): 

 Ankara Ticaret Noktasının devamının öncelikle Ġstanbul’da olmak 

üzere diğer illerde kurulacak Ticaret noktalarını da dikkate alarak idari yapısı, 

yasal statüsü, katılımcıları ve yükümlülükleri gibi konuları inceleyerek 

yapılanma modelini oluĢturacak bir “Kurumsal Yapı ÇalıĢma Grubu” 

kurulması, 

 Ankara Ticaret Noktası’nın iĢlevleri, vereceği hizmetler ve bu 

hizmetlerin hangilerinin Ankara Ticaret Noktası’nın kendi bünyesinden, 

hangilerinin katılımcı veya destekleyici kuruluĢlardan sağlanacağını 

inceleyerek bir “Teknik ÇalıĢma Grubu” kurulması,  

 Elektronik ticaret uygulamalarına ve buna yönelik ulusal bir strateji 

oluĢturulmasına gereken önemin verilere, ilgili kurumların mevcut 

sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi ve karĢılıklı elektronik veri değiĢimini 

sağlanması,  

http://www.igeme.org.tr/
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 ĠGEME’nin koordinatörlük iĢlevinin sürdürmesi, elektronik ticaret ile 

ilgili konularda kamuoyu oluĢturulması, gerekli olacak giriĢimlerde güç birliği 

yapılması.  

Ankara Ticaret Noktası internet sitesi gerekli altyapı çalıĢmalarının 

tamamlanması sonunda 1998 yılında genel kullanıma açılmıĢtır.  

Elektronik ticaret ile ilgili geliĢmelerin incelenmesinden sonra 

Türkiye’de elektronik ticaretin hacmini incelemek ve Dünya’daki elektronik 

ticaret hacmi ile karĢılaĢtırmakta yarar vardır. Elektronik ticaretin iĢlem hacmi 

ile ilgili kesin rakamsal değerlere ulaĢmak son derece zordur. Bunun nedeni 

elektronik ticaretin değiĢik birçok kaynakta ele alınması ve birbirinden farklı 

sayısal değerlerin ortaya çıkmasıdır. Elektronik ticaretin hacmi ile ilgili çeĢitli 

kurumlar tarafından yapılan istatistiksel araĢtırmaların ve tahminlerin 

incelenmesi, hem Dünya’daki elektronik ticaret hacminin hem de Türkiye’nin 

elektronik ticaret hacminin Dünya piyasasındaki durumunu anlamakta, yarar 

sağlayacaktır. OECD tarafından yayımlanan ve çeĢitli ülkelerdeki elektronik 

ticaret hacmini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir: 

Tablo 2: ÇeĢitli Ülkelerdeki Elektronik Ticaret Hacimleri-2007 

Ülke Ġsmi Hacim 
(milyon 
dolar) 

Toplam 
SatıĢlara 
Oranı (%) 

Alıcı Sayısı 
(bin) 

Alıcıların 
Toplam 
Ġnternet 
Kullanıcı 
Sayısına 

Oranı 

ABD 25.845 1,01 19.666 27 

Almanya 1.199 0,30 1.370 17 

Avustralya 380 0,38 1.335 10 

Avusturya 96 0,23 120 13 

Belçika 82 0,16 90 11 

Danimarka 193 0,20 90 16 

Finlandiya 51 0,22 160 10 

Fransa 345 0,14 310 7 

Hollanda 182 0,34 320 12 

Ġngiltere 1.040 0,37 970 8 

Ġsveç 232 0,68 260 10 

Ġtalya 194 0,09 360 7 

Kaynak: OECD, www.oecd.org, (20.06.2009). 

http://www.oecd.org/


43 

 

OECD’nin istatistiksel çalıĢmasında da görüldüğü elektronik ticaret 

hacminin en yüksek olduğu ülke Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) dir. 

Teknolojideki geliĢmiĢlik oranları göz önüne alındığında, ABD’de elektronik 

ticaret hacminin diğer ülkeler ile kıyaslandığında en yüksek çıkması beklenen 

bir durumdur. Elektronik ticaret hacminin yıllar itibariyle tüm Dünya’daki 

durumunu incelemek için aĢağıdaki tablo yararlı olacaktır. 

Tablo 3: Elektronik Ticaretin GeliĢimi (1999-2004)  

Yıllar Firmadan Firmaya Elektronik Ticaret 
ĠĢlem Hacmi (Trilyon $) 

1999 145 

2000 403 

2001 953 

2002 2.180 

2003 3.950 

2004 7.290 

Kaynak: Canpolat, 2001: 87. 

Tablo 3 incelendiğinde elektronik ticaret hacminin yıllar itibariyle her yıl 

yaklaĢık olarak %100 artarak yükseldiği görülmektedir. Teknoloji ve iletiĢim 

teknolojilerindeki hızlı geliĢmelerin etkisiyle bu artıĢın önümüzdeki yıllarda da 

katlanarak süreceği beklenmektedir. 2004 yılında yapılan toplam elektronik 

ticaretin Dünya genelinde bölgeler itibariyle dağılımına bakıldığına, Amerika 

3.2 trilyon dolar ile birinci sırada olduğu göze çarpmaktadır. Bölgeler itibariyle 

elektronik ticaret hacmi en geri kalmıĢ bölge, teknolojideki geri kalmıĢlıkla da 

doğru orantılı olarak, Afrika ve Ortadoğu’dur. Bölgeler itibariyle elektronik 

ticaret hacmini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir: 

Tablo 4: Bölgelere Göre Elektronik Ticaret Hacmi (2004)  

Amerika 3.2 Trilyon Dolar 

Asya-Pasifik Ülkeleri 1.6 Trilyon Dolar 

Batı Avrupa 1.5 Trilyon Dolar 

Doğu Avrupa, Afrika, Ortadoğu 68.6 Milyar Dolar 

Latin Amerika 82 Milyar Dolar 

Kaynak: Pastoe, 2000. http://www.clickz.com/348161 (20.06.2009). 

http://www.clickz.com/348161
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Dünya genelinde elektronik ticaretin hacmi incelendikten sonra 

Türkiye’deki elektronik ticaret hacmi incelenebilir. Türkiye’deki elektronik 

ticaret hacmi dünyadaki diğer ülkeler ile kıyaslandığında bazı Avrupa 

ülkelerinin üzerinde yer almaktadır. Ancak genel klasmanda ülkemiz 

teknolojik geliĢmeler göz önünde tutulduğunda gerilerde yer almaktadır. 2003 

ve 2005 yılları arasındaki ülkemizdeki elektronik ticaret hacmi 262.4 milyon 

TL ve 1.227 milyon TL arasında seyretmiĢtir. 2004 yılındaki elektronik ticaret 

hacmi dünyadaki elektronik ticaret hacmi ile kıyaslandığında ülkemizin 

elektronik ticaret konusunda daha fazla yol kat etmesi gerektiğini açıkça 

göstermektedir. Ancak ülkemizdeki elektronik ticaret hacminin yıllar itibariyle 

artan bir eğilim göstermesi sevindirici bir noktadır. Örneğin, elektronik ticaret 

hacmi 2008 yılının ilk altı ayında, 2007 yılının ilk altı ayına göre, %65 yükseliĢ 

ile 3.9 milyar TL’ye ulaĢmıĢtır (Computerworld, 2008).   

2.1.1.2. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi 

Türkiye’de elektronik ticaretin hacmi ve etkileri baĢlığının altında son 

olarak elektronik ticaretin ülkemizde ne Ģekilde vergilendirildiği ele 

alınacaktır.  

Elektronik ticaretin ne Ģekilde vergilendirileceği konusundaki görüĢler 

dört ana baĢlık altında incelenebilir. Bu görüĢlerden birincisi elektronik 

ortamın bir serbest ticaret bölgesi gibi değerlendirilmesi ve vergilendirilmesi; 

ikincisi elektronik iĢlemlerin ticari mahiyet ve önemlerinin dikkate alınmadan 

bir “bit vergisi” ile vergilendirilmesi; üçüncüsü elektronik ticaretin mevcut 

mevzuata göre vergilendirilmesi; dördüncüsü ise vergi kanunları ve 

uluslararası vergi anlaĢmalarına elektronik ticaret için yeni hükümler 

konularak vergilendirilmesi ve gerekirse yeni vergilerin ihdası Ģeklindedir 

(Özbek, 2000: 38).  

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi ile ilgili görüĢlerden birincisi olan 

serbest bölge Ģeklinde vergilendirme yönteminde, geleneksel yollar ile ticaret 
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yapan taraflar aleyhine rekabet eĢitsizliği doğacaktır. Bu durumda da verginin 

temel ve en önemli ilkelerinden biri olan adalet ve genellik ilkesi 

çiğnenecektir.  

Bit vergisi olarak adlandırılan ikinci vergilendirme görüĢünde, bit 

vergisinde esas; satın alınan mal ya da hizmetlerin vergilendirilmesinden 

ziyade satın alma esnasında kullanılan bilginin vergilendirilmesidir ve sadece 

ticari iĢlemlerin değil aynı zamanda haberleĢme amaçlı elektronik iĢlemlerin 

de vergilendirilmesine yol açacaktır (Özbek, 2000: 38). 

Türkiye’de elektronik ticaretin vergilendirilmesi hususunda gelir 

üzerinden alınan vergiler ile mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler 

incelenecektir.  

Gelir üzerinden alınan vergiler incelenirken öncelikle bu vergilerin 

gerçek ve tüzel kiĢiler açısından ayrımına değinmek gerekir. Gelir üzerinden 

alınan vergilerde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Gelir gerçek bir 

kiĢi tarafından elde edildiğinde gelir vergisinin, bir kurum ya da kuruluĢ 

tarafından elde edildiğinde ise kurumlar vergisinin konusunu oluĢturmaktadır 

(Öncel, 2003: 237, 351). Türkiye’deki elektronik ticaretin gelir vergisi 

açısından değerlendirilmesi mükellefiyet açısından, iĢyeri açısından, gelirin 

elde edildiği yer açısından, kazancın niteliği açısından ve vergi matrahı 

açısından incelenecektir.  

Gerek gelir vergisi gerekse kurumlar vergisinde mükellefiyet, dar 

mükellefiyet ve tam mükellefiyet olmak üzere iki sınıfta incelenir. Dolayısıyla, 

elektronik ticaretin vergilendirilmesinde mükellefiyet tam mükellefiyet ve dar 

mükellefiyet kapsamında ele alınacaktır. Vergisel açıdan tam mükellefiyete 

tabi olanlar, Türkiye içinde ve Türkiye dıĢında elde ettikleri gelir unsurları 

üzerinden vergilendirilirken, dar mükellefiyet kapsamına girenler sadece 

Türkiye içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden 

vergilendirilmektedirler (Ekmekçi, 1994: 8).  
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Elektronik ticaretin vergilendirilmesinde mükellefiyetin belirlenmesi 

konusuna ilk defa OECD tarafından değinilmiĢtir. OECD elektronik ticarette 

mükellefiyetliğin belirlenmesinde yerleĢiklik esasının kabul edilmesinin 

gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Ancak OECD’nin yerleĢiklik esasına göre 

elektronik ticaretin vergilendirilmesi görüĢüne karĢıt görüĢlerde 

bulunmaktadır. KarĢıt görüĢler temelde, yerleĢiklik esasının elektronik 

ticarette mükellefiyetin belirlenmesinde kullanılamayacağını savunur. Bu 

görüĢü savunanlara göre, elektronik ticaret giriĢimcilere fiziksel varlığa sahip 

bir iĢyerine sahip olmadan da ticaret yapma imkânı sağlamaktadır. 

Dolayısıyla böyle bir olanağı sağlayan elektronik ticaret uygulamalarında 

mükellefiyetin yerleĢiklik ya da diğer bir değiĢle ikametgâh esasına göre 

belirlenmesi anlamsızdır. Bu durumda da elektronik ticarette mükellefiyetin 

belirlenmesi zorlaĢmaktadır. Mükellefiyet konusuna gerçek kiĢiler açısından 

bakıldığında, biliĢim teknolojilerinde meydana gelen geliĢmeler sonucunda 

artık gerçek kiĢilerin baĢka bir ülkede ticari faaliyetlerini sürdürmeleri için söz 

konusu ülkede bulunmaları ya da bir Ģube açmaları gerekmektedir. Bu durum 

ise mükellefiyetin belirlenmesini güçleĢtirmektedir (Çak, 2002: 90). 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yasal merkez ve iĢ merkezi 

tanımlamaları yapılmaktadır. Yasal merkez, kurumların ana sözleĢmelerinde 

gösterilen yer, iĢ merkezi ise iĢin devamlılığının sağlandığı ve idare edildiği 

merkez olarak tanımlanmaktadır. Vergi Usul Kanunu açısından ticari kazanç 

kazancın elde edildiği ülke tarafından vergilendirilmelidir. Bunun içinde 

faaliyetlerin coğrafi anlamda sabit bir yer aracılığı ile yürütülmesi gerekir. Bu 

Ģart sağlanamaz ise, vergilendirme hakkı ticari faaliyeti yürüten kiĢi ya da 

kurumun mukim olduğu ülkeye ait olmaktadır.  

Yukarıdaki bilgiler ıĢığında elektronik ticarette iĢyeri konusunu iki 

açıdan ele almak mümkündür. Bunlardan birincisi, geleneksel iĢyeri 

kavramının elektronik ortama uygulanmasından ziyade yeni ve elektronik 

ortama uygun ölçütler belirlenmesi ve geliĢtirilmesidir. Ġkinci ve günümüzde 

de daha yaygın olarak kabul edilen yaklaĢıma göre elektronik ticaretin 
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mevcut ulusal ve uluslararası ilke ve düzenlemelere göre vergilendirilmesi 

daha gerçekçi olarak kabul edilmiĢtir (Günaydın, 2000: 66). Yaygın olarak 

kabul edilen ikinci yaklaĢıma göre elektronik iĢyeri konusu ele alındığında 

internet ortamında sunucu üzerindeki web sayfasının iĢyeri olarak kabul 

edilip edilemeyeceği konusu karĢımıza çıkar. Web sayfaları yalnızca 

elektronik ticaret yapılması için tahsis edilse bile web sayfalarının otomatik 

olarak baĢka ülkelerdeki web sayfalarına transfer olacak Ģekilde 

düzenlenmesi sabit iĢyerinin belirlenmesi konusunda sıkıntıya neden 

olmaktadır. Sonuç olarak elde edilen bir gelirin belirli bir iĢyerine 

atfedilebilmesi için ekonomik özü ön planda tutan bir yaklaĢıma ihtiyaç 

olmasına karĢın, gelirin bir web sitesine ne Ģekilde atfedilebileceğine iliĢkin 

uluslararası düzeyde üzerinde uzlaĢmaya varılmıĢ bir yaklaĢım henüz 

mevcut değildir (Yıldız, 2002: 145). 

