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Introduction: 
Political Economy of Taxation 
Murat Aydın 
S. Sami Tan
 

nternational Conference of Political Economy (ICOPEC), takes as a goal to identify and analyze the 
status of its age, held its first conference with the theme "International Political Economy: Adam 
Smith Today " in 2009.  Following the ICOPEC conference, JOPEC Publication started to be 

published in 2010. JOPEC Publication, aims at searching required alternatives, in addition to existing 
alternatives, with a critical approach, has been the main supporter of ICOPEC conference by including 
this kind of studies.  In 2016, ICOPEC conferences were turned into a conference series with its 7th 
conference and the main theme of the 7th conference was determined as “State, Economic Policy, Taxation 
and Development". JOPEC Publication has undertaken to publish the papers, presented at this conference 
in English and Turkish, as an e-book. 

French classical liberal theorist Claude-Frédéric Bastiat says that “The State is the great fiction through 
which everyone endeavors to live at the expense of everyone else.” The State is a structure seen as 
community service institution although its efficiency is usually debated. Since the publication of Adam 
Smith's book “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" usually shortened to 
“The Wealth of Nations", the question of what role the State should play in economic life has been debated 
seriously. While Liberal thought defends the sufficiency of the dynamics of the free market, the 
impossibility of dealing with problems without government intervention has been debated with Keynesian 
economic thought, emerged after the Economic Depression in 1929. 

As of the 21st century, a mixed system consisting of a combination of private and public sector exists in 
almost all countries. The shares of public and private sectors in this mixed system -in line with every 
country’s own fact- vary according to the countries and the level of development. Within the context of 
the scarcity and allocation principle, the task of government in this kind of system, economic policy or 
political economy is to maximize social welfare by ensuring efficiency and productivity. One of the 
required things to achieve this goal is development; that is, increasing social welfare by realizing human 
development as well as economic growth.  

The realization of understanding like increasing "social welfare" by meeting public requirements requires 
benefiting widely from tax policies.  Since taxes are mandatory payments from individuals and institutions 
to the State, they inevitably affect the overall economy. The expected role from tax policy is to affect 
positively the overall economy in parallel with the sated objectives of government since the regulations in 
taxation field affect, both negatively and positively, financial, economic, social and political areas. A lot of 
topics that tax policy both affects and affect tax policy are included in the fourteenth articles of this editorial 
book.  

I 
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The first article investigates the relationship between political preferences between right and left parties 
and tax effort on the basis of individual income tax in the main cities of Turkey. The study reveals that 
cities with relatively higher vote share for governing conservative right party have smaller tax effort 
measured by two different measures such as tax base per capita and tax assessment per capita.  In addition, 
the findings of the study emphasize that more conservative and right wing cities have smaller tax effort in 
Turkey where tax law is highly centralized and there is no fiscal federalism.  

The second article examines the effects of social norms on tax compliance in terms of the behavioral 
approach. The study presents that social norm creates positive effects on tax compliance and taxpayers 
behave in conditionally collective behavior based on the fact that tax evasion depends on others’ 
compliance and collective actions.  

The main hypothesis of the third article is that tax compliance can be explained with political and social 
interactions. In accordance with this purpose, the data obtained from the sample taxpayers of Texas/US 
resident through face-to-face survey in March-April 2013 is analyzed. The analysis confirms that the 
research model can capture a general model of tax morale.  The analysis emphasizes that fiscal fairness, 
psychological costs, belonging to societal and political system and affirmative attitude toward the IRS have 
positive influence on tax morale, while political governance contrary to hypothetical expectations has 
negative effect on it.   

The fourth article examines international cooperation on tax collection. The study explains how forced 
tax collection process operates if taxpayer does not make tax payment with his/her consent to the 
contracted places. In addition, the process of the confiscation of property abroad by foreign tax 
administration and then the sale of property and the transmit of the amount obtained to the affiliated tax 
administration according to the tax treaties signed in this context are revealed. 

The fifth article reminds the increasing necessity for energy with the growing use of electrical home 
appliances in daily life and population growth, and explains with reasons why energy productivity 
represents “the cleanest and cheapest energy”. The article discusses what can be done with tax policy (value 
added tax, special consumption tax) towards energy productivity in different countries and Turkey.  

The sixth article examines the policies, practiced in the budget process and increase consistency and 
reliability in a successful way, in  Sweden, a country yielding budget surplus at the end of 1980’s and 
yielding budget deficit in the first years of 1990’s.  The issue of how the quality of services is increased in 
Turkey with the efficient and productive use of resources is discussed by comparing this positive budget 
preparation process in Sweden with the budget preparation process in Turkey.   

The seventh article implies that while central government is more generous about service allocation, it is 
not more generous about revenue allocation. Therefore, it reveals that the own resources of local 
governments are very important at their service provision. The study tries to answer such questions as: are 
the expenditures of local governments financed adequately with their own resources? How are these 
resources increased if the expenditures of local governments are not financed adequately?  

The eighth article reminds non-fiscal socio-economic objectives of government (regulation of income 
distribution and ensuring economic stability) apart from fiscal objectives and then explains why tax burden 
on wages should be decreased in Turkey. The study makes suggestions related to revenue losses stemming 
from the reduction of tax burden.   

The ninth article first classifies the factors determining the tax structure of a country and then reveals the 
effect of each factor on tax structure.  Within the scope of this study, the share of different taxes in Gross 
Domestic Product (GDP) and total tax revenues is, comparatively, analyzed from the point of view of 
developed and developing countries and differences with the reasons are examined.  
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The tenth article determines that the reduction of tax burden on labor plays an important role in the 
strength of tax system, the fragility of employment structure, and the fulfillment of social justice. 
Therefore,  the individual tax burden reduction methods practiced in  the developed countries of the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)and solution suggestions are  
discussed, and it is also revealed that  if their implementations in Turkey succeed , and  what kind of 
problems are encountered.  
 
The eleventh article conveys that the increase in capital movements causes international companies to pay 
or not to pay lower taxes and questions if universal taxation principles are determined in order to tackle 
with this negative issue by giving priority to transparency on the basis of the Panama Papers.   
 
The twelfth article emphasizes that the ecosystem and several issues in the economy have required the 
questioning of energy resources, and underlies that several legal regulations in this context were made in 
Turkey as in many countries. The study evaluates that whether or not renewable energy policies and 
incentive mechanisms are successful in Turkey. 
 
The thirteenth article examines underground economy, ruins the macroeconomy in the long run and also 
a national and global problem. In this study, the negative effects of underground economy in Turkey and 
a draft model called “DETA-MALBİS” is revealed by using control and incentive-based “DETE” and e-
finance information system (MALBİS). 
 
The fourteenth article examines administrative reconciliation system, one of the administrative (peaceful) 
solutions. In this study, the reconciliation system in the U.S., a leading country practicing reconciliation 
system in  a modern sense, and Turkey is evaluated in terms of both general structure and  operation.  
 
The editors/publisher of this book are not responsible for errors in the published articles or any 
consequences ensuing from the use of material and information contained in these articles. 
 
November 2016 
 
Murat Aydın 
S. Sami Tan 
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Tax Effort of Cities in Politically Polarized 
Turkey an Empirical Investigation of Cities 
 
Sacit Hadi Akdede 
Sultan Salur 

 
Abstract 

This paper investigates the relationship between political preferences between right and left parties and tax 
effort of the main cities (İL in Turkish) in Turkey. The tax under investigation is personal income tax.   It 
is found that cities with relatively higher vote share for governing conservative right party have smaller tax 
effort measured by two different measures such as tax base per capita and tax assessment per capita.  It is 
de facto found that more conservative and right wing cities have smaller tax effort even though cities are 
the same before the tax code since Turkey’s tax law is highly centralized; there is no fiscal federalism.  

Keywords: Tax effort, political parties, personal income tax, tax law, Turkey  
JEL Classification Codes: H1 
 
Introduction 

his paper investigates, at the city level aggregation, the relationship between the political attitudes 
of the citizens and tax effort or personal tax burden of the main provinces in Turkey.  Two time 
periods, 2007 and 2011 election periods, are included in the analysis.   Political attitudes of the 

citizens in the cities are represented and aggregated by the vote shares of different political parties; that is, 
the governing conservative right wing party and the main opposition left party respectively.   

The tax that we study in this paper is the personal income tax.  Tax burden is usually defined as the tax 
revenue as a percentage of the gross domestic product (GDP) of the related aggregation unit like a country, 
region or a city. However, in our case here, since GDP per capita is not available at the city level for the 
years beyond 2001, the concept of tax burden is replaced by the concept of tax effort or personal tax 
burden which is defined as the tax assessment (Tahakkuk) per capita.  Therefore, in the empirical analysis, 
we investigate the possible determinants of the average personal income tax assessment per capita across 
the main provinces in Turkey. The tax assessments or tax collection (hasılat) per capita is available at the 

T 
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city level since we have data about both tax assessment and tax collection.  Studying the determinants of 
tax assessment or tax collection per capita is more appropriate than studying those of tax burden since 
there are variations in these variables, whereas tax burden, tax revenue divided by GDP of the city, does 
not show much variation over the years in Turkey.  Tax collection per capita is increasing with GDP per 
capita at the country level.  Table 1 below shows that at the country level, tax burden increases from 20 
% to 23 % between the years 2007 and 2014.  Tax collection per capita is increasing from 2424 Turkish 
Liras (TL) to 5169 during the years under investigation.  During the same period, GDP per capita is 
increased in Turkey from the 11945 TL to 22520 TL in 1998 prices. Therefore, in terms of econometric 
analysis, there is no as much variation in the tax burden as defined tax revenue divided by the GDP, 
whereas there is a considerable variation in the tax revenue per capita or GDP per capita.  For this reason, 
in the econometric analysis, it would be better to understand the determinants of the tax aggregates such 
tax assessment and tax collection. This point is discussed in the econometric estimation section.  
 

Table 1 
Tax Burden, Tax Revenue Per Capita, GDP Per Capita 

Years Tax Burden 
(Total Tax Revenue/GDP) 

Tax Revenue Per Capita 
(Turkish Lira) 
(Total Taxes) 

GDP per capita 
(Turkish Lira with  

1998 base year) 

2007 0.203 2423.963 11945.363 

2008 0.200 2656.439 13291.007 

2009 0.206 2705.482 13127.637 

2010 0.215 3197.302 14904.433 

2011 0.219 3807.197 17366.69 

2012 0.224 4194.494 18733.935 

2013 0.234 4793.635 20442.584 

2014 0.230 5169.950 22520.907 

Source: Authors’ own derivation by using the data of the Revenue Administration Office 
	

Table 1 above shows the dynamics of tax burden over the years in Turkey. Tax burden is increased from 
20.3 % to 23 % from the year 2007 to 2014. Table 1 gives the aggregate numbers. We however investigate 
the city level numbers in the following pages.   

Turkey has a centralized system and does not have the fiscal federalism.  Therefore, cities or local 
governments do not have any legal power or authority to levy tax on the citizens who reside in the limits 
of the border of the city.  In other words, the main elements of taxation such as marginal tax rates, subject 
of taxation, tax incentives, tax exceptions, etc., are determined in the Parliament.  All the cities are subject 
to the same tax code even though from time to time there would be some special development incentives 
like lower tax rates for some underdeveloped cities.   

This paper in a sense is related to both tax morale and tax revenue effort literature.  It is related to tax 
revenue effort literature since it is investigating the determinants of tax assessment and tax revenue 
collection   It is also related to tax morale since even though the cities are the same before the tax code of 
Turkey, there is significant differences in tax assessment and tax revenue collections among the cities in 
Turkey after controlling the regressions for several controlling variables generally mentioned in the 
literature. The main intended contribution of the paper is to include the political variables in to the tax 
effort regression models.  Before going further, some observations about the Turkey’s political life would 
give the reader necessary context to understand the paper better.   
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Turkey is a political/politically polarized country!  What this statement means goes beyond the political 
interests that major groups/classes in a society might have.  It is discussed in depth in the political science 
and economics literature that many developed nations are political as well, giving the example of lobbying 
intensively among the various pressure groups in the countries.  However, the statement that Turkey is a 
political country goes beyond lobbying. Turkey is a highly political and politically polarized country since  

• The media is politicized beyond the political nature of media.  One of the major opponent-
looking media groups was audited recently by the Ministry of Finance for alleged tax evasion. 
However, many newspaper commentators discussed that the real reason was different. They state 
that some columnists and commentators’ view was very critical about the governing party and 
this audition was considered as a cautionary signal to that opponent looking media group. In 
addition, there are several columnists got fired from the newspapers they used to write since those 
columnists were opposing the policies of the governing right wing party, Temelkuran (2012).  

• The judicial system is politicized since the president of the Supreme Court of Turkey himself 
declared in the popular press that judicial system should not be intervened by the governing 
political parties. It is discussed in the literature that there was “judicialization of Turkish politics” 
as mentioned in Shambayati and Sutcu (2012), while there is a politization of the judicial system 
now.  In addition, it is being discussed in the popular press in Turkey currently that most 
appointments of judges are highly politicized. Even the judges, lawyers, and prosecutors 
themselves declare that the judicial system in Turkey is highly politicized.  

• It is being discussed in the popular press that universities and university system are politicized in 
Turkey for a long time now since most appointments in universities are politicized including the 
appointments of the university rectors.  

• Economic life is politicized in Turkey that even capital accumulation of different groups is called 
differently.  Business owners with strong religious ties are called the representatives of “green 
capital” or “Islamic capital” (Can, 1997; Demir et al., 2004).  One of the representatives of 
“Islamic capital” was Ulker group/holding. Its products were banned to be sold in the military 
until recently since military was considered to be one of sides of the political polarization in 
Turkey.  This term (green capital) is a specific term to identify the new rich and religious 
(Muslim) business owner. The reason why it is called “green” is the fact that green is considered 
to be sacred color of religious people in Turkey.  

• Cultural life is politicized beyond the expected degree of politicization in cultural life. Over the 
last a couple of years, there has been firing and/or resignations and new appointments in the 
Istanbul City Theatres and State Theatres of Turkey alike. These are the signals of political 
polarization since resigned artists declared in the press release that political authority is trying to 
control the artistic activities and putting pressure on the artists in terms of repertory selection and 
other artistic issues.  

• It is also very observable in Turkey that many jobless people as well as high level public servants 
(including doctors, engineers, teachers, even judges, prosecutors, military, and police officers) and 
any kind of government workers who wish to relocate (tayin) in another city would seek any kind 
of favor from the governing party.  There is a perception in Turkey that if one is close to the 
governing party, one would get a job relatively easily. 
  

As it can be observable in the above discussion that Turkey is highly politicized in almost every aspect of 
the economic, social, and cultural life and this politicization is not decreased with the rise of the governing 
religious/conservative party in Turkey since 2002.   
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Therefore, the main question of this paper is the following: Whether there is a difference in the tax revenue 
effort of different cities in a highly politicized and administratively centralized country in which main 
elements of taxation are not determined in the city or local government level?   In other words, even if 
every city is the same before the tax code legally, in reality, however, there is a significant difference in the 
tax revenue effort after controlling for several factors. The empirical question that this paper investigates 
is whether relatively more conservative/right wing cities have smaller tax revenue effort after controlling 
for other factors for tax revenue effort. 

The rest of the paper is organized as follows.   Next section briefly gives the relevant literature. Section 
three is about data sources and some descriptive statistics. Section four gives a simple estimation model. 
Finally, section five concludes the paper.  

Brief Literature Review   

The literature about tax and tax related issues goes far back. There is a huge literature about, tax effort, tax 
morale, tax evasion, tax compliance, tax amnesty, and their various economic, cultural, and social 
determinants. Allingham and Sandmo (1972) studies theoretically tax evasion, Sandford (1973) studies 
tax avoidance, James and Nobes (1996) and Punch (1996) tax evasion and tax avoidance.   The 
relationship between tax morale and other tax concepts like tax evasion, tax compliance, tax amnesty are 
studied in Torgler (2001, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2006, 2007), Torgler and Murphy (2004), 
Alm and Torgler (2006), Torgler and Schaltegger (2005), Torgler and Schneider (2007a, 2007b), There 
is also recently developed literature about the tax revenue effort and tax related concepts like tax morale 
and tax compliance, Bird et al. (2008) and Piancastelli (2001).  Torgler (2006) investigates the relationship 
between tax morale and religiosity of different countries by using World Values Survey (WVS) measures. 
Torgler (2006) finds that religiosity raises the tax morale. However, he finds that the coefficient of Muslim 
is mostly not significant. It means that there is no significant relationship between being Muslim and 
higher tax morale. In other words, Muslims do not have necessarily higher tax morale. It is reported in the 
literature that Muslims are not always obligated to pay all taxes (McGee, 1998).  If the governments are 
engaged illegitimate activities, the tax morale is not expected to reveal (Torgler, 2006).  Tekeli (2011) 
finds higher tax morale in Japan than in Turkey.  

This current paper is not investigating the relationship between tax effort and tax morale explicitly since 
tax morale measurement is not available at the city level in Turkey. Tax morale measures that are used in 
the literature mentioned above are usually derived from WVS.    This current paper, however, is based on 
not survey results which are usually measuring the perception rather than reality. It is based on actual tax 
revenue collections of different cities some of which are religiously conservative and some not.  

There is also huge literature about politics and tax revenue effort, Bird et al. (2008). Bird et al. (2008) 
finds that a more legitimate and responsive state is likely an essential precondition for a more adequate 
level of tax effort in developing countries and also high income countries. In particular, an improvement 
in voice and accountability will lead to a higher tax effort.  

Dennis et al. (2007) finds that democratic control of the state is positively associated with a relatively lower 
tax burden on the poor.  They investigate the states in the USA. Unfortunately, in our data set, we don’t 
have data about the tax burden of different segments/groups of the cities. Dennis et al. (2007) uses political 
strength as the percentage of governor and legislature vote shares of two different parties, democrats and 
republicans.  

Dennis et al. (2011) investigates whether relative party strength in state government affects the effective 
state and local tax rate for the top 1% of income household as a percentage of the effective state and local 
tax rate for the bottom 20 % of income household in 2002.  Democratic Governor is significant predictor 
of lower tax burden for the bottom 20 % of income household.  
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Sen Gupta (2007) also investigates the effects of political variables on tax revenue effort in a cross country 
setting.  He also uses some governance indicators as political and institutional variables to understand their 
effect on tax revenue effort. He finds that corruption has a negative effect on revenue performance, whereas 
political and economic stability have a positive effect.  
 
The effects of political parties on tax burden are also investigated in Reed (2006).  He finds evidence that 
political parties significantly affect state tax policy. His two main results are: (i) Tax burden is higher when 
Democrats control the state legislature compared to when Republicans are in control. (ii) The political 
party of the governor has little effect after controlling for partisan influences in the legislature. He also 
finds that a state’s tax burden would be 3-5% higher at the end of a 5-year period if Democrats rather 
than Republicans control the legislature. 
 
Piancastelli (2001) finds that tax effort is affected positively by higher per capita income, higher trade share 
of the GDP and higher industrial base of countries. 
 
Data and Some Descriptive Statistic 

The data in this study come from different sources. All the tax variables are from the Ministry of Finance, 
the Directorate of Revenue Administration.  Political party vote shares are from the Higher Election 
Council of Turkey. Unemployment rate, trade variables, vehicles per capita are from the Turkish Statistical 
Institution (TSI).  

Table 2 
Descriptive Statistics about Some of the Variables 

 Max. Min. Std. Dev. Mean 
Tax Revenue  
Per Capita ($) 

159.036 
İstanbul 

3.315 
Sirnak 25.083 37.860 

Tax Base  
Per Capita ($) 

567.920 
İstanbul 

17.205 
Sirnak 96.358 162.974 

Tax Return  
Per Capita  

0.038 
Mugla 

0.005 
Hakkari 0.007 0.019 

Right Wing (Cons.) 
Governing Party 
Vote Share (%) 
(2007 Election) 

71.120 
Bingol 

12.270 
Tunceli 12.401 47.645 

Left Opposition  
Party Vote  
Share (%) 
(2007 Election) 

40.120 
Kırklareli 

2.010 
Diyarbakir 9.336 16.475 

Unemployment 
Rate (%) 

19.100 
Adana 

4.700 
Bayburt 3.212 10.456 

Export Value 
Per Capita ($) 

5106.319 
Kocaeli 

0.651 
Tunceli 947.368 578.422 

Import  Value 
Per Capita ($) 

13840.166 
Kocaeli 

1.164 
Tunceli 1849.343 709.896 

Number of Vehicles 
 Per capita 

0.343 
Mugla 

0.027 
Hakkari 0.070 0.144 

 
It is observed in Table 2 that there is huge variation in almost all of the variables. It is not surprising that 
minimum values of most variables are for the cities that are located either in the East Anatolian and South 
East Anatolian regions. It is not surprising that Kocaeli has the highest trade per capita variables since 
Kocaeli is the most industrial city in Turkey. In the table above, other than political party vote shares, 
values of all the other variables are the averages of the years 2008, 2009, and 2010.   
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Graph 1 
Tax Revenue Per Capita and Ratio of Political Parties Vote Share 

 

 
 
 

Graph 2 
Tax Base (Taxable Income) Per Capita and Ratio of Political Parties Vote Share 

 

 
 

Graph 3 
Tax Return Per Capita and Ratio of Political Parties Vote Share 

 

 

-40

0

40

80

120

160

200

0 5 10 15 20 25

VOTERATIO

TAX
RE

VPC
TAXREVPC vs. VOTERATIO

-100

0

100

200

300

400

500

600

0 5 10 15 20 25

VOTERATIO

TAX
BA

SE
PC

TAXBASEPC vs. VOTERATIO

.004

.008

.012

.016

.020

.024

.028

.032

.036

.040

0 5 10 15 20 25

VOTERATIO

TAX
RE

TUR
NP

C

TAXRETURNPC vs. VOTERATIO



Political Economy of Taxation 
Edited by Murat Aydın, S. Sami Tan 

 17 

Graphs above show that there is a simple negative relationship between tax variables and ratio of vote share 
of conservative governing party to the main opposition party. The regression analysis in the next section 
would investigate the causal relationship with more independent variables. 
 
Econometric Model and Estimation Results 
 
Following the empirical models of tax revenue effort used by Bird et al. (2008), Reed (2006), Sen-Gupta 
(2007) and Dennis et al. (2007), our estimating linear model is as follows:  

ebba ii ii olothercontrPoliticalTE i ++= å+ ¹11 varvar      (1) 

 
Where, TE is tax effort as measured by different measures. Tax effort in the following empirical analysis 
is captured by three different measures: accrued tax (tax assessment) per capita, tax base per capita, and tax 
revenue collection per capita. The above regression model   will be estimated by using classical linear 
regression first and system estimation for the 2007 election period.   
 
The estimation result of eq.1 at the small town or district (ilçe in Turkish) level for the 1991 election 
period is shown in Table 3 below. Since the data are available for the 1991 election period, eq. 1 can also 
be run at the district level to analyze whether tax burden of right wing cities is smaller for only one period 
or a structural feature of the Turkish tax system.  
 
State Planning Organization of Turkey (SPO), in an attempt to calculate socio-economic development 
index of districts, collected the relevant data that is very suitable for our analysis here.  SPO classified and 
named the variables as follows: 
 

X25: Town level personal income tax per capita plus corporate tax per capita for the year of 1993.  
X10: town level percentage of wage earners in total employment for the year of 1990. 
X12: town level percentage of total employer in total employment for the year of 1990. 
X5+X7: town level total non-agricultural (industrial and commerce respectively) employment in 
total employment level for the year of 1990.  We have not changed the coding of the State 
Planning Organization (SPO) here.  
 

Table 3 
Districts 1991 Elections 

 Dependent Variable: Ln(X25) 
Independent Variables Coef. t-stat. 
Constant 10.62*** 36.57 
Ln (X10) 0.58*** 7.74 
Ln (X5+X7) 0.31*** 4.45 
Ln ( X12)    0.08 1.64 
Right Party Votes/Left Part Votes -0.003** -2.33 
Aegean 0.68*** 7.66 
Mediterranean 0.46*** 4.50 
Marmara 0.76*** 6.65 
Black Sea 0.57*** 7.28 
Central Anatolia 0.33*** 3.92 
South East    -0.02 -0.26 
Obs.  847 
Adj-R2 0.53    
F-stat  94.94 *** 
*prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01 
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It is observable in the Table 3 that cities with relatively higher conservative and right wing party vote shares 
paid less per capita personal income and corporate income tax.  In other words, those cities with relatively 
higher conservative and right wing party vote shares have smaller tax per person. Other independent 
variables are expected sign and most of them are significant. The more wage earners as percentage of total 
employment, higher the tax per person in the city.  Similarly, towns with higher share of industrial and 
commerce employment have higher tax per person.  Regional dummies indicate that all cities that are 
located in the region outside of East and South East Anatolian region have a higher tax burden per capita 
than cities that are located in East Anatolian and South East Anatolian regions.  
 
Table 4 below shows the results of the regression model for major provinces for the election period 2007.  
Since there is no election in every year, all the other variables than vote shares of parties are averages of the 
years of 2008, 2009, and 2010.  
 

Table 4 
OLS Regressions of Taxation for the 2007 Election Period 

 Dependent Var: 
LOG (Tax revenue 

collection ) 

Dependent Var:: 
LOG(Tax Returns) 

Dependent Var: 
LOG (Tax Base) 

 Coef. t-stat. Coef. t-stat. Coef. t-stat. 
Constant 4.35*** 15.83 -3.07*** -12.53 5.91*** 22.59 

Ln(AKP2007/CHP2007) -0.16*** -4.26   -0.07** -2.30    -0.17*** -4.00 

Metropolitan Cities 0.27*** 3.44   0.10* 1.76      
0.24*** 3.16 

Ln(Unemployment Rate)          -0.19* -1.87   -0.16** -2.22    -0.21** -2.21 
Ln(Vehicle per capita) 0.28*** 2.76 0.32*** 4.12 0.28*** 2.86 
Provinces with Special 

Development Incentives          -0.15* -1.82 -0.05 -1.04     - 0.13 -1.66 

East Anatolia -0.04 -0.65 0.01 0.18 -0.02 -0.36 
South East -0.38*** -3.12 -0.29*** -3.64 -0.35*** -2.99 

Istanbul 
Ankara 

Izmir  
0.34* 1.81 0.03 0.41 0.23 1.40 

LOG(Trade Per Capita) 0.08*** 3.23 0.04 1.54 0.07*** 2.95 
       

Number of Obs. 80 80 80 
Adj-R2 0.83  0.82 0.82 

F-Stat. (Prob F-Stat) 44.38*** 41.02*** 42.55** 
prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01. AKP is the Justice and Development Party, which is the 
governing party, whereas CHP is the main opposition party, which is main left party in the people 
perception in Turkey. 
 
Table 4 has three different regressions with three different dependent variables, personal income tax 
revenue per capita, number of tax returns filed per capita, and tax base per capita respectively.  All the tax 
variables are personal income tax. Corporate tax is not included in the analysis since some corporate 
registers in a different city where actually it operates or produces good and services.  There are 81 major 
provinces in Turkey. In regressions, there are 80 observations since one province does not have the trade 
variables.  That province is outside of the sample here.  
 
It is observable in Table 4 that cities with relatively higher conservative and right wing party have smaller 
personal income tax per capita.  All the other variables have the expected sign and except for one dummy 
variable are statistically significant. There are sixteen metropolitan cities in Turkey. Metropolitan cities 
have a higher population than other cities and are more commercialized and industrialized. As expected, 
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metropolitan cities have a higher tax revenue effort as the coefficient of that variable is positive and 
significant. Trade per capita and all vehicles per capita are good proxies for GDP per capita at the province 
level since GDP per capita at the city and province level are not available beyond the year 2001.  Both 
proxies have a positive sign as expected and statistically significant. That is, cities with higher per capita 
income have higher per capita tax effort.  
 
South East region has smaller tax effort than other regions have.  Cities with special development incentives 
have smaller tax effort as expected as well.  From time to time, some special development incentives like 
deterrence of taxes, tax relief for some sectors, etc. are given to the firms in the less developed cities.  The 
provinces that need special development incentives in the first category are taken into account by including 
a dummy variable for them in the regression analysis. Unemployment rate has also expected sign; cities 
with higher unemployment rate have smaller tax effort.  
 
For robustness, another regression is run by using system estimation. Three different equations with three 
different dependent variables are estimated by using Seemingly Unrelated Regression (SUR). The results 
are shown in Table 5 below.  
 
As it is observable in Table 5, the results are almost identical with the results of Table 4 For robustness, 
regressions in both Table 4 and Table 5 are run by using not just AKP vote shares, but also all the right 
wing and left wing parties that entered into elections in 2007.  In other words, the ratio of all the right 
wing parties’ vote shares to all the left wing parties’ vote shares is used in the regressions. However, the 
results have not changed significantly.  

Table 5 
Results of Seemingly Unrelated Regression Estimation 

 Estimation Method:  SUR 
Dependent Var: 

LOG(Personal Income 
Tax Revenue ) 

Dependent Var:: 
LOG(Tax Returns) 

Dependent Var: 
LOG(Tax base) 

Coef. t-stat. Coef. t-stat. Coef. t-stat. 

Constant 5.67*** 11.95 -2.54*** -8.21 7.33*** 16.28 

Ln(AKP2007/CHP20
07) -0.33** -3.25 -0.13* -2.00 -0.36*** -3.73 

Metropolitan Cities 0.25** 2.82 0.10* 1.70 0.23** 2.70 
Ln(Unemployment 
Rate) -0.22** -2.02 -0.17** -2.39 -0.25** -2.43 

Ln(Vehicle per capita) 0.41*** 4.22 0.37** 5.94 0.40*** 4.39 
Provinces with Special 
Development 
Incentives 

-0.13 -1.43 -0.05 -0.83 -0.10 -1.16 

East Anatolia -0.04 -0.33 0.02 0.29 -0.02 -0.14 
South East -0.45*** -3.91 -0.32** -4.28 -0.42*** -3.87 
Istanbul 
Ankara 
Izmir  

0.39** 2.31 0.06 0.53 0.28* 1.75 

LOG(Trade Per 
Capita) 0.10*** 3.53 0.04** 2.49 0.09*** 3.58 

Number of Obs. 240 (Balanced System) 
Adj-R2 0.82 081 0.82 

prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01 
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Quantile Regression Checks 

We use quantile regressions to check the robustness of our results. In Table 6 below, we run five different 
regressions with different quantiles along with an OLS with different independent variables. 

Before, we analyze the Table 6, we should define the independent variables used in the quantile regressions. 
Tax return is the number of tax returns filed per capita.  The related tax is the personal income tax. VAT 
is value added tax per capita and SCTMV is the special consumption tax on motor vehicles per capita. 
These taxes are used to control for expenditure of the cities. It is expected that there is positive relationship 
between taxes on consumption and taxes on income since consumption is considered to be a function of 
income.  The regression results in Table 6 confirm the expectations about the relationship between 
consumption tax and income tax.  It is observable in Table 6 that relatively more conservative and right 
wing cities have smaller tax base per capita.  Proxy variables, trade per capita and vehicles per capita, have 
significant and expected signs. These results are also in compliance with the previous findings in previous 
tables above. In addition, a linear model is run for major provinces for 1987, 1991, 1995, and 1995 
election years in another research, Bulut (2009). Back then there were only 67 major provinces and other 
control variables were not available. Those regressions are run with the ratio of parties’ vote shares, GDP 
per capita (GDP per capita is available at the province level until the year 2001), and regional dummies. 
It is found in those regressions that cities with relatively higher right wing party vote shares have smaller 
tax burden measured in that case tax revenue as percentage of GDP per capita at the city level.  
 

Table 6 
Quantile Regression Results 

Dependent variable: Tax base per capita 
 95 Quantile 75 Quantile 50 Quantile 25 Quantile OLS 
 Coef. t-ist. Coef. t-ist. Coef. t-ist. Coef. t-ist. Coef. t-ist. 
Constant 7.25*** 10.51 8.11*** 8.16 8.09*** 8.26 8.05*** 6.42 7.80*** 10.00 
Log(Akp/Chp) -0.09** -2.28 -0.11** -2.08 -0.09** -1.86 -0.05 -0.81 -0.08* -2.00 
Log(Trade) 0.02 1.05 0.03 1.07 0.05 1.49 0.05 0.83 0.04 1.39 
Log(Rax Return) 0.88*** 4.37 0.9*** 3.87 0.73*** 3.61 0.78*** 3.06 0.65*** 3.94 
Log(Population) 0.09 1.01 0.05 0.42 -0.11 -1.13 -0.10 -0.69 -0.15 -1.52 
Log(VAT+SCT
MV) 

0.03 0.56 0.01 0.19 0.11* 1.94 0.11* 1.86 0.15** 2.44 

Cities with 
special 
development 
incentives 

-0.01 -0.16 -0.05 -0.54 -0.06 -0.57 -0.15 -1.34 -0.13 -1.70 

Metropolitan  0.03 0.32 0.04 0.38 0.06 0.52 0.07 0.31 0.08 0.93 
South East 
Anatolia 

0.06 0.32 0.05 0.26 -0.04 -0.24 -0.10 -0.56 -0.18 -1.31 

Obs. 81  81  81  81  81  
Adj-R-Square 0.72  0.63  0.61  0.61  0.84  

prob<0.10, **prob<0.05, ***prob<0.01 
 
Tax Revenue to Accrued Tax (Tax Assessment) Ratio 

One more regression is run with the dependent variable as the ratio of tax revenue to accrued tax 
(Tahsilat/Tahakkuk). This ratio shows the specifically the tax collection stage of the revenue. The 
regression results are shown in Table 7 below.  
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Table 7 
Tax Revenue/Accrued Tax 

 OLS 
2008-2010 

OLS 
2011-2013 

 Kat. t-İst. Kat. t-İst. 
Constant 4.39** 76.76 3.95*** 26.49 
Log(akp/chp) -0.02* -1.77 -0.15** -2.51 
Log(Cut-in-source) 0.46*** 3.61 0.82 1.23 
Log(VAT+SCTMV) 0.01* 1.71 -0.05 -0.85 
South East -0.05** -2.23 -0.12 -0.69 
Obs.  81  81  
Adj R-Square 0.14  0.06  

 
In Table 7, cut-in-source refers to to the tax that collected in source.  When wages and salaries are paid, 
the tax is cut in the Turkish tax system (tevkifat usulu).  Table 6 above shows two different time periods’ 
tax revenue accrued tax ratio.  It is observable in the table that relatively more conservative and right wing 
cities have smaller tax base per capita as the variable akp/chp is statistically significant and negative. 

Conclusion and Some Discussion 

This paper investigates whether cities with relatively higher vote share of more conservative and right wing 
parties have smaller tax revenue effort defined as tax revenue per capita.  It is de facto found that more 
conservative and right wing cities have smaller tax burden even though cities are the same before the tax 
code since Turkey tax law is highly centralized.  This result is robust for both 1990s and 2000s. This 
finding does not necessarily at all imply that more conservative and right wing cities evade taxes.  It is 
found in the literature that religious people have a higher tax morale (Torgler, 2006). This current paper 
is not using the survey data like most of the tax morale papers mentioned in the literature review section. 
Therefore this current paper is not investigating directly whether religious people or religiosity have a 
positive effect on tax effort. However, the administrators of the governing conservative party in Turkey 
have declared several times that they are very religious. It is also general perception in Turkey that right 
wing parties are more conservative and more religious than left wing parties.  

What would be the reason that relatively more conservative and/or right wing cities have smaller tax effort? 
The main reasons would be the donation mechanism and informal cash transfers among the business 
owners in the cities with relatively more conservative and right wing voters. It is highly discussed in the 
popular press that several nongovernmental organizations (NGOs), informal organizations (like civil 
religious organization), and foundations (Vakıf) collect donations and those donations are deductible from 
the legal tax duty. Some business owners, especially the ones with some ties to local religious organization, 
donate money for religious private schools, dormitories, and other community needs. And those 
communities usually vote for conservative and right wing parties. In addition, as mentioned above, there 
are several cash transfers among businesses that are not recorded in the official financial documents.  Small 
and medium size businesses and business owners usually establish an informal network among them and 
use informal cash transfers. Those small business owners are known to support the conservative and right 
wing parties as being discussed in the daily Turkish press recently. Of course, some other economic, 
demographic and other factors would be effective in the tax burden of different cities. When the 
disaggregated data are available in the future, more detailed analysis would be possible to uncover the 
relationship between tax effort and political structures of different cities in Turkey.  
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The Effect of Social Norms on Tax 
Compliance 
 
İsmail Kitapcı 
 

Abstract 

In recent years there is an important paradigm change in the tax compliance literature.  Irrational and 
socio-psychological approaches come up instead of based on deterrence and punishment approach in the 
tax compliance literature. Especially social norm create positive effects on tax compliance. Taxpayer act 
conditionally cooperative behaviour as their tax evasion depends on others compliance and collective 
action. In this study it is explained that what kind of effects of social norms on tax compliance in terms of 
behavioural approach. At the same time reciprocity relations with an important extension of social norms 
will be explained. Finally it will be emphasized the sanctions of social norms on tax compliance behaviour 
as well. 

Keywords: Tax compliance, social norm, reciprocity 
JEL Classification Codes: H20, H30 
 

Introduction 

ax compliance is very popular subject in terms of sustainable tax systems. Until this time there are 
two approaches to explain tax compliance. The first approach is named Allingham-Sandmo or 
traditional model. The second approach is behavioural model which is well known socio-

pscyhological model. Traditional model is very limited to explain tax compliance behaviour. This 
approach is based on economic rationality, enforcement and deterrence policy. These factors could not 
explain tax compliance behaviour profoundly.  Because in some countries in spite of low auidit, fine and 
penalty, tax compliance is so high.  The second tax compliance approach in other words behavioural 
approach explain that the importance of values, attitudes, social norms, perceptions and morals of 
economic actors. In socio-pscyhological researches social influence, social norms, attitudes and cultures 
are effect on tax compliance behaviour. There is also the psychological and cognitive side of the taxpayer.  
Behavioural models seeks to answer the following question: Why people pay taxes? 
 
Social norms as one of the components of social capital plays an important role in forming perceptions, 
attitudes and behaviour of taxpayers. So that pay taxes or not pay taxes is considered as social norm in a 

T 
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society. From this point reciprocity theory as an extension of social norms play key role high tax 
compliance theory.  Generally taxpayers are affected by the reference group and behaviour of state 
themselves. At this point positive-negative reciprocity relations and horizontal-vertical reciprocity relations 
will be decisive in terms of the degree of taxpayer compliance. Especially pluralistic ignorance theory which 
is well known self-other discrepancy behaviour is essential to explain tax compliance or non-tax 
compliance. 
 
In this study firstly it will be expained that concepts of tax compliance and social norms and its effect on 
tax compliance behaviour. At this point reciprocity relations between taxpayers and state or taxpayers and 
other taxpayers will be discussed in term of positive-negative reciprocity and horizontal and vertical 
reciprocity concepts. Finally it will be explained that sanctions (the sentiments of guilt, shame, fear and 
duty) of social norms on tax compliance. 

The Concept of Tax Compliance  

The problem of tax compliance is as old as taxes themselves. Explaining the observed patterns of tax 
compliance and non-compliance is so important around the world (Andreoni, 1998: 818). For example 
in the United states alone non-compliance is estimated to cost the federal government over 300 billion 
dolar annually (Bobek et al., 2007:51). The situation is no different for other countries. According to 
Scheneider and Buehn (2012) study where they developed a time series analysis of tax evasion in % of 
GDP, the results founded indicated an average size of tax evasion of 3,2% of GDP in 38 countries of 
OECD, over the period of 1999-2010 ( Manuela ve Loureiro, 2014:5). This results shows that tax 
compliance is essential subject in terms of sustainable public finance all over the world. Therefore there is 
a need for an innovative approach to tax compliance. 
 
In tax compliance literature there are two main approaches to explain tax compliance problem. The first 
theory is economic theory which is known Allingham-Sandmo or traditional model and the second model 
is behavioural model which is known socio-pyschologic model (James and Alley, 2004: 38). Traditional 
economic models of tax compliance which primarily emphasize enforcement and detection variables are 
unable to explain current levels of compliance (Bobek et al., 2007:51). Allingham and Sandmo (1972) 
based on Becker’s (1968) economic theory of crime, the extent of deterrence and punishment policy, as 
the product of the probability of being detected and the size of the fine imposed, determines the amount 
of income tax evaded1. Although, in view of the low deterrence applied in most countries, as well as low 
intensity of control and small penalties, tax compliance2 is too high (Feld and Frey, 2007: 102).  
 
There are a lof of factors to explain economic deterrence policy. These are: complexity of the tax system, 
level of revenue information services, withholding and information reporting, preparer responsibilities and 
penalties, probability of receiving audit coverage, progressive and actual level of tax rates and finally 
penalties for non-compliance (Devos, 2014:14). This approach is very limited to explain tax compliance 
behaviour. These factors could not explain tax compliance behaviour profoundly because of economic 
rationality perspective. 
 
The economic approach is based on economic rationality perspective under which it is assumed that 
individuals will wish to maximise their personal income and wealth and taxpayer will not comply with the 
tax system unless the benefits of doing so exceed the costs of not doing so in the form of fines, penalties 
and other deterrence applications. As Bernasconi (1998) explain that, ‘evading tax is like gambling’. There 
are gains to be made if the evasion is successful and costs in terms of penalties if it is not (James and Alley, 
2004: 34). 
 
Although the economic approach has obvious analytic approach it lacks realism, humanity and irrational 
factors. Behavioural approaches are related to values, attitudes, perceptions and morals of economic actors. 
Therefore tax evasion is not just a function of opportunity, tax rates, probability of detection and an 
individual’s willingness to evade taxes (Cullis and Lewis, 1997:310). There is also the psychological and 
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cognitive side of the taxpayer. The puzzle of the economic theory of tax compliance is why people pay 
taxes. (Feld and Frey, 2007:102). Especially after the Daniel Kahneman and Vernon Smith won the Nobel 
Prize in the field of Behavioural Economics; irrationality principle has gained prevalence in social sciences. 
Behavioural public finance is one of the parts of this change. Not only tax compliance literatute explain 
deterrence policy but also emphasize that the importance of ethical and cognitive process is better 
understood. 
  
Recently tax compliance literature have been based on social psychological, cognitive process. According 
to the approach, human element plays a vital role in individual taxpayer compliance decisions. However, 
while the tax compliance literature has emerged from a wide variety of disciplines, there has been a lack of 
consensus and agreement as to why people do or do not pay their taxes (Devos, 2014:13). In today the 
basic questions about tax compliance is ‘why people pay taxes?’ rather than ‘why people avoid or evade 
taxes?’. This approach not only reveals the irrational side of human but also it takes into account the 
psychological costs resulting from any taxation3. It is compared to traditional tax compliance theory which 
is known Allingham Sandmo or classic theory and behavioural theory which is known socio-psychological 
in the following table. 
 

Table 1 
Tax Compliance Approaches 

Tax Compliance  Traditional Model  Behavioural Model  

Concept of  
Tax Gap 
100% compliance less actual revenue 

Voluntary 
Willingness to act in accordance with 
the spirit as well as the letter of tax law. 

Definition  Narrower Wider  
Tax Compliance  Economic Rationality  Behavioural Cooperation  

Exemplified By:  

Trade off:  
1.Expected benefits of evading 
2.Risk of detection and application 
of penalties, maximize personal 
income and wealth  

Individuals are not simply 
independent, selfish utility macimsers. 
They interact according to different 
attitudes, beliefs, norms and roles.  

Issues of  Efficiency in resource allocation  Equity, fairness and incidence  

Taxpayer Seen As 
Selfish calculator of pecuniary  gains 
and loses  Good citizen 

Can be termed the:  Economic approach  Behavioural Approach 
Source: James and Alley, ‘Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration’, Journal of 
Finance and Management in Public Services. Volume: 2 Number: 2, 2004, p. 33. 

 
The first approach explains that traditional theory, the second is related to behavioural theory. Although 
traditional theory explaning the importance of the principle of rationality behavioural approach is related 
to taxpayer’s voluntary compliance. In socio-pscyhological researches social support, social influence, social 
norms, attitudes and cultures are effect on tax compliance behaviour.  Especially attitudes towards the 
state and tax authorities are essential, as are perceptions of equity. Individuals’s roles in society and 
accepted norms of behaviour are also important. According to the behavioural approach individuals are 
not simply independent, selfish, utility maximisers and there is also irrational side. The result is that tax 
compliance may be viewed, as Schmölders (1970) explains, as a ‘behavioural problem’ and that ‘the success 
of an income tax depends on cooperation.’ (James and Alley, 2004: 35). At this point social norms as a 
social capital component could be effective on tax compliance behaviour. So that pay taxes or not to pay 
taxes are social norm in a society. Generally taxpayers are affected by the reference groups. Therefore social 
norms are so important in terms of self-other discrepancy behaviour. 
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Social Norm Concept and its Effect on Tax Compliance 
 
Social norms and morals have been explain as reasons for high compliance with rules and collective actions 
(Cummings et al., 2004: 7). Social norms are defined as ‘rules and standards that are understood by 
members of a a group and that guide and/or constrain social behaviour without the force of law’ (Bobek 
et al., 2007:51). Social norms taking into account what other people do as well (Cullis et al., 2007: 7). On 
the other hand social norms must emerge in order to influence behaviour and their emergence is shaped 
by the legal and political structure. Posner (1998, 2000) explain that deterrence signals social norms to 
citizens what they should do (Feld and Torgler, 2007: 3).  
 
Social norms4 consist of pattern of behaviour that must be shared by other people and sustained by their 
approval and disapproval. Fehr and Gachter defined social norm as: ‘behaviour regularity that is based on 
a socially shared belief how one ought to behave which triggers the enforcement of the prescribed 
behaviour by informal social sanctions’ (Torgler, 2003: 82). On the other hand Elster (1989) defines a 
social norm as a pattern of behavior that is judged in a similar way by others and that therefore is sustained 
in part by social approval or disapproval. If others behave according to the socially accepted mode of 
behaviour, then the individual will behave appropriately; if others do not so behave, then the individual 
will respond in kind. Even though neoclassical view of individual behavior is the outcome-oriented social 
norms are largely process-oriented (Alm, 2011: 18). 
 
Social norms identified the four categories by Cialdini and Trost. These are; descriptive norms, injunctive 
norms, subjective norms and personal norms. Descriptive norms are standards that develop out of 
observation of how others actually behave in particular situations. Injunctive norms specify what should 
be done and are therefore the moral rules of group. Subjective norms related to the expectations of 
reference groups (family, friends). Finally personal norms are one’s self-based standards or expectations of 
appropriate behaviour, which may arise from the internalization of injunctive, subjective and or descriptive 
norms (Bobek et al., 2007: 51). 
 
There is considerable literature related to social norms. Since Akerlof (1980) emphasized the persistent 
effect of social norms on human behaviour, interesting approaches based on social norms have been 
developed that helped explain conditional cooperation in human activities (Dong et al., 2008:5). Some 
sources of such norms are the overall level of trust in the government and the overall level of social capital. 
For example interactions that demonstrate government responsiveness and fairness have positive effect on 
tax compliance as will the perception that the government is using the tax revenues for socially desirable 
purposes (Cummings et al., 2004: 4). Therefore reciprocity relations taxpayers and government or 
taxpayers and the other taxpayers are so important in terms of high tax compliance. Social norms are 
interested with the behavior of reference groups, friends, acquaintances, or vocational group. If taxpayers 
believe that non-compliance is widespread and approved behavior in their reference group, they are likely 
to be non-compliant. Especially in a semi-structured interview study in Great Britain, social norms were 
found among the most important factors related to tax compliance (Kirchler et al., 2007: 218). If non-
compliance behaviour becomes pervasive then the social norm of compliance disappears.  There are other 
concepts that describe the same basic phenomenon as social norms, such as psychic and moral costs, tax 
morale, group conformity and social customs and intrinsic motivation (Alm, 2011: 18). The concept of 
social norms whics is identified social capital component are influential in tax compliance decisions is 
consistent with the moral psychology literature. Kohlberg (1969) identifies three distinct hierarchical levels 
of moral development. Firstly, preconventional where judgements are motivated by self interest secondly; 
conventional, where individuals form moral judgements based upon referent norms the expectations of 
significiant others and thirdly; principled, where self-chosen principles guide decisions. Cross-cultural 
research has indicated that most adults are at the conventional level of moral reasoning and would therefore 
be influenced by referent social norms in their tax compliance decisions (Bobek et al., 2007: 50-51). But 
peoples are often affected than others about their decision. Therefore people’s behaviour is to direct the 
other people’s behaviour and create social norms. These factors bring about pluralistic ignorance 
behaviour.  Therefore social norms are effect on taxpayer’s individual ethical decision-making.  
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Social norms are related to the behaviour of reference groups such as friends, acquaintances, or vocational 
group. If taxpayers believe that non-compliance is widespread and approved behaviour in their reference 
group, they are likely to be non-compliant as well. At this point Wenzel (2004) argues that social norms 
should elicit concurring behaviour only when taxpayers identify with the group to accordingly. Several 
studies showed that emphasizing social norms of reference groups increases tax compliance. Allowing 
participants to discuss in a tax experiment increased tax compliance, whereas without discussion tax 
compliance decreased (Kirchler et al., 2008:218). On the other hand according to Hargreaves-Heap 
(1992) the strength of the norm is the proportion of individuals who think they should honestly pay taxes 
whether they actually do or not. The prevalence depends positively on the strength of the norm of honest 
tax paying. More individuals actually act honestly the greater the proportion who think they should act 
honestly as well (Cullis et al, 2007: 9). 
 
On the other hand Alm, Sanchez and De Juan (1995) compared tax compliance experiments, conducted 
in Spain and the United States, two countries with different cultures and histories of compliance and 
found differences in the level of and the change in compliance. They compared the tax compliance United 
States and Spain; the tax compliance in the United States is higher than Spain. Because in the United 
States comply with social norms is higher than Spain (Torgler, 2003: 114). This descriptions and 
explanations gives the impression that the issue of social norms that place within the framework of the 
reciprocal relationships of social norms in a society. That's why the social norm of tax compliance among 
individuals own impact on the society and also as a result of the examination of the mutual relations with 
the state more easily understood. 
 
Reciprocity Relations and Tax Compliance 
 
According to the power theory tax is unconditional compulsory payments unilaterally determined by state 
regardless of individual’s size benefit from public services and facilities. But in practice the tax relationship 
between taxpayers and state is named ‘reciprocity’ can also be stated that on the basis of a psychological 
contract. 
 
In recent behavioural researches has revealed different forms of human behavior involving interaction 
among unrelated individuals that cannot be explained in terms of self-interest.  At this point reciprocity 
theory is so important. Reciprocity is a disposition to cooperate with others and to punish those who 
violate the norms of cooperation at personal cost, even when it is implausible to expect that these costs 
will be repaid either by others or at a later (Gintis et al., 2003: 154). 
  
According to Fehr and Gächter (1997) ‘Reciprocity provides a key mechanism for the enforcement of 
social norms. In view of the fact that most social relations in neighborhoods, families and work places are 
not governed by explicit aggrements but by social norms the role of reciprocity as a norm enforcement 
device is perhaps its most important function’ (Torgler, 2003: 82). On the other hand Fehr and Gachter 
(1998) consider homo-reciprocan as a norm enforcer, and indicate that people are willing to invest in 
public goods as long as they have the possibility to inflict punishment on those who free ride on the 
cooperation (Kanniainen and Paakkönen, 2006: 2). Reciprocity theory implies that a very effective method 
of promoting cooperative behavior is ‘to promote trust the shared belief that others can in fact be counted 
on to contribute their fair share to public goods, whether or not doing so is in their material self-interest’. 

The best ways to promote trust is to promote procedural justice, legitimacy, and identification 
(Kornhauser, 2008: 150). 
   
In some cases human do not necessarily act rationally to maximize their personal wealth when faced with 
public good situations. Individuals often make decisions related with heuristics and cognitive dissonance 
that have worked and benefited them in the past. One such heuristics is based on cooperation and 
reciprocation. Generally people typically cooperate to create and contribute to the public good although 
people want to maximize their wealth and incentives to free ride (Lavoie, 2008: 11-12). At this point if 
another person is generous or honest, for example, the individual feels obligated to respond in kind and is 
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more likely to do so. For example if the other person acts negatively such as cheats the individual will 
respond in a similarly negative laws even if he or she does not personally experience fiscal equity in the tax 
benefit exchange because he or she is helping the collective good (Kornhauser, 2008: 150). 
 
At this point, an extension of the social norms of behaviour will strengthen the cooperation of strong 
reciprocity norms in society; this may result in an increase in tax compliance. The reciprocity relationship 
is expressed in terms of tax compliance for individuals who not only aim to maximize personal welfare in 
the financing of public goods but also explain irrational behaviours. Revealing positive results in terms of 
tax ethics of reciprocity relations in society depends on the development of relations between individuals 
in society but also reciprocity between the state and individuals. At this point, reciprocity relationships are 
considered as positive-negative and vertical-horizontal reciprocity. 
 
Positive and Negative Reciprocity 
 
Relationship between state and taxpayers is expressed as a positive reciprocity or negative reciprocity. There 
is some difference positive or negative reciprocity. Positive reciprocity is the impulse to be kind to those 
who have been kind to us. On the other hand ‘an eye for an eye’, ‘a tooth for a tooth’ is a principal example 
of negative reciprocity (Torgler, 2003: 91). Reciprocity can be defined as ‘conditional kindness and 
conditional retaliation,  depending on the observed behaviour of other individuals’,  and as Fehr and 
Gachter point out,  it is in this sense different from self-interested cooperation or retaliation in repeated 
interactions, where costly cooperation or retaliation can be seen as an investment to secure benefits in the 
future (Schnellenbach, 2007: 2). 
Positive behaviour of the state toward taxpayers will increase the likelihood of tax compliance. As Smith 
(1992) explain cycles of antagonism between the paid tax and performed government services are found 
to be equitable. For example when taxpayers who consider themselves to pay fair dues, are auidited and 
fined. The balance will also be disruptred when they notice that other taxpayers who are violating the tax 
law do not get punished (Torgler, 2003: 91). In another study Alm, Jackson, and McKee (1993) explained 
that government can increase this social norm by ensuring that individuals have a say in the decision 
process by voting, for example when they choose the use of their taxes by voting than when the identical 
use is imposed upon them, tax compliance is higher when the vote is decisive than when the vote is close, 
and tax compliance is dramatically lowered by the imposition of an unpopular program (Alm, 2011: 18, 
19). 
 
Positive and negative reciprocity between taxpayers and state would be understandable easily starting from 
conditional kindness and conditional retaliation which is occurred as a result of observing the behaviour 
of other taxpayers. Especially positive perceptions of the reference group in society develops relationships 
between individuals in a positive direction. Therefore according to Torgler’s ‘reciprocity norms’ taxes can 
be seen as a price paid for government’s positive actions. 
  
Horizontal and Vertical Reciprocity 
 
Reciprocity relations can be evaluated in two different ways: horizontal and vertical reciprocity. There is a 
horizontol reciprocity between any taxpayer and the other taxpayer. Unlike the relationship between 
taxpayer and state can be expressed as vertical reciprocity.  
 
Generally tax system perceived to be fair will increase willingness to reciprocate. As regards with subject 
Slemrod (2007) explain that taxpayer behaviour depends on government behaviour. As Lewi (1998) notes 
‘if citizens believe that government will act in their interest, that its procedures are fair, and that their trust 
of the state and others is reciprocate, then people are more likely to become ‘contingent consenters’ who 
cooperate in paying taxes even when their short term material interest would make free-riding the 
individual’s best option’ (Cullis et al., 2007: 5-6). According to vertical reciprocity theory taxpayer would 
be considered as conditional cooperator. 
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According to horizontal reciprocity theory the taxpayer’s perception that others are cheating can influence 
personal norms, lower tax morale and change tax compliance behaviour. On the other hand external norms 
of conformity or reciprocity, for example can alter her norm of integrity to justify some cheating as can 
desire not to be seen as a ‘chump’ who follows the law everyone else does not (Kornhauser, 2008: 147). 
Therefore tax behaviour has been studied within the paradigm of social dilemmas. If individuals trust 
everyone and pay their dues, everyone benefits from the public goods. Cooperation how ever is risky if 
cooperation of others is uncertain. If others compliance is uncertain, tax avoidance and evasion pay will 
ocur, given that the probability of detection is sufficiently low and sanctions are limited. According to the 
standart economic theory, defection is the rational choice if the behaviour of others remains unknown 
(Kirchler, 1998: 118). 
 
As a result, taxpayers would be at risk if they think the government in cooperation with the uncertainty in 
cooperating on other taxpayers to pay taxes. Because if the compliance of other taxpayers are uncertain tax 
avoidance and evasion can be arise. On the other hand the degree of high morality taxpayers may increase.  
At this point there is a paradoxical situation in terms of cooperation. 
 
The Evaluation of Reciprocity Relations 
 
Reciprocity relations (theory) of tax compliance model can be analyzed in comparison with.  The 
conventional theory which is known Allingham-Sandmo assumes that individuals in collective action 
settings-ones that take the form of a standard prisoner’s dilemma-behave like wealth maximizers. Therefore 
they refuse to contribute to collective goods and instead free ride on the contributions made by others, 
who as wealth maximizers also contribute nothing. The reciprocity theory in contrast sees individuals as 
moral and sentimental reciprocators. Most persons think of themselves and want to be understood by 
others as cooperative and trustworthy and may contribute their fair share to securing collective goods 
(Kahan, 2003: 73-74).  
 
The reciprocity theory draws attention to moral costs arising from any taxation. If the other taxpayers tend 
to tax avoidance, tax evasion they tend to respond in the same way themselves. This can be termed negative 
reciprocity. It is named as ‘retaliation’ or ‘tit for tat’ as well. This situation may assessable in terms of 
multiple equilibrium. On the other hand irrespective of other taxpayers, the taxpayers can decide to pay 
tax alone. This situation is named unique equilibrium. In the following table between conventional 
deterrence model and reciprocity relations are expressed as comparative in terms of individual actors, 
collective behaviour, regulatory policies and preferred variability. 
 
Conventional theory of tax compliance is homogeneous. Because the payment of taxes is discussed only 
in terms of control and sanctions. The reciprocity theory has a heterogeneous structure. In reciprocity 
theory it is taken into account trust in state, social psychological factor as for the motives of individual tax 
payments (Kahan, 2003:78, 79). Therefore reciprocity theory investigate that ‘why people pay tax?’ rather 
than ‘why people evade tax?’. 
 

Table 2 
The Logic of Colection Action 

Properties  Conventional Theory  Reciprocity Theory  
Individual Actors  Rational wealth maximizers  Emotional/ moral reciprocators  
Collective Behaviour  Unique Equilibrium Multiple Equilibrium  
Regulatory Policy  Incentives  Trust 
Variability of Preferences  Homogeneous  Heterogeneous  
Source: Kahan, D. (2003), ‘The Logic of Reciprocity: Trust, Collective Action and Law’, Michigan 
Law Review, Vol.102: 71, p. 73. 

 
On the other hand Long and Swinger (1991) argue that some taxpayers are ‘simply predisposed not to 
evade’ (Torgler and Schneider, 2006: 2). At this point taxpayers generally reflect different trends. This 
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situation is named ‘self-other discrepancy’ or pluralistic ignorance5. According to this approach taxpayers 
perceiving other people to accept tax cheating to a greater degree than they themselves do.  A taxpayer 
may hear others boast about their ‘‘tax tricks’’ and attribute this to their conviction that tax evasion is 
acceptable, if not appropriate, behaviour. According to the taxpayers who feels this way, others attitudes 
and behaviour are mainly driven by self-interest (descriptive norm) and that others believe attitudes and 
behaviour should follow self-interest (injunctive norm), whereas in fact they are not. Thereby despite 
people themselves holding views based on ethics and thinking one ought to be tax compliant, they might 
believe others follow the norm of self-interest and accept tax cheating (Wenzel, 2005: 864). In this case 
there has been a discrepancy between the taxpayer himself and others. In tax compliance literature this 
situation is named self-other discrepancy. 
 
Individuals prefer to contribute public goods voluntary if they believe others are inclined to contribute, 
unlike free ride if they believe others are inclined to free ride. Such interdependencies tend to generate 
patterns of collective behaviour charecterized by multiple equilibria punctuated by tipping points (Kahan, 
2003: 74-75). Because as the social norms adherence collective behaviours will increase in terms of 
multiple equilibrium. At this point it is seen that the effect of reference groups and collective action on 
taxpayers compliance. In terms of reciprocity theory if taxpayers believe that contributed to the financing 
of public goods, except of themselves they may participate in the financing of public goods without any 
incentive and increase tax compliance. At this point mutual trust and cooperation is essential. Although 
increasing the tax control mechanism very densely may decrease the intrinsic motivation. In other words 
external interventions crowd out intrinsic motivation. Firstly there are taxpayers as dedicated free riders 
and dedicated cooperators as regards the tax payments in society. At the same time there are taxpayers 
mutually acting with a sense of positive and negative reciprocity. Dedicated free riders and dedicated 
cooperators predispositions and other words negative and positive responders will show the progress as 
feed from each other. As feeling that the taxpayers of their good behavior by state, increase satisfaction 
level of public services and settles as a social norm of tax payments in society, taxpayer’s cooperative 
behaviour will be increase and therefore tax compliance will be higher. On the other hand as the free-rider 
dispositions increase and decrease trust in state and spreat out tax evasion behaviour taxpayer’s react will 
be increase negatively in society. As time progresses neutral reciprocators will be arise and positive or 
negative reciprocity will be improved by feeding from one another. 
 
Sanctions of Social Norms in terms of Tax Compliance  
 
Social norms guide to society in terms of taxpayer compliance. Violation of social norms can effect on 
sentiments of guilt, shame, duty and fear.  It may apply to the taxpayers of this situations to explain tax 
compliance behaviour. 
 
The Sentiments of Guilt and Shame  
 
In recent years there are a lot of methods which is revealed the feelings of guilt and shame as well as 
deterrence policy related to tax compliance literature. The guilt and shame sentiments experienced in the 
early periods have a lasting effect on reporting behavior. (Coricelli et al., 2007: 26). The difference between 
guilt and shame is that guilt is internal, shame is external. Guilt based only on the offender's internalized 
values and the knowledge that his action was wrong. Shame, requires that others know that the offender 
has acted in violation of the social norm for punishment (Branham, 2009: 9). Guilt is associated with an 
impersonal and intangible rule or norm, shame as a ‘human face’ implicating the self-image. Lewis (1971) 
writes that shame is an experience where an internalized other ‘seems to scorn, despise, or ridicule the self’. 
According to Lewis (1971) guilt arises when individuals realise that they have irresponsibly and in a 
violation of a rule or social norm they have internalized (Torgler, 2003: 84). 
 
On the other hand Erard and Feinstein (1994) incorparete shame and guilt directly into the taxpayer’s 
utility. According to this work many taxpayer surveys indicate that taxpayer tend to overestimate the 
probability of unlikely events, such as tax audit. Kahneman and Tversky (1979) have developed the theory 
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of representativeness influenced by the principles of cognitive psychology. According to this individuals 
form a rough assessment of the likelihood of an event by constructing scenarios of the future. They use 
this scenarios to estimate the probability of the event occurring. Some scenarios are more available than 
others as rare and dramatic events. Tax auidit is one of this events. Memories of audit a taxpayer has 
personally experienced or which he was informed of support the imagination of a possible future audit. At 
this subject Erard and Feinstein (1994) argue that moral sentiments and audit misperceptions are necessary 
to provide a effective explanation of actutal tax compliance behaviour6 (Torgler, 2003: 85). 
 
Different events can bring out various emotions according to the cognitive appraisal theory of emotions. 
For instance tax evaders can feel regret and guilt even when the information is not spread out and their 
reputation remains intact in the future. They can feel shame if their tax evasion behaviour is made public. 
This is at least what is expected by the authorities that resort to the public exposure of the offenders. 
Because it is difficult to cope with a damaged reputation, therefore social emotion of shame to have a larger 
impact on future choice behaviour than its private conterpart. As a result shame avoidance, in addition to 
guilt avoidance is likely to increase tax compliance. (Coricelli et al., 2007: 4). On the other hand shame 
may also be ineffective for a person who has internalized the norm but has an individualistic worldview. 
In this sitution a person will be hostile to shaming, which is based on a collectivist, communal worldview, 
and that hostility may even undermine support for the underlying policy (Kornhauser, 2008: 146). 
 
Especially reference groups play an important role in the emergence of the feeling of shame as well. 
Generally, the social status of individuals will occur, depending on the preferences of the rest of society. 
When the negative behavior patterns spread across a wider area individuals will have less feeling of shame 
(Kanniainen and Paakkönen, 2006: 5). For example, Porcano and Price (1993) explain that social 
stigmatization (announcement of a taxpayer’s activities in the newspaper) has a important deterrent effect 
on individuals tax evasion. Furthermore, several states in the U.S. have been successful in reducing tax 
evasion through their social stigmatization programs (Tsakumi, et al. 2007: 144).  
 
Recently sentiment of shame has gained a lot of attention in several legal areas such as criminal law as an 
alternative to more traditional enforcement techniques such as imprisonment. It is also being used in the 
tax area7. Several states, such as Alabama, California, North Carolina, and Wisconsin have used shaming 
devices by publicizing the names of delinquent taxpayers (Kornhauser, 2008: 146). As a result taxpayer’s 
guilt or shame sentiments may lead to a reduction of benefits in terms of tax evasion. There is some 
deficiencies related to the sentiments of guilt and shame on taxpayer compliance. Because the sentiments 
of guilt and shame is difficult to insert into the utility function. So that the sentiments of guilt and shame 
are not observable behaviour directly. 
 
The Sentiments of Fear and Duty  
 
Taxpayers may choose to comply because they fear punishment, are conditioned to comply through 
education and social circumstances, or because they are led to believe that compliance is a civic duty 
(Branham, 2009: 15). For example Scholz and Pinney (1995) argue that the implications of ‘duty heuristic’ 
for the relationship between fear and duty and explain that the taxpayers sense of duty to pay taxes 
importantly influenses the perceived probability and risk of being caught when evade tax. According to 
this the subjective risk of getting caught is more closely related to sense of duty more than objective risk 
factors. Duty influences taxpayers tempted to cheat as much as anyone else. Objective audit probabilities, 
affect only taxpayers who are more subject to the temptation to cheat. Scholz and Lubell (1998) find that 
duty and fear increase significantly when taxes decrease when taxes increase. Therefore a citizen’s attitude 
toward compliance with a collective obligation and his/her fear of retribution varies according to changes 
in costs or benefits associated with collective (Torgler, 2003: 85-86). As a result the non-respect of civic 
duty may generate guilt when the fraud is detected; and public information on the cheating behavior of 
the evader can generate shame as well (Coricelli et al, 2007: 30).   
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Conclusions 
 
Behaviuoral models related to tax compliance brings out a new perspective. Because traditional tax 
compliance theory is uniform approach. This model usually confined to penalties, auidit and other 
deterrence policies. Despite that traditional model of individual behaviour is the outcome-oriented but 
behavioural models for example social norms are largely process-oriented. Social norms play key role to 
explain conditional cooperation in human activities. Social norms take into account what other people do 
as well.  
 
According to the Kant Ethics taxpayer must pay their taxes regardless of other taxpayers. But in 
postmodern todays taxpayers have get conventional level of moral reasoning therefore influenced by 
referent social norms in their tax compliance decisions. This situation seems to paradox. Therefore 
reciprocity theory implies that a very effective method of promoting cooperative behavior. If taxpayers 
believe that non-compliance is widespread and approved behavior in their reference group, they are likely 
to be non-compliant as well.  At this point in todays taxpayers can be seen as homo-reciprocan.  
 
Especially injunctive and subjective norms are essential to comply with tax.  Injunctive norms explain that 
what should be done and are moral rules of group. Subjective norms are related to reference groups’ 
behaviour. As internalization of injunctive, subjective norms tax compliance will be higher. At this point 
pluralistic ignorance or self-other discrepancy approaches play important role in terms of reciprocity 
theory. According to this approach taxpayers consider more honest than the average taxpayer themselves. 
If the other taxpayers tend to tax avoidance, tax evasion they tend to respond in the same way themselves.  
 
As a result taxpayers prefer to contribute public goods voluntary if they believe others are inclined to 
contribute, but to free ride if they believe others are inclined to free ride. So that reciprocity relations 
between taxpayers and state can be defined as conditional kindness and conditional retaliation, depending 
on the observed behaviour of other individuals. At this time thanks to the power of sanctions of the social 
norms for example social stigmatization morality costs of taxation will be effective.  
 
Notes 
 

1. One of the limitations of the conventional economic approach relates to the question of economists 
Chicago positivist methodology in that it ‘does not easily come to terms with observed tax behaviour’ 
(Cullis and Lewis, 1997: 311). 

2. Compliance refers to voluntary or compulsory behaviour. If taxpayers ‘comply’ only because of dire 
threats or harassment or both, this would not appear to be proper compliance even if 100 per cent of 
the tax were raised in line with the ‘tax gap’ concept of non compliance. Instead, it might be argued 
that successful tax administration requires taxpayers to comply willingly, without the need for 
enquiries, obtrusive investigations, reminders or the threat or deterrence application of legal or 
administrative sanctions. A more appropriate definition could therefore include the degree of 
compliance with tax law and administration, which can be achieved without the actual application of 
enforcement activity (James and Alley, 2004: 30). 

3. Behavioural tax compliance theory is based on Weber’s axiologic rationality and cognitive rationality 
(Leroy, 2008: 15). 

4. Norms are behavioural standards on three different levels: (a) the individual level, (b) the social level, 
and (c) the national level. On the individual level, norms define internalized standards on how to 
behave. Individual norms are related to moral reasoning, authoritarianism and Machiavellianism, 
egoism, norm dependency, and values. There is considerable overlap between individual norms, 
values, and tax ethics:  the more developed the moral reasoning or tax ethics, the more likely is 
voluntary compliance (Kirchler et al., 2008: 218).  

5. Pluralistic ignorance that refers to the situation where most group members privately reject a group 
norm but believe most others accept it. For example Miller and McFarland (1987) investigated 
pluralistic ignorance in a classroom context where students often fail to ask questions and to clarify 
their understanding of issues. The pluralistic ignorance seems to lie here in the interpretation of the 
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behaviour (not asking questions) as reflecting complete understanding on the part of other students, 
while students actually lack understanding but fear the embarrassment of admitting this in front of 
others. The same behaviour seems to be interpreted as reflecting true abilities on the part of others, 
but as bowing to social pressure on one’s own part. Perhaps as a special case of the actor–observer 
difference in attributions pluralistic ignorance seems to be an underestimation of situational 
constraints (such as social norms) on other people’s behaviour (Wenzel, 2005: 864). 

6. Grasmick and Bursick (1990) interviewed 355 individuals in another survey, regarding their future 
inclination to perform various legal offences, including tax evasion. Their findings indicated that the 
anticipated guilt associated with committing tax evasion served as a much greater deterrent than the 
perceived threat of legal sanctions (Torgler, 2003: 84). 

7. Aitken and Bonneville (1980) found in a Taxpayer Opinion Survey that over 50% of the respondents 
claimed that their consciences would be bothered a lot after having engaged in any of the following 
activities: (i) padding business activities (ii) overstating medical expenses (iii) understanding income, 
(iv) not filing a return or (v) claming an extra dependent (Torgler, 2003: 84). 
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Tax Morale and Tax Compliance in  
Socio-Political Context 
 

Savaş Çevik 

Abstract 

The base hypothesis of this study is that tax compliance can be explained through political (general 
government and tax administration) and societal interactions. For this aim, we use the data which gathered 
from the sample taxpayers of Texas/US resident through face-to-face survey in March-April 2013. In order 
to test the research hypotheses, we first conduct confirmatory factor analysis and then the structural 
equation modeling (SEM) to interpret the causal model. The analysis confirms the research model to 
capture a general model of tax morale. The relationships between the variables are statistically significant.  

 
Keywords: Tax morale, tax compliance, Texas, structural equation modelling, factor analysis 
JEL Classification Codes: H20, H30 
 

Introduction: Explaining the Tax Compliance Behavior 

specially since the 1990s, the literature on tax compliance has been expanded quantitatively and 
qualitatively. Also it has become complicated through inter-disciplinary studies in psychology, 
sociology and economics as well in line with new developments in the economic methodology 

such as behavioral and experimental economics. This section presents a general account for findings 
obtained as a result of reviewing of this extensive literature to reach an applicable and innovative research 
model. 

Explaining determinants of tax compliance, one of most influential studies is Allingham and Sandmo 
(1972) model that assume as taxpayers are rational agents who try to maximize utility of their taxable 
income. Here, a rational individual is viewed as maximizing the expected utility of the tax evasion gamble, 
weighing the benefits of successful cheating against the risky prospect of detection and punishment, and 
individuals pay taxes because they are afraid of getting caught and penalized if they do not report all 
income (Alm et al, 2010). Therefore, the tax compliance decision depends on the level of income, tax 
rates, audit probabilities and the magnitude of fines. 

E 
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However, it is well-known fact that this model underpredicts real-world compliance level. Empirical 
findings from experiments and social survey display that although actually low level of audits and penalties, 
compliance level is considerably higher than expected by the expected utility approach (Alm et al., 1992a). 
Although compliance varies significantly across countries and across taxes, and is often quite low, 
compliance seldom falls to a level predicted by the standard economic theory of compliance. This fact had 
led most scholars to examine non-economic factors such as social norms, moral appeals, social cohesion, 
political institutions and attitudes toward tax system/tax administration. (For an overview, see Kirchler, 
2007; Torgler, 2007; Torgler, 2008). Thus, the tax compliance has become a major topic in economic 
psychology and behavioral economics with an enormous literature. 

In fact, with recent developments in behavioral and psychological economics contradicting the basic 
understanding of homo economicus, economists recognize that non-pecuniary motives such as personal 
tastes, identities and social norms should be included in individual utility functions for exact-
understanding of individual motivations. Social norms and identities are accepted as “powerful sources of 
motivation. Norms affect fine-grain decision of the moment… drive life-changing decisions as well: …quit 
school, whether and who to marry, whether to wok, save, invest, retire, and fight wars” (Akerlof and Kranton, 
2010).  

Expanding of the economics literature toward social and psychological issue guides the studies on tax 
compliance to include the social context and psychological biases into analyses, inherently. And, this fact 
has created an enormous body of studies which have based on different theoretical concerns. But the 
growing tax compliance literature has a wide diversity which does not allow incorporating into an 
integrative model. Scholars follow their own interest in explaining the tax compliance. However, main 
trends explaining the tax compliance can be outlined at expense of some generalization or 
oversimplification. Cullis et al., (2010) consider into three categories of alternative explanations: First 
category introduces non-pecuniary (or psychological) costs such as guilty, feeling ashamed and a reduction 
in self-image that caused the disutility from behaving dishonestly into the Allingham-Sandmo model 
(Spicer, 1986; Gordon, 1989; Erard and Feinstein, 1994). Second tendency in tax compliance literature 
is to consider cognitive bias at decision making, influenced by the prospect theory that the work on 
heuristic decision-making of Kahneman and Tversky (1979), developments in cognitive psychology and 
subsequently in behavioral economics. “It can be assumed that risk propensity changes and, consequently, 
audit probability and fines receive changing weight in considerations regarding tax evasion. If taxes are perceived 
as a loss, the tendency to repair the loss and willingness to take higher risks should lead to higher evasion as 
compared to taxes perceived as a gain and covarying risk aversion” (Kirchler, 2007). These cognitive biases 
are important while taxpayer considers the probability of audit and possible gains from tax evasion as well 
as value of tax deductions magnitude of tax rates and fairness of tax system. They also can be explanatory 
the fact of high level of compliance in spite of low level of audit probability. 

Finally, the largest group of studies on tax compliance focuses on importance of wide range of social and 
political interactions such as social norms, social influence, culture, perceived fairness, public governance 
and social capital, developing intrinsic tax paying motivation. If tax-paying are considered as a quasi-
voluntary action and an issue of collective action, one also should consider relationships with taxpayer and 
the government, the taxpayer and the society for explaining why people cooperate with authority and the 
society. 

Studies which focus social and political context agree that intrinsic motivation to pay taxes (named as ‘tax 
morale’) has explanatory power the decision of compliance. The literature on tax compliance have 
expanded with discussions on importance and explanatory power of non-economic factors such as social 
norms, moral appeals, social cohesion, political institutions and attitudes toward tax system/tax 
administration. (For an overview, see Kirchler, 2007; Torgler, 2007; Torgler 2008). Differences in 
compliance among countries could be explained with differences in these social and institutional structures 
(Torgler 2003a; Cullis, et al., 2012). A numerous studies demonstrate that tax morale as indicator of 
intrinsic motivation to pay taxes have an important impact on individuals’ participation to collective 
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cooperation in form of paying tax (for example, Feld and Frey 2005; Torgler, et al., 2010; Cummings et 
al., 2009; Alm and Torgler, 2011). 

Interaction with social and political institutions can be approached with perspectives of ‘the psychological 
tax contract’ of Feld and Frey (2010). According to them, taxation can be seen as an implicit contractual 
relationship which involves emotional ties, loyalties as well as duties and rights for the parties involved. 
Neglecting of the obligations of either party would undermine the psychological sanctions of the contract 
for the other party. This contract includes not only fiscal exchange and reciprocity at relationship in related 
to public services-tax prices but also elements of good treatment, respect and participation to political 
decision-making at procedural level. Therefore, taxpayer’s tax morale is determined by government 
policies, public services, tax authorities’ treatment to taxpayers and political context (Feld and Frey, 2002; 
Frey, 2003; Feld and Frey 2007; Feld and Frey, 2010). According to Feld and Frey (2007 and 2010), 
intrinsic motivation that shaped by interaction of government-taxpayer is negatively responsive to external 
pecuniary motives such as punishments and rewards. Deterrence factors crowd out intrinsic norm-guided 
behavior when they are perceived to be oppressive by the taxpayer. 

Conditional Cooperation in Collective Action: Why People Cooperate or Not? 

Tax-paying can be seen as a ‘collective action problem’ at a national scale and mostly anonymously if one 
considers low real audit rate. Discussion on collective action based on the idea that self-interest behavior 
precludes cooperation when group rationality is in contradiction with individual rationality (Olson, 1965) 
and individuals can ignore the negative externalities that their choices impose on the other group members 
(Hardin, 1968).  

Standard economic theory of expected utility approach – and Allingham-Sandmo model as its reflection 
to tax compliance puzzle- considers behaviors to be motivated by pecuniary self-interest because of 
assumption of rational-actor. But especially experimental evidences unambiguously demonstrate that 
people cooperate and contribute more than theoretically predicted by standard economic theory (Gächter 
2007). 

Attempting to explain this voluntary cooperation reveals three possible explanations: 

Firstly, it can be considered that people are motivated pro-social, pure altruistic preferences and they have 
aversion to inequality on the distribution. According to Fehr and Scmidt (1999), “people have altruistic 
feelings toward others and want to increase their want to increase their material payoffs when those payoffs fall 
below some benchmark, and they feel envy toward others and want to decrease their payoffs when those payoffs 
exceed some benchmark”. Frey (1997) and Orvinsa and Hudson (2002) argued that in taxpaying behavior, 
people are motivated not only by maximizing their own wellbeing, but also by a sense of civic duty toward 
society and its political organization. For this reason, tax morale and norms can explain why people pay 
taxes in spite of explicit utility losses and low probability of caught. Many scholars have appreciated that 
morale and norms are important for explaining taxpaying behavior in a satisfactory way. 

Second explanation can be to revise the standard utility function, in parallel with Spicer (1986) and 
Gordon (1989) that attempted to revise Allingham-Sandmo model adding psychological costs caused the 
disutility from behaving dishonestly into taxpayer’s utility function at tax compliance literature. In other 
words, people have utility functions that include not only egoistic preferences but also altruistic preferences 
which create ‘warm-glow’ feelings (Andreoni, 1990). Tax evasion creates non-pecuniary costs as guilty, 
feeling ashamed and a reduction in self-image in addition to pecuniary costs through legal sanctions.  

And finally, it can be assumed that people’s voluntary cooperation behavior is not independent from 
others’ behaviors. Individuals’ decisions and behaviors are systematically affected by the behavior of other 
members of the group. Thus, while individuals make decision whether they cooperate, they seek others’ 
cooperative behaviors. If they believe others cooperate, they cooperate as well (Gächter, 2007). There are 
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numerous evidences on this reciprocal tendency and conditional cooperation. Fischbacher et al. (2001), 
and Fischbacher and Gächter (2006) found very important evidences for conditional cooperation. In their 
studies, subjects contribute to public goods according to others’ contributions and, belief formation about 
others’ contribution.. Fehr and Schmidt (2003) show that there are also many people who are strongly 
motivated by fairness and reciprocity despite of existence of subjects who behave quite selfishly. Reciprocal-
minded subjects are willing to reward or punish other people at expense of high costs. Sobel (2005) 
comments that “there is strong social pressure to internalize a preference for reciprocity” and individuals have 
mostly intrinsic reciprocity desire which being willing to sacrifice in favor of others in response to kind 
behavior.  

Reciprocal tendency and social interaction have strong influence on individual decision-making in social 
context. Reciprocity as willingness to cooperate those who have cooperated with them is an important 
behavioral motivation and human action characteristic (Rabin, 1993; Fehr and Gachter, 2000; Charness 
and Rabin, 2002). A person’s behaviors are influenced by his perception on attitude and behavior of 
individuals or institutions in the society he or she belongs. 

One can expect that reciprocal tendency and conditional cooperation of taxpayers may have influence at 
two dimensions of interactions which both with the government and the society. Schnellenbach (2010) 
refers to as ‘vertical reciprocity’ the first of them and as ‘horizontal reciprocity’ the latter. Taxpayers can 
seek reciprocity at their ‘exchange’ relationship with the government as well how they are treated by the 
political institutions and tax administration. In relationships with political institutions such as 
government, legal system, tax administration, Feld and Frey (2010) emphasize that political decision-
making system should create fair procedures (procedural justice) and fair outcomes (distributive justice) 
and respectful treatment (interactional justice). Studies on social dilemma and collective action display 
that people’s cooperation with authorities depends on how people find authorities’ power exercising as 
fair, legitimate and respectful (procedural justice); whether or not people define themselves through the 
social identity (Tyler, 2000); whether or not people feel pride, trust and respect because of feeling of belong 
to society and involving of decision-making mechanism; and whether or not people perceive resource 
allocation is in a fair manner.  

Thus, taxpayer’s beliefs about others’ compliance behavior shape compliance decision. They are less likely 
to cheat on their taxes if others behave honestly (Frey and Torgler, 2007; Traxler, 2010). Fortin et al. 
(2007) demonstrate that subjects’ tax evasion level is influenced by other subjects’ behavior in an 
experimental design. Frey and Torgler (2007) find a positive correlation between tax morale and 
perception of compliance level of others in the society. Those who believe that others are honest consider 
evasion morally wrong than those who believe evasion to be widespread. Results from experiments by 
Fischbacher et al. (2001) and Fischbacher and Gäcter (2006) suggest that believes about other’s cheating 
cause to subjects’ own cheating behavior.  

This perspective can be expanded toward relationship of taxpayer-society and taxation can also be seen as 
a ‘social act’ with others in context of social interaction (Frey and Torgler 2007). Studies on social capital 
and social dilemma display that perceived social cohesion and societal identities also have important impact 
on involvement collective action. Social capital as features of social organization that facilitating collective 
action and improving efficiency in the society (Putnam et al., 1993) covers the trust and participation in 
collective actions for both political institutions and societal institutions (Hardin, 2006; Uslaner, 2002; 
Welzel, 2010). Studies on social capital stresses that the networks of political and social relations in a 
society which characterized by norms of reciprocity, equity and trust are the key elements for cooperation 
and economic development in the society as well (Bohnet, 2007). Therefore, attitudes the society as a 
whole and identities also should be considered to fully explain the compliance behavior. Recently 
economics recognizes that non-pecuniary motives such as personal tastes, identities and social norms 
should be included in individual utility functions for exact-understanding of individual motivations. In 
their examination of identity economics, Akerlof and Kranton (2010) express social norms and identities 
as powerful motivators of wide range of behaviors such as whether and who to marry, whether to wok, 
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save, invest, retire, and fight wars. Tax compliance literature also pays attention personal norms and 
identities to understand compliance behavior, recently. For instance, Wenzel (2004) and Wenzel (2007) 
found that social norms can influence the behavior of tax compliance only through a process of self-
categorization. If persons do not have group identity, group’s social norms don’t have any impact on 
compliance behavior. Inclusiveness level of identity (such as a nation, a profession, or an autonomic 
individual) is also important at participation in collective action. If taxpayer defines his identity in national 
level instead of a subcategory or of autonomy, it is more likely having high level intrinsic value to 
participate national level collective actions as taxation. Wenzel (2002), Torgler (2003a; 2003c; 2004) and 
Martinez-Vazquez and Torgler (2009) provide evidences on importance of national pride and national 
belonging at tax compliance. Li (2010) presents evidences that ethnic identities have influence on tax 
decision as well country’s ethnic fragmentation level. 

