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AÇILş KONUŞMALARI
"Bologna Sürecinde Maliye Bölü mlerinin Geleceği''
KAN: PROF. DR. NACI B. MUTER
PANEL
9.00 - 11.00

PROF. DR, ABUZER PINAR

Doç. DR. NACI ToLGA SARUÇ
DoÇ, DR MEHMET ŞAHIN

Sunucu; Sayın Rektörlerim, Soyın Gelir idqresi Başkan Yardım*
cım, Soyln Vergi Konseyi Başkanım, Soyın Dekanlor, değerli öğretim
üye ve yardımcılorı, Gazi üniversitesı İ'i.r.r. Maliye bölümü tarafından düzenlenen 25. Türkiye Maliye Sempozyumuna hoş ge|diniz.
Açılış konuşmalarlna geÇrr7eden önce sizleri ulu önder Atqtürk, silah
arkadoşIarı ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuno davet
ediyoruz.
Teşekkür ediyorum. AçıIış konuşmasını yapmak ijzere Gazi Üni_
versitesi i.i.s.r. Maliye Bölüm Başkonı Prof . Dr. Şükrü Kızılot" Beye_
fendiyi davet ediyoru.m.

Prof. Dr. şükrü KIZIL}T: Sayın Rektörüm, Maliye Bakanlığının
Gelir İdqresi Boşkan Yqrdımcısı, değerli öğretim üyeleri ve öğretim
elemonları, değerli bqsın mensuplorı, Gazi üniversitesinin düzenlemiş olduğu bu sempozyumq öncelikle hepinize hoş getdiniz diyerek
saygıyla selamlıyorum. Bu sempozyumun konusu, hepinizin debildiği
gibi kriz dönemi ile ilgili' Kriz dönemindeki vcrgi politikaları ve diğer
özellikli durumlqr itiboriyle krizde en çok tartışılan krizde en çok
tartışılon, bu konuyu belirlediğimiz tarihlerde daha derinlemesine
hissediliyordu. Güncelliğini koruyabileceğini düşündüğümüz o|ay,
maqlesef holen güncelliğini koruyor, ama bir 2009 değil. Bektaşi'ye 2
tane şarap vermişler ve demişIer ki hangisi dohq kötü. ilkini içtikten
sonra demiş ki bu içtiğim daha kötü. Ama doho ötekini tatmadın ki
deyince, valla hiçbiY Şarap bundan doha kötü olamaz demiş. orada
olduğu gibi galiba hiçbir döncm 2OO9 yılından daha kötü olamoz. Bu
Sempozyumda daha öncekilere ilave olarak bir de Türkiye ekonomisinin üç temel sorunu olan işsizlik, cari açık ve kayıt dışılık konusun_
da; yine bugün ele alınacak. o konudaki konuşmacılarımız.dan birisi
olon Sayın G.İ. Boşkanı şu ondo yolda olduğu için oçılış konuşmosına
iştirak ederneyecekler. Sağ olsunlar vergi konseyi başkanı Sayın Mustofa Uysal bu sempozyum içim istanbul'dan geldiler. Kendisine te*
şekkür ediyoruz, Zlman ayrcıp ge|diği için. Sizler açısından bu sempozyumun çok doyuru cu geçeceğine ve önemli sonuçlar ortoya çıkacağına inanıyorum. f'ekrar hoş 9eldiniz diyor, saygılar sunuyorum.
Sunucu: Konuşmasını yapmak ijzere Gazi üniversitesi Itektörü
Prof' Dr. l\ıza Ayhan l}eyefendiyi davet ediyorum.
Prof . Dr. Rıza AYHAN: Soyın rektörlerim, Maliye Bakanlığımızın

değerli temsilcileri ve değerli katıIımcılar, hanımefendiler, beyefendiler. Moliye Sempozyumunun 2S.sine hoş geldiniz, sefa]ar getirdiniz.
Dovetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz için hepinize ayrl ayrı şükranlarrml sunuyorum.
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Efendim, bu sosyal bilimciler olarqk biz,ben de hukukçu olduğum
için sizlerden birisi olarak ifade ediyorum, bu nevi sempozyumları
çok beceremiyoruz, yapam|yoruz, üstesinde de durmuyoruz. Hal bu
ki, halledemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz problemler deği|. Dünyo
çok değişiyor, sürqtli bir şekilde değişiyor. Süratli değişen Dİinyada
bilgi oynı şekilde, ona paralel bir biçimde büyük bir değişim gösteriyoi. rskiden neler yazıldı, hangi tezler çıktı, hangi konu İjzerinde
hangi meslektaşlar:.mlz|n çalıŞtlğlnı yakinen takip edebilirdik. Hal bu
ki, qrtık bugünde, bu çalışmoların hepsine birden uloşabilmemiz,
güç. Peki ne
günün
*yapmak24 saat olduğunu düşünecek olursqk, fevkalade
|azım? Bilgi çağındayız diyoruz, malumat çağındayız diyo_
niıgiyı paylaşabi|memiz için ne yapmamız lazım? Böyle günlerde
'u2'
dostlarin biigi alışverişini, bu nevi toplantılarda yapması son derece
isabetli oluyor. Arkodaşlarımız bu toplantıya kotılmadan evvel tüm
mesailerini bu toplantıya yoğunlaştırıyor|ar, bu topltantrya yoğunlaştırırken herkesin yazdığıny okuduğunu, söylemek istediğini derliyorlar, topluyorlar ve sizlerin huzuruna getiriyorla r. -'f abipler, ilaç
firmalorınln sponsorluğu da qrkalarında olduğu için bu tip kongre*
leri, sempozyumları, bilgi alışverişlerini fevkalade güzel yapıyorlar.
Maliye'nin de 25' Sempozyumu be nevi bir bilgi alışverişine vesi]e
olacaktır umuyorum. Bu bilgi alışverişine vesile olmqktan da öte, her
şeyden evvel Türkiye'deki maliye camioslnı bir araya 9etirmiş oluyor.
iıem ı;niversite ve ma|iye ve verqi alanında çalışan değerli bilim
ad'amlarını, hem d'e cephede, doğrudan doğruya bulunan maliye
qrqyq
çalışonlarınl, maliyenin değerli uzmanlarını, personelini bir
görüşme
ile
getiriyor ve bu şekli ile birbirlerini tonıma, birbirleri
Imkanını buluyorsunuz' Bu toplantının da çok hayırlı olduğuna, bu
sebepten ötürü, canı gönİL|den inonıyorum.

Sevgili orkodaşlar, değerli katılımcılqr, hanımefendiler, beyefen_
di|er. |7ep bahsediyoruz artık 2L. Yüzyıl' Doğru 2L. Yuzyıldayız. Bi]ıgi
çağı diyoruz. Doğru bilgi çağındayız. Hep, hele heje son zamanlarda,
ğıJurııeş", Dinyadan bahsediyoruz. Artık tek bir oile çatısı altıno
bir ekonomiden bohsediyoruz' Şöyle 20. Yüzyılabaktığımızda,
ğelmiş
:zı. vizyıla kadar neler değişti diye bakıyoruz. FIer şeyden ewel 20
yüzyı|ıi nüfusu ile 21'' Yüz:yılın baş\angıç nüfusunu değerlendirecek
bıuisaı<, 4 misli arttığlnı görüyoruz' üstelik de iki tane büyük Dünya
savaşl olmuş, buna rağmen, yuz binlerce insan ölmüş olmasına rağ_
men 4 misli qrtmış. Dünyanın zenginliğine bakıyoruz, 7 mis]i artış
söz konusu' Demek ki, 20. Yüzyıldan 21" Yü'zyı]ta epeyce bir maddi
anlamda değişiklik var Clma 21'' Yizyılın temel bir öze||iği, bilimde
iletişimde olağanüstü bir değişiklik gerçekleşmesi. Bir 19. Yüzyıla,20'
Yizyı|a sanayi yüzyı|ı deniliyordu ama 2 . Yuzyı|a gir diğimizde bilg i
çağı d'emeye başlodık. Aslındq b1lgi çağı deyip hemen kestirip atma_
l3ilgi çağının da nasıl bir bilgi çağı olduğunun ayrıca tah'
^iklorr^'
lili edilmesi geiekiybr. İnsan 21'. Yizyıla girdiği gün\erde 20 ' Yizyılda
1,

bulamadıklorını aramak ister. 20. Yİiz.yıla girdiğimizde de 79. Yüzyılda bu\amadıklarımızı aramışlordır. insanoğlu, nedir her yüzyıla, her
yıIa girdikçe aramak arzusunda olduğu şey,, insonlar mutlu yaşamok isterler, müreffeh yaşamak isterler, kcıvgadan dövüşten kaçınmak isterler, adalet isterler, hok isterler. 20' Yüzyıl birçok değişikliği
sebebiyet verdi. 20. Yüzyılda büyük iktisadi, siyasi ue ilmi gelişmeler
oldu ama 20. Yüzyılda değişmeyen, hatta 19', 1'8' Ve 1'7. yüzyıllarda
da değişmeyenbir şey Var. insanın bu arzusu. Huz.ur, mutluluk, hak,
adalet duyguları. 21'' Yüzyıla girdiğimizde debu dileği, bu isteği, yani
insan oğlunun hok, adalet, hakkaniyet isteği hiç ortadan kalkmamışür. I{atta ve hatta, bilgi çağındo, artık insanlarımız daha çok
öğrenme imkanına, daha çok mukayese etme imkonına kavuştuğu
için, hok ve adalet kavramları her şeyin önüne geçiyor' İ]etişimde
öne geçtik, sanayide öne geçtik ' bilgi çağında fevkalade iyi bir konumdayız' Ama bunların tek başıno ileri doğru gitmesi, istenilen
neticeleri doğurmaz' Eğer siz bu teknolojik bilgi gelişmelerinin çerçe*
vesinde toplumu iyi idare edemez, toplumun huzurunu ve' refohını
sağlayamaz ve en önemlisi hqkkı, hakkaniyeti, adaleti sağlayamazSan|Z yapmış olduğunuz bu çalışmalar beyhudedir, herhdigi bir hedefi gözetmez' 21". Yüzyılda da insanlık bu mutluluğu aramaya devam edecektir. Bu ada|et nosıl soğlanacaktır? Sadece mahkemeler
huzurunda mı? Mahkemeler, elbette adaletsizliğin giderilmeye çalışıldığı en üst makamlardır. Ama mahkemelerin adaleti tesis edecek
bir alt yaprya kavuşması lazımdır' Sadece kolluk kuwetlerine, polise,
jandarmaya güvenerek yahut mahkemeye guvenerek adalet temin
edi|mez. Adaletin temin edileceği yerler, odaletlin tesis edileceği yerler, kamu düzeni içindeki çeşitli müessese ve kuruluşlardır' Elbet devlet dediğimiz tüzel kişiniıı çarkı dönmek mecburiyetindedir. Elbette
isteyeni, istenildiği kadar bir bütçe tohsis edilmeli, Türkiye Cumhuriyetinin gelişebilmesi için, kalkınobilmesi için oloğanüstü bir gayret
gösterilmesi, bu gayreti gösterebilmek için vergi toplanmasl, bu dağılımın yapıImosı vs. fevkalode önemlidir. Niye? Türkiye Cumhuriyeti
güçlü olmalıdır diye. Ama en önemli unsur inson, devletin yoşatıIabilmesi için insonın yoşatılabilmesi lazım. insondo, ben sıkıntıya
düştüğüm Zaman adaleti temin edecek devlet inancının bulunmosı
lazım' Eğer siz tüm müesseselerinizle adaleti, hakkı, hakkaniyeti tesis
edecek müessesele r i, kur amazs an|Z, sadece bir cepheden b akar sınız.
İnsonı ihmal etmek suretiyle, bir cepheden bokmak suretiyle. İşte
iktisadi kalkınmışlığı elde edelim derseniz, yopmış olduklorınız insana mutluluk ve huzur vermez. Devlet dediğimiz tüzel kişinin asli vozifesi, o ülke sınırları içinde yaŞayan insanlara o mutluluğu tattırmaktır. Otomobiliniz olabilir, yatınız olabilir, katınız olobilir, bütün
bun|ar olqbilir. Hatta yollarınız, asfqltlarınız fevkalade iyi olabilir.
I_Iastaneleriniz güzel olabilir, ordunuz güçIü olabilir. Ama insanda
adalet, hakkaniyet düşüncesi, adalete olan güvenin sorsllmqsı halin-
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de bu yopmıŞ olduklqrınız. pek işe yaramaz. o sebeple siz değerli maliyeci arkadaşlarımıza fevkalade önemli bir görev düşüyor. Bu ülkede
kalkınma önemli bir unsurdur ama insanı yoşatolım ki, devlet yaŞa'
sın. İnson mutlu olsun ki, devlet mutlu olsun. Sistemlerinizi gözden
geçirirken buna azami dikkati sorf ettiğinizi biliyoruz qma adaleti ve
hakkaniyeti sağlayacak tedbirler, adaleti ve hakkqniyeti sağla yacak
tekliflerinizi mutlaka kamu oyu ile paylaşmanız lazımdır diye düşünüyorum. Sizler o adaleti, hakkaniyeti sağlayan düzeni getirirseniz
insqnımız mutlu ve müreffeh olacaktır.
Hepinize b aşar ılar

di

GIob aI Kr izin E tki Ie ri n i n Az a|tılması Am a c ıyI a
lly gulan an H ar c am a V er giler i O r an indiri mle ri nin Etkİlerinin Değerlendirilmesi"
- DoÇ. DR. SAYGIN EYüPGiLLER _ YRD. DoÇ. DIr.
FA]'IH SARAÇOGLu
"Küresel Finans Krizi: Sebep, Sonuç ve
İrdelenmesi''
"

I. OTURUM
10.50 - 12.30

liyoru m, s ay gıIar sunuyo rum, sağ olu n.

Sunucu: Son konuşmay:, Maliye Bakqnı Sayın Mehmet Şimşek
adına Gelir İdaresi Boşkan Yardımcısı Sayın Mehmet Atuğ yapacak_
Iardır' Buyurun efendim.
Mehmet ATUĞ: 'I'abi konuşmayı başlangrcta' Sayın Maliye l]qkonı
yapacaktı. Kendileri işlerinin yoğunluğu dolayısı ile buraya teşrif
edemediler. Ben de çok faz|a bir şey söylernek istemiyorum. Sempozyumumu7ln biz uygulamacılar ve siz sayın okademisyenlere hatırlı
olmosı temennisi ile hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.
Soğ olun var olun.
Sunucu: Sayın konuklarımız, açılış konuşmalarlmlz Sona ermiştir.
Kahve orosınln ardından birinci oturum saot ].0:50'de başlayacoktır.
T'eşekkür ederim.

oTuRuM BAŞKANI: PIloF. DR. KAMiL MuT'Lu[R

-

öıırır

ÇAKICI (I]AŞ I-IEsAP uZMANI)

Oturum Başkanı: Saygı değer rcktörlerim, değer|i hocalarım, çok
sevgili meslektaşlorım, başIarken hepinizi saygıyla'selamlıyorum.
organizasyon gerçekten Zor bir iştir. BöyIe güzel bir organizasyonu
hazırlayıp bize sunan Gazi Üniversitesine, Gazi üniversitesi i.İ.n.r.'ye
ve Moliye BöIümüne şükranlorımlzt sunuyoruz, teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bize tanınan sürc 100 dakiko idi. Bunun için biraz daha erken
başIayalım dedik ama 5 dokika geç başladık. Şimdi 95 dakikalık bir
zamanlmtz var' Onun için, zamanı iyi kullanmak gerekiyor. l]ildiğiniz gibi 2 konuşmac:ımlzvar' Ifer konuşmacı 3 aşağı 5 yukarı 25 da_
kika konuşursa 50 dokiko, 25 dakikq s<ıruları alırız 75 dokika, 15
dokika da arkadaşlarımız sorulorı yanıtlarlar. Eğer Zaman kqlırsa
ben de klsacq görüşlerimi aktarmaya çalışırım. Zaman kaybetmeden,
efendim, ilk konuşmacıya söz veriyorum. Buyurun ef'endim.
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1.

GLOI}AL KRİZiN IıTKİLLRİNiN AZALTILMASI AMACIYLA
UYGU LANAN IIARCAMA VLRGir,ı;nİ 0RAN İNuiııiıvrr,IıRİNİN
IıTKiLERİNiN DIıĞEIıLENDiRiLMr sİ

Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller

Yrd. Doç. Dr. }'atih Saraçoğlu

Gazi Üniversitesi

Gazİ Ünİversitesi

Giriş
2008 yllınıır Son çeyreğindeıı itibareır global ekoıroııiyi, özellikle 2009
yılı başıııdan itibareır de Ttirkiye ekoıroınisiıli etkileyeıı finaıısal krizin etkileriırin azaltılınası aııacıyla 2009 yılı Maıt ayıııda iiç aylık bir döneın için
uygulanıaya koııı.ılaır vergi iııdiriınleri, bazı iııdiriınleriıı siiresiııiıı Eyliil
2009 soııuııa kadar uzatılırrasıı-ıdaır soııra yliriirltikteıı kalltmıştır.

Piyasalardaki dıırgıınlııktan en I'azla etkilenen sektörleriıı olağaııiistti bi.iyüyeır stoklarıırııı eritilınesi, likidite kriziııin ortadaıı kaldırılması sı.ıretiyle
istihdaın tizeriırde ortaya çıkabilecek yıklcı etkileriıı ortadan kaldırılınası ve
bı"ı sektörlerin canlandırılınası konı.ısı"ıırda söz koırusu indirimleriıı kısa vadeli hedefleri bakımıırdan biıyiık ölçiide alTaclna ulaştlğı ıroktasında görtiş
birliği olınakla birlikte; daha etkiıı bir düzeııleıne ile sağladlğı faydalarıır
aıtırılabileceği ve orta döıreınde ortaya çıkabilecek oluınsuz etkilerinin azaltılabileceği ve dalra adil bir uygulaına yapılabileceği yöniinde eleştirilere de
koı-ı ı.ı o l ın ı.ıştı.ı r.

Çalışırıaırıızll1 alTlacl, global krizin bazı sektörler tizerindeki oluıısıız ve
yıkıcı etkileriııiır azaltılt-nast amaclyla2009 yılı Maıt _ Eyliil ayları arasıııda
yaklaşlk altı ay stireyle uygı"ılanaır lıarcaına vergileri oraıı iııdiriınleriniıı
etkileriıriır sektörler itibariyle belirleırınesi ve değerleııdirilınesidir.
IIarcaına vergilerinde oraıı iırdiriınleriırin teorik çerçevesiırin gözdeıı geçirilınesindeıl Soı]ra, Ankara keııtiııde sektörler itibariyle yapılan anket çalışınaları ve Gelir idaresi Başkaıılığı verileriyle karşılaştırınalı olarak ampirik diizeyde iııdiriıılerin piyasalara ve vergi talısilatııra olan etkisi değerleıı_

diri lmeye çal ışl lııııştır.

- Yrd. Doç.

Dr. Fatih Saraçoğlu
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Vergi oran indirimleriııin Gerekçeleri ve'I'ürlcri

1.l. Vergi Oranı İndirimlerinin Gerekçeleri

Vergi oranl iııdiriı-ırleri, fiyatları dtişi.irıne, talebi canlalıdırma, istihdaıı
yaratlna, kayıtdışı ekoııomiyi azalİııa, üretiıır di-iştişleri ve stok aıtışlarıııı
1elafi etıne gibi bir biriyle bağlanlılı ekonoınik ırederılerle ve vergi direnciıri
azalİına ve ıni.ikellefiı-ı vergiye tlylll]luıltl teşvik etıne gibi psikolojik ııedeıılerle belirli bir süıre için (geçici) veya kalıcı olarak yiirtirlüğe koııulııaktadır.
"Raınsey kuralı" ya da "ters esneklik krıralı" olaral< biliııen vergileınede
etkinlik ilkesiııe göre (RAMSEY,|927: 41-6l), belli bir vergi hasılatınııı
mallar iizeriııdeki vergiler yolıı ile elde edilıııesi gerektiğinde, ttiketiın vergi_
si oranlarının ti.iırı ııalların tazmin edilmiş taleplerinde eşit oraırsal azalma
sağlayacak şekilde seçilırıesi ve talebi daha esııek olaıı ınalların daha dıişük
oranlarda vergilendirilııesi öıierilmektedir. Bu yönde bir dtizeırleııe olarak
değerleııdirilebilecek olan vergi oraııı indirimleriııiıı verginin etkinliğine
olı.ıııılu etkide buluırınası bekleııebilir.

l990'll yıllardaır itibareıı yaygııılaşan dolaysız vergilerde oran iırdiriııleriyle, vergi tabaııınııı lrem ulusal heııı de ı-ıluslararası alanda (ihracat vc dış
Serınaye lrareketlerini iilkeye çekıırek suretiyle) genişletmesi aınaçlaırmış ve
bı"ı koııı.ıda aıTlaclna rılaşaır eır öneınli iki örııeği irlanda ve Hollancla oluş_
tı.ırınuştrır. İrlanda'da aktif gelirlerdeki kııruıılar vergisi oranlnln Yol2.5'e
diişi.irülınesi, çok ciddi doğrı.ıdaıı yabarıcı Sern]aye girişiııin başlıca sebepleri
arasıırda görtilmektedir. I_Iollaııda ise uygı"lıl vergi rejiıni ve başarılı çifte
vergi aıılaşııraları ile, tilkesiııi holding yatırıınlarlnıır ııerkezi haline getirmiştir.

Vergi indirin-ıleriırin ıni-ikellefiıı vergi algılamasıııda sağlayabileceği
olumlu etkiıriır gtiçlti bir Gelir idaresi ve ı;yuma olı.ıınlu etki sağlayacak diğer faktörlerle ile destekleııınesi lıaliııde ııiikellefleriıı vergi uylıınuıru artırmasl Ve kayıt dlşllığı azaltınası beklennıektedir' Öte yaırclaır vergi iııdiriınleriııin, yerli-yabancl özel sektörüır kayııak veriınliliği ve yatırım eğiliıniııin
yal1t stra kamu lıarcamalarındaki verinililiği de artlracağı ve böylece istilıdam ve btiyiiııe iizeriıide pozitif etki doğuracağı öngörtilınektedir. Sosyal
amaçlı vergi indiriınlerinin ise, gelir dağıllını ve kalkınına iizeriırde olı"ııırlı-ı
etkiler doğurabileceği ileri si.irülınektedir (UYSAL, 2009).
Dolaylı vergilerde ise, enflasyolıu frenleıne, talebi canlandırı-ıra, istilıdan-l
l<ayıplarıııa eırgel olma, kayıtdışl ekonoııiyi azaltına, i.iretim diişiişleri ve
stok aı1ışlarıırı telafi etıne gibi ıredeırlerle, özellikle eınek yoğı-ıır sektörlere
yönelik I(DV ve diğer harcaına vergileriııde indiriın uygıılaınalaıı giderek
dalıa yaygııı destek görmeye başlamıştır.
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l.2. Vergi oran Indirimlerinin'I'ürleri

yolııyla vergi ödeııre gi'ictine rılaşılması ikeıı, ÖTV'de bıı alnaçlarln yaıll Slra,
ttikelicileriı-ı lıarcaına kalıplarının etkileırınesi aınaçlanmıştır
(ÇAI(IRoĞLU, 2005: 37). Vergi oraııı iırdiriınleriı-ıiıı etkileri iııceleı-ıirl<en
i)]'V'ri, ilke olarak zortıırltı ihtŞaç niteliği taşıınayaıı ınalIara ııygıılaııcllğıırı göz öırliııe alınak yararlı olacaktır'

1.2.l. KaIıcı vc Geçici Vergİ oraııı indirimleri

Vergi oranlarlırda yasalarla veya yasalarııı Bııkaıılar Kı-ırıılu'ıra verır-ıiş
oldıığıı yetkiye dayaırılaral< yapılaıı indiriınler, öncedeır belirleııeıı bir stireyle l<ısltlı olabildiği gibi, si.iresiz, l<alıcı olarak da dtizeıılenebilınektedir. özellil<le l]akaıılar Klırulı-ı yetkisinde diizenleııeır oranlarıır kalıcı oIıırası lıalinde
de, bir siire soırra yeıriden eski di"izeyiııe getirilııe olasılığııra rağmeıı kalıcı
iı-ıd iriırr lere beırzer ıı itel ikte oluşması söz konrısuclı"ır.
Vcrgi oraırlarında yapllan değişikliklerin kalıcı olarak diizeııleırııiş olııası, söz koırıısı-ı ınal ve liizınetleriıı sunı.ılduğu piyasalarda arzve talep ilişkileriı-ıiır kalıcı olarak etkileı-ıınesi SolluCLlIlLı ortaya l<oyııaktaclır. Geçici vergi
oranı indiriıı-ıleri ise, piyasalara belirli bir etki yaratııak ve yeııideıı eski
oraır lara döırınc taahhi-idti

i

le ııygıı laınaya koırı.ı lııral<tadı

r.

Kalıcı vergi artış ve iııdiriınleriııin de öııcedeır açıklaıran kalıcı vergi artlşiindirimleri vc aııi (inııııediate) vergi aı'tış/iııdirinıleri şekliııde ikiye ayrılaral< ctl<ileriı'ıiır
r

iııceleııırıesi söz koırı.ısııdı.ır. (Ilt-Jt,LEItToN

838- r 839).

-

MI]'|CALIr,

l.2,2, Gcnel ve Özel / Scktörel Vcrgi Oranı İndirimleri
Vergi oraır iııdiriııleri. genel(leştirilıniş) bir oraır iırdiriıni şeklinc|e di.izeıılenebildiği gibi' belirli ınal ve hizmetlere ya da sektör[ere yönelik olarak

da ııygıı laı-ıab i lınel<ted ir.

GeııeI vergi oraı-ı indiriıılleri piyasalara bi.iti.inct!]-.caıılılık sağlaııa aına_
cıyla ııygıılanırkeır. özel olaral< bir ııal veya hizınete Veya bir sçktöre tanıı-ıan vergi oraııı iı-ıdiriınleri ise söz l<oııtısı-l mal yc l-ıizıııetleriıı talebiııi artırırra
veya adaletsiz bir vergi yiil<iiııi-i diizeltııe aınaçlarıyla ı.ıygulaınaya koırı-ılabilııektedir.

Vergi oran indiriınleri vc Etkilcri: Tcorik Çcrçcve
'Herlıaııgi bir vergi oraııı indiriırri ı-ıygıılaınaya konulnıadan öırcc. cliizeııleyici etki aııalizleri yapılarak iııdirinliıı vergi gclirleri i.izeriııde hangi c|iizeyde etl<ide bı"ılı.ıııacağıırın öngöriilınesi gerel<ııektediı'. I]tııluır yalll Slra,
indiriıırlerin all]aCllla ulaşabilırıesi içiıı' devletiıı vazgeçtiği vergiııin söz kc'ıııııstı ır-ıal vcya hizııretteı-ı yararlananlar, ti.il<cticiler, i.iretici veya zıracılar ara_
sıııda ııe şekildc paylaşıldığıırın bilinnıesi öııeıır tıışıınal<tadıl'. Bu çerçevccle,
çalışmamızın koııtısuırtı oltışttıraır indirirnlerin ııygulandığı I(DV ve ö]'V
2.

koııtısı.ında l<ısaca aşağıdak i ı-ıoktalara

d

ikkat çekınek gerekir.

I(DV, ekonoııiIç aktiviteı-ıin lrer aşaıırasındaki tiiıı ııral ve Iıizınetleriıl
konu edildiği' geıreI nitelikli bir ttiketiıı vergisi iken, öTV isc saclece ınallarıır

i.iretiı-ı-ı

I(DV'ııiıı

ve ytııtiçiııdeı-ı /ytırtdışıııdaıı ill< iktisap aşaınzısından alınınaktaclır.
afflulcl' gelir toplan]anılr yanl Sıra, haıcaıırırlarıı'ı vergileı-ıclirilırıesi
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2.1.
t:i
I

Verginin Yansıtılması

2.l.1. Verginin Yansıma Mekanizması ve Belirleyen Etkenler

Vergiırin yaıls1ıxaSl, ıniikellef tarafından ödenen vergiırin, fiyat mekaırizıırası aracıllğl ile gelir ve servetiı'ıde bir değişiklik olınaksızıı-ı, kıSıneıı
Veya taınamen iiçtincti şalııslara.aktarılnıasıdır. Bı"ı nedeııle yaıısıma Sortlnll,
vergiııiıı nilıayetinde kimin refahını artırdığı veya azalttığıdır. Vergi yanslııası ile ilgili klasikleşeır teınel ınakaleleriır (PECHMAN - OI(NER, l974)
yaıll Slra özellikle ııakro ekonoıııik boyutta birçok araştırırıa ve kitap yayııllaıııııştır. Bıı çalışmada, yansımaı-ııı-ı ınikro ekoııonrik boyutrıııuır kısa bir
teorik inceleıııesiııden sorıra lrarcaına vergileriniır yansllnaslılın 2009 yılı
vergi oraııı indirimleri çerçevesiııde aınpirik bir çalışııa ile karşılaştırılması
aınaçlaıııııştır.
Vcrgiııiıı yallslmasl, koırrılaır veya kaldırılan bir verginin, ııisbi fiyatlarda
ırecleıı olduğu değişikliklerin soııtıçta kiıırleriır iizeriıide kaldığıııııı Saptanınasıclır. (BI.JLUTOĞLU, 2008: 368) Vergi artışlarının lİyat artışııra ııedeır
olırıası lıaliııde, tiil<eticiııiıı aZ veya çol< vergi ytiktiııtin aI1ınası söz koırı.ısı"ı
olacaktır. Bı.ı dı.ıı'ı.ıında vergiıriı-l ileri doğrıı yanslmasl, fiyatlar Iıiçbir artış
gösterınez ise tireticiıiin Veya satıcıırıır vergi ytiktintin artııası, diğer deyişle
geriye cloğru yansılTasl SöZ koııı"ısudrır. Vergi artışınıır kısmeır ttiketici, kısı-ııeır tiretici iizerinde kalırıası halinde ise vergiııiır hem ileri heın geri yansıtılııası, yaıri vergi ytiktiııiirı paylaşılınası söz konrısrıdrır. Geriye doğrı-ı yaıısıııra lraliırcle cle, iireticiler kendileriııe yansıyan vergiyi işgiicii veya lramınaclcle satııı aldıl<ları kişilere (geriye doğru) yaırsıtmaya devaın edebilirler
(NADAROĞ LlJ, 1996: 266).

Maliye literati"iriiııde bir verginiır yal]Sllnaslırlır diizeyiniıı vergi koırrısrı
ırıalıı-ı dayaıııklı ııal veya tiiketim ınalı olması, malıır piyasasıı-ıda, tekel re*
jinıi ya cla serbest rekabet rejinıiııiıı geçerli olınasl, verginiıı genel veya özel
bir vergi olınası, ı-ııallıı talep clastikiyeti, Verginin oranlnln dtizeyi ve tek
oıaırlı veya artaır oraıılı olınası, ınalııı tiiketim ya da iiretiın (yatırıın) malı
olınası gibi birçok faktördeıı kaynaklandığı ve karı-ıraşık bir ınekaııizınayla
ortaya çıktığı belirleıımektedir (AKDoGAN, 2008: 326).
2.l.|.|, Verginiıı Mahiyeti ve Yansıma
Vergiııiıl ınalıiyeti (niteliği) ile yaırsıııası arasında da sıkı bir ilişki varclır. Vergiııiır ınalıiyeti, dolaylı Veya dolaysız ııitelikte olmasıırı, kapsaın ve
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orarılı'll ifade etmektedir. Gelir i.izeriııdeır alınaıı vergileı'ilı yaıısıtılınasııılır
iınkaırsız olınasa da, gi-iç oldıığu geııel kabı.ıl göriirkeır, Vergiyi cloğuraıı olay
bir ıntibade_le ise, vergiıriır yaırsıtılııaSlıllr'ı l<olay olclıığtı bilinmektecliı.
(NADAI{OĞL|J, 1996:269), Vergileme koırusu olaıı ınalın dayanıklı tiiketiın ıııalı, yatırıın ı-ııalı ya da tüketiıı ınalı olması vergilemenin etkileri bakı_
ırııııdaıı btiytik öı-ıenı taşıınaktadır. Vergiııin koırusrı nilıai tüketici piyasası
işleıılerine ne kadar yakıırsa yanslına olanağı da o kadar artınaktadır.
(ÇAKrROĞLU, 2005: 65 _ 66). KDV ve öıV-aı,,r-.atıııı işleıni sonucı.ında
oı1aya çıktığlııdaıı vergi yansıtılabilınektedir. Özellikle ilk iiretiın aŞaınaslılda öderıen vergileriıı fiyat yoluyla devredilmesiııin
çok kolay olduğu belirti lınekted ir (NADAROĞ LLl, 1996: 269).

Geııiş |<apsaııılı vergileriıı, kııral

olaral< dar kapsaıırll vergilere göre

ileri-

ye doğru daha kolay yansıtılabildiği cli.ışüniilııektedir. 6nnanoĞı-u,

1996: 270). Öte yandan geniş tabanlı vergilerin istisna ve ınuafiyetlerinin
kapsam Ve Slntrlnlrı, ikame imkanlarıııı etkilemesi nedeniyle yansıınayı gi.iç-

leştirdiği öngörtilmektedir (NADAROĞLU, 1996: 27 l).

Vergi oranı yiikseldikçe ileriye yansıtılması ihtiınali artmaktadır. Tiiketiciler diişiik fiyat artışlarıı'ıafazlatepki gösterııezler. Bu ıredeııle düşük oraıılı vergi ytiksek oranlı bir vergiye nazatan daha kolay yaıısıtılııaktadır
(AKSOY, 1994:325). Vergi oranı ne kadar yi-iksekse ve alışverişler ile fiyat
ytikselmeleri karşısıııda ıie kadar duyarlı ise (talep elastikiyeti ne kadar yiık_
sekse) vergiıriıı fiyat etkisilıiır ekonoınik işleınleri azaltıcı roliinün cle o kadar
bi.iyi.ik olacağı öngöri.ilmektedir (BULUToĞLU, 2008: 368).
Araştırııa konı.ııııızrı oluştı.ıraır geçici vergi oranı iıidiriııleriııin sonlandırılınası aşaııaslı-ıda geçici olarak uygulanan vergi oranı indiriıninin ı-ıygıılaı-ıdığı döııeıniıı taın tersine bir yansıına gerçekleşeceği öngörtilebilir. Bu ıredeırle, vergi oranı indiriınleriniır "tersiıre yaırsıınası'; uayu "yur,rrııanııı geri
çeki lııesi" l<avram larıır ın ku lIaırı labi Ieceği ıı göri.işiinde yiz.

2.l.l.2. Arz / Talep Esnekliği ye Yansıma
Malıır arz ve talep esnekliği yanslmayl etkileyen en öıreııli faktör olarak
karşıınıza çıkınaktadır. Fiyata göre arz esnekliği diışiik olan ınallarda yansıına olasılığl dtiştik, ytiksek olan ınallarda yanslma olasllığı yiiksek olmaktadır. (McKENZIF,, l99l: 35). öte yandaır, talep ııe kadai esneklikten uzak
olursa yanslmanın gerçekleşmesi o kaclar kolay olııaktadır. Zorıııılıı ti.iketiıı
ınaddeleri iizerinden alınan bir vergi li.iks maddeler iizerinden alınan bir
vergiye l<ıyasla daha kolay yansltılabilmektedir. Bir ııralın i.iretimincle kıılIanılaıı etkeırler kolayca başka faaliyet alaırlarına aktarılaınıyorsa, ıııalııı arz

esnekliği o kadar düşiik olınaktadır; uzııaıılaşmayı gerektireıı ve başka alanlarda veriınli kullanılamayacak i.iretiııı faktörlerini kııllaııan saııayi kolların-
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cla iiretiın aşatnaSll1a konulan ttiketiırı vcrgisi, bıı fal<törlere olaıı talebi
azalİınakİa, vergi yükii söz konusu iiretim faktörleriniıı sahipleri iizerinde
kalmaktadır.
Talep esııekliğinin arz esııekliğindeır küçiik olııası lralinde vergiııiıı yaıiSlması ileriye (tiiketiciye) doğrrı olı.ışmaktadır. Malın arzı talebe göre dalıa
'Ialep esnekliği arz esnekliesırek ise vergi tüketiciye yaırsımaktadır. Soı-ttıca
ile ttiketici arasında eşit olarak
ğine eşit ise (artaı.ılazalaır) vergi yiikü tiiretici
paylaşılmaktadır.
Talep esırekliği sıfir oldıığıı takdirde vergiıliıı taınaııııırı tüketici ödemektedir. Talep esnekliğiııiıı Soı-ıStlz olınası lıaliırde ise vergi aıtış-azalışı ttiıntiyle iireticiye yöıie[ınektedir.

2.|.l.3. Piyasa Yapısı ve Yansıma
Vergiıriır yansıınaslııda öıreınli olaıı bir diğer husııs, piyasaırıı-ı yapısıdır.
PiyasaJa varolaıı rekabet koşulları, ııonopol ve oligopol durı.ınrları verginiır
yaırsııııasıııda etkili olmaktadır (tIEREKMAN, l989: |75). oze| ti.iketiıı
vergileriıriır, taıır rekabet piyasasında kanuıri yerleşmesi iireticiler veya satıcılai ıızeriı'ıe yoğı"iıılaşmaktadır. Aııcak ÖTV'ı-ıiıı fiili yerleşmesi, geniş ölçiide vergili ınallarııı ııiişterileriıre olınaktadır. I(ısa döı"ıemde, malıır arzl sılir
esnek lse vergi yiikii tireticiler üızerinde kalabilııektedir. Aııcak firınalar
vergiyi geriye yaırsıtabilmeleri haliııde iiretiıılerini süırdüriirler; uzuır dö_
n"rd" ise marjinal firmalarıır piyasadaıı çekilmesi soırucunda arzda azalına
olacağıııdan fiyatlar yüıkselecek ve vergilerin taınaınına yakını yaıısıtılabilecektir. Yaıri, talebiır esnek olııadığı duruında fiyat yiikselişlerine karşı vergi
yükiiniin taınamı yansıtılabilecek, talebin esııek oldıığıı drırrıında vergiırin bir
kısmı firına |izerinde kalacak bir kısııı yansıyacaktır.

Tekel piyasalarlnda özel tüketiın vergisiıriır yaılslmaslnıır teoride, vergi
sonrasıııda tekelci firma iiretiminin kısılınası ve fiyatların artırllınası yöniiııde gerçekleşeceği öıigörtilmektedir. Vergiıriır ıre kadarınııı ileriye ya da geri-

yaıısıyacağı arz Ve talep eğrileriııiıl eğiııiıre bağIı olacaktır
(EDiZDoĞAN, l981: 99).

ye

oligopol piyasalarıı'ıda bir özel tiiketiın vergisi kolay bir şekilde ttiketicilere yaırsıyacaktır. Talebiıı yeter derecede esııek olmadığı ve firınaların rakiplerinin stratejilerini takip ettiği bir oıtaında özel ttiketim vergileri kolaylıkla tiiketiciye yaıısıtılabilecektir, Aılcak, Nadaroğlrı, oligopol durı-ımı"ında
fiiııalarıır karlarıııı vergiden soııra da maksiınize etmek yolrındaki karar ve
davranlşlarıırın kamuoyunda tepkiyle karşılaırınasl Ve devletin müıdahale
etmesi olasılığının bu yöndeki yansıtmayı kısıtlayacağl görtişiindedir
(NADARoĞ L|J, 1996: 273).

Y_
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Mal<ı'o el<oı-ıoıııik yansllxa ise, tel< tck kişilerin ya da grııplarııı gelirlerin_
deki nihai değişiklikler yeriııe; l'oıı|<siyoııel, kişisel, sel<törel, bötgesel, ve
sosyolojil< açıdaıı iııceleııel<te bıı arada gelirin yenideıı clağıIıınlııı araştırınal<tadır. Makro ekoııoınik yanstmayl belirleyeıı ı-ıı-ısıırlar ise, el<oıroıııiıriır
içinde bııluııdıığıı koııjoııl<tiireI dı-ırtıln, yiiki.iııliileriıı vergileri fiıraıısırıan
şel<li, devletiır vergi gelirlcrini lıeııclı devrcye sol<masıdır (ÇAI(II{OĞI.[J.

2005:66).

2.2.Yeı'gi C)raııı Dcğişikliklcri vc l'alep_ }'iyat Dinanıikleıi
Ilarcaıı-ıa vergileri, tiiketicilerin harcaııabilir geliriııiıı bir kısınıııı devlete
gi.iciiııii azaltırlar. Harcaına vergilerincleki artışlar, tiike_

aktararal< satııı alnıa

tiın cesaretiıri (hevesini) kırıp

tasarı.ufu özeııdirir (bu yöni.iyle anticırflasyoııisttir). Öte yaırclaır harcaırra vergileriırdeki bir azalışın tiil<etiın cesaret i ıı i art

ı

r

ıp

tasarı.ı.ı

ftı cayd ı racağı öngörti l ııiektecl

i

r.

Çalışıı-ıaınızıır koııııstıııı-ı oluştııraır indiriııleriıı ııygulandlğı otoınotiv
tiriiırleri, beyaz cşya ve ınobilya, ti.iınti clayaııı|<lı tiiketiııı ınalları olınzısına
I<arşılıl<, söz I<oırı.ıstı ınalların piyasasıııclaki rekabet l<oşıılları I'arktı di-izeylerde oIı-ışnıal<ta, talep esne|<liği de I'arklı olarak karşlıııza
çıkınal<tadıı.. Söz
koı-ıusrı ıırallar i.izeriırdeki lıarcaırra vergileriniıı oraıılarıııın farklı oIııasıırıır
yaıll Slra, özellil<le otoıııotiv ile diğer ıııalIarın fiyatları l<arşılaştlrılclığıı-ıcIa,
aile bi.itçesiııde, tiiketi0iniı'ı toplaırı harcaınası içindeki payları da farklı cltizeylerde oluşııraktadır. Araştırııranıı-ı l<ol-ıl-ısı-ı olaı-ı ıııalların ilke olaral< geııel
nitelikte vergiye tabi olınası nedcııiyle ıntikellef'Ieriıı vergisiz alaırclalii ıırallara yöııelmesi söz konı.ısı-ı değildir. Yalrıızca, otomotiv tiri.inlerincle ikinci el
otolarııı I(DV ve ÖTV'ye tabi olırıaırıası ııecleıriyle, KDV ve öTV oraııIarıırııı diiştirtilırıesi soırucııırda il<iııci el otolardaıı sıflr araçlara talep l<ayınası
söz koırı"ısl-ı olduğıı göz öııi-iııe alıırıııalıdır. indiriınleriıı geçioi (kısa stıreli)
olınası ıredeniyle, çalışııraınızda ııisbi fiyatlardaki değişirnin talep i.izcrincle
öneınli bir etkisi olınadığı varsayılnrıştır.
SektörIer itibariyle vergi (indiriııIeriniıı) yanSıll-l?lSI öı-ıemli fhrklılıklar

gösterııel<tedir. Örneğiır, Avrı-ıpa Birliği Motorlu Araç Vergileri Araştırınası: ıırotorlı"ı araçlarda talebin elastil<iyetiııiır, vergi artışlarıııda vergi ytiktintin
i.iretici ile alıcı arasında paylaşılnlasıııa ıledeıı olcluğu, vergiırin talebe etkisi-

ıriır ise bel<lenildiği dtizeyde ytiksek olınaclığı belirleıııniştir (EU STUDY,
2002: 1l-12). 2007 tarihli Avrrlpa Birliği araştırınası (CopeııIıagen
Ecoıroı-ııic lieport) ise, KDV oranı artışlarıııııl yiizcle l00'i.in tizerincle fiyatlara yansıtıldığıırı, KDV oranı iııdiriııılerinin ise f-arklı i.il|ieIercle, piyasa
yapıSl (tekelIeşııe, rel<abet vb.) ve diğer şartların farl<lılaşııasl ıredeıiiyle 0
ile % 82 arasıırda fiyatlara yansıtıldlğıııı ortaya koyııı.ıştur. Artış ve azalış
duruıılarıııda siınetrik bir aınpirik soıruçla l<arşılaşılınadığı vtırgıılanııal<tadır. Örneğiıı Portekiz içiı-ı yapllan araştırıı-ıa, restoraıı lıiznıetlerine taıııııaı-ı
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oraırındaki KDV indiriıniılin fiyatlara sadece 0%l9 oraırıırda yaılsıclığıııı
belirleıniştiı' (MALTA VAT IMPACT' S'|UDY: l 8).
0/o5

3. Global

Krizin Etkilcri

3.1. Global

ve

Krize Karşı Mali Önlemlcr

Kriz vc Etkilcri

Global krizdc ekoııoııiyi deııgeleınek ve caıılaııdırınak içiıl lıiilçiiıııctler
çeşitli öııleınler uygulaınaya koydular. Toplaın talebiıı artırılırıası için yeteı'siz görüleır para politikaslnln yanı Sıra gelir vergisi iadesi gibi olağalıdışı
yöırteıırleri içeren ınali caırlaııdırııa paketleri yasalaştırıldı (BA't'IRII-,
2008: 2). Söz l<oııtısı"ı paketler, kamu lrarcaınalarıııı gerektireır diizeıılenıeler
ve vergi ınevzuatıırda yapılaır dcğişiklikleı' şeklinde karşıınıza çıl<tı.
OEC]D ve Erııst aı-ıd Yorıırg deıretiıı şirketi araştırııralaı'ııla göre' l<aı'ırrı
lrarcamaları alaırlırda yapılaır yeıriIikler, vergi mevzuatıı-ıda yapılan diizeııleınelere l<ıyasla çok daha l<apsaıırlı olnruş, vergide değişilıliklerin dcstel<
paltelleriııiıl toplaırr ıret etkisi içindeki payı ortalaı'ııa YoS6'ya ulaşnııştır
(oECD, www. oecd.org./docuınan).
Söz l<oırusrı öı-ıleınler diğer bir tasırifle, para politikası araçları, piyasa regi.ilasyonlarlırda yapılaıl değişiklikler ve ınali deste|< pal<etleri olarak sııııIi
landırılabilıırektedir (GÖKÇIi, 2009 : 2).
3.2. Global

Krize Karşı Alıııan Mali Önlenılcr

Global krize l<arşı öııleın nitcliğindeki ııiali destel< paketleri, ıııiikelleflerin zarar ııakliııde, aııroıtisırraır lıygulanıalarıırda, I(ı.ıruııılar vergisi oı'aıııııdzı,
araştırına geliştirıne teşviklerinde ve dolaylı vergiler alanlııda yapılan dcği_
ş il<l

ikl er şekl i ııde karş ııır ıza

ç

ı

l<ııraktad l r.

Söz koııı-ıstı mali destek paketleri iııceleı-ıdiğiırde, aralarıııda'I'iirkiye'ııiır
de bulııııdı-ığrı diinyaııılı 24 öııeııli ekoıroıı-ıisi iizeriırde yapılan bir araştırrı'ıaya göre, bıı iill<elerdeır yırlırızca ikisi, Macaristan vc irlaııda, kriz döııeııiırde KDV artışılıa gideı'keır, bazı till<cler (I-tollanda ve isviçre) I(DV oraıılarıırda dalıa öırce açlklaınış oldukları KDV artışlarıırı kriz ııedeıriyle ertelcııiş; Brezilya, Çiır ve Çek Crıınhuriyeti otoınotiv sektöriiıre yöııeIil<. ingiltcıc
ise geneI KDV oraırı iııdiriınini belirli siirelerle ııygulamıştır. F'raırsa ve
Rrısya ise Katııa Değer Vergisi iadeleriırde ıııtikellel'e kolaylaştırıcı tısuIlerle destek olınayı öı'ıgörınüşlerdir. Söz koırusu vergisel değişil<likler, devletiıı
biitçe gelirleriniıı ırisbi olarak en az dtızeyde etkileıımesiıre karşılık; reel ve
fiııaıısal sektörde caıılaııdırıcı etkisi en iist diizeyde olınası beklenen alaırlarda rıygulanınıştır. Brı aı-ılaında, otoınotiv sektörıı ön plaıra çıkarkeır, elektroırik ve diğeı dayaıııklı ttiketiııı ınaddeleriııe yöııeliI< öırleınler ikinci planda
kalınıştır. Diğer sektörlere yöııelik iııdiriııleriıı giiııdeııe gelmediği dil<kat
çekıniştir.

i
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clobal fiııaıısal

l<rizdeıı ekoıroıııisi eıı fazla etkileneıı tilkelerin başıııcla
geleıı i-iIke oIaıı iııgilteı'e, Aralıl< 2008 - ocal< 20l0 tarihleriarasıırda l3 ayIık
döneıırde genel I(DV oralllrll Yo1J.5'deıı o/o15,7'ye iııclirerek talebin caırlaırd

ırı I ırrasııı ı aıııaç laıı-ı ıştı r.

Brezilya, otoııobil allıılarında, katına değer vergisi oraıılarınl l000
cc'ıriıı altında ırıotor lracıııiııdeki araçlarda Yo7'deıı deıı sıflra iııdirirken,
2000 cc'ye l<adar ınotor lracıııiııde %o13,deıı 0/o6.5'e indirdi. 2000 cc,nin
İ.izeriııdel<i ııotor lracııiııdel<i araçlarcla ise vergi oralılnr oZ25 olarak l<orı-ıını"ıştı.ır.

Çin, 1.6 litreı'ıiıı altıııdaki otolarcla alıın vergisini 2009 yılı için Yol0,daı^ı
Yo 5'e indirirkeıı, ayı-ıı döneırrde l.3 litreııin altında haciıncle oto satııı alaır
çiftçilere stibvaıısiyoıı l"ıygı-ılaınıştır. Çel< Cııınl-ıııriyeti, biııek otolarıııııı I(DV
ol'aılll-ll indirıııesiııill yaı]l sıra amortisınaıı si.iresini 5 yllclan 2 yıla (ilk yıl
için % 60 lrızlaııd ırı l ınış aırıorti Slllall orall ıyla)

ind irm i ştir.

Alınaııya, I(DV oraııında bir değişiklik ııygulaınazken, 9 yllciaıı yaşlı
araçlarılıı traİjkteıı çekeıı ın|ikelleflere yeni araçlarında 2500 avro lrı.ırcla
iııdirin-ıi, ayrlca yeııi oto alııılarıırda 6 ay siireyle bir yıllık Motorlıı 'I'aşıtlar

Vergisi istisırası uygtılaırrıştır (EIINS1"&YOUNG,

(www. ey. com/stiıııı-ı

şen

l ı-ı

2009)

s).

4.2009 Yılı Ilarcama Vergileri indirimlerinin Bckleneıı vc Gcrçeklc-

Etkileri

tiiketiıı vergisinde 2000'li yıllar stirel<li artış
yörıtiııde di-izenlenıeler ortaya çlkarırkeırl, katııa değer vergisincle 2007 yılııda 2007l12I43 sayılı Bakaıılar Kı-ırulı-ı Kararıyla ğlda ve tııri zın gibi bazı
sektörlere yönelik kalıcı oraıı iııdiriııleri gerçekteştirilııiştir. Bu yöırdeıı,
2009 yılı lıarcaına vergileri dtizeırleıneleri ilk kez geçici KDV indiriıni di-iI-Iarcaıııa vergileriırden özel

zeı-ı

lemes i şekl i nde uygı"ı laınaya konu

l

ıı

u

ştı.ır.

Kasııı ayıırdaır itibaren piyasalarııı girdiği sıkıı'ıtılar ırecleııiyle sel<_
törleriıı ciddi bir bel<leııti ve lıi.ikiiınet iizeriııde baskı olııştıırduğı.ı oraır iııdi_
riıııleri l5 Maıt 2009 tarihiııde iiç aylıI< siire içiıı uygulaıımak tiiere yi-lrtirli.iğe konıılııuş ve aşağıdaki ınalları kapsaınıştır:
2008

- Örv oraırı, ticari araçlarcla oh 10'dan o/ol,e, motor siliııdir hacmi I600
cın3'ti geçııeyeır otoırrobillerde o/o37'deı"ı 1B,e, 1600 cıı3,ü aşan 2000 cın3,ti
geçmeyeı] otoınobillerde 0/o60'dan o/o54'e' 2000 cın3'ii geçen otomobillerde
de o/o&4'den Yo80'e diişürlilıni.iştıır. ÖTV oraı'ıı otobi.islerde o%l,deıı sıflra,
Ozellikle 2004 yılında cari açık sorununa müdahale nileliğinde otomotiv ürünleri öTV oranlnln
yükseltilmesi dikkate değerdir
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ııidibiislerde o/o{'den 1'e, miıribıislerde 0%9'dan Z'ye, ınotosikletlerde de
Yo22' deıı 1 1'e çekilııiştir.
_ Elektronik eşya ile beyaz eşyadan alııran Yo6,7 oranındaki ÖTV sıflrlanıııştır.

- Net alaırı l50
% l

ırretrekare Ve

iizeri koırut tesliıırleriııde I(DV

orzını

8'deır %8'e indirilıniştir.

- Koı-ıı.ıt, işyeri ve diğer gayrimenkullerin alıın satıınlarıııdan alıcı ve satıcıırııı lıer biriııdeıı binde l5 oraırıııda alıııaır tapı.ı harcı biııde 5'e diişiirülmtişti.ir.

İkiııci aşamada, 31 Maıt 2009 tarilıinde yiiriirlüğe koıırılaralt (2009l148|2
S. BKK; R.G. T: 16.3.2009 ve S: 27l.]|), 30 Haziran 2009'a kadar ı-ıygulaııan indiriınler ise:
- Ev ve of'is ıırobilyaslnda 0%18 oraıııııdaki

KDV'nin

0%8'e

iııdirilınesi,

-

Bilgisayar, bilişiın ve biiro makineleriııdeır alınaı"ı %l8 oranındaki
KDV' ıı iıı 0/o8'e çeki lınesi,
- I(oBi'leriıı l<ullaııdığı bazı saırayi ve iş mal<iııeleriniıı alıınında ı"ıygulaııaı'ıYo18 oraıııııdaki I(DV'ı-ıin %B'e di.işi-iriilmesi şeklinde ortaya çıkınlştır,

Ayrıca bazı iııdiriınler değişiklik yapllarak da olsa 30 Eyliıl 2009 tarihine
kadar stirdiiri"ilıni.iştiir (2009l|5081 S. BKK; R.G. T: 16.6'2009 ve S. 2]260
Mril<.):

- Motorlu taşıtlarda

ÖTV oranı; ticari araçlardao/o10'daııo/o3'e, ınotor si-

liııdir hacıni l600m3'ti geçmeyen otoııobillerdeo/o37'den27'ye, otobtislerde o/ol'deır sıfıra, ııidibiislerde Yo{'teıı 0/ol'e, minibtislerde o/o9'dan 4'e,
ınotosikletlerde de Yo22' den 1 6'ıya çekilıniştir.
- Beyaz eşyadaır alıııaır

0/o6,7 oranıııdaki

ÖTV

oranı Yo2 olaral< belirlen-

ıniştir.
- Mobilya ve bilgisayardaYol8den 0Z8'e çekilen
si.lresi ı-ızatılmıştır.

KDV oranıırıır

ı"ıygulaına

4.l. IIarcaına Vergileı'i Oran İndirimlerinin Beklenen Etkileri
Llarcaına vergileriırde oran indirimleriııin fiyatları aşağı çekerek istihdaını destekleyeceği, ekoııoınide etkinlik iizeriı-ıde ve verimlilik yöniinde olumlu etkileri olacağı teoride yaygın kabııl görııekle birlikte farklı i.iri.inler ve
sektörler için birçok çekiı-ıceler söz konusrıdur (IJ[-J Study oıı redtıced VA]",
2007: 10).
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iııdiriıılerinin arzve talep iizerincle hangi dtiZayde etkiIi olacağı, piyasalarııı ve indiriııin uygulaııdığı mal ve hizınetleriıı
özellil<Ierinill yanl sırtı söz l<oııı-ısı.ı lrarcaına vergisinin optiını.ınr dtizeydeıı
yiil<sel< oIııp olınaıııasıııdaır öııeınli ölçi.ide etkileııınektedir (IrULLI]R]'çN,
1982:3 -22) taı'afıııdaır gösterildiği gibi vergi yi.il<i"i ııaı'|inal vergi oraııııııır
di-izeyi ile birlikte lıızlı bir şel<ilde artınaktadır (LINDBECK , 1994:3).
Özellil<le I(DV oraıı iııdiriıııleriniıı tiretiın ve istihciaırıa etkisiıliıı siiresi

Doç. Dr

4.2.1. Vergi

I-Iarçaına vergileriniıı oreln

de söz

l<oııı"ısı-l ırıal ve lıizınetlerirı tel<nolojisiniıı ve enıel< piyasasının özelIikleriııe göre l'arl<lı zaıııaıı boyutı.ıırda ortaya çıltıııaktaclır (EU S'I'UDY oN
I{llD[JCI]lD VA'f. 2002: I 1 ).

Yukarıda belirtileıı çaIışına, yi.i|<sek oraıılı vcrgileriır, lıizınetleri (taınircilik. bahçıvaırlık. lıizıı-ıetçilik vb.) piyasa ekoııoınisiııcleı-ı eV el<oıromisine
ytinlendirdiğiııe ve bıı Irizınetlerin vergi geliri sağlaırıadlğıııa işaret etııriştir.
I}u [ııılgtılaı' lıeı-ıı ytil<sel< ortalaııa veı.gi ve heın de yijksek vergi oraırı uygtllayan l(ıızey Avrı;pa iilkeleri ve I"lollaııda gibi bazı ki]çi]k Avrııpa i.ilkeleri
için bi.iyi.ilt ölçi.ide geçcrl id ir.

optiırıuırı vergi di-izcyiniıı belirleııııesindeki gtiçliikler bir yana, clevletin
biitçe açıklarıırı lrarcaır-ıa vergileri ile kapatııia pragınatizııi de vergi oraırı
iı-ıdiriırıleri ile ilgili olarak vergi politikası kararı alınayı zorlaştırınaktadır.
l-Iarcaırıa vergilerinde oran iırdiriınleri ı-ıygrılaııdığıncla vergi tahsilatı yöııiiııden bekleıreı-ı etki, vergi I'ıarcaııasıırın tizerirıde bir gelir etkisi sağlanııası, eıı azıııdan vergi l'ıarcaınasını telafi eclecek diizeyde bir talep canlanınası
sağlaııarak gel i r l<aybıııa yo l aç ı lınaınas ıd ır.

Vergilcri C)ran İndirimlerinin Gcrçeklcşen Ell<ileri
2009 Mart ayında yapılaıı KDV ve ÖTV dtızenleıneleri soı-ıucuncla ııaclgrı"ıpları i.izeriııdel<i toplaıı vergi ytikti aşağıdal<i şekilc|e cleğişıniştir.
4.2. IIarcama

de

ÖTV ve KDV inclirimlcri Madde Grupları I'oplam Vergi Yükü

ğişinıi

De_
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tn

indirimleriııin t'iyatlar

ve 'I'alcp İizerindeki

lJtkileri

Vergi oraırı iııdiriıııleriııiıı fiyatlar ve talep i.izerindeI<i etl<ileriııiır belirleııebilırresi içiır sözkoııtısrı ınallardal<i azaııi fiyat indirinıiııin lıesaplaırması
gerekıı-ıel<tedir. Örıreğiıı, fiyatlar iizeriııde etki edebilecek diğcr l<oşullarııı
sabit kaldığl Varsaylml altıırda, sadece vergi yiiklerindeki değişil<likler inceleııdiğinde, ıııotor lıaciııleriııe göre otomobillerde oh2.1 i|e %13.9 arasıırda
potaıisiyel azaıni fiyat indiriııi sağlaııabileceği belirleııı-ııektedir. I}eyaz eşyadaoh6.3, ınobilya ve bilgisayar iiriiırlerinde ise %B.5 azaıni fiyat indirinıi
lresaplanabi

l

ııekted ir.

iııdirime koııı.ı olaıı ınallarıı-ı lıaııehalkı tiiketiıni içerisiııdeki ağırhğı göz
öı-ıiiııe alıırarak T'ÜFE eııdeksiıldelti payları iizeriııdeır, vergi iııdiriıniııe tabi
olaıı madclelcriır de yer aldığı ııal grııplarınıııoh9.52 di.izeyiııde'I'ÜpE tizeriııde etkisi olduğu lıesaplaırırıal<tadır. (TÜRI(AN,2009: 7) Özellikle araç
satın alıını 2009 itibariyle oh4.34; ınobilya, ırrefi'rışat Vo2'2 ile TijFt] eııdeks

iırde öııeın l i ö lçi-ide ağırl ık taşıırraktad ır.

Vergi oranı iııdiriınlerindeıı kayııal<laııan fiyat etkilerinin taın aıılaınıyla
Nisaı-ı 2009 itibariyle rLırn, cııdeksiııe yaıısıdığı kabıılti altıııda, Maı1
2009'da ti.il<etici fiyatlarıııda otoınobil fiyatlarında Yo6.5, beyaz eşyada
%3.9, ı'nobilyada %0.8 ekonoınik şartlardan kayııaklaıran dtıştışler görülnıüştiir. Bilgisayar iirtinleriırde ise % l .1 artış söz koırı"ısudur'

iııdiriıni iz\eyeıı Nisaı-ı 2009 ayında ise, otoınobil fiyatlarındaYo 4.95 fı'

yat diişiişii göri.ilınüştiir. Mobilya ve bilgisayar gruplarında vergi indiriınleri
% 8,8 olarak belirleırnıiştir.

Mart_Nisaır 2009 döııeıni ktinıi-ilatif TÜFE değişimleri ile vergi oranı indirimleriııiıı fiyata etkisi ytizde olarak karşılaştırıldığında indiriııleriır ttiketiciye yansıına derecesi lıesaplaııabilınektedir (TÜRKAN, 2009: 7). Söz
koırrısı,ı araştırınaya göre, Maı1 * Nisaır 2009 aylarıııda vergi iırdirimleriı'ıin
ttiketiciye yanslma derecesi aşağıdaki şekilde oıtaya çıkınıştır:

Vergi İndirimterinin füketiciyc Yansıma Oranı (Mart _ Nisan 2009)
Vergi

öTV
öTV

KDV

oranı(%)

Oranr (%)

(%)

(/")

oranı

+

KDV

indirimi

Vergi
Yükü
Değişimi

(%)

Fiyata
Etkisi

("1

Eski

Yeni

Otomobil 1600 cc

37.0

180

18.0

18,0

61.7

39.2

22,5

1601-2000 cc

60,0

54.0

18,0

18.0

BB.8

81,7

7.1

-

8.0

-J.O

2001 cc*

84.0

800

18.0

'18.0

117,1

112.4

4,7

- 4.0

1B.0

18,0

25.9

18.0

7.9

30.5

- l.t
- 6,3
8.5

Eski

Yeni

Eski

Yeni
- 36.5

Beyaz Eşya

6,7

0,0

Mobilya

0.0

0.0

18,0

8.0

18.0

8.0

10.0

55,6

Bilgisayar

0,0

0,0

18,0

8,0

18.0

8.0

10.0

55.6

"

- 13,9

Mal Grubu

Yansıma Derecesi (%)

Otomobil

80.0

Beyaz Eşya

100.0

Mobilya

112,2

Bilgisayar

140.2

Kaynak: TURKAN; 2009
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Dayaıııklı tiiltetiııı ınalları sektöriiı-ıde toplaıı arz içiııde itlıalatlıı payınln
görece yiil<sek olınasıııa bağlı olarak döviz kiırıı ve itlıalat fiyatlarııiın gtiçlti
et|<isi söz konrısrıdur (ÖĞÜNÇ, 2009: l 8 - l9). ABD dolarının T'L karşısıırda
göreli olarak değer kaybettiği bir döııeınde fiyatlarda ıneydaıra gelen artışlarııı kısıneır TüI<etici Güveır Eııdeksinde meydana gelen ytikselııeyle paralel
oldrığu dikkati çekmektedir.

Mart ve Nisaıı 2009 aylarıırın yaırsltına oranlarının karşılaştırılınasıı-ıdaıı,
Nisaıı ayıırda Stok eritıne iınkaırı Sağlayan satıcılarıı'ı Nisaır 2009 ayında
vergi oranı iııdirimleriıri dalıa di.işiik oranda yansıttıkları Sonuclııla varılııış_
tır. (TÜRKAN,2009: 7)
Diğer bir aııaliz yöııtemiyle TÜİK 2009 Yılı TÜIıE Ana l-Iarcaına Grubu
Endeksleri iııdirimdeıı yararlanaır ınobilya Ve araç sektörleri ile iııdiriınin
söz koırusı"ı olmadığı giyim sektörleri bakımıııdaır iırdirilı öncesi Ve Soı'ıı'ast
döıieın leri kapsayacak şeki lde tar afıınızdaıı k4rş ı laştı rı lın ştır.

TCMB Tükctici

ı

2009
Aylar
Ocak

Yılı TÜrD Ana llarcama Grubu Endeksleri Karşılaştırması
Mobilya
Endeks

Artış/Azalış

&t

Araç
Endeks

Artış/Azahş
t%t

'109,32

143,45

Şubat

142,02

Mart

'139,97

(1.4)

Nisan

'136,73

(2,3)

Mayrs

136,47

(1.0)

Giyim
Endeks

Artış/Azalış
(%l

111,67
2,2

105,44

104,82

(6.2)

'105,51

oo 7A

(4.8)

117,06

10,9

(0.2)

100,9

1.2

'130,48

11.5

111,74

(5,6)
0.1

Haziran

136,39

(0.1)

104,82

3.9

129,45

(0 8)

Temmuz

137,61

0,9

107,37

2,4

121,74

(6.0)

Ağustos

137,85

0.2

107,99

0.6

1

15,38

(5.2\

Eylül

138,1

1

0.2

1

08,1 3

0.1

114,21

(1.0)

Ekim

141,57

2,5

113,7

5,2

123,79

8.4

Ka'srm

140,53

(0,7)

'1 'l

129,42

4.5

140,02

(0.4)

'1

125,81

(2,8)

Aralık

5,1

I

'13,19

11
(1,7)

Kaynak: www. tuik, gov.tr.

Mobilya ve ev aletleri, araç alım satımı ve (vergi indiriııleri yapıIınaınış
olan) giyim ve ayakkabı aııa lrarcama grı.ıbıı endeksleriırin 2009 yılı ayhk
trendinin iırcelenmesinden, Mart ve Nisan aylarında endekste öneınli azalışlar kaydedileı] araç alıın satıınında, stokların eritilınesindeıl Sonra fiyat artışları görtildüğii, özellikle vergi oranlarıırııı indirim öııcesi diizeye çekildiği
Ekiın 2009 ayında Yo5'2 artış kaydedildiği gözleınlenınektedir. Mobilya ve
ev aletleri aııa harcaına grubunda da Maıt ve Nisaıı aylarıırdaki vergi indiriıni kaynaklı fiyat di-işi-işleriııiıı daha düşiik oranda fıyatlara yaırsıtıldığı, bıı
fiyat azalışlarının lıızının azalarak 2009 Temmuz ayıırdan itibaren yeriııi
fiyat artışlarııra bıraktığı göriilınektedir. Vergi indiriıni rıygı.ılanınayan giyiın
ve ayakkabı ana l-ıarcama grubu ise ırıevsimsel fiyat azalışları gerçekleşen
Şubat - Maıt aylarından soııra fiyat aıtışlarını siirdi'irmi.iştiir.
İndiriınin sona erdiği Ekiın 2009 ayıırda mobilya Ve araç sektörlerinde
endeks artışları görtiliirken Aralık 2009 ayında endeksteki hareket yöııi.inii
tekrar dtişüşe çevirıniştir.

27

Doç. Dr. Saygın Eyüpgil ler - Yrd' Doç. Dr. Fatih Saraçoğlu

1

2-08

69,9

Güven Endelrsi (Aralık 2008- Aralık 2009)

0'1-09

02-09

03-09

04-09

05-09

06-09

07-09

0B-09

09-09

71.6

74.0

74.8

80.8

83.3

85.3

82.4

81.3

81.9

1

0-09

11-09

'12-09

80.5

78.4

78.8

Kaynak: TCMB, tcmb.gov.tr

2009 Nisaıı ayıııda'fi.iketici Gtiveıı liııdcksinde %8 diizeyiılde, hissedilir
bir artış kaydedilıniş, ttiketici gi-iveııiııdeki aıtış llaziran 2009'a kadar artırıaya devaın ettikteıı soııra Eyliil ve Ekim aylarlrıdaıı itibareıı Mart 2009
seviyesiııe geri leıniştir.
'I'icaret odası tarafıırdan, otoınotiv, beyaz eşya, mobilya, bilişiıı,
tabldot yeınek ve servis taşımacılığı alanında faaliyet göstereır 4l0 finna
iizeriırde rıygı.ılaı'ıaır aııket çalışııası, Ö'I'V ve KDV iırdiriınleriıriıı piyasalara
hareketlilik getirdiğiııi, vergi iıidiriınleri soırrası satışlarıır beyaz eşyada Yo
56, bilişiınde o/o 26, mobilyada o/o 33 ve otonıotivde Yo 66 oraııında aıttığını
oh 72'sinin ÖTV
oıtaya çıkarınıştır. Ayı-ıı alaı-ı araştırırıasında katılanların
indiiiııi siiresiniır yıl sorıuıra kadar ıızatılmaslı'ıl istediği açıklaırınıştr çizro
Başkanıırıı-ı 5.5.2009 tarihli Basııı Toplaırtısı, Referans Gazetesi, 6.5.2009).

izııir

iş cliiı'ıyasıııııı da vergi indiriınleriııin yanı sıra kendi önleınleriııi blarak
satışlarıırı aftırııaya çalıştığını ifade eden izıo Başkanı, firııaların
oZ39,3'iiniin iiriin fiyatlarıııı diişiirerek,oh37,6'sıırın ııiişterilerine vade farksız taksit iınkaırı sağlayarak, o/o31,7'si KDV iııdiriıni rıygulayarak ve
oh22,7'siııiıı ise farklı promosyol-l ve kaınpanyalar ile satışlarlırı aılırdlklarıııı
açıklaınıştır.

4.2.|.l. Otomotiv Scktörü

yılı başı itibariyle
ııotoi haciı-ırleriııe göre

2009
da,

Ti.irk vergi sisteıninde binek otomobil alımlarıır17.l arasıııcta I(DV ve ÖTV toplaın

0/o61.6 ile ohl

vergi yiikii oluşınaktaydı. Finlaııdiya'ırııı 0/o1 1 5, Daııiınarka'nıı-ı %l00 orao/o|6 i|e %60
ııında oto alıırrlarıııı vergileııesiniıı dışıırda, AB tilkelerinde
arasında (oıtalaına Yo20) vergi yijkii doğınaktadır (B[LiCi, 2008: 239-*240).
otoınotiv sektöriiııde AB iilkeleriıre oranla oldukça yiiksek diizeyde olan
öTV oranlarıııın indiritmesi sonrasıııda, döviz kurlarının ve rekabetin etkisiyle bazı araç ııodelleriııde 2003 yılı, bazı modellerde ise 2000'li yıllarııı
başındaki fiyat diizeyleri (diiştiş) gerçekleşmiştir (ALPTÜRK; 2009). Brınun
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Soı]tlctlı1da, otomotiv sektöri.iııde öZel ttıketim vergisiniıı, ıIotor hacimleriııe
göre farklı oranlarda iııdirilınesi, özellikle dtiştik motor haciınli biııek otolarda erteleneıı talepte lıızlı bir aftışa yoı açınış; 2009 iık sel<iz ayllk döneıııinde toplaıır pazar 0/o6 oraırında gerilerkeıı otomobil pazan oh6 artarak
228.000 adete ulaşıırıştır. Bu iııdirim, o/oJ0 oranııda ithal otoınobillerin lehiıre soı-ıl.ıçlaırı-ırış; sözgeliıni Ö'fv'ye tabi olnıayan ağır ticari araçlarda Yo48
gibi çok biiyilk bir oranda daralma yaşanınıştır.

Biııek otolarda 2008 - 2009 yılı satışları aylar itibariyle karşılaştırıldığın-

da, satış adedi bakıınıırdan Temınıız2009'daYo34'8, Ağustos 2009 da%13']

Eyliil 2009'dao/o92,8 aı1ış kaydedilııesi, vergi oraırı iııdiriıniııi "kaçırılıaı-ııa" gayretiniır satış yoğııırIuğıııııı Eyli.il ayıııa l<aydlrdığı
az.alınaya !<arşılıl<,

Sonuctlna varllınaktadır. ocak - Eyli.il 2009 dönemindeki adet aıtışı yo|5,6
di.izeyinde olı"ışınuşttır. iııdiriınin sonı.ıçlanınasını izleyeıı Ekiın 2009 ayıııcla

da satış adedi binek otolarda o^30,1 önceki yıla göre diişüş kaydetıniştir.
Buıra karşılık, yılsonu fiyat indiriınleriniıı etkisiyle Aralık 2009 da %122
gibi rel<or sayılabilecek bir aıtış kaydedilıniştir.

Binek otomobil pazafl motor lıacıni bazırıda incelediğinde, 2009 yılı

Ocak - Eyliil döııeıniııde toplaıı 0/o16 aıl'ış yaşanırl<eıı, eıı yiiksek paya sahip
olaıı 1600 cc altındaki araçlarlır paylntn %80 deıi oh83's yiikseldiği, önceki
yıIııı ayııl döıreınine göre bı.ı araçların satışında o/o20 artış yaşandığı,2000 cc
lizeriııde ı-ııotor lıacmiııe sahip araçların ise öncel<i yıla göre Yo41 azalışla
toplaın içiııdeki paylnln 0/o2'ye di"işti.iği.i görtilıntişttiı'. t}u gelişııelerde, son
yıllarda aı1ış göstereıı petrol fiyatlarınııı yanl Slra, fiıraırsal kriz ıredeniyle de
talebin dalıa az yakıt ttiketeır araçlaı'a yöırelııesiılin etkisi olduğu söylenebi-

liı. Paralel gelişııre ocak-Haziraıı 2009 verileriııde de gözleırıleıııııektedir
(I(aynak: otoııotiv Distribütörleri Derı'ıeği verileri,"otoııotiv Pazarı'
Ocal</Eylül 2009, odd.org.tr").

2009 yılı ocak-Aralık döneıniırde ise binel< otoınobil satışları özellikle
Aralık ayındaki rekor oZl2l artışıır etkisiyle geçen yılııı ayııı döneıniııe oran_
la o/o20,86 artaral< 369.819 adete ulaşınıştır (otoııotiv Pazarı, ocak/Aralıl<
2009). Eylül 2009 soırıı itibariyıe Ör'v indiriıniırin yi.iıiirli.ikteıı kalkmasıııa
rağmeıı fiyat indiriınleriniır siirdtiriilııesi nedeniyle Aralık 2009 ayında olağantisti.i satış sağlaııabi lıniştir.

otomotiv sektörtiırde ÖTV indiriııriııiıı talep iizeriııcleki etkiIeri iııceleııirkeıı, Kasıır'ı 2008'deı-ı itibareır kriziıı doğrı.ıdaır etl<ileriıriı-ı yaırısıra, piyasalarda ÖTV indirilıi beklentisi oluşııasıııclaıı l<ayııaklaııan cicldi cluraklaııaırıır göz öııi.iı-ıe alıııınası gerekınektedir. otoınotiv sektörtiııdeki bi-iyiiııeııilı
dııı'masıııda, di.iştik döviz l<ı"ırı.ına bağlı kredili oto alıınırıdaıı kayı-ıal<laıran ar7'
fazlasının soııralti aşaınada talep dtişi.işii ve durguıılıığa yol açınasl dil<kat
çekmiştir. (BATIREL,2008:5) Arz fazlag ııedeıriyle sorı"ııılar yaşayan Ve
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ııeredeyse "ınaliyetine" Satış yaptlğı öııe si'iri-ileır 'ftirl< otoııotiv scktörti
200B'iıı soır iki ayında, beklenti ve söylentilerle tıdeta kilitlerııniş, özcllil<le
2008 I(asıııı ayında ÖTV indiriıni söylenlisiyle l0 gi.in satış yapaınayıp ayı
öııceki yıla göre ytizde 50'ye varaır satış kaybıyla kapatınıştır'

Geııel bir değerlendirııe yapılacak olı.ırsa, iııdirim öncesinde oluşan (biırek ve lıafif ticari araçta olı'ışaıı l57.000 adet) araç stokları eriııiş, aı-ıcak bu
indiriınin iç iiretimi desteklemeye olaır etkisi zayıf olını.ıştur. Vergi indiriııiıre koııı.ı olırıayaır ticari araçlarda i'irctinı tesisleriniıı kapanına ıroktasına geIııesi ve istilıdaın açısındaır <ılunısı.ız solıuçlara yol açııası, geçici / si.ireli
vergi iııdiriııiııiır ne derece etkili olduğıınrı gösterııesi baklıııııdaıı anlaınlıd

ır.

oDD (otoııotiv Distribiitöı'leri Derneği) verileri iııcelendiğinde (IJkz.
'fablo), Marl-Haziran 2009 döııemiı-ıde ytiksek satış di'izeyleri yaşaııdıktaır
sonra I-Iaziı'aıı-'I'cınıntız 2009 aylarıııda tekrar drırgı"ınlı"ık yaşandığı, E'yltil
2009'da bu döııemin zirve rakaııları yaşandıktaıı soııra Ekim-I(asııı-ı aylarıııda dtırgı'ınlıık göri.ildi.iğii, Aralıl< 2009 ayında ise uygtılaıraır fiyat indiriıııleri sayesiııde rel<or rakaınlara ıılaşıldıktan sonra ocal< 20l0 rakamlarınııı bir
öncel<i yı

l ı

n di.izeyiııe döndi.iği.i gözleı-ır lenınekted i r.

Aynı tablonı.ın iııceleılıl-ıcsiııden itlıal i.iriinleriıı vergi oranı iı-ıdiriınindeıı
daha yi'iltsclt oraırda etkileıııniş oldıığıı belirleı-ımektedir. I]u indirimden ithal

otoların karlı çıkııalarıııı iki yöıiiiyle değerlendirınek ııümki.indür: Diğer
iilkeleıin i-iretiııılerini destekliyor olı'ı-ıamız ve ödeıneler deırgeıniziıi olumsı-ız
et|<ileııınesi ''negatiI'' uırsı"ır olarak karşıınıza çıkarkerı; stoklarıır eriııesi ve
geırel olarak ki.iresel l<riziıı aşılııasında iç piyasa diıraııriklcrini canlaı-ıdırııası''poziti1'' ı'ııısı"ır olııuştur.
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Binek oto SatışIarı (Yerli _Ithal) 2008-2009
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2009 yılıııda tiil<etinı malları itlıalatı yıllık bazda gerilemeye devaın ederkeır, ınevsiıısellikten arıırdırılmış verilerle Mart ve Nisaır aylarında aı1ış
gösterııiştir. Alt kalenıler iırceleırdiğinde, itlıalat artışıı1ıı'ı biiyiik ölçi.ide
otoıırobil sektöriine yönelik vergi indirimlerinin tetikleyici etkisiyle yiiksek
oraı-ıda artış kaydedeıı binek oto itlıalatından kaynaklaııdığı belirleıımişti
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fınıl1 fillallsmaırında, baııkalarıı'ı kredi koşullarını iyileştirınemeleri ııedeııiyle, çoğııırlukla ttiketicilerin kişisel birikimlerini ve/veya satıcı kredileriıri
kı.ıllaııdıklarını gösterıniştir (TEPAY'2009; 1-2) istanbul Altın Borsasıırda
15 Mart- 15 Nisaır 2009 tarilıleri arasında rekor altın satış hacimleri sağlaıını ıştlr (iab. gov.trlav*veri.asp)2'

Binek oto Satışları (Adet}
Aralık 2oo8-ocak 2010
oıO 5aıışları Yerli

Doç. Dr. Saygın Eyüpg iller * Yrd. Doç. Dr. Fatih SaraçoğIu

.529

.sos
'78ı)

o9 og sq .ög .$q $q şq \Ö
çf o"s' fs"' <ı{'" 9tş" .c' ş@ of'

Kaynak: otomotiv Distribütörleri Derneği (odd.org,tr)

Geııel olarak motorliı taşıtlardaır tahsil edilen ÖTV rakamlarıııa bakıldı'I'L, Şubat 2009'da l64.5 ınilyon 'I'L
ğıııda, ocak 2009'da 178.2 milyon
olarak gerçekleşeıı gelir; indiriınleriıı devreye girdiği Maı1 2009'da 263.0
milyon'lL, Nisaı'ı 2009'da 253.1 milyon T'L, Mayıs 2009'da ise 270.5 ınilyoıı TL'ye yiikselnıiştir. Buııa karşıllk, toplaıııda 2009 yılıııııı ilk sekiz ayındaki Ö'ı'v geliri geçeıı yılın aynı döneıniı'ıe göreYo 32 oranında azalıııştır,
Taşıt kredisi ve otoınobil satışları verileriniıı son yıllardaki seyri iııceleırdiğiııde, lıer iki seriııiır birlikte hareket ettiği gözleırmektedir. Benzeri bir
eğiliın soır krizle birlikte kendiııi göstermiştir. Yıllık binek otoııobil satışlarının düşüş eğiliınine girdiği Teınıırız 2008 ayındaır itibareıı 'I'I- cinsi bireysel ti.iketici kredileri de azalınaya başlamıştlr. Her iki serideki dtişiiş trendi,
vergi iırdiriınlerinin başladığı Mart aylıra kadar devam etmiştir. Mart ayındaıı soırra ise otoııobil satışları aı1arken, taşıt kredisi stoku diişıneye devam
etıniştir. 31.12.2007 itibariyle 7.6 milyar TL, 31.12.2008 itibariyle 5.7 ıııilyar T'L olan taşlt kredileri stoku 30.9.2009 itibariyle 4.7 mi|yar TL seviyesiııe düşmüştür ('I''C. MEI{KEZ BANKASI: 2009, tcmb.gov'tr).'|EPAV Politika Notı.ı'ırda kredilerdeki daralınaya rağmen krizde vergi indiriııiııi fırsat
olarak değerleırdireıı tiiketicilerin bir öııceki yılın ayııı dönemine göre % l9
artan otomobil satışları ırederıiyle 2,5 ınilyar TL düzeyiııde olan harcamala-

r('IC MB, I'|azir aıı 2009 :2).

Maliye Bakanlığı tarafiırdaır llaziraıı 2009 itibariyle açıklaıran Vergi iııdirinıleı'i aııaliz çalışıırasıırda da vergi iııdiriınleriııiı'ı yıııtiçi iiretiın araçlardaıı dalıa çok araç itlıalatıııı aı1ırdığl değerleı-ıdirııesi yapılmıştır. Bu tespit,
iııdiriıniıı aıııaçlarıııdaıı biri olaıı istilıdaını korrıına koırı-ısunda yeterli fayda
sağlaıraınad ığın ı ortaya koymaktadır

4.2.|.2. Dayanıklı Tüketim

(ÇoLAK; Yaklaşım).

Malları

16 Mart'ta 0A6.7'lik ÖTV oraııınııı sıfırlandığı dayaıııklı tüketiın malları
grubuııda; ocak ve Şubat 2009 aylarıırda satışlarda %30 seviyesiırde azalııa
ile ortaya çıkan di.işüş eğilimi,2009 Nisan ayında oh5 azalma şeklinde geroh2l,Haziran ayında %l l artlş
çekleşıniş; bıı diişüşi-i tal<iben Mayıs ayıııda
gerçekleşıniştir. Dolayısıyla, vergi indirimiııiıı satışlar i-izerinde olumlıı eikisi görtilmtişti.ir. Öte yaırdaıı, dayanıklı tüketiın ınallarlnda da ilk sekiz aydaki
ÖTV gelirleri geçen yılın ilk sekiz ayıııa göreoh32 azalış göstermiştir.

4.2.|.3. Bilişim Sektörü

I}ilişinı sektöriıni.ı doğrı"ıdaıı etkileyeıı KDV oraıııııııı bilgisayar tirüııleriııde Yol8'deır %8'e düşiirüılııesi, 2009 yılınııı Nisaıı-Flaziraır döııemiııde
masatistii ve dizüstii bilgisayar satışIarıırl geçeır yılıır ayırı döııeınine göre
0Z55 oranıırda artırarak 545 bin adetten 850 bin adede ytikseltıniştir.

KDV indiriıııiııiır perakeııdeciler taraflırdan fiyatlara ıre ölçüıde yansıtılclığını inceleyen hıtel -GfK Araştırınasında (KDV indiriıniniıı Tiiketicilere
Sağladığı Faydalar Raporu, Haziran 2009, INTEL-GfK), Mart ve Nisan
döneınleriııi birebir karşılaştırabilınek için her iki dönemde de ortak satılan
ınodeller göz öııüııde brılundurulduğuırda; modelleriır oıtalaına fiyatlarıııda
2

Tüketiciler Birliği Başkanı Nazım Kaya, taşlttaki OTV oranlarının indirildiği günlerde 8 milyar TL
değerinde altın birikiminin nakde dönüştürülerek taşıt alımına yöneldiği açıklamasını yapmıştır.
(5.6.2009),

Y
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Yo9'|uk bir diişüş yaşaııdığıııı oı1aya koyııtıştur. I-Ierhangi başka bir iııdirinı
KDV'ııiıı oZlB'den oZ8'e dtişınesi fiyatlarda oh9'luk azal'

uygulanıTıaksızııı
Il]aya karŞIllk geldiği gözöıriiııe alıırarak pazardaki oyuııcı"ılarııı I(DV indiriııriııittiketiciye doğru şekilde yaırsıttıklaı'ı Soıltlctllla ulaşılınıştır.
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yoğuıı bir sel<tör olarak da öıı plana çıkınaktadır. Vergi iııdirinriııiır kiireseI
l<riz döneıııinde istihdaın üzeriııdelti oluıılıı etkisiııi de göz arclı etıneııel<

gerel<ir.

4.2.3 Vergi

.-

indirimlcrinin Vergi l'ahsilatı üzerindeki Etkilerİ

Aırcal<, brı yaılsıtıııada, tel<ııoloji ıııarketleriııiır ortalaııııı %l 1. biIgisayar
ınağazalarıııııı ise ortalaııa 0/o6 fiyatı ti.iketiciye yaırsıtırıa yolı"ııla gitııre[eri,
sektöıdel<i firırıalarııı ölçeği ile yaı-ısıtına oranl araslndaki I'arklılaşmayı oıtaya koyınuştur.

Belirli bir nral veya lıizınete ilişkin lrarcaııra vergileriııde oran iııcliriıııi
tıygı"ılaırınasınııı vergi tahsilatına etkisiııi mikro ekonomik açıdaır özetleırıe|t

GFK araŞttrlIaslnda l Nisaıı 2009'dan itibareıı bilgisayarlardan alıııaıı KDV oranıYol8'deıı %8'e indiriliııce, bilgisayar satışlarında Maı1ayıııa

aı1_

Intel

btiytiııe kaydedildiğiııi, bir öııceki yılıır Nisan zıyına göre ise dtiarasl
şiişün %7'de ltalclığı yoruınlaıııııştır. Biriırci ve ikiııci çeyrek döneıırler
karşılaştırıııadalii ytizcle 30'lı.ık diiştiş göz öııiinde brılrıııdrırulduğunda, 20082009 Nisan ayları arasıııdaki %7'lik dııştiş seviycsi de göz öııiine alıırarak
I(DV indirimiıriıı piyasayı caırlaııdırdığı soıruorııra varılabilnrektedir. Aırcak,
Maıt 2009 başıııda I(DV indiriıniniır yapılacağıırıır duyurı-ılınası ve beklelıti
oluştı.ırrılması ıredeı'ıiyle ttiketici talebiııde erteleıne oluşınası da bir sonral<i
göre o/o25

o/o25
ay da

t1 raıı ıırd a artl

Ş ı

ı1 ııed en i ıı

i

o

l

uştu rın

a

ktad ır.

gerekirse;

a) Söz koırı"ıstı ııral veya lrizıırete olaıı talep artar, vergi öı-ıcesi fiyat
ınaz ise;

i) vergi iırdirinı orallltll telaIi edecek ölçi.ide talep aı1ar ise vergi talısilatı
artar',

ii) vergi indiriın orallıl1lı1 altında talep artışı olıırsa vergi talrsilatı azalıı'.
b) 'Ialep artar vergi öırcesi fiyat da aıtar ise, vergi talısilatıııda vergi iıidi-

riırı oraı-ııııılı altlı-ıda bir gelir l<aybı yaşaırır.

c) Talep artff|az, vergi öncesi fiyat artar ise,

i) fiyat artışı vergi iııdirim oraııı dlişi.işi.iııiiıı altıııda ise vergi talrsilatıırda

"Bilgisayar ürünleriıriır cliğer tiiketiın ınallarıııdan ayrl bir özelliği oldııyaygııığtııııı; özellikle bilgi toplı-ıııtııra geçiş siireoi açıslıldan bu alaııdaki

dıiştik bir kayıp yaşanlr'

etkileri dikkate alıııarak, ''eğitiırr arııot'' olarak diişi-ini.ilıneli ve I(DV oraıllıllı'ı
kalıcı olarak 0Z 8'e iırclirilmesiılin etki aı"ıalizi detaylı olarak yapılınalıdır"
(KDV indirinıiııiı'ı 'I'üketicilere Sağladığı Iraydalar Raporu. Ilaziran 7009'

vergi iııdiriın oralll kadar düştiş kaydeder'

Laşınaırın, ekonomicle çol< yönli.i katına değerler oluştrıracağınl ayrlca dikkate
almak gerel<ir. I}tl yöniiyle, bilgisayar ve bilişinı [rizııretleri, pozitif dışsalhk

rNTEL-GfK)

4.2.2. Y ergi

İndirimlerinin Ürctimc Iltkisi

iııralat Saııayi Üretiıır endeksi alt grrıplarıııın2009 Mayıs ayında 2008 yılıırın ayııı ayıı-ıa göre değişiın oraırlarıııın incelcı-ıııesi, en ytiksek dıiştiş oraıııııın Yo4l.9 ile Motorlrı kara taşıtları iıııalatıııda görüldiiğiinü, iiçlincii eıı
biıyük dtişüş oraıııııın ise Elektril<li Makina ve Cilıazlar iınalatıırda Yo28.9 ile
otaya çıktığıırı belirleınekteclir. Bı.ıııa göre, ÖTV oraıı iırdiriııileriıriıı ürctim
tizerinde kısa clöııemde olrıınlrı bir etki sağladığıııın bclirleı-ıınesi ıntiınktin
olınamaktadır 1GÖNcÜ, 2009: l 33).