Elektronik ortamda gerçekleĢtirilen faaliyetlerin niteliği dolayısıyla gelirin 

elde edildiği yer ile ilgili açıklamalar ticari kazanç ve serbest meslek kazancı ile 

ilgilidir (Uzunoğlu, 2002: 131). Ticari kazançlarda, kazanç sahibinin Türkiye’de 

iĢyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması gerekmektedir. Serbest 

meslek kazançlarında ise serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye’de icra edilmesi 

veya Türkiye’de değerlendirilmesi gereklidir.  

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi hususunda elektronik ticaret 

uygulamasından elde edilen kazancın niteliğinin belirlenmesi önemli bir noktadır. 

Elektronik ticaret kazancının niteliğinin belirlenmesindeki temel sorun elde edilen 

kazancın ticari kazanç olarak mı yoksa telif hakkı olarak mı sınıflandırılması 

gerektiği sorunudur. Elde edilen kazancın niteliğinin belirlenmesi hususunda 

hangi kazançların ticari kazanç sayılacağı OECD Model Vergi AnlaĢmasında 

belirlenmiĢtir. Bu anlaĢmaya göre ticari kazanç sayılan dijital ürünler aĢağıdaki 

gibidir (Sevinç, 2004);  

 Dijital Ürünlerin Ġndirilmesi: Bir web sitesinden yazılını, müzik, 

video, kitap gibi dijital ürünlerin indirilmesi halinde elde edilen kazanç ticari 

kazanç olarak değerlendirilmektedir, 
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 Dijital Ürünlerin Güncellenmesi ve Eklemeler Yapılması: 

Ġnternet üzerinden gerçekleĢtirilen yazılım güncellemeleri ve eklentiler 

yapılması, yazılım indirilmesi ile aynı sınıflandırmaya tabi tutulmakta ve ticari 

kazanç kapsamında değerlendirilmektedir, 

 Dijital Ürünlerin Kullanımı: Dijital ürünlerin geçici kullanımından 

kaynaklanan gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilmektedir, 

 Tek Kullanımlık Yazılımın Ġndirilmesi: Tek bir kullanım için 

internet üzerinden indirilen yazılımlardan elde edilen kazanç ticari kazanç 

olarak değerlendirilmektedir, 

 Arama Sonuçları: Herhangi bir çevrimiçi veritabanı üzerinde yapılan 

arama sonuçlarından elde edilen kazanç ticari kazanç niteliği taĢımaktadır, 

 Online DanıĢmanlık Hizmetleri: Hukuk, muhasebe, müĢavirlik gibi 

hizmetlerin internet ortamında verilmesi sonucu elde edilen kazanç firmanın 

ticari kazancı olarak değerlendirilmektedir, 

 Online Ġhaleler: Online olarak gerçekleĢtirilen ihale iĢlemleri 

üzerinden elde edilen gelir ticari kazanç olarak değerlendirilmektedir, 

 Ses, Müzik ve Görüntü Yayını: Ses, müzik ve görüntünün 

internet ortamında yayınlanması sonucu elde edilen gelir ticari kazanç 

olmaktadır. 

OECD Model Vergi AnlaĢmasına göre ticari kazanç olarak 

değerlendirilmeyecek, telif hakkı olarak ya da diğer bir değiĢle gayri maddi 

hak bedeli olarak değerlendirilecek maddeler aĢağıdaki gibidir 

(www.oecd.org);  

 Ġndirme ve ĠĢletim: Eğer herhangi bir yazılım internet üzerinden 

indirilirse, bu ürünün satılması veya yeniden üretilmesi halinde, bu satıĢ 

üzerinden elde edilecek ticari kazanç gayri maddi hak bedeli olarak 

nitelendirilmektedir,  

http://www.oecd.org/


49 

 

 Gizli Teknik Bilgi Kullanımı: Gizli teknik hizmetlerin çeĢitli 

yollarla (e-mail, dosya transferi vb.) sunulması, kullanımı veya satıĢından 

elde edilen gelir gayri maddi hak bedeli olarak kabul edilmektedir. Ticari sır 

ve benzeri nitelikteki bir bilginin aktarılması için ödenen ücretler, bilginin 

birden çok kullanımı halinde gayri maddi hak bedeli olarak kabul 

edilmektedir, 

Elektronik ticaretin gelir üzerinden vergilendirilmesinde ele alınacak 

son nokta vergi matrahının belirlenmesidir. Bilindiği gibi gelirin vergiye tabi 

tutulabilmesi için gelir vergisine esas matrahın belirlenmesi gerekir. Vergiye 

esas matrahın belirlenmesi aĢamasında safi kazancın ve giderlerin de 

belirlenmesi gerekmektedir. Elektronik ticaretin farklı yerlerde 

gerçekleĢtiriliyor olması, kazancın ne kadarının nerede elde edildiğinin, 

kazancın elde edilmesi için yapılan harcamaların ne kadarının hangi yere ait 

olduğunun saptanması gerekmektedir (Akkaya, 2006). 

Ülkemizde elektronik ticaretin vergilendirilmesi hususunda gelir 

üzerinden alınan vergiler incelenmiĢtir. Ġkinci olarak mal ve hizmet üzerinden 

alınan vergiler incelenecektir.  

Elektronik ticarette mal ve hizmet üzerinden alınan vergiler 

kapsamında ele alınacak ilk vergi türü Katma Değer Vergisi (KDV)’dir. KDV, 

uluslararası ticaret üzerinde yaptığı olumlu etki, ekonomik geliĢmeyi teĢvik 

eden yapısı, bünyesinde barındırdığı oto-kontrol mekanizmasından 

kaynaklanan kaçakçılığı önleyen özelliğiyle harcamalar üzerinden alınan 

vergilerin Ģüphesiz en önemlisi ve en geliĢmiĢidir (Bakkal, 2001: 236). 

Elektronik ticarette KDV uygulaması konusunda 1998 yılında yapılan Ottowa 

Bakanlar Konferansı’nda aĢağıdaki hususlarda mutabakat sağlanmıĢtır 

(Ceran ve Çiçek, 2007: 299);  

 KDV’nin tüketimin yapıldığı yerde tahakkuk ettirileceği, 
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 Gümrük vergileri ve KDV açısından dijital ürünlerin fiziki mal olarak 

kabul edilmeyeceği (dijital ürünlerin hizmet olarak kabul edilmesi aynı 

zamanda gümrük vergisinin uygulanamayacağı anlamına gelir).  

Elektronik ticarette mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerden diğer 

üzerinde durulması gereken vergi çeĢidi gümrük vergisidir. Elektronik 

ortamda teslimi yapılan mal ve hizmetlere Gümrük Vergisi uygulanıp 

uygulanmayacağı konusunda uluslararası alanda gösterilen genel eğilim, bu 

tür mal ve hizmetlerin Gümrük Vergisi’nden muaf bölgelerde, yani Serbest 

Bölgelerde iĢlem görüyormuĢ gibi yaklaĢılmasıdır (Kayıhan, Yıldız, 2004: 

198). 

Elektronik ticarette mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin 

incelenmesi damga vergisinin incelenmesi ile sona erecektir. Damga vergisi 

iĢlemlere hukuksal bir kimlik kazandıran kâğıtlar üzerinden alınan bir vergidir. 

Damga Vergisi’nin konusunu oluĢturan kâğıtlar terimi aĢağıdaki Ģekilde 

açıklanmıĢtır; 

“Bu kanundaki kâğıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine 

geçen bir iĢaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat 

veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza 

kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri seklinde oluĢturulan 

belgeleri ifade eder.” 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaĢıldığı gibi damga vergisi sadece 

geleneksel iĢlemlerde kullanılan fiziksel kâğıtlar üzerinden değil, elektronik 

imzalı olarak elektronik ortamda kullanılan veri Ģeklindeki belgeler içinde 

geçerlidir.  
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2.2. VERGĠ REKABETĠ VE TÜRKĠYE AÇISINDAN ETKĠLERĠ 

Vergi rekabeti ve Türkiye açısından etkileri baĢlığında Türkiye’de vergi 

rekabeti olarak kabul edilen uygulamalara ve bu uygulamaların Türkiye Vergi 

Sistemi açısından etkilerine değinilecektir.  

2.2.1. Türkiye’de Vergi Rekabeti Olarak Kabul Edilen Uygulamalar 

Türkiye’de vergi rekabeti olarak kabul edilen uygulamalar kıyı 

bankacılığı rejimi ve serbest bölge rejimidir. Bu baĢlık altında kıyı bankacılığı 

rejimi ve serbest bölge rejimi incelenecektir.  

2.2.1.1. Kıyı Bankacılığı Rejimi 

Kıyı bankacılığı ülke dıĢından sağlanan fonların yine ülke dıĢında 

kullandırılmasını amaçlayan bir bankacılık türüdür (Tiryaki, 1990: 1). Özellikle 

serbest bölgelerde bankacılık olarak tanımı yapılabilen kıyı bankacılığı, döviz 

cinsinden mevduat toplama iĢlemi baĢta gelmek üzere bankacılık iĢlemi, faiz, 

kanuni ihtiyatlar bakımından; kendi ülkelerinde öngörülen vergi, resim, harç 

ve döviz rezerv karĢılığı tutma yükümlülüklerini bu bölgelerde en aza 

indirilmiĢ olması bakımından önem taĢımaktadır (Cimat, TaĢ, 2004). Kıyı 

bankacılığı faaliyetlerinde kullanılan para birimi yerli değil yabancı para 

birimidir. Diğer bir değiĢle, kıyı bankaları yabancı para birimi ile çalıĢmak 

zorunda olan bankalardır. Kıyı bankalarının temel özellikleri aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir (Aleybeyoğlu, 1991: 24): 

 Fonların serbest transferi söz konusudur. Bazı bankalar serbest 

hareket imkânına sahiptir ve düzenleyici yükümlülükler arasında farklılıklar 

vardır.  
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 Büyük miktarlarda kısa vadeli fonların satın alımı ve plasmanı, 

sendikasyon kredileri, bankalar arası Euro para ve döviz ticareti 

yapılmaktadır.  

 MüĢterileri özellikle Euro Pazar merkezlerinin bulunduğu ülkeler 

dıĢındaki mevduat yatıranlarla kredi alanlardır. 

 Hem ülke içinde hem de ülkeler arası rekabet vardır ve her banka 

esnekliği yüksek talep eğrisi ile karĢılaĢmaktadır. 

Türkiye’de kıyı bankacılığına iliĢkin düzenlemeler Serbest Bölgeler 

mevzuat çerçevesinde yapılmıĢtır. Bakanlar Kurulu’nun 18.09.1990 tarih ve 

90/990 sayılı Kararı’nın 1.maddesinde, serbest bölgelerde kıyı bankacılığı da 

dahil olmak üzere banka kurulması ya da kurulu bankalara ortak olunması 

hakkında Bankalar kanunu hükümlerinin geçerli olmadığı ve sadece Hazine 

ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanlığın iznine tabi olduğu 

hüküm altına alınmıĢtır (Engin, 2006: 71). 

Kıyı bankacılığının kuruluĢ amaçlarının baĢında yüksek hacimde fon 

toplaması ve ülke finansman ihtiyacını düĢük maliyetler ile karĢılaması 

gelmektedir. Kıyı bankacılığının yüksek hacimlerde fon toplamasının en 

önemli nedeni sağladığı vergisel avantajlardır. Ancak kıyı bankaları 

Türkiye’de tam olarak geliĢememektedir. Bu durumun baĢlıca nedeni kıyı 

bankalarının Türkiye’de yerleĢik kiĢilerden (bankalar hariç) mevduat kabul 

edememeleri, menkul kıymet ihracı yoluyla fon toplayamamaları ve borsa 

üyesi olarak sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunamamalarıdır 

(Engin, 2006: 71). 

2.2.1.2. Serbest Bölgeler Rejimi 

Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliĢkin 

hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, 

sınaî ve ticari faaliyetler için daha geniĢ teĢviklerin tanındığı ve fiziki olarak 
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ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir (DTM, 2004). 

Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teĢvik etmek 

amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve 

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (Ġzmir), Denizli ve 

Ġzmir Menemen Deri Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, Ġstanbul Atatürk 

Havalimanı, Ġstanbul Deri ve Endüstri, Ġstanbul Trakya, Avrupa, 

Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve  Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz 

kıyısında, Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde Mardin ve Gaziantep Serbest Bölgeleri, Doğu Anadolu 

Bölgesinde Erzurum Doğu Anadolu Serbest Bölgesi,  Ġç Anadolu Bölgesinde, 

Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete geçmiĢtir. 

Serbest bölgelere sağlanan teĢvik ve avantajlar (Ebiri, 2006):  

 Üretim ruhsatı ile faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının 

imal ettikleri ürünlerin satıĢından elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birliği 

üyeliğinin gerçekleĢeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar gelir veya 

kurumlar vergisinden istisnadır. 

 Hazır iĢyeri kiralamak suretiyle faaliyet gösterecek kiracı-kullanıcı 

firmalar için 10 yıl, kendi iĢyerini inĢa etmek suretiyle faaliyet gösterecek 

yatırımcı-kullanıcı firmalar için ise 20 yıldır. Ancak, bu süre üretim konusunda 

faaliyet gösteren kullanıcılardan, kiracı kullanıcılar için 15 yıl, yatırımcı 

kullanıcılar için ise 30 yıldır. Daha uzun süreli faaliyet ruhsatı taleplerinin 

proje bazında özel olarak değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde 49 yıl 

için 100.000 $; 99 yıl için 250.000 $ ücret alınmaktadır. 

 Serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle 

yapılır. 

 Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. 
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 Serbest bölgeler, AB ve Ortadoğu pazarlarının yanında Ege, 

Akdeniz ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, 

karayolu ağlarına, kültür ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuĢtur. 

 Serbest bölgede sağlanan teĢvik ve avantajlardan yerli ve yabancı 

bütün firmalar eĢit olarak yararlanır. 

 Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler 

kambiyo rejimine ve hiçbir izine tabi olmaksızın yurt dıĢına veya Türkiye’ye 

transfer edilebilir. 

 Fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve 

kuruluĢlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.  

 Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satıĢına kısıtlama 

getirilmemiĢtir (Tüketim ve riskli mallar hariç). 

 Serbest bölgeler Gümrük Bölgesi dıĢında 

sayıldığından, 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) hizmet satın 

alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest 

bölgeler arasında dıĢ ticaret hükümleri uygulanmaz. 

 Serbest bölgelerin alt yapısı geliĢmiĢ ülkelerdeki benzerleri ile aynı 

standarttadır. Açık ve kapalı alan kiraları diğerlerine göre düĢüktür. Serbest 

bölgeye getirilen Türkiye veya AB menĢeli ya da serbest dolaĢımda bulunan 

gümrük birliği kapsamındaki 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 ve 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 ile 
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uyumlaĢtırılmıĢ Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde belirtilen oran üzerinden 

gümrük vergisi ödenir. 