Taxpayer’s Interaction with Political and Societal Structure 

The base hypothesis of this study is that tax compliance can be explained through interactions with 
political (general government and tax administration) and societal interactions. Graph 1 presents an 
account for individual decisions and behaviors in social context, in the way of accepted by the study. 
Taxpayer faces two ways of interactions that influence individual decisions. First of them named ‘vertical 
interaction’ is with political institutions which include of the tax administration and the government as a 
collective decision-making agent. The second named ‘horizontal interaction’ is interactions with “others” 
who encountered members of society and the society as a whole unit. 

POLITICAL 
INSTITUTIONS

Government and Tax 
Administration

PERSONAL VALUES, 
NORMS and IDENTITIES

SOCIETYTAXPAYER
Reciprocity and 

Fairness

Political Governance Social Governance

Reciprocity and 
Fairness

 Vertical Interaction  Horizontal Interaction 

Figure 1. Conditional Cooperation in Social and Political Interactions: A Conceptual Framework  
 
Empirical evidences demonstrate that cooperative behavior with the government and the society is shaped 
by perceived reciprocity and perceived fairness. Norm process and perceptions of the individual regulate 
individual behaviors in social context. With the government, the taxpayer seeks reciprocity and equality 
for fiscal exchange as well as for political institutions’ treatment to citizens. With the society, the taxpayer 
seeks reciprocity and equality at participation level of others into collective action (e.g. taxpaying) as well 
as him or her feeling on being a part of the society. 

This last point is especially important in social context. People have a notion of who they are, which is 
associated with beliefs about how they and other are supposed to behave. These notions play important 
individual decisions and behaviors as well as roles in how economies work. Individuals gain identities, 
values and norms from much more complex relationships with others. Individual perceptions on the 
political institutions and the society work through these identities and values, indeed. Furthermore, these 
values and identities are not static. The dynamic relationship ongoing between individual and external 
world continues shaping individual values, norms and identities. Therefore, the study accepts values and 
norms as moderator in this socio-political context. 
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The Research Hypotheses 

Based on theoretical arguments to explain tax compliance decision which mentioned in the previous 
sections, this paper suggests that tax morale as an intrinsic taxpaying motivation has strong influence at 
taxpayer’s compliance decision and the socio-political interactions which get involved by taxpayer shape 
intrinsic motivation of taxpayer. Of course, personal norms, moral appeals, values and identities which 
individuals have acquired as a result of these complex interactions, are factors influencing tax morale and 
tax compliance as a moderator. 

Figure 2 presents a conceptual model to this study’s approach how is shaped tax morale. Although 
taxpayer’s personality and individual norms are acquired from more complicated long-term interactions 
with society and ‘others’, we regard as extrinsic factors personalities as well deterrence factors such as audit 
and penalties for analytical aims. However personal values and identities will be discussed together with 
social context in this section of the study. 
 

Interaction with Tax 
Administration and Tax 

System

Personal 
Values, 

Norms and 
Identities

Interaction with Political 
Institutions

Interaction with the 
Society and the ‘Others’

Political Governance and Legitimacy
(Procedural Justice) 

Fiscal Exchange
(Distributional Justice and Efficiency)

Social Governance (Social Capital)

Respectful Treatment
(Interactional Justice)

Respectful Treatment
(Interactional Justice)

Perceived Fairness of Tax System

Perceived Evasion

Subjective Norms

Perceived Deterrence
INTIRINSIC 

MOTIVATION
(TAX 
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COMPLIANCE 
BEHAVIOR

Socio-Demographic Characteristics 

Figure 2. A Conceptual Model for the Research  
 
As can be seen the Figure 2, we consider tax morale as a result interactions with the government, with tax 
administration/tax system, with ‘others’ as individual members of the society and with the society as a 
whole unit.  

Public Governance and Interaction with the Government 

Taxation as a quasi-voluntary action implies an exchange relationship between taxpayer and government, 
although it is paid under legal force. If citizens feel that government acts in their interests in a fair way, 
they are more likely to cooperate in paying taxes (Levi, 1998) because of both reciprocity and equity 
norms. If taxpayers don’t perceive fiscal exchange as fair, one can expect that they don’t have willingness 
to pay taxes. Taxpayers may use tax evasion to restore the equity when they perceive procedurally unfair 
treatment and when they don’t receive enough benefits, at exchange with government (Schnellenbach, 
2010). Experimental evidences by Alm et al. (1992b) and Alm et al. (1993) demonstrate that tax 
compliance is greater when subjects perceive benefits from expenditure programs that they had approved. 
According to findings of Alm et al. (1992), increasing in benefits increases tax compliance even when there 
is any chance of detection and punishment. Erdoğdu et al. (2016) suggests the fairness perception of 
taxpayer as the most important determinant of tax compliance.  
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Notwithstanding, norms of reciprocity and fairness are also matter in the political institutions’ treatment 
to citizens. Perceived unfair treatment and unfair political process of decision making will undermine tax 
morale of taxpayer.  A numbers of studies present evidences on positive impact on tax compliance of 
citizens’ political participation rights, perceived legitimacy of political decision making and confidence in 
political decision making (Alm et al., 1993; Kucher and Götte, 1998; Feld and Tyran, 2002; Torgler, 
2003b; Torgler, 2005). Smith (1992) and Wenzel (2006) demonstrated that taxpayers who feel respectful 
and fair treatment by authority tend to have high compliance levels. Frey et al. (2004) display that when 
it is perceived political process and its outcomes as fair and legitimate, redistribution is more likely to be 
accepted by the wealth citizens. Studies on social dilemma and collective action also display that people’s 
cooperation with authorities depends on how people find authorities’ power exercising as fair, legitimate 
and respectful (Tyler, 2000). More tangible indicators to the legitimacy can be perceived quality public 
governance and public services. Cummings et al (2009) found from cross-cultural comparison using both 
of survey and experimental data that the quality of public governance has a clear impact on tax compliance. 
Uslaner (2010) presents evidences on transition economies that the quality of government services, 
corruption level and unfair legal system are influential factors on tax compliance. Some studies use the 
trust as a proxy the legitimacy and fairness treatment of legal authorities and find empirical evidence that 
trust in political institutions also important determinant of voluntary tax compliance (Kucher and Götte, 
1998; Scholz and Lubell, 1998; Torgler, 2003b; Slemrod, 2003). Corruption and inefficiency of 
government institutions crowd out willingness to pay tax. In this kind of a situation, obligation of paying 
taxes cannot become a social norm adopted by large segments of the society (Torgler et al., 2010). 

Research hypotheses with respect to public governance and interaction with the government are as 
following: 

H1a: Perceived quality of the public governance (political trust) positively influences tax compliance. 
H1b: Perceived fairness of fiscal system positively influences tax compliance. 

Interaction with Tax Administration 

The psychological tax contract approach of Feld and Frey (2007 and 2010) suggests that the relationship 
between taxpayers and tax authorities can be modeled as an implicit or relational contract, which involves 
strong emotional ties and loyalties. Incentives and respectful treatment are important determinants of tax 
compliance. “Respectful treatment can be split into two different components. First, the procedures used 
by auditors in their contact with taxpayers are to be transparent and clear. Second, respectful treatment 
has a direct personal component in the sense of how the personality of taxpayers is respected by tax officials. 
If they treat taxpayers as partners in a psychological tax contract, instead of inferiors in a hierarchical 
relationship, taxpayers have incentives to pay taxes honestly”. Feld and Frey (2007) distinguish treatment 
of taxpayer into two opposite poles: respectful treatment and authoritarian treatment undermining tax 
morale. We can expect that perceived respectful and fair treatment support tax morale while disrespectful 
treatment of taxpayers and inefficient tax administration ruin the legitimacy and therefore, undermine 
intrinsic motivation. 

Research hypotheses with respect to the tax system and tax authority are as following: 

H2a: Efficiency of the tax authority and respectful treatment to the taxpayer are positively correlated 
with tax compliance. 

H2b: Perceived deterrence positively influences tax compliance. 

Social Governance and Interaction with ‘Others’ 

Individuals encounter with other members of society, observe them and learn from them. Social 
interaction connects individuals’ decisions to each other through social influence and social norms, and 
thus, a person’s behavior is determined by behaviors of others in that society to a certain extent. Mostly, 
in social interaction, individuals’ perceptions on others’ behaviors take effect through social norms.  
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Social norms as rules and expectation to act that guide and/or constrain social behavior with enforcing by 
members of the general community are sustained in part by social sanction or reward (Schwartz and 
Howard, 1982; Elster, 1989; Alm et al., 1995). Also, the concept of social influence suggests that 
individuals tend to get conform their behavior to their peers’ moral values and behaviors. We can see it in 
daily-behaviors such as fashion, consuming, and political support to a winner as well as engaging in crime 
such as mob offenses, lynching, looting (Kahan, 1997). 

Studies on tax compliance and public goods present empirical evidences that individuals’ beliefs and 
perceptions on others’ tax compliance level have strongly impact on their compliance and participate level 
(for example, Falk et al., 2003; Fortin et al., 2007; Frey and Torgler, 2007). Thus, one can expect a positive 
correlation between taxpayer’s compliance level and his or her perception of compliance level of other 
member of the society. If individuals notice that many others evade taxes, their intrinsic motivation to 
comply with taxes decreases. 

Another dimension of social context is individual’s self-categorization and perceived social cohesion. Just 
as attitudes toward the government, taxpayers have some attitudes toward the society as whole unity. These 
attitudes are related to individual’s self-identities as well the level of efficiency in the social organization. 
The latter case is commonly referred as ‘social capital. Because taxpaying has distributional results in a 
collective action, decision whether or not to comply depends on also individual’s attitude toward society 
and other citizens (Scholz and Lubell, 1998). If person doesn’t trust in society and he feels alienation 
toward the society, more likely he doesn’t contribute to finance collective actions. Therefore, examining 
the compliance decision should be taken into account trust in societal institutions and participation other 
collective actions. Individuals’ self-identity also depends on their perceptions about social organization as 
a whole.  If he or she has a self-identify as autonomous or a sub-identity instead of a national identity, he 
or she may fail to participate in a collective action carried out in national level such as taxation. Therefore, 
trust in others in the society, participation level of general collective action and self-identifying together 
the society as a whole should be taken into consideration in order to examine impact of social capital on 
tax compliance. 

Social norms are important social codes which constrain individual behaviors through social sanction. 
Individuals are receptive to these social sanctions or rewards as well legal sanctions or rewards. However, 
to determine whether anticipated social approval or disapproval has effect on behavior or not, social norms 
need to be refined. Because, it is obvious that individuals don’t obey all social norms and sometimes even 
they refuse to comply with social norms. On the other hand, it cannot be said that paying taxes are 
generally accepted moral standard/social norm for all cultures and/or sub-communities. 

Cialdini (2007) identifies two types of social norm to determine effects of social influence. ‘Injunctive 
norms’ that refer to one’s perception about others’ beliefs on appropriate behaviors and ‘descriptive norms’ 
that refer to one’s perception on widespread of the behaviors among others. Injunctive norms are especially 
important in terms to functioning of psychological costs. ‘Subjective norms’ a particular form of injunctive 
norms, are perception of person about expectations of a referent group as family or friends (Cialdini and 
Trost, 1998). 

Studies on tax compliance and social norms display that subjective norms are especially explanatory 
compliance behavior instead of general social norms. For instance, Bobek et al. (2007) found that 
especially subjective and personal norms are the most important factors to explain tax compliance whereas 
descriptive norms are not significant factors at compliance choice. Wenzel (2004) and Wenzel (2007) 
found that social norms can influence the behavior of tax compliance only through a process of self-
categorization. If persons do not have group identity, group’s social norms don’t have any impact on 
compliance behavior. Inclusiveness level of identity (such as a nation, a profession, or an autonomic 
individual) is also important at participation in collective action. 
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Therefore we expect that individuals are more sensitive about views of important persons for them and if 
taxpayers perceive their peers or families have tax morale norms, then social influence and social sanction 
work for these taxpayers.  

Finally, some personality features of individuals might be important determinants of compliance behavior 
and tax morale. Especially, individuals differentiate their value orientation (such as individualistic-
collectivist tendencies or egoistic-altruistic tendencies) and their toleration toward the risk. With respect 
to the expected utility theory, we can expect that individuals who can tolerate high level of risk and who 
has competitive personality instead of fatalist or collectivist may have more individualistic tendency and 
thus they can be expected to be willingness bearing the costs of tax evasion (both legal costs and social 
costs). 

Research hypotheses with respect to social governance and societal interactions are as following: 

H3a: Perceived high level of social governance (a sense of belonging) positively influences tax 
compliance. 

H3b: Perceived high level of evasion by the others in the society negatively influences tax compliance. 
H3c: Sensitivity to subjective norms and psychological costs positively influence tax compliance. 

The Data and Empirical Results 

The Data and Method 

The data used the empirical analysis in the following section were gathered from Texas resident taxpayers 
through face-to-face survey. Before conducting the main survey, the questionnaire was pre-tested to verify 
the appropriateness of the questionnaire content. In main survey, 310 individuals agreed to take part in 
the study. In analyses, 278 observations were used after inconsistent and incomplete observations were 
discarded. For purposes of the study, the participants were required to be a taxpayer Federal Income Tax 
(to be filled and declared a tax return before). The survey was conducted in the March and April 2013. 
Since April 15 is due date for Federal Income Tax returns, the date that be conducted the survey is be 
expected to be an appropriate term to capture respondent’s real life feelings about the topic. Table 1 
describes respondent’s demographic backgrounds.  
 
In order to test the research assumptions from previous section, we mainly use structural equation 
modeling (SEM). Taken into account some psychological attitude and perceptions that can only be 
observed indirectly by measuring indicators, the SEM is an useful tool to evaluate and analyze causal 
relationship between latent constructs and measurable indicators. Therefore, we firstly construct a 
measurement model and then, examine the reliability and validity of the measurement model through 
confirmatory factor analysis. Secondly we establish a structural model that defines linear relationships 
between latent exogenous and endogenous variables (constructs).  
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Table 1 
The Demographic Characteristics of the Participants 

Variables Items Frequency Percent (%) 

Gender Male  134        48.38        
Female 143        51.62       

Age 

18 - 24 91        32.85        
25 - 34 112        40.43        
35 - 44 35        12.64        
45 - 54 24         8.66        
55 - 64 10         3.61        
65 and more 5         1.81       

Education 

Less than high school 1 0.36         
High school 22         7.94         
Some university 84        30.32        
University degree 113        40.79        
Master degree or Ph.D. 57        20.58       

Employment Status 

Full-time employed 153        55.23        
Part-time employed 65        23.47        
Self-employed 12         4.33        
Retired/Pensioned 3 1.08        
Homemaker 9         3.25        
Unemployed 19         6.86        
Other 16         5.78       

Household Income 

Less than $15,000 44 16.06        
$15,000 - $50,000 91 33.21        
$50,000 - $75,000 59        21.53        
$75,0000 - $100,000 50        18.25        
More than $100,000 30        10.95       

Ethnicity Caucasian White 216        77.70       
Other 62        22.30        

Citizenship US Citizen by birth 228        82.01       
Other 50        17.99        
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Table 2 
Constructs and Measurement Items 

Construct 
Variable 
Name 

Measurement Items Coding 

Tax Morale 
A 

TM1 Tax rates are too high, so it is not really cheating when you bend the rules a 
little to find ways to pay less than you are supposed to.  

Reverse 
Coded 

TM2 Since many rich people pay no taxes at all, if someone like you underpays a 
little, it is no big deal.  

Reverse 
Coded 

TM3 With what things cost these days, it’s okay to cut a few corners on your tax 
form just to help make ends meet.  

Reverse 
Coded 

TM4 When you’re not really sure whether or not you deserve a tax deduction, it 
makes sense to take a chance and take the deduction anyway.  

Reverse 
Coded 

TM5 It’s all right to occasionally underreport certain income or claim an undeserved 
deduction if you are generally a loyal and law-abiding citizen.  

Reverse 
Coded 

TM6 Slightly overstating deductions (like medical, charitable or business 
deductions) on income taxes is perfectly acceptable.  

Reverse 
Coded 

Tax Morale 
B 

TM7 Trading goods or services with a friend and not reporting it on your tax form 
is perfectly acceptable.  

Reverse 
Coded 

TM8 Reporting your main income fully, but intentionally not including some small 
outside income is perfectly acceptable.  

Reverse 
Coded 

TM9 Being paid in cash for a job and then not reporting it on your tax form is 
perfectly acceptable.  

Reverse 
Coded 

Political 
Governance 

PT1 How much do you trust in the financial honesty of politicians and public 
officials?  

PT2 How much do you expect that the country’s economic and political future will 
be strong?  

PT3 How much do you think that the country is well governed?  

PT4 To what extent do you believe that you can influence the decisions affecting 
the whole country?  

Fiscal 
Fairness 

FF1 How much do you think that the government wastes the money it receives in 
taxes? 

Reverse 
coded 

FF2 All things considered, I believe the current tax system to be fair.   

FF3 Compared to other taxpayers, I pay more than my fair share of taxes.  Reverse 
coded 

FF4 I get fair value for my income tax dollars in terms of benefits received from the 
government.   

Belonging 

BL1 How much do you believe that public institutions treat people differently 
according to their ethnic or religious backgrounds?  

Reverse 
coded 

BL2 How much do you feel repressed by government institutions in your everyday 
life? 

Reverse 
coded 

BL3 How strongly do you feel that you belong to this country?  

BL4 How much do you believe that people from different ethnic, religious, or 
political backgrounds have similar opportunities in this country?   

Attitude to 
IRS 

IRS1 The IRS doesn’t handle taxpayers’ questions or problems well.  Reverse 
coded 

IRS2 The IRS’s procedures and practices are fair and reasonable.   

IRS3 Getting mail or a call from the IRS makes me anxious, even if the issue is 
unimportant.  

Reverse 
coded 

IRS4 The IRS treats taxpayers as if they are tax evaders.  Reverse 
coded 

IRS5 I cannot confide in the IRS about your problems on tax issues.  Reverse 
coded 

IRS6 When the IRS says a taxpayer owes more money, the IRS is usually right.   
    

Social 
Influence 

SI1 If I excluded some of my income in my tax return, I would feel guilty.  
SI2 If I cheated with my taxes, my family would react negatively.  
SI3 If I cheated with my taxes, my friends would react negatively.  
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Tax Morale and Socio-Politic Interactions:  The Results from the SEM Analysis 

In this section, confirmatory factor analysis (CFA) was conducted to examine the reliability and validity 
of the measurement model and the structural equation modeling (SEM) was employed to interpret the 
causal model.  
 
Measurements and Confirmatory Factor Analysis 

The study has five measurements to examine the research hypotheses using the SEM: tax morale (TM), 
political governance (PT), belonging to political and societal structure (BL), perceived fiscal fairness (FF), 
social influence (SI) and attitude toward the IRS (IRS). In order to measure tax morale, we use 9 attitude 
items that mainly based on the noncompliance scale with 13 statements by Robert (1994) and Hasseldine 
and Hite (2003) with some modifications. Exploratory and confirmatory factor analyses divide the scale 
into two construct. Therefore, in the SEM analysis and logistic regression, we use one of them with 6 
items. Table 2 describes variables and measurement item that used in factor analysis and the SEM in detail. 
 

Table 3 
Confirmatory Factor Analysis and Construct Reliability 

Factors  Measurements Standardized Factor 
Loadings 

Cronbach’s 
α 

Construct 
reliability (ρ) 

Tax Morale A 

Q31 0.830 (0.024) 

0.8713 0.8734 

Q30 0.765 (0.030) 
Q32 0.620 (0.041) 
Q29 0.696 (0.035) 
Q33 0.774 (0.029) 
Q37 0.697 (0.035) 

Tax Morale B 
Q36 0.739 (0.039) 

0.7959 0.7947 Q34 0.616 (0.045) 
Q35 0.875 (0.033) 

Political 
Governance 

Q7 0.749 (0.042) 

0.6959 0.7003 Q4 0.634 (0.047) 
Q2 0.680 (0.046)   
Q11 0.352 (0.062)     

Fiscal Fairness 

Q22 0.703 (0.049)     

0.6775 0.6791 Q20 0.610 (0.053) 
Q21 0.455 (0.060)     
Q3 0.565 (0.057)     

Belonging 

Q6 0.660 (0.088) 

0.4967 0.4956 Q5 0.424 (0.074) 
Q9 0.409 (0.076) 
Q10 0.243 (0.090) 

Attitude to IRS 

Q14 0.670 (0.048)    

0.7076 0.7189 

Q15 0.569 (0.054)    
Q16 0.358 (0.062)     
Q17 0.733 (0.045)    
Q18 0.537 (0.054)     
Q19 0.381 (0.061)     

Social Influence 
Q27 0.902 (0.035)     

0.8113 0.8212 Q28 0.748 (0.038)    
Q26 0.660 (0.042)    

( ) OIM standard errors. All loadings are significant at 1% 
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Political governance mainly measures taxpayer’s trust in political system, politicians, the country’s future 
and their perceived influence on political decision-making. Thus, this variable represents the trust in 
political system and the legitimacy of public decision-making. Fiscal fairness uses four measurements of 
fairness as government’s efficiency to use tax-money, overall tax justice, comparative fairness, fairness in 
exchange with the government. Belonging aims to measure the societal governance and a sense of belonging 
to the society through two items on perceived discrimination, feeling belong to country and feeling 
repressed by the public institutions. The attitude toward the IRS measures the IRS’s efficiency to tax 
transactions and perceived anxiety created by the IRS through six items. Finally, the social influence 
introduces to capture psychological costs (feeling guilt) and the effects of subjective norms (perceived 
attitude of family members and friends on tax evasion). 
 
Individual item reliability was examined by looking at the loadings and correlations of each indicator on 
its respective construct. Although some indicators have low factor loading, loadings are statistically 
significant. The reliability of the constructs was examined through Cronbach’s alpha and construct 
reliability.  The most common measure of the reliability and validity of the linkages between the measured 
variables and latent constructs is the Cronbach’s alpha coefficient (Hair, et al., 2010). Cronbach’s alpha 
coefficients are acceptable level except for the belonging construct. Since the alpha assumes all indicators 
have identical centrality of each item and the error item, it is the lower limit of the true reliability. 
Therefore, we also examine the construct reliability. Construct reliability has also produced similar values 
with alpha coefficients. Both reliability values display that all constructs has acceptable values except for 
the factor of belonging. 
 
The Structural Model 

The SEM was employed to test the propositions derived the theoretical section. Figure 3 presents main 
relationship that tested in structural model. According the model, we assumes that attitude to the IRS has 
influence other three factor, perceived fiscal fairness, attitude toward political system and belonging. Also 
we suppose the perceived fiscal fairness affects social influence level. Since the construct of social influence 
mainly measures psychological costs (as feeling of guilt to evade taxes) and subjective norms (perceptions 
on family and friends’ views), the low level of perceived fairness may leads to decrease psychological costs. 

At the same time, some moderating effects should be taken into account for exact understanding of 
structural relationships. For instance, the factors of political governance and belonging have possibly 
different impact on tax morale among the individuals according to their ethnicity and citizenship status. 
Again, we can assume that the perceptions on the IRS’s treatment to the taxpayers may vary according to 
whether or not respondent has a direct experience with the IRS. It is possible that some taxpayers have not 
any contact with the IRS, if especially the electronic filing system is taken into consideration. Perceived 
evasion in the society possibly affects perceived fiscal fairness and psychological costs (social influence). 
Therefore, we use some additional variables in the SEM model to consider these effects. These variables 
are perceived evasion (In your opinion, about what percent of taxpayers would you say try to cheat on their 
taxes to some extent?), personally known evaders (do you personally know someone who has managed to avoid 
paying all or any taxes?), experience with the IRS (have you ever been called in by the IRS for an audit of your 
federal income tax return?  Do you personally know someone who has been audited by the IRS?), ethnicity 
(Caucasian whites and others) and citizenship status (the US citizen by birth and others). 

 
In the structural model, we combined the items into a few parcels for each latent variable (except for social 
influence that has only three items) to reduce the paths. In parceling, we run a separate factor analysis for 
each latent variable, then, assign items into anchor each parcel by their factor loadings. At the same time, 
we considered to obtain normalized parcels by together parceling the items that skewed in opposite way, 
while we choose the items to parcel.  Little et al. (2002) and Acock (2013) express some advantages of the 
parceling in this way. Appendix 1 presents parceling structure of the constructs. 
 



Savaş Çevik (Tax Morale and Tax Compliance in Socio-Political Context) 

50 

Attitude	
toward	the	IRS

Belonging

Political	
Governance

Fiscal	Fairness

Social	Influence

Tax	Morale

 
Figure 3. The Research Model for the SEM 

 
The results of the SEM analysis are presented in Table 5 and Table 6. In the analysis, each of the impact 
coefficients was estimated using the maximum likelihood estimation method. The model’s overall 
goodness of fit was evaluated using the root mean squared of approximation (RMESEA), comparative fit 
index (CFI), Tucker Lewis index (TLI), standardized root mean squared residual (SRMR), coefficient of 
determination (CD). The values of these indicators are presented in Table 4 and they all are in 
recommended standards. Also, we consider chi-square statistic, equation level R-squares, correlation 
between dependent variable and its prediction and equation level Wald test to consider if the model has a 
good fit to the data and the research model. They are reported in Table 5 and shows affirmative results. 
 

Table 4 
Main Indicators for Goodness of Fit 

Root mean squared error of approximation (RMSEA) 0.035 (*)  
Comparative fit index (CFI) 0.974    
Tucker-Lewis index (TLI) 0.966 
Standardized root mean squared residual (SRMR) 0.053 
Coefficient of determination (CD) 0.817 
(*) Lower bound: 0.018. Upper bound: 0.049. Probability RMSEA <= 0.05: 0.964 

 
The standardized and unstandardized coefficients of the estimated model are presented in Table 5. The 
coefficients on all variables in the model are statistically significant. As expected from theoretical 
discussions, perceived fiscal fairness, belonging, social influence (psychological costs) and attitude to IRS 
positively influence tax morale. However, political governance is negatively correlated with tax morale 
contrary to expectations. A closer examination shows that citizenship status is important to estimate 
political governance. Being the US citizen with birth (contrary to the US citizen by naturalization and 
green card holder) negatively correlated with the trust in politic system and politicians. In general, 
respondents who in other citizenship status (that it is assumed that most of them had come from 
developing countries to the USA) express more trust in political system, since they may be have compared 
to their home countries. On the other hand, the US citizens by birth freely express their opinions and, 
they are more critical and sensitive to political governance. Thus, although we cannot find political 
governance to have positive effect on tax morale, political identities are important to explain political 
governance and therefore tax morale. Ethnicity (Caucasian white = 1) that another identity variable used 
in the model has positive effect on belonging. We also use an interaction term between the attitude to the 
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IRS and having experience with the IRS. The interaction term is found to be statistically significant and 
to have negative effect on tax morale. 
 

Table 5 
The SEM Parameter Estimates for Structural Equations 

 Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients 

Equation 
Level 
R-squared 

MC(a) 
Equation 
Level 
Wald Tests  

Tax Morale   0.547 0.740 χ2=111.96 (6) 
p=0.000 

Political Governance -0.265*** 
(0.099) 

-0.301** 
(0.124)    

Fiscal Fairness 0.232** 
(0.111) 

0.284** 
(0.146)    

Social Influence 0.607*** 
(0.055) 

0.514*** 
(0.065)    

Belonging 0.199*** 
(0.077) 

0.322*** 
(0.128)    

Attitude to the IRS 0.239** 
(0.121) 

0.366** 
(0.189)    

Attitude to the IRS x 
Experience with the IRS 

-0.281*** 
(0.080) 

-0.708*** 
(0.203)    

Political Governance   0.203 0.450 χ2=47.18 (2) 
p=0.000 

Citizenship - 0.243*** 
(0.057) 

- 0.420*** 
(0.094)    

Attitude to the IRS 0.379*** 
(0.068) 

0.512*** 
(0.103)    

Fiscal Fairness   0.313 0.560 χ2=52.86 (3) 
p=0.000 

Perceived Evasion - 0.123** 
(0.060) 

-0.063** 
(0.030)    

Personally Known 
Evaders 

- 0.106* 
(0.061) 

-0.139* 
(0.079)    

Attitude to the IRS 0.533*** 
(0.067) 

0.664*** 
(0.107)    

Social Influence   0.124 0.352 χ2=28.55 (2) 
p=0.000 

Fiscal Fairness 0.285*** 
(0.070) 

0.412*** 
(0.110)    

Personally Known 
Evaders 

-0.176*** 
(0.064) 

-0.336*** 
(0.124)    

Belonging   0.256 0.506 χ2=22.83 (2) 
p=0.000 

Ethnicity 0.222*** 
(0.063) 

0.246*** 
(0.080)    

Attitude to the IRS 0.454*** 
(0.070) 

0.430*** 
(0.097)    

LR test of model vs. saturated: χ2 (111) = 148.22, Prob > χ2 = 0.0105 
( ) Standard errors 
All measurements are significant at % 1 
(a) Correlation between dependent variable and its prediction 
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Table 6 
Direct and Indirect Effects 

 Direct Effect Indirect Effect  Total Effect 
Tax Morale    

Political Governance -0.301** 
(0.124)  -0.301** 

(0.124) 

Fiscal Fairness 0.284** 
(0.146) 

0.212*** 
(0.057) 

0.496*** 
(0.162) 

Social Influence 0.514*** 
(0 .065)  0.514*** 

(0.065) 

Belonging 0.322*** 
(0 .129)  0.322*** 

(0.129) 
Attitude to the IRS x 
Experience with the IRS 

-0.708*** 
(0.203)   

Attitude to the IRS 0.366** 
(0.188) 

0.314*** 
(0.107) 

0.679*** 
(0.157) 

Perceived Evasion  -0.031* 
(0.018) 

-0.031* 
(0.018) 

Citizenship  0.126** 
(0.061) 

0.126** 
(0.061) 

Ethnicity  0.079* 
(0.041) 

0.079* 
(0.041) 

Personally Known 
Evaders  -0.242*** 

(0.074) 
-0.242*** 
(0.074) 

Political Governance    

Citizenship -0.420*** 
(0.094)  -0.420*** 

(0.094) 

Attitude to the IRS 0.512*** 
(0.103)  0.512*** 

(0.103) 
Fiscal Fairness    

Perceived Evasion -0.063** 
(0.030)  -0.063** 

(0.030) 
Personally Known 
Evaders 

-0.140* 
(0.079)  -0.140* 

(0.079) 

Attitude to the IRS 0.664*** 
(0.107)  0.664*** 

(0.107) 
Social Influence    

Fiscal Fairness 0.412*** 
(0.110)  0.412*** 

(0.110) 
Personally Known 
Evaders 

-0.336*** 
(0.124) 

-0.058 
(0.037) 

-0.393*** 
(0.121) 

Perceived Evasion  -0.026** 
(0.014) 

-0.026** 
(0.014) 

Attitude to the IRS  0.274*** 
(0.081) 

0.274*** 
(0.081) 

Belonging    

Ethnicity 0.246*** 
(0.080)  0.246*** 

(0.080) 

Attitude to the IRS 0.430*** 
(0.097)  0.430*** 

(0.096) 
( ) OIM standard errors 
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Attitude to the IRS has positive effect on three latent variables of political governance, fiscal fairness and 
belonging. The effects of the variable on the IRS on these three variables are stronger than its effect on tax 
morale. The perceptions on the other’s compliance level in the society (perceived evasion and personally 
known evaders) are important to explain perceived fiscal fairness and psychological costs. While personally 
known evader negatively influences perceived fiscal fairness and social influence, perceived evasion level 
has negative effect on fiscal fairness. 
 
Table 6 reports indirect and total effects from the structural model. As seen from the Table 6, the indirect 
effects on the tax morale are also significant. The effects of the perceived evasion and personally knowing 
evaders show that the conditional cooperation and reciprocal tendencies have an influence on individual 
compliance. Especially, personally knowing evaders has stronger effect with coefficient of -0.242 than 
general perception on compliance level, as we can expect that individuals are more sensitive about group 
social norms and personal observations rather than general perceptions on the society. Three possible 
explanations can be given on this effect of social influence. First, if taxpayer touches to evaders in personal 
relationships such as family members or friends, they rearrange their perceptions on audit probability. 
Second, because of conditional cooperation, they become to unwillingness to cooperate with others. And 
finally, as emphasized by Kahan (1997), criminal behavior has a strong signaling effect. For instance, Alm 
et al. (1999) displayed that when subjects have learned that others rejected to be punished tax evaders, 
they decrease compliance level because the outcome may had sent signal of socially acceptable to evade 
taxes. 
 
We also find identities as ethnic identity and citizenship status has significant indirect effects on tax morale. 
However, citizenship status has stronger influence on tax morale than ethnicity. Thus, being the US citizen 
by birth positively affects tax morale level through political interactions and belonging to political 
organization. Citizenship status can be considered to be an important indicator of political belonging. 

Conclusion 

Main findings of the study are as follows: 

The analyses confirm the research model to capture a general model of tax morale. The relationships 
between the variables are statistically significant. 

We find that perceived fiscal fairness, psychological costs, belonging to societal and political system and 
affirmative attitude toward the IRS have positive influence on tax morale. 

We find a negative coefficient on political governance contrary to hypothetical expectations. However, 
this finding point out another fact that the political identity (such as citizenship status) should be taken 
into consideration to understand exact meaning of political interactions. Because, respondents from other 
citizenship status (the US citizen by naturalization and green card holder) has exhibits more trust to 
political system, since they possibly had compared to their home country’s public governance, while they 
have the low level of tax morale for other reasons. 

Identities as citizenship status and ethnicity have indirect influence on tax morale in our model through 
political governance (political trust) and belonging. 

Perceived level of others’ compliance influences tax morale through perceived fiscal fairness and social 
influence. We find that if respondents’ personally interact with evaders in daily life, the effect on tax morale 
is stronger than overall perceptions of societal compliance. This finding supports the fact that individuals 
who have evaders among their friends or contacts might have less incentive to pay taxes. As known that 
individuals particularly receptive to subjective norms formed by the behavior of others who known 
personally. 
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International Cooperation on Tax Collection 
Abstract 
 
Tax collection is realized with the payment of tax due at maturity to contracted banks and financial 
institutions, affiliated and other tax offices.  However, if the taxpayer does not make the payment with 
his/her consent, forced collection process begins. Taxpayer is asked to declare property and the collection 
is also performed by putting lean on this declared property. If a taxpayer does not have a domestic good 
subject to confiscation but have a good with an economic value abroad, tax administrations cooperate 
within the scope of international tax law. Property abroad is confiscated and sold by foreign tax 
administration, and the amount obtained can be sent to affiliated tax administration according to the tax 
treaties signed in this context.  

 
Keywords: International cooperation, tax collection, taxpayer, tax office, forced collection 
JEL Classification Codes: H20, H71 
 
Giriş 

ergi mükellefleri günümüzde, değişik yollara başvurarak geliştirdikleri vergi stratejileri ile vergi 
kaçakçılığı ve vergiden kaçınmayı uluslararası boyutta rahatça gerçekleştirebilmektedirler. Zaten 
bilinen bu gerçeklik, son dönemde dünya gündemine oturan “Panama Belgeleri” ile daha da 

gözler önüne serilmiştir. Ulusal sınırları aşan bu uygulamalarla, tek başına bir ülke vergi idaresi etkin olarak 
mücadele edemez. Zira sadece bir ülkede elde edilebilecek bilgilerle, yeryüzü ölçeğinde faaliyet gösteren 
bir mükellefin, ne tam olarak vergilendirilmesi, ne de ortaya konan vergi borcunun tahsil edilebilmesi için 
dünyanın değişik ülkelerine dağıtmış olduğu gelir ve servetine ulaşılabilmesi, ulaşılsa bile cebri tahsile konu 
edilebilmesi mümkün olmaz. Söz konusu mücadele, ancak ve sadece ulusal vergi idarelerinin uluslararası 
alanda işbirliğine gitmeleriyle etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.  

Uluslararası vergi hukukunda, vergi idareleri arasında gerçekleştirilen idari işbirliğini, vergi anlaşmalarında 
öngörüldüğü şekilde, ulusal vergi idarelerinin, verginin matrahı, denetimi ve tahsili konularında, diğer 
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ülke vergi idaresinin olanaklarından yararlanmasına imkan veren bir uygulama olarak tanımlayabiliriz. 
Burada, her ülke vergi idaresinin karşılaştığı, fakat tek başına altından kalkamadığı, kendi sınırlarını aşan 
vergileme problemlerinin çözümünde yabancı meslektaşları ile birlikte hareket eden bir vergi idaresi 
karşımıza çıkmaktadır. Değişik alanlarda hayata geçirilen (gümrük, adli, polisiye …) bu işbirliğinin 
vergileme alanında da uygulanmasını öngörmektedir. Vergisel alanda öngörülen uluslararası idari 
işbirliğinin iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi vergilendirmenin doğru yapılabilmesi yani vergi 
matrahının tespit edilmesi için öngörülen bilgi değişimi, diğeri ise tarh edilen verginin tahsilini öngören, 
verginin tahsilatı alanındaki işbirliğidir. Uluslararası işbirliğinin ilk adımını oluşturan bilgi değişimi, 
ülkemizde değişik çalışmalara konu edilmiş olmakla birlikte tahsilatta işbirliği konusu henüz yeterince 
çalışılmamıştır. Bununla birlikte konu bütünlüğü sağlanması ve vergisel alandaki işbirliğinin ilk adımı 
olması hasebiyle kısa olarak bilgi değişimi ve vergi incelemesi boyutuna değinilecek daha sonra tahsilatta 
işbirliği üzerinde durulacaktır. Bir devletin en önemli görevlerinden olan vergi tahsilinin, ülke sınırlarının 
ötesinde de gerçekleştirebilmesine imkân veren söz konusu uygulama, OECD çalışmaları çerçevesinde 
incelenecektir.  

Bilgi Değişimi  

Ülkelerin vergi kanunları vergi idarelerinin ihtiyaç duydukları bilgileri toplamak için gerekli düzenlemeleri 
yapmış ve mükelleflerin uyması gereken kuralları da belirlemişlerdir. Ancak mükelleflerin vergi ödevlerine 
ilişkin olarak getirilen bu kuralların ülkelerin siyasi sınırlarının dışında uygulanabilmesi mümkün değildir. 
Teorik olarak ülkesinde ikamet etmeyen mükelleflerinin yurtdışı kaynaklı gelirlerine ilişkin vergi ödevleri 
de konabilir Bunun önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Nitekim Gelir Vergisi Kanunumuz tam 
mükellefiyet tanımı kapsamında yurt içi ve yurt dışı kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirme 
yapılacağını ifade etmiştir (GVK madde 3). Fakat yurtdışındaki mükelleflerin ve vergilendirilecek 
işlemlerin dağınıklığı vergi idaresinin vergiyi doğuran olayı tespit edebilmesini zorlaştırır. Ayrıca bu 
noktada asıl önemli sorun uluslararası hukukun kesinlikle yasakladığı ve zaten bağımsız hiçbir ülkenin de 
izin vermeyeceği, bir ülkenin diğer ülke toprakları üzerinde kendi kanunlarını uygulamaya kalkışması 
olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla ulusal vergi idarelerinin bilgi edinmeye dönük olarak kendi 
kanunlarından doğan yetkilerini diğer ülkeler üzerinde kullanabilmesi söz konusu değildir. Ne vergi 
müfettişlerini ilgili ülkeye göndererek ihtiyacı olan bilgileri toplayabilir, ne de bu ülkenin denetim 
elemanlarından böyle bir talepte bulunabilir. Uluslararası hukuk, vergilendirme alanında ülkelerin 
birbirleri ile koordineli hareket etmeleri yönünde hiçbir ödev yüklememektedir. Resmi bir anlaşmanın 
olmaması halinde gerek yurtiçinde gerek yurtdışında, “herkes kendi için” kuralı geçerlidir (Levine-Pinson, 
1985: 267). 

Buna karşın ulusal vergi idareleri arasında bilgi değişimini öngören bir anlaşma ya da sözleşme imzalanırsa 
durum yasal bir hal alır. Dolayısıyla vergi idaresi olarak, vergiyi doğuran olayın yurtdışı bağlantılarının 
çözümlenebilmesi açısından, gereken bilgilerin temin edilebilmesi için ihtiyacımız olan şey bilgi değişimine 
izin veren vergi anlaşmalarının mevcudiyetidir. OECD’nin yapmış olduğu çalışmalarda bilgi değişiminin 
üç ayrı biçimde uygulama alanı bulduğu görülür. Bunlar, talep üzerine, spontane ve otomatik (resmi) bilgi 
değişimi yollarıdır (Kılıç, 2006: 109). Ayrıca vergi incelemesine ilişkin olarak ta ülke vergi idareleri 
eşzamanlı vergi incelemesi ve yabancı ülkede vergi incelemesine gidebilmektedirler (Kılıç, 2014: 2).  

Talep Üzerine Bilgi Değişimi 

Bilgi alışverişinin ilk çeşidini oluşturan talep üzerine bilgi değişimi bu alanda başvurulan en eski yöntemdir 
ve herhangi bir güçlükle karşılaşılmadan uygulanmaktadır. Bilgiye ihtiyacı olan ülkenin başvurusu üzerine, 
kendisine bilgi talebi gelen ülke, belirtilen kişi veya işlemle ilgili olarak bütün bilgileri, başvuran ülkeye 
iletir. Bilgi talebi her zaman spesifik bir konu veya kişiye ilişkin olmalı; olay, mükelleflerin tespit 
edilebilmesine imkan verecek biçimde özetlenmelidir (Docclo, 2000:321). 

Talep üzerine bilgi değişiminin etkin olarak uygulanabilmesi için, kendisinden bilgi talep edilen ülkenin 
vergi idaresinin, söz konusu bilgilere sahip olmaması durumunda, gerekli olan ve kendi yasalarında 
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öngörülen tüm bilgi toplama yollarını kullanarak istenen bilgileri elde etmesi gerekir. İstek üzerine bilgi 
değişimi yoluyla vergi matrahının tespiti için malın fiyatı, maliyeti, ödenen komisyonlar gibi bilgiler diğer 
ülkenin vergi yönetiminden istenebilir.  

Resmi veya Otomatik Bilgi Değişimi 

Bu yöntemde, bilgi veren ülkenin vergi idaresi tarafından belirlenen ve aynı zamanda mükellefin ilişkide 
olduğu diğer ülke vergi idaresinin de ihtiyaç duyduğu gelir unsurlarına ilişkin bilgilerin sistematik olarak 
değişilmesi öngörülmektedir. Resmi bilgi değişiminde özel bir talebe gerek yoktur. Ülkeler imzaladıkları 
anlaşmalarda hangi vergilere ilişkin bilgilerin otomatik olarak değişileceğini bir liste halinde 
belirlemişlerdir. Genellikle ücret ödemeleri, faiz ödemeleri, komisyonlar, hizmet sunumu karşılığında 
yapılan ödemeler (mesela avukatlık ücretleri) veya gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgiler bu tür bilgi 
alışverişi çerçevesinde ilgili vergi otoriteleri tarafından değişilir.  

Spontane Bilgi Değişimi 

Spontane bilgi değişimi otomatik değişime konu olan bilgilerin, ülkelerin arasında bir anlaşma olmaksızın 
değiştirilmesidir. Rutin olarak dosya üzerinden yapılan işlemler sırasında veya herhangi bir vergi denetimi 
sonucunda, diğer ülke vergi idaresinin işine yarayacağı düşünülen bilgilerin gönderilmesini ifade eden 
spontane değişim oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Bu tür değişim kapsamındaki bilgilere örnek olarak 
mükellefin toplam gelirinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek diğer ülkede elde ettiği gelirleri, veya 
servetiyle ilgili bu ülkede bulunan taşınır veya taşınmaz malları ya da mükellefin yaşam düzeyinin 
belirlenmesinde işe yarayabilecek ve diğer ülkede vergi kaçakçılığına yol açabileceği düşünülen ve bu ülke 
vergi idaresinin de kendi imkanları ile ulaşması mümkün olmayan çeşitli bilgiler gösterilebilir. Bu çeşit 
bilgi değişimi, özellikle, aralarında otomatik bilgi alışverişi anlaşması bulunmayan ülkeler açısından son 
derece önemlidir (Dibout, 1994: 13). Gerektiği gibi uygulandığında vergi idareleri arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesinde önemli rol oynar (Orsoni, 1997: 52). 

Vergi İncelemesinde İşbirliği 

Vergi denetimi beyan esasına dayanan modern vergi sistemlerinin işleyebilmesinde önemli yere sahiptir. 
Vergi inceleme elemanları, vergi mükelleflerini belirli programlar dâhilinde denetlemeye tabi tutarlar. 
Ülkelerin kendi ulusal sınırları içerisinde gerçekleştirilen bu işlem aynı zamanda vergisel bağımsızlığın bir 
sonucudur. Ancak ekonomik işlemler birden fazla ülkeyi kapsadığında veya bir mükellef birden fazla 
ülkede vergilendirilecek işlemler gerçekleştirdiğinde, yabancı ülkede gerçekleştirilen bu faaliyetler, vergi 
idaresinin denetim alanı dışına çıkmış olur. Zira normal durumlarda vergi incelemesi yabancı ülke sınırları 
içerisinde gerçekleştirilemez. Her ulusal vergi idaresi benzer sorunlarla karşılaşabilir. Bu sorun ancak ilgili 
diğer ülke vergi idareleri ile birlikte eş anlı ve koordineli olarak gerçekleştirilen vergi denetimleri ile ya da 
bilfiil yabancı ülkeye giderek icra edilecek vergi kontrolü ile çözümlenebilir. Konuya olumlu yaklaşan 
ülkeler, küresel ekonominin avantajlarını kullanarak uluslararası alanda gerçekleştirilen vergi kaçakçılığı ve 
vergiden kaçınma ile böylece daha etkin mücadele edebilirler.  

Eş Zamanlı Vergi Kontrolü 

Eş zamanlı vergi denetimi ulusal vergi idareleri arasında sıkı bir işbirliğini gerektirir. Özellikle yabancı 
kaynaklardan elde edilecek bilgilerin yapılan vergi incelemesini etkilediği hallerde oldukça yararlıdır, zira 
bilgi değişimini hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı özelliği vardır (OCDE, 1995: 55). Bu vergi denetimi yolu, 
birden fazla ülkede faaliyette bulunan çok uluslu şirketin her bir vergi idaresi tarafından aynı anda vergi 
incelemesine tabi tutulmasını ifade eder. Her ülkenin vergi müfettişleri, önceden birlikte kararlaştırdıkları 
aynı zaman diliminde kendi ülkelerinde vergi kontrolünü gerçekleştirirler. Bu şekilde elde ettikleri bilgileri 
diğer ülke vergi denetim birimleri ile paylaşırlar. Bizim de imzaladığımız ancak henüz uygulamaya 
konmayan Çok taraflı Vergi Anlaşması eş zamanlı vergi denetimini 8. Maddesinin ikinci fıkrasında 
tanımlamıştır. Buna göre eş zamanlı vergi denetimi, “iki veya daha fazla devletin, her biri kendi sınırları 
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içerisinde kalarak, kendileri için ortak çıkarlarının bulunduğu veya tamamlayıcı bilgilere ulaşacaklarını 
düşündükleri bir veya daha fazla mükellef üzerinde, topladıkları bilgileri değişmek üzere yaptıkları vergi 
incelemesidir”. Bu uygulamanın ne şekilde hayata geçirileceği, yine ülkelerin kendi aralarında 
imzalayacakları bir sözleşme ile belirlenecektir. Yani, eş zamanlı vergi kontrolünü uygulamak isteyen 
ülkeler, ayrı bir sözleşme ile tüm detayları belirleyecek ve bundan sonra uygulamaya geçeceklerdir. 

Eş zamanlı gerçekleştirilen vergi denetimleri ile idareler aynı anda incelemeye başlamakta ve elde ettikleri 
bulguları birbirleri ile paylaşmaktadırlar. Her ülkenin vergi idaresi, operasyonlarını kendi memurları eliyle 
kendi mevzuatları ve teamülleri çerçevesinde yürütür. Ancak bu memurlar aralarında haberleşmekte ve 
gerek denetim boyunca gerekse denetimden sonra ulaştıkları bilgileri yabancı meslektaşlarına da 
göndermektedirler. Bu şekilde gerçekleştirilen hızlı ve etkili bilgi değişimi sayesinde, vergi idareleri bir 
mükellefin ekonomik durumunu tam olarak belirleyebilmektedirler. Ülkeler elde ettikleri bilgilere 
dayanarak, diğer ülkeye danışmaksızın, tek taraflı olarak vergileme yapmakta serbesttirler (Melot, 2004: 
758). Ancak, bu durum çifte vergilemeye sebep olabileceğinden, ülkelerin birbirlerini haberdar etmeleri 
daha yerinde olacaktır. 
 
Eş zamanlı vergi denetimi uluslararası ticaretin önemli sorunlarından olan çok uluslu şirketlerin 
vergilendirilmesinde ve özellikle transfer fiyatlandırması veya vergi cennetleri ile ilgili güçlüklerin 
aşılmasına imkân veren oldukça önemli bir işbirliği yöntemidir (Orsoni, 2002: 52). Bununla birlikte, 
bağımsız olan fakat aralarındaki sıkı ekonomik bağlantılarla rahatça vergi kaçakçılığı yaparak kuruldukları 
ülkelere zarar veren şirketlere dönük olarak ta gerçekleştirilebilir (Lambert, 2000: 219). 

Yabancı Ülkede Vergi Denetimi 

Uluslararası alanda vergi denetimi konusunda hukuki kaynakların öngördüğü ikinci uygulama yabancı 
ülkede vergi denetimidir. Bu yolla, bilgiye ihtiyacı olan ülke, kendi vergi müfettişlerini kullanarak yabancı 
bir ülkenin sınırları içerisinde vergi incelemesi yapabilir. Yabancı ülkede vergi kontrolü uygulamasının, 
bilgiye ihtiyacı olan ülkenin vergi müfettişlerinin, diğer ülkedeki meslektaşlarına kıyasla dosyayı daha iyi 
bildikleri hipotezine dayandırılır (Thomas, 2004: 172). Bu yöntemin kullanılabilmesi öncelikle yukarıda 
üzerinde durduğumuz hukuki kaynakların kabulüne bağlıdır. Ayrıca, konunun öneminden dolayı özel bir 
sözleşme yapılmakta ve iç hukukta da yabancı ülkenin denetim elemanlarının uyması gereken kurallar 
detaylı olarak belirlenmektedir.  

Yabancı ülkede vergi incelemesinin, aktif veya pasif olarak adlandırılan iki farklı uygulaması vardır. Bu 
farklılıklar, vergi denetimi için anlaşma ile bağlı olunan ülkeye gönderilen müfettişlere tanınan yetkilerden 
kaynaklanmaktadır. Ülkelerin konuya yaklaşımları, aralarındaki, ticari, ekonomik, mali ilişkilerin 
yoğunluğu ve iç hukuk hükümleri uygulamanın içeriğini belirlemektedir. Şayet bir ülke, yabancı denetim 
elemanlarının yerli denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen vergi denetiminin sadece bazı 
aşamalarına gözlemci olarak katılmalarına veya kendi denetim elemanları ile kontak kurmasına izin 
veriyorsa, yabancı ülkede “pasif” vergi denetiminden söz edilir. Pasif olarak tanımlanan bu uygulamada, 
“ziyaretçi” denetmenler, “yerli” meslektaşlarının sıkı markajı altındadır. Yabancı vergi memurlarının, vergi 
mükellefleri veya ilgili diğer kişilerle serbestçe görüşmelerine izin verilmez. Yabancı ülke sınırları içerisinde 
gerçek bir vergi denetimi yapmaları söz konusu değildir. OECD’nin hazırlamış olduğu, bilgi değişiminin 
hukuki ve genel prensiplerinin değerlendirildiği rehberde, bu uygulama “Yetkili otorite tarafından 
görevlendirilen temsilcilerin ziyareti” şeklinde tanımlanmıştır ki, bu haliyle anlaşamaya taraf ülkeler 
açısından çok daha kolay kabullenilebilmektedir (OCDE, 2006: 8). Zira vergi bağımsızlığı konusunda 
hassasiyeti yüksek olan ülkeler, yabancı ülkede vergi denetimi adı altında bir uygulamaya baştan karşı 
çıkmaktadır ve bunu kendi bağımsızlıklarının ihlali olarak görebilmektedir. Ancak daha kabul edilebilir 
bir isimlendirme ile bu uygulamaya izin verilebilir. Her hâlükârda daha yumuşak ifade edilen bu 
“ziyaretin” de ancak verilecek bir ön izinle gerçekleştirilebileceğini ifade etmek gerekir.  

Yabancı ülkede aktif vergi denetimi uygulamasında ise, akit ülkenin vergi denetim elemanlarına, mükellefle 
görüşme, belgeleri inceleme izni verilir. Bu tip vergi kontrolleri, özellikle, mükellefe muhasebe kayıtlarını 



Political Economy of Taxation 
Edited by Murat Aydın, S. Sami Tan 

 63 

yabancı ülkede tutma izni veren ve mükellefin de yabancı ülkede vergi denetimini kabul ettiği ülkeler için 
yararlıdır. Böylece mükellefin ikametgâhının bulunduğu ülke vergi idaresine, tutmak zorunda olduğu 
defter ve belgeleri gönderme külfeti ortadan kalkar (OCDE, 2006: 4).   

Her ne kadar yabancı ülkede yapılacak olan vergi denetimi çok sıkı şartlara bağlanmış ve de çok sınırlı 
olarak başvurulan bir metot olarak gözükse de, çoğu zaman bazı ülkelerce bir tabu olarak değerlendirilen 
vergi alanındaki işbirliğinin etkisini ve önemini ortaya koyması açısından önemlidir. 

Vergilerin Tahsili Alanında İşbirliği 

Vergi borcunun vadesinde, anlaşma yapılan bankalara veya finans kurumlarına, bağlı olunan veya bir başka 
vergi dairesine ödenmesi ile vergi borcunun tahsili gerçekleşir. Ancak mükellef bu ödemeyi kendi rızası ile 
yapmaz ise, ülkemizde 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca cebri tahsil 
süreci başlar. Bu süreçte, vergi idaresi, şayet daha önceden teminat istemişse bunu paraya çevirerek, ya da 
şahsi kefil gösterilmişse kefilin takibi yoluyla alacağını tahsil edebilir. Ancak, teminat istenmesini gerektiren 
haller ortaya çıkmamış ve mükelleften teminat istenmemişse haciz süreci başlar. Kamu alacağının haciz 
yoluyla tahsili, mükellefin vergi borcu ve cezalarını karşılamaya yetecek kadar menkul ya da gayrimenkul 
malları ile alacak ve haklarına vergi idaresi tarafından zorla el konularak satışının yapılması, elde edilen 
gelirden kamu alacağının ve yapılan masrafların alındığı, geriye kalan tutarın mükellefe iade edildiği süreci 
ifade eder. Cebri tahsil süreci, mükellefe ödenmemiş vergi borcunun bulunduğunu ve 7 günlük süre 
içerisinde, borcunu ödemesi veya mal beyanında bulunması gerektiğini bildiren ödeme emri gönderilmesi 
ile başlar. Mükellef borcunu ödemez ise, mal bildiriminde yer verdiği ekonomik değerlere vergi dairesi 
tarafından haciz uygulanması suretiyle tahsilat gerçekleştirilir. Haczedilecek malının olmaması durumunda 
veya haczedilen malların vergi borcunu karşılamaya yetmemesi durumunda aciz varakası düzenlenerek 
zamanaşımı süresince dosya açık tutulur. Bu durumda olan, yani yurt içinde hacze konu edilecek malı 
olmayan bir mükellefin, yurtdışında ekonomik değeri olan bir malvarlığı bulunabilir. Ancak vergi dairesi 
yurt dışındaki ekonomik değer için yurt içinde rahatça uyguladığı cebri tahsil sürecini uygulayamaz. 
Çünkü hiçbir ülke, bir başka ülke haciz memurlarının gelerek kendi sınırları içerisinde böyle bir süreci 
uygulamalarına izin vermez. Ancak, malvarlıklarının çok rahat yurtdışına çıkarılabildiği veya yurtdışından 
çok kolayca malvarlıklarının edinilebildiği günümüzde vergi idarelerinin sadece kendi sınırları dâhilinde 
olan ekonomik değerleri takip edebilmesi vergilemede adalet ilkesini zedeleyeceği gibi, vergi gelirlerinin 
azalması, varlıkların yurtdışına transfer edilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurur. İşte her ülke vergi 
idaresinin karşılaşabileceği bu sorunun, vergi idarelerinin, tahsil konusunda, uluslararası vergi hukuku 
alanına giren bir işbirliğine gitmeleri ile çözümlenebilir. Bu doğrultuda imzalanacak vergi anlaşmaları ile 
yurtdışında tespit edilen malvarlığının, yabancı ülke vergi idaresince haczedilmesi, satışının yapılması ve 
elde edilen tutarın mükellefin borcu olan vergi idaresine gönderilmesi sağlanabilir. Ülkemizin imzalamış 
olduğu vergi anlaşmalarında nadiren de olsa yer verdiği tahsilatta yardımlaşma konusundaki işbirliği, 
özellikle ekonomik ilişkilerin yoğun yaşandığı ülkeler arasında aktif olarak uygulanmaktadır. 
 
OECD’nin Model anlaşmasında 27. madde olarak yer verdiği tahsilatta işbirliği, aynı zamanda AB 
mevzuatında da yer almaktadır. Vergileme alanında idari yardımlaşmayı öngören, ülkemizin de imzaladığı 
fakat henüz onaylamadığı çok taraflı vergi anlaşması da tahsilatta işbirliğini öngörmektedir. 

Tahsilatta Yardımlaşmanın Hukuksal Zemini: Uluslararası Vergi Anlaşmaları  

Başka bir ülkeye ait vergi alacağının tahsil edilebilmesi, yasal olarak bunu öngören bir vergi anlaşmasına 
ve uygulamayı şekillendiren mütekabiliyet prensibine bağlıdır. Aynen bilgi değişiminde olduğu gibi diğer 
idare aracılığıyla bir vergi tahsili gerçekleştirebilmek için imzalanan, onaylanan ve yayınlanarak 
uygulamaya konan bir uluslararası vergi anlaşması gerekir. Vergi anlaşmaları, ülkelerin vergilemeden doğan 
problemlerin çözümü amacıyla, çift taraflı veya çok taraflı olarak imzaladıkları, vergi bağımsızlıklarına 
dönük bir takım kısıtlamalara yer verdikleri, vergi hukukunun yasama organından doğan 
kaynaklarındandır. Uluslararası vergi anlaşmaları, daha ziyade çifte vergilendirmeyi önleme ya da 
uluslararası vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile mücadele anlaşmaları olarak bilinir. Bu anlaşmalarda 
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ana konu vergilendirmedir. Ülkelerin siyasi bağımsızlıklarından sonra en hassas oldukları vergi 
bağımsızlıklarına ilişkin düzenlemelere yer vermelerinden ötürü böyle bir anlaşma imzalamak zordur. Bu 
nedenle uluslararası kuruluşların hazırlamış oldukları Model anlaşmalar üzerinden müzakereler yürütülür. 
Bu kapsamda OECD’nin hazırlamış olduğu çift taraflı vergi anlaşma Modeli öne çıkmaktadır. Ayrıca, 
1988 yılında OECD Vergi İşleri Komitesinin hazırladığı proje baz alınarak, Avrupa Konseyi ile 
OECD’nin ortaklaşa olarak hazırladıkları “Vergisel Alanda İdari Yardımlaşmayı Öngören Çok Taraflı 
Anlaşma da vergilerin tahsili alanında işbirliğine izin veren bir hukuki metindir. Çok taraflı anlaşmayı 
04.06.2016 tarihi itibariyle imzalayan ülke sayısı 96’yı bulmuştur1. 

Uluslararası vergi hukukunda OECD’nin (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) hazırlamış olduğu ve belirli periyotlarla revize ettiği Anlaşma 
Modelleri önemli yer tutar. OECD’nin son olarak 22 Temmuz 2010 tarihinde yayınlamış olduğu “Gelir 
ve Servete İlişkin Vergi Anlaşması Modeli”2 31 maddenin (article) yer aldığı 5 bölümden (chapitre) 
oluşmaktadır. Modelde, anlaşmanın uygulanacağı kişiler ve yer yani kapsam (I. Bölüm) belirtildikten sonra 
bazı terimler tanımlanır (II. Bölüm). İkametgâh kavramı üzerinde durularak, bir kişinin her iki ülkede de 
ikametgâhı olması halinde, vazettiği kriterlere göre hangi ülke mukimi olduğu açıklanır. III. Bölümden V. 
Bölüme (burası dâhil) kadar olan kısım anlaşmanın en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Zira bu 
maddelerde anlaşmaya taraf olan iki ülkenin gelir ve servetin vergilendirilmesine ilişkin yetkileri 
belirlenmekte ve hukuki çifte vergilendirmenin ne şekilde ortadan kaldırılacağı düzenlenir. VI. Bölüm ise 
özel hükümleri ihtiva eder. Bu kapsamda, uluslararası vergilemede önemli bir ilke olarak kabul edilen 
ayrım yapmama, karşılıklı yardımlaşma usulü, bilgi değişimi ve tahsilatta yardımlaşma konuları hükme 
bağlanmıştır. Son olarak ta yürürlük ve sona erme ya da vazgeçmeye ilişkin maddelerin yer aldığı VII. 
Bölüm ile anlaşma tamamlanır.  

Her ne kadar OECD’nin hazırlamış olduğu güncel versiyonda 27. madde tahsilatta işbirliğine ayrılmışsa 
da, uzun yıllar bu konu vergi anlaşma modellerinde kendisine yer bulabilmiş değildi. Şüphesiz, burada en 
büyük etken ülkelerin konu üzerindeki hassasiyetidir. Doğaldır ki, hiçbir ülke kendisine ait olan zora dayalı 
tahsil (cebri tahsil) yetkisini, bir başka ülkeye ait olan vergileri o ülke için toplamak üzere kullanmak 
istemez. Bu nedenle de OECD, 1963 yılında yayınlamaya başladığı Model Anlaşmaya, tahsilatta işbirliği 
maddesini ancak 2003 yılındaki revizyonla ilave edebilmiştir. Bunun öncesinde, konuya olumlu yaklaşan 
ülkeler için ise, 1981 yılında, “Vergi Alacaklarının Tahsilinde Yardımlaşma” başlığını taşıyan müstakil bir 
anlaşma modeli hazırlamıştır (Kılıç, 2010: 273). Model, farklı hukuki yapılara sahip ülkelerin, ortak 
çıkarlarının sonucu ortaya çıkan minimum düzeyde yardımlaşma prensibini yansıtır (Montagnier, 1987: 
361). Maddeler oldukça esnektir ve ülkelere geniş ölçüde takdir hakkı tanır. Her ne kadar ülkeler, bu 
modeli baz alarak kendi aralarında tahsilatta işbirliğini öngören bir anlaşmaya imza atmamışlarsa da, söz 
konusu model, gerek vergilemede yardımlaşmayı öngören çok taraflı anlaşmanın hazırlanmasında, gerekse 
OECD’nin gelir ve servet üzerinden alınan vergilere ilişkin Modelinde 27. maddenin yer almasında önemli 
rol oynamıştır.  

OECD Modeli 27. Madde: Vergilerin Tahsilinde Yardımlaşma 

OECD’nin ilk olarak 1963 yılında yayınladığı, gelir ve servet üzerinden alınan çifte vergilendirmeyi 
ortadan kaldırmayı amaçlayan vergi anlaşması modelinde, Bilgi değişimine yer verilmesine rağmen (26. 
madde), tahsilatta yardımlaşmaya ilişkin madde yer almamıştır. Daha sonra çeşitli tarihlerde yapılan 
revizyonlarda da ilgili madde anlaşmaya dâhil edilmemiştir. Ülkeler de kendi aralarında imzalamış 
oldukları vergi anlaşmalarında vergisel işbirliğine dönük olarak genelde sadece bilgi değişimini 
benimsemişler, fakat tahsilatta yardımlaşma konusuna, işbirliği kapsamında yer vermemişlerdir. Zira o 
dönemlerde asıl sorun çifte vergilendirme olarak ortaya çıkmaktaydı, ülkeler de daha ziyade bu problemin 
ortadan kaldırılması amacıyla vergi anlaşması imzaladıklarından tahsilatta işbirliğine gitme lüzumu 
duymamışlardı. Bu görünür sebep olarak ifade edilebilirse de, asıl sebep ülkelerin bağımsızlık konusundaki 
hassasiyetleri idi. Bir ülkenin vergi alacağının kendi toprakları üzerinde yer alan bir varlık aracılığı ile tahsil 
edilmesi, bağımsızlıklarını bir ihlali olarak değerlendirilmekte idi. Ancak ekonomilerin uluslararasılaşması 
ile birlikte, özellikle vergi kayıp ve kaçağının, mükellefler tarafından diğer ülke olanakları kullanılarak ta 
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gerçekleştirilmeye başlanması, ülke vergi idarelerinin daha sıkı bir işbirliğine gitmelerini zaruri hale getirdi. 
Yüksek performansa sahip vergi idareleri olan ülkeler bu zaruretin bir sonucu olarak, imzalamış oldukları 
vergi anlaşmalarında tahsilatta işbirliğine de yer vermeye başladılar. 2001 yılında ülkelerin imzaladığı çifte 
vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından 200’den fazlası tahsilatta yardımlaşma maddesini de ihtiva 
etmekte idi (Prats, 2001: 5). Ayrıca, bir yandan Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının, diğer taraftan Avrupa 
Birliği mevzuatının tahsilatta işbirliğini öngören düzenlemeleri ihtiva etmesi (Kılıç, 2010: 290-293), 
OECD’nin de 27. madde olarak genel vergi anlaşma modelinde, bu konuyu düzenlemesine katkıda 
bulundu. Nihayetinde anlaşma modeline oldukça detaylı olarak giren düzenleme, konuya hassas ülkeler 
için de ayrıca, Model anlaşmanın yorum kısmında kısa versiyon alternatifi ile yer aldı.  

Madde Metni  

Tahsilatta yardımlaşmanın, OECD Model anlaşmasında 27. madde olarak 2005 yılında yayınlanan 
versiyonda yer almasıyla birlikte, bilgi değişimi (26. Madde) ile başlanılan süreç tamamlanmış oldu. Zira 
vergilendirme işlemleri, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsilinden oluşan süreci ifade eder. Bilgi 
değişimi ve tahsilatta yardımlaşma ile vergileme alanında gerçekleştirilecek işbirliği sayesinde, diğer ülke 
vergi idarelerinin tüm vergilendirme sürecine aktif katkıda bulunabilmesi mümkün hale gelmiştir. 

OECD’nin 3 Mart 2016 tarihinde yayınladığı3, Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model 
Anlaşmasında yer verilen 15 Temmuz 2014 versiyonuna göre “Vergilerin Tahsilatında Yardımlaşma” 
başlığını taşıyan 27. Madde metni şöyledir (GİB, 2016: 37-38) 

1. Akit Devletler, alacaklarının tahsilatında birbirlerine yardım edeceklerdir. Bu yardım 1’inci ve 
2’nci maddelerle sınırlı değildir. Akit Devletlerin yetkili makamları, bu maddelerin uygulama 
biçimini karşılıklı anlaşma yoluyla belirleyebileceklerdir. 

2. Bu Maddede kullanılan “alacak” terimi, bu Anlaşmaya veya Akit Devletlerin taraf olduğu diğer 
herhangi bir hukuki belgeye aykırı olmadığı sürece, bir Akit Devlet, politik alt bölümleri ya da 
mahalli idareleri adına alınan her tür ve tanımdaki vergiler dolayısıyla borçlanılan bir tutarı, 
bunun yanı sıra faiz, idari cezalar ve bu tutara ilişkin tahsilat veya koruma masraflarını ifade eder. 

3. Bir Akit Devletin alacağının, bu Devletin mevzuatı uyarınca icra yoluyla istenebildiği ve 
borçlunun, o esnada bu Devletin mevzuatı uyarınca alacağın tahsilatını engelleyemediği 
durumda, söz konusu alacak, bu Devletin yetkili makamının talebi üzerine diğer Akit Devletin 
yetkili makamınca tahsil edilmek amacıyla kabul edilecektir. Bu alacak, bu diğer Devlet 
tarafından, kendi alacağıymış gibi, kendi vergilerinin icrası ve tahsilatına uyguladığı mevzuat 
hükümlerine göre tahsil edilecektir. 

4. Bir Akit Devlet alacağının, bu Devletin kendi mevzuatı uyarınca tahsilatını sağlamak için koruma 
tedbirleri alabileceği bir alacak olması durumunda, söz konusu alacak, bu Devletin yetkili 
makamının talebi üzerine, koruma önlemleri almak amacıyla diğer Akit Devletin yetkili 
makamınca kabul edilecektir. Bu diğer Devlet, bu tür tedbirlerin uygulandığı sırada, alacağın ilk 
bahsedilen Devlette icra yoluyla alınamayacağı veya borçlunun tahsilatı önleme hakkının 
bulunduğu durumlarda bile, kendi mevzuatı hükümleri uyarınca, bu alacak kendi alacağıymış 
gibi koruma tedbirleri alacaktır. 

5. 3’üncü ve 4’üncü fıkra hükümlerine bakılmaksızın, 3’üncü veya 4’üncü fıkranın amaçları 
yönünden bir Akit Devlet tarafından kabul edilen bir alacak bu Devlette zamanaşımına tabi 
olmayacak veya niteliği gereği, bu Devletin mevzuatı uyarınca bir alacağa tanınan herhangi bir 
öncelik, bu alacağa tanınmayacaktır. Bunun yanı sıra, 3’üncü veya 4’üncü fıkranın amaçları 
bakımından, bir Akit Devlet tarafından kabul edilen bir alacak, bu Devlette diğer Akit Devletin 
mevzuatı uyarınca bu alacağa tanınan herhangi bir önceliğe sahip olmayacaktır. 

6. Bir Akit Devlet alacağının varlığı, geçerliliği veya tutarıyla ilgili davalar, diğer Akit Devletin 
mahkemeleri veya idari kuruluşlarına getirilemez. 

7. Bir Akit Devletin, 3’üncü veya 4’üncü fıkra uyarınca bir talepte bulunmasından sonraki ve diğer 
Akit Devletin alacağı tahsil ederek ilk bahsedilen Devlete göndermesinden önceki herhangi bir 
zamanda, ilgili alacağın, 
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a) 3’üncü fıkraya göre talepte bulunulması durumunda, ilk bahsedilen Devletin alacağının, bu 
Devletin mevzuatı uyarınca icra yoluyla istenebilen ve borçlusunun o esnada bu Devletin 
mevzuatı uyarınca tahsilatını engelleyemediği veya  

b) 4’üncü fıkraya göre talepte bulunulması durumunda, ilk bahsedilen Devletin alacağının, 
alacağın tahsilatını sağlamak amacıyla kendi mevzuatı uyarınca koruma tedbirleri alabileceği 
bir alacak olmaktan çıkması durumunda, ilk bahsedilen Devletin yetkili makamı, diğer 
Devletin yetkili makamını derhal durumdan haberdar edecek ve ilk bahsedilen Devlet, diğer 
Devletin tercihi doğrultusunda talebini ya askıya alacak ya da geri çekecektir. 

8. Bu Madde hükümleri hiçbir şekilde bir Akit Devleti: 
a) Kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına aykırı idari önlemler 

alma; 
b) Kamu düzenine aykırı önlemler alma; 
c) Diğer Akit Devletin, olayına göre, kendi mevzuatı ve idari uygulamaları gereğince tahsilat ve 

korumaya ilişkin gerekli önlemlerin tümünü almaması durumunda, yardım sağlama; 
d) Bu Devletin idari mali yükünün, diğer Akit Devletin elde edeceği faydadan açık bir şekilde 

fazla olduğu durumlarda, yardım sağlama yükümlülüğü altına sokacak şekilde 
yorumlanamaz. 

Görüldüğü gibi, vergilerin tahsili alanında gelir idareleri arasında yardımlaşma öngören 27. Madde 
oldukça detaylı ve uzundur. Sadece tahsili değil, vergi alacağının korunmasına dönük önlemlerini de 
kapsamaktadır. Konu oldukça hassas olduğu için maddeye ilişkin olarak, model metnine ayrıca bir dip not 
düşülerek, ülkelerdeki iç mevzuat gereği, siyasi ya da idari gerekçelerle böyle bir yardımlaşmanın mümkün 
olmayabileceği, veya vergiler temelinde bazı kısıtlamalara gidilebileceği vurgulanarak, ülkelerin bu 
maddeyi anlaşmaya dahil edip etmemekte serbest oldukları vurgulanmıştır. OECD, çift taraflı vergi 
anlaşması için bir araya gelmiş ve müzakereleri gerçekleştiren ülkelere, bir takım kriterlerde mutabakat 
sağlanmışsa tahsilatta yardımlaşma maddesinin anlaşmaya dahil edilmesini tavsiye etmektedir.  

Model Anlaşmanın ne şekilde anlaşılacağı ve uygulanacağına dönük açıklamalarından oluşan yorum 
(commantaire) bölümünde 27. Maddenin şu faktörlere bağlı olarak anlaşmaya dahil edilmesini veya 
edilmemesini önermektedir (GİB, 2016: 380): 

• Diğer devletlerin vergilerinin tahsilinde yardım sağlamaya karşı ulusal hukukta takınılan 
tutum,  

• Özellikle temel vergi mükellefi haklarının korunmasına ilişkin olarak iki Devletin vergi 
sistemlerinin, vergi idarelerinin ve hukuki standartlarının benzer olup olmadığı ve ne ölçüde 
benzer olduğu (örneğin, vergi mükellefine karşı istemlerin zamanında ve yeterli bildirimi, 
vergi mükellefi bilgisinin gizlilik hakkı, temyize gitme hakkı, dinlenme ve argüman ve kanıt 
sunma hakkı, vergi mükellefinin seçeceği bir danışmandan yardım alma hakkı, adil yargılama 
hakkı vb.), 

• Vergilerin tahsilatındaki yardımlaşmanın her iki Devlete dengeli ve karşılıklı menfaat sağlayıp 
sağlamayacağı, 

• Her bir Devletin vergi idaresinin bu gibi yardımı etkin olarak sağlayıp sağlayamayacağı; 
• İki Devlet arasındaki ticaret ve yatırım akışlarının bu yardım şeklinin etkin olarak 

kullanıldığını gösterebilmek için yeterli olup olmadığı, 
• Anayasaya ilişkin veya diğer nedenlerle maddenin uygulandığı vergilerin sınırlandırılmasının 

gerekip gerekmediği. 
 
Kısa Versiyon Alternatifi 

Tahsilatta yardımlaşmaya olumlu bakan, fakat kapsamını dar tutmak isteyen ülkeler için ise OECD daha 
kısa bir madde hazırlamıştır. Şayet ülkeler vergilerin tahsili konusunda işbirliğine gitmek istemelerine 
rağmen değişik gerekçelerle daha dar bir uygulama alanı tercih ediyorlarsa OECD’nin önerdiği aşağıdaki 
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metni tahsilatta yardımlaşma maddesi olarak imzalayacakları anlaşmaya dahil edebilirler. Bu madde metni 
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir (GİB, 2016:380):  

1) Akit Devletler bu Anlaşma uyarınca verilen herhangi bir vergi istisnasının veya indiriminin bu 
gibi menfaatler için hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılamayacağını sağlamak için 
gerekli olması ölçüsünde vergi tahsilatında birbirlerine yardım sağlayacaktır. Akit Devletlerin 
yetkili makamları karşılıklı anlaşma ile bu Maddenin uygulama şeklini karara bağlayabilirler. 

2) Hiçbir durumda bu Maddenin hükümleri bir Akit Devlet üzerine aşağıdaki yükümlülükler, 
yüklüyor olarak yorumlanmamalıdır: 
a) kendisinin veya diğer Akit Devletin mevzuatına ve idari uygulamalarına aykırı idari önlemler 

alma; 
b) Kamu düzenine aykırı önlemler alma 

 
Bu şekilde düzenlenmiş, çerçevesi daha dar tutulan bir madde ile de bir ülkeler tahsilatta yardımlaşmaya 
gidebilirler. Burada bir hususun da vurgulanması yerinde olacaktır. Model anlaşma, ülkelere yol göstermek 
için hazırlanmıştır. Vergi alanında ortak bir anlaşma zeminine varmak oldukça güç olduğu için uluslararası 
ekonomik bir organizasyon olarak OECD, gerek üye gerekse üye olmayan ülkelerin temsilcilerinin 
katılımıyla yaptığı çalışmalarda uzlaşılan ortak bir metin hazırlamıştır ve bunu daha önce de ifade ettiğimiz 
gibi belirli aralıklarla revize etmektedir. Fakat bu metnin (Model Anlaşmanın) hukuki değeri yoktur. 
Ancak ve sadece, ülkelerin bu model etrafında yürüttükleri müzakereler sonucunda varmış oldukları nihai 
metin (bu modelden farklı da olabilir) imzalanması ve onaylanıp yürürlüğe girmesi ile hukuki geçerlilik 
kazanır. 
 
Yabancı Ülkeye Ait Vergi Alacağının Tahsilatta İşbirliği Yoluyla Toplanması 

Vergiyi doğuran olay ile birlikte, vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan vergilendirme ilişkisi, 
verginin tarhı, tebliği ve tahakkuku aşamalarından geçtikten sonra, tahsil edilmesi ile son bulur. Bu 
yönüyle ülkelerin vergi sistemlerinin uygulanabilmesinde tahsilat ayağı oldukça önemlidir. Zira, bir vergi 
idaresi diğer aşamalardan geçmiş ve ortaya çıkmış olan vergi borcunu ve cezasını tahsil edemiyorsa vergi 
kanunlarının uygulanmasını gerçekleştiremez. Dolayısıyla, uluslararası alanda vergi idareleri arasında 
gerçekleştirilen tahsilatta işbirliği sayesinde vergi idareleri en önemli fonksiyonlarını icra etme imkanına 
kavuşurlar. Zira, yabancı ülke vergi idaresi, kendi kanunlarının vermiş olduğu yetkileri kullanarak, sanki 
kendisine ait bir vergi borcunu tahsil ediyormuşçasına işlemleri yürütüp tahsilini gerçekleştirdiği vergileri 
alacaklı olan ülke vergi idaresine göndermektedir. Böylece vergi idaresinin kolu, bir yönüyle diğer ülkelerin 
içerisine kadar uzanabilmekte ve vergi mükelleflerinin, vergi borcunu ödememek için yapmış oldukları 
hamleleri boşa çıkartabilmektedir. Mükelleflerin küresel ölçekte gerçekleştirdikleri vergiden kaçınma ve 
vergi kaçakçılığı karşısında, ulusal vergi idarelerinin kendi ülke sınırları içerisinde kalarak etkin mücadele 
edebilmeleri mümkün değildir. Bu fenomen karşısında yapılması gereken hem vergi matrahının 
oluşturulabilmesinde hem de vergi borcunun tahsil edilebilmesinde yabancı meslektaşları ile birlikte 
hareket etmektir.  

Bununla birlikte bahsetmiş olduğumuz yol kolayca gerçekleştirilmeyecek bir prosedür değildir. Hem kabul 
edilmesinde (hazmedilmesinde), hem de uygulamaya konma aşamasında, ciddi sıkıntı ve tereddütlerin 
yaşanabildiği bir süreçtir. Her ülkenin ayrı bir vergi sitemine sahip olması ve bağımsızlıklarının gereği 
olarak kendi ülke ihtiyaçlarına göre hazırlamış oldukları vergi kanunları diğer ülkelerle benzer bir yaklaşım 
ortaya koymayabilir. Bazı ülkeler sunmuş oldukları kamu hizmetlerine bağlı olarak yüksek vergi oranları 
uygularken bazıları daha düşük oranlı vergilemeyi tercih edebilirler. Hatta bazı ülkeler (vergi cennetleri 
gibi) vergilendirmemeyi ya da çok düşük oranlı vergileri özellikle yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için 
tercih edebilirler. Bu grup ülkelerle söz konusu prosedürün hayata geçirilmesi baştan mümkün olmaz. 
Ayrıca, normal vergi rejimine sahip olan bir ülke, tahsilatta işbirliği uygulamasının vergisel bağımsızlığına 
halel getireceğini düşünerek yine uygulamaya mesafeli yaklaşabilir. Bu sorunları aşıp, tahsilatta işbirliğine 
gitmeyi istese bile, vergi idaresinin teknik ve altyapı yetersizliklerinden dolayı bu uygulamanın altından 
kalkamayabilir. Bununla birlikte gerek vergilemeye yaklaşımları benzeşen ve gerekse bu uygulamayı hayata 
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geçirebilecek donanıma sahip olan ülkeler tahsilatta işbirliğine giderler. Bunun için de yukarıda vermiş 
olduğumuz OECD Modelini 27. Maddesi etrafında ortaya koymuş oldukları vergi anlaşmaları ile bu 
prosedürü hayata geçirirler. 

Tahsilatta işbirliğinin uygulanması, aynı anda, sürecin tarafı olan her iki vergi idaresinin performansına 
bağlıdır. Yani, bir yandan bu işbirliğine başvuracak ülkenin vergi idaresinin etkin olması ve mükellefin 
yurtdışı malvarlığı tespit edebilmesi gerekirken, diğer yandan da bu başvuruyu alan ülkenin gereğini yapma 
noktasında istekli ve kendini zorunlu görmesi gerekir.  

Başvuran Ülke Açısından Tahsilatta İşbirliği 

Yetkili otorite olarak, bir ülkenin vergi idaresi (ülkemizde gelir idaresi başkanlığı), yürürlükte olan çift 
taraflı veya çok taraflı vergi anlaşmasına dayanarak vergi alacağının tahsilinde yardımcı olunmasına dair 
partner ülkenin vergi idaresine başvurabilir. Başvurunun uygulama kapsamında alınan vergiler ve 
mükelleflere ilişkin olması ve öngörülen şartlara ve prensiplere riayet edilerek yapılması gerekir.  

İzin Verilen Vergiler 

İmzalanan vergi anlaşması, doğal olarak, kapsadığı vergiler üzerinde uygulanır. Her anlaşma hemen daha 
ilk maddelerinde (2. madde) hangi vergilerin anlaşmaya dahil olduğunu açıkça belirtir. Gelir ve servet 
üzerinden alınan vergilere ilişkin olarak imzalanan vergi anlaşmaları da bu vergiler için geçerlidir. Ancak 
tahsilatta işbirliği uygulaması sadece söz konusu vergiler için değil, anlaşmaya dâhil edilmeyen vergiler için 
de (mesela harcamalar üzerinden alınan vergiler) geçerli kılınabilir. Bunun yapılabilmesi için, OECD 
Model Anlaşmasının 27. maddesinin birinci paragrafında ifade edildiği gibi “bu yardımlaşma 2. madde ile 
sınırlı değildir” şeklinde açıkça belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla ülkeler, tahsilatta yardımlaşma 
uygulamasının yararlı olacağını düşündükleri tüm vergileri uygulamaya dahil edebilirler. Bu kapsamda 
mesela, Çok taraflı Anlaşmanın öngördüğü şekilde dolaylı vergileri ve sosyal sigorta primlerini ilave 
edebilirler. OECD model anlaşması böyle bir sayma yapmamış sadece anlaşmanın uygulanacağı vergilerle 
sınırlı olmadığını madde metninde belirtmiştir. Bu yolla da vergi anlaşmasının uygulama alanı aslında 
genişletilmiş olur. 