Vergi oraııı iırdirileıı sektörlerdeıı ınobilya sektörtiırde kapasite ktıllanım
oraırları o/o50'deıı %70 seviyeleriıre ytikselınişl öııceki yılıır ayırı döıreıniıre

göre, Nisaıı-Ağı.ıstos 2009'da iiretiıırde %20. satışlarda Yo30 oraırıırda artış
yaygın olınası nedeniyle
ğerçek1eşnıiş1ir. Mobilya sektörtı kayıtdışı üıretiııriır
Lraksız rekabetin yaşandığı

bir faaliyet kolu olmasınlıl yaı-ıı sıra, istilıdaıı-

ii) fiyat artışı vergi iııdiriın oratll11lll i"izcriııde ise vergi tal-ısilatı artar.
d)Talep sabit kalır, vergi öırcesi fiyat da sabit kalır ise, vergi talısilatı
e) I'Ienı talep de de vergi öırcesi fiyat artar ise;

i) Aıtışlarııı toplanı etkisi vergi iııdiriıniııi telafi edecek di.izeyde olursa

vergi tahsilatı artar,

ii) Artışlarıır toplanr etkisi vergi iııdiriıniııiır altıııda olrır ise vergi talısilatı
dtişer.

Makro ekoıroırrik açıdaıı ise, vergi gelirleri ile ekonoınik biiyiiıne araslı'lda, koırjoırkttire bağlı olarak değişeıı bir ilişl<i buluırınaktadır. Geı'ıişleıne
döneııılerinde ekononriırin %l briyüınesine karşllık vergi geIirlerinde ancak
%0.28 aı1ış sağlaııırl<eı-ı, global kriz döıreııinde % l'lik bir azalışılı vergi
gelirleriı'ıde dalıa da ytiksek oraııda (%1.14) diişiişe nedeır olınası, vergi iııdiriı-ııIeri yoluyla talebiıı caı-ılaııdırılıırası ltoııusııııda vergi politikasıılı belirleyeııleri özeırdirıııektedir (BUl-LJ'r, ÇEViK, 2009:28*29). I}ıı çerçevede,
yııkarıda belirttiğinıiz talep ve fiyat gelişıneleri bağlaınıııda vergi talısilatıı-ıda 2009 yılıı-lıı-ı ilgiIi döııcnıiııde ıneydaııa gelen gcIişııeler aşağıda iırccleırııı iştir.

-_
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Örv rıursİLATI:

4.2.3.l, Ozcl Tiil<etim Vergisi Tahsilatına Iltlrisi
Önceki yıl ile yapılan vergi talısilatı karşılaştırııraları ocalç-I(asııı 2009
döıreıniı-ıde, özel tüketiın veı'gisiırde o/o2.6'lık bir artış, reeI bazda ise %3.1

oraırıııcla gerilenıe yaşaııdığını oı1aya koyııaktadır. Özet tüketiın vergisi
talısilatı 2008 yılıııııı ocak-I(asıın döııeıniııde 3B nıilyar 5ll.7 nrilyoır 1'[,
olarak gerçekleşirl<eıı, 2009'rıı'ı ayırı döneııindc 39 ınilyar 5 l 9.4 nıilyoıı'l'L
olınrıştrır. Özellil<le her iki caıılaıldırıııa pal<etiııde de yer alaır rııotorlrı taşıtlar ve dayaııılt[ı ti.iketiın ınacldcleriııdeır alıllaı-ı Öl'V gcliriııde öııceki yıla
göre gerileıııe clikkat çekıniştir. Motorlıı taşıtlardan alııraır Ö'fV, yılııı l l
ayllk döıremiırde gcçeıı yıllır ayııı döııeıniııe göre cari İiyatlarla Yo22.6 oraıııııda diişerl<eı-ı, söz koırustı geliı'eırflasyoırdaır arıııdırıldığında gerilcıne ı'eel
bazda oh27'ye iılaşıııştır. Geçeıı yıl 11 ayda ınotorlu taşıtlardaır yapılzıır
ÖTV talısitatı 3 ı-ııilyar 506.3 n'ıilyoıı'I-L ikeıı,2009'uı-l ayırı döıreırriııde 2
ıırilyar 712.6 ıııilyoıı "I'[,'de kalıııştır. Söz koırtıstı döııeınde dayanıl<lı tiiketiırr ıırallarıııdaı-ı alııraır Ö'l'V gcliri de geçerı yıla göre %22.1 azalıııştır. Dayaıııklı tiiketinı ıırallarındaır yapılaıı vergi talısilatı eırflasyoırdan arıırdırıldı0/o26.4 di"izeyindedir. 200B
ğıııda, geçeıı yıla göre vergi gelirindeki azalış
yılınııı Ocak-I(asıı-lı döııeıniııde dayaıııklı tiiketiın ı-ııaIlarıırdaıı alınan
öTV'deıı 928.l nlilyon'I'L'lilç gelir elde edilirken 2009'rııı aynı döneıniı-ıde
723 ınilyon TI- gelir elde edildiği açıl<laıııııştır.

ocak - t]yıııl 2009 ciöııeıniırde ınotor[rı taşıt araç[arı Ö'ı-v tatısilatı 3.805
ınilyoıı 'I'l, olarak öırceki yılııı ayııı clönemiııc oraııla %40.7 diiştiş gösterııiştir. Dayaıııklı ttiketiın ırralları Ö'I'V tahsiıatı ise ayırı döııeınde 544 milyon
'I'L olarak gerçeltleşerel< öııceki yılın ayııı döıreıııiıre oranla %50.1 di.işiiş
kaydetnıiştiı' (ljyliıl 2009 t}ütçe Gerçekleşııeleri (Gelir-Detay)
(bunıko.gov.tr).

2009'uır ocak _ I(asııı-ı clönenıiııclc ırıotorltı tışıtlarclaıl yapılaıı ÖTv tansilatl 3 506,3 nıilyon'fI., ikcn,2009'uıı ayırı dörıcnıiııdc 2 7l2.6 nıilyon'I'L
diizeyinde kalı-ırıştır. Söz l<oırrıstı döıreınde dayaıııl<lı tiiketiıı ınallarıııdaıı
alııraıı Ö1'V geliri de geçeıı yıla göre %22.1 azalırııştır. Dayaırıklı tiikctiııı
ııallarıırdaıı vergi tahsilatı, eırflasyoırdaır arıııdlrıldığıııda' geçeıı yıla göre
vergi geliriırdeki azalış Yo26'4'e ıılaşııaktadır. 2008 yılınıır ocak-I(asıın
döneminde dayaı-ııklı tiiketiın ırıallarıııdaır alıııan Ö'I'V'den 928,l ıı-ıilyoıı
'fL'lik gelir sağlanırkeıı 2009'tın ayrıl döneıniırde 723 ı-ııilyon 'l'[, gelir elde
ettiği belirleırınektedir. oysa, talcp daralıııası nedeııiyle itlıalatııı azallIaSllla
rağmen petrol ve doğal gaz iirtiııleı'indeıı eldc eclilen Öl'V geliri, vcrgi artışları ıredeııiyle geçeır yıla göı'e 0%5.5 oı'aırında yiikselmiştir.
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Ocak _ I1ylül 2009 (Milyon 'I'l,)

GERçEKLEşEN

VARSAYIM

VARSAYIM 2

1

TAHSiLAT

(indirim

indirimsiz
Gerçek Sahş

Uygulamalı)

Tutarlarıyla

2.259 000

3.349.000

122.090

226.629

Motorlu Taşıtlar
Beyaz Eşya ve
Elektronİk

lndirimin
Vergi
Harcaması

lndirimsiz ve
canlandırıcı
Etkisinden
Arındırılmış

1.090,000

1.969.000

104.539

199.044

indirimin

Gelir
Etkisi
290 000
- 76.954

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir.ldaresi Başkanlığı, Vergi lndirimi özel Raporu.

Maliye t}akanlığı Gelir idaresi Başkanlığı, harcaııa vergileri oraıı iııcliriıı-ıleriı'ıiıı vergi lrarcaınasl Ve gclir etl<ilerini VEDOP veri tabaı-ıılıa dayanarak ayrıırtılı bir araştırıııayla ortaya koyııı"ıştur. Söz I<ontısıı istatistiklere
dayaııılarak tarafıınızdaıı yırpılaır lıcsaplaırralarla sektörler itibariylc vergi
oraırı iııdirilrrleriıriıı nedeıı oldrığu vcrgi l-ıarcaınası ve iııdiriıniır uygtılaııına_
ıı-ıış oIııası Varsayltlll altırıda dılrguıı olırıası bel<leıreı-ı talebiır bekleıreıı vergi
talısilatı ile indiriıı rıygrılaınası ile gerçekIeşeır tal-ısila1ııı gclir etkisi ayrl ayrl
iııceleı-ıı'ı'ıiştir.
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15m.000
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0eyıı Eya

ve [iekfuoril

Özel 'I'i-iketinr Vergisi geIir etkisiııin vergi lıarcaııasıııııı çok altınc|a gcr_
çekleşnıiş oldıığıı dikkat çekerken beyaz eşyada ıregatiI'gelir etkisiniır yaııı
sıra l04 539'fL vergi lıarcaınası ortaya çı|<tığı göriilınektedir.
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Ö'rv rzrrrsİLATl: ocak-l)ylül

2009 (Milyon

2

indirimin
Gelir Etkisi

1.969.000

2.259.000
122.090

Beyaz Eşya ve

koyn-ıal<tadır.

indirimin Canlandlrma
Etkisinden ArındırıImış

(indirim Uygulamalı)
Motorlu Taşıtlar

sı ise indiı'iııriıı

Tf')

VARSAYIM

FiiliTahsilat

1

99 044

-

290 000
76.954

4,2,3,7. Katma Değer Vergisi l'ahsilatına Etkisi

Katııa cleğer vergisi, M'art 2009 ayıncla açıklaııan canlancllrına paketiııiıı
'I'L, iken. Nisaıı 2009'da%148 artışla 2'290,5 milyoıl
etl<isiyle 922*9 ıni|yoıı
.I.L,ye
ytikselııiştii . 2009 yılı 11 aylık KDV tahsilatı ise öırcelçi yılııı ayırı
ınilyoıı'I'I-'den
cloneınine göreohll.4 (reei % 5.25) aı1ış göstererek l5.486,9
.255,] ınilyon'fI- oldu.

KDV l'ahsilatı: ocak -Uylül (Milyon TI)
FiiliTahsilat
(indirim
Uygulamah)

Motorlu Taşıtlar

VARSAYIM 1
indirimsiz Gerçek

indirimin
Vergi
Harcaması

Satış Tutarlarıyla

indirimin
Gelir Etkisi

196 000

802 000

2 734.000

190.985

190 985

64 382

84.445

20.063

6.459

31.336

94,734

63 398

43 864

Sektörü

Mobilya Sektörü

37

ytıpılıı-ıış olırrası soı-ıııcııılda sağlaııan gelir etkisiııi ortaya

etl<isiniıı ytikselrliği özellikle Mo1orlu 'faşıtlar

ve lJeyaz eşya

Ve

elel<troııil< |<oııı-ısrıı-ıda ytil<sel< bir veriııı sağlanciığını oı1aya koyııaktaclır.
Mobilya ve bilgisayar sel<töri.iııde iııctirilniıı gelir eikisi sagianıadigı aıılaşıl-

ı-ıızıl<tadır.

iki varsayıııııı karşılaştırılnrasıııc'laiı, Motorlu taiıtlarda vergi

l-ıar_

FiiliTahsilat
(indirim Uygulamalı)
Motorlu Taşıtlar

VARSAYIM 2
indirimin Canlandırıcı
Etkisinden Arındırılmış

indirimin Gelir
Etkisi

2.538.000

1.736.000

190.985

77.555

Bilgisayar Sektörü

64.382

70.841

Mobilya Sektörü

- 6.459

31.336

75.200

- 43.864

Beyaz Eşya ve Elektronik

802.000
1

13.430

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir idaresi Başkanlığı, Vergi indirimi özel Raporu,

2 538.000

Beyaz Eşya ve Elektronik

Dr. Fatih Saraçoğlu

KDV I'AIISiLATI: Ocak- EyIül2009 (Milyon TL)

Raporu
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir idaresi Başkanlığı, Vergi Indirimi Ozel

2009

Gelir

- Yrd. Doç.

caITaSlllIl1 oldukça tizeriııde bir gelir etkisi sağlaılclığı görii|ınektcclir.

Elektronik

1]

Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller

'1

'13.430

Özel Raporu
Kaynak: MaIiye Bakanlığı, Gelir idaresi Başkanlığı, Vergi Indirimi

Vergi incliriınleri ücrindc AIan Araştırmaları (Ampirik
Çalışmalar)
5.l. Vergiye Karşı Miikellef Davranışı tlakkıntla Araştırmalar:
5.

MiikeIleI'lerin vergi oraıılarıırda yapılan iııcliriınlerinin vergi ödeııreyi teşvik cdip etnıeyeceği yöntindcki tuttııırlarıırııı araştırılclığı Geiir iaar"*i naiI<aıılığı Miikellcl't]ğilinıleri Aııketine katıIanların yalııızrayol.B'i iııclirinıle_
riıı vergi ödeı'ııeyi teşvil< etıneyeceği görijştinij oı1aya koyarkeıı oh19.5'i kararsız kalıı-ıış, o/o73,6 oraıııırda veı'gi indiriııleriııiır vergi öclenıeyi tcşvik
edeceği görtişi.i belirtilnıiştiı'. (Gelir idaresi I}aşl<aıılığı, 2009: 30).

Gelir idaresi Başkanlığı taral'ıııdaıı açıl<laııaıı cliğer bir araştırnıacla
(TUAY _ GÜVENÇ,200J:82), vcrgi oraıılarıırcla ,r"yin,lu geleıı artışlarıır

3.üı]tl't]ü0
2.50U,0u0
2.0D0.0ü0
tr (iıldirinü t.lyqtrl'ril]rllJ

1.5ü0'00D

n inüiriıısiz Gerçek Satı9 Tıdaıi*nyla

1,000,00r1

ıJ indkiınin

Veıgi [|arc*tnası

5D0.0tlt.l

fu1rtorlır

Tşşıtlğr

BĞyrz
Eşy.ı

ve

tjilgisnyğl

İ,J'rlrilTr

SEldürü

5el,türtr

Elektronili

Katma Değer Vcrgisi İndirimi Vergi IIarcamısı
ı.ıygı"ılalllllall-llş olırıası Val'Sayll-l1l a[tıııda I(DV tahsilatıidaresi Başkanlığı çalışııa_
ı-ııı-ı haııgi di.izeycle olrşacagına clair yapılaı-ı Gelir

oraıı indiriırıiııiır

vataııdaşııl Itiks ti.il<etiınini kısırrasıı-ıa ı-ıedeıı olclıığıı göriiştini.i belirteı-ılerin
oı'aı'ıı oh55,2 olı-ırkeır, sııdece 23.2 oraı^ııı'ıda l<atılııııoılar bıı göri.işe l<atılırıa_
dıl<larıı-ıı belirtınişIerdir ('l'tJAY - GüVENÇ, 2007 : 82).

Ayılı araştırınada, yapılaıı KDV incliriıırleriıriır kayıtlılıl< oranı i.izeriııcle
etkisi olnıadığı göriişi.inti beliı1eı'ıleriır orırırı oh5|.0'e ulaşır|<eıı, bıı görtişe
katılmayaıılarıır orallı yo23,3 cli.izeyincle ortzrya çı|<ınıştır ('fUAY
G(jVI]NÇ' 2007:72). Bı.l soruya verileıı cevaplarıır ııi-ikellefleriıı aylıl< gelir
di.izeyIeri ve yaşadıltları coğraİİ bölgeniıı oıtal< etkisiıle n]arllz oıcıJgu, ayıık
gelii dtizeyi 5000'fL tizeri olanlarıı'ı özellil<le gelir cliizeyi yi.iksek olan cograIi bölgelerde KDV oı'aıılarııııır ytikseltliğiııiır kayıt clışılığı etkilenıeciiği
göri.işiiııe dalıa fazla l<atıldıl<Iarı belirleıınıiştir ('I[JAY
- GüVENÇ,2001:
r l6-l I 7).

Global Krizin Etkilerinin AzaltıIması Amacıyla Uygulanan Harcama Vergileri oran
lndirimlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesİ
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Ayırı araştırlnada, ııi-il<ellefleriıı sektörler arası KDV oranı

farl<larıırın
kayıt dışı aIıırı satııırları teşvik ettiği görtişiiıre katılıp l<atılııradıl<ları sorulduo/o9'1
, farklı KDV oraıılarıırııı l<ayıt dışı alıın satıını teşvil<
ğuırda, sadece

etmediği göriiştiııii belirtirkeır, %68.9 bu görtişe katıldıklarıııı beliıtnlişlerdir

(|UAY - GÜVENÇ,

2007 : 86).

İsııvıııo

tarafllırdaıı istaııbtıl iliııde yaptırllan diğer bir araştırına ise
(ÇiÇt]K, 2006); ııiikellefleriır vergi oraırlarıırın dtişiirtilmesine gösterıneleri
bekleneıı etkiyi vergi kaçakçılığını azaltııa yöııiinde olacağını oıtaya koy-

Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller - Yrd. Doç. Dr. Fatih Saraçoğlu

Aııketiııizin.Croııbaclr's Alpha geçcrlilik ve gerçekçilik testi yapılarak,

ölçekleııdirilıniş sorı"ılarıır ölçel< geçerliliği ve güvenilirliği sıııaıııııştı14.

Uygulaıııı'ıış olan anl<et içilı giivenilirlik * geçerlilil< katsaylsı 0,875 olarak lresaplaırınıştır. Bu durrım testin giivenilir oldıığuıru gösterınektedir.
Sorı.ı bazıııda gtiveıı i l irl ik katsayı ları aşağıda görii lmekted ir.
Soru No

Cronbach's AIpha Katsayısı

ırrtıştur. Vergi oraı-ılaırın düşiiı'iilınesiıriıı vergi talrsilatını diişiireceğini tal'ııniıı eclen ıniikelleflerin oranı % 17.7 düzeyinde ortaya çıkıııştır (ÇİÇH,ı(.
2006: 65).
5.2.

Vergi oranı İndirimleri Aırkara Alaıı Araştlrmast

5.2.l. Araşttrmanrn Amacı ve Kapsamı

Vergi oraırl indirinıleriıriı'ı alıcıya yaıısıtılabilırresi, öııceki fiyatla indiriın
sonrasl fiyat arasındaki fark koırusuırda açık ve ııet bir bilgilenme olınası
haliııde söz koııı.ıstı olabilmektedir. Alıcıya açlklaıraıı fiyat heırreır her zamaır
vergi dahil I'iyat oldıığtındaır, aııcak alıcının ilgi ve clııyarlılık gösterııesi
haliııde oraıı iırdiriıni öııcesi vergisiz fiyatla indiriın sonrasl fiyat karşılaştırılabilınektedir. Bı.ı tiir bilgilendinne talebi olınadığı durumda, stok birikimi
ve ciddi talep durgıııılıığu yaşaınayan iiretici ve satıcı firmaların, vergi oraııı
iııdiriınini devletiır piyasalara tanılnış oldıığıı bir fiyat aıtış olaııağı olarak
görnreleri eğiliıni ön plana çıkınaktadır (ÇoLAK: 2009).
Araştırmaııın amacı, KDV ve Ö'I'V oraıı indiriıılerinin ı.ıygulaırdığı sektörIeriır oyuncrılarıırdaıı satış * dağıtıın kanalıırda yer alaıılarln anketiıııize
verdikleri yaırıtlara dayaııılarak harcaına vergileri oran iırdiriınlerinin ııe
ölçiide talebiır caıılaırdırıImaSlııa yarar sağladığı ve iırdirimlerin lıaııgi ölçiide tiiketiciye yansıtıldığıııın bel irlenmesi olarak belirlenmiştir.
5.2.2. Araştırmanrn Yöntemi vc Örneklcm Seçimi

Toplam miikellef SayıStI-llıl (evreı-ıiıı) kaç olduğu, belirli bir lıata payı (örııeğin %5 ya da %l0) ile doğrıı sonuçlara ulaşılabilınesi için kaç ııiikellefe
aırket ııygıılallınası gerektiğini belirleınektedir. Evreııiı-ı l.000,000'dan btiyiik olııası haliııde ise %5 lıata payı ile eıı az 384 mtikellefe,Yo10 hata payı
i le 96 ıniikel lefe anket uygrı lanınası gerekınektedi13 (BALC |' 2004 : 9 5).

1

0,861

2

0,865

3

0,863

4
tJ

0,867

o

0,866

7

0,857

8

0,867

o

O,BB3

10

0,864

11

0,862

12

0,872

13

0,864

14

0,863

'15

0,869

16

0,859

17

0,874

1B

0,891

19

0,883

O,B6B

Araştırı-ııa, taırııı'ılaylcı araştırına ınodeliyle kaııtitatif araştırına teknikleri
kullanılarak, çalışınaırıı"ı amacl doğrultusunda geliştirerek Aırl<ara'da 2009
yılı Kasıın_ Aralık ve 20l0 yılı ocak aylarında uygulaınış olduğııınıız yiiz
yüze anketlerle sağlanaı-ı veriler esas alınarak aşağıdaki hipotezlerin test
ed

4

i

lmesiııdeı-ı olrışmuştur.

Test sonuçlarının değer|endirilmesinde; Cronbach's Alpha katsayısının değerine göre testin
güvenilirliğine karar verilmektedir. Buna göre;

3

Evrenin 100 olması halinde %5 hata payı ile 80 mükellefe, %10 hata payı ile 49 mükellefe anket
uygulanması gerekmektedir. Evrenin 200 olması halinde %5 hata payı ile 132 mükellefe, %'10
hata payı ile 65 mükellefe anket uygulanması gerekmektedir.

39

0.00

<

C.A.

<

0,40..,.,.,.. Güvenilmez

0.4'l

<

C.A.

<

0,60..,.,..., Orta derecede güvenilir

0.6'1 < C.A. < 0,80..,...,.. Güveni|ir

0.81

<

C.A.

<

0.1.00 ....., Yüksek derecede güvenilir

olarak değerlendirilmektedir.
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2009 yılıırda ı,ıygıılaıraıı geçici KDV ve Ö'I'V oraıı iııdirimleri ("iırdirimler"), u"rği oru,',, inclirilen ınallarıır tatebini (satış adetleriıri) ve fiyatlarııll
öıreınl i ölçiide etkilenıiştir.
H2: indirinılerin satış fiyatlarıırı diişiirıırek sııretiyle talebi (ve dolayısıyla
I{1:

ekonoıniyi)

caır

laııdlrınası sağlaırmıştır.

H.: iııclirimler sayesinde diişeıı fiyatlarııı yarattığı ek talep, bir soııraki

aşamada fiyatları yukarı doğru etkileıniştir'

tireHa: iııdiriınleriı'ı tıZLııı siire tıygulaıllıası, hatta kalıcı olınası yöıiiiııde
tici ve satıcılarıır talep ve bekleııtileri ınevclıtttır'
I{5: iıidiriınleriır fiyat ve talep iizeriııdeki etkisi, oraıı iırdiriıni rıygrılanaır
üreteıı sektörieriıı piyasa yaptslna, ıırallarııı talep elastikiyetiııe ve

ınalları
d

iğer sektöre l özellikleı'iııe göre farkl ı laşın ıştır'

Hr,: indirim yürıırltıkten kall<tıktaıı sonra fiyatlar tekrar iırdiriın öı-ıcesi
yandtızeyine yükselnreııiş, vergi artışı ti.iketiciye değil üretici ve satıcılara

Sımıştır'

Doç, Dr. Saygın Eyüpgiller

Araştırına, Aırl<ara'da, ilgili sektorlerin yoğrıır olduğu bölgelerden kotaladayaırdırılmıştır.
İ.u ryg* deı.ıekler iizeriııcle ı.ıygrılaıran yüzytıze aırketlere

Amaçlaııaır konı.ıları içeren sorrı forınları, l<arşılıklı ön göri-işınelerle ilıtiyaçları karşılayan lıale getirilıniştir. Alaıı çalışmasınııı veri toplaına aşama-

Dr. Fatih Saraçoğlu
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Sll1ın talTalnlanınaslırdaıl Sonra sorı.ı forınlarıııııı bilgisayaı'a girişleri yapıl_

mış, frekaııs ve çapraz tablo dökiinıleri alınaral<, talep edileıı diğer aııaliz
tabIoları ve grafikleri raporlaııabilir hale getirilnıiştir.
5.2.3.

Araştlrmanın Bulguları

Koııtı'ırtın kapsaıııı-ıın genişliği, sektör Ve sortl Sayıslnıtl fazlalığı nedeniyle çalışmaınızıır anket değerleııdirmeleri Tebliğ metniıre sıııırlı olaral< yansı-

tılabilıniştir.
5.2.3.1.

Sonuçları

Oran İndirimi Uygulanan Sektörlerin Karşılaştırmalı Anket

oraı'ı iııdirilnleriı-ıiıı uygulaırdığı mobilya/Siteler, sıflr araç Ve beyaz eşya
sektörleri katılıııcılarıı-ııır aırketiınize verıniş oldııkları cevaplar aşağıda değerlendiri lnıiştir.
Size pörc pecici olarak ırvgıılanan KDV ve Örv ınaırimlerinin tüketiciler üzerinde talen açısından etkileri hangi vönde olmuştur?

göreli olarak
H7: Geçici olarak sağlaıraır talep-caı-ılaırıııası, iırdirim Sonrasl
drırguırlı"ığa ııeden o lmuştur.

Aırketiıı örııek kitleye ı-ıygtııiluğıı (geçerlilik ve giiveııiliı'liği) bir öır çalışına ile test eclilmiştir. Anket verileri toplaırdıktan Sonra, verileriıı işleırııeyararlanısi ve lripote zleriıı analizinde "SPSS for Wiırdows" programıırdaıı
larak frrekaııs analizi ve Ki kare testi kiıllaııılıııştır'
olUygulamış olduğuınrız ki-kare testi, iki değişken arasında ilişki olup
ya
da
ölçütlere
farklı
,rrud,!in, belirlemek-tedir. Veri setindel<i cleğişkenlerin
sıırıflaı-ıdırılbelirli bir aınacı göre iki ya da çok yönlii çaprazlablo haliııde
olrıp
ınası lıaliı"ıcle deg(kenlcrin beıirıenen özeltikleri arasıııda bir bağıınlıllk
p
oıtaya
sonucrıırda
çıkaıı
uyg1ılaııası
Testiır
olınadlğı test
"aiıeuiıınekteclir'
anlaınll
arasıırda
iki
durum
değeriııIn 0,001 ile 0.005 arasıırda olınası lıaliııde
bir ilişki oldıığu belirleııebilınektedir.
Araştırmaııııı ana kitlesiııi Aııkara Bi-iyÜıkşehir kent merkeziırde brıluııaır
otoınotiv, mobilya ve'eyazeşya tioareti yapaıı krırı-ııırların fiilen satışla^ilgili
olııştıırmuştur. Aııkara'nıır istaırşirket oı1ağı, Satıcı ve satlş yoneticileri
en caırlı örbrıl,clan sonra ticaret Sektöriinıın ölçek ve çeşitlilik bakıınıırdaır
olıışttırmı.ıştı"ır.
temel
neğini olı.ıştrıraır keııt olınası tercilıiınize

- Yrd. Doç.
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-&"ftİfi
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I.tl,jp
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-

İatfriıi,

ş:::;&.7i
lJı.:Prl'.1!aııı1n

.rl.t.ı

'''I'ai6p

dq1itnı.j(J.

Grafikteır anlaşıldığı i.izere; geçici olarak uygı.ılaııaıı I(DV ve ÖTV indirinıleriııin farklı sektörlerde genel olarak talep aıtışı ile ııeticeleııdiği göriılırıel<tedir. Sektörlerin tiiııriiıre bakıldığında; Yo93 oraıı|a en ytiksek talep artı0Z89,8
şıırıır yaşandığı sektör, beyaz eşya sektörııdtır. Beyaz eşya sektörtinti,

ile sıflr araç sektörii, yo\6'2 ile ınobilya sektöriı takip etınektedir. Talep artışlt'llı] elr az yaşaııdığı alt sel<tör iseYo59,7 ile Siteler) olınuştrır. Ankete katılanlarıır bir kısııı talepte herlraırgi bir değişiklik yaşaıımadığını if'ade etmiştir. Özellikle Mobilya sektöriintin I<eııdiııe ınalrsus profili olan bölgesi olaıı
Siteler'de ı"ıygulaıraıı aılkette; katılııncıların o/o32,8'i vergi indirimleriııin

talebi etkilenıediğini beliıtııişlerdir. Mobilya seI<töriinde; katılıırıcılarııı
yo13,8'i, sıfir araç sektörüııde; Yol0,2'si ve beyaz eşya sektörtiı^ıde ohl
,0'si
5

Siteler, Ankara'da mobilyacıllk işiyle uğraşanların bulunduğu bölge olup, kayıt dışılığın yaygın
olma olasılığı ve kurumsallaşmadan uzaklığı dikkate alınarak diğer mobilyacılardan ayn değer_
lendirilmiştir.
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vergi iııcliriınleriııin talepte bir değişikliğe yol açınadığıırı belirtıniştir. Site_
ler'de uygtılaııaır aııkete katılaıılarııı o/o7,5'lik kısını ise vergi indiriınleri
soıltlctll'ıda talepte aza|ına kaydedildiğini dile getirmiştir. Grafik tizeriırdeır
geırel bir değerleme yapacak olursak; iırdiriıılerin rıygı'ılandığı sektörlerin
lıepsinde vergi indirinrleri tiiketicilerin satııı alma davranışlarıırı oluınlrı
yöırde etkileııriş ve dolayısıyla talep aıtınıştlr.

Ge*ici olu.uk u"gulanan KDV v. ÖTV
cleki etkileri hangi yönde olmuştur?

Ekonomik krize karşı KDV ve ÖTV'cıe yapılan gcçici indirimlerin
yararlı bir uygulama olduğuna inanıyor musunuz?

İrdi.irl*ririn fi'rt ür..ir7

aı'7
80

ı

63.7

3?,4
20

)

14

{,3

3,t

t,3
l'flfAİ.rç
İ',ivnıtnr.j(ııti]

ıP.YJt1n.d.dü|gi'l'1ilo!ht..ıl

sitr'ıtİ'
vFiviltııfY']İ!;ü'ldi

Geçici olarak ı.ıygulaıraır KDV ve Öıv indiriınlerinin fiyat üzerindeki
etkileri araştırıldlğıırda, vergi iııdirimleriııiıı genel olarak fiyat iırdirimi ile

ıieticelendiği görülınektedir. İncliriınlerin ı-ıygı.ılaııdığı sektörleriır tiiınÜınde
farklı tepkiler Ve Sonuçlarla karşılaşılıırıştır. Sektörlerin ttiıniiıre bakıldlğıııda; o/o83,7 oraılla fiyatlarda indirimiıı en yoğtııı yaşandığı sektör beyaz eşya
o/o70,0 ile mobilya sektöriı, oh63,7 i|e
sektörticliır. Beyaz eşya sektöri.inü,
Siteler takip etmektedir. Fiyat indiriıniııiıı en aZyaşandlğı sel<tör ise %53,l
ile sıfır araç sektörii olıırıştı-ır. Aırkete katılanlarıır bir kısını fiyatlarda lrerhangi bir değişiklik yaşanmadığıııı ifade etııiştir. Özellikle Siteler'de uygıılanan ankette katıl ııncı ların Yo33'1' i vergi indiriınleriniır sonucuı-ıda fiyatla_
rıııı değiştirmedikleriııi beliı1mişlerdir. Mobilya sektörıinde katılımcıların
o/o26,J'si, sıflr araç sektöriiııde 0^74,3'ij ve beyaz eşya sektöriiırde oZ 14,0'ii
vergi indirinıleriıriır fiyatlarda bir değişikliğe yol açmadığını belirtıniştir.
Slfır araç selrtörtiırcle uygulanaır ankete katılanların Yo32,7'lik kısını, ııobil0/o3,2' si ve beyaz
ya sektöriiırdeki katıl ıııicı larln Yo3,3' tı, Siteler' dekil erin
ohL,3'ti
vergi indirimleriııiıı uygulandığı döneınde
eşya sektöri-iırdekileriır ise
Genel bir değerleme yapacak olurgetirmiştir.
fiyatlarını aıtırdlklarını dile
sak; indirimlerin uygulandığı sektörlerin hepsinde fiyatlarda indirim yapıla_
rak, tiiketici talepleri hareketleırdirilıneye çalışılmıştır' Ancak özellikle sıfır
araç sektöı'üııde, vergi indirimleriırin ııygı-ılamaya konrılma amacııla ters
oh32,7 gibi ktiçiiınsenmeyecek bir grııp
diişecek davraırışlar sergileı-ıııiş ve
tarafından araç fiyatları yiıkseltilmiştir.

evcİ

İ }l.'vİ'

8 Rnİi.s,lrff

El<oıromik krize karşı KDV ve ÖTV'de geçici olarak uygulanan iııdiriınleriıı yararlı bir uygulaına olı.ıp olmadığı araştırıldığında, geırelde yararlı bir
uygu lama o larak ııitelend iri ldiği görti lınekted ir. İnd irim ler; uygu laııd ığı sektörlerde geııel olarak talepte aıtışa ve fiyatlarda diişüşe sebep olduğtı için
yararlı bir ııygıılama oldıığtı ifade edilnıektedir. Sektörlerin ttiıni.ine bakıldığıııda; vo93,0 oraırla vergi indiriıniııiıı eır yararlı brıluırduğu sektör, beyaz
eşya sektörüdür. Beyaz eşya sektöriiııil, o/o83,7 ile sıflr araç sektörii, Yo80,0
ile mobilya sektörtı takip etmektedir. Vergi iııdiriııleriırin en az yararlı brıluırdı.ığu sektör ise o/o72,9 ile Siteler olmrıştur. Arıkete katılanların.bir kısını
vergi indiriınleriniır yararlı bir uygı.ılanıa olduğu fikrine katılmadığıırı it'ade
etııiştir. Özellikle Siteler'de katılııncılarıııo/o20,7'si, bu şekilde düştindi.ikleriıri beliıtmişlerdir. Mobilya sektörtiııde katılııncılarııı Yol3,3'ii, sıfır araç
sel<törtiııde ok|\'2'si ve beyaz eşya sel<töriiırde o/o7,0'si vergi indirimlerinin
yararlı bir iıygı"ılaırıa oldıığrıı-ırı di.işiinınedil<leriııi belirtıniştir. Mobilya sektörtinde katılaııların 0/o6,7'lik kısmı' sıflr araç sektöri.inde 0^6,1'i ve Siteler'dekileriır yo6,3'ij vergi indirimleriııiır yararlı bir ı"ıygulaına olup olmadığı
korıusrıırda kararsız olduklarını dile getirmiştir. Ancak genel olarak; indiriınleriıı tıygulaırdığı sektörlerin lıepsiııde, geçici vergi iııdiriıni uygulamastnııl
yararlı bir ı"ıygulaına oldıığı"ı düşiiııcesi hakiındir.

Verpi indirimlerinin asıl hedefi talebi canlan dı rmak
şürmek mi olmalıdır?

Mob;i}...('.!lır
ıat1ı(?l)i.nlı'J^ürlr.!'a&()i,ı!.l'dl.

sl.el..

sl'!rAıı!,,
,.i'n(ınliil(ttiirar(:ıo,İınl'.j'r

mı_

fivıtları dii-
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KDV ve öTV'de geçici olarak uygulanaır iırdirimleriıı asıl lredefiniır talebi caıılaııdlrlnak ını' fiyatları diişiirınek ıni olduğu araştırıldığıı'ıda; vergi
indiriıııleriıriır asıl lredefiırin talebi canlaırdırmak olmasl gerektiği ifade

edilınektedir. Vergi iııdiıiıniıriır asıl hedel'iııiıı talebi canlaırdırırıak olduğrıı-ırı
o^76,] ile beyaz eşya sektöri.ıdür. oırrı
eı'ı yiiksek oraı'ıda if'ade edeıı sektör
oıosi,ı ile mobilya sel<törıi ve 0/o6l'6 ile Siteler takip etmektedir. Vergi indiriıııleriırin asıl hedefiırin talebi canlaırdırınak olduğrınıın en aZ oranla SaVt|nı.ılciı-ığrı sektör ise;o/o59,2 ile sıflr araç Sektörti olmııştur. Ankete katılanlarln
bir kıiını vergi iııdiriınleriniıı asıl lıedefinin fiyatlarl di.işiirmek oldıığunu
ifade etmiştirl Özellikle ınobilya sektörtiırde katılııncıların 7o30'0'ı vergi
iırclirimlerinin asll lredefiırin talebi caıılandırmak değil, fiyatları diiştirııek
olduğrıı'ıu cliiştiııdiikleı'ini betiıtııişlerdir. Beyaz eşya sektöründe katılııncı[ao/o13,1'i ve sıflr araç sektörtiırde o/o},2'si ayıiı göriişü
,u", ü16,3'ii, Siteler'de
savı.ıırduklarıırı clile getirmişlerdir. Sıfır araç sektöriinde ankete katı[aıılarıır
o/o32,7'|ik kısını, Siteler'cleki katılımcılarıno/o25,3'tı, beyaz eşyadaYo1,0'si
ve ınobilya sektöriiırdekileriıı 0/o6,7'si vergi indiriınleriırin asıl lredefiniıı
heın fiyaiları diişürınek heın de talebi artırmak oldrığunrı dile getirıniştir'
Grafikie yer alan bilgiler baz alıııarak gene1 bir değerleme yapıldığında;
incliriınleiin asıl hedefiniıı talebi caırIaırdırmak olınası gerektiğinin dtişiini.iI_

Doç. Dr. Saygın Eyüpgİller

- Yrd. Doç.
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Verpi indiriminin beklcvcn/c

talebi hareketlendirdiğine İna-

ırıyor musunuz?

sitı]l(iİ

ü

Grafikte göriildi.iğii iizere geçici vergi indirilnlerinin bekleyen/erteleııen
talebi hareketlendirdiğiıre iıraııanlar, bi.lti.in sektörIerde katılaıiların biiyi.ik
çoğuıılı.ığıınu olı-ıştrırıııaktadır. Beyaz eşya sektörtiırde talebiır lıareketlendirildiğine olaıı iıraırç oA95,3 ile tüır-ı sektörlerdeki en yüksek oraırdır. Sıflr araç
sektöründe bı"ı oraır o^89,8, ınobilya sektöriınde oh69 ve Siteler'de Yo57,4
olarak kayded

i

lın işti r.

Verei indirimi önccsindc satışlarınızda/müşterİ talebincle önceki yır fırklıIık söz konıısrı ınırvdu?

lrn avnı dönemine söre belirsin

diiğü göri.ilınektedir.

Versi i ndiriminin

talen va

veni talen

nc Inanı_

YOr musunuz?
ıa,2

-ğv(r.'rrlr.nJl.

-t'.:rn/irı'şol.lü

ü.

n'lıylr

Grafik iııcelendiğiırde vergi iııdiriınleri öııcesiırde satışlarda/mi.işteri talebinde önceki yılıır aynı döı-ıeıııiııe göre geııel bir aza|ına yaşaııdığı gözleııınektedir. Vergi indiriınleri soııı.ıcrıırda fiyatlar geırel olarak dtişiiriilıntiştiir
ve bu dı.ırı"ııır taleplerde olumlu yöııde bir değişikliğe, yaıri talep aıtışına yol
açınıştlr. Anket l<atllıııcılarıırııı verdiği bilgilere göre, sektörlerin ttiıniine
crafikte de görüldüğii iizere geçici vergi iııdirimleriırin ilave talep ya da
yeıri talep yaratiığıııa iıiaıranlar, btitüın sektörlerde aıikete katılaııların biiyiik
ilave talep yaratıldığıçogı,nıuğıırrı oluştı"ırmaktaclır' Beyaz eşya sektöriiırde
oluşturmaktadır.
yiiksek
oraı'ıı
en
,u"oırn Inanç %88,4 ile tüın sektörlercleki
yo87,8,
ve Siteler'de
%o60
ınobilya sektöründe
Sıfır araç ,"ktörtırd" brı oraır
oA59,9 olarak lıesaplaııın ı ştır.

bakıldığıııda; 0/o86,0 oraırla vergi iııdirinıleri öncesiııde satışlarda öırcel<i
yılın ayırı döırenriııe göre eır belirgiır diişiişiiıl yaşaırdığı sektör, beyaz eşya
sel<törııdıır. Beyaz eşya sel<töri.iııiü, o/o75,5 ile sıflr araç sektöri-i ve Yo66,7 ile
nıobilya sektöriı takip etmektedir. Aııkete katılaırlarıır bir kısmı, vergi iııdi_
riınleri öırcesi döı-ıeın ile vergi iırdiriınlerinin ı-ıygıılandığı dönem araslırda
satışlarda belirgin bir farklılık olrııadığını savuırmal<tadır. Siteler'de katılıırıcılarııı o^30,5'i, ınobilya sel<töri-ınde katllıııcılarıııoh26,7'si, sıfir araç sel<töriinde %16,3'ü ve beyaz eşya sektöriiııde o/o14'L| aynı göriişti savuııınal<tadır.
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Vergi indirimlerinin uvgulandığı clönemde fiyatlarlnızda herhangi

bir dcğisiklik vantınız mı?

sircüc'

..1ıi

5ıı.
- Gvct .rriı'

y.ıı]tıİ

İ lwst

iİaı'iİı

e ır'İV|r

y.ptlı

rıygı'ılaıran indiriınalma giioüııfiıı
Satln
Ve
indirilmesi
leı'iıı aınacı; tiiketiciye stıırtllaıı fİyatııı
aklşı sağ]a_
para
piyasaya
artırılarak, talebin oaırlaı-ıclırılınasıclır. Bu şekilde
bir
ıracak ve ekoıroır'ıiye caır verilerek, krizin olumsrız etkileriııdeır kı.ırtrılınak
ölçücle ıntiınki.in kılıı-ıacaktır. Vergi iırdirimleriııin uygulaınaya koırulduğu
sektörıerin meırsuplarıyla yapılaır aırketleriır Sonuçlarl değerlendirildiğinde;
beyaz eşya Sektöriınde, mobilya sektöriiııcle ve Siteler'de katılııncılanıı bÜısektörtinde
ytı"ı< uir'çogı.ıırlı"ığı.ı fiyatlarıırda indiriın yapıııştır. I)eyaz eşya
L)eyaz
oh97,7'si
eınişlerdir.
ifade
indirdikleriııi
fiyatlarıırı
Latılııncılarin
oh62,|
oh76,7
etınektakip
ile
Siteler
ve
ile mobilya sektörii
eşya selttöri-iı^ıu
t",ıir. An"uk vergi iırdiriııiniıı yeııi talep sağladığııra, satışları artırdığıııa
iırarıdığıııı beyaır edeı'ı sıflr araç sektörii ınensuplarıııın,o/o44,9'ıı fiyatlarıııda
indirim yaptıklarıııı ve o/o44,9'u ise fiyatlarında aıtış yaptıklarıııı beyaır etedeırmektediiler. Vergi iııdirimi döııeıırincle fiyatlarıırı aftırdıklarıııı ifade
o/o2,3 gibi
ler; Siteler'd e yol,6' ınobilyacılardao/o3,3, beyaz eşya sektöriinde
ur,rı,ı. gruplardan oluşmaktadıı'. I(atılımcılarlır bir kısııı ise vergi indiriınlerinin u/gı,iamaya koıiulcluğıı döıreıncle fiyatlarıırda herlraırgi bir değişiklik
yo33,3, mobilyacılarda
yup*ujJ.ıurını belirtınişlerdir. Brı oı'aırlar; Siteler'de
o/o20 ve sıfir araç sataıılarda ohl\,2'deıı olrışmaktadır'

Ekoıroıı'ıik krize karşı

tr]ğer Vergi

KDV ve ÖTV'de geçici olarak

indirimi döneminde fiYatlarlnul artlrdlYsanlz- fiyat artı-

Şına neden gerelr duydunuz?
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Yııkarıdaki grafikte de göriildi.iği.i iizere; vergi indiriıni süresiırce sel<törlerde fiyat aıtışları da yaşaııınıştır. iııdiriırileriı'ı tıygulaırdığı döı-ıemde fiyatlarıırı artıraıı katılıııcılara fiyat aıtışııra nedeır gerek drıydrıkları soruldıığı.ında, sektörleriıı lrer biriııde farl<lı sonuçlarla l<arşılaşılıııştır. Fiyat artışıırııı eıı
yoğtıı'ı yaşandığı sektör olan sıfir araç sektöriiııde; uygı"ılaııaır Iiyat artışları_
nın sebebi %66,7 oraırla talep aıtışı olarak belirtilıniştir. Mobilya sektörıiııdeki fiyat artış sebebiııin de Yo66,7 oraııla talep aı1ışı oldıığıı ve Siteler'deki
fiyat aı1ışıılın sebebiniıı Yo37'7 oranla talep aıtışı oldı-ığtı ifade edilıniştir.
Beyaz eşya sektöri.ıııde yaşaıraıı fiyat aıtışıırııı sebebiııin; 0A75'0 oraırla aıra
bayi/distribiitöriiıı fiyat artırıTası, ıno[ıilya sektöriiı-ıde o/o33,3 oraırla aıra

bayildistribütöriin fiyat artıı'ıııaSı, Siteler'de yo28,3 oraırla ana ba_
yildistribütörüıı fiyat aıtlrıTıasl olduğıı ifade edilııiştir' Fiyat aı1ışıırın sebepleri araştırıldığında karşllaşllan soır seçeırek ise; ınaliyetlerde meydana geleıl
aı1ıştlr. Sitelerde yaşanal'l fiyat artışıırln sebebi yo34,0 oraııla maliyet aıtışı
olaral< ifade edilmiştir. Fiyat artışlarının sebebi beyaz eşya sektörıınde
o^25,0 ve slfir araç sektöriiııde ise 0^12,5 oraırla ınaliyet artışları
olarak l<aydedilnıiştir.

Veroi indiriminin viiriirliiğo oi
belirgin bir artış kaydedildi mi?

satıslarda/müsteri talebinde

:ir,{!

sı,'.Ali.ç
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Vergi iııdiriınleriııiıı ytiri.irliiğe girınesiyle satışlarda/ıniışteri talebinde
geırel bir artış yaşaırdığı gözleırınektedir. Vergi indiriınleri soırı"ıctıııda fiyatlar geırel olarak düşi-iri.ilınüştür ve bu durtıın talep aıtışına yol açmıştır. Vergi

iııdiriınleriııin yiiri.irltiğe girmesiyle miişteri talebiııde en belirgin aıtışıır

yaşaırdığı sektör, %90,5 oraırla beyaz eşya sektöriıdiır. Beyaz eşya sektöriintı, Yo87,8 ile sıfir araç sektörii ve o/oJ3,3 ile ınobilya sel<törıi takip etmektedir. Mi.işteri talebinde en az aıtışın yaşandlğı alt sektör, yo51,5 ile Siteler
olınrıştı.ır. Aııkete katılaırlarln bir kısını, vergi iııdiriııleriııin ytiriirli.iğe girınesiyle satışlarda/ıntışteri talebiı-ıde belirgiıı bir I'arklılıl< olınadığını SaVuI'lııaktadır. Siteler'de katılımcıların%o41,2'si, ınobilya sel<törtinde ka1ılııncılaı'ıııYo23,3'tı, sıflr araç sektöriinde Yo10,2'sivebeyaz eşya sektöri.iııdeYo9,5'i
talepte belirgiıl bir farklılık olınadığl göriişi.ini'i dile getirııişlerdir. Siteler'de
uygulaıran aııkete katılaııla'rın Yol,3'ltık kısııı, mobilya sektöriindeki katı-
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sıfır araç sektörtindekilerin ohT'si vergi indirimleriııin
yüriirltiğe girınesiyle satışlarda/ıntişteri talebiııde belirgin bir artış yaşanıp
yaşaııırradığı konusuııda kararslz olduklarını dile getiımişlerdir. Grafikte yer
alaıı bilgiler kılavuzluğuııda geııel bir değerleme yapıldığıııda; iııdirimlerin
ııygulandlğı döıremde, talepte ve satışlarda belirgiıı bir aıtış ııeydaıra geldiği

lıııcıların

o^3,3'iJ ve

görülmektedir.

Eğer bir talep artrŞı yaşandı ise. bu artışı htzlr satrş vönünde mi. fiyat
artışı yönünde mi değerlendirdiniz?
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Yukarıdaki grafikler iııceleııdiğiııde; geçici olarak uyguıanan KDV ve
ÖTv indirilnlerinin uyguıandığı sektörlerde talep artışı oldıığrı göriilmektedir. 'Ialepte yaşanan aı1ışıı'ı hızlı satış yöııiinde ıni, fiyat aı1ışı yön|iıide ıni
cleğerleııdirildiği sorııldı,ığı.ıııda, talep aıtışıırın geırel olarak hızlı satış yöııüırde cleğerleııdirildiği beliı1ilıniştir. T'alep aıtışıııı en yliksek oranla hızlı
satış yöıiiiııde değerlendireır sektör 0h88,4 oranla beyaz eşya sektöriidiir.
Beyazeşya sektöriiırii,0Z83 ile sıflr araç sektörü,oA82,1 ile mobilya sektörii
takip etınektedir.

Ankete katılaırların bir kısmı talepte lıerhangi bir değişiklik yaşaırınadığını ifade etıniştir. Özellikle Siteler'de katılımcılarıno/o32,6'sı vergi indiriııleriırin talebi etkilemediğini beliıtnrişlerdir. Mobilya sel<töriinde katılımcılaı-ın o/o17,9'rı, sıfır araç sektörtinde %10,6'Sı Ve beyaz eşya sektöriinde
yo2'3'tlvergi indiriııleriniır talepte bir değişikliğe yol açmadığıırı belirtıniştir. Siteler'de rıygı"ılanaır aııkete l<atılaııların; yo6,7'lik l<ısını ise vergi indiriınlerinden dolayı talepte yaşanan aı1ışı, fiyat artışı yöniinde değerlendirdiklerini ifade etmiştir. Beyaz eşya sektöründeki katılımcıların Yog,3'ij ve sıfir
0^6,4'Li de talep aı1ışlnı fiyat aıtışı yöniinde
araç sektörtiııdeki katılımcıların
değerlenclirdiklerini belirtınişlerdir. Genel bir değerleme yapıldığında indiriıılerin uygulandığı sektörlerin hepsiı'ıde vergi indiriınleri tiiketicileriıı satın
alma davranışlarını olıımlu yönde etkilemiş ve dolayıslyla talep aıtışl yayöntiııde değerşaı-ımıştır Ve yaşanan talep aıtışı yiiksek oraırlarla lıızll satış
leııdirilmiştir.
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Vergi İndirİmİni hanqİ oranda satış fİyatınıza yansIttınız?
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Ekonoınik krize karşı KDV ve ÖTV'de geçici olarak uygulanan iırdiriınleriır amacı; fiyatın iııdirilınesi Ve satın alma gücii artlrılarak talebin canlandlrılınasıdlr. Vergi indiriınleriniır rıygulaınaya konı.ılduğLı Sektörıerin mensrıplarıyla yapllan aırketlerin Sonuçları değerlendirildiğinde; beyaz eşya sektöriiırde katılıınclların o/o76,7'si vergi indirimlerinin tamalnını fiyatlarına
yanslttıklarını ifade etmişlerdir. Beyaz eşya Sektörıinld oh59,2 ile sıflr araç
sektöri-i ve o/o53,3 ile ınobilya sektörti takip etmektedir. Vergi indiriminin

talnamınl fiyatlarlıra yaıısıtına oranı Siteler'de, Yo48,1 ile diğer sektörlere
göre daha di.işiikttir. Bazı katılııncılar vergi indiriminin taınaml yerine bir
kısmlnı fiyatlarına yaıısıtmayı tercilr etmişlerdir. Bu oran; sıfir araç sektöriiırde %o40,8, Siteler'de yo34,5, ınobilya sektöründe Yo26,7 ve beyaz eşya
sektöriiırde Yo23,3'tiir. Bazl katılımcılar ise vergi iııdirimlerini fiyatlarına
hiçbir şekilde yaırsıtınadıklarını ifade etmişlerdir. Bu oraır; mobilya sektörtınde Vo20 ve Siteler'd e o/o77,5'tir. Soı'ırıçta, genel olarak vergi indiriınleriı-ıin satış fiyatlarına yansıtıldığl görülınektedir.

Versi indirimi vürürlüktevken

lık satıs miktarınızda artıs

oldu

mu?

B,i.'ı

Vergi iııdirimleriııiır yürürlüğe girmesiyle aylık satlş miktarında genel bir
aıtış yaşandığı gözlenmektedir. indirimler sonucunda fıyatlar genel olarak
di.işürtilmiiştiir ve bu drırrım talep aıtışına yol açınıştır. Satlş tutarında en
belirgin aı1lŞın yaşandlğı sektör, o^95,3 oranla beyaz eşya sektöriidiır. Beyaz
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eşya sektörtinü'oA85,'7 ile sıflr araç Sel(törıi Ve mobilya Sektörü takip etınekteclir. Vergi iırdirimleriııin yiiri.irltiğe girmesiyle satış miktarında en az artışın

yaşaııdığı sektör, %58,1 ile Sileler olınuştur. Aııkete katılaırların bir kısmı,
vergi indiriııleriniır yiirüırliiğe girmesiyle aylık satış ııiktarlarında belirgiıı
o/o4|,9'ıı,
bir farklılık olmaclığıııı savı.ıırııaktadır. Siteler'de katılımcıların
0^14,3'ğ
ve beyaz eşya
mobilya ve sıfır araç sektörııııdeki katılııncılarııı
bir farklılık
belirgin
ııiktarlarıırda
satış
Yo4,7'si
katılııncılarııı
sektöriiıideki
getirınişlerdir.
olmadığı görtiştinii dile
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Vergi indirimlerİnin sona ermesini izleyen ayda satışlarınızda belir*
ein bir 4zalma havdedildi mi?

Vergi indiriminin sona ermesine doğru satrşlarlnlzda/müşteri talea vasandı mr?
lıinde bir

9ılı'
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inairiınleriıriır soır zaınaırlarında talep iizeriııde yarattığı
etkiler araştırıldığılıda, genel olarak talep artışı yaşandığı görülmektedir.
İndiriınlerin ııygrılaınaya koıruldı-ığrı sektörlerin tiimiiırde farklı soırııçlarla
ltarşılaşılmıştır. tJygulaınanlı1 Son zaınaı'ılarıııda eır yüksek talep aıtışıırın
yaşaırdığl sektör, yo}g,8 oraırla sıflr araç sektöriıdıır. Sıfır araç sektörtiırü,
6/o75,g ile mobilya sektörü, 0^65,1 i|e beyaz eşya sektörii takip etınektedir.
o/o48,7 ile Siteler olmrıştur. Ankete
Talep artışııı ln el1 aZ yaşaııdığı sektör ise
katılaırlarııı bir kısnrı iırcliriııleriır soır zaınaırlarında talepte herhangi bir
değişiklik yaşanııradığlırı ifade etııriştir. Özellikle Siteler'de katılııncılarıı'ı
vo45,5'i vergi indiriıni uygulaınasıllln Son zamaı'ılarında talepte bir yoğuııluk
o/o34,9'ıı,
yaşaıımadığını belirtıniştir. Beyaz eşya sektöründe katılımclların
o^|3,8'i,
sıflr araç sektöründe Yo\,2'si vergi indirimlerimobilya sektöriinde
değişiklik yaşanııadığıııı belirtmiştir. Mobil_
bir
talepte
ıriır soıı döneıninde
o/o5,8'i ve sıflr araç
yacılarda katılanlarıır; %10,3'liık kısını, Siteler'dekileriır
satıc ı lar ın ıı'ı oA2' lik kı sm ı bu koırı.ıd a kar arsız o ldukların l ifade etm iş lerd ir.

KDV ve

51

siteİ'.

sllirAr.lÇ
-(9cı

rltJyı.

*(ğlarjırıl'ı

Vergi indiriınleriırin sona ermesiıli izleyen ayda satışlarda genel bir
azalına yaşandığı gözlenınektedir. Vergi indirimi uygulaırıası doğal olaral<
beraberinde talep aıtlşını getinniş, indirimler lrem yeııi ve ilave talep yaratmış l-ıeırı de bekleyeıı/eıtelenen talebi lıareketleııdinniştir. Vergi indirimi
uygı.ılamasınln Sona erınesiırdeır soırraki ayda da talepte azalma yaşanması
bu durumrııı doğal bir sonucudur. Sektörlerin tüıntine bakıldığıııda; yo85'7
oranla vergi indiriınlerinin soııa erınesiıri izleyen ayda ınüşteri talebinde eıı
belirgin azalışıır yaşaııdığl sektör, sıflr araç sektöriıdtıı. Sıfir araç sel<töriiırii,
Yo63,3 ile mobilya sektörü ve 0/o62,8 ile beyaz eşya sektörü takip etmel<tedir.
Vergi iııdirimleriniıı Soı-ıa erlneSiyle müşteri talebiııde eıı düşiik azalışın
yaşaııdığı sektör, o/o52,3 ile Siteler olını"ıştur. Aııkete katılanlarıır bir kısını,
vergi iııdirimleriıiin sona erınesiyle, satışlarda/nrtişteri talebiııde belirgin bir
farklılık olınadığlnı savuırınaktadır. Siteler'de katılııncılarınYo39,4'i,beyaz
eşya sektöründe o/o34,9'ı"ı, ınobilya sektöriiırde yo23'3't\ve sıfır araç sektör|jııde o/ol4,3'ti talepte belirgin bir farklılık olınadığı görüşiini.i dile getirınişlerdir. Döıt sektörde de katılııncılarııi ktiçtik bir kısııı indirimleriır Sona erınesiyle satışlarda/miışteri talebinde belirgin bir azalına yaşanıp yaşanmadığı
koırusrında kararsız olduklarıırı di le getirm işlerd ir.
Versi indiriminin veniden basla
musunuz?

asrnln varal'|r olacağrna inanıvor
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KDV ve ÖTV'de geçici olaral< uygı.ılaıraıı vergi indiriınleriniıı tekrar uygulaırınasııııır yararlı bir uygı"ılaına olııp olınayacağı araştırıldığında, anl<ete
katılaııların bıiyük bir çoğıınluğrı ııygıılamayı yararlı buldrıklarını ifade etınişlerdir. Vergi iııdiriminin yararlı bulrıırına oraııı sektörlere göre farklılık
gösterınektedir. Bu oraırlar sıfır araç sektöri.inde Yo8l,6; beyaz eşya sektörunde 0/o79,I, ınobilya sektörııırde yo]6,7 ve Siteler'de 0/o67,6 olarak karşıııı ıza çıkınaktad ır. Uygulamayı yararl ı bıı lınayan lart rı oran ı S iteler' de yo22,4,
beyaz eşyad a o/o|7,6, sıfır araçta Yo8,2 ve mobilya sektöründe Yo6,7'dir. Katılııncıların bir kısıııı vergi indirimleriırin yararlı bir ııygulama olrıp olmadığı
konusuırda kararsız olduklarını ifade etınişlerdir. Mobilyacılarıır ohl6,7'si,
sıfir araç satıcılarının Yo10,2'si, Siteler'deki mobilyacıların 0Z10'tı vebeyaz
eşya satıcılarınııı 0Z9,3'ii bu göri-işti savuırmaktadır.
Vergİ indiriminin sona ermesİnden sonra fiyatlarınızı artırdınız mı?
Yoksa vergi artışını telafi edici fiyat Dolitikası mı uvguladınız?
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Vergi iı'ıdirimlerinin soııa erınesiırdeıı soırra satlş fiyatları yeırideır dtizeıılenıniştir. Satıcılarııı bir kısıırı fiyatları aıtırırken, bir klsmı fiyatları aıtırmaınlş telafi edici fiyat politikası uygulamıştır. Grafikten göriildiiğii iizere
beyaz eşya sektörüııde katılııncıların 0%86'sı, sıfır araç sektöründe 0A67,3'ij,
Siteler'de o/o37'7'si ve mobilya sektörüırde Yo33,3'tı vergi indirimleriıriır
soıra erınesiırden sonra satış fiyatlarıııı aıtırmamış telafi edici fiyat politikası
ı-ıygulaıırışlardır. Mobilyacılarlıı o/o40'ı, sıflr araç satıcılarının Yo24,5'i,Siteler'deki ıırobilyacıların o/o13,5'i ve beyaz eşya satıcılarının Yog,3'İ'J- indiriıı
uygulamasınln Sona erınesindeır soııra fiyatlarıırı artırdıklarını ifade etmişlerdir. Vergi iııdiriııi ııygrılaınasıııdaır soııra fiyatlarını değiştirıneyenler ise
Siteler'deki ınobilyacıların 0Z48,8'ilıdeıı, ınobilyacıların oh26,7'sindeıı, sıfır
araç satıcılarınııı 0/o8,2'sindeır ve beyaz eşya satıcılarıırın o/o4,7'sindeıı oluşmaktadır.
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va da karsılastıran oldu mu?
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Ttiketicilerin satın alıııa davranlşı sergileyeceği Zalnal1l, satın alacağı
ürünleri ve yeri yeniden değerlendirmeleriııi sağlaırrıştır. Ti.iketiciler, vergi
indiriınleriııiıı fiyata yansıtılı-ırası Iıusrısı.ıırda yeterince lıassas ve araştırmacı
bir tavır sergileıniştir. Beyaz eşya sektöriindeki ttiketicileriır Yo97,7'si, sıfıı'
4raç sektöründekileriıı Yo\l,6'sı, ınobilya sektöriındekileı'iıı o/o73,3'ü ve
Siteler anketine katılaı-ıların yol1'i vergi indiriıniırdeır önceki fiyatla yakıııdaıı ilgileııildiğiııi ifade etıniştir. Tüketicileriıı bir kısını vergi indiriınleri
konusuııda keııdileri gerekli araştırı'ı'ıayt yapılıış ve brı koıruda satıcılardaıı
fikir alına gereği duyınaınışlardır. Mobilya sektöriindeki tiiketicilerin
Yo|6,7'si, slfir araç sektörıındekilerin %l6,3'i"i, sitelerdeki tıiketicilerin
o/o|l,7'si ve beyaz eşya sektörüııdekileriır o/o2,3'tı vergi iııdiriıninden öııce[<i
fiyatları kendileri araştırınışlardır. I]azı tiiketiciler ise vergi indiriıni koııtı_
suırda duyarlı davraırııaınış, vergi iııdiriınleriıre öneın verıneırriş ve ııygıılamaya

il

gi gösterırreııriş lerdir.

oldu

T

T

lam

Talebi canlandırmak olmalıdır
d

olmalıdır

%11,60

%4,70

%16,30

%93,00

%7,00

%100

Her ikisi de
T

am

Sorularının Çapraz Değerlendirme Sonuçları
Çalışınaı-ıııı bu kısmıırda elde edilen bı-ılgulardaıı sadece ikisiııe ilişkin
5.2.3.2. Anket

değerlend irıne lere yer verilmekted ir.

Vergi iırdiriırıleriniıı asıl hedefi talebi caıılaııdırıırak ını, fiyatları diiştirınek ıni olınalldır? Geçici olarak uygrılaıraıı I(DV ve ÖTv indiriınteriıriır
1-

tiiketiciler üzeriırde talep açısıııdan etkileri lıangi yönde olınuştıır?

2_ Vergi iırdirimiııin ilave talep ya da yeni talep yaratabildiğine iııaıııyor
ınıısuııuz? Geçici olarak ııygulanaıı KDV ve ÖTV indiriınlerinin tiil<eticiler
üzerinde talep açısından etkileri haııgi yöııde olııuştı"ır?
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lerinin asıI hedelerden ilkine: vani "Vcrsi İndi
Bu değerlendi
fi tırlcbi canlırndlrmık ml" fivatlart düŞürmelr mi olmahdtr?'' 66Gcçici
olarak uygulaıran KDV ve Ö l'V intlirimlerinin tükcticiler üzerinde talerı açrsrndan etkileri hangi yönde olmuştur?'' sorıılarıııa ilişkiıı bulgular sektörlcr bazıncla aşağıdaki gibidir:
Bevaz eşva sektörü açıSlndall, tabloda da göri.ildi.iğti tizere katılınıcılarıı-ı
iıidiriınleri soırtıcrıııda talebiıı arttığıııı belirtınektedir. Bıınlarırı oh74,4'tı vergi indiriınleriıriır asıl aııacıırıır talebi cıııılaııdırınak olması
gerektiğiııi. 0/o l l,6'sı fiyatları di.işiirıııek olııası gerektiğini, o/o7 ,0'ı da vergi
iııdiriııleriııiır asıl alnaclntn heı-ı-ı fiyatları dıışi.irıııek lreıı da talebi canlan_
clırıııak olnrası gerektiğiııi belirtıniştir. Vergi indiriınleri ııeticesiııde 1alcptc
lıerhaııgi bir değişııe olınadığını ifade edeıı vo],00'lıil< kısırıın; Yo4,70'i vcı'gi
o/o2,30'ıı
iııdirimleriıriıı asıl alrraclı1ll1 fiyatları dtişiirırıek olııası gerel<tiğini,
ise talebi carılaırdırırıak olı-ırası gerektiğini ifade etnıiştir.

o/o93,0'ı vergi

0%60,0'ı vergi
Siteler açısındaı-ı tabloda da göri.ildi.iğii tizere katılııırcıların
o/o32,4'tı değişııediğini ve o/o7,6'sı

iırdirinrleri soı-ıı-ıcı-ıı-ıda talebiıı arttığıırı,
talepte azalına yaşaı-ıdığını belirtıniştir. Talebiıı aıttığıırı ifhde edeır
%60,0'lık kısıııır o^38,5'i vergi iııdiriınleriniı-l aSll alnaclnln talebi caırlaıı_
dırınalt olırrası gerektiğini, o/o15,2'si lıeıı talebi caırlaı-ıdırınak hem de fiyat_
ları di.iştirıırek olırıası gerektiğiııi, Yo6,3'L|da vergi irıdiriıırleriııiıı asıl alTlaclııın fiyatlaı'ı cliişiirnıelt olıııası gerektiğini belirtnıiştir' Vergi iıidirimlcri ıreti_
ok32,4'|ik kıscesiııcle talepte lrerlraırgi bir değişnıe olmadığıııı i{ade eden
ı-ıııır o/ol8,5'i vergi iııdiriınleriniıı asıl amaCıl1lll talebi caırlaııdırııak olı-ırası

gerektiğiııi, oh9,0'ı Iiyatları dtişıirınel< ve talebi caırlaııdırınak olnrası gerek_
tiğiııi,Yo4,9'ıı ise fiyatları dtişi-irıı-ıek olııası gerektiğini il'ade etııiştir. Vergi
o/o7,6'lık kısınıır o/o4,4'tı
iırdiriınleri dolayısıyla talebiır azaldığıııı ifade edeır
vergi iırdiriı'ırleriniır asıl aı-ııacıııın talebi caıılaırdırmak olııası gerektiğiııi,
o/o2,0'ı fiyatları di.işiirmelt olııası gerektiğiıri, Yo7,2'si de henı fiyatları dtişiirmek heın de talebi canlaırdırırralr olınası gerektiğiııi bclirtıniştir.
Aırlçete l<atılaırlarııı Yo61'40'ııııır iııdiriıııiıı hedefiııi, lİyatları dtişiirırrel<
Cleğil talebi caıılaııdırınak oIaral< algllalırış olınaları vergi iııdiriınlerine yöırel ik yan l ış bakı ş açısııı ılr yaıısıtl lııas ı baltııı ıı"ıdaıı örıem l id i r.
Talep Artışı
Oldu

Talep

Azaldı

Talep
medi

Toplam

%6,30

Y02,00

%60,00

Y07,60

Yo4,90

Y013,20

o/n32,40

%'100

Her ikisi de
Toplam
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Mobilvacılar açısıııdan.

katıl ııncı ları ı'ı 0/o86'2' si vergi iııdirim leri soıırıo^13,8'i
cı"ıııda talebiıı arttığıııı,
değişnıediğiııi belirtnıektedir. Talebiır arttıilade
edenleriır
iırdiriırıleriıriı-ı asıl amacıırııı talebi caııYo55,2'si
vergi
ğını
laııdırıı-ıak olınası gerektiğini, %24,lli fiyatları diişi.irııek olması gerektiğini,
0/o6,9'ıı da lıeın f'iyatları dtiştirııek lrem de talebi caıılaırdırınak olınası gerektiğini belirıııiştir. Vergi indiriınleri ııeticesiııde talepte lrerhangi bir değişnıe
olınadığını iIhde edeıı %l3,B'lik kısıııı-ı yarısı vergi iı-ıdiriınleriıriır asıl aına-

cıı'ıııı talebi canlandırınak olıııası gerektiğini, yarısı ise fiyatları düşüıınek
olııasl gerel<tiğin i ifacle etnıiştir.
Talep artışı oldu

Talep değişmedi

Toplam

%6,10

Y02,00

%8,10

%B9,BO

Y010,20

Talebi canlandırmak olmalıdır
arı dü

F

rmek olmalıdır

Her ikisi de
To

Sıfir araç satıcıları

kısıırııı

o/o59,20'si

%

100

açısıı-ıdaıı. %B9,B0'lik talebiır arttığıırı ilhde edeıı

vergi indiriırrleriıriır asıl aınacıırın talebi caıılaırdırııral<

olmırsı gercktiğini, Yo24,50'si veı'gi incliriınleriniı-ı aSll allracll-tıır heın liyatla-

rı düştirıııelt lreııı dc talebi canlaırdırınak olııası gerektiğiıri,

o/o6,10'tı da

fiyatları di-işi.irıııek olınası gerektiğini belirtııriştir. Vergi indirimleri soı-ıtıcuırda talepte l-ıerhııııgi bir değişme olırıadığıı-ıı ifade eden %10,20'lik kısmlıı; 0Z8,20'si vcrgi iııdiriııleriııin asıl alnaclnlI-l talebi caıilaırdırmak ve
Iİyatları dtişi"irıııel< olınası gerektiğini, o/o2,00'si ise fiyatları di"işünnek olınası gerektiğiıli iItıde etnıiştir.

vani t6Versi indiriminin ilave faBu rleğerlendiı'ınelcrdeıı İkiııcis
len va da vcni talen yaratabildiğine inanlYor musunuz?" "Gcçici olarak
ııvpulaıran KDV ve o'l'V indirimlerin in tiiketiciler iizerindc ialrırı acısındaır etlrilcri hansi yöırde olmuştur?" sorularına ilişkin bıılgular sektörler bazıııda aşağıclaki eibidir:
Bcvaz cŞya sektörü açısından.
Tale

oldu

Talep değ

medi

Toplam

Evet
H

%4,70

%7,00

%11,60

Toplam

Talebi canlandlrmak 0lmalldır
ürmek olmalıdır

Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller- Yrd. Doç. Dr' Fatih Saraçoğlu

Katılııııcılzrrıır 0%93,0'ii vergi iırdiriınleri sonrıcuııda talebiır arttığını,
oh7,0'ı vergi iııdiriııleri sonııcrıııda talebiı-ı değişnıediğiııi belirtınekteclir.
'I'alebin arttığını ifade edeırleriıi %88,4'ü vergi indiriıııleriıriır ilave talep ya
cla yeni talep yaratabildiğine iıraırdığıırı, oh4,7'si iııdiriıılerin ilave talep
veya yeıri talep yarattığııra iııaı-ıınadığıırı belirtııiştir. 'I'alepte lrerhangi bir
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değişnıe olıııiıclığıırı ifadc edcnlel'iıl tamaıılı vergi indiriınlerinin ilave talep
veya yeıı i talep yarattığına iııaırı-nad ı klarıırı i fade etıı işlerd ir.

Siteler açısındaır.

Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller _ Yrd, Doç. Dr. Fatih Saraçoğlu

Talep artışı oldu

T

ArtışıOldu

lam

Talebi canlandırmak oImalıdır
düşürmek olmalıdır

%6,90

%31,00

Y086,20

%13,80

%100

Her ikisi de

Toplam

Katılııı-ıcılaı'ııı o/o59,B'i vergi iııdirinrleri sonı.ıctıı'ıda talebin aıttığını,

oh32,7'si talebin clcğişnıediğini,Yo7,6'sı ise talebin azaldığıırı beliı1ınektedir.
'I'alebin arttığıırı ifacle ecleıı %59,8'lilt kısınıır yo48,3'ij vergi indiriınleriıriır

yo7,8'i indiriınlerin
ilave talep ya cla yeııi talep yal'atabildiğine iırandığıırı,
oh3,]'si
de brı koırrıda
ilave talep veya yeııi talep yarattığııra iı-ıanınadığıırı,
talepte lrerıreticesiııcle
indiriıırleri
Vergi
belirtnıiştir.
kararsız olcltıklarıııı
0/o19,0'ı vergi
yo32,]'|ik
l<ısmın
ecleıı
lıaııgi bir cleğişnre olııaclığıııı ifacle
iı-ıcliiinıleriniı-ı ilave talep ya da yelıi talep yaratabildiğine iıraıııııadığlırı,
o/oıl.1'i ise brı koı"ıucla karaı'sız olcluğıııru ifade etıııiştir. Vergi iııdirinılerinin
oh9,5'ilıi oluştrırınaktadır.
ilave talep yarattığıııa iıraı-ıaırlar ise grtıbun
Katılınrcıların yaklaşık o^]5'i tıygrılanraırııı faydalı olduğuırtı beliıtirkeıı,
ı-ıygıılanıaı-ıııı talebi caı-ılaırclırıcı etlrisiııe yönelik cevabııı Yo60'lardolaylııda
l<alıırzısı. talep artışı olırıadığı lıalde iııdiriıni ttıketiciye yanSıtınayan Satlcl
kesiıniıı vergi indiriıniııdeır yararlaııması ile açıklanabilir
Talep artışı
oldu

Talep azaldı

Talep değişmedi

Toplam

Y07,80

%3,90

%19,00

%30,70

%59,80

Y07,60

o/032,70

%'100

Evet
tr

Kararsızım
Toplam

Mobilvacılar açısından.
'I'alebiıı aı.ttığıııı ifacie edeıı 0^86.2'||k kısınııı Yol2,4'iı vergi iırdirimlerio/o10,3':.i iıraırlıaıriıı ilave talep ya cla yeıri talep yaratabildiğine inandığını,
clığıırı, o^3,5'i cle bu koırucla kararsız olduklarını belirtıniştiı'. Vergi indiriıı_
lcri ıreticesiı-ıde talepte lıerhaıigi bir değişıne olııadığıııı ifade eden
%l3,8'lilç kısınıır o/o10,3'tı vergi indiriınlerinin ilave talep ya da yeıri talep
yaratabilcliğiı'ıe inaııcllğıııı, oh3,5'i ise bıı l<oıruda kararsız oldıığıııru if'ade

etııiştir.

%'10,30

%0,00

%10,30

%86,20

%13,80

%'100

Kararsızım
T

%24,10

To

Tal

Evet
tr

medi

Tale
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Sıfir araç satıcıları açısından:
Katılımcılarııı o%89,80'i vergi indiriınleri soırı.ıcı.ıırda talebiıı arttığını,

oh\0,20'si vergi indiıilrrleri soııı.ıcLıııda talebin değişnıediğiııi belirtınel<tedir.
Bu 0/o89,80'lil< kısınııı o^87,80'i vergi iııdiriııleriı-ıiır ilave talep ya da yeııi
talep yaratabildiğine iııaırdığını. o/o2,00'si iıraı-ıır-ıadığıılı belirtıniştiı'. Vergi
iı-ıdiriıırleri soııı.ıcııııda talepte herhaıigi bir değişme olınadığlnı ifade eden
yo10,20'lik kısınıır YoB'20'si vergi iııdiriınleriniır ilave talep ya da yeni talep
yaratabildiğiıre inaııdığını, Yo2,00'si brı konuda kararsız olduğunu il'ade etmiştir.
Talep artışı oldu

Talep değişmedi

Toplam

T08,20

%10,20

%10,20

o/o100

Evet
tr

0h2,00

Kararsızım
T

%89,BO
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SoNUÇ
Maıt - Eylül 2009 döııemiııde rıygrılanaı'ı lrarcama vergileri oraır iııdiriın_
leri global fiıraıısal krizdeıı etkileııen 'I'iirkiye ekonoınisinde talep Soı'tlnu
yıişayan bazı sektörlerde geçici bir çöztim olarak bel<lenen işlevi görınilştür.
Özellikle otomotiv sektöriıırde, indirimin uygulanınası ıredeniyle sağlaııdığı lıesaplaııaır gelir etkisi, devlet biitçesindeıı yapılaıı vergi lrarcat'naslnln
i-izerinde gerçekleşııiştir. Özellikle ıırotorlı.ı taşıtlara ı"ıygulaııan ÖTV ve
KDV indirimleriıriır gelir etkisiııiır vergi lrarcamasıırın bir kaç katııra ulaşınış
olııası olı"ıınlu bir etki olarak gözleınlenmektedir. Diğer sel<törlerde ayııı
belirgin oluınlı"ı etkiıriır göriilırreınesiııde (hatta negatif gelir etkisi göriilınesiı'ıde) kriz ııedeniyle talep diişiişiiııtin otoınotiv sektöri.i kadar yüksek olmaması etken olmııştrır.

Söz koıırısu iııd iriınlerin talebi canlaı-ıdırına fonksiyoııtı özel likle, piyasalarda ı.ızun bir bekleyiş siiresiırdeır soırra ytirtirlüğe girdiği 2009 Mart ayıırı
izleyeıı Nisaır ayıırda etkisini gösterdikten sonra giderek azalınış, iiç aylık
olarak öııgörtilıntiş olınası nedeııiyle l-laziraıı 2009 soırrıııda tekrar bir talep
caıılılığl olaral< piyasalara yaırsıınıştır. ilk döııeınin sonı;nda bazı oraır değişiklikleri ve bazı sektörlerde indiriıniıı sona erdirilmesindeır Sorıra, rıygrılaıTanln nilıai olarak sona erdiği Eylül 2009 aylııda öııemli bir talep artışı ile

etkisiııi göstermiştiı'' iııdiriınlerin fiyat dinaınikleri iizerindeki etkisi aynı
zaınanda tiiketici giiveır eırdeksiniır yiikselınesine paralel olarak oıtaya çıkınıştır.

iııdiriınin sürdiirülmesi ve kalıcı hale getirilınesi yöı'ıtiııde ilgili sektörlerden geleır talepleriır kabııl görıneııresindeıı Soıtra' vergi oranlırln eski diizeyiııe getirilmesiniır soııtıctı fiyat artışları olarak kısınen tüketiciye yaırsıtılınası
şeklinde ortaya çıkınıştır. Aırcak; Aralık 2009 ayıııda (iı-ıdiriıni l<aldlrılınış
eski oraırlara döıriilmesiııe karşılık) özellikle otoınotiv sektöriiırde, önemli
fiyat iııdiriınleri ı.ıygıılanarak stokları eritecek olağanüstii bir satış patlaması
gerçekleştirilıniştir. ocak 2010 ayında satışlarda yeıriden bir durgııırltık göze
ÇarpmıŞtır.

otoınotiv sektörtiıriiıl, geçici oran iııdirinrlerinin yeni talep yaratınadığı,
bekleyen talebi öıre çektiği ve izleyeır döneınde durguııluğa döniiştiiğii konıı-

srıııdaki görüşleriniıı yeriııde olduğu aırlaşılmakla birlikte, Nisan 2009 ayıııda iı'ıdirimleriıı ytiriirlüğe girınesiniıı ardındaır altııı satlşlarııııır piyasaya kısa
süreli de olsa ilave talep niteliğiııde bir canlılık getirdiği kaydedilıniştir.

Çalışmamızııı iilke istatistikleri ve Ankara alan araştlrmasının da doğruladığı bir Sol'ıuç, l'ıarcaına vergisi oran indiriınleriııiıi her bir sektordeki piyaSa yaplsının rekabetçilik düzeyine ve müşteri talebiniıı elastikiyetiııe doğru-
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dan bağh olarak örıeınli farklılıklar gösterdiğidir. Her bir selttöriin büııyesin-

de de indiriınleriıı fiyata ve talebe yansıtılııası yöııiiırden farklı etkiler görtilıntişttir.

Anket sonı.ıçlarııra ııygıılaııış oldıığuınıız ki-kare testi, değişkeırler arasıııda iliş|<i bulııırdıığrıı-ııı belirleıniştir. 'I'estiıı tıygulaması soı'ıııcııııda oıtaya
çıkaır p değerleriı'ıiıi 0,00l ile 0.005 arasıııda olırıası ıredeı-ıiyle aıılaınlı bir
ilişki oldıığtı belirlenıniş ve ki-kare testi katsayıları değerleırdirilınesi soırrıcuııda h ipotezleriın iziıı tiiınü kabıı l görııiiştiir.
Bı.ıııa göre, 2009 yılında uygulaıraır geçici KDV ve ÖTV oran indirimleriııiıı vergi oraııı iııdirilen ınalların talebini (satış adetleriııi) ve fiyatlarını
öııeııli ölçiide etkilediği, iııdiriınleriır satış fiyatlarını diişiirınek suretiyle

talebi (ve dolayısıyla ekoıromiyi söz koırııstı döırem içinde) caırlandırdığı
bel

irlennriştir.

İııdirimler sayesiırde ilk aşanıada dtişeıı fiyatlarıır yarattığl ek talebiı-ı, bir
soırraki aşaııada fiyatları yrıkarı doğru etkilediği anlaşılmıştır. İndiriıılerin
fiyat ve talep tizeriııdeki etkisi, oraıı iııdirimi rıygulaııaıı ınalları tireten sektörleriıı piyasa yaplstlla, ınallarııı talep elastikiyetine ve diğer sektörel özelliklerine göre farklılaşınıştır.

indirini yiiriirli.ikteıı kalktıktan soııra fiyatlar tekrar iııdirim öncesi düzeyiııe ytil<selııeırıiş, bıı def'a vergi oraırı artışı ttiketiciye değil iiretici ve satıcılara yaı-ısımlştır. Geçici olarak sağlanan talep caıılaıılTıasl, iııdiriıı Sonrası
göreli olarak dı.ırgıınltığa ııedeıı olııuştıır.
vergileri oraıı indiriınleriniıı uzrıır süre ı"ıygı.ılaırması, hatta kalıcı
yöııtiı'ıde
iiretici ve satıcıların talep ve beklentileriııin devam ettiği
olnrası
aıılaşılıııştır. Vergi oranlarıırda yapılan geçici değişiklikler bir yandaır ilgili
sektörlerin fiyat belirleme aşaınalarında bir ınaliyet avantajı olarak göz öııi'iııe alıırırkeır ttiketiciye talebi tetikleyici reklaın aracı olarak da etkin olarak
kullanılınaktadır. Vergi oran indiriınlerinin yiiriirli.ikten kaldırılınasından
soırra da "ÖTV ve KDV iırdirimleriııi devam ettirdikleri" yöırtinde, otomotiv
ve mobilya sektöriiııde yaygın olarak reklaın slogaııları kullaııılmaya devam
etııriştir. Piyasa ınekanizmaları ve tüketici biliııci vergi indiriıninin tiiınüyle
fiyata yaıısıtıllp yaırs'ıtılmadığını belirleyebilecek ve bı.ınrı güıvence altına
alacak şekilde olıışmadığından, talebin caıılaırması ve sektöriin stok birikiıni
problemini aşmast noktasıı'ıda, fiyatta yapılan vergi indirimiıriır üretici ve
satıcı kesiın taraflırdaıı geri çekildiği gözleınlenııektedir' Döviz kı"ırlarının
ve girdi ınaliyetleriııiı-ı diıraınik olarak aıtış azalış kaydettiği bu piyasalarda
tireticileriır ınaliyetleriniır, özellikle stok birikim ınaliyetleriııiır fiyata etkisiııin ttil<etici tarafıırdan taın olarak belirleırınesiniır ve izlenmesiırin de miiııI_Iarcama

kiiıı olınadığl gerçektir.
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Global Krizin Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Uygulanan Harcama Vergi|eri oran
lndirimlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi

Vergi oraırı iırdiriınleriniıı geçici olması ııedeııiyle i.iretim (kapasite kııllanınıları) iizeriııde etkisi gözleıııleıreınemiştir' Bazı sektörlerde vergi oraııı
indirimi talepleriııde, global kriziıı etkisiyle işçi çıkarına (istil-ıdaın kaybıııa
ııedeıı olına) gerekçesi vı"ırgı"ılaıımış olııakla birlikte, indiriııin iiretime olan
etkisi stoklarııı eritilııesi ııedeıriyle fabrikaların geçici olarak dı'ırdurdrıkları
tiretiıne devaıı etıneleri şel<linde oıtaya çıkmıştır. otoınotiv sektöri.iııde indirimiıı sağladığı satış aı1lşlarıırın btiyiik ölçiide itl-ıal otolara yanslmlş olduğuııtııı belirlenırresi üretim aıtışıı"ııı1 sağlaıraınamaslnln nedenini oı1aya koyınaktadır.

Vergi oraırı iııdiriınleriıriır kalıcı hale getirilmesi yöıriiırdeki iiretici kesiı-lı
talebinin iilkenıiziıı gtiııcel fiskal gerçekleri karşısında gerçel<leşınesi ıniinlktin görtilmediği gibi, kayıt dışlhğıır kontrol altıııda tııtulabildiği sektörlerde
vergi oraı-ılarıııııı yerleşınesiııden soırra yapılacak oraıı indiriınleriıriıı etkisiniıı bir defalık olduğu ve tiiketiciden çok üreticiye yansıdığl göz öniine
allnııalıdır.

Doç. Dr. Saygın Eyüpgiller - Yrd. Doç' Dr. Fatih Sa raçoğlu
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KüRESEL rİNaı.is xnİzİ: SEBEP, SoNuç VE ETKİLEnİııİN

"Vergi indirimleri
07.10.2m9.

cİnİş
l970 yılınclaıı soııraki en biiyi.ik kriz olduğu konusuırda heınfikir oluııaır,
halta bazı ekoııoınistlerce kiireselleşeıı diinya ekoı-ıoınisinin de etkisiyle
l930 btiyi.ık ekoııoıni bı;lrraıııırdaır sonraki en biiyiik kiiresel kriz olarak da
kabııl edileıı soıı fiııaırsal kriz, gelişı-ııiş ülkelerdeıı, öırcelikle ABD'deıı başlayarak bütiin diiı-ıyayı sarınalına alınıştır. ABD'deki konııt fiyatlarında ve
ipotekler yoluyla oluşturı.ılaıı ıneııkı.ıl kıyınetler sayesiııde de likiditede olu_
şaıı baloırların, ınoıtgage kredileriniıı geri ödeınelerinin aksaııası sonucu
patlaııasıyla başlayan kriz, öncelikle rılı"ıslararası fiııaırs kurııluşları eIiyle,
dalra soı-ıra da gelişıniş tilkelerdeki talep daralmaları yoluyla tüm dtinyaya
yayılınıştır,
Mevcut kiiresel fiı'ıansal kriziır temelleri ABD, Avrupa ve diğer gelişnıiş
ülkelerdedir. Kriziır ını,ıhteınel sebepleri, bu iilkelerdeki kötii krediıei, yanlış
dağıtıın ıırodelleri, stirdi'irlileınez fiıraıısal altyapı ve fiıransal türevlerin l,:ullalılıı'ıı, yaırlış kredi dereceleırdirınesi ve geniş global dengesizlikler olarak
sıralaırabilir' Fakat krizin tenıel sebebi 2002_2004 arasıırda ABD ve diğer
gelişmiş iilkeler tarafıııdaır izleneıı gevşek (genişIetici) para politikalarıdır.
21 Kasıııı 2002'de verdiği bir koırferaırsta, ABD'de deflasyoıı riskini ve
deflasyoııa yol açabilecek fiııansal sorı.ınlarıı-ı yaşanma ilıtimalini lrenren
lreıneıı yok sayan Ben S. Bernaııke (BERNANKE' 2002),2007'nin oı1alarıııda başlayan bu krizi ABD Merkez Baırkası Başkanı olarak yöııetınek dıırı"ımuııda kalmıştlr. Bu da gösterınektedir ki, başta ABD olınak iizere, gelişıniş ülkelerde ııygıılamaya konulan genişletici para politikalarının ekonornik
krize ııeden olabileceği öngörülememiştir.