 Serbest bölgeler “Türkiye-AB Gümrük Bölgesi”nin parçası 

sayıldığından, serbest bölgelerden Türkiye veya AB menĢeli ürünler ile 

Türkiye’de serbest dolaĢım durumunda bulunan gümrük birliği kapsamındaki 

ürünler A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir. Üçüncü ülke menĢeli 

ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi ile uyumlaĢtırılmıĢ Türk Gümrük Tarife 

Cetvelinde belirtilen oran üzerinden serbest bölge gümrük müdürlüğüne 

gümrük vergisi ödenerek serbest dolaĢıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi 

düzenlenerek AB’ye gönderilebilir. 

Serbest bölgeler iĢletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası 

ticareti geliĢtirmek açısından önemli oluĢumlardır. Ülkemizde de modern ve 

geliĢmiĢ yatırım olanakları ile sürekli geliĢen serbest bölgeler firmalar için 

önemli lojistik merkezleri konumundadırlar.  

2.2.2. Vergi Rekabeti Olarak Kabul Edilen Uygulamaların Türkiye Vergi 

Sistemi Açısından Etkileri 

Bir önceki baĢlıkta vergi rekabeti olarak kabul edilen uygulamaların 

yani diğer bir değiĢle kıyı bankacılığı rejiminin ve serbest bölge rejiminin 

genel hatları itibariyle açıklaması yapılmıĢtır. Bu baĢlık altında ise bu 

uygulamaların Türkiye Vergi Sistemi açısından etkileri ele alınacaktır.  

2.2.2.1. Kıyı Bankacılığı 

YaĢanan Körfez Krizi sonucunda Dünya’nın en önemli kıyı bankacılığı 

merkezlerinden biri olan Bahreyn’in güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle kıyı 

bankacılığı faaliyetinde bulunan uluslararası bankalar alternatif merkez olarak 

Ġstanbul’u seçmiĢlerdir. Dolayısıyla Türkiye’de kıyı bankacılığı ile ilgili 
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çalıĢmalar yapılmıĢ ve kıyı bankacılığı ile iliĢkin düzenlemeler Serbest 

Bölgeler Mevzuatı çerçevesinde yapılmıĢtır. Serbest bölgelerde banka 

kurulması ve yabancı bankaların Ģube açma esaslarını gösterir karar 1990 

yılında yürürlüğe girmiĢtir. Karar uyarınca serbest bölgelerde kurulan ya da 

Ģube açan bankalar yurt dıĢında yerleĢik bankalar olarak kabul edilecektir.  

Serbest bölgelerde banka kurulması ve yabancı bankaların Ģube 

açmalarına iliĢkin karar ile birlikte (18.09.1990 Tarih ve 90/999 Sayılı Karar) 

kıyı bankacılığı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıĢtır. Bu düzenlemelere 

göre; 

“Serbest bölgelerde off-shore bankacılığı faaliyetlerinde bulunması da 

dahil, tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere banka kurulması ve 

yabancı bankaların şube açmasını, 3182 sayılı Bankalar Kanununa tabi 

olmaksızın, Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlığının bağlı olduğu 

bakanlığın izninde tabi kılındığı, serbest bölgelerde banka kurulması 

veya şube açılması için gerekli şartları belirlemeye, bu suretle faaliyete 

geçecek bankaların, diğer serbest bölgelerde de şube açmaya izin 

vermeye yine müsteşarlığın bağlı bulunduğu bakanlığın yetkili olduğu 

belirtilmektedir.” 

Ayrıca, yapılan düzenlemeler kapsamında, kıyı bankacılığında 

bulunacak olan bankaların kuruluĢu birtakım ilke ve esaslara bağlanmıĢtır. 

Bu ilke ve esaslara göre, kıyı bankalarının Anonim ġirket Ģeklinde kurulması, 

hisse senetlerinin tamamen nakit karĢılığında çıkartması, baĢlangıçta 

ödenmiĢ sermayenin 1 milyon Amerikan Doları ve muadili konvertibl döviz 

karĢılığında Türk Lirasından az olmaması ve ana sözleĢmede mevzuata 

aykırı hüküm bulunmaması gerekmektedir.  

Ülkemiz uygulamasında, kıyı bankacılığı faaliyetlerinden elde edilen 

gelirlerin tamamının Gelir Vergisi Kanunu’na göre beyan edilmesi 

gerekmektedir. Bu kural diğer büyük kıyı bankacılığı merkezleri ile 

kıyaslandığında, bu merkezlerde gelirin beyan edilmesine yönelik bir kuralın 
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olmadığı görülmektedir. Bu durumda ortaya çıkan tablo; Türkiye’de eĢdeğer 

bir mevduat sahibi stopaja tabi tutulurken, diğer ülkelerdeki mevduat sahipleri 

için böyle bir vergi söz konusu olmamaktadır. Bu durumda ülkemizdeki kıyı 

bankacılığı sisteminin tercih edilir bir sistem olmaması doğal bir sonuç olarak 

karĢımıza çıkar.  

2.2.2.2. Serbest Bölgeler 

Türkiye’de serbest bölgeler 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 

kabulü ile birlikte Haziran 1985’de yaĢama geçmiĢtir. Serbest bölgelerin 

kurulması dört temel gerekçeye dayandırılmıĢtır. Bu gerekçeler (3218 Sayılı 

Serbest Bölgeler Kanunu, Madde:1); 

 Genelde istihdam olanağı yaratacak Ģekilde yeni yatırımlarla ülke 

üretimini dünya koĢullarına uygun Ģekilde geliĢtirerek ihracatı arttırmak, 

 Yabancı sermaye ve teknoloji giriĢini hızlandırmak,  

 Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli Ģekilde temin etmek, 

 DıĢ ticaretin finansman olanaklarından daha fazla yararlanmak. 

Yukarıda sayılan gerekçeler doğrultusunda serbest bölgelerin 

amacına ulaĢabilmesi için bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve 

kambiyo mükellefiyetlerine dair hükümlerinin uygulanmasından vaz 

geçilmiĢtir. Diğer bir değiĢle serbest bölgede faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluĢlara vergi avantajı sağlanmıĢtır. Bu durumun etkilerinin Türk vergi 

sistemi açısından incelemekte yarar vardır.  

Serbest bölgeler faaliyete geçtikten sonra bu bölgelerde kazanılan 

kazançların vergiye tabi olmaması mali açıdan devleti rahatsız etmiĢtir. 

Dolayısıyla serbest bölgelere tanınan muafiyet 5084 sayılı Kanun ile 

yürürlükten kaldırılmıĢtır. Ancak bu noktada kanun koyucu daha önceden bu 
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bölgelerde faaliyet gösteren ve kazanılmıĢ hakkı bulunan firmaların haklarını 

da göz önünde tutmuĢ ve Kanun’un yürürlüğe gireceği tarihten önce serbest 

bölgelerde faaliyet ruhsatı olan kullanıcıları ruhsat süreleri dolana kadar 

vergiden istisna edilmeleri ve yine ruhsat süreleri sonuna ve en geç 

31.12.2009 tarihine kadar istihdam ettikleri kiĢilerin ücretlerinin Gelir 

Vergisi’nden istisna edilmesi öngörülmüĢtür. Serbest bölgelerde elde edilen 

kazançların vergilendirilmemesinden kaynaklanan eĢitsizliği ortadan 

kaldırmak için yürürlüğe konulan yeni Kanun’un uygulanması aĢamasında 

baĢka bir eĢitsizlik ortaya çıkmıĢtır. Kanun istisnasından yararlanarak vergi 

ödemeyen eski ruhsat sahipleri ile serbest bölgelerde yeni faaliyete geçmek 

isteyen ya da Kanun yürürlüğe girdikten sonra ruhsat sahibi olanlar arasında 

vergi ödeme açısından bir adaletsizlik ortaya çıkmıĢtır. Diğer bir değiĢle 

Kanun istisnası ile eski ruhsat sahipleri gerektiği gibi vergilendirilememiĢ ve 

bu durumda vergi kaybı meydana gelmiĢtir. 

OECD serbest bölge düzenlemelerinde vergisel ayrıcalıkların yalnızca 

yabancılara tanındığı görülmektedir. Bu nedenle OECD düzenlemeleri 

uyarınca faaliyet gösteren serbest bölgeler tercihli vergi rejimi olarak kabul 

edilmektedir. Ülkemizdeki serbest bölge rejimine bu açıdan bakıldığında, 

OECD düzenlemelerinden ayrıĢan bir uygulama olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde serbest bölgelerde sağlanan vergi avantajları sadece yabancılar 

için değil aynı zamanda mukim firmalar için de geçerlidir. Dolayısıyla mukim 

kiĢi ve kurumların vergi teĢviklerinden yararlanarak vergi yükünü düĢürmeyi 

amaçlamakta ve yanıltıcı belgelerle gelirlerini serbest bölgelerden kazanılmıĢ 

gibi göstererek ya da fiyat manupilasyonlarıyla örtülü kazanç dağıtımı 

yapmaktadırlar (Engin, 2006: 70).   

2.3. TRANSFER FĠYATLANDIRMASI 

Uluslararası vergilendirme sorunları ve Türk Vergi Sistemi baĢlıklı 

ikinci bölümde son olarak transfer fiyatlandırması konusu ele alınacaktır. Bu 

baĢlık altında öncelikle transfer fiyatlandırmasının kapsamı, iĢleyiĢi ve 
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transfer fiyatlandırmasında vergilendirilecek gelirin tespiti ile ilgili yaklaĢımlar 

ele alınacaktır. Daha sonra transfer fiyatlandırmasında karın yeniden 

belirlenmesindeki baĢlıca düzenlemeler ve Türk Vergi Sisteminde transfer 

fiyatlandırması içerikli mevcut düzenlemeler ele alınacaktır. 

2.3.1. Transfer Fiyatlandırması Kapsamı 

Bilindiği gibi transfer fiyatlandırması, bir iĢletmenin gelir-gider veya kâr 

paylaĢımı açısından bağıntılı olduğu, kâr paylaĢımı açısından aynı çıkar birliğine 

dahil olan ana Ģirket ve bağlı Ģirketlerde ya da yönetimi ve denetimi açısından 

hakim durumda olduğu Ģirket, iĢtirak ve Ģubeleriyle, karĢılıklı olarak mal ve 

hizmet sunumunda uygulanan fiyatlamadır. Transfer fiyatlandırması kapsamında 

öncelikli olarak iliĢkili taraf kavramının incelenmesi gerekmektedir.  

ĠliĢkili Taraf Açıklamalarına ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 

24)’na göre bir tarafın bir iĢletme ile iliĢkili sayılması için;  

 Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden 

fazla aracı yoluyla:  

o ĠĢletmeyi kontrol etmesi, iĢletme tarafından kontrol edilmesi ya 

da iĢletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, 

bağlı ortaklıklar ve aynı iĢ dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak 

üzere);  

o ĠĢletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının 

olması; veya 

o ĠĢletme üzerinde ortak kontrole sahip olması;  

 Tarafın, iĢletmenin bir iĢtiraki olması (“TMS 28 ĠĢtiraklerdeki 

Yatırımlar” Standardında tanımlandığı gibi);  
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 Tarafın, iĢletmenin ortak giriĢimci olduğu bir iĢ ortaklığı olması 

(bakınız: “TMS 31 ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar”);  

 Tarafın, iĢletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin 

bir üyesi olması; 

 Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen her hangi bir bireyin yakın bir 

aile üyesi olması; 

 Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki 

altında veya (d) ya da (e) de bahsedilen her hangi bir bireyin doğrudan ya da 

dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir iĢletme olması veya 

 Tarafın, iĢletmenin ya da iĢletme ile iliĢkili taraf olan bir iĢletmenin 

çalıĢanlarına iĢten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması 

gerekmektedir.  

Transfer fiyatlandırması kapsamında iliĢkili taraf kavramının önem 

teĢkil etmesinin en önemli nedeni, iliĢkili taraf iliĢkisinin iĢletmenin kâr ya da 

zarar durumu üzerinde etkili olmasıdır. Örneğin, ana ortaklığına maliyet 

bedelinden ürün satan bir iĢletme, diğer bir müĢteriye aynı koĢullarda satıĢ 

yapmayabilir. Ayrıca, iliĢkili taraflar arasındaki iĢlemler iliĢkili olmayan 

taraflarla yapılan iĢlemlerle aynı tutarda gerçekleĢmeyebilir (ġenalp, 2006). 

Bu nedenle, iliĢkili taraf kavramının iyi anlaĢılması ve iĢletmenin iliĢkili 

taraflarının doğru bir Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. ĠliĢkili taraflar 

belirlendikten sonra iliĢkili taraflar ile olan iliĢkilerin, iĢlemlerin ve mevcut 

bakiyelerin bilinmesi, iĢletmenin faaliyetleri hakkında yapılacak 

değerlendirmeler üzerinde doğrudan etkilidir.  

Transfer fiyatlandırması kapsamında ele alınması gereken diğer bir 

konu ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtım Ģekilleridir. 

5520 sayılı KVK’nın 13/1.maddesinde, kurumların, iliĢkili kiĢilerle emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak belirledikleri bedel veya fiyat üzerinden, mal 

veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, kazancın tamamen 
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veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmıĢ 

sayılacağı belirtilmiĢtir. 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 değerlendirilecektir (Ak, 2006: 100). 

Kurumlar iliĢkili tarafları ile alım, satım, imalat, inĢaat ya da hizmet 

iĢlemlerini gerçekleĢtirebilirler. Bu iĢlemler esnasında dikkat edilmesi gereken 

husus, uygulanacak fiyatın emsal ilkesine ya da diğer bir değiĢle emsal 

bedele uygun olmasıdır. Aksi takdirde, örtülü yoldan kazanç dağıtımı 

yapıldığı hükmü geçerli olur.  

Kurumların iliĢkili kiĢilerle gerçekleĢtirdikleri ödünç para alma verme 

iĢlemlerinde, alınan borcun örtülü sermaye olarak değerlendirilip 

değerlendirilmemesine göre iki durum söz konusu olabilir. Eğer iliĢkili 

kiĢilerden alınan borç, 5520 sayılı KVK’ nun 12. maddesinde düzenlenen 

örtülü sermaye Ģartlarını taĢıyorsa, söz konusu tutar üzerinden ödenen faiz, 

iskonto, kur farkı vb. giderler doğrudan doğuya dağıtılmıĢ kar payı olarak 

değerlendirilir. Eğer iliĢkili kiĢilerden temin edilen borç örtülü sermaye 

Ģartlarını taĢımıyorsa, bu durumda bu borç için ödenen faiz, iskonto, kur farkı 

vb. giderler piyasada gerçekleĢen tutardan farklıysa, örtülü kazanç dağıtımı 

söz konusu olabilir (Köse, Ferhatoğlu, 2008: 34). 