Tahsilatta işbirliğinin hangi vergiler için uygulanacağı netleştirildikten sonra, aydınlatılması gereken bir 
diğer konu, bir ülkeden diğerine değişebilen vergi alacağının kapsamına nelerin gireceğidir. OECD’nin 
tanımlamasına göre vergi alacağı vergi aslı ile birlikte vergi alacağına bağlı olarak ortaya çıkan diğer 
alacakları da kapsar. Bu kapsamda, vergi aslı, gecikme zammı ve gecikme faizleri, vergisel yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesinden dolayı kesilen cezalar (ülkemizde vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları) ile verginin 
tahsili için yapılan masrafların tamamı tahsilatta işbirliğine konu edilecek vergi alacağı içinde yer alacaktır 
(OCDE, 2007: 9). Prof. Montagnier’nin ifadesiyle, vergi anlaşma modelleri, vergi alacağı kavramını 
“anlaşılabilir” (compréhensive) biçimde tanımlamıştır (Montagnier, 1987: 362). Ülkeler de imzalayacakları 
vergi anlaşmalarında bu konuyu açıklığa kavuşturacaklardır. Eğer ülkeler, imzaladıkları çift taraflı vergi 
anlaşmasında, tahsilatta yardımlaşmanın kapsamına girecek vergi alacağının nelerden ibaret olduğunu 
açıkça ifade etmemişlerse, başvuruyu yapan ülke, kendi mevzuatına göre vergi alacağı kapsamını 
belirleyecek ve diğer ülke vergi idaresinden bu tutarın tahsil edilmesini isteyecektir (Prats, 2001: 20).  

Tahsilatta işbirliğine konu edilecek vergi alacaklarının, tahakkuk edip tahsil aşamasına gelmiş, yani itiraz 
safhası geçmiş olması gerekir. 27. maddedeki ifadesiyle, alacağın “icra yoluyla istenebildiği ve borçlunun, o 
esnada bu Devletin mevzuatı uyarınca alacağın tahsilatını engelleyemediği durumda” olması gerekir (3. 
paragraf). Anlaşma modelinin de net olarak ortaya koyduğu gibi, anlaşmanın izin verdiği bir vergi 
alacağının diğer ülke vergi idaresi tarafından tahsil edilebilmesini isteyebilmek için iki şartın yerine 
getirilmesi gerekir; bunlardan birincisi, başvuruyu yapan ülkenin bu alacağı kendi mevzuatına göre tahsil 
etme yetkisini bulunması, diğeri de, bu alacağa ilişkin ne idari safhada ne de yargı safhasında itiraz 
imkânının kalmamış olmasıdır. Bu şartlar aynı zamanda mükellefe dolaylı yoldan tanınmış olan garantiler 
olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, mükellefin kendisine tebliğ edilen vergi borcuna ilişkin idari 
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aşamada itiraz hakkını kullanabilmesi ya da dava konusu yapması mümkün iken, vergi idaresinin bu alacak 
için cebri tahsil işlemlerini yabancı ülke vergi idaresi aracılığıyla devreye koyması mümkün olmayacaktır. 
Bununla birlikte, vergi idaresi, diğer ülke vergi idaresinden vergi alacağını korumaya dönük önlemlerin 
alınmasını isteyebilir. Nitekim Model Anlaşmanın 4. paragrafı bu konuya yer vermiştir.   

Ülkeler tahsilatta işbirliğine konu edilecek vergi alacaklarına miktar itibariyle de bir sınır getirebilirler. 
Ancak belli bir tutarı aşan vergi alacakları için yabancı ülke vergi idaresine başvurulabilmesi, bu prosedür 
nedeniyle katlanılacak idari yük dikkate alındığında gayet mantıklıdır. Her ne kadar imzalanan 
anlaşmalarda çoğu zaman bir rakam tespit edilmezse de, idari teamüller, çoğu zaman küçük tutarlı vergi 
alacaklarının tahsili için yabancı ülke vergi idaresine başvurmayı engellemektedir (Ludwig, 1975: 10).  

İzin Verilen Kişiler 

Tahsilatta işbirliği kapsamına alınacak kişiler, anlaşmanın uygulanacağı kişilerin belirtildiği madde ile 
sınırlı değildir. Her vergi anlaşması hemen daha ilk maddesinde anlaşmanın hangi kişileri kapsadığını ifade 
eder. Model anlaşmada da yer verildiği şekliyle, anlaşmanın tarafı olan devletler “Bu Anlaşmanın Akit 
Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacağını” 1. Maddede ifade ederler. 
Kimlerin mukim sayılacağı ise ayrı bir maddede (4. Madde) ifade edilir. Dolayısıyla iki ülke arasında 
imzalanan bir vergi anlaşması anlaşmaya taraf olan ülkelerden herhangi birinde mukim değilse anlaşma 
hükümlerine tabi olmayacak, imzalanan anlaşma bu kişi üzerinde uygulanamayacaktır. Ancak, tahsilatta 
işbirliği maddesi bu kurala bir istisna getirerek, işbirliği kapsamında takip edilecek kişilere ilişkin mukim 
olma şartını kaldırmıştır (27. Madde paragraf 1). Dolayısıyla, anlaşmada mukim olanlarla birlikte mukim 
olmayanlar da, vergi mükellefleri ile birlikte vergi sorumluları da, vatandaşlarla birlikte vatandaş 
olmayanlar da tahsilatta işbirliği kapsamına alınmıştır.  

Burada bir ülkenin kendi vatandaşı nezdinde diğer ülkeye ait bir vergi borcu nedeniyle cebri tahsil 
işlemlerine gitmesinin güç olduğu öne sürülebilir. Nitekim bu alanda imzalana ilk anlaşma olan 31 Aralık 
1921 tarihli Almanya ile Çekoslovakya arasındaki anlaşma kendi vatandaşlarının bu prosedür kapsamında 
takip edilmesine izin vermemiştir (Kılıç, 2010: 307). Ancak günümüzde böyle bir istisna söz konusu 
değildir. Bununla birlikte ülkelerin imzaladıkları vergi anlaşmalarında tahsilatta işbirliğine bu yönde bir 
istisna koymalarının önünde bir engel de yoktur. Nitekim Ermenistan ile Bulgaristan arasında imzalanan 
anlaşma ve İran ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmalar kendi vatandaşları olan mükellefler için 
tahsilatta işbirliğini uygulamayacaklarını belirtmişlerdir (Prats, 2001: 32).  

Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeler 

Tahsilatta yardımlaşma kapsamında yabancı ülke vergi idaresine yapılan başvuruda vergi alacağının ve 
vergi borçlusunun açıkça belirtilmesi gerekir. Özellikle başvuruda bulunan yetkili otorite, başvuruya konu 
olan kişinin ismi, adresi, tabiiyeti, hangi vergiye ilişkin olduğu, vergilendirme dönemi ve tarihi belirtilmesi 
gereken hususlardandır. Her ne kadar hangi evrakların başvuruya ekleneceği OECD Anlaşma Modelinde 
ayrıntılı olarak ifade edilmemişse de, hem Çok Taraflı Vergi Anlaşması (13. madde) hem de 1981 yılında 
hazırlanan OECD Modeli (7. madde), eklenecek belgeleri teker teker saymıştır. Bunlardan başka, 
OECD’nin tahsilatta yardımlaşmanın uygulanmasına ilişkin hazırladığı rehberde de başvuruya eklenmesi 
gereken belgelere yer verilmiştir (Kılıç, 2010: 303-304). Dolayısıyla başvurunun muhakkak yazılı 
yapılması gerekmektedir.  

Kendisine Başvurulan Ülkenin Vergi Alacağını Tahsil Etmesi 

Tahsilatta işbirliği kapsamında kendisine başvurulan ülkenin vergi idaresi, öncelikle yapılan başvurunun 
imzalana vergi anlaşmasında öngörülen şartları taşıyıp taşımadığının kontrolünü yapar. Daha sonra tahsil 
işlemlerinin yapılabilmesi için yabancı ülkeye ait vergi alacağını onaylayarak kendi ülkesinde cebri takip 
kapsamına alınmasını sağlar. Prosedürün gerçekleştirilmesi esnasında da cebri tahsil işlemlerini 
gerçekleştirilen kendisine başvurulan ülke vergi idaresinin dikkate alacağı prensip ve kurallar vardır.  
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Her şeyden önce, cebri tahsilin, kendisine başvurulan ülkenin mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirileceğini 
ifade etmek gerekir. Çünkü yabancı ülkeye ait bir vergi alacağı da olsa, artık bu işleme konu olan vergi 
alacağı kendi alacakları gibi değerlendirilmektedir. OECD Anlaşma Modeli 27. maddenin 3. paragrafında 
“Bu alacak, bu diğer Devlet tarafından, kendi alacağıymış gibi, kendi vergilerinin icrası ve tahsilatına 
uyguladığı mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir” şeklinde açıkça vurgulanmıştır. Bununla birlikte, 
zamanaşımı konusunda başvuruyu yapan ülkenin düzenlemesi dikkate alınacaktır. Ayrıca, bu ülkenin 
kendi vergi alacakları için getirilen öncelikler (ülkemizde rüçhan hakkı) ve imtiyazlar yabancı ülke vergi 
idaresinin alacağı için geçerli olmayacaktır (27. madde, paragraf 5). 

Yabancı ülke vergi idaresinin kendisinden istenen tahsilatta yardımlaşma talebi ancak ve ancak, alacağın 
sahibi olduğu ülke tarafından kendi sınırları içerisinde her türlü takibatın yapılmasına rağmen tahsil 
edilememesi durumunda yerine getirilecektir. Şayet alacağın sahibi olan ülkenin vergi idaresi kendi 
kanunlarının vermiş olduğu cebri tahsil sürecini uygulamadan yabancı ülke vergi idaresine başvurmuşsa 
bu talep yerine getirilmeyecektir (27. madde, paragraf 8/3).  

Vergi alacağının tahsilatta yardımlaşmaya konu edilebilmesi için kesin olması ve ne idari ne de yargısal 
alanda itiraz merciinin kalmamış olması gerektiğini ifade etmiştik. Ancak bu sürecin oldukça uzun 
sürebilmesi ve mükellefin de vergi borcunu ödememek için değişik yollara başvurmasına imkan verebilmesi 
nedeniyle, ülkelerin kendi mevzuatlarında da yer verdikleri kamu alacağının korunmasına dönük tedbirler 
tahsilatta işbirliği prosedürü kapsamında da uygulanabilecektir. Örneğin ülkemizde vergi alacağının 
güvence altına alınmasına dönük, teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk işlemleri (Şenyüz, Yüce 
ve Gerçek, 2016: 312-318) yabancı ülke vergi alacağı için de uygulanabilecektir.  

Türkiye ve Tahsilatta İşbirliği  

Ülkemiz açısından tahsilatta işbirliği uygulamasına izin veren hukuki kaynak çift taraflı olarak imzalayıp 
yürürlüğe koyduğu vergi anlaşmalarıdır. Türkiye OECD bünyesinde yapılan tüm çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşması çalışmalarına üye ülke olarak katılmasına rağmen uzun yıllar bu tip bir anlaşma 
imzalamamış ve çekingen bir tavır sergilemiştir (Soydan, 1995: 48). 1968 yılından itibaren bu politikasını 
değiştirmiş ve ilk anlaşmasını 1970 yılında Avusturya ile imzalayarak 1973 yılında uygulamaya koymuştur. 
Ülkemiz hali hazırda 82 ülke ile çift taraflı olarak imzaladığı vergi anlaşmalarının hemen hepsinde vergisel 
işbirliğinin bilgi değişimini öngören maddesine yer verdiği halde, bu anlaşmaların sadece 12 tanesinde 
tahsilatta işbirliğini öngören maddeye yer vermiştir. Aşağıdaki tabloda bu ülkeler verilmiştir. 

Tablo 1 
Tahsilatta İşbirliği Maddesine Yer Verilen Çift Taraflı Vergi Anlaşmaları 

ÜLKELER Anlaşma Tarihi Resmi Gazete No ve Tarihi Yürürlüğe Girdiği Tarih Madde 
No 

Norveç 16.12.1971 15445-21.12.1975 30.01.1976 26 
Ürdün 06.06.1985 19165-15.07.1986 03.12.1986 26 
Romanya 01.07.1986 19906-21.08.1988. 15.09.1988 27 
Belçika 02.06.1987 20992-15.09.1991 08.10.1991 27 
KKTC 22.12.1987 20031-26.12.1988 30.12.1988 26 
Danimarka 30.05.1991 21589-03.05.1993 20.06.1993 26 
Azerbaycan 09.02.1994 23032-27.06.1997 01.09.1997 27 
Cezayir 02.08.1994 22863-30.12.1996 30.12.1996 28 
Lüksemburg 09.06.2003 25694-08.01.2005 18.01.2005 27 
Lübnan 12.05.2004 26262-17.08.2006 21.08.2006 27 
Yeni Zelanda 22.04.2010 04.07.2011-27984 (m.) 28.07.2011 26 
Meksika  17.12.2013 06.06.2015 - 29378 23.07.2015 26 
Not: Tablo, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan Türkiye’nin imzaladığı vergi 
anlaşmalarının incelenmesi ile tarafımızca hazırlanmıştır. 
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Ayrıca ülkemiz 3 Kasım 2011 tarihinde, Vergileme Alanında Karşılıklı Yardımlaşmayı öngören çok taraflı 
Anlaşmayı da imzalamıştır. Çok taraflı anlaşma, tahsilatta işbirliğini, 11-17. maddeleri ile detaylı olarak 
düzenlemiştir (OCDE, 2008). Dolayısıyla, ülkelerin kendi aralarında çift taraflı bir vergi anlaşması 
bulunmasa dahi, bu anlaşmaya taraf olan ülkeler tahsilatta işbirliğine gidilebileceklerdir. Fakat 2011 
yılında imzalamış olduğumuz bu anlaşma aradan beş yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, halen daha 
Meclis tarafından onaylanıp yürürlüğe girmemiştir. Bu yüzden, tahsilatta işbirliğine izin vermesine 
rağmen, ülkemiz açısından geçerli değildir. Dolayısıyla, ülkemiz açısından, sadece çifte vergilendirmeyi 
ortadan kaldıran vergi anlaşmalarında yer verilen haliyle, sınırlı sayıda ülke ile tahsilatta işbirliğine 
gidilmesi mümkündür.  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkez teşkilatı arasında yer alan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı 
yetkili otorite olarak uygulamayı koordine etmektedir. Yabancı ülke vergi idarelerinden gelen talepler 
kabul edilebilirlik açısından ön incelemeden geçirildikten sonra, tahsilatı gerçekleştirecek vergi dairesine 
gönderilmektedir. Yine yerel vergi idarelerinin uluslararası işbirliği kapsamında yabancı ülke vergi 
idarelerinin tahsil etmesini istedikleri başvurular da yine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Başkanlığı 
tarafından ilgili ülkeye gönderilmektedir.  

Her ne kadar çift taraflı vergi anlaşmalarında tahsilatta işbirliğine dair maddeye yer vermiş olsa da, 
ülkemizin, aktif olarak bu prosedürü uyguladığı söylenemez. 2005 yılında 5345 sayılı yasa ile Gelir İdaresi 
Başkanlığı kurularak vergi idaresi yeniden yapılandırılmış olmasına rağmen, uluslararası işbirliğinin etkin 
bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde gereken yapılmamıştır. Ülkemizin öncelikle, Gelir idaresi 
bünyesinde oluşturulan birimi, gerek personel, gerekse teknik donanım açısından kuvvetlendirerek, sınırlı 
sayıda vergi anlaşmasının öngördüğü tahsilatta işbirliğinin hayata geçirmesi gerekir. Daha sonra da, 
imzalamış olduğumuz çift taraflı vergi anlaşmalarında revizyona giderek tahsilatta işbirliğini öngören 
maddeyi, bu anlaşmalara da ilave etmelidir. Ayrıca, imzalanmasından bu yana beş yıllık süre geçtiği halde 
onaylanmayan çok taraflı vergi anlaşmasını da Meclis’ten geçirip uygulamaya koymalıdır.  

Sonuç 

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerin tahsilatta işbirliği konusunda halen daha bir takım 
çekinceleri bulunmaktadır. Bununla birlikte gittikçe artan sayıda ülke, özellikle 1990’lı yıllardan sonra 
imzaladıkları çift taraflı vergi anlaşmalarında, vergileme alanında işbirliğinin ikinci adımı olan vergilerin 
tahsili maddesine yer vermektedirler (Prats, 2001: 39). Bu da, ülkelerin konunun önemini kavradıkları ve 
ulusal vergi sistemlerini uygulayabilmek için vergileme alanında işbirliğine gitmeleri gerektiğini 
anladıklarını göstermektedir. Uluslararası vergi anlaşmalarında tahsilatta işbirliği maddesine yer vermek 
önemli bir aşamadır ancak yeterli değildir. Öngörülen bu prosedürün etkin bir biçimde uygulanması da 
gerekmektedir. Vergi idarelerinin kendilerine gelen talepleri gerektiği gibi takip etmeleri, prosedürün 
verimliliği açısından oldukça kritiktir. Gerçekten yabancı bir ülkeye ait olan vergi alacağının cebri tahsile 
konu edilmesi, zaten rutin iş yükü olan ülke vergi idaresi çalışanları açısından tepki ile karşılanabilir. Ancak 
mütekabiliyet prensibi çerçevesinde kendilerinin de benzer talep ile yabancı meslektaşlarına 
başvurabilecekleri unutulmamalıdır. Ayrıca sistemin iyi işleyebilmesi için, vergi memurlarına yabancı ülke 
vergi alacağı tahsilatı nedeniyle tazminat ödenmesi de söz konusu olabilir. Böyle bir uygulama, memurların 
motivasyonunu artırma ve konuya bakış açılarını olumlu yönde değiştirmelerine katkı sağlayacaktır.  

Tahsilatta işbirliği uygulamasında gözden kaçırılmaması gereken bir konu da mükellef haklarıdır. 
Uluslararası vergi anlaşmalarında yer verilen tahsilatta yardımlaşma maddesi mükellef hakları konusunu 
detaylı olarak düzenlemiş değildir. Ulusal mevzuatta da çoğu zaman yabancı ülkede tahsilat alanına dönük 
olarak mükellef haklarına yer verilmemiştir. Gerek ulusal mevzuat gerekse uluslararası mevzuat tarafından 
garanti altına alınan mükellef hakları, tahsilatta işbirliği uygulamasında ihlal edilmemelidir.  

Tahsilatta işbirliği, mükelleflerin vergi borçlarını ödememek için varlıklarını yurtdışına transfer etmeleri 
veya birikimlerini yurtdışında oluşturarak vergi idaresinin cebri tahsil sürecini boşa çıkartmalarının önüne 
geçer. Böylece, bir yandan vergilemede adalet sağlanırken diğer yandan ülke vergi gelirleri arttırılır. 
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Bununla birlikte bir ülke adına, yabancı bir ülke vergi idaresinin toplayacağı vergi gelirlerine çok ta ümit 
bağlanmaması gerekir. Zira yabancı bir ülkeye ait vergi gelirlerinin tahsili konusu ülke memurları 
tarafından olumlu karşılanmayabilir. Ayrıca memurlar yabancı ülkeye ait tahsilatı sanki kendi vergi gelirleri 
imiş gibi değerlendirmelerine rağmen, cebri tahsilat alanındaki performans düşüklüğü nedeniyle de 
hedefler gerçekleştirilemeyebilir. Ancak her şeye rağmen, vergi idarelerinin ülke sınırları dışına da ulaşıp 
ödenmemiş vergileri cebri tahsil konusu yapabilmesi ve bu durumun mükellefler tarafından bilinmesi, 
mükelleflerin vergi borçlarını ödemeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olacaktır.  

Notlar 
 

1. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf, (04.06.2016). 
2. Anlaşma Modelinin Türkçe versiyonuna ulaşmak için bkz: Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib. 

gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Mevzuat_DisIliskiler/OECD_Model_Yorum_Kitabi
_2014.pdf, Orijinal Fransızca metni için Bkz.: OECD: 
http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-
fortune-2014-version-complete-9789264239142-fr. htm (02.06.2016) 

3. http://www.oecd.org/fr/ctp/conventions/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-et-la-
fortune-2014-version-complete-9789264239142-fr.htm, (02.06.2016). Türkçe metni için Bkz.: 
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Mevzuat_DisIliskiler/OECD_Mode
l _Yorum_Kitabi_2014.pdf, (02.06.2016). 
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Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin 
Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: 
Türkiye Örneği 
 

Murat Aydın 
Timur Türgay 
 

Tax Policy on the Extensive Use of Domestic Energy Saving Electrical Home Appliances: 
The Case of Turkey 

 
Abstract 
 
Most part of human life is spent inside buildings and these buildings have many domestic electrical 
appliances that facilitate and increase the standards of life. A Washing machine, a television, a refrigerator, 
a vacuum cleaner, an ironing machine, a radio and an air conditioner are some of these appliances. 
Increased use of these domestic electrical appliances, change of technology and higher living standard help 
these appliances spread every part of life.  This dependency increases the need for energy day by day.  The 
aim of the study is to investigate what can be done to increase the use of energy saving electrical home 
appliances with respect to tax policy (value added tax and private consumption tax ...etc) by taking into 
consideration of several country examples but primarily to discuss Turkey case.  
 
Keywords: Energy efficiency, electrical home appliances, value added tax, private consumption tax, Turkey 
JEL Classification Codes: H30, Q58 
 
Giriş 
 

lektrikli ev ürünleri yaşantımıza; ısıtma, soğutma, aydınlatma, temizleme, eğlence, kişisel bakım, 
başta olmak üzere her geçen gün daha fazla girmektedir. Çamaşır yıkama makineleri, kurutma 
makineleri, buzdolapları, derin dondurucular, süpürgeler, ütüler, televizyonlar, oyun konsolları, 

fön makineleri, radyolar, klimalar, elektrikli şofbenler, ekmek kızartma makineleri bunlardan sadece 
bazılarını oluşturmaktadır. Bu ürünlerin kullanım alanlarının çok olması ile kullanım sıklığında yaşanan 
değişimlerse onları gündelik yaşamın ayrılmazı haline getirmektedir. Bu durum bazen zorunluluk, bazen 
de zevk ve eğlenceden kaynaklanmaktadır. Buna nüfusta yaşanan artışlar da eklenince enerjiye olan talep 
daha da artmaktadır.  

E 
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Enerji talebinin arttığı bir ortamda “en ucuz ve en temiz enerjiyi” enerji verimliliği temsil etmektedir. 
Enerji verimliliği başlangıçta aile bütçesine, beraberinde de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ama 
her şeyden önce ekolojik olarak yaşadığımız yereli, bölgeyi, ülkeyi ve küreyi korumaktadır. Ortalama bir 
ailenin enerji tüketiminin yaklaşık yıllık 6 bin KiloWatt Saat (kWh) civarında olması, bunun en büyük 
kısmınınsa elektrikli ev aletlerince kullanılması elektrikli ev ürünlerinde verimlilik ve tasarruf politikasını 
kaçınılmaz bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu zorunluluk iklimin ve çevrenin korunması, 
sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması ile güvenilir bir enerji sistemi oluşturulması gibi birçok 
nedenden dolayı daha da önemli bir hal almaktadır. 
 
Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanmakta olan dolaylı vergilerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Katma 
Değer Vergisi (KDV)’nin, elektrikli ev ürünlerin kullanılmasındaki rolü tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çünkü ÖTV ve KDV’den kaynaklı ürünlerinin fiyatlarının artması ya da enerji verimli ürünlerde diğer 
ürünlere göre ÖTV ve KDV’de teşvik edici düzenlemelere yeterince yer verilmemesi kullanımını ve 
yaygınlaşmasını olumsuz etkileyebilmektedir. Enerji verimliliğinde %65’lere varan iyileştirmeler olmasına 
rağmen, halen A sınıfının da altında yer alan B, C, D, E, F ve G harfleri ile sınıflandırılan daha verimsiz 
ürünler kullanılmaktadır. Oysa bu sınıflandırmaya A sınıfı içerisinde enerji verimliliğinde üç sınıf daha 
ilave edilerek, A+, A++ ve A+++ şeklinde seviyelere ulaşılmıştır. Bu nedenle çalışmada yazın taraması 
kapsamında elektrikli ev ürünlerinin kullanımın yaygınlaştırılması amacı için vergi politikası bağlamında 
nelere dikkat edilmesi gerektiği ile niçin yapılması gerektiği ortaya konulmaya çalışılarak, Türkiye’nin 
enerji gibi önemli bir sorun alanına küçükte olsa bir çözüm yolu üretilmeye çalışılmıştır. 
 
Enerji Verimliliği 
 
Enerji, “maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke” olarak tanımlanırken (TDK, 2015), 
verimlilik sahip olunan kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayarak, performans ve 
yararlılıklarının en üst düzeye çıkartılmasıdır (Özsever, vd., 2009: 45). Enerji verimliliği ise aynı 
miktardaki işi; hizmetin ve ürününün kalite ve konfor şartlarında taviz vermeden, yaşam standardını 
düşürmeden daha az enerji kullanılarak gerçekleştirilmesidir (WWF-Türkiye, 2011: 8). Bu da birim başına 
gerekli olan enerjiyi israf etmeden yaşam için gerekli olan enerjinin asgari seviyede karşılanmasını 
gerektirmektedir (Bayram, 2015: 2).  
 
Yaşamsal süreçte gerekli olan enerjiyi ürün ve hizmetin nitelik ve niceliğinde bir değişime sebep olmaksızın 
elde etmekse verimlilik anlamında bir süreç işidir. Çünkü verimliliği arttırmak her aşamada ayrı bir çabayı 
gerektirmektedir. Bunlar; enerjinin elde edilmesi, iletim ve dağıtımı, sanayi üretiminde kullanılması, konut 
ve hizmet sektöründe ısıtma-soğutma-aydınlatma olarak kullanımı, ev aletleri ve ofis cihazlarına kadar pek 
çok aşamada dikkat edilmesi gereken hususları içermektedir (TMMOB Elektrik Mühendisler Odası, 
2012: 21).  
 
Enerji verimliliği, en ucuz ve en temiz enerjiyi temsil etmektedir. Bu da enerji verimliliğinin haklı bir 
gerekçesini oluşturmaktadır. Çünkü enerji verimliliği ile çevrenin korunması ve aile bütçesine katkı 
sağlanmakta, bu katkı ise sürdürülebilir büyümede ülke ekonomisine ve neticede dünya ekonomisine 
önemli faydalar sağlamaktadır (TMMOB Elektrik Mühendisler Odası, 2012: 21). İngiltere için 
hazırlanmış olan bir strateji kapsamında enerji verimliliğin faydaları şu şekilde sıralanmıştır. Bunlar 
(DECC, 2012); 

• Büyümenin hızlandırılması ve ekonomide istihdam yaratma, 
• Ev ve işyerleri için yakıt faturalarında daha fazla tasarruf sağlama, 
• Daha fazla sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sistemi oluşturma, 
• İklim değişikliği hedefleri için tekrar etkin bir maliyet sağlama ve 
• Enerji ithalatının azaltılması şeklindedir.  
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Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünleri 
 
Evlerde ısıtma, soğutma, aydınlatma, yıkama, kurutma, kişisel bakım ve benzeri (vb.) nedenlerle çeşitli ev 
aletleri yoğun ve artan bir biçimde kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları; çamaşır yıkama ve kurutma 
makineleri, buzdolapları, derin dondurucular, süpürgeler, ütüler, televizyonlar, gibi çok sayıda üründür. 
Bu ürünlerin çeşitleri her geçen gün artmakta, teknolojileri de gelişmektedir. Bu artış ve gelişme ise 
elektrikli ürünlerin kullanım sıklığını arttırarak yaşam alanının her noktasına daha fazla nüfuz etmesine 
sebep olmaktadır. Yaşam alanı (ev, ofis, vb.) ise insan yaşamının yaklaşık %80’inin geçtiği yeri temsil 
etmektedir (Matthias, 2014: 15). Bu alanlarda enerji kullanımı bazen zorunluluk, bazen zevk, bazen 
eğlenceden kaynaklı olarak değişmektedir. Nüfusun sürekli artış eğiliminde olması, elektrikli ev 
ürünlerinin ise yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, enerjiye olan talebi daha da arttırmaktadır. 
Artan enerji talebiyse kişisel bütçede enerji maliyetlerine olumsuz yansıdığı gibi ülke ekonomisine de zarar 
vermekte ayrıca ekolojik dengeyi de negatif yönde etkilemektedir. 
 
Elektrikli ev ürünlerinin her geçen gün artan çeşit ve sayısı, ürünlerin önemine bağlı olarak kullanım 
sıklığını da arttırmaktadır. Kullanımda yaşanan artışsa, ortalama bir aile tarafından elektrikli ev aletleriyle 
bağlantılı olarak harcanan elektrik miktarını yılda 6 bin kWh civarına çıkarmaktadır (Mutlu, vd., 2015: 
2). Yani evlerde tüketilen enerjinin yaklaşık %80’ini bu elektrikli ev ürünleri kullanmaktadır. Elektrikli ev 
ürünlerinin elektrik tüketimi oranlarının yüzde dağılımı ise Grafik 1’deki gibidir. 
 

Grafik 1 
Elektrikli Ev Ürünlerinin Elektrik Tüketimi 

 
Kaynak: (EİE, 2015). 

 
Ortalama bir ailenin yıllık 6 bin kWh civarında enerji tüketimi, mevcut enerjinin de yaklaşık %80’inin 
elektrikli ev ürünlerince kullanılıyor olması, akılcı bir anlayış çerçevesinde tasarruf politikasını diğer bir 
ifade ile ürünlerin verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır (Mutlu, vd. 2015: 2). Teknolojik gelişmeler 
çerçevesinde, elektrikli ürünlerin üretim aşamasındaki nihai enerji verimliliğinde %65’lere varan 
iyileştirmeler yapılmıştır (TÜRKBESD, 2008: 4). 
 
Küresel düzeyde, bir yönetim anlayışı çerçevesinde bu nedenle enerji verimliliği için elektrikli cihazlara 
enerji etiketi verilmektedir. Bu etiket altında cihazlar A, B, C, D, E, F ve G harfleri altında 7 grupta 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada A en düşük enerji tüketimini temsil ederken, G’de en yüksek 
enerji tüketimini ifade etmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak A sınıfına ilave üç sınıf daha 
eklenmektedir. Bu yeni sınıflandırma A+, A++ ve A+++ şeklinde farklı düzeyleri temsil eden enerji verimliliği 
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gösterilmektedir. Burada A+++ ise en verimli sınıf olarak tanımlanmıştır. Ayrıca enerji verimliliğinde de 
renk göstergesi koyu yeşil ile kırmızı yeşil arasında en fazla yedi renk içermekte olup, koyu yeşil en yüksek 
enerji seviyesini gösterirken, kırmızı ise en düşük enerji seviyesini ifade etmektedir (TÜRKBESD, 2015). 
Cihazların enerji verimlik sınıfının belirlenmesinde ise Enerji Verimlilik İndeksi (I)’den 
yararlanılmaktadır. Burada 7 sınıfın enerji verimliliği Tablo 1’deki indekse göre oluşturulmuştur. 
 

Tablo 1 
Enerji Verimliliği İndeksi (I) (%) 

Enerji Verimlilik İndeksi 
(I) 

Enerji Verimlilik 
Sınıfı 

Örnek: 
Ev Tipi Buzdolabı Tüketimi 

I < 55 A 55-(I), 1.23-(kWh/gün), 449-kWh/yıl 
55 ≤ I < 75 B 75-(I), 1.68-(kWh/gün), 612-kWh/yıl 
75 ≤ I < 90 C 90-(I), 2.01-(kWh/gün), 735-kWh/yıl 
90 ≤ I < 100 D 100-(I), 2.24-(kWh/gün), 816-kWh/yıl 
100 ≤ I < 110 E 110-(I), 2.46-(kWh/gün), 898-kWh/yıl 
110 ≤ I < 125 F 125-(I), 2.80-(kWh/gün), 1.020-kWh/yıl 
125 ≤ I G ˃125-(I), ˃ 2.80-(kWh/gün), ˃ 1.020-Wh/yıl 
Kaynak: (Mutlu, vd., 2015: 4-5). 

 
Tablo 1’de de görüldüğü üzere örneğin, ev tipi bir D sınıfı buzdolabı enerji verimliliği indeksi 100 olup, 
günlük 2.24-(kWh/gün), yıllık olarak ise 816-kWh enerji tüketmektedir. Bu enerji neredeyse A sınıfı bir 
ev buzdolabına göre 1 kat fazladır. Bu oranlar ise ayrıca A sınıfı içinde daha da farklılaşmaktadır. Örneğin 
enerji sınıfı A olması durumunda günlük enerji tüketimi kWh/24 saat için yaklaşık 1.23 iken, bu oran A+ 

’da 1.07’ye A++’da 0.50’ye, A+++ olduğunda ise 0.50’nin altına (0.37 gibi) düşmektedir (Mutlu, vd., 2015: 
5; Alternaturk, 2015). Tasarruf ve tüketim konusunda enerji verimliliği sınıfları arasındaki fark daha 
detaylı bir incelemeye tabi tutulduğunda sonuç değerler Tablo 2’deki gibidir. 
 

Tablo 2 
Referans Sınıfı A’ya Karşı Daha Fazla Tasarruf ve Tüketim (%) 

Verimlilik 
Sınıfı 

Buzdolabı/ 
Dondurucular 

Bulaşık 
Makineleri 

Çamaşır 
Makineleri 

Çamaşır 
Kurutma Ampuller Televizyonlar 

A+++ -60 -30 -32 -63 Mevcut değil -67 
A++ -40 -21 -24 -51 -54 -57 
A+ -20 -11 -13 -35 -29 -23 
A 0 0 0 0 0 0 
B +36 +13 +13 +17 +150 +40 
C +73 +27 +28 +31 +233 +100 
D +100 +55 +62 +54 +296 +167 
Kaynak: (Energieschweiz-BFE, 2014: 6). 
Not: Açık gri alanlarda yeni cihazların satışlarına yasal olarak izin verilmemektedir. 

 
Tablo 2’de de görüldüğü gibi enerji verimli ürünler arasında enerji kullanımında ciddi farklar 
bulunmaktadır. Teknik olarak kabul gören bu enerji sınıflandırmalarına rağmen ayrıca enerji sınıfı 
açısından örneğin İsviçre’de bazı yeni ürünlerin (enerji verimi düşük) satışına da izin verilmeyerek, 
tüketicilerin en yüksek enerji verimli ürünlere yönlendirilmeye çalışıldığı bilinen bir başka olguyu 
oluşturmaktadır. 
 
Enerji Verimli Ürünlerde Vergi Politikası 
 
Politika, devletin amaçlarına göre araçlarını belirlemesi ve bu doğrultuda siyaset yapmasıdır. Bu nedenle 
vergi politikası devletin mali, ekonomik ve sosyal amaçlarına ulaşmak için gerek vergilerin miktarında, 
gerekse bileşiminde yaptığı ayarlamaların bütününü olarak tanımlamak mümkündür (Aydın ve Topkaya, 
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2015: 300). Devletler, eğer kamu gereksinimlerini karşılamak için gelir sağlamak istiyorsa verginin mali, 
üretimin düştüğü dönemlerde üretimi arttırmak, belirli sektörleri ya da bölgeleri canlandırmak gibi 
amaçlar güdüyorsa ekonomik, gelir dağılımını sağlamak, çevreyi korumak gibi amaçları kendine hedef 
almışsa bu seferde vergi politikasının sosyal amaçlarını ön plana çıkarmaktadır.  
 
Enerji verimli ürünlerin kullanımını arttırarak, enerji tasarrufunu sağlamak öncelikli amaç olduğunda vergi 
politikasının bu üç amacını birlikte kullanmak bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da aslında 
enerji verimli ürünlerin kullanılmasında ve/veya enerji tasarrufu sağlamaya yönelik mücadele de neden 
vergi politikasının kullanılması gerektiğini göstermektedir. 
 
Gelişmiş ülkelerde, 1990’larda konutlardaki enerji tüketiminin sadece %16’sını ev aletleri oluştururken, 
bu oranın 2005’li yıllara gelindiğinde enerji verimliliğine rağmen %21’lere yükselmiştir (WBCSD, 2009: 
15). Evlerde büyük cihazlarda enerji tüketimi ise 2000’li yıllara göre neredeyse yarı yarıya düştüğü ifade 
edilmektedir. Enerji tüketimi özellikle 15 yaşından büyük cihazlarla yeni cihazlar karşılaştırıldığında, 
yüksek verimli çamaşır makinesi ve buzdolabında enerji tüketimi %65 oranında düşmüştür (ZVEI: Die 
Elektroindustrie, 2013: 1). Büyük ev aletleri ayrıca evlerdeki elektrik maliyetlerinin yaklaşık %50’sinden 
sorumlu olduğu da ifade edilmektedir. Bu nedenle eğer eski elektrikli ev ürünleri modern, enerji verimli 
modellerle değiştirilirse, elektrik ve su maliyetlerinin azaltılabileceği ifade edilmektedir (Deutsche Energie-
Agentur, 2011: 3). En verimli buzdolabının-dondurucunun (250-350 litre) daha fazla enerji tüketen 15 
yıl önceki modellerine göre yaklaşık 1.000 euro elektrik maliyetlerinden tasarruf edilebileceği, bu nedenle 
örneğin 400 euro daha pahalı değere sahip enerji verimli bir ürün satın almanın çok daha kârlı bir yatırım 
olduğu ifade edilmektedir. Yine birçok cihazın işletim maliyeti, cihazların ömürleri içerisinde satın alma 
fiyatından açıkça daha yüksektir. Özellikle verimli cihazlar uzun yıllar kullanımı sırasında elektrik ve su 
maliyetini daha fazla azalttığından, satın almada ödenen fiyattan daha ucuza gelmektedir 
(Verbrauchtzentrale Bundesverband e.V., 2016: 4). Oysa gerçek bir yaşam partneri olan çamaşır makinesi, 
buzdolabı ya da ocak gibi ev gereçleri bugün 10 yıldan 15 yıla kadar yaşamımızda kalmaktadır. Bu nedenle 
satın alımda öncelikli olanın sadece satın almaya değer olan malların uzun ömürleri, güvenilir olmaları ya 
da fiyatları değil aksine yeni gereçlerin enerji verimli “düşük güç ve su tüketimi” ile “çevreci” olmalarına 
dikkat edilmesi gerekmektedir (Deutsche Energie-Agentur, 2011: 3; Verbrauchtzentrale Bundesverband 
e.V., 2016: 4). 
  
Bu durumda enerji verimli ürünlerin ve özellikle de A (+, ++, +++) ürünlerin pazara dönüşümünü arttırmak 
için yapılması gerekenler, üretici ve/veya tüketiciye yönelik teşvikler verilmesinden geçmektedir. Örneğin 
Almanya’da stokta yaklaşık 180 milyon büyük ev cihazı bulunmakta olduğu, bunun yaklaşık 75 milyon 
âdetinin (%40’ından fazlası) 10 yaşında, 31 milyon âdetinin ise 14 yaşında olduğu belirtilmektedir. Bu 
tür cihazlar enerji verimli yeni cihazlara göre yaklaşık 3 kat daha fazla elektrik ve su tüketmektedir. Enerji 
verimli teknolojilerin kullanımı arttırılarak ve toplumda davranış değişiklikleri oluşturularak güç 
tüketiminin evlerde %25 düzeyine kadar indirilebileceği ifade edilmektedir. Evlerde bu sorunlara odaklı 
büyük tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu durum satın alma kararları esnasında yüksek verimli 
cihazların tercih edilmesi ve bu cihazların kullanımında hedefe yönelik davranış değişikliği lehine kararlar 
alınması gerekeceği açıktır (ZVEI: Die Elektroindustrie, 2013: 1). 
 
Vergi politikası adına hedefe yönelik olarak yapılabilecekler ise üreticilere yönelik yatırım teşvikleri 
uygulaması ile ürün başına destekler verilmesi ve tüketicilere yönelik olarak ise vergi indirimleri ile 
finansman desteklerinin sağlanmasıdır. Uygulamada bunların birçoğu farklı şekillerde ve farklı ülkelerde 
devreye sokulmuştur. Örneğin İtalya’da tüketiciye yönelik vergi indirimleri, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’inde ise üreticiye yönelik vergi indirimleri vardır. Fransa, İngiltere ve İtalya’da enerji verimliliği 
sertifikasına yönelik düzenlemeler, İspanya ve diğer bazı ülkelerde eski-yeni ürün değiştirme uygulamaları, 
Avustralya’da geri ödeme uygulamaları ya da Time To Go şeklinde bilinçlendirme çalışmaları gibi çeşitli 
uygulamalar söz konusudur (TÜRKBESD, 2008: 10). 
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Tablo 3 
Enerji Tasarruflu Ürünler için Verilen Teşvikler 

Ülke Verilen Teşvikler 

Hollanda 

A Buzdolabına: 50€ 
A +/A++  Buzdolabına: 100€ 
A Bulaşık Makinelerine: 50€ 
A++ Çamaşır Makinelerine: 100€ 

Danimarka A +/A++  Buzdolabına: 65€ 
A++  Buzdolabına: 130€ 

İtalya A +/A++  Buzdolabına: %20 vergi indirimi (Ürün Başına Azami 200€) 

İspanya Buzdolapları, Çamaşır Makineleri ve Bulaşık Makinelerine: 80€ 
Donduruculara: 180€ 

Kaynak: (TÜRKBESD, 2008: 11). 
 
Enerji verimliliğinin bu olumlu yanlarına karşı eleştirilen noktası ise, her ne kadar enerji verimliliği 
sağlanırsa sağlansın bir o kadar tüketimin artacağını ifade eden Jevons Paradoksu yani geri tepme olayıdır. 
İngiliz ekonomist William Stanley Jevons, bazı koşullarda enerji verimliliğinin daha fazla tüketime yol 
açabileceğini ifade etmiştir. Örneğin enerji verimli bir arabada benzin masraflarının az olmasının, daha 
fazla kullanımı teşvik etmesi ya da tasarruf edilen paranın sera gazı üreten başka bir ürüne harcanması 
olasılığına neden olacağı da ayrıca ifade edilmektedir (New York Times, 2011). 
 
Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Evlerde Enerji Verimli Ürünlerde Vergi Politikası 
 
Enerji verimliliği birçok ülke gibi Türkiye’de de tartışılan bir konudur. Zira enerji noktasında Türkiye’de 
de sorunlar vardır. Örneğin, 1.000 dolarlık bir milli hâsıla üretmek için yaklaşık 400 litre petrol eşdeğeri 
enerji harcanırken, bu oran Japonya ve Danimarka gibi ülkelerde 100 litrelerdedir. Yapılan hesaplamalarda 
yapılacak tasarruf neticesinde elde edilecek para ile dört Keban Barajı daha inşa edilebileceği ya da yaklaşık 
30 milyon konutun bir yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceği ifade edilmektedir (Şarlak, 2011: 14-15). 
Enerji verimliliği tartışmaları sadece Türkiye’ye de özgü değildir. Çünkü son dönemlerde ABD’de de bu 
yönde tartışmalar artmış özellikle, siyasi ortamın bundan daha da iyi olamayacağı noktasında vurgular 
yapılmıştır. Çünkü enerji verimliliği; ekonomik, güvenlik ve iklim zorunluluklarına en hızlı, en ucuz ve 
en açık bir çözüm yolu haline gelmiştir. Örneğin, ABD’de binalarda gerçekleşen elektrik kullanımının 
elektriğin %70’inden fazlasına, karbondioksit (CO2) emisyonunun da yaklaşık %40’ına sebep olduğu 
belirtilmektedir (Supple and Sheikh, 2010: 2).  
 
Bu durum ABD gibi gelişmiş bir ülkede dahi enerjinin neden planlanması ve tasarruf önlemleri alınması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Sorunlara çözüm olarak birçok ülke gibi Türkiye’de de enerji 
verimliliğinin bir politika çerçevesinde planlanması gereksinimi doğmuş ve planlanması kaçınılmaz bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de enerji gündelik yaşantının 
ayrılmaz bir parçası, önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Bu enerjinin gereksinim ağırlığı ise her geçen 
gün daha da artmaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin toplam kurulu enerji gücü 69.519,8 
Megawatt (MW)’tır. Bunun 41.801,8 MW’ı termik, 404,9 MW’ı jeotermal, 23.643,2 MW’ı hidrolik, 
3.628,7 MW’ı rüzgâr ve 40,2 MW’ı güneşten sağlanmaktadır. Brüt elektrik enerjisi talebi ise 2014 sonu 
itibariyle 257,2 Milyar kWh’tır. Ancak Türkiye’de 252 Milyar kWh elektrik üretilirken, yaklaşık 8 Milyar 
kWh ithal edilmektedir. Bu arada arz edilenin 2,7 Milyar kWh’lık kısmı ise ihraç edilmektedir (Türkiye 
Elektrik İletim Sektör Raporu, 2014: 2). Türkiye’de kişi başına elektrik tüketimi de yıllar itibariyle sürekli 
artmaktadır. Bu gerçeğin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çünkü 1994 yılında kişi başına 
düşen elektrik tüketimi 1.004 kWh iken, 1995 yılında 1.350 kWh'e çıkmıştır (Delibalta, 1996: 21). Bu 
oran 2011 yılında ise 3.058 kWh’dir. Yani 1994-2011 yılları arasında 2 kat artmıştır. 3.058 kWh ise dünya 
ortalaması olan 3.155’in kWh altındadır. Bu oran İzlanda da 53.072, Norveç’te 25.876, Katar’da 18.395, 
ABD’de 13.926 kWh’dır (Koç ve Şenel, 2013: 42). Burada temel sorun elektrik üretimini azaltarak, daha 
az enerji kullanmak değildir. Öncelikle olması gereken daha az enerji ile daha yüksek verimi 
sağlayabilmektir. Bunun bir yolu da enerji tüketimin gündelik yaşamda yoğun olarak gerçekleştiği ev, ofis, 
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vb. binalarda kullanılan elektrikli ev aletleri ve gereçlerinde tasarruf yollu yöntemlerden geçmektedir 
(Şarlak, 2011: 19). 
 
Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar temel olarak 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı 
Enerji Verimliliği Kanununa dayanmaktadır1. 5627 sayılı Kanun çerçevesi enerji verimliliği konusunda; 
idari yapının oluşturulması, koordinasyonu, yetkilendirme, toplumun eğitimi, teşvikler, yasal olarak 
uyulması gerekenlere uymayanlara yönelik para cezaları olmak üzere birçok konuyu içermektedir (Enerji 
Verimliliği Mevzuatı, 2013). Enerji verimliliği kanununun temel amacı madde 1’de (RG, 2007);  
“Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin 
artırılması” olarak ifade edilmiştir. Enerji verimliliği kanunu çerçevesinde öngörülen temel hedef ise 2020 
yılına kadar, birim milli gelir başına tüketilen enerjinin yani yoğunluğunun en az %15 oranında 
azaltılmasıdır (Gümüşhane Valiliği, 2013: 15).  
 
Türkiye gerçeğinde beyaz eşya sektöründe kullanılmakta olan bu yönde ürünlerin değişim süresi 10-15 yıl 
arasındadır. Bu durum teknolojik gelişmelerin çok geriden takip edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu 
gecikmeli süreçte hem daha fazla elektrik ve su tüketilmekte, hem de daha fazla verimsizliğe sebep 
olunmaktadır (TÜRKBESD, 2008: 7). Sorunun çözümü için Türkiye’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından “Ev tipi buzdolabı, dondurucular ve bunların bileşimlerinin enerji etiketlemesine dair 
yönetmelik” çıkartılmıştır (Mutlu, vd. 2015: 2). Bu gelişmenin vergisel teşviklerle de aslında desteklenmesi 
gerekmektedir.  
 
Temel olarak beyaz eşyada ya da elektronik sektörde yapılacak vergisel düzenlemeler sektörde satışlara 
olumlu yansıyabilmektedir. Örneğin, 2009 yılında Mart-Haziran arasında üç ay boyunca Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV)’nin kaldırılması, sonrasında da yine 3 ay boyunca 30 Eylül 2009 tarihine kadar geçen 
sürede indirimli ÖTV uygulanmasının satışları %20 arttırmıştır. Satıştaki ya da talepte meydana gelen 
artışta imalatçıların fiyatlarda indirime gitmesi de ayrıca etkili olmuştur. Neticede fiyatlar %30’lar 
civarında düşmüştür (Deloitte, 2010: 17). Aynı dönemde bir çalışmaya göre firmaların kapasite kullanım 
oranları da (bilgisayar, elektronik gibi alt kollarda %64,7’den, Mart 2009’dan Mayıs 2009 ayına kadar 
%71,6’ya yükselmiştir) artmıştır (Yılmaz, 2013: 223). Bu da göstermektedir ki vergi oranlarında yapılacak 
düzenlemeler ile tüketicileri enerji verimli ürünlere yönlendirmek gayet mümkündür. Bu anlamda önemli 
vergiler ÖTV ile KDV’dir.  
 
ÖTV adından da anlaşılacağı gibi seçilmiş (ayrı ayrı belirtilen) mallardan alınan bir vergidir. Verginin 
konusunu ÖTV Kanunun 1. maddesinde belirtilen ve Kanuna ekli I, II, III ve IV sayılı listede yer alan 
mallar oluşturmaktadır. I sayılı listede petrol ürünleri ile doğalgaz türevleri yer alırken, II sayılı listede 
motorlu nakil vasıtaları, III sayılı liste ise kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamulleri, IV sayılı 
listenin kapsamına da genel itibarıyla havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler, kürkten giyim eşyası, 
manikür ve pedikür takım ve aletleri, altın veya gümüşten kaşık kaplama, klimalar, ısıtıcılar, beyaz eşyalar, 
vb. malların ithali veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla 
satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuştur. Seçilmiş mallardan lüks mallar ve 
elektronik ürünler ifade edildiği üzere IV sayılı listenin kapsamına girmektedir. Buzdolabı, çamaşır 
makinesi, televizyon, klima, video, kamera, saç kurutma makineleri, vb. ev aletleri ÖTV kapsamdadır 
(Doğan, 2015: 521-522). IV sayılı listeye uygulanan ÖTV oranları ise 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli 
listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranların uygulanması şeklinde 
belirlenmektedir (RG, 2002).  
 
ÖTV’nin IV Sayılı listesinde yer alan elektronik ürünlerden bazılarının vergi oranlarını vermek gerekirse 
Tablo 4’deki gibidir. Tablo 4’te de görüldüğü üzere ÖTV kapsamında enerji verimliliği sınıflandırmasına 
ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.   
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Tablo 4 
ÖTV (IV) Sayılı Liste (Bazı Ürünler) 

Mal İsmi Vergi Oranları 
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dâhil) 

%6,7 
 

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli 
olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) 
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 
Çamaşır kurutma makineleri 
Bulaşık yıkama makineleri 
Evlerde kullanılanlar (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kilogramı geçmeyen tam 
otomatik çamaşır yıkama makinesi) 
Vakumlu elektrik süpürgeleri 
Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyve veya sebze presleri, vb.; et 
kıyma makineleri vb. 
Tıraş makineleri 
Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir 
mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; 
berber işleri için elektro termik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma 
cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makineleri; 
elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektro termik cihazlar; elektrikli 
ısıtıcı rezistanslar 
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tünerle birlikte olsun olmasın) 
Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar 
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile donanmış olmayanlar); 
televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt 
veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)  

 
Elektrikli ev aletlerinin satın alınarak kullanılmasını etkileyen bir diğer önemli vergi kanunu ise KDV’dir. 
KDV kanunun 1. maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyetleri 
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithali ile diğer faaliyetlerden doğan teslim 
ve hizmetlerin KDV tabi olacağı belirtilmiştir. Verginin oranı ise vergiye tabi her bir işlem için %10 olarak 
tespit edilmiş, Bakanlar Kuruluna da bu oranı 4 katına kadar arttırma ve %1’e kadar da indirmeye yetki 
verilmiştir (RG, 1984). Ancak uygulamada bu oranlar 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla mal 
teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı oran 
tespit edilmiştir. 2016 yılı itibariyle de ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için bu oran %1, 
ek (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 ve bu iki listede yer almayan ancak vergiye tabi 
işlemler içinde %18 olmak üzer üç farklı oran uygulanmaktadır. Elektrikli ev aletlerinde uygulanan oranlar 
ise aşağıdaki Tablo 5’eki gibidir. 
 
Tablo 5’te de görüldüğü üzere Türkiye’de beyaz eşya, ankastre, küçük ev aletleri ya da elektronik adı 
altında toplanabilecek elektrikli ev ürünlerinin tamamında enerji etiket ayrımı yapılmaksızın (I ve II sayılı 
listeye girmediği için) %18 KDV oranı uygulanmaktadır.  
 
Tablo 4 ve Tablo 5’te de görüldüğü üzere Türkiye’de enerji verimliliği gerek ÖTV, gerekse KDV’de 
bazında değerlendirilmeye alınmamıştır. Vergilemenin ekonomik ve sosyal amacından çok mali amacına 
odaklanılmıştır. Oysa enerji verimli ürünlere yönelik uygulanabilecek farklı vergi indirim oranları ile bu 
ürünlerin satışı arttırılıp, kullanılması yaygınlaştırılarak devletin kısa vadede kaybedeceği gelir kaybı; ürün 
değişimi sırasında talepte yaşanan artıştan sağlayacağı gelir, daha az enerji ve su kullanımı ile çevreye 
vereceği zararda azalma, enerji bağımlılığı noktasında yaratacağı avantaj, aile ve firma bütçesinde 
giderlerdeki düşüşten kaynaklı olumlu etki ile enerji verimliliğinin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar 
bazında uzun vadede artıya çevirmesi olasıdır.  
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Tablo 5 
Elektrikli Ev Aletlerinde KDV Oranları (%) 

Elektrikli Ev Aletleri 
KDV Oranı 

A (+, ++ ve +++), B, C, D Sınıfı 
Çamaşır Makinesi 

%18 

Çamaşır Kurutma Makinesi 
Buzdolabı 
Derin Dondurucu 
Televizyon 
Bulaşık Makinesi 
Fön 
Kombi 
Klima 
Elektrikli Vantilatör 
Radyo 
Elektrikli Süpürge 
Elektrikli Fırın 
Davlumbaz 

 
Türkiye’de uygulamada enerji verimli ürünlerin satışı noktasında vurgulanması gereken olumlu bir nokta 
ise piyasada C, D, F ya da G gibi daha düşük enerji etiketine sahip birçok ürünün birçok büyük mağazada 
satışta (internet üzerindeki) olmamasıdır. Ayrıca enerji sınıfı için yapılan yeni etiketlemelerde de birçok 
ürünün üzerinde sadece A, B, C ve D sınıfın da yer almasıdır. Ancak enerji verimli ürünlerin satışında bu 
olumlu gelişmelere karşın halen sokak arası küçük beyaz eşya mağazalarında hem C, D, F ya da G gibi 
daha düşük enerji verimli ürünlerin satışının olması, hem de hiç etiketi olmayan ürünlerin satılıyor olması 
olumsuz gelişmeleri oluşturmaktadır. İkinci el piyasasında da etiketsiz ürünler ile daha düşük enerji verimli 
ürünler halen yaygın bir şekilde satılmaktadır. Özellikle öğrenciler ve düşük gelirli aileler ucuz olması 
nedeniyle bu ikinci el ürünlere rağbet etmektedirler.  
 
Enerji verimli ürünlerin satışında sadece öğrenciler ve yoksullar için değil birçok kullanıcı için en önemli 
belirleyicilerden birisi ürünün fiyatı gibi görünmektedir. Fiyat bazında enerji verimli ürünleri 
karşılaştırmak ise pek mümkün değildir. Çünkü piyasada satılmakta olan birkaç markanın aynı işlevdeki 
ürünlerinin (çamaşır makinesi gibi) fiyat farklarını verebilmek, aslında enerji sınıflarının farklılaşmasından 
çok, karşılaştırmayı olanaklı kılacak standart halinde tek tip ürün bulunmamasından kaynaklı bir 
durumdur. Çünkü ürünlerin kilogram, devir hızları, renkleri (beyaz, metal, cam gibi), göstergelerinin 
elektronik olması, vb. birçok neden ürünleri farklılaştırmaktadır. Bu teknik nedenler enerji açısından farklı 
ama benzer ürünlerin fiyat açısından karşılaştırma yapılabilmesini çalışmada engellemiştir.  
 
Sonuç 
 
İyi bir vergi politikası verginin sadece gelir amacına değil ekonomik ve sosyal amaçlarına da odaklanan, 
bunları birlikte gerçekleştirmeye çalışan bir politikayı ifade etmektedir. Buna karşın uzun yıllar vergi 
politikasında sadece çevre etiği açısından “insan merkezci” insana faydalı olduğu ölçüde değerli kabul 
görülen bir yaklaşım hâkim olmuştur. Bugün de vergi politikası deyince halen verginin gelir ve ekonomik 
amacı akla gelmekte, gelir amacı ise her zaman ön plana çıkmaktadır. Bu bakış açısının doğal bir sonucu 
olarak da gelir amacından ödün vermeksizin vergi politikası dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Oysa 21. 
yüzyılda insanlardan kaynaklı nedenlerle ekolojik denge önemli ölçüde bozulmuş olup, acilen korunmaya 
alınması gerekmektedir. Vergi politikası adına burada yapılması gereken ise bakış açısının değiştirilerek 
“insan merkezci” bir yaklaşımdan “çevre merkezci” bir yaklaşıma kaydırılmasıdır. Bu bakış açısındaki 
değişim, artık bir gereksinim değil bir zorunluluk niteliği taşımaktadır. 
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Enerji verimliliğinin teşviki burada küçük bir adım olsa dahi çevre adına büyük bir değişimi ifade 
etmektedir. Çünkü enerji verimliliği aynı miktardaki işin, hizmetin ve ürünün kalite ve konfor şartlarından 
taviz vermeden, yaşam standardını düşürmeden daha az enerji kullanılarak yapılmasıdır. Bu ise onu “hem 
en ucuz hem de en temiz” enerji haline getirmektedir. Enerji verimliliği sonuç olarak aile ve ülke bütçesine 
katkı sağlamakta, yereli, bölgeyi, ülkeyi hatta küreyi korumakta, güvenilir bir enerji sistemi 
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle enerji verimliliğini sağlamada vergi politikasına önemli 
görevler düşmektedir. Ev, ofis, vb. alanlarda kullanılan ürünlere yönelik yapılacaklarsa bunların sadece çok 
küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
 
Evlerde enerji verimli ürünlerin kullanılmasını arttırmak için vergi politikası adına genel olarak yapılması 
gerekenler; 
 

• Enerji verimli yeni elektrikli ev ürünlerinin fiyatına etki ederek, fiyatını düşürüp satışını 
arttırmak,  

• Enerji verimli yeni ev ürünü üreten işletmelere teşvikler vererek, diğer firmalar ile aralarında 
rekabet avantajı yaratarak, sektörü teşvik etmek, 

• Enerji verimli ürünlere yönelik Ar-Ge indirimlerini “çevre merkezci” yaklaşım ekseninde yeniden 
dizayn etmek, 

• Evlerde kullanılan verimsiz eski elektrikli ev ürünlerinin, yenileri ile değiştirilmesini sağlamak, 
• Enerji etiketli ürünlerin satışını denetim ile kontrol etmek,  
• Enerji etiketi olmayan ya da enerji etiketi A sınıfının altında olan ürünleri satan firmalara çevreye 

verecekleri zarardan dolayı ek bir vergi uygulamak,  
• Enerji verimli ürünlerin kullanılmasını teşvik etmek için yapılacak reklamlar, tüketiciyi 

bilinçlendirme programları, konferanslar, paneller, kitaplar vb. vergisel bağlamda teşvik etmek 
olarak ifade edilebilir. 

 
Türkiye özelinde bunlara ilave olarak yapılması gereken diğer şeylerde söz konusudur. Örneğin halen 
birçok evde 10 yaş ve üstü elektrikli ev ürünleri kullanılmaktadır. Bunların sayılarının doğru tespit edilerek, 
en kısa sürede A++ ve A+++  ürünler ile değiştirilmesi sağlanmalıdır. Hayatın normal akışı içerisinde bunu 
sağlamak zor olmakla birlikte, bunun için vergi politikasından faydalanılmalı, firmalar ile birlikte hareket 
edilerek ürünlerin fiyatları aşağılara çekilmelidir. İsviçre benzeri bir denetim mekanizması da devreye 
sokarak enerji verimliliği sınıfı istenilen düzeyin altında (A gibi) etiketi olan ürünlerin satışına izin 
verilmemeli ve sıkı denetlenmelidir. Bir Afrika atasözü “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı, biz 
onu çocuklarımızdan ödünç aldık” şeklinde önemli bir sorumluluğu gözler önüne sermektedir. Öyleyse 
ödünç alınan bu dünyayı iyi bir vergi politikası ile de korumak herkesin sorumluluğu ve görevidir. 
 
Notlar 
 

1. Bkz. 2008/02 No.lu 2008 Enerji Verimliliği Yıl Konulu Başbakanlık Genelgesi, 2008/19 No.lu 2008 
Enerji Verimliği Yılı Konulu Başbakanlık Genelgesi, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji 
Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama 
Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Ulaşımda Enerji 
Verimliliğin Arttırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (Gümüşhane Valiliği, 2013). 

 
Kaynakça 
 
Alternatürk (2015), “A++ Enerji Tasarruflu Ürünler”, Türkiye’nin Enerji Sitesi, http://www. alternaturk.org/ 

A++enerji-tasarrufu.php, (Erişim Tarihi: 31.08.2015). 
Aydın, M. ve Topkaya, Ö. (2015), “Türkiye’de Sosyal Devletin Vergileme Alanları”, VII. Sosyal İnsan Hakları 

Uluslararası Sempozyumu, Denizli, 10-11 Aralık, 297-320. 
Bayram, M. (2015), “Enerji Verimliliği Kanunun Kapsamında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tarafından 

Yayınlanan Yönetmelikler”, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanı, 



Political Economy of Taxation 
Edited by Murat Aydın, S. Sami Tan 

 85 

http://www.izmimod.org.tr/docs/BINALARDA_ENERJI_ VERIMLILIGI.pdf, (Erişim Tarihi: 
28.08. 2015). 

Delibalta, M. S. (1996), “Yakın Gelecekte Türkiye’de ve Dünya’da Enerji Sorunu ve Çözüm Önerileri”, 
Madencilik Bülteni, Sayı: 049, Eylül-Ekim, 20-21. 

Deloitte (2010), “Türkiye Beyaz Eşya ve Elektronik Sektörü Raporu”, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Temmuz. 

Department of Energy & Climate Change (2012), “The Energy Efficiency Strategy: The Energy Efficiency 
Oppourtunity in the UK”, Energy Efficiency Deployment Office Department of Energy & Climate 
Change November, London. 

Deutsche Energıe-Agentur (dena) (2011), “Einfach Strom sparen: Ich will doch kein Geld verschleudern”, 
Intative Energie Effizienz Private Haushalte, 07/11, Art.-Nr. 1381, Berlin, 1-24. 
http://www.dena.de/fileadmin/ user_upload/Publikationen/Strom nutzung/Dokumente/BR_ 
WeisseWare.pdf, (Erişim Tarihi: 15.05.2016). 

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye (2011), “Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği”, Editörler: D. 
Tapan, D. Öztok, WWF-Türkiye), WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul.  

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD)(2009), “Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda 
Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Kurumsal Çözümler”, SKD Türkiye,  Haziran, 
İstanbul. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) (2008), “Enerjini Boşa Harcama, Enerji Verimliliği”, T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara. 

Energieschweiz, Bundesamt für Energie (BFE) (2014), “Energieeffizienz im Haushalt”, Energieschweiz, 
Bundesamt für Energie, Schweizerische Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E), März, Bern. 

Enerji Verimliliği Mevzuatı (Mayıs 2013 itibariyle), İl İl Enerji Verimliliği, 4, http://www.ttmd. 
org.tr/userfiles/2013caslistay/Mevzuat/05.pdf, (Erişim Tarihi: 27.08.2015). 

Evde Enerji Verimliliği İçin Öneriler (2015), http://www.eeb.hacettepe. edu.tr/atbtasarruf.pdf, (Erişim Tarihi: 
27.08.2015). 

Gümüşhane Valiliği (2013), “Enerjini Yarına Sakla Projesi”, Proje Sahibi: Gümüşhane Valiliği, Görevli Birim: 
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü.  

Koç, E. ve Şenel, M. C. (2013), “Dünyada ve Türkiye’de Enerji Durumu-Genel Değerlendirme”, Mühendis 
ve Makine, 54-639, 32-44. 

Matthias, H. (2014), “Energieeffiziente Gebäude”, Energieeffizienz bei Gebäuden - Zentraler Baustein einer 
modernen Energie- und Klimapolitik, Energieeffiziente Gebäude BDI initiativ, BDI-Publikations-
Nr.: 0013, Oktober 2014, Industrie-Förderung GmbH, Berlin, 14-18. 

Mutlu, M., Kaynaklı, Ö. ve Kılıç, M. (2015),  “Elektrikli Ev Aletlerinin Enerji Etiketlemesinin İncelenmesi”, 
1-9, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosyaekler/ 728306c33e8495_ek.pdf? tipi (Erişim Tarihi: 
27.08.2015). 

New York Times (2011), “Verimlilik Arttıkça Enerji Tüketimi de Artıyor”, Sabah, 28 Mart 2011,  
http://v3.arkitera.com/h62274-verimlilik-artikca-enerji-tuketimi-de-artiyor.html, (Erişim Tarihi: 
28.08.2015). 

Özsever C., Gençoğlu T.  ve Erginel N. (2009), “İşgücü Verimlilik Takibi İçin Sistem Tasarımı ve Karar Destek 
Modelinin Geliştirilmesi”, DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Sayı: 18, Nisan, 45-58. 

Resmi Gazete (RG) (1984), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 25/10/1984 kabul tarihli, 2/11/1984 
RG, Sayı: 18563, Tertip 5, Cilt 24. 

Resmi Gazete (RG) (2002), 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 12.06.2002-24783 Sayılı Resmi Gazete, 
Tertip: 7, Cilt: 7. 

Resmi Gazete (RG) (2007), Enerji Verimliliği Kanunu, Kanun No. 567, Kabul Tarihi: 18/4/2007, Resmi 
Gazete, 2 Mayıs 2007 Çarşamba, Sayı: 26510. 

Supple, D. and Sheikh, I. (2010), “Public Policies Driving Energy Efficiency Worldwide”, White Paper, 
Johnson Controls Inc., USA. 

Şarlak, Z. (2011), “Enerji Tasarrufu”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ISBN 978-605-4628-13-1, Ankara.  
Şenyüz, D. (2015), En Son Değişikliklere Göre Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayıncılık. 
TMMOB Elektrik Mühendisler Odası (2012), “Enerji Verimliliği Raporu”, 1. Baskı, ISBN: 978-605-01-0275-

8, EMY Yayın No: GY/2012/3, Ocak, Ankara. 
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) (2008), “Türkiye’de Beyaz Eşya ve Klimalarda A Sınıfı 

ve Üzeri Ürünlerin Sağlayacağı Tasarruf”, Mart. 



Murat Aydın, Timur Türgay  
(Enerji Verimli Elektrikli Ev Ürünlerinin Yaygın Kullanılmasında Vergi Politikası: Türkiye Örneği) 

86 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) (2015), “Enerji Etiketi”, http://www.turk besd.org 
/bilgiler.php?P=13, (Erişim Tarihi: 31.08.2015). 

Türkiye Elektrik İletim Sektör Raporu - 2014 Yılı (2015),  http://www.enerji. gov.tr/File/?path= ROOT% 
2F1%2FDocuments%2FSekt%C3%B6r+Raporu%2FTE%C4%B0A%C5%9E+Sekt%C3%B6r+
Raporu+2014.pdf, (Erişim Tarihi: 31.08.2105). 

Verbrauchtzentrale Bundesverband e.V. (2015/2016), “Besonders Sparsama Haushaltsgeräte 2015/2016”, 
Verbrauchtzentrale Bundesverband e.V, Team Energie-Projekte (Autor und Herausgeber der 
Originalausgabe: Niedrig-Energie-Instiut (NEI), Klaus Michael, Januar, 1-24. 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (2015), “Aydınlatma ve Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği”, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, http:// www.eie.gov. 
tr/verimlilik/ b_en_ver_b_1.aspx, (Erişim Tarihi: 27.08.2105). 

Yılmaz, G. (2013), “Türkiye’de 2008-2009 Krizinde Uygulanan Genişletici Vergi Politikasının Üretim 
Üzerindeki Etkisi”, Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: XXXIV, Sayı: I, 213-228. 

ZVEI: Die Elektroindustrie (2013), “Energieeffizienz rechnet sich”, Schwerpunkt thema, 7. Mai, Frankfurt.  
 

 



Political Economy of Taxation 
Edited by Murat Aydın, S. Sami Tan 

 87 

 
 
 

6 
 
Türkiye ve İsveç’te Merkezi Yönetim 
Bütçe Hazırlık Süreci 
 
Fatma Turna 
Burak Kozalı 
Nihan Kurtulmaz 

 

The Central Government Budget Preparation Process in Turkey and Sweden 
 
Abstract 

Sweden was one of the countries among OECD states yielding maximum budget surplus at the end of 
1980’s, Sweden became one of the countries yielding maximum budget deficits in the first years of 1990’s. 
Budget deficit almost doubled in 5 years. In that period, the government decided that the most important 
reason of the budget deficits was the budget process itself and commenced studies to reform the budget 
process and enhance its consistency and reliability. In that line of thought, basic steps were taken to grant 
budget surplus for whole public sector, to set an allowance cap for whole public sector and create equivalent 
budget structure for all municipalities and a series of studies were conducted. In this study, the stage of 
the budget preparation process in Turkey and Sweden will be reviewed and compared to the budget 
preparation process in Sweden with the budget preparation process in Turkey. 

Keywords: Budget preparation process, The Spring Fiscal Policy Bill, the budget bill, Sweden, Turkey. 
JEL Classification Codes: H60, H61 
 
Giriş 
 

sveç, kralın rolünün törensel görevlerle sınırlı bulunduğu anayasal bir krallıktır. 1974 yılında kabul 
edilen anayasa ile monarşinin statüsü sembolik hale getirilmiştir. İsveç parlamenter demokrasi ile 
yönetilmektedir. Halk, ulusal düzeyde Parlamento (Riksdag) tarafından temsil edilmekte ve tek 

meclisli parlamento 349 üyeden oluşmaktadır (Regeringskansliet, 2016a). 
 
1980’lerin sonuna doğru OECD ülkeleri arasında en fazla bütçe fazlası veren ülkeler arasında bulunan 
İsveç, 1990’ların ilk yıllarında en fazla bütçe açığı veren ülkeler arasına girmiştir. Yaklaşık 5 sene içinde 
bütçe açığı neredeyse 2 katına çıkmıştır. O dönem Hükümet, bütçe açıklarının en büyük nedenlerinden 
birinin bütçe süreci olduğuna karar vermiş ve bütçe sürecinde bir dizi reform çalışmasına gitmiştir. 

İ 
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Ancak İsveç her zaman bütçeleme ve kamu yönetimi konularında en gelişmiş teknikleri uygulayan 
ülkelerden biri olmuştur. Bütçe açıklarının neticesinde alınan reformist önlemler,  birçok konuda, zaten 
daha önceden beri var olan, modern taslakların hayata geçirilmesi neticesinde alınmıştır. Bütçe açıklarının 
yarattığı mali kriz, sadece bu önlemlerin daha kapsamlı bir şekilde ve daha kısa bir zaman içinde 
uygulanmasına sebebiyet vermiştir (Blöndal, 2010: 27). Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de bütçe hazırlık 
süreci incelenecek ve sonrasında İsveç’te bütçe hazırlık süreci incelenerek karşılaştırma yapılacaktır.   

Türkiye’de Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlama Süreci 

Bütçenin Hazırlanma Esasları  

Ülkemizde devlet bütçesi yasal dayanağını Anayasa md. 161-164 ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu’ndan (KMYKK) almaktadır. 5018 sayılı kanun bütçeyi belirli bir dönemdeki gelir ve 
gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe 
konulan belge olarak tanımlamıştır (KMYKK md. 3/f). Bu tanımlamaya rağmen bütçenin uygulanması 
için bu belgenin kanunlaşması gerekmektedir. Çünkü bütçe belirli bir dönem için uygulanacaktır ve 
parlamentonun giderleri gerçekleştirme, gelirleri toplama konusunda yürütmeyi yetkili kılması 
gerekmektedir. Bu nedenle bütçenin yürürlüğe girmesi ancak kanunla mümkün olmaktadır. Esasen 
parlamentoya ait olan bütçe uygulama yetkisi yürütmeye devredilmekte fakat uygulamanın sonuçlarının 
kontrol edilmesi ve denetlenmesi hakkı ise parlamentoda kalmaktadır (Mutluer, 2011: 175). 

5018 sayılı Kanuna göre bütçenin hazırlanması ile merkezi yönetime dâhil idareler kastedilmektir. Kanuna 
göre genel yönetim kapsamında olan sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin bütçelerinin 
hazırlanması ve onaylanması bu idarelerin kendi onayındadır. Bunun yanı sıra bu idareler 5018 sayılı 
Kanunu’nun mali yönetim ve kontrole ilişkin genel hükümlerine tabidir (Mutluer, 2011: 175). 

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanmaya başlaması orta vadeli programın kabul edilmesi ile 
başlamaktadır. Orta Vadeli Program (OVP) Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanır, Bakanlar Kurulu 
tarafından en geç Eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kabul edilir ve akabinde Resmi Gazete 
yayımlanır. Orta Vadeli Program; kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların 
gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükleri kapsamaktadır.  Dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip olan Orta Vadeli 
Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve genel şartlardaki değişmeler dikkate alınarak, her yıl 
yenilenmektedir. 

Bütçenin hazırlanmasında bir diğer ana belge ise Orta Vadeli Mali Plan’dır (OVMP). Orta Vadeli 
Program’la uyumlu olmak üzere merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef 
açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içermektedir. Üç yıllık bir süre 
için Orta Vadeli Mali Plan, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak en geç Eylül ayının 15’ine kadar 
Yüksek Planlama Kurulu’nca karara bağlanır ve Resmi Gazete’de yayımlanır (OVMP, 2016-2018). 

Gider Bütçesinin Hazırlanması 

Bütçenin hazırlanması sürecine ilk olarak giderlerin belirlenmesi ile başlanılmaktadır. Çağdaş mali anlayışa 
göre öncelikle giderlerin belirlenmesi ve buna göre gelirlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle 
giderlerin gelirlere önceliği söz konusudur. Bu düşüncenin arkasında devletin egemenlik hakkını 
kullanarak gelirlerini artırabilme imkânına sahip olması yatmaktadır (Tüğen, 2008: 228). Bunun 
neticesinde ise sunulması gereken kamu hizmetlerinin bazılarının sunulmamasının engellenmesi 
sağlanmaktadır. 

Bütçe hazırlık sürecinde yer alan ikinci belge olan Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda kamu idarelerinin 
bütçe önerileri ve yatırım programlarını hazırlama sürecini yönlendirmek bir diğer ifade ile gider 
bütçesinin hazırlanmasında genel ilke ve esasları belirlemek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından Bütçe 
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Çağrısı ve eki olan Bütçe Hazırlama Rehberi ile Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanan Yatırım Genelgesi ve 
eki olan Yatırım Programı Hazırlama Rehberi en geç Eylül ayının onbeşine kadar hazırlanarak Resmi 
Gazete’de yayımlanır ve kamu idarelerine gönderilmektedir.  

Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, bütçenin hazırlanmasında izlenecek 
yol ve yöntemleri, teknik ayrıntı ve standartları ve hazırlanması esnasında kullanılacak formları 
içermektedir (BUMKO, 2015). 

Kamu idareleri, stratejik planları1 ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gider 
tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve en geç Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Kamu 
idarelerinin yatırım teklifleri ise değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığı’na 
verilir.  Kamu idareleri, gider tekliflerini hazırlarken katılımcı bir yöntem kullanırlar. Bu amaçla merkez 
dışı birimlerinin ödenek taleplerinin de tekliflere yansıtılmasını sağlamaktadırlar. Gider teklifleri, Maliye 
Bakanlığı’nca belirlenmiş kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma esasına yani analitik bütçe 
sınıflandırması esasına uygun olarak hazırlanmaktadır. 

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar da bütçelerini üç yıllık bütçeleme anlayışına uygun olarak analitik 
bütçe sınıflandırması doğrultusunda hazırlamaktadır.  Söz konusu kurumlar, bütçelerini Eylül ayı sonuna 
kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, bir örneğini de Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı’na eklenmek üzere Maliye Bakanlığı’na (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü), yatırım 
tekliflerini ise Yatırım Programı ile ilişkilendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığı’na gönderirler. 

Harcamacı kurumlar tarafından oluşturulan bütçe tekliflerine nihai şeklini vermede Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilidir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden gelen 
bütçe tekliflerinin Bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen ilke ve standartlara uygun 
hazırlanıp hazırlanmadığına ve ödenek istemlerinin yasal dayanakları ile ekonomik gerekçelerinin yeterli 
olup olmadığına bakılır. Bu safhada Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı (Kalkınma Bakanlığı ile 
sadece yatırım ödenekleri görüşülür) sıkı bir koordinasyon içinde çalışmaktadır (BUMKO, 2015). 

Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı Bakanlar Kurulu’nca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 
sunulmadan önce en geç Ekim ayının ilk haftası içerisinde Yüksek Planlama Kurulu toplanarak 
makroekonomik göstergeleri ve bütçe büyüklüklerini görüşmektedir. Detaylı bir şekilde gelecek yıla ait 
bütçe hedeflerinin tartışılması ve gelecek yıl bütçesine son şeklinin verilmesi Bakanlar Kurulu’nun merkezi 
yönetim bütçe kanun tasarısını TBMM’ye sevk etmesini kolaylaştırmaktadır. Nihayetinde Maliye 
Bakanlığı’nca konsolide edilen merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ve milli bütçe tahmin raporu mali 
yılbaşından en az yetmişbeş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulur (Mutluer, 2011: 
181). 

Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi sırasında dikkate 
alınmak üzere; 
	

• Orta vadeli malî planı da içeren bütçe gerekçesi, 
• Yıllık ekonomik rapor, 
• Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu 

gelirleri cetveli, 
• Kamu borç yönetimi raporu, 
• Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen 

iki yıla ait gelir ve gider tahminleri, 
• Mahallî idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri, 
• Merkezî yönetim kapsamında olmayıp, merkezî yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri 

ile diğer kurum ve kuruluşların listesi eklenmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini Eylül ayı 
sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler 
(KMYKK, md. 18).  
 
Gelir Bütçesinin Hazırlanması 
 
Gelir bütçesinin hazırlanmasında görev ve sorumluluk Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Gelir bütçesi, 
Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü tarafından OVMP dâhilinde belirlenen gelir bütçesi 
tahminlerini gider bütçesi tahminlerini de dikkate alarak tekrardan hazırlanmaktadır. Bütçe ödenekler 
açısından azami harcama limitini göstermektedir. Bu nedenle TBMM’nin izni olmadan bu ödenekleri 
aşmak mümkün değildir. Konu gelirler için ele alındığında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü 
bütçenin uygulanacağı yıl içerisinde yaşanacak iç ve dış ekonomik gelişmeler kamu gelirleri üzerinde etkili 
olacaktır. Bu nedenle bütçenin gelir kısmı bir tahmin niteliği taşımaktadır. Gelir bütçesi tahmin 
edilmesinde Türkiye’de “Doğrudan Doğruya Takdir Usulü” uygulanmaktadır. 

Bu usulde geçmiş yıllar ile içinde bulunulan yılın aylık gerçekleşmeleri ile birlikte, gelecek yılda yurt içinde 
ve yurt dışında meydana gelmesi muhtemel ekonomik ve mali gelişmeler ile konjonktürdeki değişimler 
dikkate alınarak gelir bütçesi tahmini yapılmaktadır (Edizdoğan, 2104: 249).  

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ye Sunulması, Görüşülmesi ve Kabulü 

Anayasanın 162. maddesinde bütçe görüşülme süreci düzenlenmiştir. Buna göre; "Bakanlar Kurulu, 
merkezî yönetim bütçe tasarısı ile millî bütçe tahminlerini gösteren raporu, malî yılbaşından en az 75 gün önce, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar” ifadesi ile bu süreç hüküm altına alınmıştır.  

Yine aynı maddeye göre, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı ve milli bütçe tahmin raporunun, Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda incelenmesi gerekmektedir. Bu komisyonun kuruluşunda ise iktidar grubuna veya 
gruplarına en az 25 üye verilmek şartı ile siyasî parti gruplarının ve bağımsızların oranlarına göre temsil 
edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Mevcut duruma göre ise Plan Bütçe Komisyonu’nda en az 25’i iktidardan 
olmak üzere toplam 40 üye bulunmaktadır.  Üyeler komisyon gündemindeki bütçe tasarısı üzerinde 
önergeler verip, kabul edilmesi halinde, değişiklik yapma imkânına sahiptirler. Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gerekli görüşmeleri yapması ve kabul etmesi için 55 günlük bir süre 
verilmektedir.  Komisyon, merkezi yönetim bütçesine dâhil kuruluşların, bütçe tasarılarını tek tek 
görüşmektedir. Tasarı, program bazında onaylanıp gerekli değişikliklerle kabul edildikten sonra yapılan 
değişiklikleri ve ekleri içeren bir komisyon raporu ile birlikte TBMM Genel Kurulu’na sunulmaktadır. 

Kabul edilen Tasarı ve Rapor, akabinde TBMM Genel Kurulu’nda 20 günlük süre içerisinde görüşülmekte 
ve malî yılbaşına kadar karara bağlanmaktadır. Bununla birlikte TBMM üyeleri bütçe kanunu tasarısını 
Genel Kurul’da görüşürken gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamamaktadır. Genel 
Kuruldaki görüşmelerin bitiminden sonra bütçenin tümü açık oya sunulmakta ve oy çoğunluğu sağlanması 
durumunda bütçe TBMM tarafından kabul edilmiş olmaktadır.  

TBMM tarafından kabul edilen kanun tasarısı onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmektedir. 
Cumhurbaşkanı’nın, Anayasanın 89. maddesi gereği, bütçe kanununu yeniden görüşülmek üzere 
TBMM’ye geri gönderme yetkisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan merkezî 
yönetim bütçe kanunu malî yılbaşından önce Resmî Gazetede yayımlanarak mali yılbaşında (1 Ocak’ta) 
yürürlüğe girmektedir (TBMM, 2016b). 
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İsveç’te Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık Süreci 

İsveç’te Bütçe Sistemine İlişkin Genel Bilgiler 

İsveç, Avrupa Birliği’nin en düşük iç borç seviyesine, düşük ve sabit enflasyona ve sağlıklı bir banka 
sistemine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak bu durum başından beri süregelen ve kolayca elde 
edilebilen bir tablo değildir. İsveç ekonomisinin düşük büyüme ve yüksek enflasyona katlanmak zorunda 
olduğu dönemleri olmuş ve İsveç Kronası (İsveç para birimi) defalarca devalüe edilmiştir. İsveç aynı 
zamanda 1990’ların başındaki derin mali krize girmiş, bankaları istikrarsızlaşmış (ikisi milli banka), işsizlik 
hızla yükselmiş ve hükümet harcamaları kontrolden çıkarak ağır bir iç borcun içerisine girmiştir. 
Dolayısıyla İsveç için istikrara ve başarıya dönüş yolu çok da kolay olmamıştır. Fakat yaratıcı ve cesur 
reformları yerine getirip onlara tutunmuş, ekonomisini dönüştürmeye çalışmış ve yeni küresel 
durgunluklara karşı dayanmaya çalışmıştır (İsveç, 1).  