Krizin oıtaya çıkış siireci ve etkileri dikkate allırarak, ülke grı.ıpları ve

bölgeler itibariyle dünyayı nasıl etkilediği ve bu krizden ne tür dersler çıkarılınası gerektiği tartışılınaktadır. Brı sırada, krizin tüın di.inyaya yaııSlyan en
hayati sonuçlarlndaıı biri olan işsizliğinhızla artmasına karşı, tiim dtinyada
bazı tedbirler uygıılaınaya konulmuştur.
Dünya yüzeyinde krize karşı para politikaları ile birlikte maliye politikaları da ı-ıygı.ılaıımaktadır. Özellikle, likidite sıkışıklığıııııı giderilmesi ve tale-
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biır caırlaı"ıdırılırrası içiıı piyasaya likidite enjekte edilınesiıliır yanısıra, f'aiz
oraırlarıırıır ıreredeyse 0 diizeyleriııe çekilınesi para politikası olaral< ııygrılaııırkeı-ı, kaıııı-ı lıarcaırıalarıııııı aı1ırılması srıretiyle lreın istilrdaının aıtırılması,
lreııı cle talebiır artırı[ınasııra yönelik ınaliye politikaları da rıygulama alaııı
bı-ılııraktadır. Vergi indiriınleri de talep daralııasıııa karşı iıygulanan politikalar arasıııda yer almıştır.

Nitekiııı, ABD, ingiltere, Alınanya, Japonya, Çin gitıi diiıryanııı öırde ge_
leır ekoıroınileri de ktiresel krizin etkisiyle azalan tiiketiıır talebiııi canlandırınak, Iılzla aı1makta olan işsizlik oralrlarıırı dtişiirmek ve üretiırri caırlan_
clırınak için para politikasııra ek olarak, hem harcaınaların artırıası lrenr de
gelirin azalırrası suretiyle büıtçe açığlırı artıracak maliye politikası öırleıı'ıleriıri de devreye sokınuşlardır.

ABD'cle ve Avrupa üılkeleriırcle krize karşı alıııaıı lrızlı ekoııoınik tedbirler, fiırans sektöriiniııı toparlanıııa siireciııe girmesiıre, krizin etkileriııin de
sıırırlaırdırıhnastlla yardıırı etıniştir. Brıırdaıı soırraki Süreçte ınuhtemeldir ki
krize karşı alınaıı ve teınelde deflasyoııist baskıyı önleırıeye yöııelik önlem_
leriıı eırflasyoırist riskleri taı1ışma koırı.ısı"ı yapılacaktır. Şöyleki, ABD'de ve
Avrupa iilkelerinde fiıraıısal sisteıııe enjel<te edilerı toplanıda 2 trilyon dolar
dolaylarıırdaki likiciiteniır bundaır soııraki stireçte enflasyoırist baskı yaratıııa
riski tartışı lacakl ır.
'fürkiye açısıırdan bakıldığıııda, lrer ne kadar krizin 200l'de yaşadığıınız
ve ti1keyi ciddi aırlamda fakirleştiren kriz kadar ı-ıegatif etkileri göriilınese
de, bu krizin de ekoııoıniıııizi ciddi aıılamda daralttığı ve küçiilııeye ı'ıeden
oldıığtı aşikArclır. 7001 krizi ile bu kriz oluş şekilleı'iıriır yaııısıra, soıruçları,
etki alanları ve alıı-ıabilecek karşı tedbirler açısından kıyas kabııl etıneyecek
derececle farklıdır. 2001 ııispeteıı yerel bazda kalan ve kaınu ekonoıırisiı"ıiır
baırkacılık sektörüııün yöııetimiııin soır derece kötii olı-ırasındaıl
yaı]ıSlra,
-kayıraklaııalı
bir kriz iken; lıAlilıazırda yaşadığıııız ekoııoırıik kriz ise ıılrıslararası fiıransal sisteınde yaşanan ve açık ekonoınilere başta ABD ekoııoııisi
olııak i.izere gelişıniş ekonomilerdeır itlral edileır bir krizdir. Bı"ı ıredenledir
ki, 2001 krizinin soırucı,ıırda kamrı sektörii borçlanınada olağaıriistü sıkıntılar
yaşarkeır, bu döııeındc brı risk oldukça sıırırlı kalınıştır.

Kriziıı 'I'iirkiye'ye etkileri irdelenirkeıı 2002 yıllndan 2008 yılıııa kadar
'l'ürkiye'ııiır aıtan oraırda cari açık verdiği ve bı"ıııı"ııı ağlrlıklı olarak sıcak
puru it" karşılaırdığı, yaııi ekoııoıniııiır iirettiğiııdeır dalıa fazlasını tiikettiği,
clolayısıyla ekoııoınik kalkıııııada tiiketinı ve sıcak paranln ciddi paya sahip
oldugu dikkate alııımalıclır. Bu ıredeııledir ki, ulrıslararası piyasalardan gelmekte olaıı sıcak paraılıı1 azalnrası, drırmasl ve lıatta terse döıriiştiıı başlaması
Türkiye ekoııomisiıre önemli ölçiide etki etıniştir. Bu durum Tiirkiye içi
talebi cicldi aıılaında daraltırkeıı, ilıracat yaptığımız başta AB iiyesi iilkeler

olınak iizere diğer ülltelerdeki talep daralınası da ihracatıınızı önemli ölçiide
azaltınış, bu da iilke içi iiretiın ve istilıdaının ciddi yara almasııra ıreden olını-ıştı.ır.

I(rizlere karşı alırıabilecek öııleınler ştiplıesiz krizin niteliği ve sonı-ıçlarıyla doğrıı oraııtılıdır. Yaşadığımlz ekonomik kriz gibi kapsaınlı ve küresel
ekoıroınil< l<rizlere karşı alıırabilecek önleııleri ekonoıni politikalarıırıı-ı sadece bir alt kolıına sığdırınak olaııakll değildir. Dolayısıyla alınabilecek önleınler gelir ve gider (harcaııa) politikalarını kapsayan ınaliye politikaları ile
para politikasıırı da kapsayacak şekilde geııiş çerçevede ele alınmalıdır.
Şiiphesiz krizin türii ve etl<ileri dikkate alıırarak politika tercihlerinde bir
alaıı asli kabul edilerek, diğer politika argümanlarıırıır da yardıııcı uırsı.ırlar
olarak dikkate alıııınası doğaldır. Bu kapsamda finansal kurulı-ışları iflasla
karşı karşıya gelen ülkeler bu kuruluşlara yönelik doğrııdan yardıın paketleri
açıklarken' Türkiye gibi krizi ithal eden ülkeler dahaziyade ııaliye politikalarına ağırlık vermişlerdir.
Bu çalışınada, öııcelikle kriziıı nedenleri iizerinde kısaca durıılacak, daha
soııra kriziı-ı düııya tizeriııdeki etl<ileri ve algılaı'ıına biçiıni taıtışılacak, oıta
gelirli iilkelere etkilerinin lıariciırde, Çiıı ve Hindistaı-ı'a etkileri de ayrı olarak değerlendirıne koııı"ısrı yapılacak ve krize karşı alııraır öırleınler irdeleneccktir.
1.

Krizin Sebepleri

ABD'de başlayarak ttiın dünyayı etkisi altııra alaır ki.iresel finansal krizin
teıneliııde, fiııaırsal sisteıniıı konııt kredileri faiz oranlarıırdaki aşırı diişüş
sonucll reel koııut sektöriıne yönelik kredi çabalarıırın artması, kredi tabanıırın geııişletilmesiniıı yanıSlra, koııııt kredilerine bağlı fiıraırsal ti.irev iiriinlerin aıtırılması suretiyle para tabanının geııişlemesi yatmaktadır.
Başlaııgıçta ABD ve devaıı eden süreçte AB iilkeleri faizoranlarını ciddi
oranlarda düşi.irüp, ttiketimi daha da cazip hale getirmişlerdiı'. Mayls
2000'deıı Kasıın 2001'e kadar Amerikan Merkez Bankası FED faiz oranlarınt 0/o6,5'ten o/o| .7 5'e düşürıntiş, Haziran 2003'te ise % l 'e iııdirıniştin. Bı"ı
siireci destekleyecek şekilde, ABD'niıı yanısıra İngiltere ve Alınanya gibi
Avrupa tilkeleri de 2000 sonrasında bütçelerinde açlk verınek srıretiyIe kaınıı
harcaınaları yoluyla toplaın ttiketiın lıarcamalarını artırınışlardır. ABD'de
faiz indiriınleriyle teşvik, kamıı harcamalarıyla doğrudan ınüdahale edilen
tiiketiın harcamaları, vergi teşvikleriyle de destekleıımiştir.

Faiz indiriınlerine ilk ve eıı önçınli tepki konut sektöriindeıı gelmiştir.
Ayrıca, bankalarla birlikte ipoteğe dayalı finansınan krıruluşları da koırut
kredisi satma çabalarını artırınışlardır. Allcı tarafında ise, kredibiIitesi yiiksek kişiler kredi aldığı gibi, işi ve geliri olmayaıılar da mevcut düşük mali-
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yetli kredi iınk6ıılarıııdaır yararlandırılınışlardır. Kredi lıacnıiıriır geııişlemesiııde, ilk iki yıl çok düşiik ödeıneli veya hiç ödeınesiz uzun vadeli kredilerin
biiyiik etkis i o lını.ıştur'
Bu yolla l<redi lracıııi geııişlerken, Iraııehalkı kredi borçları da ciddi oranlarda artınıştır. Şöyleki, lraııe halkı kredi boıçları 2000-2007 ara[ığıııda
ABD'de lıarcaııabilir l<işisel geliriıı 0Z98'iııdeıı o/o136'sına, İngiltere'de
%l20'sindeıı oZl80'iıre, avro bölgesinde ise Yo]l'iııden Yo91'iııe çıkınıştır.
([]RDÖNMEZ'2009: 86)
Moı1gage piyasası, aı-ıa krediııiıı dtizeırleırip kııllanıldığı birincil piyasalar
ile bu l<redilere dayalı ııeııkrıl kıyııetleriıı alınıp satıldığı ikincil piyasalardaıl olı"ışmaktadır. Gelişııiş iilkelerde, ipoteğe dayalı ııeırkı-ıl kıyınetler olarak gösterilen ikiııciI piyasadaki ınenkul kıyınetler vasıtasıyla kredi tabaıııl] ın para tabarı ı ı'ıa etl<is i oldukça geır iş leınektedir.

ABD'de Giırırie Mae (taınaııeıı kaıııısal), Fanırie Mae ve Freddie Mac
(kaıııı tarafiırdaıl deslekli) gibi şirketler ikincil piyasada ipoteğe dayalı ııerıl<uI kıyııretler piyasasıırl oldııkça geliştirınişlerdi. Bıı krıruınlarıır ııygııladığı
ırıeı-ıkı-ıl kıyıııet olrıştrınna yöntenıleri özel sektör ktırı"ılı"ışlarl taraflııdaıı da
örnek alıııııııştır. Bı"ı kuruluşlar taın olaral< baııkaların ipotekli konııt kredileriııi alıp ıneııl<tıl kıyııet oluştı"ırınaktaydı. [}ı"ıırı"ııl yanlSlra, eıneklilik foırları
gibi risk derecesi belirli bir ııotrın altıııda olaır yatırıın araçlarıııa yatlrım
yapaıTlayan foıılar içiır de, altta esaseı'ı riskli olan foı-ılarııı bileşiınindeır, alt-

taki tahvil ve beıızeri fiııaırsal eırstriiırraıılar teıniı-ıat alııııı-ıak suretiyle CDo
(coIlaterized debt obligation) gibi yeııi fonlar olrıştrırulınrıştıı. Itiskli fakat
getirisi yiiksek alaı-ılara yatırıın yapan hedge {bnlara ek olaralt, artık altta
rislçli olsa da yeıri tiirev eı-ıstriiınaııla ltredibilitesi aıtırılmış yeıri yatırııı alaırı oluştrırı.ılırruştu.

MoıroIiııe, yaıri konrıt lçredileri ile kredi l<aı1ııra bağlı krediler gibi kredilcri sigortalayaır {İıraırsal lçı"ırrımlar. birincil piyasa açısından öııeınli olsa da,
ti.iın i.iy e aı-ı a ban ka veri leri ıre dayaıı ııaktayd ı ar.
l

l

yılındaki 400 n-ıilyar dolarlıl< lıaciındeıı, 2006'da
trilyorı dolar işleıı lracıniıre ıılaşarak' piyasada öııeırrli yatırııı araçlarından biri lıaline gelınişti. Dolayısıyla, riskli ııeııkrıl l<ıyınetler iiretilınekte ve
bı.ııı lara da al ıoı lar bı; luırabi lırrekteyd i'
}'Iedge fioırlar da, 2000

1,4

Di-işüık I'aiz oraırlı ve oldukça uygtlll koşullıı ınortgage kredileri sayesiııde,
konut sektörtiııde olaıı talep olağaııtisti.i artarkeır, koııııt fiyatları da ciddi
ölçi-ide artıııştı. Aşağıdaki tablodaıı da göriileceği iizere, ıneııkul ltıyınetleştirıne s[ireciııiır de katkısıyla baloıılaşaı-ı likiditc ve l<redi geı-ıişIeııesiyIe
berabeı' artaıı talep, koı-ıı"ıt fİyatlarıırı da ciddi aıılaında artırarak baloıı olıışturııuştur.
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Şekil l'deır aıılaşılacağı üzere; 1998'deıı 2005'e rezervlerle birlikte para
tabaırı iki katından faz|a aıtarken, aynl siireçte ABD ev fiyatları döı1 katındaıı fazla aı1mıştlr. Para tabaırlırııı genişleınesi, ayırı zaınaııda arz talep dengesizliğine yol açarken, global dengesizliği de artırnrıştır.

Özet olarak, son yıllarda ABD ve Avrrıpa tikeleriırde ı.ıygıılarıaıı aşırı
gevşek (genişletici) para politikaları soırı-ıcuırda toplaın talep, tiretiın miktarını aşınış, Çiıı'de büyi.ik cari faz|aya yol açan brı stireç, gelişmiş iilkelerde
ise cari açıklara ıredeır olınuştur. Finansal krırrııılarda artaıı gevşek yönetiın
taı'zı ve 2007'de II'ED'iıı borç verııe faiz oranlarlnı aşırl di.işiirmesi, petrol

fiyatlarındaki lıızh tırmaı-ıış, eıntia ve varlık fiyatlarıırdaki ytikselişler hep
birlikte kriz için gerekli salıneyi hazırlaınışlardır.

Özellikle sı.ıb_priııe, yani kredibilitesi yetersiz kişilere verileı-ı kredilerin
geri dönüşleriırde sorunların başlamasıyla birlikte, konut sektöri.iııde talep
yeriıri arza bırakmış ve ipotek olarak finansal kuruluşlar taraflndaır konut
satışları lrızla aıtınıştlr. Brı stireç, koııı.ıt fiyatlarıırıır gerileııesine ve hatta
ipotek tutarının da çok altına iııınesiııe nedeıı olmuş, dolayısıyla eviır satılınası karşılığında elde edilen bedel kredi aılaparasını bile karşılayaııaz duruııa gelıniştir. Buııa el< olarak, koırut sektöründe olağaniistii aıtan arz ıniktarııra karşılık düşeıı talep de düşiik fiyatlı bile olsa alıcı brıluırmasıııı zorlaştırmıştır. Dolayıslyla, koırtıt kredilerinden ve buıra bağlı ipoteklerden lrareketle oluşaıı biriııcil ve ikiııcil piyasa çökmeye başlaınış, dev fiııans kurı-ıluşları dev zararlar açıklamaya başlaırıışlardır. Yani, fiııans sektöri.iırde oliışttırı.ılan baloıılar bir bir patlaınaya başlaııııştır.

Avrı-ıpa'da da beırzer sisteınin rıygrılaırııası, Avrupa tilkeleriniıı de ciddi
patlaklar verıııesiıre yol açırrış, ABD fiııans sektöriiııdc I'aaliyet göstereır
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fiııaırsal kuruluşlarıı-ııır uluslar arası niteliği de krizin eş zamanlı olarak diiııyaırııı diğer bölgelerine yanslmasına nedeıı olınrıştur. Sonraki süreçte, ABD
başta olmak iizere gelişmiş ülkelerdeki talebin diişmesi, diğer ülkelerden brı
ülkelere ihracatıır önemli ölçi.ide azalmasııra, iiretimiır azalması yoluyla ilıracatı azalan ii lkelerdeki işs izl iği n artmasına ıı edeır o lıırrıştrır.

2.Krizin Kü resel Etkileri
Aşağıdaki şekilden de anlaşıIacağı iizere, 2009'da kriz nedeniyle di.inya

GSYH'si kiiçiilıniiş, gelişıniş üılkelerin GSYH' siırde keskin diişiiş (negatif
biiyüme) yaşanırken, az gelişıniş ve gelişınekte olan ekoıromilerin GSYH
biiyüııe lıızı pozitif kalınakla birlikte diişıntiştiir. Kriz öııcesi talepteki can-

laıımaya bağlı olarak zirve yapan tüketici fiyatları ile reel eıntia fiyatları da
krizin etkisiyle keskiıı diişiişler yaşamıştır. Diinya ticaret hacmi de, oZ l0'un
iizeriııde ki.içiilerek l970'deıı soırraki en yüksek küçiilmeyiyaşaınıştır. Aynı
şekilde, krizin etkisiyle gelişmiş tilkelerin küresel GSYII btiytiınesine katkıları ı'ıegaif olurken, Çiıı'in ve diğer gelişmekte olan ekonomileriıı pozitif
etkisi oraıısal olarak azalmakla birlikte devam etıniştir.
Şc'kil 2: Ktiı'es(ıl VQri ıer
oüny. osYH ğoslmğ.l

(I l\{ Ir
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Gelişnıiş iilkelerdeki kredi piyasalarının Eyliıl 2008'deıı sonıa ciddi
zarar görınesi ve iç talebin oiddi şekilde azalınası, di.inya iizeriırde

oraı-ıda

reel ekoııoıniye oldukça ııegatif şekilde yansıınıştır. Sanayi üretinri, ticaret
ve istilıdam krizin patlak verdiği Eyliil 2008'den btı yana olağaniistti gerilemiştir. Gerek fiyatlardaki diiştiş, gerekse talepteki azalmaya bağlı olarak
di.inya ticaretiııiıı parasal değeri azalırken, ticaret hacınindeki gelişmeyi gösteren ticaret lıacmi eırdeksi de ciddi düşüş gösterıniştir. Şekilden de görüleceği üzere, ABD'de işsizlik olağaııiistii artarken, AB iilkeleri ile Japonya'da
istilıdaındaki azalına nispeteıı sınlrll kalıı'ııştır. Diinya ticaretindeki azalınaya
paralel olarak, gelişınekte olan ekonoınilerde perakende satışlarıır aıtış hızl
azalırkeıı, gelişmiş ekoıromilerde perakeı'ıde satlşlar o/o5'iıı iizerinde azalmıştır. Satııı alına yöneticilerinin tekrar satlşa ilişkin giivenlerini göstereır endeks de, ttiketici giiveıı endeksine paralel olarak 2009 yılıııda keskiıı düşüş
yaşaıııştır. 20l0 yılıııa ilişkin veriler, dtinya ekonomisiıriıı tekrar toparlanmaya başlad ığın ı göstermektedir.
Şekiı 4: Küı'etseı ıjııflaŞy(rn
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Şekil 4'ten de anlaşılacağı iizere, talep düzeyindeki gerilemeye bağlı ola_
rak, enflasyoıı baskısı oluşınaınış, gerek ana enflasyon rakamlarında, gerekse

çekirdek enflasyon rakamlarında ciddi gerilemeler olmuştur. Gıda fiyatlarıırdaki artış oranı pozitif oImakla birlikte di.işerken, gelişmiş ekonomilerdeki
enerji fiyatları gerileıniş, gelişııekte olan ekoııomilerde de enerji fiyatlarındaki artış oranı azalmıştır. Bı.ı durum da, dünya enerji fiyatlarında gerilemeye yol açmıştlr.
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ınaya yöııelik tüın bu çabalara rağmeır, özel sektörün kredi büyüınesi ciddi
şekilde düşmüş, para tabaııı ve rezervlerdeki gerileıne ise tüınüyle telafi
edileıneıniştir. Merkez baııkası rezervlerindeki diişiiş de dikkate değerdir.
T'iim gelişnıiş ekonoıniler arasıııda, Japonya'ırııı kriz öııcesiırde ve kriz sürecinde para politikaları anlaınıııda göri.inüıniiııün ııorınale yakııı olduğu dikkat
çekınektedir.
Dikkate değer bir diğer gösterge ise, 'taylor l(uralından sapınadır. Taylor
Kı.ıralı, bir para politikası aracı olaral<, gerçekleşeır eırflasyoı'ıı-ıır lredefleıren
enflasyoırdaır farklı çıkması Ve gerçekleşeıı GSYH'niıı potansiyel
GSYII'deıı sapınası karşısıııda, ıırerkez bankasınıır nomiııal faiz oranını
lıaırgi oraırda değiştirınesi gerektiğini; dolayısıyla nomiııal faiz oranlarıyla
enflasyoırı.ı ve btiyi.iıııeyi etkileıneııiıı ınüınkiiıı olduğıııııı ortaya koyaıı bir
kuraldır. Kriz öırcesi döıremde, özellikle ABD'de'I'aylor Kuralındaıı negatif
yöııde öııeınli ölçüde sapma oldıığıı görülınektedir.

1q

Kriz öncesinde iiretim ve talep patlaııasına bağlı olarak fiyatları

olağa-

ırüstii artaır ve krizle birlikte yine olağaııiistii dtişen petrol ve emtia fiyatları,
kriz sonrasında toparlanınaya başlaııış görtinınektedir. oıta vadeli projeksi-

9<ğ:

yonlar da, fiyatların kriz öncesi fiyatlar seviyesinin altında, diizçizgi lıalinde
devaıı edeceğiııi öırgörınektedir.
Üıkclerd(.
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Şekil 7'de i-ilke ve ü|ke grupları itibariyle daha detayll görtileceği üZere,
ekonoııriıriıı 2009 yılında derin bir dı"ırgıınluğa girdiği ve tekrar pozitif bi.iyüıne treııdine aırcal< gliçlü politikalarla2010 yılında dönııeye başladı_
ğı göriilınel<tedir. 2009 yılında A[3D, Japonya ve AB iilkeleri gibi gelişııiş
el<oıroı-ııiler kiiçi.iliirkeır, Iliııdistan ve Çin gibi gelişnıekte olaır ekoı-ıoınilerin
büyiiıne oranları di-işınüştiir. Gelişınekte olaıı Avrupa ülkeleri, Latiıı Aınerika i.ilkeleri, Brezilya, Bağıınsız Devletler Toplıılıığıı ve Rusya'da gelişııiş
ülkeler kadar bi.iytik bir daralına yaşanıxasa da, 2009'da biiyiime oranları
negatif olıııuştı-ır. oıta Doğıı ve Güııey Altika ülkeleri ise bi.iyiime oraıılarıııl<üresel

Şekil 6'da ise, gelişıniş iilkelerdeki para piyasalarııra ilişkin gelişmeler
yer almaktadlr. Eııflasyon basltıslırdaki lıızlı gerileıne ve ekonomik görüntimdeki ciddi bozıılııralara paralel olarak, gelişmiş ülkeler faiz oraırlarını
keskiır bir şekilde diişiirmtişttir. Aşağıdaki tablodan da göriileceği iizere,
gelişıniş iilkelerde gerek ı-ıoııiıral gerekse reel kısa vadeli faiz oranlarl öneınli ölçüde gerileııiş, lıatta AB ve ABD'de reel kısa vadeli faiz oraııı sıfırıır
altıııa di.işüriilınüştür. Faiz oraırları sıfir diizeyiııe yaklaştıkça, ınerkez bankaları kredi ınekanizınasına daha doğrı;dan mtidahil olınaktadır. 'lalebi aftır-

da diiştiş yaşaırııştır.
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I(tiresel biiytinıe biittin bölgeler itibariyle tekrar yakalanmaya başlansa
da, kısa ve orta vadede kriz öııcesiııden dalıa diişiik seviyelerde olacağı anlaşılınaktadır.
Yaşaınakta olduğrıınuz ciddi ki.iresel kriziır en öııemli ııegatif etl<isi,
belkide gelişıniş iilkelerde daha faz|a olmak üzere iiretim üzeriııde olmaktadır. Bu iiretiıır boşluğunuır ancak orta vadede dtizelıneye başlayacağı dikkate
alıırdığıı-ıda, iiretiın ıniktarıııdaki azalmanın istilıdaın iizerine çok ciddi baskı
yapacağı açıktır.

Şekil 8'de görüleceği tizere, gerek gelişmekte olan iilkeler, gerekse gelişnıiş tilkeler 2009 yılıı'ıda potaıısiyel biiyünıe oraırlarıııııı oldukça altında
kalııılşlardır. Bu da doğal olarak, gerek gelişnıiş iilkelerde gerekse gelişınek_
te olaıı iilkelerde ciddi tiretinı açığlııa ııedeı'ı olırrrıştur,

harcaınalarıırı bı.ı aııaçla dalra az l<ullaıraır az gelişıniş ve gelişııekte olaıı
ekoııoın i lerde kaııırı borcrı artııaırı ştı r.
ı

Düııya geıreliırde toplam borç artış oraı-ıı GSYFI'ııiır 0/o35'i dtizeylerinde
gerçekleşııiştir. otomatik düzenleyiciler için lrarcanan kayııal<, fiııansal
canlaııdırma ve destek paketleri ve ytiksek faiz ödeııeleri bı.ı borç aıtışının
nedenleri arasıırda sayılırken; kriz ıredeniyle oluşaıı gelir kaybı da bu borç
aıtışıııılı önemli sebepleriııdeıı biri olarak görtilınel<tedir.
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Bi.itçe deııgesi, tenıelde gelirdeki

azalnıaya bağli olarak kötüleşmiştir.

Mali can1andrrırra paketleri, özellikle
gelişıniş ekoııoıııileı'de borçlaıımayı
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Kriz sonrası tilkelerin biitçe göstergeleri de pek iç açlcı göriinınemektedir. Özellikle, zor drıruındaki finaırsal kurulrışları kurtarmak içiıı piyasaya
ciddi likidite enjekte eden gelişıniş iilkelerde btitçe açığı ve borç miktarı
öııeınli ölçüde aıtmıştır. Aynı zaınaırda kaınrı lrarcamalarlırı artırmak suretiyle işsizlğin azaIınasıı'ıa karşı koymaya çalışaıı ülkelerde de blitçe açıkları ve
kaınu borçları aıtmıştır. Şekil 9'da görüleceği üzere kamu harcamalarını
işsizliği azaltınaırın ve talebi aı"tırınanlıı temel ınekanizınalarından biri olarak kullaııan gelişıniş ülkelerde kamu borcrı ciddi oranda aıtarken, kaıırı

I(riz öııcesi stireçte, kiiresel arılamda cari denge sorıınlarının yanısıra, gelişınekte olaıı ülkeleı'e serınaye akışlarının ciddi oranlarda aıtınası da finansal piyasalardaki dengeyi oluınsı"ız etkilemiştir. Gelişmekte olan ekoııoınilerdeki devasa cari açıklar (GSYIl'nin ytizdesi olarak) krizin dalıa da ağlr-

laşmasına nedeır olınuştur.

Çiıı'in cari fazlası

1994'te GSYII'ııiıı

oZ1,4'iiııdeıı 2008'de GSYI-I'nin Yo10'ııııa rılaşıııştır. Ayııı döneı-ııde söz
konusı"ı oran, petrol fiyatlarındaki artışın etl<isiyle Sııudi Arabistaır'da 0Zl l,7'den oh28,9'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde o/o8,3'İen o/o15,8'e yi.iksel_
ııiştir. oysa aynı döneıııde ABD'ııiır cari dengesiırin GSYH'siııe oranı 0Z1' deıı Yo-4,7'ye geri leııiştir. (MoFIAN, 2009)

l980 ile 1990 arasında gelişmekte olan ekoııomilere ABD'deıı geleıı
serıxaye akışı (doğrııdaıı serııaye yatırıını ve özel portl'öy yatlrıııları) ınak-
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siını.lın 25 ııilyar dolardı. |9902003 aralığlnda ise ABD'den söz koırı.ıstı
serınaye çlkışı yıllık 200 ınilyar dolar dolaylarına yükselıniştir. 2007'de ise
bı"ı tı.ıtar aıri bir sıçraııayla 600 ııilyar dolar civarııra çıkırrıştır. (MOI-IAN,

2009) Tabiki, fiıraıısal krizle birlikte gelişınekte olaı'ı ekoııoınilerdeır ani
olarak çıkııaya başlayaıı Sermaye (özellikle sıcak para) bu tilkelerde
travıııatik etki yaratııııştır' Tabi ki, bu süreç, gelişmekte olan i-ilkeleriır para
yöııetiınlerine ve finansal istikrarına ciddi etki etmiştir.
3.

Finansal Kriz ve C)rta Gelirli ÜIkeıer

3.l. Genel Açıklama
Mevcut ki-iresel krizin yıkıcı etkilerini giderme konıısuııda hiçbir iilkeııin
eliııde iksir oIınasa da, aslıırda beırzer sayılabilecek l982'de Şili'de, 1994'te
Meksika'da, 1998'de Doğu Asya'da ve 200l'de Ti"irkiye'de yaşaıran krizler_
deır dersler çıkarılabiIirdi. Yiııe de, ııevcut krizin oıtaya çıkardığı öneınli
dersler oldıığtı ve bu dersleri çıkararal< yolrııra devam eden gelişınekte olaıı
iilkeleriıı ekonomileriıri dal-ıa sağlaıı temellere otrırtacakları tabidir.

Kriz gelişmiş

i.ilkeleri vıırduğıında, özellikle gelişimini ihracat ekseııli
stirdiireıı Doğıı Asya ülkeleri gibi gelişııekte olan tilkeler, ağırlıklı olarak
dayaııdılcları dış, özellikle gelişnıiş ekononıilerdeki talebin düşmesiyle ciddi
yara alııışIardlr. Dolayısıyla, dış ve iç talebiıı dengeli bir şekilde arzı karşılaınası gerekliliği açıkça oıtaya çıkıırıştır. T'tir|<iye'nin ilıracatta AB piyasasıııa yoğıııılaşması gibi, bazl i.ilkelerin ilrracatlarıııda tiriin veya piyasa açısındaı"ı belirli iirüır ve piyasalara yoğıııılaştıkları görtilııektedir. Bıı açıclaıı
çeşitliliği sağlayan ekoııoıniler dış şol<lara karşl dalıa az kırılgan ve ihracat
açısından da bilgi teınelli ekoıroııiler daha avaırtajlı görİ.iırınektedir.

Son ki.ireseI krizden önce, ti.iırı yorı.ımlar gelişmekte olaır ekoııoıırilerin
çok lıaşarılı oldıığu i.izerine kurııltıydıı. Örııeğin, Latiıı Aııerika, Doğı-ı Asya
ve Doğıı Avrııpa i.ilkelerinin 2003-2001 aralığıııdaki ortalaııa bi'iyiiııeleri
sırasıyla o^5.5,5.7 ve 6.6 olarak gerçekleşmiştir. Tablo l'de de göri.ileceği
tızere' bıı i.ilkeleriıı pek çoğtı ciddi bi.itçe fazlaları vererek borçlarını azaltııışlardır. Latiıı Aııeı'ika till<elerindeki borcı.ııı GSYH'ye oranı 2003'deki
%65 seviyesiııden 2007'de o/o35'e diişi.iriilıniişttir. Ayııı döneıncle Doğu Asya'da bıı oraıı Yo53'teıı Yo45'e dtişerkeıı, Doğu Avrııp a'da zaİeıı di.işi.ik olaıl
%3l'lik oraı'ı stirdüri.ilmijşti-ir. Benzer şel<ilde, ayııı peryotta işsizlil< oranı,
l.atiıı Aınerika'da 0%1l'den 7.5'e, Doğu Avrı"ıpa'da ise %12'deıı 8'e di.işerken, Doğı-ı Asya'da Yo5-6 aralığıııda tı.ıtı.ılını.ıştıır. (F'oXLEY, 2009:1)

Tablo 1: Ekonomik Göstergeler, 2003-2007 (F0XLEY, 2009:1)
Reel GSYH Büyüme

oranı,
Bölge

2003-2007
(Yı|lık Yüzde ortalama)

Kamu Borcu/
GSYH (Yüzde)
2003

2007

ihracatta Büyüme,
2003-2007
(Yıllık Yüzde ortalama)

işsiz|iğin
Toplam işgücü
lçindeki Payı
(Yüzde)
2003

2007

Latin Amerika

5,5

65

35

7

Doğu Asya

FA

53

45

'10

5,8

5,3

Doğu Avrupa

6,6

JI

31

11

12,0

8,0

'1

1,0

7,5

orta gelirli i-ilkeleriıı katklları kiiresel ekoıroıniniıı istikrarı için oldı-ıkça
öııenrlidir. Açık ekoıromi ııygulaınaları ve iırterıretiır de yoğun olarak kullaırılmaya başlandığı l995 soırrasıırda, ktiresel ticaret hacıni iki kattan fazla
artmıştır. Örııeğin, düşük gelirli ülkeleriıı ihracatlarlııdaki aıtış oranı 2003*
2007 döııeıniııde yılllk %7 * 1l dolaylarıııda gerçekleşıniştir.

oıta gelirli tilkeler, hem gelişıniş ekoııoınilerin özellikleriııi gösterınekte,
henr de gelişmekte olaır tilkelere özgi nitelikler taşımakta olduğundaıı; bu

iillteIcre "ikiııci düııya iilkelcri'' de deıımckledir. Ancak, yoğun olarak kıılIaııılaıı şekliyle, bu tilkeler de gelişmekte olaı'ı ekonomiler kategorisiııde sa_

yılııaktadır. orta gelirli ülkeler, belirli si.ireçlerle bir büyi-iıne trendi yakalayabilseler bile, sık sık bu bi.iytiıneırin kesildiği, sosyal gerginliğin yaşandığı
ve siyasi istikrarsızlığın asıl oldıığıı i-ilkeler olarak bilinmektedirler. Yani, bu
i.ilkelerde ekoııoı-ıriırin gidişatını etkileyeıı faktörler arasında, ekonoıni dışı
etkeı-ı ler öneınl i yer

tııtınaktadır.

Bu geııel açıklanialardaıı soııra, şiındi kısa başlıklar itibariyle kriz ve orta
gelirli iilkeleri değerlendirebiliriz.
3.2. GüçIü Ekonomi

Politikaları ve Kriz

orta gelirli iilkelerin geçmişte takip ettiği giiçlti ve stirekli ekoıroıni politikaları ve allııan başarı[ı ııeticeler, bu iilkelerin krizden etkilenınelerine
karşı kalkaır olabilir ıni? Birkaç i.ilkeyi irdeleyerek bu soruya cevap arayabiliriz. Şili soı'ı zamanlarda Econoınist taraflııdaıı dtinyanın eıı iyi yönetileı-ı
ekoıroınileriırdeır biri olarak tanıınlaırınal<taydı. Gerçekten de Şili soı-ı yıllarda ciddi ekoııoınik atılıınlar gerçekleştirlniş, satııralııa gücii paritesiıre göre
kişi başı nıilli geliri 20 yıllık siireçte 4.500 dolardan l5.000 dolara çıkınış,
yoksı.ıllıık oraırı ise Yo45'ten o/o13'e gerilenıiştir. Ekoıroıniniır dış di.inyayla
eı-ıtegrasyonı"ı, yani dışa açıklık derecesi çol< gelişıniş Ve Son 20 yılda Şili
ciddi bi.itçe fazlaları vererek kaııı.ı borcunun GSYH'ye oranını Yo||4'ten
oh27'ye di.iştirıni.işttir ki, biı durum ek olarak
Şili LIiikiiın.,i,,", G|,IIJ,i,ii.;
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o/o15'i tutarıırda bir parayı yı"ııtdışıırda iilkeniır egeııeırliğiı-ıe yönelik garaııti

para olaral< biriktirmesine iınl<6ıı sağlamıştır. A|<tif sosyal politikalar da
vergi gelirleri ile kişisel birikiın lresaplarıırın karışııııı'ıdaıı oluşan yaratıcı
bir birikiınden karşılaıınııştır.
Bu noktada caır alıcı sortı, gerçekten de ciddi başarılar getireıl brı ekoıronıi politikaları, Şili ekoıromisiıri kiireseI krize karşı daha az kırılgan mı yapıııştır? Bunu söyleınek için erkeıı olııakla birlikte, işsizlik oral'ılı1ıı1 2010'da
Yol1'e ulaşacağlna ilişkin talııniırler, Şili ekononrisiniıı lıalen oldukça l<ırılgaıı olduğııırrı gösterırrektedir. (F'oXt,EY, 2009:4) Ancak, geçmişte ııygulalraır söz koırı"ısu başarılı politikalar uygulaırmaınış, eı'ı basitindeıı borç GSYH
oraırı olağaı-ıiistü oraırlarda diişiirtilıneıniş olsa idi, ştiphesiz Şili ekonoınisinin mevcı.ıt lçi.iresel krize duyarlılığı daha fazla olurdıı. Bu açıdaıı, Şili ekoıroıırisi bakıınıırdaır geçınişte rıygulanaı-ı başarılı politikaların Şili'yi cari
krize karşı daha az kırılgaıı yaptlğı söylenebilir.
irlanda, diğer ilginç ve bir o l<adar da ders aIınabilecek bir örıiektir. 20 yıl
öııcesine kadar orta gelirli tilkeler kategorisiırde sayılaır ve Avrı"ıpa'daki eıı
dİişi.ik ııilli gelire salıip tilkelcrdeıı biri olaıı irlaııda, "Celtic Kaplaırı (Celtic
Tiger)" stireciyle eıı yüksek kişi başı gelire sahip tilkelerdeıı bir haline geln'ıiştir. Celtic Tiger; İrlaııda'da 1995-2007 aralığında gerçekleştirilen olağaııüstti büyi-iıııe si.ireciııi taırıınlaınak içiıı kullaııllınaktadır, ki bıı peryottaki
btiyi.inıeyle irlanda Avrrıpa'ıııır en diişiik kişi başı ınilli gelirine sahip tilkele_
ri arasıııdaır sıyrılarak, eıı ytiksek kişi başı gelire salıip iilkeler arasına girıniştir. (KIERAN, 2000) Özellikle 1995*2000 aralığında irlanda ekoıroınisi
%6-|1 aralığıııda biiyiiınüşttir. I3u siireçte AB üyesi olınaı'ıın avantajlarıırı
kullandığı tabidir. Brı 'irlanda forıniilii' olarak inceleneır etkileyici başarı
öykiisi.i üzeriıre pek çok tilke politikacıları ve ekonomistler taraflndan araştırmalar, iııcelemeler yapılmıştır. Ttiıı bu başarı öyktisiine rağıneıı,2009'da
o/o8 oraıılarında kiiçi.ilen irlanda ekoı'ıoııisiniıı, 2010 yılında daYo3'ler di-ize_
yinde ktiçiilıneye devaıı etınesi ve işsizlik oranlnln da2010 soııııırda 0/ol3
seviyeleriııe u laşmas ı beklenırrekted i r. (I;oXLEY, 2009 4)
:

ispanya da 20 yıllık siireç içerisiırde orta gelirli tilkeler grubıındaıı gelişır-ıiş ekoıroıniler sel,iyesiııe yiikselen bir diğer örırektir. Irakat ispaıiya'da da
işsizlik oraııı Yo17 seviyeleriııe ulaşınış ve 2010'da oh20'yi aşııası bekleııııektedir. Avrı-ıpa'daki iş kayıplarıırıır lıenıeıı heınen yarısı İspanya'da olınrıştur.

Ştiplıesiz, ülkeleriıı krizdeıı etl<ileıımeleri, o i.ilkeleriıı geçınişte ı'ıygrıladıkları doğrrı ve başarılı ekonomi politikalarınıır kötü oldıığıı anlaınına gelınemektedir. Ancak, şıı bir gerçektir ki, ekonomik kalkınma için silıirli bir
forınül, kısayol, mrıcize veya ınodel yok. Öıreınli olaır, ı-ıygulanaıı politikalarıır doğru Ve uygun olınasldır. Ekonoınik biiyi.ime de, tııtarlı Ve uygun politi-

kalarıır rıygrılaııııasıırın gerekli oldrığu, ekononriniır şoklara ve değişimlere
karşı koyına yeteneğiııiıı geliştirildiği ve politika yanlışlarını zaınaırıııda
dtizeltıneyi gerektireı'ı uzı"ıır vadeli bir stireçtir.

Kriz Öncesi Ekonomi Polİtikalarını Önemİ
Taıtışıııası yapılabilecek öneııli koırrılardaı-ı birisi

3.3.

de, geçınişte yaşanan
yaıılışlarl
yapınaya devaın
sayıda
beıızer
krizlere
rağııen,
ııeden
ayııı
çok
ettiğiınizdir?

AB'ye yeıii üye ollnuş Doğı.ı Avrupa ülkeleriırde, biitçe açıklarıırın
yaıltsıra cari açıklarda öıreınli probleın olarak göze çarpınakta ve bu açıklarıı'ı kısa vadeli dış borçlarla kapatılılrası da ek sorun olarak göriiırınektedir.
Geri ödemeleriıı yiiklü tutarlarda olınası, buıra l<arşıır döviz rezervleriııin
oldrıkça yetersiz kalınası, brı ekoıroınileriı'ı serır-ıaye lıareketleriııde yaşaııacak aıri iııiş çıkışlara karşı kırılganllğıırl ciddi ölçiide artırmaktadır.

Tablo 2'de de göriildiiğü tizere, Latin Aınerika ve Doğıı Asya'daki oıta
gelirli ülkelerle kıyaslandığıııda, Doğu Avrrıpa iilkeleri çok daha kırılgan
göriiırmektedir. Gerçekteıı de, lJluslar arası Fiııaırs Kıırumu'ıııın tahıniııleriıre göre, Doğu Avrı"ıpa iilkelerine net serınaye girişi 2008'deki 254 ıııilyar
dolar diizeyiııdeı'ı 2009'da 30 nıilyar dolar diizeyleriıre gerileıniştir.
Tablo 2: Cari Hesap ve Borç Oranları, 2003-2007 (FoXLEY, 2009:7)
Ozel Sektör Dış

Borçlarının

Rezervlerin

GSYH'ye

Toplam Dış
Borca oranı,

Kısa Vadeli Dış
Borca oranı,

Cari Denge
(GSYH'nin yüzdesi olarak)

Dış Borcun

(yı|lık ortalama)

oranı, 2008

2008

2007

2003.2007

2008-2010

(%)

(%)

('/"1

Doğu Avrupa

-9,2

-7,2

89,4

85,6

102

Latin Amerika

l,ı

-0,9

26,6

63,6

341

Doğu Asya

7,5

6,0

32,0

83,3

285

Bölge

Şili'ııiıı l982'de yaşadığı finaıısal kriz de benzer özellikler gösterınektedir' Yiııe Mel<sika'da l990'larıır ortalarında yaşal-laı-ı "'l'equila Krizi" de
benzerlil<leı' içerınektedir. Doğıı Avrı"ıpa tilkeleriııde oldıığu gibi, Meksika'ııııı da Kuzey Amerika Serbest T'icaret Aıılaşııası (NAFTA)'ya i.iye olınası bı"ı iilke içiıi "giiverılik ağı" oltışturmuş Ve ülkeniıı artan cari açığı ve
biitçe açığı özellikle ABD'deıı geleır serınaye girişleriyle fiıraırse edilııiştir.
1998 Asya krizinde ise özel sektörtiıı çok yi.il<sek oranlarda borçlı"ı olnıası,
krizi tetikleyeır en öneııli sebeplerden biriydi. Dolayısıyla, finansal krizleriıl
temel i ııde fi ııaırsal den gesizlikleri ıı yattığı aç ıktı r.

Uluslar arası |<rırrıluşlarııı krize karşı Doğu Avrııpa till<eleriıre gerekli finaı1stnant sağlaına koırusuı-ıda lıızlı davraırınaları iyi beliııi olsa da, ııilıai
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79

Sontlcun alıırabilınesi yatırımcıların Ve tüketicileriıı bekleııtileri ve davranış
eğilim lerine bağlıdır.

Açıkçası, geçıniş krizlerden ders alına koııl.ısuııda yeteırekli oldıığuınuz
söyleııeıırez. Örııeğin, dalıa önce yaşaılan krizleriır etkileri halen orta gelirli
iilkelerin lraflzalarıııda dı.ırurken, bıı iilkelerin çoğrı son krizde ayııı negatif
etkilerle tekrar karşılaşınışlardır. Krize marLlz kalaıı ülke, kendi içiııde krizdeır ders çıkarıırak Ve ayırl yanlışla tekrar karşılaşınaınak için politika kapasitesiıri aıtlrına ve gerekli diizenlenreleri, reforınlarl Veya uygulaınalarl yapına konusuııda bilinçli lrale gelmektedir. Ancak, diğer i-ilkeler açısıııdaıı,
keııdi i.ilkesiııde ıııeydana gelmeıniş krizlerdeır ders çıkarına kiilttirii ııraale_
sef yeterince gelişıneıniştir. Dolayısıyla, bu aıılayış çerçevesiırde, finaırsal
l<rizlerin gerçekleştikleri tilkelere öneınli ölçtide dersler vereceğiııi, fakat
diğer iilkelerde tel<rar ve tekrar yaşanmaya devaın edeceğiııi söyleyebiliriz.
3.4. ihracat Eksenli Büyüme ve

Kriz

Küreselleşeıı diinyada i|rracattaki başarı, bir ekoııoıniırin rekabet giicti,
i-iretiınde veriınlilik ve girişinıcilik kapasitesi açlsıı'ıdan önenrli bir gösterge
olarak kabul edilmektedir. Brı kapsanrda örnek gösterilen ülkeler ise Asya
Kaplanları olarak da biliııeıı Doğıı Asya iilkeleridir.
Orta gelirli iilkeler açısındaır, ekoıromik krizden eıı çok etkileneır ülkelerin Doğtı Asya ve Latiıı Ameı'il<a iilkeleri oldıığıı söylenebilir. Bu i.ilkeler,
cari açıl< * biitçe açığl ikilisiırden veya finaıısal krizden doğrrıdan etkileııınediler. Burada, ilıracata toplaıır talebiıı bir uırsuru olarak bakmak doğrı"ı olacal<tır. Yani, kriziır gelişıniş iilkeleri Vurmasl Ve resesyoıl nedeıriyle buıılardaki talebin öııenıli ölçiide azalı-ııası, eır başta bu i.ilkelere ilıracat yapaıı üılkeleri etkileniiştir. 2009 yılına ilişkiır veriler de bu tezi doğrular ııiteliktedir.
ortalaına olarak, Doğıı Asya iilkeleriniı-ı GSYH'si %4.3 kıiçiılıntiş, I-atiıı
Aınerika'daki biiyiime oranları ise sıflra yakıır geı'çekleşmiştir. (FOXLEY,
2009:8)

Tablo 3'deıı anlaşılacağı tizere, dış talebe aşırı bağlılık ve iç talebilı yeteriııce kullanılamaııası, Doğıı Asya ekoııoınileriniır krize dı"ıyarlılığıırı öıreııli
ölçüde artırınıştır.

Tablo 3: özel Tüketim ve ihracat

üııe

ntn

i olarak,

özel Tüketim Harcamalarının GSYH içindeki Payı

ihracatın GSYH içindeki Payı

33

42

Çin

Güney Kore

54

46

Malezya

45

110

Sinqapur

38

230

Arjantin

59

24

Brezilya

ot

14

Şili

55

47

Kolombiya

63

17

28

Meksika

65

ABD

70

11

ingiltere

bJ

lo

Almanya

57

47

Bu dı"ırı"ııı, [MF"niıı son raporlarlnda da vurguIanınaktadır. (IMF RE'o,
2009) Gerçekten siirpriz olarak algılansa da, IMF, Doğu Asya iilkeleriı-ıe
altyapı yatırlnıları, sağlıl< ve koııtıt, eğitiın ve iş eğitiııi, haıre halki tüketim
lıarcaınalarıırın artırılınası ve tasarruflarının azaltılması için teşvikler geliştirilmesi koırrılarıııa eğilınelerini tavsiye etınektedir.
Dolayısıyla, ilıracat ekseııli bi.iyi.iıne stratejisi belirleyen Doğıı Asya iilkeleriıriıı soı-ı fiııansal krizden ciddi ölçiide etkilenmesi de gösterınektedir ki,
biiyiiıne stratejisi sadece dış talebe dayandırılınamall, iç talep de dengeli bir
şeki lde bıı stireçte kı"ı llanılınalıdır,
3.5. Serbest Ticaret ye

Kriz

Soıı yirıni ylldır serbest ticaret, yaııi ticarete yönelik Sıırırlarıır kaldırılına_
sı yörıi-indeki eğiliın aı1ınaktadır.

Bazı iilkeler, serbest ticaret imk6ıılarıııı il'ıracat yapacakları iilke veya tilgrı"ıplarıııı tespit için kııllaırınakta ve serbest ticaretin geçerli olduğıı bölgeye yoğunlaşııaktadır. Diğer tilkeler ise "açık bölge" yönteıniyle, flrsat
doğduğıı aııda eş zaııaıılı olarak farklı bölge bloklarıyla veya birebir ülkelerle nrtizakereler yapmaktadır. Biriırci yönteııre Meksika, ikiıici yönteıne ise
I}rezilya ve Şili örnek olarak gösterilebilir.
l<e

Örııeğin, Meksika ihracat açısıırdaır ağırlıklı olarak NAFTA i.iyesi iilkeleABD'ye yoğı.ınlaşmıştır. Aşağıdaki tablodaıı da göri.ileceği iizere, Meksilca ilrracatıırıır YoBl'si Kuzey Aı-ııerika pazarrla giderkeır, sadece
o/o2'si Asya, yo5'i Avrupa ve diğer oZ5'i ise Latiı-ı Aııerika'ya gitmektedir.
re, özellikle

B1

80

(FOXLE'Y, 2009:l0) Aşağıdaki tablodaıı da aırlaşılacağı i-izere, Brezilya ve
Şili ise ilıracat açlsıırdaır çol< dalıa deıigeli bir dış talep olıışttırınuş göriiırmektedir.

Tablo 4: ihracatta Farklı

2006

, 2009:

ihracat Yapılan Piyasa
ihracatçı ülke

Kuzey Amerika

Avrupa Birliği

Latin Amerika

Asya

Şili

18

II

4-7

35

Brezilya

20

t'),

24

20

Meksika

87

5

E

3

Bu stratejiniır soırııcıı olarak, Mel<sika ekoıroıııisi 2009'da o/o4'teıı fazla
kiiçiilerek, ABD ekoırorııisiııiır fiııaırsal kriz ııeticesiırde dtırgrınluğa girmesindeıı eıı fazla etkileıieır ekoııoınilerden biri olııırıştur. I_Iölbııki dış piyasalar
açısırıdaıı ihracatıı-ıı dahafaz|a çeşitlendirebilen ve dengeleyebilen Brezilya
ve Şili, krizdeır çok dalıa az etkilenınişIerdir.
açısınclaıı dikl<at çel<eıi başka bir nokta dal-ıa vardır. Şöyle ki, Şili,
Avrı.ıpa'dan Kuzey Aıı-ıerika ve Pasifik Asyaya, dliııya çapında 58 i.ilke ile
serbest ticaret aırlaşması iınzalayaralt, 3.5 ıırilyar potaıısiyel ıniişteriye serbestçe ulaşma iııkaırlııa sahip olmı.ıştur. ]'abi ki. bunıııı teıneliııcie yatııır,
Şili'ııin ilrracatıııın da büyiik böltinrtinti olrışturaır doğal kayııaklar açısıııdan
oldı"ıkça zeırgiır olınasıdır. Bu özellik de, pek çol< Latin Aırıerika i.ilkesirıiı'ı
taşıdığı bir özelliktir. Aşağıdaki tabloda yer alaır, tilkeleriıı ilrracatıırlıı iirtiır
bazlı yoğııırluğuırı.ı ölçeıı Heirfiırdahl-Hirsclrınaıı Eırdeksirıden de aırlaşılacağı iizere, Doğu Asya ve Doğıı Avrııpa iilkeleri ilrracatıırı çeşitlendirme açı-

Şili

sıııdaır Latiır Amerika iilkelerinden çok dalıa ileridedirler. Gerçekten de,
ihracat yapan l9 teınel Latiır Aınerika iilkesiııdeır 7'si doğal kaynaklar i.izerine yoğııı'ılaşmışlardır. (FOXLEY, 2009: 1 l )
Tablo 5: ihracat Y
ihracat Yapan Bölge veya Ülke

-

Endeksi, 2006

2009:1

Herfindahl- Hirschman Endeksi

Latin Amerika

a4

Şili

39

Venezuela

91

Doğu Asya

21

Doğu Avrupa

13

*

Jı

Herfindahl_ Hirschman Endeksi, bir ülkenin ihracatta ihraç edilen mal grupları itibariyle yoğunlaşmasını
göstermektedir' Endeks 0 iIe 100 arasında değerler almakta ve 0 yoğunlaşmanın olmadığını, 100 ise
maksimum düzeyde olduğunu göstermektedir,

Şiiphesiz ihracatta emtiaya dayalı biiyiiıneırin kısa ve ııztıır vadeli etkileri
olacaktır. Kısa vadede, durgı"ııılı"ık oldı"ığiı da dikkate alıııdığında, eıntia fiyatları diişecel<tir. f)olayısıyla, drırgı"ınlı"ık soııa ereı-ıe kadar, eıntia ilıracatına
dayalı olarak bi.iyi.iyen Latiır Aııerika ülkelerindel<i biiyiiıneniır azalması
veya l<iiçlilme bı"ı kapsaında açıklanabilir. Uzuıı vadede ise, ilrracat yapıSlnın
üıı'i.iıı bazıırda çeşitlendirileıneınesiniıı lıutlaka incelenmesi gerekmelrtedir.
ilrracatıııııı oZ85'iıriıı geleııeksel ilıracat olarak geleıreksel piyasa-

Şili'niıı

lara ulaştığı, sadece

04

l0'ı"ııruır serbest ticaret aıılaşması vasıtasıyla ulaşılabisadece 0%5'iniıı dalıa öırce ilrracata koırıı
edilmeyeır yeni iiri.iıılerden olıışttığtı göri.ilmektedir. (FOXLEY, 2009:12) Bu
özelliI<, çoğu Latin Aıneril<a i-ilkesi için mi.işterektir.

lir olaıı yeııi piyasalara gittiği ve

Buııı.ıır aksine, Doğrı Asya ekoıroınileri ise ihracatlarıııı çeşitleııdirıne ko-

nı"ısuırda başarılı olınıışlar, doğal tiriinleri işleyerek ve değer kataralt satışa

koııu etmişIer ve iiretiınde gittikçe daha aktif hale gelmişlerdir' Şiipl-ıesiz bıı
si-ireç, iş giicüı'ıe, araştırma geliştirmeye, bilgi teknolojileriıre ve altyapıya
ciddi yatırııır yapılmasıyla doğrııdan ilgilidir.
Tablo 6: Yıllık ortalama Reel

Bölqe

1

0ranı
973-1 989

2009:1
1

990.2007

Latin Amerika

3,3

3,1

Doğu Asya

7,4

7,5

Dünya

J,J

2,9

ilıracatıııı gerek iiriin gerekse tilke bazıııda çeşitleııdiı'ebileıı el<oı"ıoıniler
dlş şoklara karşı dalıa az dııyar|ı ve kırılgaııdırlar. J'ablo 6 açıkça göstermektedir ki, ilrracatta çeşitliliği sağlayabilen Doğu Asya ekonoııileri ayil Zamanda çok daha yiiksek biiyiiıne oranı yakalamışlardır.
3.6.

Kriz

ve

İşsizlik

LIAl ihazırda öııeıni tartışı lmaz olan istihdam Sorllnu, i şgticii veriın l i l iğiniıı
aıtırılınası ve yeni iş alanlarl yaratmak srıretiyle istilrdaının aıtırılması, gelecekte de oı1a gelirli i.ilkeler açısıırdaır çok öneınli bir sorı.ıır olarak görünmektedir. Mevcut kriz, çoğtı iilkede toplam talebi azaltııak srıretiyle negatif etki
gösterıniştir. Anideır ti.iketiıne ve ilrracata yöııelik kredilerin dı.ırıırası. eırflasyoıırııı diişınesi, toplaıı talebiır diişınesi işsizliği artıracağı gibi, artan işsizlik de talebiıi diişııresiııi besleyecektir. Bı.ı kısır döngti ııedeıriyle, işsizlik
oral-lınlll orta gelirli i"ilkelerde 0/ol0'uır iizerine çıkacağı ve 4-5 yı[ normal
seviyeıliır i-izeriııde kalacağı talııniır edilınektedir. (FoXLEY, 2009:l3)
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işsizlik oranlı]ın ı.ızun süre yiiksek seviyelerde kalınası, siyasi iktidarları
oldııkça zor drırı.ıında bırakacaktır. Siyasi istikrar tehlikeye girecek Ve Sorunları çöztiyor göriinııeye yönelik popi-ilist yaklaşımlar değer kazanacaktır.
Bı.ı nedenle, kriz sonrası oıta gelirli iilkelerin en önemli sorltnu yeni iş
alaııları yaratarak işsizliği azaltmak ve işgi.ici.i yeteıreğiııi artırmak olacaktır,
Burıun içiıı de işgiici-i piyasasına yönelik ciddi reformlar yapılması gerekecektir. İşgiicii piyasasını reforıne etınedeıı bu sorunIarı aşmak mümkün olınaınakla birlikte, brı alanda reform yapmakta politik açıdan en riskli işleıılerdeıı biri olarak değerlendirilebilir. F'akat, brı reformların mutlaka yapılması gerekecektir.

Nedeıı? orta gelirli tilkeleriıı oı1ak problemlerinden birisi de "ikili işgiicii
piyasası''ııa salıip olııralaı'ıdır. Örıreğiıı, Latiıı Aııerika ekoııoııilerinde işgi.icii piyasasıırıır bir kısmı, kaınu sektöriinde veya biiyül< firınalarda çalışan ve
stirekli, si"iresiz işe salrip, sağlık ve işsizlik risklerinin yalllslra sosyal güvenlik ağlyla da koruına altııra alınmış "resıni sektöre" bağlı işgücüııden olrışmaktadır, "Kayıtdışı" olarak değerlendirilen diğer kısmı ise kısa siireli iş
koırtratııra tabi çalışaır, işler arasıııda siirekli rotasyon yapan işgücii, herhangi bir kontrat ttirtiıre tabi olınayan işgiicii ve kendi kendini istihdam eden
işgiiciiııdeıı olrışııaktadır. Bı"ı grup genelde dışlanmış kesimi oluşturınaktadır. (FoXLEY,2009: 13) Çünkiı bu grup, geııellikle işçi sendikalarıı'ıa üye
olnıadığı gibi, sosyal giivenlik, sağlık ve işsizlik sigortalarından da faydalanaırıaıııaktadır. 'I'ablo 7'de göriildiiğii i.izere, kayıtdışl el<onoıni gelişmiş ekoııoııilerde GSYH'ırin yaklaşlk 0/o10'ı.ını.ı teşkil ederkeır, gelişınekte olan
ekoıroınilerde bıı oraır oZ30'un üzerine çıkmaktadır.
Tablo

7:

Bölge veya Ülke
Latin Amerika

2003

, 2009

Kayıtdışı Ekonominin GSYH'ye oranı (Yüzde)
38,0

Doğu Asya

31 ,0

Doğu Avrupa

33,0

ABD

8,4

Japonya

11,0

işvereıiler de kısa si-ireli koııtrat yapan ve ytikti az olan işgiicii istihdam
etınel< isterler. Kayıtlı sektör ise yeni katılımlara çok olumlu bakmaz. Bı.ı
ıredeııle, dlşlaııınış kesiın iizerine yapılacak reformlara ciddi direnç olacağı
açıktlr.

orta gelirli i.ilkelerdeki bu yapısal özellik ayil Zalnanda biiyiiıneyi de
doğrrıdaıı etl<ileınektedir. Zira çok sık iş değiştiren işgiiciiniin niteıikli olması zor olduğu gibi, işverenler de bıı işgi.icüııe "iş eğitimi" aı'ılaınında yatırım
yapmaya göntil lii değildirler.

oıta gelirli ülkelerdeki bir diğer soı'un da, özellikle kadıır ve $crıç ııi.iliı_
sııır işgiiciine katılımıııda yaşaıımaktadır. Dolayısıyla yapılacal< bir işgiicti

reforınuııulr tiç açıdaıı tatıniıı edici olırrası önemlidir:

Birincisi, reforın işe alına ve işteıı çıkarmaırıır maliyetlerini azaltacak ve

böylece işgiicü piyasasını esııekleştirecek önlemler içerınelidir.

İkincisi, kadın ve geııç nüfiısuıı işgüciiıre katılıını aıtırılnralıdır.
'..'..
Uçünci.isi.i
de, ınevcı.ıt çalışaıılarııı becerileri geliştirilıneIi ve giiııccllenmelidir. İstatistiki açıdan oldukça ilginç bir verideır bahsedebiliriz' ABD vc
ingiltere, işgüciiııün yeteııekleriııi artlrmak içiıı, GSYH'ye oraııı olarak,
Latin Aınerika'daır 5 katfaz|a çaba sarfetınekte, AB ise iş eğitinıi prograıılarııra l0 kat dalıa fazlayatırıın yapınaktadır'

Koıruyla doğrudan bağlaııtı lı olınaınakla birl ikte, işgi.ici.i piyasasıılııı iyileştirilınesinin gerekliliği, bu krizden çıkarılabilecek öııeıırli derslerdeıı biri
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, kriz sonrası politika iiretinıiırde bu sorı.ıır_
larııı öııcelikli olarak dikkate alınacağı tabidir. (IıOXLEY, 2009: |4,15)

Çıkarılacak Dersler ve Geleceği Planlamak
Yukarıda da betirtildiği iizere, iilkelerin krizdeır ctkileııiıııleri farl<lı farltlı
olınııştur, Kriz ı'ıeticesiııde bazı ülkeler için ciddi politil<a değişiklikleri
3.7.

yapma gereği oılaya çıkarkeır, bazı ülkelerin de ciddi yapısal değişim geçirırresi gereği öne çıkmıştır.
3.7.1. Sürekli Bütçe

Disiplini

Latiır Aııerika i.ilkeleri, kiilti-irlerinde olmaınakla birlikte, krizdeıı öırcel<i
yıllarda btitçe fazlası verınişlerdir. Fakat bu biitçe fazlasıııın teııel ııedeni,
emtia fiyatlarıırda ıneydana gelen yiiksek aıtışlardı. Krizle birlikte dtırgı"ınlı"ığa giren ekonomilerde ııet olarak aırlaşılınıştıı' ki, ekoıromiyi tekrar carılaırdlrınal< içiıı başarılı bir caıılaırdırına paketine ihtiyaç dııyulmaktadır. işte, bıı
caı'ılaırdırma paketini biitçe iınkAıılarıyla fiııanse edeıneyeır ülkeler, borç*
laırınak zoruırda kalınışlardır. Bı"ı kapsaında Şili, GSYIJ'siniır 0Z15'iııdeıı
fazlasııra karşılık gelen bir trıtarı, bütçe fazlaları yolııyla biriktirdiği içiıı, bıı
konuda borçlaırmadan ekonomiye ıni"idalrale edebilecek tilkeler arasında yer
alınaktadır.

Kamu borcuırı.ııı GSYH'ye oraırı 0%60'ın üzerinde olan iilkelerde, borçlaırına gittikçe zorlaşınakta, iilke riskiııin artınası da serınaye girişleriııe ciddi darbe vurııaktadır. Latin Aııerika ekoııoınileriııde daha öııceleri yaşaı]an
bu duruın, Doğu Avrupa ülkelerinde halilrazırda yaşanınaktadır. Bu iilkelerde, serınaye girişi GSYH'ııin Yo\0'u seviyelerinde ikeır' 2009 yılında
GSYH'nin yol'i dolaylarında Serınaye çıkışı yaşaırınıştır. (FoXLEY'
2009:1 8)
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Son krizle birlikte, iilkeleriıı brı tiir bıiyük iıriş ve çıkışların olduğıı döııeııler için fonlar ayırıTıalarl, tasarrrıflarda bı.ıluıımaları tavsiye edilebilir.
'labi ki, i.ill<e gelir gider deııgesiniıı soıı derece bozı-ık oldıığtı, yoksulluğı"ın
ve gelir dağıllmı eşitsizliğiniıı ırispeteır yi.iksek oldıığıı orta gelirli i.ilkelerde,
sık sıI< seçiıı yaşayaıı lıiiktiııetleriıı bu tarz tedbirler alınası oldukça zor göriiı1mektedir.
3.7 .2.

\-inansal Reform veya Düzenlemeler

Doğı; Avrupa iilkelerinde lraıre lıalkı, şirketler ve kaıırı-ı sektörıi borçlaııınalarına ilişkin yeterli dtizenleme olırraınası, bu iilkeleri borca batık hale
getirıniştir. Yasaklayıcı veya sıı'ıırlandlrıcı herlıangi bir düzenlemeırin olınalnasl, kriz öncesi stireçte olduğu gibi, ucuz fonların bol olarak bıılı"ıırduğıı
piyasalar da, iilkeleri borçlanınaya teşvik etırrektedir. Bu stireçte AB ülkelerinin de soruınlulı"ığtı bulunmaktadır. Örııeğin, Avı.ısturya banl<aları, Avı"ıs_
turya GSYH'siııin 0/o70'i trıtarında krediyi, lrerlıaııgi bir risk analizi yapıxadaıı ve geri ödeıne zorlı"ıklarlnı dtişiinıneden bu i.ilkelere verıniştir.

IMF, 2009 yılında yayıınladığı "World Ecoıroınic outlook" da, oıta gelirli ülkelerin fiıraırsal düzenleıııeleriniır asgari dört teınel kriteri içerııresi gerektiğini söyleııektedir: (IMF wEo, 2009)

ı

Tiiıır f'iııaıısal kı.ıruınların (baııkaların yallıSıra, sigorta şirketleri, yatı_
rlın fonları ve koırut kredileri ile bı.ııiların tiirevleri gibi fiıraıısal enstrüınanları iireteır ve kullaııaıı tüın kı.ıruınlar) kapsayıcı gözetim altında tı.ıtu lınası (sisteınatik dtizeır leııe),

ı

Uluslar arası areııada faaliyet göstereır firıansal lroldiırgler, ulı"ıslaı'
arası bankalar, bölgesel baııkalar ve beırzer diğer finaırs kurulı-ışlarınııı
sadece ınerkezleriırin bulundıığu i.ilke çapıııda değil, koırsolide olarak
u luslarası diizeyde de gözetiınde tutu lınası (koıısol ide gözetiın),

o
.

Serınaye yeterliliği ve karşılık tı-ıtarlarıırıır ekonoıniırin iyi oldıığıı döneınlerde aıtırılınası suretiyle probleınli kredilerin yönetiminiır kolaylaştlrılınası,

Merkez baııkaları tarafiırdaıı varlık fiyatlarıııdal<i değişime bağlı gözetiın ve riskiıı oıtaya çıkması dı.ıruını.ında olayıır yönetilııesi ve di.izeııleıne yapılınası.

Krizin ortaya çıkınasıııdaki gevşek Ve Son derece geııişletici para politikası uygı.ılaınalarıııın öııleııebilııesi içil-ı bu gibi f'iııansal di.izenleııreler yapılması gerekli görtilse de, siyasi yönetiııler taraflırdaır ı"ıygulamaya koııul_
ııası hiç de kolay değildir.

3.7.3. Ihracat

Merkezli Büyüme

Özellikle Doğu Asya iilkeleri tarafından bir bi'iytinre modeli olarak ııygıı-

laııaı-ı ilrracata dayalı bijyi.imenin de, soıı l<rizde olduğu gibi, ekonomik

şol<-

lara l<arşı dayanıklı olınadığı ve tilkeleriıı kırılganlıklarıı-ıırı bu gibi kriz süreçleriırde ortaya çıktığı görtilıntiştür' İIıracat nıerkezli pek çok oıta gelirli
iilkeler içiıı, özellikle Doğıı Asya tilkeleri içiıı, iç piyasada ınasral'ı karşılaıraral< yapılaıı çokfazla ilıracat, yani verilen yiikselr cari faz.lalaı., ihracat yapılaıı ülkelerde ekoııoınik durgııırluk yaşandığında krizdeır koruırmal< için yeterli olmaınakta, taırı aksine bu ülkelerin de krizdeıı cidcli boyııtlarcla etkiIenıneleriııe ııedeır olınaktadır. örneğiıı Nisan 200B'deıı Nisan 2009'a ihra-

cat tı"ıtarları, Gtiııey Kore ve Malezya'da oh8,'l'ayvaıı'da o/o18 ve Singapur'da 0/o l3 oranıııda azalınıştır. (FoXLEY ,2009:20)

Bı.ı soruırun çözüınti için, bu i.ilkelerdel<i lrane l-ıalkıırıı-ı daha az tasarruf,
ttiketiııe özeırd i ri lınes i öneın l id ir. Bı;ıru yapman ln yöııtenr i, sade-

daha fazla

ce hAlihazırdaki geliri aıtırınakla ilgili değildir. Halkııi ınevcut varlıklarına
ve geleceğe güven duyıırası, tasarrı-ıfuı-ıtı tüketiııe dönüştiirıııesiııe katkı sağlayabileceği gibi, gelecel< gelirlerindeıı de ti.il<etime yönelik lıarcaına yapmasına yol açacal<tır' Fal<at geleceğe gtiveniıı tesis edilııesi, iş giiveırliğiırdeır,
sağlık ve sosyal güvenlik di-izenlemeleriııe ve geleceğe yönelik beklentilere
kadar oldııkça fazla bileşeni olan bir kavramdır. Dolayısıyla, Doğıı Asya
i.ilkelerinde bu alanlarda lıi.iki.iınetlerin yapacağı dijzeııleme ve harcamalar, iç
tüketiıni de ekonoııik biiytimenin bir bileşeni olarak devreye sokabilir. Bıına
ek olarak, iç piyasanııı liberalleştirilınesi de öıreınli bir adıın olarak görtilebi_
I

ir.

ilıracat ınerkezli btiyi.imedeki bir diğer sortın da, i.ilkelerin ilrracatlarıııda
iirün açısıııdaıı oldukça kısıtlı sayıda tiriiııe yöırelmeleri (Latin Aıırerika içiıı
eıntia ilrracatı, Doğu Asya içiıı elektroııik i.iriiırler ve diğer dayanıklı tüketim
ınalları gibi) veya ilrracat varış noktaslnln Son derece sıııırll tııtı-ılması (Meksika için ABD ve Doğıı Avrı'ıpa iilkeleri için AB tiyeleri) olarak gösterilebilir. Bu Sorllnul'l çözümü içiıı de, ilıracatıı-ı lreın i.iri-iır lieıı de varış yeri anlamıırda çeşitlendirilınesi öneııI idir.

orta gelirli iilkeler açlsındaır ihracatta bir diğer öııeıııli hustıs da, bilgi
temelli ekoıroıııik yaprya geçilınesi ve bu suretle iliraç iiriiııleriııiır katır-ıa
değeriııin aı1ırılınasıdır. orta gelirli i.ilkeler teınel itibariyle, diiştik gelirli
tilkelerle gelişıniş ülkeler arasında sıkışırrış bir göriiı-ıtü sergileınektedirler.
Üretiın, özellikle işgücii yoğun sektörler için, di.iştik gelirli i.ilkelere yönelirkeıı, bilgi teınelli ekoıroınik ııygıılaınalar da (teknoloji ve bilgi) gelişıniş
i.ilkelerde uyguIaına alanı bıılınaktadır. Dolayısıyla, el<oıroııik altyapısıııı
düzeltip değiştirerek tiretiıı bazll modelden, bilgi teınelli ekoııoıniye geçeıı
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orta gelirli iil|<eler, gelişıniş ekoııoıniler arasılla l<atılacal<lardır. Brı durunr
da, ilıracatta katına değeri yi.iksek alanlara yöırelıneyi sağlayacaktır.
Bı.ıırun başarılmasıııda ştiplresiz işgüciiniiıı eğitilınesi, nitelikli işgiictinün

artırılııası öneınli rol oyııayacaktır.

Soır ekoıroıııik ve finansal kriziıı öncedeıı tahı-ıriıı edileııeınesi ve piyasa
mekanizııasıırın aksaınası nedeııiyle oltışıırası, el<oıroııik aırlaında yeni söylemler oı1aya çlkarabilir. Llerşeydeıı öırce, artlk liberal "piyasa dtıZeltir"
ınaııtığı öııeııli ölçi.ide darbe yemiştir. Son kriz gösterıniştir ki, piyasaırıır
dalıa iyi çalışınası içiıı daha az değil, daha çok dtizeııleıne yapılınası gerekınektedir. l)ıırguırlı-ık soııucrıırda üretiıniır azalıııasıııa paralel olarak, ağırlıklı
olarak kalifiye olııayan işgticiiııüıı işini kaybettiği dil<l<ate alıııdığında, ıritelikli iş ve işçi kavraını yeniden öır plaııa çıkıılştır. İşsizliğin çok hızlı aıtıxaSt aynl zaınaı'ıda, işgiicii piyasasıırıır esnekliğini de gtindeııe getirmiştir.
Krizdeıı ders çıkarıp geleceğe yöırelik gerekli reform veya dtizeııleınelerin
yapılırıası da öneıııli bir diğer lıusı"ıstur.

Krizin Çin'e Etkileri (ZIIANG,2009)
4.1. Genel Açıklama
4. l-inansal

Global fiıransal kriz şiiphesizÇin'i de ilıracatını, yabancı para rezervleriıri ve yapısal ı"ıyı-ımrııru köti"ileştirerek etkileııiştir. Çin hüküıneti de kriziıı
etkilerini azaltmak için etkili öııleınler almıştır. Ancak, bu önleııleriıı kısa
vadede ekonoıııik biiyümeyi oluınlu etkileyeceğiıre yönelik kaııı kesiır iken,
tıztııı vadede ve yeni riskler karşısıırda bıı politikalarııı yeterli olup olmadığı
taı1ışılınaktadır. Politika öırerileri teıııelde iç ttiketiıı potaıısiyeliıri de dikkate alarak, lıane lralkı tül<etim harcaı'ııalarıııın ırasıl aıtırılacağı, l<riziıı işsizliI<
üzeriırdeki etkileriıriıı ırasıl azaltılacağı ve Çiıı'iıı yabancı para poıtföytiııiin
ııas ı l çeş itlend iri leceği iizerine krırtı lınaktad ır.

ABD'de 2007 yazıııda patlak Vel'en Ve "subpriıne" krizi olarak da adlaııdırılan fiııaırsal kriz Ekiın 2008'de Lehınan I]rotlrers'ıı-ı iflasıyla global l<riz
lıaliıre gelnıiş ve devaınıııdaki likidite sıkışıklığı ve kredi sorrıırları diiııya
çaplnda ekoııoınik yavaşlaınaya, Ve lıatta gerilemeye neden olmuştı"ır.
Sııbpriıne kredileri; kredi geçınişi iyi olııayaıı ve aslıııda mevcrıt şartlarda
l<redi alamayacak ltişilere ınoıtgage kredisi verilınesiııi ifade etınektedir. Bıı
kapsamda ABD'de işi olıııayan kişilere dalri koırı-ıt kredisi verildiği ve doğal
olarak da bu kredileriıi geri döııiişleriııin olınadığl bilinınektedir. ABD ile
birlikte Euro bölgesi ve Japoııya da 2008'de,2009'a da sarkaır ekoııoınik
dı;rgurıluğıııl içiııe girıniştir. Gelişmekte olaıı ekonomiler ise büiyük çaplı
Sermaye çıkışlarıyla iyice lıızlanan ekoıroınik l<iiçülınelerle karşı |<arşıya
kalınıştır.

Şiiphesiz en btiyük gelişııekte olaıı i.ilke ve ilrracat eksenli ekonoııi koııuınrıırdaki Çiır'in bi.itiin dünyayı kasıp kavuraır bu ekonomik krizden etki_
lenıneııesi ıniiınktiıı değildi. Öncelikli olarak, dış piyasalarclaki talebiıi
aza|ınası, ekonoııik kalkınınaslnı iiretiın ve ihracat üzeriııe kuraıı Çiır'i ciddi

aıılaında etkileıniştir. ikinci olarak, 2008'in sonuı-ıda Çin Merkez Bankası'ııın (orijiıral adı tlre People's Bank of China) ağırlığı ABD doları, özellikle ABD Haziııe k6ğıtlarından olrışaır 1,95 trilyon dolar diizeyiııde yabancı
para rezervi vardı. Tabi ki, ABD Hazine kağıtlarında meydana gelebilecek
bir değer azalınası' devaltiasyon olasılığı doğrudan Çin Merkez Bankası
rezervleriıriır satıır alma giiciiniln azalınası anlamıııa gelınekteydi. Üçtincii
olarak, ekoııomik durgııııluğu önleııek için, Çin htikiimeti si-irdi.iriilebilir
ekoıromik bi-iyiinre için gerekli olan ve daha öırce uygıılaınaya koydıığu gayrimeırkrıl sektörtiııe yönelik fiyat balonlarıırı öırlemeye yönelik çalışmalar ve
RMB'nin esnekliğini artıı'ına mekaırizııası gibi yapısal önleınleri eı1eleyebilir veya tüıni.iyle iptal edebilirdi.

Çiıı hi-iki.imeti krizin etkilerini azalİınak için zamanıııda ve ciddi önleınler
alnııştır. 2008'iıı iiçtincti çeyreğiııdeıı Soılra' Çin'li yetkililer aktif maliye
politikaları ve geııişletici para politikası kombinasyoııııııtı tıygı-ılamaya koyını-ıştrır' RMB'ııin dolar karşısında değer kazaııması 2008'iıı ikinci çeyreğiııdeır soırra dtırını.ıştı-ır. Çin'iıı şi-iphesiz ihracat ekseırli ekoııoııik kalkınına
ınodelini yuını.ışatırrası ve iç talebi caıllandırıcı ve ekonomik bi"iyüııeyi yönlendirici pozisyoııa sokıırası öııeırıli göriiııııektedir.
4.2. Çin'in ihracatına Etkİsi

Çiır'iır ekoıroınik büıyüınesi temel itibariyle ııet ilrracatlnıır aı1ınasına bağlı göri.iııınektedir. 2008'de ihracatın GSYI-I'ye oraııı Yo32'ye ulaşınış ve ihfacat-- ithalat toplaıııırıır oranı ise oh59 olarak gerçekleşıniştir. Net ihraoatııı
(ınal ve lriznretler) Çiır'iıı btiyiimesirıe katkısl 2007'de o/o20'nin iizerinde
gerçekleşnriştir. Dalıası, ihracat içindeki payı en fazla olan işgiici.i yoğun
sektörlerde daha ziyade kırsal kesiınden gelmiş ıritelil<siz işçiler çalışııakta-

dır.

Çiıı'iıi

il-ıracatınıı-ı çok btiyi.ik bir böli.imi"inii yaptığı

ABD,

Eı"ıro bölgesi ve
Japonya da ekoııoırıik dı"ırgun lıığu deriı-ıden yaşayaır ekoıromiler konı"ımtıır-

dadır. Diğer ilrracal yaptığı l-Iong l(ong, Tayvaır, Güırey Kore ve ASEAN
i.il|<eleri

de draınatik ekoıroınik di.işi.işler yaşaınıştır. Sonuç olarak, 2008'iıı

dördtincii çeyreğiııdeıı soııra Çiır'iır ilrracatı ciddi şekilde dtişiiş gösterııiştir.
Fakat, global eııerji ve emtia fiyatlarındaki di.işiişle birlilçte, Çiıı'in iç talebindeki daralnra ıreticesiııde, ithalat ilıracattan çok dalıa hızlı gerileıniş ve bı-ı
da dış ticaret fazlasını artırınıştır.
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Bıı l<tiresel |çriz neticesiırde, Çiır'in sahil kesinıiııdeki ilıracat ekseııIi pel<
çok firına iflas ederkeıı, 20 ııilyoır civarıııda ııiteliksiz işçi de işini kaybetıniştir. Buııı-ıır yanlSıI'a, ilıracattaki azalınayla birlikte gayriınenkı-ıl sektörtındeki gerilenıe sorıı-ıctıııda, Çiır'iıı bi.iyi-iııesi 2007'deki %l3 seviyelerinden
2008'de yog'5, 2009'da da %8.5 seviyelcriıie gerileırıiştir.

Ştiphesiz Çin I{tiki.in-ıetiıriır ilıracat eksenli tiretiın sektörleriırdeki büyiiıne
strate.jisiııiıi teııeliırde, bıı sektörlerin çok fazla istihdam alaırl yaraİmayeteııeği yatıııaktadır. Irakat, soıı krizle birlikte bu sektörlerde de yoğuıı iş kayıplarııııır yaşallmasl, Çiıı'iıı işsizlik rakaınını da oldukça yukarılara çekmiştir.
t]i.itiln bu oluınsuzlrıkları gidermek amacıyla, Çiıı ilıracata yönelik vergi
iadeleriı-li devaın ettirirkeır, RMB'ııiı-l dolar l<arşısında değerleırınemesi için
döviz piyasaslııa ıııiidalrale etııekte ve çevresel ve eırerji tüketiıniııe yönelik
kriterleriııi azaltınaktadır. Fakat tabidir ki, yıırt dışı talebiıı kontrol edileııez
şekilde değişken oIı-ıştı, Çin'in öni"indelri eır öneınli soruıı olarak göri.iırııekted ir.

4.J.

Çin'in Yabaııcı Para Rezervlerine Etkisi

200B'in sorıtıırcia Çin'in yabancı para rezervleri l,95 trilyon clolara ıılaşI}u rezervleriıı para cinsleri itibariyle olaııları belli olınaınakla birlikte,
IMIr'ırin Co]rI]R istatistil<leriıre göre, 2008'in i.içtincii çeyreği itibariyle gelişınekte olaıı i.ilkeleriı-ı rezeı'vleri ağırlıklı olarak dolar ve eurodaıı (%61
dolar,oh28 elıro) oluşıııaktadır. Çiıı'iır rezervleriı-ıin de bı"ı ortalaınayla doğrıı

ıııştı.

orantııl oldtığıı talrıniıı edilııel<tedir. ABD I-Iazinesi'ııiıı yayııılaclığı verilere
göre ise, Haziraıı 2008 soırrı itibariyle Çin l.2 trilyoıı clolarıır üzeriırde bir
ı'ezerviııi Aııerikaır borçlaııına seıretleriırde ttıtınaktaclır. Dolayısıyla, Çiıı'iıı
yabaırcı para rezervleri ağırlıklı olarak AI]D dolarındaır, özellikle ABI)
bo rç aıı ına seıretl eri ııdeıı o l u şınaktad ır.
l

I(riziıı devamıı-ıda ABD l{tikiiıneti oldukça genişletici para Ve ııraliye politil<aları uygı.ılaııaya koyınııştıır. Paulsoıı'uıı 700 ınilyar dolarlık TARP
prograll-ll, obama'nıı-ı 789 ınilyar dolarlık yardlıı-ı paketi ve Geitlıner,in 2
trilyoır dolarhk fiıraıısal istikrar plaııı, 2009'da biitçe açığıırıı-ı GSYFI,nin
%o12'siı'ıi de aşarak l,75 trilyoıı dolar seviyeleriııe çıkıı'ıasıııa ıreden olını.ıştıır' 20l0 ınali plaııı da beıızer şekilde oldul<ça yiiksek bi.itçe açığı öırgörınektedir. ABD Merkez Bankası da f'aizleri o/o5.25'teıı%o-0.25 seviyelerine iııdirııiş ve el<oııoırriye değişi|< yollarla para Ve l<redi pompalanraya başlaınıştır. Lchmaır Brotlıers'ııı iflas ettiği I]kiın 2008 ortaslırdan 2008 sonuııa kadar
ABD Merl<ez Baııkası'ırııı bilaııço bi.iyükliıği.i 950 ınilyar clolardaıı 2.21 trilyoır dolara ı;laşınıştır.
Bu kuıtarma paketiııi fiıraırse etııek için iki yol takip edilebilirdi. Biriııcisi, 2009'da asgari 2 trilyoıı dolarlık olınak iizere dalra fazlaborçlanma kağıdı ilıraç etııek. Bu alterııatifte, borçIaııma seıretleriıre talep yeterli olınazsa,
lıazine kağıtlarıırııı değeri di.işecek ve elinde en çok ABD I--Iazine kağıclı lıuluııdrıraır Çin de bı"ı stireçte ciddi zarar edecekti. ikinci alterııatif ise, Al]D
Mer|<ez Baııkasıırın para basırıası idi, ki bı.ı da kaçııııIııaz olarak eııflasyoıra
ve dolarıır diğer teıııel para birinıleri karşlsında değer kaybetınesine necleıı
olacaktl. Yaıri, l-ıer iki alternatifte de Çin'in elindeki dolar ciıısiııden portföytiır satııı alıııa giici.i ciddi şekilde düşecekti.
4.4.

Çin'in Yapısal Frogramlarına l]tkisi

Yapısa.l ııytınr politikaları siirdtiriilebilir btiyüırre için gerekli olsa da, finaıısal kriziıı iç piyasadaki etkilerini lıafif'letııek ve kısa vadede ekonoıırik
büytiıneyi tetikleınek için Çin ljtiktiııeti bazı yapısal uyuın politikalaı.ını
erteleyebilir, hatta iptal edebilirdi.
Gayriınenkı.ıl sektöründeki yatırıınlara ilişkiıı uygı.ılaıran politikalar, ikinci ev allınıırdataiz oranlarının düşi.iriilınesi gibi politikalardan ödiin veriIebiIirdi. Aynı zaınanda, Çin'in dış ticaret fazlasının en öneınli nedeni olarak
göriilen RMB'nin değerleııınesinin önleıımesi amacıyla Çin Hükiimeti
2005'te döviz kuru politikası uygıılamaya başlaınıştır. Bıı politika ile,
RMB'ııiır değeri dolar cinsiııden değil, yabancı paralardaır olı.ışan bir sepete
göre belirleırnrekteydi' Bı.ınuııla birlikte RMB dolara karşı ciddi anlarrıda
değer kazanınıştır. Krizin eıı önemIi sonuçlarıırdan birisi de Çin'in ilıracatını
öıreıııli ölçüde azaltınası olmı-ıştur. Buna karşın Çin de, ulı.ıslararası rekabet
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gi.icüıri.iır koruıııırası anracıyla RMB'niı-ı dalıa fazla değer kazaııııasıııı
öııleırrek aınacıyla döviz piyasasına ınüdalıalesiııi aıtırıııştir. Dış

talebin azaldığı
ve ticaret duvarlarıırııı aıttığı böyle bir ortaıncla, RMB'niıı değerlenınesine
izin verilııemesi veya değersizleştirilınesi
Çin'iıı ilrracatını artıracak olııakIa birlikte, şi-iphesiz dış ticaret deırgesiııi kencli lelıine daha da
fazlabozacaktır.

4.5.

Çin'in Krize Karşı Uyguladığı Politikalar

Lelıınaır Brotlıers'ıır iflasınclaıı Sonra, Çin Hiikiiıneti politik öııceliğini

enflasyoııdaıı, ekoııonıik bi.iyi.iırıeye çekııiştir. Makro bazda ııyguladıgı
p*oli_
tikalar, aktif ınaliye politil<ası, genişletici para politikay u" ,ubit
döviz lturrı
politikasıııı içernrel<teydi. Maliye politikası olaiak, dijnya
çapıııda en btiyi.ik
kııı1arına paketlerindeıı biri olan 4 trilyon RMI] (588 ,riıyu, clolar) tutarıircla

yatırıın paketi ııygulaııraya koı-ıır-ıı.ıştur. Para politikaslnda cla, ırıevdı"ıat
ve
l<redi faiz oraırlarıırı sırasıyla %4.l4 ve o/o7.47'deı-ı o/o2.25
ve Yo5.3l'e inclirmiştir. Zortınlu l<arşılıl< oranı da YolJ'5'Ien o/o13,5,e incliriln"ıiştir. Merkez
Baııkası tarafıı'ıdaıı ticari baııkalara ı"ıygrılanaıı l<redi kotası da 200B,in
soıl
çeyreğinde l<aldırılınıştır. Bu politikatarla iç talepte caıılılık yaratılınış ve
Ocak 2009'da banlta kredileri 1'62 trilyon RMB tutarıncla, bir öı-ıceki yıla
göre tiçte bir oraı'ııııda artınıştır. Ayırı zaırıaırda, Merl<ez Bankası
clöviz kgru-

'na al<tif nrtidahale po l iti kas ı uyglı laın ıştı r.