Transfer fiyatlandırması kapsamında son olarak mükelleflerin 

saklaması gereken belgelere değinilecektir. Emsallere uygunluk ilkesi 

doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere iliĢkin hesaplamalara ait 

kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur. 

Dolayısıyla, mükellefler hangi yöntemi seçerse seçsin, yöntemin seçilme 

gerekçelerini açıklayan en önemli unsurlar bu hesaplama ve belgeler 

olduğundan, seçilen yöntem ve bu yöntemin uygulanmasına iliĢkin bütün 

hesaplama ve iĢlemlere ait belgeler ayrıntılı olarak tutulmalı ve saklanmalıdır 

(Yetkiner, 2007: 32). 
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2.3.2. Transfer Fiyatlandırmasının ĠĢleyiĢi 

Transfer fiyatlandırması, bilindiği gibi, özellikle çok uluslu Ģirketler 

tarafından grup içi Ģirketler olarak da tabir edilen iĢtirak, bağlı ortaklık ve bu 

iki sınıfa girmeyen ancak belirli bir iliĢki içerisinde oldukları kuruluĢlar 

arasındaki iĢlemlerden doğan kârın dağıtılması ile ilgilidir. Transfer 

fiyatlandırmasının iĢleyiĢini bir örnek üzerinden giderek incelemekte yarar 

vardır. Örneğe göre; X ülkesinde bulunan XYZ Ģirketi yılda 1000 adet fırın 

üretimi yapmaktadır. ġirket bu ürünü Y ülkesinde yerleĢik olan, VYZ Ģirketi 

aracılığıyla piyasaya satmaktadır. XYZ Ģirketi fırınların tanesini 2000 $’dan, 

VYZ Ģirketine satmaktadır. VYZ Ģirketi de maliyetine %25 kâr marjı 

ekleyerek, fırınları tanesi 2500 $’dan piyasaya satmaktadır. X ülkesinde vergi 

oranı % 50, Y ülkesinde % 20’dir (AktaĢ, 2004: 32). 

Örnekte yer alan X ve Y ülkelerinde yer alan XYZ ve VYZ Ģirketlerinin 

gelir tabloları ve konsolide gelir tabloları aĢağıdaki gibi oluĢacaktır.  

Tablo 5: Transfer Fiyatlandırmasına Göre Gelir Tabloları  

Gelir Tablosu X Ülkesi XYZ 
A.ġ. 

Y Ülkesi VYZ 
A.ġ. 

Konsolide 
Tablo 

SatıĢ Geliri 2.000.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 

Satılan Mal Maliyeti (-) 1.200.000 $ 2.000.000 $ 1.200.000 $ 

Diğer Giderler (-) 200.000 $ 200.000 $ 400.000 $ 

Vergi Öncesi Kâr 600.000 $ 300.000 $ 900.000 $ 

Kurumlar Vergisi (-) 300.000 $ 60.000 $ 360.000 $ 

Vergi Sonrası Kâr 300.000 $ 240.000 $ 540.000 $ 

Kaynak: AktaĢ, 2004: 32.  

Tablo 5 incelendiğinde çok uluslu Ģirketin toplam 2.500.000 $’lık 

konsolide satıĢ yaptığı görülmektedir. Çok uluslu Ģirketin konsolidasyon 

sonucunda ödeyeceği vergi 360.000 $ olarak hesaplanmıĢtır. Bu noktada 

bahsi geçen çok uluslu Ģirketin daha az vergi ödeyerek daha çok kâr elde 

etmesi beklenmektedir. Bu amacı güden çok uluslu Ģirketin atacağı adım 

Ģirketleri arasındaki transfer fiyatını 2.000 $’dan 1.600 $’a düĢürmesidir. Bu 

iĢlemden sonra oluĢacak gelir tabloları ve konsolide gelir tabloları aĢağıdaki 

gibi oluĢacaktır. 
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Tablo 6: Transfer Fiyatlandırmasına Göre Gelir Tabloları  

Gelir Tablosu X Ülkesi XYZ 

A.ġ. 

Y Ülkesi VYZ 

A.ġ. 

Konsolide 

Tablo 

SatıĢ Geliri 1.600.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 

Satılan Mal Maliyeti (-) 1.200.000 $ 1.600.000 $ 1.200.000 $ 

Diğer Giderler (-) 200.000 $ 200.000 $ 400.000 $ 

Vergi Öncesi Kâr 200.000 $ 700.000 $ 900.000 $ 

Kurumlar Vergisi (-) 100.000 $ 140.000 $ 240.000 $ 

Vergi Sonrası Kâr 100.000 $ 560.000 $ 660.000 $ 

Kaynak: AktaĢ, 2004: 32.  

ġirketler arasındaki transfer fiyatının 2.000 $’dan 1.600 $’a 

düĢürülmesi Ģirketin ödeyeceği vergiyi 360.000 $’dan 240.000 $’a düĢürmüĢ 

ve konsolide kârı 540.000 $’dan 660.000 $’a çıkartmıĢtır. Bu basit örnekten 

de anlaĢılacağı gibi, transfer fiyatlandırması özellikle çok uluslu Ģirketlerin 

daha az vergi ödemesini sağlamaktadır. Dolayısıyla transfer fiyatlandırması 

ile ilgili gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde düzenlemelerin 

yapılması son derece önemli bir husustur.  

2.3.3. Transfer Fiyatlandırmasında Vergilendirilecek Gelirin Tespiti ile 

Ġlgili YaklaĢımlar 

Farklı ülkelerde bulunan birbirleriyle bağlı Ģirketler arasındaki 

vergilendirilecek gelirin saptanmasında ayrı muhasebe yaklaĢımı veya belirli 

formüle göre gelir tahsisi yaklaĢımı olmak üzere iki yaklaĢım kullanılmaktadır 

(Öncel, 2002: 9). Birçok ülke firması tarafından tercih edilen ayrı muhasebe 

yaklaĢımında esas, birbiri ile bağlantılı her bir firmanın muhasebesinin ve 

gelir oluĢumunu sağlayan faaliyetlerinin ayrı düĢünülmesi ve uygulanmasıdır. 

Diğer bir değiĢle ayrı muhasebe yaklaĢımı, ayrı varlık yaklaĢımıdır. Gelirin 

tespitinde kullanılan ikinci yaklaĢım olan belirli formüle göre gelir tahsisi 

yaklaĢımında sermaye payı, ücret ödemeleri, satıĢ payı ya da sermaye 
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malları gibi birtakım ölçütler yardımı ile gelir farklı ülkelerde bulunan ve 

birbirleri ile bağlı olan Ģirketler arasında yeniden tahsis edilmeye çalıĢılır.  

2.3.4. Transfer Fiyatlandırmasında Kârın Yeniden Belirlenmesindeki 

BaĢlıca Düzenlemeler 

Transfer fiyatlandırmasında kârın yeniden belirlenmesindeki 

düzenlemeler kapsamında öncelikle yeni transfer fiyatının tespit edilmesi 

esnasında kullanılan yöntemlerin incelenmesi gerekir. Transfer fiyatının tespit 

edilmesi hususunda öncelikle emsallere uygunluk ilkesinin 

değerlendirilmesinde yarar vardır.  

Emsallere uygunluk ilkesi bir Ģirketin, bağlı Ģirket ve Ģubesi ile olan mal 

ve hizmet fiyatlandırmasının, arasında iliĢki bulunmayan diğer Ģirketler gibi 

olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bağlı Ģirketler arasındaki ticari 

iĢlemlerin, birbiri ile rekabet eden bağımsız Ģirketlerinki gibi olması esasına 

dayanmaktadır (IĢık, 2005: 85). Diğer bir değiĢle taraflar arasındaki özel 

iliĢkilerin kazanç hesaplanmasında herhangi bir etkisinin bulunmaması 

gerekmektedir. 

Emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde kazancın ve de dolayısıyla 

kârın belirlenmesinde transfer fiyatının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Kurumlar, iliĢkili taraflar ile yaptığı iĢlemlerde uygulayacağı fiyat veya 

bedelleri yapılan iĢlemin mahiyetine en uygun olan; karĢılaĢtırılabilir fiyat 

yöntemi, maliyet artı yöntemi, yeniden satıĢ fiyatı yöntemi ya da diğer uygun 

fiyat yöntemlerinden birini seçerek belirler.  

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 (Gündoğdu, 2007).  
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Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet 

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle 

hesaplanmasını ifade eder (Gündoğdu, 2007).  

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 kârı düĢülerek hesaplanmasını ifade eder (Gündoğdu 2007).  

Transfer fiyatının belirlenmesinde, karĢılaĢtırılabilir fiyat yöntemi, 

maliyet artı yöntemi ya da yeniden satıĢ fiyatı yöntemi, iĢlemin mahiyetine 

uygun olmuyorsa, mükellef diğer yöntemler ile transfer fiyatını belirleyebilir. 

Diğer yöntemler olarak adlandırılan iĢleme dayalı kâr yöntemlerinin emsallere 

uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat ya da bedel tespitine olanak vermemesi 

durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine 

inandığı bir yöntemi de kullanabilecektir. ĠĢleyiĢ sistemi mükellefler tarafından 

belirlenecek bu yöntemin de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi 

zorunludur (Öğredik, 2002). Uygulamada kullanılan diğer yöntemleri kâr bölme 

yöntemi ve iĢleme dayalı net kâr marji yöntemi olarak sınıflandırmak 

mümkündür.  

Kâr bölme yöntemi, kontrol altındaki bir iĢlemdeki özel koĢulların kâr 

üzerindeki etkisini yok etmeye çalıĢmaktır. Bu bağlamda, kontrol altındaki 

iĢlemlerden elde edilen kâr, bağlı iĢletmeler arasında emsallere uygun olarak 

gerçekleĢtirilecek bir anlaĢmayla dağıtılacak Ģekilde, yani bu ekonomik 

temele dayanarak paylaĢtırılmaktadır (Cenkeri, 2005: 45).  

ĠĢleme dayalı net kâr marjı yöntemi ise vergi mükellefinin kontrol 

altındaki bir iĢlemden uygun bir temele dayanarak (maliyetler, satıĢlar ve 

varlıklar gibi) elde edeceği net kâr marjını araĢtırması bakımından, maliyet 

artı ve yeniden satıĢta fiyat yöntemi ile benzer bir biçimde çalıĢmaktadır 

(Cenkeri, 2005: 45). 
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Transfer fiyatlandırmasında kârın yeniden belirlenmesindeki baĢlıca 

düzenlemeler kapsamında çifte vergilendirme konusunun ele alınması 

gerekmektedir. Bilindiği gibi ödenecek olan vergi, vergi sonrası net kârı 

doğrudan etkileyen bir unsurdur. Kârın doğru olarak hesaplanabilmesi için 

sadece transfer fiyatının emsallere uygun olarak belirlenmesi yetmez. 

Firmaların faaliyette bulundukları her ülkede ayrı ayrı vergilendirilmemesi 

gerekir. Bu nedenle yapılan çifte vergilendirme düzenlemelerinin kârın 

yeniden belirlenmesi kapsamında incelenmesi gerekmektedir.  

Ülkelerin çok uluslu Ģirketlerde örtülü kazanç ve örtülü sermaye 

uygulamaları karĢısında tek yanlı olarak yapacağı tarhiyat karĢısında, diğer 

ülkenin bu tarhiyata karĢı düzeltme yapmaması durumunda çifte 

vergilendirme sorununu gündeme getirmektedir (IĢık, 2005: 169). KarĢı 

düzeltme yapılmadığı takdirde aynı gelir iki farklı ülkede iki kere 

vergilendirilecek ve bu durum uluslararası ihtilafları da beraberinde 

getirecektir. Uluslararası platformda çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik 

anlaĢmaların uygulanmasının nedeni, firmaların çifte vergilendirme sorunu ile 

karĢılaĢmamalarıdır.  

2.3.5. Türk Vergi Sisteminde Transfer Fiyatlandırması Ġçerikli Mevcut 

Düzenlemeler 

Türk vergi sisteminde transfer fiyatlandırması içerikli mevcut 

düzenlemeler kapsamında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bulunan 

örtülü kazanç düzenlemeleri ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda bulunan 

transfer fiyatlandırması düzenlemeleri incelenecektir.  

2.3.5.1. 5520 Sayılı KVK’da Bulunan Örtülü Kazanç Düzenlemeleri 

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında transfer fiyatlandırmasının 

kapsamını incelerken öncelikle örtülü kazanç kavramının tam olarak 
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anlaĢılması gerekmektedir. Örtülü kazanç; bir kurumun maddi veya gayri 

maddi değerlerini ortaklara veya ortaklarla yakın iliĢki içinde bulunanlara 

hiçbir vergi ödemeden aktarması veya kanunda belirtilen kimseler lehine bir 

takım gelirlerinden feragat etmesi olarak tanımlanabilir (Kahraman, 2005: 

99). 

Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 15/3 maddesinde ve 

17inci maddesinde örtülü kazanç ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak 

ekonomide geliĢmeler ve özellikle küreselleĢmenin etkileri ile 5422 sayılı 

KVK’daki örtülü kazanç ile ilgili düzenlemelerde çeĢitli boĢluklar ortaya 

çıkmıĢtır. BoĢlukların özellikle çok uluslu Ģirketler konusunda yetersiz kaldığı 

görülmüĢtür. Mevcut boĢlukları doldurmak ve çok uluslu Ģirketler ve vergi 

cennetleri ile mücadele etmek amacıyla; OECD tarafından getirilen 

kıstasların 5520 sayılı KVK’ye neredeyse aynen monte edilen “transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” müessesi çağdaĢ ve modern 

bir uygulama olarak Türk vergi sisteminde yerini almıĢtır (Gündoğdu, 2007). 

Örtülü kazanç müessesesi, Türk vergi sistemine ilk kez 5422 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu ile girmiĢtir. 03.06.1949 tarihli KVK’nun 17nci 

maddesinde açıklanan örtülü kazan müessesesi, 5520 sayılı yeni KVK’nun 

yürürlüğe girdiği 01.01.2007 tarihine kadar yürürlükte kalmıĢtır. Yeni KVK’nın 

yürürlüğe girmesi ile birlikte örtülü kazanç kavramı yerini transfer 

fiyatlandırmasına bırakmıĢtır.  

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Transfer Fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı aĢağıdaki hükümler çerçevesinde 

düzenlenmiĢtir (5520 Sayılı KVK); 

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 

satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, 

imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç 
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para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri 

gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı 

olarak değerlendirilir. 