Yapılan yeni girişimler İsveç’in mali durumunu son 20 yılda tersine döndürmüştür. Artık İsveç'in 
GSYH'de kamu harcama payı kademeli ve istikrarlı bir şekilde azalmış ve OECD ülkelerinin 
ortalamalarına yakın hale gelmiştir. İyi işleyen bir vergi sistemi ve vergi tahsil sistemi ile birlikte kamu 
sektörü harcamaları kontrol altına alınmış ve kamu harcamalarında tasarruf sağlanmıştır. Bu yapı hemen 
hemen bütün siyasi partiler tarafından desteklenen açık bir politika haline gelmiştir. Şekil 1'de de 
görüldüğü gibi merkezi hükümet borcunun GSYH içerisindeki payı kademeli, sürekli ve zamanla önemli 
ölçüde azalmıştır. Şekil 1 ve 2 karşılaştırıldığında; 1995 yılına kadar artan kamu harcamalarının 2012 
yılında neredeyse yarısına kadar düşürüldüğü görülmektedir. Üstelik 2008 yılında Avrupa'da ve ABD'de 
yaşanan krizin bu gelişme üzerinde sınırlı bir etkisinin olduğu da görülmektedir (Molander ve Jörgen, 
2013: 4-8). 

Şekil 1 
1970-1993 Yıllarında İsveç Merkezi Yönetim Borç Düzeyi 

 

 
       Kaynak: Molander ve Jörgen, 2013: 7 

İsveç'te kamu sektörü finansmanının geliştirilmesi İsveç'in mali rotasını değiştirmiştir. 1992 yılında 
yaşanan finansal kriz sonrasının hemen ardından alınan vergilerin ve kamu harcamalarına yönelik alınan 
kararların ekonomiye olumlu katkısı olmuştur. Üstelik 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başında yaşanan 
krizlerin aksine bu gelişme uzun vadede devam etmiştir. Bunun temel nedeni bütçe sürecine ilişkin yapılan 
reformlardır. Kamu sektörü bütçeleri üzerindeki alınan kararlarda ve bu kararların hazırlanmasında yapılan 
düzenlemeler büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu reform için hemen hemen tüm siyasi partilerin güçlü 
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ve sürekli olan desteği de bu reformların başarısında eşit derecede önemli bir nedene sahip olduğu da 
unutulmamalıdır (Molander ve Jörgen, 2013: 6-7). 

Bu nedenle İsveç kamu maliyesinde önemli değişiklikler yapmaya çalışmış ancak bütçe üzerinde yapmış 
olduğu reformun kayda değer katkısının olduğuna yönelik güçlü nedenler yer almıştır. Bütçe üzerindeki 
reform, kamu kesimi bütçesinin nasıl karar verileceği ve nasıl yönetileceği konusunda önemli değişiklikleri 
gündeme getirmiş ve güçlü bir siyasi destekle oluşturulmuştur. Böylece 1990’lı yılların başlarında yaşanan 
durgunluk ve bütçe açığının azaltılmasının zorunlu hale gelmesinde vergi reformu yanında; bütçe sürecinin 
de yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir (Molander ve Jörgen, 2013: 4).  

1993 yılında başlatılan reform çalışmaları kapsamında ülkede  “performans esaslı bütçeleme sistemine” 
geçilmiştir. Sistemde ayrıca kurumların faaliyet sonuçlarının ortaya konulması bakımından 3 yıllık 
dönemler itibariyle rapor hazırlanması ve söz konusu raporlarda belirlenmiş amaçlar çerçevesinde faaliyet 
sonuçlarının da ortaya konulması gerekmektedir (Tüğen vd., 2010: 42). Bunun dışında; harcamaların 
aylık olarak takip edilmesi, açık uçlu ödeneklerin yürürlükten kaldırılması (Sosyal güvenlik sistemindeki), 
brüt bütçeleme yani gelire karşı harcamaların mahsuplaştırılmaması, 3 yıllık bir dönemde belirlenen 
nominal harcama tavanlarının girişi, hem toplam harcama için (hükümet borç faizi hariç) hem de sosyal 
güvenlik dahil emeklilik sisteminin yanı sıra 27 harcama alanları için harcama tavanlarının kurulması ve 
tüm devlet kurumlarının ekonomik ve idari açıdan değerlendirilmesi gibi önemli reformlar 
gerçekleştirilmiştir (Molander ve Jörgen, 2013: 4-5). 

Şekil 2 
1995 Yılından İtibaren İsveç Merkezi Yönetim Borç Düzeyi 

 

 
     Kaynak: Molander ve Jörgen, 2013: 7 

İsveç bütçe sürecindeki istikrarı ve güvenilirliği artırmak için bütçe politikası doğrultusunda 3 farklı hedef 
oluşturulmuştur. Bu hedefler tüm kamu sektörü için bütçe fazlası verilmesi, bir ödenek tavanı belirlenmesi 
ve tüm belediyelere yönelik denk bütçe yapısının oluşturulması şeklinde belirtilmiştir (Carlgren, 2016: 1); 
 

• Bütçe Fazlası tüm kamu sektörünün tasarruflarına yönelik oluşturulmakta ve bütçe fazlası 
GSMH’nin %1’i kadar olmaktadır (toplam). Bu hedef 2007 yılında kamu sektörü tanımının 
değişmesi ile birlikte %2’den %1’e çekilmiştir. Devlet, belediyeler ve sosyal güvenlik sistemini de 
içerisine almaktadır.  Bütçe fazlasının hedefi esasında ekonomik konjonktürün kötüleştiği 
dönemlerde bir tampon görevi görerek ekonomiyi canlı tutmak ve gelecek jenerasyonların sosyal 
devletin tüm olanaklarından faydalanmasını sağlamaktır (Budgetprocessen, 2016:1).  
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• Ödenek Tavanı 1 yıl boyunca kamunun yapabileceği harcama sınırını gösteren bir limittir. 
Parlamento bu tavanın tamamı üzerinde karar vermekte ve harcama alanları arasında 
bölüştürülmektedir. Harcama tavanları kamu sektörünün faiz hariç tüm harcamalarını 
içermektedir. Bu tavan genellikle önümüzdeki 3 yıl için belirlenmektedir. Teknik nedenler hariç 
olmak üzere normalde bu tavan miktarı değiştirilmemektedir. Ancak 1 Ocak 2010’dan itibaren 
Hükümet için bu tavan teklifini sunmak zorunlu hale getirilmiştir (Budgetprocessen, 2016:1). 
 

• Belediyelerin Denk Bütçe Uygulaması bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılaması anlamına 
gelmektedir. Eğer bir yıllık bir kayıp söz konusu ise gelecek 3 yıl içinde bu kaybın telafi edilmesi 
gerekmektedir. Bu uygulama 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın amaçları belediye 
faaliyetlerinin, borçlanarak yürütülmesini önlemek ve dolayısıyla bütçe açığı verilmesine engel 
olmaktır. Denk bütçe talebi ve ödenek tavanı bütçe fazlası hedefine ulaşmada önemli araçlar 
olmaktadır.  

Bu doğrultuda İsveç’in bütçeleme sistemi 3 aşamada incelenebilmektedir (Molander ve Jörgen, 2013: 4-
5; Blöndal, 2010: 28); 
 

1. Aşama: Çok yıllı bütçeleme sistemi 
2. Aşama: Bütçe Kabine toplantısı  
3. Aşama: Her bakan kendi maliye bakanıdır anlayışı 

1. Aşama; Bütçe sürecinin temelini oluşturan çok yıllı bütçeleme sistemidir. Bu sistem, gelecek yıl ve ondan 
sonraki 2 yılı kapsayan toplam 3 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Çok yıllı bütçeleme sistemi, hükümetin 
maliye politikaları ile ulaşmak istediği makroekonomik hedefler ile bu hedeflerin uygulanması arasındaki 
bağlantıyı kurmaktadır.  

2. Aşama; Kaynak dağılımının makro düzeyde gerçekleştiği aşamadır. Tüm kaynaklar 27 harcama alanına 
dağıtılmaktadır. Bu aşama, Maliye Bakanının tavsiyeleri doğrultusunda alınan ortak kabine kararlarından 
oluşmaktadır. Bu toplantıda alınan kararlar, Hükümetin bahar aylarında Parlamento’ya sunduğu Bahar 
Bütçe Yasa Tasarısına eklenmektedir.  Mart ayı sonunda yapılan Bütçe Kabine Toplantısı öncesinde 
Maliye Bakanının görüş ve tavsiyeleri kabine üyelerine sunulmaktadır. Bu toplantı genellikle 2 gün 
sürmekte ve bakanların kendi harcama alanlarına daha fazla kaynak aktarılması için yapmış oldukları 
görüşmelerle geçmektedir. Ancak şu da belirtilmelidir ki; tahsis edilen kaynaklar ödenek bazında değil 
harcama alanı bazında belirlenmektedir.  

3. Aşama; Bu aşamada ise her bir ödenek için karar alınmakta ve bu kararlar her bir harcama alanından 
sorumlu bakan tarafından verilmektedir. Her bir bakan kendi harcama alanının sınırları içerisinde 
kendisinin Maliye Bakanı olmaktadır. Bu aşamada Maliye Bakanı bütçe hazırlama sürecine dâhil değildir. 
Bu durum harcamacı kuruluşların kendi bütçe planları üzerindeki yetkilerini arttırmakta ve onlara kendi 
harcama alanlarında daha yüksek öncelikleri olan girişimleri finanse etme imkânı tanımaktadır (Molander 
ve Jörgen, 2013: 4-5).   
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Tablo 1 
27 Harcama Alanı 

Siyasi Yönetim Eğitim Destekleri 
Ekonomi ve Mali Yönetim Eğitim ve Üniversite Araştırmaları 
Vergi Yönetimi Kültür, Medya, Dini Örgütler 
Adalet İnşaat 
Dış İlişkiler Bölgesel Kalkınma 
Savunma Çevre 
Uluslararası Kalkınma Yardımları Enerji 
Göç ve Sığınma İletişim 
Hastalık ve Engelli Yardımları Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik İş Dünyası 
Emeklilik Yardımları Belediyeler 
Aile ve Çocuk Yardımları Faiz Ödemeleri 
İşsizlik Yardımları AB Bütçesine Katkılar 
İşgücü Piyasası   
Kaynak: Blöndal, 2001: 57. 

İsveç Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık Süreci 

İsveç'te yılda iki kez Maliye Bakanlığı tarafından iki önemli belge sunulmaktadır. Bu belgeler Hükümetin 
ekonomi ve bütçe politikasını belirleme konusunda önemli olduğu için oldukça yoğun bir ilgiyle karşılanır. 
İlkbaharda Bahar Mali Politika Tasarısı (The Spring Fiscal Policy Bill) ve sonbaharda Bütçe Tasarısı (The 
Budget Bill) sunulmaktadır. İki Tasarının içeriği farklılık arz etmektedir. Bahar Mali Politika Tasarısı 
önümüzdeki birkaç yıl içinde ve uzun vadede ekonomi politikası ve bütçe politikası için Hükümetin 
önerdiği kuralları içermektedir. Bu tasarı farklı amaçlara yönelik devlet harcamalarının dağılımına ilişkin 
ayrıntılı önerilerin yanı sıra çeşitli vergi önerileri de sunmaktadır (Regeringskansliet, 2016b). Bütçe 
Tasarısı’nda ise önümüzdeki senenin bütçe teklifi yer alır ve bu teklifte kamu harcamalarının farklı amaçlar 
doğrultusunda nasıl bölüştürüleceği ve hangi belgelerin ne şekilde toplanacağına dair detaylı teklifler yer 
almaktadır (Carlgren, 2016).  

Hükümet, bütçe tekliflerini parlamentoya sunmadan önce bunun arkasında çok fazla analiz ve hesaplama 
yapmaktadır (Regeringskansliet, 2016c). Şubat ayının başında tüm kamu kurumları gelecek 3 yılın 
harcama tahminlerinin ne büyüklükte olduğunu içeren çalışmaları hazırlamakta ve tüm bu çalışmaları bir 
araya getirerek Maliye Bakanlığı’na göndermektedir. Bu şekilde önümüzdeki 3 senenin kamu giderlerinin 
ve gelirlerinin hangi miktarda olacağının resmi yavaş yavaş oluşmaya başlamaktadır (Regeringskansliet, 
2016d). Şubat içerisinde ve Mart başlarında Maliye Bakanlığı bu değerlendirmeleri analiz etmektedir. 
Ayrıca Mart ayında Maliye Bakanlığı, Bahar Mali Bütçe Yasa Tasarısı üzerinde de çalışmaktadır. Maliye 
Bakanlığı tahmin edilen gelir ve giderlerin önümüzdeki bir kaç yıl için bütçe politikası hedeflerine ulaşılıp 
ulaşılmadığını incelemektedir. Tahminlerin hedefleri karşılamama durumu olursa, Maliye Bakanlığı 
harcama kesintileri ve/veya vergi artışları önerebilecektir (Regeringskansliet, 2016b). Ancak kamu gelir ve 
giderleri dünya ekonomisinin ve İsveç ekonomisinin nasıl geliştiğinden de etkilenmektedir. Bu nedenle 
Maliye Bakanlığı ekonomik büyüme, işsizlik, ithalat, ihracat, tüketim ve yatırım miktarı gibi 
makroekonomik tahminlerde yapmaktadır. Yapılan tüm tahminler, harcamacı faaliyet alanlarının 
makroekonomik durumdan pozitif veya negatif, yani nasıl etkileneceğini gösteren bir alt yapı 
oluşturmaktadır (Regeringskansliet, 2016d).  

Kamu birimlerinin de katkısıyla yapılan bu analiz ve hesaplamalar tüm yıl boyunca devam eden bir süreç 
olmakta ve hükümetin muhakeme ve karar verme aşamalarına yardımcı olmaktadır. Bütün bu çalışmalar 
Maliye Bakanlığı’nın liderliği çerçevesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca maliye politikasının nasıl 
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oluşturulması ve bütçe sürecinin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair kanun ve kurallarda mevcuttur. Bu 
kanun ve kuralların hepsi maliye politikası çerçevesi olarak adlandırılmaktadır (Regeringskansliet, 2016c).  

Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı - Spring Fiscal Policy Bill 

Hükümet ilkbahar ve sonbahar da Parlamento’ya bütçe tasarılarını sunmaktadır. Nisan ortasında sunulan 
Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı (Spring Fiscal Policy Bill), önümüzdeki 3 yıl için ekonomi politikası ve 
bütçe politikası için hükümetin önerdiği kuralları içermekte ve toplam devlet harcamaları limitlerini ve 
toplam devlet gelirlerini belirtmektedir. Bu tasarı, ekonominin gelişiminin değerlendirildiği, ülkenin 
içinden geçtiği muhasebesinin yapıldığı ve hükümet politikasına uyumun açıklandığı bir değerlendirme 
çalışmasıdır. Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı’nın içeriği, sonbaharda sunulacak olan Bütçe Tasarısı’nın 
bir nevi ayak izi ve bu tasarı için yapılacak olan çalışmaların platformunu oluşturmaktadır 
(Regeringskansliet, 2016c).  

Nisan ayında Hükümet Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı’nı ve Merkezi Yönetim yıllık raporunu 
Parlamento’ya sunmaktadır. Böylece Bahar Mali Politika Tasarı süreci başlamaktadır. Mayıs ayında 
Parlamento bu tasarı üzerinde çalışmalarını sürdürmekte ve bu çalışmalar çeşitli bakanlıklarda devam 
etmektedir. Muhalefet de Hükümet tarafından yapılan önerilere alternatifler sunabilmektedir 
(Regeringskansliet, 2016b). 

Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı’nın parlamentoya sunulmasından sonra hükümetin çeşitli kurullarında 
çalışmalar başlamaktadır. Her komite kendilerine tahsis edilmesini istedikleri bütçe tutarlarının hangi 
harcama alanlarına dağıtılacağını gösteren tekliflerini hazırlamaktadır. Komiteler, harcama artışları ile 
birlikte hangi reformları gerçekleştirmek istediklerini, istedikleri bütçeleri nasıl finanse edeceklerini 
göstermek zorundadır (Örneğin diğer harcama alanlarındaki giderlerin kısılması gibi). Tüm farklı teklifler 
Maliye Bakanlığı bütçe bölümü tarafından incelenir ve değerlendirilir. Daha sonra bu değerlendirmeler 
Maliye Bakanı’na sunulmaktadır (Regeringskansliet, 2016d).  

Hükümet haziran ayında birçok defa bütçe görüşmeleri yapmaktadır. Bu görüşmelerde söz konusu toplam 
büyüklükler tartışılmaktadır. Görüşme esnasında Hükümet teklifinin değiştirilmesi konusunda 
Parlamento’nun herhangi bir kısıttı söz konusu değildir. Görüşmeler tamamlandığı zaman önümüzdeki 
yıl için tüm kamu harcama tavanları ve tahmini gelirler oluşmaktadır (Regeringskansliet, 2016d). Bu 
kanun tasarısının temel amacı bütçe politikasının makroekonomik bir çerçeve içerisinde oluşturulmasıdır 
(Regeringskansliet, 2016d). Haziran ayında Parlamento Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı ve Merkezi 
Yönetim Yıllık Raporu hakkında resmi bir karar alarak kanun haline getirmektedir. Bütçe Tasarısı sunumu 
için yaz aylarında son bütçe teklifi hazırlanırken, Hükümet bu bahar aylarında üzerinde anlaşılan harcama 
çerçevelerine bağlı kalmaktadır (Regeringskansliet, 2016b). 

Bütçe Tasarısı - Budget Bill 

Hükümet her yıl en geç Eylül’ün 20’sinde Bütçe Tasarısını (Sonbahar Bütçe Tasarısı-Budget Bill) 
parlamentoya sunmak zorundadır. Bütçe tasarısı, Parlamento’da Eylül ve Ekim ayları içerisinde 
tartışılmaktadır. Aslında, Parlamento’nun bu dönemi söz konusu tasarıya geniş ölçüde zaman ayırdığı 
dönemdir. Milletvekilleri 7 Ekime kadar tasarı üzerinde değişiklik yapabilme haklarına sahiptir. Ancak 
yapılacak bu değişikliklerde Bahar Mali Politika Yasası’nda belirlenmiş olan limitlere bağlı kalmak şartıyla 
yapılabilmektedir (Deniz, 2007: 62). 

Bütçe teklifi parlamentoya sunulduğu zaman parlamento teklifi değerlendirmeye başlamaktadır. Tasarı 
gelecek mali yıl için harcama tavanına ilişkin önerileri içermektedir. Buna ek olarak 27 farklı harcama 
alanlarına merkezi hükümet kaynaklarının dağılımı ve bu alanlar içinde yaklaşık 500 ödeneğe yönelik 
önerileri de içermektedir (Regeringskansliet, 2016b). 
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Parlamento komiteleri bütçe müzakerelerinde anahtar bir rol oynamaktadır. Maliye Komitesi (The 
Committee on Finance) ile sektörel komiteler arasında çok geniş bir iş bölümü bulunmaktadır. Maliye 
Komitesi bütçe tasarısının tümünden sorumlu iken; sektörel komiteler de kendi harcama alanları içindeki 
ödeneklerin dağılımından sorumlu olmaktadır. Örneğin, Maliye Komitesi tarıma ayrılacak toplam 
harcama tutarını teklif ederken, Tarım Komitesi söz konusu toplam tutarın tarım harcama alanı içindeki 
alt ödenek kalemlerine ne şekilde dağılacağını teklif etmekle sorumlu olmaktadır (Deniz, 2007: 63). 

Parlamento bütçeyi iki aşamada incelemektedir. Ekim’in başlarında Maliye Komitesi gelecek yıllar için 
harcama tavanlarını ve tasarıda yer alan 27 gider alanlarının her biri için ne kadar kullanılması gerektiğini 
belirten meblağları incelemektedir. Komite daha sonra Hükümetin merkezi yönetim vergi gelirleri ve diğer 
gelirleri için önerdiği tahminleri incelemektedir. Maliye Komitesi’nin yapmış olduğu bu inceleme 
esnasında Parlamento’da bütçeye ilişkin birçok tartışma meydana gelmektedir (Regeringskansliet, 2016b). 

Bundan sonra Ekim sonuna kadar her sektörel komite kendi harcama alanından sorumlu olduğu (üzerinde 
anlaşılmış bulunan toplam tutarı geçmemek kaydıyla) ödenekler arasında para tahsisine ilişkin önerilerde 
bulunmaktadır. Sonunda parlamentonun vergi ve ücretlerdeki değişiklikler, harcama tavanı, harcama 
alanlarına yönelik harcama tahsisine ilişkin verdiği kararlar doğrultusunda tartışma sona ermekte ve 
yaklaşık 500 ödenekler üzerinde resmi bir karar alınmaktadır (Regeringskansliet, 2016b). Parlamento 
incelemelerini bitirdiği zaman onay işlemine geçmektedir.  

Parlamento’da onaylanma süreci yukarıdan aşağıya doğru bütçeleme yaklaşımı ile yapılmaktadır. 
Onaylanma süreci ise üç safhada gerçekleşmektedir. İlk olarak Bütçe Tasarısı’nın sunulmasından önce 
Bahar Mali Politika Yasa Tasarısı kapsamında toplam hükümet harcamalarının seviyesi onaylanmaktadır. 
Bütçe tasarısı, Parlamento’nun onayladığı bu üst harcama sınırı içerisinde olmaktadır. Parlamento’nun 
bütçe tasarısı üzerindeki müzakereleri de iki ayrı safhaya ayrılmaktadır. İlk olarak Parlamento her bir 27 
harcama alanı için harcamaların seviyesini Kasım ayında onaylamakta (Maliye Komitesi’nin görevi bu 
durumda sona ermektedir); daha sonra sektörel komiteler tarafından gerçekleştirilen her 27 harcama alanı 
içindeki farklı harcama bölümlerini de Aralık ayı sonuna doğru onaylamaktadır (Regeringskansliet, 
2016b). Gelecek yılın bütçesi böylelikle onaylanmış olmaktadır. Bu aşamadan sonra tüm harcama 
alanlarının kendilerine tahakkuk edilen tutarları alması ve faaliyetlerini gerçekleştirmesi hükümetin 
sorumluluğunda olmaktadır (Regeringskansliet, 2016b).  

Bütçe teklifi ile ilgili parlamento çalışmaları sona erdiğinde hükümet tüm kamu kurumlarına gönderilecek 
olan ödenek mektubunu hazırlamaktadır. Ödenek mektubunda tüm kamu kurumlarının ödenek miktarı 
ve bu ödenekleri kullanmanın şartları yer almaktadır. Hükümet ihtiyaç halinde çeşitli kurumlardan yıl 
içinde bu ödeneklerin kullanılıp kullanılmadığına dair sonuç bilgilerini de isteyebilmektedir. Hükümet 
mektubunda ayrıca ilgili kamu kurumunun uzun vadeli ekonomi yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği de 
yer almaktadır (Regeringskansliet, 2016d). 

İsveç bütçe sürecinde, devlet yapısının işleyişine fazla müdahale etmeden kurumların performanslarına 
dayanan sonuç bazlı bir yönetim sistemi hâkimdir. İsveç, reformların başarıya ulaşması ve etkin mali 
yönetimin sağlanmasında farklı enstrümanlardan da faydalanılmıştır. Bunlar (Blöndal, 2001: 12); 
 

• Tahakkuk muhasebe sistemi, 
• Ödenek kullanımında faiz uygulaması, 
• Kullanılamayan ödeneklerin ileriye taşınabilmesi, 
• Hükümetin gelecek yıl ödeneğine karşılık borçlanabilmesi şeklindedir. 

Ödenek kullanımında faiz uygulaması, işletme maliyetleri için ayrılan ödeneklerin kurumun faiz işlemine 
konu olan hesaplarına yatırılması ve normal olarak her ay faiz ödenmesidir. Kurum ödeneklerini iyi bir 
nakit planlaması yapmak suretiyle yavaş harcarsa, hesapta kalan miktara faiz ödenmekte, hızlı harcarsa, bu 
kez de devletin borçlanma maliyetinin karşılanması için faiz ödenmektedir. Bu sistem ile kurumlarda nakit 
yönetim bilinci artırılmaktadır (Blöndal, 2001: 12). Ayrıca bu durum daha iyi bir kamu hizmetinin 
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sağlanmasında önemli bir katkısı bulunmaktadır. Yine İsveç bütçe sürecinde mali saydamlığın ve hesap 
verilebilirliğin artırılması amacıyla kurumlar performanslarına göre A (Mükemmel), B (İyi), C (Yetersiz) 
şeklinde derecelendirilmektedir. Bu derecelendirme, kurumun ödeneklerini aşıp aşmadığı ve kurumlar 
tarafından yapılan iç kontrol değerlendirilmesi sonucu belirlenmektedir (Tüğen vd., 2010: 43).   

İsveç’te Sektörel Komiteler ve Maliye Komitesi (The Committee on Finance)   

İsveç Parlamento’sunda 15 komite bulunmaktadır. Her komitenin sorumlulukları kendi alanları ile 
belirlenmektedir. Bu alanlar genellikle kendi isimleri ile adlandırılmıştır. Gerektiğinde geçici ve özel 
komitelerde kurulabilmektedir. Parlamento’da bazı sorunların çözümü diğerlerine göre daha zor 
olmaktadır. Bu nedenle parlamento, bu tür sorunların (parlamentoya) teslim edilmeden önce daha 
kapsamlı analiz edilmesi ve hazırlanması için Komitelere gönderilmesine karar vermiştir. Bu kararlar uzun 
süre İsveç toplumunun bütününü etkileyen en önemli politika kararlarından; daha küçük olan ama teknik 
olarak karmaşık konulara kadar değişebilmektedir. Bu tür durumlarda Hükümet, ilgili konulara daha 
yakından bakmak için, resmi bir komisyon ya da araştırma komitesi olarak bilinen özel bir uzman veya 
grup tayin etmeyi tercih edebilmektedir (Committees, 2016a). 

Tablo 2 
15 Parlamento Komiteleri (Sektörel Komiteler) 

1 Sivil İşler Komitesi The Committee on Civil Affairs 
2 Anayasa Komitesi The Committee on the Constitution 
3 Kültürel İşler Komitesi The Committee on Cultural Affairs 
4 Savunma Komitesi The Committee on Defence 
5 Eğitim Komitesi The Committee on Education 
6 Çevre ve Tarım Komitesi The Committee on Environment and Agriculture 
7 Maliye Komitesi The Committee on Finance 
8 Dışişleri Komitesi The Committee on Foreign Affairs 
9 Sağlık ve Refah Komitesi The Committee on Health and Welfare 
10 Sanayi ve Ticaret Komitesi The Committee on Industry and Trade 
11 Adalet Komitesi The Committee on Justice 
12 İşgücü Piyasa Komitesi The Committee on the Labour Market 
13 Sosyal Sigortalar Komitesi The Committee on Social Insurance 
14 Vergilendirme Komitesi The Committee on Taxation 
15 Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi The Committee on Transport and Communications 

 Kaynak: Riksdag, 2016. 

Komite süreci, aslında toplumun farklı alanlarında yer alan belirli bir konu hakkında bilgiye erişmenin 
yolunu oluşturmaktadır. Bu durum politikacılar ile uzmanların verimli işbirliği yapabilmelerine yönelik 
mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca Muhalefet grubuna ve diğer savunma gruplarına ilk aşamadan 
itibaren reform çalışmalarını izleme fırsatı da verilmektedir. Araştırma sonuçları İsveç Hükümeti Resmi 
Raporları Serisi’nde (Swedish Government Official Reports Series) yayınlanmaktadır (Committees, 
2016a). 

Her Parlamento komitesinde 17 üye bulunmaktadır ve her bir komitedeki üye dağılımı Parlamento’daki 
parti dağılımına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla Parlamentoda yer alan en büyük partinin en küçük partiye 
göre üye sayısı daha fazla olmaktadır. Bu komite üyeleri görevlerini yerine getirmede oldukça büyük 
zamanlar harcamaktadırlar (Committees, 2016b). 
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Bunlar arasında yer alan Maliye Komitesi ise merkezi yönetim bütçesinin onaylanmasında, mali politika 
ve parlamento faaliyetleri ile ilgili konularda genel kuralların ve devlet gelir tahminleri ile harcama alanları 
için harcama limitlerine ilişkin konuların hazırlanmasında sorumlu olmaktadır (Riksdag, 2016). 

Ayrıca Maliye Komitesi kredi, para birimi ve ulusal borç politikası, kredi ve finans piyasalarını, ticari sigorta 
piyasası ve Ulusal Denetim Ofisi ile ilgili parasal konulara ilişkin genel kuralları da belirlemektedir. Yerel 
yönetimlerin mali durumlarına ilişkin konularını idari finans sorunlarını ve teknik nitelikte bütçe 
sorunlarını da incelemeye yönelik ek görevleri bulunmaktadır (Riksdag, 2016). 

Türkiye’de ve İsveç’te Bütçe Hazırlık Süreçlerinin Karşılaştırılması 

5018 Sayılı kanunla getirilen değişikliklerle birlikte Türkiye’de de İsveç gibi “performans esaslı bütçeleme” 
anlayışı uygulanmaktadır. Bu bütçeleme anlayışında bakanlar Meclise karşı sonuçlardan dolayı, kamu 
kurumlarının üst yöneticileri ise çıktılardan dolayı sorumlu olmaktadır. Ancak Türkiye örneğinde 
bakanların ve/veya kurumların performanslarından dolayı nasıl bir sorumluluk taşıdıklarının çizgileri belli 
değildir. 5018 Sayılı kanunda performansa dayalı ödül ve ceza sistemine yer verilmemiştir. İsveç bütçeleme 
sisteminde ise kurumlar performanslarına göre mükemmel, iyi ve yetersiz gibi derecelere ayrılmakta ve 
sonuçlar kamuya açıklanmaktadır. Kurumların bir sene sonraki ödenekleri dahi performanslarına göre 
kararlaştırılmaktadır.  

İki ülke sistemi arasındaki diğer bir belirgin fark ise kaynakların yönetimi konusunda kurumlara verilen 
serbestliktir. İsveç’te her bir bakan kendi harcama alanının sınırları içinde kendisinin maliye bakanıyken 
Türkiye’de daha merkeziyetçi bir yapı söz konusudur. İsveç’te kurumlar geniş yetkilere sahiptir. İsveç’te 
böyle bir yetki devrinin yapılması, politikacıların kurumların faaliyet sonuçlarına dayalı elde edilen nihai 
çıktıları kontrol etmesini kolaylaştırmaktadır.  

Türkiye’de bütçeye ilişkin birden fazla plan (kalkınma planları, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, 
sektörel plan, yatırım programı vb.) bulunmaktadır. İsveç’te ise yol gösterici planlama birimlerine benzer 
merkezi makroekonomik tahminler ve politika analizini gerçekleştiren kuruluşlar mevcuttur. Ayrıca 
İsveç’te ekonomide büyük değişiklikler olmadığı sürece her yıl için aynı kalan sabit harcama tavanları 
belirlenmektedir. Ancak böylesi bir sistem, ekonomik döngüden kaynaklanan denge değişimlerinin makul 
sınırlar içerisinde kalmasını sağlayacak belirli ölçüdeki makroekonomik istikrarı gerekli kılmasından dolayı 
Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede uygulanma ihtimali oldukça zayıf olarak görülmektedir.  

Yukarıda açıklanan yetki devrinin bir uzantısı da ödenek kullanımında faiz uygulamasıdır. İsveç’te 
kurumlar ödeneklerini iyi bir nakit planlaması yapmak suretiyle yavaş tüketirlerse, hesaplarında kalan 
miktara faiz ödenmekte; hızlı tüketirlerse bu kez de kendileri devlete bir faiz ödemektedirler. Bu sistem ile 
kurumlarda nakit yönetim bilinci arttırılmaktadır. Bu şekilde bir uygulama kamu kurumlarının kamu 
hizmeti gerçekleştirmesinde önceliklere göre hareket etmesini ve hizmetlerin daha nitelikli olmasını 
sağlamaktadır. Türkiye’de ise böyle bir uygulama bulunmamaktadır. 

İsveç AB üyesi olması sebebiyle ekonomisinde Maastricht kriterlerini tutturmaya çalışmasının yanı sıra 
bütçeleme konusunda da yasayla kendisini sınırlamıştır. Bütçe kanununa göre İsveç’te toplam kamu 
sektörünün bütçe fazlası GSYH’nin %1’i ve daha fazlası olmak zorundadır. Bu kural kamu kesimi 
tasarruflarının arttırılması, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası oluşturulması, ekonominin 
zor zamanlarında ülkenin krize sürüklenmemesi, jenerasyonlar arasında kaynakların eşit dağılması ve 
ekonomik etkinlik amaçlarıyla getirilmiştir.  

Her iki ülkede de bütçe meclis onayı sonrası yasalaşmaktadır. İsveç’te bütçe yılda iki defa mecliste 
görüşülürken Türkiye’de sadece sonbaharda görüşülmektedir. İsveç’te 3 aşamalı bir oylama söz 
konusuyken (oylamalar farklı tarihlerde yapılmaktadır) Türkiye’de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 
gelir ve gider cetvelleri turlar halinde görüşülmekte ve bölümler halinde tek seferde oylanmaktadır. İsveç’te 
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bütçe sınıflandırılması daha sadeyken, Türkiye’deki sınıflandırma daha karmaşık ve daha detaylı bir yapıya 
sahiptir.  

Sonuç 

Özellikle İsveç devletinin 1990’larda girmiş olduğu mali kriz sonucu birçok yeni reformlar almak için adım 
atılmıştır. Alınan her reform ekonomiyi biraz daha canlandırmış ve bir müddet sonra ekonomik istikrar 
kademeli bir şekilde sağlanmıştır. Bugün birçok reformun İsveç’te başarıyla oluşması şüphesiz ekonominin 
güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Bu reformlar çerçevesinde öncelikle vergi sistemlerinde düzenleme 
yapılırken; esas düzenleme bütçe sürecinde yapılmıştır. Bu iki önemli düzenlemenin ekonomiye önemli 
derecede katkısı bulunmaktadır. 

Bugün İsveç’te bütçe hazırlık sürecinde kaynakların etkin, verimli kullanımı, kurumların kendi kendilerini 
kontrol edebilir bir niteliğe sahip olması ve etkin hizmet anlayışının yerine getirilmesi bütçe sürecinin 
sistemsel olarak oldukça sağlam bir zemin üzerinde yer aldığının bir göstergesi olmaktadır.  

İsveç’te bütçe süreci kurumlara sağlanan ödeneklerin miktarından ziyade ödeneklerin amaçlanan sonuçları 
ne kadar yansıttığı üzerinde durmaktadır. İsveç çok yıllı bütçe ve yukarıdan aşağı (top-down) bütçeleme 
sürecine sahiptir. Bu durumda bütçe tahminleri orta vadeli bir süreci kapsarken, makro göstergelerde üst 
yönetim tarafından belirlenmektedir. Kurumlara idari harcamalar konusunda serbestlik veren İsveç 
bütçesi, gelecek mali yılı ve onu izleyen 2 yıl olmak üzere toplam 3 yıllık bir süre için hazırlanmaktadır.  

Esasında Türkiye ile İsveç arasında bütçe hazırlık süreci bakımından çok büyük farklılıklar görülmese de 
esas önemli fark bütçe sürecinin yürütülmesinden sorumlu olan Maliye Komitesi’nin sektörel komitelerle 
entegre olarak bu işi yürütmesi ve ödeneklerin harcanması veya harcanmaması durumlarında faiz 
uygulamasının yer alması oldukça önem arz etmektedir. Nitekim bugün etkin ve verimli bir şekilde yapılan 
kamu hizmetlerinin temeli bu düzenlemeye dayandığı ifade edilmektedir. Ancak İsveç ekonomisi özellikle 
%1 bütçe fazlası verme hedefinden dolayı da oldukça eleştiriye tabi tutulmaktadır. Bugün İsveç’te 
gereğinden fazla vergi alındığı ve özel sektör tarafından kullanılabilecek olan sermayenin devletin elinde 
yoğunlaştığı yönünde eleştiriler bulunmaktadır.  

Sonuç olarak İsveç bütçe sisteminde ileri bir seviyeye sahiptir. Şüphesiz bundaki önemli etkenlerden biri 
de gelişmiş bir ülke konumunda olması ve sağlam bir ekonomik yapıya sahip olmasından 
kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin ise böylesi reformlara adım atması belki güçlü bir ekonomik yapıya sahip 
olamaması nedeniyle İsveç gibi iyi bir sonuç elde edemese de yine de kaynakların daha etkin ve verimli 
kullanımına, hizmetlerin daha nitelikli yapılmasına ve ekonomik anlamda bir istikrarı sağlamaya katkıda 
bulunacağı da bir gerçektir. 

Notlar 

1. 5018 sayılı Kanun madde 3/n, Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke 
ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler 
ile kaynak dağılımlarını içeren planı ifade etmektedir. 
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Tablo 3 
İsveç’te Bütçe Hazırlık Süreci 

 HÜKÜMET PARLAMENTO  

OCAK 
Departmanlar kendi harcama 
alanları, ödenekleri ve tahminleri 
üzerinde çalışırlar  

    

ŞUBAT Bütçe çalışmaları için hazırlık 
devam eder   

Kamu kurumları yıllık faaliyet 
raporlarını ve bir sonraki yılın 
bütçesine dayanak oluşturacak 
çalışmalarını Hükümete 
sunarlar 

MART 
Hükümet ekonomi ve bütçe 
politikası hakkında görüşmeler 
yapmaya başlar 

  

İsveç Sayıştay’ı yıllık faaliyet 
raporları hakkındaki 
değerlendirmelerini 
Hükümete sunar 

NİSAN 
Bahar bütçe teklifi ve kamu 
sektörü yıllık faaliyet raporu 
Meclise sunulur 

Bahar bütçe teklifi ve 
yıllık faaliyet raporu 
üzerinde çalışmalar başlar 

  

MAYIS Departmalar bazında bütçe 
çalışmaları devam eder 

Bahar bütçe teklifi 
görüşülmeye devam eder 

Muhalefet partileri kendi 
alternatif bütçe tekliflerini 
Parlamentoya sunar 

HAZİRAN Sonbahar bütçe teklifi hakkındaki 
görüşmeler başlar 

Bahar bütçe teklifi ve 
yıllık faaliyet raporu 
üzerinde karar verir 

  

TEMMUZ İsveç bütçe çalışmaları tatile girer. 
AB Bütçesi çalışmaları sürdürülür     

AĞUSTOS  Bütçe çalışmaları kaldığı yerden 
devam eder     

EYLÜL Sonbahar bütçe teklifi 
Parlamentoya sunulur     

EKİM   Sonbahar bütçe teklifi 
görüşülmeye başlanır 

Muhalefet partileri kendi 
alternatif bütçe tekliflerini 
Parlamentoya sunar 

KASIM Hükümet mektubu hazırlanır 
Harcama alanlarının 
ödenek tavanlarına ve 
gelirlerine karar verilir 

  

ARALIK Hükümet mektubu ilgili kamu 
kurumlarına gönderilir 

Tüm kamu sektörü 
ödeneği hakkında karar 
verilir 

  

Kaynak: Regeringskansliet, 2016b. 
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Tablo 4 

Türkiye’de Bütçe Hazırlık Süreci 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde 
Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlık ve Kanunlaşma Süreci 
SÜREÇ YETKİLİ MERCİ TARİH FAALİYETİN NİTELİĞİ 

ORTA VADELİ 
PROGRAM 

Kalkınma Bakanlığı 
hazırlar. Bakanlar 
Kurulu kabul eder. 

En geç Eylül 
ayının ilk 
haftası sonuna 
kadar 

Kalkınma planları,  stratejik planlar 
ve genel ekonomik koşulların 
gerekleri doğrultusunda makro 
politikaları, ilkeleri, hedef ve 
gösterge niteliğindeki temel 
ekonomik büyüklükleri kapsar. 

ORTA VADELİ MALİ 
PLAN 

Maliye Bakanlığı 
hazırlar. Yüksek 
Planlama Kurulu 
karara bağlar. 

En geç Eylül 
ayının onbeşine 
kadar 

 Orta vadeli program ile uyumlu 
olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin 
toplam gelir ve gider tahminleri ile 
birlikte hedef açık ve borçlanma 
durumu ile kamu idarelerinin 
ödenek teklif tavanlarını içerir. 

BÜTÇE ÇAĞRISI ve 
EKİ BÜTÇE 
HAZIRLAMA 
REHBERİ 

 
Maliye Bakanlığı 
  

 
 
En geç Eylül 
ayının onbeşine 
kadar 

Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına 
esas olmak üzere, kamu idarelerince 
uyulması gereken genel ilkeleri, 
nesnel ve ölçülebilir standartları, 
hesaplama yöntemlerini, bunlara 
ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve 
tablo örneklerini ve diğer bilgileri 
içerir. 

YATIRIM 
GENELGESİ VE EKİ 
YATIRIM 
PROGRAMI 
HAZIRLAMA 
REHBERİ 

 
Kalkınma Bakanlığı 

KAMU 
İDARELERİNİN 
BÜTÇE VE YATIRIM 
TEKLİFLERİNİN 
GÖNDERİLMESİ VE 
GÖRÜŞÜLMESİ 

Harcamacı Kuruluşlar 
bütçe tekliflerini 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğüne, 
yatırım tekliflerini 
Kalkınma Bakanlığına 
gönderilir 

Orta Vadeli 
Mali Planın 
Yayımı-
Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Kanununun 
TBMM'ye 
Sevk 

Gelir ve gider tekliflerinin 
hazırlanmasında;  
-Orta vadeli program ve mali 
planda belirlenen temel 
büyüklükler ile ilke ve esaslar, 
-Kalkınma planı ve yıllık program 
öncelikleri ile kurumun stratejik 
planları çerçevesinde belirlenmiş 
ödenek tavanları, 
-Kamu idarelerinin stratejik planları 
ile uyumlu çok yıllı bütçeleme 
anlayışı, 
-İdarenin performans programı ve 
performans hedefleri, dikkate alınır. 
Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına 
verildikten sonra Harcamacı 
Kuruluşların yetkilileriyle gider, 
gelir ve performans programı 
teklifleri hakkında bütçe 
görüşmeleri yapılır 

YÜKSEK PLANLAMA 
KURULU (YPK) Kalkınma Bakanlığı 

 
En geç Ekim 
ayının ilk 
haftası 

Merkezi yönetim bütçe kanunu 
tasarısı Bakanlar Kurulunca 
TBMM'ye sunulmadan önce 
Yüksek Planlama Kurulu 
toplanarak makro ekonomik 
göstergeleri ve bütçe büyüklüklerini 
görüşür. 
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MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇE KANUNU 
TASARISININ 
HAZIRLANMASI 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

 
 
15 Eylül-17 
Ekim 

İlgili kurum ve kuruluşların görüş 
ve önerileri ile belirlenen maliye 
politikaları doğrultusunda merkezi 
yönetim bütçe kanunu tasarısı ve 
bağlı cetvelleri hazırlanır. 

MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇE KANUNU 
TASARISININ 
T.B.M.M’ YE SEVKİ 

Bakanlar Kurulu En geç 17 
Ekim 

Makro ekonomik göstergeler ve 
bütçe büyüklüklerinin Yüksek 
Planlama Kurulunda 
görüşülmesinden sonra, Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan merkezi 
yönetim bütçe kanun tasarısı,  mali 
yılbaşından en az 75 gün önce 
Bakanlar Kurulu tarafından 
TBMM’ye sunulur. 

MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇE KANUN 
TASARISININ 
TBMM’ DE 
GÖRÜŞÜLMESİ 

TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu 

17 Ekim – 
31Aralık 

Merkezi yönetim bütçe kanunu 
tasarısı 17 Ekim'i takip eden 55 
gün içinde Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, sonraki 20 gün 
içerisinde ise Genel Kurul'da 
görüşülür. 

TBMM Genel Kurulu 

MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇE KANUN 
TASARISININ 
KANUNLAŞMASI 

TBMM ve 
Cumhurbaşkanı 

En geç 31 
Aralık 

TBMM tarafından kabul edilen 
merkezi yönetim bütçe kanunu 
Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylandıktan sonra mali 
yılbaşından önce Resmi Gazete'de 
yayımlanır. 

YÜRÜRLÜK 

Maliye Bakanlığı 
Merkezi Yönetim 
Kapsamındaki Kamu 
İdareleri 

1 Ocak 
31 Aralık Mali yıl 

Kaynak: http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/20,butcehazirlamatakvimi1pdf.pdf?0 
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Yerel Yönetimlerde Gelir Çıkmazı: 
Türkiye İçin Bir Değerlendirme 
 
Aykut Aydın 
Osman Geyik 

 

Revenue Dilemma of Local Governments: An Evaluation for Turkey 
 

Abstract  

A relationship between central government and local governments which contains revenue allocation 
should be established in order to satisfy public needs more fast and more efficiently and to provide efficient 
use of sources. However, the more central government is generous about service allocation, the more it is 
centralist about revenue allocation. So local governments’ own resources are often inadequate for public 
services they are supposed to provide. Forementioned insufficiency is being tried to eliminate by the shares 
of general budget tax revenues. In this article which we examine the structure of Turkey's local 
governments' own resources, local governments’ budget revenues are examined by figures. The following 
questions are tried to be answered through the findings obtained: how much of the services that provided 
by local governments are financed with their own resources, are these resources enough, are there any 
efforts to increase the own resources, which methods can be applied to increase these resources? 

Keywords: Local governments, fiscal federalism, local government revenues, own resources.  
JEL Classification Codes: H70, H71, H72 

 
Giriş 

ir ülke sınırları içinde yaşayan halk, kolektif yaşamın gerektirdiği bazı mal ve hizmetlere ihtiyaç 
duymaktadır. Devlet, bahsi geçen mal ve hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli bir role sahip 
olsa da; bu ihtiyaçlardan doğan hizmetlerin sunumunu sadece merkezi yönetim eliyle etkin şekilde 

yerine getiremeyebilir. Bu nedenle, kaynak israfının ortadan kaldırılması (ekonomik), yetki çatışmalarının 
önüne geçilmesi (siyasi), toplumda huzursuzluk yaratacak durumların engellenmesi (idari) açıdan merkezi 
yönetimle yerel yönetimler arasında belirli bir ilişkinin ortaya çıkması zaruri bir hal almaktadır (Nadaroğlu, 
2001: 51). 

B 
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Merkezi yönetimle ile yerel yönetim arasında kurulan ilişki; mali, hukuki, siyasi, idari şekilde çok yönlü 
kurulmakla birlikte,  mali nitelikte olan en önemlisini arz etmektedir. Bu ilişki literatürde “mali federalizm, 
mali tevzin, akçel denkleştirme” olarak ifade edilmektedir. W.E. Oates’in mali federalism (Oates, 1999: 
1121) olarak adlandırdığı bu teori; uygun enstrümanlar kullanılarak kolektif hizmetlerin en etkin şekilde 
sunulabilmesi için farklı yönetim kademelerinin hizmet ve gelir tahsisinin genel normatif bir çerçevesini 
ortaya koyar. Mali federalizm teorisine göre, merkezi yönetimin temel fonksiyonu; makroekonomik 
istikrar, yoksullara yardım ve gelir dağılımını düzenlemesi gibi temel hizmetleri gerçekleştirmek olmalıdır. 
Adem-i merkeziyetçi yapıların birincil rolü ise yerel düzeydeki kolektif malların etkin sunumunu 
sağlamaktır. (Musgrave, 1954: 5-6)  

Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında hizmet ve gelir tahsisinin düzenlenme yöntemleri her ülkenin, 
kendine özgü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarına göre değişir. Tabi ki farklı yönetim 
kademeleri tarafından sunulan kolektif hizmetler birbirlerini etkiler. Dolayısıyla,  yönetimler arasındaki 
bu etkileşim rasyonel ilkelere göre belirlenmeli ve hukuki bir tabana oturtulmalıdır. Ancak genel uygulama, 
yönetimlerden biri (yerel yönetimler) hizmetlerin sunumunu gerçekleştirirken; diğer yönetimin (merkezi 
yönetim) ne tür hizmetlerin hangi yönetim tarafından yerine getirileceğini ve sunulan hizmetin finansman 
kaynağını belirlemesidir (Bird, 2016: 152-153). Son dönemlerde pek çok ülkede, kolektif hizmetlerin 
mümkün olduğunca halka en yakın yönetimler tarafında sunulması (subsidiarity1) gerektiği 
vurgulanmakta ve bu sebeple kolektif hizmetlerin ve gelir kaynaklarının adem-i merkeziyetçi bir yapıya 
kavuşturulması kabul görmektedir. Hizmetlerin yerelleşmesinde önemli başarılar sağlayan devletler, aynı 
başarıyı gelir kaynaklarının yerelleşmesinde gösterememektedirler. Bunun sonucu olarak, kolektif 
hizmetlerin dağılımında giderek daha yerel bir yapı, gelir kaynaklarının dağılımında ise giderek daha 
merkeziyetçi bir yapı ortaya çıkmaktadır. Dünyanın neredeyse hiç bir ülkesinde yükümlü oldukları görev 
ve sorumlulukları öz gelir kaynaklarıyla yerine getirebilen bir yerel yönetim yoktur. Dolayısıyla, yönetimler 
arasında ortaya çıkan dengesizlik, yine bir merkeziyetçi yapıyı besleyen mali transferler aracılığıyla 
giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak, yerel yönetimlerin sorumlu oldukları hizmetleri öz gelir kaynakları ile 
yerine getirmesi ve öz gelir yapılarının güçlendirilip çeşitlendirilmesi, kolektif hizmetleri adem-i 
merkeziyetçi bir yapıya kavuşturabilir. Bu tür hizmetlerin sunumunu daha etkin ve verimli olmasını 
sağlayabilir.  

Yerel düzeyde kolektif hizmetlerin sunumunda belirli bir finansman kaynağına ihtiyaç vardır. Bu 
finansman kaynakları yerel yönetimlerde: Öz gelirler, mali transferler ve borçlanma şeklinde 
sıralanmaktadır. 

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelir Yapıları 

Türkiye’de yerel yönetimlerin görevleri ve gelir yapıları Anayasal çerçevede belirlenmiştir. Anayasamızın 
127. maddesinde yerel yönetimlerin kamu tüzel kişilikleri tanımlanmış ve yerel yönetimlerin kuruluşları, 
görevleri ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenebileceği belirtilmiştir. 
Anayasamızın ilgili maddesinde “Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine 
uygun olarak kanunla düzenlenir… Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır…”(T.C. 
Anayasası, 1982) hükmüyle yerel yönetimlerin görev, yetki ve mali düzenlemelerin kanunlar çerçevesinde 
oluşturulmasına dayanak oluşturulmuştur. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin gelir yapıları öz gelir, mali transferler ve borçlanma şeklinde üç ayrı 
kategoride sınıflandırılabilir. Türkiye’de yerel yönetimlerin öz gelirleri oldukça sınırlı olmakla birlikte bu 
gelirleri arttırma tasarrufu inisiyatiflerinde değildir. Yerel yönetimlerin öz gelirlerini oluşturan vergi, vergi 
benzeri ve diğer gelirlerin oranları, payları ve bunları belirleme yetkisi kanuni çerçevede düzenlenmiş; 
ancak oldukça sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynaklarını 
öz gelirlerinden ziyade merkezi yönetim tarafından aktarılan paylar oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin 
transfer gelirlerini oluşturan bu paylar, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden (GBVG) yerel 
yönetimlere aktarılan paylar, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış ve yardımlar, diğer 
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idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje karşılığı alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Yönetimler 
arası yapılan bu tür transferin esas ve usulleri ise kanunlarla belirlenmiştir. 

Yerel yönetimlerin borçlanma gelirleri, yerel yönetim bütçesinde yer almadığından (bütçe dışı 
bırakıldığından) ve öz gelirler ile transfer gelirlerinden farklı bir yapıya sahip olduğundan bu çalışmada 
kısaca bahsedilecektir. Türkiye’de yerel yönetimlerin borçlanmasına ilişkin kanunlarla pek çok kısıtlama 
getirilmiştir. Örneğin yerel yönetimler sadece yatırım programlarına ilişkin projeler için Kalkınma 
Bakanlığı’nın uygun görüşü ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile dış borçlanmaya başvurabilir. Benzer şekilde 
yerel yönetimlerin iç borçlanma koşulları da oldukça sınırlandırılmıştır2.  

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Öz Gelir Yapısı 

Yerel yönetimlerin öz gelirleri, yerel halkın vergi ödeme kapasitesine bağlı olarak tahsil edilen vergilerden 
ve yerel yönetimlerin kendi imkânları dâhilinde gelir yaratma potansiyeline bağlı olarak elde ettiği vergi 
dışındaki gelirlerden oluşmaktadır.  Bu gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsilat uygulamaları yerel idareler 
tarafından yapılmaktadır. Yerel yönetimlerin öz gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: Vergi 
gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, faizle ve cezalar, sermaye gelirleri, alacaklardan tahsilat (Kerimoğlu, 
Güngör ve Koyuncu, 2009: 79). 

Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin ilk kalemi kanunla yerel yönetimlere bırakılan vergi ve vergi benzeri 
gelirlerinden oluşmaktadır. Vergi gelirleri; mülkiyet üzerinden alınan vergiler kalemi altında “mülkiyet 
üzerinden alınan diğer vergiler” (bina, arsa, arazi, çevre ve temizlik vergisi) “dahilde alınan mal ve hizmet 
vergileri” (haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, 
yangın ve sigorta vergisi) kalemlerini kapsamaktadır. Vergi benzeri gelirleri3 ise, harçlar ve başka yerde 
sınıflandırılmayan vergiler kaleminden oluşmaktadır. Belediyelerin topladığı vergi ve vergi benzeri gelirler 
2464 sayılı Belediye Gelir Kanunu’nda ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. İl özel 
idarelerinin vergileme yetkisi olmadığından vergi gelirleri yoktur. Ayrıca harç, resim ücret gibi gelirleri 
tahsil etme yetkisi çok sınırlı olduğundan vergi benzeri gelirleri de yok denilecek kadar azdır (T.C. İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2013: 95). 

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; mal ve hizmet satış gelirleri (şartname, basılı evrak, kitap, otopark işletmesi ve 
ulaştırma vb. hizmetlerine ilişkin gelirler), KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri (iştirak gelirleri, yeniden 
değerlendirme farkları), kurum hasılatları (eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve ekonomik hizmetlere ilişkin 
kurum hasılatı), kurum karlarından (eğitim, sağlık, kültürel, sosyal ve ekonomik hizmetlere ilişkin kurum 
karları), kira gelirlerden (lojman, sosyal tesis vb. kira gelirleri) ve diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 
oluşmaktadır. 

Faiz, Paylar ve Cezalar; kurumca verilen borçlardan alacakların faizleri, takipteki kurum alacakları faizleri, 
menkul kıymet ve gecikmiş ödemeler faizleri, vergi, resim ve harç gecikme faizleri, mevduat faizleri ile idari 
para, vergi cezaları, irat kaydedilecek nakdi teminat, otopark yönetmeliği uyarınca alınan otopark bedeli 
gibi gelirlerinden oluşmaktadır. Bu kalem altında yer alan paylar alt kaleminin büyük bir yüzdesi merkezi 
idareden yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan payları ifade eden 
‘’merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar’’ kaleminde sınıflandırılmaktadır. Ancak bu tür gelirler 
yerel yönetimlerin öz gelirlerinden ziyade transfer gelirleri arasında sayılmaktadır.  

Sermaye gelirleri; bina, lojman, arazi ve arsa gibi taşınmaz satış gelirleri, taşıt gibi taşınır satış gelirleriyle 
tahvil senet, bonolar ve altın gibi menkul kıymet ve varlık satış gelirlerinden oluşmaktadır.  

Alacaklardan Tahsilat; genel bütçe idareleri ile mahalli idareler ve diğer yurtiçi alacaklardan ilgili yerel 
yönetime yapılan tahsilatlardan oluşmaktadır. 
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Yerel Yönetimlerin Bütçe Gelir Yapısı  
 
Devlet bazı kolektif ihtiyaçların sunumunu diğer kamu tüzel kişilerinin eliyle yerine getirmeye 
çalışmaktadır. Bu tüzel kişiliklerin en önemli birimi ise yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler bu tür 
kolektif hizmetleri yerine getirmek için bütçelerinde belirtilen gelir kaynaklarını kullanmaktadır. 

 

Tablo 1 
Yerel Yönetimlerin Bütçe Gelir Yapısı 

Bin TL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BÜTÇE GELİRLERİ 38.841.851 42.477.177 53.582.118 63.415.789 69.263.300 83.376.231 87.170.755 

Vergi Gelirleri 4.190.482 3.776.080 5.904.388 6.901.489 7.249.848 8.213.046 9.291.679 

     Emlak Gelirleri 1.717.466 1.854.219 2.669.393 3.464.202 3.528.072 3.846.950 4.993.030 

     Harçlar 1.334.555 1.293.748 1.794.008 1.857.039 1.935.777 2.349.645 2.269.311 
Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 

9.187.821 10.558.298 11.922.406 13.868.818 16.050.147 17.916.582 18.025.346 

     Hizmet Gelirleri  3.924.030 4.359.728 5.165.760 6.273.206 6.784.236 7.518.193 7.615.713 

Al. Bağ. ve Yar. İle Öz. 
Gel. 5.208.655 5.860.460 8.876.235 10.261.712 10.330.824 13.938.850 6.979.619 

     Koşullu 
Transferler* 

4.753.418 5.344.990 7.798.135 9.197.369 9.168.479 12.425.313 5.937.482 

Faizler, Paylar ve 
Cezalar 

18.404.010 19.885.113 24.172.266 28.852.081 32.546.882 37.690.792 42.934.550 

   Vergi ve Harç Gel. Al. 
Pay.** 

14.571.347 15.740.261 20.403.656 24.357.878 27.484.865 32.239.582 37.482.055 

   Harcamalara Katılım 
Payı 

406.481 477.760 666.092 669.962 756.041 936.628 889.285 

Sermaye Gelirleri 1.731.648 1.333.119 2.690.268 3.483.632 3.049.318 5.606.974 6.661.496 

Alacaklardan Tahsilat 119.235 1.064.107 16.555 48.057 36.281 9.987 3.278.065 

TOPLAM ÖZ GELİR  19.061.849 20.876.456 24.302.227 28.796.199 31.447.611 37.197.529 42.709.081 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dâhilinde tarafımca hazırlanmıştır (Erişim Tarihi: 25.05.2016). 
*Alınan bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler Kalemi altında sınıflandırılan ‘’merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve 
yardımlar, diğer idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje yardımlarından’’ oluşmaktadır. 
**Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı üzerinden yerel yönetimlere aktarılan paylar. 
 

Tablo 1’de 2008 - 2014 arası yedi yıllık dönemi kapsayan yerel yönetimlerin bütçe gelir4 gerçekleşmeleri 
yer almaktadır. Tabloda ‘’ bütçe gelirleri ‘’ kalemi yerel yönetimlerin yıllık bütçelerinde yer alan öz gelir 
ve transfer ödeneklerini kapsamaktadır. Bütçe gelirleri tablosunda gösterildiği gibi yerel yönetimlerin 
toplam öz gelirleri ‘’alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler’’ kalemi ile yerel yönetimlerin genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatı üzerinden aldığı payın düzenlendiği ‘’faiz, paylar ve cezalar’’ kalemi altındaki vergi ve harç 
gelirlerinden alınan paylar hariç tutulduktan sonra kalan gelir kalemlerinden oluşmaktadır. Bu veriler 
ışığında, yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin içindeki öz gelirlerinin her yıl sürekli olarak arttığı 
gözlenmektedir. Ancak burada önemli olan husus öz gelirlerdeki miktar olarak artış değil, toplam gelirler 
içinde öz gelirlerin payının oransal artışıdır. Tabloda görüldüğü gibi yerel yönetimlerin öz gelirlerinin 
toplam gelirler içinde oransal olarak ciddi bir artış göstermediği ve yıllar itibariyle bütçedeki payının 
yaklaşık yüzde 46 olduğu görülmektedir. (2008: %49,7- 2009: % 49,1- 2010: %45,3 - 2011:  %45,4 - 
2012: %45,4 - 2013: %44,6 - 2014: %48,9). Yerel yönetim toplam gelirlerinin ortalama yüzde 40’ını 
genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından yerel yönetimlere aktarılan paylar (koşulsuz transferler) ; ortalama 
yüzde 15’ini ise diğer transfer gelirlerinden oluşturmaktadır (2008-2014 ortalaması). Diğer bir ifadeyle, 
yerel yönetimlerin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 55’i transfer gelirlerinden; yüzde 45’i ise öz 
gelirlerden meydana gelmektedir. 2008-2013 yılları arasında genel bütçeden yerel yönetimlere aktarılan 
paylar (koşulsuz transferler) yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin ortalama yüzde 38’ni oluşturmaktadır. 
2014 yılı itibariyle ise bu oran yüzde 5’lik bir artışla bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 43’üne denk 
gelmektedir. Bu durumun en önemli gerekçesi 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle genel bütçeden yerel 
yönetimlere aktarılan payların oran ve dağıtım kriterlerinde 6360 sayılı Kanun’la yapılan değişlikler 
olmuştur.   
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Yerel yönetim öz gelirlerinin içinde en yüksek pay ortalama yüzde 49 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleridir. 
Bu kalem içinde en önemli gelir kaynağı ise teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ortalama yüzde 44’ünü 
oluşturan hizmet gelirleridir. Öz gelirler içinde en büyük ikinci payı ortalama yüzde 24 ile vergi gelirleri 
teşkil etmektedir. Vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 48’i emlak vergisinden, yaklaşık yüzde 27’si ise harç 
gelirlerinden oluşmaktadır. Başka bir deyişle, vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’i emlak vergisi ve harçlar 
olarak iki kalemden sağlanmaktadır. Yerel yönetimlere tahsis edilen çevre ve temizlik vergisi, haberleşme 
vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, yangın sigortası vergisi, ilan ve reklam vergisi 
gibi vergilerin hepsinin toplam payı yaklaşık yüzde 25’tir ve bu vergilerin getirileri oldukça düşüktür5. 
Yerel yönetimlerin kendisine tahsis edilen bu tür vergilerin sınırlı, dar tabanlı ve verimsiz bir vergi yapısına 
sahip olması nedeniyle kendilerine gelir yaratma imkânı oldukça sınırlı kalmıştır.  

  
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dâhilinde tarafımızca oluşturulmuştur 
(Erişim Tarihi: 28.05.2016). 

 
Grafik 1 ve 2’de sırasıyla yerel yönetim bütçe gelirlerinin ve öz gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması 
verilmiştir (2008-2014 yılları ortalaması). Yerel yönetim bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılmasının 
verildiği Grafik 1’de en yüksek pay yüzde 46,40 ile Faiz, Paylar ve Cezalar kalemi olarak görülmektedir. 
Bunun temel nedeni yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan payın bu 
kalem altında ‘’vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar’’6 sınıflandırılmasıdır. Literatürde koşulsuz 
transferler olarak da ifade edilen bu gelir kalemin yerel yönetimler bütçesindeki payı yaklaşık yüzde 40’dır. 
Bütçe gelirleri içinde ikinci en büyük pay yüzde 23,50 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden oluşmaktadır. 
Bu kalem altında yer alan ‘’hizmet gelirleri’’ yerel yönetimler için önemli bir öz gelir kaynağıdır. Alınan 
Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler üçüncü en büyük paya sahiptir ve öz gelirlerden ziyade transfer 
gelirlerini ifade etmektedir. Bu kalemin altında sınıflandırılan merkezi yönetim bütçesine bağlı idarelerden 
alt yapı, eğitim vb. hizmetler için alınan ödenekler; hazine yardımları ve proje yardımları iyi bir koşullu 
transfer örneği teşkil etmektedir. Özellikle il özel idarelerinin bütçe gelirinin yaklaşık yüzde 90 gibi büyük 
bir kısmı koşullu transferden oluşmaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere 2008-2013 yıllarında koşullu 
transferlerin bütçe gelirleri içindeki payı ortalama yüzde 14 olarak görülmektedir. Ancak 2014 yılında 
keskin bir düşüşle bu oran yüzde 6’ya gerilemiştir. Bunun temel nedeni 30 Mart 2014 yılında 6360 sayılı 
Kanun’la beraber büyükşehir belediyelerindeki il özel idarelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasıyla özel 
idarelere aktarılan ödenekteki azalma olarak ifade edilebilir. Vergi gelirleri ortalama yüzde 12,10 payla 
yerel yönetimlerin bütçe gelirlerindeki dördüncü önemli gelirini oluşturmaktadır. Yerel yönetimler masif 
randımanlı vergi yapılarına sahip olmamakla birlikte, vergilemede yetki alanlarının (vergi oranlarını ve 
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tabanını belirleme) esneklikleri de oldukça sınırlıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerin mali özerkliği için son 
derece mühim olan vergi gelirleri kalemi oldukça düşük düzeyde kalmıştır.  

Grafik 2’de yerel yönetimlerin öz gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması verilmiştir. Öz gelir kalemlerinin 
oluşturduğu yapıda en büyük pay yüzde 49,21 ile teşebbüs ve mülkiyet gelirleri iken; ikinci büyük payı 
yüzde 21,43 ile vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirlerindeki en büyük payı ise mülkiyet üzerinden 
alınan vergiler, emlak vergisi,  oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ı emlak 
vergisi, harçlar, hizmet gelirleri, harcamalara katılma payı olarak dört gelir kaynağından meydana 
gelmektedir. Bununla beraber yerel yönetimlerin bu vergi, harç, hizmet geliri ve katılma payı öz gelirlerini 
artırma kapasiteleri ve gayretleri yetersizdir. Görülmektedir ki, yerel yönetimlerin hem öz gelir kaynaklarını 
artırma manevralarının düşük olması hem de gayretlerinin yetersiz oluşu yerel yönetimleri farklı gelir 
arayışına yönlendirmektedir (Güner ve Yılmaz, 2006: 86). Ayrıca göreceli olarak kaynak artırma 
potansiyeli yüksek olan yerel idarelerin öz gelirlerini artırıcı bir çaba içinde olmayışı, diğer bir ifadeyle; 
vatandaşlarından vergi ve vergi dışı gelirleri tahsil etmesindeki isteksizliği siyasi kaygıların da bir etken 
olduğu düşüncesini ortaya çıkarmaktadır (Emil ve Yılmaz, 2012: 9).  

Tablo 2 
Yerel Yönetimlerin Bütçe Dengesi 

Bin TL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
HARCAMALAR 45.941.555 48.227.119 52.226.305 61.011.336 69.298.699 87.589.594 84.172.983 

    Personel Giderleri 9.043.538 9.531.236 10.285.548 11.259.474 12.192.651 13.488.756 13.347.212 
    Sosyal Güv.Kur. Devlet 
    Primi  

1.257.345 1.483.466 1.817.851 1.904.374 1.968.097 2.173.496 2.171.516 

    Mal ve Hizmet  
    Alımları 

14.343.058 15.468.201 17.983.695 22.104.733 26.196.297 31.736.488 32.545.939 

    Faiz Harcamaları 937.501 1.453.888 1.361.457 1.322.058 1.432.644 1.412.107 1.764.867 
    Cari Transferler 2.124.730 2.572.886 2.918.936 2.416.930 2.413.341 2.956.872 2.983.122 
    Sermaye Giderleri 17.390.963 15.331.530 16.391.304 19.780.146 23.315.323 33.577.382 28.644.198 
    Sermaye Transferleri 241.127 733.087 385.495 1.167.435 740.115 524.213 676.401 
    Borç Verme 603.293 1.652.825 1.082.019 1.056.186 1.040.231 1.720.280 2.039.728 

GELİRLER 38.841.851 42.477.177 53.582.118 63.415.789 69.263.300 83.376.231 87.170.755 

 Vergi Gelirleri 4.190.482 3.776.080 5.904.388 6.901.489 7.249.848 8.213.046 9.291.679 
 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.187.821 10.558.298 11.922.406 13.868.818 16.050.147 17.916.582 18.025.346 
 Alınan Bağ. ve Yar. İle Öz. Gel. 5.208.655 5.860.460 8.876.235 10.261.712 10.330.824 13.938.850 6.979.619 
 Faizler, Paylar ve 
 Cezalar 

18.404.010 19.885.113 24.172.266 28.852.081 32.546.882 37.690.792 42.934.550 

 Sermaye Gelirleri 1.731.648 1.333.119 2.690.268 3.483.632 3.049.318 5.606.974 6.661.496 
 Alacaklardan Tahsilatlar 119.235 1.064.107 16.555 48.057 36.281 9.987 3.278.065 

BÜTÇE DENGESİ -7.099.704 -5.749.942 1.355.813 2.404.453 -35.399 -4.213.363 2.997.772 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler dâhilinde tarafımca oluşturulmuştur  
(Erişim Tarihi: 28.05.2016). 

Yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin bütçe harcamalarını karşılama oranını dikkate aldığımız 2008-2014 
yılları arasında sadece 2010-2011 ve 2014 yıllarında bütçenin fazla verdiğini görmekteyiz. Buna mukabil, 
yerel yönetim bütçelerinin 2008 yılında yüzde 15,4; 2009 yılında yüzde 11,9; 2012 yılında yüzde 0,05; 
2013 yılında ise yüzde 4,8 oranlarında açık verdiği gözlemlenmektedir. 2008 bütçe döneminin 29 Mart 
2009; 2013 bütçe döneminin ise 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin hemen öncesi döneme denk gelmesi ve 
bu açığın sermaye giderlerindeki önemli artışından kaynaklanması, yerel yönetimlerin seçim öncesi 
dönemde harcamalarının normal dönemlere göre arttırdığı kanısını güçlendirmektedir. Bununla birlikte 
özellikle son beş yıllık dönemde yerel yönetimlerin bütçe gelirlerinin bütçe harcamalarını karşılayacak 
düzeyde olduğu görülmektedir.  

Yerel yönetimlerin öz gelirleriyle bütçe harcamalarını finanse etmede oldukça yetersiz kaldığı 
gözlenmektedir. Yerel yönetimler öz gelirleriyle yapmış oldukları harcamaların ortalama olarak sadece 
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yüzde 46‘sını karşılayabilmektedir. Diğer bir önemli husus, yerel yönetimler kendilerine tahsis edilen vergi 
gelirleriyle, personel giderlerini bile finanse edemiyor oluşudur. Yerel yönetimler, sahip oldukları vergi 
gelirleriyle personel giderlerinin yaklaşık yüzde 60’nı karşılayabilmektedir ve kendilerine tahsis edilen vergi 
geliriyle bünyelerinde personel bile çalıştıramamaktadırlar. Bu durum, yerel yönetimlerin sahip oldukları 
mevcut gelir kaynakları dahilinde öz kaynakları olan vergi ve vergi benzeri gelirlerinin ne derece sınırlı 
olduğunu göstermektedir. 

Tablo’2 de 2008-2014 dönemlerinde yerel yönetimlerin bütçe dengeleri verilmiştir. Tabloda önce yerel 
yönetimlerin gerçekleşmiş bütçe harcamaları, daha sonra bu harcamaların finansmanın sağlandığı 
gerçekleşmiş bütçe gelirleri gösterilmektedir. Yerel yönetimlerin harcama kalemleri arasında en yüksek payı 
ortalama yüzde 37 ile hammadde ve hizmet alımları, görev giderleri vb. kategorilerini kapsayan mal ve 
hizmet alımları kalemi oluşturmaktadır. Bütçe harcamalarında ikinci en önemli payı ortalama yüzde 34 ile 
araç, gereç, teçhizat, gayrimenkul vb. alımları kapsayan sermaye giderleri; üçüncü en büyük payı ise 
ortalama yüzde 17’lik pay ile personel giderleri temsil etmektedir. Yerel yönetimlerin bütçe harcamalarının 
yaklaşık yüzde 88’i bu üç büyük kalemde gerçekleşmektedir. 

Belediyelerin Bütçe Gelirleri Yapısı  

Yerel yönetimlerin en önemli birimini belediyeler oluşturmaktadır. Türkiye’de belediyeler, büyükşehir 
belediyeleri, büyükşehir dışındaki il belediyeleri, ilçe ve belde belediyeleri olarak üç kademeye ayrılmıştır. 
Yerel düzeyde sunulan kolektif hizmetlerin pek çoğu belediyeler aracılığıyla sunulmaktadır. Bu hizmetlerin 
finansmanı belediyelerin bütçelerinde belirtilen gelir kaynaklarından sağlanmaktadır. Belediyelerin toplam 
gelirlerinin ve öz gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması sırasıyla Grafik 3 ve Grafik 4’te gösterilmiştir.  

Grafik 3’te 2010 - 2014 arası beş yıllık dönemi kapsayan belediyelerin bütçe gelirinin oransal dağılımına 
yer verilmiştir. Bu verilere göre, belediye bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 60 gibi önemli bir payını faiz, 
paylar ve cezalar kalemi oluşturmaktadır. Bunun temel nedeni ‘’paylar’’ başlığı altında belediyelere genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılan ödeneğin bu kalem içinde sınıflandırılmasıdır. Öyle ki genel bütçe 
vergi gelirlerinden aktarılan ödenekler7 Faizler, Paylar ve Cezalar kaleminin yaklaşık yüzde 85’ni teşkil 
ederken; belediye gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 52’sine denk gelmektedir. Merkezi yönetimden 
belediyelere aktarılan bu ödenekler, literatürde koşulsuz transferler olarak ifade edilmektedir. Belediye 
bütçe gelirlerinin diğer önemli kısmını yaklaşık yüzde 16 oranında payla vergi gelirleri; yaklaşık yüzde 
13’lük payla teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır.  Belediye bütçe gelirleri içinde düşük bir paya 
sahip olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi bir tür koşullu transfer uygulamasıdır.  
 
Belediye gelirleri bir bütün olarak düşünüldüğünde yaklaşık yüzde 55’i transfer gelirlerinden, yüzde 45’i 
ise öz gelirlerinden oluşmaktadır. Öz gelirlerinin ise yaklaşık yüzde 35’i vergi gelirlerinden, yüzde 28’i 
teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden meydana gelmektedir. Vergi gelirlerinin yarısı emlak vergisinden dörtte 
bir ise harç gelirlerinden tahsil edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, vergi gelirlerinin dörtte üçü emlak vergisi 
ve harçların toplamından sağlanmaktadır. Vergi gelirlerinin diğer kaynaklarını oluşturan çevre temizlik, 
haberleşme, elektrik ve havagazı tüketim, eğlence, yangın sigortası, ilan ve reklam vergileri masif 
randımanlı olmamakla birlikte, vergi tabanları da oldukça dardır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ise 
yaklaşık yüzde 52’si hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.  Öz gelirler içindeki diğer önemli pay ise genel 
bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylar hariç tutulduktan sonra kalan yaklaşık yüzde 17’lik pay oranıyla 
faiz, paylar ve cezalar kalemidir. Bu bağlamda görülmektedir ki, belediyelerin öz gelirlerini artırma 
kapasitesi oldukça yetersizdir.  
 



Aykut Aydın, Osman Geyik (Yerel Yönetimlerde Gelir Çıkmazı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme) 

112 

 
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dâhilinde tarafımca oluşturulmuştur (Erişim 
Tarihi: 28.05.2016). 

 

Tablo 3 
Belediyelerin Toplam Gelir İçindeki Öz Gelirlerin Payı 

Bin TL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

B
EL

ED
İY

EL
ER

 

Öz Gelirler 12.599.309 12.997.961 16.265.046 19.155.381 20.803.960  25.269.956 27.022.997 
Toplam Gelir  25.736.012 26.844.961 34.233.863 40.740.227  45.131.525 53.931.284  62.544.796  

Yüzdelik (%48,9) (%48,4) (%47,5) (%47,0) (%46,1) (%46,8) (%43,2) 

B
Ü

Y
Ü

K
ŞE

H
İR

 
B

EL
ED

İY
EL

ER
İ 

Öz Gelirler 3.464.001 4.774.695 4.557187  5.105.081  5.115.758  6.550.450  9.663.389  

Toplam Gelir  9.860.132 11.335.294 13.322.111 15.560.584 17.228.427 20.719.833 29.823.555 

Yüzdelik (%35,13) (%42,12) (%34,2) (%32,8) (%29,6) (%31,6) (%32,4) 

İL
 

B
EL

ED
İY

EL
ER

İ Öz Gelirler 1.721.282 1.542.197 2.038.741 2.261.805 2.673.242 3.156.520 1.895.931 
Toplam Gelir  2.917.233 2.917.161 3.872.328 4.518.688 5.183.880 6.412.220 4.362.365 

Yüzdelik (%59,0) (%52,8) (%52,6) (%50,1) (%51,5) (%49,2) (%43 4) 

İL
Ç

E 
V

E 
B

EL
D

E 
B

EL
ED

İY
EL

ER
İ Öz Gelirler 7.379.476 6.641.534 9.669.118 11.788.535 13.014.960 15.562.986  15.463.677 

Toplam Gelir  12.958.647 12.592.506 17.039.424  20.660.955 22.719.218 26.799.231 28.403.020  

Yüzdelik (%56,9) (%52,7) (%56,7) (%57,1) (%57,2) (%58,1) (%54,4) 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler dâhilinde tarafımızca oluşturulmuştur (Erişim 
Tarihi: 28.05.2016). 

Tablo 3’te belediye kademelerinin 2008-2014 yılları arasında toplam gelirler içinde öz gelirlerinin yüzdelik 
payı gösterilmektedir. Belediye kademlerinde toplam gelirler içinde en yüksek paya yaklaşık yüzde 57’lik 
oranla ilçe ve belde belediyeleri sahipken; en düşük pay yaklaşık yüzde 32’i ile büyükşehir belediyelerine 

2010 2011 2012 2013 2014

yü
zd
e	
%

2010 2011 2012 2013 2014
Vergi	Gelirleri 17.1 16.8 16.1 15.1 14.8

Teşebbüs	ve	
Mülkiyet	 14.1 13.1 14.4 14.8 10.7

Al.	Bağış	ve	Yard.	
İle	Özel	Gelirler 1.2 1.5 1.4 1.5 1.7

Faizler,	Paylar	ve	
Cezalar 59.6 59.8 60.7 59.1 61.8

Sermaye	Gelirleri 7.4 8.2 6.6 9.1 5.5

Alacaklardan	
Tahsilat 0.4 0.3 0.7 0.1 5.2

Grafik	3
Belediyelerin	Bütçe	Gelirleri

2010 2011 2012 2013 2014

yü
zd
e	
%

2010 2011 2012 2013 2014
Vergi	Gelirleri 35.9 35.9 34.7 32.4 34.3

Teşebüs	ve	
Mülkiyet	 29.6 28 31.2 31.6 24.9

Faizler	ve	Cezalar 17.7 17.9 18.1 15.9 15.9

Sermaye	Gelirleri 15.5 17.4 14.3 19.6 12.7

Alacaklardan	
Tahsilat 1.1 0.7 1.5 0.6 2.6

Grafik	4
Belediyelerin	Öz	Gelirleri
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aittir. Büyükşehir gelirlerinin yaklaşık yüzde 68’sini genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan 
paylar teşkil etmektedir.  

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Transfer Gelirleri  

Türkiye’de yönetimler arası yapılan transferin esas ve usulleri yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Transfer 
sistemi, merkezi yönetimden büyükşehirlere, belediyelere ve il özel idarelerine merkezi yönetimden genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden pay ayrılması şekilde uygulanmaktadır. Merkezi yönetimden yerel 
yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan payların oranları ve dağıtım kriterleri 
Mart 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe 
Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 
düzenlenmiştir. Ayrıca merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerden alınan bağış ve yardımlar, diğer 
idarelerden alınan bağış ve yardımlar, proje karşılığı alınan bağış ve yardımlar şeklinde koşullu olarak 
transfer uygulaması mevcuttur. Yönetimler arası yapılan bu tür transferin esas ve usulleri kanunlarla 
belirlenmiştir. 

Türkiye’de Yerel Yönetim Bütçe Gelirlerinin Değerlendirilmesi 

Türkiye’de yerel yönetimler, harcama sorumluluklarının artmasıyla ek gelir kaynaklarına ihtiyaç 
duymaktadır. Bu durum, öz gelir kaynaklarını artırabilme kapasitesi yetersiz olan yerel yönetimlerin 
merkezi yönetime olan bağımlıklarının artmasıyla sonuçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, merkezi 
yönetimden aktarılan kaynaklar olmazsa, yerel yönetimler öz gelirleriyle yerel ihtiyaçları karşılayacak 
durumda değildir. Yerel yönetim gelirinin yarısından daha fazlasını merkezi yönetimden aktarılan 
transferler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, yerel mali özerklikle uyuşmayan zımni bir siyasi denetim 
mekanizması söz konusudur (Dayar, 2002: 12).  

Yerel yönetim gelir türlerinin dağılımı, yerel yönetimlere vergi tabanını, oranını, muafiyet ve istisnalarını 
belirleme yetkisinin tanınması, yerel yönetimlere merkezden yapılan transfer türleri gibi temel koşullar 
mali özerkliğin ne derece sağlandığının göstergeleridir. Örneğin, öz gelirlerinin toplam gelir içindeki payı 
mali özerklik açısından oldukça önemlidir. Bir yerel yönetimin toplam geliri içinde öz gelirlerinin payı ne 
kadar yüksekse o yönetim mali özerklik yönünden o kadar güçlenmektedir. Türkiye’de ise yerel 
yönetimlerin öz gelirlerinin toplam gelir içindeki payı Tablo 1 ve 3’te görüldüğü gibi düşüktür. 
Dolayısıyla, yerel yönetimlere öz gelirlerini artırma imkânının verilmesi, mali özerkliklerini daha da 
güçlendirme fırsatını sağlayabilir. Bunun en etkili yolu ise yerel yönetimlere vergi tabanını, oranlarını, 
istisnalarını ve muafiyetlerini belirleyebilme yetkisinin verilmesidir. Ancak bu yetki Anayasamızın 73. 
maddesi “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına 
ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir” hükmüyle imkânsız kılınmıştır.  

Yerel yönetimler yetersiz öz kaynak gelirlerine sahip olmalarının yanı sıra, toplam gelir kaynakları 
bakımından merkezi yönetime bağımlı oldukları görülmektedir. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki 
payının düşüklüğü bu bağımlılığı açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye’de yerel yönetim gelirlerinin 
ortalama yüzde 55’ini merkezden yerele aktarılan transfer ödeneklerine bağlıdır. Bu bağlılık yerel 
yönetimlerin mali özerkliğini zedelemektedir. Ayrıca kanunlar çerçevesinde yerel yönetimlere tahsis edilen 
vergi tabanları oldukça sınırlıdır. Tahsis edilen bu vergilerin genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı da 
oldukça düşüktür. Yerel yönetimlere ödenen vergilerin GBVG içindeki payı ortalama yüzde 3’ü 
aşmamaktadır. 

Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin yetersiz olması ve sunmuş oldukları hizmetlerin finansmanı merkezden 
aktarılan genel bütçe vergi tahsilatından ayrılan paylara bağımlı olması yerel yönetimleri verimsiz ve etkin 
olmayan bir idareye dönüştürebilir. Çünkü öz gelir elde etme çabasına katlanılmadan transfer 
ödeneklerinin yerel yönetimlerce garanti bir gelir kaynağı olarak görülmesi yerel yönetimleri aşırı harcama 
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yapma, aşırı borçlanma, düşük kalitede hizmet sunma ve vergi tahsilatında yetersiz çaba sarf etme gibi 
olumsuz tutumlara sevk edebilir (esnek bütçe kısıdı) (Vigneault, 2007: 136-137). 

Türkiye’de yerel yönetimler merkezden aktarılan kaynaklar olmasa yerel hizmetleri öz gelirleriyle yerine 
getirebilme kabiliyetine sahip değildirler. Öyle ki yerel yönetimler kendisine tahsis edilen öz gelirleriyle 
harcama sorumluluklarının yarısını dahi yerine getirememektedirler. Öz gelirlerin en önemli gelir 
kaynağını oluşturan vergi gelirleriyle bünyesindeki personelin ücretlerini dahi ödeyememektedirler. Bu 
durum yerel yönetimleri merkezi yönetime mali, idari ve kanuni olarak bağımlı kılmaktadır. Bu bağımlılığı 
ortadan kaldırabilmek için en önemli işlev yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırabilme manevrasının 
sağlanabilmesidir. Bunun en etkili yolu ise, yerel yönetimlere vergi oranlarını, tabanlarını, istisnalarını ve 
muafiyetlerini belirleyebilme yetkisinin verilmesidir. Ancak Anayasamızın 73. maddesi buna imkân 
sağlamamaktadır. Dolayısıyla yerel yönetimlere öz gelirlerinde bu esnekliği sağlayabilmek için 
Anayasamızın ilgili maddesinde düzenlemeye gidilmelidir.  