4 trilyoıı dolar RMB tutarıııdaki yatırııı pal<etiııiıı o^80,i altyapı ve ıniiIkiyet yatırıınlarııra talısis edilırıiş ve 2009'tın ikinci yarısı iIe 20l0,da cicldi

soırı"ıçları alıı-ııııaya başlaııınıştlr. Aynı zaınaı-ıda,2008,in soıı
çeyreğiırdeıı
2009'ıın soıı çeyreğiıre baııka kredilerinclel<i olzığaııi.isti-i artışlar cla bıı yatırıırıları kolaylaştırıııştır. I}ıı genişletici ıııal<ro ekoıroııri politikaları sayesinde Ç in ekoıroıır is i, 2009' da da Yo8. 5 clo laylarıııda bi.lyiiınüştiir.
[]uı-lı"ıııla birIikte, söz koırı-ıstı politikalar siircliiriilebiIir b(iyi.inıeyi garaı-ıti
etıneyeceği gibi, bazı risl<leri de cırtaya çıl<arabilir. Biriııcisi,
Çin el<oııoınil<
kal|<ıırına ııodelini ilıracat ekseııli olınaktaıı
ve diiılyanıır

lıeıneıı
çıkarınalı
lıeırreıı dörtte bir ııüfıısı-ıııı-ı barındırciığıı'ıclaıı hareketle iç taleü daha fazla
öııeı-ır verı-ı-ıelidir. Yani, iç ttiketinri artırııralıdır. Irakal, I-ıanelıalkı gelirini
artırırrak ve sosyal re{blıı sağlaıııak içiıı ıııali iıııkaırlar olclukça sıııırlı]ikinci
oIarak. altyapı ve ı-ırtill<iyete ilişl<in yatırıııılara fazla kaynak ayrıIınası
cla
bazl riskler doğurabilir. Altyapı açısıırclaıı, otobaır ve hiclıoelektı-ik gibi bazı
alaıılarda yatırıı-ır fazlalığı Ve aŞlrl kapasite varken; ıntilkiyete, özellil<Ie
konııt sektörtiııe ilişkin de saliil l<esiınincle fiyat balonları oluşııtış clı-ırı-ımclaclır.
Üçi.incti olarak, aşırı cterececle l<redi artışiarı ticari bankaların bilaırçoIarıırdaki riskli kredilerin aıtınasıııa ve baııkalarııı ınali zorlıığıı di.işrıreleı:iıre yol
açabilir. Dördi-iılciisti, dolar cinsinden yatırımlar orta ve uzı"ııı vadede cicldi
aıılaında riskli olınasılıa l<arşıı'l, Çin Merkez Baııkası yabancı para portföyi.i-

ni.i çeşitlendireııieııriştir, Bu da Baırkanın rezervlerinin satın alına gtictinde
ciddi di.işi.ışlere ıreden oIabi lecektir.

4.6. Sonuç
Mevcı"ıt fiı-ıaırsal l<riz

Çin için ciddi sorı-ııılara

necleır olsa cla,

bıı avaııtaj

olarak da değerlendirilebilir. Çiıı, yapısal reforınlarlırı hayata geçirebileceği

gibi, yatırııırlarlııı denizaşlrı iilkelere de genişletebilir' Zira, diinya 1izerinde
ciddi rezervlere salıip olup alııı yapabilecek gi.ice sahip iilke I'azla olınacllğl
gibi, kriziıı etkisiyle özellikle gelişııiş ülkeIerdeki yatırım fiyatları olağantiitti ölçi.ide diişıni-iştiir. Dolayısıyla, Çin Fliikiiııeti kısa vadeli bi.iyiiıne planlanrla, Lrzlln vadeli biiyüme stratejileri de eklemelidir.

Kısa vadeli ekonoııik büyi.ime ve yapısal reforı-ırların lıızlanclırılınasl
içiıı, Çiıı tilke içi hane lıalkı ti.iketiıniııi artırınalıdır. Bı.ınuır cla öncelikli yöııteıni, lrane IıaIkı geliriırin artırılınasıdır. Bakıldığıırcla, l995'lerden bı"ı yana
nıilli gelir içindeki lraııe Iıalkı geliriııiıı oranı azalırken, lriiktimetin ve şirketleriıı gelirleriııiıı payı aı1ınaktadır. I}ıı ııoktada, gelir i.izeriııden alıı-ıan vergilerde indiriıne gidiIebilcceği gibi, dolaylı vergilercle iı'ıcliriıı yapılııak sı.ıretiyle de ti.iketiın özendiıilebilir. Aynı z'aııaı^ıda devlet teşekl<tilleriııiıı geliı.leriııdeıı paydaşlara, oı1aklara ve lıiiktiıııete pay verilınesi sağlaıımak srıretiyle,
bu gelirlerden de ti.iketilne gidecek tutar artırllabilir. Ayrıca, tiiketiine engel
olaral< göri.ilen geleceğe yöııelil< belirsizlikleriıı azaltıIınası, beltleıitilerin
iyiIeştirilınesi sııretiyle till<etimin arıtırılınası için de Çin IJiiktimeti eğitiın,
sağlıl< ve sosyal gi.ivenlik gibi alaıılara dalıafazlayatırıın yapınalıdlr.
il-ıracat eksenli biiyiime stratejisi bı.ı fiıraırsal krizle çok cidcli darbe yediğindeıı, Çin işsizlikle ıniicadelede lıizınet sektöri.ıne datıa fazla öııem verıne_
lidir. Bu kapsaırıda, lıizınet sektöri-indeki kaınu şirketleri özelleştirilebilir ve
bı"ı sektöre ilişkin yatırıınları afiırınak için gerekli tedbirler allnabilir. Döviz
I<ııruı-ıun dalıa esııek yöııetilmesi de, kayııaklarlıı ciağılıınında dahili ekoıro-

miııiıı dalra ciddi pay almasına rıedeıı olabilir.

Bunlara ek olarak, Çin lıi.iki-imeti ivedi olarak yabaırcı para rezervleriıri
çeşitleııdiı'ınelidir. Buııa bağlı olarak, ABD Hazine borçlaırma senetleriı-ıiı-ı
alııılııı dı.ırdıırınalı, enerji ve doğal l<aynaklar gibi dalıa çeşitli alanlaı.ayaİırııı yaparak riski yayınalı ve RMB'nin ı.ılı.ıslararası alanda konveı1ibl para
olırrası içiıı çalışıııalıdır.
5. Ekonomik
5.1. Genel

Kriz

ve I-Iindistarı

Açıklama

Kriziır i.ilkelcr ve coğrafi bölgeler itibariyle farklı etkileri göri.ilmel<le birkesiıı soırrıçlarıııı oıtaya koyııak zor gör[iırınel<teclir. Finaıısal
kriz, gelişııiş iilkeler i-izeriııde çok ciddi sonı.ıçlar oıtaya çıkarırkeır, Çin ve
lil<te, lralen
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Hiııdistan gibi yeni ve öneırıli oytıııcı.ıları da daha giiçlii şekilde ortaya çı_
karınaktadır, Bunuırla birlikte, krizin iyi yöııetileınemesi ve etkilerinin ıızuır
vadeye yayılınası dı.ıruınuııda brı fırsat kaçabileceği gibi, ekoı-ıoınik anlaıııda
daha negatif soıruçlarla da karşılaşılabilir.

|929'daıı beri diinya tizerinde yi.izlerce kriz oldu. Dünya Baırkası'ııııı
200l'de yaptığı bir çalışmaya göre, 1970'leriıı sonı.ından 200l'e kadar 112
baııkacılık krizi gerçekleşıniştir. Mevcııt fiııansal kriz de döhil olınak üzere,
bı"ınlarııı çoğunuıı oıtak bazı özelIikleri var: Bu krizler, diizeırleıne açısından
ciddi reforınlar içerınekle birlikte, çokfazla yabaııcı para akışına sebep olan
ve sonı"ında yatlrııncıların beklentileriııde değişmelere ve finaıısal sektörde
karışıklığa ı'ıeden olaıı fiııansal sektör reforınları stireciırde başlaınışlar. Soıı
kriz de aslıııda bu özelliği taşımaktadır. Fakat bu son krizi dalıa ağır ve etkili
yapan neden, globalleşmeıriır olağaniistii derecede arttığı bir di.inyada nıeydana gelmesi ve tüıı'ı di.inyaya lıızla yayılınasıdır. Hiırdistaıı da, giderek glo*
bal ekonoıııiyle eııtegrasyonunu gtiçlendiren bir iilke olarak, krizdeıı etki_
lenmiştir.

5.2.Kriz ve Hindistan
Kriziıı Hiırdistaııa etkileri tiç farkl ı açıdan değerlendiri

ı
.
ı

ye piyasalarıııda ııeydaııa geleı-ı likidite sıklşıklığı, darlığı l_Iindistaıı ekoıroıırisi iizeriırde oldrıkça ciddi etkiler doğurmuştur. Şöyleki, bı; dı;rum bir yan_
daır kuruınsal yabancı yatırıınlarda devasa para çıkışlarıııa neden olurkeıı,
diğer yandaıi Hiııdistan bankaları yoğun olarak iç kredi talepleriııe yöııelme_
ye başlaınışlardır.
Diğer taraftan, gel işnriş i.i lkelerdeki dı.ırgunlu kla beraber, Ilind istaıı' ın ilıracat yaptığı teınel ülkelerde talebin aşırı derecede düşmesi de ekonomiyi
çok etkileıniştir. Mal ihracatı Ekim 2008'deıı Mayıs 2009'akadar o/ol7'niıı
i.izeriırde azalırkeır, Mayıs 2009'da da Mayıs 2008'e göreYo29,2 düşmtiştiir.
Beıızer şekilde, lıizrıret ihracatındaki aıtış 2009'ı.ıır ilk çeyreğinde 2008'in ilk
o/o5.9 oraııında aıtarken,
bir öııceki yllki aı"tış oranı olan
çeyreğine göre
oh34'in oldııkça gerisiııde kalrırıştır. Tı.ırizm, seyalıat, sigorta
ve baırkacılık

sektörleri daralırken, Hindistaıı'ın eıı öıremli ilıracat kaleıııleriııdeıı olan
yazllın ilrracatıııa ilişkin artış oraı'ıı Yo2l'deıı fazla azalmıştır. 2008 ve
2009'iııı soır çeyrekleri kıyaslaııdığında da, hizınet ihracatı yine Yo6,6 azalııra gösterın i şti r' (VAS IJ I SLIT/ PATHAK, 2009)
Hindistan ekoıroınisi 2008'in ikinci çeyreğinden 2009'un ikinci çeyreği-

lebil ir:

Finansal sektöre doğrudan etkileri;

Ekoııomik aktivitelere dolaylı etkileri ve
Uzun vadede olıışabilecek potansiyeI jeopolitik etkiteri.

Finansal istikrarı sağlaınak amacıyla, Hindistan baııkalar ve diğer finansal kurumları likidite Ve'sermaye yeterliliği açısından sıkı kurallara tabi tut_
mrıştur. Bu kapsaında Hindistan Merkez Bankası, bilanço içi ve dışı unsurların takibi aınacıyla varlık-yiikiiınliiliik yönetiınine ilişkin kurallar yayımlamıştır. Artı olarak Basel Il ölçütlerini de, finansal piyasalardaki operasyonları siirekli takip etnıek için kural olarak yayımlamıştır. Banka dışı finansal
krırrıluşlar açısından ise, sıkı düzenlemelere gitmiştir. (MoI-lAN, 2009)

Dolayısıyla biriııci etki açısıııdan, Hindistap baııkaları kötti geçııişe sahip kişilere kredi vermeye bağlı sorıınlu kredi problemi yaşamamışlardır Bıı
duruınla karşılaşan geniş özel sektör bankalarından birisi de, ICICI, güçlü
bilanço verileri ve hükümetin zaınanında attığı adımlarla krizden kısmen
etkilenmiştir. Tiim diinyada bankaların devasa zararlar beyan ettiği 2008'in
üçüncü çeyreğinde, Hindistan bankaları karlarındaki etkileyici artışları beyan etmişlerdi. (VASHISHT/ PATHAK, 2009)
Fakat krizin Hindistan ekonomisine dolaylı etkilerinin fazla olduğunu
tahmin etmek zor değil. Lehman Brothers'ın iflasıııdaıı sonra küresel serına-

ne kadar %5,8 biiyiiyerek, bir önceki 9'o9 oranının oldııkça altında kalmıştır.
Şüphesiz bu veriler kiiresel krizin ekonomi iizerindeki etkilerinin net olarak

görüImesini sağlamıştır. Sektörel bazda, sosyal ve personel hizınetlerde
oA17,5 ve gayrimeııkul ve iş hizmetlerinde
de 0%8,9'lrık büyiime, ticaret, otel,
seyahat ve telekomiinikasyon hizınetleriırdeki keskin düşüşe rağmen sağllklı
biiyiimenin devamını sağlamıştır. ikincil sektör otarak, genel ve tiretiın sektöriini.in perforınansı oldııkça kötti gerçekleşııiştir. İç ve clış talepte meydana
gelen azalma ile birlikte, üretim sektörii %0,3 kiiçiiltirken, inşaat da
o/o8.3'teı'ı Yo5.5'e gerileyek, ciddi
oranda yavaşlan'ııştır. (VASHISI{17
PATHAK,2OO9)

Krizin Hiııdistan ekonomisi iizerindeki jeopolitik etkileri açısından kesin
birşeyler söyleııek zor. Kiiresel kriz, ayil Zamanda uluslararası sistemin
gİ.ivensiz oldıığuna ilişkin inancın artmasına neden olmuştur. Uluslararasl
finans hareketleriııdeki güçlü gel-gitler, giriş çıkışlar, geIişınekte olan iilkeler için en ciddi sorunlardan biri olarak göriilmektedir. Gelişınekte olan top_
lumların ı.ıluslararası para hareketlerinden daha diişiik pay almaları, şiiphesiz
ülke htiküınetlerinin sağlık, eğitim, ekonomik kalkınma ve diğer alanlar arasındaki kaynak dağılımını gözden geçirmelerine neden olacaktır. Bu tür
probIemler şiiphesiz iilkenin geriye gitmesine, görtiniimünün değişmesine ve
yolsuzlukların ve kötü yönetimin artmasına yol açabilecektir.
Küresel kriz, herşeyden önce Hindistan'a sermaye akışını etkilemektedir.
2008_2009 döııeııinde Hindistan'ın çektiği doğrudan yabancı sermaye tutarında aıtış olurken, toplam yabancı sermayede, bir önceki yllın aksine ciddi
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çıkışlar yaşaırmıştır. Ayrıca, ayııı döneınde, dış ticari borçlanmalar ve kısa
vadeli ticari krediler öııeınli ölçüde azalınıştır'

ABD ve Avrııpa'ırın aksiııe, I]Iindistan k<ıtıı krediler, toksik fiıraırsal tiirev
iirllnler, Sermaye kaybına yol açan banka kayıpları, kredi probleınleri ve
bankalar arasıırda gtivensizlik gibi probleınlerle karşılaşmaıııştır. Hiııdistan'ın prob[eııi, serınaye girişlerindeki azalma nedeniyle ödeıneler dengesi
iizerinde olıışaır baskı, borsaııın zayıflaınası gibi dış kaynaklıydı. Bıınlar
tabiki Hindistan'ı özellikle dış fiyatlarda (petrol, emtia ve gıda fiyatları gibi)
ırıeydaıra gelen artışlar ve mali destekleriıı aıtması ııedeniyle mali baski altına sokmıış ve brı da dahafazla borçlanına, piyasayl canlandırııak için ciddi
paketler hazırlaına gereğin i oıtaya çlkarm lştır.

Kriziıı özellikle

Sermaye l-ıesapları ve finans sektörüne olan etkilerini
azaltınak için, I-Iindistaıı; açık ekoıromiye yönelik daha ölçtili.i ve dereceli bir
yaklaşım gösternıeyi beııiınseıniştir. I]u yaklaşıın l<apsaınında, aşaınalı ola_
rak serınaye çıkışlarının liberalleştirilmesi, sermaye girişlerini teşvikle birlikte ele al ınmaktadır.

Çıkarılacak Dersler ve Geleccğe Yönelik Politikalar
Son ylllarcla, Hindistan'ln GSYFI rakamlarında artarak devam eclen

5.3.

bi.i-

ytiıne ile tasarruf -- yatırıın arasıııdaki fark kadeıneli olarak daralıııış ve o/ol.5'ten oh-U.3'e gelııiştir. Buııun Sonllcll olarak da, IIindistaıı iç tasarruf ve
yatlrııııda ciddi yi.ikselişlere şalıit olmaktadır. Bu da, iç tasarrı"ıf]arla yatırıınlarıııı fiıraırse etıne iınkaı-ıı taıııııaktadır. Halilıazlrda da, F[indistan'ıı'ı iç
tasarrrıf ıniktarı aftırıaya devaıı etııektedir. (MoIIAN, 2009)
orta vadede kilit politika, eııflasyoır beklentilerinde uluslararası seviyele_
re doğrrı bir azalma Ve Llzllıl süreli faiz oralrını devam ettirmektir. Aynı şel<ilde, orta vadede, para yöıretiıııiıriıı hızlı biiyiiyen ve açık ekoııoıni niteliği
gelişen piyasadaki ilıtiyaçlara uyarlanınaya, fiıransal derinliğin ve parasalIaşırıaııııı gelişınesine ihtiyaç vardır. Bı.ı kapsama, finansal istil<rar ve fiyat
istikrarı bozulmadaır toplaıı para lıacminin geı-ıişlemesi dahil edilebi1ir.
Bı.ı doğrultııda. Merkez Baı-ıkası'nııı oı1a vadeli konular açısındaıı uygllll
değerleııdirıneler yapınası ve aşağldaki sorulara Cevap araması gerekınektedir: (MOIJAN,2009)

.

lJyguır döviz kıırıı seviyesinin değerlendirilmesi için cari deı-ıge iyi bir
ölçti olarak dikkate alınabilir mi?

o Sermaye hesapları döviz kurrınu ne kadar etkileınektedir?

ı

Geıriş cari açığın reel ekonoıni üzerine etkileri nelerdir?

orta vadede, geı'ıiş ve oyırak Serınaye akımlarına karşı verilecel< en ı-ıygıın
karşılık; sağIaırr ııakro ekoıroııik politikalar, basiretli borç yönetiııri, döviz
kı'ırrı esnekliği, etkili Sernlaye lıesabı yönetiıni, kendi kendiııe sigorta olarak
uyguı-l seviyelere l<adar rezervleri güçleııdirıırek ve esnek iç fiı-ıaıısal piyasalarııı gelişiıniırin koııbiııasyoıru olacaktır. Bı"ı koııbiııasyoıı dainıa iilkeye
özgtidi.ir, yaııi lıeı'ülkeye ı.ıyaıı bir ölçti yoktıır' Borç akııııııdaki liberalleşııe
arbitraj akışlarııra neden oldııkça, borçlanınada uyguı-ı sabit bir tavan belirIeırınesi gerekli olacaktır.
5.4. Sonuç
I-Iiı'ıdistaır'ın teıııelleri ve fiıraıısal sektörti halen güçli.i ve sağlaıı yaplslıll
koruınaktadır. Para politikası esnek ve yeterli eırstrtiıııaııa salıip görtinınek-

tedir. Ilindistal-ı'ııı şirketleri çok fazla yükiiınlüliikle boğıılmaınlş Ve yeniden
yapılaııınada ikinci raundu, veriınl ilikten kayıraklaııan kazanııılarla tecrtibe
ettnektedirler.

Iliııdistaıı'a gelen doğrııdan yabaııcl Serlnaye yatırımları çok yoğıın olırıasa da. devanılılığıırı koruııaktadır. Tarım sektörliııdeki veriııılilik artınal<tadır. 'Ii.iııı bunlar arasııldaki eı-ı cesaret verici şey ise FIiııdistaır'ııı ekoıroııik
biiyiiıı-ıesiıriıi ıreredeyse taınaırııırııı iç piyasa taraflrıdaır fiııanse edilııesidir.
Sorıtıç olaral<, [-Iiıidistaıl ekonoınisi hızlı bir şeltilde l<rizin etl<ilerini giderecek ve kısa siire içerisinde yine Yo9 ve tizeriırde btiy|iııe oraıılarıırı yakalayacak altyapıya sahiptir. (MoHAN, 2009)
6.

Krize Karşı Uygulanan Politikalar

Soı-ı fiıraırsal kriz, dalıa ziyade d|inya i.izerindeki iiretiın miktarıırdaır,
özelde ABD'deki konı.ıt ırriktarlııdan fazlaİalep yaratılınası ve likidite bolluğu sııretiyle arz-talep deırgesinin talep yöniiııde bozulması neticesinde oıtaya
çıl<aıı bir kriz olarak değerleııdirilebilir. Bı.ıırtıır neticesiırde, kriziıı reel etki_
leri olacağı gibi, giiveıı dı-ıygı.ısı.ııruıı eriınesi ııedeıriyle psil<olojik etkileri de
olacaktır. Bı"ı doğrı-ıltııda, alııraır tedbirler, kiiresel finaırsal sisteı-ııiı-ıiır ti.iıııtiy_
le çökebileceği diişiincesiyle iflasa gideır finansal l<ııruluşları kı"ııtarııa projeleri ve akabiııde talebi artırma ve kriziıl ıregatif sonrıçlarıırı oıtadaıı kald lrırraya yönel i k tedbirler olarak sıralanab i l ir.

Krize karşı alıııaı-ı tedbirleri de asllırda iki ayrı boyutta ele alınak gereklidir. Birincisi, kriziıı gerçekleşınesi esııasıııda krizi lıafifletmeye veya ortadaıı
kaldlrııraya yönelil< tedbirler, ağırlıklı olarak para politikası uygulanmak
stıretiyle alıııınıştır. 'fi.irkiye gibi krizi itl'ıal eden bazı i.iIkeler de, talebi artırıııak için vergi politikası da ııygulanmıştır. I(rizin ıreticesiııde bi.ittin dtinyada ortaya çıkan özellikle işsizlik gibi negatif soırrıçlarıııı oıladan kaldırııraya yöırelik tedbirler de ağırlıklı olarak maliye politikası, özellikle kaınu
yatırıın ve lıarcaınalarıııııı aı1ırılınası yolu ile alıırmıştır'
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Kriz öncelikli olarak ABD'de doğıııış Ve aynl eı'ıstrtiııraııları ı.ıygulayaıı
diğer gelişıniş iilkelere de "beıızer iilke" psikolojisiyle sıçramıştır. ABD'de
krize ilişkin olaylarııı gerçekleşmesiııi müteakip, öııcelikli olara|< Merl<ez
Baııl<ası FED etkiıı para politikaları ııygulayarak piyasayı ciddi aırlaırıda
lbnlanıış veya borçları garanti altıı'ıa alınıştır. Bu siireçte foıılanaır fiııansal
krırulrışlar oldıığu gibi, AIG gibi ti.iıniiyle devletiıi kontrolüıre geçen şirketler
de olnrııştı"ır. Bıı politikalarıır yaıııstra, en öneınlisi Ekonoııiyi Caırlaırdırırıa
Yasası olaır ve pek çok politika tedbirini içereıı değişik politikalar da rıygıılaınaya koırulmı"ıştrır.

Diğer gelişııiş iilkelerde de beırzer politikalar uygıılaına alaııı bulınuş,
lıüktiınetler baırka borçlarını garaııti altlıra alınaktan, ıırevdııat gi.iveırce sıırırıırı yiikseltmeye Ve doğrııdaıı fiıraıısııaır temiırine kadar pek çok politika
ııygulaınışlardır. Bıı kapsaında; Alınaırya, I"ransa, iırgiltere, Japoırya gibi
diğer gelişıniş iilkelerin ııygııladığı politikalarl döıt aııa başlık altında irde_
lemek miiınkiiııdtir. Birincisi, baııka borçlarııra garaırti verilınesidir ki, piyasaya gtiveır aşılaınak aınacıyla öncelikle başvrırrılaır bir yöııteın olaralt öııe
çıkınıştır. İkinci olarak, aıtık kuılarına iııkaııı sadece likidite takviyesiııe ve
finansınaır sağlaııınasına bağlı şirketlere doğrı"ıdan finansınaır teıniııidir ki,
özellikle AB ülkeleriırde yoğrın ııygulaına alanı bulınuştrır. Üçüııcii yöntem
de, yenilil<çi para politikası olarak sııııflandırılaır, asll olarak Merkez Bankalarınıır özel sektörlin elindeki borç kağıtlarıırı satııı alınasını içeren politikaIardır. Buıılarııı lıariciırde, kaını.ı harcaınalarının yatırım yolııyla aıtırılması,
borsalarda işleınleriıı drırdurulması gibi önleınler de atrınmıştır ki, bu öırleınleri de diğer ıniidalialeler o larak sııı ıfl aırd ırırıak ınüınkiiııdtir.
Tüın bu stireç soırucuırda, gelişmiş iilkeleriıı piyasaya 2 trilyon dolar dolaylarıırda para enjekte ettiğiııi, pek çok bi.ıyi.ik finans krırulı.ışı.ıııuıı kriz so_
nucuırda devletleştirildiğini görmekteyiz' Bıından sonraki süreçte belki de en
bi-iyiik Sorlın, paraya boğulaıı ekoııoınileriıı enflasyona karşı direniınlerinin
kırılııası, yani talep yöırtiıriin deırgesiz şekilde arzl aşınası olarak değerleııdirilebilir.
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soNUÇ
Gelişnıekte oIaı-ı ekoııoııileriıı rol model olarak aldığı ve seviyeleriııe
yiikselnıek için çaba sarf'ettiği gelişıniş ülkeler, ABD başta olırıak izere,
1930'daır soırraki eıı bi-iyi.ik krize sebep olııı"ışlaı'dır. I(riziıı ıırulıteınel sebepleı'i, bu i.ilkelerdeki köttı krediler, yaııllş dağıtlın modelleri, sürdi.irülenrez
fiııaırsal altyapı ve fiııaıısal t|irevleriıı kı.ıllaırımı, yanlış kredi dereceleırdirııesi ve geııiş global dengesizlilçler olarak slralanabilir. Fakat krizin telnel
sebebi 2002-2004 arasıııda ABD ve diğer gelişıniş iilkeler tarafıırdaıı izleıreıı gevşel< (genişletici) para poIitikalarıdır. En basitinden, reel sektörde
100 birinılik karşılığı olaıı bir varllğııı, para tabanıırda birincil ve ikincil
piyasalardaki lraciıl-ılerle 200 biriıne yaklaşan bir değere ulaşırıası. parasal
sel<törüıı reel sektörden kopıırasııra, parasal işleııılerde balonlar oluşmasııra
ııedeıı olıııı"ıştur. Yaııi, reel sektör öııcii olacak yerde, parasal boyut öıi plana
çıkınıştır. LJluslararası platfornrda en fazla kı-ıllaııılaıı para biriıninin salıibi olaıı
gerekse daraltıcı para politikaları,
yıllar içerisiııde gelişn-ıel<te oları iill<elerde olağaııi-istii istikrarslzlıklar ge1irıııiştir. ABD Merkez l]aırkası IjED'iıı uyguladığı faiz politikalarıııı bıı kap-

ABD'ııiıı ı-ıygııladlğı gerek gerıişletici,
saı-ırd a

d

eğe r lend i rı-ııelr ııı

i.i

ııı ltüıı

d

i.i

r.

ABD para politikasıııdaki temel kayııralarııı lıer biri, ayırı aırda ve özellik_
le kırılgan niteliği yi.il<sek geIişnıekte olaır Latiıı Aınerika, oıta Aıneril<a,
Doğu Asya [jlkeüeıi ile Çin ve I-Iinc|istaıı gitıi el<oııoııilerde global bir patlaııra ve al<abiııde depresyoıra nedeır ohıalçtadır. ABD ve diğer gelişnriş
i.ilkelerin para politil<alarıırdal<i aşırı oyrıal<lık, ayrıı şekilde gelişınektc olan
ekoıroıııilere para Ve Serll]aye akışlarıı"ıda aşlrl oynamalara ııedeır olıııakta ve
Sern]aye piyasalarııra Zarar VerlTektedir.

I'Ialihazırdal<i ltiiresel l<rizde de beırzer özellikIeı görtilniiişttir. Yaııi, son
yı[larda ABD'de ve Avrı-ıpa tilkeleriııde ı.ıygulaııaır aşırı gevşelt (genişletici)
para politikaları soı-ıı.ıcııırda toplaıı taIep, tiretiın ınik1arıııı aşmlş, Çin'de
biiyiil< cari fazlaya yol açaıı btı siireç, gelişııiş iilkelerde ise olağaniistii cari
açıklara ıredeıı olını-ışttır. I]iıraıısal l<urı-ıınlarda aı1aıı gevşel< yöııetiıı tarzı ve
IrED'iıı borç verırıe faiz oranlarlnl aŞlrl di.işiirırresi, petrol fiyatlarıııdaki lıızlı
tırııaırış, eıntia ve varIık fiyatlarıııdal<i yi.ikselişler hep birlil<te l<riz içiıı gerekli sahıreyi l-ıazırlaınışlardır. Bı"ıı-ıuı1 yanlSlra, bu üılkeleriıı bütçe açıkları
verıneleri de "ınakro dengesizlik" yaratınış Ve para politikasıııııı reel ekonoıııi iizerindeki etkileriniıl artnlasına ıreden olıııtıştı-ır. Bı-ı siireçte, petrol ve
eııtia fiyatlarında yaşaııan ciddi aıtışlarııl da katkısı oldıığtı tabidir.

Kriz, öııcelil<le oıtaya çıktığı gelişnıiş ekoııoınileri doğrudaır vı-ırıııı-ış, bı-ı
i.ilkelerdeki fiıraııs sektöri.i ciddi darbe alırkeıı, |ilke ekoııoııileri de
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dtırguıilğa girıniştir. Kiireselleşıneniıı etkisiyle söz koırrısu kriz dtinyanıır
diğer bölgelerine de sıçrarkeır, ilI< etapta cari açlğl olaır ve sıcak paraya ihtiyaç duyaıı iilkeleri ciddi etkileıniştir' Kriziıi biitçe I'azlasl ve cari fazlası olaıı
iilkelere doğrııdan etkisi slııırlı kalınıştır. Fakat, devam edeıı siireçte, gelişıniş tilkelerdel<i diırgrıı-ılukla birlikte, talep gerileıniştir. Bu durum da, doğal
olarak bu iilkelere ilrracat yapan iilkeleri ııegatil' etkileyerek tiretiınlerini
d ti şiirıni.i ş ve i şs izl iğin artınas ııra ıreden o lını.ı ştrı r.
Şi.iphesiz bıı kriz btiti-in dünyayı etkileyeır ve işsizliği aı1ıraır yöni.iyle ciddi irdeleııınelidir. Bu kapsaında, gerek kriziır oıtaya çıkışıı'ıda yapılaıı lıata-

lar, gerek krizin parasal işleııler yoluyla hızla eriştiği iilkeler, gerekse kriz
soıltıctında talep azalııası ııedeıriyle negatif etki gören iilkeler krizdeır dersler çıkarmak zorı-ıırdadır. Kriziır belkide geleceğe döıriik en öııeınli kazaırımı
bı"ı olacaktır.
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TARTIşMALAR
Oturum Başkanı: Soyın konuşmacılar kusuro bokmasın birkaç
kez ikaz ediyoruz, zamanında yetiştirmek için' ikinci konuşmacı 35
dakikolık süre içersinde tamamladı, şimdi soru]arl atacağız. Eğer
uygun görürseniz zıman olso da yorumla birlikte olsak ama yoYumsuz şekilde mümkün olduğu kadar Ve soron orkadaşımızkime sordu*
ğunu belirterek, çünkü cevap\arı ayıracaöız bir de soru soron arka_
daşımız ismini yerirse, çünkü kayda ahnqcak, onları rica ediyorum

evet soru sormak i-steyen arkadaşımız.

Mustqfa DURMUŞ: T'eşekkür ediyorum Sayın başkon. öncelikle
konuşmocılaro teşekkİir ediyorum. I'Ier ne kadar, çok kıso sorulor
olsun dense de sanıyorum buraya geicnlerin de soru sorma haklarından yola çıkarak çok küçük bir tespitle başIayacağım ve sonra her
iki konuşmacıya da birer sorum olocak.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, bi]imsellik görünür oiqnlo
gerçek olanı birbirinden ayvmqy: gerektiriyor. Bu anlomda semptomlarla bunların ardında yatan faktörleri çok iyi belirlemek gerekiycır. Sayın Ömer Çakıclnın konuşmosına ilişkin cılarqk bu konudo
.söyleyebileceğim: kürcsel finonsal kriz olarak betimledi. Buiada görünürde olon şey, eyet menkul kıymetleştirilmiş bir borç yığllrnası
var. Bunun sonuçlorını da görijyoruz türev araçlar biçiminde. Bunun
detay\arına girmeye gerek yok. Amo bunun orko planı ncla başka bir
Şey var- Bu da oŞlrl sermoye birikimi ya da aşırı koposite yatırımları,
aşrrl sermoye yatırımlorı biçimindeki bir o|guydu' Bu bağlamda baktığımızda, örneğin menkul kıymet piyasasınd aki ya da mortgage
piyasosındaki krizden önce zaten ABD bir krizin içine girmiş durumdaydı' l3iz bunu ne Zaman ne Zaman yakaladık. 2O09;un başIarında
yakolodık. General Motors'un (GM) iflos başvurusu ile ortoyo çlktı.
GM Dünyantn en büyük tekellerindenbir t-anesi vehazineye başvurduğu zaman kurtorıiması için o Zaman onlaşıldı ki, yıIlordır zaten
otomotiv sektöründe çok ciddi bir düşüş söz konusu olmuş ve 60 milVar $'lık bir kurtarma paketi i\e % 60 ABD, % L2 de Kanada hükümeti
GM'yi kurtardı. Arkasından Crysler ve Ford aynl şekilde kurtorıldı.
Dikkatinizi çekerim bu üç şirket Dünyanın en büyük tekelleri idi ve
otomotiv sektörü kriz sonrasında, Türkiye de dahil olınan önlemlerin
büyük kısmının odaklandığı sektör oldu. Bu sektör kurtarıldl. Bu ncdenden dolayı, her ne kadar finansal kriz g|bi gözükse de, ki şu qna
kadar Dünyanın her tarafında çıkmış olan, 1858'den beri krizler,
önce finans sektöründe ortaya çıkmıştır. Daha sonro bunun derinlerinde reel sektör krizj, bir üretim tarzı krizi olduğu ortaya çıkmıştır.
o nedeııle baktığımızda gördüğümiiz şey, aslında 7973'|ü yıllardan
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bu yana bu üretim tarzında ortaya çıkon kar oran|arındabir az-alma
eğilimi olduğunu göriıyoruz.. l3u bağlamda krize doğru çözimler öne_
rebilmek için teşhisi de doğru yapmak gerekiyor. Semptomlarla uğ'
raştığımız takdirde bizim gerçekte kanseri ospirinle tedavi etmek
gibi bir açmazla karşı karşiya kalacağımızı düşünüyorum. Bu bağ_
la:mda bunun yeniden tartışılıp düşünülmesi gerekiyor.
Sayın konuşmacıyabenbu bağIamda şunu sormak istiyorum: Örneğin 2009 yıIındaki bu GM'nin kurtarılması ile krizin arasındo nqsıI
bir ilişki kuruyor ve kurt'ormo poketleri ve bunlaro ilişkin cılarqk
otomotiv sektörüne verilen vergisel destekleri nosıl yorumluyorlar?
I-Iem etkinlik hem de vergi yükünün doğılımı bakımından. Yani kriz
yüküııün dağıIımının krizle hiçbir ilgisi olmayan insanlar üzerine
çlkorılması bokımındon nosıl bir çöz.üm önermcktedir. I]unu merak
ediyorum, krizin derinde yatan sebepIeri ile de ilişkilendirerek.

Saygın hocaya da soracağım şey oslında, anket yöntemine ben bu
tür çalışmolarda çok sıcak bakmıy<ırum. Çünkü anketlc ilgili olorak
büyük tartışmalar söz konusu. Çoğu kez de bunlar|a bir yere varabilmek mümkün değil. Acaba bir vergi çoğaltanı kavromı üzerinden
horcketle tolep conlılığı ilişkisi kurulabilir miydi? Böyle bir şey düşünülebilir mi, bu konudo ne düşı"inüyor bunu merak ediyorum. Çok
teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı: Başko Arkodaşımız, buyurun.
Ferhat AKBEY (Dokuz lJylül üniversite.si, Maliye Bölümü Aroştırmo
Görevlisi): Değerli teb|iğ sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Sayoın
hclcaya bir sorum olacak. Vergi indirimleri sol1ucu tolebi canlandıron finansmanln kaynağı konusunda altın borsasını işoret ettiler
kendileri. Sanki, hani orta sınıf ve orta - altı tüketici grubu, oltın
borsasıno gidip a|tınlarını bozdurdular, bunu da L60occ altı araba_
lara, beyaz eşya Ve mobi|yaya talep o|arak sundu diye anladlm. Yan_
lış anladıysam dİjzeltin. Çünkü finonsman konusundo çalışmado
boşka türlü bir oçıklama yok. Tabi oltın borsosı verileri biraz daha
uluslar arası spekülasyonlar açık değil midir? 'fa]ebin finansmanl
oçısından oltın borsasını işaret etmek ne kadar doğru, bu ilk sorumdu' Diğeri, otomotiv sektöründe reel süreci ilize etmek söz konusu.
Ulusol hesaplarımız yapılırkeıı bir çift hesaplama söz konusu. Çünkü
birincisi, araba sqtıIırken, ikinci olarak da arabayı alanın bankadan
aldığı kredi ulusql gelir hesoplarına dahil edilir. o bankonın aynl
zamanda sunduğu kasko da ulusal gelire ortı olarak kaydedilir. Buroda uiusal ekonominin şişkin gösterilmesinc yönelik bir durum sözkonusu olmuyor mu? Çünkü milli gelir hesap]arına baktığımızda
mqli sektör çok ağırlıklı ki, en önemli kalem bankalarda, bankq karları coşmuş durumda. 'l'abi siz otomotivi örnek verdiğiniz için ben bu
örnekten gittim. Burada bir çifte saylm söz konusu değil mi? Çifte
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sqytm olmqso bile mitli gelirin şişkin hesoplonmosı söz konusu değil
mi? Bu şekilde milli gelirde, mili gelir hesaplonırken tabi siz istihdoma yönelik katkısı olmadığlnl söy\ediniz'' istihdomın gelişememesi
normal değil mi? Bu çerçevede genel bir değerlendirme yaparsanz
çok sevinirim.

Bir sorum da Ömer Bey'c. ihracata dayrılı büyüme morlellerinclen
v azg eçilmesi g erekti ğ i ni söylcd i n iz' ömer Bey, Keyne zy en p olitikalar
mı öneriyoYSunuZ. Yoksa alternotif önerileriniz var mı? Nosıl odlondırıyorsunuz bu politikaları? Yani devlet daha mı çok müdahqle etmeli? Bu konudq aydınlotırsanız sevinirim.
Mustqfa çELEN (Marmara üniversitesi, Doç. Dr.): Bu
KoNuşMACININ MiKRoroNuNDA SoRuN olDuĞu İçİN rrrri
YERLER ATLANARAK KAyDEDİLMİş. (....) NoTAsYoNu Bu
ATLAMALARI GöSTERMEKTEDiR Saygın l\ey'den başIomak istjyorum' Vergi teşviği gelecekteki talebi önceliyorsa (..'') tam etkiyi,
teşviğin etkisini görebilmek için ileri tcırihteki tqlebin bir kısmınln
buraya çekilriiğini ve ileri tqiebin de bu kadar daraldığını görmemiz
lazım (...') bu bağIamda bir şey söylenebilir mi? Bence bu ileriki dönemdeki ta|ebin bir kısmını da buraya çekerek (....) tam bize fotoğrafi verecek bir et]<i mcydana getir (''.') aYaclnbundan etkilenme düzeyi çok art (..'.) yurt içindeki sanoyi üretimini mi teşvik edi (....) Bu
bağIamda otomotive uygulanan bu teşviğin (.'..) doğru bir politiko
olduğu konusunda'benim şüphelerim var. Görüşlerini almak istiyo*
rum.

Ömer Bey de (..'') ispanya'yı gösterdi. Bu konuda emin mi yani ya_

rar (....) tarihi itibariyle şu ando bu ülkelerin durumu çok da iyi
politika örnekleri olorak yanslmlyor. Bir de 'I'ürkiye ihrocotının %
70'nin AI3'ye olduğunu söyledi. Rusyo bu kalifikasyonun dışındadır.
Rusya'yı katsok bile bu rakama ulaşmamız mümkün deği| galiba
yanlış hatırlamıyorsom şu ondo ikisi de % 50'nin altında yoni Avrupa'ya yaptığımız ihracat % 50'nin altında. 'I'eşekkür ediyorum.

üstün oİxrç:

I-Ier iki konuşmacıya da yaptıkları konuşmalordan
Ben yorum yapmayacağım, sadecc iki kısa
tcşekkür
ediyorum.
dolayı
tespit ve bir sorum vor.
()mer Bey zannediyorum, uluslar arası yaylnları gayet iyi takip
etmiş ve onları bize aktardl. Keşke yorum katsoydı. Konuşmaslnın
başındo da orta gelirli ülkeler kavramı yeni dedi, ga\iba geçmişe faz_
Ia gitmedi' 1980'li yıllardan itibaren Dünya Bqnkosı raporlarına bakacak olursak, Zaten orta gelirli ülkeleri Sayor, alt _ orta - üst diye
de üçe ayüü, oradabir atlama olmuş.

Benden önceki konuşmacının tespiti de doğru. ihracat o/o50 civa_
rında AB bölgesinde ve AI]D ile de % 24 civarında. Bunları dikkate
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aldı mı bunu öğrenmek istiyorum. tliçbir yorum da yapmadı benim
anladığım kadarıy|a, acaba Türkiye ile ilgili yorumu nedir? 'I'abi bu
bilgisayara nasılsınız diye sormak gibi bir şey oluyor ama bu kadar
aktarmadan sonro 'I'ürkiye ile ilgili özelliği belirtti mi? Mesela bankacılık sektörünün 2001' krizinden sonraki Türkiye ve Kanada'da,
Dünyada iki örneği vor bunun sağlam kalmasının nedenlerini neye
bağ\ıyor, onu görmek isterdim.

Bir de Sqyglnbeye çok kıso bir soru, yoptlğı anket çalışmosı sırasındo, ben de Mustofo ltey'Ie aynı fikirde yim, hatta ben iktisatta ekonometri ve istatistiğe yalan bilimi diyorum. Çünkü varsayımlara
dayanıyor' Bütün yabancı iktisqt kitaplarına bakarsanız, daha ikinci
chapter'ın boşında doğru vcri, vorsoylm ve teori der. Dolayısı ile bu*
nu kendinizkurguluyorsunuz' Benim sormak istediğim soru, özellikle
kahverengi eşya dediğimiz siteler grubuna yaptığınız onket sIraSInda, bu kişilerin cevaplarının somimiyetine inanıyor musunuz? Çünkü
'I'ürkiye'deki iş Dünyası ile alokalı olan herkes gayet iyi bilir, bizde
pek doğruyu söyleme alışkanlığl yoktur. 'I'eşekkür ederim'

Oturum Başkanı: 'I'eşekkür ediyorum' Başka Soru sormqk isteyen

arkadoşım. Buyurun.

Mustafo UYSAL (Vergi Konseyi Başkanı): LIcr iki konuşmocıyı do
tebrik ediyorum. Çok değerli çolışmalar, cıkademik cılt yapıIarı da
güçlü. I]enim Sorum Saygın l}eye olacak' I3u, vergi harcamosı ile ilgili
yapılan hcsoplamalarda eğer vergi indirimi yapılmasa idi ne satıIır*

dı? Ilokamlar buna mı dayanıyor? Yoksa vergi indiriminden sonrqki
yapılan satışlarla eski vergi oranları çarpılarak mı değerlendiriliyor?
Sanıyorum ikincisi yapılıyor' Böyle olunca, bu vergi indiriminin etkisinin hcsaplanmasında sanki piyasanın normal koşullorı devam etseydi aynı satış yakol anacak mıydı? Öyle olunca belki o vergi miktarını yakalayamayabilirdik. o bakımdan bunu çok iyi tespit etmemiz
gerekiyor. Bu konuyo bir oçıklık rica ediyorum Saygın l\ey'den.

Ben çok küçük bir anekdotla, bu konuyla ilgili olarak müsaqde
ederseniz anlatmok istiyorum. Bir defa vergi indirimlerinin psikolojik etkisinin, özellikle küresel krizin Türkiye'ye olan etkilerinin kırılmasında çok önemli rolü olduğuna inonıyorum. Kürescl kriz algısı_
nın 'l'ürkiye üzerindeki zihinscl değişim üzerinde çok büyük faydası
oldu ve bunun yo:nsrma etkilerinin de, sadece bu vergi indirimlerinin
sağladığı alanlarda değil' bir çok diğer alanlarda da yonslmo et]<ilerini gördüğumijzü düşünüyorum. onu ben ilave etmek istedim.

ikincisi vergi indirimleri ile ilgili, motorlu taşıtlarda karar alınca
hükümet, Gelir idoresine de diyor ki; bu konuylo ilgili düzenlemeleri
ylpın' I)üzenlemeyı yapan bürokrat arkadaşımız kararnameyi hazır_
Iarken canı çok sıkkın, yanyor kararnameyi fakat. Yanına orkadaşı
geliyor, diyor ki; "nedir bu cqn sıkıırtısı, hayırdır bir şey mj o|du?''
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"Ya' hiç sormo 3 gün önce araba aldım" diyor.
Şimdi tabi bu, korornameyi yazqn arkadaş için çok zor bir şey. Yani 3 gün önce araba
alıyor, arabalardaki vergiler indiriliyor. Sonundo tekrar bayie gidi_
yor. "Ben buradan araba almıştım, yani fiyatını merak ettim" diyor.
Bayi; "Merok etme sen, fiyatlarıbizkrizden önce o kadar düşürmüştük ki' elimizde çok stok vardı, dolaylsı ile indirimden sonra bizim
fiyatlarımızda sizin beklediğiııiz anlamda bir düşüş olmadı'' deyince
bu bürokrot arkadaşımız da seviniyor'

Bir diğer konu da, Intel'in ikinci adamı olan başkon yordımcısı
T'ürkiye'ye geldi' Dünyada incelemişler, bilgisayar satışlarında iki üç
ülkede kriz döneminde artrş var ve bunlardan bir tanesi de 'I'ürkiye.
NosıI oldu, neler yaptılar diye araŞtrcmaya geldi ve burada özel bir
konferons da düzen\edi]er' Dcılayısı ile Dünyada da b1lgisayor sotışlarında bu vergi indiriminin etkisi onlor tarafından do tespit edilmiş
durumdo bunu da ben lıir bilgi o\arak aktarmok istedim. 'I'eşekkür
ederim.

Murat ASLAN (osmangazi üniversitesi, Yrd. Doç' Dr.): Benim
Soygın Beye bir sorum vardı. Anket sonuçlorının bulgularında otomotiv, beyaz eŞyo Ve organize mobilya sektörü ile siteler esnafı arasındo ciddi bir fark var rakamlarda. Şimdi, bilimscl çalışmo belirli
bir düzeye getirilmiş ama tam analiz yapılacağı yerde bırokılmış diye
düşünüyorum. Acaba bunu şu şekilde yapabilir miyiz? Siteler esnofinı daha emek yoğun bir sektör olarak kabul edip, diğer sektörle ri de
sermqye yoğun sektörler kobul edip, vergi indirimlerinin bu emek ve
sermoye yoğun sektörlerde et'kisi şcklinde analiz edilebilir mi? izleyen
bir çolışma olarok. Zlten, hocam kendisi çalışmoyı anlatırken talep
yönlü onketi de yapacağız dedl onun da yapılması gerek bilimsel
çalışmonın olgunlaştırılmosı için.
Bir üçüncü öneri olorak do kayıt içi ve kayıt dışı sektörler olarak;
yani, otomotiv, beyaz eşyo Ve organize mobilya sektörü kayıt içi, site*
Ier de kayıt dışı gibi Proxy * yakınsol bir değişken olarak kabul ediiip
analiz biraz daha zenginleştirilebilir mi diye düşünüyorum. Teşekkür
ederim.

Oturum Başkanı: I}uyurun. Biraz daha az yorumla sorabilir miyiz? Zaman çünkü çok azaldı.
Sezai Temelli (İstqnbul üniversitesi): Çok kısqco soracağım, süre
uzadı. Aynı zamanda Gazi üniversitesi'ne de çok teşekkür ediyorum
bu zengin,9üçlü organizasyondan dolayı. önce Sayın Eyüpgiller hocaml kısoco şunu sormak istiyorum: Sözünüzün bir yerinde şöyle
geçti, bu indirimlerin tüketicilerin sqtın olmo güçlerine bir etki yapmadığı gibi bir cümle kullondınız. I]u ürünleri kimler aldı o Zlman.
I3u bağlamda baktığımızda verqi yoplsl ile uygulamoyo sokulon teŞ_
vikler arqsındoki itişki ve bu vergi yoplslnln nasıl bir gelir böiüşümü
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nosıl bir tüketici profili ile nosıl ilişkilendirilebileceği anlamında
bunu değerlendirdiğimizde, as|ında birilerinin sotın alma güci ya da
birilerinin sahn alamııma güçleriııin bir değişime uğrayıp uğrama_
ması konusundq ne dersiniz'

Ve

Sayın Çaklcl'yo da kısaco birkaç tonc soru. Neden faiz oranları
düşürülüyor, neden krediler genişliyor ve neden borçlanma trendleri
yükseliyor? Bütün bu nedensellikler bir finonsalloşmo süreci olabilir
mi? Makalenizi okudum, konuşmanız.ı dinledim' hiç kapitalizm sözünü kullanmadınız. Dolayısı ile böyle bir ilişkilendirmede finansallaşma ve sistem, kürese] kriz gibi kavramlar yan yana geldiğinde buna
nqsıl bir, sistemden bahsetmeden, ycınıt üretebilirsiniz?
Son bir şey, üretim temelli ekonomiden' bilgi temelli ekonomiye
geçiş diye bir kavram kullandınız. l}u, çok geç kolmış değil mi? Özeliikie 197]'lerin krizi ile karşılaştırdığımızda bu üretim temelli ekonomiden bilgi temelli ekonomiye geçiş sürecinin bayağı yol oldığlnl
düşünüyorum. Son bir şeylc, Arrigghi ölmcden önce verdiği bir röportajda şöyle diyor: GM için iyi olan ABD için iyidir. Bu ifadenin
artık geçerli olmodığını söylüyor ve Lehmaıı Brothers için iyİ olan
ABD için iyidir diyerek bitiriyor. 'Ieşekkür ederim.

Hqsan ATILGAN (Moliye Teftiş Kurulu): Sorum Soyın Çokıcı'yo.
Küresel finansal krizin derinleşmesi sürecinde muhosebe ve vorllkların değer|emesi işIemlerinde Dünya'daki gelişmeler nelerdir? Krizin
derinleşmesi üzerindeki etkileri özellikie. I]u konudq neler yapıldı
Dünyada ve özellikle de gelişmiş ülke]erde' Geçici ya da kalıcı olorak.
ikinci sorum küresel finansal krizle i\gili olarak, herhangi bir denetim ve gözetim değerlendirmesini çolışmoda göremedim. Bu konu*
da ciddi anlamda piyasalar üz-erinde gözetim ve dene tim yetersizliği
konularındoki değerlendi rmelerin iz neleı' dir7 Teşekkür ederim.
Sibel AYBARS (Celql Bayar üniversitesi, Araştırma Görevlisi):
Sorum ömer Beye olacak. Kürcsci finansol krizin önlenmesi konu*
sunda şu qn gündemde o|an finansol işlem vergileri vrır. Bu konu
hokkındaki görüşlerini qlmak istiyorum ve'I'obin Vergisi'nin tekrardarı gündeme gelip gelmediğini öğrenrnck istiyorum. 'I'eşel<kür ederim.

Oturum Başkonı: Efendim son olrrrak siz buyurun'
Şennur özrünx (Anadolu üniversitesi): Sorum Ömer Beye olacok. Aslında Ömer Beye değil herkese olacak, çünkli konumuzun baş*
lığı küresel finons kriz'i. Ama ben düşünuyorum ki, Çin gibi, }Iindistan g|bi, Rusyo gibi, Afrika ülkelerinin büyük bir kısmı gibi bu kriz_
den etkilenmeyen hatta karh çıkon ülkelerin olduğu bir durumda
buna gerçekten küresel kriz demek doğru mudur? Ben bununla ilgiti
bilgi almak istiyorum. -I'eşekkür ederim.
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Oturunr Başkanı: ljfendim ben de teşekkür ediyorum. Şimdi arka_
daşlar, birleştirerek tabi, cevap verecekler. Önce Saygın hocom, buyurun.
Saygın EYuPGILLER: Anket yönteminin güvenilir olmamosl nedeniyle vergi çoğaltanına dayalı bir çalışma yapılabilir miydi? YapıIqbitirdi. Bunu bilim kurulumuz bjze daha mikro bir çolışmo yapılmrısı yönünde yönlendirdiği için bu tarz bir çalışmoyı düşünmedik
oma çalışmamtzl çeşitli yönleriylc geliştiriyoruz. Mustafo üstadın
belirttiği etki analizlerine bu çolışmoda da değindik. Düzenleyici etki
analizleri yopılması gereği; aslında bu bohsettiğimiz makro plandoki
çolışmaları da, vergi çoğaltanı üzerinden yapılacak çahşmalarl da
kalıcı vergi değişiklikleri için özellikle KDV'deki geçmişte o/o 18'den %
8'e indirilirken yapılan değişikliklerin etkilerinin ne olduğu konusunda bildiğimiz kadarlyla geçmişte yapılmış bir çalışma yok. an için
bu çalışmolar yapılmlŞlr. 'fürkiye'de de bunlorın yapılması gereği
karşımız'a çıkıyor'
Ferhqt Akbey orkadaşımız, önce vergi indiriıııi sonucu geçici bir
fİnonsman sağlandığı, bunun oltrn borsosındaki kısmının, borsadoki
horeketlerden oluştuğunu beiirtti. Burodo bir yanhş anlama olmo*
sın. Sonuçta vatandaŞ qitti borsadcı sattı diye bir bilgi söz konu.su
değil. Vatandaşın yostık altındaki altınlarını ciddi bir şekiIde kuyum_
culara aktarmosı nedeniyle o dönemde fiilen qltınla uğraşan kuyumcular derneği başkonının, borsadaki horeketliliğin tamamen hızlı bir
şekilde altını nokde çevirme eğiliminde kaynoklandığı yönündeki
açıklamalorıncı dayandırdık bu bilgiyi. Altın borsqslndo da biliyorSunuz, çok çeşitli etkenlerle iniş çıkışIar oluyor, yalnız o döneme özgü
olarak' 1'om ortırımın ilan edildiği dönemde gözlemlenmiş bir etkiden bahsetmiştik.

ikincisi bu otomotiv sektöründe ulusol gelirde bir çifte sayım söz.
konusu mu dedi arkodaşıııız. Benim bildiğim katmo değer yöntemi
1le yapılan milli gelir hesoploma|arında bu, kredi ya da sigortadan
kaynoklanan hqreketliliğin çifte sayımı söz konusu değil. Yonlışım
va.rSa iktisat bilen arkadaşlar düzdtsinler.
Mustqfa Çelen kıocamız, ileriki döneme etkileri, gelecekteki talebi
öne çekme şeklinde bir etki vaY mI dedi. tloklıdır' l\urada do en çok
şikoyet edilen bu ilan edi]en indirimin hcmen orkosından bir canlılık
yaŞan|yor, arkasındon durgunluk geliyor. ikinci bir uz.atma cıldu*
ğunda tekror bir canlıIık oluyor, onun Sonunda tekrar durgunluk.
I3uradan anladığımız üzere oslında bunlar belli bir dönemde firscıt
yaYatma yönünde bir tür pazarlama aracı gibi çalışon mekanizm<ılor. Bir insaırın araba alıp almamost ya da arcıba alım gücünün
%8'Iik ya da %7o'luk bir artışla etkilenmesi söz konusu değil. Doloyısı
ile bir ani etki, bir ısıtma etkisi diyeb|leceğimiz bir etki görülüyor. Bu
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yılın sonundanbahsedeyim' Aralık ayında çok ciddi indirimlcr yapıl_
dı ve çok ciddi stok eritme politikosı yürüttü yurt içi otomotiv sektörü. ocak ayında ani bir düşüş yaşandı' Çünkü oralıktoki indirim nedeniyle ocaktaki otomotiv alımlarını öne çeken kişiler, bilinen amortisman ayffma, gider yaz.mo faktörü i\eberaber, ocak ayınd,a önceki
yılların da çok altında bir satışa düştü. Buna karşılık biz tobi oraştrmamlz devam ettirdiğimiz..için incelemeye devam ed'iyoruz' I3u
yılın nisan ayında, geÇen yılki öTv indirimind e yaŞlnan cantıIığa çok
yalll bir conlılık yaşandı.'lamamen dönİip dolaşıp tüketici gııJenine
geldik. 'I'üketici güvenindeki hareketlilik de, ileriyb yönelik "piyasaların düzelcceğine ya da ekonominin canlanacağına ilişkin beklentiden
oluşan bir etki olorok görüIüyor.
Yine Mustofa Çelen Arkadoşımız teşvik uygulamalarınd,a ithali mi
teşvik ettik dediler. Bu da çok tenkit edilen bir konu, haklıdır. Aslında ithal araçta, indirim oçıklandığı anda sipariş veremedikleri için
dezavantajlıbir tarafı davar. Yani içeride stok birikiyor, ciddi baskı\ar geliyor "bu bizim işçi çıkarm am|Za ned,en oiacak, istihdomda yıkıcı bir etki yarotıyor'' şeklinde' o eridikten sonra iç piyasa normal
sa_t|$! döndi)ğünde, demin Mustafa üstodın söylediği gibi, fiyatlar
eskisi gibi ayarlantyoY. ]'üketicinin bunu, fiyatı, takip etnıe imkanı
da, tüketiciyi koruma yasalarının yetersizlidi necleniyıe imkansız.
Dolayısı ile ithalotçının özel bir avantajı yok ama arz esnekli ği yine
nispeten yurtiçine na,Zaran yüksek. 'falebin siparişini ipnt ;debitir
ya da ek talepte bulunabilir. Dış piyasalarda da ciddi bir durgunluk
9ılugu için biz oerçekten ithalatı finonse ettik ve bunun yanında
ithal oto üre ten ülkele rin prob\emlerine de d'erman olmuş olauı.. cı
yönüyle Iıaklısınız.
üstün Dikeç hocamızın kahverengi eşya oibi çok kayltlı ve organize olmayan sektörlerde anketlerin somimiyetine inanıyor musunuz
sorusuno şöyle cevap vereceğim. Anketörlerimizi yüksek lison.s yapan
arkadaşIarımızdan seçtik ağırilklı olarak. Kendimiz de içinde bulunduk. Burada, bazı kont-rol soruları ile bunları doğruladık Çok samimiyetsiz cevaplar da çıktı, ama genel itibariyte bu sektörd en aldığımız cevapların samimi olduğuna inanıyorum; çünkü, sorulor da bu_
nu doğruluyor' Yani bizim talebimizi de tiyatımızı da etkilemez biçiryıinle, kontrol grubu olan organize zincir mağazalara göre oldukça
forklı yanıtlar çıktı' Aslındo anket ya d'a istati;tiğin gerğek dışı otduğunu ya da güveni\ir olmadığlnl savunmak da yaniış, çünkü mikro
ölçekteki çalışmolorı boşko türlü yapma olanağınız yok. Mümkün
olduğu kadar anket]eri karşılaştırılabitir kontrol ğruptarı ile yaparak
ye sorularl kendi içinde kontrol soruları ilc destckteyerekbunu
çözmeye çalıştık.

Mustafa üstat' vergi indirimi yapılmasaydı bu satış olmayacaktı,
bu bilgide öIçütebilirlik açlsından bir hata o\abilir mi dedi. üstat,
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buradaki verqi harcamosl, indirimin canlandırma etkisinden ikincisinde arındırılmış, birincisinde ise indirimsiz. olduğu tokdirde gerçek
satışlar tutarında' Dediğiniz faktör var tabi, bu kadar satış olmoyacaktı eğer indirim olmasaydı. Bu iki etkiyi, yani biz bu satışlarln canlandırma etkisi ile olmadığı ortomlo etkiyi yan yana koyarok bir anlamda elmayla Crmutu kıyaslamış da oluyoruz ama Maliye Bakanlığının çalışmosl Ve VEDOP verileri buna dayandığı için bu konu dışın*
da bir çahşma yapma imkanı olmodı. Ama yapıImosı için baz.ı varsa*
yımlarla bazı ölçüleri notumuza aldlk.

Murot Aslon arkodaşımız, site\er Ve Sermoye yoğun sektör, kayıt
dışl kayıt içi olarak analiz yapılabilir mi dedi' I)oğrudur. I\izim de
çalışmalarımız bu yönde bir kategorileştirmeyle d'evam ediyor. Düzenleyici ctki analizleri de ger ekiyor,indi rimlcrin tüketicilerin sotın
alma gücüne kolıcı etkisi olup olmadığı konusunda. Yani vergi oranı
indiriminin fiyata etkisi, kişinin onu satın alma gücünün sınırında
olması halinde Za'man Zaman etkili cılabiliyor' Ama ne yapılmayacak
bir alımı. öne çekiyor ne de alamayacak bir kişi fqrklı bir ürüne dönüyor' Ozellikli otomotivi düşündüğümüzde ikinci ele yönelme söz
konusu oluyor. Nitekim Şunu Vurgulayalım; örv'nin çok yüksek olduğu Danimarka'da,'I'ürkiye'deki bir genel müdürün ya da bir mali_
yedeki bir daire başkanının kuIlanmayacağı eskilikte araç\ar kul]onılıyor. Çünkü, vergi o kadar yüksek ki, gelir düzeyi yüksek ihsonlar
bile 10 12 yıllık arabalqr kullanıyorl ar' I)animarka'ya gideniniz varsa eski araçların çokluğunu görmüştür. Doloyısı ile hakikoten çok
yüksek Ö'rv oıdugu için 'I'ürkiye'nin satın qlma gücü paritesi ono
göre oluşuyor. Örneğin zengin, mali gücü yüksek, milli ğelirin d.ağv
lımı da mümkün olduğunca eşitlenmiş bir ülke olan Danimarka'd.a
bile sıfir araÇtan ziyade ikinci e araçların yaygm cılorak kullanılması
buna örnek olorok gösterilebilir.

Umarlm cevaplarım, sorularınızı karşılamıştır. [ğer yet'ersiz ise
y ap ab ilirim.
Oturum Başkanı:'I'eşekkür [derim. Evet Buyurun
ömer ÇAKICI: T'eşekkürler Soyın boşkon. I]irincisi bu GM ile kriz
arasındaki bağlantı' Aslında GM'nin iflas başvuru yok, yalnızyardım
talebi vor. GM ile ilgili kıso bir bilgi verip sonro (...') geçetim arı.u
ilove açıI<la malar

ederscniz..

2000 yıIına kadar büyüme stratejisi ve bulduğu her alana yatırım
yapma stratejisi izleyen bir GM. 2004, 2005, 2006 mali tab\olorını
incclemiştim. Sigorto scktörünü kesip atıyorlor. Bu da 500 milyor $
olan cir<ısun-u 240 milyar $ seviyesine çekiyor. 2000 sonrasında
GM'in ana politikalarından bir tane si verimsiz alanları kapat politikrısı. Bunun içe risine sigorta da dahil Ama buna rağmen yetişmediği
için, temeldc aslındo Amerikon üretim sektörünün hantallığından
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bohsediliyor. Bu ayrı bir tartışma konusu' Yeni yerimlilikte, AI3D içe*
risinde üretim yapan Toyota ile rekobet edememesi tartışılıyor. Verimlilik anlamında da rekabet edemiyor, satış fiyotları alanında da.
Dolayısı ile buradaki anq sorunu, bu 3 _ G dediğimizüç dev otomcıbil
firmosının temelde yoğunloştığı en önemli alan işçilerin siqorta ma*
liyetlerinin oldukça yüksek oluşu. Bu alanda hükümet]e pazar\ık ya*
pıyorlar' Bu boşko bir tartrşma konusu ama krizin sonuçlarını do
etkiledikleri kesin. Sonuç olarok kriz hem ABD'de hem de Dünya genelinde, ciddi anlamda talep daralmasına yol açtı.
Ek olorak vergi teşvikleri de bizdeki vergi teşvikleri gibi, otomotiv
sektörüne yönelik talebi canlandırmaya yönelik IJem paro politikası
araçlarını kullanorak, yani kredi imkanlarının genişletilmesi, faiz
oranlarının düşürülmesi vs. hem de artı olorok vergi teşvikleri ile
satılan ürünün moliyetini düşürme çalışmaları. Bu do krize arşı alırıan tedbirlcrden bir tanesi. Doloyısl ile burada söylenebilecek şey
çok açık o]arok aörü|iyor oslındo. Krınut fiyatlarındaki balonlar\a,
]ikidite - para piyosasında oluşan ba|on]arın patlamasıdır. I}unu çok
detaylandırdığımızda şirketler bazına indirger, şirketlere etkilerini
i rdeleyebiliriz. Ş irketle rin buna katkısını irdeleyebili riz. A:ma en bqsi*
tinden,yine Zaman kısldı yüzünden bir tane örnek verip geçeyim.
Sub-prime krediler denen, neredeyse köprü a|tında yatan insanlara
ABD'deki konut finansmanı sektörünün kredi yerir hale qelmesi ve
daha ilgincini söyleyeyim, bu köprü altında yatan kişiye kredi veren,
konut finonsmanı sağlayan finansal şirketler ayn| Zamanda bunların korşıllğında aldıkları ipoteklere dayalı olarok menkul kıymetler
yarattıIar ve daha ilerisini söyleyeyim norma|de emeklilik fonlarının,
kredibilitesi düşük, belirli bir kredibilitenin altındaki araçlara yatırlm yapmaları yasoktır. Ama, ortaya üçüncü dördüncü türev ürün*
de, yeni bir menkul kıymet oluşturmok ve bunun kredibilitesini de
yüksek göstermek suretiyle, bunlarııı da yatırım yapabilecekleri
menkul kıymetler oluşturdular. Bunlqr da likidite balonları olarak
ortaya çıktı. Aynı zamanda yanılmıyorsam, 2000 - 2006 arasında bu
hedge fonlordaki olağan üstü ortış, bu balonların patlama nedenlerinden birisi olarak kobul edilebilir. 400 milyar $'dan 7400 milyar
$'a çlkmış. Yoni likidite sektöründeki balonlorlo konut Sektöründeki
balon|arın patlaması. Teııel itiboriyle krizin ana nedeninin finonsol
scktörde olduğunu unutmomok lazım'

Kısaca devam ediyorum. ihracata dayalı büyüme modellerinden
vazgeçmekten bahsetmcdim. 'I'emel it1bariyle şunu söyiedim:
'I'amamiyle ülkenin ekonomik kolkınmosını ihracata odaklayan, yani
sadece ihraç ederek büyüyen. l],ali hazırda geÇememiş ama 2009 öncesindeki Çiıı modeli gibi. ülkelerin dış talcpte meydana gelecek ciddi
daralmalcırlo birlikte bunu telofi edecek alternatiflerinin olmasl gerektiğini söyledim. Bu da iç talep. Yani iç taleple dış talebin ekono-

mik kalkınmada olternatifli ve hatta dengeli olarak dikkote allnmasl
gerekir. Söylediğim buydu' I]unlara yönelik politiko önermeleri, çok
detaylı bir tortlşma koııusu. o yüzden çok fazla girmiyorum şimdi.
L)aha tazla müdahale ırıi sorusu yar. rinansa] sektörde bu türev
ürünlerin oluşturulması ABD'de de, isimleri çallşmado geÇen, üç tanc
büyük menkul kıymetleştirme işi yapan şirket vor. Bunları komu destekiiyor. Destekleyerek yaptığı sistem içinde ciddi anlamda göz yum_
duğu ve bu neticede oiuşon bir likidite balonu söz konusu. Daha fazIa dizenlemeden z.iyade, nedir örneğin, bunlara yönelik teşvikleri
geri çekebilirsiniz. Yeni finonsal sistemde hergijn yeni bir buluş yapılabi|iyor, yeni enstrümanlar ortqya çıkabiliyor. Ama temel itibariyle
bun]arın risklerini iyi ölçebilir ve devamında da gözetimini iyi yapabilirseniz şüphesiz daha başarılı ekonomik modclleme olur diye düşünüyorum. Bu kapsamda finansol sektörün 2001 krizinden sonrcl
Türkiye'de yakından takip edildiğini herkes biliyor. Daha yakındoıı
takip edilmesi ve daha ciddi, daha detaylı alanlarda da boşluk bırakmayacak şekilde regüle ediImesi gereği tortışıIıyor.
Bir d'iğeri, Mustafo Çelen Beyin ispanya, irlanda konusu. Bu ör*
nekleri ben iyi örnek olarok vermedim' orada Şunu tartlŞtlk aslındo,
sunum kısa geçtiği için o anlamda da özür diliyorum, bazı şeyleri
açamadığım için. daha önce başarılı politika uygulamış <ılmaları
veya daha önce ı"ıyguladıkları politikolorı başorlll olorok kobul edilen
ülkelerin, krizden etkilenmele ri dcıha mI aZ olmuşt-ur? Ya da daha
öiıceki boşarılı politikolar bu ülkeleri krizden korumuş mudur? is_
panya, oslındo bu anlamda detayının incelenmesi gereken, özellikle
işgücü piyosası, çok ciddi incelenmesi gereken bir ülke. Doloyısı ile
başarılı olduğunu değil de daha önceki politikolarla daha önceki
gidişatı dikkate alarqk "ben çok başarılıyım'' psikolojisine. girmenin
yanlış olduğunu vurgu|amayo çolıştık orada' Dolaylsı ile irlonda ve
ispanyabu anlamda iyi örnek değil.
AI3'ye yapılan ihracatlar, onun içerisinde serbest bölgelere yapılan
ihracatları da koydum. Bunun için, bunlar ç1enel ihracat rakonrları
içinde dikkote alınmaz.' I3izde alınıyor. Yani bu çok basit bir şey. Avrupo ülkelerine _ AB Değil, diğer ülketeri de dohil Avrupa'ya yapıIan
ihrrıcat da bu kapscımda dikkote a]ınabilir. Yapılan ihracatı toplama
böldüğünü zde o/o68,6 gibi bir rakam çıkıyor. YapıIan ihracatın yokloşık %18'i de bu BDTile Asya tabanına gidiyor. Doloyısı ile bu anlam_
da'

bir yoğunlaşmanın olduğunu oörüyorum.

üstün hocamın yorum katma şcyi vordı. Malumunuz kolıu çol<
geniş ve 25 - 30 dakikolık bir sürede bunu tamqmlamaya çalıştık.
Onun için son derece yüzeysel gitmeye gayret ettim. Sürenin yetmcsi
için. Açıkçosı ben 1 soot civarındcı rahat bir sunum süresinin olabileceğini düşünerek bir hazırlık yopmıştlm ' Ama her hal ve karda bu,
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25, 30 dokikaya sığocak bir şey değil. Bir de soruyu cevap veyı] yorumlama, konuşma şeklindeki yorumları devreye sokabileceğimizi
düşünüyorum.

orta gelir\i ülkcler kavromıno, birincisi, yeni demedim. Popüler
dedim. İkincisi, yeni de yerine oturuyor' Aslında IMF''nin yaptığı tanımlamada 3'lü bir ayrlm vardır: Düşük - orta - yüksek gelirli ülke|erdir bunlar. Bunların korşılığı az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdir. I}u, yeni de demeyeyim ama, bu orto gelirli üI.-

keler qelişmekte olon ekonomileri ikiye ayüryor. Yoni diyor ki; 'I'ürkiye Çin'le aynı değil. Çin gelişmekte olan ülke, 'I'ürkiye orta' gelirli ülke. Yani bunu, pozisyonu ortaya koyabilmek için, özellik]e kullandım.
ikisinin arasında, çünkü üretimin gelişmekte olan ülkelere, işgücü
daha ucuz ülkelere kaydığını, yüksek katma değerli üretimin de ağır_
lıkh olorak gelişmiş ekonomilerde olduğunu, doloyısı ile gelişmekte
olan ekonomilerin arada sıkıştığını belirtmek için kullanmıŞtlm onu.
Bunu do belirteyim,

l'ürkiye ile ilgili öneri' Türkiye neden sağlom koldı. Sağlomlık anloyışına göre değişir tabi' %5 oranındo küçüldük. Aril'I'ürkiye'nin en
önemli ortısı şu olmuştur, ben net olarqk bunun hesobınl da yaptım.
T'ürkiye sıcak paraya ve yabancı krcdilere bağımlı bir ülke. Yani bun*
lqrla tüketimini finanse ederek tüketim bazlı ve ithalat baz\ı büyüyen bir ülke. Dolayısı ile 2009'in eylül oyı ile 2009'un nisaır ayları
arasında piyasaya 2 tri|yon $'o yokın bir paranın enjekte edileceği
konuşuluyordu ve çok ciddi miktarda da enjekte edildi' Bunlorın doğal olarakbizim gibi üIkelere de yonsıması oluyor. Sıcok pora azaldı
2009'un başlarında ancak ortalarında ve asıl olarok eylül ayından
itibaren sıcak para tekrordqn lrtmqya başladı. Bunları tespit edebiliriz. Bunu ıııerkez. bankası yarlıklorından da test edebiliriz'' Artı
'I'ürkiye'ye giren hazine kağıdındaki faiz oranında da test edebiliriz.
Faiz oranları do çok düşük' yani bankalor, finons şirketleri yurtdı*
şından gidip rcıhatlıkla borçlanarak çok düşük moliyetlerlc* borçlanıp, 'I'ürkiye'de getirip para scıtabiliyorlar. Doloyısı ile T'ürkiye bu
gelişmiş ekonomilerin piyasaya paYa enjekte etmesinden koynaklonon ralratlığı yaşıyor. Yqni o paralar Türkiye'ye de geldi' Dolayısl iie
'I'ürkiye o anlamda likidite sıklşıklığını aşmış oldu.

Bir diğeri Sezai Beyin sorusu. Neden faiz oranları düşürülüyor?
Şimdi piyasaya finansal kuruluşlar aracılığı ile 2 trilyon $ civarında,
kamuloştırma, yardım ya da ortak olmo suretiyle para enjekte ediyor Sunuz. IJunun ekonomiye yonslmosl için tüketiciye gitmcsi gereki*
yor. Yani tüketicinin bu paradan kredi o\arqk yararlanması gerekiyor. Doğal olarak reel taiz cıranlarını 0'ln o]tına düşürmüşler. Yani
burada da ölçümlemeler vs. yapılıyor. Nominal faiz oranlarını o/oL'ler
seviyesine tutup, reel faiz oranlarını 0'ın altında tutmak suretiyle
tüketiciyi kredi almaya teşvik ediyorlar. Yan para var, ge\in harcayın
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mantığı. Çünkü bu krizin en önemli sonucu talebin düşmesi Ve onun
türevleri; yani o nedenle oluşon etkiler.
qs]ındo şunu düşünüyorum: Yani parasol sekFinansallaşma,
törün reel sektör -ben
korşısındo oldukça güçlü konu ma geıaigini düşünüyorum. Yani bu oslındo tartışmomızın başındo iririi sebepieri
itibariyle de söylediğimizde; konut, reel sektjre iiişkin bir enstrümonken onun karşıIığl olan paYanln o konutun dğerinin
çok çok
üzerinde bir noktaya getirilmesi, konutun fiyatının"da batonlaşma
olduğu için düşmesi. Yani bunlar oslında parasal sektörün ciddi an_
lamda reel sektörü domiııe ettiğini gösteriyor. Bu anlamcla da denge
gözetilmelidir. Ama bunları yaparken adına kapitalizm dersiniz, iinansalloşma dersiniz. Yani isimlendirmenin çok önemıi olduğunu

düşünmüyorum.

ürctim temelli ekonomiden bilgi temelli ekonomiye geÇiş. Bqkın
çok önemli bir örnck vereyim. 'I'ürkiye'cle en önemli şirketierden birisi
Vestel. Dünyonın en öncmli elektronik şirketlerinden birisi Somsunr'.
I}irincisi, Somsung--çalışanlarınln yakloşık %10'unu ar-ge personeii
olorak ist'ihdom ediyor' Yıllık cirosu trükiye ihracatının"2,5 _ 3 katı
o]arok 300 mi\yar $'hk seviyede. Vestel ise2,5 - 3 mi\yor $'lık bir ci_
roya sahip. Katma değeri çok düşük. Daha ziyade fason üretimyapyayc, yönelik bir şirket ve 'I'ürkiye'nin önde gelen bir elektronik şir_
keti. Şimdi bilgi temelli ekonomiye geçiş deri<en kotma değeri artırm9kto1 bahsediyorum' Yqni nedir, elektronik, bitişim yo Eo yazılım
sektcjrlerinin Dünyaya şamil hole getirilmesinden bahiediyorum. ru
konulora çok erken baş\adığımız d,eğ|l buralarcla çok geçkatdığımız
görüşündeyim.
GM için iyi
_
kokuyor.

olan ABD için dc iyirlir vs.; yani o biraz mi\tiyetçilik
o tarzbir yapı da AI]I] holklndo vor. Vorlıkların değerienmcsi yoni çok ciddi anlamda vorhkları değer\endiren firmalar ve

buna korşılık ipotek oluşturon finonsmonı1ağlayan şirketler. Tabi
ki, varlıklorı değerleri balon olarok oluşursa,- oiryo'u^, 50 liralık
konut 100 liraya çıkıyor, üzerinde 80, gO liralık ipotek var. Doğal
olqrak reel sekt-ördeki korşllığınl bulomamış oluy<ır. l3u an\amda
ğok
ciddi sıkıntıya neden olduğu doğru.
'I'ckrardan bahsetmeye gerek
_Denetim ve gözetimden bahsettik.
am_a şu bir gerçek ki; uçucu sektörlerde, yani elle tutulur urunı;
1'ok_
fazla olmayan sektörlerde, özellikle finansoi sektörün reel sektörü
domine ettiğini söylediğiıınize göre, denetim ve gözetimin iyi olması
gerektiği bir gerçek. 2OO7'den sonra BDDK e\iylc özellikle bonkalar
üzerinde çok ciddi bir takip mekanizması kuruldu. Bunun ötesinde
tabi ki, neyin doğru, neyin yonlış olduğu kararını vermek ve bunu
zamanında vermek önemli.
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'tobin Vergisi. Yani
Sibcl tlanımln sorusu: Finansol işlem vergileri,
tobin vergisi aslınrla Dünyanın pek çok ülkesinde kabul gören ve
oinyoao'ha finansal horcket|ere temelde bir taban oluşturulması
öngörülen bir vergi (]ma Türkiye nedense buno çok sıcak bakmıyor.
ııuirvr"i" pek çoi ülkesinde uygulama alanı bulan bir vergi. Yqni,
rr"riıyo yeni qeçti ve Tobin Vergisinin çok ciddi bir tortışma konusu
yaprıicağı alin var' I3u vergiyi koyduğunuz anda 5 -6 oylık bir süre,
geçiş süreci. Yqni bu
yoii ıır"Ziıya'n|n açlklamasi böy1eydi,5 _ 6 aylık "Sono
borç vermiyodirenecek,
sektör
finonsol
d'önemd'e, nedir, işte
bırokmoya
dışı
devre
çalışacak
sektörünü
iu^' aıy"rek, bonkacılık
korşı da
oynaklıklaro
ciddi
sistemdeki
finansol
vs. I]unlorın yanında
gerekiyor.
_
göze
alma-k
süreyi
bir
6
aylık
5
har-,rr olmak gerekiyor.
geri kaldlrdık. Yoni
I3iz r)'e bir ara aeneaiı< biliyorsunuz, L ay Sonra
olmamamızdı'
hqzırlıklı
karşl
nedeni, bıı oynoklıkiora
Evet, aslındcı Çin, Afrika gibi ülkelerin kqrlı çlktığını sc5ylüyor. Bu
yorum tobi, korli çıktı mı Sorusu ayrı bir soru. Şöyle bir karlı çıkanior açısınd an değerlendirdiğimi zde ben şunu düşünüyorum: Gelişmiş
yerine
ülkelörden birkoç tanesi o ligden düşecek. o |igden düşenlerin
amo
doğru
ceği
Çin'in
o lige çıkmaya a|ayların buiu d'eğerlendirebile
geözellikle
bir]ikte
Kriz]le
bu'aniamd'o yoroilondığı bir nokta var:
kapsamdaVol_
Bu
düştü.
Lişmiş üIkelerdeki yrt,.,i-, fiyatIarı oldukça
,r'yr'Çinliler satın oldı. Bunun horicinde de gelişmiş ülkelere yatırım
yoptrı.io.,.rı biliyorum. Yoni bu anlam4a kara çevirmeye çolışon ülieier olocaktır. 1'ürkiye d'e bu an|amd'a, bu ligden düşen bir tane
uıkenln yerine biz' d'e oday olsck noktasıno gelebilsek iyi olur tobi'
Teşckkür ediyorum.

oturum Boşkanı: Çok teşekkür ediyorum. Bu tij1 topIantıların iki
qmaclnln olmosı g"'"kir. Birincisi geçmişteki uygulamaları değer*
i""Jir".'"L. iı<incisiise gelecekte ne yapılabilir, nasıl bir po|itika iz-

lenmesi gerekir onu ele*olmak. Tabi süre geçti, eğer izin.verirseniz 4
- 5 riokif,a içerisinde ana hatları ile ne yopılmosı gerekir konusuna
değinmek istiyorum.
I3iliyorsunu Z geÇen yözyılın sonlarında Dünya ülkelerinde komu
mali yönetımi vJ bütçe konusu gindeme ge1di ve bu bir çok ülkede
konuğuldu. Şimdi, ç"şıtıl ana hatları var bu konuiarın. En önemli
hususlardan'bir tqnes i de plan program bütçe ilişkisi. Nitekim, bizim
de 5018 soyılı konun bu hususu düren altınq almok istemiş. Veher
yıl
bütçeyc orta vad'eli program ile başIanacağını söylüyor' Daha
'So,,ra
mali plan konusunu
hcız.iran aytnln
-burada1s;ine kadar orta vadeli
iki lrususo çok dikkat etmek lazım. Birincisi,
eie aiıyor. Şimdi

çünkü politikayı bunlar düzen|eyecek, orta vadeli program ve orta
vadeli mali plan daha bilimsel, doho üIke şortlorlna uyqun olarak
hazırlanmalı' İkincisi vergi kanunlarının yapıImasın,ia mümkün
olduğunca orta vadeli program ve orta vadeli mali plana uyulması
gerekir. Ama şimdi size, izniniz olursa, 170O'Iu yllların sonunda, in_
giltere Avam Kamorosında yapıImış konuşmanın çok kısa bir özetini
verecek Ve yorumu size bırakacağım. Acaba vergi kanunu yopma'
tekniğine uyuyor muyuz? llichord Sheridan diye bir Avam Kamqrası
üyesinin 1700'lii yılların sonundo yaptığı konuşmrı: "...I]undan önceki hükümet zamanında parlamentodan çıkarılon vergi kanunlarının
saytsl öylesine artmlş, bilhassa yürürlükteki vergi kqnunlarına ilove
edilen ekler öylesine muğlak hale gelmişti ki; vergilerin tatbikinden
sorumlu olan hakim]erin dohi içinden çıkılamayan bilmeceler karşısında e]lerinden hayret ve şoşkınlıklo kaşIorını çatmak ve kızglnlık'Io
başlarını sqllamaktan başka bir şey gelmiyordu. Boşka ne yapabitirlerdi ki; bakıyoruz önce bir vergi konunu çıkarılıyor, ardından alela_
cele par|amentodan henüz çıkmış bir kqnunun bazı maddelerin.in
tadili ile ilgili, yeni bir kanun teklifi önijmüze konuyordu. Nihayet bu
da konunlaşıyordu. Irakat çok şükür demeye vokit kolmadan hükümet yürürlükteki kanunu tadil eden kanunun kusurlu ve hatalı ta*
raflarını duzelten ikinci bir konunun eksiktiklerini tamamlayarak
yepyeni bir kanun teklif ile karşımıza dikiliyordı"ı. iş bununla dabitmiş olmuyordu. Bir müddet sonra bir de bakıyoruz ki yürürlükteki
vergi kanunu tadil eden konunun kusurlu yönlerini düze\ten en Son
kanunun eksik taroflarını tamamlayacak yeni bir konun t-eklif ediliyordu. Ve böylece de vatanda,şlar, hiç sonu gelmeyen vergi kqnunlarl
fasit dqiresinde bocolayıp duruyor...''. I-Iepsini okumayacağım, z.amon çok kısıtll. Acababizdekanunyapma, tekniği 2O0 yıl önce ingiitere'de ya,Şananbu olaylara uyuyor mu? Tokdirleri, yorumları sizlere
bırakıyorum.

oturumu bu düşüncelerle kopatlrken hepinize, bizleri dinlediğiııiz
için soygılarlmt sunuyorum.
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llugo

Vergi tarilı boyuırca çeşitli iktisadi, sosyal ve siyasi şartlara bağlı otarak
sürekli değişikliklere uğradlğıırdaııl bı.ı tarihi cleğişinıleri bilınek gerel<ınektedir. Aksi lıalde güniiıniiz ııygulaınalarındaki lrataları ve eksikleri taın olarak görebilmek nrtiınkiirı olınayacaktır. Bıı değişimleriıı fazlalığı sebebiyle
sadece tarilrteır bazı yaırsımalar brı sayf'alarda ifade edilnıeye çalışılacaktır.
Bı"ı yansıııalar gi.inüıniize vergi preıısipleri olarak gelııiştir. Uygulaınaclaki
bazı örı-ıekler aslıııda tarilıteıı göııderilen ınesajlarıı'ı anlaşılınadığıııı gösterııekte, bu ııedenle tarihin biliı-ınıesi zarureti ınutlak bir biçiıncle kenclini his_
settirınektedir. Ziı'a Voltaire'iıı söylediği gibi, "Tarilı, ırıilletleriıı tarlasıdır.
I_Ier topluın, geçınişte bu tarlaya ne ekınişse, gelecekte onı-ı biçer." Biz cle bıı
eksik ve l-ıatalarıııızı görırrez ve düzeltmezsek gelecek nesillere cle saclece bu
kötti örııekleri aktarın ış o ltırı"ız.
I-

Meonı

tere-1 189

'nın Sırlarl: Robin Ilood'dan H,dward Cokc'a: inpil-

Tarilı ve efsane ingiltere'de yaklaşık 800 yıl öııce birleşti2. Sherwood
orınanlarııııır çok bilineıı isnri Robin l-{ood zeııginlerden çalıp fakirlere Vermesiyle iinlenmesine rağmen bugürı bı-ı efsaııeııiıı doğruluğıı hala taıtışllmaktadır. O döneıniı-ı şartlarıııda ağır vergi ytikii altıııda ezileıı lıall<ıır desteğiyle toplaııaır vergileriıı de bir boyutuyla halka dönınesiııi sağlaınası, vergi-

1
2

Frilz Neumark, "Verginin Tarifi ve Mahiyeli", iktisat Faküttesi Mecmuası, Cilt 'l (1940), s.371.