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının 

ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya 

sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu 

ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade 

eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile 

üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi 

sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi 

sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir 

vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi 

hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca 

ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm 

işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. 

(3) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 

uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin 

son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana 

merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme 

işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar 

ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına 

tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. 

Sonuç olarak örtülü kazanç ile ilgili olan düzenlemelerin temelinde, 

kurumun mal varlığı ile gerek gerçek kiĢi olsun gerekse tüzel kiĢi olsun kurum 

ortakları ve sahiplerinin mal varlığının birbirinden ayrılması ve kurum 

kazancının kurumlar vergisine tabi tutulmadan dağıtılmasını önlemek 

yatmaktadır.  
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2.3.5.2. 193 Sayılı GVK’da Bulunan Transfer Fiyatlandırması 

Uygulamasına ĠliĢkin Düzenlemeler 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nda transfer fiyatlandırması ile 

ilgili düzenlemeler, 5615 Sayılı Kanun’un 3üncü maddesi ile yapılan 

değiĢiklikler ile düzenlenmiĢtir. Söz konusu kanun GVK’nın 41inci maddesine 

getirdiği ek düzenlemeler ile transfer fiyatlandırması uygulamasının GVK’da 

da yer bulmasına olanak sağlamıĢtır. 5615 sayılı Kanun’un 3üncü maddesi 

ile yapılan değiĢiklikle “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” baĢlığına yeni bir 

bent eklenmiĢtir. Eklenen bu 5 numaralı bent 04.04.2007 tarihinde yürürlüğe 

girmiĢtir. 

Gelir Vergisi Kanunu 41inci maddesi uyarınca transfer fiyatlandırması 

olarak kabul edilmeyen iĢlemler aĢağıdaki gibidir; 

 TeĢebbüs sahibi ile eĢinin ve çocuklarının iĢletmeden çektikleri 

paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal 

bedeli ile değerlenerek teĢebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur), 

 TeĢebbüs sahibinin kendisine, eĢine, küçük çocuklarına 

iĢletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar, 

 TeĢebbüs sahibinin iĢletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek 

faizler, 

 TeĢebbüs sahibinin, eĢinin ve küçük çocuklarının iĢletmede cari 

hesap veya diğer Ģekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler. 

5615 Sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklik uyarınca GVK kapsamında 

transfer fiyatlandırması olarak kabul edilen iĢlemler aĢağıdaki gibidir (Gelir 

Vergisi Kanunu, Madde 41); 

 Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan iĢlemler hariç 

olmak üzere, teĢebbüs sahibinin, iliĢkili kiĢilerle emsallere uygunluk ilkesine 
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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, 

 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 hâl 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. 

Transfer fiyatlandırmasının GVK hususunca uygulanmasında dikkat 

edilmesi gereken ilk nokta 41inci maddede belirtilen söz konusu Ģirketlerin 

anonim, limitet, kolektif, komandit Ģirket ya da adi ortaklık Ģeklinde kurulmuĢ 

olmasının önemi bulunmaktadır.* Bu noktada uygulamada kolektif Ģirketlerin 

ortakları ile adi ve eshamlı komandit Ģirketlerin komandite ortaklarının 

teĢebbüs sahibi olup olmadıkları açıklanmamaıĢtır. Dolayısıyla GVK 

kapsamında transfer fiyatlandırması uygulamasında bu hususların açıklığa 

kavuĢturulması gerekmektedir.  

                                            
* Gerekçe için Bkz. http://www.tbmm.gov.tr, 22inci dönem yasama, komisyon 
raporları sıra sayısı numarası: 1346. 

http://www.tbmm.gov.tr/
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GVK’nın 41inci maddesi kapsamında düzenlenen transfer 

fiyatlandırması uygulamaları kapsamında,  transfer fiyatlandırması yolu ile 

iĢletme aleyhine oluĢan farklar kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul 

edilecektir ve gelir olarak ticari kazanca eklenecektir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ULUSLARARASI VERGĠLENDĠRME SORUNLARININ TÜRK VERGĠ 

SĠSTEMĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Tezin üçüncü ve son bölümünde uluslararası vergilendirme sorunları 

Türk Vergi Sistemi açısından değerlendirilecektir. Yapılacak olan 

değerlendirmeler üç ana baĢlıkta yapılacaktır. Bu baĢlıklardan birincisi vergi 

kaybı, vergi idaresinin idari maliyetleri ve rekabet eĢitsizliğinin vergi gelirlerine 

etkilerinin inceleneceği elektronik ticaretin Türk Vergi Sistemine etkileri 

baĢlığıdır. Ġkinci baĢlık altında vergi gelirlerinin azalıĢı, vergi yükünün mobil 

olmayan üretim faktörlerine kayması ve kamu hizmet sunumu kalitesinin 

bozulması ve vergiye gönüllü uyum incelenecektir. Bölümde son olarak, 

uluslararası ticaretin artmasıyla ortaya çıkan uluslararası vergilendirme 

sorunları ile ilgili olarak Türk Vergi Sistemindeki uygulamalara yönelik öneriler 

ele alınacaktır.  

3.1. ELEKTRONĠK TĠCARETĠN TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNE ETKĠLERĠNĠN 
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Elektronik ticaretin Türk Vergi Sistemine etkilerinin değerlendirilmesi 

kapsamında vergi kaybı, vergi idaresinin maliyetleri ve rekabet eĢitsizliğinin 

vergi gelirlerine etkileri değerlendirilecektir.  

3.1.1. Vergi Kaybı 

Elektronik ticaret, mevcut durumu itibariyle vergi kayıplarına elveriĢli 

bir ortamda yapılmaktadır. Günümüzde, tüm dünyada, elektronik ticaret (mal ve 

hizmet alıĢveriĢi) iĢlemlerine bağlı olarak, Ģirketlerin vergi ödemeden kaçınma 
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çabalarının, ne kadar bir vergi kaybına neden olduğu bilinmemektedir (Akgün, 

2007). 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2inci maddesinde belirtildiği üzere, 

bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket 

edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi yani teslimi 

vergiyi doğuran olaydır. Teslimin gerçekleĢmesi devletin vergi alacağını 

doğuran olaydır. Elektronik ticaret kapsamında internet üzerinden yapılan 

iĢlemlerde vergiyi doğuran olayın belirlenmesinde güçlükler ile 

karĢılaĢılmaktadır. Elektronik ticarette fiziki satıĢı gerçekleĢebilen mallar için 

vergiyi doğuran olayın yani teslimin belirlenmesinde bir güçlük yoktur. 

Güçlük, fiziki olarak teslimi gerçekleĢemeyen sanal ürünler de vergiyi 

doğuran olayın belirlenmesidir. Diğer bir değiĢle, elektronik ticarette, KDV’nin 

tahsil edilmesine engel olan iĢlemler sanal ürünlerin alım satım iĢlemleridir. 

Ayrıca yabancı bir ülkeden ekonomik değeri olan herhangi bir dijital ürünün 

kiĢisel bilgisayara indirilmesi durumunda vergi otoritesinin vergi tahsil etmesi 

oldukça güçtür. Bu noktada, sanal ürünlerin alım satımının vergi kaybına 

neden olmaması için, gayri maddi hak bedelleri ve hizmetler, özellikle sayısal 

bilgiler çerçevesinde açıklanabilirse, gelirin türü belirlenebilir ve 

vergilendirilmesi için bir matrah tespit edilebilir. Bu sayede KDV açısından 

elektronik ticaretin vergi sistemi üzerindeki olumsuz etkileri giderilebilir. 

Elektronik ticaretin gelir vergisi açısından vergi kaybına sebep olup 

olmadığı da incelenmelidir. Türk Vergi Sisteminde gelir üzerinden alınan 

vergilerde belirleyici esas dar mükellefiyet ve tam mükellefiyet kavramlarıdır. 

Konu ile ilgili olarak gerçek kiĢiler tarafından yapılan elektronik ticarette 

mükellefiyet kavramı ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu, tüzel kiĢiler tarafından 

yapılan elektronik ticarette mükellefiyet kavramı ile ilgili Kurumlar Vergisi 

Kanunu yol haritası olarak kabul edilir. GVK’nın 3üncü ve 8inci maddeleri ile 

KVK’nın 9uncu ve 12inci maddeleri elektronik ticaret gelirlerinin 

vergilendirilmesi hususunda mükellefe yorum imkânı sağlamaktadır. Gelir 

üzerinden alınan vergilerde esas olan mukimlik kavramı ile ilgili elektronik 

ticaret açısından sorunlar mevcuttur. Yürürlükteki Kanunlarımızda iĢyeri 
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kavramı ile tam ve dar mükellefiyet Ģartları ile ilgili hükümlerin elektronik 

ticaret için ayrıca yer almaması nedeni ile gelir üzerinden alınan vergilerde 

vergi kayıplarının önüne geçilememektedir. Bu noktada, elektronik ticarette iĢ 

yeri kavramının çerçevesi belirleyecek bir düzenleme ile elektronik ticaret 

gelirlerinin vergilendirilmesinde kaçak olması engellenebilir.  

ĠletiĢim teknolojilerindeki hızlı değiĢim elektronik ticaretin geliĢmesini 

de tetiklemektedir. Elektronik ticaretin hızla geliĢmesi karĢısında, fiziki altyapı 

eksikliklerin tamamlanması ve gerekli yasal düzenlemelere iliĢkin 

çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle yasal düzenlemelerin 

elektronik ticaretteki geliĢmeler ile paralel gitmemesi durumunda elektronik 

ticaretten kaynaklı vergi kayıplarının artması kaçınılmaz bir gerçek olarak 

karĢımıza çıkar.  

3.1.2. Vergi Ġdaresinin Vergi Maliyetleri 

Geleneksel ticaret ile kıyaslandığında elektronik ticaretin 

vergilendirilmesinde birçok sorun olduğu görülmektedir. Elektronik ticaretin 

vergilendirilmesinde yürürlükte yer alan vergi kanunlarının yetersiz kalması 

nedeniyle elektronik ticaret vergi kayıplarına ve rekabet eĢitsizliğine neden 

olmaktadır.  

Elektronik ticaretin vergi sistemimize olan etkilerinden bir tanesi de 

vergi idaresinin vergi maliyetlerini arttırmasıdır. Bilindiği gibi elektronik ticaret 

son derece hızlı geliĢen ve sürekli yenilenen bir sistemdir. Bu kadar hızlı 

geliĢen elektronik ticaret sistemindeki yeniliklerin ve uygulamaların sürekli 

olarak takip edilmesi ve uygun vergilendirme seçeneklerinin belirlenmesi 

gerekir. Bu noktada elektronik ticaret, vergi idaresinin gerek teknik gerekse 

nitelikli personel donanımını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda verginin açık 

ve saklı maliyetlerinde artıĢ gerçekleĢecektir.  
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3.1.3. Rekabet EĢitsizliğinin Vergi Gelirlerine Etkileri 

Yürürlükteki vergi sisteminin tarafsızlığı kiĢi ve kurumların yürürlükte 

olan vergi sistemine güvenmesi için olmazsa olmaz kurallardan biridir. Vergi 

politikalarının genel amacı da vergi sisteminin tarafsızlığını korumak ve 

eĢitliği sağlamaktır. EĢitlik kavramı vergi mükellefleri arasında vergi yükünün 

eĢit bir Ģekilde dağıtılmasıdır. Vergi sisteminin tarafsızlığını koruması ve vergi 

dağıtımında eĢitliğin sağlanabilmesi için vergileme alanında elektronik 

ticarete konu olan ürünler ile geleneksel ticarete konu olan ürünler arasında 

farklı bir durum yaratılmamalı ve mükelleflerin vergisel avantajlar ya da 

dezavantajlar nedeniyle, söz konusu ticaret biçimlerinden herhangi birine 

yönelmelerine sebebiyet verilmemelidir. Mükelleflerin benzer ticari iĢlemlerini 

geleneksel yollarla ya da elektronik ortamlarda gerçekleĢtirmeleri hallerinde, 

benzer vergi oranlarıyla karĢılaĢmaları sağlanmalıdır (Günaydın, 2000: 100).  

Elektronik ticaret iĢlemleri üzerine konulacak vergiler, geleneksel 

ticaret iĢlemleri üzerindeki vergilere paralel olarak konulmalıdır. Geleneksel 

ticaret üzerinden alınan vergilerin elektronik ticaret iĢlemlerine uygulanan 

vergilerden yüksek olduğu durumlarda, tüketiciler alım satım iĢlemlerini 

geleneksel yollardan gerçekleĢtirmek yerine elektronik ticaret yoluyla 

gerçekleĢtirme yolunu seçecektir. Bu durumda geleneksel ticaret 

uygulamaları üzerinden alınacak vergiler tahsil edilemeyecek ve elektronik 

ticaret dolaylı olarak vergi kaybına neden olacaktır.  

Sonuç olarak elektronik ticaret üzerine konulacak vergiler, aynı 

durumda bulunan ekonomik sektörler arasındaki rekabet eĢitliğini devam 

ettirmelidir. Vergi konulurken ticaret tipleri arasında ayrım yapılmamalıdır 

aksine her ticaret tipi arasındaki eĢitliğin sağlanması hedefi güdülmelidir. 

Bunlara ek olarak teslim Ģekline bakılmadan elektronik ticaret geleneksel 

ticaretten daha yüksek veya daha düĢük vergi oranlarına tabii olmamalıdır.  
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3.2. VERGĠ REKABETĠNĠN TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNE ETKĠLERĠNĠN 
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Vergi rekabetinin vergi sistemimize olan etkileri vergi gelirlerinin 

azalıĢı, vergi yükünün mobil olmayan üretim faktörlerine kayması ile kamu 

hizmet sunumu kalitesinin bozulması ve vergiye gönüllü uyum baĢlıkları 

altında değerlendirilecektir. 

3.2.1. Vergi Gelirlerinin AzalıĢı  

Vergi rekabeti dolayısıyla vergi gelirlerindeki değiĢiklik, baĢlıca iki 

etkiye bağlıdır. Bunlar; “vergi oranı etkisi” ve “ vergi matrahı etkisi” dir. Vergi 

oranının artmasının vergi gelirlerini artırıcı etkisine “vergi oranı etkisi 

denilmektedir. Bu olumlu bir etkidir. Daha yüksek bir vergi oranı nedeniyle, 

hareketli sermaye stoklarının bir bölümünün baĢka ülkeye gitmesi sonucu 

vergi matrahının azalması ve dolayısıyla vergi gelirlerinin azalması sonucunu 

yaratan dolaylı etki ise, “vergi matrahı etkisi” olarak adlandırılır. Vergi matrahı 

etkisinde, vergi oranları çok düĢük olacaktır. Çünkü ülke sermaye faktörüne 

dayalı vergi matrahının tamamı veya bir bölümünü kaybetmekten korktuğu 

için vergi oranlarını artırmaya cesaret edemeyecektir (Giray, 2005: 97).  