Yerel yönetimlere anayasal çerçevede vergi oranlarını, tabanlarını, istisnalarını ve muafiyetlerini belirleme 
yetkisi verilirken, ilgili idarenin ekonomik, sosyal, demografik gibi özellikleri dikkate alınması daha sağlıklı 
bir vergileme yapısını ortaya çıkaracaktır. Örneğin turizm sektöründe gelişmiş yerel yönetimlere turizm 
üzerinden vergi koyma ve oranlarını belirleme yetkisinin verilmesi hem yerel yönetimlere öz gelirlerini 
artırma esnekliği hem daha iyi hizmet sunma imkânı verecektir. Aynı zamanda vergi mükellefleri 
ödedikleri verginin karşılığını hizmet olarak talep edecek, diğer bir ifadeyle ödedikleri verginin hesabını 
yerel siyasi erkten isteyeceklerdir. Bu durum yerel yönetimleri aşırı borçlanma veya harcama yapma, 
kalitesiz hizmet sunmadan kaçınmaya sevk edecektir (bütçe kısıtından kaçınma). Çünkü yerel yönetimler 
tahsil ettikleri her vergiden, vergi mükellefine sorumlu olacaktır. Böylelikle hesap verilebilirlik ilkesi daha 
işlevsel bir hal alacaktır.  Benzer şekilde sanayi sektörü gelişmiş bölgelerden sanayi üzerinden, tarım sektörü 
gelişmiş bölgelerden tarım üzerinden vergileme yetkisinin verilmesi yerel yönetimlere öz gelir yaratma 
esnekliği verecek, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini daha işlevsel hale getirecektir.  

Yerel yönetimlerin gelir çıkmazlarından bir diğeri, tahsis edilen vergilerin dar tabanlı ve verimsiz bir yapıya 
sahip olmasıdır. Ülkemizde yerel yönetimlerin vergi gelirleri bütçe gelirlerinin sadece yüzde 10’unu 
oluşturmaktadır. Öz gelirler içinde ise vergi gelirleri yüzde 22’lik bir paya sahiptir. Görülmektedir ki, yerel 
yönetimlerin vergi gelirleri oldukça sınırlı ve verimsiz bir yapıdadır.  Öyle ki vergi gelirlerinin dörtte üçü 
emlak vergisi ve harçlardan tahsil edilmektedir. Diğer vergi kalemleri olan çevre temizlik, haberleşme, 
elektrik ve havagazı tüketim, eğlence, yangın sigortası, ilan ve reklam vergilerinin hepsi oldukça verimsiz 
bir gelir yapısına sahip olup vergi gelirlerinin sadece dörtte birine denk gelmektedir. Bu bağlamda yerel 
yönetimlere masif randımanlı, geniş tabanlı, sabit vergi matrahları tahsis edilmelidir. Böylece vergileme de 
vergi-hizmet-fayda ilkesinde güçlü bir bağ kurulabilecektir. Ayrıca bu tür vergiler yerel yönetimlerin gelir 
yapılarını daha öngörülebilir ve istikrarlı hale getirecektir (Güner, 2006: 64). Motorlu taşıtlar vergisi bu 
tür vergi yapısına oldukça uygundur. Hem faydalanma ilkesi hem yerindelik ilkesi dikkate alınarak motorlu 
taşıtlar vergisi yerel bir vergi veya oranı üzerinde yerel yönetimlere tasarruf hakkının verilmesi şeklinde 
düşünülebilir. Çünkü taşıt sahipleri yerel yönetimlerden sınırları içinde yol hizmeti almakta ve o bölgenin 
havasını kirletmektedir. Benzer şekilde “kirleten öder prensibine” dayanarak gerek motorlu taşıt 
sahiplerinden gerekse fabrikalardan yerel bölgeyi maruz bırakmış oldukları kirlilikten dolayı karbon vergisi 
benzeri bir vergi türü yerel yönetimlere tahsis edilebilir. Dolayısıyla, yerel yönetimlere masif randımanlı, 
geniş tabanlı vergilerin tahsis edilmesi veya bölgesel koşullar dikkate alınarak vergi koyabilme, oranlarını 
belirleme yetkisinin verilmesi yerel yönetimleri daha sağlıklı bir mali ve idari yapıya kavuşturacaktır.  

Sonuç 

Dünyada bir çok ülkede son yıllarda, kolektif hizmetlerin ve gelir kaynaklarının adem-i merkeziyetçi bir 
yapıya kavuşturulması ve kolektif hizmetlerin mümkün olduğunca halka yakın yönetimler tarafından 
sunulması kabul görmektedir. Bu gelişmeler ışığında pek çok ülkede yönetimler arası mali ilişkilerin 
yeniden düzenlenmesine yönelik adımlar atılmış, ülkelerin anayasalarında ve yasalarında yaptıkları 
değişikliklerle bu yönde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak, hizmetlerin yerelleşmesini sağlayan 
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devletler, gelir kaynaklarının yerelleşmesinde aynı başarıyı gösterememiştir. Dolayısıyla, dünyanın hemen 
hemen hiç bir yerinde kendilerine yüklenen görev ve sorumlulukları kendi gelir kaynaklarıyla yerine 
getirebilen bir yerel yönetim yoktur. Türkiye’de de bu durum dünya ülkeleriyle aynı yönde sirayet 
etmektedir. Merkezi yönetim yerel yönetimle kolektif hizmetlerin sunumu için görev tahsisine gitmiş, 
ancak gelir tahsisinde merkeziyetçi yapıyı muhafaza etmiştir. Yerel yönetimlere masif olmayan ve dar 
tabanlı vergileri bırakarak öz gelirlerini geliştirme kapasitesini oldukça sınırlamıştır. Bu durum yerel 
yönetimleri sorumlu oldukları kolektif hizmetleri öz kaynaklarıyla finanse edebilmesini imkânsız kılmıştır. 
Yerel yönetimler sorumlu oldukları hizmetlerinin finansmanını, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı 
üzerinden aktarılan paylarla karşılayabilmektedir. Bu durum, yerel yönetimleri mali, idari ve kanuni olarak 
merkezi yönetime bağımlı kılmaktadır. Bu bağımlılığı ortadan kaldırmanın en temel yolu, anayasal 
çerçevede yerel yönetimlere vergi tabanını, oranını, istisna ve muafiyetlerini belirleme yetkisi verilerek öz 
gelirlerini artırabilme kabiliyetinin sağlanmasıdır. Ödenen bedelle elde edilen hizmet arasında kuvvetli bir 
bağ kurulmasını ifade eden faydalanma ilkesinin temel özelliklerini motorlu taşıtlar vergisi taşımaktadır. 
Çoğu zaman yerel yönetim tarafından sunulan yol, bakım, onarım hizmetlerinden araç sahipleri 
faydalanmaktadır. Ayrıca yerel sınırla içinde trafiğin sebep olduğu hava kirliği, gürültü gibi negatif 
dışsallıklara yol açmaktadır. Araç sayısının artmasıyla birlikte yerel yönetimlerin sunmuş oldukları bu tür 
hizmetlerin maliyetlerinde artış görülmektedir. Bu nedenle bu hizmetlerin daha etkin sunulabilmesi ve 
faydalanma ilkesi dikkate alınarak motorlu taşıtlar vergisi ve kirleten öder ilkesinin özelliklerini en iyi 
şekilde taşıyan karbon vergisi iyi bir yerel vergi türü olarak düşünülebilir. Benzer şekilde turizm sektörünün 
gelişmiş olduğu bölgelerde turizm vergisi, tarım sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerde ise tarım vergisi 
yerel yönetimlere tahsis edilebilecek başka bir vergi örnekleri olabilir.  

Notlar 

1. Kavram olarak yerellik, yerindelik, yerindenlik, hizmette yerellik anlamına gelmektedir. Subsidiarity 
ilkesiyle kamu hizmetlerinin mümkün olduğunca halka en yakın birimler tarafından yürütülmesi 
istenmektedir.  

2. Yerel Yönetimler, 5393 Kanun Numaralı “Belediye Kanunu’nun’’ 68. maddesi ve 5302 Kanun 
Numaralı” İl Öze İdaresi Kanunun’’ 51. maddesi göre belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma 
yapabilir ve tahvil ihraç edebilir.  

3. Harçlar, bina inşaat harcı, işgal harcı, işyeri açma izni harcı, kaynak suları harcı, yapı kullanma izni 
harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, toptancı hali resmi vb. kalemlerini; başla yerde 
sınıflandırılamayan vergiler ise, kaldırılan vergi artıkları kalemini kapsamaktadır. 

4. Yerel yönetimler bütçe gelirleri; il özel idareleri, bağlı idareler, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir dışı 
il belediyeleri, ilçe ve belde belediyelerinin bütçe gelirlerini kapsamaktadır. 

5. Emlak vergisi dışında yerel yönetimlere tahsis edilen “çevre ve temizlik vergisi, haberleşme vergisi, 
elektrik ve havagazı tüketim vergisi, eğlence vergisi, yangın sigortası vergisi, ilan ve reklam vergisinin” 
vergi gelirleri içindeki payı yaklaşık yüzde 23; öz gelirler içindeki payı yaklaşık yüzde 5,5; toplam 
gelirler içindeki payı ise yaklaşık yüzde 2,5’dir. Dolasıyla, çok çeşitli ancak verimsiz ve dar tabanlı bir 
vergi yapısına sahiptir.  

6. Faiz, Paylar ve Cezalar kaleminin yaklaşık yüzde 85’ini “vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar” 
kalemi oluşturmaktadır.  

7. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı üzerinden aktarılan paylar Faizler, Paylar ve Cezalar kaleminde 
“Vergi ve Harçlar Gelirlerinden Ayrılan Paylar” başlığı altında sınıflandırılmıştır.  
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Abstract 

The government needs public revenues in order to finance its public services. Taxes constitute the most 
important part of the revenues. Taxes mean a mandatory public liability in terms of citizens. This liability 
emerges as a tax burden. Personal tax burden, the tax paid by taxpayers refers to the proportion of income. 
In this sense, the study will put forward the tax burden on wage earners and will make suggestions 
concerning the reduction of this burden. 
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Giriş 

evletlerin belirli hizmetleri yerine getirebilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç 
duyulan kaynakların başında vergiler gelmektedir. Vergiler yurttaşlar açısından zorunlu bir 
kamu yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük vergisel bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam 

vergi yükü, söz konusu bu yükün toplumun değişik kesimleri arasında adil dağılıp dağılmadığına ilişkin 
herhangi bir bilgi vermediği için vergi mükelleflerinin üzerlerine düşen vergi yüklerinin hesaplanması 
önem arz etmektedir. Dolayısıyla bireysel vergi yükü kavramı burada ön plana çıkmaktadır. Çalışmadan 
amaçlanan, Türkiye’de ücretliler üzerindeki vergi yükünü ortaya koymak ve bu yükün düşürülmesine 
ilişkin önerilerde bulunmaktır. 

Kişisel Vergi Yükü Kavramı 

Devletlerin belirli hizmetleri karşılayabilmesi, çeşitli kaynaklardan finanse edilen kamu gelirlerine bağlıdır. 
Bu kaynakların en önemli kısmını vergiler oluşturmaktadır. Vergiler kamu harcamalarını finanse etmekle 
birlikte; gelir dağılımının düzenlenmesi ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi sosyoekonomik 

D 
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amaçlarında gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli bir mali araçtır. Bu anlamda hem fiskal hem de sosyo-
ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için vergi almak durumunda kalan devlet, egemenliğine dayanarak 
vergilendirme yetkisini kullanmaktadır. 

Vergi, kamusal mali ihtiyaçların karşılanması veya kamu ekonomisine ait diğer amaçların, özellikle iktisadi 
ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesi için zorunlu olarak ve özel bir karşılık gözetmeksizin kamu tüzel 
kişilerince diğer ekonomik birimlere yüklenen ödemelerdir (Turhan, 1998: 21). Vergi, devletin kişilere 
hemen seçilebilir bir karşılık sunmaksızın devlet egemenliğine ve yaptırım gücüne dayanarak elde ettiği 
iktisadi kaynaklar olarak da ifade edilmektedir (Uluatam, 2012: 297). Nihayetinde vergi, kamu 
hizmetlerinin finansmanını sağlamak için gereken kaynakları oluşturmak ve bazı ekonomik ve sosyal 
amaçları gerçekleştirmek üzere, egemen kamu otoritesi tarafından kişilerden kamu gücüne dayanılarak 
alınan paydır (Oktar, 2014: 5). 

Vergi ile ilgili yapılan tanımlardan ortaya çıkan; ‘kanuna dayanarak’, ‘cebren’ ve ‘karşılıksız’ terimleridir. 
Dolayısıyla vergi vatandaşlar açısından zorunlu bir kamu yükümlülüğü anlamına gelmektedir. Bu 
bağlamda vergiler yurttaşlar için hem bir ödev hem de bir yük anlamına gelmektedir. Yük olarak 
vurgulanan terim; devletin egemenliğine dayalı olarak, kişilerin gelirleri, servetleri ve harcamaları 
üzerinden kamu gücü kullanılarak alınan, yükümlüyü baskı altına alan olgudur. Dolayısıyla söz konusu 
bu yük, vergisel bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir ülkenin kamu maliyesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan en önemli göstergelerden bir 
tanesi de vergi yükü kavramıdır. Bu gösterge ile ülke ekonomisindeki kaynakların ne kadarlık kısmının, 
devlet veya diğer kamu kuruluşları tarafından vergi veya diğer isimler altında alındığı ifade edilmektedir 
(Bilici, 2003). Vergi yükü, ödenmesi zorunlu olan bir yük olarak görülmektedir. Genel olarak, 
mükelleflerin vergi ödemeleri sonucunda gelirlerinde meydana gelen net azalma, ödenen vergi ile gelir 
arasındaki oransal ilişkiyi ifade etmektedir. Yani vergi yükü, ödenen vergi ile doğru orantılı, ödeme gücü 
ile ters orantılıdır. Diğer bir ifade ile ödenen vergi miktarı arttıkça vergi yükü de artmakta; mükelleflerin 
gelir ve serveti arttıkça bu yük azalmaktadır (Aksoy, 1998: 270). 

Kişisel anlamda vergi yükü, vergi yükümlülerinin ödedikleri vergilerin gelirlerine oranını ifade etmektedir. 
Milli ekonomi açısından vergi yükü ise vergi ve benzeri kamu gelirlerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 
oranını ifade etmektedir (Türk, 1992: 224).  

Verginin kişiler üzerinde sübjektif ve objektif etki olmak üzere iki türlü etkisi vardır. Subjektif vergi yükü, 
kişilerin gelirine, özel durumlarına zevk ve tercihlerine göre değişen, kişi tarafından hissedilen iktisadi ve 
psikolojik baskıdır. Her kişinin üzerinde subjektif bir his şeklinde olduğundan bu yükün hesaplanması ve 
karşılaştırılması mümkün değildir. Objektif vergi yükü, kişilerin belirli bir dönemde ödedikleri vergilerin 
aynı dönemde elde ettikleri gelire oranlanmasıdır (Arsan, 1968: 12). Objektif etki ise kişinin geliri ile 
ödediği vergi tutarı arasındaki ilişkiyi ifade ettiği için ekonomik bir değer olarak ölçülebilir (Türk Harb-
İş, 1997: 312-313). 

Kişisel vergi yükü tanımlarından yola çıkıldığında; iki ayrı vergi yükümlüsü bakımından, gelir ve diğer 
faktörlere ilişkin ekonomik durum değerlendirildiğinde yani objektif yük aynı olsa bile kişisel 
farklılıklardan dolayı subjektif yük farklı olabilmektedir. Belirli bir mükellef için, iki ayrı vergiden doğan 
iki eşit objektif vergi yükü karşılaştırıldığında bile subjektif vergi yükleri farklı olabilmektedir. Belirli bir 
objektif vergi yükü düzeyi dikkate alındığında, “daha çok hissedilen” vergilerin subjektif yükü daha ağır 
ve “daha az hissedilen” vergilerin subjektif yükü daha hafif olmaktadır (Dalton, 1936: 49-50). Vergi yükü 
kavramının birçok türü olmasına rağmen, çalışmanın amacı bakımından kişisel vergi yükü kavramı 
üzerinde durulacaktır. 
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Vergi Yükünün Önemi ve Etkileri 

Anayasamızın vergi ödevi başlığını taşıyan 73. maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, kamu giderlerini 
karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” ifadesinden sonra, ikinci fıkrasında; 
“Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” şeklinde bir ifade 
kullanılmıştır. Bu bağlamda, vergiden asıl beklenen, vergi yükünün mükellefler arasında adaletli 
dağıtılması suretiyle, hükümet harcamalarına imkân verecek kaynakları serbest bırakmasıdır (Bulutoğlu, 
1962: 21).  

Vergide adalet veya vergilemede adalet ilkesi; verginin tarafsızlığı veya düzenleyici olmasına göre ele 
alınabilir. Vergi adaleti, kişilerin ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi şeklinde ele alınabildiği gibi, 
sosyo-ekonomik düzenlemelere de imkân tanıyacak bir uygulamanın sağlanabilmesi olarak da 
değerlendirilebilir. Zira vergide adaletin gerçekleştirilebilmesi için vergilemede eşitlik ilkesi büyük öneme 
sahiptir. Bu ilke vergi yükünün mükelleflerin kişisel ve ekonomik durumlarına göre eşit bit şekilde 
dağıtılmasını gerektirmektedir. Bu anlamda aynı durumda olan mükelleflerin aynı boyutta ve şekilde 
vergilendirilmesi yatay eşitlik; sosyal ve ekonomik durumları birbirinden farklı olan kişilerin farklı boyutta 
vergilendirilmesi ise dikey eşitlik olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan, 2011: 205-207).   

Vergi yükü konusunu irdeleyebilmek için verginin etkileri hakkında da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 
Nitekim verginin birçok alanda, birçok farklı etkileri vardır. Genel olarak; toplam harcamaların yapısı, 
emek arzı, tüketim-tasarruf ve yatırımlar üzerindeki etkileri başta olmak üzere verginin çok sayıda etkisi 
bulunmaktadır (Uluatam, 2012). Diğer taraftan vergi yükünün etkilerinin yanında, vergi yükü üzerinde 
de çeşitli faktörler etkili olabilmektedir.  Verginin yansıtılma olanağı, dolaylı-dolaysız yapıda olması, vergi 
tarifelerinin özellikleri, vergi kaybının düzeyi, vergi potansiyelinin değerlendirilmesi, mükelleflerin vergi 
bilinç düzeyi ve idari etkinlik düzeyi vergi yükünü etkilemektedir (Akdoğan, 2011: 502). Bu kapsamda 
kurumlar vergisi, gelir vergisi gibi doğrudan vergilerin payının, KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilere göre 
göreceli olarak yüksek oranlarda olduğunda vergi yükünün daha adil dağıldığı söylenebilir. Yine artan 
oranlı vergi tarifesinin uygulandığı durumlarda ve vergi kayıp ve kaçağının minimum kılındığı durumlarda 
vergi yükü kişiler arasında daha adil dağılmaktadır. 

Vergi yükünün adaletli bir şekilde dağıtılmasını amaç edinen bir vergi sisteminde, bütün mükellefler tam 
olarak kavranabilmeli, kayıt dışılık önlenebilmeli, kimden ne kadar vergi alınacağı ve kişilerin bireysel ve 
mali durumlarına göre kapsamının ne olacağı iyi belirlemelidir (Nadaroğlu, 1986: 317). Gelişmiş ülkelerde 
vergi yükü artışının temel nedeni refah devletinin finansmanı olurken; gelişmekte olan ülkelerde kronik 
kamu açıkları vergi yükünün artmasına yol açmıştır. 

Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü  

Toplam vergi yükü, söz konusu bu yükün toplumun değişik kesimleri arasında adil dağılıp dağılmadığına 
ilişkin herhangi bir bilgi vermez. Bu anlamda vergi mükelleflerinin üzerlerine düşen vergi yüklerinin 
hesaplanması önem arz etmektedir. Bireysel vergi yükü kavramı burada ön plana çıkmakta ve bu da 
bireylerin ödedikleri vergilerin elde ettikleri gelirler içindeki oranını göstermektedir. Diğer taraftan vergi 
yansıması olgusundan yola çıkarak işverenler tarafından ödenen sosyal güvenlik katkı paylarının da işçiler 
üzerinde bir yük oluşturduğu ve bireysel vergi yükü hesaplamalarında dikkate alınması gerektiği yaygın bir 
şekilde savunulmaktadır (Durmuş, 2003: 205-207).  

Tablo 1’de Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 2000-2015 yıllarına ait “Ücretlerin 
Vergilendirilmesi” raporlarına göre ülkemizde ücretliler üzerindeki vergi yükleri verilmiştir. Buradaki 
sonuçlar; vergi muafiyeti ve indirimleri ile ücretliler tarafından ödenen gelir vergisi ödemeleri ve sosyal 
güvenlik primlerini kapsamaktadır. Tablodaki tüm oranlar brüt ücret kazançlarının bir yüzdesi olarak ifade 
edilir. Bu yüzdeler hesaplanırken okul çağında olan 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklara devlet tarafından 
yapılan aile nakit transferleri hesaba katılmıştır. Tabloda ortalama ücrette ortalama kişisel vergisi oranları 
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yer almaktadır. Türkiye için veriler imalat veya üretim sektöründeki beden işçilerini kapsamaktadır 
(OECD Taxing Wages, 2000-2016). 

Ülkemizde uzun süreli riskler için %9, genel sağlık sigortası için %5, işsizlik sigortası katkı payı için %1 
olmak üzere toplamda çalışanın brüt ücretinin %15’i kadar sosyal güvenlik prim ödemesi yapılmaktadır. 
Ücretin brüt tutarından indirilebilecek giderler; emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri, sosyal güvenlik 
destekleme primi, işsizlik sigortası primi, şahıs sigorta primleri, bireysel emeklilik katkı payları, OYAK ve 
benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler, sendikalara ödenen aidatlar (işçi ve memur 
sendikaları), engellilik indirimidir. 

Tablo 1‘den de anlaşılacağı üzere ülkemizde 2008 yılına kadar çocuklu çalışan veya tek çalışan ile eşlerden 
birinin çalıştığı çocuksuz veya iki çocuklular arasında kişisel vergi yükü bağlamında hiçbir fark 
bulunmamaktadır. Ancak 2008 yılında kabul edilen Asgari Geçim İndirimi ile birlikte kişisel vergi yükü 
kişinin şahsi ve ailevi durumuna göre farklılık göstermiştir. Asgari Geçim İndirimi, 16 yaşından büyük 
olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. 
Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır.  

Tablo 1 
Türkiye’de Aile Tiplerine Göre Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükü (200-2015) (%) 

 Tek Kişi Biri çalışan evli çift 
Yıllar Çocuksuz İki Çocuklu Çocuksuz İki Çocuklu 
2000 28,7 28,7 28,7 28,7 
2001 30,9 30,9 30,9 30,9 
2002 30,1 30,1 30,1 30,1 
2003 29,8 29,8 29,8 29,8 
2004 30,5 30,5 30,5 30,5 
2005 30,5 30,5 30,5 30,5 
2006 30,4 30,4 30,4 30,4 
2007 29,8 29,8 29,8 29,8 
2008 26,3 25,2 25,6 24,5 
2009 26,3 25,2 25,6 24,5 
2010 26,6 25,5 25,9 24,8 
2011 26,6 25,5 25,9 24,8 
2012 26,8 25,7 26,0 24,9 
2013 27,0 26,0 26,3 25,2 
2014 27,3 26,2 26,6 25,5 
2015 27,5 26,5 26,8 25,8 
Kaynak: OECD Taxing Wages, 2000-2016 

 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 32’inci maddesine göre Asgarî Geçim İndirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı 
başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin 
yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için 
%10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5 diğer çocuklar için %5’i 
olarak belirlenmiştir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu 
süreye isabet eden indirim tutarları esas alınmakta ve indirim, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103’ üncü 
maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, 
hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Asgari Geçim İndirimi 
oranlarında değişiklik yapmıştır. Asgari Geçim İndiriminde ücretlinin üçüncü çocuğu için %5 olan oranı 
%10’a çıkarmıştır. Bu düzenlemeyle; evli, eşi çalışmayan ve üç çocuklu bir asgari ücretli, ödemesi gereken 
gelir vergisi miktarı kadar asgari geçim indiriminden yararlanmaya başlamıştır. 
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Aile tipine göre vergi yükleri karşılaştırıldığında, ülkemizde 2008 yılında uygulamaya konulan Asgari 
Geçim İndiriminden sonra, çocuklu aileler için ücretler üzerindeki vergi ve prim yükünün, çocuk sahibi 
olmayan bekâr ücretlilerin vergi ve prim yükünden daha düşük olduğu görülmektedir. Eşlerden birinin 
çalıştığı 2 çocuklu aileler üzerindeki vergi yükü, çocuksuz ve bekâr çalışana göre daha düşük çıkmaktadır. 
 
Tablo 1‘e bakıldığında, Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında ailelerdeki emek geliri üzerindeki sosyal 
güvenlik yükü ve vergi azalırken, yüksek gelirli tek yaşayanların yükünde bir değişiklik olmamıştır. Tek 
yaşayan çocuksuz birinin 2000 yılında vergi yükü %28,7 iken, 2015 yılında pek bir değişiklik olmamış ve 
%27,5 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan anne ve babadan birinin çalıştığı ve iki çocuk sahibi olan bir 
ailenin vergi yükü 2000 yılında %28,7 iken, 2015 yılında azalarak %25,8 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Türkiye, küresel krizi hafif atlattığından ötürü, krizden çıkış için vergi ve sosyal güvenlik primlerini artırma 
yoluna gitmemiştir. Bu anlamda sosyal güvenlik prim yükleri artmadığı gibi, kısa vadeli sigorta kolları için 
ödenen prim oranının bütün işyerleri için %2 olarak sabitlenmesi, 5 puanlık prim teşviki gibi 
uygulamalarla işverenlere istihdam yaratmak konusunda itici güç olmuştur. 
 
Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükünün Düşürülmesine İlişkin Öneriler 

Ülkemizde kişisel vergi yükünün düşürülmesi için kaynak yaratma yoluna gidilmelidir. Örneğin dolaylı 
vergilerin toplam gelirlerin içindeki payını artırarak kaynak yaratma yoluna gidilebilir. Yine kayıt dışı 
ekonomiyle mücadele edilerek, yabancılara toprak satışları yaparak, 2/B’li alanların satışını kolaylaştırarak 
ve özelleştirmeler ile ek gelir kaynakları yaratılabilir. Böylelikle elde edilen gelirler, harcama araçları yoluyla 
ücretlilerin üzerindeki vergi yükünü düşürmeye yönelik nakit transferlerine ayrılabilecektir. 
 
Dolaylı Vergilerle Kaynak Yaratma 

Ülkeler eğer etkili bölüşümsel harcama araçlarına sahipse, her ne kadar vergi idaresi yaklaşımları dolaylı 
vergilerin vergi gelirleri içindeki payının minimize edilmesini önerse de, dolaylı vergilerin tasarımı, bu 
anlamda temel olarak gelir yükseltmeye odaklanmalıdır (Bastaglı, Coady ve Gupta, 2015: 69). Nitekim 
dolaylı vergiler genel olarak vergi adaletsizliği açısından eleştirilse de, siyasi iktidar kriz dönemlerinde kamu 
finansmanının sürdürülebilir bir yapı göstermesinde, dolaylı vergilerin tahsilat etkinliğinin katkısı ihmal 
edilemez. Ayrıca, enerji ve Telekom gibi sektörlerdeki büyük ölçekli vergi mükelleflerinin varlığı, dolaylı 
vergilerin tahsilat maliyetlerini de azaltmaktadır (Kalkınma Planı, 2006: 17). Bu bağlamda dolaylı 
vergilerle yaratılan kaynaklar gelir transferleri yoluyla kişisel vergi yükünün düşürülmesi için kullanılabilir. 
 

Tablo 2 
Türkiye’de Gelir, Servet ve Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki 

Payı (1965-2013) (%) 

Yıllar Gelir ve Kar 
Üzerinden 

İşçi Sosyal 
Güvenlik 
Primleri 

İşveren Sosyal 
Güvenlik 
Primleri 

Kurum 
Gelirleri 

Üzerinden 

Servet 
Üzerinden 

Mal ve 
Hizmetler 

1965 29,6 2,6 3,3 4.8 10,5 54,0 
1980 51,8 5,1 8,1 4.1 5,4 25,6 
1990 33,5 7,4 11,0 6.7 2,3 27,9 
2000 29,5 6,7 9,0 7.3 3,2 42,0 
2007 23,7 8,8 10,1 6.8 3,8 47,7 
2008 23,9 8,4 12,5 7.3 3,6 45,5 
2009 24,1 9,0 13,4 7.7 3,6 45,7 
2011 21,0 10,0 14,7 7.5 4,1 45,2 
2012 21,8 10,4 14,9 7.4 4,2 45,0 
2013 20,2 10,9 15,5 6.3 4,6 46,1 
Kaynak: OECD Revenue Statistics, 1965-2014. 
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Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere ülkemizde vergi gelirleri içinde mal ve hizmetlerden alınan harcama 
vergilerinin oranı 2013 yılı itibariyle %43,6 düzeylerindedir. Biri çalışan iki çocuklu evli çiftin üzerindeki 
vergi yükü ise 2013 yılında %25, 2’dir.  Aslında ülkemizde dolaylı vergiler üzerinden kayda değer gelir 
kaynağı yaratılmaktadır. Ancak yaratılan bu gelirlerin nasıl harcandığı da önem arz etmektedir.  
 
Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek kaynak yaratma yoluna gidilebilir. Nitekim Tablo 3’ e bakıldığında 
2003 yılında %32,2 olan kayıt dışı ekonomi 2015 yılına gelindiğinde azalarak %27,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak AB ortalamasına bakıldığında ülkemizde kayıt dışılığın yüksek düzeylerde olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu anlamda ülkemizde kayıt dışı ekonomiyle daha etkili bir şekilde mücadele etme gereği 
ortaya çıkmaktadır. Zira bu yolla elde edilecek olan gelir kaynakları sayesinde ücretlilere rahat bir şekilde 
gelir transferi yapılacak ve bu kişilerin üzerindeki vergi yükü azaltılabilecektir. Örneğin Tablo 1’de yer alan 
kişisel vergi yükü oranları ile Tablo 3’teki kayıt dışı ekonomi oranları karşılaştırıldığında; kayıt dışılık 
azaldıkça, kişilerin üzerindeki vergi yükünün de azaldığı görülebilir. Kayıt dışılığın %32,2 olduğu 2003 
yılında biri çalışan iki çocuklu evli bir çiftin vergi yükü  %28,7 iken; 2015 yılında kayıt dışılık %28,7’ye 
gerilediğinde,  iki çocuklu evli bir çiftin vergi yükü %25,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 
Tablo 3 

Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Ulaştığı Boyutlar (2003-2015) (%) 
Yıllar Türkiye AB-31 
2003 32.2 22.4 
2004 31.5 22.1 
2005 30.7 21.6 
2006 30.4 20.9 
2007 29.1 20.1 
2008 28.4 19.4 
2009 28.9 19.9 
2010 28.3 19.7 
2011 27.7 19.3 
2012 27.2 19.0 
2013 26.5 18.5 
2014 27.2 18.3 
2015 27.8 18.0 

Kaynak: Schneider, 2015: 6-7. 
 
Yabancıya Toprak Satışları 

Devletin sahip olduğu toprakları, tapulu hale getirilerek belirli şartlar altında yabancı gerçek veya tüzel 
kişilere satarak ek kaynak yaratılabilir. Yaratılan bu ek gelir kaynakları transfer harcamaları yoluyla kişilere 
gelir transferi yapmak üzere kullanılabilir ve ücretliler üzerindeki vergi yükü hafifletilebilir.  

1934 ile 2006 yılları arasında yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye’de edinebileceği alan, karşılıklı 
olmak şartıyla, 30 hektar olarak belirlenmiş; bu miktarı geçen alanları edinebilmeleri hükümet iznine bağlı 
kılınmıştı. 2006 yılında yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişilerin, ülke genelinde edinebileceği 
taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki ayni hakların toplam yüzölçümü 2,5 hektara düşürülmüştü. 
Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iki kere iptal edilen kanun değişikliklerine göre yabancılara, bir 
ilin binde 5’i kadar toprak alma hakkı verilmek isteniyordu. Bu oran şimdi ilin imar planlı bölümünün 
%10’una çıkarılırken o ildeki her bir ilçe imar planlarının da %10’u olarak belirlenmiştir. Yabancı şahıs 
ve şirketlerin alacakları parsellerin 30 hektarı geçmemesi istenmekle birlikte, Bakanlar Kurulu kararı ile 30 
hektarı geçmelerinin önü kısmen olsa da açılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanan 
5782 sayılı Kanun, yabancı şirketler için bu sınırlamayı da ortadan kaldırmıştır. 
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Anayasa Mahkemesinin onayladığı Tapu Kanunu ile Türkiye’de süreli işletme hakkına sahip yabancılara 
tapu sahibi olma hakkı da verilmiştir. Tapu Kanununda değişiklik öngören 5782 sayılı Kanunun Anayasa 
Mahkemesi tarafından da onaylanmasıyla birlikte yabancılara toprak satışının önündeki bütün engeller 
kalkmıştır. Artık yabancı gerçek kişilerin yanı sıra yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel 
kişiliğe sahip yabancı şirketler de tapu sahibi olabilmektedirler.  
 

Yabancılara toprak satışı konusu stratejik açıdan çok hassas bir konu olmakla birlikte, bunun hem mali 
açıdan hem de sosyo-kültürel açıdan etkileri vardır. Bunlar (Tereci, 2010:8): 
 

• Yabancı sermayenin yatırımlarının teşvik edilmesi, 
• Vatandaşların refah seviyesi ile yabancı ülkelerin vatandaşlarının gayri safi gelir düzeyleri 

arasındaki fark nedeniyle topraklarını koruyamama riski, 
• Bölgesel stratejik önlemler dikkate alındığında doğabilecek riskler, 
• Tarım politikalarının uygulanmasında doğabilecek bağımlılıklar,  
• İleriki yıllarda politik riskler oluşturma ihtimali” gibi bazı konular dikkate alındığında 

yabancıların toprak edinimi konusunun hassas çizgiler üzerinde takibini zorunlu kılmaktadır. 

2/B Satışları 

Devletin sahip olduğu işletme, bina, tesis, orman arazisi, vb. varlıkları tapulu hale getirilerek hem kayıt 
altına alınmakta hem de rayiç bedelden belirli kolaylıklar sağlanarak, oluşturulacak ödeme miktarı ile 
devlete mali olarak kaynak sağlanmaktadır. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve 2/B olarak 
nitelendirilen alanlar ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve kullanıcılarına satılabilmeleri amacıyla 
çıkarılan 6292 sayılı Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Kabul edilen Kanunla 2/B taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak 
belirlenmiştir. Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi 
halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 
indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin;  %10’u  peşin ve idarenin yapılan tebligattan itibaren 
3 ay içinde ödenecek, kalanı Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içinde 3 yılda 6 eşit taksitte, dışında kalan 
taşınmazlar için 4 yıl içinde 8 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecektir. Bu şekilde belirli kolaylıklar 
sağlanarak oluşturulacak ödeme miktarı ile devlete mali kaynak yaratılabilir. 

 Özelleştirmede Sıçramalar 

Özelleştirme, kamunun sahip olduğu ticari ve sınai teşebbüsler ile varlıkların mülkiyet, yönetim ve 
denetimlerinin tamamen veya kısmen özel kişi ve kurumlara devredilmesidir (Doğan, 2012: 7). Son 
yıllarda özelleştirme uygulamalarının hızlandığı önümüzdeki dönemde de devam edeceği gözükmektedir. 
Özelleştirme yoluyla elde edilen gelirlerinin ne şekilde değerlendirileceği ise bir iktisat politikası tercihi 
olarak önem taşımaktadır. Hükümet özelleştirme gelirlerinin borç ödemelerinde kullanılacağına ilişkin 
niyetini beyan etmiştir (Tapav, 2005). Bu bağlamda, özelleştirme sayesinde elde edilen mali kaynaklar ile 
borçlar ödendikten veya borçların sürdürülebilirliği sağlandıktan sonra, bu gelirler etkili harcama 
araçlarıyla birlikte ücretlilere gelir transferinde kullanılabilir. Böylelikle ücretliler üzerindeki vergi yükü 
düşürülebilir. 

Sonuç 

Kişisel vergi yükü, bireylerin ödedikleri vergilerin elde ettikleri gelirler içindeki oranını göstermektedir. 
Ülkemizde 2008 yılına kadar çocuklu çalışan veya tek çalışan ile eşlerden birinin çalıştığı çocuksuz veya 
iki çocuklular arasında kişisel vergi yükü bağlamında hiçbir fark bulunmamaktadır. Ancak 2008 yılında 
kabul edilen Asgari Geçim İndirimi ile birlikte kişisel vergi yükü kişinin şahsi ve ailevi durumuna göre 
farklılık göstermiştir. Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında ailelerdeki emek geliri üzerindeki sosyal 
güvenlik yükü ve vergi yükü azalırken, yüksek gelirli tek yaşayanların yükünde bir değişiklik olmamıştır. 
Tek yaşayan çocuksuz birinin 2000 yılında vergi yükü %28,7 iken, 2015 yılında %27,5 olarak 
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gerçekleşmiştir. Aynı zamanda anne ve babadan birinin çalıştığı ve iki çocuk sahibi olan bir ailenin vergi 
yükü 2000 yılında %28,7 iken, 2015 yılında azalarak %25,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu bağlamda 
ülkemizde ücretliler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi için kaynak yaratma yoluna gidilmelidir. 
Dolaylı vergilerle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilerek, yabancılara toprak satışları yaparak, 2/B’li 
alanların satışını kolaylaştırarak ve özelleştirmeler yaparak ek gelir kaynakları yaratılabilir. Böylelikle elde 
edilen gelirler, etkin harcama araçları yoluyla ücretlilerin üzerindeki vergi yükünü düşürülmesine yönelik 
nakit transferlerine ayrılabilir. 
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Ülke Gruplarının Vergi Yapıları Arasındaki 
Farklılıklar ve Nedenleri 
 

 
Gözde Nalbant Efe 
Müge Yetkin Ataer 
 

Differences in Tax Structure Between Country Groups 
and the Reasons of These Differences 

 
Abstract 
Every country has an idiosyncratic tax structure in accordance with its historical, economic, political, 
administrative and cultural structure. But when some countries are grouped together, some similarities 
between them and some differences from other country groups come to light.  In this study to be able to 
evaluate the differences in tax structure between country groups, first of all determinants of tax structure 
are examined through the existing literature. Developed and developing countries are investigated as 
country groups and all data about tax revenues are compiled from International Monetary Fund 
Government Finance Statistics Database. According to both income, property, goods and service taxes 
and direct, indirect taxes classifications, developed and developing countries’ tax structures are analyzed in 
regard to determinants of tax structure. 
 
Keywords: Tax structure, developed countries, developing countries, differences in tax structure, general 

government, tax revenues 
JEL Classification Codes: H20, H29 
 
Giriş 
 

ergi sistemi ve vergi yapısı kavramları çoğunlukla birbiri yerine kullanılan kavramlar olsa da vergi 
yapısı esas itibarıyla vergi sisteminde yer alan vergi türlerinin toplam vergi gelirleri ve Gayrı Safi 
Milli Hâsıla gibi ekonomik büyüklükler içindeki payını ve önemini anlatan, bu sayede vergi 

türlerinin ekonomik ve sosyal etkileri bakımından değerlendirme yapabilmeye ve ülkeler arası 
karşılaştırmalara olanak sağlayan bir kavramdır.  
 
Vergilemenin birincil amacı kamu harcamalarının finansmanını sağlayabilmek için gelir toplamaktır. Bu 
amaçla günümüzde tüm ülkeler çeşitli vergi türlerinden gelir elde etmekte ve ortaya bir vergi yapısı 
çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla hem vergi geliri düzeyi hem de vergi 

V 
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türlerinin bileşimi bakımından vergi yapısı çoğunlukla tartışma konusu olmakta ve reform gerekliliği kabul 
edilmektedir. Ancak ülke grupları arasındaki bu farklılıkların nedenleri ortaya koyulmadan gelişmekte olan 
ülkelerin gelişmiş ülkelerin vergi yapısına benzer bir yapı oluşturmak amacıyla çözüm önerileri 
geliştirebilmesi zordur. Bu çalışma, ülkelerin vergi yapısı üzerinde belirleyiciliği bulunan faktörlerin neler 
olabileceği sorusu üzerine şekillenmiş ve ülke gruplarının vergi yapısındaki farklılıkları bu faktörleri göz 
önünde bulundurarak değerlendirmeyi amaçlamıştır.  
 
Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öncelikle vergi ve verginin fonksiyonlarına ilişkin 
bilgilere yer verilmiş, vergi sistemi ve vergi yapısı kavramları açıklanmış, çalışmada kullanılacak vergiye 
ilişkin sınıflandırmalara dair açıklamalarda bulunulmuştur. Ardından literatürden faydalanmak suretiyle 
vergi yapısını belirleyen etmenler bir araya getirilerek bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve her bir etmenin 
ülkelerin vergi yapısı üzerindeki etkisinin ne yönde olabileceğine ilişkin görüşlere yer verilmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde ise öncelikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin toplam vergi geliri düzeyi 
ortaya koyulmuştur. Sonrasında çeşitli vergi türlerinin GSYH içindeki payı ve toplam vergi gelirleri 
içindeki payı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmış, vergi yapısı 
açısından farklılıklar ortaya koyulmuş ve bu farklılıkların nedenleri tartışılmıştır.  
 
Kavramsal Çerçeve 
 
Vergi ve Verginin Fonksiyonları 
 
Devletler çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplum hayatı ve ihtiyaçları için çeşitli görevler 
üstlenmekte ve bu görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı ağırlıklı olarak vergilerle 
karşılamaktadır1 (Yılmaz, 2015). Vergi; kamu harcamalarını karşılamak üzere devletin ya da devletten 
aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, yasalara dayalı olarak özel bir karşılık vaadi olmaksızın ve 
geri vermemek üzere kişi veya kurumlardan aldıkları parasal tutarlar olarak tanımlanmaktadır (Nadaroğlu, 
1998).  
 
Vergilerin en eski ve en önemli amacı devletin finansman ihtiyacını karşılamaktır. Buna verginin mali 
fonksiyonu denir. Klasik İktisat yaklaşımı vergilere yalnızca kamu harcamalarının finansman aracı olarak 
baktığı için verginin mali fonksiyonu üzerinde durmuştur. Ancak zaman içinde vergilemenin mali olmayan 
fonksiyonları da gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Klasik İktisat yaklaşımına bazı noktalarda eleştirel bir bakış açısı 
getiren Neo-Klasik yaklaşım, piyasa ekonomisinin tek başına kaynak dağılımında etkinliği sağlayamadığı 
ve piyasa başarısızlıkları olarak adlandırılan bu durumlarda devletin ekonomiye müdahale etmesi 
gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla vergilerin optimal kaynak dağılımını bozmayacak ve toplumsal refah 
kaybına neden olmayacak bir şekilde kullanılmasını öneren bu yaklaşımla birlikte vergilemenin mali 
fonksiyonu yanında kaynak dağılımında etkinliği sağlama fonksiyonu da ortaya çıkmıştır (Şen ve Sağbaş, 
2016). 1930’lardan sonra Keynes’in Genel Teorisi üzerine kurulan müdahaleci maliye politikası anlayışıyla 
birlikte vergiler aynı zamanda ekonomik istikrarın sağlanmasında kullanılacak bir araç olarak da görülmeye 
başlamıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası kalkınmanın sağlanması ve yoksullukla mücadelenin ön plana çıktığı 
dönemde ise vergiler, ekonomik amaçların yanı sıra sosyal amaçlara ulaşmak için de bir araç olarak 
kullanılmıştır (Akgül Yılmaz, 2013). Söz konusu dönemde refah devleti anlayışının yaygınlaşmasıyla 
birlikte vergilerin gelir dağılımında adaleti sağlama fonksiyonu önem kazanmaya başlamıştır. 1950’lerin 
ortalarından itibaren ise maliye bilimi uzun dönemli büyüme sorunları ile ilgilenmeye başlamış ve vergi 
politikaları iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesi amacına dönük bir araç olarak da kullanılmaya başlamıştır 
(Yılmaz, 2015).  
 
Vergi Sistemi ve Vergi Yapısı 
 
Bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin tümü vergi sistemini oluşturmaktadır. Başka bir 
anlatımla vergi sistemi, belirli bir dönemde o ülkede uygulanmakta olan vergi kanunlarının bütününü 
teşkil etmektedir (Aksoy, 1999). Her ülkenin kendi özel yapısı ve koşullarına göre çeşitli vergilerin 
bileşimiyle meydana gelen vergi sistemi dinamik bir kavramdır. Mali, iktisadi, sosyal, politik ve hukuki 
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faktörlere bağlı olarak bir ülkeden diğerine değişkenlik gösterdiği gibi zaman faktörünün etkisiyle tek bir 
ülke içinde de devamlı bir değişim ve gelişim halindedir (Nadaroğlu, 1998). 
 
Vergi yapısı ise vergi sisteminden farklı olarak bir ülkede vergi sistemini oluşturan çeşitli vergilerin gerek 
toplam vergiler gerekse Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ve toplam kamu gelirleri gibi büyüklükler 
içindeki yerlerini ve önemini ifade etmektedir (Korkmaz, 1982). Vergi yapısı da her ülkenin iktisadi, 
sosyal, siyasal ve hukuki yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Ülkenin gelişmişlik düzeyi, farklı vergi 
fonksiyonlarına ilişkin tercihlerin ağırlığı, vergileme tekniğine ilişkin sebepler ve hatta ülkenin tarih ve 
geleneklerine bağlı olarak da şekillenmekte ve gelişmektedir (Cural ve Çevik, 2015).  
 
Vergilerin Sınıflandırılması 
 
Konularına Göre Vergiler 
 
Vergi yükünün toplumdaki bireyler arasında nasıl dağıtılacağına karar verilirken özel kesimde olduğu gibi 
bireylerin kamu hizmetlerinden sağladığı faydalar dikkate alınmaz. Bunun yerine kişilerin kendileri ve 
ailelerini geçindirecek miktarın üstünde sahip oldukları gelir ve servete göre vergi ödemeleri genel kabul 
gören yaklaşımdır. Yani vergi ödeme gücü olmayanlardan hiç vergi alınmazken, ödeme gücüne sahip 
olanlardan bu güçleri ile doğru orantılı olarak vergi alınmaktadır (Akgül Yılmaz, 2013). Kişilerin vergi 
ödeme güçleri ise elde ettiği gelirde, sahip olduğu servette veya tüketim harcamalarında belirmektedir. 
Günümüzde ödeme gücünü en iyi temsil eden ölçü “gelir” olarak kabul edilmektedir. Fakat düzenli bir 
gelire sahip olsun ya da olmasın servet sahibi kişilerin de belli bir ödeme gücünün olduğu kabul edilir 
çünkü kendisine ömür boyu refah akımı sağlayacak bir servete sahiptir. Tüketim harcamaları da gelirden 
yapıldığı için gelirin başka bir görünümü olarak düşünülmektedir. Bunun yanında tüketim gelir dışındaki 
kaynaklardan da yapılabilir. Bu nedenle tüketim harcamaları da bir vergi ödeme gücü göstergesi olarak 
görülmektedir. (Bulutoğlu, 1997). Çağdaş vergi sistemleri ödeme gücü yaklaşımına göre vergilendirme 
anlayışını benimsemiş oldukları için vergi sistemleri bu üç sacayağı –gelir, servet, harcama– üzerine oturur 
(Akgül Yılmaz, 2013).  
 
Ülkelerin vergi sistemi içinde yer alan vergileri sınıflandırmak, bu vergi gruplarının ekonomik ve sosyal 
etkileri bakımından çıkarım yapılabilmesini sağlar. Bunun yanında ülkeler arasında vergi yapılarına ilişkin 
karşılaştırmalar yapabilmek ve rasyonel vergi sistemleri dizayn edebilmek için de bu sınıflandırmalardan 
faydalanılır. Son yıllarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen mali istatistiklerde 
vergiler temel olarak yukarıda ele aldığımız ödeme gücünü gösteren iktisadi kaynaklara yani konusuna göre 
ele alınmakta ve “gelir üzerinden alınan vergiler”, “servet üzerinden alınan vergiler” ve “mal ve hizmetler 
(harcamalar) üzerinden alınan vergiler” olarak üçlü sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır (Şen ve Sağbaş, 
2016). Gelir üzerinden alınan vergiler temel olarak kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. Servet 
üzerinden alınan vergiler; emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, net servet vergileri 
gibi vergilerdir. Harcamalar üzerinden alınan vergiler ise temelde genel tüketim vergileri ve özel tüketim 
vergilerinden oluşmaktadır. 
 
Yukarıda bahsedilen üçlü sınıflandırmada harcamalar üzerinden alınan vergiler kapsamına dâhil edilen “dış 
ticaret üzerinden alınan vergiler”, zaman zaman bu vergilerin gelişimini izleyebilmek amacıyla bu 
kapsamdan ayrı olarak da ele alınabilmekte ve ortaya dörtlü bir sınıflandırma yapısı çıkmaktadır. Bu 
sınıflandırma IMF Devlet Mali İstatistikleri tarafından kabul gören sınıflandırma türüdür. Dış ticaret 
üzerinden alınan vergiler temelde ithalat ve ihracat üzerinden alınan gümrük vergilerinden oluşmaktadır 
(IMF, 2014). 
 
Diğer taraftan OECD Gelir İstatistiklerinde ise gelir, servet ve harcama vergileri yanında Sosyal Güvenlik 
Katkıları da vergi gelirleri kapsamında kabul edilmekte ve ortaya yine dörtlü bir sınıflandırma yapısı 
çıkmaktadır. Vergi geliri kategorisinde sınıflandırılan Sosyal Güvenlik Katkıları verileri ise işçi ve işveren 
tarafından ödenmesi yasal olarak zorunlu olan sosyal güvenlik katkılarını kapsamaktadır (OECD, 2015).  
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Bu çalışmada kullanılan veriler, IMF Devlet Mali İstatistiklerinde yer alan dörtlü sınıflandırma çerçevesini 
esas alarak elde edilmiştir. Bu bağlamda ülke gruplarının vergi yapısındaki farklılıkların incelenmesi 
amacıyla söz konusu vergi türlerinin GSYH içindeki büyüklükleri ile toplam vergi gelirleri içindeki nispi 
payları ele alınacaktır. Bununla birlikte OECD yaklaşımına göre de değerlendirme yapabilmek amacıyla 
Sosyal Güvenlik Katkıları’nın toplam kamu gelirleri içindeki payı da ele alınmıştır. 
 
Ekonomik Faaliyetlerle İlişkisine Göre Vergiler 
 
Vergilerin daha geleneksel bir tasnifi ise “dolaysız vergi” ve “dolaylı vergi” ayrımıdır. Mükellefi önceden belli 
olan, konusu süreklilik arz eden, mükellefin ödeme gücünü kavrama yeteneği yüksek olan ve başkalarına 
yansıtılamayan yani verginin kanuni mükellefi ile fiili mükellefinin aynı olduğu vergiler dolaysız 
vergilerdir. Mükellefi önceden belli olmayan, konusu süreklilik arz etmeyen, mükellefin şahsi durumunu 
dikkate almadığı için ödeme gücünü kavrama kabiliyeti düşük olan ve mal ya da hizmetin fiyatına dâhil 
edilmek suretiyle başkalarına kolaylıkla yansıtılabilen vergiler ise dolaylı vergilerdir (Mutlu ve Çelen, 2012; 
Şen ve Sağbaş, 2016). Bu kıstaslar göz önünde bulundurulduğunda gelir ve servet üzerinden alınan vergiler 
dolaysız, mal ve hizmetler üzerinden ya da dış ticaret üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergiler olarak 
kabul edilmektedir (Şen ve Sağbaş, 2016). OECD sınıflandırması kapsamında vergi geliri olarak kabul 
edildiği takdirde Sosyal Güvenlik Katkıları da dolaysız vergiler sınıflandırması içinde yer almaktadır. 
 
Dolaysız vergilerin genel olarak dolaylı vergilere göre daha adil oldukları kabul edilir. Bunun sebebi 
dolaysız vergilerin şahsileştirilebilmesi yani mükellefin ödeme gücü ile uyumlu hale getirilebilmesi, artan 
oranlılık, en az geçim indirimi ve ayırma prensibi gibi ödeme gücü ilkesinin gerçekleştirilmesi için 
kullanılan tekniklerin ve vergi istisna ve muafiyetlerinin kolaylıkla kullanılabilmesine olanak sağlamasıdır. 
Dolaylı vergiler ise şahsileştirilemeyen ve çoğunlukla herkese eşit oranda/miktarda uygulanan vergiler 
oldukları için uygulandığı mal ve hizmetler açısından düşük gelirlilerin bütçesini daha fazla etkiler ve vergi 
yükünün düşük ve sabit gelirliler üzerinde kalmasına neden olur (Susam ve Oktayer, 2006). Öte yandan 
dolaylı vergilerin hem mali anestezi nedeniyle mükellefler tarafından daha az tepki görmesi, hem de vergi 
kaçırma olanağının daha kısıtlı olması nedeniyle dolaysız vergilere göre daha verimli oldukları kabul edilir 
(Nadaroğlu, 1998). Dolayısıyla dolaysız ve dolaylı vergi ayrımı hem vergi yükü dağılımında hem de gelir 
dağılımında adalet açısından oldukça anlamlı bir gösterge olmaktadır.  
 
Vergi Yapısını Belirleyen Etmenler 
 
Farklı ekonomik gelişmişlik seviyesine sahip ülkelerin vergi yapıları; uygulanan vergi türlerinin bileşimi ve 
milli gelirdeki payları itibarıyla farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların bir kısmı ülkelerin kendine 
özgü koşullarından kaynaklanabileceği gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırıldığında, 
ülke gruplarının vergi yapıları arasındaki bu farklılıkların altında yatan ortak nedenler de bulunmaktadır.  
 
Musgrave (1969), vergi yapısının ekonomik kalkınma sürecinde ekonomik faktörler tarafından iki ayrı 
yoldan etkilendiğini ortaya koymuştur. Buna göre, bir ülkede vergi politikası amaçlarının ve vergi tabanın 
değişmesi vergi yapısını etkilemektedir. 
 
Tosun ve Abizadeh (2005) vergi yapısındaki değişimlerin temel nedenlerini üç başlık altında toplamıştır. 
Bu nedenlerden ilki optimal vergi literatürüne dayanmakta ve söz konusu değişimler, vergi sisteminin hem 
etkinlik hem de adalet kriterleri bağlamında daha iyi hale getirilmesi için gerçekleştirilen girişimlerden 
kaynaklanmaktadır. İkinci neden vergi matrahlarını etkilemek suretiyle vergi yapısının değişimini sağlayan 
ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmadır. Üçüncü neden ise politik ekonomi alanına giren ve 
politikacıların çeşitli siyasi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bulundukları girişimlerin vergi yapısı 
üzerinde yarattığı değişikliklerdir.  
 
Tanzi ve Zee (2000) ile Oliva vd. (2007) ülkelerin sahip olduğu ekonomik ve politik özelliklerin o 
ülkelerin vergi yapısını belirlediğini belirtmişlerdir. Tanzi ve Zee (2000) ülke ekonomisinin sektörel yapısı, 
işletmelerin büyüklüğü, ücret gelirlerinin milli gelir içindeki payı, kayıt dışı ekonominin hacmi, gelir 
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dağılımı adaletsizliği ve vergi idaresinin etkinliği gibi literatürde sıkça tartışılan faktörlerin ülkelerin vergi 
yapısı üzerinde etkili olabileceğini belirtmişlerdir. Oliva vd. (2007) ise ücret gelirlerinin milli gelir içindeki 
payı, gelir eşitsizliği, kayıt dışı ekonomi, ekonomik büyüme, enflasyon, sağ ve sol hükümetler gibi 
ekonomik ve politik faktörlerin gelişmiş ve GOÜ’lerin vergi yapıları üzerindeki etkilerini ampirik olarak 
ortaya koymuştur.    
 
Bulutoğlu (1997) iktisadi gelişme aşamalarında devlet gelirlerinin yapısında ortaya çıkan değişimleri 
incelemiş ve gelişme aşamalarını tarım ekonomisi, sanayileşmenin başındaki ekonomiler ve ileri 
sanayileşmiş ekonomiler olarak ele almıştır. Buna göre tarım ekonomilerinde tarımsal üretim üzerinden 
alınan aşar, arazi vergisi, hayvanlar vergisi gibi dolaysız vergiler ağırlık taşırken, dolaylı vergi olarak gümrük 
vergileri ile bazı ürünler üzerine konan özel satış vergilerine de rastlanmaktadır. Sanayileşmenin ilk 
aşamalarında ise dolaylı vergilere ve bunlar içinde özel satış vergilerine ve gümrük vergilerine ağırlık 
verilirken, dolaysız vergilerden ise arazi ve aşar vergisinin yanında götürü usule göre alınan gelir vergisi 
ağırlıkta olmak üzere gelir vergisi uygulamasının yaygınlaştığı görülür. Sanayileşmenin olgunlaşması ile 
birlikte ise dolaysız vergiler yeniden ağırlık kazanırken gelir ve kurumlar vergisi en büyük gelir kaynağı 
haline gelir. Dolaylı vergilerin dolaysız vergiler karşısında nispi önemi azalırken, bunların iç yapısında genel 
satış vergisi (KDV gibi) türleri lehine bir değişme dikkati çeker. Gümrük vergileri, bina ve arazi vergileri 
ise önemini gittikçe kaybederken özellikle bina ve arazi vergileri yerel yönetimlere devredilerek onların 
gelir ihtiyacını karşılayan vergiler haline gelir.  
 
Korkmaz (1982) ise vergi yapısını tayin eden etmenleri daha geniş bir kapsamda ele alarak, ülkelerin sosyo-
ekonomik yapısı, siyasal ve sosyal yapısı, kültürel, idari ve iktisadi yapısı bağlamında değerlendirmiştir.  
 
Vergi yapısını belirleyen etmenler, başta Korkmaz (1982)’ın yaptığı kapsamlı sınıflandırmaya dayanarak 
ve bunun yanında literatürde değinilen diğer etmenlerden de faydalanmak suretiyle şu şekilde 
sınıflandırılabilir:  
 

1. İktisadi Faktörler,  
2. Vergi Politikası Amaçları,  
3. Siyasal ve Sosyal Yapı,  
4. İdari Yapı,  
5. Kültürel Yapı, 
6. Küreselleşme.  

 

Bu etmenlerden ilk beş tanesi her ülkenin içsel koşulları ile yakından ilgilidir. Bunların herhangi bir zaman 
veya ülkedeki farklı dağılımı o anda ülkenin vergi yapısını belirlediği gibi; zaman içinde bu yapılarda ortaya 
çıkan değişimler, vergi yapısı üzerinde değişikliklere yol açmaktadır. Öte yandan bir ülkenin vergi 
sisteminin yapısı da o ülkenin iktisadi, sosyal, siyasal, kültürel ve idari yapısı üzerinde ve vergi politikası 
hedeflerinin belirlenmesi aşamasında etkili olur yani iki yönlü bir etkiden söz etmek mümkündür. Ancak 
bu beş etmeni etkilemek bakımından vergi yapısının etkisi başka birtakım faktörlerin de etkisiyle 
zayıflamakta olduğundan tek başına belirleyici değil daha ziyade belirlenen bir özellik taşımaktadır 
(Korkmaz, 1982).  
 
Bu etmenlerden sonuncusu olan ve günümüzde tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan bir olgu olan 
küreselleşme ise diğer etmenlerden farklı olarak vergi yapısı üzerinde belirleyici olan dışsal bir etmen 
şeklinde düşünülebilir.  Çalışmanın devamında vergi yapısını belirleyen etmenler daha kapsamlı şekilde 
ele alınmaktadır.   
 
İktisadi Faktörler 
 
Vergi yapısını belirleyen iktisadi faktörler; her bir faktörün vergi yapısı üzerindeki etkisine ilişkin görüşlere 
bir arada yer vermek amacıyla sektörel yapı, ekonominin dışa açıklığı, kişi başına düşen gelir, kayıt dışı 
ekonomi ve istihdam, gelir dağılımı eşitsizliği ve iktisadi gelişmişlik düzeyi şeklinde alt başlıklar halinde 
ele alınmıştır.   
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Sektörel Yapı  
 
Ekonomide tarım, sanayi ve hizmetler sektörünün nispi ağırlığı vergi yapısını iki şekilde etkiler. İlki, 
sektörlerin vergi kapasitesi farklıdır. Örneğin sanayi sektörünün vergi kapasitesi daha yüksektir ve bu 
nedenle sanayileşmiş ülkelerin vergi hasılatı daha yüksek olur. İkincisi, bu sektörlere ilişkin vergileme 
teknikleri de farklılaşmaktadır. Örneğin tarım sektöründe hem gelirler hem de işletmeler küçüktür, hem 
de gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemlerinde zorluklar yaşanır, çünkü gelir vergisinin uygulanabilmesini 
sağlayacak kayıt sistemi yetersizdir. Bu sebeple, aşar ve benzeri vergiler ile toprak ve arazi vergisi gibi vergiler 
uygulanmaktadır.  
 
Sanayi sektörü ise gelir ve tüketim vergilerinin yapısına uygun bir sektördür. Bu sektörün gelişimi hem 
gelirleri artırır hem de kurumsallaşmayı artırdığı için muhasebe ve kayıt sistemi gelişir. Sanayileşmeyle 
birlikte mübadele ve piyasa işlemleri de yaygınlaştığından harcama vergileri de daha verimli hale gelir. 
Hizmetler sektörü de özellikle satış üzerinden alınan vergiler için elverişlidir (Korkmaz, 1982). 
 
Sektörel farklılıkların yanında ülkede faaliyet gösteren işletmelerin büyüklüğü ve ülkede elde edilen emek 
gelirlerinin ulusal gelir içindeki payı da vergi yapısı üzerinde etkilidir. Emek gelirlerinin ulusal gelir içindeki 
payı küçükse ve küçük ölçekli işletmeler yaygınsa bu ülkelerde başta vergi matrahının dar olması sebebiyle 
gelir üzerinden elde edilen vergilerin payı toplam vergi gelirleri içinde düşük olmaktadır (Tanzi ve Zee, 
2000). 
 
Ekonominin Dışa Açıklığı  
 
Dışa açıklık hem doğrudan hem dolaylı olarak vergi yapısını etkiler. Doğrudan etkisi, dış ticaret üzerinden 
alınan vergi gelirlerinin artmasıdır. Dolaylı etkisi ise uzun dönemde iktisadi gelişmeye katkıda bulunduğu 
için diğer vergi gelirlerinin örneğin gelir vergisi hasılatının da artmasını sağlar. Dışa açıklığın vergi yapısı 
üzerindeki etkisi daha çok gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Söz konusu ülkelerde dış ticaret vergileri 
vergi sisteminin önemli bir gelir kaynağı halindedir. Çünkü bu vergiye tabi mal ve hizmetlerin ülkeye giriş 
ve çıkışları aşamasında tespiti kolay, idari açıdan verginin takibi basit, tarh ve tahsil işlemleri kolay, 
vergileme maliyetleri düşük ve bu nedenle verimli bir vergi türüdür. Ayrıca vergi kaçırma imkânının kısıtlı 
olması nedeniyle de verimliliği yüksek olan vergilerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde diğer 
kesimlerden alınan vergiler verimsiz olduğu için vergi gelirleri içinde nispi olarak önemi büyüktür. Bazı 
GOÜ’lerde yerli sanayinin korunması amacıyla da yüksek oranlı gümrük vergileri uygulanır. Kişi başı milli 
gelir düzeyi arttıkça, dış ticaret vergilerinin nispi payı da azalmaktadır (Korkmaz, 1982).  
 
Ülkelerin gelir seviyeleri arttıkça, gümrük vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı azalmaktadır. 
Musgrave (1969) kişi başına düşen gelir ile gümrük vergilerinin toplam vergi hasılatı payı arasında negatif 
bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Yani yüksek gelirli ülkelerde gümrük vergilerinin önemi azalmakta ve 
ülkenin dışa açıklık düzeyinin vergi yapısı üzerindeki belirleyiciliği azalmaktadır. 
 
Kişi Başına Düşen Gelir 
 
Ülkeler geliştikçe ve milli geliri arttıkça, ekonomideki gelir kaynakları çoğalmakta ve vergi tabanı 
genişlemektedir (Terzi, 1997). Kişi başına gelir seviyesinin artışı öte yandan kamu harcamaları talebini de 
artırır çünkü gelir ve refah seviyesinin artışıyla birlikte devletten beklenen kamu hizmetlerinin kapsamı da 
genişler (Tanzi, 1987). Öte yandan kamu hizmetlerine ilişkin artan bu taleplerin karşılanabilmesi için daha 
büyük bir vergi kapasitesi de sağlamış olur. (Musgrave, 1969).  
 
Kişi başına düşen gelir düzeyinin yükselmesiyle vergilerin toplam düzeyi artar. Çünkü en az geçim indirimi 
düzeyinin üstünde kalan vergilenebilir gelir seviyesinin yükselmesi gelir vergisinin daha kolay 
uygulanabilmesini sağlar. Ülkede milli gelir artışıyla birlikte işletme ölçeklerinin büyümesi ve 
kurumsallaşmanın artması ile hem kurumlardan elde edilen kurumlar vergisinin hem de kayıtlı emek geliri 
elde edenlerin sayısındaki artış ile gelir vergilerinin toplam vergiler içindeki payı artış göstermektedir.   
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Kayıt Dışı Ekonomi ve İstihdam 
 
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yüksekliği, devletin gelir elde etmek amacıyla tahsili kolay olan dolaylı 
vergilere ağırlık vermesine ya da gelir üzerinden yeterli vergi toplanamaması nedeniyle kurumlar vergisinin 
gelir vergisi karşısında nispi payının daha yüksek olmasına neden olur (Oliva vd., 2007). Kayıt dışı 
ekonomik faaliyetlerin yol açtığı kayıt dışı istihdam ise gelir vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin yeterli 
düzeyde toplanamamasına neden olur. Kayıt dışı ekonominin daha yüksek olduğu GOÜ’lerde gelirler 
kaynağında vergilendirilemediği için bu gelirlerin harcama aşamasında vergilendirilmesine ağırlık verilir. 
Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin yüksekliği aynı zamanda GOÜ’lerde toplam vergi gelirlerinin düşük 
olmasının da temel bir sebebini oluşturmaktadır (Tanzi ve Zee, 2000).  
 
Gelir Dağılımı Eşitsizliği 
 
Gelir dağılımındaki eşitsizliğin yüksek olduğu ülkelerde bu durumun vergi yapısı üzerindeki etkisi iki 
şekilde olabilir: Bunlardan ilkine göre daha yüksek vergi geliri elde edebilmek ve gelir dağılımındaki 
eşitsizliği azaltabilmek amacıyla devletlerin üst gelir dilimindekileri alt gelir diliminde yer alanlara kıyasla 
daha yüksek oranda vergilemesi gerekmektedir. İkinci bakış açısına göre ise yüksek gelir elde eden bireyler 
daha fazla ekonomik ve politik gücü elinde bulundurduğu için kendilerini negatif bir şekilde etkileyecek 
vergi reformlarını engelleyebilme güçleri de bulunmaktadır (Tanzi ve Zee, 2000).  
 
Nadaroğlu (1998), GOÜ’lerde gelir ve servetin büyük kısmının az sayıda kişi ve ailenin elinde 
toplandığını, gelir ve servet vergileri etkin uygulanabildiği takdirde bunun gelir dağılımı adaletsizliğinin 
düzeltilmesine yardımcı olabileceğini fakat bu gibi ülkelerde yüksek gelir grubundakilerin politik 
etkinlikleri çok güçlü olduğu için gerekli reformların yapılabilmesinin güçleştiğini belirtmiştir. Tanzi ve 
Zee (2000)’ye göre ise bu durum GOÜ’lerde gelir ve servet vergilerinin payının düşük kalmasına neden 
olmakta ve vergi sistemlerinin artan oranlılığını inceleyen çalışmalarda GOÜ’lerin vergi sistemlerinin 
progresif bir yapıya sahip oldukları nadiren gözlemlenen bir olgu olarak kalmaktadır.  
 
Son yıllarda gerçekleştirilen az sayıda ampirik çalışmada ise bu teorik düşüncenin aksine yani gelir dağılımı 
eşitsizliğinin vergi yapısı üzerindeki beklenen etkilerinden ilkini destekleyici sonuçların elde edildiği 
görülmektedir. Oliva vd. (2007), 22’si yüksek gelirli OECD üyesi ülke olmakla birlikte 33 ülkenin 1975-
1995 yılları arasındaki verilerini kullanarak çeşitli değişkenlerin vergi yapısı üzerindeki etkilerini 
incelemişlerdir. Bu çalışmada gelir dağılımındaki eşitsizliğin yüksek olduğu ülkelerde gelir vergisi/tüketim 
vergisi oranının artış gösterdiği görülmüştür. Yakın bir zamanda Adam, Kammas ve Lapatinas (2015) 
tarafından gelir dağılımındaki eşitsizliğin vergi yapısı üzerindeki etkisi üzerine gerçekleştirilen çalışmada 
ise gelişmiş ve GOÜ’lerde emek ve sermaye üzerine düşen vergi yükü incelenmiş ve gelir dağılımının daha 
eşitsiz olduğu ülkelerde emek üzerindeki vergi yükü karşısında sermaye üzerindeki vergi yükünün artış 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla gelir dağılımındaki eşitsizliklerin vergi yapısı üzerindeki etkisi 
konusunda iki farklı görüş mevcuttur. Bu nedenle etkinin hangi yönde gerçekleştiğinin belirlenmesi 
açısından daha fazla ampirik çalışmanın gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.  
 
İktisadi Gelişmişlik Düzeyi  
 
Farklı gelişmişlik seviyelerindeki ülkeleri ele alıp bu ülkelerde vergi sisteminin yapısı ile iktisadi gelişmişlik 
düzeyi arasındaki ilişkiyi inceleyen öncü çalışmalardan biri 1966 yılında Hinrich tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Hinrich bu çalışmasında gelişmişlik seviyelerine göre ülkeleri 3 grup altında 
toplamıştır. Heper (1981) ve Korkmaz (1982) da ülkelerin vergi yapılarını inceledikleri çalışmalarında 
Hinrich’in yöntemini izleyerek iktisadi gelişme aşamalarını geleneksel toplumlar, geçiş dönemindeki 
toplumlar ve modern toplumlar şeklinde ele almışlardır. Hatırlanacak olursa Bulutoğlu (1997)’nun vergi 
yapılarındaki farklılıkları açıklarken kullandığı tarım ekonomisi, sanayileşmenin başındaki ekonomiler ve 
ileri sanayileşmiş ekonomiler şeklindeki iktisadi gelişme sınıflandırması da söz konusu yaklaşımlarla 
oldukça benzerlik göstermektedir.   
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Geleneksel toplum aşamasında ekonomiye esas olarak tarım, hayvancılık ve madencilik sektörleri hakimdir 
ve kapalı bir ekonomi niteliği vardır. Nüfus dağınık bir yapıda ve kırsal kesimde yerleşmiştir. Devlet 
gelirleri daha çok harp ganimetleri, harçlar ve hükümdarların kişisel zenginliklerinden oluşur. Vergi 
gelirleri ise geleneksel dolaysız vergiler denilen, aşar, arazi vergisi, hayvan vergisi ve baş vergisi gibi 
vergilerdir. Bunun yanında gümrük vergileri ve belli mal ve hizmetler üzerinden alınan özel satış vergileri 
bulunmaktadır.  
 
Geçiş toplumu aşamasında ise ekonomik ve sosyal gelişme, ticaretin gelişmesi, tarım kesiminin yanında 
sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi, para ekonomisinin yaygınlaşması vb. nedenlerle geleneksel dolaysız 
vergilerin azalmasına, dış ticaret üzerinden alınan vergilerin ve iç tüketimden alınan vergilerin artmasına 
neden olur. Diğer taraftan modern dolaysız vergiler olan kişisel gelir vergisi ile kurumlar vergisi toplanmaya 
başlanır. Fakat vergi gelirleri içindeki payı nispi olarak azdır çünkü kişi başına gelirler düşüktür. Artan 
kamu harcaması ihtiyacı nedeniyle dolaylı vergiler ağırlıklı bir hale gelir.  
 
Modern toplum aşamasında ise bireylerin gelir düzeyi yükselir, devletin vergileme kapasitesi artar. Gelir 
üzerinden alınan vergiler için elverişli bir yapıya sahiptir. Kayıt sistemi yerleşmiş, işletmeler büyümüştür. 
Ücret geliri elde edenlerin sayısı artar, bağımsız çalışanların sayısı azalır. Bu da gerçek usulde beyana dayalı 
ya da stopaj usulüyle gelir vergisinin verimli toplanabilmesini sağlar.  
 
Ele alınan yaklaşım çerçevesinde GOÜ’ler geçiş toplumu niteliğine sahip olup, gelir ve servet üzerinden 
alınan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının düşük, yurt içinde ve dış ticaret esnasında 
mal ve hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerin payının yüksek olması, modern toplum niteliklerini 
gösteren gelişmiş ülkelerde ise dolaysız vergilerin payının yüksek dolaylı vergilerin payının ise düşük olması 
beklenmektedir. Yani ülkelerin iktisadi gelişmişlik seviyeleri yükseldikçe, dolaysız vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payının dolaylı vergiler karşısında artış göstermesi beklenmektedir. Korkmaz (1982), 
1923-1981 döneminde Türkiye’de vergi gelirlerinin yapısını ele aldığı çalışmada Cumhuriyetin ilk yıllarını 
geleneksel toplumdan kurtulma, çalışma kapsamına giren son yılların ise modern topluma geçiş 
aşamasındaki vergi yapısına uygunluk gösterdiğini belirtmiştir. Ancak 1980 dönemi sonrası küreselleşme 
ile birlikte söz konusu vergi yapısının modern toplum aşamasındaki ülkelerin vergi yapısına doğru gelişme 
göstermekten ziyade, dolaylı vergilerin dolaysız vergiler karşısında mutlak bir üstünlük kazandığı bir yapıya 
dönüştüğü ortadadır. Benzer bir eğilimin diğer GOÜ’ler için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 
Dolayısıyla küreselleşmenin ortaya çıkardığı yeni vergileme eğilimleri nedeniyle iktisadi gelişmişlik 
seviyesinin artışı ve vergi yapısı arasında kurulan bağlantının hala geçerli olup olmadığı sorgulanması 
gereken bir husustur.   
 
Vergi Politikası Amaçları 
 
Vergi politikalarını oluştururken devletler toplumsal refahı maksimize etmek amacıyla vergilemede adalet 
ve vergilemede etkinlik hedefleri arasında ideal bir denge kurmaya çalışmaktadır (Şen ve Sağbaş, 2016). 
Yani kaynak dağılımında etkinliği sağlayan ve gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaya çalışan bir vergi 
yapısı oluşturma çabası içindedir. Kaynak dağılımında etkinliği bozmayan vergi politikaları; bireylerin 
çalışma, tüketim, tasarruf, yatırım gibi ekonomik kararlarını saptırıcı etki göstermez ve bu sayede emeğin 
ve sermayenin marjinal verimliliğini etkilemeyerek ekonomik büyümeyi teşvik eder (Engen ve Skinner, 
1996). Gelir dağılımındaki adaletsizlikleri gidermeye çalışan vergi politikalarının ise ekonomik kararları 
saptırıcı etkisi yüksektir ve kaynakların etkin dağılımını bozarak ekonomik büyüme üzerinde olumsuz 
etkiler doğurur. Yani vergi sisteminin ekonomide etkinlik kaybına neden olmaması ile gelir dağılımını 
iyileştirmesi hedefleri arasında bir ödünleşme mevcuttur. Devletin aralarında bir ödünleşmenin 
gerçekleştiği bu iki politika amacından hangisine daha fazla ağırlık verdiği, o ülkenin vergi yapısı üzerinde 
belirleyici bir rol oynamaktadır. 
 
GOÜ’lerde devletin vergi politikaları daha çok ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlamaya 
yönelmektedir. Belli iktisadi faaliyetleri geliştirme amacına dayanan çok çeşitli istisna ve muafiyetlerden 
oluşan vergi sistemlerinde gelir ve servet üzerinden alınan vergilerin tabanı daralmaktadır. Aynı şekilde 
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tasarruf ve yatırım eksikliği görülen bu ekonomilerde, yatırımları teşvik etmek için yüksek gelirliler 
üzerindeki vergi yüklerinin artırılması tercih edilmez. Dolayısıyla iktisadi kararları saptırıcı etki 
göstermeyen ve düşük gelirliler üzerindeki vergi yükünü artıran dolaylı vergiler ağırlık kazanır. Çünkü 
etkinlik kaybı en kolay esnekliği yüksek olan sermaye gelir ve yatırımlarında ortaya çıkar. Emek gelirlerinde 
ise esneklik görece daha düşük olduğundan emek üzerine konulan vergilerin daha düşük etkinlik kaybı 
yarattığı düşünülmektedir.  
 
Gelişmiş ülkelerde ise belli bir gelir ve refah seviyesi yakalanmış olduğundan devlet gelir dağılımını 
düzeltici politikaları daha etkin bir şekilde uygulayabilmektedir. Bu da gerçek ödeme gücünün tespitine 
dayanan, artan oranlılık ve en az geçim indirimi gibi tekniklerin kullanılabildiği ve yüksek gelirlilerden 
daha yüksek oranda alınan vergi gelirlerini kullanarak düşük gelirlilerin refah düzeyinin artırılmasıyla gelir 
dağılımının iyileştirilebilmesine olanak sağlayan dolaysız vergilerin ağırlık kazanmasına yol açar (Susam ve 
Oktayer, 2006).  
 
Siyasal ve Sosyal Yapı 
 
Vergi yapısı bir ekonomideki kamu hizmetleri yükünün topluma yansıma biçimini oluşturan ve siyasal 
karar alma organlarınca belirlenen bir uygulama düzenidir. Bu durumun doğal bir uzantısı olarak ilgili 
taraflar vergi yapısının oluşumuna fevkalade duyarlıdırlar ve bu yapıyı etkilemek için azami çaba gösterirler 
(Batırel vd., 1989). İlgili taraflardan politikacılar, kendilerine en düşük politik maliyeti olan vergileri seçme 
eğilimindedirler. Sağ hükümetlerin genel olarak daha düşük toplam vergi yükü ve daha çok dolaylı 
vergilerden oluşan bir vergi yapısını, sol hükümetlerin ise daha yüksek toplam vergi yükü ile daha çok 
doğrudan vergilerden oluşan bir vergi yapısını tercih etme eğilimi gösterdiği belirtilmiştir (Messere, 1992).  
 
Politikacılar dışındaki kesimlerden ise toplumdaki farklı sosyal sınıfların toplumun politik yapısına etki 
edebilme dereceleri ile vergi yapısı arasında ilişki vardır. Siyasal gücü yüksek olan kesimler, kendi sosyal 
sınıflarına düşen vergi yükünü düşük tutmak için baskı yaparlar. Bunun yanında eğer siyasal tercihe sosyal 
devlet anlayışı hâkimse bu kamu kesiminin büyüklüğünün dolayısıyla da vergilerin artması yönünde bir 
eğilim yaratır. Sonuç olarak tıpkı üretim ilişkilerinde olduğu gibi mali sistemin yapısı, toplumda mevcut 
olan sınıfsal güçlerin reel ilişkisini de yansıtmaktadır  (Korkmaz, 1982). 
 
Gelişmekte olan ülkelerde iktisadi faktörler ve özellikle gelir düzeyi ile vergi yapısı arasındaki ilişki çok 
daha kuvvetli iken, gelişmiş ülkelerde vergi geliri toplama, vergi kanunlarını uygulayabilme konusunda bir 
zorluk görülmediğinden bu ülkelerde vergi düzeyi ve vergi yapıları iktisadi faktörlerden daha çok çeşitli 
amaç ve görüşlere dayanan hükümet politikaları ile şekillenmektedir. Bu durum kişi başı gelir düzeylerinde 
büyük farklılıklar göstermeyen gelişmiş ülkelerdeki vergi düzeylerinin farklılaşmasında görmek 
mümkündür (Terzi, 1997). 
 
İdari Yapı 
 
Gelişmekte olan ülkelerde bir yandan ekonomik yapının, bir yandan düşük eğitim düzeyi ve beşeri 
sermayenin yetersizliği gibi nedenlerle iyi bir vergi idaresinin taşıması gereken tüm nitelikleri bir araya 
getirmek zordur. Eğer vergi idaresinin personeli eğitimli ve nitelikli değilse, personele gerekli ücretleri 
ödemek ve gerekli donanımı sağlamak için yeterli kaynak ayrılamıyorsa, vergi mükellefleri arasında kayıt 
ve hesap tutma yaygınlaştırılamamışsa etkin bir vergi yönetimi yaratabilmek mümkün değildir (Tanzi ve 
Zee, 2000). Eğer etkin çalışan ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir vergi idaresi 
kurulamamışsa, iktisadi yapının ve gelir durumunun elverdiği vergiler değil, idari yapının elverdiği tahsili 
kolay olan dolaylı vergiler tercihler edilir. Örneğin gelir vergisinin uygulanabileceği bir gelir ve iktisadi 
gelişmişlik seviyesine ulaşmış bir toplumda bu verginin gerektirdiği karmaşık idari yapı kurulup 
geliştirilememişse söz konusu vergiyi etkin bir şekilde uygulayabilmek mümkün değildir. Yeterli kamu 
gelirini elde edebilmek için idaresi kolay olan dolaylı vergilere ağırlık verilmeye devam edilecektir 
(Korkmaz, 1982).  
 



Gözde Nalbant, Efe Müge Yetkin Ataer (Ülke Gruplarının Vergi Yapıları Arasındaki Farklılıklar ve Nedenleri) 

134 

Kültürel Yapı 
 
Ülkelerin vergi yapısını etkileyen iki kültür yapısından bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki Kuzeybatı 
Avrupa ülkeleridir. Bu ülkelerde dolaysız vergileme ağırlıklı bir vergi yapısı hâkimdir. Diğeri ise Akdeniz 
Latin ülkeleri ile Orta ve Güney Amerika ülkeleridir. Bu ülkelerde ise dolaylı vergilere yatkınlık vardır 
(Korkmaz, 1982). 
 
Bunun dışında eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu ülkelerde vergi bilinci ve vergi ahlakı gibi kavramlar 
gelişmekte iken, eğitim düzeyinin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde kamu hizmetleri ile 
vergiler arasındaki ilişki tam olarak anlaşılmamakta, vergiler daha çok bir yük olarak görüldüğünden 
kaçınma ve kaçırma eğilimleri yüksek olmaktadır. Dolayısıyla GOÜ’lerde vergi mükelleflerinin psikolojik 
olarak çok fazla etkilenmediği ve vergi yükünü doğrudan hissetmediği mali anestezi sağlayan dolaylı 
vergilerin ağırlığı daha yüksek olmaktadır.  
 