Bu bölümde yararlanılan eserler: Stephen Poole, "King John and the lnterdict", from Austin
Lane Poole, Domesday Book to Magna Cala 1087-1216, Oxford University Press, Oxford1993; christopher Harper-Bill, "John and the church of Rome" in stephen D, church, King John
New lnterpretations, Boydell and Brewer, Woodbridge-1999; Frederick Pollock - Frederick
william Maitland, History of English Law, The Lawbook Exchange, New Jersey-1996; stephen
lnwood, A History of London, Macmillan, London-l998; Ann Lyon, Constitutional History of the
United Kingdom, Cavendish Publishing Ltd, Portland-2003
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lerdeki keyfİ uygulamalara karşı çıkınası keırdisini bugüır de koııuşrılaıı bir
kişi haline getirnıiştir. Kendisiııiır gerçekteıı Sherwood orınaırında yaşayıp
yaşanıadığının ise belki de telç taııığı ormal]ln eıl eski ııeşe ağacı olaır ve
yuş,n,r, ıoo lıe l000 yıl arasında oldrığıı tahıniıı edileır "Tlre Major oak"dur'
Ağaca isıni veren ise "Major Hayınan Rooke".
Efsaıreye göre Robin I-{oocl mticadeleleri sırasında bıı ağacııi içiıre saklaıııyor, buradalı hedeflerine salclırıyordrı. içine saklanabilecek kadar biiyük
olan bıı ağaclır yiiksekliği l0 metre, dallarınıır uzunlı-ığrı 30 metre, ağırlığınıır
23 ton, oialama genişliği ise 337 cın. idi. I}ııgüniin bu yaşayan efsaıresiırin
bir başka efsaneyi göriip görınediği bilinıniyor ama bilinen Robiıı
geçınişteki
-hikAyeleriııdeki
Nottiırglraıı Şerifi'ıriıı eınirleri a[dığı Prens Johıı'ııır
i-Ioocl
gerçekteı'ı var olduğrı ve iırsan özgürlükleriı-ıde bir döıriim ııoktası olaır
Mugnu Carta Libeıtatı.ıın'da Kral Jolııı olarak temel rol aldığıdır.
II. Henry l l89 senesinde ölcltiğiinde John'rın biiytık kardeşi Richard ya
jiger adıyla 'Asları Yiirekli Riclrard' ingiltere Kralı oldı-ı. Kralhk
cla bilinen
süresiniır yaklaşık oıı yılıııı iııgiltere'den ayrı, savaşlar, seferler ve turntıvagerlarda nri.icadeleyle gegirdiğinden ihtiyacl olan gelirler de ağır vergilerle
karşılıfidye
bir
yüklii
kaçlrılıp
çekleştirildi. Bir keresinde dtişmanlarınca

içiıı çok biiyük ııeblağlarda
ğ,rou serbest bırakıldı. Bu fidyeırin buluı-ıması
iergiler toplandı. Bı"ııra rağııen döırtişüıı-ıde iilkede bir kalrraman olarak karşılaııJl. Richard'ııı l199'da öliiıniindeıi sonra kardeşi Johıı kral oldrı. John
kardeşiniıı aksine iırgiltere'de kalırıayl tercih etti. Fakat ağır vergiler alınayı
si.irdııidti. Bu drırum halk araslırda Richard gibi bir kahraınan olarak görüllneyen Jolrı-ı'a karşı nefret rıyaırdırdı. Görülen o ki vergi alanlarııı kişilikleri

topiuında vergiye olan tepkileri de rahatlık]ıa azaltıp çoğaltabilınektedir.
Johıı vergilerdeır s-oırra din alanıııda da yeni diişınanlar lçazaı-ıdı' Bunun
teınel sebebi ise Stephen Larıgtoır'u ingiltere Katolik Kilisesiııin en öııemli
görevi olan Canterbury Başpiskopos'tı olarak ataınamasıydı. Böylece Roira,daki Papa IIL Iıınocent'ıı-ı otoritesiıre karşı meydan okuınuş olrıyordrı.
I(arşılığıırda Papa taraflırdaır aforoz edilen Jolrır tepkisini ingiliz Kilisesiııi
u"'giı"iairip, topraklarına el koyarak ve birçok papa,, görev yerlerinden
ayrı l ınaya zorlay arak gösterd i.

Jolrır ile Papa arasında brı probIeın devaın ederken gııçlii İngiliz toprak
salıipleri baronları kendisine karşı başkaldırmaya çağırdı. Ağır vergiler ve
yetkilerin kötiıye krıllanılınasl sebebiyle başlayaır ayaklarıınaya karşı Jolrn da
tekleııırreyen 6ir haınle yaparak 1212'de Steplreıı Laırgton'ı"ı Canterbrıry

Başpiskoğos'rı olarak atadı. Ayrıca Kilisenin para Ve toprakları içiıı de yardım etıneyi vaat etti, ingiltere'ye Papa'nln önderliğiııde yeıii bir toprak ve
yöıretim sistemi getirdi. Buırı.ın sontıcuırda heın Papa hem de Jolrn Avru_

pa'da itibar kazaııdı. Böylece Johıı l213 seı'ıesinde Kilisenin korı"ıınası altına
girmiş oldı"ı. Dolayısıyla iııgiltere talıtı yeniden güveııli lrale gelnıiş oldıı.

Bu gi.içle yeııideır atalarınııı kaybettiği topraklarl almak isteyen Jolın eski
projelerini hayata geçirmeye başladı. l200 senesinde Fraırsa ile uztın siirecek savaşlara başladığında yeni vergi taleplerine de başlamıştl. Fransa'ya
düzenlediği seferlerde birçok savaş kazanmaslna rağmeır Fransa kralını kesiır olaralt ınağlı"ıp edeıneınişti. Bu döneınde bir çok yerin kontrolü de kaybedildi. l205 seııesiııde koırtroli.i kaybedilen yerler Normandy, Brittany,
Anjou aııd Maine'di. 1213 seferi de aynl amaç doğrultusrıırda yeni askerler
ve yeııi paralar gerektiriyordu. Baronlardan ve keırdisiıri destekleyeırlerdeıı
asker ve altın talep etti. Baronların büyi.ik bir böli.imü brı savaşla ilgileırınediğinden bu talebi reddeltiler. Buııuıı üzerine Kral Jolrır Baronlarııı kaleleriıre saldırarak keırdilerini ceza|andlrınak istedi' Fakaİ 1214 seııesinde brındaır
vazgeçerek kendisiııe sadık olaır Baroırlar ve parall askerlerle Fraırsa'ya
doğrıı yola çıktı. Yiı-ıe birçok savaş kazanmasll]a rağıneır Bouvines Savaşlnıır
kaybedilnıesiyle taın bir koırtrol sağlayamadı.

Ekinı-l 214'de İngiltere'ye döner döırmez keırdisiıri reddedeır Baronlardaıı f40,000'i ateşkes bedeli olııak iizere Norınandy ve Poitorı'yrı ele geçirmek iizere yiııe para istedi. John'tııı Fransa'da istediğini elde edeıneınesini flrsat bileıı Baronlar da kendi talepleriııi oıtaya koyarak ocak-l2l5 tarilıiııde daha önceki kralların kendilerine vaat ettiği yazılı belgelere dayanan
özgtirliikleri talep ettiler' Cevabını geciktiren Johıı bu arada Papa ile yaptığı
yazışırralarda bağlılığıııı belirterek bir paralı ordrı olrışturınaya başladı. Brırada aslıırda teınel belge Magna Carta'ya da önciilük eden ve 1 l00 senesiııde
I. Flenry taraflırdan kabul edileıı "Clrarter of Liberties" ya da "Coronatioır
Clıarter" olarak biliııen ve Kralın soylulara ve kiliseye l<arşı davranışlarıırı
sıırlrlayaır ve bazı teıııel lraklar sağlayan Özgtirliikler Anlaşınası'dlr. Bunuı-ıla birlikte teınsilsiz vergi olmayacağı yörıiindeki diizenlemenin bu belgede
yer aImaması Magııa Carta'yı vergi alanında öncii konuına getirmektedir3.
I(ral John Nisaıı ayıııda verdiği cevapla Baronların taleplerini reddetti.
Bı-ıı-lı"ııı tizeriııe Baroırlar I(ral'a bağlılıklarınl Soı'ıa erdirerek kendi ordularıı-lı
l<urınaya başladılar. Jolııı Papa'nıır koııuyrı çöziimleınesiııi istediyse de açık
olarak taraf bulrıııııasıııdaıı dolayı bıı öneri Baroıılar taraflndan reddedildi.
Brınrııı iizeriıre Baroıılarıır iizeriıre yi.irüyeır ve Londra'yı işgal edeceğini
bildiren JoIıır'a karşı Baroırlar kendi kaleleri yanlırda Loırdra'yı da savı"ııııııaya aldılar. İki tarafln karşı karşıya gelmesi sebebiyle Başpiskopos
Laırgtoır önderliğiııde bir uzlaşma toplantısl yapılması kararlaştırıldı. Bu
Danny Danziger-John Gillingham, 1215: The Year of Magna Caria, Simon&Schuster, New
York-2005.
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toplaııtı L,olrdra'ırııı batısıırda Rrınırymede'de l5 Llaziraıı 1215 tarilıinde
yaplldı. Wiııdsor ve Staiıres arasında kalan Rrıırnyııede'iır seçilme sebebi
lreın bıı ti-ir bir toplaı-ıtı için btiyükliiği.i, heın de Kral'ıır Windsor Kalesi'ııderı
Baroırlarıır da Staiıres'deki merkezlerinden gelııe kolaylığıydı. Bı.ırada Baroıılar ile birlikte Caırterbury Başpiskoposrı Steplıeıı l,angtoıı ve diğer yedi
p

iskopos da hazır

bı.ı

lı.ınınaktaydı.

Burada lrazırlaıran ve Kral John tarafından oıraylanan o'Baronlarııı Maddeleri" daha soııraki bir|<aç gtin içinde hukuk ifadeleriyle düzenleııip yeırideır yazıIınış,-biiyük bir ihtiııaIle de bugiin Magna Caıta Libertatrım ya da
Biiyi.ik Özgi.irliikler Sözleşınesi dediğiııiz belge 19 Haziran 12l5 tarihiırde
oıraylaıııııştlr. Böylece Baroıılarıır yeniden Krala bağlılıkları sağlanmlş Ve
iç savaş ihtimali önleıımiştir. John l216 senesiırde öltimiine kadar bu anlaşl-ı]anlll bozulınası içiır ıığraşmış ve yeni saldırılarda bulı.ınınuş olsa da Magna
Carta varlığıırı devam ettirıniş ve İngiliz lıukukuırun kayııağınl oluşturmuştur. Ayrıca dalıa soı-ıraki zaınanlarda başka birçok hukuki belge, çalışına ve
olaya kayıral<lıI< etnıiştir. Fraıısız Devrimi ile Amerikaıı Devrimi en öneınli
örneklerdir' Vergiler konı"ısunda ise teınsilsiz vergi olınayacağl lıiikınti ya da
kaııı"ııı i l ik i l kes i günümiizüır teınel i lkelerindeır b ir tanes id ir.

Magııa Carta'ırıır |2. maddesi bu prensibi göstermektedir. "Nullunı
scutagiuııı ııel auxilium pon(ıtur iıı regno noS\ro, nisi per con'ın'ıune
coıı'şiliu.nı regni. ııostril"; "No Scutage nor g!!! shall be imposed on our
kiııgclonı, ıın.less by conınıon counsel of our kingdonı". Magna Caıta etkileriııi soııraki zaınaıılara da taşıınlş gi.ici.indeıı bir şey kaybetınemiştir' Zira
Magıra Carta sadece bir ınetiıı değil bir felsefedir, Bugiin hala bu felsefenin
topluıı'ılarda taın olarak anlaşılamadığı göri.ilınektedir. Bıı da insanlığın ilerleıııesiııiıı ııe kadar yavaş Ve zalımetli olduğunu göstermektedir.
ingiliz Parlameırtosunrın ilk şeklini oluşturaır oıtak Konsey 12. ve 14'
ınaddeleri de Magııa Ca(a dtizenleııesine atıf yapınaktaydı. Brına göre, 14'
ır-ıadde: "Aııd for obtaiıriırg tl-ıe comınon counsel of the kingdoın anent the
assessing of aıı aid or of a sctıtage..."; 12. madde ise: "No scrıtage ııor aid
shall be iıırposed on our kingdonr, ı.ınless by common couı'ısel of our
kingdonı..'" şel<liırdeydi. Amerikaır Devriıni sırasıırda '1765 tarihli Staınp
Act'iır olı"ışı"ımu sırasında Britaırya Parlamentosrıırda Amerikalıların temsil
edilııeınesi Magı-ıa Caıta hüki.iınleriııe de aykırılık teşkil etıniş bıı ııedenle
teırısilsiz vergiye tepki doğııı"ıştı"ı. Keza bıı dtizenleınede olmayan örneğin
çay baklırıından alııraır vergiler ise 20.11.1767 tarihli "The Townsend Act"
ile yapılınıştı. Brırada da ayııı probleıı oldı.ığundaır vergilere tepki olarak
çayların toplaıııp yakıldığı ııeşIıı.ır "Boslon Tea Parly'' ile Aııerikan Devriı'ııi de başlamış oluyordu' Bı"ıııuırla birlikte 164l tarilıiııde Nathaııiel Ward

taraflııdan olı-ıştı.ırı-ılan "The Massaclıı-ısetts Body of Liberties,,cleo
Magııa
Caıta izleriıı i görınek ıntiınktiııdü r.
Magııa Caıta'ıılır iınzalaıımasıırdan soııra geçen dört yİtızyıl soırrasıııdaki
döıremde Parlaııeırto deııileıı grı.ıbtııı vergi lioyına konrsunda
çok öı-ıelnli
kararlar alabilecek bir gücii taşıdığı göriilnıekteclir. Bunı-ınla birlil<te
I.
Clıarles döneıniırde bıı yetl<ilerin kıılIanılınaslı1ll1 engelleırmesi ve Kralıı-ı
ınutlal< güçlerinin öıı plana çıkarılırıası lrevesi, kendisiııi lrukul<uır
üzeriııde
görıne çabası yeni bir isyaııa yol açınlştır. Bı"ınuıı soııı.ıcı-ıııda l628 senesiııcle
"Petitioıı of Rights" denilen I Iaklar Dilel<çesi oıIaya
çıkınıştır. Bu dilekçey|e

Parlaıneırtoıruıı vergi l<oııı"ısundaki yetkisi bir kez daha bi.ittin açıklığıyla
vı"ırgı"ılaırırrış ve Kralın brı duruıı'ıa ıie yapacağı sorularak ı.ıygulaınada Parlaıneırto oııayı olırıadaıı koııulaır vergiler ve bı.ııra karşı gelenleriıı hapisle cezalaırdırılıırasııra ııriidahale edilınesi talep edilmiştir. Bu belirlenıeler ve talep_
ler yapılırkeıı temel referaırs ııoktası Magna Caıta olmuştur. Dilekçecillr
içiıı Magna Caıta özgi.irlükleriıı başlaııgıcı olarak kabul ediiıniştir.
Edward Coke Haklar Dilekçesi' niıı yazarlarından eır bilinenlerindendir.
Başyargıçlık görevindeıı alınıp hapse atılnıası sonrasıııcla eI koııulaıı Magıra
Carta konusundaki çalışınası aırcak öli.iınünclen soırra l 642'de yayııılanıriıştır. Yaptığı yorı-ııılar Magııa Caıta'ıııır büti.ın dünyada taırıı-ımasını sağlaıııştır. Dalıa soı-ıra l606 tarihinde Virgiııia Coı-ırpaıry belgesine de destek ver_
ınişti15. Buırdaıı Soı-ıra, l689 senesilıde lıazırlana, .,gill of Rights,, ,,Haklar
Bildirisi" ile Parlaıneı'ıto'nıın saclece vergiler alanında cleğil Jğer koırı"ılardaki ye1kisi de vı.ırgı-ılaııııılş, Krallık ve Parlaınento'ı-ıLIn birlikte devam edeceği ve Parlaırıeırto izni olııadaır kaııuır l<onulaıırayacağı ve kaldırılamaya_
cağı ortaya konııuştur. Buıruırla birlikte Magna Carta,nın yeniden keşfeclilınesi aslıııda Haklar Dilekçesi ve Edward Coke ile olmuştur.
II. Sen
İttifaı., 'l'arih e Yolculuk: İstan bul-1808
Magııa Carta i le i.ilkeınizdeki gelişmelerdeki beıızerlik balçıırııııdaır l<ıyas-

laııa yapılacak ilk belge Sened-i İttirat olnraktadlr. l807 seıresinde istanbııI'daki Kabakçı Mrıstafa isyaııında Üçüııcti Seliın'iıi talıtaıı indirilı-ııesi ve

yerine Dördiiııcti Mustafa'ıııır geçirilnıesi soırrasında Üçüncii Selim'i tekrar
talıta otuıtınak isteyen AIeındar Mı.ıstafa Paşa'nın İstanbı.ıl'a yiiriiınesitarilı-

te de değişiklik yaratıııştır. Bıı lraıııle iizerine Üçiinci.i Seliın öldiırtiltiııce
4

Old south Leaflets (Boston: Directors of the old south work), 7:261-267. Bu belge Boston
Athenaeum'da Francis C. Gray taraflndan bulunmuş ve "The Collections of the Masğchusetts
Historical Society, Third Series, Volume Vlll"de 'l843 senesinde basılmıştır'

(http://history, hanover,edu/texts/masslib.html).
5

Peter Linebaugh, "The secret History of the Magna carta", goslon Review, Vol.2g, Nos. 3-5,
Summer 2003 (http://bostonreview.net/BR28,3/linebaugh.html)
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tahta ikiırci Mahıııııt geçirilııiştiıJ'. Sadrazaınlığa getirileır Aleındar Musta{'a
Paşa başltaıılığıııda 29 Eylül l80B'de I(öğıtlraııe'de yapılaır toplaııtıda ayanlar7 ve devletin ileri geleırleri arasıırcla Seıred-i ittitaı< kabtıl edilerek iınzalanınıştır. Daha soııra da Padişah tarafıııclan onaylaıımışt'r', Böyıece osııranlııııır zor zaınaıılaı.ı olaır o döneıniıı vergi probleınleriniır ayaıı tarafı ile padişalr arasıırda Magna Caı1a benzeri bir soırııca ulaşılıırıştır. FIer ııe kadar olaylar ve gelişıneler bakımıııdaıı farklar olsa da vergi yetl<isi l<oı-ıı-lsuırı.ıl'ı ortaya
çıkıırası sebebiyle lıer iki belge arasıırda bir bağ kurulabilınektedir.

Seııed-İttifak ınetıriııde yer alaıı 7 ' şarİ vergilerle ilgilidir. Bı"ııra göre,
"fukara ye reayal'un hiınayet ve siyanet'in.in esas olduğu" belirtilmekte, bı"ıırlarııı vergilendirilınesinde "hadd-i itidale riayel'' olarak belirtileıı ölçüliıliik
esasılla göre lrareket edileceği belirtilınektedir. Ayrıca, ayırl ırraddede vtike16
ve ırıeırıleket lraııedaııları zı.ılııi"iır ltaldırllınasını (ref'i nı.ezal.inı ve taaddi)
aıııaçlaııaktad ırlar. Bı"ı kapsaında vergi lend irınc l<onılsrıırda ayan ve pad işah
teınelinde yapılacak göri.işıııeler belirleyici olaral< l<abul edilıniştir.

Ülkeıniz bakıııııırdaıı ilk Magııa Caı1tabenzeri belge olarak Sened*i İttifak
kabul edildiğinde dahi arada yaklaşık 600 seııelik bir zamaıı diliıni
sözkoırusu oldıığıı ı.ıırrıttılmaınalıdır. Bu farkıır kapanıp kaparımadığı konu*
sunda varılacak soıruç ancak giini"imüz uygulamalarıırıır iırceleneceği bııırdan
sonraki açıklaınalardaır sonra ıret olarak

an laşı labi

lecekti r.

III. Versi'fenkileri: Beatles'dan Poetik Exnressionstlara: Abbev

Road. Londra-I966

Döıremiıı bir başka efsanevi toplıılıığıı Beatles, "Revolver" albtimtiııdeki
"TaXıTıaıl'' isimli şarkısıırda şrıııları söyli.iyor:

Ifyou drive

a car,

If you try to Sit,

yelerde olınasılra yol açmıştır. Döıreıniır IIarold Wilsoır başl<anlığındaki
hi.iki.iııeti tarafiırdaıı o/o 95 oranııra kadar ıılaşabileıı Super-tax getirilııiiş,
brıııtııı iizeriııe servet sahipleri servetlerini [sviçre'dcl<i baııl<aIara götlirıni.işlerdir. Bı"ııılardaıı bir kısııı ise tilkeyi terk ederek Avrı.ıpa'ııııı diğer yerleriııe
ve Aırrerika Birleşil< DevIetleri'ne göç etmişlerdir.
George Harrisoıı 199l seıresinde Eric Claptoır'la birlikte Taxman'i söylerken şı'ı sözleri de ekleıniştir:
If yoıı get a lread,

If you get too cold,

If you wipe your l'eet.

I'lltax

If you ınove yoı.ır weiglıt,

Geçınişilı izleriıri taşıyan ve 1763 Aııerika'sıııda bir slogana döııiişeıı
"Nıı laxalion yııithout represeıı.tcılioız" güııtiıırüzde farklı biçimlerde de ifade
edilnıektedir. Brııılardaır bir tanesi [jletclrer l(ııebel'e ait "Whaı they should
have foughı for is representation without taxalion;'' oysa Benjaınin
I]rankliıı'iı-ı tespiti daha gerçekçi: "Nothing is certaiıı bııt deaıh and taxes,
but at leasl death does not get worse year on year".
Beatles'daır gi.iırtiıııiize doğru uzaırırsak aslında Zall-laıltn geçmesiııiır bıı
ttir yaklaşıııları öııleınediğiııi ve vergi ödeyeııleriıı de lrer zamaıı yeııi sözler
iireterek bundaır soırı'a da devaın edecek brı ıni.icadelede yer aldıklarıırı görııekteyiz9.

Tax his laııcl, tax lıis wage,
'I'ax lıis bed in r.vhiclı [ıe lays.

Tax his tractor, tax Iıis ınııle'

seat;

'I'caclı lıinr tax is tlıe rııle.

I'll tax the lıeat;

'['ax lris

Sözleri George IJarrisoır tarafiııdaır yazılan parça aslında vergiler koırıısundaki yaşanmış olaylarıır bir soırrıcı"ıdur. Beatles'ın iinlü olı"ıp çok para
kazaııdığı döııemde bu gelirleri kendileriniıı vergi listeleriııde de eıı list sevi-

.6şı, taK l'ıis goat.

Tax his paııts, tax lris coat.
'I'ax lıis ties. tax lıis slrirts.

Tax his work" tax his ıliıt.
7

Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-iCeızdel, Üçdal Neşriyat, istanbul-1994, Cilt 4, s.2180-2200.
Çoğul kullanma bakımından Tüccarlar gibi Ayanlar ifadesi de hatalıdır, Doğrusu Tüccar ve Ayan
olacaktır.

B

Bülent Tanör, osmanh-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789-1980, istanbul, Der Yayınlan, 1995,
s.35.

the ınat;

I'll tax yorır fat.

If yoı"ı take a walk, I'lltax yoıır feet.

o

lıat;

Ifyou get a pet, I'll tax your cat;

I'll tax the street,

I'lltax your

I'lltax yoıır

t

http://www.poeticexpressions.co.uk.
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Tax his clrerv, tax lris sııı<ıke,
'lg.aclr

lıiın taxes are

hı'ıI<ı'ıl<

bilirro.

no jolte.

Tax his car, tax his grass,

Teınel olarak vergilendinne ilkeleri
çerçevesinde i.izerincle durulınası gerekeıı ilke kaııı"ıı-ıilik ilkesiclir. Devletiıı vergilenclirıne yetı<isıriii
l;;j;;;,
vergiyi alaıı]a ödeyeır arasıırda cioğal olarak bazı
da
beraberiııde
çatışmaları
getirir' Bu ııedeı-ıle olı.ışturulacal< vergi kanıııılarıırıı-ı
vergi ödevi iIe ytiktiınli.i
bulı-ınaırlar için hukuki güveırce sağlayıcı nitelikte eksiksiz
olarak yapılınası

'I'ax tlıe roa.cİs
lıe rnı.ıst paSS.
'I"ax

his [oi'ıd. tax his drinl<,

gerekirl2.

Tax lıim if lıe tries to think'

Aırayasa Malıkeınesi bazı karaı'larıııda vergiııiı-ı kanı-ıniliğini
aşağıdaki
şekilde açıklaınıştırl3: "Anayasa koyucunun hei çeşit nıali yilkıinılerin kaııı-ıırla l<onı.ıIınasılıı bı.ıytırı-ırkeıı, keyfi ve takdiri ,ygrıu,r,uıurı
öııleyecek
iIkelerin l<aı-ıunda yer alııası gereğini gi.ittiiği.incleıı- f,uşku yoktrır.
Kaıırııı
koyucı-ıııı-ııı yalııız-ca l<oırı.ısuııtı belİ eclcı'ck bir nıali ytıl.tlnrıın
iIgililerine
ylil<letilmesiııe iziıı verııesi, bııı-ıı.ııı kaıruırla konıılınJş
sayılabilınesi için
yeterli ııeden olaınaz. Mali ytil<üıntin nıatralr Ve oranl, tarh
ve talrakkukıı,
talrsil usrılleri, ıniieyyideleri, zaınaıraşıııı gibi
yönleri
varcllr. Bir mali
çeşitli
yüki.iın, bu yönleri do_|ayıslyla, kaııunla yeterince-çerçevelenıneınişse,
kişileriı-ı sosyal ve iktisadi durı"ıınlarıırı, hatta teııel haklarıı-ıı
etkileyecek keyfi
ı"ıygı-ılamalara yol açabilmesi ıni.inıki.inclür. Bıı bakıınclaır
ııali yiiki;mler, belli
başlı öğeleri de açıklanarak ve çerçeveleri kesin
çizgilerıe beıiııiıerek mrıt-

'['ax lıis sodas. tax
lıis beers,

lf he r:ries, tax his tears.
Tax [ıis bills, tax his gas,
'I'ax Iıis notes, tı]x
his cash.

Tax hiılı good aııcl let lıiıı.ı kno'w
l"lıat aIter 1ax. lıe has rıcı douglı.

lf lıe hollers, tax lıiııı ınoı.e,
'l'ax lıiıı-ı until

|-ıe's

lal<a kaıru ıı la di.izeır leırınel id ir.,,

good aırd sore

Aııayasanııı 73. n-ıaddesinde yer alaıı bu dtizenleıneler yaııında
vergilendirnıe yetkisiı-ıiıı ııltısIararası sıııırlamaları cla ırrevcuttı-ır. Devletleı.iır
taraI,
oIdııkIarı ı-ıluslararası ve ı-ıluslari.istti aıılaşııa ve sözleşııelerle, bu
çerçevecle
olıışturulan ınal-ıkeıı'ıeleriıı alclıl<ları karar|ar
çerçevesincle vergileırdirıne
yetl<isi sıırırlanabilınektedir. I}i.itiin bıı preıısipleı. hiıkuk
devleti l<avraııl ile
hukul<un i-istüinltiğii ilkesinin lıayata geçirilııresi yoluyla
kişi temel hal< ve
özgi.irli.il<leri alanıııda giivenceler sağlaıııaktaclır.

Tax Iıis cof}iıı, tax I'ıis grave.
'[hx tlıe socl
in ıl,hiçh he lays.
Pı"ıt tlrese

ıvords ııpoıı lris ttııııb,

''TııxeS c'lı'ove ıııe to ırıy clooın!''

Ijukuk

devleti bir Aııayasa Malıkeınesi Kararında
şöyle ifade eclilmiştir:
"I-lrıkı.ık devletiııiır, Anayasa'ııııı açık hi.iki.iıılerindeır önce
hukııkıın bilinen
ve ttiıı uygar iilkelerin beniınseyip ııydıığıı ilkelere uygul, olmasl gerekir.
Hı"ıkııl< devleti, lier eyleıır ve işleııi lıı-ıkuka Llygun, inJan
haklartna Saygl

Aııd wherı lıe's gone, we won't relax,
We'll still [ıe after the iııheritance tax.
'nın

koırrısuırda lıangisiııiı-ı tercih edildiği konusuırd
abazıörııekler verile-

al

Geçniiş gijııüııi.ize öııderlik etıııelidir. FIem iyi lıeıı de kötti yönleriyle.
Hangisiırin egemen olacağı ise tercil-ılere bağlıdır' İı-ısaııoğlu yapısı
gereği
farklı aınaçlarla doğrı;yu tercili edebildiği gibiyanlışı da teiih
edebiı,ıekt"dir. Heııen lıer koıruda bu böyledir. Veıgiier de ay,il kapsamdadır.
Vergi ve

10

il
12
13

Hakan*Üzeltürk, Taxing Power v. Taxpayers: Turkish Experience,,,
1Oth Medlterranean Meet_
ing, Florence, Montecatini Terme, ll;ıly, 25-28 |,lıarch 2009 in Briidging a Sea, Constitutionaü
and Supranational Limitations to Taxing Powers of Ihe Sİafes Across
the Mediterranean Sea,
Edlted by Joseph Edrey and Marco Greggi, Aracne Editrice, Rome_20,10,
Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Ankara-1982,
Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı//kesl, istanbul_1998, s. 14.
Anayasa Mahkemesi, 29,11 ,1977 rarih, E, 1917 r109, K: 1977
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göStereıl, bu lıal< ve özgtirliikleri korııyrıp gi.içleııdireıı, her alanda adaletli bir
lıııkı"ık dtizeııi krırup brınrı geliştirerek siirdiireıı, Aııayasa'ya aykırı drırı.ım ve
tutı"ııılardaır l<açııran, l'ıukı"ıku ti.iıı devlet orgaırlarıı-ıa egel]ıel-l l<ılaıı, Aırayasa

ve hı,ıkukrıır i-istiin krırallarıyla keııdini bağlı sayıp yargı denetimine açık
olaıı, yasalarııı tistüııde yasa koyrıcuııun da bozamayacağı teınel hııkuk ilke-

leri ve Aııayasa bulı-ıırdrığu bilincindeıı uzaklaştığında geçersiz kılacağınl

bilen devlettir"la.

Vergi koırusuııda biitiiıı bıı preırsipler' kurallar ve kararlar varlığıırı

de-

vam ettirmesiııe rağmeır hukuka aykırı uygıılaınalar da yapılınaktadır. Sadece lıukuka aykırılıklar değil lıukuktan bekleııtilere rıygrııı diizenlemeler de
doğal olarak ınevcuttrır. Fakat lıukrıka aykırı rıygtılaınalar ortadaıı kaldırılıııadığı sürece probleınler sürecektir. Bu ııedeırle burada bazı örnekler verilerek i"ilkeınizdeki Magııa Caı'İa'dayer alaıı kanunilik ve lrııkuki giivenlik ilkesiyle bağlaııtılı belirlilik, geriye yiirümezlik ve kıyas yasağı kapsaınıırda
yaklır geçınişle i l gi l i bazı değerleırd irıneler yapı lacaktır.
1.

Vergi

Ziyıı Cezası

Vergileııdirme yetkisinin kullaıııınında ihlal edilen vergi ilkelerindeıı birisi ve dalıa sık yapılaııı geriye yiiriimezlik ilkesidir. Brıırun da tipik örneği
vergi ziyaı cezalarıy|a ilgili olarak Ttirkiye'de yaşanan hı.ıkı"ıka aykırılıklardırI5. Biliı-ıdiği iizere Anayasa Mahkemesi, 20 Ekim 2005 tarilıinde 25972
sayılı Resmi Gazete'de yayıınlaııaır 06.01.2005 tarilı ve E. 2001/3, I(.
2005l4 sayılı iptal kararı ile Vergi Usrıl Kanıınıı'nuıı 344. maddesinde yer
alaıı vergi ziyaı cezasıırıır lresaplanmaslnl diizenleyen ikiııci flkrasınl iptal
ederek, hüküınete yeni di.izenleıne içiır 20 Nisan 2006 tarihine kadar altı ay
Zalnan taırıınlştlr.
Anayasa Mahkemesi'ne göre, Anayasa'nın 38. maddesiıriıı birinci flkra_
sında, "Kim.se, işlendiği zaman. yüriirlükte bulunan kanunun suç saymadığı
biı, ./iilden dolayı cezalandırılcımqz; kimseye sııçıı işlediği zanıan kanundcı o
suç için konulmuş olcın cezodan daha ağı7 bir cezaveril.emez", tiçtinci.i flkrasında da ''Ceza ve cezq yerine g,eÇen güvenlik tedbirleri an'cak kan.ıı.nla
konulur" dendiğinden ve itiraz koııtıstı kuralda diizeırlenen vergi ziyaı cezasl, vergi, resiın, harç ve benzeri mali yİikiimliiliik karakteri taşımayaıı, ancak
vergi ziyaı suçu işleyenlere öngöriileır bir yaptırııı oldı"ığundaır cezanın lıesaplaırmasıııda esas alııracak olan oraıılarln yasayla belirlenmesi gerektiği
kuşkıısrızdı"ır. Bu durumda, kuralda ziyaa uğratılan verginin bir katııra ekle-

14
1E

22.12,1964 tarih ve E. 1963/31,

K

1964/76 sayılı Karan (AMKD, Sayı:2, s. 291).

Hakan Üzeltürk, "Vergi Ziyaı Cezasının iptali: Birkaç Not", Legal Mali Hukuk Dergisl, Aralık_
2005, s. 3292

ııecek olaıı cezanln lıesaplanınasıııda esas alınacak olan gecikııe faizi oraıllırııl Bakaıılar Kurulu tarafiırdaır ne Zafflan belirleneceğiııiıı biliııınemesi ve
bu durı.ımı-ıır sonuçta öırgöriilecel< ceza ıniktarıırda belirsizliğe yol açacak
olınası, Aırayasa'nıır, 38. ınaddesirıde sözü edileıı cezaYe ceza yeriıre geçeır
gi.ivenlik tedbirleriniıı ancak l<anı.ıırla koırı-ılacağıııave2. maddesindeki "hı-ıl<uk dev leti" i I<elerine aykırı l ık olı.ıştı"ırııaktad ır'
I

Aııayasa Malrkeınesi, keııdisiııe 2000 yıIında yapılaır Aııayasa'ya aykırıbaşvı"ırudaı'ı itibaren beş seneye yaklaşaıı bir siirede l<arara bağlaınıştır. I(arar verilmesiııden soırra bu kararıı'ı Resmi Gazete'de yayıı'ılaı-ıma
süresi ve Aııayasa Mahkemesi'ırce verileır altı aylık stire yeni diizenleıne
yapma stiresi de toplaırırsa karar süresiıre oır beş ay dalıa eklenmektedir. Bu
yavaş işleııı sebebiyle Anayasa'ya aykırılığı bariz olarak görtileır bir madde
yedi yıldan fazla bir siire ııygulaınada kalınaya devam etmiştir, Bı.ı duruını.ı
bir lrı.ıkrık devletiırde kabtıl etınek ınüıırktin değildir.

lık itirazıııı

Aırayasa Mal-ıkemesi'niır vergi ziyaı cezasılıı iptal etlnesinden sonra veri_
leıı altı aylık düızenleıne siiresi içerisinde 30.3.2006 tarihinde'Iürkiye Biiyi.ik
Millet Meclisi taraflndaır kabul edileıi ve 8.4.2006 tarihiııde Resıni Gazete'de yayııılaııarak yi.irürliiğe giren 5479 sayıll Kanıın ile vergi ziyaı cezaları
bakıınındaıı, o'Vergi ziyaı suçu işleyenlere, ziyıa uğrattıkları verginİn bİr
katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir." dlizenleııresi getirilmiştir. Buııl.ııı

yaırlnda 5479 sayılı l(aı-ıtııı'la Vergi Usııl Kaı-ırıı-ıLı'na eklenen geçici 27.
maddeye güe "01.01.2006 tcırilıinden öncekİ clönemlere İlişkin olarıık bu
tarilıten Sonr(I ortaya çıkun ve vergi ziyaı cezası kesilmesİnİ gerektİren
Jiiller İçin ziyaa uğrutıIan verginin bir kntı tutarında vergİ fiyaı ceZilSı
kesilir. I}u cezo; vergi ziyaına 359. mııddede yazıIı Jiİllerle sebebiyet verenIere iiç kut, hu Jİillere iştirak edenlere bir kat, vergi incelemesine veyıı
takdir komisyonuna sevk edilmesinden Sonrfl verilenler lıarİç olmak iizere, kanunt süresi geçtikten Sonra verilen vergi beyonnumeleri için ıIe yüzde elli oranında uygulanır." hükmü getirilıniştir. . Ayrıca, 5479 sayılı Kanuı'ı'Lın yi.iriirltik ınaddesiııde 5479 sayılı Kaıııın'un vergi ziyaı ile ilgili olan
maddeleriırin 01.01.2006 tarihiııden geçerli olmak üzere yayıını tarihinde
yiirtirlüğe gireceği bel irti lmiştir'
Anayasa Malıkeınesi kararı ile iptal edilen vergi ziyaı cezasl hükmii :şekleıı bir kaııun ınaddesinde yer alınasına rağıneır içeriğindeki teırrel ı"ııısurların

eksikliği sebebiyle lıukuka Llygtlı1 olarak olı"ıştı.ırulmı.ış gerçek bir kanı"ın
lıtiknıti olarak kabul edilıneınekte kanunilik Llnstlruna uygltll olınayan bir
diizenleıne olarak ııitelendirilınektedir. Böyle bir di.izeııleme maddi olarak
kanıınilik ilkesinin temel niteıiklerini btinyesinde taşıınıyorsa, şekleıı adı
kaııulı olsa bile, aııık bir l-ıııkuk devletiı-ıde temel alınmasl gerekeıı bir metin
kabııl edileınez.

128

129

Bu durı"ıırıda yeııi diizeırleıııede vergi ziyaı cezast ziyaauğratılaır vcrgiıriı'ı
bir katı olarak kabul edilip lehe olaıı hi.iki.im yoluırdan gidilıneye çalışılsa
bile eski ırradde hiikıntintiıı kanııııilik ilkesine ayl<ırı olııası sebebiyle brı
ınadde gerçelt aırlaında bir başka iI'adeyle ınaddi bir kaııun hiiklıi.i olaral<
kabul edileıneyeceğiırdeIl Ve bu duruında Aı-ıayasa'ırııı 38. ııaddesindeki
"...kanıında o suç içİıı konulmıış bir ceaı..." ifadesiııde yer alaır kaııı"ııı da
ıııevctıt olıııayacağıırdaır, yeııi getirilecel< dtizenleıneıriır "lehe düzenleme"
olarak l<abı"ıl edilemeınesi ve geriye ytirlirlii olarak uygı.ılaııaııaınası gerekir.
Aksi halde şel<leıı adı l(aııuıı olaır fal<at içerik olaral< Kaırtııı niteliği ta'şıınayaıı bir dtizeırleııe teınel alıııaralt hukıık devletiniıı içi boşaltılnıış olınal<tadır.

5479 sayılı Kanun'da yer alaır 0l.0l.2006 taı'ilıiırdeıı öııcel<i döııeııılere
ilişkin olarak bıı tarilıteıı Sorıra ortaya çıkaır ve vergi ziyaı cezas;, kesilınesiıri
gerektireıı lİiller için ziyaa ıığraİılaır vergiıriıı bir ltatı tutarıı-ıda vergi ziyaı
ceza:l kesilir il'adesi I'arl<lı sorııııları da orlaya çıl<arınaktadır. I_Ier şeydeıı
öırce bu diizeııleııe ile vergi cezaları geçnrişe yüriitiilmektedir. oysa l<aırrııılarırı geriye ytirtiıneınesi, geriye döntik ceza getirileıneınesi esastır. Al<siııe
bir ııygrılaına Anayasa'ya aykırıdlr. Bıırada dikl<at çeken bir başka lırısııs
kaırı-ıı-ı ır-ıetnirıde yer alaıı ifadelerdir. 01.0l.2006 tarilriııden öııceki döııeıılere ilişkiıı olarak bıı tarilıten Sonra oı1aya çlkaıı ifadesi sebebiyle 01.0l.2006
tarilıindeıı öııceki döıreınlere ilişkin olarak bu tarilıteıı önce ortaya çıkaır
fiiller lıakıınıırdan ise bir ceza kesilııeyecektir. Bıı I(aııtıır'ıılı keııdi il'adesidir. Zateıı yukarlda da belirtnıiş oldı'ığtııırrız oeza|arııı geçınişe ylirtiıneıııesi
se beb iy

l

e bı.ı soırı.ıç

öır

görii lnı el<teyd i.

Ayrıca. Aırayasa Malıkeı-ıresi'ııin 2005l4 sayı[ı l(ararıyla da bu sonuca
ulaşılınaktadır. Bı-ı durrııııda 01.01.2006 tarilıiııdeıı önce ortaya çıkarılaır
liiller bal<ııırıııdaır ceza l<esi1nıesi ıniinrkiiıı olınadığı gibi' 0l.01.2006 tarilıiııdeıı soırra ortaya çıkan ve 0l.0l .2006 tarilıiııdeıı öııceki döıreı-ırlere ilişl<iıı
flillere de geıiye ytiriiırreıııe ilkesi gereğil-ıce ceza kesilemeyecektir. Ayrıca
böyle bir durı'ıında aynl SLlçLl işleyen ıni"il<ellefleriı'ı bir I<ısmıı-ll11 CeZa alıırası
bir kısırııırlıl ceza alııaınası da lıtıltrıkeıı kabul edileınez. Anayasa'da yer alaıı
eşitlik ill<esi de btı soııtıctı gerektirıııektedir.

Yukarıdaki ihtinıaller soıırıcuııda idare sadece 0l.0l.2006 tarihiııdeır itibaren işleıreıı bir fiile ceza kesebilir dtiştiırcesiyle lrarel<et edebilir. Bu drırrıırı
ise yiıre cezalar bakırıııırdaıı geçıırişe ytirtiııe teşkil edeceğiıideıı lrul<.uka
ayl<ırı olacal<tlr. I(işileri fiilin gerçekleşııesi sırasıırda var olınayaıı cezalaı'a
ını:lratap kılına inrkAııı bir lıııkuk devletiııde brılı-ıııırıaınaktadır. Srıçıııı işlendigi tarilıte lıangi krıra.l yiiriirliikte ise o kıırala göre ceza verilecelçtirl6.
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Biitüıı bı"ı örııel<te bal-ısedilen hul<ı"ılça aykırılıklar bugiin ıııevcuttı-ır Ve Llygı-ılaııınaya devaıı etıxektedir. 5479 sayılı Kanuıı'la ilgiIi olarak bııgi.iıı Aıra-

yasa Malıkeıııesi tarafiırdaıı l<arara bağlaııan birçok Anayasa'ya aykırılık
maalesef vergi ziyaı bakıınıııdaır yapılaıı'ıamıştır' Zira biliııııeyen bir sebeple
bu konrıda ilgili parti başvııruda bı"ıluııınaııayı tercih etmiştir. Bu dı-ırı-ıında
belki de başvurular arasıııda en fazla lırıkrıka aykırı olabilecek bir koııu gelecek ııesiller için tipik bir hı"ıkrıkuıı nasıl olınaması gerektiği yöniiııdeki örııek
olarak varlığıııı devaın ettirmektedir.
2.

Avans Kf,r Dağıtımı

Vergilendirıne yetl<isiıriır kı"ıIlaıııınıııda bir başka probleın bir l<aıırıır dii_
zeııleır'ıesiııiıı aksiıre Maliye Bakaıılığı tarafiırdaıı diizeııleııeler getirilııresi_
dir' Buııa iyi bir örırek avans kAr dağıtıınıdır. Bı"ıı-ıa göre, Kuruıırlar vergisi
-l
ııiiIçellef'leri,3'4.2007 tarilıli Resıni Gazete'de yayıırlanaır seri nunıaralı
Kı"ıruınlar Vergisi Kaıruırıı Genel ]'ebliği'ııiır 15.6.6. böliiıniiııe göre, geçici
vergi döneııleri itibarıyla doğaıı ticari l<arlarl iizeriı'ıden avans kar payı dağıtabilecekler. Avaırs kAr payı dağıtıııı bakııııııdaıı Krırııınlar Vergisi Kaıırını.ı
yaırında dikkate alıırı-ııası gerekeıı bir başka Kaııuıı 'I'icaret Kaırıııru'dtır.
Avaırs kAr dağıtınıı yapmak isteyeıı bir şirketin aıra sözleşınesinde değişiklik
yapmasl gerekecektir. oysa şu aırda ytirürltikte olan 'I'icaret I(aı-ıuiru'ırda brı
l<oıruda bir diizeııleıne buluırııraınaktadır. Dolayısıy[a şirket 1 seri ı-ıtıııaralı
Kı"ırumlar Vergisi Tebliği'nde yer alan bir di-izenlelıreye göre lıareket ederek
avaııs kAr payı dağıtıını yapamayacal<tırl7.
lJygtılanıada avans kAr payı dağıtııııı ile ilgili sorııırlar lıerıreıı yaşanmaya
başlaınlştır. Bıı 'febliğ soırrasıırda bazı şirketler'tebliği esas alarak avaırs kAr
dağıtlmı başvurı-ısuırda bı"ıluııııı"ış brııılarııı bir kısını kabul edilnıiş bir kısını
ise, bı.ı koııudaki hııkuki dtıı'tııırııı'ı zaınanla taıtışllmaya başlaırmasl i.izeriıre,
kabul edilmeıniştir. Maliye Bakaıılığı ise Tebliği yi.iri-irlükteı-ı kaldırınak
istemenriş fakat bir kaı-ıııır dtizeırleıııesi için adıııı da atınaınıştır.
Bu I<oııtıda problenı yaşayan şir|tetler sebebiyle Vataııdaşıır Vergisiııi I(o_

rııına Derııeği (VAVEK) tarafiııdan yargı yoluna başvurı.ılııasl soıırasıı'ıda
Danıştay 4. Dairesi örııel< bir karara iıııza alarak avaııs l<Ar dağltımı koıııısıında yi"irtitıneyi clurclrırııra l<ararı verctil8, Böylece 1 ııı.ıınaralı Kı"ıruınlar
Vergisi I(aı-ıı"ılıı'ı Geı-ıel 'febliği'ııiıi kontıyIa ilgili 15.6.6. böliiıniini.iıı yiiri.itııesi durduı'rılınuş oldıı, Kararda şrı öııeınli ıroktalar belirlenmiştir:
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Dan ıştay

4' Dairesi,

T

1

8.

1

0.2007, E.2007 12323' K'2007 12364.

130

131

.

5520 Sayı[ı Kurlımlar Vergisi I(aırı.ıırı-ı'ııda avaııs kör payı dağıtıını
l<oıırısrı dıizenleııııreıniş, bıı koııuda Maliye Bakanlığı'ıla diizeırleıne
yapma yetkisi de tanıı'ıııranııştır'

ı Bıı dı-ırrımda l(anun'da

açıl<ça verilıniş bir yetki olırıadığı halde I(aıııııı'da dtizeııleırmenıiş olaıı bir koııııda Ve yorumll aşıp, bir vergiııili

koııı.ılması, kaldırılır-ıası veya değiştirilmesi Soıltlclll'tll doğurabilecek
şekilde diizeır[eme yapılra yetkisi bı-ıIuıımayan davalı idare tarafıırdaıi
bu koırı-ınun ti.iın sermaye şirl<etlerini de l<apsayacak şekilde diizeııl

.

eı-ııııes inde lıı'ı ku ka uyarl ı k görti l ıneın i ştir.

Koırrıyla ilgili karşı oy yazısıırda ise karar farklı gerekçeyle doğrıı buluırını-ış, I(uruınlar Vergisi Kaııunıı'nda öngöriilııeyen bir konı.ınuıı bı"ı
I(aırı"ıııa ilişkin bir tebliğle diizeırleıımesi ııtiınktin görülnıeıniştir.

Daıııştay 4. Dairesi, davayla ilgili olarak dalıa soırra nihai kararınl Vererek Tebliğiıı ilgili böli.inıtinti yukarıdal<i sebeplere temel alarak iptal etmiştirl9. Göri.ıldüği-i iizere I(aırun taral'ındaır düzeııleırınediği halde bir iclari işleınle kaıruıra ayl<ırı olarak yapılaır dtizeırleıne yargı taraflııdan iptal edilmiştir.
oysa bir hııkuk devletinde bıı işleırıiıı baştan yapılınaınası gerekirdi. I}ı"ı
,
işleıı yapıldlktaı'ı soırra geleıı eleştirilere ıağır'ıeıl ilgili tebliğde diizeııleıne
yap ı mam as ı i se ayrıca di.i şi.i ııdii riici.idii r'
l

3.

Kaynak Kullanımını Destekleme }'onu

Bu örnek lierhalde bir hukıık sisteıni bakıınıırdaı-ı eır ilgiııç örııeklerdeır
birisi olacaktır' KKDF olarak biliııen I(aynak Kullanıını Destekleme FoııLı,
Bakanlar Kurıılu'nıııı 88l|2944 sayıll kararı ile Merkez l]ankası ııezdiırde
krırulmıış olup, hukııki dayanağı 3182 sayılı Baııkalar Kanı.ıı'ıu'dıır. Bıı fonı.ııı
uygulaması,'I'tirkiye Ctııııhuriyet Merkez Baııkası tebliğleri rıyarınca y[iriiti.ilıni.işttir. Bu Kanı"ııı'ı"ın yeriııi alan 4389 sayılı Kaııı.ın'da Bakanlar Kurulıı'ııılıı yetkisi devaırı etıniştir. Dalra soırra 2001 senesinde çıkarılaı"ı 4684
sayılı Kaııuır'la Bakanlar Kurı-ılu'ı-ıa verileır bu yetki kaldırılınış ve bu yeni
diizenleıııe l.l.2002 tarilrinde yiiriirIi.iğe girııiştir. Fakat aynı Kaıııııı'uı-ı
geçici 3la maddesi ile KKDIı l<esintileriırin bı.ı konııda yeni bir başka diizenleıne yapılıııcaya kadar yiirürliikten kaldırılan hi.ikiiınlere göre talısil edileceği belirtilıniştir. Bugtiııki.i KKDF rıygulaması lıiıkuka aykırı bir şekilde
yüri.irltikte olınayaıı bu ıııadde ve Merkez lJaırkası'ırın 31.12.2001 tarilı ve
200ll4 sayılı genelgesiııe göre yapılııraktadır. Bir başl<a ifade ile Kanı"ıırla
yi"iri-irliikten kaldırılııış olan bir ııadde esas alıırınak sı.ıretiyle bir ııali ytiktiınliiltik talısil edilınel<tedir. Brırada önce foırun talısil edilebileceği kanuır
ınaddesi kaldırılnıış, soııra geçici ınadde koyiılarak kaldırılaır maddeye göre
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tal'ısilAtııı devam edeceği beliı1ilıniştir. Brıırı.ı hııkıık ııaırtığıyla aırlaııak
ıntiıırktin göriiııırıeııekted ir.

KI(DF 1.|.2002 tarilrindeıı beri hııl<uka aykırı olarak tahsil eclilolııp tahsilAt rakaınları da öııeınli boyutlarclaclır. Bı-ı konuda yargl
kararları da ınevcı"ıttur. Aı-ıl<ara i. Vergi Malıkeınesi bu foııun yi-iri-irlükie
olnıadığını 2003 senesiırde l-ıtikıne bağlaııııııştır2o. Kararcla l.1.2002 tari1ıinBrıgi.iır

ı-ırekte

deır itibareır Bakaırlar Kurulı.ı kararı iIe yeniden kı.ırulını-ış ve ytiri.irltikte buluııan bir foır ıniiessesesi olııadığıııdaıı, davaya koııu olayda Kaynak Kııllaırııııı Destekleırıe lroııtı lçesintisi yapılııasında hııkuka rıyarlık göriilıneıniştir.
IJıı karar Ankara Bölge idare Mahkeııesi oııaırınak suretiyle kesiırleşıniştir2|.

Ayrıca karara karşı yapılaıı karar diizeltme talebi de recldedilıniştir22. IJu
kararln yaırıııda Aııkara 5. Vergi Malrkemesi'niıi de aynı yöncle kararı ınevcrıtttır23. Bi.iti.iıı bıı açıklaınalai bugi'iıi hukuka aykırı bir yetki kııllaırılıırak
srıretiyle fon talısilAtl yapıldığını gösterınektedir.
4.

Yurtdışına Çıkış Yasağı

Vergi FIul<uk bakıırrıırdan koııuya yaklaşıldığında, belirli bir rakamııı iizerinde vergi borcu olaır ıni-ikellef]erin Maliye Bakaıılığı tarafiırdaır yurtdışı
çıkış rıoktalarıııa yazdığı yazısıyla seyalıat etıneleri engelleırebilınektedir'
Böylece vergi borcrı olaırlarııı buııu ödeııel< yerine yurt dışına kaçıııalarıırın
öırleırınesi aınaçlaırnıakta, bu sayede vergi borcı-ı olanların borçlarıırl ödeyecekleri dtişi-ini.iImektedir. Aırayasa Malıkeııesi, 18 Ekiın 2007 tarilıiırde verdiği K. 2007l81 sayılı kararla Pasaport I(aııı.ıııtı ve Baııkalar l(aııunlarıncla
yer alan bazı lıiiktiınleri iptal etııriştir2'l. Böylece geııiş aı-ılaında kaırrı"ı borçlı"ıları konumuz açısıııdaır ise Maliye Bakanlığı'ırııı bu kararla vergi borçlularıııı yuıtdışıııa çıkarmaması yolu kapaııınaya başlamıştır. Buırı"ıırla birlikte
doğacak probleınler kaını.ı yararınl ihlal edici ıritelikte göriildi.iğiiırcleır, iptal
htikııüııi.in, kararıır resııi gazetede yayıınlanııasıııdaır başlayarak altı ay
sonra yii

rii

rli.iğe girınes i kararlaştı rı l m ı ştı r.

Bıı di.izenleıne ile Aırayasa Mahkeınesi geç de olsa kişi özgürliikleriııin

eıı öııemli aırayasal lıiiktiınlerden olduğuııu teyit etıniştir. Vergi miikellefleriı-ıiır vergi borçlarıı-ıı ödeınemeleri sebebiyle yıırtdışına göırclerilmemeleri
vergi borcı"ııruır ödeırmesi bakıınından ciddi sıkıntılar yaratınaktadır. Keıiclisiııe yasak ı.ıygı.ılanaır kişiler ytııtdlşı faaliyetlerinde de bı.ılunaınaıırakta,
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toplantllara katılamaırral<ta, yeni iş bağlaııtıları yapaınaınaktadırlar. Buııların
Soılllcunda yeıri gelir kayııakları da sağlayaınadıklarıııdan vergi borçlarınl
ödeyeıneııekted i rler.

,:,
;l

.,.

ı

iptal kararılıııı ardıııdan 6183 sayılı Kanuna 5766 sayılı Karıı.ınla eklenen
361,\ ınaddesi ile yurtdışıı-ıa çıkış yasağı yeniden diizenlendi. Yeni diizen_
leıneniıı de maalesef eskisiııden farkı yoktıır. Yine idare'nin bir yazısı ile bu
uygulaına devam etmekte, hakim giiveııcesi olıııadan seyahat özgtirlüğti kısıtlaıımaktadır. Bu drırtıın başta Anayasa olmak tizere 'ftirkiye'nin altıııda
iınzası brıluı'ıan rıluslar arası sözleşııeler de aykırıdır. Zira, bu ttir bir borctı
olııadığıırı Veya yargü yoluna başvurı.ıp haklı olduğrını"ı söyleyen kişiler de
bu dava biteıre kadar yuı1dışına çıkaınamaktadır. Yargı siireçlerinin ua;n
olınası bazı temel hakların kullaıiılamaına siiresini de uzatııaktadır. Brı se_
beple kişiler ytlrtdışındaki önemli iş görüşmeleriıre gideııeınekte, dahafazla
çalışıp vergi borçlarıırı ödeıne iııköııları da oıtadaır kalkınaktadır. Yuıtiçinde
kalıp bir iş imköııı bıılaııayan ve vergi borçlarıırı ödeyeıneyeıı miikellefler
yerine yuıt dışına çıklp yeııi iş iınköırları yaratıp borcrını"ı ödeme giicü elde
edeıı miikellei'ler tercih edilınelidir. Görüldi.ıği.i tizere sadece liukuki dilzenleıneler ve temel haklara aykırılıklar yaııında ınaııtığa aykırılıklar da bulııır_

ler bu di-izeırleıııeıriır aslıırda bir vergi affı olduğııırı.ı açık olarak gösterıneI<_

tedir
1

2

3

Af Kanunları

Bazı diizenlemelerde ise yasaına orgaı-lının aldığl kararlarda, yaptığı dtizenleınelerde lıatalar olınaktadır. Bu içerik yönündeıı olabileceği gibi ıısııl
yöniindeı'ı de olabilmektedir. "Bazı Kamı.ı Alacaklarının Uzlaşnra Usulti ile
Tahsili Hakkıııda Kanrıır TaSarıSı" 20.2,2008 tarihinde 5736 kaıruır ntlmarasl
ile kabııl edildi. 'lasarıııın tiimiintin oylamasına 3l8 ınilletvekili katlldı. 298
l<abul, 20 ret oyrı kullaıııldı. Vergi affl söz konusu oldı.ığrında tasarının kaı-ıl"ııılaşınası için T.B.M.M. iiye taıı sayısıııın 3/5 çoğııııluğıı olan 330 ınilletvekiliıriıı oytll1tlI'l gerekınesine ve iktidar paı1isinin ınilletvekili SayıSlnın
yeterli olınasıı'ıa rağmen bıı gerçekleşıııeıniştir.
Bu diizenlemeırin uzlaşma ııı yoksa uzlaşma adı altında bir af mı olduğu
konı.ısı"ıırda sadece düzeırlemenin adından gitmenrek, Kantın'un içeriğini
iııceleınek gerekınektedir. Doğal olarak Anayasa Mahkeınesi öniiııe gelen
di.izenleıneııin adı ile bağlı değildir. Daha öırceki yıllarda Vergi Barışı adıyla
getirilen düzenleınedeki bazı lıiikiimlerin af niteliğinde oldrığrınrı saptayan
Cı.ıınliı.ırbaşkaııı Sezer'iıı af yasaları için nitelikli çoğıııılıık gerekeceği yöırüırdeki uyartsı dikkate alınarak Meclis'te gerekli nitelikli çoğuırluk sağlanmıştı. Zira, Aııayasa Malıkeınesi'ııe göre, vergi cezaları ile para cezalarıııııı tahsiliırdeıı kısınen ya da taııamen Vazgeçilmesi af niteligindedir. Kaı-ıt|n'uı-ı adıırıır uzlaşına olmasına rağınen içeriğinde yer alan afla ilgili ifade-

idare, bu af değiI, bizuzlaşacağlz dese ve ı.ızlaşsa bile uzlaşılan kısım
dışında kalan ııeblağ Kaıırıır ııetninde yer alan, "l8 ayda l8 eşit taksitte, taksit tııtarları ilk taksit ödeme siiresiıriıı başlaııgıç tarihinden
itibaren lıer ay ve kesri için ayrl ayrı biııde iki oraırıııda lıesaplanacak
faiziyle birlikte taınaıneıı ödenınek şartıyla ıızlaşmaya konı-ı tutardan
l<alaıı alacakların tahsiliııden vazgeçilir." lıtikııii karşısıııcla bugi.ine
kadar işlemiş olan faizlerin bir kısmınıır alıırmasından vazgeçilmektet
dir ki biı açık bir af ifadesidir. Yiııe Kanııır'ıııı 3. ve 5. ınacldelerinde
gecikıne faizleriııdeır ve zaınların dan vazgeçilmesi yöııi.inde beıızer

di.izeıılemeler vardır.

ınaktadır.
5.

Dalia önce ı;zlaşma yolundan faydalanııal< aınacıyla başvuranlar, fakat lıerhangi bir sebeple rızlaşamayıp yargı yoluna başvuranlar için
yeni iızlaşma imkAnı sağlanmaktadır. idare, daha önce uzlaşmayl reddettiği kişilere uzlaşına önerınektedir. Bı.ı bir aftır.

Kanıııı'un 2. ınaddesinde ecrimisil borçları için getirilen di-izenlemede
tespit ve takdir edilen ancak l .1.2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ
edildiği halde bu Kanuırrın yayıınlandığı tarilı itibarıyla ödenmemiş
olaıı ecriııisil alacal<ları da ı-ızlaşlna konı.ısLl yapılmaktaclır. Bı.ı duruında dalra öııce kesiırleşip, ödenıneyen borçlar da Kanun l<apsamın_
da olup, bıı düzeııleıne de açık bir af niteligi taşıınaktadlr.

4

Kaıııııı'da 3. nıaddede yer alan, "...Baırkalar taraflndan bıı şaı1ların
yeriıre getirilııesi halinde, ilgili yıllara ait krırı.ıınlar vergisi matralrları,
2l3 sayılı Kaırunun zalnaı'ıaşıml lıükijııleri dikkate alınınaksızın düzeltilir." lıiikmü de bir af düzenlemesidir,

5

Kaırı.ın'ıın 4. maddesiırde yer alal1"'...tarhiyat yapılmaz, daha önce
yapılan tarlıiyatlardanvazgeçilir, talrakkuk eden tutarlar terkiıı edilir."
lıükıni"i de aftaıı bahsetmektedir.

6

KaııLııı'uıı 5. ınaddesinde yer alan, 'o,..ödenııesi gerektiği halde, bı"ı
ınaddeııin yiirtirliiğe girdiği tarih itibarıyla ödeırmemiş olan tı'ıtarların
tahsilinden vazgeçilir." ifadesi de yiıre bir affa işaret etııektedir.

Göriildi.iği.i iizere Kaııun çeşitli yönleriyle tızlaşınadan ziyade af ifadeleri

taşıınaktadır. Bıı hiiktiınler metinde var oldrığı.ı stirece bu Kanuıı'ı.ın salt
çoğrınlukla kabul edilınesi yanında Kanı.ıır metniırde ınaddelerin rıygulanmasıııa ait esasIar konı.ısı-ında Maliye Bakanı'na yetki verilınesi yasaına yetkisiırin ytirtitmeye devri olup hı-ıkuka ve Anayasa'ya aykırıdır.
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Heınen izleyeıı yılcla ise bıı def'a kaını.ıoyunda'Iorba Kaırı-ııı Tasarısı olarak biliıreır ''işsizlik Sigortasl I(anı.ıııı-ı ile l)azı Kanı:ırlarda Değişiklik Yapılııası Hakklııda'' kaı'ıııır tasarlsı l'.B'M.M.'nde kabııl edilıniş bulrııiınaktadır. 5838 sayılı bı.ı Torba Kaırı"ın ile getirilen diizenleınelerde eır fazla dikkat
çeken hrısuslardaır bir taııesi de af getiren madde ifadeleriydi. İlginç olan
htıstıs, artık Şubat aylarıırda adında vergi affl ifadesi geçmeyen vergi afları
çıkarnıaırın bir adet oldı.ığunıı beliııen Diiııya Gazetesi'ndeki 26.7.2008 tarilıliyazıınızdaki örırekte yer alan 20'2.2008 tarihli 5736 sayılı "Bazı Kamıı
Alacaklarıııın Uzlaşma Usıılü ile ]'ahsili Llakkında Kantııı" iizerinden yine
bir yıl geçınesi ve yiıre 2009 Şubat ayıırda bir af kanı"ıııı.ı çıkmasıdır.

Bu kapsaıııda Daırıştay 7. Dairesi'ııin 20051239 sayılı kararı yaııında, 7.
ve 9. Dairelerinin miişterek kuruluırda verileıı 20051968 sayıll l<ararda şıı
hususlara değin i lııekted

ı

I-Irıkrıl<

.

vergi sistemiıriıı lrı"ıkuka uyguıı olduğııııdaıı balısetnrek de müınkiin değildir.
Vergiııiıı iki tarafl olaır devletle ıntikellefin de bir lrukı.ık devletinde oluşaıı
hukrıka ayklrı işlemlerde rığradıkları kayıplar bakımlı-ıdaıı dengeııin sağlanınası gerekınektedir. Vergiler alaııında devletin kayıpları sözkonusı; olduğıııida ırri.ikellefin gecikme faizi ödenresi ile bu deırge krırı.ılmak isteıımesiıre
karşılık, devlet taraflndan miikelleften hukuka aykırı olarak alııran vergiler
bakımından bu deırgenin ııevzı"ıat yöntiırden kurulınamış olduğu görtilınektedir. Bu nedenIe vergileriıri geciktireıı ınükellef bakıınından mi.ieyyide
sözkoırusrı iken lrukrıka ayl<ırı alınaır vergilerin yargı kararı Sonrası ödeırmesinde bu denge ıııiikellef aleyhiııe bozrılınaktadır. Brı duruırr adalet duygusuııu rencide ettiği gibi, bu lıaksızlık vergi kaçırma koırıısrında ıntikellefin de
gerekçesi olabi lmektedir.

Devletin hı.ıkrıka aykırı olarak aldığı bu vergileriır iadesi sırasında ın[ikellefe bı.ı işleıııden dolayı uğradığı Zararr1 devlet taraflırdaır ödenırresi gerekınektedir. Bu koıırıda mevzrıat eksiklikleri yargı kararlarıyla giderilınelidir.
Aııayasa Mahkeırıesi'niıı 1998179 sayılı kararına göre, idareııiır lıukuka ayklrı davraırışları karşısıırda uğraııılan zararlar lrı"ıkuk devleti ilkesi kapsaınıırda
tazıniııal yo lrıy la gideri l ıne id ir.
I

I-Iukuk sistemleriırde paranln salıibinden başkası tarafından I<ııllaırılıTıaSlı'tıl'ı ııedeır oldıığıı bu zarar, faiz adı altlııda yapılaıı ek ödeınelerle
karşı laıımaktadır.

.

Bıı duruında faiz, paranın sahibiırdeır başkası tarafından kullaı'ıılnrasıııııı sahibine vermiş olduğu Zararln karşılığı yani tazminattır.

.

Hukuk devletlerinde, açıklanaıı nitelikteki Zarafln faizya da başl<a bir
ad altıırda ödenecek tazmiı"ıatla karşılanabilınesi içiıı açık yasa hükmii
aranmasl düşüııi-ilemez.

ı

Aykırı Alınan Vcrgilerde Mükellefin Korunması

devletiııde vergileriır de Iıukııka uygtlıl olması gerekir. Aırayasa-

Ekoııoı'ııilerde paraırııı sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlarca kullanılratır.

diizenleıneler çok açık olarak Kanun metırinde yer almaktadlr.

ınızın J3' ıııaddesiııde belirtilen ilkeler çerçevesinde oluştrırıılı-ırayaıi bir

:

ması sahibiııiır bıı ekonomik değerden ııalrruıır kalması Sonucuı]Lı ya-

Afla ilgili açıI< düzeırlemeler sebebiyle tasarıırın kaırunlaşınasl için
T.B.M.M. iiye tam saylslnıır 3/5 çoğı.ııılıığıı olaır 330 ınilletvekilinin oyu
gerekmekteydi. Yapılaır oylama ıreticesinde l<ullanılaıı 241 oydan sadece
220 taıresi kabul yöııtilıde olmrış, gereken 330 sayısıııa rılaşılaııamıştır. Bu
nedeırle sözkonusı"ı Kantın'ı.ın kabııl edilnıesinde bir hukuka aykırılık olrışırıı"ış bı.ıluıııı'ıaktadır. Brı drırı"ımda bu lıukrılıa aykırılığın Cuınlıurbaşkanı tara[ıı-ıdaır belirtilmesi ve yeııiden oylaına yapılması içiır Meclis'e iadesi gerekırıekte ikeıi bu yapılmayarak l(anun maalesef onaylaırmıştır. oysa afla ilgili
6. I'Iukuka

ir25

Hizmet kusıırı,ı olıışturacak lrrıkuka ayklrı vergilendirıne işlemleriırden
vergi ınükellefleri için doğaıı zararlaı'ııı, işleıni yapan vergi idaresi taraflııdaıı karşılarıınası açıklaıraıı aırayasal kuralın ve hı.ıkı.ık devleti il-

kesiııiır gereğidir.
Çok açık bir biçiııde oıtaya konan bıı görüş daha önceden verileır Danıştay kararlarıırdaki yasal dayanak gerektiği yöııiindeki kararlar da dikkate
alındığııida özellikle ıni.ikellefler baklınıııdaıi doğrıı açılııılar getirıniştir.
Danıştay 4' I)airesi tarafiırdan verilen 200512261 sayılı karar da bıı yöndedir.

Vergi [Jsııl Kaııtlııtı'ııLııı 112' ııaddesiııiır son fil<rasında yer alaır hi.iltiiıı
devlet ve mükellef arasındal<i hııkuki deııgeııiıl krırrılaınadığıııı ve miikellef
aleyhinde olduğunu açıkça göstermektedir'' "Fazla veya yersiz olarak tahsil
edilen veya vergi kan.unl.arı uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili nıevzuatı gereğince nıükellef taraJindan tamanılanm.ası gereken bilgi ve belgelerin
tam.anılandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu
tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren dt;zeltnıe fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geÇen süre için aynı dönem.de 6183 sayı.lı Kanuna
göre beliı'lenen tecilfaizi oran.ında hesaplananfaiz, ]20. nıadde hükünıIerine göre red ve iadesi gereken vergi ile biı'likte nıükellefe ödenir."

Maddede yer alan şaıtların gerçekleşmesindeki adaletsizlikler bir yana
oranlar bakıınıııdan da eşit değildir. Miikellef devlete hangi şaıtlarda ve

25

Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Ankara-2006
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oraı1ıarda ödi-iyorsa devlet de ıni.ikellefe onı"ı ödemelidir.
sözkoııtısLı ıııadde anayasaya ve lıııkuka aykırıdır.

Bu

nedenle

7. Özel 'l'üketim Vergilerinde Geriye Yürüme
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Maliye Bakaırlığı'ırııı,2004 yılında haziraıı ile ağrıstos ayları arasıı-ıda satılaıı yaklaşık 20 biı'ı otomobildeır geriye döniik vergi alına niyeti ile yeni bir
lıukı.ıka aykırılık ve ıniikellef haklarl ilılali yaratılmıştır. Brına göre, Ekiın
2003'te Maliye Bakanlığı'nııı ÖTV oranlarını aıtırmasl solıııcııı'ıda 1.6 lt
altındaki otolar için ÖTV oranı oh 27'den o/o 30'a, l.6 lt iizeriııdeki otolarda
o/o 46'daıı
Yo 52'ye,2 lt tızerindeki otolarda ise % 5O'deıı o/o 75'e çıktı. ÖTV
oranlarıırdaki aıtışlar eşit olınadığı gere|<çesiyle T'üketiciyi l(orııma Derııeği
(TÜKODER) koıruyıı yargıya taşıdı. Mahkeıne soı-ırıcı'ında aıtışlardaki eşitsizlik kabul edildiğindelı, ÖTV oraııı l.6 lt i.istti araçlar için o/o 51.11'e,2
lt'ı'ıiıı iizeriııdeki araçlar için ise o/o 55.5'e çeI<ildi. idare, Ağustos 2004'te
Bakanlar Kurulu l(ararı ile ilgili vergi oraıılarıırı eslti haliıre getirdi. Daha
Soı'ıra ]'ÜKoDER'in davayı l)anıştay'a taşıınası soırı-ıcııırda Daırıştay
TÜI(ODER'i haklı buldıı. Ekiın 2008 tarilıiı-ıde % |1 .1l'in üzeriı-ıdeki artışların kabuli.ine ve iistiiıideki artışlarııı reddiııe karar verdi. I]akanlık da konı"ıyı"ı
teıııyiz etırrek için bir iist ınalıkeııeye gitti. Dava heırtiz soıırıçlaırııadı aııcak
Gelirler İdaresi koıırıııuır Zalnan aşllrrllla uğramaııası için vergi cezalarıııı
2009 soırı.ı itibarıyla bayilere göırdermeye başladı. Bı.ı duruın yiııe bir lıı-ıkuk
zaafıyeti ve ıniikellef lıaklarıırın ihlaliııin tipik bir örneği olarak karşımıza
çıkınaktadır.
8.5479 sayılı Kanun'la ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı
Aırayasa Mahlçeınesi'ıriır 15 El<im 2009 tarihli değerleııdirınesi sonucııırda vergi ınükelleflerini ilgileııdireıı öıremli kararlar alıııdl. Karar daha soırra
8.l.20l0 tarilıli resııi gazetede yayınlandı. idare'ye yeni düzenleıne içiıı 6
aylık siireııin verildiği, btiııyesiırde birçol< huI<uka aykırılık bıılı.ınaıı 5479
sayılı Kaııuıı'la ilgili olan brı karara göre:

1. Gelir Vergisi Kaırı-ını-ı'ıııııı 103. ııaddesiııde yer alaır ve 5479 sayılı
KanuırIa değişikliği gerçekleştirilerek haleır uygı-ılaııaıı gelir vergi tarifesiııin üst diliıni iicretliler bal<ıınıırdaıı kararıır Resıni Gazete'de yayıırlaı'ıınasındaıı 6 ay sonra yiiriirtiiğe girınek i.izere iptal edildi. iptal
talebiııde iicret dışı gelirleriıı ilk diliıninde ticretlilerle eşitlik sağlamal< amacl ile gerçekleştirilen 0%5 oraıııııdaki indiriııin iist dilim baklınındaır eşit olarak gerçekleşıııeınesiniıı ticretlileriıı vergi ytikiinii artırıııası sebebiyle Anayasa ın.73'e aykırı olduğiı ileri siirtilıniiştü.
Kanuırtınuır geçici 69. ınaddesinde yer alaıı "Sadece
2006,2007 ve 2008 yıllarıııa ait" ibaresi de aynı kararla, kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girııek izere, iptal

2' Gelir Vergisi

edilıniştir. I]u kararla brı konuda öırceden kazanılan haklar gözetilerek
miikelleflerin hııkııki güveııliği sağlaııınıştır. Böylece vergi lrukrıkı.ıırı.ın teınel prensipleriı-l bir taıresiniıı 5479 sayılı Kaıruır'la oıtadaır kal_
dırılınası Anayasa Mahkeınesi tarafındaı-ı öııleıımiş, yatırıınlar baklırrıı-ıdaı-ı oıtadaır kalkan giiveır Sortltlll da ınaalesef aı-ıcak yargı kararıyla sağlanabilıniştir. Bu hukuki giiveır eksikliği sonraki dönemlerde de
yatınınc ı larıır kararların ı o lumsuz etki lemiş bu lundrığıındaıı yeni yargı
kararıııın oluıılı-ı etkileri de buırdaır sonraki yatırımlar bakımından sınırlı olacaktır.

3. Anayasa Malrkeınesi bu çerçevede 5479 sayılı Kanun'da yer alaıı yatırıln iı-ıdiriıni lıtikiimlerini 1.1.2006 tarilıinde ytirüırliikteıı kaldıran di.izeırleıneyi de iptal etıniştir. Bu dıırı.ımda ıniikellefler 5479 sayılı Kantııı'un yiirtirlük tarihi olan 8.4.2006 tarihine kadar yaptıkları yatırımlar bakıın ındaır da yatırım ind irimindeı'ı yararlaırabi leceklerdir.

4. Ayırı karar kapsamıııda iptal edilen bir başka diizenleme Gelir Vergisi
Kantıııtı'ıııın geçici 67. ııaddesiııe 5227 sayılı Kanı.ınla eklenen "dar
ıni.ikellef gerçek kişi ve krırrııılar içiıı bıı oraıı yiizde sıflr olarak uygrılanır" ifadesi olup bu iptal kararı da kararln Resıni Gazete'de yayın-

lanııasıırdaıı itibareıı 9 ay soııra ytiri-irliiğe girecektir. Çok açık bir biçimde özellikle eŞitlik ilkesi kapsaınıııda hııkrıka aykırı olan ve i.ilkemiz bakıırııırdaıı tızuıı si.iredir birçok probleıne yol açaır brı drırrıınrıır
getirdiği oluırrsuzlrıklar da uzrıır Zalnan iilke giindeminden diişıneıniştir. Mevcut düzeırleıne sebebiyle yatırııncıların bı.ıldukları ara forıniiller yeni lrı"ıkı"ık ihlalleriııe yol açmış, hatalı uygulama başka hatalı davranışlarla diizeltilııeye çalışılarak bıındaır sonra da etkisini sürdiirecek
olaır yeıri sorunlar ortaya çıkmıştır. Btitiiıı bunların sebebi içiııde hııkrık olınayaır düzeır leınelerdir.

5. Vergi [Jstıl Kaıırıı-ıtı'nun l l4. ınaddesinde yer alaır ve "vergi dairelerince ınatrah takdiri içiıı takdir koınisyoııuııa ıni"iracaat edileıı lıallerde
takdir koınisyoııuırda geçen siirede Zamanaşlm ı siirelerinin dııracağına" ilişkin düzeı-ıleıne de, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıırdaıı
6 ay soııra yiiriirliiğe girııek iizere iptal edilııiştir. Böylece ıntikellef-

Ieriır keııdi kusurları olııadan gereksiz bir şekilde ytiksek gecikme faizi ödemeleri gerçeği de karar altına alınıııştır.

Yargı kararlarıyla da bııgtiııe l<adar açık olarak oıtaya koıruldrığı.ı iizere
lıııkuka aykırılığı kabııl edilıniş düızeıılemeleriıı ııygulanınaınası gerektiği
gerçeği bı-ıluırınaktadır. Sağduyıılıı bir idare'niıı brına aksine aykırı ııygıılamalara girişınemesi gerekmekte ve bekleırınektedir. Brıııı.ınla birlikte kararın
Iıeıneıı ardıırdaır yapılaıı açıklamalarda Gelir Vergisi Kanıını.ı'ııun bazl hüküınleriyle ilgili iptal kararlarıııın sıkıntı oluşturınayacağını, yeııi bir diizen-

7
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kadar. ınevcut

tıygıılaııaların devam edeceğini söyleınesi,

bı.ıı-ıtılı

yaıı ında Gel i r idares i Baş|<an l ığl açıkl aıııasıncla gerekçe l i karar beklen i lnıek-

le birlikte btı kararlar yayıırlansa bile yeni di.izenleme yapılına siireleriniır
SoIlLllla kadar mevcı;t ı.ıygulaırıayl aynerı devaın ettireceğiııin beliıtilııesi
lıukul< açlsıırdaıı talilısizliktir. Eğer lrı-ıkı.ıkuır i.isti.inli.iği-i biIinınek Ve Uygtılanııak isteıriyorsa özellikle brı koıırıdaki çok sayıdaki Danıştay kararlaiının
ve gerekçeleriniıi çok iyi aıılaşılınası gerekınektedir.

i.ü
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Aııayasa Malıkeınesi'ıriıi E. 2006195 K' 20091144 Sayı Ve 15.l0.2009 ta_
rilrli kararı 8 ocak 2009 tarihli ve27456 sayılı Resmi Gazete'de yayınlaııclı.
Bu kararla birlikte 2009 senesinde rıygulanaıı gelir vergisi kanuııı-ıııclaki tarifeye göre brtit ticret gelirleri 50.000 TL'yi aşan ve bı-ı nedeı-ıle i.icretleriniır bu
rakaını aşan kısını Yo 35 oı'anıııda vergilendiriten ücretlilerin dava açarak bıı
l<eırdileriııdeıı o/o 27'ııiıı i.izeriııde olarak fazla kesileır vergileri alına hakları
oı1aya çıkıııştır. Burada uygulaınada tereddtit edilen noktalardan bir tanesi
dava yolııyla alıı-lıııası dtişi.iııtilen iadelerin ne kadar geriye gideceğidir' önCelikle bıı davaları sözl<oı-ıusı-ı Anayasa Malıkemesi'nin açıklanclığı l5 tikiıı
2009 öırcesiııde veya soıırasıııda ilıİirazi kayıtla dava açınayanlarıır yararlanınası ııiiınkiin değildir. B. l .20I 0 taril-ıi soıırasında yine dava açına imkanı
bı"ıluırmal<tadır. Bıı koıruda eıı öneınli lıııstıs vergi ziyaı cezası kapsaıırıncla da
değindiğiııliz lıukı"ıka aykırıllğı bir Aııayasa Mahkeııesi kararı ile belirleır_
miş bir ı-ıygı.ılaırıaırın bı.ılunııasldır. Ilı.ıkııkı.ıır iistiiıılüğti ilkesi gereğince
idare tarafıncları bu clrıruııtııı gereğini yapııak gerel<mektedir. Bu koır1ıda
dtizeltıne hiiktiınleri de bu çerçevede değerleııdirilıneliclir.

Bir başka öııemli konı.ı yatırııı indirimi k'oırusudı.ır. Bı.ı kadar açık Anayasaya ayklrı olaıı bir konı-ıııı.ıır tistelik lıukııl<en kazaırılınış lıakları da yok ederek ı.ıygrılaı-ımasıllln bir hı"ıkı.ıI< devletinde ıntiınki"iıı olaınayacağl LlZLln Za-

ınaırdlr aşik6rdı. Sözkoııusrı Aııayasa ııah|<emesi kararı soıırasıı'ıcla bı-ı clı.ırı.ım
ııetleşmiştir. Karar sonrasında 5479 sayılı Kaırıınla |.1.2006 tarilıinden itiba-

reır kaldıraıı di-izenleme iptal edilıniştir. Bıı duruııcla 5479 sayılı Kaııııı-ı'ııır
yiiriirli.iğe girdiği 8.4.2006 tarihiııe kadar olan yatırıın iırdiriıı'ıleri ile birlikte
2006 öncesi yatlrıııı indiriınleri de kapsamda bulunııral<tadır. Bıı dı"ırı.ıında
ııi.ikellefler 8.1.2010 tarilıiııdeıı Sonra Verecekleri beyanı-ıaıneleriııde bıı haklarını l<ı"ıllalıabileceklerdir. Bıı lrakkıııı kullanaırlara karşı eğer idare bir tar_
hiyat ııygulaınasl yaparsa brı lıukuka aykırı olacaktlr' tJygulaınada bı.ı yöııde
2009 gelirleri bakımlııdaıı tarhiyat olabileceği söylenınekte ise de bı-ı di.işi.ince l'ıı"ıkı"ıka ayl<ırıdır. Zira bıı tür bir ııygıılaınaya cJavaııal< teşkil edecek bir
lıulçııki zeıııin bı.ıluırııaınaktadır. Brı konııcla e lclttı'tlılik beyanname bakımındaır İdare'ı-liıı ıni.ikelleflere btı lıaklarıııı kullaı-ıınalarına olanak veren bir
program değişikliği yapııaınaları yolııyla lıııkuka aykırı davraııınaları clı.ırrı-

ııı.ında Aırayasa'da yer alaır dilekçe hakkını kııllaırııak suretiyle yatırıın
indirinıi iınk6ııındaıı faydalaı'ııırak her zaııaı'ı ınüııki.incliir. Mi.ikelle{'ler Aııa-

yasa çerçevesiııde dava lıaklarıııl da l<rıllanabilirler. Burada kaı'ıı.ıııen verileır

bir lıakkın yiirütııre organlrılll işleınleriyle değiştirilıneye çalışılınası

kabı.ıl

edileınez bir lıukuka aykırılıktır.

idare bakımındaır, lrı.ıkuk anlayışı Anayasa Mahkemesi'niıı iptal ettiği bir
kararıır l'ıukuka aykırı olduğıınu bile bile uygulaınaya yol açıyorsa artık lıukı"ıka

ve ınükellef haklarına saygıdaıı balısetııemek gerekir. Fakat

İdare,

verileıı kararla ınevcut durı.ıını"ıır lıukı"ıka aykırılığı tespit edilıniştir, bu drıruı-ırda ben buıru ııygulayamam diyorsa lrukrıkrıır tistünliiğüne iıraırdığıı'ıı ve
ıniikellef lıal<larııra saygılı olduğunu gösterir. Bu bir tercihtir.

soNUÇ
Görülcltiği-i üzere ülkeınizde 12|5 Magna Carta rrıIru ile çatışaıı birçok
uygulama buluıımaktadır. Brınlardan sadece bir kısınına bı"ırada yer verdik.

Vergi hukukuıra egemen olan ve tarilri kökleri bulunaır prensipleri hayata
geçirınek başta idare'ııin görevidir. idare bu görevini yerine getirınez ve
hııkııkun iisti.inlüığü ilkesiııe uyınazsa ınükelleflerin de uyınasıı'ıı beklemek
lrayalperestlik olur' Brınca zaınaırdır şekilleııerek güııiimüze ulaşan ve çağdaş virgi hukuka uygulaınalarında yeı, bulan teınel ilkelerin aıtık 800 yıl
Sonrasl Türkiye'siırcle ııygulaırmasıırı bekleınek biiyiik bir uınrıt olııaınalıdır.
Türkiye Magna Carta'|ar yaratarak öncii iilke kontııırıırda olınalıdıı'. Yoksa
lrukuksı.ız vergi olııayacağı gibi mükellef güveni de hiçbir Zaman sağlanaııayacaktır. O zamaıı da bunca Zaman sonra Adaın Smitlı'iıl tespiti doğru
olarak kalınaya devam edecek ve Magna Carta da iilkeııiz insanları bakımından bir hayal olarak kalacaktır.

"There is no arl which one Governnıent learns quicker from another
than that of tİraining nıon'ey fronı the pockets of ıhe people "

Adam Smiıh
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PERFoRMANS DEĞERLEMEDE YENİ rİR yexraŞIM: 36o
DERECE GERi nİrnİnİiıı VE GELİR İııenrsİ BAşKANLIĞINDa
uYcutANarİrİnrİĞi üzrnİNr BiR ARAŞTIRMA

cİnİŞ
İırsaıı kaynakları işlevleri içerisinde

eıı probleııli işlevlerden bilisi

işgörenin perforııraırsınııı değerlendirilınesi oldıığtı söylenebilir (Mıırphy ve
Cleveland, 1995:3)' Bıı işlevin heın değerleyiciler lıem de değerlendirilenler
tarafındaıı sevimsiz algılarıınasının pek çok ı-ıedeıri bulıııımal<tadır. Brınların
başıırda işgöreıriıı kişisel özeIlikleri, yeteııekleri, iş çıktıları, davranışları
vb... özellikleri değerleı-ıdirilirkerı çeşitli lrataların ve yanlı davraırışlarıır
olabileceği dtişi.incesidir (Ergiır, 2002: l37).

iıısaır Kaynakları Yönetimi (iKY), öze!likle Son 30 yıl içerisiııde lreıı
özel l'ıem de kamu sektörtı içerisinde önemli bir işletıne fonksiyoırrı olmuş_
tur. Tarilısel gelişim açısından incelendiğinde İry mantlğlnln işletınelerde
hAkiın olması ile birlikte performaırs değerleıne sisteınli bir şekilde ele alıırııış olsa da işgörenlerin perforınanslarıııııı gözleııleııııesi yiizyıllardır devam etıııektedir (Caıngöz ve Alperten,2006 l92).
Ülkeınizde 2003 yılıııda yürürlüğe giren 4857 sayılı iş Kaıruırıı esnek çalışma şekilleri, eşitlik, özel istilıdam büroları, iş gi.ivencesi, işçi sağlığı ve iş
güvenliği gibi konıılardaki yeni düzeırlemeleri ile iKY foııksiyonları çeşitli
şekillerde etkilenıiştir. Özellikle adil iicret dağılıııı sağlaınak, yeni koşı.ıllara
uygun performaııs kriterleriırin belirlenebilııesi, iş gtivencesi kapsaınında
işten çıkarınalarda lraklı ve ı-ıesırel gereI(çeleriır oı1aya l<onabilnıesi gibi
anraçlarıır gerçekleştirilınesi açısıırdaıı brı kaıruıı, performaırs değerleırdirıne
fonksiyoııtııı sisteınatik hale gelııesiııi gerektirıniştir (Bayraktaroğlu ve Özdeınir, 2007: 276). Btı ııedenle performans değerlendirnre, işletmeler içiır
daha öıreınli ve zoruıılrı bir fonksiyoır olarak gtindeme gelıniş bu ııedenle
pek çok işletmeırin bu sisteınleri örgiit yaplsına yerleştirııesi ihtiyacı doğmrıştrır (Bayraktaroğlu vd,, 2007: 186).
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İıısaıı kaynağııııır etkiıılik ve veriııililiğinin çok daha fazla öıreın l<azanclığı kriz ortaı-ırlarıııda işgöreııleı'iır perforı-ıraılsıl-lıI'l değerleııdirilııesi de öneın
kazaırıııaktadır. I]u çalışınada, soıı zaırraıılarda ön plaııa çıkınaya başlayan
bir perfbrı'ııaırs değerleme yöırterı-ıi olaıı 360 derece geribildiriıı yönteıniniı-ı
vergi gelirleriıriıı artırılınasl ile eıı fazla ilgili bir kamlı idare biriıni olarak
Gelir idaresi Başkanlığı'ırda ı-ıygulanabilirliği değerlendirilıneye çalışılacaktır. Böylece, l<riz oıtaırrları gibi olağandışı dönemlerde iırsan kaynağıı-ıın
dalıa etltiıı ve veriıııli bir şekilde kııllaırılııası sı-ıretiyle, olağandlşı döıreırıleriır olrımsı.ız etkileriııiıl azaltılınası lıedefine bir adıın dalıa yaklaşılabileoek-

tir.

l

'ı.

i1

l. Kuramsal Çerçeve
Bu böliinrde perl'orınaııs değerleırre kısaca taırıtıldıktaır soı-ıra perl'orııans
değerleınede yeııi bir yaklaşını olarak il'ade edebileceğiıniz 360 derece geri
bildiriıı yönteııi detaylı bir şekilde anlatılacaktır.
l.1. Performans Değerleme Tanımı, Önemi, Amacı ye Yararları

tl'l

|:

Perforııaırs değerleırre, çalışaırlarıı-ı iş perfornıansıırı oıtaya koyınak ama-

cıyla yapılır (Davis ve Weıtner; 1994:338). Genel anlaında, perforınaırs
değerleııdirıne, kişiııiır yeteııel<leriıri, gizil giiciiııi.i (potaıısiyeli), iş alışkanlıklarıııı, davraııışlarıırı ve beırzeri niteliklerini diğer kişilerle karşılaştırınal<
sııretiyle yapılaıı sisteıııatik ölçınedir. Kısaca işgörenlerin görevleriııi ne
ölçtide iyi yaptıklaı'ıııı, eksil<likleriııi ve gelişıne potaıısiyellerini saptaınaya
il

işk in çaba l arı ır tti ııri"i

o

l

arak

taı"ı

ııır l alr ıııaktad ır (I} ing öl, 200

8

: 322).