Vergi rekabetinin en belirgin zarar verici sonucu olarak kabul edilen 

fiskal vergi kaybının nedeni vergi oranlarının düĢmesidir. Bazı maliyeciler 

tarafından mali bozulma olarak da adlandırılan fiskal değer kaybı vergi 

matrahında erozyona neden olarak ülkelerin vergi gelirleri kayıplarını ifade 

etmektedir. Mali bozulma baĢlıca üç Ģekilde vergi gelirlerinde azalmaya 

neden olur (Çak, 2007: 20);  

 Hareketli faktörlerden sağlanan gelirlerin daha düĢük oranda 

vergiye tabi tutulması nedeniyle gelirlerin azalması, 
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 Hareketli faktörlerin yüksek vergili ülkelerden düĢük vergili ülkelere 

kayması, doğrudan yüksek vergili ülkenin vergi matrahında aĢınmaya neden 

olması, 

 Hareketli faktörlerin baĢka yerlere gitmesi, yüksek vergi uygulayan 

ülkelerde hareketli olmayan faktörlere daha düĢük ödeme yapılmasına ve 

bunların vergi matrahlarının azalmasına neden olması. 

Vergi rekabetinin ülkemiz vergi sistemindeki etkilerinden olan vergi 

gelirlerinin azalmasını ya da diğer bir değiĢle mali bozulmayı kamu gelirlerinin 

düzeyindeki değiĢim yolu ile inceleyebiliriz. Vergi rekabeti uygulamaları 

sonucu beklenti kamu gelirlerinde bir azalıĢ meydana gelmesidir. Türkiye’de 

vergi gelirleri ile parafiskal gelirler toplamını ifade eden vergi yükü 1980’den 

2003 yılına kadar %94.2’lik bir artıĢ göstermiĢtir. Vergi yükünün geliĢimini 

gösterir tablo aĢağıdaki gibidir. 

Tablo 7: Vergi Yükünün GeliĢimi (Parafiskal Gelirler Dahil)  

 1995 1997 2000 2001 2004 2005 2006 2007 

Türkiye 16.8 20.7 24.2 26.1 24.1 24.3 24.5 23.7 

Kaynak: GĠB, Vergi Yükünün GeliĢimi, http://www.gib.gov.tr 
(07.05.2010) 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Türkiye’de Vergi Yükünün 2000 

yılından itibaren ortalama %24--%25 seviyesinde hareket ettiği 

gözlenmektedir.  

Vergi rekabetinin vergi gelirleri üzerindeki etkisinin doğru bir Ģekilde 

değerlendirilmesi için gelir ve kârlar üzerinden alınan vergilerin seyrinin 

incelenmesi yararlı olacaktır. Türkiye’de gelir ve kârlar üzerinden alınan 

vergilerin geliĢimini gösteren tablo aĢağıdaki gibidir. 

 

 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD/Tablo_3.xls.htm
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Tablo 8: Gelir ve Kârlar Üzerinden Alınan Vergilerin GeliĢimi  

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

Türkiye 6.9 4.3 5.0 4.8 7.1 5.3 5.6 

Kaynak: GIB, Gelirler ve Karlar Üzerinden Alınan Vergilerin GeliĢimi, 
http://www.gib.gov.tr, (07.05.2010) 

 

Tablo incelendiğinde, gelir ve kârlar üzerinden alınan vergilerin 1980 

yılından 2000 yılına kadar göreceli olarak azaldığı görülmektedir. Vergi 

gelirlerindeki bu azalmanın temelinde hem faiz gelirleri ve kurum gelirleri 

üzerinden alınan vergilerin oranlarındaki düĢüĢ hem de yapılan matrah 

daraltma düzenlemeleridir. 

Sonuç olarak, vergi rekabetinin beklenen ilk olumsuz etkisi vergi 

gelirlerinin azalmasıdır. Vergi rekabetinin mali yönden hızlı bir çöküĢe ve 

uzun dönemde mobil vergi matrahları açısından denge vergi oranının sıfıra 

düĢmesine neden olacağı ifade edilmektedir (Engin, 2006:27) . 

3.2.2. Vergi Yükünün Mobil Olmayan Üretim Faktörlerine Kayması 

KüreselleĢmenin ortaya çıkardığı vergilendirme sorunlarından biri olan 

vergi rekabeti, mobil üretim faktörleri (nitelikli iĢgücü ve sermaye) ile mobil 

olmayan üretim faktörleri (niteliksiz iĢgücü ve toprak) arasında ayrıcalıklı 

vergi uygulamasına neden olmaktadır. Yani, mobil haldeki üretim faktörleri, 

vergi oranlarının daha düĢük olduğu coğrafi alanlara kayarak vergi yükünden 

kısmen de olsa kurtulabilme yeteneğine sahip iken, mobil olmayan üretim 

faktörleri bu vergileri ödemek zorunda kalırlar. Bu durumun doğal bir sonucu 

olarak mobil haldeki nitelikli iĢgücü hareket kabiliyetini kullanarak vergi 

ödemekten kaçınmakta ve yaĢam standardını yükseltmektedir. Buna karĢın, 

vergileri ödemek zorunda kalan niteliksiz iĢgücünün yaĢam standardı 

düĢmektedir. 

http://www.gib.gov.tr/


79 

 

Vergi rekabeti vergi yükünün emek ve emlak gibi mobil olmayan üretim 

faktörlerine ve tüketime kaymasına neden olur. Bu noktada vergi 

rekabetinden göreli olarak en çok etkilenen üretim faktörünün emek olduğu 

gözlemlenir. Vergi rekabeti sonucunda emek üzerindeki vergi yükü önemli 

ölçüde artar. Bu artıĢın en önemli nedeni sosyal güvenlik katkı paylarındaki 

artıĢlardır. Ülkemizde vergi rekabeti sonucunda vergi yükünün mobil olmayan 

üretim faktörlerinden olan emek üzerine kaymasının en belirgin örneği olan 

ücretlilerin vergi yükünün artmasının göstergesi; gelir vergisi tahsilatının 

yaklaĢık yarısının emek geliri sahiplerince ödeniyor olmasıdır (Oyan, 2009: 

1). 

Emek ya da diğer bir değiĢle ücretliler üzerindeki vergi yükünün 

yüksek olması iĢverenler açısından da istenen bir durum değildir. Bunun 

nedeni, vergi yükünün yüksek olması durumunda, emek maliyet; artacaktır ve 

de dolaylı olarak istihdam üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Bu noktada 

belirtmekte yarar vardır ki; istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılmasının 

istihdam seviyesini nasıl etkileyeceğinin, emek piyasasının yapısal 

özellikleriyle yakından iliĢkili olduğunu belirtmekte fayda vardır  

Ülkemizde ücretliler üzerindeki vergi yükünün değerlendirilmesi için 

önemli bir gösterge olarak kabul edilebilecek ücretliler üzerindeki vergi yükü 

tablosu aĢağıdaki gibidir. Tablo’da yer alan oranlar toplam tahakkuk 

içerisinde ücretliler sahip olduğu payları göstermektedir.  
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Tablo 9: Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü  

 1987 1990 1996 2000 

Gelir Üzerinden 
Alınan 
Vergilerde 
ücretlilerin Payı 

35.0 55.0 51.4 45.4 

Toplam Vergi 
Gelirleri Ġçinde 
Ücretlilerin payı 

11.7 20.3 15.8 11.2 

Kaynak: Engin, 2006: 79. 

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde gelir üzerinden alınan toplam 

vergilerde esas yükünün ücretliler üzerinde olduğu görülmektedir.  Vergi 

rekabeti sonucunda vergi yükünün mobil olmayan üretim faktörlerinden olan 

emek üzerine kaydığı tablodan da anlaĢılmaktadır. Ücretliler üzerindeki vergi 

yükündeki artıĢların seyri incelendikten sonra bu artıĢların iĢsizlik ve kayıt 

dıĢı ekonomi ve kayıt dıĢı istihdam ile iliĢkilerinin incelenmesinde yarar 

vardır. Öncelikle vergi yükü artıĢının iĢsizlik oranlarındaki değiĢim ile iliĢkisi 

incelenecektir. Bu iliĢkinin kolaylıkla analiz edilmesi için aĢağıdaki tablo 

yararlı olacaktır.  

Tablo 10: Türkiye’de ĠĢsizlik Oranlarındaki DeğiĢim  

 1980 1985 1990 1996 2001 2003 2005 2008 

Türkiye 10.7 12.7 8.0 6.5 8,4 10.5 10.6 11.0 

Kaynak: 1.Engin, 2006: 82.(1980-2001), 2.DPT, Temel Ekonomik 
Göstergeler, Yurtiçi ĠĢgücü Piyasasında GeliĢmeler(2003-2005), 
http://www.dpt.gov.tr, (07.05.2010) 

 
1980 ve 2003 yılları arasında iĢsizliğin değiĢken bir düzeye sahip 

olduğu görülmektedir. Nihai sonuç olarak iĢsizlik, 1980 yılı baz alındığında 

2003 yılında 1980 yılına oranla %1,86’lık bir azalıĢ göstermiĢtir. Tablo 

incelendiğinde en dikkati çeken nokta 2001 ve 2003 yılları arasındaki iĢsizlik 

oranları arasındaki farktır. 2001 yılında yaĢanan ekonomik daralma 

sonucunda iĢsizlik oranlarında artıĢ baĢ göstermiĢ ve bu durumun doğal bir 

sonucu olarak 2003 yılında iĢsizlik oranları önceki yıllara oranla artıĢ 

göstermiĢtir.  

http://www.dpt.gov.tr/PortalDesign/
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2007 yılında Türkiye’deki iĢsizlik oranı %10,6 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2008 yılında %11,0 olan iĢsizlik oranı 2009 yılının sonunda %15,5 olarak 

gerçekleĢmiĢtir (Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2007-2008-2009, Haber Bülteni).  

Ücretliler üzerindeki vergi yükü ile iĢsizlik arasındaki iliĢki 

incelendiğinde, ücretliler üzerindeki vergi yükünün artıĢının iĢsizlik artıĢına 

çok fazla mahal vermediği sonucuna varmak mümkündür. Ancak bu noktada 

unutulmaması gereken; ücretliler üzerindeki vergi yükünün kayıt dıĢı 

istihdamı arttırmıĢ olacağıdır. Emek piyasasına iliĢkin yapılan düzenlemeler 

ve ücretliler üzerindeki vergi yükünün artması iĢletmelerin kayıt dıĢılığa olan 

eğilimlerini arttırmaktadır. ĠĢletmeler kayıt dıĢı kalarak bir nevi kendilerini ağır 

vergi yükünden korurlar. Ancak bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki; 

yüksek vergi oranlarına rağmen, düĢük kayıt dıĢılık oranlarına sahip olan 

ülkeler olduğu gibi, tersi örnekler de bulunmaktadır.  

Kayıt dıĢı ekonomi, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hesaplarını elde 

etmede kullanılan ve bilinen istatistiksel yöntemlere göre tahmin edilemeyen 

gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü olarak ifade edilmektedir. Bir baĢka 

tanıma göre ise fiilen gerçekleĢmiĢ olmasına rağmen kaydı tutulmayarak, 

kamu idarelerinin denetimi dıĢında kalan her türlü ekonomik iĢlem ve faaliyet 

kayıt dıĢı ekonominin tanımını oluĢturmaktadır (Us, 2004: 2). Ülkemiz 

açısından kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğünü gösteren tablo aĢağıdaki gibi 

gerçekleĢir. Tabloda kayıt dıĢı ekonomi basit parasal oran yöntemi ile 

hesaplanmıĢtır.  

Tablo 11: Kayıt DıĢı Ekonominin Büyüklüğü Tahminleri (%) 

 1980 1990 1996 2000 2003 2004 

Kayıt dıĢı GSMH / 
Kayıtlı GSMH 

36.3 47.7 55.8 26.1 29.6 30.0 

Kaynak: 1. Engin, 2006: 81.(1980-1996), 2. Kayıt DıĢı Ekonomiyle 
Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010) Hesap Uzmanları Kurulu 
Raporu,(2000-2004),  http://www.gib.gov.tr, (07.05.2010) 

Tablo incelendiğinde ülkemizdeki kayıt dıĢı ekonominin ne kadar 

büyüdüğünü görmek mümkündür. Kayıt dıĢı ekonomi 1980 ve 2000 yılları 

http://www.gib.gov.tr/
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arasında sürekli bir büyüme eğilimi göstermiĢtir. 1980 yılında % 36,3 olan 

kayıt dıĢı GSMH kayıtlı GSMH oranı 1996 yılında % 55.8’e çıkmıĢtır. Bu 

yıldan itibaren Hesap Uzmanları Kurulu raporlarına göre yapılan tahminlerde 

ise %26-%30 aralığında seyretmiĢtir. Ücretliler üzerindeki vergi yükünün 

artması ile kayıt dıĢı ekonomi arasında pozitif bir korelasyon olduğu 

söylenebilir. Diğer bir değiĢle kayıt dıĢı ekonominin faktörlerinden biri olan 

kayıt dıĢı istihdamın ücretliler üzerindeki vergi yükünün artıĢından etkilendiği 

söylenebilir.  

Vergi rekabeti sonucunda vergi yükünün mobil olmayan üretim 

faktörlerine kayması kapsamında servet vergilerinin payındaki değiĢimin 

incelenmesinde yarar vardır. Bunun için aĢağıdaki tablo yararlı olacaktır.  

 

Tablo 12: Ana Gruplar Ġtibariyle Vergi Gelirlerinin Toplam Vergi Gelirleri 
Ġçindeki Payı (%) 

 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

KiĢisel Gelir Üzerinden 
Alınan Vergiler 

43.5 27.5 26.8 21.6 22.2 14.7 17.0 

Kurum Gelirleri Üzerinden 
Alınan Vergiler 

4.1 9.5 6.7 6.7 7.3 7.1 6.8 

Sosyal Güvenlik Primleri 14.0 14.3 19.7 12.1 18.7 22.4 21.7 

Servet Üzerinden Alınan 
Vergiler 

5.4 4.6 2.3 3.0 3.2 3.3 3.8 

Mal ve Hizmetler 
Üzerinden Alınan Vergiler 

25.6 36.0 27.9 37.6 42.0 49.3 47.7 

Diğer Vergiler 7.4 8.1 16.6 19.0 8.2 3.2 3.0 

Kaynak: GĠB, Ana Gruplar Ġtibariyle Vergi Gelirlerinin Toplam Vergi 
Gelirleri Ġçindeki Payı  http://www.gib.gov.tr, (07.05.2010) 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde servet üzerinden alınan vergilerin 

1980 yılından 2007 yılına kadar geçen sürede sürekli bir azalıĢ eğiliminde 

olduğu görülmektedir. 1980 yılında toplam vergi gelirleri içindeki payı % 5.4 

olan servet üzerinden alınan vergilerin 2007 yılındaki oranı % 3.8 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. GSYĠH’ya oran olarak azalıĢ bu Ģiddette olmamasına 

rağmen 1980’den 2007 yılına geçiĢ anlamda vergi yükündeki artıĢ dikkate 

http://www.gib.gov.tr/
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alındığında servet unsurları önemli ölçüde vergi dıĢı bırakılmıĢ bulunmakta 

ve vergi gelirlerinin genel artıĢ trendinden uzaklaĢmıĢ bulunmaktadır.  