Küreselleşme  
 
1980 ve sonrası dönemde ticaretin liberalizasyonu ile birlikte dış ticaret üzerinden alınan vergiler önemli 
ölçüde azalmıştır. Ayrıca artan uluslararası rekabet, ülkelerin sermaye yatırımlarını çekebilmek amacıyla 
vergi açısından da rekabete girişmesine yol açmış, dolayısıyla servet vergileri ya da kurumlar vergilerinde 
azalma meydana gelmiştir (Mutlu ve Çelen, 2012). Başta sermaye ve girişimci gibi mobil haldeki üretim 
faktörlerinden vergi almak güçleşmiş, mobil olmayan faktörlerin vergilenmesine ağırlık verilmeye 
başlanmıştır. Dolayısıyla ücret (emek gelirleri) üzerindeki vergiler ile dolaylı vergilerin payında artış 
yaşanması, vergi yükü dağılımında adalet ilkesinin zedelenmesine yol açmaktadır. Ayrıca küreselleşme ile 
birlikte ülkelerin vergi hasılatını da azaltarak sosyal politikalar üzerinde dolaylı bir olumsuz etki yaratarak 
gelir dağılımını daha da bozucu etki göstermektedir (Akkaya, 2002).  
 
Sermaye ve yatırımların mobilitesinin artması, özellikle kalkınmanın finansmanı için yabancı tasarruflara 
ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler arasında bunları çekmek yönünde bir rekabet yaratmaktadır. 
Dolayısıyla, sermaye akımlarının artması ve finansal piyasalardaki gelişmeler, ülkeleri vergi oranlarını 
indirmeye ve vergi engellerini ortadan kaldırmaya zorlamaktadır. Sermayeyi çekmek için tanınan bu 
kolaylıklar ise bir yandan ülkelerin vergi gelirlerini eritirken diğer yandan vergi yükünün gittikçe daha az 
mobil olan üretim faktörleri (emek gibi) üzerinde kalmasına neden olmakta ve verginin yeniden dağıtım 
fonksiyonunun işleyişini engellemektedir. Küresel ekonomiye dâhil olan devletin hareket alanı gitgide 
kısıtlanmakta, devletler asli fonksiyonlarının finansmanı için uyguladığı mevcut vergi politikaları 
üzerindeki etkinliğini de giderek yitirmektedir. Dolayısıyla küreselleşmeyle birlikte vergi yapısının ve vergi 
sistemlerinin yeniden şekillendirileceği bir vergi politikası geliştirilmesi gerekmektedir (Kargı ve 
Karayılmazlar, 2009).  
 
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Yapısı 
 
Bu bölümde ülke grupları olarak gelişmiş ve GOÜ’lerin vergi yapısını incelemek amacıyla öncelikle söz 
konusu ülkelerde vergi gelirlerinin genel düzeyi, sonrasında ise vergi türlerinin GSYH ve toplam vergi 
gelirleri içindeki payı ele alınmıştır. Kullanılan veriler IMF Devlet Mali İstatistikleri veri tabanından elde 
edilmiş ve kamu kesiminin toplam vergi gelirleri düzeyini göstermesi bakımından tüm kamu kesimi üretici 
birimlerinin (merkezi yönetim, yerel yönetimler, sosyal güvenlik kuruluşları vb.) kapsandığı “Genel 
Yönetim” istatistikleri kullanılmıştır. Azami sayıda ülke verisini kapsamak amacıyla 2006-2013 yılları arası 
dönem ele alınmış ve 32 gelişmiş ülke2 ile 32 GOÜ3’nin ortalamaları alınarak değerlendirilmiştir. (IMF 
Government Finance Statistics, 2016).  
 
Vergilerin Genel Düzeyi 
 
Gelişmiş ve GOÜ’lerde Genel Yönetim Vergi Gelirlerinin GSYH içindeki oranına Grafik 1’de yer 
verilmiştir. 2006-2013 dönemi ortalaması alınarak bulunan bu verilere göre gelişmiş ülkelerde kamu 
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kesimi tarafından gelir, servet ve harcamalar üzerinden, GSYH’nin %24,98’i düzeyinde vergi geliri elde 
edilmektedir. GOÜ’lerde ise bu oran %20,08 düzeyinde olup gelişmiş ülkelerin yaklaşık %5 gerisinde 
kalmaktadır. Sosyal Güvenlik Katkıları’nın da vergi gelirleri içerisinde kabul edilmesi halinde söz konusu 
oran gelişmiş ülkeler için %34,28 GOÜ’ler için ise %24,93 olarak gerçekleşmekte ve aradaki fark %10 
düzeyine yaklaşmaktadır.  
 

 
 
Vergi yapısını belirleyen etmenler, aynı zamanda vergilerin genel düzeyinin belirlenmesi üzerinde de etkili 
olmaktadır. Ülkeler geliştikçe ekonomide yer alan sektörler gelişmekte, vergi tabanı genişlemekte ve vergi 
gelirleri artmaktadır. Ayrıca ülke geliştikçe vergi idaresi de güçlenmekte, kayıt dışı ekonomi ve istihdam 
azalmakta, vergi bilinci artmakta ve bu sayede vergi düzeyi olumlu etkilenerek artış göstermektedir.  
 
Vergi Türlerinin Bileşimi 
 
Gelişmiş ülkeler ile GOÜ’lerin vergi gelirlerini oluşturan ve temelde gelir, servet ve harcamalar (mal ve 
hizmetler) üzerinden alınan vergi gelirlerinin yıllar itibarıyla GSYH içindeki paylarına Tablo 1 ve Tablo 
2’de yer verilmiştir. 
 
Gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %12’si düzeyinde iken GOÜ’lerde bu oran 
%6,1 olup gelişmiş ülkelerin neredeyse yarısı kadardır. Gelir üzerinden alınan vergilerden en temel iki 
tanesi olan gelir ve kurumlar vergisi açısından incelediğimizde ise gelişmiş ülkelerde gelir vergisi gelirleri 
GSYH’nin %8,4’ü iken, GOÜ’lerde %2,5 paya sahiptir. Kurumlar vergisi açısından incelediğimizde ise 
gelişmiş ülkelerde kurumlar vergisi gelirleri GSYH’nin %3,3’ü, GOÜ’lerde %3,4’ü düzeyindedir. Yani 
GOÜ’ler GSYH içindeki payı itibarıyla gelişmiş ülkeler kadar kurumlar vergisi toplamakta ancak gelir 
vergisi bakımından gelişmiş ülkelerin üçte birinden daha az gelir vergisi hasılatı elde edebilmektedir. Başka 
bir deyişle gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergiler içinde gelir vergisi ağırlıkta iken, GOÜ’lerde 
kurumlar vergisi daha yüksek ağırlığa sahiptir. Ayrıca son yıllarda hem gelişmiş hem de GOÜ’lerde 
kurumlar vergisi gelirlerinin hızla artan vergi rekabeti nedeniyle giderek azalma gösterdiği gözden 
kaçırılmamalıdır. 
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Tablo 1 
Gelişmiş Ülkelerde Genel Yönetim Vergi Gelirleri ve Sosyal Güvenlik Prim Katkılarının GSYH 

İçindeki Payı (2006-2013) (%) 

 
 

Tablo 2 
Gelişmekte Olan Ülkelerde Genel Yönetim Vergi Gelirleri ve Sosyal Güvenlik Prim Katkılarının 

GSYH İçindeki Payı (2016-2013) (%) 

 
 
GOÜ’lerde kişi başına düşen gelirin düşük olması, tarım sektörünün yaygın olması, ekonomiye küçük 
işletmelerin hâkim olması, kayıt ve belge sisteminin sağlıklı bir şekilde işlememesi, kişisel gelirlerin tespit 
edilmesi ve vergilenmesinde karşılaşılan zorluklar, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ve kayıt dışı istihdamın 
yüksekliği gibi nedenlerle gelir vergisinden yüksek hasılat edilmemektedir. Gelir vergisi daha çok kamu 
şirketlerinde ve şehirlerdeki büyük şirketlerde çalışan ya da devlet memurlarından, büyük ölçüde kaynakta 
kesinti yöntemine dayanarak toplanabilmektedir (Terzi, 1997). Bu sebeple gelir üzerinden alınan vergiler 
içinde takibi ve vergilendirilmesi kolay olan kurumlar vergisinin payı daha yüksek gerçekleşmektedir.   
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Gelişmiş ülkelerde servet üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %1,3’ü düzeyinde iken GOÜ’lerde bu oran 
%0,5 olup gelişmiş ülkelerin yarısından daha azdır. Her iki ülke grubunda da söz konusu oranlar çok 
düşük olduğu için bu vergi konusu üzerinden alınan vergi kalemlerine ilişkin verilere yer verilmemiştir. 
Servet üzerinden alınan vergilerin payının bu denli düşük olmasının iktisadi, politik ve sosyal tepkiye yol 
açmamak; izleme, tespit, değerlendirme ve uygulamasında karşılaşılan güçlükler gibi sebepleri vardır 
(Terzi, 1997). Özellikle küreselleşen dünyada mobil bir vergi matrahı haline gelen servet üzerinden vergi 
almak oldukça güç hale gelmiştir. Dolayısıyla servet üzerinden alınan vergilerin yaklaşık yarısı mobil 
olmayan bir faktör olan emlak üzerinden alınmaktadır. Servet vergisi hasılatının geri kalan yarısını ise 
veraset ve intikal vergisi, net servet vergisi, alım-satım üzerinden alınan vergiler oluşturmaktadır (Eyraud, 
2015).   
 
Gelişmiş ülkelerde mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler GSYH’nin 10,9’u düzeyinde iken 
GOÜ’lerde bu oran %11,7 olup gelişmiş ülkelerden daha yüksektir. Mal ve hizmetler üzerinden alınan 
vergilerden en temel iki tanesi olan genel tüketim vergileri ve özel tüketim vergileri açısından 
incelediğimizde ise gelişmiş ülkelerde genel tüketim vergilerinin GSYH içindeki payı %7, özel tüketim 
vergilerinin payı %2,5 iken, GOÜ’lerde genel tüketim vergilerinin GSYH içindeki payı %7,7, özel 
tüketim vergilerinin payı %2,1’dir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus kısa bir inceleme 
dönemini içermesine rağmen gelişmiş ülkelerde mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin GSYH 
içindeki payı azalma eğilimi gösterirken, GOÜ’lerde artış eğiliminde olmasıdır. Bir ikinci husus ise her iki 
ülke grubunda mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin GSYH içindeki payının birbirine yakın bir 
düzeyde olmasının vergilemede adalet açısından yanıltıcı bir tablo oluşturmasıdır. Bu yanılsamaya 
kapılmamak için vergi türlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı ele alınacaktır.  
 
Gelişmiş ülkelerde dış ticaret üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %0,1’i gibi önemsiz bir paya sahipken, 
GOÜ’lerde bu oran %1,4 düzeyindedir. Daha önce değinildiği gibi her ne kadar 1980 sonrası hızla azalma 
göstermesine rağmen GOÜ’ler için dış ticaret üzerinden alınan vergiler hala önemli bir gelir kalemidir. 
Örneğin gelir vergisi gelirlerinin yarısından daha fazla, servet vergisi gelirlerinin yaklaşık üç katı düzeyinde 
bir vergi geliri sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde neredeyse var olmayan bu vergilerin GOÜ’lerde hala 
önemli olmasının nedeni söz konusu vergilerin tahsilinin kolay olması ve ülkeye vergi geliri sağlamasıdır.  

 
Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik prim katkılarının GSYH içindeki payı %9,3 gibi yüksek bir paya 
sahipken, GOÜ’lerde bu oran %4,9 düzeyinde olup tıpkı gelir üzerinden alınan vergi gelirlerinde olduğu 
gibi gelişmiş ülkelerin yaklaşık yarısı düzeyindedir. GOÜ’lerde SGK gelirlerinin düşük olmasının 
nedenleri de tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi, kişi başına düşen gelirlerin düşük olması, kayıt dışı istihdam 
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ve ekonomik faaliyetlerin yaygın olması, ülkede elde edilen ücret gelirlerinin toplam milli gelir içindeki 
payının düşük olması vb. gibi nedenlerdir. Ülkelerin gelişmesi ve kişi başına düşen gelirin artmasıyla 
birlikte tarım sektörünün ağırlığı azalmakta, şehirleşme artmakta, sektör ve işletmeler gelişmekte, ekonomi 
giderek kayıtlı hale gelmekte ve bütün bunların sonucu olarak sosyal güvenlik katkıları önemli oranlara 
ulaşabilmektedir (Terzi, 1997). 
 
Grafik 2’de konularına göre vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payına gelişmiş ve GOÜ’ler açısından 
yer verilmiştir. Gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 
%47,9 iken GOÜ’lerde bu pay %30,1 olarak gerçekleşmiştir. Yani gelişmiş ülkelerde vergi gelirlerinin 
neredeyse yarısı gelir üzerinden alınan vergilerden oluşmaktayken, GOÜ’lerde vergi gelirlerinin yaklaşık 
üçte birini gelir üzerinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde servet üzerinden alınan 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %5 iken, GOÜ’lerde bu pay %2,6’dır. Gelişmiş ülkelerde 
mal ve hizmetler üzerinden alınan harcama vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı %43,7, 
GOÜ’lerde ise %57,9 olup, GOÜ’lerde vergi sistemi aracılığıyla toplanan vergi gelirlerinin yarısından 
fazlasının harcamalar üzerinden alınan vergilerden oluştuğu görülmektedir. Buna ilaveten GOÜ’lerde dış 
ticaret üzerinden alınan vergilerin yüksek payı da dâhil edildiğinde vergi sisteminin dolaylı vergilere 
dayanan bir sistem olduğu çok daha net ortaya çıkacaktır. Gelişmiş ülkelerde dış ticaret üzerinden alınan 
vergiler toplam vergi gelirleri içinde %0,4 gibi küçük bir paya sahipken, GOÜ’lerde bu oran %6,9 olup 
halen önemli bir gelir kalemi teşkil etmektedir.   
 

 
Eğer OECD’nin yaklaşımına benzer şekilde sosyal güvenlik prim katkıları da vergi gelirleri olarak kabul 
edilirse, ortaya çıkacak olan vergi yapısına Grafik 3’te yer verilmiştir. Buna göre 2006-2013 dönemi 
ortalaması olarak gelir üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı gelişmiş ülkelerde 
%34,9 iken GOÜ’lerde %24,5, servet üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 
gelişmiş ülkelerde %3,6 iken GOÜ’lerde %2,1, mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payı gelişmiş ülkelerde %31,9 iken GOÜ’lerde %46,7, dış ticaret üzerinden alınan 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı gelişmiş ülkelerde %0,01 iken, GOÜ’lerde %5,6 ve sosyal 
güvenlik prim katkılarının toplam vergi gelirleri içindeki oranı gelişmiş ülkelerde %27,1 iken GOÜ’lerde 
%19,4 şeklinde gerçekleşmiştir. 
 
Son olarak genel bir değerlendirmede bulunabilmek için Grafik 4’te vergilerin dolaysız-dolaylı vergiler 
ayrımına göre toplam vergi gelirleri içindeki ağırlığı gösterilmektedir. Gelişmiş ülkelerde genel yönetim 
vergi hasılatının %53’ü dolaysız vergiler olan gelir, kurumlar ve servet vergilerinden elde edilmekteyken, 
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%44’ü ise mal ve hizmetler ile dış ticaret üzerinden alınan dolaylı vergilerden sağlanmaktadır. Yani dolaysız 
vergilerin ağırlıkta olduğu bir yapı sergilemektedir.  
 
GOÜ’lerde ise genel yönetim toplam vergi hasılatının %33’ü dolaysız vergilerden, %65’i ise dolaylı 
vergilerden oluşmaktadır. Yani toplam vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi dolaylı vergiler aracılığıyla 
sağlanmaktadır. Bu da GOÜ’lerde vergi yapısının vergilemede adalet ilkesi bakımından gelişmiş ülkelerin 
oldukça gerisinde kaldığını göstermektedir.  
 

 
Sosyal güvenlik prim katkılarının da vergi geliri olarak kabul edilmesi halinde dolaylı-dolaysız vergi 
dağılımına da Grafik 4’te yer verilmiştir. Bu durumda gelişmiş ülkelerde dolaysız vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payı %66’ya yükselirken, dolaylı vergilerin payı %32’ye düşmektedir. Yani sosyal güvenlik 
katkıları da dolaysız bir vergi türü olarak kabul edildiği takdirde gelişmiş ülkelerin vergi yapısı üçte iki 
oranında dolaysız vergilerden oluşan bir yapı arz etmektedir. GOÜ’lerde ise dolaysız vergilerin toplam 
vergi gelirleri içindeki payı sosyal güvenlik katkılarının dâhil edilmesiyle dahi %46’da kalmakta ve vergi 
yapısında dolaylı vergiler %52 oranıyla ağırlığını korumaktadır.  
 
Sonuç 
 
Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki vergi yapısı ve aralarındaki farklılıklar incelenmiş, bu 
farklılıkların nedenlerinin neler olabileceği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ülkelerin vergi yapısı üzerinde 
belirleyiciliği olan etmenler; ekonominin sektörel yapısı, dışa açıklığı, ülkede kişi başına düşen milli gelirin 
düzeyi, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin ve kayıt dışı istihdamın oranı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
boyutu ve iktisadi gelişmişlik düzeyi gibi iktisadi faktörler; ülkenin vergi politikası amaçları; ülkenin siyasal 
ve sosyal yapısı, idari yapısı, kültürel yapısı ve küreselleşmenin vergi yapısı üzerinde yarattığı 
değişikliklerden oluşmaktadır.  
 
Gelişmekte olan ülkelerde; ekonomi tarım sektörünün ağırlıkta olduğu bir yapı sergilemekte, dış ticaret 
üzerindeki vergiler bir gelir kaynağı olarak önemini hala korumakta, kişi başına düşen gelirin düzeyinin 
düşük olması gelir üzerinden alınan vergilerin dar bir tabana yayılmasına neden olmakta, kayıt dışı 
ekonomik faaliyetler ve kayıt dışı istihdam gelir üzerinden alınan vergi hasılatını düşürmekte, ülkelerin 
temel hedefi ekonomik büyümeyi sağlamak olduğu için vergilemede adalet hedefi ikinci plana atılarak 
vergilemede etkinliğe daha fazla önem verilmekte, vergi idaresi yeterince gelişmemiş olduğu için takibi ve 
tahsili daha kolay olan vergilere ağırlık verilmekte, vergi bilinci yeterince gelişmemiş olduğu için vergiye 
uyum daha düşük gerçekleşmekte ve küreselleşen dünyanın ortaya çıkardığı vergi rekabeti yine mal ve 
hizmetler üzerinden alınan dolaylı vergilerin artırılması yönünde bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Tüm 
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bu unsurlar nedeniyle GOÜ’lerin vergi yapısı gelir üzerinden alınan vergilerin düşük, mal ve hizmetler 
üzerinden alınan vergilerin ise yüksek bir paya sahip olduğu yani dolaylı vergilerin ağırlık gösterdiği bir 
yapıya sahip olmaktadır.  
 
Vergi yapısı ile ilgili olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere ilişkin bulgular kısaca şu şekilde 
özetlenebilir:  

• Gelişmiş ülkelerde vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı %25 civarında iken GOÜ’lerde bu oran 
%20 düzeyindedir. Sosyal güvenlik katkılarının da vergi geliri olarak kabul edilmesi halinde bu 
oranlar %34 ve %25 düzeyine yaklaşmakta ve aradaki fark daha da yüksek olmaktadır.  

• Gelişmiş ülkelerde gelir üzerinden alınan vergiler GSYH’nin %12’si düzeyinde iken GOÜ’lerde 
bu oran %6 civarında olup, gelişmiş ülkelerde kişisel gelir vergisi ağırlıklı iken GOÜ’lerde 
kurumlar vergisi ağırlıklı bir yapı sergilemektedir.  

• Servet vergilerinin GSYH içindeki payı her iki ülke grubunda da düşük olmasına rağmen, gelişmiş 
ülkelerde bu oran %1,3 civarında iken GOÜ’lerde %0,5 düzeyinde kalmaktadır.  

• Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergilerin payı her iki ülke grubunda birbirine yakın düzeyde 
olup, gelişmiş ülkelerde GSYH içindeki payı %10,9 iken GOÜ’lerde %11,7 oranındadır. 
Gelişmiş ülkelerde bu pay azalma eğilimi gösterirken GOÜ’lerde ise artma eğilimi 
sergilemektedir.  

• Gelişmiş ülkelerde dış ticaret üzerinden alınan vergilerin payı yok denecek düzeyde iken 
GOÜ’lerde GSYH’nin %1,4’ünü toplam vergi gelirlerinin ise yaklaşık %7’sini oluşturan önemli 
bir gelir kalemidir.  

• Gelişmiş ülkelerin vergi yapısı dolaysız vergilerin ağırlıkta (%53) olduğu bir yapı sergilerken, 
GOÜ’ler ise dolaylı vergilerin ağırlıkta (%65) olduğu bir yapıya sahiptir. Sosyal güvenlik 
katkılarının da dolaysız vergi geliri olarak kabul edilmesi halinde gelişmiş ülkelerde dolaysız 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı üçte iki oranına ulaşırken GOÜ’lerde vergi 
sisteminin yapısı hala dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu (%52) bir yapı sergilemektedir.  

Notlar 
1. Günümüzde kamu gelirleri içinde vergilerin ağırlık göstermediği ülkeler az sayıda olup, bunlar 

genellikle petrol gibi doğal kaynak zengini ve/veya turizm cenneti özelliği gösteren küçük ölçekli 
ülkelerdir (Şen ve Sağbaş, 2016).  

2. Gelişmiş ülkelere ilişkin ortalama; Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, 
İspanya, Avusturya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti-Hong Kong özel yönetim bölgesi, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, İzlanda, İsrail, Japonya, Norveç, Singapur, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve 
ABD’nin verileri kullanılarak derlenmiştir. 

3. GOÜ’lere ilişkin ortalama; Butan, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti Makao özel 
yönetim bölgesi, Moğolistan, Tayland, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, 
Macaristan, Polonya, Romanya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, 
Afganistan, Mısır, Yemen, Morityus, Seyşeller, Güney Afrika, Brezilya, Şili, Kosta Rika, El Salvador, 
Honduras, Jameika, Paraguay ve Peru’nun verileri kullanılarak derlenmiştir. 
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Sinan Ataer 

Practices in Developed OECD Countries within the Scope of the Reduction of Individual Tax Burden 
and the Solution Proposals for Turkey 

Abstract 

The firs aim of this study is to investigate deeply the individual tax burden by examining the ratios of taxes 
on individual incomes, profits and capital gains to the individual incomes, profits and capital gains which 
are obtained at the same time period. Following these examinations, the tax structures of developed OECD 
countries will be investigated and evaluations about the real tax burden which is calculated by taking 
account the tax incidence, will be made by handling the direct-indirect tax shares. After these detections, 
changes and reforms to relieve the individual tax burden in the developed OECD countries will be 
evaluated by referring conspicuous applications. The main concern of this study is detecting the similarities 
and differences between Turkey’s situations and developed OECD countries in terms of relieving the 
individual tax burden and developing solution suggestions for Turkey. OECD income statistics and online 
databases will be used to reach this goal. 

Keywords: Individual tax burden, tax wedge, reduction of tax burden on labor, OECD, Turkey 
JEL Classification Codes: H20, H30, J30 
 
Giriş 

ergi yükü kavramı, birçok bakımdan hesaplaması zor ve karışık bir büyüklüğü ifade etmektedir. 
Yine de ülkelerin toplam vergi gelirlerinin, toplam gayri safi yurt içi hasılalarına oranlanması ile 
bulunan toplam vergi yükü hesaplaması, istatistiksel olarak kullanılabilir bir veri şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan kişisel vergi yükünün birden fazla biçimi vardır ve toplam vergi yüküne 
göre daha belirsiz bir göstergedir. Çünkü kişilerin hangi kamu harcamasından ne oranda faydalandıkları, 

V 
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ekonomi içindeki diğer vergilerden ne kadar yansımaya maruz kaldıkları ve dolaylı vergilerin yüküne 
tüketimleri oranında ne kadar katlandıkları tespiti mümkün olmayan hususlardır.  

Ayrıca kişisel vergi yükü için kullanılan ortalama veriler çoğunlukla ücretliler üzerine yoğunlaşırken, 
OECD veri tabanındaki kişisel vergi yükü verileri Türkiye için yalnızca beden işçilerini ya da mavi yakalı 
olarak tabir edilen emek yoğun işçileri kapsamaktadır. Bu zorluklara rağmen kişisel vergi yükünün 
değerlendirilmesi hem vergi yapısının sağlamlığı hem ekonomideki istihdam yapısının kırılganlığı hem de 
sosyal adaletin yerine getirilmesi bakımından son derece yüksek bir önem derecesine sahiptir.  

Emek üzerindeki vergi yükünün düşürülmesi de benzer nedenlerden dolayı önemlidir. Çalışmada, bu 
bağlamda OECD üyesi gelişmiş ülkelerde uygulanan kişisel vergi yükünü azaltıcı yöntemler ve tartışılan 
çözüm önerileri ele alınarak, bu yöntemlerin Türkiye için uygulanabilirliği ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Diğer taraftan, vergi yükü ile ilgili kavramların ve özellikle vergi takozu kavramının üzerinde durularak 
tanımları verilecek, emek üzerindeki vergi yükünün ekonominin genelinde, istihdam üzerinde, büyüme 
üzerinde ve sermaye üzerinde yarattığı etkiler tartışılacaktır.  

Ekonomide genel bir ilerleme için kişisel vergi yükünün hafifletilmesi ile birlikte alınması gereken önlemler 
gibi vergi yükünün hafifletilmesinin olumlu ve olumsuz etkileri de bir arada değerlendirilecektir.  

OECD üyesi gelişmiş ülkelerdeki kişisel vergi yükü verileri ile karşılaştırma yapılmasının nedeni, söz 
konusu ülkelerde yüksek vergi yükünün yanı sıra sosyal adaletin de ülkemize göre daha yüksek seviyelerde 
seyretmesidir.  

Bu bakımdan vergi yükü kavramına bütüncül bir bakış açısı ile başlayacağımız çalışma, vergi yükünün 
neden hafifletilmesi gerektiğine dair izahat ile devam edecektir.  

Çalışma; OECD üyesi gelişmiş ülkelerdeki benzer uygulamaların ne tür sonuçlar doğurduğu, Türkiye için 
uygulanması durumunda nasıl etkiler bırakacağı, bu uygulamaların devletin kamu harcaması aracına zarar 
vermeden ekonomi içine nasıl oturtulacağı gibi tartışmalara değinilerek sonuçlandırılacaktır.  

Vergi Yükü Kavramı 

Vergi yükü kavramı, iktisatta daha çok kullanılan “aşırı vergi yükü” kavramı ile sıklıkla 
karıştırılabilmektedir. Aşırı vergi yükü kavramı, salınan vergiden dolayı kişilerin ekonomik sistem içindeki 
tercihlerinin ve davranışlarının değişmesi ile oluşan yeni durumda üzerine vergi salınan malı ya da hizmeti 
tüketmeyi daha az tercih etmelerinden dolayı yeni dengenin olması gerekenden daha düşük bir noktada 
oluşmasıdır (Savaşan, 2015: 385). İfade edildiği üzere aşırı vergi yükü, önceki üretim düzeyinden daha 
düşük bir düzeyde üretim yapılmasından kaynaklanan bir etkinlik kaybını göstermektedir. 

Vergi yükü ise Nadaroğlu (1998: 262) tarafından ödenen vergi ile gelir arasındaki oran olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan hareketle geniş bir anlam ve farklı biçimler içeren vergi yükü kavramına 
daha yakından bakabiliriz. Vergi yükü ilk ayırımda maddi ya da psikolojik olabilir. Maddi nitelikteki vergi 
yüküne “objektif vergi yükü”, psikolojik nitelikteki vergi yüküne ise “sübjektif vergi yükü” adı verilir (Şen 
ve Sağbaş, 2016: 297). 

Sübjektif Vergi Yükü 

“Vergi kuşkusuz bir yüktür. Çünkü ödeyenin iktisadi gücünde bir azalmaya sebep olmaktadır. 
Yükümlünün bu eksiklikten dolayı bir şeyler duyması doğaldır. Ancak yükümlünün duyduğu bu ağırlık 
bir vergi tazyikidir. Buna sübjektif vergi yükü adı da verilmektedir. Sübjektif vergi yükünün miktar olarak 
hesaplanması mümkün değildir çünkü bu iktisadi bir olayın neden olduğu psikolojik bir baskıdır. Bu 
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baskının yükümlü tarafından nasıl ve hangi ölçüde hissedildiği vergiyi ödeyenin psikolojik yapısına 
bağlıdır.” (Nadaroğlu, 1998: 262). 

Objektif Vergi Yükü 

“Objektif vergi yükü ki buna gerçek vergi yükü de denilmektedir bir takım hesaplamalar sonucu bulunan 
bir orandır. Yükümlünün ödediği vergi ile geliri arasındaki oransal bir ilişkiyi esas aldığından teorik 
anlamda hesaplanmaya daha elverişli bir kavramdır.” (Nadaroğlu, 1998: 262) Objektif vergi yükü 
toplumsal, bölgesel, sektörel açılardan ele alınabilir ancak her durumda belirli bir dönemde ödenen 
verginin o dönemde elde bulundurulan ödeme gücü ile ilişkilendirilmesi sonucu hesaplanır (Şen ve Sağbaş, 
2016; 298).  

Toplam Vergi Yükü 

“Toplam vergi yükü, bir ülkedeki toplam vergi gelirlerinin milli gelire oranına denir.” (Nadaroğlu, 1998: 
263). 

Kişisel Vergi Yükü 

Kişisel vergi yükü, vergi mükelleflerinin ödemekle yükümlü oldukları vergilerin, şahsi gelirlerine 
oranlanması sonucu elde edilen bir büyüklüktür (Türk, 1992: 224). 

Brüt ve Net Vergi Yükü 

“Vergi yükünün hesaplanmasında sadece ödenen vergiler göz önüne alınmış, devletin sağladığı 
hizmetlerden elde edilen faydalar göz önünde bulundurulmamıştır. Bu yüzden bu hesaplamalar brüt vergi 
yükünü ifade eder. Net vergi yükünün hesaplanması için devletin vergi gelirleri ile finanse ettiği kamu mal 
ve hizmetlerinden elde edilen faydaların ödenen vergilerden çıkartılması gerekmektedir. Kamu mal ve 
hizmetlerinin niteliği gereği bu mal ve hizmetlerden yararlanmanın ölçülemeyeceği veri iken net vergi yükü 
kavramı ve tanımı bir hayli tartışmalıdır.” (Nadaroğlu, 1998: 263) Daha önce Nadaroğlu tarafından 
objektif vergi yükü ile eşanlamlı olarak anıldığını belirttiğimiz gerçek vergi yükü, hesaplanması imkansız 
olsa da, net vergi yükü hesaplamasındaki faydalanılan kamu mal ve hizmetlerine yansıtılan vergilerin de 
eklenmesi ve ardından ödenen vergiler ve yansıyan vergilerin toplamından çıkarılması, daha sonra bu 
sonucun gelire oranlanması olarak formüle edilmiştir (Şen ve Sağbaş, 2016: 301) 

Ortalama Vergi Takozu ve Marjinal Vergi Takozu 

Ortalama vergi takozu, çalışanın işveren bakımından toplam emek maliyeti ile, çalışana kalan kısım 
arasındaki farkı ifade eder. Ortalama vergi takozu hesaplaması, çalışanın ücreti, gelir vergisi, çalışan ve 
işverenin toplam sosyal güvenlik katkıları ve varsa maaş ve ücretlerden kaynakta kesilen verginin nakit 
yardımlardan arta kalan kısmının toplam emek maliyetine oranlanması ile hesaplanır. Emeğin toplam 
maliyeti ise, çalışanın ücreti ya da maaşına ilaveten işverenin ödediği sosyal güvenlik katkıları ve kaynakta 
kesilen vergilerdir. Marjinal vergi takozu ise, emeğin maliyetinde meydana gelecek küçük bir değişikliğin, 
kişisel gelir vergisi, çalışan ve işveren sosyal güvenlik katkıları ve kaynakta kesilen vergi aracılığı ile kamu 
gelirlerinde meydana getireceği artışa oranıdır (OECD Tax Database, Taxing Wages 2015) 

Vergi takozu verileri vergi yükü açısından isabetli hesaplamalar sunmaktadır. Çalışmanın devamında 
gelişmiş ülkelerdeki vergi yükü göstergeleri için, OECD’nin vergi takozu verileri kullanılacaktır. OECD 
vergi takozu verilerini aile tiplerine ve gelirin oranına göre sınıflandırmıştır. Çalışmamıza esas oluşturacak 
olan vergi takozu verileri ise, bekâr ve çocuksuz bir kişinin gelirinin tamamı üzerinden hesaplanan vergi 
takozu verileri olacaktır. Çocuklu ailelerin seçilmemesinin sebebi ise evlilik yardımı ve çocuk yardımı 
konularında ülkelerde farklı uygulamaların söz konusu olmasıdır. Bu tür verilerin Türkiye’de kişisel vergi 
yükünü derinlemesine inceleyen çalışmalarda kullanılması daha uygun olacaktır.  



Sinan Ataer  
(Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi Kapsamında Gelişmiş OECD Ülkelerindeki Uygulamalar ve Türkiye için Çözüm 
Önerileri) 

146 

Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesi 

Vergi yükü kavramı ve kişisel vergi yüküyle ilgili tanımlamalardan sonra, bu yükün ekonomi üzerindeki 
etkileri ve hafifletilmesinin ekonomiye nasıl bir yön vereceği tartışılmalıdır. Objektif vergi yükünün 
artması, doğal bir etki olarak sübjektif vergi yükünü de ağırlaştıracaktır. Ağır bir vergi yükü de vergiye 
uyumu zorlaştıracaktır ve idarece istenmeyen bazı mükellef davranışlarına yol açacaktır. 

Ağır vergi yükünün sonuçları da Şen ve Sağbaş (2016: 303-6) tarafından şu şekilde sıralanmıştır; 
• Vergiden Kaçınma: Yasal bir yöntemdir ancak yaygınlığı ve boyutlarına bağlı olarak devletin 

vergi gelirlerinde ciddi bir aşınmaya neden olabilir. Vergi avantajlarını iyi kullanma, gelir 
aktarımı, vergi ötelemesi ve vergi arbitrajı gibi uygulama şekilleri ile bir vergi sistemi içinde 
mükellef davranışı olarak gözlenebilir. 

• Vergi Kaçakçılığı: Kanun dışı ve suç teşkil eden bir davranıştır. Defter ve kayıtları tutmama 
ya da bunlarda hile yapma, geliri beyan etmeme ya da eksik beyan etme, içerik bakımından 
yanıltıcı belge düzenleme, sahte belge basma ve kullanma gibi birçok yöntem ile bu suç 
işlenebilir. 

• Vergi Borcunu Zamanında Ödememe: Yüksek enflasyonun ya da gecikme faizinin piyasa 
faizlerinden düşük olmasının getireceği avantajlar dolayısıyla kasten ya da gerçekten ödeme 
güçlüğü dolayısıyla vergilerin zamanında ödenememesi durumudur. Mükellefe avantaj 
sağlayabilir ve kamu gelirinde aşınmaya neden olabilir. 

• Vergi Grevi ve Verginin Reddi: Toplumsal bir tepkidir. Grev itirazların dile getirilmemesi, 
verginin reddi ise çoğunlukla konulan yeni bir verginin top yekûn yok sayılmasıdır. Bir 
toplumsal isyan niteliğindedir. 

• Vergi Cennetlerine Göç: Teorik yapısı Tibeout’nun ayağıyla oy kullanma hipotezine dayanır. 
Kişiler daha az vergi ödeyecekleri bölge ya da ülkelere göç edebilirler. 

• Karar Alma Birimlerini Etkilemeye Çalışma: Kulis faaliyetleri ile çıkar ve baskı gruplarının 
harekete geçirilmeye çalışılmasıdır. Demokratik ve parlamenter rejimlerde oy baskısı ile 
vergileri kaldırtmaya ya da değiştirtmeye yönelik eylemlerdir.  

Toplumsal Adalet 

Kişisel vergi yükü daha önceki bölümlerde değindiğimiz gibi özellikle çalışanların harcanabilir gelirlerinde 
meydana gelen değişiklikle kendini hissettirmektedir. Bu durumda, vergi idaresi için kaynakta kesintiler 
ve kişisel gelir vergisi yolu ile toplanan bu gelirlerin kişiler üzerinde refah kaybı meydana getirip 
getirmeyeceği, ekonomik sistem içindeki davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceği önem arz etmektedir.  

Vergi yapısının genel durumu ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı vergilerin dağılımı kamu 
ekonomisinde tartışmalı bir konudur. Dolaylı vergi uygulamalarının hem olumlu hem de olumsuz yanları 
olduğu gibi, gelirinin hemen tamamını tüketime yönelten düşük gelir grubuna yönelik olarak bir refah 
kaybı oluşturduğu bir gerçektir.  

Toplumsal adaleti sağlama yolunda yeniden dağıtımı sağlayıcı araçlar arasında vergileme önemli bir yere 
sahiptir. Kişisel gelir vergisi de özellikle artan oranlı olduğunda ödeme gücüne vergileme açısından 
etkilidir. Bir çok gelişmiş ülkede adalet amacına yönelmiş kişisel gelir vergisi tasarımında şu bileşenlere 
dikkat edilmektedir; (Coady vd., 2015: 50) 

• Eşitsizliği azaltmak için artan oranlı kişisel gelir vergisi uygulanması,  
• Gerçek artan oranlılık için vergi indirimlerinin yeniden şekillendirilmesi, 
• Artan oranlılığın adalet getirmesi için vergi eşiklerinde reforma gidilmesi.  

Görülmektedir ki bu önlemler düşük gelirlilerin üzerindeki kişisel vergi yükünü azaltma, dolayısıyla da 
toplumsal eşitsizlikleri giderme amacına yönelmişlerdir.  
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Hesaplanamayan Etkiler 

Kişisel vergi yükünün hafifletilmesinin ekonomi için olumlu etki yaratacağına ilişkin bir diğer destekleyici 
unsur da kişinin emek geliri üzerindeki hesaplanamayan faktörlerdir. Hesaplanamayan etkiler önceki 
bölümlerde bahsedildiği gibi kişilerin psikolojik yapısına bağlı olarak ortaya çıkan sübjektif vergi yükünün 
yarattığı baskılar olabilir. Ancak daha somut olarak ortada bulunan ve buna rağmen hesaplanamayan diğer 
bir etki ise, dolaylı vergilerdir. Vergi takozu ve kişisel vergi yükü verilerinde, ödemekle yükümlü olunan 
kişisel gelir vergilerinin, kaynakta yapılan kesintilerin ve sosyal güvenlik katkılarının sayısal karşılıkları 
gözlemlenebilmektedir. Dolaylı vergilerin etkileri ise kişilerin hangi maldan ne kadar tükettikleri 
bilinemediği için gizlidir. Gizli olmayan ise, düşük gelirli çalışanların kullanılabilir gelirlerinin büyük bir 
kısmını zorunlu tüketim mallarına ayırdıklarıdır. Bu mallar üzerindeki dolaylı vergiler zaten vergi 
mükellefi olan çalışanlar üzerinde hesaplanamayan fazladan bir yük yaratmaktadır.  

Dolaylı vergiler, vergi adaleti açısından olumsuz vergilerdir çünkü mükelleflerin ödeme gücü bu tür 
vergilerde dikkate alınmamaktadır. Dolaylı vergilerin vergi yapısı içinde ağırlığa sahip olduğu ülkelerde 
vergi yükü daha ziyade düşük ve orta gelirliler üzerinde kalır. Ayrıca bazı mallar üzerinde yoğunlaşan 
yüksek dolaylı vergiler bu malların kaçakçılığını da teşvik etmektedir (Bilici, 2006: 204). 

Emek Üzerindeki Vergi Yükünün Ekonomiye Etkileri 

Emeğin vergilendirilmesi emek arzı üzerinde temelde gelir etkisi ve ikame etkisi olmak üzere iki etki yaratır. 
Emek geliri üzerine bir vergi konulduğunda, kişinin geliri fiilen azalmaktadır. Kişi geliri azaldığı için, 
tüketim mallarına, tasarrufa ve boş zamana olan talebini kendiliğinden kısar. Çünkü boş zaman kişi için 
bir düşük mal değilse gelir azaldıkça tüketimi artmaz. Burada gelir etkisi söz konusudur. Ancak bu noktada, 
yine emeğin geliri üzerine konan vergi, kişinin marjinal gelirini de azaltacağı için boş zamanın fiyatını da 
düşürmektedir. Boş zamanın ucuz olması da ikame etkisi gereği kişinin daha fazla boş zaman talep etmesine 
sebep olur. Birbirleriyle çelişen bu iki sonucun hangisinin doğacağı hangi etkinin baskın olacağına 
ilişkindir. Kişi emek geliri üzerine konulan verginin etkilerini tahlil edecek ve ona göre hareket edecektir. 
Toplumun geneli için olmasa da, incelenen belli bir kişi için geliri belli bir seviyeye ulaşıncaya kadar daha 
çok ikame etkisinin, belirli bir seviyeyi aşınca da daha çok gelir etkisinin baskısını hissedileceğini 
söyleyebiliriz (Bulutoğlu, 1962: 227-9).  

Kişilerin emek gelirleri üzerine konulan vergilerin ikame etkisi yaratması ekonomi açısından istihdamı ve 
dengeyi bozucu bir etki yapacağından istenmeyen bir durumdur. Kişisel vergi yükü de bu bağlamda 
ağırlaştıkça özellikle düşük gelirlilerin ikame etkisi altına girmesine sebep olacak ve ekonomik sistem içinde 
sapmalara neden olacaktır.  

OECD Üyesi Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Kişisel Vergi Yükü 

Tablo 1’de OECD üyesi gelişmiş ülkelerdeki ve Türkiye’deki kişisel vergi yükleri 2000-2015 yılları 
itibariyle gösterilmiştir. Bu verilerden hareketle sadece istatistiksel çıkarımlar yapmak mümkün 
görünmemektedir. Çünkü ülkelerdeki vergi yükü oranlarını hem ülkenin ekonomik durumu hem de 
benimsediği sistem etkilemektedir. Ayrıca ülkelerdeki sosyal devlet anlayışlarının derecesi ile toplumlardaki 
kamu harcamaları algısı da mevcut kişisel vergi yüklerinin sayısal değeri ile toplumsal değeri arasında 
farkların oluşmasına sebep olmaktadır.  

İlk bakışta Anglo-Sakson toplumlar olarak niteleyebileceğimiz A.B.D., Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve 
Avustralya’da en düşük vergi yüklerinin görüldüğünü söylemek mümkündür. Bu veriler ülkelerin 
benimsedikleri ekonomik sistemlerin ve piyasacılıktan devletçiliğe doğru yer alan yelpazede seçtikleri 
mevkiin, vergi yükünü etkilediğini ortaya koymaktadır. Sosyal refah devletleri olarak nitelenen, Almanya, 
Fransa, İsveç, Belçika gibi ülkelerdeki yüksek vergi yükleri, bunun yanında ekonomik dalgalanmalar ve 
borç sorunları yaşayan ülkelerin durumları göze çarpmaktadır.  
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Bunlarla beraber, alternatif gelir kaynakları yaratabilen İsviçre, Kore gibi ülkelerde de düşük vergi yükleri 
görülmektedir. 

Tablo 1 
Gelişmiş OECD Ülkelerinde Vergi Takozu 

Ülkeler/ 
Yıllar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Avustralya 31,01  27,63  27,97  28,25  28,19  28,51  28,28  27,70  26,93  26,75  26,83  26,65  27,27  27,42  27,66  28,35  

Avusturya 47,31  46,91  47,07  47,38  48,27  48,14  48,45  48,76  49,03  47,95  48,17  48,54  48,84  49,18  49,42  49,51  

Belçika 57,10  56,66  56,33  55,74  55,43  55,51  55,49  55,56  55,88  55,65  55,93  56,09  55,99  55,66  55,59  55,31  

Kanada 32,89  31,56  31,72  31,68  31,87  31,87  31,76  31,27  31,27  30,53  30,42  30,67  30,82  31,00  31,58  31,63  

Çek Cum. 42,59  42,59  42,98  43,21  43,52  43,73  42,53  42,88  43,44  42,01  42,13  42,61  42,45  42,44  42,58  42,75  

Danimarka 42,06  41,38  40,27  40,28  38,93  38,81  38,91  39,11  38,91  37,54  36,41  36,59  36,70  36,40  36,24  36,45  

Estonya 41,31  40,96  42,09  42,32  41,47  39,92  39,03  39,01  38,38  39,17  40,09  40,26  40,41  39,92  40,03  39,03  

Finlandiya 47,52  46,09  45,66  44,77  44,22  44,39  44,02  43,88  43,84  42,50  42,29  42,35  42,49  43,11  43,69  43,88  

Fransa 50,43  50,07  49,86  50,11  50,30  50,51  49,75  49,75  49,76  49,84  49,90  49,96  50,13  48,88  48,41  48,46  

Almanya 52,86  51,91  52,47  53,20  52,24  52,13  52,31  51,80  51,34  50,79  49,05  49,68  49,63  49,22  49,25  49,44  

Yunanistan 39,07  38,22  39,27  39,91  41,44  41,25  42,27  42,06  41,50  41,29  40,06  43,19  42,91  41,59  40,52  39,25  

İzlanda 28,83  29,34  30,86  31,52  31,93  32,05  31,76  30,54  30,94  30,53  33,36  34,08  33,82  34,12  33,66  34,03  

İrlanda 28,87  25,89  24,39  24,39  24,06  23,47  22,97  22,23  22,30  24,74  25,83  25,82  26,93  27,58  27,94  27,47  

İsrail 29,58  30,67  30,80  27,66  26,44  25,52  24,32  24,93  22,90  21,30  20,72  20,79  20,39  20,35  21,07  21,56  

İtalya 47,08  46,57  46,55  45,97  46,28  45,91  46,05  46,39  46,65  46,79  47,18  47,58  47,72  47,85  48,20  48,96  

Japonya 24,75  24,92  30,20  27,36  27,34  27,74  28,79  29,31  29,47  29,18  30,23  30,85  31,28  31,58  31,96  32,22  

Kore 16,36  16,49  16,11  16,40  17,05  17,31  18,16  19,72  19,98  19,47  20,15  20,50  21,05  21,51  21,71  21,90  

Lüksemburg 35,84  34,48  31,59  32,12  32,53  33,40  34,01  35,02  34,66  33,87  34,33  36,26  36,00  37,23  37,65  38,28  

Hollanda 40,04  37,35  37,45  37,17  38,83  38,92  38,40  38,67  39,20  38,02  38,10  38,03  38,77  36,96  36,78  36,19  

Yeni 
Zelanda 19,37  19,36  19,42  19,46  19,71  20,03  20,44  21,08  20,51  18,07  16,99  15,87  16,39  16,89  17,25  17,56  

Norveç 38,56  39,22  38,65  38,09  38,15  37,25  37,42  37,54  37,59  37,30  37,29  37,57  37,41  37,34  36,89  36,64  

Portekiz 37,33  36,44  37,57  37,37  37,40  36,80  37,52  37,33  36,95  36,54  37,13  38,00  37,60  41,38  41,20  42,06  

Slovakya 41,86  42,52  42,06  42,51  42,16  38,01  38,30  38,44  38,84  37,72  37,92  38,83  39,62  41,13  41,25  41,35  

Slovenya 46,25  46,15  46,07  46,16  46,28  45,55  45,29  43,29  42,88  42,24  42,54  42,65  42,50  42,37  42,51  42,58  

İspanya 38,63  38,86  39,10  38,58  38,81  38,97  39,11  38,99  37,99  38,26  39,75  39,99  40,62  40,66  40,72  39,56  

İsveç 50,14  49,10  47,77  48,23  48,40  48,05  47,75  45,32  44,81  43,23  42,76  42,81  42,86  43,01  42,46  42,71  

İsviçre 22,87  22,90  22,89  22,43  22,21  22,22  22,11  22,40  21,86  21,98  22,10  22,35  22,11  22,15  22,17  22,22  

Birleşik 
Krallık 32,59  32,19  32,25  33,80  33,92  33,94  33,98  34,12  32,78  32,41  32,58  32,46  32,09  31,36  30,97  30,83  

ABD 30,84  30,74  30,58  30,46  30,48  30,42  30,55  30,92  30,06  30,28  30,75  29,91  29,84  31,45  31,64  31,66  

Türkiye 40,3 43,6 42,4 42,2 42,7 42,8 42,6 42,2 38,7 36,7 36,9 37 37,1 37,3 38 38,3 

Kaynak: OECD Stats. Taxing Wages 2015. 
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Kişisel Vergi Yükünün Hafifletilmesine Yönelik Uygulamalar 

Gelişmiş ülkelerde, özellikle de OECD içindeki AB üyesi gelişmiş ülkelerde, istihdamı teşvik etmek için 
kişisel vergi yükünü düşürme yolunda bir dizi önlemler alınmıştır. Bu maksatla, emek üzerinden alınan 
vergilere alternatif olarak farklı vergi tabanlarına vergiler getirilmiştir. Kişisel vergi yükünün 
hafifletilmesine ilişkin uygulamalar, yükü emek üzerinden alıp, diğer üretim faktörleri üzerine ya da dolaylı 
vergiler ve işverenlerin ödeyeceği sosyal güvenlik katkıları üzerine kaydırmayı öngörmektedirler 
(Veermend vd., 2009: 135). 

Verginin emek üzerinde oluşturduğu yükü sermaye üzerine yönlendirmek, söz konusu uygulamalar 
arasında en az tercih edilmesi gerekendir. Çünkü sermaye uzun dönemde hareketlidir ve vergi yükü 
nedeniyle yurtdışına gidecektir. Sermayenin çıkışı ve doğrudan yabancı yatırımın ülkeye gelmemesi, hem 
istihdamı hem de verimliliği düşürecek ve son tahlilde yine emek bu uygulamadan zarar görecektir.  

KDV gibi dolaylı vergiler yük altında bırakıldığında, çalışanların satın alma gücünde tüketici fiyatlarındaki 
artıştan dolayı azalma olacaktır. Yani KDV tipi vergilere olan kayma asla emek üzerindeki vergi yükünü 
hafifletmeyecektir. 

Diğer bir seçenek çevre vergilerini, kişisel vergi yüklerini hafifletmek için kullanmaktır. Bu seçenek ilk 
bakışta hem alternatif bir vergi kaynağı yaratacağı hem de sosyal ve çevresel bakımdan pozitif dışsallık 
yaratacağı için göze hoş görünmektedir. Ancak sermaye üzerindeki vergilerde olduğu gibi burada da 
mobilite sorunu ortaya çıkmaktadır. Enerji yoğun çalışan sektörler bu tip vergilerin olmadığı bölgelere göç 
ederler. Bu durum diğerlerinde olduğu gibi istihdamı ve refah seviyesini olumsuz etkileyecektir. Eğer bu 
tür bir çevre vergisine başvurulacaksa uluslararası entegrasyon ile bütün ülkelerin aynı anda aynı oranda 
aynı konular üzerine vergi koyması ya da en azından azami eşgüdüm çalışmalarının tamamlanması gerekir. 
Bununla beraber uluslararası entegrasyon söz konusu olduğunda, en az tercih edilmesi gereken yöntem 
olan emek üzerindeki vergi yükünün sermaye üzerine kaydırılması yöntemi de kullanışlı hale 
gelebilmektedir. Piketty (2014: 559) sermaye vergisinden; içinde bulunduğumuz yüzyılın küresel 
ortamında, finansal kapitalizmin kontrol altına alınması amacıyla yeni araçlara duyulan ihtiyacı 
vurgulayarak, sermayenin artan oranlı vergilendirmeye tabi kılınması ve uluslararası olarak finansal 
şeffaflığın temin edilerek, eşitsizlik sorunlarına bir çözüm yolu ve sermayenin küresel toplanmasının sorun 
çıkarıcı dinamiklerinin kontrol altına alınması için bir araç olarak bahsetmiştir.   

Son seçenek ise işverenler üzerindeki sosyal güvenlik katkılarının payını artırarak çalışanlar üzerindeki yükü 
hafifletmektir. Fakat bu uygulamada da görülmüştür ki, işverenler artan yüklerini maaşlar ve ücretlere 
yansıtmaktalar ve böylece çalışanların satın alma gücünde bir artış yaşanmamaktadır. 

Türkiye İçin Çözüm Önerileri 

Türkiye’nin durumu hem kişisel vergi yükü hem de vergi yükünün azaltılarak eşitsizliklerin giderilmesi 
bakımından incelendiğinde karşımıza etkin bir vergi eşiği uygulaması alternatifi çıkmaktadır.  

Daha yüksek bir vergilendirme eşiği, ortalama vergi yükünü düşürmez çünkü marjinal vergi oranlarını 
yükseltecektir ancak, vergi sisteminin artan oranlılığını artıracağından eşitsizliklerin giderilmesi gayesi için 
kullanışlı olacaktır. Geliri yeniden dağıtmanın en genel yollarından biri vergilendirilebilir eşik 
ayarlamasıdır. Vergi takozu konusunda daha ayrıntılı çalışıldığında ise gerçekte çok az ülkenin gerçek artan 
oranlılığa sahip olduğu görülmektedir (Vermeend vd., 2009). 

Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yüksek eşikler uygulayarak vergi hasılatının düşürülmesini 
de kaldıracak ekonomik katılıkları yoktur. Bu durumda, yüksek eşik uygulaması Türkiye için uygulanamaz 
görünse de, en azından asgari ücretliler için vergi izinleri ve benzer uygulamalar, gelir adaleti ve sosyal refah 
bakımından uygun olacaktır.  
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Eşik uygulamasının dışında, gelişmiş ülkelerde uygulanan çevre vergilerine, dolaylı vergilere, sermaye 
üzerine ya da işverenlerin ödediği sosyal güvenlik katkıları üzerine yük kaydırılması uygulamaları da 
Türkiye için ihtimal dâhilindedir. Fakat önceki bölümde dile getirilen avantaj ve dezavantajlarla birlikte 
değerlendirilmelidir. Örneğin Türkiye için işverenlerin ödediği sosyal güvenlik katkılarına eklenecek bir 
yükün, kayıt dışılık kapsamında ya da ücretlerin aşağı yönlü esnekliği kapsamında ayrıntılı olarak 
değerlendirilerek, etkileri hesaplanmalıdır.  

Benzer şekilde, çevre vergileri doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde saptırıcı bir güç olabilir ya da nihai 
tüketici fiyatları üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dolaylı vergilerin hali hazırda yüksek pay sahibi 
olduğu düşünüldüğünde, yükü bu vergiler üzerine yönlendirmek ekonomik ve sosyal adalet ilkeleri ile 
örtüşmeyecektir. 

Hülasa vergi yükünün kaydırılacağı alan Türkiye ekonomisinin kırılganlıkları da gözetilerek seçilmeli, bu 
kararlarla beraber doğabilecek olumsuz sonuçlar için de otomatik olarak devreye girebilecek ya da iradi 
olarak yürürlüğe konulabilecek tedbirlerin hazır tutulması gerekliliği öngörülmelidir.  

Sonuç 

Vergi yükü kısa vadede etkileri hissedilmeyen ancak uzun vadede olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlar 
doğurma ihtimali olan bir kavramdır. Gelişmiş ülkeler incelendiğinde, özellikle emek üzerindeki vergi 
yükünün düşük tutulmasına gayret gösterildiği, eğer vergi yükü yüksek ise, yükü kaldıran kesimler lehine 
birçok sosyal hak sağlandığı, bu sosyal hakların çoğu örnekte sosyal harcamalar kapsamında 
yararlanıcılarına ekonomik faydalar sağladığı görülmektedir. Vergi yükü göstergeleri ülkemizdeki 
göstergelere yakın olan ya da yüksek olan ülkelerin ise özellikle vergi karşılığında mükelleflerine sağladığı 
sosyal imkânlarla adını duyurmuş ülkeler olmaları göze çarpan bir noktadır.  

Türkiye’nin de gelir bölüşümünde eşitliği ve sosyal adaleti sağlamaya yönelik ancak ekonominin geneli 
üzerinde saptırıcı etkileri en az olacak uygulamalardan bir politika sepeti belirleyerek bu politikaları kişisel 
vergi yükünün hafifletilmesinde kullanması gerekmektedir. Konjonktürel dalgalanma dönemlerinde bu 
sepet içindeki politikaların yoğunluklarında ya da uygulama sürelerinde değişikliklere gidilebilir.  

Kişisel vergi yükünün hafifletilmesine yönelik olarak gelişmiş ülkelerde uygulanan ve Türkiye’de de 
uygulanabilecek olan politikalardan ve bu politikaların ekonomi içerisinde doğurabileceği olumlu ya da 
olumsuz etkilerden çalışmada söz edilmeye çalışılmıştır.  

Gelişmiş ülkelerle yapılan karşılaştırmalar hem bu ülkelerdeki uygulamaların benzerlerinin Türkiye için 
birer çözüm önerisi olabileceği hem de çözüm olarak yürürlüğe konulabilecek çalışmaların uluslararası 
ekonomik organizasyonlar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde (çevre vergileri, sermaye üzerine yük 
kaydırılması vb.) şekillenebileceği ihtimallerine dayanmaktadır. Dünyada kişisel vergi yükünün 
hafifletilmesine yönelik trendler takip edildiğinde bunu başarabilen ülkelerin, ya da yüksek kişisel vergi 
yükünü yüksek sosyal imkân ve ayrıcalıklarla tazmin eden ülkelerin politikaları bu hususta her zaman ışık 
tutabilecek niteliğe sahiptir.  

Tüm bunların yanında Türkiye’nin uluslararası ekonomik hayat içindeki özgün rolü, sosyal ve demografik 
yapısı, bölgeler arası farklılıkları, yatırım ve tasarruf ihtiyacı göz önüne alınarak, dünyadaki uygulamaların 
Türkiye’ye göre uyarlanmış politika tedbirlerine dönüştürülmesi yolunda gerek akademik gerekse 
bürokratik çalışmalara duyulan ihtiyaç malumdur. Bu noktada incelenen mevcut uygulamaların yanında 
uluslararası eğilimler de göz önüne bulundurulmak Türkiye’ye üzere özgün çözüm önerileri üretmek üzere 
kişisel vergi yükünün hafifletilmesi konusundaki çalışmaların devamına yönelik gayreti beyan etmek 
gerekmektedir.  
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Mali Erozyon ve Siyasi Erk Sorunu 
Çerçevesinde Uluslararası Kurumlar 
Vergisi Mümkün Mü?  
Panama Belgeleri Üzerinden Bir Tartışma 
 
Medine Akbaba 
 

Is International Corporation Tax Possible in the Context of  
the Proplem of Fiscal Erosion and Political Power? A discussion on the Panama Papers 

 
Abstract 

The process of globalisation, international companies tend to avoid tax liability along with getting 
capital as unlimited free multiplier. International companies are creating tax slip between the central 
and subsidiary. The goverment indicates incomig differences between individual and corporation 
shrink of the financial control area using by the last Gini coefficients and Base Erosion and Profit 
Shifting aciton plan that Organisation for Economic Co- operation and development countries 
declared. The purposes of this essay commentate the income with tax aspect in terms of individual 
and corporate relations to produce clear datas about the possibility of determining an international 
corporation tax with last point of the tax competition by Panama Papers.  
 
Key words: tax competition, tax governance, financial erosion, financial erosion 
JEL Classification Codes: F32, H20, H26,  
 

Giriş 

on yüzyılda yaşanan ekonomik, tarihi ve teknolojik gelişmeler evrensel anlamda sermayenin 
içeriğini değiştirmiştir. Yaşanan krizler ve büyük insanlık dramları ile birlikte arka planda yer bulan 
kaynakların yeniden paylaşımı sorunu; sermayenin yeniden inşa edilmesinde büyük rol oynamıştır. 

Merkantalizm ile ulusal ekonomilerin müdahaleci erk ve sermaye problemi, globalleşme ile uluslararası 
ekonomilerin sınırsız erke ve sınırsız sermaye kümelenmelerine dönüşmeye başlamıştır. İkinci dünya 
savaşının ürettiği yıkım ve finansal piyasaların oluşumu sonrası meydana gelen ekonomik karmaşa, iktisadi 

S 



Medine Akbaba  
(Mali Erozyon ve Siyasi Erk Sorunu Çerçevesinde Uluslararası Kurumlar Vergisi Mümkün Mü? Panama Belgeleri 
Üzerinden Bir Tartışma) 

154 

yapıyı denetimsiz hale getirmiştir. Globalleşme sonucu sermayenin sınırsız hale gelmesi bu kavramı 
düzenleyecek unsurların neler olması gerektiği hususunu gündeme getirmektedir.  
Yirmi Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu (G20), denetlenemez hale gelen vergi rekabeti 
konusunda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nden (OECD) aktif bir çalışma oluşturulmasını talep 
etmiştir. 2013 yılında söz konusu çalışma olgunlaşmış ve OECD tarafından, birtakım eylem maddeleri 
oluşturularak ekonomik faaliyetlerin elde edildiği ve üretildiği yerde vergilenmesi ilkesini ortaya atılmıştır 
ki bu çalışma Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı (BEPS) eylem planıdır.  
 
Dünya kamuoyunda vergi kuralları adıyla bilinen, uluslararası şirketlerin vergileme unsurlarında 
gelirlerinin oranları üzerinde cuzi anlaşmalarla oluşturdukları vergi ağı yapısı peş peşe skandallar ile adını 
duyurmuştur. OECD eylem planına taban hazırlayan en önemli skandal Lüksemburg Leaks (Deutsche 
Welle, 11 Haziran 2014) ve en sonki büyük skandalı oluşturan Panama Belgeleri olmuştur. 
 
Uluslararasi Şirketler ve Vergi İlişkisi 
 
Globalleşme, evrensel anlamda ülkelerin kendi ortaya koydukları bağımsız vergi politikalarını işlevsiz hale 
getirirken bir başka yandan tüm ülkeleri benzer zamanda etkileyen ortak sorunlar ve güçlükler 
çıkarmaktadır. Globalleşmenin vergisel mahiyette oluşturduğu sorunlar, ekonomik ilişkilerin 
şekillenmesindeki farklılıklardan ortaya çıkmatadır (Tanzi, 2008: 9). 
 
Global şirketlerin faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurumsal yapılarındaki “mesken” bağlılıklarının 
azalması, teknolojinin her alanda meydana getirdiği değişikliklerle eş güdümlüdür. Yatırımcıların 
sermayeyi transfer etmeleri, sermayenin mobilitesi artan bir güce dönüşmesi kuşkusuz gelişmekte olan ve 
sermaye yatırımlarına ihtiyacı olan ülkeler için dezavantaja dönüşmektedir. Şöyle ki: Sermaye akımlarının 
artışı finansal piyasaların dönüşümünü hızlandırır, vergi oranlarının artışı da vergi tünellerini üretir.   
 

Şekil 1 
Çifte İrlanda, Sandviç Hollanda Modeli 

 
Kaynak: Duhigg, C. & D. Kocieniewski (2012), “How Apple Sidesteps Billions in Taxes”, The New York 
Times, April 28.                 
 
Evrensel standartlara sahip olmamakla birlikte etkin bir ekonomi yönetimi olmayan gelişmekte olan 
ülkelerde vergi; mali ve sosyolojik politikalar gözardı edilerek siyasal önceliklere göre konumlanmakta bu 

Apple,	İrlanda'da		X	ve	Y	
olarak	iki	şirket	kurar

ABD	merkezli	satış	
cirosunu	telif	ödemesi	
adı	altında	X	şirketine	
aktarır

ABD	dışında	elde	edilen	
ciro	da	Y	şirketine	
aktarılır

ABD'deki	yüksek	vergi	
oranından	kaçınmak	
için	bu	para,	Hollanda	
ve	İrlanda	arasında	
dolaşımda	olur

Böylece	nakit	bedel	off-
shore	merkezindeki	
şirkete	aktarılarak	
ABD'ye	kazanç	olarak	
girmeden	uluslararası	
şirketler	arasında	
dolaşır
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da geliri artırıcı vergi politikalarının uygulanmasını güçleştirmektedir. Bilhassa sermayenin ülke içine 
çekilebilmesi amacıyla milli gelir ve ihracat kalemlerindeki sınai ürünlerinin paylarının artırılması vergi 
gelirlerini erozyona uğratır. Ülkenin, artı değer üretebilecek sanayi kolları mevcut değilse, vergideki aşınma 
kronikleşir ve ülke daha fazla ithalata bağımlı hale gelir. Bu kronikleşme ile mobilitesi oldukça düşük olan 
emek faktörü, aşınan vergi oranlarının kompanse edileceği alandır. Emeğin adaletli ücretlendirilmediği 
ülkelerde, verginin düzenleyici fonksiyonları tam bir biçimde işleyemez ve sonuç olarak verginin yenidem 
dağıtım fonksiyonunun işleyişini engelleyerek mali ödeme bozukluklarına ve krizlere sebep olur. Bu 
durum,  global refahın da azalması sonucunu doğurmaktadır. Vergi erozyonu konusunda dijital 
ekonomilerin meydana getirdikleri erimeler ile birlikte bilhassa teknoloji alanında boy gösteren uluslararası 
şirketlerin vergi oranları enaz seviyededir. Aşağıdaki şekil Apple’ın diğer teknoloji firmalarının da ötesinde 
daha düşük vergi oranları olduğu gerçeğini anlatmaktadır: 
 
 ”Çifte İrlanda, Sandviç Hollanda” adı verilen yasal sistemle şirket büyük vergi avantajı elde etmektedir. 
İrlanda’daki “Apple Operasyon” ve “Apple Satış” şirketleri aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ürün satmasına rağmen patentini İrlanda’da tuttuğundan satıştan kaynaklanan telif ücretini İrlanda’daya 
ödemektedir. Kar; ABD’deki %35’ lik vergi yerine % 12.5’ lik İrlanda vergisine tabi olmaktadır.  İrlanda’ya 
giren bu para, ülkenin vergi yasalarındaki boşluktan ötürü şayet şirket Karayipler’de konuşlanmışsa, kar 
hiçbir kesintiye uğramadan direkt ülke dışına çıkmış oluyor (The New York Times, 28 Nisan 2016)  
 

Grafik 1 
Apple’ın Vergisiz Kar Artırma Döngüsü 

   
Kaynak: 2012. Holtzblatt, Geekie ve Tschakert, 2016: 133-148. 
 
İrlanda, AB üyesi olması sebebiyle “Sandviç Hollanda” araya girerek İrlandalı ikinci şirket dışarıdan gelen 
karı Hollanda’daki diğer Apple şirketine “vergisiz” aktarıyor. Hollanda’daki şirket karı yine İrlandalı ilk 
şirkete aktarılarak Karayipler’e gidiyor. İşte bu mali sarmal sandviçe benzetiliyor (Holtzblatt, Geekie ve 
Tschakert, 2016: 133-148). Sistem kopya edilerek onlarca şirket tarafından kullanılmaktadır. Apple 34, 2 
milyar dolar kar elde edip toplam 3,3 milyar dolar vergi ödemiştir. Aynı şekilde Neveda’da kurumlar 
vergisinin sıfır olması sebebiyle bir kısım karını burada toplamakta ve sıkı ABD vergi yasalarından kaçarak 
karın %70’ini buradaki ofisinde toplamaktadır. Apple’ın elindeki 110 milyar nakitinin 74 milyarını ülke 
dışında tutarak parasını, vergisiz ABD’e sokabilme amacıyla lobi faaliyetleri yürütmektedir. 
 
Vergi Cennetinden Vergi Cehennemine Geçiş 
 
Vergi cenneti kavramının tarihsel süreçteki gelişimi irdelendiğinde kökleri vergi olayının ortaya çıkmasına 
dayanmaktadır. Eski Yunan’da tacirler ithal mallara konan % 2 oranındaki vergiden muaf olabilmek 
amacıyla mallarını Atina yakınlarındaki adalara yığarak stok yapmaktaydılar (Wu, 1999: 4).  Ayrıca 
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tarihten günümüze uzanan, küçük ve önemli Vatikan şehrinin; papalık kurumuna hizmet eden bir vergi 
cenneti olduğu da açık bir gerçekliktir. 2. Dünya Savaşı’ nın yarattığı yıkımın ardından sorunlu 
bölgelerden kaçan sermayedarların güvenli vergi nehiri İsviçre olmuştur. Başta Balkan ülkeleri, Güney 
Amerika, Almanya, İspanya ve Rusya ülekeleri İsviçre’deki bankalar aracılığı ile edinimlerini güvence altına 
almışlardır. Rusya, Almanya, Güney Amerika, İspanya ve Balkan ülkeleri sermayelerini korumak amacıyla 
İsviçre’de banka hesapları açtırarak buraya yatırmışlardır. Genel anlamda vergi cennetlerinin karakteristik 
özellikleri tanımından itibaren şöyledir: 
 

• Azaltılmış Vergilendirme 
• Finansal Bilginin Tam Korunması  
• Bankacılık Sektöründeki Yeraltı İşlemler 
• Modern Medya Özellikleri  
• Etkin Para Kontrolünün Olmaması 
• Elverişli Vergi Anlaşmaları 
• Şeffaflığın ve Mükellef Bilgilerinin Eksiklikleri 

 
Vergi cennetleri bir yandan vergiden kaçınma aracı olarak kullanılmakta, bunun yanında vergi daresinin 
de etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Zararlı vergi rekabetine ve vergi cennetlerine ilişkin 
uygulamalar, hızla gelişen teknolojiler sayesinde gittikçe küçülen dünyanın önemli sorunlarından biri 
olmuştur. Sermaye hareketlerinin de hızlanması ile bazı ülkelerin sağlamış oldukları vergisel kolaylıklar 
sayesinde uluslararası rekabet olumsuz yönde etkilenmektedir (Botiş, 2014: 56).  
 
OECD raporları incelediğinde “vergi cenneti” kavramının açık bir tanımının bulunmadığı görülmektedir.  
Tanımda kullanılacak olan cümle yahut paragrafların uygulaması safhası ve eylem planı henüz oturmamış 
bir denetim sürecinin sürmesinden ve ileride sorunlar üretebileceği fikrinin düşünülmesidir. Bunun nedeni 
bir cümle ya da bir paragraf olarak yapılacak tanımın ileride uygulamada problemler çıkarabileceğinin 
düşünülmesidir. Tanım örüntüleri yerine 1998 OECD raporunda krıterler belirtilmiştir. 2009 yılında 
farklı listeler serisi oluşturulmuştur. Bu listeler OECD ülkelerinin, uluslararası vergi standartları ve işbirliği 
ilkelerini kabul etme ve uygulmaya koyma ilkelerine göre şekillenmiştir. Beyaz, Kara ve Gri listelerden 
oluşmaktadır (Demir, 2002: 43). 
 
Kaynakların dağılımına en olumsuz etkide bulunan işbirliğini kabul eden ancak temelde uygulama 
konusunda standardizasyon uygulamalarını tam uygulamayan gri liste ülkeleri ve tam olarak reddeden kara 
liste ülkeleridir. Son günlerde patlak veren Panama Belgeleri ile birlikte Fransa Maliye Bakanı Michel 
Sapin, Fransa’nın OECD’den Panama’yı vergi cenneti listesindeki ülkeler arasına almasını talep edeceğini 
belirtmiştir (Dünya Gazetesi,  6 Nisan 2016). 
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Tablo 1 
Vergi Standartlarına Gri Ülke Listesi 
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Vergi Cennetleri 
Andorra 2009 27,3 77 Liberya 2007 218,2 83 

Anguilla 2002 89,4 69 Liechtenstein 2009 202,4 76 
Antigua 
&Barbuda 2002 79,6 81 Marshall Adaları 2007 405,6 79 

Aruba 2002 99,5 68 Monako 2009 53,7 74 
Bahamalar 2002 273,1 79 Montserrat 2002 10,9 67 
Bahreyn 2001 471,4 74 Nauru 2003  78,91 
Belize 2002 92,5 79 Niue 2002   
Bermuda 2000 217,7 66 Panama 2002 415,7 72 
Britanya Virgin 
Adaları 2002 307,7 60 Samoa 2002 117,5 86 

Cayman Adaları 2000 1,0132 65 San Marino 2000 33,3 70 
Cook Adaları 2002 17,8 76 St. Kitts & Nevis 2002 68,4 78 
Cebelitarık 2002 109,3 67 St. Lucia 2002 51,7 83 

Dominica 2002 21,3 76 St. Vincent & 
Grenadines 2002 79,7 78 

Grenada 2002 42,2 76 Turks & Caicos 
Adaları 2002 72,5 71 

Hollanda 
Antilleri 2000 168,4 48 Vanuatu 2003 142,8 87 

Diğer Finansal Merkezler  
Avusturya 2009 n.a n.a Guatemala 2009 177,2 76 
Belçika 2009 181,2 41 Lüksemburg 2009 817 55 
Brunei 2009 47,4 83 Singapur 2009 1,1471 69 

Şili 2009 166,7 54 İsviçre 2009 1,4661 73 
Kaynak: Öztürk ve Ülger (2016), “Vergi Cennetlerinin Küresel Finansal Kriz Üzerine Ekonomik Etkileri: 
Vergi Kaçırma, Vergiden Kaçınma ve Kara Para Aklamadaki Rolü”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, Cilt- Sayı: 9 (1) ss: 237-254. 
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Vergi Tüneli ve Eriyen Kaynaklar 
 
Temel anlamda vergi rekabeti bir bölge veya ülkedeki bireyler ve işletmelere teşvik sağlamak üzere, vergisel 
ayrıcalıklar kullanarak farklı vergilendirme yetkisine sahip birimler arasında gerçekleştirilen rekabet olarak 
tanımlanabilir (Ağbal, 2001: 105-272).  
 
Global anlamda siyasi erk, sermayeyi ülke etrafına çekebilmek için daralan yetki alanı içerisinde vergi 
oranlarında gerçekleştrdiği indirim ile bu alanındaki yarışın bir başka ülkenin zararına olacak şekilde 
yürütülmesine sebep olabilmektedir. Bu duruma maruz kalan ülkeler, ülke vergi gelirlerinde birtakım 
erimeler yaşamaktadırlar ayrıca ticaret ve yatırım kararlarının da prensip olarak vergi hususu devre dışı 
bırakılarak salt ekonomik gerçeklere dayandırılması, bu tür kararlarda vergisel faktörlerin birincil derecede 
etkin öğe olmayabileceğini de ifade edilmektedir (Öner, 2004: 1). 
 

OECD’nin “ Yükselen Bir Küresel Husus Olan Zararlı Vergi Rekabeti” adlı raporunda 6 önemli negatif 
vergi dışsallığı oluşturacağı belirtilir:                            

• Finansal ve reel yatırım hareketlerini bozarak yatırıma zarar verir 
• Vergi sistemlerinin dürüstlük ve adalet ilkelerini bozar 
• Mükellefleri vergi anlamında yükümlülüklere uyum konusunda isteksizleştirir 
• Vergi idaresi kurumunun maliyet ve mükellef uyum maliyetini istikrarsızlaştırır 
• Vergiler ile kamu harcamalarının arzulanan denge düzeyini değiştirir 
• Vergi yükünün mobilitesi daha az hareketli olan üretim faktörleri üzerine kaymasına neden olur 

 
Burada bir ülkenin diğer ülkenin vergi tabanını etkilemesi söz konusu olmakta ve bu etkileşime “vergi 
taşması” adı verilmektedir. Ayrıca siyasi güç alanı daralan ülkeler kurumlar vergisinde esnekliklerini 
azaltarak bunu birey merkezli vergilerde yüksek oranlı yönde tatbik etmeye başlayacaklardır.  
 

Tablo 3 
Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı 

      (%)                                               Dolaysız Vergiler                                             Dolaylı Vergiler 

Yıl Türkiye OECD (Ortalama) Türkiye OECD (Ortalama) 

1965 46,0 61,6 54,0 38,4 
1975 58,7 67,2 41,3 32,8 
1985 64,0 66,3 36,0 33,7 
1995 62,4 66,2 37,6 33,8 
2000 58,0 66,9 42,0 33,1 
2007 52,3 68,0 47,7 32,0 
2008 54,5 67,9 45,5 32,1 
2009 54,3 67,5 45,7 32,5 
2010 51,6 66,9 48,4 33,1 

Kaynak: OECD (2012b) “Revenue Statistics 1965-2011”, 9 Ocak.  

Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye verileri mukayeseli incelendiğinde OECD ülkelerinden farklı olarak: 
Türkiye’deki dolaylı vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payı oldukça yüksektir. Dağılım temelde 
gelişmiş ülke verileriyle de uyum gösterememektedir. Bu durumun temel nedeni, dolaylı vergi oranlarının 
yüksek olması ile birlikte dolaysız vergi gelirlerinin yeterli seviyede olmamasıdır (Kalkınma Bakanlığı, 
2014: 22).           
 
Türkiye’de vergilerin %65’i KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden, % 35’i gelir ve kurumlar vergisi gibi 
dolaysız vergilerden oluşmaktadır. Dolaylı vergilerin sabit oranlı olması ve harcama üzerinden alınması, 
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gelir dağılımında eşitsizliğin artmasına neden olmaktadır. Çünkü hem zengin hem de fakir aynı vergiyi 
ödemektedir. Buna karşın, dolaysız vergilerin değişen oranlarda olması ve gelir ile servet üzerinden alınması 
sebebiyle gelir dağılımında eşitsizliği azaltıcı etkiye sahiptir. Çünkü çok kazanan çok vergi ödemekte, az 
kazanan ise az vergi ödemektedir. Dolayısıyla gelir dağılımında adaletin sağlanması ve böylelikle 
yoksulluğun azaltılması için vergi reformu yapılarak gelir dağılımında adaletsizliği ve yoksulluğu azaltıcı 
etkisi olan dolaysız vergilerin (gelir, servet ve kurumlar vergisi gibi), vergi  
 

Grafik 2 
Türkiye’ nin Gini Katsayısı (1987 – 2013) 

 
    Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı (2014), Onuncu Kalkınma Planı, ss: 22 
 
Yukarıdaki Grafik Türkiye’nin Gini katsayısı değerlerinin 1987-2013 yılları arasındaki seyri 
görülmektedir. 2002 yılından itibaren gerileyerek 2005 yılında 0,38 seviyesine düşen Gini katsayısı, 2006 
yılından itibaren tekrar tırmanma eğilimi göstermiş ve son on yıl içerisinde 0,40 seviyesinin altına 
inmemiştir.  
 
İki tablo karşılaştırılmalı olarak incelendiğinde 2006 yılı ile birlikte anlamlı bir analize ulaşılmıştır: 2006 
yılından önce toplam dolaylı vergilerin toplam vergi yükü içerisindeki payı %30’lardan aniden %47’lere 
fırlamıştır ki bu oran çok yüksek bir orandır ve gini katsayısı verileri eşliğinde incelendiğinde bu artışa eş 
zamanlı olarak 2006 yılından itibaren tırmanışa geşmiş ve gelir adaletsizliği bu seviyede takılı kalmıştır. 
Dolaylı vergilerin artış oranı, zengin ve yoksul arasındaki gelir dağılımı farkını daha da tetiklemekte ve 
kronik hale getirmektedir.  
 
Vergi Skandali Kraliçesi: Panama Belgeleri  
 
Globalleşmenin ekonomik anlamda bugün geldiği sınırsız alan, finansal aktörleri genişleterek karı ölçeksiz 
hale getirmekte ve resmi finansal merkezlerden; vergi cenneti adı verilen gayrı resmi finans merkezlerine, 
üretilmiş karın akışını sağlamaktadır. Ancak her sınırsız unsurun gücü yine sınırsızlığı ile sınanır ki bunun 
en temel örneği globalleşme ile gazeteciliğin geldiği boyuttur. Gazetecilik teknolojinin son yıllarda en çok 
etki ettiği alanların başında gelmektedir. Sürekli veri depolayan ve veri yığınına boğulan kamuoyunun 
içindeki sarmalı medya içerisinde anlamlandırma çabaları sürmektedir. Sınırsız veri yığını hale gelen 
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dünya, veriyi işleyerek elde edecektir. Yirmi yıl öncesinin veritabanı gazeteciliği yerini internet ve çevrimiçi 
gazeteciliğe bırakmıştır. Bilginin ulaşım hızının çok artması giderek karmaşık hale gelmiş toplumsal, 
politik ve mali ilişki örüntüler ağında “bilgi edinme” hakkının global kamusal bir değer olması hadisesini 
üretmiştir. Bu sebeple; daha şeffaf kurum ve yönetim aygıtları ile insan hakları açısından güçlü birey olma 
yolundaki mesafe yakınlaşmaktadır.  
 
 

Şekil 2 
Bilgi Edinim Hakkı 

 
 
Açık gazetecilik anlayışı bir anlamda açık hükümet kavramı ile ilintili olmuştur. 2011 yılında faaliyete 
geçen oluşum bünyesine Türkiye de 2012 yılında dahil olarak bu ağ içerisine katıldı. Gazetecilik alanındaki 
veri gazeteciliğine oluşumun parçası olma gereği ülkemiz de katılmak durumunda olacaktır.  
 
Swiss Leaks 
  
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun ünlü Britanya bankası olan HSBC ile ilgili ortaya 
çıkardıkları vergi skandalı ile kamuoyunda aldığı addır. Kazanç açısından yüksek oranlı müşterilerin 
İsviçre’de bulunan hesapları aracılığı ile vergi kaçırmalarına yardım edildiği, bankanın otuz bin hesap ve 
buna tekabül eden en az on ülke vesilesi ile vergi skandalı oluşturmaları tarihin büyük vergi 
skandallarındandır. Aşağıda hesapların sayısı tablonun büyüklüğünü ortaya koymaktadır: 
 
Söz konusu belgelerde geçen devasa data içerisinde anlamlı tasnif yapabilmek adına isimleri ve ülkeleri bir 
kenara koymak gerekmektedir. Çünkü 2007 yılına ait devasa bir hortumlama ve 100 milyar dolar 
büyüklüğünde paranın kontrolü söz konusudur. Aslında bu para aklamayı skandal yapan değerlerden en 
önemlisi vergi kaçırma faaliyetinin yani parasını vergiden yalıtımlı hale getirmek isteyen kişilerin 
özellikleridir. Toplumdaki tüm yaşamsal ve finansal aktörlere dağılmış ve aşağıdaki listede yer almış 
belirleyiciler modadan sanata, iş yaşamından ilaç firmasına yayılmış bir koca ağ olmasıdır. Aşağıda yıldızlı 
belirttiğim meslek grupları skandalın odağındaki ve sayıca çokluklarının yıldız sayısıyla eş güdümlü olması. 
Listede en dikkat çeken husus; politikacıların, kraliyet ailelerinin, hükümet yetkililerinin hatta din 
adamlarının ve sporcuların sayısıdır. HSBC’nin İsviçre’deki bankacılık faaliyeti ile suçlular, uyuşturucu 
kartelleri, silah tüccarlarından vergi kaçakçıları ve kaçak elmas tüccarlarına kadar uzanan büyük bir 
yelpazede pek çok gizli hesabı yöneterek yıllarca süregelen devasa kazançlar elde etmeleridir. Meslek 
gruplarının sayısal çokluğu “*” işareti ile gösterilmiştir. (ICIJ, 8 Şubat 2015).                      
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Tablo 4 
Swiss Leaks’deki Ülke Hesap Sayısı 

İsviçre 11325 

Fransa 9187 

Britanya 8844 

Brezilya 8667 

İtalya 7499 

İsrail 6554 

ABD 4183 

Arjantin 3625 

Türkiye 3105 

Belçika 3002 

Kaynak: ICIJ (2015), “Explore The Swiss Leaks Data”, 8 Şubat.       
 

Tablo 5 
Swiss Leaks’deki Temel Mesleki Dağılım 

Mücevheratçı Mimar Yarış Atı Sahibi 
Politikacı Komedyen Avukat 
Milyoner Formula Sürücüsü Kral 
Girşimci Devlet Başkanı Diplomat 
Aktör Aktris Medya Patronu 
Modacı Petrol Tüccarı Hükümet Yetkilisi 
İş Adamı Fotoğrafçı Tenis Oyuncusu 
Silah Satıcısı Dini Lider Kurumsal Yetkili 
Futbolcu  Yargıç İlaç Firması Yöneticisi  
Banker Şehir Planlamacısı Müzisyen 
Manken Arabulucu Tütün Mamulleri Yöneticisi  

Kaynak: ICIJ (2015), “Explore The Swiss Leaks Data”, 8 Şubat.                   