Örgtitlerin hayatiyetiııi stirdürıııesi ttim işgöreırlerin üsttin perforırrans
göstermeleriııe bağlıdır. Aırcak işgörenleriıı bu perforınansı gösterip göste-

Bu aınaçlar doğrı.ıltı.ısl.ıırda sisteın işletildiğinde değerlendireır, değerlendirileıı ve organizasyon içiıı çeşitli yararlar sağlar. ]'ablo l'de perforııaırs
değerleıııen

öııeıı-ıli olacal<tır.

Değerleııdirıne sonı.ıçIarıııdan işgörenlere ait çeşitli l<ararlarııı alınınaslnda yararlaırıllr, Aırcalt aıra aınaçIarı çalışaırları oları ödiillendirıne ve geliştirınenin yaırılrda, söz l<oırusıı sisteln, değerleırdiren ile değerleııdirilen arasıırda iyi bir iletişinı, işbirliği ve dayaı"ıışınayı öngöreır özellikler de içerınektedir (Uyargil, 2008: 245).

iı-ı

yararları kısaca veri

lın iştir.

Tablo 1: Performans Değerlemenin Yararları
Değerlendirenler
(Yöneticile0 için
Yararları

Değerlendirilen!er (Ast|aQ
İçin Yararlan

Planlama ve kontrol işlevIerinde
daha etkili olur. Böylece astlan-

nln Ve birimin

performansı

Ustlerinin kendilerinden neler

Organizasyonun

bekledlğini ve performanslarını
nasıl değerlendirdiklerini öğre-

karlılığı artar ve Hizmet/ üretim

gelişir

nirler.

Astları ile aralarındaki iletişim
ve ilişkiler daha oIumlu hale

Güçlü ve geliştirilmesi gereken
yönlerini öğrenirler.

etkinliği,

kalitesi gelişir

Kısa dönemli beşeri ihtiyaçlann
giderilmesinde esneklik SağIanmış olur (devamsızlık, işgücü

dönüşür. Astların güçlü ve zayıf
yönlerini daha kolay belirler ve
bu doğrultuda onlara yardımcı

devri vb..),

olurlar.

Astlarını değerlendirirken kendi

lşletme içindeki üstleri rol ve

de

sorumluluklannı daha iyi anlar-

güçlü ve zayıf yönlerini

Eğitim ihtiyacı ve eğitim bütçesi

daha kolay ve doğru biçimde

belirlenir' Bireylerin gelişme
potansiyelleri daha doğru

tanırlar,

lar,

YönetseI becerilerini geliştirirler

insan kaynakları planlaması için

ya da bu becerileri

Performanslanna ilişkin elde

rahatlıkla

gerekli bilgiler daha güvenilir bir

uygulayabilecekleri

koşulları

ettikleri olumlu geri bildirim yolu
ile iş tatmini ve kendine güven

belirlenir.

elde ederler,

İıışııısı

biçimde elde edilir'

duygularınl geliştirirler'

1.2. Performans Değerlemenin Diğer İnsan

remed ikleriır in iıroeleırınesi ve ölçti lırres i gerekmektedir.

Değerlerıdirilmedikçe ve değerlendirııe sonuçlarından yararlaırılmadıkça,
tek başııra l<avraın olarak "başarl (performaııs)" fazla bir aırlaır-ı taşımayacaktır (illeez ve Giirıer, 2006: 325). İşgöreııleriıı perforınarısıııı stirekli olarak
değerleme|< ve elde edilen performaırs soı'ıtıçlarına göre iyileştirınek, işletııeleriır verimliliğini aı1ırırrada ve gerekli öırleııleri alııasında oldukça
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Kaynaklarl İşlevleri İle

Perforıııaırs değerleıneııin birçok iı<Y işlevi ile ilişkisi bulı.ıııınaktadır.
Performaııs değerleıne neticesinde elde edileıı bilgiler, iı"ısan l<ayırakları
plaıılaıııaslnda, tedarik ve seçirlı, eğitim ve geliştirnıe, kariyer geliştirnıe,
i.icret ve işten ayrılma kararlarının alıırııası gibi insan kaynaklarl işlevleri ile
i işkisi bııluılınaktadır.
I

İnsaıı Koynaklurı Plankımrısı; işletmelerin amaçlarıııa rılaşabilmeleri
içiıı gerekli niteıik ve nicelikte personeliır belirlenınesi amacıyla yapılaıı

insaır kayıraklarl plaırlaması faaliyetlerinde, persoııelleriır perforınaırs dtizeylerine ilişkiıı elde edileıı veriler gerekli olaoaktır. iırsan kayırakları planlaııa

süreciııde işgticii aranln belirlenmesiııde kullaırılaıı persoııelleriıı terfi ya da
ııakil kararları personel değerleme sonuçlarııldan elde edileır bilgilerdeıı elde
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edilmektedir. Dolayısıyla personelleriır performanslarının değerlemesi sonu-

crı elde edilen bilgiler insaır kaynakları planlaınasında kullanılmaktadır.

Tedarİk ve Seçim; persoııellerin performanslarının değerlendirilınesi ne_
ticesinde hali hazırda çalışan persoııellerin performaııs düzeyleri belirlenmiş
olacaktır. Perforınans soııuçlarından yola çıkarak tedarik ve seçim sürecinin
etkinliğini de değerlendirıne imköı-ıı sağlanmış olacaktır.

Ücreı-maaş Yönetimi; işletıneler performansa dayalı ücret sistemi kullaırdıkları Zalnan bireysel performaırs değerleme sistemiırden elde edilen
veriler çok öııeınli oImaktadır. Do|ayısıyla personellerin başarılarınıır değer_
lendirilınesi ücret aftışları ve diğer ödüllerin dağıtıınına ilişkin kararlara

temel teşkil edecektir.

J
f,

lı

il
|iı
rl

Kariyer Gelİştirme Sistemi; personellerin başarılarının değerleırdirilmesinde dikkate alınan niteliklerdeıı birisi de persoııeIiı"ı gelişme potansiyelidir.
DolayısıyIa perforınans değerlendirıne suretiyle potansiyeli olaıı persoırelle=
rin ortaya konması ve onların kariyer basamaklarında ilerlemeleriııe imköıı

tanıyan bir sisteınin alt yapısı da oluşturulınuş olacaktır.

Eğİtim İIıfiyoçlorının Belirlenmesj; iist astının perforınansını cleğerlendirmek sııretiyle giiçlti ve zayıf yönlerini ortaya koymaktadır. Böylelikle
hem değerlendirıne dönemine heın de geleceğe ilişkin astın hangi konularda
eğitiııe ihtiyacınııı olduğrınu belirleyerek eğitim ve geliştirme birimiııe astın
drırumunu bildirir. Diğer bir ifade ile astın ihtiyacı olan konrıların neler olduğıı bilgisi personeliır performaırs değerleıne sonuçları ile ortaya konmaktadrr.

İşrcn Ayırma Kıırarları; personellerin başarılarının değerlendiri|mesi sı.ı-'
retiyle, persoııeller hakkıııda alınacak olan işten aylrma kararı objektif ölçütler ııeticesinde elde edilmiş olacaktır. Eğitim ve geliştirme faaliyetlerine
katıldığı ve isteıren performansı elde edememiş persoı-ıellerin performanslarının değerleırdirilıııesi suretiyle çeşitli dönemlerde perforınans soırı"ıçlarııra
göre uyarllınlş personelleriıı işteıı ayırıııla kararları hem işletmede kalan
personeller iizeriııde lreın de işten ı-ızaklaştırılaır persoı-ıeller üzerinde olumlu
bir etkiye salıip olacaI<tır.
1.3.

Performans Değerleme Süreci

Perforınaııs değerleme siireci, perforınans değerleme planın oluştı.ırulmasl ile başlar. Biitün yönetsel faaliyetlerde olduğıı gibi etkili bir performans
değerleme gerçekleştirebilmek için planın oluşturı.ılınası ve sürecin bı.ı plan
doğrultusunda yürütiilmesi gerekmektedir. Performans değerleme planı oluşturııldrıktan sonra performansa temel teşkil edecek kriterlerin ıreler olması
gerektiği lıı"ıstıStınun ortaya konması lazımdır. Bu aşamada performans stan-
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dartları ile neyiıı yapılacağı ile yapılacak işin nasılyapılması gerektiği belir_
lenir. Dördi-incii aşamada işgörenlerin performansını kiınin değerleyeceği
ortaya konur. Değerleyiciler belirlendikten sonra bu değerleyicilerin eğitimi
aşaınasl gerçekleştirilir. Altıncı aşamada performans değerleme dönemine
karar verilir. Dönem belirleııdikten Sonra hangi perforınans değerleme yönteminin uygulaıracağı yaııi perforınans değerleıne yöırteminin seçimiyapılır'
Performaırs değerleme işlemi bittikteıı sonra astlarla üstlerin performans
değerleme sonuçlarının tartışlldığı performans değerleme göriişmesi yapılır.
Eır soıı aşamada ise, performans değerleme sisteminde ya da si-irecinde bir
hatanın olup olmadığının anlaşılması için performans değerleme denetiminiıı gerçekleştirilmesi yapılarak siireç son bulur.
1.4.

Performans Değerleme Yöntemleri

işgörenlerin perforınansını ölçmek iizere pek çok yöntem bulunmaktadır.
Karşılaştırma, kontrol listesi, grafik dereceleme, kritik olaylar, sontıçlara
göre değerleıne, değerleıııe ınerkezleri, takım bazlı değerleme, 360 derece
geri bildiriın gibi pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler arasından
360 derece geri bildirim yönteıni detayları ile anlatılacaktır.
1.5.360 Derece Geri Bildirim Yöntemi

Örgütlerde pek çok personeliır birlikte çallşmaya başlaması Ve
işgöreıılerle ilgili farklı perspektiflerden daha kapsamlı ve doğru geribildiriın alına gereksinimin oıtaya çıkması 360 Derece Geri Bildirim sistemini
gerekli kılmıştır (Milliman vd., |994:99).
360 derece geri bildirim sistemi, bir işgörenin davran1şları ve bu davranışların etkileri hakkında o işgörenin üstleriı'ıden, çalışma arkadaşlarından,
mi.işterilerden, tedarikçilerden ve içinde brılunduğu proje takımlarının diğer
üyelerinden bilgi toplandığı bir sistemdir. işgöreıı performansının her türlii
değerlendirici taraflndan iııcelennresi ııedeniyle işgören performansının daha
geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçiileceği umut edilmektedir (Woods, l997:
202-203 ; Aktaran Helvacı, 2002: 1 67)

"360 Derece Perforınans Değerlendirme ve Geri Besleme", "360 Derece

Geri Bildirim", "360 Derece Performans Geri Bildirimi", "Çok Kaynaklı
Performaırs Değerleııdirme" gibi isiıılerle de anılan bu sistem, performans

değerleııdirıne metodolojisi içinde sisteıni çok yönlti olarak sürekli bir anlayışla sorgı,ılamayl ve çalışaııların performansı hakkındaki bilgiyi, çalışan ile
farkll ilişkilere salıip değişik perspektiflerden toplamayı amaç|aınaktadır,
(Caıngöz ve Alperten,2006: 197).
360 derece geri bildirim sisteminin temel amacı, performans değerlemenin ötesinde kişiye farklı kaynaklar tarafından geribildirim verilmesini ola-
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ııaklı kılarak, kişisel gelişinıi sağlaııaktlr. Bı"ı sistem, tiim bireylerin güçlii ve
zayı1'yöırleriııi aıılaııasıııa yardımcı olrır. Dolayısıyla, 360 derece geribildiriıı, orgaırizasyoırda fcırırrel olarak kullanılaıı peıforınans değerleıııe sisteırıiniır yeriıre geçen bir araç değil, forınel performans değerlendirırıe sisteııleriırin bir taınaınlayıcısl olan bir araç niteliğindedir. Güııüıırüzde, 360 derece geribilcliriın sisteıni, çok ve çeşitli kayıraklardan bilgi sağlandığı içiıı daha
ııesırel buluı'ıınakta, tel< bir yöıieticiniıı bakış açısııra dayalı olarak geliştirilen
geleneksel cleğerlendirmelere göre daha biitüıııleşik ve etkili olması sebebiyle
yöııeticiler ve çalışaıılar açısıııdarı çalışaı'ıların perfonnanslnı iyileştirmede
oldukça etkili brılı"ılıınaktadır (Yıldız vd..., 2007: 561).

Bir başka taıllına göre ise, 360 derece geri bildirim sisteıni, bir isgörenin
etkilcşinıde bı'ıluııduğı"ı kişilerdeıı veya oylaınacılardan performaı-ısına yöıre_
lik geri bildiriın aldığı bir siireçtir (Alexsaııder,2006). Bı.ı sistem, kişileriıl
birbirleriııe geri bildiriın verınesiıre olaııak sağlaınakta, liderlilç veya takııı
çalışı-ırası clı-ırı.ıınlarıırda gelişinri izleınek içiıı bir ölçiiın aracı olarak kullaııılırıakta, clavraııış cleğişikliğini motive etmektedir (Milteııyi, l998, s.36;
Aktaraı-ı, Giinıiiştekiıı vd..., 20l0: 2)
I(lasik perforııraı'ıs değerleııdirıne yöntemleriııden farklı olarak, 360 derece geri bildiriıı sisteıniırde işgörenin iş lıayatında, iletişiın içinde brılı.ınduSortımğtı ti"iın kayıraklardan geribildiriıı alınaslnı sağlayarak değerleırdirıne
geleıı
meydaııa
yönteınlerde
klasik
alıp,
iistiindeıı
kişiııin
tek
bir
luluğuııtı,
ı
r.
lı atalar ı aza|İına iınk6ır ı srınınaktad
360 derece geri bitdirim sistemi, işgörenin perforınaırsıırın; iş arkadaşlarıııclaıı, yöıreticilerinden, kendisine doğrudan rapor verenlerden (astlardan),
iç ve ı.ıygı"ıır oldı-ığtı takdirde dış ııiişterilerden derlenen sipariş performansı

bilgileriııiıi ışığııicla değerleııdirildiği yaklaşıındır (Bayraktaroğlu, 2006:
724; Borııa'n, 1997:299). Şekil 1'de 360 derece geri bildirim sisteıniniır
nasıl işlecliği ve değerleyicileriıi kiınlerden oluşabileceği görtilınektedir.

-
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360 Derece Geri Bi|dirim (Edwards, 1996: 8)

360 derece geri bildiriıı sisteıniıiiır uygı"ılanırıası lıeııı işletme, lreın astlar
yöıreticiler açısındaır bir takıın aınaçları gerçekleştirı-ııek iizere ııygrı-

I-ıeıır de

lanııraktad ır.

360 derece geri bildiriıniıı aııaçlarını şu şekilde sıralalnak ınüınlçiindiir:
(illeez ve Giirıer, 2006:326)

ı
o
ı
o
o
.
.
.
ı

ÇalışaırlarlnlZıll performans değerlendirıneleriııi yapmak,
Çalışaıılarınıza kapsamlı ve objektif geri bildirinı Vermek,
Çalışanların kritik başarı faktörlerine odaklanınalarını sağlaınak,
Yöııetim ekibiııizin etkinliğini ölçınel<,
Çalışanlarlı-llzıl'l gi.içlii ve gelişmeye açık yöırleriıri belirleııek,

Eğitiın ve gelişiın ilrtiyaçlarıırı ıretleştirınek,
Eğitiın ve gelişiın faaliyetleriniıı etkinliğini ölçıırek,

Takııı çallşınasıııı

ve takıın içinde iletişiıni güçleııdirınek,

Değişiın ihtiyacını belirleınel< ve değişiııli hızlarıdırınak

Aınir pozisyoııuırdaki yöıretici geri bildirim verecektir aııcak, ayırı işi yapaır çalışına arkadaşları, astları, kendisi ve lratta ııiişteriler de değerlendirıneye d6hil olacaklardır. Brı kapsamda, "360 Derece Geri Bildiriıı" yöııteıniıriıı gelelreksel yöırteınlerden ayrıldığı nokta, çalışanlarııı perI'orınansı
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hakkındaki bilgiyi çalışaır ile çalışanı gözlemleyebilıne olaııağı bulan değişik
değerleırdiricilerdeı-ı toplaınasldır (Fox ve Klein, 1996:20-25). 'ftinr bı"ııılar
göz öırtiıre allııdığıııda, 360 Derece Geri Bildiriın Sistemiıriır çallşaıra ve
orgaırizasyona sağlayacağı yararlar aşağıda sıralaırıırıştır (Bayram, 2005: 5556):

.
o

360 dertce uygulaııasıırda, birderı fazla değerlcndirıııe grı.ıbı.ını.ııı olIllasl, Verilen geribildirimiır dalıa kapsaıılı ve dalıa objektif olııasıııı

o
.

ı
ı
.
ı
.
ı
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l.6. 360 Derece Geri Bitdirinr Yönteminin Dİğer Yöntemlert:
Görc
Avantajları
360 Derece Geri Bildirim Yöııteıninin avantajlarlnı
şu şekilcle özetleıııek
ınümkündiir 1illeez ve Güner, 2006:327):

Kapsamlı

ve objektİf geri bİlclİrinı.' Birdeıı fazla değerleııclirı.ıre
grııbuııuır
.
olınası, verileır geri bildiriınin dalıa kapsaınlı ve objektTf
oı,rur,r, sağlanıak_

sağlaınaktadır.

tadır.

360 derece uygı.ılaınasınııı, özellikle yöııeticileriıı yetkinlikleriııiır, ast-

Yö net İm e k ib İn i n etk İıı Iiğ i ni ö Iç nıe k.'
Yöııeticileriıı yetkinl il<lerin iıı, ast_
l11ı ve iş arkadaşları tarafıırdan değerlendirilmesiıre
olanak verı-ııesi, yöııel'icileriıı gelişiınini daha etkin bir şekilde izleıneye ve planlaınaya
olaııalç

ları ve iş arkadaşları tarafıırdaıı değerleırdirilırıesiııe olaııak Verııesi,
yöııeticileriıı gelişiıniııi dalra etkiır bir şekilde izlemeye ve planlaııraya

ı

Doç' Dr. Kadİr Ard ıç - Yrd' Doç. Dr Halit
Çiçek

olanak verınektedir.

Başkalaı'ıırıır bakış açılarıııl daha iyi aırlaınak, çalışaıııır kendi güçlii ve
zayıf yönlerini daha açık görınesini sağlar. Çalışaııın keııdisini geliş_
tirıne çabaları dalra da odaklaırıı'ıış ve etkiıılik kazaırınış olur.
360 derece değerleırdirııe sonı"ıçları, perforınans değerleııdirmeleri ve
eğitiın ihtiyaç aııalizleı'i doğrııltrısul-ıdaıı yapllaıı gelişiın ve eğitiın
planlarına kapsaınlı veri sağlaınaktadır.

Özellikle, astlarııı i.istler tarafıı-ıdaıı değerlendirildiği performaırs cleğerlendirıne sistemleriı-ıin yaygııl olarak uygrılaınada oldıığıı göz
öııtiııde tutulduğuırda, 360 derece değerleııdirlne astlarıır iistlere geribildiriıı verı-ııesiıre olaırak sağlaı-ııakta ve bı.ı aırlaıırda bu iki gı'tıp arasıı-ıdaki iletişimi gi.içlendirınektedir.
Çalışaırlarııı yaptıkları işin çevresindekiler tarafıııdaıı nasıl algılaııdığını görınesiııi sağlamaktadır.
Aınirler, çalışaıılarıır kabiliyetleri ve yeteırel<leri koııı.ısı.ıııda dalıa geniş bilgi salıibi olurlar'
Örgüt içindeki liderin oıtaııa tlyı-ı'ıaslıll ve kendini geliştirııesini kolaylaştırır.

Gelişııe ihtiyaçları (eksik kalan bilgi, yeteııek ve davranışlar vs.)
taya çıkınaktadır.

or-

Gelişnre işleıniııde diğer taklm iiyeleriı-ıi de takıına dalriI ederek takınr
rulrtıııu destekler.

Çok sayıda değerleııdiriciye olaııak sağlaııdığıııdaır, tek kişinin dııygusallığı öırleııııiş olınaktadır.

ver_

ırıektedir. orgaııizasyon içindeki liderin ortaına Llymaslnl
ve l<eııdiıri geliştirınesini kolaylaştıracak ve orgaııizasyoııun Iidercleıı ne
beklecliğiıii o(aya
koyacaktır.

Çalışanın ya da beIIİ bir tııkınıııı güçlü ve gelişnıeye ııçık ulanlıırını heIirlenıek, Belirli takıınlar_teınelinde
ğuçıtı u" gelşiıne açik aıanlarııı tespit
edilınesiıre ve böli-iınler, foırksiyonlar, ekipler-vb.'bazınja gelişinı
plaııları
olı-ışturı"ılınasıııa olanak verııektedir. Geri bildirim saglayaök,
çalışaıılarıır
sistem içindeki yerlerini ve yaptıkları işin
çevrelerindekiier taraflndaır nasll
algılaırdığıııı görmesiııi sağIar.
GeIişİm ve eğitim İIıtİyaçIarını belİrlenıek ve gelİşİm pkınlumasıııa
girDeğerleırdirıne sonııçları, perfo.ıı_'an, değerlendirııeleri
ve
'sağlanıaİ.'
eğitiın ihtiyaç aıralizleri doğrultusundan yapılan gelişim vi eğitiın
plaıılarıııa
kapsam lı veri sağlaınaktad ır.
di

Astların yöneıicİlere gerİ bİlclİrinı verebilmesi.' özellikle, astlarııı,
i.istler
tarafıırdaıı değerlendirildiği perforınaırs değerlendirııre
sisteınlerinin yaygIn
olarak uygulamada oldıığtı göz öırijııde tııtııidı-ığı"ıııd a,360I)erece
Geri Bildiriınde astların iistlere geri bildiriıı verınesine-olanak sağlaınakta
ve bı-ı aıılamda bu iki grup aIastndaki iletişiııi giiçlendirıırel<tejir.
ayr,"u aııirler
çalışanlarııı kabiIiyetleri ve yeteırekleri konı"ısuı-ıda dalıa geniş oiıgı sahibi
olurlar.
gelişim küItürüniin oluşması;360 derece geri bilclirinı_
çalışanlarln birbirleriıre geri bildirinı sağIaması, çalışanlir arasıııdaki
iletişiıni geliştirirken, aynl Zamanda gelişiın odaklı bir-ktııitırtin
olı.ışınasıı-ıa
da yardııncı oIınaktadır.

.lerle
-organiznsyonda

Değişik değerlendiricilerdeır alınacak fikirler,
çalışaırıır kişisel kariyer ge-

Iişilıi lıakkında yol gösterici olabilir. Birçok
çalışan 360 Derece Geri I]ilcliriın Yöı-ıteınini, tek bir yöneticinin kariyer geiişiııi lıakkıııclaki
yarclıınlarına

göre çok dalra ıret, geliştirici ve ikıra eclici oidugıııru
diiştinııeı<te.ıir.
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Geleırekse| perforınaııs değerleıne yönteıırleri ile 360 derece geribildiriın
yöııteıni arasıırdaki farklar tablo 1'de gösterilınel<tedir.

'l'ablo 2: Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemi İıe 360 Derece Geribİldirim Yöntemi Arasındaki Farklar (McCharty ve Garavan,
2001: 10; aktaran, Kara, 2010:90)
Geleneksel Performans

olçütler

Amaç

Veri Kaynağl

Kaynağın Kimliği

Geribildirimin
içeriği

360 Derece Geri Bildirim Yöntemi

Değerleme Yöntemi
Astlara geçmiş performansları ve gelecek
potansiyellerine ilişkin tek bir perspektif-

Performans, davranışlar ve gelişim
ihtiyaçları hakkında farklı perspektit

ten geri bildirim sağlanmaktadır.

lerden veri sağlanmaktadır.

Tek bir değerlendirmeci vardır, Yönetici

Geribildirim kaynağının

kim

olduğu

bellidir.

Davranışa ve iş performansına ilişkin
değerlendirmeler tipik olarak iş biriminin

Değerlendirmeciler farklıdır: astlar,
üstler, takım arkadaşları ve müşteriler

Geribildirim, değerlendirmeci gruplanndan kolektif olarak toplanır. Değerlendirmecinin bireysel kimliği belirsizdir,

Değerlendirmeler

iş

biriminin ulaştığı

ulaştığı sonuçlara göre oluşmaktadır'

sonuçlara ve gelişimi istenen boyutlara
göre yapıImaktadır.

ölçümıeme

Likerl ölçeğinin yanında niteliksel değer-

Temel olarak likert ölçeği ile niceliksel

Yöntemi

lendirmeler yer almaktadır

veri toplanmaktadır.

Performans değerlendirme genellikle'

Veriler tipik olarak sadece

Diğer iK

Kararları ile

iıişıisi

Süreci
Şekillendiren
Felsefe

Sürecin
içeriği
Hedeflenen

işgörenler

ücretle, görev tasanmı, terfi ve transferler
ile eğitim ve geliştirme kararlarına temel
oluşturmaktadır,

Süreçlere odaklanılmaz, bireylerin değerlendirilmesi esastır, Otorite ve yöneticinin
görüşünü kabul etme söz konusudur.

Yıllık genel sonuçlar çoğu kez ücretleme
kararlarını etkilemektedir.

Organizasyondaki tüm işgörenler

ihtiyacının tespiti

ve

eğitim
kariyer gelişlmi

için kullanılmaktadır'

1.7.1.
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Kişilerin Seçiıni

360 derece geri bildiriın siireciırin temel özelliği çok l<aynaktan verilerin
gelınesiyle değerleııdirıne yapıIırıasıdır. Değerlenclirilen l<işiııiıı, doğrıı cleğerlendirilebilınesi için özenle seçilııiş kişiler taraflndan cleğerlendirilmesi

gerekir.

Değerlendiı'me yapılacak kişilerin seçiıni, 360 derece geri bildirinı siirecinin eır önemli parçasıdır. Değerlendirııe sürecinin güveııirliliğiııiır artınası
ve değerlerıdirilen kişileriır, geri bildiriıni kabı.ıl etınesi bı-ı seçiııe bağlıdır.

Kişilerin seçilınesiırde en öıreııli iki ı"ınsur, uzııanlık ve güvenilirliktir.
Değerlendiı'ileır çalışaıı, değerleırdiriciıriır, iş ortaınııra ve keııdi iş perforlıallslı'ıa olaıı yakıırlığııra iıranınalıdır (Yüııcü, 2002: 62).
Değerleyiciler kim/kiııler olı.ırsa olsun bu kişileriıı sahip olması gereken
bir takıın ııitelikler buluıımaktadır. Bu nitelikleri şıı şekilde sıralamak mtiıı_

kiiııdiir:

ı
.
ı
o
ı

DeğerlendiriIeıı işgöreı-ıin işini bilıneleri
işletmeyi tanlmalarl
Nesı-ıel değerlenıe yapabilecek özelliklere sahip olıııaları
Persoırel değerlendirıne sisteınini taırıınaları

Per1brııaııs değerleınede karşılaşılabilecek değerleme hatalarını bil_

ıncleri

işgöreni değerlendirme değil geIiştir-

mek esastır' Kendini değerlendirme
söz konusudur,
Değerlendirme yılın belli zamanlarını
değil sürekli izlemeyi öngörmektedir.

Tipik olarak yönetsel

Doç. Dr, Kadir Ardıç . Yrd. Doç. Dr. Halit Çiçek

kademelerde

işgörenler.

l.7. 360 Derece Geri Bildirim Süreci
360 Derece Geri Bildirim siireci 5 aşamadaır olrışınal<tadır. Biriııci aşaıııada, değerlendirici koıruııuırda olan kişilerin seçimi yapılır. ikinci aşaına_
cla heın değerleııdiricileriır heın de değerlendirileıı kişileriıı eğitimi yapılınaktadır. Üçiincii aşamada 360 Derece Geri Bildirimde kullanılacak verileriır toplanmasl aşamaslna geçilir. Dördüncü aşaınada toplaıran verileriır değerlendirildiği aşamadır. Soır aşamada ise, değerlendirilen veriler ışığlırda
soııuçların geri bildirimi yapılır.

ııaııtığı içerisinde cleğerlerıciirıneyi yapacak kigruplandırılabilir.
üstler, iş arkadaşları, astlar, müşteriler ve
şiler şıı şekilde
kişiııin kendisi.
360 l)erece Geri Bildiriıır

İşgörenİn bağIı olcluğıı eıı yakın üst; en yaygııl kı"ıllanım işgöreııin ilk
iisti.i taraflndan yapılaır değerlemedir. işgöreni en yakından gözlemleyen,
onuırla stirekli beraber olan ve onll en iyi tanlyan üsti.i tarafindan değerlemeırin yapılınası işgöreniıı perforırıansıırıır doğrı"ı tespit ediln'ıesinde en sağlıklı
sonucu verebilecektir. Ancak i"isti-iıı değerleme yapınasınıır bir takım sakınca_
ları da vardır. Buırların başıırda i.istiiır astla çok yakın iIişkisinin bulunması
oıııın değerlelne Slraslnda öznel öğelerin etkisi altıncla kalıp sağhklı değerleııe yapaırı ay acağı end işes id ir'

Çok yaygın kı.ıllaırılınasıııa karşııı, değerleırdirınenin ilk iist taraflndaır
yapılması durıımıında bazı sorunlarla karşılaşllmaktadır. Bu sorunlar
şöyle
özetleııebilir (Uyargil, 2008 249):
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ı

Astlar ilk iistüıı cezaye ödül yetkisiııi açık seçik görmekten ve bı"ı yetkiyi perfbrınaırs değerlelıdirıne sistemi yolı"ı ile kullanıyor olınasından
ralıatsız olabi l irler.

.

Eğer değerlendirıne süreci tek yönlii işliyor, gerekli yönlendirme ve
geri-bildiıiın i.ist taraflndaıı sağlanmlyorsa, değerlendirıne sonuçlarııııl-ı olumsıız olması lıalinde ast savunmaya geçerek, davraırışlarınıır
lıaklıl ığını kan ıtlamaya çalışabilir.

.
o

İık iist, asta geri bildirim sağlama koıııısunda gerekli becerilere sahip
olınayabilir.

Cezalaııdırııa duruınunda ast ile iistiiıı ilişkileri bozularak, veriıılilik
oltııırsı-ız etki leııebil ir.

Ancak brı ve benzeri sakıncalar ııedeniyle işgörenin performansını değerleırıeye birdeıı fazla kişinin katılınası görüşii de benimseıımeye başlanmlş ve
360 derece geri bildiriııde diğer değerlendiriciler devreye girmiştir.
Değerleııdirıne stireciırde yöıreticilerinher zaman gözlemleme iml<anı bulaınayacağı bazı davraırışları değerlendirmek için en uygun konumda brıluıraıı kişinin aynı seviyedeki iş arkadaşları olduğu bilinmektedir.

İş urkacluşları; brı ttir değerleırdirmelerin teınelinde, aynı ya da birbiri ile
ilişkili işleri yapan ve birlikte çalışan kişilerin birbirlerini iyi tanıyacağı ve
perforınaırslarılll el] iyi gözlemleyebileceğiVarsaylml yatmaktadır. Bu konucla yapılaıı biliınsel araştırmalar da eşitlerin birbirleri hakkında geçerli ve
gi-iveııi lir veriler sağladığını göstermiştir. Ancak sıralama yapmaları isterıdiğiırde, eşitleriır birbirleriıı performanslarl hakkıırda ayfi derecede objektif
kalınaclıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle, terfi ve ücret artışı konularında
veı'ilecek kararlarıı-ı bu tür değerlendirmelere dayandlrılmaması önerilmekteciir. Geniş kapsamlı değerlendirme yapmayı arzulayan işletmeler, eşitlercleıı görtiş alına yolı.ı ile iistler tarafından yapılan değerlendirmeleri pekiştiri-

ci ve

destekleyici ııitelikte veriler sağlama imkAnıııa sahip olacaklardır
(Uyargil, 1994:34).
B

360 clerece geribildirim stireciniıı veri kaynaklarındaıı bir diğeri astlardır.
ıı yöırtem le çal ışaır lar tistlerini değerlendirme imkAnı bulacaklardır.

Astlurı; astlarııı kendilerini ırasıl algıladıklarıırı görmeleri açıslndan yararlı bir yol olarak dtişııntılebilirse de, yöneticiler çoğıınlukla astları tarafln_
daıı değerleııdirilınekteı-ı lıoşlanınalıakta ve bu gibi uygulamaları tepki ile
karşılaınaktadırlar. Çeşitli sorı.ınlar içeren bı.ı yaklaşımda işletmelerin konu_

ya dı.ıyarlılıl<la yal<laşınaları ve çok sayıda faktorü ele alarak ı"ıygulama kararı verıneleri gerekınektedir. Bı"ı sorunlardan çok rastlaııan biri de astların
yöıreticileriıı daha çok kişilik özellikleri ve kendi ihtiyaçlarına karşı ne ölçii-
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de duyarlı davraııdlklarııra ağırlık vererek, orgaırizasyon lredefleriııi
dikkate
almadan değerleııdirıne yapınak istemeleridir' Bur"i de, iistti ile
çatışınaya
girııekteıı çekiııenler, değerlenclirınelerinde oluıırlu pııanlara yönelınektedirler. Bu ttir eğiliınler de yöntemiıı tıygulaınada gtıçltiklerle karşılaşıTlasına
neden olmaktadır (UyargiI, 2008: 252).

Ayrıca, bir astııı üstünüıı performansıırı değerlendirirken, hangi kriterleriır sistenıe dAhil edileceği koııı-ısu eır önemli husustıır. işin yapılııasıııa
ilişkin bilgi ve becerileri içeren kriterleriır ast tarafından oegerıenoirilııresi sakıncalı olup, sağlıklı veriler sağlanamayacaktır. Çi.inkü*bir astııı iistiiıri.iı-ı
yaptığı işler lıakkıırda genel bir kanaati olabilse de, örgütsel yapl içiııde
keııdiırdeıı dalıa iist diizeyde görev yapan bir kişinin p"ifor*urgnı doğru bir
biçiııde değerlendirebilınesi biIgi, beceri ve deneyimleri açısından ıniıııkün
olıııayacal<tır. Bu dı-ırı.ıında ast iistüııüır, kendisi ile ast-iist iiişı<iıerl
çerçevesi
i le s ın ırl ı kalacak
şeki lde, ancak bazı yöııetsel özel l ikleriıı i dlğerlend irebi lecel<tir (lJyar gil, 199 4: 3 5).

Bireyiıı kendi perfbrlnansl ve keııdisi hakkındaki di.işiinceleri değerleıı_
dirıneye yaıısıtılır. Burada birey kendi cleğerleme soııuçlaiı ile diğer kaynaklardaıı geleıi veriyi karşılaştırına flrsatı bı'ılur. Bıınun Sonllcll olarak da iş
perlbrınansı lıakkında daha doğru bir göri.işe sahip olabilir.

İşgörenin kenclİsi; işgöreııleriıı kendi kendileriııi değerleııdirmeleri kişi-

sel plaıılama yapmayl kolaylaştıracak ve işgöreııleri buııa özendirecektir
(Bingöl, 2008: 337), Bıı yaklaşıında aınaç, işgöreırlerin keııdi iş başarılarıııa
yönelik diişi.iııcelerini beIirlenıesidir. işgörenlere kendi periormaıısIarıırı
değerleırdirıne şansl verildiğinde, işgöreııler dürüst ve açık sözlti olma, yöıreticileriıı göreııedikleri zayıflıkları ortaya çıkarma eğiliminde olabilirliler.

Kişileriıı offak kriter ve staııdaıtlarla değerlendirildiği, örneğin, değerIendirıne skalalarının kullanıldığl sisteıılerde, kişinin kendiıerıni değerlendirıneleri lıı-ısııstı kritik bir konı.ı olarak karşıınıza çlkınaktadır. Uygulaınacla
sadece kişiııiıı kerıdiıri değerleııdirınesine dayaıraır sisteınlere orgunira.yorlarda rastlanılınaınaktadır. Aırcak, ilk ııstıının yaptığı değerleııdirınelerin
yanl slra, kişiye keırdiı'ıi değerlendirtııek pek
çok yöııeticiniıı başvıırdı.ığıı

yollardaıı birisidir (Uyargil, 2008: 250).

Yöııeticilerin bu ııoktada oıtak kaıraatleri böyle bir ı.ıygı.ılaınaııın faydalı
oldıığıı ve keııdi değerleııdirlne soırı.ıçları ile astların kendilerini nasıl aigıladıklarıııı görıne ve karşllaştlrma yapına iınk6ııı taıııınasıırdan dolayıdır.beııelde perfbrmansı ofta ve tist olan astlar böyle bir değerleııdirmede kendilerini üstleriııiır verdikleri puanlardan daha düşük, başarısız olan astlarln ise,
keııdileriııi üstleriıı gördüklerinden daha başarılı olarak algıladlkları görül-

ııüşti-ir.
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Müşteri; bazı işletııeler müşterileriırin, personeliır perforınanslna ilişkin
değerleırdirıı-ıelerindeır de terfi, iicret artışı, eğitiın ilrtiyacının belirlenıııesi
vlı'.. kararlarda yararlaıımaktadırlar' Değerlendirııecle mi.işteriııin amaçlarl
ve bakış açısı orgaırizasyol-ltlll temel aınaçları ile tıyuşmasa da, yı"ıkarıda
beliıtiIeıı lrususlarda ıırüşterilerden geçerli ve güıveı'ıilir veriler elde edebilırrektedir (L-Iyargi l, 2008: 252).

360 derece geri lrildiriın stirecinde miişteriler, birey lıakkında doğru ve
kııllaııışll bilgi sağlayabilir (Edwars ve Eweıı, 1996 42). Miişteriler, örgiiti.in
iirettiği mal ve lrizınetiıı alıcısı olarak değil çahşaıılar lıakkında geribildiriın
alıı'ıabilecek bir kayııak olarak algılaılınalıdır. Perforııaııs değerleınede özellikte müşterilerle ilişki içerisiııde olaır işgöreırlerin ıntişterilerce değerlendirilınesi, ıniişterileriır örgtite daha iyi bağlaırınasına ilişkilerin dalıa sağlaın
temellere otuıtı-ılınasıı'ıa iınk6ır sağlar. Ayrıca böyle bir yaklaşıın işgörenlerin
nri.işteri bağlılığlırı Ve ınemntlı1iyetiııi sağlaına adııra dalra fazla soruınluluk
yükleyerelt örgtitiiıı değişime Llylnaslılı kolaylaştlracal<tır.
360 derece geri bildirinı sisteıni kullaıııldığında birden fazla değerleııdirici devreye girınektedir. Aıicak bıı değerleyicilerin yapınış oldukları değerlemeler ıreticesiııde elde edilen veriler iırsan kaynakları işlevleri açlsıııdaıı
bazı alaıı|arda kullanllması daha sağlıklı sonuçlar vermektedir. Tablo 3'de
veri kayııaklarıırdaır elde edilen verileriır ııerelerde kullanılabileceği göriilmektedir.

Tablo 3: Performansa İıişkin Verilerin Sağlandığı Çeşitli Kaynakları
(Uyargil,2008: 253)

X

Terfi

X
X

Ucret

X

X

X

Nakil

X

X

X

X

Disiplin

X

X

X

X

lşten Çıkarma

X

X

X

X

Kişisel Gelişim

X

X

X

X

X

Personelle ilgili yürütülecek araştlrmalar (işgücü devri, devamsızlık, şikayet
ler vb...)

X

X

X

X

X

1.7.2.

Kişilerin Eğitimi

360 derece geri

bildiriıı siireciıre katılaıı kişilere eğitim verilmesi, kişile-

rin etkili şekilde ilerleyişini sağlaınaktadır. Eğitim sayesiııde, ti"im katllımcı-
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lar stireciıı aşaınalarıııılı ne oldı.ığrına ve ırasıl kullaııılacağııra dair genel bir
yargıya salrip olrırlar.

Değerlendİrme Ynpılacah Kişilerİn Eğilimİ
Değerlendirıne yapacak kişilere eğitim verilmesi, değerleııdirmelerin

da_

ha obj el<tif olmasııı ı sağlar. Yapı laıı araşfi rınalaı' değerleııd irme yapan kişi leriıı birçok farklı hataya diiştiiklerini açıkça göstermiştiı'. Perforınans değer-

leme lıataları olarak biliııen bu lıatalar biitiiıı perforlnans değerleme yönteın-

leriııde karşılaşılabilecek lıatalardır. Bu nedenle değerlendiricilerin eğitiııi,
değerleııdirııelerin doğru ve hatadaıi ı.ızak olınası için öııemlidir.
360 derece geri bildiriın slireciııiır aınaçlarına ıılaşabilııesi için, değerleırdirııre yapan kişilere şıı konrılarda eğitinı verilebilir (Edwards ve Eweır,
1996: 103):

.
.
ı
.
ı
.
.
ı

360 derece geri

bildiriıı

si-ireci nedir?

Örgiit nedeıı bu yeni modele adapte olmuştur?

Değerlendirııe yapılırken gizlilik nasıl sağlanacak?
Sonuçları kiınler görecek ve soıırıçlar nerede kı.ıllaııllacak?

Nasılgeribildiriıısağlaııacak?
Soruınlııluk ve kı"ırallar ne?
Siıreç ıre kadar si.irecek?

Siireciıı giivenilirliği için ne gibi önleınler alıııacak?

D eğe r le ndir İle

X

X
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n

Kiş iler İn Eğ

iıinıi

360 derece geri bildiriıı siirecinde geribildirim verecek kişinin eğitiıni
kadar, bı.ı geri bildiriıni alacak kişilerin eğitimi de öııemlidir. Değerlendirilen kişi değerleııdirıne sonı.ıçlarınlır ırerelerde ve ııasıl kullanılacağını verilen
eğitim sayesiı-ıde öğrenir. Bı.ını"ııı yanında kişiler geribildirimden gelen bilgileri nasıl kabul etmesi gerektiğini de öğrenir.
Değerlendirileır kişiler döıt alanda eğitime ihtiyaç drıyarlar. Bı"ınlar
(Yüııcü, 2002:74):

ı
.
.

Bilgileri analiz

etme Ve gelişim hedeflerini belirleme

Bekleı'ıııedik oluınsuz geri bildiriıı koııı.ıstıııda ne yapılınası gerektiği
Gelen geribildiriıni yöııetici ile tartışabilıne
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.

Dr.

ı

Ayrıntılı lıedef ve hareket planlarınıır belirleııınesi

Göriildiiğti i.izere değerlendirici ve değerleneırlere gerekli eğitimiıı verilınesi, çalışaırların 360 derece geribildirim süreci hakkındaki bilinç düzeyiııin
aı1masıl-ıa, dolayısıyla sistemin örgiitteki işlerliğinin hızkazanmasına nedeır

olacaktır.
1.7.3.

Toplanacak verilerin İçeriğinİn belirlennıesi; 360 derece geri bildiriın
süırecinde, geleneksel perforınans değerlendirme yöııtemleriııin aksine bireyiır yeteııek, bilgi ve çalışma şekilleri ile ilgili verilere ağırlık verilir, 'I'oplaııacak bilgiieriıı içeriğine karar verilirken çeşitli uıısurlar göz öııi"iırde brılııııdurulur. I]ı"ıırlar geri bildirim verilecek kişiııiıı organizasyon içindeki yeri ve
rolti, örgütiin yapıSl, kişisel değerlerdir. Bireye performansı ile ilgili daha
geniş bir bakış açısı sunabilınek için, toplanacak veriler genel bir ifadeden
çok ayrıntılı koırı.ıları içermelidir. Aynı zamanda 360 derece geri bildirim
yönteıninde, toplanacak bilgilerin hangi değerleııdirici grubrından toplanacağııra ve kriterlerin ağırlıklarınln ne olacağına dair tasnif de öneın arz et'
mektedir.

360 derece geribildirim siirecinde toplanacak bilgileriıı içerikleri şunlardır (Jones ve Bearley, 1996:98-99).

Beceri: Belirgiıı staırdartlar doğrııltrısuııda şekillenen davranış grııbudur.

Örneğiıı; makiıreyi tamir edebilme, toplaırtı dtizenleme v.b.

ı

Yetenek: Gelişebileıı kabiliyetlerdir.

Örneğiıı; zor bir dı.ıruınla uaşa çıkabiıme, stratejik planlaına yapabilıne v.b.

.

Kişisel Özellik/Karakter: Karakter olarak değerlendirileır kişiıriır
ırımlanınasıdır.
Örıreğin; zeka, gi-ivenirli lik, duygıısal lık

ı

-
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f)avrarılŞ: Gözleınlenebilir eyleınlerdir.

Örneğin; insaııları plana ci6hil eclebilıne, yöııetiınsel kararlar alııa v.b.
yön

Toplaııaır bıı veriler sayesincle personeliıı teınel 8 yetenek alarılnda
çok
lii izlenlııesin i kolaylaşacaktır. Bu alaır lar (Uğıırlu, 2007 : 3 -6):

' iletişiıı

Verilcrin'l'oplanması

Verilerin toplaırma aşalnasl, bireyler lıakkında lıangi tiir verileriır ve brı
verilerin rıasıl toplaııacağına ait kararlardan oluşmaktadır. Etkiıı bir geribildirim sürecinin olıışabilınesi içiıı bıı aşamada alınacak kararlarıır öneıııli bir
yeri vardır. Bu aşamada ilk önce toplaııacak verilerin içeriği belirlenir (Bozkurt,2007: 45-46).

.

Kadir

v. b.

Tutrıın/Duygular: Bir olay karşıslııdaki davranış eğilimidir.
Örneğiı-ı; sabır, kızgınlık, kötiiınserlik, iyimserlik v.b.

ta-

.
'

(başkalarıııı diırleınek, siireçler hakkıııda bilgi sahibi olnıak,
etkili bir yazılıve sözli-i iletişim becerisine sahip olına[, Vb...)
Liderlik (güven yaratııa ve dürijst olmak, lider. olmak, yetki ve SorumlıılııI< dağıtınak, vb. .. )

Değişiıne uyabilirlik (çevreye ve şaıtlara uyabilmek, yaratlCı düştinınek ve ı"ıygulaııak, değişiıı diııamiklerini öırcedeır iark edebilmek

vb.. .)

'
ı

insanlarla ilişkiler (personel ilişkilerini getiştirınek, takıın başarıslnl
yönleırdirınek ve özendirııek vb...)

Görevin yöııetimi (etkili çalışınak, teknolojiyi sisteıne katma değer
iş konusııncla gayretIi ve yetenekli

yaratacak şekilde kullanabilııek,

.
.
ı

oltnal<, vb... )

Üretiııı ve iş soıruçları ( ıre kaciar planlayacağıııı Ve ne ZalTan ııygıllayacağıırı bilnıek, başarılı soırrıçlar alınak ve ısrarcı olmak, Vb...)
Başkalarınııı yetiştirilııesi (bireysel yeteneklerin keşfedilip yetiştirilınesi, sabırlı, yardııısever ve etkili bir lider olunınası, başarılı bir motivasyon politikası izlenmesi, ekstra çabaırııı ödi.illendirilmesi, vb...)
Personelin geliştirilınesi (tıygulamalarda soruınlu ve kararlı bir örnek
gösterilmesi, iyileştirııe için arayış içinde olunması, olrımlrı diişünme

sisteııine sahip oluııınası vb...)

Di.inyadaki 360 derece geri bildirinı ııygrılaınalarıııa genel olarak bakıldığında ytıI<arldaki teırıel kriterler ışığıııda bölgesel ve örgi.itsel farklllıklar da
dikkate alınarak değerleı-ıdirıne ölçekleriıriır lrazırlandığını ve alt kriterleriıı
bel irlendiğiııi söyleyebil iriz.

Toplaııacak verileriır içeriği belirlendikten Sonra, bu verilerin hangi yön-

teınlerle toplanacağı belirleııir.

Veri topkımo yöntemleri; 360 çlerece geri bildiriın siirecinde en
çok kullanılan iki ttır veri toplaına yönteıııi bı"ıluıınıaktadır. Buırlar anket ve göri-işıne yönteınleridir'
Anket Jıöntenıİ; anket yöııteıni, kağıt kaleın şeklincie veya elektroırik ola_
rak onliııe veya disk şeklinde, öı-ıcecien hazırlanaıı sorı.ıların ilgili tarafından
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ve Gelir
Peı{ormans Değerlemede Yeni Bir Yaklaşım 360 Derece Geri Bildirim
Bir
i
Üzerine
ulanabi
idaresi Başkan ında

cevaplaıımasıdır (Yıld ız, |989: l45). Genellikle çoktan seçıneli sorulardaır
birey
olrışrır aııcak, bazı anketler açık uçlrı sorı.ılarla da değerleı-ıdireır kişiye,
soruAnket
verir.
da
yapıTıa
şaırsı
lıakkında gözleınleriıri aktarına Ve yorum
derece
360
larıırın öncedeıı belirlenmiş lredefler doğru ltrısuııda lıazırlaııınası
geri bi ld irim siireciır in etkin liğini artırır.
360 derece geribildiriın stirecinde doğrrı ve kesiır veriler elde edebilmek
ve
için dikkat ediliesi gerekeır bir konı.ıda uygulanacak olan anket siiresiııin
süıre*or, ,uy'r,,rln belirleı'ıınesidir. Aırket lrazırlaııırkeıı, anketi cevaplama
Flyırır,
ve
Morley
(caravaır,
sinin çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir
1997:139).
Görüşnıe yöntemi; belirli drıruırrlarda bireye neden böyle bir değerleıraçık
clirııe yapılclığınıır açıklaııınası gerekebilir. Buıruı'ı içiıı aırket sorı'ısı'ına
yönuçı, ,o.,iıu,. etlenebilir ya da göriişme yolrıyla veri alıırabilir. Göriişnre
ıniilakat,
teminde genel olarak yapılandırılmış miilakat, yarl yapılandırılmış
izleırebilecek
taıtlşmaları
ve
yapılandırılmamlş ıntiıakat Ve grlıp görüşıne
yollar arasındadır.
yönYııkarıda balısedileıı her iki yöııteıniırde keııdi içinde zayıf ve güıçlii
biiyiikliiyapıSlı1a,
leri btıltınınaktadır. Öıremli olan örgtitiimüziiıı kiilttiriitle,
ıniiınkiin
uygtııı yöntemi seçerek değerlendirme sürecinin objektifl iğiııi
ği.iıie
o

ldrığu kadar aıttırmaktır.
1.7.4.

Verilerİn Değerlendirilmesi

hazırlandıktaı-ı
360 derece geri bildirim stireciııde, veri toplaına yöırtemi
sonra belirleııen veri kaynaklarına rıygrılayaralt, yönetim, değerlendirileıl
Yöııetim
kişiniıı performansl lıakkinda çok çeşitli ve ayrıntllı veri elde.eder.
kolay
geribildiriınleri
bireyiıl
değerleııdirilen

bu verileri değerleııdirerek,
yönleriııi ve gelişiın ihtiyaçlarıırı oı1aya
şekilde aıılaması, zayıf ve giiçlii
gerekir (Antonioni, 1996: 29)'
çıkarabilınesi için diızenli hale getirilmesi
diizenli bir
Hazırlanacak bir rapor sayesinde elde edilen verilerin bireye
şekilde geri bildirimi sağlanabilir.
Bu rapor l.ıazırlanlrken dikkat edilınesi gerekeır noktalar şunlardır
(Milyeııti, 1998: 82);

ı

Veri toplaına yöırtemlerinde değinilen, veri kaynakları için ayrı ayrl
biitün ifade_
düzenlenıniş urı."t veya görüışme formlarında kullanllaıı

puanlar raler ve veri kaynaklarının bu ifadelere verdikleri ortalama
porda bulun.uı,d,r. Böylelikle değerleııdirilen kişide haırgi kriterlere

gorekiıntaraflndandeğerlendirildiğiniaçıkçagörebilir.

.

Veri kayııaklarınıır her bir ifade için verdiği prıan bulunmalıdlr,

Doç. Dr. Kadir Ard ıç - Yrd' Doç. Dr. Halit Çiçek
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Kişinin l<eııdi keı'ıdisini değerleııdirııe prıaırlarını bir ortalaırrası
lunınalıdır,
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KiŞinin lıer bir ifade için verdiği pı.ıaır bulı;ıımalıdır.
Böylelikle kişilıiıı kendi kendisiııe verdiği prıaırlar ile diğer veri kayı-ıakları ır ın verd iği pı.ıaır ları karş ı laştırınak kolaylaşıııaktad ır.
Geribi ldiriın siireciırde, lıazırlaııaır bu rapor sayesinde bireyiıı perfonıraırsııra geııiş bir bakış açısı sağlanınış olur, aynı zamanda birey giiçlii ve zayıf
yönlerini dalıa açık şekilde algılaııra flrsatı bıılı.ır.

Sonuçların Geri Bildirimi
360 derece geri bildirim si-ireciırde, bireye perforınans lrakkıııda geribildiriıır verilmesi si"irecin cır gerekli ve eıı öııeıırli aşamasıdlr. Geribildiriın sayesinde birey eksiklikleriııi görııe ve bıı eksikliklerini giderıne fırsatı bı"ılacaktır.
Etkili bir geri bildiriıniır sağlaııması içiıı öııoelikle, geribildiriın geırel değil özel olıııalldır. ikinci olarak kişiden çok, davranışa oclaklı olınalıclır. Bir
diğeri geribildiriınde sadece değerlendirııeyi yapaııln ihtiyaç ve bekleııtileri
yer alınaınalı aynı zaınanda değerlendirilen kişinin ihtiyaçları da geribildiriıııde yer almalıdır (Kaynak ve Bi"ilbi-il; 2008:271).
Değerleııdirme soıırıçlarının geribildiriın lıaliııde aktarılınası için çeşitli
yöııteınler kullaııılır. Bu yönteınler seçilirken yine, örgütteki çalışan saylslna, Zalnalla, örgütün bütçesiııe, bireyin koı'ıı.ım ve ulaşılabilirliği göz öntine
alıııınalıdır (Lepsiııger ve Lucia, 1997: 149)' Bu yönteınler birebir toplaırtı,
grup Stlllul1lı.ı ve kişisel çalışııa şekliııde ifade edilebilir.
2. Gelir İdaresi Başkanlığında 360 Derece Geri Bitdirim Yönteminin
Uygulanabilir olup Olmadığını l}elirlemeye Dönük Bir Araştırma
Geııiş anlamıyla ınali idare, lreıı devletin yiiklenııiş olduğu ınali foııksiyoııları, lıeın de bu fonksiyonlarıır yeriıre getirilınesi için oluşturulmuş olan
krırrıliışları kapsamaktadır. Devlet, bu kı.ırulıışlar vasıtasıyla her yıl ınilli
gelirin bir kısınıııı iilke ekonomisiırden çekerkeı-ı, ayııl zamaııda harcaırıalar
yapınak sı"ıretiyle yeırideıı ekoııoıniye katmaktadır. Bıı yöııüyle mali idare
kamrıııulı ekonoınik politikalarıııııl yiiriitiilınesinde en öneınli kı-ırı.ıluşı.ıdı.ır.
.. Kurulrış tarihi olarak kayıtlarda l838 yılının belirtildiği Maliye Bakaıılığı
(oırer, 2005:77l), tarihsel siireç içerisiııde devlet aırlayışıırda ıneydaııa gelen
değişınelere paralel bir gelişilı göstererek gtinüıntizdeki yapısıııa kavuşmuştıır. Güııiiıniizde, Maliye Bakaırlığı iıısan kaynağı bakımından (Gelir idaresi
Başkanlığı lıariç) ele alııracak olıırsa, Aralık 2008 itibariyle merkez, taşra ve
yurt dışı biriınlerinde toplaın 44.43l kişinin çalıştığı bir teşkilat haline gel1.7.5.

miştir.

1838 yılıııda kurulan Maliye Bakaıılığl btiııyesinde yer alan dairelerden
Baş Vergisi veya Haraç Dairesi, ''Ayarlz" ve ''BedeliNrızil'' denilen ve kentlerden malralleler itibariyle alınan resiınlerle ilgili dairedir ki; bir aı-ılamda
bııgi.inki-i Gelir idaresi Başkanlığı'ırıır görevlerinin bıı daire tarafından ytiri.i-
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l88l yı lıııda Maliye Nezareti''Heyet-i Merl<eziye''
ve ''Heyet-i Müllraka'' olarak iki ayrı kuruluş lıaliııe getirilmiştir. Buırrıır

ti.ı

ldüğtı

aıl laŞı lınaktad ır.

öııemi, IJeyeti Merkeziye'de (Merl<ez Teşkı latı) ill< kez Gelirler Genel Müdiirliiğü ı-ıiivesiıriıı oluşturrılı-ırrış olmasıdır l936 yılında kurı"ılaır Varidat
lJmuın Müdürlüğii, 10.08.1942 tarih ve 42 86 sayılı Kaııun'la yapılan değişiklikle kaldırılınış, yeriııe Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler amum
MüıIürlükterl kurulınuştur. Dalra sonra, 29.0 5'1946 tarilı ve 4910 sayılı
Kaıruır'la söz koırusu Uını.ıın Müdürlükleriıiiır yerini Celirler Genel Müdi.irlüığii alıııışt ır. 05.05.2005 tarilıinde, 5345 sayılı Kaırrı n ile Gelirler Geııel
Mtidiirliiğii kaldlrılarak, Maliye Bakanllğı'na bağlı Gelir idaresi Başkaıılığı
kı"ı rıı lırıu ştu r (GiB,2009: 1-2)
Bir başl<aıı, beş başkaıı yardııırcısı ve oı-ı iki daire başkanlığıırdaıi oluşaıı
Başkanlık teşkilatinda Araiık 2008 itibariyle, l487'si ırrerkez, 4l.50B'i de
taşia teşkilatıılda olınak iizere toplaıı 42.995 kişi çaIışmaktadır'
düzeyinde bir
Şüplıesiz ki, toplaın kanııı gelirleri içerisiııde % 80-90'lar
ver kaplayaır vergi gelirleri ili en fazla ilgili birimiır başıı'ıda Gelir İdaresi
'g"şı.r'iı,ü (Gie)"geiııektedir. 5345 sayılı kaırrııı'la kurulan GiB, aynı ka_
belirleııeır
,-,1,,,.,r,,-, 4lınaddeiincle sayı[aıı görevleriııden bazıları; Bakaıılıl<ça
devlet gelirleri politikasiııı ııyğulamak, ıniiketlef'lerin vergiye tıytıııuırı"ı l<olaylaştıiıııak ve vergi lıizınetieiini yeriııe getirnrel<, miil<ellef haklaı,ınıı'ı lço,rur,1*r, ve idare_mtıkellef ilişkilerini karşılıklı giiveıı temeliıre otı"ııtmak,
clevlet alacaklarıırın talısilini sağlamak ve bı'ı l<oı-ıuda gerekli tedbirleri alırrak,
vergileııdirıne ile ilgili bitgileri toplamak ve bilgi-işlem_faaliyetleriııi ytirtitme[, vergi iırcelemJ ve deıretimiııi gerçekleştirıırek. Git] !ıı görevlerini yaparkeır mirkez ve taşra teşkilatı şeklinde örgiitlenıniştir. Çalışınada Zaman Ve
iııaliyet klsıtları nedeniyle ınerkez teşkilatı çalışaıılarınıır görtişleri alıırınlş,
taşra teşkilatı çalışarıları ile ilgili göriişler bir başka çalışmaya bırakılmıştlr.

Araştırmanln Amacı, Önemi ve Kapsamı
Bu çalışıırada amaç;360 clerece geri bildiriın yöı'ıteıniırin Maliye Bakanlığı,ı-ıa baglı cİn *.'k., teşkilatıırda çalışaır işgöreı'ıler iizeriııde rıygıılana2.1.

bilir olup olınadlğıııı belirlenıektir.
2.2. Araştırmanrn Yöntemi
Araştırına yönteıniııde araştırmaırıı'ı ırrodeli, evren Ve örııekleın, veri toplaıııa aracı, ai'aştırmaırın sıırırlılıkları ve kullaııılan istatistiksel yönteırrler
anlatllacaktır.
2.2.|. Araştırmantn Modeli
perforınaı-ısıÇalışnra, GİB ınerkez teşkilatıııda görev yapalı işgöıeırleriır
olup olınauygun
yöırtemiırin
geribildiriıı
clerece
360
nın belirleıımesiırde,
bir
ile
tanımlayıcı
nedeıri
olınası
yönelik
çalışınadır.
dığıııı belirlemeye

Doç. Dr. Kadir Ardıç . Yrd, Doç. Dr. Halit Çiçek
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2,2.2, Aı'ıştrrmanln Evren ve Orneklemi

Araştırınaırln aııa l<ütlesini Gelir İdaresi Başkaıılığı ınerkez teşkilatıııda
görev yapaır tiim çalışaırlar olı.ışturı-ııaktadır. GiB ınerkez teşkilatında l başkaır, 5 başkaı'ı yardııııcısı ve l2 daire başkanlığı ve diğer çalışaırlardan oluşaıı toplam l487 kişi çalışınaktadıı'' 1487 kişilik ana kiitleyi oZ 5 örııekleıne
lıatası ile teıısil eden örnekleın btiytikliiğti l9B'dir (t}aş, 2001: 46).

'fablo 4: Gelir İclaresi Başkanlığınclaki Pcrsonelin Unvanlara Göre
Dağılımı (Merkez Teşkilat)
Unvanlar,

Unvanlar

Gelir idaresi Başkanı

1

Gelirler Kontrolörü

94

Gelir idaresi Başkan Yardımcısı

5

Stajyer Gelirler Kontrolörü

55

Gelir idaresi Daire Başkanı

12

iç Denetçi

0

Gelir idaresi Grup BaŞkanı

24

Devlet Gelir Uzmanı

126
JU

Basın ve HalkIa iliŞkiler Müşaviri

I

Devlet Gelir Uzman Yardımclsl

1,Hukuk Müşaviri

1

Mali Hizmetler Uzmanı

o

Başkanlık Müşaviri

4

Mali Hizmetler Uzmanı Yardımclsı

0

Hukuk Müşaviri

6

aa{

40

Müdür

62

Memur Ve Diğer Personel

816

Gelirler Başkontrolörü

201

TOPLAM

2.2.3. Y eri Toplama

1.487

Aracı

Araştırınada veriler, işgörenler içiıı hazırlaı'ııırış anket sorı-ıları ile toplanınıştır. Aııket sorularıı-ıdalı öırce l sayfalık 360 derece geri bildiriın yöırteıniııi açıklayaıı bir ınetin verilmiş ve bu ınetiır okutrıldııktal'l Sonra anket sorrılarııı ııı cevaplaıldırı lıırası istcnın iştir'

Araştırınada kullanılaıı aııket forınrı iki böli.iınden oluşmal<tadlr. Birinci
böli-iınde işgöreırlerin deınografilt özellikleriııi belirleıneye yöııelik sorıılar,
ikinci böli.inıde ise, işgörenleriıı perforınaııslnııı değerlendirilınesiııde kiınleriıı değerlendirici olabileceği ve buı'ılar hakl<ıı-ıdalti göriişlerini içereır sorrılar
yer alınal<tadır. Birinci böli.iıı kapalı uçlrı sorı-ılaı', ikinci böliiın ise, lreın
kapalı uçlu lreın de açık uçlrı sorrılardan olrışınaktadır.
2.2,4. Araşttrmanrn

Sınırlılıkları

Zaman ve ınaliyet kısıtları göz öntiıre alındığında araştlrına Maliye Ba-

l<anlığıııa bağlı GİB'iır ınerkez teşl<ilatında çalışan persoırel ile sıırırlıdır.
2.2.5.Verilerin Değerlendirilmesi ve Kullanılan Analizler

Araştırmadan elde edileıı veriler SPSS istatistiksel paket programl ile

de_

ğerlendirilıniştir. Açık ııçlu sorıılarııı değerleııdirilınesinde içerik analizi

tel<ııiği kul lanı [ınlştır.
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2.3.

Araştırma İıe İlgııı ııulgular

2.3.1. Demografik Sorulara İıişIıin

Bulgular

Geçerli%

DAIRE

ı,
i,
',

Geçerli%

Toplam

Gelir Yönetimi

4b

21.8

21.8

21,8

MükeIIef Hizmetleri

'13

6.3

6.3

28.2

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler

19

9.2

o,

37.4

Uygulama ve Veri Yönetimi

24

11,7

11,7

49.0

Ge|irler Kontrolörleri

13

6.3

6.3

Denetim ve Uyum Yönetjmi

'10

4.9

4.9

60.2

Tahsilat ve Ihtiıafıı işler

15

7.3

675

20

9.7

9.7

77.2

lnsan Kaynaklan

22

10.7

10.7

87.9

12.1

12,1

100.0

100,0

100.0

TOPLAM

206

%

(r?

Strateji Geliştirme
Destek Hizmetler

Tablo 5'de araştırınaya katılan deııel<lerin görev yaptıkları daire başkanlıkları göriilmektedir. Sırasıyla Gelir Yönetiıni Daire Başkaıılığıncla toplam
45 kişi, Destel< Ilizmetleri Daire Başkanlığı 25 kişi, Uygulalna Ve Vçri Yöıretiıni Daire Başl<anlığıırda 24 kişi ve iıısan Kayııakları Daire Başkanlığıırdan araştırııaya 19 l<işi katılınıştır. Diğer biriıılerdeıı katılanlar ve oranları

tabloda göri.i lmekted ir.

Tablo 6: Deııeklerin Unvanları
loınleöRrv

oı
ıo

Toptam

Daire Başkanı

1

.5

(

Grup Başkanı

6

2.9

2,9

3.4

Müdür

24

11,7

11.7

'15.0

Uzman

82

39.8

39.8

54.9

Uzman Yardımcısı

53

25.7

25.7

80.6

1.9

82.5
100.0

Şef

4

1.9
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Tablo 7: Deneklerin Maliye Bakanlığında foplam Çalışına Süreleri

l'ablo 5: I)cncklerin Görev Yaptıkları Daire

:i
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%

^

Personel

36

17,5

17.5

TOPLAM

206

100.0

100.0

Araştırınaya l Daire Başkanı, 6 Grup Başkanı, 24 Mi.idiir, 82 |Jzınan, 53
Uzınaır.Yardııncısı,4 şef ve 36 persoırel olıırak iizere toplaın206 kişi katıl_
mıştlr. ornekleıniıı yaklaşık o/o 40'lık kısınını uzınanlar veo/o25.7'|ik kısınını uztnan yard ııncıları olı.ışturınaktad ır.
GiB'e bağlı daire başkanlıkları büııyesiııde toplaııı 87 ınüdürlük bulı-ııı_
ınaktadır. Bu 87 mtidürlükten toplaın 47 miidi.irli-ikten katılıın sağlanınlştır.

Toplam

'1-5

60

29.1

6-1 0

39

18.9

19.0

48.3

'18.0

18,0

66.3

'13

6.3

b.J

72,7

lt-lc

34

165

16.6

89.3

26-30

I

3.9

3.9

93.2

30+

14

6.8

6,8

100,0

205

99.5

100.0

1

1-15

1

6-20

TOPLAM
Cevap Yok

TOPLAM

1

206

(

%

29.3

100 0

Denekleriır Maliye Bakaırlığıııda çalışına siireleı'iniıı dağılıını Tablo 7'de
görtilınektedir. Araştırııraya Katılaıılarıı"ı o/o 29'1'lik kısnıı (60 ki'şi) "1-5"
yılllk çalışına siiresine sahip oldııkları görtilmektedir' Arkaslırdan sıraslyla
% 18.9 (39 kişi) "6_l0" ylllık çalışnıa süresiı-ıe, % l 8'lik kısını (37 kişi) "l lI5", o^ l6.5 ile (3a kişi) *21-25" yıllıl< çalışma si.iı'e siııe salriptir.
'I'ablo 8: Deneklerin Cinsiyetleri
%

Geçerli%

Erkek

108

52.4

52.4

52.4

Kadın

98

47.6

47.6

'100.0

TOPLAMI

206

100.0

100.0

Toplam %

Tablo 8'de cleııekleı'il-ı ciırsiyetleriııe göre dağılınrları yer almaktadir. Erkek ve kadııılarıı-ı dağılıınları birbirine yal<ın görtilmektedir. Erkekleriıı oranı
% 52.4 ikeır, kadıııların oranl % 41.6 olmrıştur.

Tablo 9: Deneklerin YaşIarı
20-25

%

GeCerli%

3.9

3.9

3,9
26.0

Toplam %

26-30

45

21.8

22.1

J I.JC

53

25.7

26.0

520

36-40

34

16.5

16.7

68.6
85,8

41-45

35

17.0

17,2

46-50

13

92.2

8

63
39

6.4

_((

3.9

96,'1

56-60

4

1.9

2.0

98.0

60+

4

1.9

2.0

'100.0

204

99,0

100.0

2

1.0

206

100.0

61

TOPLAM
Cevap Yok

TOPLAM
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Deııekleriıı yaşları inceleııdiğiı-lde, yaklaşlk Yo 70'lik bir kesiminiıı 40 yaş
altıırda oldrığıı göriilmel<tedir. IJu da GIB'de çalışan işgöreıılerin oldııkça
geııç işgöreııler oIdrığı"ıııtı gösterınektedir.

'l'ablo 10: Deneklerin Eğitinı Düzeyleri
EĞiTlM

Geçerli%

ilköğretim

3

1.5

Lise

4

.1

Myo

Toplam

%

1.5

0

2,0

IJ

O,J

b.J

9.8

Lisans

162

786

79.0

88.8

lisans üstü

23

11.2

I

TOPLAM

205

oo(

100 0

Cevap Yok

1

TOPLAM

206

3.4

söz sahibi olınasını Uygtlrl brılurken sadece yo 6.3'liik bir kesim uygun
bıılmaıııştır. I(lasik perfornıaırs değerleııede zateı.ı performallS değerleyici
olaral< bı"ılıınaıı "i.ist" katılııncılar taraflnclan da onaylanmıştır.
Sıraiıyla ,,iş
arkadaşlarl" ııııı perforınaııs değerleınede cleğerleyici olarak kabı-ıl ec|eıılerin
oraııı o/o 54, astlarda Yo 51, ıntişterilerde Yo 63 ve bireyin kenclisincie
% 62
olarak görtilııektedir. Bu soııtıçlardan soırra l<atılııncılarııı yarlsınclaır
flazla_
sılıııı değerleyici olarak (360 derece geri bilcliriıı ınanlığiııa uygııır) bu 5
grulıun değerleyici olıııası gerektiğini ifade etınişlerdir.

Üstlerinizin sİzİn perfıırmonsını7ı cleğerlendİrmeyi uygıın bul-

E

ma/b uI nırıman ıZı

100.0

f)eırekleriıı eğitiıı dtizeylcriııe ilişl<in bilgiler tablo l0'da göri.ilı-ı-ıektedir'
% 90 gibi bi.iyi-ik bir kesiıninin Lisans ve [,isansiistii eğitiıne sal-ıip otııası,
Gelir idaresi l}aşkaıılığl nrerkez teşkilatı çallşaırlarıırııı nitelikleriniıı çok iyi
oldı"ığıına işaret etnrektedir. 2 yıllık Ön [,isaı-ıs eğitinıini de dAhil ettiğiınizde
brı oraıı o/o 9]'lere varı-ıraktadır.
2.3.2. 360 l)crece Geri

Bildirime ilişkin l}ulgular

Gruplar

Tablo 12: Üstlerin Performansı Değerlemesini Uygun

ma/Bulmama Nedenleri

Uygun
Astın performansını en iyi bağlı olduğu üst

+15

Kabul

Cevap

Etmeyonler

Vermeyenler

ve adil davranmama endişesi
lan tüm

i

bir

lama

6,3

0

0

iş Arkadaşları

111

53,9

95

46,1

0

0

Astlar

105

51,0

7g

38,3

22

10,7

Kurumun

Müşteriler

129

62,6

64

31,1

13

6,3

Ustlerle astlar arasında

Kendisi

128

ol,

tt

34,5

7

3,4

Yükse|ebilmede amjrin

Araştırınaya katılaır deııeklere ayrı ayrt i.istler, iş arkadaşları, astlar, nriiş_
teriler ve kişinin kendisi hakkıııda perforııaırs değerleınede değerlendirici
olarak ıie diiştiııiiyorsunuz diye sorulduğuııda elde edilen soırı"ıçlar 'fablo
1 l'de göriilınel<tedir.
Örnel< olarak ifade şıı şekilcle sorı,ılınuştur.

(

) Evet uyguıı

hakl<ı

ırda ne

buluyoruııı

di.işi.i

"(Jstleriıriziıı siziıı perforııaıı*

ııi.iyorstııı rıZ?"

(

) I_Iayır uygun bulını.ıyoruın

Araştırınaya l<atılaıı katılııncılarııı bı.ı sorı.ılara verdikleri cevaplar Tablo
l1'de göri.ilmektedir. % 93'7'lik bir kesinr iistleriıı perforııaırs değerleııede

'ı-

lerin üstler tarafından değerlendirilmesi

IJ

ııızı değerleııd irınesi

* 6'l

ışmalarını sürekli

01 7

sı

I}ul-

Bulanlar

193

I

ıı

s e b ep I eri ne Ie rıIİr ?
Araştırınaya katılaırların açık uçIu olarak verileır bu soruya verclikleri cevapIarı şu şekilde sıralanınıştıl

I'ablo l1: Katılımcı Grupların Kabul Etmc ve Etmeme Oı.anları
Kabul Edenler

165

Denel<lere değerleyici olarak bu 5 grubu uygtlı. bı.ılııa Ve uygtlıl
bı.ılııaına
ıredeıı leri sorgu laııd ığıııda aşağıdal<i sonı.ıçlar eicie ed i lın iştir.

'100.0

t.l

Doç, Dr. Kadir Ardıç . Yrd. Doç. Dr. Halit

35

+19
-r7

lması

.+3

sının ölçülebilmesi
bunu

.ı 23

+$

n

im olmaması

+15

etkisi

-l- .J

artması ve eksik
Performansı

+$
ız birim olmaması nedeni ile

Tablo 12'de perforııaııs

değerleınecle

+J

iistleriıı

bulı.ıırıııası-

ırı/bı.ılıııımaınaSlnl ifade edeıılerin ileri stirdi.ikleri nedeııler görülııel<tedir.
Üstleri değerlemeci olarak uygull bıılanlarıır en fazla üızerlerinde clurdrıkları
konu (6l kişi) "perforııans cieğerlemede astın performansınl eır iyi gözleıı-

leyen kişi olına" dır. Soııra sırasıyla (23 kişi) "çalışanlarııı gerçek perforıııarıslarıııııı ölçi.ilebilmesi içiıı", (l9 kişi) "ti.inı işlerin iistler iaraflndaıı değerlendiri|ınesi gereğiııi" ifade etmişlerdir. Uygun bulıııayaıılar ise, 35 kişi
ile "objektif ve adil olmaına" ve l5'er kişi ile.,subjektif olına,,, yeterli iletiş iıı iır o|ınaınası" ıleden lerin i d i le getirıı işlerdir.
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İş nrkacloşIurınızı.n sİzin performansınızı değerlendirmeyi uygun buI-

mıı/h uI nııı mun ıZın

s e b e p le r

İn

e I er

clir ?

Tablo 13: iş Arkarlaştarın Performansı Dcğcrlemesini Uygun l}ul-

ma/Bulmama Nedenleri

+23

lmesl

ana

menfaatlerin ön

Ki

+3

Haksız rekabet
Bizi tan

ndaki

en

VC

ler olması nedeni ile

b uI ıııoman

+89
+5

HiyerarŞik düzene aykırı

Subjektif olabilirler ama yine de en iyi değerlendirme yapacak
olması nedeni ile
Görüş alınabilir ama

bep ler

i

ne

I

değ er Ie ndİrmey

leır ifade olmrıştrır.

Vergi mükelleflerinin performansımlzı değerlemesi önemlidir

+47

Mükellefler eksikliklerimizi görmede katkı sağlayabilirler

+37

GiB merkez teşkilatı personeli geniş mükellef kitleteriyle muhatap

uıı b ulma /

Katılııncılar, iş arkadaşlarıııı değerleyici olarak bulmama nedeııi olarak
da "srıbjektif değerleııdirme olabileceği" eııdişesiııi dile getirmişlerdir. Anaak 23 kişi "sı.ıbjektif olabilme ihtimaline rağmen yiııe de en iyi değerleıı_
ir.

Astlarınızın sizin performansınızı değerlendirmeyi uygun bul-

r

+21

değildir

+5

KarŞılıklı menfaat iIişkileri değerlendirmeyi olumsuz etkileyebilir
Mükellefler bizi değerlemede daha tarafsız olabilirler

iş lerd

uy g

Uygun

Bulanlar

+5

irıneyi iş arkadaşların tn yapaoağı" göriişi.iııii nedeır etıı

i

erdir ?

ma/Bulmama Nedenleri

Tablo l3'de iş arkadaşlarınııı değerleyici olarak uygtıtl bulma nedeııleri
ile uygun bulınama nedeırleri sıralanı-ırıştıı'. "Çalışaırları tanıyaıı ve gözleın_
ı"y"n en yakııı kişilerolması ıredeııi ile" ifadesi 89 kişi ile en fazla dile geti-

d

Se

-r$

ÇalıŞma etiğine uygun olmaz

ri

iniziıı s izin perfo rmansınızı

ızın

+3

irme katılmalan

Tüm

i Ie r

Tablo 15: Müşterileri Performansı Değerlemesini Uygun Bul-

+23

ıdırlar

rme
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I(atılıııcılardaır, astlarıır perforınaııs değerleııdinırede değerleyici grı"ıpta
olıııasılrı Llygtlll brılaırlar 3l ltişi ile "gözden kaçaır lrusı"ıslarlı-ı görtiln'ıesiıre
katkı sağlayabilir'', 23 kişi ile "ttiın lıiyararşik birimlerin be[[i oranda birbirleriı-ıi değerleı-ıdirıııesi gerekir", 2l kişi ile "astlar tistlerini değerleııdirecek
olı"ırlarsa iistler keııdilerine çeki diizeıi verebilirler" şel<liııde ifade etnıişlerdir. Uygıııı bulıııayaıılarııı ııedeırleri arasıııda dikkati çeken ifade "objektif
davranmayabilirler" ifadesidir. Araştırınaya katılan 25 kişi bıı endişe ııedeniyle uygtııı bir değerleyici olamayacağını bildirııişlerdir.
M iişter

+83

değerlendirme

Doç' Dr. Kadlr Ardıç - Yrd. Doç. Dr, Halit Çiçek

+13

Mükelleİler bizi değerlemede subjektif olabilirler

*17

MükelIefler bizi değerlemek için yeterli ve gerekli bilgi düzeyine

+15

sahip değiller
+Q

Mükelleflerin performansımızı değerlemesi performansımıza katkı
sağlamaz
iletişim ve mükellef hizmetlerine katkı sağlar

+27

ma/bulmomanızın sebepleri nelerılİr?

'l'ablo |4: Astların Performansı Değerlemesinİ Uygun

Bul-

ma/Bulmama Nedenleri

sahi

Performansımı ve

Uygun

Bulmayanlar
+13

iller

+25

lirler

d

rmesi üstüne

Astlann üstünü

+31

katkı

Gözden kaçan hususların

düzen verir

irler

Astlar daha
nl
Yeterli bi

uygun
Bulanlar

+

lt

+'19
+'13

+$

VE

Tüm hiyerarşik birimler belli oranda birbirini değerlendirebilirler

+23

Mtişteri koırı.ımı.ıırda olan vergi ıniikelleflerinin değerlemede söz sahibi
olmasınl uygun bulaıı katılılncılar, uygun bıılına nedeıri olarak öne çıkardıkları 3 ırokta bulunmaktadır. 47 kişi ile "miikelleflerin değerleınesiıre öneıı
atfetmeleri", 37 kişi "işgörenleriıı eksikliklerini görmede katkı sağlayabilecekleriııi" ve 27 kişi de "ı'ııiikeIlef ile iletişiın ve idareııin hizınetlerine katkı
sağlayacağılrı" ifade etmişlerdir. Uygun bıllınayanlarııı nedenleri olarak
dikkat çeken husı.ıs "GiB'iıı merkez teşkilatının geniş ııriil<ellef kitlesiyle
ınulratap olınadıl<1arınl", l7 kişi "ıniikelleflerin subjektif olabilecekleri" Ve
15 kişi de "miikelleflerin değerleme koırı"ısrında yeterli ve gerekli bilgi düızeyine salı ip olmad ı klarıııı" d ile getirmiş lerdir,
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Doç. Dr. Kadir Ardıç

Deııeklerdeıı bıı iist grubıında görınek istec|ikleri kişilere 100 ptıaıı tizerindeıı ağırlıklaırdırmaları istendiğinde, e|de edilen sonı"ıçlar aşağıdaki tablo_
da göri.ilııektedir.

Uygun

Bulanlar

Sınırlı olması daha uygun

+$

llerleme ve kendisini geliştirmesi için gerekli

+33
+25

Objektif olması halinde yararlı

+$

Çalışana güveni göstermesi yönüyle faydalı

,)

I(atılııncılarııı 85'i kişiniıi kendisiııi değerlendirirkeıı objektif olaııayacağıııı ve bıı yiizden kendisiııi değerleııdirınesinin Uygtıı] olmayacağıırı ifade
etınişlerdir. Ancak 33 kişi "ilerleııe ve keııdini geliştirınesi içiır gerekli"
derkeıı, 25 kişi de "objektif oluırduğı"ı takdirde yararlı olacağı"ııı söylenriş_
leıdir.
Sizİn perfrırmonsııııu rleğerlenılirecek iist grııbunıIo kimlerin olnıusını

,:,

i
I

iste

(
i

Tablo 18: Personelin tJst Grutıunrla Olmasını İstecliği Kişİlerin Ağır-

lıklı ortaIaması
+85

objektif olması çok zor

jj
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'l'ablo 16: Kendilerinin Performansı Değcrlemesini Uygun Bulirıorı-En

IJ

Dr, Halit Çİçek

sırası ile ıni.idi.ir (l50 kişi) ve daire başkaırıırıır (la5 kişi) olınasıırı isteınektedirler

ma/IJulmama Nedenleri

.ıl

Yrd.

/

KenıIİ perfornıansıııı'zı kenclİnİzin değerlendİrmesini uygun bıılmıı
n ızın s e b ep Ie ri ne Ie rdir ?

h ulmanuı

,iıl,

-

rsinİz?

)Başliaıı
( )Müdüı

( )I}aşkanYard. ( )DaireBaşkanı
( )Gıupl}aşkanı
( )llzn-ıanYardlıırcısı ( )Şef ( )I)ersonel
( )Uznıaır

Sorusulla deııekleriıı verdikleri cevaplar aşağıdaki tabloda göri-ilınel<tedir.

F

BaŞkan

20

BaŞkan Yrd

33

Daire Başkanı

145

Grup Başkanı

173

Müdür

150

Uzman

o

Uzman Yardımcısı

1

Şef
Toplam

1

532

Araştırınaya katılaıı 206 denek oIınaslıra rağmen deırekler birdeıı fazla
seçeııek işaretledikleri için toplaııı frekaırs 532 olınuştıır. Tablo 17'de göriileceği gibi katılııırcılar performaı-ıslarıırıır değerlendirilııcsiııde görınek istedikleri üıst grııbu içerisiırde eı'ı fazla grııp başkalıınl (l73 l<işi) daha sonra

1,79

Başkan Yardımcısı

3,74

Daire Başkanı

19,09

Grup Başkanı

32,02

Müdür

42,26

Uzman

0,98

Uzman Yardımcısı

0,11

Tablo l8'de göriildtiğii gibi, tist gı'ubııııda değerleyici olarak öıı plaıra
çıkaıı 3 grı.ıp bıılıınııaktadır. Bıııılar Yo 42 ile ııi.idi.ir, % 32 ile grup başkanı ve
yaklaşık Yo 20 ile daire baş|<aıııdır' Diğer iist grı-ıbıı içerisincle Başkan, başkaıı yardıınclsl, LıZman Ve Llzmall yardımcıları değerlendirııe clışı bırakılabilir.

'I'ablo 17: tist Grubuncla Kimlerin olmasını istcrsiniz
GRUPLAR

Başkan

r

Sizin per.foriıııınsınıZı değerleııdirecek iş arkadaşlorı grubuıııla kinıteı ııı iste rs iıı iz?

in o lmos

( ) Aynı Ijizıııet Birilniııdeıı ( ) Farklı Hizınet Biriınleriııdeıı
I'ablo 19: iş Arkadaşları Grubunda Kinılerin Olmasını istersiniz
Gruplar
Aynı Hizmet Biriminden

112

Farklı Hizmet Biriminden

28

Katılııırcılardaı"ı 112 kişi, iş arkadaşları grubı.ırıda aynl hizmet birinriııden
olınaslırı isterkeıı 28 kişi de I'arklı hizıııet biriınlerindeıı olııasıırı isteı-ı-ıiştir.
İş arkadaşlarlııın değerlendirınesiııi ııygun bulanların biıyük bir l<ısırııırııı
değerlendirici grup içerisiırde ayııı lıizınet biriınindeıı olmasını isteııreleri
nıaıridardır.
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Tablo 20: Pcrsonelin Üst Grubuncla Olmasını istediği Kişilerin AğırlıkIı Ortalaması
iş Arkadaşları Grubundaki

Ağır|ıklı

Kişilerin Ağırlıklan

ortalaması

Aynı Hizmet Biriminden

87,05

Farklı Hizmet Biriminden

13,06

Katılııncılarııı iş arkadaşları grrıbrıııda verdikleri pııan ağırlıkları tablo
20'de göriilmektedir. Ayırı lıizmet biriııriııilı ağırlığı o^ 8],I'arklı Irizırıet
biriııiıriıı ağırlığl o/o 13 olınuştur.
Sizin perfornınnsınızı değerleııdirecek ust grııbıınclcı kİmlerin oImasını
istersİniz?

)BaşkaııYard. ( )DaiıeBaşkanı
()Uzınan
()Uzıı-ıanYard.
(

( )crupBaşkanı

( )Müdür

()Şel'

()Pcrsoırel

Tablo 21: Ast Grubuncla Kimlcrin Olmasını istcrsiniz

171

dın-ıcısı ve yaklaşl|< Yo 16 ile şeflerdir. Diğer ast grubu içerisiııde uzmanYo
1 0 ağırl ıkla dördüııcii değerlelııec i grı.ıp o larak diişiiııiilebi l ir'

Sizİn performansınıZı değerlendirecek miişteri grubuncla kinılerİn olmasını istersiniz?
( ) Mi.ikelle1ter (

) Serbcst

Mulıasebeciler-Mali

Müş.

( ) Yeııinli Mali Müşavirler

'l'ablo 23: Müşteri Grubunda Kimlerin Olmasını İstersiniz
Mükellefler
Serbest Muhasebeciler-Mali Müşavirler

68

Yeminli Mali Müşavirler

56

Ratılııncılardan l20 kişi miikelleflerin, 68'i serbest ınulrasebeciler ve
ise yeıniııIi ııali ııiişavirleriıı perforınaırs değerlemede söz sahibi olınasını isteıırektedirler.
'l'ablo 24: Müştcri Grubunda Olmasını İstediği Kişilcrin Ağırlıklı
0rtalaması

ııali miişavirlerin ve 56'sı

lı vl

Daire Başkanı
Müdür

5

Uzman

22

Uzman Yardımcısı

49

Şef

38

Personel

62

KatıIıı-ırcılardan 62 kişi persoııelin, 49 kişi ıızınan yardıınoısıırın' 38 kişi
şefiıi ve 22 kişi de tlzınanıır ast grı;brı içerisiııde perforınaırs değerlemede
bı"ıluırııaslı'ıl ifade etıııişlerd ir
'Iablo 22: Ast Grubuncla Olmasını İstediği Kişilerin Ağırlıklı Ortalaması
-ASTLAR

Doç. Dr. Kadİr Ardıç . Yrd. Doç. Dr. Halit Çiçek

Ağırlıklı ortalarnaiı

Mükellefler
Serbest Muhasebeciler-Mali Müşavirler

17,14

Yeminli Mali Müşavirler

12,93

]'ablo 24'de araştlrmaya katılaırların oA 70'i ıııiişteriler grı-ıbu içerisinde
ırri.ikellefleriır buluırmaslnl arzLl etmektedirler. Serbest ııı.ıhasebeciler-ııali
ııtişavirler ile yeııinli ıııali ııiişavirleriıı ağırlıklı ortalaması sırasıyla Yo 17
ve o/o 13 olaral< gerçekleşmiştir.

Personeli Değerleııdirecek Grupların Ağırlıkları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Tablo 25: Değerleyicilerin Ağırlıklı Ortalaması
DEĞERLEYlciı_rn

.