3.2.3. Kamu Hizmet Sunumu Kalitesinin Bozulması ve Vergiye Gönüllü 

Uyum 

Vergi rekabetinin Türk Vergi Sistemi üzerindeki etkileri 

değerlendirilirken son olarak kamu hizmet sunumu kalitesinin bozulması ve 

vergiye gönüllü uyum konuları incelenecektir. Konu kapsamında öncelikle 

vergiye gönüllü uyum kavramına değinilecektir.  

Gönüllü vergi uyumu; vergileme sürecinin bir bütün olarak tüm 

safhalarında, mükellefin kendi hür iradesi ile vergi mevzuatındaki 

bildirimlerden baĢlayarak tahakkuk eden verginin ödenmesi dahil tüm 

ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmesidir (Tunçer, 2005: 2). 

Vergiye gönüllü uyumu etkileyen çok çeĢitli faktörler olduğu söylenebilir. Bu 

faktörler ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ancak genel olarak mükelleflerin 

gelir düzeyleri, uygulanan vergi oranları, vergi uyumsuzluklarında uygulanan 

yaptırımlar, vergi yasalarındaki boĢluklar, vergi sisteminin karmaĢıklığı, mali 

aflar ve vergi rekabeti gibi baĢlıklar vergiye gönüllü uyumu etkileyen önemli 

etmenlerdir.  

Gönüllü vergi uyumuna değindikten sonra vergi rekabeti ve kamu 

hizmet sunumu kalitesi arasındaki iliĢki değerlendirilecektir. Kamu hizmet 

sunumu kalitesi ile ilgili olarak öncelikle vergi rekabetinin kamu harcama 

düzeyine etkisini incelemekte yarar vardır. Literatürde faktör hareketliliği ile 

vergiler ve kamu harcamaları arasındaki iliĢki iki yaklaĢım ile 

açıklanmaktadır. Bunlardan etkinlik hipotezi, faktör hareketliliği arttıkça 

vergilerin, özellikle sermaye üzerinden alınan vergilerin azalacağını, kamu 

sektörünün küçüleceğini ve kamu harcamaları içinde özel sektörün 

verimliliğini artıran kamu girdilerinin payının artacağını savunmaktadır. Telafi 

hipotezi ise faktör hareketliliğinin, daha sık ve daha büyük dıĢ Ģoklar 
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yaratması sebebiyle vatandaĢların sosyal güvenlik talebini artıracağını, bu 

nedenle de kamu harcamaları ve vergi oranlarının artacağını ileri sürmektedir 

(Göker, 2008: 124 ). Vergi rekabeti etkinlik hipotezine dayanan bir teoridir. 

Buna göre vergi rekabeti yalnızca gelirleri değil aynı zamanda harcamaları da 

etkiler. 

Vergi rekabetinin beklenen olası etkilerinden olan kamu 

harcamalarının düzeyinin ve bileĢiminin değiĢimi ülkemiz açısından ele 

alındığında, toplam kamu harcamalarında yıllar itibariyle bir artıĢın olduğu 

görülmektedir. Ülkemizdeki kamu harcamaları düzeyini ve bileĢiminin 

geliĢimini GSMH’nın yüzdesi olarak gösteren tablo aĢağıdaki gibidir.  

Tablo 13: Kamu Harcamaları Düzeyi ve BileĢiminin GeliĢimi  

 1980 1990 1996 2001 2003 2005 2007 2008 

Cari 
Harcamalar 

10.3 10.0 9.8 13.1 13.8 13.4 15.0 15.8 

Yatırım 
Harcamaları 

9.3 8.7 5.3 5.6 2.9 2.9 3.2 3.4 

Cari 
Transferler 

4.0 6.5 13.5 28.5 22.3 16.3 15.5 14.8 

Sermaye 
Transferleri 

0.8 0.9 0.8 0.8 0.4 0.4 0.6 0.7 

Stok 
DeğiĢim 
Fonu 

3.3 1.6 1.1 1.6 - - - - 

Toplam 
Kamu 
Harcamaları 

27.7 27.7 30.5 49.4 39.4 33.0 33.3 34.7 

Kaynak: 1.Engin, 2006: 84.(1980-2001), 2. Cari fiyatlarla gayri safi 
yurtiçi hasıla – (Ġktisadi faaliyet kollarına göre temel fiyatlarla) 
http://www.tuik.gov.tr, (07.05.2010), 3. Genel Devlet Gelir Giderleri ve 
Dengesi, www.dpt.gov.tr, (07.05.2010) 

 
Türkiye’deki kamu harcamaları düzeyinin 1980 yılından 2001 yılına 

kadar artıĢ trendi içerisinde olduğunu gözlemlemek mümkündür. 1980 yılında 

kamu harcamaları düzeyi GSMH’nın % 27.7’si iken, 2001 yılında kamu 

harcamaları düzeyi GSMH’ın % 49.4’üdür. 2003 yılından itibaren azalıĢ 

trendine girmiĢ ve %33-%35 bandında hareket etmiĢtir. Kamu 

harcamalarındaki artıĢın bir nedeni olarak geliĢmekte olan ülke 

Cari%20fiyatlarla%20gayri%20safi%20yurtiçi%20hasıla%20–%20(İktisadi%20faaliyet%20kollarına%20göre%20temel%20fiyatlarla
Cari%20fiyatlarla%20gayri%20safi%20yurtiçi%20hasıla%20–%20(İktisadi%20faaliyet%20kollarına%20göre%20temel%20fiyatlarla
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.dpt.gov.tr/
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ekonomilerinin dıĢa açılmaları esnasında devletten daha çok kamu harcama 

talebinde bulunuyor olması gösterilebilir. Toplam harcamalardaki artıĢ vergi 

rekabetinin beklenen etkilerini yanlıĢlarken bileĢimindeki değiĢim potansiyel 

refah problemlerini beraberinde getirmektedir (Engin, 2006: 84). Yani, kamu 

harcamaları arttıkça, kamu yatırımlarında bir düĢüĢ meydana gelir. 

GeliĢmekte olan ülkeler sınıfında yer alan ülkemiz açısından kamu 

yatırımlarındaki azalma uzun dönemde olumsuz etkileri de beraberinde 

getirecektir. Kamu yatırımlarının düzeyindeki azalıĢ bir yandan artan 

kentleĢme olgusunun yarattığı kamu hizmet talebini karĢılamaması ve kamu 

yatırımlarının çarpan etkisiyle gelir dağılımını görece iyileĢtirilmemesi 

nedeniyle toplum açısından onarılması güç ve siyasal maliyetler ortaya 

çıkarabilmektedir (Engin, 2006: 85). Neo-klasik kamu maliyesi geleneğine 

dayanan bu yaklaĢımda kamu politikalarının uygulanma amacı vatandaĢın 

refahıdır. Dolayısıyla vergi rekabeti sonucu kamu harcamalarının azalması 

toplumsal refahın azalması yönünde etki yapacaktır. Çünkü sermaye çıkıĢına 

engel olma arzusu, daha az sosyal refah harcaması yapmaya, çevre ile ilgili 

sorunlara duyarsız kalmaya, vatandaĢların talep ettiği üretken olmayan kamu 

mallarını daha az üretmeye, gelirin yeniden dağılımına iliĢkin politikalara 

daha az kaynak ayırmaya zorlamaktadır. Sermaye hareketliliği, sosyal ve 

çevre politikalarında ve efektif vergi oranlarında dibe doğru bir yarıĢa neden 

olmaktadır (Göker, 2008: 127). 

3.3. ULUSLARARASI TĠCARETĠN ARTMASIYLA ORTAYA ÇIKAN 
ULUSLARARASI VERGĠLENDĠRME SORUNLARI ĠLE ĠLGĠLĠ 
OLARAK TÜRK VERGĠ SĠSTEMĠNDEKĠ UYGULAMALARA 
YÖNELĠK ÖNERĠLER 

Üçüncü bölümde son olarak uluslararası ticaretin artmasıyla ortaya 

çıkan uluslararası vergilendirme sorunları ile ilgili olarak Türk Vergi 

Sistemindeki uygulamalara yönelik öneriler ele alınacaktır.  

Elektronik ticaret kavramına ve elektronik ticaretin Türk Vergi Sistemi 

üzerindeki etkilerine önceki bölümlerde değinilmiĢtir. Bilindiği üzere elektronik 
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ticaretin vergi kaybına yol açma, vergi idaresinin idari maliyetlerini arttırma ve 

rekabet eĢitsizliği nedeniyle vergi gelirlerini olumsuz etkileme gibi etkileri 

mevcuttur. Elektronik ticaret ile ilgili olarak ülkemizde yapılan düzenlemeler 

kapsamında öncelikli olarak tüketici güvenini yükseltici uygulamalar 

yapılmalıdır. Elektronik ticarete karĢı tüketicilerin bir adım geri durmasındaki 

en önemli nedenlerden biri elektronik ticaretin tüketiciler tarafından yeterince 

güvenli bulunmamasıdır. Türkiye’de elektronik ticaretin geliĢtirilmesi ile ilgili 

yapılacak olan düzenlemeler kapsamında güvenli elektronik ticaret 

konusunun ele alınması ve mutlak surette elektronik ticaretin güvenliği en üst 

düzeye çıkartılmalıdır.  

Elektronik ticaret ile ilgili ülkemiz uygulamalarındaki sorunlardan biri de 

geleneksel ticaret ile elektronik ticaret arasında vergilendirme eĢitsizliğidir. 

Geleneksel ticaret yolu ile yapılan alım satımlarda gerek mal ve hizmetin 

vergilendirilmesi gerekse gelir üzerinden alınan vergiler hususunda Türk 

vergi kanunları yeterli düzenlemeleri kapsamaktadır. Ancak elektronik ticaret 

yolu ile yapılan alım satımlarda gerek mal ve hizmetin vergilendirilmesinde 

gerekse gelir üzerinden alınan vergilerde ülkemiz uygulamaları yetersiz 

kalmaktadır. Bu hususta yapılacak yeni düzenlemelerin elektronik ticaret ile 

geleneksel ticaret arasındaki vergisel açıdan ortaya çıkan rekabet eĢitsizliğini 

ortadan kaldıracak yönde olması gerekmektedir.  

Bu açıklamalar doğrultusunda ücretliler üzerindeki vergi yükünün 

azaltılmasına yönelik asgari ücret üzerindeki yükün azaltılmasına dönük 

adımlar atılabilir. Böylelikle ücretliler içerisinde vergi yükünden en çok 

etkilenen düĢük ücretli kesim üzerindeki yükü hafifletmek için gerekli olan bir 

adımdır. Diğer yandan yalnızca düĢük ücretli kesimi hedef alan böyle bir 

adım yerine tüm ücret kesimlerini hedef alan ve istihdam üzerinde Ģok bir 

indirim aracılığı ile her kesim ücretli üzerindeki vergi yükünü azaltmayı 

hedefleyen bir adım atılabilir. 

Transfer fiyatlandırması, firmaların kâr maksimizasyonu için 

kullandıkları ve sonucunda vergi kaçaklarının oluĢtuğu bir sistem olarak 
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tanımlanabilir. Tüm dünya ülkeleri, transfer fiyatlandırmasından kaynaklanan 

vergi gelirlerinin azalmasını önlemek için çeĢitli önlemler almıĢlardır. 

Ülkemizde transfer fiyatlandırması ile ilgili düzenlemeler son derece yeni 

olarak kabul edilebilir. 01.01.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiĢ olan 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13üncü maddesinde yer alan transfer 

fiyatlandırmasına iliĢkin düzenlemelerin yeterli olup olmadığı konusunda 

tartıĢmalar devam etmektedir. Bu tartıĢmaların birinci odak noktası 

kuruluĢların iliĢkili taraflar arasında yaptığı iĢlemler için transfer 

fiyatlandırması manipülasyonlarının ortadan kaldırılamamıĢ olmasıdır. Ayrıca 

uygulama son derece yeni olduğu için uygulamanın denetimi ile ilgili de 

sorunlar yaĢanmaktadır. Ġyi olarak denetlenemeyen transfer fiyatlandırması 

uygulamasında karĢılaĢılan sorunlar net olarak anlaĢılamamakta ve 

dolayısıyla çözüm getirilmesi zorlaĢmaktadır. Türkiye transfer fiyatlandırması 

altyapısını yeniden değerlendirmeli, transfer fiyatlandırması ile iliĢkili 

olabilecek tüm Kurum ve kuruluĢların mevzuatları yeniden ele alınmalı ve 

transfer fiyatlandırması hareketlerinin takibi için bir koordinatörlük 

oluĢturmalıdır. Bu çalıĢmaların ivedi bir Ģekilde yapılması transfer 

fiyatlandırması yolu ile ortaya çıkan riski minimum düzeye indirecektir.  



SONUÇ 

KüreselleĢme kavramı çerçevesinde uluslararası piyasalarda ortaya 

çıkan vergilendirme sorunlarının incelenmesi ve Türkiye ekonomisine 

etkilerini Türk Vergi Sistemi çerçevesinde analiz etmek ve analizler sonucu 

ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek amacını güden tezde iki temel 

varsayım ele alınmıĢtır. Bu varsayımlardan birincisi; küreselleĢme olgusunun 

uluslararası vergilendirme sorunlarının boyutlarını değiĢtirdiği yönündedir. 

Tez kapsamında yapılan çalıĢmalar sonucunda ele alınan birinci varsayımın 

doğru bir varsayım olduğu görüĢüne varılmıĢtır.  

KüreselleĢme mali, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda etkileri olan bir 

kavramdır. ÇağdaĢ yaĢamın birçok unsurunda etkisi olan küreselleĢme 

kavramı birçok platformda tartıĢılan bir kavramdır. KüreselleĢme süreci 

dünyanın tek bir mekan olarak algılanabilecek kadar küçülmesine neden olan 

bir süreçtir. KüreselleĢme sürecinde iletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢme ve 

ulaĢım olanaklarının artması uluslararası ticaret hız kazanmıĢtır. Ayrıca 

iletiĢim teknolojilerindeki reformlar beraberinde dıĢ ticaret iĢlemlerinin form 

değiĢtirmesini getirmiĢtir. DıĢ ticaret iĢlemlerinin form değiĢtirmesinde en 

önemli örnek geleneksel ticaret kavramı ile rekabet edebilecek bir elektronik 

ticaret kavramının ortaya çıkmasıdır.  