 
Bu vesile ile HSBC, bünyesinde hesap bulunduran mevduat sahiplerinin kimlik gizlemelerine, vergi 
kaçırma ve para aklamalarına olanak sağlayan İsviçre bankacılık sistemindeki derin yeri sebebi ile yasal 
yaptırımlara maruz kalmıştır. Ancak yaptırımların daha da artırılması gerekmektedir.  
 
Luxembourg Leaks  
 
Uluslararası şirketlerin yasal boşlukları değerlendirerek mali transferler ve usulsüz işlemler serisi 
üretmelerinin bir diğer patlayan çiçeği de Lüksemburg Skandalı olmuştur. 2002 ile 2010 yılları arasında 
gerçekleşen faaliyetlerin ortaya konduğu   birçok sektörden çok önemli firmalar mevcut. Sektörlere göre 
dağılımda (ICIJ, 18 Haziran 2015):  
 

• Enerji 
• Finans 
• Yiyecek 
• Sağlık 
• Sanayi 
• Medya 
• Perakende  
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Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, bütünsel anlamda çok yüklü bir data serisi 
çervesindeki gizli belgeleri inceleyerek 2008- 2010 yılları arasında gerçekleştirdikleri faaliyetleri 26 ülkeden 
tam 80 gazeteci; 340 dev firmanın 28.000 belge ile gerçekleştirilen vergi kaçırma faaliyetini ortaya 
çıkardılar. Vergi kaçırma sürecinin içsel dinamikleri ve işleyişleri üzerinden uluslararası firmaların 
Lüksemburg'daki şubelerine birtakım şirket içi kredi aktarım mekanizmasıyla faaliyet gösterdikleri merkez 
ülke vergi oranından nasıl daha az oranda vergi ödeyerek ve gayrimenkul projelerini mali yapılarına entegre 
ederek, vergi indirimini nasıl sağladıklarını irdelediler ki tablo bu anlamlı veriyi işlemektedir:  
 

Tablo 6 
Lüxemburg Leaks’teki Vergi Cennetinden Ekonomik Gösterge Mukayesesi 

Ülke Kişi Başı GSYİH ($) Bankaların Toplam 
Aktifleri/ GSYİH(%) 

Finansal Hizmetlerin Eknoomi 
İçindeki Büyüklüğü 

Almanya 42.597.70 284 %30.5 

Lüksemburg 103.858.90 1725 %51.3 

İngiltere 38.648.90 549 %32.9 

Kaynak: ICIJ (2014), “Leaked Documents Expose Global Companies Secret Tax Deals in 
Luxembourg”, 5 Kasim.  

 
İçlerinde Skype ve Disney’in de bulunduğu holdingler, gizli olarak Luksemburg devletiyle “Gelişmiş Vergi 
Anlaşması” imzaladı ve kazancını Lüksemburg’a kaydıran holdinglerin yüzde 1’in de altında vergi 
ödemeleri sağlandı. Disney ve Koch Industries (ABD merkezli) yüz milyonlarca dolarlık kazancı 2009-
2013 yılları çerçevesinde Lüksemburg’da kurdukları yan firmalara aktardıkları tespit edildi (Fortune 
Turkey, 10 Aralık 2014). 
 
Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan firmalar; yasal çerçevenin dışına çıkmadıkları iddiasını taşıdılar 
ve döngünün ortasındaki danışmanlık firması PWC ise işlemlerin AB ve evrensel vergi yasaları ile eş 
güdümlü ve uyumlu bir biçimde gerçekleştiğini savundular. Ancak bütüne bakıldığında İsviçre’deki gibi 
yasal bir reform gerçekleştirmediler ve yapısal değişikliklere gitmediler. 
  
Panama Leaks/ Panama Papers 
 
Mali transferlerle ilgili olaylar medyayı bir süre meşgul eden skandallar olarak anılmaya başlanmışken ve 
süreç ile ilgili bilgi edinim durağan hale gelmişken Panama skandalının patlaması global anlamda mali bir 
deprem tanımı üretmeyi mümkün kılmıştır.  
 
Panama Mali Depremi: Resm finans devlerinin, yerüstündeki vergisel mahiyetteki sorumluluklarından 
kaçınarak bu kazanç hacimlerini vergisel anlamda kaygan ve çok esnek yeraltı vergi fay hatları ile 
sıkıştırarak yeraltı finans noktalarına aktarımları ile basınçlanan kazanç sınırsızlığının global bir savaşa 
dönüşerek ve güçlü sarsıntılar aracılığı ile sarsıcı mali deprem oluşturmaları ile yine yerüstüne çıkma 
faaliyetidir.  
 
İlk büyük deprem sonrası sızıntı Nisan ayında yaşandı ve 2,6 terabayt büyüklüğünde 11,5 milyon belge 
ile brlikte kayıtlarda 214 bin şirket, 128 politikacı, 12 dünya liderinin gizli mevduat hesapları ve şirketlerin 
bilgileri ortaya dökülmüş oldu. İkinci büyük deprem ise Mayıs tarihinde gerçekleşerek belge setinin ikinci 
kısmı ortaya döküldü. Belgelerin sızdırıldığı merkez, Mossack Fonsca adlı hukuk firmasdır ki bu 
hizmetlerin özellikleri şöyledir (The Guardian, 3 Nisan 2016): 
 

• Offshore şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermek 
• Şirketlerin, vergi muafiyetinin olduğu ülkelerde iskan edilmesini sağlamak 
• Offshore şirketlere verilen hizmeti yıllık olarak faturalandırmak 
• Şirketlere varlık yönetimi uygulamak  
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Şirket siyasi açıdan güçlü ortaklara sahip: Panama doğumlu ve London School of Economics mezunu 
hukukçu Ramón Fonseca ile babası eski Nazi subayı olan Almanya kökenli Jürgen Mossack (Business Ht, 
4 Nisan 2016).  Sistemin yapısının devasa oluşu ve derinliği göz önünde tutulduğunda Merkezdeki hukuk 
firmasınına toplam 14.000 banka, hukuk firması, şirket ve aracı kurum işbirliği ürettiği iddia edilmektedir. 
Belgeler ışığında 500 banka birtakım iştirakleri bu Mossak Fonsecca aracılığıyla 15600 paravan firma 
işletti.  Belgelere göre bu şirketlerin büyük bir kısmı HSBC ve yan kuruluşları tarafından kuruldu.  
 

Grafik 3 
Panama Belgeleri’ndeki Aracı Ülkeleri 

 
   Kaynak: The Business HT (2016), 5 Grafikte Dünyayı Sarsan Panama Belgeleri, 5 Nisan.  

 
Yasal açıdan offshore şirket yapılarını kullanmak yasa dışı değil ancak belgelerin yayınlandığı andan 
itibaren, adı geçen ülkelerde politikacılara güven algısı sarsıldı ve eylemler başladı çünkü on iki dünya 
liderinin skandalda adı geçmekte. (offsohre şovalyeleri) (Fenyvesi, 22 Nisan  2016). En temel sebebi 
belgelerde 128 politikacının adı geçiyor oluşu ve tıpkı Swiss Leaks’de olduğu gibi en yoğun oran 
politikacılar üzerinde sonrasında ünlü film yıldızları, spor ve bilhassa futbol dünyasından tanınmış isimler 
geçmekte Panama tarafından bakıldığında ise ülkede derin tartışmalar başladığı gibi milliyetçiler 
kanadından, isimlerinin bu skandala karışması risk barındırıyor. Panama’da en çok korkulan şey; skandalın 
ülkeye kalıcı zarar vermesi ile birlikte ekonomiyi durgunluğa sürükleyeceği (Schmidt ve Blake, 2016: 22-
24). 
 
Toparlayıcı anlamda Panama Belgeleri ile tekrar detaylı incelendiğinde vergiden kaçınmanın on beş yolu: 
 

• Leasing anlaşmaları 
• Yurtdışındaki grup şirketinden borçlanma faaliyeti 
• Acente Anlaşması 
• Grup şirketleri arasında ticari aktivite sağlamak 
• Yurtdışındaki inşaat işlerine tedarikler 
• Borsada yabancı görünümlü hisse senedi ve tahvil alım satımı 
• Fikri mülkiyet, marka hakları ve bayiler adına ülke dışına yapılan ödemeler yöntemi 
• Sigortacılık faaliyetlerine para transferi yöntemi  
• İhracat- ithalat işlemlerinde karı vergisiz ülkede bırakma yöntemi 
• Kar payı ödemelerinde vergiden kaçınma yöntemi 
• Offshore’da şirket birleşmeleri ve satınalma faaliyeti 
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• Proje hizmetleri ile AR-Ge Ödemelerini Offshore’a kanalize etme 
• Lojistik firmaları aracılığıyla yapılan aktarımlar 
• Yurtdışında imalat için on beş kurumsal yapılanma biçimi  

 
Sonuç 
 
Vergi kaçırma faaliyetinin, ülkelerin vergi oranları ve dağılımlarındaki farklılıklarına ek olarak global 
skandallar eşliğinde değerlendirildiği bu çalışma; göstermektedir ki verginin kaçırılmasındaki en temel 
neden ülkedeki yüksek vergi oranına karşın en az vergi ödeme güdüsü. Ancak bu durumda devlet 
faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremez, vergi oranlarının yüksekliği çalışma- boş zaman 
arasındaki terchini değiştirir ve vergi hasılatının azalmasına yol açar. Vergi sistemlerindeki 
uyumsuzluklarin da eklenlemesiyle birlikte diğer ülkelerin vergi tabanını azaltmak amacıyla belli bazı 
düzenlemeleri yapmak suretiyle vergi sistemleri arasında fark yaratılması durumunda ise diğer ülkelerin 
vergi sistemlerinde otomatik olarak ortaya çıkan zararlı etkiler yalnızca ulusal vergi politikasının 
uygulanmasının değil diğer ülkeler nezdinde de bir yan etki üreterek, vergi rekabetini 
adaletsizleştirmektedir. Bu sebeple G20 ülkeleri 2013 yılında OECD işirliği ile toplanarak vergi sisteminde 
adaletin sağlanmasının önemine işaret etmiştir. G20’ nin 2008 yılında gerçekleştirdiği; saydamlığın ve bilgi 
değişiminin artırılması çağrısından bu yana uluslararası vergi kaçakçılığına yönelik olarak politik baskı ile 
kamuoyunun rahatsızlığı ve uluslararası vergi sisteminin adaletsizliğine yönelik algı daha önce görülmemiş 
boyutlara ulaştı. Skandallar da göstermiştir ki: Sınır ötesi işlemlerde vergi kaçakçılığı adına tedbir paketleri 
üretmek zaruri iken bir de evrensel anlamda yerleşik olan düşük vergi oranları da ciddi bir sorun 
olmaktadır. Bu çerçevede OECD: Vergi konularında ilgi değişimi ve saydamlık küresel korumunu 
oluşturmuş sonrasında bu verilerin otomatik değişiminin ve etkinliğinin sağlanması noktasında uluslararası 
işbirliğini artırma faaliyetine geçmiş ve en sonunda tüm bu etmenler ışığında davranışsal ve yasal olarak 
nasıl bir yol izleneceğini BEPS eylem planı ile ortaya koymuştur. Amaçlanan vergi sistemlerindeki 
aksaklıkları açık bir biçimde veriye dönüştürerek sorgulanmasını artırmaktır.  
 
Resmi finans aktörlerinin ve sebep oldukları mali skandalların oluşturduğu mali hassasiyet ve devasa vergi 
açıkları, az gelişmiş ülkelerin kaynak erimesi yaşaması ve gelişmiş ülkelerde yaşayan bireylerin de vergi 
açıklarını gidermede bir enstrümana dönüşmesidir. Bu yüzden vergilendirme bürokratik bir araç olmaktan 
ve global finans aktörlerinin yönelim unsuru olmaktan çıkarılıp daha fazlasını gerçekleştirebilmeli; 
kalkınmayı tetikleyecek mahiyette şeffaf ve uyumlu hale getirilmelidir. Ayrıca vergilendirme sisteminin, 
güçlü, şeffaf ve adil tasarımının bir sonucu olarak iç kaynakların hareketliliğinin güçlendirilmesi, sadece 
kamu gelirlerini artırmakla kalmamakta; bunun yanında kapsayıcılığı ile sosyal adaleti artırmakta ve iyi 
yönetişimi güçlendirmektedir. Daha eşit ve şeffaf vergi sistemleri ve bu sayede genişlemiş ve ilkesel anlamda 
güçlenmiş bir vergi tabanı, uzun zamandır pek çok gelişmekte olan ülkenin de gündeminde olan bir 
konudur. Zira vergilendirme kamunun etkin çalışmasını sağlayan, devlet ile vatandaşları arasındaki bir 
toplumsal bağdır. Bu bağın güçlü, anlamlı ve güven üretebilmesi için vergilendirmenin, devlet ile 
yurttaşları arasındaki diyaloğu teşvik ederek etkin ve hesap verebilir bir kamunun oluşmasında büyük rolü 
bulunması gerekmektedir. Adil, şeffaf ve geniş bir kredibilitesi olan bir vergi sisteminin, devletin diğer 
unsurlarının da şeffaflığı ve etkinliği üzerinde olumlu bir etkisi söz konusu olacaktır. Diğer taraftan, sosyal 
ve kamusal hizmetler için vatandaşlarının vergi gelirlerinden yararlanmak, devletlerin yurttaşlarına hesap 
verebilirliklerini artıracaktır. Global vergi skandalları göstermektedir ki vergi sistemleri ne denli öne 
sürülürse sürülsün aslında vergi kaçırma faaliyetinin içinde usulsüz ve yasal görünen ancak geniş 
perspektifte yasadışı mahiyeti olan tehlikeli unsurların varlığıdır. Zaafiyete yol açan en temel husus; vergi 
cennetlerindeki hesap dökümlerinin ve kişi bilgilerinin gizli olması ve sınırsız denetimsizlik taşımasıdır bu 
yüzden kişi verileri açık olmalı, soruşturma esaslarına erişilebilir olmalıdır. Sorunun çözümünde 
uluslararası vergi ilkeleri yeniden revize edilmeli, şeffaflık çok açık yasal ifadelerle düzenlenmelidir. Çünkü 
şirketlerin en çok faydalandıkları husus yasalardaki boşluklar ve muğlak ifadelerdir.  Evrensel normlara 
uyulması konusunda vergi cennetlerine ciddi yaptırımlar uygulanmalı, tavsiye niteliğinden uygulama 
aşamasına geçilmelidir. Panama belgeleri derin usulsüzlüklerin çözülme ipuçlarını beraberinde getirmiş ve 
global anlamda çözümü de zorunlu kılmıştır. Açık gazetecilik anlayışı etkin kılınmalı, sorunun çözümünde 
global sivil toplum kuruluşları mücadeleye çağrılmalı ve manifesto açıklanmalıdır. Tek bir kurumun, 
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kuruluşun yahut karar bütünün ötesinde üniversitelerde bu konularda anlamlı çalışmalar üretilmeli ve 
sorun gündemde tutulmalıdır.  
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Türkiye’de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik 
Teşviklerdeki Son Gelişmeler 
 

Dilek Akbaş Akdoğan 
 

Recent Incentives for Renewable Energy in Turkey 
 
Abstract 
 
The importance of renewable energy sources has increased significantly as global warming and accordingly 
climate change have become an important long term threat to global ecosystems and the world economy. 
Due to growing energy demand and incentive policies that encourage the using of renewable energy sources 
also have gained great importance in Turkey over the last decades. Althought Turkey has huge economic 
potential of renewable energy sources, fossil fuels account for nearly 90% of the total energy consumption 
in the country. Turkey has no large oil and natural gas reserves; hence it has become heavily dependent on 
energy. In Turkey as well as in world, it has enacted legal regulations to improve the utilization of 
renewable energy. Plenty of polices have been implemented by the governments to increase the share of 
the renewable resources in the total energy. This study aims to evaluate renewable energy policies and 
incentive mechanisms in Turkey.  

Keywords: Renewable energy, incentives, Turkey 
JEL Classification Codes: H30, O20, Q58 
 
Giriş 

ndüstri devrimi sonrasında enerji kullanımı açısından dünya genelinde yaygın olarak fosil kökenli 
yakıtlar kullanılmış ve bu durum 1970’lere kadar sorunsuz bir şekilde devam etmiştir. 
Yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ifade edebileceğimiz bu kaynaklar, üretim teknolojilerinin 

gelişmesi ve ucuz olması nedeniyle diğer enerji kaynaklarına göre tercih edilmiştir. Ancak 1973’de ilk petrol 
krizinin yaşanmasıyla, petrol ve kömür egemenliğine dayanan enerji çağında durum değişmiştir. Petrol 
kriziyle birlikte enerji arz güvenliği kavramı gündeme gelmiş ve enerji bağımsızlığının ne kadar önemli bir 
konu olduğu pek çok ülkenin tecrübe etmesiyle dünya genelinde anlaşılmıştır.  

1973 petrol krizinin ardından 1974 yılında uluslarası bir rejime doğru adımlar atılmış ve bu alandaki 
hedefleri gerçekleştirmek için OECD’nin içinde özerk bir kurum olarak Uluslararası Enerji Ajansı 

E 
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kurulmuştur. Uluslararası Enerji Ajansı’nın "uygun bir fiyata enerji kaynaklarının kesintisiz 
kullanılabilirliği" olarak tanımladığı enerji güvenlig ̆i kavramı literatüre girmiş, gerek hükümetlerin gerek 
uluslararası kuruluşların gündemlerinde kalıcı bir yer edinmiştir. Enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
olarak enerji kaynakları ve tedarikçilerini çeşitlendirmek hususları bir çok ülkenin önemle üzerinde 
durduğu konulardır (IEA, 2016). Bu bağlamda 1973 ve sonrasında 1979’da yaşanan ikinci enerji kriziyle 
güvensizlik ortamı oluşmuş ve bu ortam hükümetlerin alternatif bir çözüm olarak yenilenebilir enerji enerji 
kaynaklarına ilgi göstermelerine neden olmuştur. Yenilenebilir enerji kaynakları hem arz güvenliği hem de 
çağımızın en büyük çevresel sorunu olan sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınma ve beraberinde 
iklim değişimi sorununa yönelik çözüm önerilerinin başında gelmektedir. Özellikle Türkiye gibi enerji 
ihtiyacını büyük ölçüde ithal ederek karşılayan ülkelerin cari dengelerini sağlamak açısından da 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yararlı olacaktır. 

Yenilenebilir enerji; iklim değişimi ve enerji güvenliği için parlak bir çözüm olarak gözüken önemli bir 
politika sürücüdür. Yenilenebilir enerj kaynakları, sürdürülebilir bir enerji arzına ve enerji erişimine, 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayabilir, enerji tedarikinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki negatif 
etkilerini azaltabilir. Petrol ve doğal gazın aksine bir yakıtın yakılması veya yok edilmesini gerektirmeyen 
kaynaklar olan yenilenebilir enerji kaynakları, doğada bulunan sürdürülebilir olan ve fosil yakıtların aksine 
çevreye sera gazı yaymayan ya da ihmal edilebilir düzeyde sera gazı yayan, dolayısıyla “temiz” olan enerji 
kaynaklarıdır (Carrow, 1999: 5).  

Uluslararası Enerji Ajansı yenilenebilir enerjiyi "tüketilmesinden daha hızlı oranda kendilerini 
yenileyebilen doğal süreçlerden (güneş ışığı, rüzgar gibi) türetilmiş enerji" olarak tanımlamış ve bu 
kaynakları “güneş enerjisi”, “rüzgar enerjisi”, “jeotermal enerji”, “biyokütle enerjisi”, “hidroelektrik 
enerjisi” ve “deniz kökenli enerji kaynakları” olmak üzere altı gruba ayırmıştır (IEA, 2016). 

Du ̈nyanın ve Tu ̈rkiye’nin enerji gu ̈ndeminde önemli bir yer tutan yenilenebilir enerji alanındaki son 
du ̈zenlemeler ışığında bu çalışmada Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine yönelik 
uygulanan teşvikler ele alınacaktır. Çalışmada bahsedilen teşvik mekanizmaları yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik üretilmesine yönelik olarak uygulanan teşviklerdir. Çalışmanın ilk bölümu ̈nde dünyada 
yenilenebilir enerjiye yönelik uygulanan teşvik mekanizmaları kısaca ele alınacaktır. İkinci bölümünde, 
Tu ̈rkiye’nin yenilenebilir enerji stratejisi ve bu alanındaki mevcut durumu ve potansiyeli incelenecektir. 
Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine yönelik teşvik edici ve 
destekleyici politikalar yasal zeminde ele alınacak ve dördüncü bölümde Türkiye’deki mevcut teşvik 
mekanizmaları açıklanacaktır. Beşinci bölümde yenilenebilir enerjiye yönelik engeller kısaca açıklanıp, 
sonuç bölümünde; Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikası ve stratejileri analiz edilerek, Türkiye’nin bu 
alanda ulaşmak istediği hedefler için önerilerde bulunulacaktır.  

Dünyada Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşvik Mekanizmaları  
 
Tüm dünyayı etkileyen küresel çevre sorunları ve ülkelerin bir noktada bağımsızlığını da etkileyen enerji 
bağımlılığı ve dış ticaret açığı gibi ulusal sorunları ve ayrıca uluslarüstü kuruluşların bu alandaki tutumları 
ve öngörüleri, ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edici ve destekleyici politikalar 
benimsemelerine neden olmuştur. Hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politika 
uygulaması ve politik enstrümanlarla mekanizmalar geliştirmesinin diğer bir nedeni de yenilenebilir 
enerjinin geliştirilmesinin önünde var olan engellerdir. Birbirlerini tetikleyen ve içiçe geçmiş bir çok 
engelin başında ekonomik engeller gelmektedir. Geçmişe göre günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri biraz düşmüş olsa da, halen yenilenebilir enerji 
yatırımlarında ilk yatırım maliyetleri oldukça yüksektir. Yüksek maliyetlere ve alternatif enerji kaynaklarına 
göre rekabetsel dezavantaja (fosil kökenli enerji kaynaklarına dolaylı ve dolaysız olarak yapılan 
sübvansiyonlarla) sahip olmaları nedeniyle hükümetler bu alana yeterli yatırımları çekebilmek için 
mekanizmalar geliştirmiştir.   
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek u ̈zere birçok u ̈lkede çeşitli mekanizmalar 
geliştirilmiştir. Dünya genelinde uygulanmakta olan teşvik mekanizmalarını sıralamadan önce her ülke 
için tek tip teşvik mekanizmasından ziyade farklı ülkeler ve farklı teknolojiler için farklı teşvik 
mekanizmalarının uygulandığı belirtmekte fayda vardır. AB projesi kapsamında hazırlanan OPTRES 
raporuna göre, farklı yenilenebilir teknolojilerinin farklı araçlarla teşvik edilmesi daha etkindir. En iyi 
uygulama örneklerinde, piyasanın gelişim seviyesine bağlı olarak birbirleriyle etkileşim halinde olan farklı 
meknizmaların uygulandığı görülmektedir (Deloitte, 2011: 3). Dünya genelinde yaygın olarak 
uygulanmakta olan yenilenebilir enerjiye yönelik teşvik mekanizları; fiyat tabanlı teşvikler (sabit fiyat 
garantisi, prim garantisi), zorunlu kota ve yeşil sertifika piyasası, ihale yöntemiyle teşvik ve yatırım 
teşvikleridir. 

Fiyat Tabanlı Teşvikler: (Sabit Fiyat Garantisi veya Prim Garantisi) sabit fiyat garantisi (FIT); 
yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten üreticilere, kWh başına sabit bir fiyattan ürettikleri 
elektiriği satın alacaklarının garantisinin verilmesidir (IEA, 2011: 79). Prim garantisi (FIP); temel olarak 
sabit fiyat garantisi uygulamasına benzemekle birlikte üreticiler için değişen piyasa aşamalarına bağlı olan 
sabit fiyat garantisinin gelişmiş bir versiyonu olarak ifade edilebilir (EU, 2013: 8). Prim garantisinde 
yenilenebilir enerji üreticisine piyasa fiyatının biraz üzerinde bir prim vermenin garantisini sağlamaktadır. 
Bu durumda yenilenebilir kaynaklardan elektirik üreticilerinin, birincisi satıkları enerjiden ikincisi ise prim 
garantisinden olmak üzere iki gelir kaynağı olacaktır (IEA, 2011: 80). 

Zorunlu Kota ve Yeşil Sertifika Piyasası (RPS): miktar bazlı bir politikadır.  Zorunlu kota uygulaması; 
yeşil sertifika piyasası veya yenilenebilir portfolyo standartları, pazarlanabilir yenilenebilir enerji sertifikası 
gibi araçlarla desteklenmektedir (Abolhosseini ve Heshmati, 2014: 10). Politika araçlarının “yeşil sertifika”, 
“yenilenebilir belgesi” veya “yeşil etiket” gibi farklı ülkelerde farklı isimleri vardır. Kota uygulaması, 
hükümet tarafından tu ̈ketici, tedarikçi ya da u ̈reticilere tu ̈ketim, satış ya da u ̈retim portföylerinin belli bir 
yu ̈zdesinin yenilenebilir kaynaklardan oluşmasına dair kota vermesini kapsamaktadır (Delloite, 2011: 6).  

İhale yöntemi ile teşvik: bu yöntemde düzenleyici otorite ya da hükümet belli bir teknolojik kapasitede 
bir kurulum yaptırmak için ihale çağrılarında bulunur. Daha sonra proje geliştiricileri proje oluşturarak 
proje için istedikleri fiyatı sunarlar. En düşük fiyatı teklif eden proje seçilir. Genellikle taraflar uzun vadeli 
bir sözleşme imzalar. İhale yöntemi ile teşvik, genellikle yeşil sertifika piyasanın olmadığı bir sistemde 
hükümetin zorunlu kota politikasını uygulamasında araç olarak kullanılmaktadır (OECD, 2012: 39).  

Vergi muafiyetleri ve vergi indirimleri: yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine sağlanan mali 
teşviklerin başında gelmektedir. Vergi yoluyla yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin toplam yatırım 
maliyeti düşürülmeye çalışılarak, bu alanın yatırımcılar açısından cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Vergi kredisi ya da üretim veya yatırımlar vergi yükümlülüğünden tamamıyla veya kısmen mahsup 
olunabilir. Ayrıca dolaylı mali teşvikler; karbon vergileri, ekolojik vergileme muafiyetleri verilerek veya fosil 
kökenli enerji kaynaklarına konan vergilerle sağlanabilir (Vos ve Sawin, 2013: 67).  

Yatırım teşvikleri: yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları için verilen su ̈bvansiyonlar, du ̈şu ̈k faizli 
krediler, yatırım dönemine özel bazı vergi avantajları, yatırım teşvikleri kapsamına girmektedir (Delloite, 
2011: 7). Yatırım teşvikleri, enerji üreticilerini desteklemenin yanında son kullanıcılara yenilenebilir 
enerjinin sermaye maliyetini azaltmak içinde kullanılabilir. Güneşden sıcak su ve fotovoltaik gibi modüler 
teknolojilerle teşvikler doğrudan arz edenlere değil talep edelere yönelik olabilir (IEA, 2004: 89).  

Tablo-1 OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik uygulanan teşvikleri göstermektedir. 
Ülkelerin çoğunda sabit fiyat garantisi/prim garantisi ve yenilenebilir enerji sertifikaları kullanılmaktadır. 
Kamu yatırım, hibe ve kredileri mali teşvikler arasında en çok kullanılan teşvik türüdür. Amerika, 
Almanya, Danimarka gibi yenilenebilir enerji alanında önde gelen ülkelerde de teşviklerin çeşitliliği 
görülmektedir. 
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Tablo 1 
OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelik Uygulanan Teşvikler 

Ülkeler Düzenleyici Politikalar Mali Teşvikler ve Kamu Finansmanı 
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Avustralya ● ○  ● ● ○ ** ○    Y 
Avusturya ○   ○  ○  ○ ○   ○ 
Belçika  ● ● ○  ○ ○ ● ○ ○   
Kanada Y* Y* ● ○   ○ ○ ○ ○  ○ 
Şili  ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○ 
Çek 
Cumhuriyeti 

   ○  ○  ○ ○ ○  Y 

Danimarka ○  Y ○  ○ ○ ○ ○ ○  Y 
Estonya ○   ○       ○ ○ 
Finlandiya ○   ○  ○  ○  ○ ○  
Fransa Y   ○ ○ ○ * ○ ○ ○  Y 
Almanya Y   Y ○  * ○ ○ ○  ○ 
Yunanistan ○  ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ 
Macaristan ○   ○    ○  ○  ○ 
İrlanda ○   ○ ● ○ ○      
İsrail ○ ○ ○  ○  ○   ○  ○ 
İtalya Y  Y Y ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
Japonya Y     ○ ○ ○  Y  ○ 
Lüksemburg ○   ○    ○     
Meksika   ○    *  ○   ○ 
Hollanda ○  ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
Yeni Zelanda   ●     ○    ○ 
Norveç  ○  ○  ○ ○ ○  ○  ○ 
Polonya Y ○  ○  ○ Y   ○  ○ 
Portekiz ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ 
Slovakya ○   ○  ○    ○  * 
Slovenya ○     ○ ○ ○ ○ ○  Y 
Güney Kore  ○ ○ Y ○ ○  ○ ○ ○  ○ 
İspanya   Y ○ ○ ○ * ○ ○  ○  
İsveç ○ ○  ○  ○  ○ ○ ○  ○ 
İsviçre ○    ○   ○  ○   
Türkiye ○   ○   * ○    ○ 
Birleşik Krallık ● Y* Y* Y ● ●  ○ Y ○  Y 
ABD ● Y* Y* Y ● ●  ○ Y ○  Y 
Kaynak: REN21, 2016: 119-121.  
Not:  ○: ulusal düzeyde var,  ●: yerel düzeyde var,  *: yeni,   Y: yeniden düzenlenmiş, Y*: yerel 
düzeyde yeniden düzenlenmiş,  
*OECD ülkelerinden İzlanda tabloda yer almamaktadır.   
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2015 yılı sonu itibarıyla, ulusal veya bölge/il düzeyinde 110 yerde sabit fiyat garantisi uygulanmaktadır. 
Bu durum sabit fiyat garantisinin yenilenebilir enerji teşvik mekanizmaları içinde en çok kullanılan ve 
benimsenen politika aracı olduğunu göstermektedir. Bunun yanında ihale yönetimi ile teşvik son yıllarda 
önemli bir ivme kazanmıştır. Her geçen gün artan sayıda ülke ihale yönetimini sabit fiyat garantisi 
yöntemine göre tercih etmektedir. Ayrıca vergi teşvikleri, krediler ve hibeleri içeren maliye politikaları, 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişmesinde ve yeni projelerin yayılmasının teşvik edilmesi için önemli 
araçlar olmaya devam etmektedir. Bir çok ülke bahsedilen bu teşvik mekanizlarının kombinasyonunu 
kullanmaktadır (RE21, 2016: 8). 

Türkiye’nin Ulusal Yenilenebilir Enerji Stratejisi  

Türkiye coğrafyası ve dört mevsimin yaşandığı iklim koşulları sebebiyle yenilenebilir kaynaklar açısından 
oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyel kullanılamamakta ve Türkiye enerji 
ihtiyacının çok büyük bir bölümünü fosil kökenli yakıtlardan karşılamaktadır. Tüketilen fosil kökenli 
kaynakların oldukça büyük bir kısmı ise ithalat yolu ile karşılamaktadır. 

Grafik 1 

Türkiye’nin Birincil Enerji Tüketimi ve İthalat Bağımlılığı 
Birinci enerji tüketimi (milyon ton petrol eşdeğeri-mtpe)   İthalat Bağımlılığı 

Kaynak: Şimsek ve Şimsek, 2013:522. 

Grafik-1’de görüldüğü gibi Türkiye'nin birincil enerji talebi artmaktadır. Ancak bu talebin büyük bir kısmı 
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı arttıran ithalatla karşılanmaktadır.  Enerji ithalatı, Türkiye’nin en 
büyük ekonomik sorunlarından biri olan cari açık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. 2013 yılı 
itibariyle 65,4 milyar $ olan cari açığın %85’i enerji ithalatından kaynaklanmaktadır (Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, 2013: 8).  

Türkiye’de genel enerji dengesini gösteren Tablo 2’ye göre; 1900-2013 süresi arasında en büyük artış enerji 
tüketiminde olmuş ve yeri üretimin tüketimi karşılama oranı 2013 yılında 1990 yılındaki değere göre 
oldukça düşmüştür. Artan bu enerji talebini karşılamak için temiz, çevreyle dost, sürdürülebilir enerji 
kaynakları umut vadeden bir çözümdür.  
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Tablo 2 
Türkiye Genel Enerji Dengesi (1990-2013) 

 
             Kaynak: ETKB, aktaran Türkyılmaz, 2015: 2. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline bakıldığında dünya genelinde önemli bir yere sahiptir. 
Tablo-3 Türkiye’deki mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarına ve potansiyeline ait verileri göstermektedir. 
Tablo’da da görüldüğü üzere Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları arasıda en büyük paya sahip olan 
23.640,9 MW kurulu gücüyle hidroelektirk enerji kaynaklarıdır. Hidroelektirk enerji Türkiye’deki toplam 
yenilenebilir enerjinin %90’ını oluşturmaktadır. Hidrolik enerjiden sonra yenilenebilir enerji içinde en 
çok paya sahip enerji rüzgar enerjisidir.  Türkiye’nin 2014 yılı itibariyle rüzgâra dayalı elektrik üretim 
kapasitesi 48.000 MWh’dır. Bu kapasiteye rağmen rüzgar enerjisindeki kurulu gücü 3.629,7 MW ve 
elektrik enerjisi üretimi 8.385,4 GWh’tur.  

Tablo 3 
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli (2014 yılı) 

 
 Kaynak: ETKB, Mavi Kitap, 2015: 10. 
 
Jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MWt olup bu enerjiden elektrik üretimi 2.249,9GWh’dır. Biyokütle 
enerjisinde kurulu güç 288,2MW, güneş enerjisinde ise 40,2MW kurulu güç mevcuttur. 

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Politikaları: Yasal Çerçeve 

Türkiye yenilenebilir enerji potansiyeli açısında oldukça şanslı bir ülke olmasına karşın, bu alanda yasal 
düzenlemeler ve altyapı çalışmalarında yavaş yol almıştır. 10 Mayıs 2005 tarihli ve 5346 sayılı 
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına Dair Kanunun” 
(Yenilenebilir Enerji Kanunu, YEK) Tu ̈rkiye’de tam anlamıyla bu konuyla ilgili ilk yasal du ̈zenlemedir. Bu 
Kanunun amacı; “yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi u ̈retimi amac ̧lı kullanımının 
yaygınlas ̧tırılması, bu kaynakların gu ̈venilir, ekonomik ve kaliteli bic ̧imde ekonomiye kazandırılması, 
kaynak c ̧es ̧itlilig ̆inin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların deg ̆erlendirilmesi, c ̧evrenin 
korunması ve bu amac ̧ların gerc ̧ekles ̧tirilmesinde ihtiyac ̧ duyulan imalat sekto ̈ru ̈nu ̈n gelis ̧tirilmesi” olarak 
birinci maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunda yenilenebilir enerji kaynak alanlarının belirlenmesi, 
korunması, kullanılması ile yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektirk enerjisinin belgelendirilmesine 
ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretiminde Uygulanacak Usul ve Esaslar ve 
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Yatırım Dönemine İlişkin Uygulama Esaslarına ilişkin hususları düzenlenmiştir. Kanunun 5. maddesinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarından u ̈retilen elektrik enerjisinin ic ̧ piyasada ve uluslararası piyasalarda alım 
satımında kaynak tu ̈ru ̈nu ̈n belirlenmesi ve takibi ic ̧in u ̈retim lisansı sahibi tu ̈zel kis ̧iye EPDK tarafından 
"Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi) verildiği ifade edilmiştir. 

Çok kapsamlı olmamakla birlikte, YEK’nda fiyat desteği, alım garantisi ve arazi kullanımı için destek 
mekanizmalarına yer verilmiştir. Sabit fiyat desteği; ; EPDK'nın belirlediği bir önceki yıla ait Türkiye 
ortalama elektrik toptan satış fiyatı olarak ifade edilmiştir. Bakanlar Kurulu bu fiyatı her yılın başında en 
fazla % 20 oranında artırmaya yetkili kılınmıştır (Kanun no: 5346, madde 6/c). Alım Garantisi uygulaması 
kapsamında; perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin alım yükümlülüğü bir önceki takvim yılında 
sattıkları elektrik enerjisi miktarının yüzde sekizinden (yeterli arz olması durumunda) daha az olamayacağı 
belirtilmiştir (Kanun no: 5346, madde 6/b). Arazi kullanımı için destek olarak; orman veya Hazinenin özel 
mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü taşınmazın bu kanun 
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla kullanılması 
halinde, izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izin bedellerine %50 indirim uygulanacağı ifade edilmiştir. 
Bu kanunda yer alan teşvik mekanizmalarında maksimum destek süresi 7 yıl (2011 sonu) olarak 
belirlenmiştir (Kanun no: 5346 madde 6). Ancak bu alanda ikincil mevzuatın olmaması ve nispeten düşük 
düzeyli uygulamalar nedeniyle kanunun kabul edildiği 2005 yılından 2010 yılına kadar yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelik yapılan yatırımlar kısıtlı olmuştur (YEGM, 2014: 11).   

2010 yılında ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına Dair 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (Kanun no: 6094) kabul edilmesiyle durum değişmiş, 
daha cazip düzenlemelerle hem yerli hem de uluslararası yatırımcıların ilgisi bu alana çekilmiştir (YEGM, 
2014: 11). 6094 sayılı değişiklikle yenilenebilir enerji kaynakları: rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, 
biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin 
altında olan hidroelektrik üretim tesisi kurulmasına uygun elektrik enerjisi üretim kaynaklarını olarak 
sıralanmıştır. YEK Destekleme Mekanizması; kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
üretim faaliyeti gösterenlerin faydalanabileceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve 
esasları içeren destekleme mekanizması olarak kanunun birinci maddesine eklenmiştir. Bir takım 
düzenlemelerle ve değişikliklerle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimini destekleyen 
daha kapsamlı teşvik mekanizmaları getirilmiştir. Kanunu getirdiği düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir: 
 

• Tu ̈keticilere elektrik enerjisi satışı yapan her tedarikçi için, belli bir oranda ödeme yükümlülüğü 
getirilmiştir. Bu oran, her bir tedarikçinin tüketicilerine sattığı elektrik enerjisi miktarının, bu 
tedarikçilerin tamamının tüketicilere sattığı toplam elektrik enerjisi miktarına bölünmesi 
suretiyle hesaplanmaktadır. 

• YEK’nun yürürlüğe girdiği 18/5/2005 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar işletmeye girmiş 
veya girecek YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için, bu Kanuna ekli 
I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, on yıl süre ile uygulanır. (31/12/2015 tarihi Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 31 Aralık 2020 olarak uzatılmıştır.) 

• Kanunun 6.maddesinde yerli ürün kullanım alanı ile ilgili olarak, lisans sahibi tüzel kişilerin 
üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal 
edilmiş olması halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik 
enerjisi için, sabit fiyat garantisinde uygulanacak fiyatalara, üretim tesisinin işletmeye giriş 
tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu Kanunun belirtilen ekli II sayılı Cetvelde “yerli katkı 
ilavesi” olarak belirtilen fiyatlar ilave eklenecektir.  

• Her bir farklı yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi için farklı düzeylerde sabit fiyat 
garantisi ve yine farklı düzeyde yerli katkı ilavesi uygulanmaktadır.  

• Sabit fiyat garantileri teşvik mekanizması ABD Doları bazlı olarak tanımlanmıştır ve herhangi 
bir eskalasyona tabi olmamaktadır (YEGM, 2014: 12).  

• Bu Kanunun yayım tarihi itibariyle işletmede olanlar dâhil, 31/12/2015 (BKK’ıyla 2020’ye 
uzatılmıştır) tarihine kadar işletmeye girecek bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji 
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kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden, ulaşım yollarından ve lisanslarında belirtilen sisteme 
bağlantı noktasına kadarki TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine devredilecek olanlar da dâhil enerji 
nakil hatlarından yatırım ve işletme dönemlerinin ilk on yılında izin, kira, irtifak hakkı ve 
kullanma izni bedellerine %85 indirim uygulanmaktadır. 

6094 nolu Kanun Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik olarak en kapsamlı mevzuatların 
başında gelse de Türkiye’de enerji alanında çıkarılan kanunlar ve yönetmeliklerde de yenilenebilir enerji 
alanında düzenlemelere yer vermiştir.  

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun yenilenebilir enerjiyle 
ilgili olarak iki hususa değinmiştir. Kanun, ruhsat alma ve yıllık aidatlarla ilgili harcamaları düşürerek 
ruhsat maliyetini azaltmıştır. Diğer husus ise, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) yenilenebilir enerji 
tesislerinin sisteme bağlanmasına öncelik verilecektir. 2013 yılında çağa ayak uydurarak 6446 sayılı  yeni 
Elektrik Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. 6446 sayılı Kanunla yenilenebilir enerji alanında önemli bir 
takım değişiklikler yapılmıştır. 

• Kanunun 5/c Maddesinde lisans alma ve şirket yükümlülüğünden muaf olma konusu 
açıklanmış, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulu gücü 500 kW’tan 1 
MW’a çıkartılmıştır.  Ayrıca Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş olan bu kurulu güç üst sınır 
olan 5 kata kadar (5 MW) arttırılabilir.  

• Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve 
tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, 
kanunun 14. Maddesinde lisansız yürütülebilecek faaliyetler arasında sayılarak, lisans alma ve 
şirket muafiyeti tanınmıştır.  

• Kanunun 3. bölümünde lisanslandırma su ̈recine ön lisans adımı eklenmiştir. Bu aşamadaki 
tu ̈m birleşme ve satın alma faaliyetleri bir noktada sınırlandırılmaktadır (YEGM, 2014: 12). 

• Bu Kanun kapsamında organize toptan elektrik piyasalarında yapılan işlemlere ilişkin 
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Ayrıca DSİ tarafından, 26/6/2003 
tarihinden itibaren yapılan ve ortak tesis yatırım bedeli geri ödemesi ihtiva etmeyen su kullanım 
hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmalar ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga 
vergisinden ve yapılan işlemler harçtan müstesnadır. 

• Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirilmesi 
çalışmaları kapsamında; 31/12/2023 tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi 
bölünme işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar, Kurumlar Vergisinden müstesnadır.  

• Bu kanunun 6. bölümünün vergi düzenlemeleri kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler 
katma değer vergisinden müstesnadır. Söz konusu teslim ve hizmet ifalarıyla ilgili olarak 
yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisinden indirilir.  

• Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla, 31/12/2020 
(daha önce 31/12/2015 olan tarih 2015 sonunda Bakanlar Kurulu Kararıyla uzatılmıştır) 
tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, üretim tesislerinin, 
işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden 
%50 indirim yapılır ve üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan 
işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. 

• Kanunun 6. maddesinde 3096 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan projeler 
kapsamında ve imzalanan Fon Anlaşmaları gereğince, Fon tarafından sağlanan ve sağlanacak 
olan ve şirketlerin satış tarifelerine yansıtılmak suretiyle, şirketlere ilave kaynak sağlanarak, Fona 
geri ödenmesi öngörülen kredilerin geri ödenmesinde faiz uygulanmamaktadır. 

2007 yılında, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çıkartılmıştır. Kanun kapsamına, enerjinin üretim, 
iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim 
tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, 
toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına 
yönelik uygulanacak usûl ve esaslar girmektedir. Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının 
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önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması olarak birinci maddesinde yer 
almaktadır (5627 nolu kanun madde1-2). Bu kanunla daha önce 5346 sayılı kanunda maksimum 7 yıl 
teşvik mekanizmalarındaki süre 10 yıla çıkarılmıştır. İlgili kanunda alım zorunluluğunun perakende satış 
lisansı sahiplerinin bir önceki takvim yılına ait pazar payından daha du ̈şu ̈k olamayacağı ifade edilmiştir 
(madde 17 b) Diğer bir teşvik mekanizması olan arazi kullanımı için destek uygulamasında da değişiklik 
yapılmış, orman veya Hazinenin özel mülkiyetinde ya da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her 
türlü taşınmazın 5346 sayılı kanunda %50 olarak belirlenen indirim oranı %85’e çıkarılmıştır (Kanun no: 
5346 madde 8).  

2007 yılında kabul edilen bir diğer Kanun da 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu’dur. Jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, 
geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, 
çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları 
du ̈zenlemek amacıyla koyulmuştur. İki yıl sonra 2009 yılında Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği 
Strateji Belgesi yayınlanmış ve bu belgede temel hedefin yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretimi 
içerisindeki payının 2023’e kadar en az %30 olmasının sağlanması olarak belirtilmiştir.  

2011 yılında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 
Yönetmelik” çıkartılmıştır. Bu yönetmelik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ile 5346 sayılı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 
kapsamında işletilecek YEK Destekleme Mekanizmasının kuruluşu ve işleyişini düzenlemek amacıyla 
kamu tüzel kişilerinin görev ve yetkileri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin 
usul ve esasları kapsamaktadır.  

İlk olarak 2011 yılında, “Elektrik Piyasalarında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” 
yayınlanmıştır. Bu yönetmelik elektrik piyasasında; yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf 
tutulacaklara uygulanacak usul ve esaslar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş 
yüz kilovatlık üretim tesisi ve/veya mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin lisans alma ve 
şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulması ve bu kapsamdaki tesislerin denetimi ile üretilen ihtiyaç 
fazlası elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları kapsamına almıştır. 2013 
yılında bir takım değişiklikler yapılarak yeni bir “Elektrik Piyasalarında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmelik” yayınlanmıştır.  Bu yönetmeliğin 5. bölümünün 23. maddesinde; aynı bağlantı noktasına 
bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen bir veya birden fazla gerçek 
ve/veya tüzel kişi, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini 
birleştirerek bu yönetmelik kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurabileceği ifade edilmiştir. Bu 
bağlamda sisteme aynı bağlantı noktasından bağlanma koşuluyla tek bir üretim tesisine imkan tanınmıştır.  

2016 yılında yine aynı isimle çıkarılan “Elektrik Piyasalarında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmelik”in 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Tüketim birleştirme için birinci fıkrada 
yer alan aynı bağlantı noktasına bağlı olma veya elektrik enerjisi tüketimlerinin tek bir ortak sayaç ile 
ölçülebilmesi şartı; organize sanayi bölgeleri tüzel kişilikleri ile katılımcıları, kooperatifler, kooperatif 
birlikleri, kooperatif merkez birlikleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleştirme ve sulama 
birliklerinin DSİ ile oluşturduğu tüketim birleştirmeleri için aranmaz.” 

Türkiye dünya gündeminde önemli bir yeri olan yenilenebilir enerji konusunu kendi gündemine taşımış 
ve ulusal gündeminde kalıcı bir yere koymuştur. Yenilenebilir enerji, hem gelişmiş hem gelişmekte olan 
ülkelerin hem de OECD, Dünya Bankası ve AB gibi uluslararası kuruluşların üzerinde tartışırak politika 
oluşturdukları bir konudur. AB’nin olus ̧umunda nasıl ilk adımlar enerji alanında atıldıysa bugün de enerji 
konusu AB için önemili bir konudur. Bu bağlamda AB, Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen Enerji 
Kullanımının Teşviki Hakkındaki 2009/28/EC sayılı “Yenilenebilir Enerji Direktifi”’yle, her u ̈ye devletten 
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Direktifte belirtilen bağlayıcı hedeflere uyum amacıyla 30 Haziran 2010 tarihine kadar Avrupa 
Komisyonu’na sunulmak u ̈zere 2011-2020 dönemini kapsayan bir Ulusal Yenilenebilir Eylem Planı 
(YEEP) hazırlamasını talep etmiştir. Tu ̈rkiye AB’ye aday olan bir ülke olarak, bu Direktifin kendisi için 
zorunlu öngörülmemesine rağmen, 2014 yılında “Yenilenebilir Enerji Eylem Planı” hazırlamıştır. Ayrıca 
2015 yılında taslak olarak “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”’ da hazırlanmıştır. Bu iki eylem planı, 
Türkiye’nin enerji politikasında, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi u ̈retilmesi ve enerji 
verimliliği konularının, üzerinde önemle durulan hususlar olduğunu göstermektedir. Türkiye yenilenebilir 
enerjinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla ulusal eylem planı kapsamında stratejiler oluşturarak pek 
çok hedef belirlemiştir. Bu hedeflerden bazıları aşağıda sıralanmıştır (YEGM, 2014: 14).  
 

• 2023 yılına kadar yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik u ̈retiminin toplam u ̈retimdeki 
payının en az %30’a yu ̈kseltilmesi 

• 2009/28/EC sayılı Direktifte belirtilen ulas ̧tırma sekto ̈ru ̈ndeki yenilenebilir enerji kullanım 
du ̈zeyi olan %10’a ulaşılması  

• I ̇klim deg ̆is ̧iklig ̆i etkileri ve ekosistemin su ̈rdu ̈ru ̈lebilirlig ̆i dikkate alınarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının planlanması ve planların iklim deg ̆is ̧iklig ̆inin azaltılması 
dog ̆rultusunda yo ̈nlendirilmesi 

• Ülkede yenilenebilir enerjinin gelis ̧imi o ̈nu ̈ndeki engellerin ortadan kaldırılması 

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Desteklemeye Yönelik Teşvik 
Mekanizmaları 

Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminin teşvikine yönelik olarak atılan ilk adım 
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 
Kanun’dur. Türkiye’nin mevcut potansiyeli göz önüne alındığında özellikle gelişmiş ülkere göre biraz yavaş 
yol aldığını görülmektedir. Temel anlamda 5346 sayılı YEK ile başlayan yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelik yatırımları artırmaya amacıyla Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler incelenmiştir. Bu bölümde 
ise Türkiye uygulanmakta olan yenilenebilir enerjiyi destekleyici teşvik mekanizmaları gruplandırılarak 
ayrıntılı ele alınacaktır.  

Fiyat Tabanlı Teşvikler: (Sabit Fiyat Garantisi veya Prim Garantisi)  

Türkiye’de fiyat tabanlı teşviklerden sabit fiyat garantisi uygulanmaktadır. Dünya genelinde olduğu gibi 
Türkiye’de de yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine verilen en önemli teşvik mekanizması sabit fiyat 
garantisidir. Yavaş yavaş yenilenebilir enerjilerinin olgunlaşmaya başlamasıyla trend değişiyorsa da dünyada 
en çok uygulanmakta olan teşvik mekanizması halen sabit fiyat garantisidir. Ayrıca bu uygulamanın basit 
olması tercih edilmesinde bir etkendir. Bu uygulama ile üreticiler, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
ürettikleri elektiriği belirlenen fiyattan satabilmektedirler. Bunun yanın da bu teşvik ile yenilenebilir 
kaynaklardan kendi elektrik ihtiyacını karşılayan üreticiler üretim fazlası enerji miktarını, kanunda 
öngörülen sabit fiyatlar üzerinden dağıtım şirketlerine satabilmektedirler (Eser, 2015: 218).  

Türkiye’de sabit fiyat garantisi 2005 yılında 5346 sayılı kanunla uygulanmaya başlanmıştır. 2005 yılında 
7 yıl olan destek süresi 2010 yılında 6094 nolu kanunla 10 yıla çıkarılmıştır. Genellikle uzun dönemli 
sağlanan bir teşvik mekanizması olup bazı ülkelerde 10-15 yıllık dönemi kapsadığı görülmektedir. 6094 
nolu kanunla farklı enerji kaynakları için farklı sabit fiyat garantileri uygulanmaktadır. Şuan uygulanmakta 
olan sabit fiyat garantisi için, kanunda ilk olarak 2005 yılından başlayarak 31.12.2015 tarihine kadar 
uygulanmasına ilişkin düzünleme varken, bu süre 2015 yıl bitmeden Bakanlar Kurulu Kararıyla 2020’ye 
kadar uzatılmıştır.  

Ayrıca sabit fiyat garantisine ilave olarak, her enerji türünde farklı olmak üzere, yerli katkı ilavesi adı altında 
bir teşvik miktarı sabit fiyat garantisine eklenmektedir. Yerli katkı ilavesine destek süresi olarak 5 yıl 
belirlenmiştir.  
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Tablo 4’de görüldüğü gibi farklı yenilenebilir kaynaklar için farklı fiyatlar ve farklı “yerli katkı ilavesi” 
değerleri vardır. Hem sabit fiyat garantisinin hem de yerli katkı ilavesinin olduğu bir sistemde, yurt içinde 
u ̈retilen ekipmanları kullanan ve bu konudaki yönetmelik hu ̈ku ̈mlerini yerine getiren üreticiler için ikisinin 
toplamı olan bir fiyat, garanti altına alınmış olacaklardır.  

Tablo 4 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklemesine Yönelik Fiyat Tabanlı Teşvikler 

Yenilenebilir Enerji 
Kaynağına 
 Dayalı Üretim Tesis Tipi 

Uygulanacak Fiyatlar 
 (ABD doları 
cent/kWh) 

Yerli Katkı İlavesi 
 (ABD doları 
cent/kWh) 

Yerli Katkı İlavesi 
ile Uygulanabilecek  

En Üst Fiyat 
Hidroelektrik Üretim Tesisi 7,3 2,3 7,3+2,3= 9,6 
Rüzgar Enerjisine Dayalı 
ÜretimTesisi 7,3 3,7 7,3+3,7=11 

Jeotermal Enerjisine Dayalı  
Üretim Tesisi 10,5 2,7 10,5+2,7=13,2 

Biyokütleye Dayalı Üretin 
Tesisi (Çöp Gazı dahil) 13,3 5,6 13,3+5,6=18,9 

Güneş Enerjisine Dayalı 
Üretim Tesisi 
       - Fotovoltatik 
       -Yoğunlaştırılmış 

13,3 

 
 

6,7 
9,2 

 
 

13,3+6,7=20 
13,3+9,2=10,5 

Kaynak: 6094 Sayılı Kanun, 2010 

Tablo 5 
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Uygulanan Teşvik Miktarları (2010-2013) 

     
Kaynak: Yılmaz ve Hotunluoğlu, 2015: 85. 

Tablo 5, 2010-2013 yılları arasında Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına uygulanan teşvik 
miktarlarını göstemektedir. Yıllar itibarıyla hem üretilen enerji artmış hem de uygulanan teşvik miktarında 
artış yaşanmıştır. 2010 yılında 6094 nolu Kanunun çıkmasıyla mevzuatın yenilenebilir enerji kaynakları 
için daha elverişli hale gelmesi, 2011 ve sonrasında üretilen enerji değerlere yansımıştır. İlgili dönemde 
yenilenebilir enerji kaynakları içinde en istikrarlı enerji üretimi artışı ve devlet teşviki biyokütlede olmuştur 
(Yılmaz ve Hotunluoğlu, 2015: 86).  
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Lisans Ücretinden Muafiyet 

Türkiye’de elektrik enerjisi üreten tesisler için ilgili tesisin kurulu gücüne göre Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu’un (EPDK) hazırladığı lisans yönetmeliği kapsamında yıllık olarak lisans ücreti alınmaktadır. 
Yenilenebilir enerjinin desteklenmesi için uygulanan politik araçların biri de lisans ücretinden muafiyet 
veya lisanssız üretim hakkıdır.  

Lisanssız üretim hakkı, sabit fiyat garantisi sisteminden sonra yatırımcıları YE piyasasına çekmek için 
kullanılan diğer önemli teşvik ve destekleme mekanizmalarının başında yer almaktadır (Yılmaz ve 
Hotunluoğlu, 2015: 89). Lisans ücretinden muafiyet konusundaki son düzenlemeler 2013 yılında çıkarılan 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunda ele alınmıştır. Lisans alma ve şirket yükümlülüğünden muaf olma 
konusu açıklanarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulu gücü 500 kW’tan 1 MW’a 
çıkartılmıştır. Daha önce kurulu gücü 500 Kilowatt saat (kWh)’ın altındaki yenilenebilir enerji üretim 
tesislerinin lisans alma ve şirket kurma yükümlülükleri yokken, bu oran 6446 nolu Kanunla 1 MW olmuş 
ve Bakanlar Kuruluna belirlenmiş olan bu kurulu güç üst sınır olan 5 kata kadar (5 MW) arttırılabilme 
yetkisi verilmiştir.  

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan tesisler ilk 8 yıl bu lisans ücretinden muaf tutulurken, 
sonraki yıllarda bedelin %10’u ödenmektedir. Ayrıca bu tesisler 500 kWh’ın altındaki kendi ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonraki üretimlerini sabit fiyat garantisi desteğiyle enerji dağıtım şirketlerine 
satabilmektedirler. 1000 kWh’a kadar kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan yenilenebilir enerji 
tesislerinden plan ve projeleri için hizmet bedeli de alınmamaktadır. Bunun yanında EPDK tarafından 
lisans başvuruları değerlendirilirken yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan tesislerin başvurularına 
öncelik tanınmaktadır (Kanun no: 5346).  

Yatırım Teşvikleri  

Tu ̈rkiye’deki Yeni Yatırım Teşvik Programı 1 Ocak 2012 tarihinden beri yu ̈ru ̈rlu ̈ktedir. Bu programda 
dört farklı tu ̈r plan yer almaktadır. Bunlar; Genel Yatırım Teşvik Planı, Bölgesel Yatırım Teşvik Planı, 
Bu ̈yu ̈k Ölçekli Yatırımlar Teşvik Planı ve Stratejik Yatırımlar Teşvik Planı’dır (YEGM, 2014: 30) 

Genel Yatırım Teşvik Planı: yatırım kategorisi giren ve belirlenen asgari sabit yatırım miktarını karşılayan 
tu ̈m yatırım tu ̈rleri için geçerlidir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik u ̈reten 
tesislerde KDV ve gu ̈mru ̈k vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedir.  

Bölgesel Yatırım Teşvik Planı: bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için bölge bazlı olarak 
uygulanmaktadır. Farklı tu ̈r yatırımlar için asgari yatırım tutarları kararlaştırılmıştır.  Asgari yatırım tutarı 
1. ve 2. bölgeler için 1 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgeler için 500.000 TL’dir.  Bunun yanında, yalnızca 
6. bölge için ek  %38’lik bir işgu ̈cu ̈ maliyeti indirimi uygulanmaktadır. 

Bu ̈yu ̈k Ölçekli Yatırımlar Teşvik Planı: Tu ̈rkiye’nin teknolojik olanaklarını ve Ar-Ge kapasitesini arttırmak 
bu programın amacını oluşturmaktadır. 

Stratejik Yatırımlar Teşvik Planı: Bu plan ithalat bağımlılığı yu ̈ksek (%50’den fazla) ara ve nihai u ̈ru ̈nlerin 
u ̈retimi için sunulmaktadır. 50 milyon TL veya daha yu ̈ksek tutardaki yatırımlar bu plandan 
yararlanabilmektedir.  

Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi ve faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla, ruhsatlama 
süreci, arazi tahsisi ve elektrik alımı konularını da kapsayan finansal veya diğer destekler verilmesi de 
öngörülmüştür (Acar vd., 2015: 13). 
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Vergisel teşvikler 

Yenilenebilir kaynaklara yönelik olarak 2012 yılına kadar verilen tek vergisel teşvik damga vergisi istisnası 
olmuştur (Sezer, 2012: 52). Türkiye gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan mali teşvik mekanizmasının 
gerisinde kalmıştır. Bahsedildiği gibi Türkiye’de elektrik üretimine yönelik olarak genel teşvik 
uygulamaları bağlamında gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, gelir vergisi stopajı desteği (yalnız 
6.bölge için) gibi teşvikler uygulanmaktadır. Bunun yanında bölgesel teşvik uygulamaları bağlamında genel 
teşviklere ilave olarak vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği (sadece 6. 
bölge için), faiz desteği (3, 4, 5 ve 6 bölge için), yatırım yeri tahsisi destekleri bahsedilen teşvik planları 
kapsamında uygulanmaktadır (Eser ve Polat, 2015: 220). 

 Yenilenebilir Enerji için Engeller 

Yenilenebilir enerjinin önündeki engellerin başında ilk olarak maliyete bağlı ekonomik engeller akla 
gelmektedir. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin diğer enerji kaynaklara 
göre daha maliyetli olduğu kabul edilmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri her geçen 
gün biraz daha düşüyor olsa da halen yüksek maliyetler en önemli engeldir. Ekonomik engelleri; yüksek 
başlangıç sermaye maliyetleri, işlem maliyetleri, yönetim maliyetleri ve rakip yakıtlara yapılan 
sübvansiyonlar gibi engeller oluşturmaktadır. Fosil yakıtlara yönelik uygulanan büyük sübvansiyonlar nihai 
enerji fiyatlarını önemli ölçüde düşürebilir, ancak eğer aynı ölçüde büyük sübvansiyonlar yenilenebilir 
enerji kaynakları için de yapılmazsa yenilenebilir enerji kaynakları rekabetsel olarak dezavantajlı olur (Beck 
ve Martinot, 2004). 

Piyasa aksaklığı engeli yenilenebilir enerjinin gelişmesinin önündeki başka bir engeldir. Bu alanda 
piyasanın “pareto optimal durumu” ya da “birinci en iyi kaynak tahsisini” bas ̧aramaması olarak ifade 
edebileceğimiz piyasa başarısızlığı hükümetlerin bu alanda rol almasının temel nedenini oluşturmaktadır.  

Bir diğer engel grubu kurumsal ve politik engellerdir. Enerji sektöründe liberalizasyon, regülasyon veya 
yeniden yapılanma süreçleri yaşanmaktadır. Ancak bu süreçlerin her ülkede yaşanması kolay değildir. 
Türkiye elektrik enerjisi alanında 2001 yılından itibaren sektörün liberalizasyonunu amaçlayan reform 
niteliğinde ciddi yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Piyasalara ilişkin yasalar çıkartılmış ve sektörde 
serbestleşmeyi sağlayacak du ̈zenlemeler yapılmıştır. Ancak bu uzun bir süreçtir. Bu süreçte mevcut 
endüstri, altyapı ve enerji sisteminin regülasyonuyla ilgili kurumsal ve politik engeller söz konusudur. 
Ayrıca bürokrasi bu alanda ortaya çıkan sorunların başında gelmektedir (IPCC, 2012: 24). 

Yenilenebilir enerji için bilgi ve farkındalık engelinden de bahsedebiliriz. 1973, 1980, 1991 ve 2008 
yılındaki petrol (ve doğal gaz) fiyatlarında yaşanan şoklar, hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri 
alternatif enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Ancak alternatif bir enerji kaynağı olan yenilenebilir enerjiye 
sürdürülebilir bir geçişin uygulanmasının teknik ve finansal zorlukları konusunda sınırlı bir farkındalık 
vardır (IPCC, 2012: 195). Gelişmekte olan ülkelerde genellikle hem potansiyel yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılabilirliği hem de endüstriler ve toplumların enerji ihtiyacı konusunda bilgi eksikliği 
söz konusudur. Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri ile karşılanabilen potansiyel hizmetler konusunda 
tüketiciler arasındaki düşük farkındalık düzeyi vardır. Bunun sonucu olarak tüketicilerin taleplerini 
sunmalarını zorlaştırmaktadır (Chen, 2004: 54). Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojilerinin kabullenilmesi 
ve algılanmasını etkileyen, toplumsal ve kişisel değerlere bağlı sosyo kültürel engeller de mevcuttur. 

Sonuç ve Öneriler 

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi dünya genelinde bir çok ülkenin önemle üzerinde durdukları 
konulardan biri olmuştur. Bir yandan küresel ısınma ve iklim değişimi gibi global çevre sorunları, diğer 
yandan arz güvenliği ve enerjide dışa bağımlılık gibi iktisadi sorunlar ve her geçen gün artmakta olan enerji 
talebini, hükümetleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiş ve bu bağlamda ülkeler enerjisi 
ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırmaya 
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çalışarak, bu alanda çeşitli teşvikler mekanizmaları uygulamaya başlamıştır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üretiminin yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olması bu alanda hükümetlerin 
destekleyici bir rol üstlenmesine neden olmaktadır.  

Yenilenebilir enerji piyasanının yapısına, gelişimine ve olgunluğuna göre uygulanmakta olan teşvik 
politikaları değişmekle birlikte, etkin ve başarılı teşvik politikalarının bazı özellikleri de mevcuttur. Genel 
piyasa yapısına ve diğer düzenleyici mekanizmalarla uyumlu ve şeffaf uygulamalar teşvik mekanizmalarının 
işleyişi için önemlidir.  

Ayrıca yatırımcıları bu alana çekmek için maliyetleri azaltıcı ve yatırımcıya güven veren politikalar 
oluşturulmalıdır. Başta maliyet engeli olmak üzere yenilenebilir enerjinin gelişiminin önündeki engeller iyi 
analiz edilerek, bu engelleri aşmaya yönelik hükümet poltikaları geliştirilmelidir. Ar-Ge ve inovasyon 
yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişmesinde had saffada önemli bir konudur. Hükümetler 
yenilenebilir enerjiye yönelik Ar-Ge harcamalarını arttırmalıdır.  

Dünyada pek çok ülkede enerji sektöründe liberalizasyon, regülasyon ve yeniden yapılandırma süreçleri 
yaşanmaktadır. Bu süreçlerde uyumlu entegrasyon sağlanmalı ve bürokrasi konusunda iyi düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bürokrasi, etkin teşvik mekanizmalarının önünde çoğu zaman bir engel olabilmektedir. Hem 
yerli hem de yabancı yatırımcılar için teşviklerin cazipliğini ortadan kaldırabilir.  

Türkiye yenilenebilir enerji alanında yavaş adımlarla ilerlemiştir. Dünyada yenilenebilir enerjinin 
kullanımının teşvik edilmesine yönelik bir çok mekanizma kullanılırken, Türkiye’de kullanılan teşvik 
mekanizmaları sınırlıdır. OECD ülkelerinde uygulanan teşvikler Türkiye’de uygulanan teşviklere göre çok 
daha çeşitlidir. Daha fazla yatırımı bu alana çekebilmek için teşviklerin çeşitlendirilmesi faydalı olacaktır. 
Bunun yanında Türkiye’de yasal düzenlemeler gün geçtikçe artarken kararlı taahütler verilmeye 
başlanmıştır. Ayrıca bu alanda ulusal eylem planı oluşturulmuştur. Şuan Türkiye’deki yenilenebilir enerji 
piyasası tam bir olgunluk aşamasına gelmemiş ama ilerleme katetmektedir. Bu süreçte Türkiye 
yenilenebilir enerji politikasını iyi tasarlamalı ve belirlenen yenilenebilir enerji politikaları diğer 
politikalarla uyumlu ve birbirini tamamlayıcı şekilde olmalıdır. Bu alanda işbirliği ve koordinasyon iyi 
teşvik mekanizmalarının işleyişini kolaylaştıracaktır. Ayrıca kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal 
farkındalık yaratılması başarılı politikalar uygulanmasına katkı sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesinin önündeki engeller sadece maliyete bağlı engeller 
olmayıp; yenilenebilir enerjinin önünde yasal, düzenleyici, piyasa performansına yönelik veya toplumsal 
engeller de yer almaktadır. İyi bir teşvik mekanizması bu engelleri aşmaya yönelik olarak oluşturulmalı ve 
bu alanda istikrarlı ve emin adımlar gerektirmektedir.    
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“Kayıt dışı ekonomi, ekonomik ve sosyal politikaya karşı bir meydan okumadır.” 
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Kayıtdışılığı “Dete-Malbis” Modeli İle 
Önlemek: E-Havuz Bilgilerine Göre Etkin Bir 
Denetim ve Teşvik Sisteminin Uygulanması 

 
Barış Aytekin 
İrfan Kalaycı 

Preventing of Unrecorded Economy with “AI-EFDS” Method: 
Application of a more Efficient Audit and Incentive System According to the Data of E-Pool 

 
Abstract 
 
Unrecorded economy, which has been known as underground economy, shadow economy, dirty money 
economy, is an international and global problem which destroys macro economy in long run. The ratio 
of unrecorded economy to GDP in our country is in a percent of %10-50 according to the different 
experimental findings carried out during 1990 – 2010. Even it has advantages like reviving markets and 
employment, a variety of policies have been applied to turn unrecorded economy which is not welcomed 
among people and governments because of its creation of uninsured employment and tax evasions into 
legal economy. In this research,  a ‘first draft’ model called ‘’AI-EFDS’’ has been improved: driven by the 
reality that unrecorded economy causes unjust rivalry which causes  serious deviations both in equality 
and in  justice with the weighted utilization of audit and incentive (AI) and e-finance data systems (EFDS). 
This model is cost-efficient in terms of rate payer and finance bureaucracy; however; it has a strong impact 
on the process of recording unrecorded economy and preclusion of informality and this is the main feature 
of this model. According to this model, an e-pool of information of the economic units will be formed, 
and then this information will be compared and scored in the light of the standard ratio determined in 
advance and with this score audit and incentive system will be carried out.  
 
Keywords: Unrecorded economy, e-finance, audit and incentive system  
JEL Classification Codes: E26, G33, H21 

 
Giriş 
 

üresel ve ‘reel’ bir sorun olan “kayıtdışı ekonomi”, Türkiye’de, 2023 vizyonu ve Avrupa Birliği 
tam üyelik hedefi ile birlikte düşünüldüğünde dikkat çekici bir düzeydedir. Ekonometrik, 
parasalcı, anket, vb. yöntemlerle (son on yılda) yapılan tahminlere göre, ülkemizde “kayıtdışılığın 

GSMH’ye oranı”, en az ve en yüksek oranlar hariç, ortalama %10-48 arasında değişmektedir1. 2000 yılında 
K 
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bu oran %32,1 ve bu oranın parasal karşılığı ise yaklaşık 650 milyar $ (kişi başına 995 $) olarak tahmin 
edilmiştir2. Sosyo-ekonomik açıdan bu sorunun nedenleri ve olumsuz sonuçları, her zaman politika 
yapıcılarının ve maliye bürokrasisinin gündemini meşgul etmiştir. Kayıtdışı faaliyetlerin ülkeye ve topluma 
zarar veren yönlerini azaltacak önlemlerin politik ve etik olduğu oranda ‘etkin’ olması beklenmektedir.    
 
Problem  
 
Kayıtdışı ekonomik faaliyetler genellikle “sigortasız istihdam” ve “vergi kaçakçılığı” şeklinde olup Türkiye’de 
inşaat başta olmak üzere “3T” sektörü (tarım, tekstil, turizm) bu konuda bir laboratuvar niteliğindedir. En 
popüler “deneylerden biri şudur: Aktif işgücünün bir bölümünü asgari ücretle çalıştırmak! İş dünyası, 
toplam maliyetlerini enazlamak ve/ya kârını ençoklamak için asgari ücretle işgücünü çalıştırırken, düşük 
ücrete düşük vergi+prim ödeneceğinden, aslında vergi kaçırmış olmaktadır. En yaygın deney ise, faturasız-
fişsiz alışveriş yapmaktır.  
 
Türkiye’de kayıtdışı ekonominin boyutlarını ortaya koymak amacıyla Maliye Bakanlığı’nın (MB) Hesap 
Uzmanları Kurulu (HUK), 2002-2009 dönemini (iller/bölgeler, sektörler, vb.) kapsayan bir rapor 
yayımladı. O raporda geçen, konumuzla ilgili yapılan bazı çarpıcı saptamalar şöyledir (Dünya Gazetesi, 
2011):  
 

• Türkiye'de ekonominin %28'i kayıtdışıdır. 2002-2009 döneminde kayıtdışılık sadece katma 
değer vergisinde 104 milyar liralık ekonomik kayba neden oldu.  

• 2002 yılında %38 olan kayıtdışılık oranı, 2005 sonuna kadar %30'ların üzerinde seyretti; 2007 
ve 2008 yıllarında %25 oldu.  

• Ekonomik kriz dönemlerinde, kayıtdışılık artarken, işletmelerin büyümesiyle birlikte kayıt dışılık 
azalmaktadır.   

• Buna göre, denetim ve incelemelerin yapısının değiştirilmelidir. 
 
Ayrıca, TÜSİAD’ın (2011: 9) bir raporunda dile getirildiği gibi, işletmelerin büyüme ve verimlilik 
düzeyini arttırmak için verilen kamu teşvikleri, kayıtdışı istihdam yapan işletmelere gidince israf edilmiş 
olmaktadır. Zira çalışanların %65’i kayıtdışı küçük işletmelerde faaldir.  
 
Kapsam  
 
“Kayıtdışı ekonomi”; devlet otoritesinin bilgisi, kaydı, müdahalesi ve vergilendirmesi dışında gerçekleşen 
ekonomik faaliyetler olarak tanımlanabilir. Değişik bakış açılarına göre farklı şekillerde adlandırılır: Nakit 
para ekonomisi, gayri resmi ekonomi, yer altı ekonomisi, illegal-yasadışı ekonomi, mafya ekonomisi, kara-
gri piyasa, karaborsa, alacakaranlık ekonomi, ikili ekonomi, elaltı ekonomisi, sanal ekonomi, yerel 
ekonomi, gölge ekonomi, paralel ekonomi, görünmez-gizli ekonomi, enformal ekonomi, ikincil ekonomi, 
vs.3 Hatta Rusya gibi bazı ülkelerde kayıtdışı ekonomiye “hatalı sollama” denilmektedir.  
 
Kayıtdışı ekonomiyi “olgu” (fenomen) haline getiren; vergiye karşı direnç, vergi bilincinin yetersizliği, göç, 
rüşvet ve yolsuzluk gibi “toplumsal nedenler”; istikrarsızlık, işsizlik, enflasyon gibi “ekonomik nedenler”; ağır 
vergi ve sosyal güvenlik yükü, vergi yükünün tabana yayılmaması, vergi cezalarının ve vergi denetiminin 
yetersizliği gibi “kurumsal nedenler”; seçim ekonomisi handikapları, bütçe yasasındaki boşluklar, kamu 
otoritesinin yeterince güven vermeyişi ve demokrasi krizi gibi “siyasal nedenler”dir4. Doğal olarak, bunlara 
“ahlaki nedenler” de eklenebilir. Torgler ve Scheneider (2007), “yüksek dereceli vergi ahlakı”nı vergi 
ödemenin hakiki motivasyonu olarak tanımlayarak, tıpkı yüksek düzeyli kurumsal kalite gibi –ceteris 
paribus– bir ülkede gölge ekonomisinin çapını daralttığını bir hipotez olarak ileri sürmektedirler. 
 
Kayıtdışı ekonominin iki önemli şekli, “vergi kaçakçılığı” ile “vergiden kaçınma”dır.  Pâslaru’nun (2006) 
vurguladığı gibi bunlar, büyük ölçüde,  mali yönetim zafiyeti, mali cezaların caydırıcı olmayışı, vergi tür 
ve dozunun yüksek oluşu ve vergi mükelleflerinin vergi karşıtı psikolojisinden kaynaklanmaktadır. Frey’in 
(2000) de hatırlattığı gibi, her kayıtdışı faaliyet yasadışı değildir; ev işleri gibi yasal ve vergisiz bazı kayıtdışı 
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faaliyetler de vardır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler ne tümüyle zararlı ve ne de tümüyle faydalıdır. O 
bakımdan bu faaliyetlerin olumlu (+) ve olumsuz (-) etkileri, bir madalyonun iki yüzü gibidir (Tablo 1). 
 
Tablo 1’deki “+” ve “-”ler toplandığında, “kayıtdışı ekonomi”nin, Park’ın (2005) deyimiyle, gerçekte bir 
“kötü denge” ve dolayısıyla mücadele edilmesi gereken bir alan olduğu anlaşılabilir: Zira bireyler vergi ve 
sosyal güvenlik yükünden kaçar → vergi ve sosyal güvenlik temellerinde erozyon başlar → bütçe açığı artar 
→ yer altı ekonomisi büyür → ortak sözleşmenin ekonomik ve sosyal temeli aşamalı bir şekilde zayıflar. 
 

Tablo 1 
Kayıtdışı Ekonominin Olumlu ve Olumsuz Etkileri 

Olumlu etkiler (+) Olumsuz etkiler (-) 
+ Kayıtiçi durumda vergi olarak devlete 
aktarılacak olan fonların, kayıtdışılık durumunda 
işletmelerde yatırım olarak kullanılması. 
Böylece,  işletmelerin öz sermayelerinin 
yükselmesi, istihdam alanını genişletmesi ve 
“pozitif dışsallık etkisi” ile işsizliği düşürüp 
ekonomiyi canlandırması. 
 
+ Kayıtdışı ekonominin enformel sektörde ek 
istihdam yaratmasıyla, çarpan katsayısına bağlı 
olarak hem gelir dağılımını ve hem de bireysel 
düzeyde refahı arttırması. 
 
+ Durgunluk gibi kriz dönemlerinde konjonktür 
dalgalarını hafifletmesi.  Kaçak gelirin 
kullanılabilir kişisel geliri arttırmasıyla, marjinal 
tüketim eğilimin ve buna bağlı olarak devletin 
toplam dolaysız ve dolaylı vergi gelirini arttırması.    
 
+ Kayıtdışı alanındaki faaliyetlerin kayıtiçi 
faaliyetler dışlanmadan sürdürebilmesiyle, 
kayıtiçi faaliyetlerin kamu kesimine aktardığı 
fiskal ve vergi-benzeri (parafiskal) gelirlerde fazla 
bir azalma olmadan, ekonomide ek istihdam ve 
gelir yaratması. 

 - Kayıtdışı faaliyetlerin vergi dışı olarak da 
sürdürüldüğünden dolayı aynı alanda faaliyet gösteren 
kayıtdışı ve kayıtiçi faaliyetler arasında net getiri farkının 
oluşması ve bu farkı törpülemeye yönelik piyasa 
mekanizması ile yapılacak ayarlamayla kayıt içi 
faaliyetlerin de zamanla kayıtdışına kayması ve kayıtiçi 
alanda sürdürülen faaliyetlerde verimlilik düşüşü 
oluşması. 
 
- Kayıtdışı alanda çalışan işletmelerin ölçek itibariyle 
genellikle küçük oldukları gibi, kayıtdışı alanda 
kalabilmek için de küçük kalmaya devam etme eğilimini 
göstermeleri, onların optimal boyuta ulaşmalarını 
engellemesi ve sonuçta ekonomide hem verimlilik 
kaybına neden olması hem de ekonominin kayıt altına 
alınmasını güçleştirir. 
 
- Kayıtdışılığın, geniş bir tayfın içinde, önce istatistiksel 
verileri saptırması ve GSMH'den başlayarak, bir dizi 
verinin eksik/yanlış hesaplatması. (Örneğin ülkedeki 
kamu kesiminin hacminin ve vergi yükünün gerçek 
boyutlarından yüksek çıkması, dış ticaret ve döviz 
hareketlerinin tam olarak izlenememesi ve bunların 
sonucunda doğru para ve maliye politikalarının 
geliştirilememesi.) 

+/- Vergi kaçağının yaygın olduğu durumlarda ekonomide nakit gereksiniminin artacağı varsayımı altında, 
işlem güdüsü ile para talebinin ve faizlerin artması; bunun, bir yandan yatırımları pahalılaştırarak GSMH’yi 
geriletmesi    (-); diğer yandan yabancı nakit sermaye girişini özendirmesi (+).   

 Kaynak: Önder, 2001. 
 
Amaç ve Yöntem 
 
Kayıtdışı ekonominin haksız rekabeti yarattığı ve kayıtiçi ekonominin de rakibi olduğu bilinmektedir. 
Kayıtdışı faaliyette bulunan ekonomik birimler yasal yükümlülüklerinden kaçarak kayıtlı çalışan ekonomik 
birimleri de kayıtdışılığa iterler. Bu nedenle, eğer kayıtdışılık önlenecekse,  öncelikle kayıtdışı çalışanlar ile 
kayıtiçi çalışanların aynı rekabet koşullarına tabi tutulmamaları gerekir.   
 
O halde, bu ayrımı yapabilecek etkin bir denetim sistemi geliştirilmelidir. Bu konuda özellikle maliyet 
üstünlüğü sağlayan bilgi yoğun teknolojiler kullanılmalıdır. Türkiye’de kamu kurumların ve özellikle 
bankaların veri tabanlarının bir havuzda birleştirilmesi ve böylece ekonomik faaliyetlerin daha aktif bir 
şekilde izlenmesi, çözümü kolaylaştıracaktır.  
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Etkin denetimin olası bazı aksaklıklarını gidermek ve bazı güçlü yanlarını da sürekli kılmak için birleşik 
(entegre) bir teşvik sistemine ihtiyaç olacaktır. Bunun için işletme göstergelerinin daha önce belirlenen 
standart göstergelerle karşılaştırılıp işletmelerin puanlanması ve puanlamaya göre çeşitli teşviklerin ya da 
faiz gibi maliyet unsurlarının belirlenmesi gerekmektedir.  
 
Bu makalenin amacı, haksız rekabetle etkileşim halinde olan kayıtdışı ekonomiyle etkin mücadele için bir 
seçenek yöntem geliştirmektir. 2. Bölümde –ham haliyle– ayrıntılı olarak açıklanan ve “DETE-MALBİS” 
adını verdiğimiz “maliye e-bilgi sistemi”ne (MALBİS) dayalı bir “denetim-teşvik” (DETE) mekanizması 
kurulursa, kayıtdışı ekonominin alanı daraltılırken kayıtiçi ekonominin alanı da genişletilecek ve böylece 
devletin gelir kayıpları azalacağından topluma yönelik kamusal-refah harcamaları artabilecektir. Önemle 
hatırlatmak gerekir ki; bu yöntem, buradaki haliyle sadece bir taslak düzeyinde olup, olası hata ve 
eksiklikleri nedeniyle, süreç içerisinde geliştirilmeye muhtaçtır. 
 
Mevcut Durum 
 
Bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler hemen hemen her alanda giderek daha fazla “e-
uygulamalar”a başvurmayı zorunlu kılmaktadır. Vergilemede, özellikle e-beyanname, e-ödeme vb. bilişim 
uygulamaları yaygındır. Bu uygulamalara rağmen vergi denetiminde bilişim sistemlerine dayalı ve/veya 
bütüncül bir yaklaşım gösteren bir uygulama, gelişmiş ülkeler de dâhil uluslararası düzeyde henüz yeterli 
ve istenilen düzeyde değildir. 
 
Türkiye’de vergi uygulamalarında bilişim sistemleri kullanımında; e-fatura kayıt sistemi (EFKS), 
elektronik defter uygulaması, elektronik beyanname uygulaması, elektronik haciz projesi (e-Haciz), 
denetim bilgi sistemi (VEDOS), Veri Ambarı Projesi (VERİA) gibi denetim standartlarını yükselten 
uygulamalar mevcuttur (Çetin, 2010:7). Bu uygulamalar; Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya 
geçirilen ve temel amacı bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanarak vergi dairelerinin tüm 
işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek, aynı zamanda vergi daireleri arasında network yapısının 
kurulmasıyla erişimi kolaylaştırmak olan Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’nin (VEDOP) alt 
sistemleridir. VEDOP kapsamında ayrıca; Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma Modeli (MERAK) ile 
Gelir İdaresinin etkinliğinin ve mükelleflerin vergiye uyumunun artırılması, incelenecek mükelleflerin 
nesnel risk çözümlemelerine dayalı seçilmesi ve mükelleflerin bölgeler ve/ya sektörler itibariyle kapsamlara 
ayrılması ve bu sayede mükellefleri belirlenen veriler çerçevesinde büyüklüklerine göre katmanlaştırıp bu 
katmanlara göre risk çözümlemesine tabi tutulması amaçlanmaktadır (Ceylan ve Tunalı, 2011: 132).  
 