Ağırlıklı 0rtalaması

Ustler

53,42

0,44

iş Arkadaşları

14,11

Grup BaŞkanı

1,18

Astlar

9,84

Müdür

2,21

Müşteriler

11,79

Kendisi

10,79

Başkan Yardımcısı
Daire Başkanı

0

Uzman

9,63

Uzman Yardımcısı

26,62

Şef

15,59

Personel

44,34

Tablo 22'de göriildiiğii gibi, ast grubuı-ıda değcrleyici olarak ön plana çıkaıı 3 kesiın bulunınaktadır. Bıınlar o/o 44 ile personeI, % 27 ile uzman yav

lqaqlıı!

70,00

"I'ablo 25'de 360 derece geri

bildiriın sisteıniııde oldıığu gibi 5 değerleyici grııp gözi.ikııektedir. Buıılar içerisiııde % 53.42 ile tistler en ağlrlıltlı grııp
gözi.ikırrektedir. Diğer grrıplarıır ağırlıklı oıtalaınalarıırıır birbirine yakıır oldıığtı görtilınektedir. I(atılımcılar kendi perforınanslarıııılı değerleııdirilınesiııde iistleri öııcelikli tutıTıtış aııcak diğer gruplarında l<eırdi performaıısları
lıakkında az da olsa ağırllkla.rııııır olınasıırı isteııişlerdir.

ı

t
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idaresi Başkanlığında Uygu lanabilirliği Üzerİne Bir Araştırma

SONUÇ ve ÖNBRİı,rcR
360 derece geri bildiriın sisteıni, nlerkezinde çalışaır kişinin keııdisi olınak üzere değerleneır kişiyle birlikte biittin iş bağlaırtılarından geri bildirinı
alınayı aınaçlaıııaktadır. Iler seviyedeki persoııeliıı aynı sorular ile sorgı-ılaırı-ı-ıası geçerlilik açısıııdaır çok doğrıı olınayan bir yaklaşımdır. Dolayısıyla
lıer işletınenin kendi yapt Ve gerçekleri doğrı.ıltrısıında geliştirilen kriterler,
geri bildiriın alııracak grubrıır ya da kişilerin özelliğine göre özelleştirilmelidir. Bu durrıın objektifliği arttıracaktır.
360 derece geribildiriın sisteıııiniıı işletmelerde sağlıklı olarak uygtılaırabilnresi ve gi.iveııilir soııuçlar yaratınası için gerel<li ilk koşul kuruını-ıır böyle
bir ııygulaııiaya hazırolınasıdlr. Başka bir deyişle, kı.ıruınrııı içerisinde bir
gtiveıı ortaırıınııı var olınası, şirket yönetiııiniır bıı uygulamayı desteklemesi
ve çaIışaı-ılarıır bu yaklaşıı-ıiııı keırdi ve kııruınıınıın gelişiıniııe l<atkı sağlayaoağıırı algı laınasl gerekııektedir.

360 derece geri bildirinr sisteminiıı ııerkez ya da taşra teşkilatlarırıdaıı
lıaı-ıgisiııdeıı başlayacağı iizeriırde dtiştiııülınesi gerekeır öııeınli bir l'ıı-ıstıstur.
I(aııaatiınize göre ırıerkez teşkilatıırda çalışaır persoırelin nitelikleri ve iist
dtızey yöııetiıırin bıılunıırası bu sisteııiı'l ınerkez teşl<ilatıııda bir pilot uygtılaııa ile başlayabileceğini daha sonra sistenı beniııseııdilççe diğer biriıılere
ve taşra teşkilatıııda ııygulaırabileceği söyleııebilir.
Sistemiıı ı-ıygulanabilınesi için lıem çalışaırlarııı lreın de yöneticileriır perforınaırs değerleıne sisteııiııe özelde 360 derece geri bildiriıı sisteınine ilişkin bilgilendirırrelerin yapılııası ve gerekli htıkııki di-izeırleııelerin taınamlaırnıasından soırra başlaııııası faydalı olacaktır. Bu yönteınin uyglılaırınas ı
ile birlikte persoııeliır objektif ölçütler çerçevesiırde değerlendirildiği iııaırcı

Doç. Dr. Kadir Ardıç - Yrd Doç. Dr. Halit Çiçek
a

360 Derece Geribildiriın sisteıııi ınaııtığıırda birdeıı fazla değerteııdiriciye genel olarak olı.ımlı.ı bakıldığl söylenebilir, Değerleyici grı-ıp içerisiııde sırasıyla iistler (%93) , ıııiişteriler (0/o63), kendileri (%6l), iş
arkadaşları (%54) ve astlar (%5l) oranlarında l<abul görıntişlerdir.

a

Üstleri değerleyici olarak uygun bı.ılanlar, uygtııl bıılma ıredeıri olarak
"astıır perforlTlansınl en iyi gözleınleme imk6ırıııa sahip oldııkları için"
deınişlerdir. Bu soıruç yazıııda da bu şekilde ifade edilmektedir.

a

iş arl<adaşlarıııı değerleııdirici olarak uygtlıl brılaırlar, "taııılTıa Ve çalışına ortaını içerisinde yakıır olına" nedeırini ifade ederlerkeıı 83 kişi
"iş arl<adaşlarının siibjektif değerleııdirıne olacağından" iş arl<adaşlarıırııı değerlendirici olarak Lıygtlı1 olnıayacağı göriişiiııdedir. Her iki
duruıı yine perfbrmans değerlelıe yazın ında karşı laşı laıı sorı"ınlardan
göziiknrektedir.

a

Araştırınaya katılaıılar astlarıır da perforınaııs değerleınede söz sahibi
olııası gerektiğiııi belirtıııişler ve bı"ıırtııı ııedeni olarak da "gözdeır kaçaır lrusı-ıslarııı görlilıııesiıre iı-ııkAır taırır" şekliııde görüş beyan etınişIerd iı.

a

Mijşteriler (ağırlıl<lı olarak ıni.il<ellefler) koıırısuııcla ise katılımcılarııı
görtişleri söyle ifade edilebilir. Katılııııcllaı'ıni-işterilerin değerleırclir_
ınesi neticesiııde işgöreırleriır eksiklikleri daha iyi göreceği göri.işi.in_
dedirler. Aııcak katıllınlarıır bir kısını ıntişterileri sııbjektif değerlendirebilecekleri ve GiB'in ınerkez teşkilatının geııiş ınükellef kitlesiyle
ınulratap o lı-ırad ı kl arı ıl ı söy leıı iş lerd i r.

a

Araştlrııaya katılan katılııncılardaır 85' i kişinin l<endi performanslnl
kendisiııiıı değerleınesinin objel<tif olrııraırıayacağı için uygtlll olmadığın ı beliıtınişlerdir.

a

Üst grııbunda değerleyici olaralt ön plana çıl<aır 3 grııp gözi'ikmekteclir.
Bıı 3 grııbııı'ı ağırlıkları Mi.idtir (%40), Grııp Başkaı-ıı (Yo32) ve Daire
Başkaııı (%20)'dir' Diğer kişileriıı aldıkları ağırlıklı puaırlar iı-ıceleır_
diğinde değerleıne dışı bırakılııası gerektiği söylenebilir.

a

İş arkadaşları grubıından değerleyioi olarak görınek isteclikleri grrıbı-ııı
ağırlığı % 87 ile ayııı I-ıizınet biriınindeki iş arkadaşları olıır|<eıı o/o l3
ağı rl ı kla fbrkl ı lrizınet b iı'iıı indeki iş arl<adaşlarııı ıır o lab i leceği n i i l'ade
etınişlerdir. Dolayısıyla iş arkadaşlarıırdaıı değerleyici grup olarak ayı-ıı lıizınet birimindeki I<işilerin uygtın olduğu söylenebilir.

lreııı ltı.ırı-ıınun lrem de personelin gelişiıniııe katkı suı-ıarak verimliğiır ve
perforınaı-ıs ı ır

d al-ı

a da yiil<se l ınes i ı-ıe nederı

o l ab

i

lecekti r.

l4B7 işgöreııiır çalıştığı Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir idaresi Başl<anı"ıygı"ılaıraıı bu çaIışıı'ıada 360 derece geribildiriıı
yöırteııiııiıı ııygıılanabilir bir perforııaırs değerleıne yönteıni olııp olınadığı
sorglılaırıırıştır. Araştırııadan elde edilen sonı.ıçları şu şekilde özetleııek

lığı ıııeı'kez teşkilatında

ıniinıl<iiııdiir.

ı

Gelir İdaresi Başkaırllğında çalışaır işgöreııleriıı eğitiın seviyeleri oldukça yi)ksek olııp % 90'nı Lisaı-ıs ve lisanstistti eğitiıni bulı-ııınıakta_
dır' o/o 70'iııe yakıııı da 40 yaş altıırdadır. Maliye Bakanlığı'ırda çalışırra siireleri iııcelendiğiııdeo/o 65'lik bir oran ile l5 yıl ve dalıa aşağısında bir si.iredir çalıştıkları göri.ilınektedir.
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Müşterilerdeır mükelleflerin ağırlığı Yo 70 gerçekleşirkeır serbest mı"ıo/o l 7, yeıııiırli mali rnüşavirlerin
lıasebeci ler-ııral i ırriişavirlerin ağırlı

ağırlı ise Yo |3 olarak gerçel<leşnıiştir.

ı

360 dercce geri bildirinı ırraırtığı içerisiııde 5 değerleyici |istler, iş arkaciaşları, astlar, mülşteriler ve bireyiıı keııdisiııiıı geııeI ağırlıklarıııa
baklldığıncla eır btiyiik oraı'ıo/o 53 ile tistleı' grubı-ıırda gerçekleşmiştir.

Sırasıyla, iş arlcadaşlarıı-ılıı ağırlığloh 14, astlarııı ağırlıoh 10, mtişterilerino/o 12 ve kişiniır keırclisiııiıı ağırlığı ise % l1 olmrıştur. Elde edileıı bu soııı.ıçtaıı göriileceği gibi değerleyici grup içerisinde i"ist grubıı
hariç cliğer gruplar birbirlerine yakıır oranlarda prıan alınışlardır. Dolayısıyla katılımcılar bu 5 grı-ıbun değerleyici olınasıırı Llygtlıl brılmıışlar aına ağırlığııı yiııe tistlerde olınası kanaatleriııi beliı1ınişlerdir.

Soırrıç olarak, Gelir idaresi Başkaıılığıııda yeıii bir per!'orınaııs değerleııe

sisteıni olaı.ak 360 derece geri bilcliriın sisteıniniı-ı katıllııcılarıır göriişleri
doğrııltrısuııda uygrılaııabileceğini söylemek müıııktiııdiiı'. Ancak katılıır'ıcılarııı değerleyici gruplara ilişkiıı sorrılaıı sorı.ılara (lreın açıl< tıçlrı lreın de kapa_
lı uçlı) verdikleri cevaplar doğrultı.ısrıııda bir takıın eııdişelerinin bı"ılunduğu

Doç. Dr. Kadir Ardıç

-
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TARTIŞMALAR:

oturum Başkanı: Bcn de teşckkür ediyorum. I3iraz dcğişik gelmiş
olabiiir omo c.Soslnda yönetim bilimi ve kamu maliyesinin geçişme
a|and,adır bu konu ve a'ynl Ir.P.B.S.'de olduğu gibi etkinlik denetimi,
mali yönetim gibi konulorlo çok yakındanbağlantılıdır. Ve artık yo*
VoŞ yovaŞ komu idarcsinin de etkinlik ölçüleri içinde meselelere çöz;iri bulması 9 erekmektedi r. N eyse, biz lafı f az|a uzatmay a|ım' Ş imdi
işin tartışnıa klsmıno geliyoruz'' Fazlabir vaktimiz yok. Bundan sonrabir de panel var. Lütfen çok uzun bir şey holine getirilmemesini ve

kime scırulduğunun belirtilmesini rico ediyorum.
üstün oixrç: Soyın uzeltürk'e bir sorum olacqk. Kesin bir yanıt
alırsom do çok memnun olacağım' Kanunilik ilkesi bütün kamu sektöründe çok önemli bir olgu ve dolayısı ile bu ilke çiğnendiği zaman
devlet de çiğnenmiş oluyor. I]en, en azından o şekilde olgılıyorum.
Siz, 21,|3 soyılı V.U.K.'tak|bazı uygulama|arın, başta vergi ziyaı olmok
üzere bu (oııunilik ilkcsine ters olduğunu dile getirdiniz ya da ben
öyle anladım. Kanunilik ilkesine ters ise ve kanunlorda uygularyaya
burada bir çifte uygu|ama sistemi var. Öy.leyse devlet
'6krıryo.rcı
kanunlorını uygulamıyor demektir ve devlet suçlu demektir.
kendi
Ben böylc anladım. Doğru mu? AçıklarSanLZ memnun olurum.
Mustafa susAM (E. Baş Hesop llzmanı): Gelir İdoresindeki performans dcğcrlemcsinin lJ60 derece uygulanabilirliği ile ilgili kısq bir
görüş bildiiiıek istiyorum. Bu oslındo tüm kamu idorelerine uygulanobilecek -cdjir
çağdaş bir sistem, kamu birimlerine uygulanabilirliği tarİaaresine öz-gü olmosını 9erektirecek bir 9elir idaresi
tışılobilir.
yop,r,r,, bulunduğunu düşünmüyorum. G.i.'nin ye_niden _yapılaıdıiıIması ile ilgili bindan birkaç yıl önceki tartışmaiarda be|ki daha
fayd,ası olobiiirdi ama benim şahsi gcirüşüm_kamunun genel y-apı
içerisinde G.i.'nin genel yapısı içerisinde böy|ebir performans değer_löndirme si sistcminin imkansız olacağını düşünüyorum. Zira, bir çok
dengenin gözetilmesi gerekirken böyle bir perforl1lons değerleme
sistöminin_'d'eğerlendirilmesinin yapılması, özel sektör anloyışl ile
bokılması kamu için çok z.or. içeridekiler açısından da çok zor' Bu
şekilde düşünüyorum'
I-Iokan hocama d'a bir soru soroyım hemen. Şimdi Ör'v ııe ıı9lıı
olarok değişikiikle rin görmezden gelinerek yeniden oynı kanunların,
kararnarielerin çıkorıldığı ile ilgili bir tokım olay\ar cı.[du geçmişte.
lrakat orada nereye geliyoruz? Bjr tane Ö'ı'v kararnomesi iptal edildi
Donı ş toy tar afınr)ai' Bu nu n keennemyekun g eçcrs iz olduğ-una i li şkin
|ıir karar çıktl. Yünc oynı hükümleri belirleyen yeni bir kararname

çıkarılmıştr o iptalden sonro. ondan sonro onun da iptaline karar
verdi Danıştay.- üçün cü bir kararname daha çıkarıldı. Sizce böyle bir
tlurumda başi<o ne g\bi bir yaptırım uygulanab|lir idare üzerinde ya
danereye gidiiebilir bir görüşe sohip misiniz?

Hasan BAŞ (Sayıştay 3' Daire Başkonı): öııcclik]e Uzeltürk ho*
camıza, özgiin tebliği için teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Türk
kamu yönetiminin, özellikle de Türk gelir yönetiminin rr,ıanga Carta
ruhunu uygulamalartnln en kıso zamanda gerçekleşmesi diJcklerimi
b eI i rtti kte n s o n ro s o ru mu Ar dı ç ey ef encliy e_s o r cıc ağ ım ef endim'
}{glum.olduğu üzere Türk Komu Yönetiminde statü hukuku geçerlidir. Nitekim anayasamlzda bu ilke memu rların ve diğer koiıu
görevlilerinin nitelikleri, atamaları, görev ve yetkileri,haklörı ve yükümlüIükleri, aylık ödenekleri ve diğer özlük hoklrırı, kanunla düzbnlenir, emredici hükmünü içermektedir. nnayosonln bu üstün kuralı
karşısında zatı alinizin ileri sürdüğü, tartışmaya açtığı performans
değer\endirme sisteminin komu bakımından geçertiliğ| nedirz Bir on
için oeçcrli olduğunu varsaydığımızda, Gelir İdqresi Başkanlığı (Bun*
dan sonra GiB) için acaba, müşteriden söz ediliyor, madem örnek
G.I.B.'den, G.I.B. açısındon müştcri kimdir? Kamu hukukunda müşteri yoktur. YurttaŞ vardır, vatandaş vardır. Vatandaşların temel hak
ve özgürlük]eri vardır. oysa müştcri, ürün satışı yapılan kişi, istediği
biçimde anlaşmo yapabilir. Bu, ta Itomo Flukukundan beri bilinen,
hukukun evrensel kurallarındon biridir. oysa statü hukukunda böyle
değildir. Halböy|e olunca, madem ki müşteri cılso olso mükellef, yü_
k!ım|ü olacak, öyle algılıyorum ben, bu durum korşısındo uygulanma
olasılığı kamudo bu sistemin, özellikle de belirttiği bir 36_0 derece
geri bildirim yönteminin uygulanabileceğine samimi olarqk inanıyor
musunuz?'I'eşekkür ederim.
Ferhat AKBEY: 'rebliğ sohiplcrine teşekkür ederim, çok güzel ve
boşluk dolduran tebliğierdi. I_Iakon hocama bir sorum olacak. I-Iocam
damga vergisinin ontolojik olarak vergi hukukundo ve vergi felsefesindeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz' I-Iukuki mjdir? ontolojik
açıdan değ erlendir ir s eniz çok sevi ni ri m.'I'c şekk ür edcrim.
;:::::::::::::::::::::::::::::::: (Kopulduk): Açısından söylüyorum, orada
iki soru vardı. Biri diyordu ki' hocolara ders anlatan uzmanlara siz
koç not ve rirsiniz. I3iz ders alanlar hocaları (. ...) İkincis i siz kendinize
kaç not verirsiniz' Bu eğitimden dolayı. Bize belki yabancı otduğu
için, belki şu ano kadar uygulamadığımız için, bunlar uygulanariaz
g1bi geliyor. Müşteri kelimesi de öyle. Yani komuda kar ünsuru yok
diyoruz, müşteri biraz itici geliyor, kavram değiştirilebilir. I-Iizmet
alanlar şeklinde de olabilir. Ama bu çalışmonın çok yerinde olduğu_
nu,hele hele şu anda bir tasarı var başbakanlıkta, sicil raporlqrı ]aal_
dırılıyor Ve onun yerine yeni bir şey getirilmiyor. Belki_bu sistem,
getirilmesi gereken, düşünülen sisteme uygun bir örnek teşkil edebilir. Ben hazırlayanlora teşekkür ederken şunu hotır]otmok istiyorum;
T'ebliğler lütfen Başbokonlık ye Dcvlet Personel Boşkanlığı ile paylaşı_
Iırsa çok faydalı <ılur. ÖzelIikle dc bu tasarı gindemdeyken._çok te13

şekkür ediyorum.

Abdülkerim ÇAr.IşKAN (Afyon Kocatepe Ltni., Yrd. Doç.):'I'ebtiğ
nan ho calarıma çok teşekkü r ediy orum. I3iz' I'übitak' ta p er f o rmo ııs
yönetimi ile ilgili bir proje haz.ırladık ve kabul edildi. Ilu kopsamdo

su
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360 derece performans sistemini uygulayan'luzla Belediye'sini incefirsatı bulduk. once kısaco teorik olarak söylemek istiyorum. Bu
360 derece geri bildirim yöntemi, sadece kurum unsurlarından personel unsurunu değerlendiriyor. Hasan Baş bunu izah etti. Benbiraz
dahq somutl'aştırmak istiyorum. Sadece işçilerle ilgili bir şey yapabi_
iiyorsunuz' odül _ ceza' olmadan 360 derecenin hiçbir anlamı yok.
Bunda da cezayı Zo,ten uygulayam|yoYsunuz. Yani bir ucret yaptırımı
getiremiyorsunuz. Sadece performansı yüksek kişilere toplu sözleş_
meye koyduğunuz madde ile ilave bir icret verebiliyorsunuz. Memurlarla ilgili hiçbir gelir oynqmasl zaten yapam|yorsunuz. Bir
müddet sonro performans ölçümü, hizmetin yerine geçiyor' En başa*
rılı ve on başorısız işçilerin adlarını belediyeye asıyorlar' ijn başorılı
işçiye sorulduğunda, kim ödülü aldıysa gitsin işi de o yopsın diye
başarılı işçilerin sürekli sıkıştırlldlğını öğrendik. I]ir asfalt birimindeki silidir ustosı bir teknik eleman halkla ilişkiler notu çok düşük
olduğu için ayın en başarısız işçisi seçilmiş, isyan ediyor. Zabıta biriminin notunun yarlslnl vat-andaş veriyor' Kolqn % 25'i birim kendi_
sine, diğer %25'i ise diğer birimler veriyor. Vatandaş en kötü birim
olarok zabıtayı oyluyor' Fokat belediyenin diğer birimleri en boşarıIl
olorok zabıtayı görijyor' I]en kamuda performans arayışlının başIamış olmasından memnuniyet duyuyorum ama bu 36o derece sisteminin, Hoson Baş do bunu beyan etti, kamu için uygun olmadığını
düşünüyorum. Yani Vurgunun, personelden hizmetin kendisine kay_
Ieme

ması lazım. Hizmetin performansının ölçülmesi dqhq sağlıklı olur'
Bunu sağlayacak yöntemler de süreç yönetimi ya da iş akış şemaları
gibi, her birimi ya da her hizmeti kendi içinde anoliz eden diğer yön'
temler olmolıdır. Yani başlomomtŞ bir proje gibi gözİiküyor. Uygu|amada çok büyük sorunlar olduğunu 'luzla Belediyesinden örnek
verebiliriz. Çünkü be|ediye başkanı bu konuyu yüksek lisans tezi olarak hazırlamlŞ Ve uygulamasını da belediyesinde yapmış fakot so*
nuçlar çok parlak değil. Tek söylediği şuydu: Belediyede, kurumda bir
performans havosı esmeye başIadı, olumlu bir otmosfer meydana
getirdi' Bu bile bizim için yeterli diyordu ama bilemiyorum. I]u konuda Kadir Bey ne düşünür?
Abdullqh.. ...... (g Eylül üni., Yrd. Doç): Tebliğler için teşekkür
ediyorum. Benim Hakon Uzeltürk hocama yöneltmek istediğim bir
Sorum var. Şimdi bi|diğimiz gibi kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği 3 kuvvet birbirini denetliyor. En önemlisi burada yargı kuweti. Yasamq
oYgqn|nln çıkarmış olduğu konunlar bugün pek çok ülkede anayasa
mqhkemeleri tarafından denetlenmekte ve hukuka uygunluklarl sorgulanmakta. Yani yasamonln yetkisini kötüye kullanmasl, anayasa
mahkemesi tarafından önlenmesi gereken bir o\gu. Meseleyi vergi
hukukuna getirdiğimizde, vergi kanunlarının denetimi bokımından
Türkiye'de anayasa mahkemesi denetimi açısından pek çok sınırlama
olduğunu görüyoruz' Örneğin, yasoklı dönemlerde çıkarılmlş vergi
konunlorı vaY ve bunların önemli bir kısmının yasaklı dönemlerde
çıkorıldığına şohit oluyoruz. Uzun süre denetlenmemesi söz konusu.
Anayasa mahkemesinin önüne getirilen konunlar bakımındo da ko-
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nuyı

değ e rlendir diğimiz zaman, anay aS a, mahkemesi
ni n kcııdi ı.ırlen
bekleneni pek ver.emç.aiği"" şahit oluyorsunuz.
vergİ kanunÇünkü
Iorının denetimi ile ilgili anayasa mohkemesi ı.ürr.ir.rnın
ii.ıccicn*
mesinde pek çok vergi
konunu hukukq oyt,iibıa"j;_h;l;;, ;;;;;;;
_edilmed
i ptal
iğin i g örüyoru^ i iİiy"s]o mo hkeıııcsi
r:|\:ry:ince.
a'r\ iPtal etmezk'en, boşvurular ı reddederken,
çcşitti hakli
::,yi:-i, dayan.lyor. ozellikle ekonomik kriz
dönemıerina'e rınoni::ı:-Ts|"
man lhtvacını aidermek amacıyla çıkarı\an vergi konunlarının
çcşitli haklı nedenle"rie, burada k;ıfi;,i;
en önemli haklı ibare ,,ekonominin içinde bulunduğu durum'', gibi başvuil'r;i;'^;. ja"aııJioı_ _r.
bu kqnu nların i p t-o I edilmediği g ör:u\i;y or'"
cr rpi.l_ üı, l}""t yermek
gereki rse, çı ka rılon ve rg i kon*u rja.ınrn g eriye
ıid,ıaigi' 9 eretçesıyıe
y ap ıl an b a şv urul ar d a v7r g i ka
nu n u g er:Çek'g ii vu rüi"; g a sierd' i
5
halde anayasa mohkeme."sinin verg.i ı.r"riir"lr"'
"i " a;;i;" yürüdüğü
g erekçesiyle hi
çbi r verg i' kan u nu nu i p tal etiiaiıini ai 1
o'u r' Y ani
vergi konunları ile ilgili denetimlerde aovıe iİiprriğ a'iit;ysonuç
Var,
|e\r'ar e.diyorum, gerlekte geriyg yürüyeh ,"rgi'io"r"ıo.. oiarj,
i, g
J4". Şi mdi bur ada. kar şımiza 6 ir iar tışma ala7iı çr]"F;, V er g ilerde
adil vergileme mi, etkin vergjtpryr...-i Çatlşması. Vergiler
ya aaf,aı, yi
da etkin. Adalet ve erkinlilibirbirinii rrddrdrr. av"i-i.ifia"
mahkemesinde de hukukun ilkeleri ve adalet i,
";;i;r;
virti,i ı.,rı.lı nedenler
m_i.çaüşma alanı. Ben Flakon hocamın uu ı<onua'atilc;rı;şunı.ı
merok
edivorum. yani anayoso mahkemesi hukuku; iik;i;;;; in, vergi
nuku ku nu n ilkelerinden, ada\et i lkesi nden, ı<ar arıir
ıiio
ü"iı ittıE ilro ı.i,
nedenlerle_ vazgeçebilmeli midir, yokso salt hukuksal karoriar
mı
v ermelidir? T'eşekkür ederim.
Başkanı: Ben de sizden bir şey rica edeceğim. I\iz 15 da*
,.,,-9a1ı-"-r,lT
KIK, geç baŞlqdlk. o süreyi doldurduk_. Programımızda bir de panel
,"?|.'!Qç:.söylemeniz çok şart değilse, l,ltr",i saz a\iayıruz. Aksi
taka'lrde but'Ijn okşomı. burada geçireceksiniz. Evet tekrir ısror ediycır
musunuz? O zamanbuyurun efendim.
Mustafa DURM_UŞ: Teşekkür ederim. Benim sorum Hakan hocama olacak Hakan hocam 1'21'5 -1688'e ve orad'a" ai giiü^üze vergilerin konuniliği ye konunların meşruiyeti;i
;;k gİ;;| bir şekiüe
tortışma alanı o\arak or.tay-a koydu. Amö bunu'y"p""iii"
de salt bir
vergi hukukçusu peIspektlrınden o\aya yakloştı.'ııil
bir ta_
Kım sıRıntılar diye düşünüyorum. o anlamda farklı bir
"rı.i"aa
soru sormak
için ısrar ettim.
Sıkıntı_ Şu; bizde son 30 _ 40
yazı\an kamu maliyesi kitapla*
-yıl.dır
rıno. bqkıidığı zaman,-vergi devl-etin
bir takım iiri"tIii{yerine getirebilmesi'i çin yapacağı harcamaları korşılo-"k i;i" ;ıinin ı<arj.ıı,ı<_
sız kaynaklar olarak yorumlanmaktadır. Ya"i
Ç"i'ii;;;;;I bir tanım
söz konusu . Burada
ihtiyacı anyjıanl çitZ,.i,ı'r. Bunun
ğ-elir.yaratma
bir tek istisnası 1g6o-'h,yıliarda Musgröve tarafındai 3'Iü fonksiyonlar, uergİnin ekstrqfiskal- amoçlr., "rr. değiŞikgündeme
ve iktisatiaki ana ak"ımın ai. ,o"r., airr. rayıi
9İl,,lyli::.P.1,
.T:llv.
1Z,
e, v.er gilemede _meşruiyeti
de kan u nil iğ i' de
';;;|"';i"
I:'*,:İ,59i
-! |\oiı9mey
Du slnlrlar ıçırıde
tartışmok zorunda kalırsonız.
Ama vergilömeyi
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başka türlü ele a\anlar da var. Biz akademisyenleri bunlorı da tar_
tışmosı, bunları da bilmesi gerekiyor. iştö bu noktada l<ökleri
I\icardo'ya kadar giden ve daha sonro 19' Yiiz.yıldq Karl Marx tara_
fından gİindeme getirilen bir emek - değer teorisi perspektifi var'
I3urada emek bütün değe.rin tek yaratıcısıdır. ııma hiçbir şekilde bu
değerine sahip çıkamaz. Özel mülkiyet haklorından dolayı, örgütsüzlüğünden dolayı, işsizlikten dolayı Ve SonuÇ olarak da sahip çıkoryadığı kısım işveiene kar olarak geri döner. İşveren bu karı üzerinden
Kurumlar Vergisi öder ya do işveren bu kar uzerinden sermaye kulIanmışsa faiz biçiminde bir ödeme ylpar ve faiz üzerinden vergi öder
veya rant üzerinden vergi öder. Yani verginin kaynağınl oluşturan
matrah, bu yakloşımda, sadece ve sodece emektir. Şimdi böyle bakıIdığı zaman ben I'lakon hocanın bu konudoki cevabını bekliyorum.
Acaba bu bokış çerçevesi içinde kanuni olsa bile alınan vergiler meşru mudur? Şöyle bir soruyla genişlet-mek mümkün. Bugün biliyorsu_
nuz özelleştirmeler yapılıyor' Dünyanın pek çok yerinde kamuloştırmalara geri dönülmüşken, biz ısrarla hidroelektrik sontı:allerini
özelleştirmeye çaIışıyo ruz' V e bu özelleştirmelerin yapıIacağı kurymIar da asllnda halkın vergileri ile oluşturulmuş kurumlar. Fakat hiçbir şekilde sorulmadqn özelleştirmeler yapı|ıyor. Bunlar meşru mudur veya bu meşruiyet holk gözunde geçerli midir? Ru anlamda da
tek başına bir vergi hukuku perspektifi ile meşruiyet konusu tartışılabilir mi yoksa çokıu disipliner boşka şeylere ihtiyoç da var mıdır?
Çok teşekkür ediyorum'
oturum Başkanı: Bir kişi Ve Son.
Ayşegül YAKAR öNer (İstonbul üniversitesi): I]u Sempozyumun
temosı kriz ortamında v ergi politikalarının değeriendirilmesi. Sunuşa başladı ğınızda siz de kriz ortamında performons değerleme' ne
anlama geıir diye sordunuz. Ben de şunu eklemek istiyorum' Sabqh
yapılan öturumlar da da çok net bir şe kilde ortaya konduğu gibi, kriz
dönemlerinde işsizlik oranları çok ciddi bir biçimde SIÇYama ygplyor'
Kriz ortamında, işsizliğin böyle bir sıçrama yaptığı bir ortamda, geY'
çekten performans değerleme ne anlama gelir ya da performons de'I'e'
ğerlemenin kriz ortamında gerçekten de bir anlamı var rnıdır?
şekkür ediyorum.
Oturum Başkanı: I}uyurun Efendim.
Hakan UZEITüRK: 'I'eşekkür ederim. Sırayla gideceğim. Sayın
üstün Dikeç'in sorusu. 'Iabi ki hukuka aykırılıkları tespit ediyoruz,
doğru' Devlet suçu denir mi? Denebilir tobi ki. Yani devletin hukuka
ay[ırı davranışlorı başka isimler de alabiIir. Yani anayasada yer a'Ian
ııutuı< devleti Türkiye'de yok diyebiliriz. Ya do hukukun üstünlüğü
uygulanmı yor diyebilirsiniz. Devletin de oslında, anayasal ilkelerden
yolo çıktığimızda bunları uygulama, hukuko aygun olonı uygulatma
görevi olduğu için, bu devlet bqkımından bir suç d0 teşkil ediyor,
doğru' 'I'ab| çözüm var mı? I1urada herkes suçlu aslında-yalnızca
devlet değil. Mesela bu konuda çalışmolar yeterince yapılmıyorsa,
mesela vergi ziyaı örneğini verdiniz" Vergi z.iyaı konusunda kaç top"
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lantı yapıldı acaba, kaç kişi yazı yazdı bunlara bakmak lazım. istan*
bul Barosunun bir toplontısin da- söytedim, barodai ı.ic .'.,
bu konuylo ilgili olarak. Danıştay'rikararlarınd'a a, üüı.rı.oçıkmadı
aykırıIığı göremiyoruz. Sebeplerini ben biliyorum, buraAi soyıeyei;v;;;ğim ama maalesef Daniştay'da da hata var. Keza mükellefler 6akı*
mtnd.an da gerekli tepkilerin konmosı lazım' T'orihte böyle yapllmıl.
Günümüzde tepkiler. belki bu şekilde gösterilmiyor ama'faikıi
ş;kiiIerde ortaya konma imkanı vqi. AsüınJo hepimii suçıiyuz au açıain'
lrakat sorduğunu Z Soruya kesin cevop isterseniz: eve"t dLilet rrçiu.
Mustofa Susam'ın sorusu. 'I'abi, sürekli hukuka aykırılık var. Ne
olacak? Bu, her zaman,.söy1e-d'iğ.imiz g\bi, eğitim konusuno bağtanıyor. Yani siyosi ohlak diyebilirsiniz, orada ğa var' I-Iukuko aykirıtık_
ların giderilmesi için
eğitim kalitesinin artırılmosı' gereki_
yor. Bunu siyasetçilerin.mutloka
eğitim seviyelerinin yükseltiImesi onla"mındo
da söylüyorum. Sodece siyoseti öiptana çıiarma, ııukuı<u anpiii
çıkarmo meselesine de geliyor zarian Zaman' Ya d'a tercih imkanl
geliyor. F'qkot burada, sanlii sürekli yaramaz\ık yapan
çocuğu nosıI
düzeltebi\iriz, ona ne yapmasını söyieyebiliriz giui'ı.rı.üt da bazen
bağ.lanıyor. Bunun ötesinde hukuk iila-şunu yağacak diyebilir tai.at,
biz.im ijlkemizde olduğu gibi sürekli ihtolter bıürsa buia bir
çözüm
yolu yok. işte görev cten ilmalarl biliyorsu nuz. 20 kere qörey den
alıntyor 2o kere iade ediliyor-yaYgı tarafından' 21. Defa öIınıyor. Yani
bunun sonu yok. Bu hukuku kbt*ye kullanmaktır. Aslındo| yine ki_
nunlor çerçevesinde s.1ıc- duvyrusunda bulunduğunuzd,a bir yere kidar'Yani hukuk her türlü şeyi çözemiyor. Ahlak"ve siyasi antayışbazı
şeyleri çözecek maalesef.
Hasan Beyin teşekkürlerine katıIıyorum.
diye sordu. I-lukuki olup
_ Ferh-at Bey, damga vergisi hukuki
olmadığı z.aten farklı bakış oçısına ryidlr
bağlı, yani d'amga vergisinin
olınması gerekir mi? Gerekmeyebilir. raZı üLke\er almiyor çıiı<ı; yo
da bazıIarının da vazg-eÇmeye niyeti var. I:akat damga veigisi
eğer
alınacakso, bunun hukuki prosedürünün de doğru ğzilmesi lazım'
İyg,i" damga vergisi ite ilgili pek çok oykırılık vir. işle, faydalanma
diyor mesela. I:aydalanmanın 6ıçı;sLı nedirz I_Ier vergi incelJme ;;p;:
runda, her vergi iııcelemc elemanıno göre faydalarima farklı
ortaya Q-ıkıycır. Yani özfllikle yurt dlşııido yağılan ışiemıeraen şekiide
alınan
vergilerde I'ürkiye'de fayda\a.nmo meselesin e girince tıkanıyor ama
meselo her şey faydalanma olacak omo subjekti7 oluyor yine maaiesef.
Alınmaması dalıa doğru olur belki, çünkü b7 yönd'ebi,
"Liti^vo'.
Mustafo l3ey hukuka aykırılık konusuno değindi. Hoklısınız,
ben
'burada
hepsine .değinemedim. Benim burad'a çikardığım 5o ya da 52
tane teırıel olanlar sadece, küçükleri yazamadım. 'r;bliğ olduğu için
konuyu sınlrlandırmam gerekti. Büfçe kanunlarınrn jurumü içIe.
ocısı tabi. uzun yıL7ardan beri. I-Ier sene anayasaya ayklrı bulunur,
her sene iptol edilir, her sene de bütçe d'önemi geÇtigi için bunun bir
anlamı olmaz.. Yani boşa geÇen bir şey ama Üüiiifr hükümetler de
bunu yapıyor\ar maalesef' Yani çözümü olur mu olmaz mı onu bile-
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miyorum. Çünkü bu devletin tutumu ile ilgili bir şey. Bugün filmlerini izliyoruz Maddison dovosınln, 2oo yüzyıI fazla süre önceki, ne güzel hukuk dersleri verdiği konusunda te|evizyonda sürekli tekror
edcn filmler vaY' Bunlor da ayrı birer film hepsi aslında ama biz
kendi filmlerimizi görmüyoruz. Dış ülkelerdeki filmlere bakıyoruz.
I'Iukuko aykırılık olısından çok fazla şeyler vqr' BütÇe kanunları
bunlardan sadece birkaç tonesi ama doğru, hukukq aykırı.
Abdullah Bey anayasa mahkemesi denetimi ve bu yasaklı dönem'
lerden bahsetti. I}u, anayaso mahkemesinin yopısından koynaklonı*
yor. Bugün anayasa mohkemesine giden pek çok konu var. Çoğ!y9Ygı iıe iğiıı. Bir dönemde yayınlanan bir raporda %50 oranı telaffuz
edilmişti. Şu anda kaça koç oran olarak bilmiyorum ama anayqsa
mahkemes inde v er gi hu kukçu su y ok, pr oblem bur ada. Yani hu ku kçuiuğun tartışıldlğı, hukukçular oğırlıkta olsun olmosın meselesinden
ziğad,e vergi bilen hukukçuların orada olması lazım. Ya da vergi-bilen
kişilerin. ğcnim bildiğim orodoki son uzmonı Yı|maz Aliefendioğlu
idi. o biraz hukuka oyklrılık tespit edebiliyordu ama dediğim gibi o
do çok sınırhydı. Yapısının. değişmesi lazım' Birincisi mahkemenin
yopisının değişmesi l-azım. İkincisi de bireysel boşvuru hakkının tanınması laz|m' Çünkü bugün mahkemelere gidi|iyor fakat bunlorın
konuyu C.nayasq mahkemesine götürmesi için ciddi bulması lazım.
Ancak bu mahkemelerin de öyle gayri ciddi kararları var ki. Anayasa
mahkemesine niye gitmediği konusunda hiçbir oçıkloma olmadığı
gibi, bazen dilekiedö anayasaya oykırılığı açık bir şekilde yazmış o|man|Za rağmen cevap dahi verilmiyor.
Ekonomik sebepler mi yokso adalet mi? Tobii ki adalet. Yani burada ekonomik sebepl eri göz önünde bulunduracak olursqnız zaten
hukuk Dünyasından çıkmış olacoksınız. Farklı bir Dünyada karar
vereceksini z' Her Zqman hukukun üstünlüğünün cılması |azım. Çijn_
kü bütün konuştuğumuz konularda eşitlik _ adalet diyoruz. Memleket faydosl filan, tüm bunlqrı hukuk çerçevesinde yapmazsanlz o
Zaman zaten eşittik de adaIet de o|muyor.
vergi hukuku perspektifindenbaktığımızı dile g-etir_.
Mustofa Bey-Farklı
de bakılabilir. Kqmu maliyesi
perspektiflerden
di. Doğrudur.
-Ben
kanunlorın meşruluğunu bir hukuk
oçısınjan bokobilirsiniz.
bi]iırıci olorak hukuk oçısından inceledim. Mali açıdon baktığınızda,
hukuki açıd'an tamamen meŞru olqrak görülen bir djjzenlemenin
hatalı yanları olqbilir. Bu, sonsuz soyıdaki ihtimali de beroberinde
getirir.
maliyesinin ilgi alonı. Mesleğim g-ereği .oraya gir.'
"mec]im' I]u kamu
|3urada bu kadar hata varsa, Zqten teorik olarak bohsettiğillicordo ki, onun da uç görüşleri var bi|iyorum ama, forklı
işte
niz,
kişileiin farklı 9örüşlerine bağ|ı' Yine yonlış sonuçlar da çıkabilecek.
Çünkü o zamaibiraz daha gene|kavramlara ya dahayat felsefesine
bakarak karar vermeniz de gerekecek. Hukuko aykırıIıktan bahsederken, yani burada suçluluk meselesinde (.'') Çağ|ar'ın lafıdır o,
eski dönemde sokaklarda dolaşan bir haham VormlŞ, soru soron Vor
. m|, cevaplarım var diye. Bize lisans derslerinde anlatırdı. Flakikaten
o kadar'çok cevap var ki, soru Sorocak kişiler olması lazım. Bugün
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ülkemizde soru soracak kişiler yok. Bu konuda inanın ben üniversite-

lerin de üzerine düşeni yaptüların a inanmıyorum. Çünkü hukuk
fokülteleri baz.ı konularda hiç tepki göstermiyor\ar. reğtı gösteimey.ince de
-bazı şeyler- meŞru imiş gıuiaevam ediyor' o ytizden sorun

devam ediyor' Bakalım nereye kadar.
.. Kg9ıü ARDIÇ: (..-.-) var mı, hatta daha fazla an\amı var. Şöyle bir
örnekle belirteyim: işten çıkarma durumu söz konusu
r7J ıjten çıkorırken belirli' kriterleri gözetiyor musunuz? Siz -"z
yönetici olirak
da işletme sahibi olarak-, bir i<urumun başındoü tışı olarik
-ya
p*erfo.rmansı-yüksek
olanı mı yoksa düşük olanı miişten çıkarırsınız?
ty 9ı, değerlendirme kriteri olabilİyor-' Ya da kıdemi yükiek olanı mı
{üşük olqnı mı; genç olanı mı yoşiı olanı mı? I,arkli değerlendirme
kriterleri var, fakat.gerçek anlamda bir performans değer\eme sistemi inşa edildiğinde ki, diğer hocalarıi sorduğu soruTar ile sizin
so rd uğ u! u z S oru bir az. örtiı şmüş olacak, o nokta"da
şu nu söyle y ebilirim. Performons değerleme kriz olsun, olmasın her Aönemae
çieç.erii.
Bizim bildirimizin başIığı krizi insqnla aşmaktı ve ond,an sonra
devsm e.diy.ordu. Sonro" boşlığı hakemlerden gelen önerilerle değiştirdik. Şinrdi- diğer hoca'larım|za-verdiğim ceviplar doğrultusu ndö per_
{.o.-q|ş .değ-erlemenin kriz döneminde de,'kriz döinemi arşınJd Ja
önemli bir işIevinin olduğunu söyleyebilirim.
Çalışkan Bey'fuzla belediyesini örnek olarak verdi' Ben, kötü em*
sal, emsol teşkil etmez diyorum' orada üç tane kavramd,an bahsettiniz. Circual dediniz ki 1985'te çrık teknik bir bilgi, pazarlamacıların
Journal of Retoiling adlı bir dergide yazdıklarıbir'hizmet kalite öIçüm aracı' Diğeri iş akım şemala'rı, bir diğeri süreç iyileştirme
çolışmaları. I3unlor kovramsal olarak birbiriiden farklı -şeyi".. noiayısı
ile tabi tartışmoyı sonr'a da yapabilirsiniz. Süreç iyilejtirme çolışmaIorı, iş akım şemaları daha jyi hizmet üretebilmbı< içın adına' yapılan
uygulamalar, kabaca bu şekilde ifade edebitiriz. Ciicual da bu üretilen hizmeti ölçmede kullanılan bir teknik olarak ifade edilebilir. Performans değerleme, .performans ölçümü, bireysel başarı d'iye geçen
performa.nş c;-leümü ise, hem şirket performansını hem birey p6rfor_
mansl şeklinde ikili olarak mütalaa ediliyor. Bizim buradabd'aktandığımız.bireydi-r. Siz işçilerden örnek verdiniz Tuzla Belediyesinde.
Bilokis ben.tebliğimi anlqtırken bir şeyi atladım. Bu daha ziyade alt
kademeler için değil, orta ve üst kademeler için çok daha uŞgun bir
değerleme
'yöntemi oiobilir .demeyi unuttum. Dolayısı ile iizta işe
tersinden başlomış,
bu bir. iı<ıncıiı, bir şey daha söy\emek mümkün
performans
.değ'erleme hakkında. Mesela Fiqsan Beyi kamuda geçerli
olabilece.ğini düşünüyor musunuz? Müşteri vatcındaş ayrlml, '[amuda.
!ıvgulama olasılığı .konu]orına değindiler. Şimdi,' 3eb der:ece geri

bildirim sistemini herhangi bir kurümda uygulamaya başlamaian

önce ge.rçek anlamda performans değerleme sisteminin uygulanıyor
olması lazım. 360 derece geri bildirim sistemi, bildiğimiz ğ{rformans
değerleme mantığıma yardımcı bir araç olarok rii;taıaa edilebilir.
D-oioyısı ile evet, bu bir performans değerleme yöntemidir. Kulianılabilir. Amq daha performans değerleme sistemi inş a edilmemiş, otur_
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tulmamış. Sicil raporlarından Mustafa Bey bohset-işli. Sicil rapor|arı perİormctns Eeğerleme değil ki. Biz.im bahsettiğimiz kriterler
belirlenecek, perfor{nans standortlorı oluşturulqcak, dönemlere korar verilecek. Bu bir mantık. Bu mantık oturtulmadığl takdirde L'Iasan hocama katılıyo rum. G erekli yasal dü,zenlemeler, kaf a de_ğ i şikliğ i
olmad'an bu sistemleri inşa etmek çok kolay değil. Bir örnekle sQv|emek istiyorum: Bulunduğum üniversitede 360 derece geri bildirim
sistemi öğretim üyelerine uygulana bilir mi diye bir araştırma yaptık' Lloca"arkadaşiarım va Sor uy orum, ö ğr enci senin p er f ormansında
söz sahibi olsun mu? Müşteri diye açıklıyorsun, işte ders anlotıyorsun, Voni müşteri kitlen içinrle mütalaa edilebilir. L-|ayır diyor bir
kısmı. iş orkadaşl arın değerlendirsin mi? Çekinceleri var. Dolayısı ile
sistemi inşa etm"ek öyle çbk kolay deği|. Ama erı azından şunu söyleyebilirim: Kamuda dq, ö'zelde o|du'ğu -gibi ki, özelde de uygulamaları
iartışmalı, özel sektörde olduğu gibi kamuda da bu işlerin yavaŞ ya_
,oş u., azınd'an konuşulması ve üir mİjddet sonra da belki yosal drizenlemeüeri n sağ landikton sonr a uy gulamay a b aşIanmaslnln 9 erekl i
olduğunu düşünüyorum. tlerkese teşekkür ediyorum.
oturum Başkonı: Efendim değerli meslektoşlarıma. kotkllarından
d'olayı çok teşekkür ediyorum' ya|nı'z, yete.rince geri bildirim alama_
dık herhaldeben debundan dolayı özür diliyorum'
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''SUNüCU: boşlıyorkonuklar panelimizin "Kriz ve Kayıt dlşıIıı< iışı<isl,,
g9t
by ocıuim başlamadan onre Ğiri ü"ir"rlii.rı
9:türyü
Ll'ts'r'
Dekanı Say]n. Y"
Kodir Arıcı yı, kısa bir torrş*, apmak üzere
l
buraya davet etmek istiyorum. niyurunhocam.
Kadir ARICI: 25'. Türkiye
-Maliye Sempozyumu'nun çok değerli katılımclları. önceiikle elimizde
otmayan nedenlerle saüah
rumuna kot-ıIamadım. onun için sizlerin afhnı; ırtıv"rr-açılış otu_
Ama fakültemizin böyle bir oturumda, böyle bir seme,ry"Çj"
ev
sahipliği
yapmq' ve Türk maliyesinin bütün duayen\Lriii
olriıo^osı, hem
bokanlığın ilgili yöneticilerini hem de maliye bilimine
emek veren,
yıIlarını veYen uzmanları-nı, öğretim üyelerini ai'
o,iAi
görmek bizim için büyük b ahtiyar\ık'
I]iz fokülte olarak da bu noktoda böyle bir
oturuma ev sahipiiği
y.apmaktan çok büyük gurur-duyuyoruz. Buna
vesile olan, başta ma_
Iiye böiüm Başkanimız'olmak tieie, faküitemiz;;öyl"-;;'
şerefi kozandıran herkese çok teşekkür ed'iyorum'

Fakü]temizle ilgiii

klso bir iki

şey söylemek istiyorum. i.İ.s.r.
yaş itibariyle Gazi çok
üniversitesinin üçüncü ." ir',i faküItesi.

5'teAnkaqra iktisa di v e'I'icari ilimler Akademisi,]ıiiiırkurulmuş
bir fakülteyiz' Bu r"1"
yıl dönümümü ,ı ıritiivoruz. Mezunlarımızln- sayl sl 7 oİ5..5rruluş
o o' i g eçti. horu ıt" rı;.;[ i;;ı.'.ojlı
ve bilim
-5
hayatına.çok_.büyük
hizmZt'"er verdiğimiz" i"";;;;;;;.and'a
Şu
800o'e yakın lisans öğrencimiz ve 150b'e yakın j,
lisans
ve
i,ıı.'"t
doktoro öğrencimiz var. z bölümümü Z var. Bunlqrdan
bir tanesi malivg'.ug]İ*ti. Maliye, iktisat, ekonometri, kamu y.;".ti*i,
rluslar
sı ilişkiler çohşmo ekonomisi ve işletme böIümierin den',]uşan aro*
lüm' tsu 7 böIümün 6'sında z' öğretim yapmaktayız. Dolayısı z böiie büve taşıdığımız yük itibar|yle bir üniversiti hacmine sahip
r'klYk
bir
f akiJlteyiz. Mezunla'rımızı Tü rkiye,nin
her alanında; ioJy, a", kamu
yönetiminin her alanınd'a, işijtme alanınd'a görme,ii' "'
ve onların
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boşarıIarın l yaŞamay1ın mutluluğunu hisse diyorum. Aramızda da bu
noıtada, hem bizim bölümümü zün duayen hocalqrı, emekli hocaları,
o'1.lar da fakültemizin adını ve bayrağını yaşatıyorlar. I]u bakımdan
tekrar hepinize hoş geldiniz demek istedim. Saygı|ar sunuyorum.
Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum'
SUNUCU: Konuşmosı için Gazi üniversitesı İ.i.r.r. Dekanı Sayın
Prof. Dr. Kadir Arıcıya teşekkür ediyoruz Ve oturum Başkanı olarak
Prof. Dr. Nevzot Saygılıoğlu'nu buraya davet ediyoruz.

Nevzat SAYGILIOĞLU: Sayın dekqnım, değerti hocalarım, sevgili
meslektaşlarım. Ben de hepinizi saygıyla se|amlayarak doğrudan
pane|e geçmek istiyorum ve değerli panelistlerimizi huzurunuza davet ediyorum' I]ankalarorasl Kort Merkezi Genel Müdürü Soyın Sertaç Özina|' Vergi Konseyi Başkanı Sayın Mustafo Uysal. Gazi U'niversitesi İ.İ.s.r. Maliye Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr' Şükrü Kızılot ve
Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Kilci.
Aslında günün ilerleyen saatlerine hem konuşmacıların profili iti-.
bariyle, hem de konunun önemi itibariyle farklı bir konuyu bir atölye
çolışması gibi devreye sokarak ele almaya çalıştık. Çünkü bu seneki
Sempozyumun ano temasl ile ilgili olarak özellikle kriz sonrosı vergi
politikolorı çerçevesinde, kriz ve kayıt dışı ekonomi ilişkisini de ele
almadan olamazdı' Ilepimizin teorik çerçevede de çok iyi bildiği üzere kriz mi kayıt dışılığı etkiler, yoksa kayıt dışıIık mı krizi? Bunlqr
aslında birbirleri ile etkileşim içinde olan konu|ardır. Son derece
önemli bir konu bu. Bu konunun şu anda mosanın etrafında ilgilileri
vor. F'inans açısından, bankocılık kesimi oçısındon kayıt dışıhğı önlemedeki rolleri nedir, ne olobilir? Aynı şekilde yönetim onlomında
vergi idaresi yönetimi anlamındo işin içinde bir kişi olarak ya da
unvon olarqk Gelir idoresinin konuya yaklaşımı nedir? Moliye ile
orgonik çalışma içinde olan ve bir sivil toplum kuruluşu niteliğinde
çeşitli sektörlerin görüşlerini yansıtan bir kurul görevini yerine ge_
tirmeye çalışan Vergi Konseyinin bokışı nedir? Ve aynı zamanda bilimsel açıdan da konunqn gerçekten de yansımaları nedir? Bunlarl
bu masada ele almaya, birlikte irdelemeye çalışacağız'
Kayıt dışılık tqbi çok özel, korsan bir tebliğ Sunmcyc.cağım, güzel
de notlorım var elimde, ama, kayıt dlşıIık çok önemli bir konu. Her
Zaman herkesin, özellikle de komuoyunun, sokoktaki insonın, iş dünyaslnln, çclışma hayatının, bürokrasinin, herkesin ilgi alanını oluşturan bir konu. Ben sadece şunu söyleyeyim: Denetim elemanlığım
sırosında işin denetim boyutunda bulundum. Bir 9 * L0 yıI Gelir İdaresinde daire Boşkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür ola*
rak bulundum. Denetim gözüyle gördüm, başka şeyler hissettim.
Yönetim gözüyle gördüm, başka şeyler hissettim. Hazine'ye geçtim,
müsteşar yardımcısı ve müsteşar vekili olarqk görev oldım. orada da
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dağıtan mekanizmanın nerelere ne dağıttığını bizzat yoşadım.
Dış
Ticaret Müsteşorlı ğı tarafında rila olayın d[ ticaret
tarafını
ele
aldım.'l'urizm Bakonlığında görev aidım. oraAa da olayıi
turizm sekt'örü açıslndan öze]likie kayıt dışılıkla olon iç içe
ıIışkisin i bizzat görebilme imkanı buldum. Son olarak, bı;rokrqtjt-ı'ryriir,n
son noktasında Gümrük Müsteşarlı ğ-ında kayıt dışılığ r"
Jıiijunu
bir baş"" aii iiaya getirme\1 .up|ç4çl gördüm' Gerçekten buiüarın hğsini
dikçe, birlikte değerlendirmedikçe, verileriyle,
voı.ıoşi.niorı ile Gelir
İdaresi Başkanı üehmet torJ"iı-'kusu.o Lakmasın.
Tek başına zat'en bu işin savunucusu yo da sorumlu su olamaz,
olmqmalı da, işin
gerçekten çok boyutlu bır yönü var. Sosyal boyutu,
sosyo küItürel
boyutu, politik boyutu, ekonomik boyutu..' Gerçekten
çok su kaldıran bir pilav. onun için ben izin veiirseniz fazİa
-,ıjJı-,Iı olmadan
20 şer dakika süreyie panelist orkadaşIarlm,Za soi
iiri.yor,r.r. ii-L
sözü Bankolararo.sı Kort Merkezi Genel'lıuaı"ırJ soyı"-i".toç
üi"ii
Beyefendiye veriyorum. Buyurun.
i
. sertaç özİııer:' |es$\u.r ediyorum Sayın Başkan. Değerli konukla öncelikle böyle değerli
bir panelde yer'atdığım içinÇrçekten çok
büyük bir onur duyuyorum. Ç;k, çok teşekkü;ediv;;;r;.
nen ilk olarak, Ilankalararası Kort Merkezi iie ilgiii
çok kısa bir fılmı, ardınd'an
da konuyla ilgiti çok kısaco düşünceleiimi"sizlerle
iivıiş'i.r"o;.__Filimde qslındo bir çok bilgiyi ve,meye
çalıştık ama kısa bir slaytla
bugünkü kartlı ödeme sektörteii, bakfiğlmlz)o^oi.;.""g'ı" pos
sayl*
larında Avrupa'da birinci sırada, az milyon banka kaitı sayısı
ikinci sırada, 45 mityon kredi kartıyla üçüncü sırqda, ia milyar iie
ı.ı.
cirosuyla dördüncü. sırada, en büyük pazarlardan bir tane.si;
ikinci
ya da üçüncü olorok tanımlanıyoruz. Artışımız, oranlar|mlz
gerçekten yüksek oranlarda. Tabi burada sad,ece rak'amlar ie'ğıl,
yop,
iıt
olarak da olarak da
iyi bir aurimai oiarğr-rr, ,.;yçr\
'gerçektgt_
Ieyebiliyoruz. AB'de.bir
e9\ ülke, bir çok ıanka Tü;ki';Y;"ki bir
uygulamayı, ödüt sistemini,' toksit- uygu\amas,r,, t.-ri'iz kart çok
ği,bi
bir çok uygulamayı örnek olarak aımöı<ta. c".ç"ii."-orJ"ç duyabi\eceğimiz bir noktad a olduğumuzu söyleyebilirim' rabi
bütuın bunların bir anlamı olaca'k, biraz sonra'delinmey" ç"j,ş"riğım.
Şimdİ
ekonomik katkllor,konus-unda ne gibi air içeiıi;;;.;i;i- yaptığımız değerlendirmelere göre, 2001 yılındo, brnZ5in, nihai tüketimin
sadece % L1'inin kartla yapıIdığı bir
.ortamdin, bugün itibariyle
o/o39'lere
çıkmış durumdayız' Do|ayısı i\e hızla oiton Lii ciro oranl
görüyoruz. tsu da yine GSYI{'ııı %-6'larından o/oZ2,lere
kadar gelişen
bir trendi burada göriiyoruz' uolayısı ile gelinen noitaao
kartlı
ödeme sistemlerinin bulundu ğu nokia iyi aicak, yıne
de potonsiyel
olarak önümüzde geniş bir alan olduğunu görüyoruz.
Bugün ben özellikle, az önce basın lansmanı da yapılan
çok değer_
li bir çalışmanın birkaç bulgusunu sizlerle poyıoi,i.oği-. ııu
çaiışma
_^
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Gazi üniversitesi İ.i.ıı.ı,. öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şükrü Kızılot,
Prof. Dr' Cem Kılıç, Doç Dr. ibrohim Tokatlıoğlu'nun ekip çalışması
holinde gerçekleştirdikleri, 2 değerli ra,porun bul9ularını sizlerle
paylaşaca5ım. Ijn azından özetini; çünkü, Soyın Şükrü Kızılot çok
d,aha d'etaylı bilgiler verebilecektir bu konuda. I]u iki rapoY," Karth
Örleme siitemleri [konomik Katkılar llaporu'' ile "2008 Krizinde
Kartlı Ödeme Sistemlerinin Olumlu Etkileri" raporlarından oluşmak_
tadır. Benim için şöyle önemli oldu bu rapor: Bugüne kadar kartlı
öd'eme sistemlerinin ekonomik etkileri ya da krize etkileri gibi bir çok
noktoda olumlu etkilerinin olduğunu biliyorduk ama oçıkçası bu
kad,ar kapsamlı, somut bitgi]Iere dayanan bir rapor elimizde yoktu.
Doloyısı ile bu tip bi|gileri ilgili tüm kesim|erle paylaştığımız Zaman
birai soyut bilgiier vermeye çalışıyorduk. Ancak bugünden itibaren
e|imiz daha 4i güçlendi. Artık çok dalı'a net rakamları, somut bilgileri ilgili tüm mercil er|e pay|aşma imkanlmız oldu. Dolayısı ile katkıları nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum sektörümüz. adına.
Burada önemli bulgulard,an bohsetmiştik. Kayıt dışılık gerçekten
ekonominin en önemli konulorından bir tanesi. Şu bulgular ortaya
qrtış,
çıktı: kredi kartı harcamolarındaki %1"lik bir 'rl'lik Vergi gelirlerini
J/oo,85 oranınd'a artff|yor. I3enzer şekilde 1000
nokit kullanımı
yerine, 1000 Tl'lik kredi kartı ku]lanımı vergi gelirlerini 20'I'[" artırıyor' cerçekten önemli bir bulgu. Yine 2oo8 yılındo kayıt dışl ekonoo/o60 olduğu da iddio ediliğüncle, hatta
-irı., wso oıau5u düşünütdü
yor, kayıt dışı ğIemlerin kredi kartıyla yapılmış olması durumunda
vergi ge|irlerinin 85 milyar 'I'L ortmış olacağımı burada görüyoruz.
rre"di f,artındoki artlŞ koylt dışılığı azaItacak ve böylece vergi gelir|erind'e %33'|ük bir ortış sağlamış olacoktı. soyln Boşkanım da herhalde dikkatle bizi izliyor burada. Kendilerinin de birçok konuda desteği
var bize. Birlikte bir çok projeyi konuşuyoruz.' Ancak bu somut ra*
kom|ardan sonro eminim bu projeler bayağıhızlanacaktır'
İkinci bulgu yine iş imkanı konusundo bugün biliyorsunuz işsizlik
orqnl %1,a slviyesinde. 3 milyon kişinin bu kopsamda o|duğu düşünüIüyor. Kredi kartı harcamalarındaki her %1'lik ortış sonrası istihd'amda ilk yıl 1800 kişilik, ikinci yı]t 9OO0 kişilik yeni istihdamyarat/I'
dığını göriyoruz' Şunu biliyo ruz kredi kartlarındo yıllık, aşağı yukarı"%1'o _ zo civarl orilŞ oluyor' Dolayısı ile bu konudoki katkının
1'oo.o}o ve 20o.00o arasında değiştiğini göriiyoruz. Istihdam konusunda do önemli bir katl<ısı olduğunu görüyoruz'
]'abi ki büyüme konusundq da çok olumlu bir ilişki olduğunu gö*
rüyoruz' Kredi kartı harcama|arı ile GSYLI arasında istikrorh ve yük_
bi, ilişki olduğu bura.da gözlemleniyor. Kredi kartı harcamala'.k
nndoki 1 Tl'lik aitış, GSYLI'ı 1',42'I'L artırıyor. Kredi kartı harcamalorı nominal oylık %,ıo arttığımda GSYH 5 milyar 2oO milyon TL^'lik

bir artış sağ\adığını yine bu raporda görmüş olduk. Gcrçekten her

bir bulgusu çok çcık önemli.
Şimdi' enflasyon konusu da gcrçekten ilginç çünkü, bizim Zaman
7-aman belirli mercilerle yaptığımız görüşmelerde genelde şu görüşler
ortaya çıkıyordu: I]vet kartiı ödeme sistcmlerinin koylt clışllık dahil
birçok konuyo olumlu etkisi cıIdu, biliyoruz ama bir de şu enflasyonu
körükleyici etkisi olmosa diye Zaman Zama'nbu tip konuşmalar geçiyordu aramızda.
Ancak şunu gördük, kredi kqrtı ile yapıIan alışverişlerin enflasyon
üzerinde düşürücü etkisi olduğunu burada çok somut olarok gördük.
Şu gerçekten önemli, paYa aY7):nda bir qrtıŞ aynl dönemde enflosyonu %0,17 oranında orttırırken, kredi kartı harcamo'larındaki artış
aynı dönemdeki enflasyonu %0,0L7 oranında düşürüyor. T'abi şunu
biliyoruz arük, kredi kartının bir çok özelliği nedeniyle taksit gibi,
kredi kartı I|e yapıIan harcamaların 6 aylık bir dönem sonund.a gerçek etkisini gösterdiğini görüyoruz' Dolaylsı ile nakdin bir ay sonra
göstcrdiği etkiyi kredi kortları 6 ay sonro gösteriyor. Doloyısı ile bu
da enflasyonla mücadele konusundabize iyi bir Zama'n süreci oluyor
bizlere.
Ben çok detaya girmeyeceğim. Sadece belli başIıkları sizlerle paylaşacağım. Amo sonıyorum bu değerli kitobı size en kısa zamon icinde, hocamın da desteği ile, birer kopya holinde uloştırmaya çalışaca*
ğız. Çünkij her bir başlığın çok kapsamlı açıklomaları o\duğunu lıiliyoruz.
İşlem maliyeti çok daha ucuz. Bu Dünyadabirçok ülkede de araşyü}lsek
hıza sahip olmalorl, ihtilofları azaltmalarl, Ve maliyet avanta-|ına
sahip olmaiarı nedeniyle kağıt bazlı ödeme sistemlerin e na'Zaran
ciddi biı: tasorruf avantajı sağlıyor' Yine uluslor orast bir ödeme ku*
ruluşunun yaptığı araŞfirmaya göre, GSYFI'nın o/oL'i kadar tasarruf
sağlamosı öngörülüyor ki, bu gerçekten önemli bir oran.

trma yapılırken oYtaya çıktı. [Iektrcınik ödeme sist-emieri

ikinci raporda do özellikle 2OO8 krizinde kqrtll ödeme sistemlerinin olumlu etkileri incelendi. Çünkü burada da yaygın şöyle bir l.:onı
vor: işte kredi kortları krizi tetikliyor, olumsuz_etk]liyor'gibi. Bazen
maalesef öy|ebir inonış oluyor. Ancok bu raporda gerçekten de orta_
yo konuldu ki, tam aksine bir etki söz konusu. ]'üketim harcamaları_
nın ertelenmesini engelleyerek, krizin daha da derinleşmesini engel_
lediğini görüyoruz' Krız. döneminde hone holkları, 92 'rL olqn kredi
kartı işlem başıno harcama tutarünln, 105 TL'ye çlktığınl görüyoruz.
Kriz döneminde kredi kartı harcama\arı, mal talebi istikrarının dahq
fazla bozulmasınl önlüyor. Doloyısı ile kredi kortı kullanımı kriz
döneminde nihai tolep düşüşünü ortalama %2o oranında engelliyor.
Bunu perakende sektörü ki, bugün bu sektörün yaklaşık o/o7O'i kredi
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kartı ödeme sistemleri ile yapılıyor' Kendilerine bunu söylüyorduk
biz. 2OO1 krizind'e de bu olmuştu ve kredi kqrtları sayesinde aşmoyı
boşardık. Ancak bununlo ilgili somut bir bilgi elimizde yoktu. Sadece

buna benzer görüşler vardı. Dolayısı ile bu raporun bu konularda dcı
biz.e çok önemli katkısının olduğunu vurgulamak istiyorum'
Finonsol hızlandıran etkisini yavaşIatıyor' Kriz zamanında tek etkin çalışan kredi kanolının kredi kartları olduğunu biliyoruz. Maqlesef bazı" ekonomik gerekçeler gereği belli kanallorın kesildiğini, azaldığını biliyoruz' Llane halkı ve firmqlar kriz döneminde ihtiyaÇ duydukıarı kiedinin yoklaşık %1'0'unu kredi kortlarından sağladıklarını
bitiyoruz'. Yine kriz d'öneminde kredi kartından nokit çekiminin top*
la.; banka içindeki payı o/o2'ye kadar yükseldi ve kredi kartı nqkit
poyl*
çekme miktorlnın kriz döneminde verilen taze krediler içindeki
nın %7o olduğunu burada görmüş olduk.
Kredi kartı kobul ed'en firmaların tolep dara|ması daho düşük ol_
du. Burqd da önemli bi|giler söz konusu ' Örneğin kredi kartı kqbul
etmeyen firmaIarın tolebinde o/o4O daralmo yaşanırken, ay:nl sektörde
kredi karü kabul eden firma|arın yaşadığı talep dara|ması sadece %9
olmuştur. Gerçekten çok önemli bir istatistik bu. Dahası kredi kortı
kabui eden firmaların da yakloşık %9'unda %27 oranında talep ortışı
yaşondığını biliyoruz. Doiayısı ile kriz konusundoki olumlu etkisini
-bu"rada
bi, k", d'aha görme firsqtımız oldu' Kredi kortı kabul etme_
yen hiçbir firmada talep ortışı yaşanmadığını görmüş olduk'

ortalama soylslnln yine artmış olduğunu görmüş olduk. Kriz öncesi dönemde ortaIamo tqksit saylsl 4,6 iken, kriz döneminde aynı
Sayının 6,5'e çıktığını gördük. Tüketiciler kriz döneminde orta|ama
taksit soylslnl ort''orok, tüketim harcamalarının gelir üzerindeki
baskısını aza|tmay a çolıştılar.
Ayrıca taksit sayısındoki artış talep daralmasını da engellemiştir.
Dolayısı ile bunlarin tümünü toparladığımlz Zlman kriz konusundq
g..ç"kt"r. çok önemli katkısının olduğunu görme şanslno sahip ol*
duk.

Tüm bunlorln kapsamında, bugün de ilgili bir çok kişiylc aörüştük
ve bir takım destek bekleyen konulqr olduğunu görüyoruz. Ben bunlara d'a çok kısaca dcğinmek istiyorum. Burada tabi bahsedeceğim
boşlıklari salondaki bir çok değerli katılımcı bulunduklorı pozisyon_
Iai gereği kendileri d'e inceleyebilirler. Aslında ben şu mesojı özellikle
verfuek istiyorum; Biz Gazi üniversitesinin değerli hocaları ile böyle
bir ilişki yaşom,ş olduk. Bizbu konulqrla ilgilenmek ist-eyen tüm katı|ımcılarla gerekii işbirliğini başlatmayahazırız' FIer türlü desteği de
vermeye h|azırız. Çünkü bu tip somut bilgilerin oYtaya çıkmış olması
bizim için çok önemli. Şunlor yapı|abi|ir. Düşük oronlı KDV uygulabo^ yurtdışı örneklerinde bunu görüyoruz' Bonka kartı gibi
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ürünlerde bu tip uygu|amalqr olqbilir' [kseriyet kart harcamosı üze*
rinden bir takım iade ve indirim uygulaması söz kcınusu olabilir.
üyelere yönelik olqrak kartlı satışIarda avantaj sağlanabilir. Küçük
ö[çekli işletmelerd e yazar koso yerine pos cihazı kullqnımı olqbilir ki
bunun örneğini doktorlara zorunlu pos uygulamasl mevzuatı kapsamınclq goiaıit. Kqmu gelirlerinin tahsilinde kart uygulamaslnln
yoygınlaşt"ırılması ya da ]iartlı ödeme sistemleri ile bahşiş uygulamai,; yurt dışında hesabımızı ödediğimiz zaman, kartın altıno bir de
bahşiş yazabiliyoruz. Ancak bir takım girişimlerimiz olmasına rağmen garsonlqrın esas gelirlerinin bohşişten olduğu, bunun vergiye
tabi tutulduğu takdirde önemli 9elir kaybınauğrayacakları nedeniy_
|ehenuz karlıdon bu konuya ilişkin bir işbirliği gelmedi. Ama tabi ki
ilgili merciiler bu konudo gerekli odımları atabilir' Toplu ulaşımda
tJmassız ve ön ödemeli kartlı sistemlerin kullanıIması da gerçekten
önemli bir konu.
Bizim yakın gelecekte çok projemiz var. Çok kısaco, ortak pos Çolışmamız, toplır taŞımq konusundaki bir tqkım a|t yapl çohşmaları,
tjmassız uyğu|amalan, cep telefonlarının kqrt olorok kullanılması
gibibir tqkım yokın dönemdeki projeleri takip ediyorum'

Burada özellikle az önce Boşkonımla konuştuk. Örneğin bugün
halken Soo:OOo'e yakın işyerinde holcn pos cihazı yok. Dolayısı ile
ortak posla birlikte.posuz. işyeri kalmasın gibi bir kampanyan|n ger_
dışıIık konusunda önemli bir etkisinin olacağını düşüçekten kayıt
-Daha
uz.un vadede bir ta]<ım biyometrik, göz retinoslnln
nüyoruz'
kullqnılmosı
olarak
kimlik
9ibi, parmakizinin kimlik yerine geçmesi
ilgileniyoruz"I'abi daha da uzun vadede
projelerle
de
gibi
takım
"airi^bir
2025 yıLında nakitsiz bir Türkiye. 1üm
var:
hedefimiz
bir
şöyle
kartlı sistemler Üzerinden elektrosistemler,
öd'emeli
ön
ödemeieiin
yapıImosını hedefliyoruz'
.üzerinden
ödemeler
kortlı
ödemeler,
nik
kartlı sistemler üzerin'
ödemelerin
tüm
Dolayısı
bu.
amaclml.z
l3izim
d'en yapıldığı bir T'ürkiye'de kayt dışılık dq önemli bir darbe olacak*
tır. noloyısı iIe bizim böyle bir vizyonumuz var. Az önce söylediğim
gibi,
bu konularda sizlerle her türlü işbirliğine biz hazırız. Çünkü
'biliyo'u,
ki, bugün ekonomimizin en önemli sorunlarındanbir tanesi
v" bu sorunlari d'eğerlendirdiğimiz Zamqn bun\ar için belki de sava*
gelişacok en önemli silahların başında da kartlı ödeme sistemleri
açığız'
Ben,
yor. Dotayısı ile, biz bu konularda her türlü işbirliğine
Soğ
olun
var
boyı" ai, firsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
olun.
Nevzat 5AYGILI9ĞLU: Soyın Sertaç Özinal'a teşekkür ediyoruz.
IIem müzikli hem sözel, hem görsel Sunumu için kendisine şükranlar|m|A Sunuyoruz. iıgınç tespitleri vor. I]u çalışmada yer a|an arkad'aş|arımızı da yürekten kutluyoruz' Daha dq önemlisi kendisinin bu
konuda tüm okodemik hayatta yer alan arkadaşlarımıza işbirliği
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Çağrrcmda bulunmasını da önemsiyoruz. Biz de nitekim geçenlerde
Sayın Başkanımlo yaptığımız görüşmede de Gazi üniversitesı İ.i.n'r'.
olarak birlikte bazı çalışmalar yapabi\eceğimiz konusunda bazı noktaları değerlendirdik. İşbirtiğinin gerçekten yararlı olduğunu biliyorum o açıdan bu daveti de dikkate almanızı, ben de şahsen, özellikle
g enç arkadaşlarımıza tovsiye ediyorum.

Dilerseniz pYogram|n formatı itibariyle küçük bir değişiklik yaparok, aynı zamanda da Sertaç Beyin ayrılması nedeniyle de hemen
soruları alalım. Aklınıza ge|en sorular Varso. Ben hemen şöyle bir
soru ile oçılışı yqpay|m izninizle' Bonko kartı kullanılması kayıt dışılığı önlemede önemli bir unsur gerçekten de' Acaba koyıt dışılığıbizatihi tetikler mi, kart dışlında işlem yapmak, peşin çolışmak gibi bir
refleksi ortaya çıkarır mı? Geçen hafta bir konu öğrendim. Ankara'daki büyük bir alışveriş merkezinde çok iyi bilinen bir mağaza,
biliyorsunuzbu mağazalarda satıştan AVM yönetimine pay veri|iyor.
Cirodan ply veYmemek için pos mokinesini başka bir perakende mağazanın üstüne kaydetmişler ve böylece de iş merkezine de pay ödemiyorlar' Acaba bu da bir kayıt dışılık mıdır bir soruyla kendisine
soralım ve sorularınızı alqlım. Sonra arkodaşımızın ayrılması 9ereki-

yor. Buyurun efendim.

Hasan ATILGAN (Maliye Teftiş Kurulu): Kredi kartlartnln enflasyonu düşürücü etkisinden bahsettiniz ve hotta bir oran da te|affuz
ettiniz 0,01'7 diye' Enflasyonu belirleyen çok sayıda etken var. Bunu
nasıl oyrıştırmayı başardınız, bunu izah edebi|irseniz sevinirim. Sanlrlm bu yıllık oran olsa gerekbiraz daha açıklarsanız seviniriz'

Nevzqt sAYGItIoĞL|ıl: oradan matrah fqrkı bulacaksınız herhalde. Bumin Bey - daha ilk paneliste bu kadar soru olurso akşam
kokteyle yetişemeye ceğiz.

Bumİn DoĞRuöz: Şimdi rakomları gördük, kart sayılarında Avrupa'da birinci ikinci imişiz. Bankqlar peynir ekmek dağıtır gibi kredi
kartı dağıtırsa böyle olur. Kanun çıkü, kişi istemeden kredi kortı
gönderilmeyecek dendi, hqlq evlerimize kredi kartı geliyor. Disipline
edemediniz. İstanbul'dahalabanka şubelerinin ya da AVM'lerin içine kurulan banko|arda kredi kartı pazarlıyorlar. Tabi sözleşmelerin
faiz kısımları boş. Enflasyonu artrcmlyor dediniz omo enflosyon hesabındo dikkate olınıyor mu, bilmiyorum. Bu kartlar dolayısı ile qIınan aidatları disipline edemediniz' Yani kredi kartlarlntn reklamını
yaparken, aynl zamanda da kredi kartlarlnln ya da banka kartlarırun getirdiğİ olumsuzluklara da bakmamız gerekiyor diye düşünüyo-
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rum. Kaç qdet kart var değil, koç kişide kort var, bunun soylst önemli. Bugün herkesin cebinde 8 _ 10 kredi kartı var. Siz diyorsunuz 67
milyon banka kartı, 45 milyon kredi kartı. 45 milyon kişide kredi
kortı yok. Bu kartlar çok daho az sayıda kişide var. Şimdi burı'un
sebeplerini de ortaya koymamız |azım' Bir kişi niye 10 bankonın
kqrtını cebinde taşır? Kredi kartının kişilere verilmesini nasıl disipli_
ne edeceğiz onu tartışmamızlazım.

Bunun dışında faizler ve kredi kartı komisyonları nasıl disipline
edilecek onu tarilşmamlz lazım. Her şeyi devletten beklemememiz
gerekiyor. o do şu; devlet KDV'de indirim ycıpsın. Devlet kredi kortı
harcamaları ijzerinden iade almasın. Hayır efendim. Bankalor komisyonlarını indirsinler ve mağazalarla %1"0 _ 1,5 gibi daha düşük
fiyatlarla satma yolunda anlaşsınlar. Böyle bir öneriyle karşıloştığımızda niye her şeyi devletten bekliyoruz, bir de bunu merak ettim.
T'eşekkür. ediyorum.

Nurettin rİrİcİ: Teşekkür ederim hocam. Bu, kredi kartı kullanmonln fazileti ile ilgili olqrak arkadaşımız önemli oçıklamalaY yapfi.
Yoni benim de tereddütüm vor bu açıklamalarla ilgili olarak. Kayıt
dışılık oranl Türkiye'de yıl|ardır %50 - 6o'lar düzeyinde. Şimdi kredi
kartı artışında da çok yaygın bir artış var rakamları verdiniz; sayı
olqrak, miktar olarak, harcamalar içindeki pay olarak Ve bunun
faydalarını yine rakomlqr itibariyle verdiniz. Fakat kayıt dışıIık oranını hola %50 _ 60 olorok telaffuz ediyoruz, burada bir değişme yok.
o zaman fayda nerede? İşsizlik oranl açısından baktığımızda benzer
bir tereddüt içine giriyorum ben. Türkiye'deki işsizlik orqnt her zamankinden daha fazla, %L4'ler dolaylarında, belki de daha yukarı|arda' Avrupa ölçeğinde işsizlik kriterini tespit edebildiğimiz vakit bu
oran daha da yukarılaro çıkar. Kadınlorın işgücüne katılım oranl ya
da iş aramoktan ümidini kesenlerin kapsam dışında tutulması gibi
etkileri de dahi| ettiğimizde bu oran %20'|ere çıkmaktodır. Bu kadar
yoğun kullqnım olmasına rağmen, son 10 yıldır madem kqrt kullanımı artıyor. Neden bu rakqmlar iyileşmiyor diye sormok istiyorum
ben. Teşekkür ederim.

Nevzat SAYGILIOĞLU: Soyın dekanımız, ben bu arada izniniz
olursa küçük bir katkı yapmak istiyorum. Gelir'de daire Başkanı
olduğum zamanlarda, 86 _ 87 zamanı, genel müdür, rahmetli, Altan
Tufan bize bir çalışma verdi. Bizim genel müdür yardımcımız da Kemal Kılıçdaroğlu idi, onu görevlendirdi. Biz de o ekipte yer aldık.
Kredi kartı kullanımı ile ilgili olarak belli turistik merkezlerde ve belli
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sektörlerde incelemeye başlodık. Biz ince\emeye başladığımız anda
konu, rahmetli, ]'urgut Öza\'a uloşmış. Özal, lıltan Beyi aradı. Alton
ne yapryorsun dedi. Efendim, dedi, kredi kartı üzerine inceleme yğpryoruz. Bunun İJ.zerine özal: Kardeşim, önce bir gelişsin, yerleşsin,
incelemesi sonradqn olur. Muhtemeldir ki, Bumin kardeşimizin sorusuno cevoben de, kendi adıma söylüyorum, herhalde sistemin öncelikle bir yerleşmesi adına bir çaba vor düşünecek. I}u anektodu do
size aktarmış oldum.

Kqdir ARICI: Çok teşekkür ediyorum Sayın Boşkanım. Benim 2
tane sorum var. Bir tqnesi, fqkültemize gelinip, kart pazarlamqsı
yapılıyor ve hiç geliri olmayan öğrencilere kort veriliyor. Şimdi' bildiğim kadarıyla gelir sahiplerinin ek kart almq hokkl var. BöyIe bir
yol varken, hiç geliri olmayan öğrencilere kart pazarlqnrnasını ben
rasyonel bir açıklomasını bulamlyorum. Bunu, çok etik de görmüyorum. Bu konudoki düşüncelerinizi almak istiyorum.

ikincisi sürekli, bankalar telefonlarla limitinizi artıralım diye ra_
hatsız ediyorlar. Bu konuda bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?
Yani biz limitimizi artırmak konusunda talepte bulunmqktan aciz
miyiz? Bazenbir ay içinde 5 defa telefon geliyor. Doloyısı ilebunabir
tedbir a|mayı düşünüycır musunuz? Çok teşekkür ederim.
Ömer çAKICI (Gelir İdqresi Grup Başkanı): Birinci sorum, özel]ikle kredi kartlorının yaygınlaştırılmosı koyıt dışıIıklo mücadele anlamında önemli fakot sunumdo çok dikkqtimi çekmedi ama, kredi
kartlarının yaygınlaştırılması açısındon az önceki sorularda kısmen
geçti, banka\ar ayağında da olayın t'eşvik edilmesi bağlamında yapllqbilecek şeyler mutlaka vardır' Bu konudo bir ça|ışmanız var mı7
İkinci olarak, kredi kartı olınması, aslında en kolay kredi yönt-emi.
Şu onda Türk Bankacılık Sistemi'nin yumuşak kqrınlarından bir tanesi olarak görüyorum ben kredi kortı sistemini' Kredi kartlorının
çok kolay şekilde verilmesi ve geleceğe yönelik, örneğin,geliri olmaksızın harcamaların çok ciddi anlamda teşvik edilmesi, kredibilitesi
düşük kişilere kredi kartı dağıtıIması bence krizi ötelemez de krize
açık davet çıkarır gibi ge\iyor bana. Bu konudo ne dersiniz? T'eşekkür
ediyorum.
(....) Arslan (TBMM Bütçe MüdürIüğü): Kriz ortomındo kredi
kartlorının tikidite sorununu aŞmayc. yardımcı olduğunu söylediniz'
Özellikle de kredi kqrtından nakit çekimi yoluy\a. Ancak bu likidite,
Ricardian denkliği göz ardı ederek soruyorum, vergi indirimi gibi
geri ödeme gerektirmeyenbir likidite değildir. Önünde sonundo bunun bir geri ödemesi olocaktır. Bu küresel finonsol krizde de, baktığımız zaman aslında, çıkış nedeninin, subprime kredilere bağ|ı o\arak ortaya çıktığı düşünülürse, likiditenin soğlanması değil ancak,
gerİ ödenebilirliğinin önemli olduğu ortaya çıkmıyor mu oslında?
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orada do belli bir likidite sağlanmıştl ama geri ödenemedi. Aynı şekilde I'ürkiye'de de bu kredi kartı ile sağlanon likiditenin geri ödenip
öd'enmeyeieğinin önemli olduğunu düşünüyorum.'I'eşekkür ederim.
Nevzat SAYGIIIOĞLU: Son sorumuz.
Gülay YlLMAz (Marmara üniversİtesi): Son sözü alırıış o]manın
dezavantajlnl yaŞlyorum' Sormqyı düşündüğüm şeyler doha önceki
arkadoşlarım tarafından soruldu. I]en kısaca bir noktaya değinmek
istiyorum.
I_Ier şeyden önce sunuşunuzdon dolayı teşekkür ediycırum. GSYFI
artışı üzerinde olumlu etki yorotacağı, istihdamizerinde olumlu etki
yaratacağı, enflasyonu düşüreceği, yani kredi kqrtlorlnın temel makroekonomik dengeler üzerinde olumlu etkiler yaratacağı söylendi ve
bir tokım somut rqkamlor verildi. Flangi formüller, yöntemler kulla_
nılarak bunlar hesoplandı? Açıkçosı bunu öğren:rnek isterim.
İkincisi de kredi kartlorı, tekrqr olacak belıi ama, en kolay borçIonma yöntemi' Yani, bireysel krediye başvurduğu.nuz Zaman bir
takım ğrosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor ancak, işsiz olan
birisi dahi kredi kartını çok rahat alıp limitleri dahilinde kullanabiliyor' Biz şunu görüyoruz ki, AB üyesi ülkelerden Yunanistan'da, batan
Yunanisi-an'da, uu sorunun yaşonmoslndoki en büyük neden özel
sektörün artan borçları. Benzer bir sorun AI]D de yqŞanmıŞtı, Portekiz ve ispanya'da da yaşanıyor. Bu ülkelerin brtak noktosı koyıt dışı*
lığın ço[ yüksek olmqsı. 'Iürkiye'de kayıt dışılığın o/o50 _ 60 dolay1arinda otduğunu biliyoruz. Bu durumdayken biz, o ülkelerin yaşadığı
tecrubelerden fayda|anorak, özel kredileri teşvik etmek yerine, acaba
burad'a temkinli olup da bunlardan ders alıp bir takım kurallor geti*
rerek bunlar dahilinde mi uygulamalar getirmeliyiz? Bence oldukço
önemli bir konu. ]'obi ki, koyıt dışılık konusunda pozitif bir tarafı
var amc- negotifliklerinin de dikkate olınması gerekir diye düşünüyorum' 'Ieşekkür ederim.
Nevzqt SAYGIIIoĞLU: Evet bir tane de idareden soru alolım da
niyebize sözvermedi diye laf ederler'
Hidayet MAT (Antalya Defterd'arı): Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. ren kurumunuzun samimiyetini öğrenmek açısından
Şunu soru yorum' Kredi kartı kullanımlarında bilincin artırılması
i<onusunda bir bilgi verilmedi. Bu bilincin ortırılmosıno ilişkin çaba_
ları destekliyorlar mı desteklemiyorlar mı?
Nevzat SAYGILIoĞLU: Sorular gerçekten güzel ve anlamlı ama
bir kısmı hesaplamo ve metodolojiye ilişkin' izniniz olursa özellikle
Sertoç beyin bu sorulor karşısında , ayn| zamanda idarenin de olayın
forklı boyutlarını irdelemeleri gereği de (...) Beş dakika içinde, tek
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tek şey yapmak yerine. Çünkü zaman kısıdınız olduğunu dile getirdiniz. Buyurun Sayın özinal.

Sertaç öziNar: Teşekkür ederim. Genel bir cevap gibi olacak

çünkü dediğiniz gibi her soruya tek tek cevxp, Zqman açısından biraz'

zor olacak Tabi sizin sorunuzdan başlayabilirim Sayın Başkonım.

Evet, bugi)n birçok mağazaya girdiğiniz zqman moalesef şu tip soruödeyecek.sin nakitle mi, diye ki biz burad'a
o/o1'?'Iuk farklar olduğunu gör'üyoruz.
Şimdi tabi biz üIke olorak çok
yüksek enflasyon dönemlerini yaşadık. o/oSo'ler, o/o3}'lar 7ibi' o dönemlerde gerçekten kredi kartı tqkas komisyon oranları %7 _ l'lere
varıyordu. o dönemlerde kredi kortı ve nokit ayrlml yapmak biraz
daha anlamlı olabilirdi. Ancak bugün içinde bulunduğumuz d,önemde kredi kartının takos komisyonu %0,g1, ve gitgid'e düşen bir orandanbahsediyoruz. Dolayısı ile kredi kartı ile yapılan olışveriş için bir
üye işyeri bankaya ortalama olarak 0,91'lik bir takas komisyonu
ödüyor. T'abi ki, paran|n kasada ğurma moliyeti gibi birçok dezavantajı göz önünde bulundurduğumuzda başa baş bir noktodanbahse_
diyoruz. Bir işyerinin kartlı ye kartsız, %7o'Iara varan bir ayrım
yapmasl tamamen faturalama sistemi ile ilgili. Dezavantajındon
değil' Şöyle ki, kredi kartı ile yapılan alışverişin tümü kayda geçtiği
için, bu dezavantajdan da çekindiği için böyle bir uygu|ama gerçekIeştiriyorlar. içinde bulunduğumuz bu koşullorı di6erlendirmökt"
fayda olduğunu düşünüyorum.