KüreselleĢme ile birlikte dünyanın tek bir pazar haline geldiğini 

söylemek mümkündür. GeliĢmekte olan ülkelerin en önemli ihtiyaçlarından 

biri olan sermaye, küreselleĢme süreci ile birlikte dünya genelinde serbestçe 

dolaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu serbestlik beraberinden geliĢmekte olan ülkelerin 

sermayeye ulaĢımını kolaylaĢtırmıĢ ve tasarrufların sermaye ihtiyacı olan 

ülkelere hareketi kolaylaĢmıĢtır. Bu durumun yanı sıra birden çok ülkede 

faaliyet gösteren çok uluslu firmaların gücü küreselleĢme hareketleri ile 

birlikte artmıĢtır.  
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Yukarıda bahsedilen bütün etkilerinin yanı sıra küreselleĢme 

uluslararası vergilendirme sorunlarına yeni bir boyut kazandırmıĢtır. 

KüreselleĢme ile sermaye hareketlerini daha kolay bir Ģekilde gerçekleĢtirme 

olanağı sağlayan çok uluslu Ģirketler Ģubeleri arasında rahatlıkla sermaye 

transferi ve mal alım satımı gibi iĢlemleri yapar bir hale gelmiĢtir. Çok uluslu 

Ģirketler vergi oranının yüksek olduğu ülkelerde bulunan Ģubelerinde, bağlı 

Ģirketlerden olduğundan yüksek bedelli alımlar ve düĢük bedelli satıĢlar, vergi 

oranının düĢük olduğu ülkelerde bulunan Ģubelerinde ise tersi uygulamalar ile 

kurumlar vergisini gereği gibi ödememeye baĢlamıĢlardır. KüreselleĢme ile 

ortaya çıkan bu sorun transfer fiyatlandırması olarak adlandırılmaktadır. 

Ülkeler vergi kayıplarını ortadan kaldırmak ve transfer fiyatlandırması 

uygulamasının önüne geçmek için bir takım düzenlemeler yapmıĢlardır. 

Ancak düzenlemelerin tam anlamı ile transfer fiyatlandırması uygulamalarının 

önüne geçtiğini söylemek mümkün değildir. 

KüreselleĢmenin vergi sorunlarına kazandırdığı yeni bir boyut 

elektronik ticarettir. KüreselleĢme ile birlikte geliĢen iletiĢim teknolojilerinde 

günümüzdeki reformlar olmadan önce kullanılan geleneksel ticaret 

yöntemlerinde kazancın belirlenmesi ve vergilendirilmesi için uygulanan 

mevzuat yeterli ve güvenilir idi. Ancak küreselleĢme ile birlikte reform yapan 

iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler beraberinde ortaya çıkan elekronik 

ticaret, ülkelerin vergi kayıplarına uğramasına yol açan bir kavram  olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Elektronik ticaret uygulamalarında gerek mal ve hizmet 

üzerinden alınan vergilerin gerekse kazanç üzerinden alınan vergilerin 

vergilendirilmesinde uygulanan mevzuat yetersiz kalmıĢtır. Elektronik ticaret 

iĢlemlerinin gerektiği gibi vergilendirilememesi sonucunda geleneksel 

yollardan ticaret yapan kiĢiler ile elektronik ticareti tercih eden kiĢilerin 

vergilendirilmesinde eĢitsizlik ortaya çıkmıĢtır. Bu eĢitsizlik vergi sistemlerinin 

en önemli ilkelerinden biri olan adalet ilkesi ile çeliĢmektedir. Bu adaletsizliğin 

ortadan kaldırılabilmesi için elektronik ticaretin vergilendirilmesi hususunda 

uluslararası çalıĢmalar halen devam etmektedir. Ancak elektronik ticarette 

alım satımı yapılan dijital ürünlerin fiziken tesliminin olmaması, gelirin elde 
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edildiği ülkenin tam anlamıyla belirlenemiyor olması gibi sorunlar; yapılmaya 

çalıĢılan düzenlemeler için engel teĢkil etmektedir. Bunun yanı sıra elektronik 

ticaret vergi idarelerinin maliyetini de arttıran bir kavramdır. Çünkü, elektronik 

ticaret bilgi teknolojilerindeki hızlı geliĢme ile paralel olarak sürekli geliĢmekte 

ve yenilenmektedir. Bu durumda vergi idareleri elektronik ticaret ile yapılan 

uygulamaların takibini ve denetimini yapmak için sürekli olarak bu yenilikleri 

takip edebilme yeteneğine sahip olan kalifiye personel istihdam etmek 

zorunda kalacaktır ki; bu durum vergi idarelerinin idari maliyetlerini arttırıcı 

yönde etki yapacaktır.  

KüreselleĢmenin beraberinde getirdiği diğer bir vergilendirme sorunu 

vergi rekabeti kavramıdır. Bir ülkedeki ekonomik refah seviyesini arttırmak, 

ülkeye sermaye giriĢini arttırmak amacı ile rakip olarak kabul edilen ülkelerin 

vergi oranlarının altında vergi oranlarının belirlenmesi olarak tanımlanan 

vergi rekabetinin vergilendirilmesindeki sorunlar küreselleĢme ile birlikte hız 

kazanmıĢtır. Vergi rekabeti olarak kabul edilen uygulamalardan biri olan kıyı 

bankacılığı ya da diğer bir değiĢle off-shore bankacılığı tüm dünya uluslarının 

üzerinde düzenlemeler yapmaya çalıĢtığı bir vergi rekabeti uygulamasıdır. 

Kıyı bankacılığı uygulamasındaki en önemli nokta bu tip bankaları ile ilgili 

yapılan tüm iĢlemler ile ilgili bilgilerin hiçbir durum ve koĢul altında üçüncü 

kiĢilere verilmemesidir. Bu noktada vergilendirme konusunda sıkıntı 

yaĢanmaktadır. Net olarak alınamayan bilgilerden dolayı ortaya çıkan en 

önemli sorun neyin nasıl vergileneceği yönünde olmaktadır.  

Kıyı bankacılığı uygulaması fonların serbestçe dolaĢmasına imkan 

veren bir uygulamadır. Uygulanan liberal mevzuat ve esnek denetim esasları 

yüzünden kıyı bankacılığı sistemi, sermayenin yurt dıĢına kaçırılması için 

kullanılmaktadır. Sermayenin yurt dıĢına çıkması hem servet üzerinden 

alınan vergilerin toplam vergi tahsilatı içerisindeki payını azaltacaktır hem de 

sermayenin yurt dıĢına kaçması nedeniyle geliĢmekte olan ülkeler geliĢmek 

için gerekli olan yatırımları yapamayacaklardır. Bu durumda halkın sosyal 
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devlete olan inancı sarsılacak ve daha da ötesinde halkın refah seviyesinde 

azalmalar meydana gelecektir.  

Vergi rekabeti vergi yükünü mobil olmayan üretim faktörlerinin üzerine 

kaymasını etkileyen kavramlardan biridir. Mobil olmayan üretim faktörlerinden 

biri olan emek üzerindeki vergi yükünün artması istenen bir durum değildir. 

Emek üzerinde artan vergi yükü ya da diğer bir değiĢle ücretliler üzerindeki 

vergi yükünün artması önüne geçilmesi gereken bir sorun olarak ortaya 

çıkmaktadır. Vergi rekabeti sonucunda gelir üzerinden alınan vergiler içinde 

ücretliler üzerinden alınan vergi yükünün oranı artmaktadır. Ücretliler, elde 

ettikleri gelirin yüksek oranlar ile vergilendirilmesine tepki gösterebilmektedir. 

ÇalıĢılmadan elde edilen gelirlerin ya da diğer bir değiĢle servet üzerinden 

alınan vergilerin oranı düĢükken ücretlilerden alınan vergilerin oranının 

yüksek olması sosyal devlet ilkesi ile bağdaĢan bir uygulama değildir. 

Dolayısıyla bu uygulamanın ortadan kalkması için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır.   

KüreselleĢme sonucunda ortaya çıkan yeni finansal araçlar da 

vergilendirme sorunlarını ortaya çıkartmaktadır. Geleneksel finansal araçlara 

kıyasla daha karmaĢık olan yeni finansal araçlar ile yapılabilecek iĢlemlerin 

off-shore mevduatlar üzerinden yapılabilmesi vergilendirme açısından 

sıkıntıları da beraberinde getirmiĢtir. Özellikle yüksek montanlı türev araçların 

yatırımlarındaki değiĢiklikler özellikle geliĢmekte olan piyasalardaki stabiliteyi 

bozabilmekte ve yerel maliye ya da para politikalarının etkinliğinin 

azalmasına neden olabilmektedir. Etkinliği azalmıĢ para ya da maliye 

politikalarının uygulandığı ülkelerdeki halkın refah düzeyi azalacak ve 

finansal krizler ile boğuĢur hale gelecektir. Bu durumda halkın sosyal devlete 

olan güveni azalacak ve de ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenecektir.  

Finansal araç çeĢitlenmesi sonucunda ortaya çıkan türev araçlar 

mevzuat yönünden esnek yapılara sahiptir. Bu esneklik zaman zaman 

yolsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Etkin bir biçimde 

denetlenemedikleri için de çoğunlukla bu yolsuzluklar zamanında tespit 
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edilememekte ve bu da yatırımcıların zarar görmesine neden olmaktadır. 

Türev araçlara yatırım yapan ancak devletin yeterli denetleme 

mekanizmasına sahip olmadığı için ortaya çıkan yolsuzluklardan zarar gören 

yatırımcıların sosyal devlete karĢı olan güvenlerini kaybetmesi kaçınılmazdır. 

Sonuç olarak küreselleĢme olgusu uluslararası vergilendirme 

sorunlarına yeni boyut kazandırmıĢtır. Ayrıca, yukarıdaki açıklamaların 

ıĢığında, küreselleĢme ile ortaya çıkan vergisel sorunların sosyal devlet 

olgusuna olan güveni azaltıcı nitelikte etki ettiği söylenebilir. Tüm bunlara ek 

olarak küreselleĢme ile ortaya çıkan vergilendirme sorunları ile ilgili etkin bir 

mevzuatın bulunmaması ve yeni düzenlemelerin halen yapılıyor olması ve de 

halihazırda etkin bir denetim mekanizmasının olmaması bu sorunların ülke 

ekonomilerini olumsuz olarak etkilemesinin önüne geçememektedir.  
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ÖZET 

Cevdet Akay, Uluslararası Vergilendirme Sorunları ve Türk Vergi 

Sistemi Açısından Etkilerinin Analizi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2010. 

KüreselleĢme kavramı çerçevesinde uluslararası piyasalarda ortaya 

çıkan vergilendirme sorunlarının incelenmesi ve uluslararası arenada ortaya 

çıkan vergilendirme sorunlarının Türkiye ekonomisine etkilerini Türk vergi 

sistemi çerçevesinde analiz edilmesini amaçlayan tez çalıĢması uluslararası 

vergilendirme sorunlarını ve bu sorunların Türk Vergi Sistemi açısından 

etkilerini kapsamaktadır. 

KüreselleĢme ekonomik, mali, sosyal ve siyasal alanda birçok etkisi 

olan ve bu etkilerini bütün Dünya çapında hissettiren bir olgudur. 

KüreselleĢme olgusunun en önemli etkilerinden biri vergi alanında olmuĢtur. 

KüreselleĢme olgusu uluslararası vergilendirme sorunlarının boyutunu 

değiĢtirmiĢtir. KüreselleĢme sonunda ortaya çıkan bu sorunlar devletlerin 

vergi sistemlerini derinden etkilemiĢtir. KüreselleĢme olgusu beraberinde, 

elektronik ticaret, vergi rekabeti, transfer fiyatlandırması gibi vergilendirme 

sorunlarını getirmiĢtir. Bu sorunlar Türk Vergi Sistemi üzerinde de etki sahibi 

olmuĢtur.  

Elektronik ticaretin Türk Vergi Sistemi açısından etkileri ele alındığında 

bu etkiler, vergi kaybı, vergi idaresinin idari maliyetleri ve rekabet eĢitsizliğinin 

vergi gelirlerine etkileri olarak karĢımıza çıkar. KüreselleĢme sonucunda 

ortaya çıkan diğer bir vergilendirme sorunu olan vergi rekabetinin etkileri, 

vergi gelirlerinin azalıĢı, vergi yükünün mobil olmayan üretim faktörlerine 

kayması ve kamu hizmet sunumu kalitesinin bozulması olarak özetlenebilir.  

Türk Vergi Sistemi üzerinde de etkileri olan uluslararası vergilendirme 

sorunlarının olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, vergi kayıplarının ve 
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vergilendirmedeki adaletsizliğin önüne geçilmesi için yeni düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan bu düzenlemeler, devletlerin 

bireysel çabaları olarak kalmamalı, uluslararası platformda da uygulanacak 

düzenlemeler olmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: 

1. KüreselleĢme 

2. Vergisel Sorunlar 

3.Elektronik Ticaret 

4. Vergi Rekabeti 

5. Transfer Fiyatlandırması  
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ABSTRACT 

Cevdet Akay, International Taxation Problems, Analyzing and 

Appraisement of the Effects In Terms of Turkish Tax System, Post Graduate 

Thesis, Ankara, 2009. 

The aim of this thesis is to examining and analyzing the effects of the 

international taxation problems, which appeared as a result of globallization, 

in terms of the Turkish Tax System. This thesis compasses the international 

taxation problems and the effects of these problems in terms of Turkish Tax 

System. 

Globalization has economic, financial, social and political impressions 

that are perceived by worldwide. On of the most important impressions of the 

globalization is on the fiscal area. Globallization changed the international 

taxation problems’ dimensions. These problems effects the tax systems of 

the governments very deeply. In company with globallization, problems like; 

electronic commerce, tax loss, transfer pricing appears. These problems are 

also effective on Turkish Tax System. 

The effects of the electronic commerce in terms of Turkish Tax System 

are tax loss, administrative costs of the tax administration and the effects of 

the disparity of competition on tax revenue. Decay of the tax revenue, 

slipping the tax incidence to non-mobile production factors and the corrosion 

of the public services are the results of the tax competition which is the other 

problem that arises after globalization. 

For reducing the negative effects of the international taxation 

problems, which effected Turkish Tax System, averting the taxation injustice 

and tax loss, new regulations should be done. These regulations should not 

ceased as a particular effort of the local governments, should be applicable 

worldwide. 



106 

 

Key Words:  

1. Globalization 

2. Taxational Problems 

3. Electronik Commerce 

4. Tax Competition 

5. Transfer Pricing  