VEDOP uygulamalarından farklı olarak ve AB’ye uyum çerçevesinde HUK tarafından temel amacı 
mükelleflerle ilgili verilere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşması ve bunların veri tabanında tutularak 
denetimde kullanılabilir hale getirilmesi için AB ile eğitimde eşleştirmeyi gerektiren Twinning Projesi 
kapsamında “bilgisayar destekli denetim” uygulaması geliştirilmiştir (Ceylan ve Tunalı, 2011: 130). Vergi 
kayıp ve kaçaklarını önleme amacıyla bilişim teknolojilerine dayalı denetim sistemlerinin kurulmasını 
öngören bu proje ile amaçlananlar hakkında şunlar belirtilmektedir (a.k., 130-131):  
 

a) Mükellefler hakkında, bulundukları bölge, yaptıkları iş, iş hacmi vb., gruplar da dikkate alınarak 
ayrıntılı bir veri tabanı oluşturulması, 

b) Denetimde, bilgisayarlı uygulamaların yaygın kullanımı,  
c) Vergi kurallarını ihlal eden mükelleflerin sistematik ve etkin bir biçimde tanımlanması (risk 

profillerinin oluşturulması),  
d) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kullanımı için uygun risk değerleme modellerinin geliştirilmesi ve 

kurulması,  
e) Vergi uyumunun denetimini kolaylaştırmak için bilgisayarlı denetim sistemlerinin geliştirilmesi 

ve uygulanması (risk çözümleme / seçim, risk profili ve genel denetim desteği),  
f) Vergi tahsilatının büyük bölümünün sağlandığı büyük ölçekli vergi mükelleflerini denetlemek ve 

takip etmek için, HUK’a özel risk değerlendirme modelinin sunulması,  
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g) HUK’un özel risk çözümleme modellerine temel olacak bilişim sisteminde kullanılacak bilgilere, 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri ambarından erişimin sağlanması,  

h) Risk çözümleme yöntemlerine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim programlarının 
geliştirilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve HUK’un ihtiyaçlarını karşılayacak bu sistemin 
kullanılması. 
 

Vergi denetiminde bilişim sistemlerini uygulayarak kayıt dışılığı önlemeye yönelik bütün bu uygulamalar 
olumlu olmakla birlikte aşağıda sunulan DETE-MALBİS sisteminin ortaya koyduğu kapsayıcılığı ve çok 
yönlülüğü içermemektedir. 

 
Kayıtdışılığın Bir Nedeni ve Sonucu Olarak Haksız Rekabet 
 
Türkiye’de işletmelere ve çalışanlara göre kayıtdışılığın en yüksek görüldüğü sektörün belirlenmesine 
yönelik olarak yapılan ankette hizmet sektörü ağırlıklı olarak öne çıkmaktadır (Tablo 2). 
 

Tablo 2 
Türkiye’de Firmalara/Çalışanlara Göre Kayıtdışılığın Yüksek Görüldüğü Sektörler 
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Firmalara Göre 26 29 4 10 13 3 6 1 5 1 2 

Çalışanlara Göre 25 25 10 8 16 0 3 0 7 0 6 

Kaynak: Aktan ve Savaşan, 2010.   
 
Tablo 2, toplumsal algının kayıtdışılığa bakış açısını özetlemektedir. Kayıtdışılık gibi verilerin sağlıklı 
toplanamayacağı da unutulmamalıdır.  Şema 1’de ise, üreticiler bakımından kayıtdışı ekonomi ile 
verimsizlik arasındaki kısır döngü gösterilmektedir.   
 

Şema 1 
Verimsizlik-Kayıtdışılık Sarmalı 

 

                         

  “AKREP”      
             ETKİSİ 
 

 “BULAŞICI” 
           ETKİSİ 
 

Kaynak: Ercan, 2010.  
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Şema 1’e göre, “Akrep etkisi” olarak ifade edilebilecek işletmeler / mükellefler arasındaki verimsizlik 
farkının tetiklemesi ile başlayan nedenler zinciri etkinliği az olan mükelleflerin kayıtdışı alana geçmesini 
teşvik ederken, verimli işletmelerin de benzer yolu izlemesi ile ekonominin geneline yayılan bir “bulaşıcı 
etki”nin oluşmasına yol açmaktadır.  
 
Kayıtdışılığı engellemek için özel kayıtdışılık alanları ile daha belirgin bir şekilde ilgilenilmesi 
gerekmektedir. Örneğin, kuyumcular-avukatlar-doktorlar gibi yüksek gelir gruplarında kayıtdışılık yüksek 
olduğunda bu sektörleri yeterince hedeflemeyen mücadele planları yeterli destek görmeyebilir (Savaşan, 
2011). 
 
Gelir unsurlarının kavranabilmesi için gelirin karinesi olan servet ve harcamaların izlenebilmesi 
sağlanmalıdır. Bugün itibariyle vergileme sistemimizin temeli beyan esasına dayanmaktadır. Bu sistem 
doğru bir tercih olabilir. Ancak özellikle vergi bilinci yeterince oluşmamış ülkelerde bu sistemin ek 
uygulamalarla desteklenmesi kaçınılmazdır. Yaşam standardı ve tarzına bağlı ödenen vergi ve primler 
karşılaştırıldığında mükelleflerimizin önemli bir kısmında bu iki konuda doğru orantılı bir ilişki olmadığı 
açıkça görülecektir. Bu kapsamda zaman zaman gündeme gelen ancak değişik gerekçelerle yasallaşma 
olanağı bulamayan harcama ve tasarruflardan hareketle vergi tarhiyatı5 yapılabilmesini sağlayan 
düzenlemeler bir türlü uygulanamamıştır (Acar, 2011). 
 
Kayıtdışılığı Azaltmada Etkin Bir Yöntem: “DETE-MALBİS” Modeli 
 
Türkiye’de kayıtdışı ekonomi ile mücadelede denetim yetersizliği birçok uzman kişi tarafından 
vurgulanmaktadır. Özellikle vergi denetim elemanlarının azlığı ve bu konuda verilerin birlikte 
çözümlenmesine olanak sağlayan bilgi-işlem teknolojilerinin iyi / doğru kullanılamaması kayıtdışılıkla 
mücadelede başarı sağlanmasını engelleyen unsurlardır. Bu nedenlerle maliyeti daha düşük ve fakat etkinliği 
daha fazla olan bir denetim yapısının kurulmasına ivedilikle ihtiyaç vardır.  
 
Diğer yandan günümüzde yaşanan küreselleşme olgusu; kurumsallaşmayı, özdenetimi, şeffaflık gibi 
olguları da beraberinde getirmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi ticari yaşamda da küresel ölçekte (Base 
II, Sarbanes-Oxley Yasası, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Denetim 
Standartları, vb.) düzenlemeler yapılmış olup kayıtdışı ekonominin kayda alınmasında önemli katkılar 
sağlamaktadır (Aslanoğlu ve Yıldız, 2007).  
 
DETE-MALBİS Nedir? 
 
Kayıtdışılık sorununun en önemli nedeni ve aynı zamanda sonucu olan haksız rekabeti ortadan kaldırmak 
için kayıtiçi ekonomik birimlerin teşvik edilmesi ve kayıtdışı çalışan birimlerin ise daha etkin bir denetime 
tabi tutulması büyük önem taşımaktadır.  Kısaca, Denetim ve Teşvik-Maliye Bilgi Sistemi (“DETE-
MALBİS”) olarak adlandırdığımız uygulanabilir bir projeyle, ekonomik birimlerin e-havuz bilgilerinin 
oluşturularak (MALBİS), daha önceden belirlenmiş standart oranlara göre bu bilgilerin karşılaştırılarak 
puanlamalarının yapılması ve puanlamaya göre denetim ve teşvik sisteminin (DETE) yürütülmesi 
amaçlanmaktadır (Şema 2). 
 
Bu noktada kayıtdışılığın yoğun yaşandığı sektörlere ilişkin standart oranların sağlanarak, aynı sektörde 
faaliyet gösteren işletmelerin aynı hesap dönemine ait olmak koşuluyla likidite, finansal yapı, çalışma ve 
kârlılık durumuna ilişkin oranlarının (rasyolarının) sektöre ilişkin standart oranlarla karşılaştırılarak 
standart oranlardan büyük sapma gösteren işletmelerin ‘incelenmeye alınması’ ve bu işletmeler üzerinde 
yoğunlaşılması bu yöntemin esasını oluşturmaktadır (Aslanoğlu ve Yıldız, 2007). 
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Şema 2 
Dete-Malbis Sisteminin Temel Yapısı 

 
             Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır. 
 
Çünkü MB-HUK’un, 2002-2009 dönemini inceleyen “Kayıtdışı Ekonomi Raporu”nda da özellikle 
denetim ve incelemelerin yapısının değiştirilmesi önerilirken, denetim ve incelemelerin nerelerde ya da 
hangi mükellefler üzerinde yoğunlaştırılacağı, sektörlerin çıkış noktası olarak alınabileceği ifade 
edilmektedir. Bu konuda da şu görüşler savunulmuştur (Sosyalpolitika, 2011): ‘Sektör odaklı bir sınıflama 
ile aynı sektörde faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin düzenli veri sağlanabilir. Bu şekilde sektörle ilgili 
veriler toplanacak, sektöre ilişkin oranlar, riskler, sıkça yapılan işlemler belirlenecek. Bu bilgiler 
doğrultusunda sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin olağan dışı durumları, kısa zamanda fark edilip 
inceleme konusu yapılabilecek. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren diğer işletmeler de, incelemelerde 
saptanan eleştiri konuları açısından incelemeye alınabilecek. Tüm ekonomi için ortalama kârlılık çoğu 
zaman bir anlam ifade etmezken, sektörel ortalama kârlılık seçme ölçütlerinden birisi olarak 
kullanılabilecektir’. 

 
Bu amaçla her sektöre / özel çalışma alanına ait standart reel ve finansal göstergeleri belirlenerek, bu 
standart değerlerin MALBİS sistemi ile toplulaştırılmış mükellef bilgileriyle karşılaştırılması bu sistemin 
özü olmaktadır. Çünkü günümüz bilgi çağında en etkin denetim elektronik ortamda yapılmaktadır. 
 
DETE-MALBİS Sisteminin Uygulanması 
 
Kayıtdışılıkla mücadelede en önemli sorun mükelleflerin gerçek gelirlerinin ya da üretim aşamasındaki 
katma değerlerinin bilinmesi noktasında olmaktadır. İşletmeler yarattıkları katma değerleri gizlediklerinde 
ya da eksik gösterdikleri oranda, mükellefiyet çeşidine göre KDV’nin yanı sıra gelir / kurumlar vergisini 
de eksik beyan etmiş olacaklardır. Dolayısıyla KDV matrahına konu olan, ancak beyan dışı bırakılan satış 
hâsılatları, KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi açısından birbirine yakın oranlarda vergi kaybına sebep 
olmaktadır (Koyutürk, 2005). Bu nedenle işletmelerin gerçek katma değerinin belirlenmesi çok önemlidir. 
Bu konuda işletmelerin gerçek faaliyet hacimlerinin belirlenmesi için elektrik enerjisi tüketimlerinin 
incelenmesi gibi uygulamalar söz konudur. Ancak işletmelerin buna benzer reel göstergelerinin finansal 
göstergeleriyle birlikte incelenmesi ve özel kredilerin / kamu teşviklerinin bu inceleme sonucunda 
işletmelere verilen puanlara göre ayarlanması daha etkin sonuçlar doğuracaktır.  
 
Mükellefleri bilgi-işlem yoğun denetim ve puanlama sistemine dayalı kredi teşvikleriyle kayıt altına alma 
stratejisi olan (ve Şema 3’te uygulama aşamaları özetlenen) DETE-MALBİS sisteminde, standartlaştırılmış 
ekonomik faaliyet göstergeleri ile mükelleflerin beyan ettikleri ya da ortaya çıkan vergi matrahlarının reel 
karşılığı olan verilerin bilgisayar ortamında karşılaştırılması gerekmektedir. Belirlenen sapmalara göre 
işletmeler puanlandırılarak hem kamu teşviklerinin verilmesinde hem de işletmelerin bankalardan kredi 
taleplerinde bu derecelendirmenin etkin kullanılması sağlanmalıdır.  
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Şema 3 
DETE-MALBİS Sisteminin Uygulama Aşamaları 

 
               Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır. 
 
Bu noktada kredi kurumlarından hem bilgi sağlanması hem de bu sisteme göre çalışmaları için 
yönlendirme yapılabilmesi için gerekli hukuksal yapı oluşturulmalıdır. Diğer yandan bu model sadece 
sanayi işletmeleri için değil, tarım ve hizmet sektörlerinde de uygulanabilme esnekliğine sahip olmalıdır.  
 
Sektörel Standart Oranlar ile Mükelleflerin Katma Değer Göstergelerinin Belirlenmesi 
 
Standart oranlar, hem sektörün likidite, finansal yapı, çalışma ve kârlılık durumu hakkında önemli bilgiler 
vermesi ve hem de vergisel yönden incelemeye esas teşkil etmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Standart 
oranlardan sapmalar, incelenen sektör ve işletme ile ilgili kayıtdışı gelirin yani vergi kayıp ve kaçağının 
saptanması açısından önemli bilgilere ulaşma olanağını vermesi açısından büyük öneme sahiptir. 
Türkiye’de Merkez Bankası tarafından her yıl ana ve alt sektörlere ilişkin olarak standart oranlar 
belirlenmektedir (Aslanoğlu ve Yıldız, 2007). 
 
Sektörel oranlar olarak mükellefler için reel göstergeler yanında finansal göstergeler de belirlenmelidir. 
Mükelleflerin reel göstergeleri olarak elektrik tüketimi, işletmelerin lojistik faaliyetleri, üretim girdilerinin 
miktarı, istihdam edilen personel sayısı ve niteliği (beyaz ve mavi yakalılar), vb. belirlenebilir. Mükelleflerin 
finansal göstergeleri olarak ise alınan krediler, bankalardaki para hareketleri, kişiye ait servet ve harcamalar, 
işletmelerin finansal değeri, işletmenin aldığı teşvikler, vb. olabilir (Tablo 3). 
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Tablo 3 
Kayıtdışılığın Yüksek Olduğu Sektörlerde Mükelleflerin Gerçek Katma Değerinin Belirlenmesinde 

Kullanılabilecek Bazı Göstergeler 

Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır. 
 
MALBİS (E-Havuz)’in Oluşturulması ve Puanlama Sisteminin Yapılması   
 
MALBİS’in oluşturulmasındaki amaç mükelleflere ait tüm bilgilerin bir havuzda toplanarak (e-Havuz), 
daha kolay izleme ve denetimin yapılabilmesidir. Ayrıca her sektöre ve faaliyet hacmine göre belirlenen 
standart oranlarla, mükellef göstergelerinin karşılaştırılması ve aradaki farklılıkların saptanması 
amaçlanmaktadır. Mükelleflere ait tüm bilgilerin toplanmasında daha önce diğer kamu kurumlarında 
farklı amaçlarla toplanan bazı bilgi sistemlerinin birleştirilmesi ve bunlara yeni bilgilerin de eklenerek daha 
geniş bir havuz oluşturulması daha az maliyetli olacaktır.  
 
Bunlardan biri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nce (SYDGM) hayata geçirilen 
“Sosyal Yardım Bilgi Sistemi” (SOYBİS) sistemidir. Bu sistemle, sosyal yardım başvurusu yapan 
vatandaşların muhtaçlık durumlarını ve kişisel verilerini oluşturulan merkezi veri tabanından temin/tespit 
etme ve mükerrer yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama 
amaçlanmıştır. Mevcut sistem aktif durumda olup 8 başlık altında 22 ayrı sorgulama çok kısa bir sürede 
yapılabilmektedir (Acar, 2011). 
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SOYBİS sistemi, İŞKUR, MERNİS, Gelir İdaresi Başkanlığı ve SYDGM gibi birçok kurumun veri tabanı 
bir havuzda bir araya getirilerek oluşturulmuştur. SOYBİS sistemine benzer şekilde daha kapsamlı ve çok 
sayıda veri tabanını içerecek biçimde MALBİS sistemi de bir an önce oluşturulmalıdır. MALBİS 
oluşturulurken SOYBİS gibi düşük gelir gruplarının daha etkin denetimi amacından yola çıkılarak, kayıt 
dışılık oranının fazla olduğu düşünülen daha yüksek gelir grupları hedef kitle alınmalıdır. Bu konuda 
bankaların veri tabanları, tapu bilgileri, noterlerce yapılan işlemler kullanılabilir. Maliye Bakanlığı’nın 
“2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı”nda yer alan “Girişimci Bilgi Sistemi” ve  
“Merkezi Sicil Kayıt Sistemi” (MERSİS)’in tamamlanması da bu konuda MALBİS’e katkı sağlayacaktır. 
 
Ancak SOYBİS sisteminin de en önemli eksikliklerinden biri olan kimlik numarası ile tapu bilgilerini 
güncel olarak vermemesi ve banka kayıtları ile ilgili verilere ulaşım sağlanamaması gibi sorunların 
MALBİS’te de olmaması gerekir. Diğer yandan MALBİS oluşturulurken, reel ve finansal göstergeler ayrıca 
gruplandırılmalıdır. Böylece iki yönlü bir hareketin izlenmesi olanağı ortaya çıkacaktır. Daha sonra 
mükelleflerin reel göstergeleriyle birlikte finansal göstergeleri bir e-havuzda toplanarak, MB tarafından 
belirlenen ortalama standartlarla karşılaştırılarak bilgi-işlem tabanlı bir çözümlemesi yapılmalıdır. 
 
Böylece mükelleflerin e-havuz bilgileri,  reel standartlarla karşılaştırılarak kayıt dışı faaliyette bulunup 
bulunmadığı tahmin edilebilecektir. Bu karşılaştırma sonucuna göre ortaya çıkan uyumsuzluk farkına göre 
mükellefin bir “reel puanı” (RP) olacaktır. Aynı şekilde standart finansal göstergelerle yapılacak 
karşılaştırma sonucunda da bir “finansal puan” (FP) ortaya çıkacaktır. Bu iki puan sektörel duruma göre 
farklı ağırlıklandırma yapılarak, “ortalama puan” (OP) saptanabilir.  OP belirlenirken, reel göstergeleri öne 
çıkan işletmelerde RP’nin ağırlığı fazla olarak belirlenmeli, finansal hareketleri öne çıkan işletmelerde ise 
FP daha fazla ağırlık oranına sahip olmalıdır. 
 
Etkin ve Çok Yönlü Fayda Sağlayan Bir DETE Sistemi  
 
Mükelleflerin bir önceki aşamada belirlenen reel ve finansal puanlama durumları, denetim ve teşvik 
sisteminin etkinliğini artıracaktır. Denetim ve teşvik (DETE) aşamasında puanı kötü olanlar üzerinde 
denetim faaliyetleri yoğunlaştırılırken, bu mükelleflerin bankacılık sisteminden kredi almaları ya da diğer 
kamu teşviklerinden yararlanma olanakları da sınırlandırılacaktır (örneğin, daha yüksek faizle kredi vb). 
Bu sistemin işlemesi sonucunda işletmeler arasındaki haksız rekabet de ortadan kalkarak ekonomide kayıtlı 
olmaya doğru bir yöneliş başlayacaktır (Şema 4).  
 
DETE sistemiyle aynı zamanda etkin bir teşvik sistemi de ortaya çıkacaktır. Kurallara uyan ve vergilenme 
verimlilikleri yüksek işletmelerin teşvik edilmesi, haksız rekabet yapan işletmelerin gereksiz destek 
görmesini de ortadan kaldıracak ve böylece ekonomik etkinlik artarken kayıtdışı ekonomi de küçülecektir.  

Şema 4 
DETE Sisteminin Temel Yapısı 

 
               Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır. 
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Diğer yandan ekonomi kayıt içine alınabildiğince bankacılık faaliyetleri de gelişecektir. Daha fazla işletme 
ve hanehalkı bankacılık üzerinden işlem yapmaya başladığında hem kayıtdışılık azalacak hem de finansal 
sektör gelişmeye devam edecektir. Burada en önemli konu, aracılık işlemlerinin en ucuza indirgenmesi 
olmaktadır. Daha fazla bankacılık işlemiyle bankaların gelirleri artacak ve işlemlerden almayı düşündükleri 
ücretler azalacaktır (Özyıldız, 2012). Yenilikçi bir sistem olarak DETE ayrıca işletmelerin yapısına göre ek 
önlemler de içermelidir. Örneğin küçük işletmelere yönelik sektörel kümelenme faaliyetlerinin finansal 
araçlarla teşvik edilerek işletmelerin büyümesinin sağlanması kayıtdışılığı azaltacaktır. 
 
Sonuç Yerine: DETE-MALBİS Sisteminin GZFT Çözümlemesi 
 
DETE-MALBİS sisteminin güçlü (G) ve zayıf (Z) yanları ile yaratacağı fırsatlar (F) ve tehlikeler (T) 
çerçevesinde bir GZFT (SWOT) çözümlemesi de yapılabilir (Tablo 4). GZFT çözümlemesine göre bu 
sistemin olumlu yanı iç piyasa denetiminin daha etkin yapılarak mükelleflerin kayıt içine doğru bir 
harekete teşvik etmesi olurken, olumsuz yanı ise serbest piyasa sistemine tam olarak uymaması olarak ifade 
edilebilir. GZFT çözümlemesine göre DETE-MALBİS sisteminin, söz konusu olumlu ve olumsuz yönleri 
dikkate alınarak, buna uygun stratejiler de geliştirilmelidir. Parasal ve mali nitelikli stratejiler, sistemin 
olumlu yönlerinin korunup sürdürülmesi, olumsuz yönlerinin ise azaltılması ya da etkisizleştirilmesi 
amacına uygun olarak seçilip uygulanmalıdır.  
 

Tablo 4 
DETE-MALBİS Sisteminin GZFT Özellikleri 

Olumlu Olumsuz 
G: “Güçlü” Yanları Z: “Zayıf” Yanları 
¨Kayıtlı İşletmelerin kredi maliyetlerini azaltması 
¨Kurumların veri ambarına bilgi işlem 
teknolojilerindeki gelişmeyle daha rahat ulaşma 
kolaylığı 
¨Şeffaflığı, rekabeti ve  iyi yönetişimi artırması 

¨Finansal sektörle işbirliğinde olası zorluklar 
(bilgi paylaşımı sorunu) yaratması 
¨Serbest piyasa sistemine uymaması 
¨Veri tabanlarının hareketliliğinin yavaşlığı 
 

F: “Fırsatları” T: “Tehlikeleri” 
¨Kayıt dışındaki işletmelerin kayıt dışılığı terk 
etmelerine olanak sağlaması 
¨İç piyasa denetiminin daha etkin yapılmadığına 
ilişkin güven sağlama 

¨İşletmelerin teşvik ve/veya daha uygun kredi 
sağlayabilmek için muhasebe hilelerine 
başvurması 
¨Mali bürokrasiyi çeşitlendirerek arttırması 

 Kaynak: Tarafımızdan hazırlanmıştır. 
 
Özetle; kayıtdışı ekonominin doğal sonucu, devletin vergi gelirinin düşmesi, sektör-içi ve sektörler arasında 
haksız rekabetin doğması, kaynak ve gelir dağılımının bozulması, hatta milli gelir hesaplarının yanlış 
hesaplanmasıdır. Tüm deney ve bulgulara topluca bakıldığında görülecektir ki, ‘yasal olmayan’ kayıtdışı 
faaliyetler, sağlıklı bir ekonomik bünyeyi tahrip eden mikrop ve virüsler gibidir. Bu hastalık yapıcı 
unsurlara karşı gerekli-yeterli antibiyotik ve aşılardan oluşan bir ilaç paketi uygulanmalıdır. Bu ilaç 
paketinin özü, bu metinde de ‘taslak’ (prototip) olarak açıklandığı gibi; kamu vicdanı, toplumsal ahlak ve 
ekonomik barış ekseninde uygulanacak “denetim” ve “teşvik” sistemidir. 
 
Notlar 
 

1. Scheider (2012) ve Badulescu-Caus’un (2011) saptamalarına göre, Batılı ülkelerde bu oran yarı yarıya 
daha düşük hesaplanırken; ortalama olarak, geçiş ekonomilerinde %25, Asya’da %30, Afrika’da %43, 
gelişmiş OECD’de ise %15 civarındadır. 

2. Schneider ve Klinglmair (2004), toplam ve kişi başına kayıtdışılığı Türkiye’nin yanı sıra tüm dünya 
için derlemişlerdir. Onlar, kişi başına düşen GSYH gibi kişi başına düşen kayıtdışılık miktarı da yüksek 
olan Batılı ülkelerin bu alanda hiç de masum olmadıklarını ima etmektedirler.   
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3. Bu kavramlar, bazı benzerlik ve farklılıklar gösterirler. Ortak özellik olarak, bunlarda işlemler genellikle 
parasal ya da takas şeklinde olup istatistiksel olarak incelenebilir nitelikte ve kayıtdışıdır. “İnformal 
ekonomi” tarımsal üretim için ve “karapara ekonomisi” uyuşturucu ticareti için geçerli iken, “gri 
ekonomi” ise yasal ekonomik girişimlerin yasadışı faaliyeti olarak gerçekleştirilmesi anlamında 
kullanılmaktadır (Jie, vd. 2011). Öte yandan, “yer altı ekonomisi + yasadışı ekonomi”ye “gözlemdışı 
ekonomi” adı verilmektedir. Mafyası ile ünlü İtalya’da, 2005-8 ortalaması olarak, GSYH’ye oranla 
yeraltı ekonomisinin %16,5 + yasadışı ekonominin %10,9 (= toplam gözlem dışı ekonominin %27,4) 
olduğu hesaplanmıştır (Ardizzi ve Petraglia, 2012). 

4. Kayıtdışı ekonomiyi “gölge ekonomi” (GE) şeklinde tanımlamayı tercih eden Thießen (2010), GE’nin 
nedenlerini ve etkilerini “anayasa”, “vergi ve sosyal güvenlik yükü”, “yönetsel sorumluluk”,  “yönetim 
ve adalet sisteminin kalitesi”, “ekonomik kurumlar”, “değerler/ahlak”, küreselleşme, yerelleşme ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği, vb. kapsayan “diğer faktörler” olmak üzere yedi ayrı grupta kuramsal olarak 
incelemektedir.  

5. Tarhiyat, vergi alacağının yasada öngörülen ya da defterlerde belirtilen matrah (oluşan net 
vergilendirilecek miktar) üzerinden belirtilen oranlara göre hesaplanması işlemine denir.  

 
Kaynakça 
 
Acar, F. (2011), “Kayıt Dışı Ekonomi ve-Mücadelede”, www.muhasebenet.net, (10.11.2012). 
Aktan, C. C. ve Savaşan, F.  (2010),  Kayıt dışı Ekonomi: Anket Çalışması ve Bulgular, 

www.kayitdisiekonomi.com/files/2010y/10.pdf (10.11.2012). 
Ardizzi, G. ve Petraglia, C.  (2012), “Measuring the underground economy with the currency demand 

approach: a reinterpretation of the methodology, with an application to Italy”,  Banca D’İtalia 
Working papers, No 864 – April. 

Aslanoğlu, S. ve Yıldız, S. (2007), “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi Olgusu, Bu Olguyu Azaltmaya Yönelik 
Çözüm Arayışları ve Bir Öneri: Rasyo analizi Yoluyla Etkin Bir İnceleme Çalışmasının 
Oluşturulması”, Sosyoekonomi Dergisi, Temmuz-Aralık, S. 2. 

Badulesco, A. ve Caus, V. A. (2011), “The Underground Economy: What is the Influence of the Discount 
Factor?”, African Journal of Business Management, Vol. 5(16), pp. 7050-7054, 18 August. 

Ceylan, M. A. ve Tunalı, A.  (2011), “Bilişim Sistemleri Denetimi ve Gelir İdaresi Başkanlığının Bilişim 
Sistemleri Alanında Yaptığı Çalışmalar”, http://www.sayder.org.tr/e-dergi-bilisim-sistemleri-
denetimi-ve-gelir-idaresi-baskanliginin-bilisim-sistemleri-alaninda-yaptigi-calismalar--13-15.pdf  
(25.02.2014) 

Çetin, G. (2010), “Bilişim Teknolojilerındeki Gelişmelerin Vergilemede Kayıt Düzeni ve Denetim 
Uygulamalarına Etkisi”, http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_EBD/arsiv/ 2010_1/09gunes 
_cetin.pdf (25.02.2014). 

Dünya Gazetesi, (2011), Ekonominin Yüzde 28’i Kayıt Dışı, http://www.dunya.com/125783h.htm 
(01.11.2012). 

Enste, D. H. (2012), The Shadow Economy and Institutional Change in Transition Countries, Brain Guide, 
http://www.brainguide.com/upload/publication/52/jtvj/e78473d06cd3faf157061dc7e5b12e3231
1535210.pdf  (13.11.2012). 

Ercan, M. (2010), Kayıt Dışı Ekonomi, TEPAV, http://www.tepav.org.tr/upload/files/, (10.11.2012). 
Frey, B. S. (2000), “Informal and Underground Economy”, International Encyclopedia of Social and Behavioral 

Science, Amsterdam: Elsevier Science Publishing Company. 
Jie, S. W., Tat, H. H., Rasli, A., ve Chye, L. T.  (2011), “Underground Economy: Definition and Causes”, 

Business and Management Review,  Vol. 1(2) pp. 14 – 24, April. 
Koyutürk, S. (2005) Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 

Raporu, www.vergikonseyi.org.tr/dosYayinlar, (10.11.2012). 
Önder, İ. (2001), “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergileme”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24.  
Önder, M. (2012),  Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Uluslararası Uygulamalar Işığında Çözüm Önerileri, 

Maliye Dergisi, www.sgb.gov.tr/ (10.11.2012). 
Özyıldız, H. (2012), Ülkenin En Önemli Sorunu Olarak Kayıt Dışılık, www.hakan.hozyildiz.com/file/ 

(10.11.2012). 
Park, N. W. (2005), Underground Economy: Causes and Size, Korea Institute of Public Finance, http:// 

siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/UndergroundEconomyPark.pdf, (13.11. 2012). 



Political Economy of Taxation 
Edited by Murat Aydın, S. Sami Tan 

 195 

Paslaru, R. C. (2006), “Tax Evasion – An Important Form of the Illegal Economy”, Ştiinţe Economice, Vol. 
LVIII, No. 4/2006, pp. 25-30.  

Schneider, F. (2012), “The Shadow Economy and Tax Evasion: What Do We (not) Know?”, CESifo Forum 
No 2. 

Schneider, F. G. ve Klinglmair, R. (2004), “Shadow Economies around the World: What Do We Know?”, IZA 
Discussion paper series, No. 1043. 

Sosyalpolitika (2011), Kayıtdışılık, http://sosyalpolitikainfo.wordpress.com (10.11.2012). 
Savaşan, F. (2011), “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıtdışılıkla Mücadelenin Serencamı”, SETA Analiz 

Dergisi,  S. 35, Mart.  
T.C. Maliye Bakanlığı (2011), 2011-2013 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Stratejisi Planı, Ankara. 
Thİeßen, U. (2010), “The Shadow Economy in International Comparison: Options for Economic Policy 

Derived from an OECD Panel Analysis”, Discussion Papers, German Institute for Economic 
Research, DIW Berlin. 

Torgler, B. ve Schneider, F. (2007), “The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow 
Economy”,  IZA Discussion paper series, No: 2541. 

TUSİAD  (2011), “Un Var, Yağ Var, Şeker Var... Kayıt Dışı Ekonomiye, Kayıtsız Kalmaya Ne Kadar Devam 
Edeceğiz?”, Görüş Dergisi, Şubat.  

 





Political Economy of Taxation 
Edited by Murat Aydın, S. Sami Tan 

 197 

 
 
 

14 
 
Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
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Fatma Turna 
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The Compromise System in Turkey and USA 

 

Abstract 
 
One of the most developed countries that implementing the compromise is United States of America 
(USA). Although compromise system in Turkey had a past of 53 years, it has been generally applied in 
USA since 89 years. In USA, all sorts of criminal and administrative disputes relating to taxation are 
referred to Internal Revenue Service (IRS) authorized for compromise before they are carried to the courts. 
This Service defines a compromise request as a proposal for the immediate collection of debt owed by the 
taxpayer in the possible maximum amount by making a reduction in debt amount to facilitate its payment. 
This study will examine the structure of the compromise system used in Turkey and in USA for the 
resolution of tax disputes and evaluate the operation of the compromise system in both countries.   
 
Key Words: Compromise, Internal Revenue Service (IRS), offer in compromise, installment agreements. 
JEL Classification Codes: H20, H30, H70 
 

Giriş 
 

ğretide vergilemeden kaynaklanan, vergi yükümlüsü ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan 
uyuşmazlıkların barışçıl yollarla taraflar arasında mutabakat sağlanması suretiyle giderilmesi olarak 
tanımlanan uzlaşma yolu, Türk vergi hukukuna 1963 yılında girmiştir. Uzlaşma kurumu yabancı 

sistemlerde de yer almakta olup; “anlaşma-görüşme-ön anlaşma” gibi isimlerle uygulanmaktadır.  
 
Uzlaşmanın, uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması suretiyle vergi alacağının hazineye intikal 
süresini kısaltmaya yönelik temel bir amacı bulunmaktadır. Ayrıca, vergiye yönelik uyuşmazlıkların 
uzlaşma yolu ile çözümü, yargı organlarının iş yükünün azalması (usul ekonomisi) ve mükellefin yargı 
sürecinde katlanacağı maliyetleri-bürokratik işlemleri de ortadan kaldırmaktadır. Uzlaşmanın bu yararları 

Ö 
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nedeniyle birçok ülkede uygulanmaktadır. Ancak genelde eşitlik ilkesi ve verginin yasallığı ilkesi 
doğrultusunda eleştirilmektedir.  
 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ise uzlaşma kurumu tam vergi borcu miktarından daha az bir vergi 
borcunun ödenmesini sağlayan ve gelir idaresi ile mükellef arasında gerçekleşen bir anlaşma olarak 
tanımlanmaktadır. Uzlaşma vergi borcunu ödemeye yönelik yeni bir yol sağlamaktadır. Bu anlaşmada 
mükelleflerin gelir idaresinin tespit ettiği gerçek ödeme yükü doğrultusunda uygun bir teklif yapmaları 
gerekmektedir.  Uzlaşma için başvuruda bulunmak IRS'nin bunu kabul edeceği anlamına gelmemektedir. 
Öncelikle IRS ödeme gücünüzü etkileyebilecek özel durumları dikkate alarak doğrulama ve değerlendirme 
sürecini başlatmaktadır. Bu anlamda ABD’de herkes uzlaşma kurumundan yararlanamamaktadır.  
 
Ayrıca ABD, mükelleflerin mali durumlarını esas alarak uzlaşma tekliflerini değerlendirmesi bakımında 
uzlaşma kurumunun sakıncalarını da bir anlamda ortadan kaldırmıştır. Bugün ABD’de uzlaşma 
kurumundan yararlanan mükellefler mali durumlarına göre bir teklifte bulunmadıkları sürece uzlaşma 
kabul edilmemektedir. Mali gücü yetersiz olanları ise kendi içerisinde ayrı değerlendirmektedir. Buradan 
hareketle ABD’deki uzlaşma kurumu ile Türkiye’deki uzlaşma kurumu bu çalışmada ele alınarak 
incelenmeye çalışılmıştır. 
 

Türkiye’de Uzlaşma Kurumu 
 
Türk vergi hukukunda vergi uyuşmazlıklarının çözümü bağlamında, yargısal yol ve idari çözüm yolları 
bulunmaktadır. Bu idari çözüm yollarından biri olan uzlaşma kurumu mükellef ile vergi idaresi arasındaki 
vergisel uyuşmazlıkları ortadan kaldıran bir kurumdur.  

Uzlaşma Kurumunun Tanımı, Amacı, Kapsamı ve Hukuki Niteliği 
 
Uzlaşma kelime anlamı olarak; uzlaşmak durumu, uyuşma, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs 
anlamlarını taşımaktadır. Uzlaşmanın cümle olarak taşıdığı anlam ise; karşıtlar arasındaki anlaşmazlıkların 
ortadan kaldırılması yoluyla birlik sağlama, uygulanacak işlerde tartışma yoluyla bir bütünlük ve birliğe 
varmadır (TDK, 2016). 
 
İdari yargı organı olan Danıştay tarafından verilen kararlarda, uzlaşmanın farklı unsurlarına vurgu yapılan 
çeşitli uzlaşma tanımları yapılmıştır. Fakat Danıştay’ın uzlaşma hususunda gerekli gördüğü unsurları 
içeren tanımında uzlaşma; vergilemeden kaynaklanan, vergi yükümlüsü ile vergi idaresi arasında ortaya 
çıkan uyuşmazlıkların barışçıl yollarla taraflar arasında mutabakat sağlanması suretiyle giderilmesi olarak 
tanımlamıştır (Danıştay, 1998). 
 
Uzlaşma kurumu, 1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK)'na, 1963 tarih ve 205 sayılı Kanun 
madde (md) 22 ile eklenen ek md 1-10 vasıtasıyla Türk Vergi Hukuku’na dâhil edilmiştir (Candan, 2006: 
261). VUK’a, 19.02.1963 tarih ve 205 sayılı Kanun ile eklenme suretiyle tarhiyat sonrası uzlaşma kurumu 
Türk vergi literatürüne dâhil edilmiştir. VUK’a, 04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile eklenme 
suretiyle tarhiyat öncesi uzlaşma kurumu da Türk vergi literatürüne dâhil edilmiş bulunmaktadır. Öğretide 
uzlaşma kurumunun hukuki niteliğine ilişkin bir mutabakat sağlanamamıştır. Hukuki nitelik bağlamında 
uzlaşma kurumunun; idari işlem, idari sözleşme, sulh sözleşmesi, ön ödeme niteliğinde olduğu ve bunun 
yanında sui generis yapısı olduğuna dair görüşler mevcuttur.  
 

Türkiye’de Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Kurumu 
 
VUK ek md. 1’de ve Uygulama Yönetmeliği (UY) md. 2’de hüküm altına alındığı üzere tarhiyat sonrası 
uzlaşmanın konusuna; ikmalen, re'sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili 
olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve 
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özel usulsüzlük cezaları ile VUK md. 344 üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin 
vergi ve ceza hariç) girmektedir. 
 
VUK ek md. 1 uyarınca uzlaşmanın sağlanabilmesi için; uzlaşma başvurusunda bulunanın vergi ziyaının 
nedeni olarak kanun metnine yeterince nüfuz edememe, vergi ziyaının yanılma halinden kaynaklanması, 
tarhiyatta VUK md. 116, md. 117 ve md. 118’de yazılı vergi hataları ile bunların dışında her türlü maddi 
hata bulunması veya olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılıklarının olması nedenlerinden birini 
ileri sürmesi gerekmektedir. 
 
UY md. 9’da hüküm altına alındığı üzere uzlaşma talebinin, vergi ve ceza ihbarnamesinin mükellefe 
tebliğ tarihini takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. UY md. 10’da 
hüküm altına alındığı üzere uzlaşma komisyonlarına verilen veya posta ile taahhütlü olarak gönderilen 
uzlaşma dilekçeleri üzerine sekretarya, talebi uzlaşma komisyonuna intikal ettirmeden önce, talebin 
uygun şekilde ve süresi içinde yapılıp yapılmadığı ve uzlaşma talebinin ilgili komisyonun yetkisi içinde 
bulunup bulunmadığı yönlerinden ön incelemeye tabi tutmaktadır. 
 
Uzlaşma görüşmelerine başlanabilmesi ön inceleme aşamasında, uzlaşma talebinin şekil ve süre koşullarına 
uygun olarak yapıldığının ve incelemeyi yapan komisyonun yetkisinde olduğunun tespitine bağlı 
olmaktadır. Ön inceleme safhası neticesinde, uzlaşma başvurusunun uygunluğu tespit edildiği takdirde, 
komisyonca mükellefe çağrı gerçekleştirilerek uzlaşma görüşmesi safhasına geçilmektedir (Candan, 2006: 
261). 
 
Uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabının, uzlaşma müzakeresine katılma çağrısına 
icabet etmemesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, UY md. 10/8'de belirtildiği üzere, uzlaşma 
temin edilememiş olmaktadır. 
 
UY md. 10'da, mükellefin veya resmi vekâletini haiz vekilinin uzlaşma davetiyesinde belirtilen yer, 
tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine başlanmaktadır. Gerçekleştirilen 
uzlaşma görüşmelerinden; uzlaşmanın temin edilememiş sayılması, uzlaşmanın vaki olmaması ve 
uzlaşmanın vaki olması olmak üzere üç çeşit sonuç çıkması mümkün bulunmaktadır. 
 
Uzlaşma başvurusunda bulunanın; çağrıya icabet etmemesi, çağrıya icabet ettiği halde uzlaşmanın 
temin edilememiş sayılması, uzlaşmanın vaki olmaması ve uzlaşmanın vaki olması durumlarında, 
uzlaşma komisyonu tarafından mevcut durum ile ilgili hüküm ifade etmek üzere tutanak tanzim 
edilmektedir. VUK ek md. 6'da hüküm altına alındığı üzere, uzlaşma komisyonlarının tutacakları 
uzlaşma tutanakları kesin olmakta ve gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilmektedir. VUK ek 
md. 1'de hüküm altına alındığı üzere uzlaşmanın temin edilememesi veya vaki olmaması hallerinde, 
aynı vergi ve ceza için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamamaktadır. 
 
VUK ek md. 7/4 uyarınca, uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı, vergi aslı 
veya cezasına karşı, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel 
hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açma hakkına haiz bulunmaktadır. 
 
Uzlaşmanın temin edilememiş sayılmasının veya vaki olmamasının neticesinde VUK ek md. 9 ve UY 
md. 14’de hüküm altına alındığı üzere, ceza muhatabının uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanı 
üzerine, VUK md. 376 uyarınca dava açma süresi içinde ceza indirimini talep hakkı bulunmaktadır. 
 
Uzlaşmanın temin edilememesi veya vaki olmaması halinde, vergi aslı veya cezasına yönelik kanuni süre 
içinde dava açılmamışsa, ödeme VUK md. 112’ye göre yapılmaktadır. Genel ve ek dava açma süresi içinde 
idari dava açılmış olması halinde ise ödeme zamanı, vergi aslı veya cezası için vergi mahkemesi kararı 
üzerine vergi idaresince düzenlenecek ihbarnamenin, vergi mükellefi veya ceza muhatabına tebliğ edildiği 
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tarihten itibaren otuz gündür (Nas, 2009: 356). Uzlaşmanın temin edilememesi veya vaki olmaması 
halinde, ödenen vergi asılları için 6183 sayılı Kanun’a göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme 
faizi uygulanmaktadır. 
 
UY md. 12/1'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşmanın vaki olması halinde komisyonlarca düzenlenecek 
tutanaklar kesindir ve gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. VUK ek md. 7/3 ve UY md. 13/3'de 
hüküm altına alındığı üzere, uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, uzlaşmaya varılan vergi aslı ve 
cezasına karşı (bunlardan sadece biri üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine karşı), ceza muhatabı ise 
uzlaşmaya varılan cezaya karşı dava açamamaktadır. 
 
VUK ek md. 6 ve UY md. 12'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşmanın vaki olması neticesinde, uzlaşılan 
ve tutanaklarda tespit edilen hususlar kesin olup, söz konusu hususlar hakkında dava açılması veya 
herhangi bir mercie şikâyette bulunulması mümkün bulunmamaktadır. VUK md. 376, VUK ek md. 9 ve 
UY md. 14 uyarınca uzlaşmanın vaki olması neticesinde, üzerinde uzlaşılan vergi cezası ile ilgili olarak 
VUK. md. 376'da hüküm altına alınan indirim hakkından faydalanmak mümkün bulunmamaktadır. 
 
UY md. 15 uyarınca uzlaşmanın vaki olması üzerine uzlaşılan vergi aslı ve cezasının ödeme zamanı, 
uzlaşma üzerine düzenlenen ve tebliğ olunan uzlaşma tutanağının vergi aslı veya cezasının ödeme 
zamanlarından önce tebliğ edilmesi ihtimalinde, mevzubahis vergi aslı veya cezasının kanuni ödeme 
zamanıdır. UY md. 15’e göre uzlaşmanın vaki olması üzerine uzlaşılan vergi aslı ve cezasının ödeme 
zamanı, uzlaşma üzerine düzenlenen ve tebliğ olunan uzlaşma tutanağının vergi aslı veya cezasının ödeme 
zamanından kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmesi ihtimalinde ise, tutanağın tebliğinden 
itibaren bir aydır. 
 
VUK md. 112 uyarınca üzerinde uzlaşma sağlanan vergi aslı veya ceza miktarına, söz konusu vergi veya 
cezanın normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme faizi 
hesaplanarak uygulanmaktadır. Uzlaşılan vergi aslı veya cezasının vadesinde ödenmemesi, uzlaşmayı 
hükümsüz kılmamaktadır. 
 

Türkiye’de Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kurumu  
 
VUK ek md. 11 ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kurumu (TÖUY) md. 2'de hüküm altına alındığı üzere 
tarhiyat öncesi uzlaşmanın konusuna; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi 
incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Maliye Bakanlığı Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün 
vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezaları (VUK md. 344/2 uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) 
girmektedir.  
 
Tarhiyat öncesi uzlaşma bağlamında ise, idarenin vergi mükellefi ile uzlaşabilmesi koşulları olarak yasal ve 
idari mevzuatta herhangi bir sınırlama getirilmemiş bulunmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın 
sağlanabilmesinin bir takım koşulların gerçekleşmesine bağlanmaması sebebiyle bu müessese, tarhiyat 
sonrası uzlaşma müessesesine oranla daha serbest ve pazarlığın daha baskın olduğu bir görüşme şeklinde 
geçmektedir (Candan, 2006: 389). 
 
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın da taraflarından birini vergi yükümlüsü veya temsilcisi oluşturmaktayken, 
diğer taraf vergi idaresi adına taraf olma yetkisine haiz uzlaşma komisyonlarından meydana 
gelmektedir. Uzlaşma komisyonlarının yer ve konu bağlamında kapsamına giren vergi aslı veya 
cezaları hususlarında görüşme yapmak suretiyle uzlaşma yapabilmeleri, vergi mükellefi veya ceza 
muhatabının uzlaşma yönündeki iradesini hukuki sonuç doğuracak şekilde ortaya koymasına bağlıdır. 
 
TÖUY md. 9/1'de hüküm altına alındığı üzere, nezdinde vergi incelemesi yapılan vergi mükellefi 
incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde 
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her zaman uzlaşma talebinde bulunabilmektedirler. TÖUY md. 9/2'de hüküm altına alındığı üzere, vergi 
incelemesi yapmaya yetkili olanlarca md. 11 uyarınca uzlaşmaya davet durumlarında ise, davet yazısının 
tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilmektedir. TÖUY'de 
uzlaşma talebi ile ilgili olarak, tarhiyat sonrası uzlaşma müessesesindeki ön inceleme aşamasına benzer bir 
aşama hüküm altına alınmamış bulunmaktadır. 
 
Uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya olası ceza muhatabının usulüne uygun olarak uzlaşma 
görüşmelerine çağrılmasına karşın, belli edilen yer, gün ve saatte hazır olmaması ihtimali mevcuttur. 
Keza, uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya olası ceza muhatabına gönderilen çağrı (davet) yazısı, 
herhangi bir nedenle muhatabına tebliğ edilememiş de olabilir. Söz konusu iki ihtimalden birinin 
gerçekleşmesi durumunda, TÖUY md. 12/1'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşma hususunda 
başka bir işlem yapılmayacak ve uzlaşma temin edilememiş sayılacaktır (Candan, 2006: 407). 
 
TÖUY md. 16/1'de belirtildiği üzere, mükellefin veya resmi vekâletini haiz vekilinin uzlaşma 
davetiyesinde belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine 
başlanmaktadır. Gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinden; uzlaşmanın temin edilememiş sayılması, 
uzlaşmanın vaki olmaması ve uzlaşmanın vaki olması olmak üzere üç çeşit sonuç çıkması mümkün 
bulunmaktadır. 
 
Tarhiyat öncesi uzlaşma başvurusunda bulunanın çağrıya icabet etmemesi, çağrıya icabet ettiği halde 
uzlaşmanın temin edilememiş sayılması, uzlaşmanın vaki olmaması ve uzlaşmanın vaki olması 
durumlarında, uzlaşma komisyonu tarafından mevcut durum ile ilgili hüküm ifade etmek üzere tutanak 
tanzim edilmektedir. 
 
VUK ek md. 11/3 ve TÖUY md. 18'de hüküm altına alındığı üzere, tarhiyat öncesi uzlaşmanın herhangi 
bir nedenle temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve 
cezanın kesilmesinden sonra, söz konusu vergi aslı ve cezaları için tarhiyat sonrası uzlaşma talep 
edememektedirler. 
 
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması hallerinde mükellefin, 
ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açma hakkı mevcuttur (Candan, 2006: 
422). Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememesi veya sağlanamaması durumunda, mükelleflerin VUK 
md. 376 hükmünde yer alan indirim hakkından istifade etmeleri mümkündür. 
 
TÖUY md. 17/1 hükmü uyarınca uzlaşma komisyonlarının, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma 
tutanakları kesin olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilmektedir. VUK ek md. 11/2 ve TÖUY 
md. 17/2 hükümleri uyarınca, üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava 
açılamamakta ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamamaktadır. TÖUY md. 17/3 hükmü uyarınca olası 
ceza muhatapları, üzerinde uzlaşma sağlanan vergi cezaları hakkında VUK md. 376'da yer alan indirim 
müessesesi hükümlerinin kendilerine uygulanmasını talep edememektedirler. 
 
TÖUY md. 19 hükmü uyarınca uzlaşma tutanağının, vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce 
mükellef ve/veya ceza muhatabına tebliğ edilmesi halinde, uzlaşılan vergi aslı ve cezasının kanuni ödeme 
zamanlarında ödenmesi gerekmektedir. Keza aynı yönetmelik maddesi uyarınca uzlaşma tutanağının, vergi 
ve cezaların ödeme zamanlarının kısmen veya tamamen geçirilmesinden sonra tebliğ edilmesi halinde ise, 
uzlaşma tutanağının tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. 
 
VUK ek md. 11/2'de hüküm altına alındığı üzere, uzlaşılan vergi miktarı üzerinden VUK md. 112 
uyarınca gecikme faizi alınmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlandıktan sonra ödeme, söz konusu bir 
aylık süre içerisinde yapılmasa bile uzlaşma geçerliliğini korumaktadır. Keza söz konusu vergi aslı veya 
cezası kamu alacağı haline dönüştüğünden, ilgili vergi aslı ve cezasının tahsili hususunda Amme Alacakları 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümleri uygulanmaktadır (Durgut, 2007: 111-112).  
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ABD’de Uzlaşma Kurumu 
 
IRS uzlaşma teklifini (The Offer in Compromise), ilerde tahsil edilebilecek vergi alacağının, mümkün 
olduğu kadar yüksek bir tutarının tahsil edilmesi olarak tanımlamaktadır. Vergi yanında her türlü parasal 
ceza ve faizler uzlaşmaya konu edilirken; vergisel suçlar uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır. ABD’de 
vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümü inceleme aşamasında (tarhiyattan önce) ve tarhiyattan sonra 
dava sonuçlanıncaya kadar yapılabilmektedir (İnaltong, 2012). Yani vergilendirmenin her aşamasında 
mükellefe uzlaşma sistemine başvurma hakkı tanınmakta ve yargıya intikal ettirmeden evvel idareye 
başvurma zorunluluğu bulunmaktadır (Kalaycı, 2013).  
 
Mükellef vergi borcunu ödeyemiyorsa veya borcu öderken mali sıkıntıya girmesine neden olacaksa uzlaşma 
teklifinden yararlanmaktadır. IRS ise uzlaşma teklifinde başvuran her mükellefin ödeme gücüne, gelirine, 
giderlerine ve eşitliğe dikkat etmektedir. Teklif edilen miktar net bir şekilde mükellefin durumunu 
yansıtıyorsa uzlaşma teklifi onaylanmaktadır. Üstelik böyle bir durumda süreç oldukça kısa sürmektedir 
(IRS, 2016a). 
 
Uzlaşma teklifine herkes başvuramamaktadır. Örneğin bir mükellef vergi borcunu taksitli anlaşma yoluyla 
ya da ek bir süre verilerek ödeyebilme potansiyeline sahipse uzlaşma teklifi reddedilmektedir. 
 
Mükellefin uzlaşma teklifi değerlendirilmeden önce mükellefin belirlemiş olduğu ödeme şartları geçerli 
olmaktadır. Eğer mükellef açık bir iflas durumunda ise uzlaşma teklifine başvuramamaktadır. IRS ayrıca 
mükelleflere uzlaşma teklifine uygun olup olmadığı konusunda kendilerini ön değerlendirme yapma fırsatı 
da vermektedir. Uzlaşma teklifinde ön değerlendirme (Offer in Compromise Pre-Qualifier) olarak bilinen 
yöntemde mükelleflere beş adımdan oluşan sorular sorulmakta ve uzlaşmaya tabi olup olmadığı 
belirtilmektedir (IRS, 2016b). 
 
Uzlaşma teklifi değerlendirilirken mükellefin teklifi ya reddedilmekte ya da kabul edilmektedir. IRS 
tarafından yapılan ön inceleme mükellefin mali durumunu analiz etmeye yönelik olduğu için zaman 
bakımından uzun sürmektedir. Genelde bu süre kişiden kişiye değişebileceği gibi minimum 6-9 ay da 
sürebilmektedir. Bu süre içerisinde (IRS, 2016a); 

• Yapılan ödemeler (özellikle ilk taksit ödemesi ve başvuru ücreti) uzlaşma teklifi kabul edilinceye 
kadar geçici ödemeler olarak kabul edilir. Uzlaşma teklifi reddedilmesi durumunda ise yapılan 
ödemeler iade edilmemekte ve borç tutarından mahsup edilmektedir.  

• Haciz işlemleri askıya alınır, 
• Hukuki değerlendirme ve tahsil süresi uzatılmış olur, 
• Uzlaşma teklifine bağlı tüm gerekli ödemelerin yapılması gerekmektedir. 

 
IRS’de uzlaşma teklifine yönelik verilen kararlar öznel değildir. Büyük ölçüde mükellefin ilgili vergi 
borcunu ödeyebilme kapasitesine bağlı olarak gerçekleşen hesaplamalara dayanmaktadır. Çoğu durumda 
vergi mükellefi tarafından sunulan miktar, makul tahsilât potansiyeline eşit veya daha fazla olmadıkça IRS 
mükellefin uzlaşma teklifini kabul etmemektedir. Eğer mükellefler ödeyebilme güçleri ile tutarlı ve yeterli 
bir miktarda uzlaşma teklifinde bulunurlarsa uzlaşma süreci fazla uzun sürmeyip uzlaşma birimi tarafından 
hızla karar verilmektedir. Ancak bu kararın verilmesinde mükellefin durumunu yansıtan belgelerin payı 
oldukça büyüktür. IRS-Uzlaşma Servisi (The Appeals Office) ile yapılacak uzlaşma görüşmelerini mükellef 
bizzat kendisi yürütebileceği gibi kendisini temsil edebilecek vekili aracılığıyla da (yeminli mali müşavir, 
avukat gibi) yürütebilmektedir (Serim, 2006: 105).  
 
Makul tahsilât potansiyeli; IRS tarafından mükellefin ödeme yeteneğinin ölçüldüğü, içerik olarak ise 
mükellefin belirgin bir mal varlığı, gayrimenkulleri, otomobilleri, banka hesapları ve diğer mal varlığı 
değerlerinden oluşan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca makul tahsilât potansiyeli, mükellefin 
elde edilmesi beklenen gelecek gelirlerinden, izin verilen temel yaşam giderlerinin düşüldükten sonraki 
kısmını da bünyesinde barındırmaktadır (IRS, 2016c). Makul tahsilât potansiyeli, mükellefin finansal 
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durumunu analiz etmede idareye yardımcı olan önemli bir araçtır. IRS’de uzlaşma talepleri ön bir 
incelemeye ve derin bir finansal analize dayanması sebebiyle gerekli bilgi ve belgelerin elde edilme hızına 
bağlı olarak değişiklik arz ettiğinden kolay ve hızlı bir şekilde işleyememektedir.  
 
Şayet mükellef borcunu tam bir şekilde veya taksitle ödeyemiyorsa, uzlaşma teklifi için uygun bir mükellef 
olabilmektedir. Yani bir mükellefin durumu taksitli anlaşma kapsamına uyuyorsa ya da mükellef kendisine 
verilen ek bir süre doğrultusunda ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsa uzlaşma teklifinden 
yararlanamayacaktır. Uzlaşma teklifi ancak (IRS, 2016c; Serim, 2006: 105-106); 

• Mükellefin vergi borcu tutarının ya da borçluluğunun şüpheli olması durumunda; Bu durum 
mükellefin borçlu olduğu tutar ya da borçluluğu hakkında gerçek bir şüphe olması durumunda 
ortaya çıkmaktadır.  

• Mükellefin yetersiz mali durumu nedeniyle vergi borcunu ödeme durumunun şüpheli olması 
durumunda; Bu durum mükellefin mal varlığı ve gelirlerinin, yükümlü olduğu vergi borcu 
tutarından daha az olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

• Mükellefin vergi borcunu ödemesi durumunda ekonomik olarak sıkıntıya düşmesi veya eşitsizlik 
oluşturması durumunda; Bu durumda verginin doğruluğu hususunda bir şüphe mevcut değildir 
ve verginin tamamı tahsil edilebilir niteliktedir. Ancak söz konusu vergi borcunun tahsili, 
mükellefin ekonomik zorluğa düşmesine ve haksız ve adaletsiz bir uygulamaya yol açacak istisnai 
durumların varlığına yol açabileceği için IRS uzlaşma teklifini kabul edebilecektir. 

 
Eğer mükellef eşi ile birlikte ortak bir vergi borcuna ve/veya ayrı bir vergi borcuna sahip ise, her biri ayrı 
bir form doldurabilmektedir. Ancak mükellefin eşi/önceki eşi bu uzlaşma teklifinin tarafı olmak 
istemiyorsa uzlaşma için tek bir formda sunulabilmektedir. Her bir form için ayrı bir başvuru ücreti ve 
ayrı bir ilk ödeme gerekecektir. Bu nedenle genelde tek bir form vermek oldukça makul görülmektedir. 
Tabi düşük gelir istisnası (Low-Income Exception) grubunda yer alanlar bu ödemelerde 
bulunmayacaklardır. Bu istisna vergi mükellefinin toplam aylık gelirinin düşmesi veya Sağlık ve İnsan 
Hizmetleri Departmanı’nın (Department of Health and Human Services) yayımladığı yoksulluk 
kılavuzundaki miktarın % 250 altına düşmesi ihtimalinde mümkün olmaktadır (IRS, 2016c). 
 
Eğer uzlaşma talebinde bulunan mükellefin bireysel veya kurumsal bir vergi borcu var ise iki formun (Form 
433-A ve Form 433-B) doldurulması gerekmektedir. Yani bireysel vergi borçları için ve kurumsal vergi 
borçları için ayrı form doldurulacak, ayrı başvuru ücreti ödenecek ve ayrıca ilk taksit ödemeleri 
gerçekleştirilecektir. 
 
IRS bazen uzlaşma teklifine başvuranların başvurduğu yıldaki vergi iadelerini elde tutabilmekte ya da 
uzlaşma süreci tamamlanana kadar mükelleflerin varlıklarına veya herhangi bir gelirine el koyabilmektedir 
(IRS, 2016d). 

Uzlaşma Süreci 
 
ABD’de uzlaşma sürecinde 7 önemli adım bulunmaktadır. Bunlar (IRS, 2016d); 

1.  Bilgilerin toplanması; Öncelikle mükellef teklif miktarını hesaplamak için yatırımlar, mevcut 
krediler, gelirler, varlıklar, nakit ve borç dâhil bilgilerini toplamak zorundadır. Ayrıca ortalama hane 
halkının aylık brüt gelir ve giderleri hakkında bilgilerde gerekli olmaktadır. IRS'nin mükellefin 
teklifini daha doğru bir şekilde değerlendirebilmesi için bu bilgiler gereklidir. Ancak genel olarak 
IRS özel okullar, kolej masrafları,  hayır amaçlı katkılar ve teminatsız borç ödemelerini gider 
hesaplamasının bir parçası olarak dikkate almamaktadır. 

2. Ücretliler ve serbest meslek erbabı için tahsilâta esas teşkil eden gelire ilişkin bilgilerin beyanı olarak 
Form 433-A'ın doldurulması gerekmektedir. Bu form, mükelleflerin varlıklarına, gelir ve giderlerine 
ve gelecekteki potansiyel kazançlarına dayalı olarak uygun bir teklif miktarının hesaplanmasında 
kullanılmaktadır. Ayrıca bu form, mükelleflerin mali durumunu etkileyebilecek herhangi bir özel 
durumun yazılı bir açıklaması olarak da kullanılmaktadır. Özel durum IRS tarafından farklı 
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unsurlara bağlı olabilmektedir. Örneğin; mükellefin yaşının ilerlemesi, iyileşmesi ihtimal dışı olan 
ciddi bir hastalığı gibi (Serim, 2006: 105) hususlar belgelenmek kaydıyla değerlendirilebilmektedir. 

3. Şirketlerin mali durumunun beyanı olarak sunulan Form 433-B'nin doldurulması gerekmektedir. Bu 
formda diğer form gibi işletmelerin gelirlerini, giderlerini ve gelecekteki kazanç potansiyeline uygun 
bir teklif miktarının hesaplanmasında kullanılmaktadır. IRS bir işi, ortaklık olarak, şirket olarak ve 
tek mülkiyet dışında işletilen herhangi bir iş olarak tanımlamaktadır. Bir ortaklık borcunda bireyin 
payı uzlaşmayı olumsuz etkilememektedir. Sonuçta ortaklar, ortaklığın ve ortakların ödeme 
potansiyeline dayalı bir teklif sunmak zorundadır (IRS, 2016d). 

4. Bu formlar doldurulduktan sonra formlarda belirtilen bilgilerin diğer belgelerle desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu belgelerin listesi her form altında bulunmakta olup; birer örnekleri formlara 
eklenmektedir. 

5. Formlar ve belgeler tamamlandıktan sonra uzlaşma teklifi için resmi bir uzlaşma belgesi olan Form 
656'nın doldurulması gerekmektedir. Bu formda mükellefin uzlaşmak istediği vergi borçlarının 
yılları ve türleri belirtildiği gibi uzlaşma teklif miktarı ve ödeme koşulları da yer almaktadır. Bütün 
formlarda istenen bilgilerin ve belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması ve sunulması 
gerekmektedir. Bu uzlaşma tekliflerinin kabulü açısından önem arz etmektedir. 

6. Bütün formlar doldurulduktan sonra uzlaşma teklifi için başvuru harcı (2016 için 186 ABD doları) 
ve ilk taksit ödemesi gerçekleşmektedir. Başvuru harcı ve ilk taksit ödemesi uzlaşma talebinin 
reddedilmesi durumunda iade edilmeyecektir. Ancak ilk taksit ödemesi ödenecek vergi tutarından 
mahsup edilebilecektir (Erdem, 2012: 222). Seçilen ödeme seçeneği doğrultusunda (Nakit ödeme 
seçeneğinde teklif miktarının %20'si veya periyodik ödeme seçeneğinde ilk aylık ödeme) ilk taksit 
ödemesi için kişisel çek, banka çeki veya havale yer almaktadır. Yine başvuru ücreti için de kişisel 
çek, banka çeki veya havale yer almaktadır. Eğer mükellef düşük gelir istisnası grubuna giriyorsa ilk 
taksit ödemesi ve başvuru ücreti ödememektedir.  

7. En son aşama ise Form 656, 433-A ve/veya 433-B ve mükellefin durumunu belirten uygulama 
paketi mükellefe mail olarak gönderilmektedir. 

 
Uygulama mailinden sonra ise mükellef kendisinden istenen ek bilgiler için belirtilen süre içerisinde kısa 
zamanda cevap vermelidir. Eğer mükellef periyodik ödeme seçeneğini seçmiş ise düşük gelir istisna 
grubunda olmadığı müddetçe IRS tarafından teklifin değerlendirilmesi sırasında ödeme yapmaya devam 
etmelidir. Aksi takdirde gelen maillere zamanında cevap verilmezse veya zamanında ödeme yapılmaz ise 
uzlaşma teklifiniz geri iade edilebilmektedir. Bu durumda mükellefler başlangıçtaki vergi borcundan ve 
tahakkuk eden faiz ve cezalardan sorumlu olacaktır (IRS, 2016d).  
 

Uzlaşma Teklifinde Ödeme Seçenekleri 
 
Mükellef uzlaşma işlemi gerçekleştikten sonra teklifini kapsayacak şekilde bir ödeme seçeneği seçmek 
zorundadır. İlk ödeme ve müteakip diğer ödemelerin miktarı teklifin toplam miktarına bağlı olduğu gibi 
seçilen ödeme seçeneğine göre de değişiklik gösterebilmektedir.  
 
Nakit Ödeme (Lump Sum Cash) 
 
Uzlaşma teklifi kabul edildikten sonra beş veya daha az aylara yayılı olarak vergi borcunun ödenmesi 
anlamına gelmektedir. Mükellefin uzlaşma teklifinde toptan ödeme seçeneğini seçtiğini ibraz etmesi 
durumunda, iade edilmemek üzere uzlaşma teklifinde sunulan miktarın %20’sine tekabül eden tutarı ve 
başvuru harcını yatırması gerekmektedir. Mükellefin uzlaşma teklifi yaparken ödemiş olduğu bu %20’lik 
ödeme, uzlaşma teklifinin kabulü halinde ilk taksit tutarı niteliği teşkil edecek, uzlaşma teklifinin reddi 
halinde ise iade edilmeyerek mükellefin vergi borcundan mahsup edilecektir (IRS, 2016c). Örneğin 
uzlaşma teklifine konu olan rakamın 20.000 ABD doları olması durumunda ilk ödeme için 4.000 ABD 
doları nakit olarak verilir. Sonrasında geriye kalan 16.000 ABD doları ise teklif kabul edildiği tarihten 
itibaren beş veya daha az aylar içerisinde ödenebilmektedir. 
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Periyodik Ödeme (Periodic Payment) 
 
Uzlaşma teklifinde belirtilen miktarın kabulünden sonra altı veya daha fazla aylık ödemeler halinde, en 
fazla yirmi dört ay içinde vergi borcunun ödenmesi anlamına gelmektedir. Bu ödeme seçeneğinde öncelikli 
olarak ilk taksit ödemesinde mükellefin belirlediği belli bir tutar ödenir. Sonrasında ise IRS teklifinizi 
değerlendirirken aylık taksitler halinde kalan bakiyenin ödeme işlemi 6 ila 24 ay içinde mükellefin önerdiği 
teklif koşullarına uygun olarak devam etmektedir (IRS, 2016a).  
 
Ayrıca mükellef, uzlaşma teklifi karara bağlanana kadar, uzlaşma teklifinde belirttiği taksit tutarlarını 
zamanında ödemekle yükümlü kılınmaktadır. Ödemekle yükümlü kılınan taksitler de uzlaşma teklifinin 
reddi halinde iade edilmeyip vergi borcundan mahsup edilmektedir (IRS, 2016c). Örneğin; uzlaşma 
teklifine konu olan rakam 20.000 ABD doları ise bunun belli bir kısmı (mükellefin belirleyeceği meblağ) 
ilk önce ödenir. Sonrasında uzlaşma teklifinin kabul edildiği tarih dikkate alınmaksızın ödeme işlemleri 6 
ila 24 ay içerisinde yine mükellefin belirleyeceği ödemeler doğrultusunda aylık olarak gerçekleşmektedir. 
Toplam ödemeler toplam teklif miktarına eşit olmak zorundadır. 
 
Periyodik ödeme yönteminde IRS teklif değerlendirirken aylık ödemeler devam etmektedir. Bu 
ödemelerin yapılmaması durumunda uzlaşma tekliflerinin iade edilmesine neden olacaktır. Temyiz 
aşaması da bulunmayacaktır (IRS, 2016d).  Ancak ilgili mükellef düşük gelir istisna grubunda (Low 
Income Certification) ise uzlaşma teklifinde sunulan başvuru ücretini ve ilk taksit ödemesini yapmak 
zorunda değildir. Ayrıca bu gruba giren mükelleflerin IRS tarafından teklif değerlendirilmesi esnasında 
aylık taksit yapma zorunluluğu da bulunmamaktadır (IRS, 2016a). Uzlaşma teklifinde mükellefin vergi 
borcunu nakit ödeme yöntemi veya periyodik ödeme yöntemi ile ödeyebileceği mümkün ise bu tür 
durumlarda IRS genelde uzlaşma teklifini kabul etmemektedir (IRS, 2016f). 
 
Vergi mükellefinin yükümlü olduğu vergi borcu, taksit anlaşmasının veya diğer yollarla ödenmesinin 
mümkün olması halinde vergi mükellefi uzlaşma teklifinden yararlanamamaktadır. Ayrıca mükellefin 
uzlaşma teklifi bağlamında uygun kabul edilebilmesi için (IRS, 2016c); 

• Tüm vergi beyannamelerinin muhafaza edilmesi gerekmektedir. Özellikle uzlaşma teklifinin 
yapıldığı yıla ilişkin beyannamelerin uzlaşma teklifi ile birlikte sunulması gerekmektedir.  

• Mükellef işveren durumundaysa vergi beyannamelerine ilişkin bildirimde bulunma gibi vergisel 
yükümlülükleri zamanında yerine getirmesi gerekmektedir. 

• Açık bir şekilde iflas etmemiş olması gerekmektedir. 
 
Uzlaşma teklifinin kabul edilmesi durumunda ödemelerin mükellef tarafından zamanında yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün zamanında yerine getirilmemesi ya da uzlaşma önerindeki 
tutarın tamamen ödenmesini takip eden beş yıllık süre içinde beyan ve ödeme yükümlülüklerinin yerine 
getirilmemesi durumunda uzlaşma hükümsüz kabul edilmekte ve uzlaşma teklifi sonucu tahsilinden 
vazgeçilen tutar yeniden mükelleften talep edilmektedir. Uzlaşma talebinin reddedilmesi durumunda 
mükellefin 30 gün için Temyiz Ofisi’nden (IRS Office of Appeals) teklifini yeniden değerlendirmesini 
talep etme hakkı bulunmaktadır (Erdem, 2012: 222).   
 
Uzlaşma teklifinin IRS tarafından reddedilmesi halinde mükellef, reddedilme gerekçesi ve detaylı olarak 
ret kararına itiraz etme sürecinin yöntemlerini kapsayan bir mail ile bilgilendirilmektedir. Bazı uzlaşma 
önerilerinde ise; mükellefin gerekli bilgileri sunmaması, hakkında açılan bir iflasın bulunması, gerekli 
başvuru harcının veya ödenmesi gerekli ilk tutarın yatırılmaması, vergi beyannamelerinin kayda 
geçirilmemesi veya teklif görüşülürken cari vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumlarında 
uzlaşma teklifi mükellefe geri dönmektedir. Uzlaşma teklifinin mükelleflere geri dönmesi, uzlaşma 
teklifinin reddedilme kararına karşı itiraz etme durumuna göre farklılık arz etmektedir (Erdem, 2012: 
222). Uzlaşma teklifinin dönmesi uzlaşma sürecinin şekilsel boyutunu ifade ederken; uzlaşma teklifinin 
reddedilmesi uzlaşma sürecinin esasını ifade etmektedir.   
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Amerikan İç Gelir İdaresi; mükellefin uzlaşma talebinin değerlendirilmesi sürecinde, uzlaşma talebinin 
reddedildiği tarihi izleyen otuz gün içinde ve mükellefçe yapılan temyiz başvurusu Temyiz Ofisi tarafından 
değerlendirilirken; mükellefin vergi borcunun tahsili amacıyla malvarlığına haciz uygulanmamaktadır 
(Erdem, 2012: 222). 
 
Taksitli Anlaşma (Installment Agreements) 
 
Mükellef, vergi borçlarını ödeyebilmek için ya taksitli bir anlaşma yoluna gider ya da uzlaşma teklifine 
başvurabilmektedir. Taksitli anlaşmada zaman içerisinde ilgili borçlar taksitler halinde ödenmektedir. Bu 
ödeme şeklinden yararlanabilmek için belli bir ücret ödenmektedir (105 ABD doları 2016 yılı için) (IRS, 
2016f). Taksitli anlaşma bir anlamda, mükellefin bir kerede toplam miktarı ödeyememesi durumunda 
zamanla küçük periyodik ödemeler yapmasına izin vermektedir (IRS, 2016g).  
 
Mükellef taksitli anlaşma çerçevesinde bir ödeme planı talep ederse, bu ödeme planının kabul edilip 
edilmediği mükellefe bildirilinceye kadar önerilen planın şartlarına göre mükellefin gönüllü ödemelere 
devam etmesi gerekmektedir. Mükellef böylece ceza ve faizlerin artışına engel olmaktadır. Ayrıca bu 
yapılan geçici ödemeler mükellefin sunmuş olduğu ödeme planının kabul edildiği anlamına da 
gelmemektedir. Zaten kabul edilmesi durumunda mükellefe yazılı olarak bildirilecektir. Kabul edilmemesi 
durumunda ise mükellefe yargı yolu açık olacaktır. 
 
Taksitli ödeme de genelde Online Ödeme Anlaşması (Online Payment Agreement - OPA) 
kullanılmaktadır. OPA taksitli ödeme imkânını sağlamak için basit ve kullanışlı bir yol sağlamakta aynı 
zamanda IRS ile kişisel etkileşim ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve kâğıt işlemlerini azaltmaktadır (IRS, 
2016h). 
 
Mükellef bir taksit anlaşmasından faydalanabilmek için ya OPA ya da taksitli anlaşma talebini gösteren 
ilgili formu (Form 9465) kullanmaktadır. IRS aylık ödemeler için çeşitli seçenekler sunmaktadır:  

• Banka hesabından yapılan otomatik ödeme, 
• İşveren tarafından yapılan maaş kesintisi yoluyla ödeme, 
• Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi ile Ödeme (Payment by Electronic Federal Tax 

Payment System - EFTPS), 
• Telefon veya internet üzerinden kredi kartıyla ödeme, 
• Çek veya havale yoluyla ödeme şeklindedir. 

 
Bu seçeneklerden yararlanılması durumunda kısmi bir kullanıcı ücreti alınmaktadır. (Örneğin: standart 
taksit anlaşması ve maaş kesintisi seçeneklerinde 120 ABD doları, otomatik ödeme seçeneğinde 52 ABD 
doları, düşük gelirli mükellefler ise 43 ABD doları kullanıcı ücreti öderler ancak bir taksitli anlaşma 
yeniden yapılandırılırsa gelir düzeyi ne olursa olsun her şekilde 50 ABD doları kullanım ücreti ödenmesi 
gerekmektedir). Otomatik ödeme ve maaştan kesinti yoluyla taksit anlaşmaları otomatik olarak zamanında 
ödeme yapmayı ve yükümlülüğünü yerine getirmeme olasılığını azaltmaktadır (IRS, 2016k). 
 
Mükellefe Ek Süre Verilmesi (Full Payment Agreements of up to 120 days): Bu ödeme şeklinde mükellef 
borcunun tamamını ödeyemediğinde ek süre talep edebilme hakkı verilmektedir. Bu kapsamda mükellefe 
120 güne kadar ek bir süre verilmekte ve bunun için ek ücret talep edilmemektedir. Böylece faiz ve cezaları 
en aza indirmek mümkün olabilecektir (IRS, 2016f; IRS, 2016h).  Eğer mükellef temel yaşama giderlerini 
engelleyebilecek bir ödemeyle karşılaşırsa bu durumda IRS'den vergi borçları için kısmı bir erteleme 
isteyebilmektedir. Ancak mükellefin bu durumunu ispat etmesi gerekmektedir (IRS, 2016g). 
 
Önceden ABD’de vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesinde uzlaşma kurumu ile 
uyuşmazlıkların %95’i sona ermekteydi. Ancak 1998 yılında, gelir reformu kanunundan sonra IRS 
teklifler konusunda oldukça sert bir tutum sergilemiştir. Bu nedenle 2005 ve 2015 yılları arasında yaklaşık 
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uzlaşma teklifi kabul oranı %30’lara kadar düşmüştür (CST, 2015). Aşağıda yıllar itibariyle IRS’nin 
uzlaşma kabul oranı yer almaktadır; 

Grafik 1 
2005-2014 ABD Uzlaşma Teklifi Kabul Oranları 

 
       Kaynak: CST, 2015. 

Grafik 1’e göre mükelleflerin uzlaşma teklifinden yararlanma olanağı oldukça düşük olarak görülmektedir. 
Bu azalmada iki ana sebep bulunmaktadır; ya mükellefler, IRS için uzlaşmadan yararlanmaya uygun 
değildir ya da IRS’nin belli hesaplamalar doğrultusunda belirlemiş olduğu teklif miktarını 
ödeyememektedir (Buttonow, 2014). Ancak 2012 yılından itibaren uzlaşma teklifi kabul oranında bir artış 
görülmektedir. Buradaki en önemli etken IRS’nin 2012 yılından itibaren uzlaşma teklifine yönelik daha 
esnek şartlar oluşturmasıdır. Yeni değişiklikler aşağıdaki hususları içermektedir (IRS, 2016l). 

• Mükelleflerin gelecekteki gelir hesaplamalarının gözden geçirilmesi, 
• Mükelleflerin öğrenim kredi borçlarının dikkate alınması, 
• Mükelleflerin merkezi ve yerel bazda ödemesi gecikmiş vergi borçlarının dikkate alınması, 
• Mükelleflerin izin verilen yaşam giderleri kategorisinin ve miktarının genişletilmesi 

şeklindedir. 
 
Bu değişiklikten önce IRS, Makul Tahsilât Potansiyeli’nin (Reasonable Collection Potential - The RCP) 
tespitinde, mükellefin bütçesine ve varlıkların değerlerine bakıyordu. Mükellef sahip olduğu birkaç varlık 
nedeniyle çok büyük ödemelerle karşılaşabiliyordu. Sonuç olarak, birçok mükellef uzlaşma esnasında ret 
kararı alıyordu. Şimdiki uzlaşma teklifinde ise IRS artık makul tahsilât potansiyelini hesaplarken dört 
yıldan beri beş veya daha az aylarda ödenen teklifler için gelecek gelirin sadece bir yılını esas almakta; beş 
yıldan beri altı ila yirmi dört ay içinde ödenen teklifler için ise gelecek gelirin iki yılını dikkate almaktadır. 
Böylece mükellefler yeni yöntemle vergi borçlarından yaklaşık %50 oranında kârlı çıkmış olmaktadır. 
Ayrıca IRS gelir üreten varlıklara sahip olan işletmeler de bu varlıkların makul toplama potansiyel 
hesaplamasına dâhil edilmeyeceğini açıklamıştır (Mckenzie, 2012). 2012 yılında meydana gelen artışın 
ana sebebi IRS’nin uzlaşma teklifine yönelik yapmış olduğu bu değişikliklerden kaynaklanmaktadır.  
 
Sonuç 
 
ABD’de uzlaşma önerisi ile üzerinde uzlaşılacak miktarı mükellef sunmakta iken Türkiye’de uzlaşma talebi 
neticesinde mükellef ve uzlaşma komisyonu uzlaşma görüşmesi yaparak çoğunlukla idarenin belirlemiş 
olduğu tutarın pazarlık suretiyle belirlenmesi yolu ile uzlaşma sağlanmaktadır. ABD uzlaşma (teklifi) 
sisteminde öznel bir değerlendirme yapmamaktadır. Bunun iki önemli istisnası mükelleflerin özel 
durumları ve mükelleflerin düşük gelir istisnası grubunda olmasıdır. Mükelleflerin sunmuş olduğu uzlaşma 
teklifi makul tahsilât potansiyeline eşit veya fazla olmalıdır. Yani ödenebilecek maksimum miktar uzlaşma 
teklifi olarak sunulmaktadır. Aksi takdirde uzlaşma reddedilmektedir. Zaten mükellef tarafından sunulan 
uzlaşma teklifi makul tahsilât potansiyeline yakınsa uzlaşma süreci o kadar hızlı işlemektedir. ABD makul 
tahsilât potansiyeli ile mükelleflerin gerçek mali durumunu hem tespit etmektedir.  
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Türkiye’de uzlaşma kurumunda objektif bir değerlendirmeden ziyade öznel bir değerlendirme vardır. 
Uzlaşma süreci bir pazarlık doğrultusunda gerçekleşmektedir. Mükellefin gerçek mali gücünü belirleyen 
bir sistem olarak kullanılmamaktadır. Öğretide uzlaşma kurumu vergi borcunu sona erdiren nedenler 
arasında yer almaktadır. Yine Türkiye’de vergi borcunun kısa zamanda tahsil edilmesine olanak sağlama 
amacı güden uzlaşma kurumu; ABD’de vergi alacağını güvence altına alan önlemler arasında yer 
almaktadır.  
 
ABD’de gelir idaresinin, mükellefin uzlaşma talebini kabul edebilmesi için; mükellefiyette şüphe, 
mükellefin mali durumu gözetilerek vergi borcunun tamamını ödeyebilmesinde şüphe ve mükellefin mali 
durumu uyarınca vergi borcunu ödemesi durumunda ekonomik olarak acze düşmesi sebeplerinden birinin 
varlığı elzemdir. Türkiye açısından incelediğimizde ise; tarhiyat sonrası uzlaşma bakımından uzlaşmaya 
başvuru koşulları; uzlaşma başvurusunda bulunanın vergi ziyaının nedeni olarak kanun metnine yeterince 
nüfuz edememe, vergi ziyaının yanılma halinden kaynaklanması, tarhiyatta VUK md. 116, md. 117 ve 
md. 118’de yazılı vergi hataları ile bunların dışında her türlü maddi hata bulunması veya olayda yargı 
kararları ile idarenin görüş farklılıklarının olması şeklinde tahdidi olarak sayılmış bulunmaktadır. Tarhiyat 
öncesi uzlaşmaya başvuru koşulu olarak ise herhangi bir neden ileri sürülmesi tipleştirilmemiştir. İki ülke 
uygulaması karşılaştırıldığında ABD’deki uygulamanın ‘mali güç’ ilkesi ile bağdaşır nitelikte olduğu, 
Türkiye’deki uygulamanın ise mükellefin mali gücünü gözetmeden daha ziyade usul hata ve 
noksanlıklarına ilişkin olduğu söylenebilir. 
 
ABD’de vergi mükellefi uzlaşma önerisinde bulunurken belli bir miktarda başvurucu harcı ödemekle 
yükümlü kılınmıştır. Ancak vergi mükellefiyetinde şüphe olması durumunda veya vergi mükellefinin şahıs 
olup düşük gelirli istisnasına tabi olması durumunda, uzlaşma önerisi için başvuru harcı yatırılmamaktadır. 
Türkiye’de ise uzlaşma kurumuna başvurmak için herhangi bir harç ödeme durumu söz konusu değildir.  
 
ABD’de mükellefler uzlaşma sağladıkları takdirde üzerinde uzlaştıkları vergi tutarını peşin veya taksitle 
ödeme konusunda tercih hakkına haiz bulunmaktadırlar. Türkiye’de ise üzerinde uzlaşılan tutar peşin ve 
bir defada ödenmektedir. 
 
ABD’de uzlaşma önerisinin IRS tarafından kabul edilmesi durumunda, mükellefin ödeme 
yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi durumunda veya uzlaşılan tutarın 
tamamının ödendiği tarihten itibaren 5 yıl içince beyan ve ödeme yükümlülüklerinin ihlali durumunda 
uzlaşma hükümsüz kabul edilmekte ve tahsilinden vazgeçilen tutar mükelleften tahsil edilmektedir. 
Türkiye’de ise üzerinde uzlaşma sağlanan tutar kamu alacağı haline dönüşmekte, mükellefin söz konusu 
tutarı ödememesi durumunda 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanmaktadır. 
 
ABD’de mükellefin uzlaşma önerisinin IRS tarafından reddedilmesi durumunda, mükellefin Temyiz 
Ofisine ret kararına yönelik itiraz hakkı bulunmaktadır. Türkiye’de ise uzlaşma kurumu, gerek tarhiyat 
öncesi uzlaşmada gerekse tarhiyat sonrası uzlaşmada, uzlaşma görüşmesinde mükellefe sunulan nihai 
teklifin mükellef tarafından kabul edilip edilmemesi veya edilmemiş sayılması hukuki sonuçlarına 
bağlanmıştır. 
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