Iar oluyor: Kartla mı

Şimdi şunu özellikle belirtmekte fayda var. Bizim tabii ki bazıko*
nuları ülke olarok geliştirmemiz gerekiyor. Ben demeçlerimde her
Zaman söylüyorum birkaç hayolim olduğunu. Bunlardan bir tanesi
ATM'Ierin ortak kullanımıydı ki geçen sene bunu başardık. inşalloh
önümüzdeki yllın sonuna dek posları ortak kullanıma alabileceğiz'
Biz üçüncüsü de, farkındaysanız,.ben kredi kartı ödeme sistemi de*
miyorum, kortlı ödeme sistemi diyorum' Burada çok değişik ürünler
gündemde. Bunlordan bir tonesi, banka kqrtı. Diğeri temassız kart,
ön ödemeli kort, şimdi ön ödemeli kart ya da temassız kart gibi

ürünleri dikkate aldığımız Zaman aslında burada kişinin hesobındaki parayı o an için kullanması dcmektir. Şimdi bizim geliştirmeyi
arzu ettiğimiz üçüncü konu banka kortı sahipliğinin daha fazla olmosı. Bugün Avrupa istatistiklerine bakıIdığı zaman, kredi kartı
banka kartı dağıIımlna bakıldığı Zqman, %4o _ 60 orası banka kartı,
o/o4o civarında kredi
kortı olduğunu görüyoruz. Şimdibizim üIkemizde, evet bunun belli sebepleri de var, yüksek enflasyon bunun başIıca
sebebiydi. Dağılımo baktığımız zaman 4 yıI önceki oran o/oo,5 banka
karil, %99,5 kredi kqrtı şeklindeydi. Yani tamamen kredi kortı ülkesi
durumundaydık. Çünkü hatırlarsanız o dönemleri, maaşımızı a|ıp
doğrudan döviz bijrosuna koştu ğumuz dönemleri yaşadık. nolayıiı
ile hesoplarda para olmayanbir dönemde banka kartının tanıtılma-
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sl, kullanılmosı pek mümkün değildi. I]anka kortlarını sodece
ATM'lerden para çekmek için kullandık. Şu anda yavaş yavaŞ bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz ' Llatırlayacaksınız, 3 _ 4 yıI önce okon
Bayülgen'in bonka kartını tanıttığı ve kullanımını anlottığı bir kqmpxnya yaşadık. Buradaki qmaclmlz bu tip ürünleri, tüm sorulorda
vurgulanan kredi kartl ar|na ilişkin sorunları ortadan koldırabilecek
bir alternatif bir ürün. Dolaylsı ile bu tip çolışmaları biz yaplyoru7..
Bu tip çalışmaları, yine sorulqrdan bir tanesi bilinçlendirme çalışmaIarına yönelikti, bizim bu konudo dabayağı kapsamlı ça|ışma|arımız
var' Hatta, www.kartbilinci'com diye ayrı bir sitemiz var. orada
kartın özelliklerini, kartın bir kredi aracı olmadlğını, kartın bir öde'
me araa olduğunu biz çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz.
'I'abi bunlar hep bir süreç. Bu süreci hep birlikte yaŞqmamız gereki_
yor. Bugün kredi kartlorı ile ilgili bir takım sorunlar yaşanıyor' An'
cok oronlara baktığım|Z Zaman, %97'i kredi kartı kullonıcıIarının
sorun yaşamazken, sadece %3'li1k bir kesimde sorunlar görü|iyor'
Doloyısı ile yoşanan krizin çok büyük olmodığını söyleyebiliriz.
oranlara da bakıldığl zaman, evet krizin etkisiyle bu sorun yaŞayan_
ların oronı o/o8 _ 9'a çıktı. Ancakbenzer kriz dönemlerinde bu oran|a'
rın yükselmesi doğal. Çünkü işsizlikle de doğru bir koreleasyonun
olduğunu göriyoruz. Şunu karşılaştırobilirsiniz: Bu oran|ar ABD'de
%1'5 _ 16 seviyelerinde ki, artacağı söyleniyor. Avrupa ortqlamosının
ise %L3'lerde olduğunu görüyoruz. Dolayısı ile I'ürkiye'deki olumsuz
onlamdaki artışların, dış ülkelerdeki benzer birçok ülkenin 9erisinde
olduğunu görİjyoruz' Bu da sevindirici unsurlardan bir tanesi. Tqbi
ki, eİ'onomini n düzelmesine paralel, kullanım or an|arındaki sorunların düzelmesini bekliyoruz.
Bankaların çok sayıda kart dağıttığı söylendi. Şunu biliyoruz; 45
milyon kredi kartını 22 milyon müşteri toplamış' Dolayısı i|e her cüz_
danda 2,2 kredi karil olduğunu biliyoruz. Bu normol bir oran. Bugün
benzer ülkelerde bu oranlar 3'e 4'e kodar çıkıyor. Evet belli kişiler,
bankalar için hedef kitle. Yani ödememe oranlarına baktığımızda en
düşük kitleyi temsil ediyorsunuz' Dolayısı ile banka için hedef kitle
o|manız son derece normal. Ancok tqbi ki, izinsizkart gönderme gibi
bir çok olgu B.D.D.K.'nın aldığı kararlar paralelinde iyileşme sürecine girrli. I)olayısı ile eskisi gibi çok yayg|n pazar|ama onlayışının şu
anda çok dahq dikkatli, tabi ki olumsuz örneklere rastlanıyor Zaman
Z.aman, farklı bir formatta olduğu da görülüyor.
ortok posla ilgili bir soru oldu. Gelecek senenin sonuna kadar bizim ortak pos projemizin tamamlanması bekleniyor. Zira, maa|esef
bazı tiye işyerlerine girdiğiniz Zaman yan yana L4 posun olduğunu
görüyorsunuz. Avrupa'dan gelenler, bir çok konuda bizi övmesine
roğmen, bu konuda fotoğraflar çekip yurt dışında yayınlayabiliyor.
Itekorun 18 olduğunu biliyorum. Ancak bu ekonomimiz için son de-
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rece olumsuz biY gelişme, büyük bir ma|iyet Bu olduktan sonra tek
bir posun bile iş görebileceği bir ortam söz konusu olacak. Umarım
ATM'lerin paylaşımından sonra 20LL'e kadar bu paylaşımın da gerçekleşebi le ceğini düşünüyo ruz'

Az önce söylediğim banka kartı ile ilgili bilinçIendirme daha da

artırıldığı tokdirde kayıt dışılığı banka kartl ile de geriye çekebileceğimizi düşünüyorum' Az önce l}aşkanımız.la da konuştuk, sqdece kredi kartına teşviki konuşmuyoruz. Diğer ürünlere de bir takım şeyle_
rin yapılabileceğini göriyoruz' Örneğin lJzak Doğu'da banka kartı*
na bir takım forklı uygulamalarla çok olumlu sonuçlar elde edildi.
Bunlorın gündemde olması önemli diye düşünüyorum.

Az önce Boşkanım da söyledi; bulgulorın yer aldığı kitoplo ilgili
birçok teknik bilgi var' onlorı, kitabl sizinle pay|aşıp, sanlyorum
birçok Sorunuza orada ayrıntılı oçıklamo olacağını düşünüyorum.
I]en en kısa zamanda her birinize o kitobın bir kopyasının gelmesi
için gerekli organizasyonu yapacağım'
Evet, öğrencilere pazarlandığı belirtiliyor. Belki onlara da bu,
banka kartı y da ön ödemeli kartların pazarlanması daha doğru
o]ur' I]u konudo do iyileştirmeler söz konusu olabilir. I'aiz denildi'
'I'abi Merkez Bankası her üç ayda bir faizin üst limitini belirliyor. Şu
anda 2,9o'Iar seviyesinde. orada dabüyük bir kontrol içinde oIduğunu düşünüyorum. T'obi kartlı ödemc sistemlerinin şu anda geçmişteki karlıIık şeyi de önümüzdcki dönemde bu daralan marjlar paralelinde dahq da azalacağını düşünüyoruz. Bu yüzden alternatif ürünIerin doha da y ay gınlaştı rılması 9erektiğ ini dü şü nüyoruz.
Genei olarak bu şekilde toparlamaya çalıştım. I}oşkanım, tam cevqp veremediğim konular varsa özür diliyorum. Ben, her zaman için
ulaşabileceğinizbir noktada olduğumu düşünüyorum. }Ier türlü soruya gerekli cevabı daha sonra da vermeye hazır olduğumu paylaş_
mok istiyorum.

Nevzqt SAYGILIOĞLU: Çok teşekkür ediyoruz Soyın özinal. Yayınlnlz| bekliyoruz. Kendisini uğurlamadan önce bir plaket takdim'imiz
var' Marmara aniversitesi LI.B.[. Maliye Bölümü oğretim Uyesi
Prof ' Dr.'|urgay l}erksoy'u plaket takdimi için sahneye davet ediyorum' Bu sorulardan sonra ploketi halo saklayacaksanız?
Şimdi, Sertoç l}eyi biraz yorduk. Şimdi Vergi Konscyi Başkonı Sayın Mustofo Uysal'o sözübırakalım (....)
Mustafq UYSAL: Sayın l}aşkonım çok teşekkür ediyorum' Değerli
hocalarım, değerli konuklor, hepinizi saygıyla selomlıyorum. Bu
Sempozyum için Gazi üniversitesini kutluyorum Ve daha nice 25 yıI_
Iara diyorum.
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I3iraz önce Sayın genel müdürümüzü kredi kartlorı konusunda
epeyce bir sıkıştırdık. Sayın Boşkanım izin verirse, bir günah Vqrsq
birazı da bize qit demek istiyorum. Biz bu çalışmayı 4 yıl önce baş-

latmıştık Gelir İdaresi Başkon Yardımcısı ile beraber'

I_Iqtta,

B.K.M.'den de Selim Güsar Bey bizim üyemiz.di' Epeyce bir yo| olındı.
Bunlorı, kredi kartı konusunu hep sorguladık gerçekten. Kötü kullqnımı da sorgulodık ama daha sonro bir izah getirdi. Bu sqdece kart
da değil' ilove bir bilgi vereyim: Bu teknolojideki imkqnlardan yarar'
lanan ödeme sistemleri ile ilgili. Bir süre sonra bu mobil telefonlorın
içine ödeme çipleri yerleştirilecek. Nitekim bu uygulamalar başlodı.
Yani kişinin kredi kartı kullanmosl anlamında değil. Nakityerinebiz
artık kendi mobil telefonlarımızdaki parayl kullanacağız. Bir tek
kredi kartı tarafı yok bunun ve çalışmanln omocl, kredi kortını ya da
kredi kartr kullanımını teşvik etmek değil' ödeme sistemlerini geliştirmektir. Biz hatta şöyle dedik: Emeklilerin maaşlarını kredi kartıno
yüklesek ne güzel olur. Kuyrukta bekleyen emeklilerin vefat haberlerini görüyoruz. oradan birisi dedi ki; sakın ha öyle bir şey yapmaym'
onlqrı yaparsan|z bu insanlorın hayatlarlna son vermiş olursunuz.
o kuyruklor o kadar neşeli ki, o kuyruklarda izdivaçLar dostluklor
oluşuyor. Parayı siz karta yatırdığınıZ zaman bitirirsiniz. Gitsinler
kuyruktan olsınlar' Yani konular bu dereceye kodar tartışılmıştı.
Dolayısı ile oloy kredi kartı deği|, mobil ödeme, teknolojinin 9etirdiği
imkonlar, yöntemler şel<Iinde geniş bir çolışma. onun için ilave bir
bilgi vermek istedim.
Ben konunun özüne sodık kalmak istiyorum. Kriz ve koyıt dışıIık
ilişkisi. Bizim temelde yopısal sorunlqrım|z var ve bunlar da hep kriz
dönem]erinde ortaya çıkıyor. Bokın 2o08'de kriz olmosaydı biz nasıl
bir beklenti içindeydik: cari açığın 2008 sonunda 50 milyar $'ı aşacağı ve çok ciddi bir cari oçık sorunu ile karşı korşıya ka|acağımız.
I_Iatta 2oO9 yılı için de aynı tutardo bir açık bekliyorduk. Buna karşın
bütçe açığımız denk bütçeye doğru gidiyordu. Bütçe açığının GSYI{'a
oion oranını da o/o1,5 civarında düşünüyorduk. Kriz oldu, bu tamamen tcrsine döndü. Cari açık sorunu ortadan kalkarak 10 milyar $
d'olay\arına düştü. I3ütçe oçığının GSYFI'o oranı o/ol'lere, 50 milyor TL
düzeyine geldi. Faiz dışı fazla da neredeyse 1 milyor TL'ye yckın. Bu,
ekoncımimizde bir tahterevolli gibi' Burada yapısal bir hastalık söz
konusu. Bu sorunun köküne inmedikçe temel sorunu bulmamız
mümkün değil. Koyıt dışılığın da şüphesiz bununla bağIantısı var.
Şimdi birincisi, vergi sistemimizin krizlere olan esnekliği zayıf . Kriz
dönemlerindevergi gelirleri hemen olumsuz etkileniyor neden? Çünkü itholota dayalı vergiler ile doloylı vergilerin poyı yüksek olduğu
için. Kriz dönemlerinde büyümenin düşmesi ile birlikte ithalat düşüyar ve biz burcsdan aldığımız KDV ve Örv'yı a|amaz hale geliyoruz. ve
bird'en bire bütçemiz açık veriy<ır. Eğer biz vergi tabanımızı daha
sağlıklı bir zeminde genişletecek olsak ki bu, kayıt dışılığın önlenmesi
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gılomtno geliyor, o Zaman krizlere karşı cioha dayanıklı bir bütçe
disiptini gerçekleştirmiş oluruz. Aksi halde vergi ğehrlerinde ciddi

azalmalarlo karşı

Iaşı

rız'

Yine kriz dönemlerinde ithoiatım,Z normal hole ge\iyor. Büyüme
dönemlerinde ise bunun tersini görtiyoruz. Bütçemız*aentıeşı yi, on_
cak ithalata dayalı bir b;üyüme mod'elimiz olduğu için, yeterl i aramalı üretemediğimiz için, katma değeri yüksek uiı;nieri yeterince üre*
temediğimiz için, nitelikli işgücıine dayanan veya servis ihracatımız
çok faz\a- olmadığı ve iç tasarruflg'rımlz y"t"r'i, olduğu için dış tosarrufa ihtiyacımız var. O Zaman yotırım bekliyoruz,
fabancı serma*
ye bekliyoruz, doğrudan ya da portföy yatırımı biçiminde. I3aşka türlü büyümeyi finanse edebilmemiz mümkün değil. o/oL3'|ük tasarruf
hacmiyle bunu yapabilmemiz mümkün değit. Biiaz önce kredi kartlqrından bahsedildi, biz vergi konseyinde tasarruflarla ilgili bir
ma da yapmlştık. Düşük gelir gruplarınd'a negatif iasarrufçalış*
var.
Adam mecburen bir tane değil bej tane kort kulla'nacak. I-larcamasını böyJe çeviriyor Ve en sonunda o kortı yokın akraba]arı öclüyor.
Yoni sistem bu şekilde çoiışıyor. Şimdi bu yapı içinde koyıtlı ekjnode'o.lma mız do ğru dan y ab ancr sermoye l iı nı olumsuz e tkiliyor.
şl
9
_mi
Yeni bir donışmoniık şirket'inin yabancı bir yatırımcıyla yaptlğ, görüşmeyi aktarıyorum., dün konuştum. Türkiye ile ilgiti soru soruluyor. Birincisi kayıt dışılık nedir? ikincisi T'ürkiye'de vergi ve hukuk
uygulamaları adil mi? Denetim]er adi] mi diye
Ve burada
aldığı cevaba göre geliyor ya da gelmiyor. Bizim'oruyor|
doğrudan yabancı
Sermayeye ihtiyacımız amaburada dakayıt dışılığı
gerekiyor. Kayıt dışıIığın bütçe üzerinde, gelir dağılımı çozmemii
üzerinde ötkileri
vor. Çünkü vergi gelirlerinin temel fonksiyonu gelirin yeniden dağıtılması. I3iz tabi kayıt dışılık nedeniyie yeterli ğetir veigisi alamadığımız için, gelir dağılımı da bundan etkileniyor. yani biIden çok etkisi var bunları detaylandırmok istemiyorum.

..
|"}ı,kayıt dışılığınkrizle
lizdebu da söylendi.

ilgili hiç olumlu etkisi yok mu? Bir anaEvet, kayıt dışılığınkriz dönemind'e olumlu etkiIeri var. Yoni kriz döneminde kayıt dışılığın etkisi olumsuz mudur?
Ilvet. Peki olumlu mudur? Yine evet. Bu Nosrettin l"Ioco'nın sen de
hokhsın, sen de haklısın demesi gibi o\uyor. Peki nered en
çıkıyor bu?
Kaynakların kullqnımında devlet mi daha verimlidir yokso özel sektör mü? Bir kaynok dev]ete vergi olarak ödendiği Zamın kamunun
hazinesine gidiyor. Bir kaynak clevlet tarafındai yerinde harcanmıyorsa,
ediliyorsa, halka hizmet olarak dönmüyors a, bu kay_
'ç.ora!r
nok milli
gelire olumlu bir etki yapm|yor demektir. o takdird,ekişinin
kgndi işini geliştirmek için o parayl kullanmosı daha sağlıklı. Bu da
işin başka bir yönü ki, krizlerde üIke olorak biz dayanıklğız dedikleri
7aman, kayıt dışı kaynakları var. Neticede işletmele r dönüp o rezerv'
lerini devreye sokuyor\ar' Kayıt dışı paralarını d'evreye sokuyorlar

gibi bir yoklaşım var. Bu da krizle kayıt dışılık arasındoki bağ|antıyı
ki, önümüz-deki süreçte
ğosteriyor. Fakat bu olumlu faktöre rağmen
yerinde kullanmaması,
kaynaklarını
devletin
artık
için
he her'zaman
jebepleri
ödemiyorsun dediğin
vergi
Neden
arasında.
kayıt dışılığln
kişi gidip okul boğışl
Aynı
ki
diyor.
yerind'eharcamıyor
h"riı"t
,o*,on,

yaplyor,sağlıktesisiyopıyordevleteamavergiyege|incevermiyor.
iç.a." verglni ,"'^uyip'okul boğışlıyorsun? I}en hiç olmazsa okulu
gözimle g"öriyorum'diyor' Flelai olsun diyor ama verqi olunca yok
hiior' Iıeiıek ı.i u, konuda ki, ben çok olumlu mesofeler olındığını
ifade ederek söylüyorum, belki demokrasi de bu. Mükellefin sorgu-

io-rr, gereken'd'eiu. Vergimi

nereye horcıyorsun sorusunu her mü_

kellefin*devletine sormost ğ erekiyor. onun yerinde har candığı Varsoyımı ile kayıt dışılığı çözmemiz şart'

Şimdikayıtdışılıkloilgiliolarakkrizdönemindebizimaçımızdan
ne bnemi var diye onu tekrard'anbir d,eğerlendirilelim. Bir arkadaetkilenmiş,
şımız sordu; küresel bir kriz varken Çin bundan 9lym.lu
yakladeğildir
kriz
bir
e|
küres
bu
ki
demek
nr.ıı.o olumlu etkilenmiş,
vermek
cevap
gen
ona
verirseniz
şekilde
izin
Şu
şımında bulundu.
bazı i}Ikeler
i;';r;*. Bu küresel bir krizdir amq küresel krizden
vardır
kazananı
de
bir
kaybedenin
bir
Elbette
olumsuz etkilenmiştir.
sahacmine
tasarruf
bir
yüksek
gibi
%55
çok
ve o da Çin olmuşiur'
var,
hiptir. rürkiye oçrsından, öır-'r, etkilendiğimiz noktolar da
kesimi kriz
oır-ıu etkilendiği miz noiktalar d'a. Örneğin bankacılık
yeterlikorşısındo çok sJgıom bir şekilde durdu. özellikle de sermaye
y
korşl laşmı ş v e apılanma
ıi j i tç,""aan, çııntı; 2 O 0 L yıLınd'a bir kr iz|e
olarak, pqra ve sermaye
ülke
dönemde
bu
Bizim
tJauiiıerı aımıştık.
yatıra.cağının peşinde'
nereye
parayl
ondo
yol arıyor, sermaye şu
kriz eso'nın, bunun için bir 'b,',o.yo analizi diyebilirsiniz ve yanhş
daolabilir,C{maABDeksiktosorruflar|a,urettiğindendahafaz|a sutüketen ve refahını sürdürmek için, rezerv paray| da kullanmak
diğer ülkelere finonse ettiren bir ülke konumunda'
,it:|ı"
'"t"hını
iıizmet etti. ABD'nin hem dış ticoret hem de bütçe
refaha
Çrn'ae bu
Jçrı.ıo., var. Siz rezerv paYayq' sahipsiniz. Bu kağıtlorı da çıkarıyor_
sunuz. orada o piior uanu.ac', var..Reyting kuruluşlofl var' Iliç mi
iiı^o'yorıo'? Bilmiyorlor demek ki. öyle bir oyun oynandı ki, bunun
foturasını başta İrrupo ülkelerine y,kt,ıar. Çünkü Avrupa ülkelerind'ebutoxickağıtloraktiflerdeyeroıa,.peı.i,bukağıtlarlneileola-

cqksın, dolar olorqk, ABD rezervlerinden kredi şeklind-e '-Faiz oranları
a, a,ıi,ıı, bol miktarda finanse edildi. Sonundo denildi ki bu koğıtlor
borÇIaişe yoramıyor. ABD dedi ki, benim borçlarlmı geri öde. T)o|ar
gösterdi'
artış
rlm var. Dikkat ed'erseniz dolar o d'önemde hemen
itiboriyle
Sonra swop işlemleri ile d,engelemeye çolıştılar' Amg bugin
görülür'
ı;r.r'yo baiıldığınd a nekadar değer kaybetti
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Burada biz'l'iirkiye için ne ders çıkarabiliriz. Biz bu sermğye hareketlerini ülkemize çekebilirsek, bu bir firsattır. Bu da ancok kayıt
dışılığın önlenmesi ve vergi reformları ile mümkün olobilir. Soyın
Gelir İdaresi Boşkanı burada' Gelir vergisi tasarısı vergi kons eyi oıarak hazırlandı ama maalesef henüz yasolaştırıl amadı. I-Ier şey hazır.
otokontrol müesseselerini çok tartıştık. Cesqretle qlınacak karar şu
dur: Vergi oranlarını indirelim, geçici olarak buna bır kaynak da
bulmaya çolışalım. Nosıl KV inince KV tohsilotı arttı. G.V''yi de aynı
şekilde indirir omo mükelleflere derim ki; kayda girmek zorund'aslnız
ve oto kontrol mekanizmalqrını tam getiririm. Tam kontrol getiririm: servetini de kont.rol ederim, nakdini de kontrol ed,erim, iarcomdslnl do kontrol ederjm. Bunu yaparsan|z reform olur. İkincisi kayıt dışılık konusundq, bunu sqdece maliye bakanlığından beklemek
doğru değil' I]u herkesi ilgilendiren bir konu; belediyeleri, bakanlıkla'rı, bankaları. Bankalor kayıt dışı çalışan şirketlere kredi veriyor.
Verme. Eğer bir sosyol mutabakqt sağlanabilirse. Biz bu konuyla ilgili olarak özelbir toplantı yaptık. 120 kişilik saha çalışmaları yaptık.
orada yapılan tespitlerde koyıt dışıIık sqdece bir vergi sorunu değil'
Kayıt dışılık hqksız rekabet sorunudur. Koyıt dışılık kurumsollaşma
sorunudur. Kayıt dışılık tüketici haklarının yok edilmesi sorunudur.
Kayıt dışıIık fikri müll<iyet haklarının yok edilmesi sorunudur' Kayıt
dışıIık ülke güvenliği sorunudur, kayıt dışılık sosyal güvenlik sorunudur. SürdürüIebiIir büyüme sorunudur. Ölçeklerin büyümesini engelIer. Verimliliği engeller. Kayıt dışıhk toplum kalitesinin sorunudur.
Bunun çözümİi için tüm tarafların bir araya gelerek ortak bir mutabakat sağlomqsı gerekmekt edir. LIer biri tedbirlerini oçık]amalıdır.
Bu ancak böyle olur' Yoksa bir davranış biçimi, bir alışkonlık. Bizim
toplantıIarımlza sosyo-psikologlar da katı]dı' Bu davranış kalıbını
değiştirmeden hiçbir şey çözülmez. Topyekun, ulusal bir politika olarqk ele alırsak üstesinden geliriz. Ondan Sonrq önümüz. çok açık.
ülkemİze yabancı Seımaye de gelir ki, bırakln onu bugün kendi ser*
mayemiz dışarıdo. l}}milyar dolar dışarıda o gelecek. I]u krizden, o
Zaman, biz ülke olorak kazançLı çıkanlardan birisi olabiliriz. F'ırsot
elimizde. Biz bir bölgesel güç olabilecek potonsiyele sahibiz. Am'a bu,
kororlılıkla, cesaretle, gereken adımları at'obilmekle mümkün ' Etra*
fında dolaşmoyalım. Bir fıkra ile tamamlayacağım. f)ursun Fadime
ile istonbul'a gelmişler' Yaz günu, Dursun, hadi seni bir boğaza götüreyim de gezdireyim demiş. Binmişler otobüse inmişler F.mirgan'da,
dolaşıyorlar. Mısırcılar da mısırl arı kaynatıyor tilan. Demiş F adime,
Dursun mısırlor ne gizel kokuyor. Dursun; üzülme Fadime bir daha
geçeriz buradan.yani biz etrafında dolaşıyoruz. Çok tedbir alınmıyor
değil alınıyor. Ama bu sadece maliye bakanlığınln sorunu olmadığı
için çözülcmiyor. Bu, hepimizin sorunu. tsuııu bir toplumsal mutabo*
katla çözersek ülkcnin önü oçılır.
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Nevzat SAYGIIIOĞLU: Teşekkür ediyorum Sayın Uysal. }'adime
fikrasındo mlslrı anman, bu ilerlemiŞ soat'te bizim de iştahımızı ka_
barttı' [vet, koyıt dışılık sadece bir ekonomi ve vergi sorunu değil'
Çeşitli boyutları ile dile getirdi ama ben bir noktayı tamamlayım;
koyıt dışılık oynı zamanda bir demokrasi sorunu. Demokratik rejimlerde, ülkelerde vatandaşın, seçmenin sorgulama hokkı vergisi ile
ifade ediliyor (.'..) acımasızdır' Anayasa dinlemez, ahlok dinlemez.,
din dinlemez, etik dinlemez' Demokrosi o bakımdan gelişt'ikçe kayıt
dışılık da o ölçüde (..'') mikrofonlar var değil mi? Ben bu arada bir
örnek vereyim. Sodece bir rakam söyleyeceğim: Geçen yılın ithalatı
1'40 milyar dolar. ihrocotı 1'o2'milyar dolar' Dış ticaret hacmi 242
milyar dolar. 2008 yılında 330 milyar dolar. 4 yıl gümrük müsteşarlığı yapmış biri olarak söylüyorum, kayıt dışılığın ne kadar önemli
bir konu olduğunu o boyutuyla biien biri olarok söylüyorum; miktar
kaçokçılığı, kıymet kaçakçılığı, bunların boyutları sadece %1o olsa
bir yıldaki kaçak 2008 yı|ı itibariy|e 3.3 milyar dolar, 2o09 yılı itibariyte 24 _ 25 milyar dolar (....) Gelir idaresinin topladığı geçen yılki
vergi 1'72 milyar TL. yani 3'te l'ine yakın bir rakamdan bahsediyo'
rum. AkıI almaz. Flele buna sınır ticaretini falqn eklerseniz, tarifsiz
bir konu. 11 sınırda 100 milyon dolqrlık limitler var. Birkoç dolar
sqdece sınırlqrımızda. Mart ayında iran'dan ge|en kaçok karpuzu
yiyerek kayıt dışılığa katkıda bulunuyoruz' Yani gerçekten, sosyolojik, politik, demokrotik, ekonomik, her yönüyle ayrıbir sorun,
I{emen sorulcrı alalım Sayın Uysol'a... Peki o zaYnan konuşmaların hepsini alolım. ondan sonro sorularo geçeriz. Şükrü I'Iocayla
devam edeli. Ev sahibi olorok da süreyi dikkotli kullanmasını ricq
cdiyorum.
Şükrü KIZIL0T: Bir kısmınızınbildiğibir fıkrayı anlqtmok istiyo*
rum. Böyle birkaç kişi konuştuğunda bir üçgen'in alanı fikrası var,
bir de Korslı fıkrası. Korslı fıkrası bugünlerde çok gündemde ama
ben üçgenin olanını anlatacağım'
Çocuk ilk okuldon gelmiş, l]qbası sormuŞ neyi öğrend.iniz oğlum?
üçkenarlının olanını öğrendik. Ncısıl öğren diniz oğ|um. Uçkenorlının
alanı yatayımla dikleşiminin Vuruşumunun yorıstnq eşittir. Dede de
bir yand,an gazeteyi bırokıp kulak kobortmış. oğlum, demiş I3aba,
onun adı üçkenarlı değil üçgen. Aıanı da tabanı ile yüksekliğinin
'lamam mı? Çocuk başını sallarken dede
çcırptmlnln yarlslnq eşittir.
müdahale etmiş. ikiniz de yanlış biliyorsunuz' anun adı ne üçkenarlı
ne de İjçgen. onun odı müselles. Tarifine gelince bir müsellesin
mesahq-i satiyesi, kqidesi ile irtifaının hasılı d'arbının nlsrına
münsqvidir demİş. Tabi anlqmomışlar. Aslında üçü de üçgeni tariI'
ediyor' Biz de burada İiçümüz de l<ayıt dışılığı an\atmaya çalışıyoruz.
Flemen hemen benzeri konulora değiniyoruz qma farklı şekillerde.
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Mustqfa bey değindiği için uzun uzun anlatmayacağım. Kayıt dıı n etki leri ni tekk sır alamay acağım. ı-ıızla ekr an1a g öreceksi .te
niz, tek tek geçeceğim.
Gördü ğİinüz gibi gelir dağılımıni bozması,
haksız rekabet, devletin gelir kaybı, ıstiııaafuaakı eitileri, en önemlisi toplumdaki ahlaki değeri ve deylet otoritesini zayıflatması oluyor.
Bu daha uzar gide.r. I3.uradan çıkon şey, kayıt dışılıi< iyibir
şey aegiı.
Bu hususun qltını bir kez daha çizelim'
'fabi kayıt dışılığın oranl %48 _ 50 _
52, tam olarak söyleyemiyoruz. Nasrettin l_Ioco'ya. sormuşlar gökyüzünde kaç tane- yıidız var
diye, 852.118 tane demiş. Aman hoZa ne mqlum, d'eyince; inanmazson sqy bok. Bu fikroda olduğu gibi, adı üstünde kayü dışı. VirgüIüne
kadar hesaplayabi]mek mümkün değil. Ama bu sıralarda fı;rkiye
için telaffu z edjlen %5O dolaylarınd,a 6i, o/"i' i;tth;;;;in yetkililer
çok_daho net söylüyorlar %48 _ 49 diye. Bu kayıt dışılığı bnleme oloyında belge düze1i çok önemli biliyorsunu z" özeıiiı<|e vergi iadesi
uyoulamasının kalkması ile birtikte belge alımında gevşeme oldu.
Birkaç yabancı ülkcyi aldım. Çin olayını birçoğunui biiiyor'unuz'
I]en.de defalarca yazdım' Burada bir kazı kazan'bir d'e piyango yöntemi diye iki yöntem var. Nevzot !-Iocay\a Çin'e gitmiştıı._z y7ı onr"'
I]ir restoran'da yemeği yedikten Sonro bir fiş uro{t Io, böyle bir tane_
si 100 yuanlık diğeri de 2O0O yuanlık, üzerinde de ktç-ük bir kutu
var. orayı kazıyorsunuz ve para çıkıyor. 10O yuan, 3Oo yuan, 3O0O
yuan'a kadar' Ya da Çin Maliyesine kotkı]arınız'dan dolayı teşekkür
ederiz diye bir yazı çıkıyor. Çok hoşuma gitti. Ben kazımayayım, hatta saklayayım dedim' Ve halen başarl ile uyguloiııyor. ıir'de piyango
Vdr restoron dışındaki yerlerde ' oralarda da slipleri n üzerindeki
numaralardan bir kura çekiliyor ayda bir ve ikramiye dağıtılıyor.
insan]ar belge alma durumund an dolayı avantajlı iıkıyorlar. Bu
şı

_

lığ

önemli.

Bizden ya da birçok ülkeden farklı olarak, belge almayana ceza
kesmek yerine belge alana ödül uygulamasl gelişmlş. I3u da daha
çok
parasal teşvik şeklinde. Bunu diğer ülkelerJe de görüyoruz' G' Kore'de var' Kredi kartı kullanımını teşvik etmek üze|e krldi kqrtı horcamalarını bir kısmı vergilendirilecek gelirden düşüIüyor. örneğin
%20'sini vergiden düşüyorlor. ilk bahŞta ciddi bir gidei gibi görilüyor ama bir de iimit koymuşlor. Karşı toraf - diyelim 6i' d*okto,
100 birimlikbelgeveriyor. Karşı tarof da 20 birimini gelirden düşüyor ama burada bir sınır da koymuşlar. G. Kore'de kredi kartr kullo*
nlmlnl yaygınlaştırmak için piyango benzeri bir sistem var. Ve sliplerde bir numara yer alıyor. 1ggg _ 2002 sene\eri arasınd'a kredi kaitı miktqrı 30 milyondan 105 milyona çıkmış. KDV gelirle rinde de bir
zıplama olmuş. 'I'ayvan, ilginçtir, fişlerde piyangi uygulamasını ilk
"LIar
g erçekleşti ren ü lke. 1, 9 6 0' Iar da uy gulamayo
ooşü.n, ş.
cama b eIge\erinin üzerinde bir numara yer alıyor' selli dönemlerde bir
çekiliş
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yapılıyor vekazanan numara\ar ilon ediliyor. BreziIya'da da piyango
var' ikramiye nakit olarak ödenmiyor yalnız' Vergi indirimi olarak
kişinin ödeyeceği KDV ya da gelir vergisinden mahsup ediliyor. Bildiğim kadarıylo Ijrmenistqn'da da benzeri bir uygulama var' Biraz
önce Sertoç Bey söyledi, ABD'ye gittiğinizde görmüşsünüzdür, hesobl
ödediğinizde slip geliyor altında bahşiş için de yer bırakmışlar. oraya da ödeyeceğiniz bahşişi yazlyoYsunuz'1bplamı 'tizerinden slip çekiyorlar. Yani adamlor bırqkın qnapaYayı bahşişleri bile kayda alı*
yor|ar. O yönüyIe dikkot çekici bir durum'

ü]kemizde, hepinizin bildiği gibi, önce emeklilere, sonro da icretlilere vergi iodesinin kalkmoslndon Sonro belge olış vcrişi olumsuz
etkilendi. Bir kıslm almadı, bir kısım uyanık da a|rnayı kesti, nasıl
olsq iade yok diye. Bir gün annem olışveriş yaparken b.akkaldan fiş
istemiş, teyze demiş, haberin yok galiba artık fiş kalktı. Oyle mi evlodım? oğlum söylerdi oma söylemedi demiş. Geldi, oğIum niye bana
söylemiyorsun. LIem fiş ol diyorsun hem de fişin kalktığını söylemiyorsun. Dedim anne fiş kalkmodı da vergi iadesi kalktı. I]u kolkınca
on|ar da böyle söylüyorlar. Ne bileyim dedi, diğer komşular da olmıyorlar artık. Kolkmış galiba senin atladığın bir şey olmasın. Yok,
anne dedim, kqlkmadl. Yani, çok etkiliyor. Türkiye'de özellik]e bazı
sektörlerde bu kazı kazan sistemi ya da ikramiye sistemi gelse belge
almqnın artacağını tohmin ediyorum' Tüm sektörlerde uygulanma_
yabilir' Ama vergi kaçağının çok yüksek olduğu ve denetim güçlüğü

çekilen hizmetler sektörü nde bu uy gu\ama başlatı o bi li r.
Çin'de sadece nakit para veriliyor. Biz daha do ötesine götürebitior_
,' riz. Büyik inşaat firmalarındon sponsorluk bulup ev verebiliriz.
haber
iki
de
I]ir
verilebilir.
eşya
çıneğin otomobil verilebi]ir, beyaz
kor. örneğin: kriz nedeniyle işinden olan l-Iüseyin Kesekağldı, ev sohibinden çık ihtarı geldiği gün bakkoldan yaptığı olışverişte bir ev
kazandı diye. Ya da işe otobüs bekleye bekleye yorulmuştum. Alışveriş yaptlğım klrtosiyeden bir otomobil çıktı diye. Bunlor daha da artrrır. Açıkçası biz ülke o]arqk, vatandaşlor olqrok toto, loto, iddia,
piyango gibi şons oyunlorına çok meraklıyız. Sen almason bile ycınındqki oklını çeler, al bize de çıkobilir diye. Bir de banka kortıylo
yapılan ödemelerde örneğin %2 nakit puan yazı|abilir. Bunun yo-nln'
da, bildiğim kadarıyla, daha önce Maliye Bakanlığı da KDV indirimi,
örneğin 2 puan KDV indirimi konusunda bir çalışma yapmlŞü ama
sonuçlanmamlştı. o dabir başka yöntem olabilir. Ayrıca Çin, G' Kore, Tayvan, Brezilya'do olduğu gibi kredi kartı sliplerine piyango Ç|kobilir. Bu çok basit bir uygulama. Bu söylediklerimin hiçbirisi kanuni düzenleme gerektirmiyor. Devlete ilave bir yük getirmiyor ama
be\ge dizenini oturtabilecek bir olay kayıt dışılıkta.
I

ödeme o|ayında, hepinizin de bildiği gibi, be|ge düzenlenin*
ce gelir vergisi olarak yanslyor. KDV'sini cebine atamıyor. l]n önemji-

Kartlı
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si de kendisi tüm sotışIcırını belgeli olarak yaplnca alımlarını da belgeli olarak yapryor. Yani zincirleme olarak; örneğin, konfeksiyon
perakendecisi hepsine fiş kesince, gidiyor o da toptancıdan belge
istiyor. 'loptancı da fabrikadan tamamına belge istiyor. Fabriko da
kumaşçıdan vb' o hqlde bu perakende aşamosını zapturapt altıno
aldığımızda geriye dönük olaylarda da belgeyi kıskıvrok oturtmuŞ
oluyoruz' Gördüğünü z gibi kayıt dışılık yönünden önemli.

Bu arada ilginç bir olay vor. Antalya benzeri yerlercle d,aha da
yaygm. Bakkol, manav, kasap vs' fiş l<esmiyor ama girişi var, olmış.
İçkiyi, meşrubatı peyniri vs. girişi faturolı. Gidiyor, örneğin, bir ot'ele
10 liralık fiş kesiyor. Karşılığında otel de buna %S'ini veriyor. iyi bir
gelir onun için. Peki otel ne yapıyor? Bir taşla 3 kuş vuruyor: 1) Bunu
gider yazıyor, 2) KDV'sini geri a\ıyor' 3) bu kadar parayl işletmeden
çekiyor. Bunu 10.000 T'L olorak düşünmeyin, daha yüksek tutarlar
söz konusu. Milyonlarca, on milyonlarca 'IL cirosu olonbir işletmede
bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünün ve ayrrca işletmeden
para çekmenin örtülü kaz.anç boyutunu da dikkote alın. Açıkçqsı bu
sohte belge olarak nitelendiriliyor. Gerçekte bir olım olmadığı halde
alım vqrmış gibi gösteren belge fakat girişi var. Öutrıi de atdım di*
yor' Ekmeğin foturasını kesmiş otele' otelde insanlor ne kodar ek_
mek yer bunu tespit edebilmek çok zor, özellikle de her şey dahil oloyı
bu kadar yaygm iken. Bu boyutu da pek telaffuz edilmedi ama önemli ve yaygın bir şekilde uygulanıyor' Alanın avantajı; gider yqnyor
KDV'sini indiriyor, para çekiyor. oyso banka kartıylo olso, bakkalın
kasobın tüm olışverişleri kartlı sisteme girse o Zaman, halk oroslndoki deyimle, fqturo açığı olmaz. Bir kısmı ölçütebiliyor ama bir kıs*
mtnln ölçüImesi zor bir olay'
Ayrıca cep telefonu ile ödemeler kayıt dışılığın önlenmesinde bir
başka çözüm yolu olabilir. l]u konudo, bazı vergilerden filan orındırmak suretiyle, cep telefonu dabanka kartının yerini ç1örüyor. Rahatça b elg e düzenlenip, düzenlenmediğ i tespi t edi l e bi liyo r' G eçenlerde bir toplantıda Soyın Başkan açıklamıştı. İıginç bir otay, mağazaların vitrinlerine, işyerlerinin içine yo da l'IR'ları durduraclğız ve
onlorın röntgenini çekeceğiz demişti. Örneğin l<onfeksiyon ürünlerine borkotlar ya da dijital etiketler yopıştırmayı düşünüyoruz demişti. Dqha sonrq o TII{'ı durdurup, bir cihazla tarayacağız. Varsa o
anda barkotsuz mal, kısmen de olsa o cihaz onu algılayaccık. Aynı
şey, işyerleri için de geçerli. Vitrinine tutacağız faturasız mal var mı
diye. Böyle bir önlem de mevcut. Moliye Bokqnı telaffuz etmişti bir
özel konuşmosında. Bu da çok ilginç. L|'ğer faaliyete geçerse Kayıt
dışılığın et-kilenmesinde, özellikle de be|gesiz satış yönünden çok etki_
li olur diye düşünüyorum.
Bonka sistemi ile ödemelcr. Biliyorsunuz Türkiye'de

8'OOO "I'L

sınırı

var' ücretlcrin bankaya yatırılmo.sı çok olumlu etkiledi omo, kiro

gelirlerinde bunu daha fazla görüyoruz. Kira geliri elde eden mükelleflerin scıyısl Gelir idaresi Bqlkanlığı'nın internet sitesinde var. Buraya gelmeden önce baktım, kira geliri elde edenlerde son 4 rıy içinde
1'50.000 kişilik artış olmuş. Son 15 ayda ise 25o.ooo kişi ortmış. }Iem
maliyenin denetimleri, hem de paraların bankaya yatırılması olayı,
kiro gelirlerininbeyan edilmesini gündeme getirmiş. En çok mükellef
artışının dq kira gelirinden do\ayı mükellef olan\arda olduğunu, maIiyenin resmi kayıtlarına dayanarak söyleyeyim. Banka ödemelerinde
sınır, 8.000'den 5'000'e inse be]ki daha da anlamlı olacak.
Bu arada, maalesef yıllardır dijzeltilmedi. Şirketlerin denetim ve
yönetim organlarının oluşumu yeniden düzenlenmeli. Bir anonim
şirketin muhosebesini, hukuki işlemlerini, kayıtlarını denetleyen denetçide okuryazar olma şartı aranmlyor. Ben bir zamanlar Petkim'de
yönetim kurulu üyesi idim. Kırşehir'deki Petlas'a kontrole gittiğimde
denetçiyi çağırdım. Bir iki soru sordum, bilemedi. Merqk edip ne iş
yaptığını sordum. Dedi ki; ben Kırşehir Düğün Solonu'nda türkü çığırırım''Iürkücüymüş ama bir partinin delegesiymiş, oIıp koymuşlar.
okuryazar olmayan dahi holen ononim şirketlerde denetçi oluyor'
I3u arada yönetim kurulları ile ilgili reza\et uygularna da d.evam
ediyor. Sık sık okuyoruz, banka hortumlomalarında da gördük, oda_
cı, kapıcı, alkolik, sekrcter filan yönetim kurullarlna alınabiliyor.
I3unlar]a ilgili bir düzen|emeye artık gidilmesi \azım. l-Iaber\er de
çıktı. Iiiç değilse ticaret konunu değişirken anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçileceklerin oroslnq bir tane moli konularda yüksek
eğitim yapmıŞ birisi, ya da hukuki konularda, olsa iyi olur'
Bir de koyıt dışıIığı teşvik eden düzenlemeler var. Adam kaçok işçi
çalıştırıyor, hiç beyan etmemiş' Yaka\andığında vergisini, cezasın|
olıyorsun ama hopis cezail yok. Buna karşın adam, hepsini sigortalı
çalıştırıyor amo düşük ücretle çalıştırıyor. ücret bordrosunu buna
göre yapmış. Muhteviyatı itibariyle yanıItıcı belge diyorsunuz' ondcın sonro da 1'8 aydan 3 yılakadar hapis cezasl uygulanıyor. Mesela
bu çelişkili olcıyların da düzeltilmesi lazım.
Başkon soate bakıyor, ben de ona bokınca bir şey hatır]Cıdım. Beraberce Kırıkkole'ye gittik Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olduğu
Zaman' Şehre 10 km kalo bir dağ var ve dağın tepesinde de bir vagon
vqr. Ilestoran olorqk işletiliyor. Kayadibi'nde. Gelirler Genel Müdür
Yardımcısı'nın geldiğini öğrenince hemen, Vergi Doire.si Müdürü
geldi' Kaymokam geldi' orada yemeğimizi yedik. ondan çıkarken bizi
oraya davet eden Soyın Ekrem Sarısu hesqbı istedi ve ödedi' Biz çı_
karken insanlar böyle sıroya girmişler, allahaısmarlodık demek için.
Tam en sondokine geldik, bunun elinde bir zarf . Zarfı uzattı ve dedi
ki; efendim biz burayı açalı 2 ay oluyor, ilk faturamız da size nasip
oldu, başka isteyen olmadı, buyurun efendim. Şimdi, gözler Nevzat
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Iloca'ya çevrildi, o yan gözle Vergi Doiresi Müdürü'ne bakıyor, Vergi
dairesi Müdürü yere bakıyor.

Nevzat SAYGILIOĞLl'J': Zararın neresinden dönülse kardır. Fatura
aldık sonuçta.

Şükrü KIZIL0T: orada bizden başka kimse fatura istememiş. I}izim arkadaşo da sordum niye istedin diye: ya koskoca Gelirier Genel
Müdür Yardımcısı Vor, onun yanında istememek olur mu diyor. Yoksq o do istemeyecekmiş. Aradan birkaç ay geçtikten sonra oradan
geçerken boktım, vagon restoron kapatılmış, Vergi Dairesi Müdürü'nün de toyini çıkmıştı. Tesadüf de olobilir.
Nevzat sAYGItIoĞLU:'fesadüf.
Şükrü KIZIL0T: Bu arada son olarak bir cümle söyleyeyim: Denetim elemanı kadrolarının %60'ı boş ama yeni değil, 5 _ 10 yıI önce de
boştu. üniversitelerimizden pırlanta gibi gençlerimiz yetişiyor. Ve
bunlar çokfaydalı oluyorlor. Maliye Bakanhğı, denetim elemanı kadrolorını biraz daha hızlı doldurmasl |azım' Şunu kesinlikle demiyorum; efendim 6500 kadro var ilanla hepsi dolsun. Çok sayıda alındığında d'izey düşüyor ama biraz biraz çıtayı yükselterek olobilir diye
düşünüyorum. Bu arada harcamaların kaynağının sorulamayışı,
Servet koynağının sorulamayışı ve bozı vergi güvenlik önlemlerinin
de vorken kaldırllmosı da bir başko neden. Hiç olmazsa güvenlik
önlemlerinin bir kısmının getirilmesi de harcama|arın denetlenmesi
anlamında etkili olur diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyor,
saygı|ar sunuyorum.
Nevzat SAYGILIOĞLU: Çok teşekkür ediyoruz Sayln Kızılot'a,
şimdi son sözü, sanki sovunmanln der gibi olmasın, Gelir İdqresi
Başkonı Soyın Kilci'ye bırakıyorum. Buyurun efendim.

Mehmet xİıcİ: Teşekkür ediyorum. Değer|i meslektoşlqrım, üniversitelerimizin değer|i öğretim üyeleri ('...) sesim geliyor mu?
Şimdi tüm kredi kartlarından yapılan harcamalar bizim sistemimize on-line olarak geliyor. Biz de her (..'') satışlarla bankalardan
gelen kayıtları mukayese ediyoruz ve aradaki forklılığı mükellefe
bildirip ikaz ediyoruz. Ama bu farka rağmen holen mükellef elektronik ortamda ki beyannamesini verirse - beyannomeleri o/o98 - 99
elektronik ortamda alıyoruz _ incelemeye sevk ediyoruz. Dolayısı ile
korth sisteme geçilmiş olmasının bizim kayıt dışı ekonomi ile mücadele etme nokt-osındo önemli bir avantaj sağ|adığını ifade etmek
istiyorum. Bunu söylerken de..kartlı sistemin sadece kredi kartı olarak onloşılmqmqsı gerekir' odemelerin bir şekilde banka kartı ile
yopılmosı bizim takip an|amında imkanlarımızı önemli ölçüde artı*
racağını ifade etmek istiyorum.
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Ikincisi değerli hocamın az önce ifade ettiği, denetim kapasitesinin artırılmosı hususu . orada da bu sene itibariyle çok önemii ölçü*
de bir denetim elemanı alacağız. Gerek bütçe (...') siyasi iradenin de
o konuda önemli ötçüde desteği var. Denetim elemanı olma konı.ı*
sunda önümüz açık. Bizim hedefimız bu sene içinde 1'ooo - 1500 de-

netim elemonı almak.

Kısaco bu konulara değindikten sonro ben mümkün olduğunca
kısa bir konuşma yapmak istiyorum. üıte (. ...) hem fikir olduğu"kayıt
dışılık olgusu gelişen (....) siyasi ye ekonomik aktör olma yoluida
emin adımlarlo ilerleyen ülke (....) yarıntara taşıması mümkün olmqyan ağır bir yük holine gelmiştir. Ekonomik kriz ve durgunluk dönemlerinin kayıt dışı faaliyet\ere uygun bir zemin yaratiığı bilinen
bir gerçektir. Böylesi dönemlerde çoğu kişi, gelirsizlik ya da düşük
gelir nedeniyle istihdam (.'..) kayıt dışında aramaktad'ir. Bozı işve*
renler de faaliyetlerini koyıt dışıno yöneltmektedir.
Kayıt dışı ekonominin ortması, bireyler ve firmalar orqsında haksız rekabetin doğmosına, gelir dağıIımında (....), mükelleflerin vergiye gönüIlü uyumlarını azalmasına neden olmoktadır. Diğer taraftan
koyıt dışı ekonominin yaygınlık ve süreklilik arz etme.si, tbplum tarofından meŞru bir olay olarak algılanmaslno Ve toplumsal d'eğer\erin
zedelenmesi ne yol oçmaktadı r.

Kayıt dışılığın, herhangi bir önlem alınmadığı takdirde artacağı
açıktır. Ancak, kayıt dışılığı etkileyen dinamiklerin doğru analiziie
dayalı orta ve uzun vadeli perspektifte sahip (....) mücaAeleyle başarı
kazanıIması mümkündü r.

Ben tqbi fazla akad'emik konuşma da yapmak istemiyoru m. özellikle buroda siz daha iyi biliyorsunuı koyıt dışılığın akademik anlo_
mlnı (' '..) mücadele konusunda neler yapıIdı ve neler yapacadız o
konuda (....) s yı].lık progromt çerÇevesinde G.İ.g. koorciinatöriüğün*
de 70 kqmu kuruluşu ile işbirliği yapıIarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejik eylem planı yayınlondı. işte dcğişik kamu kurum ve
kuruluşIarının (....) G.i.B. de koordinatör o\aiak onların takibi ile
sorumlu kuruluş olarok görev\endirilmişti. Bugün, eylem planı revize
edildi ve yakın zamanda tekror kamuoyuna sunu]ocak ve bunda (....)
gereken eylemler ilgili (....) sorumlulaia ve kamuoyun a tekrar duyurulacak.

Küresel ekonomik kriz Dünyada ve Türkiye'de büyümede yavaş\ama ve reel sekt'örde durgunluğa yol açtı. Ekonomideki durgunluk ise
bazı vergi gelirlerimi zin 2008 yıIınln son çeyreği nde (....) başIamıştır.
Ekonomik krizin etkisi, ihracata yönelik sektör]erde dış talep, diğer
sektörlerde ise iç tolebin daralmasl sonucunda istihdam izerinden
tohsil edilen gelir vergisi (....) ithalattan alınan KDV geliri bir önceki
döneme göre (...') gelişmeler ijzerine krizin hem vergi gelirleri üze-
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rindeki etkilerini azaltılması (....) iç talebin ortırılması amacıylabe'
yaz eŞya v.e bazı ürünlerde Ö1v indirimine 9ictilmiştir. Ö1v indirimiıın eitisı iIeberaber (....)krizin sürdüğü 2OO9 yılındatoplamvergi
ge|irlerimize, 2OO8 yılıno kıyosla bakacak olursok; birinci çeyrekte ğ,z, ıkinci çeyrekte _3,7 (''..) çeyrektepozitife dönüşerek 3,9 oranında
artış göstermiştir. (....) ocak * Arolık döneminde net artış, 2,6 olarak
('''')- ıvrupo'nın önemli ülkeleriyle ABD'de 2009 yı]ıı vergi gelirIer-i
incelendiğind'e de görüleceği izere, toplamvergi gelirleri önemli öl*
çüde düşüş}er gösĞrmiştir. ann'de bif önceki yı|a göre -L7, İngiltere'de (....), Fronsa'd'a -2o oranında önceki yı|a göre düşüş 9erçekleşmiştir. 2009 yılı vergi gelirleri performcınsı. ve uygulanaı vergi teş*
vikieri, (''..) Aayağınl oluşturmuştur. Zira, ispanya, ingiltere, Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri, (,"') vergilerinde oran artışlarına gidilmiş veyo yokın dönemde ortışların yapı|acağı karara bağ_
lonmıştır. (.'..)
Değerli kqtılımcılar, verg isel tedbirlerjn ekonomi üzerindeki etkisini bilirleyen önemli bir (.".) yapı|acak bir vergisel politika değişikde o c1erece yüksek olmaktadır. Buna korşın, gönüllü
liklerinin
"iı.iri
koyıt dışılığın yüksek olduğu ekonomilerde, vergive
düşük
uyumun
İjzerindeki etkileri önemli ölçüde azalmakpolitikaların
ekonomi
sel
gelir idqresi olorak, bu noktqdq neler
yine
ben
Bu
noktada
tadir.
nyaa
var' Biraz öncc Sayın Boşkan da ifad'eğinmemae
vaptığımıza
aliyopısını
Jıeı<tronik
c.İ.n.
he'etiı;
9eliştirdi. Bugün itibariyle tüm
'I'ürkiye'de ('''') gayrimenkul qlım sqtımLaYına, toşıt alım satımlarına,
(.''') iadar pek çok bilgiyi a1ıyor ve bu bilgileri önemli ölçüde değer_
lendiriyorui. t'...ı Benburada şöyle ifade etmek istiyorum, bunun net
(.".) timamen risk anaLiz|erine dayalı olqrqk denetimler son iki se_
nedir qslında yapı|ıyor. Aslındq son iki senedir yapılan (. . '.) data mukoyesesi şeklinde oian kısmından yapılıyor. Şimdi, y9ni geliştirdiğimiz (...') çok daha etkin, tamamen ekonometrik yöntemlere bağlı
olqrğk risk analiz modeline göre çalışan bir model, açıkçost şu on
riskli mükelleflerimizi o an|amda seçmiş durumdayız ve onları belli
öIçüde incelemeye sevk ettik. Bunu test amacıyla sevk ettik. Eğer
yopmlş
olduğumuz çolışmolarda olumlu neticeler qlırsak, bulmuş
'otluğumuz
iisklerle, yapılan incelemeler sonucunda çıkan netice
,yuiıu oImaz ise' uyumsuzlukları tespit edip bu.modeli yeniden ge_
li'ştireceğiz. En son yapmlŞ o\duğumuz bu KDV iqdesindeki risk onaliz
(. ...) son uı r, bir buçuk senedir uzerinde alıştığımız bir sistem ki bundayardımda aldık, Dünyo Bankası'ndanyardım da aldık bu konuda
('.. j şu an itibariyle önemli ölçüde iyi çalışmolar yapıyoruz ("") çalı_
şarok tespit ettiğimiz naylon fatura o|ayını, şimdi çok daha kısa bir
sürede tespit etme imkanıno sahip olduk.
Yalnız bütün bunlorı yaparken şunu ifade etmcmde yarar Vqr, bi'
raz öncede yine konuşma.cılar değişik şekillerde ifqde ettileY' ('.'.)

213

kayıt dışı ekonomiyle mticadele noktasında bir şey başararnuz. I3u,
toplumsol bir yapı' meselesi, toplumu oluşturan ai;tui kurunı (..'.j
9|malı diye düşünüyorum ki aksi takdırdö tek bir (..'') veya birkoç
birimin mücadelesi ile bu_qnl amda çok fazlcı bir sonuç iağIömaz diyl
düşünüyorum. Bu noktada ben oslında bazı şeylerı atılycrrum I3iraz
'
da vqkit geÇtiği için. Gelir İdqresi olqrak g"'ç"itun
çok c;nemli şcyler
yapmaya çalışıyoruz ama dediğimi de ('...) Getir İdaresi'nin tek başına yapabileceği ya da Maliye Bakonlığı'nın tek (..'.) tarz d,eğildir.
Değerli katılımcıIar, sözlerime bura.da son verirken, (''.'), yer yıl
yakından tokip ettiğ i ve bu sene Gazi üniversites i taraiıidan c]üze'nlençn ve 28 may..'akadar devam edecek o\an (''..) katıIımcılar taroflndqn dile getirilecek görüşlerin, ülkemize (....) kotkıIqr sağIayacağına olan inqncımı bir kez dahq belirterek hepinizi saygıy\ö r"lo-lar, sempo zryumun dİjzenlenmesi (. . . .)

Nevzqt SAYGIIIOĞLU: Evet Soyın Boşkana teşekkür ediyoruz'
Risk qnalizinden bahsetti. Gerçekten tek bir hususu, kendisi ile özelqe. de pgv}!ştığım bjr şeyi.sızlerle de paylaşmak (....) örnek vereceğim:
Gümrük İdaresi risk analizini + gruita yapmaya başlad,ı. Mol riski
eşya riski yani -, sahibinin riski, toşıyan iiski ve ülke riski. Bu kategorilerde çok önemli sonuçlor elde ediyor vc çok d,etay fasılları ile,
pozisyonları ile çok detay bilgiler var. o bi\giter korşıIıi<lı paylaşıIdığındo gerçekten hem ithalatta olınon KDV hem ithalde aiıian'ö,rv
gibi, daha sonra da üIke içinde KV vd G.v.(..'.) SGK, Gümrük, Llazine,
Sanoyi ve Ticaret Bokanlığı mutlakq ama mut\aka ortok bir sistem
üzerinde çalışmalorında yarar olduğu inancıy\a sözü salon a bırakıyorum ye sorulorınızı almak istiyorum. Zaman da i\erliyor kısa kısq
sadece sorulqrı alalım, nasıI olsa kokteylde de, çünkü hanımların
hazır|anrnası epeyce('' ..)
Gülay YıImaz (Marmara üniversitesi, Doç Dr): T'eşekkür Ediyor.um söz verdiğiniz için. Sizin poneli açlşta kullandığınız bir cümle
üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Kriz mi kayıt:dışı ekonomiyi
etkiler, kayıt dışı ekonomi mi krizi etkiler sözü ile başiaıımıştı panel-e.
Burada bu sözü oslındq ben, yumurto mI tqvuktan çikar yoksa tavuk
mu yumurtadan çıkor sözünebenzetiyorum. Zira, ekonomideki krizi

bir istikrarsızlık olqrak nitelendirirsek, istikrarsızlık, büyüme arlnlarındaki gerilemeyle beraber işsizlik oranındoki ortışı ve / veya enfIasyon oranlarındaki artışı beraberinde getirir' Bu da kayıt dişı ekonomiyi bir çok koldan besleyici bir takım faktörleri horeiete geçirir.
I\ir
-taraftan \ayıt dışı istihdamı artırır, diğer taraftan en|\a'syon
muhasebesi etkin bir şekilde uygulanmıyorsa, fiktif kazançların iergilendirilmesi beyan dışı faoliyetleri artrrır . Diğer taraftan işsiziikte_
ki artış marjinalişIeri, merdiven altı üretimi artırır. Diğer taraftan
yosodışl ekonomik faaliyetlerde de ortış meyd'ana gelir'*ııu kayıt dışı
ekonomiyi, kriz ortamında gelir bölüşümüntin aaia da bozulacağıi-

214

215

dan do\ayı bu d'a koyıt dışı ekonomiyi besleyen bir fqktör olarak hqrekete geÇer. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve varlığı da istikrarsızlığırı_ başlıco sebebi olabilir ya da en önemli sebebi olabilir. Biz
buni ıggq ve 2ool krizlerinde'I'ürkiye'de yaşadlk. Kayıt dışı ekonomik foaliyetlerin vergilendirilememesi, daha doğrusu ortoyo çıkan
vergi kayıpları, borç|anma ile finansmanın tercih edilmesi ve bunun
ekonomide durgunluk yaratmasl ya da o borçların ödenemez hale
gelmesi sebebiyle yaŞo.nğn krizler. Teşekkür etmek istiyorum.

Ahmet SoMuNCu (Erciyes üniversitesi): Teşekkür ederim. Mali-

ye okulund qn mezun olduktan sonra vergi dairesinde yoklama yetki-

iisi olarak çalıştrm. Vergi Usul Kanunu'nun 9erektirdiği denetimleri
yaptık.
İki tqne canlı hayvon dolu kamyonu vergi dairesinin önüne
'g

ai5i^izi bi]le ha tırlıyorum. Kayı t dı şı ekonomi konusu nda yüksek
"ti,
ıi'ors yaptım' Belge dizeni konusundo doktora yaptlm' Ben bu koyıt
dışı ekonominin nosıl kayıt içine alınacağını anlayabilmiş değilim.
Neden? [sqretin bedeli, ühlü, Stephen King'in kitobındon uyarlanan
Shawshank Hapishane sinde L949'lu yıllarda boşhyor hadiseler. Ve
gardiyanların ğelir vergisi beyannamesini doldurtmak için filmin
kahramanının bnünde slroya girdiğini biliyoruz. Bir sqhnede filmin
kahramanı diyor ki; siz silah almışSI1LZ geÇen sene kendi paranız|a,
bunuvergiden düşebilirsiniz' Yani gelir bir gerçek kişinin bir takvim
yılı içindJ elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır, yerine, tosor*
iuf ve harcamasıno esos teşkil eden gelirdir' Ne zaman olacak acaba
bu nereden buldun şeklindeki yasa. Sayın G.i. Başkanına sormok
istiyorum. Teşekkür ederim.

Nevzqt SAYGILI9ĞLU: Evet tam yarqmıza bastın' 1'997 _ 1'998
Genel Müdür olduğum yıllard'a ünlü "Nereden Buldun Konunu''nu
çıkartan teknik ekibin başındaki Genel Müdürdüm. Ben, Plan ve Bütçe ı<omisyonu Başkanı, Bakanımız: hepimiz ayrı yerlere savrulduk
sonrosında. o öyle koloy bir olay değil yani' Buyurun.
Erkan AYDIN (Marmara üniversitesi): Teşekkür ederim hocam.
Ben de kayıt dışılığı engellemek için Maliye Bakanlığının bazı uygulamolarınin anayasava uyğunlu ğunu, dahası dayandığı yosol temel|erin anayasaya uygunluğunu sorgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi,
KDVK ırıolıye nakanlığı'na vergi sorumlusunu belirleme konusunda
işleme taraf o|anları gerekli gördüğü hallerde, bunu tırnok içinde
sbylüyorum, belirleme yetkisine sohip. Ve Maliye Bakanlığı bu yetki_
sini ae kayıt dışılı ğın yaygın olduğu sektörlerde kullonıyor. Kısmi
KDV tevkifatı yoluyla. Fakat burada Maliye Bokanlığına inanılmaz
bir yetki verildiği i|in, vergilerin yasallığı ilkesine zıt-uygu|amalar da
Zaman Zaman ortaya çıkıyor. Bu konuda yeni bir düzenIeme yapıl_
ması düşünülüyor mu? Teşekkijr ederim.

Nevzat SAYGILIOĞLU; Bunu müteselsil sorumlulukla beraber,
herhalde soruyorsunuz? Evet. Ilethi LIocam.
Fethİ HEPER: 'l'eşekkür eclerim. Şimdi Şükrü Llocaya bir soru,
5.000 '|I. dediniz nakit pora işIerini', ben iozo yrırniİ
i"gıi,.*,v.
gittim. 44Bg yanlış söytüyorsam konunu n adını, riıgi girgüartırmqk
için' Bonkada 3oO
!?O pound'a yakın param var. Cuma gi)nü bankac]a.n para çekmek- için
gittim. io pound istiyorum ded,im, hızlı kasadaki kıza, vermem dedi. Neden? blt a"aı oirşr..ıiı".ini
yap.
Para benim ver 50 pound, ver, vermem, ver, vermem, ençekle
sonunda
bana 1'0 pound verdi geri kolan harcamanı git dedi
ç.ekle yap. O zaman kredi_kortı yok, vermiyorlar. Neden?
h;. ;;'i kayit altına
Çü;kü
Iamaya çaIışıyor. Krr.a
eı,şr".işlopi cağım, çekle.
'ör,eyeceğim, çekle.
Ba-rg' oileceğim, içki içeceğim,
çekle ödeyeceğim".'Sri cent 7 pound
çekle.ödeme yapan insanlaiı gördüm. o yüzdin 5.000 TL
çok hocam'
Indirin onu lütfen. ikinci solym Sayın Konsey l}aşkonımıza,
şimdi
bilgi çağında yaşıyoruz, hep bilgidei bahsediyorir' iii'gair vergisi
yososl var e\inizde ama, onu bizden sokınıyorsu nuz,
biz{mıe payİaşmlyorsunuz' Acaba gizli sokh sırlar mı var? Bunu öğrenmek isiiyörum. Teşekkür ederim.
Nevzat SAYGrLIOĞLU: .Iosarı anlamınd'a mı diyorsunuz.

Buyurun Mustafa Bey.

Evet.

Mustqfa DURMUŞ:. Soyın Başkan öncelikle anlayışınıziçin teşekkür ederim, konuşmacılara da ayrrca teşekkür eaiyoiim'
Nevzat sAYGILIoĞLU:..Sona biz teşekkü r ediyoruz. Bayağı tempo)
Iu, sabahtanberi bütün gün sözcü olarok.

Mustafa DURMUŞ: Ey sahibi olarak, maliye böIümü ad'ına arkadaşlar bana: soruları siz sorun, dediler. LIer 3 konuşmoclya da benim
biı:er sorum olacok. Birincisi Sayın Konsey Boşkanı Mlstafa
Beye'
Vergi oran]orı ile kayıt dışılık ilişkisini kurdu ve vergi oranlarının
düşürülmesi gerektiğine somimi olorak inandığını sc;"yıeai. Sonıyorum bu 1987 _ 86 ve 1gg2 * 97 ABD'deki reforinlarıo iııştı kurarak
bunu söyledi' Zaten bu kayıt dışıhk ve vergi oranları ıIişklsi d'e
o zamanlarda Laffer ljğrisi ile beraber tartışılüay a baştandi. Sonrasındq
yapılan araştlrmal,rda qskln d'.a vergi-oroilor,'n " indirmek yoluyla
koyıt dışıiığın azaldığına yönelik soiut bir bitgi, ro-rt aii uuigu

elde-. edilemediği ortaya çıktı. lleferans g5ri".;"k gerekirse,
stiglitz'in çalışmolarında bu çok net bir şekitje var' En iyfmser
çalışmalor da bile ortalık korışık diye yorumlanıyor' Kendilerini n, bupu|.9kş!"9 bir bilgisi var mı? Bunu merak ediybrum bir. Yine kendi*
Ieri ile iigili olarok vergi orqnlorının düşürüImesi gerektiEini söylüv^9:|?, Il."|gi. v.er gi or anlarını düşürelim. örneğii x. y.]nı o/o3 o' d an
%20'ye düşürdük. Son üç yıl içinde yapılande6işif,ııklerle.
G.V. marjinalvergi oranlorını sırosıyla 45,40 ve 35'e auşı;raut. ımahep sör-

216

maye üZerindeki vergi yükünü hofiflettik. Alta doğru herhangi bir
,..bı v,it,l hqfiflemeJi söz konusu olmadı. Yani faturayı yine aynı
oranları düşürülürş"ı.iiae ödetmeyi mi düşünüyoruz acqba' Vergi
proje
söz konusu mu?
bir
ilişkin
i<en vergi yükünün adil dağılımına
bir soru'
Şükrü l-locamabir sorum var. o daha herhalde temelden
olqisabetli
xenaısi bu k<ınuylo çok yoğun uğraştığı için. Kendisi ç9k
koyıt
sektörü
,oho|. ölçüiebildiği sektör isoıi.c1-ı
rak şeyi söyledi,
"n"
olarck.
ılgili
aii,ı*ü
Çok d'oğruo/o1O'ler civarında olduğu söyleniyor'
dışr seka*, "ıy"'bura4a bir kayıt dişılık var? Çünkü, çok_net.kayıt SGK
payt-örde d,aha ucuz işçi çaliştırlrslnlz. ücretler daha düşüktür.
yokhakları
ları söz kcınusu a"ğııiir.'s"ndika yoktur, toplu sözleşme
işgücü
Yani,
trr, çot kolay işe"olırsınız, çok lbloy işten çıkarlrslnlz.
maıiyetıerı çrı. a,iş,ıttür. Şimdi aayle bir durum söz konusu oldukayıt içine olmoyı ikna edeğ;;e" siz hangi işvereni koyıt dışındon
üiıirsiniz. ııu onlamdabenimhocaya sorum şu; 5 yıIdır net bir şekildışılıklo bir
Ai iunıo, kcınuşuluyo r' Acaba sisiemin gerçekten kayıt
de hoKendisi
yapılıyor?
gibi
mi
sorunu var mı? voksa sorun Vqrmlş
bqktıbu
bağlamdq
,on i, kapt dışılıklo ilgili verilecek mücadeleye
tonıfirsot
bir
açısındon,
piyasoları
ğımız Zamcın, en azındön işgücü
yokso
kendisi
mu
inqnlyor
i:rp tan rrıadığını merak edlyorum. Yani
üü ,ovıo-Ier böy|e uzun uzadıya devam edip gidecek. tsiliyorsunuz
bir öice Moliye i]akonınıız bu konuyu en çok dillendirenlerden biriy_

a:"n'^"kayıtdışılığınenyaygmolduğudönemlerden'birtanesideo

gınimt;zd'e d.e koyıt dışllık.moo.lesef azalmadr
döneme rastlodı. v"e "Bu
ğniamda neoliberal politikoların sürdürül_
qrtarak devam etti.
et*.v" a.uoıı ettiği bir strateji içerisinde kayıt dışılıklq mücadeleistesormqk
bunu
I]en
mu?
oi, çelişki teşı<iı eaiyor mu etmiyor
^"k
dim çok teşekkür ediyorum'
Hqlil Cem özrünx (içişleri Bokonlığı): Sayın Gelir idoresi Boşkanımızo bir soru yöneltmök istiyorum. 2OO9 yılında biliyorsunuz,
moliye camiqsında
;;'i;; fatura ile iıcad'ele de kod uygulom_a.sı
büiük yankı uyandırdı ve yqrgL karoriarı bağlamında Sayın Moliye
biliyoruz'
sakanı7,,,ız,,', do son ifadesiy|e, uygulamadan kalktığını
devam
fiilen
Ancak risk analiz projesi, nay1on faiura ile mücadelede
mohke*
vergi
ecliyor. su yorumo nöred'en Lloşryorrr, birinci derece
Tebliğimesi kararlqrı ve Danıştay karariarınd'a 84 No'lu KDV Genel
devam
uygulamanın
uygulomaya devai eimesi durumunda bu
nin
';;;r"ai
mı?
vor
i'fade'ediIiyor. lıcaba bung.yönelik bir çalışmanız
misiniz?
gidecek
iu-rE"koror1arı bi7lamında yeni bii yapıIanmaya
'l'eşekkür ederim.
Kodir ARICI: Ben Gelir İdaresi Başkanımızq bir soru sormak istiyoiui. Son yıIlordo istihdomda özellikle iş hukukunda esnek çalışma
alt - işveren ilişkileri
i"ı.iıi".i yayğın;,aştı. Bir de buna paralel olarak
dışılığın en yaygm
kayıt
burqda,
do
dışılık
koyıt
çoır. y"yğ'iıiştı ve

ve çalıştırmaya ilişkin özel bir tedbiriniz var mı? Bu sizin hazırladığınız proje içerisinde, geliştirmeyi düşünüyor musunuz?

ömer ÇAKICI: 'Ieşekkür ediyorum. Mustafa üstad bazı öneriler
getirdi' Aslında görüş almok açısından bir iki sorum var. Bir tonesi
aslında çok rodikal bir öneri, KDV sisteminin yoni şu andaki dolaylı
vergi sistemimizin sotış vergisine yakım hole getirilmesi. AI}
muktesebatlna uyum sorunumuz o\duğu için tümüyle kaldırıp satış
vergisinin gelmesi zor bir o\ay ama sotiş vergisine yhklaşılmos.ı. yoni
atüyorum, nihoi tüketim haricindeki tüm ön oşamal arı %L oranınd'a
vergilendirilmesi. I]u suretle en bositinden idarenin işgücü anlamın*
da çok ciddi, vergi iadelerine harcadığı işgücünü, nihai tüketici aşomoslna kaydlrabileceğini düşünüyorum. Artl, psikolojik olarak da
kayıt dışıIıkla mücadele konusunda fayd'ası olur mu? Diye sormak
istiyorum.

ltir diğeri de ABD'de lanbir oloy; şimdi, bir başka bir eyaletten internet üzerinden alışveriş yaptığınızda bulundu ğunuz eyaleti gösteren ibareyi girdiğinizde, otomatik olarak vergisi düşer. Bunu ortodon koldırmok için yeni internet siteleri, yani genious, dohiler gelişmiş ve diyor ki, bu link üzerinden gidersen saiış vergisini göstörmiyorum diyor. Bununla ciddi anlamda mticadele etti, bunu IRS'tenbir
yetkili onlatmıştı. Doloyısı ile verginin aslındq rekabet amaçlı kullonıimasının da önlenmesi lazım öncelikli olorak. Yani getirisi ve
götürüsünün en basitinden eşitlenmesi lazım. Bu anlamd a da Gelir
idoresinin ya da Matiye Bakanlığı'nln ceza anlamınd,a daha güçIü
hole getirilmesi mi lazım. Bu do t'artışılobilecek bir olay diye düşünüyorum teşekkür ediyorum.

Nevzat SAYGILIOĞLU: Evet' yine maliyeci reflekslerin öne geçti.
Ben son bir soru olarok Gelir idoresi Başkonınq bir soru yönelteyim.
Acaba, geçenlerde Boşbakan Yardımcısı Sayın AIi Babacan'ln ekonomiden sorum]u bakanlarla beraber kamuoyuno yansıttığl mo]i kural
var. Bütçe açığının GSYIJ'ın %1"i ile sınırlı'olması büyüinenin d'e %5
olarak hedeflenmesi diye bir kural. Bunun tabi vadesini belirlemedi,
Sayın Babacan' Moli kural ile kayıt dışı ekonomi ilişkisini do\aytı da
olsa kurmanlzya dabu konuda bir çalışmanlzvar mı? Belki bu konu
bizim bilim kurulunda her holde önümüzdeki dönemlerde gİ)ndeme
gelecek bir konu. (....) soruların cevabını almak üzere Soyın Uysai
sizden başLayalım.

Mustafq UYSAL: Evet, çok kısa olarak, Fethi hocamın sorusuylo,
gelir vergisi tasarısının payloşılmosı konusunda, bir defa ge\ir vergisi tasarısı çok geniş katılımlı bir ortamda hazırlandl. ('''') biz, hocaIarımın çok affına sığınorak ifade edeyim, maalesef (..'.) K.V.'yi bütün üniversiteierc gönderdik. ]'asarı ha]inde o Zaman da çok emek
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Verilen bir tasarı idi. Sadece 3 ya da 4 üniversiteden cevap geldi. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum yaniburadanbiz katkı anlamındq
üniversitel erimiz.d,en bir kaikı alamadık. Llani gelir vergisi ile ilgili
olorak böyle bir tasarıyı, Maliye Bakanlığı ve G.i.B. .ile paylaşarak
yine göndLririz. Sorun d'eğil ama idarenin bu tasarıyı kanunlaştırma
'ı.r,rrirraoki
netleşmiş değil. Bura da bir ifade beyanı olı"ışma_
niyeti
'gönd'eririek
de baslna da intikal ediyor holiyle sonki,
dı. I]u tokdirde
kanun yayımlaiacakmış gibibir algı oluşuyor vebizi.-d.e sivil toplum
giii gaiiİiyorlar, MaliyJBakanlığinın bir parÇail gibi algı|ıyor ba_
iı,". öyıe bir açmaz içiid,eyiz açıkçası. Keşke dah'a çok, ilerleyen dönemüe]de doha sivil toplum odaklı, görüşlerini kamuoyuna'da!ı7
o konuda G.I.
ioi"t açıklayan bir konuma gelmemizde fayda var. paylaşırız'
ama
rahat
daha
naşkanımız d'a biz.e yardımcı olursa çok
isterim.
iletmek
hocama
lrethi
ioyı"ai' tespitim devar' onu
ilişkisi konusunda, en
Şimdi vergi oranları ile kayıt dışı ekonomi
,ur, rc.v.'d.ki indirimin kayıt dışılığı azalttığını rohatlıklo söyleyebiliertesi yıl. Ve kurumlor
riz,. Matra|ılarda %4O'ın izerind'J artış oldu o/olO'luk
azalmayı telafi
vergisi tahsilatımız, Başkanım d,a burada,
ede7ek orand'a yükseldi. Fakat benim söylediğim, sadece vergi oranı
indirimi değil, tüm yönleri ile bir orayq gelirse olur. Yani verTi oran '
larını indir?ceksiniz, hangiIeri denildi? G.V'yi indirelim, G'V' stopaj
oranlqrını indirelim, oma1ek başına yetmez. onunlq birlikte bahsetBaşkanımın da
iüi- otokontrol sistemini tam olarqk kuralım. Yine
bihsettiği gibi sosyol mutabakqtı d'a tam olarak sağlayalım- I{epsi
olr.. Llangi vergiler konusunda da bahsettim,
bir arad,a olursa
"ikiri
öncelikle ücretler üzerindeki geli7 verği|eri başto olmak izere stopaj
oranlarının indiriimesinin d,ö5ru oldıiğu konaotindeyim- Ömer kar*
deşimin sormuş olduğu soruyu, KDV'nin tek salhado uygulonması.
Daha önce işletme ve"rgisini uygulamıştık' Tek saflıolı vergi' istihsal
vergisi olqroi da uygıianaı. önun yerine gelişmiş_ bir' sistem olorak
roü geldi. AB'nin aEai' parÇqsl olarqk, eğer üyelik yo1unda ilerleyeceksek KDV'den v azg eÇmemiz |azım'
yanltı do kıso. Irethi hocam,
Şükrü K|ZIL}T: Bana gelen soruların
5'e indirdiniz, biraz daha
mecburiyetini
öd'Jme
s.000]'L'lik bankad,an

inindiyor'Başımüstünehocam.Amayapacak.olanbendeğilim,Kademe\i oIarak Maliye l}akonlığı bunu düşünecektir'

ikinci soru istihd am izerindeki yükler ve kayıt dışı istihdomla ilgiıi.
Bu da Türkiye'nin yıllardır sfrregelen blr sorunu' Bu konuda
"oıumıu
bir gelişme var, ilaziran oyl sonundabitiyor, o da Şu; bqyon
işçileri işe aianiar a asgari ücret izerinden hesaplqnan işveren sigorYani
ta hissesinin tomamın"ı işsizlik sigortası fonundan korşılonlyor'
bu
da
yı|larda
izleyen
Ayrıco
işr.r"r, cebinden hiç paia öd,emiyecek'
yıl
%80'ini
g.e|ecek
yani
suretiyle,
i yıl süre ile 20'şer puon indirilme\
vs'gibi,buolumlubirgelişmeistihdamüzerindekiyükünazalması
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p1|ırynagn. Ayrıca asgari geçim indirimi, her ne kadar tutqri yetertidir değildir dİye ta.rtrşılabilse de, yine işverenin üzerindeki yükü
7z1l.!mıstır. Dediğimin doğru olmadığını biliyorum işverenin yükı;
değit, işçiden daha..az kesilen vergi, ima bir de 'l'ürkiye gerçegi var
onu da biliyoruz. ülkemizde çolışan 100 kişiden 99'u öiet se]itörcie
net ücret üzerjnden anlaşıyor. 1000'rL, Z\oO'rL gibi' %99'u böyle' o
nedenle asgari geçim indirimi de vergi ve sigortayı üstlenen işverenin yükünü azaltmış o|uyor. ru yönü"yle o^iaoır.iyor'uu c.v.'yi öde_
yenlere, milyonlarca G.V' mükellefi,'I'ürkiye'de ioplanan G.V.'nin

sadece %2'sini ödemişler. Flatta 2 bite değil, yuvarlayıp 2 yapıyoruz.
Dolaylsı ile çok net olarak göziJküyor ki, beyanno^i i"'"n G.V. mükelleflerinde ciddi anlamdakayıp ve koçak iar' oralard'an alamayın_
c-a stopajla alınıyor. o/o91'i stopaja tabi. Ama bu, bugünün sorunu
değit, yıllardır böyle. Geçenlerde açıklandı, ücretlerdei alınan vergi,
toplamverginin %60'ı civarında. Bu çok yüksek bir vergi oranl. Kayıt
dışılığı önlemek için kuşkusuzbir dizi önlem qlmak Eelekir. örneğin
vergi idaresi ile S.G'K.'run eŞ güdümtü çalışması. Nedense bugĞne
kadar gerçekleştirilemedi. Kayıt dışı istihdama, biraz önce söylelim,
hapis ceza'il yok. Ama sigortalı gösterip birazcık düşük göiterirse
ona muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledin suçlaması olobilir. Şimdi bu durumda sanki kaçok çalıştırmok daha-avantajtı gibi
göz-üküyor. Bu ve benzeri sorunlar da çözüIürse kayıt dışıIığın- azZ\abileceğini düşünüyorum. Teşekkü r ederim.

Mehmet xİrci: Kısoca hemen soru]aro cevap vermeye çalışayım.
Nereden buldun (...")lar diyip, yargı da bile diyo7sak, ya'rgıyı a"e5iştıremeyeceğimize göre (.'..) bu an\amda geÇen sene bir yaigıyla öriak
(-...) istihdamla ilgili ko'nuda da (...') pay\aşımı noktasındo neredeyse
bitmiş durumda. Gelir idaresindeki ilgili bilgilerin, mevzuatın el verdiği ilgili bilgilerin, S.G.K.'nın bilgilerini başko anahtarla alması bizim başka (.''.) vergi numoraslna göre takip ediyoruz S.G.K. ise
mik(....) ile takip ediyor. Şu an itibariyle, buginterde biter herhalde
diye tahmin ediyorum,(.''') mali kurallq kayıidışı ekonomi arasınd'a_
ki ilişki şöyle öngörmek daha iyi olur; kaylt cllşılık önlendikçe mali
kurola uymak daha da kolayloşocaktır. (. ...) kayıt dışı, yani mali kural'dan dolayı belki kayıt dışılık da (..'.) moli kuiaia uyio noktasında
imkanlar artar diye düşünüyorum. (....)
Nevzot SAYGILIOĞLU: Çok teşekkür ediyorum' Fethi hoca

5'0OO

'I'L'yi düşürün deyince oklıma boşko
bir şey geldi:1989 yılındo IMF'ye

gittiğimde şimdi Hayri Çulhacı, ismi ile söyleyeyim şu onda Akbank
Genel Müdür'Yordımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi aynı zamand'a,
meslektaşımız, devletten a\dığı,3 oylık mı 6 aylık ml maaŞlylo ayans
şeklinde, orada moster için, Woshington'da bulunuyordu" kirayı peşin vermek istedi mol sohiplerinin hiç birisi paYayl kabul eimeai.
I]anko sistemi i)zerinden paranln geçmesini söylemişlerdi. Konunun
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bir konu, -zor ir konu. Günün ilerleyen saçeşitli boyutları var' Ağır
-gündemle
noktolamak i stiyoru m''Iespit|erden
ıı.i tespit air
oiiu.i
"au'
üirisi, olgu ya a-o tespii, artık Dünyada ve özellikle Türkiye'de, istihAoi'i'rr6tıyu^u olgusu var; doğru veya yanlış. Hatta geçenlerde bioraştırmocılor,
)ii iiırır*rrrn yoit5ı bir çalışmada da bu konuyu Dünya'da
artan
olgu,
ikinci
ioirşioyo katılaniaiortqya koymuşlar. Vqr ,9 by
dışılığı
artış
yolsuzlui olgusu vor. Yolsuzlukiq bir
-q..koyıt
etkileyen bir"husus ama, gind'em de şu olacak; işsizliğin önlenmesi,
istihdamın ortırılması, iürkiye'rin siyosetinde Ve Dünyo'nın da
önümüzdeki süreçteki temel ğıındem konusu olacak bu durumda,
ekonominin kurtarıcısı olarak-vergiyi görmek kanımco doğru değilj.
ren ae 30 _ 35 yıllık tecrübemle-iiad. etmeye çalışıyorum, değerli
hocolorımın hoşgörüsüne sığınorak, arabayı otların-önüne koşmoktunsa, atlorı oiibonn önüne koşmak doğrudur. Dolayrsı ile ekonomucizelerini vergi4e oramak, c.i.B.'e böyle bir misyon
-ı"ı" çözi.m
için teşekv.iı.i.*Lt haksızlık olur diyerek kqtkılarınız ve katılımınız
-kür
ediyor hepinizi saygıyla selomlıyoruz'
Soyın Engin Atoç ve Fethi l-Ieper.hoca|arım. Şimdi izniniz olurso
iki JJgerli ,i.ı.oaoşi*ızın plaketierini vermek üzere; Prof. Dr. Fazıl
'Iekin hocamızı, osmon Gazi üniversitesi ltektörünü davet edelim'
üzeV;;;i xo,.reyı Boşkanı Sayın Mustofq Uysal'ın_plaketini vermekAyrıca
olur.
oyıp
.". ğrıı..rı hocaylaben almayacağız, ev sahibi olarak
da tasarruf olsun dedik.
Sayın Rektörüm teşekkür ediyoruz. Gelir idaresi Başkanl S_ayın
Dr'
Mehmet Kilci'nin plaı<etıni vermek üzere Fakültemiz Dekonı Prof'
kokteylde
1'9:3O'da
Sqat
buraya.
;rür* Kadir erıcı yı rica ediyorum
e hepinize teşekkür ediy oruz'
9 örüşmek izer
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cİnİş
Ülkelerin izledikleri ekonomi politikalarında teşvik sisteminin
önemli bir
yeri buluırmaktadır' Kiireselleşmenin ülkeleri birüirine
bagımiı kıldığı bir
di.inyada bir i'ilke ekonoııisinde dengeli gelişmenin
sağlinabilınesi,* kısa
döneınde değişebilen, esnek, çok amğlı u"
çoı. araçlı bIr teşvik sistemini
gerekli kılınaktadır. Teşvikler, diğer kamıısaı poııtitalardan
farklı olarak
ekonomiye doğrudan aktarılabilmekt* u. klsa si.irede sonuç
alınabilmektedir.

Bu nedenle, teşvik uygulamaları oldukça geniş bir alanda
kııllanılmaktadır,

El<onomik literatİ.irde teşvik kavraını, beIirli ekonomik
faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hlzlı gelişmesini sağlam ak
arrıaor,5ila, kamu tarafındaıı çeşitli yöı'ıteınlerle verilei destek, yurd,,, ve ozenjirmeler
olarak
taııımlaııabilir. "I'eşvikIer sadece bazı ekonomik faaliyetlerin
diğerlerine

1
**

Gaziosmanpaşa üniversilesi, llBF, lktisat Bölümü Tokat, sbarisik7O@yahoo.com

Gaziosmanpaşa üniversitesi, llar, ıııaıiye BöIümü Tokat,
vt.mr,@gop€duJ,
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başka eko_
oranıa daha faz|a gelişmesini amaçlayan veya tilke ekonomisini
Ülke
değilclir'
ibaret
ıroınilere göre korııyan Veya teşvik eden araçlardan
tercilıler'
sektörel
ekonomik-politikasının geregi ojarak bölgesel teşvikler,
tercihleri geaınaçlı
ınali
ve
sosyal
sayıda
ç.vr" iı" ilgili tıncelikleive çok
rektirebilir (Bıyık ve Kıratlı 2000: 5)'
tüm devletleMakro ekoıroınik hedeflere ulaşııak içiıı vergisel teşvikler
T'eşaraçlardır'
ekonomik
önemli
riır kullandığı ve kullaırmak istediği çok
de
olabilir'
destek
şekliııde
uikı", uyni la da nakdi olabilecegi giuı teknik
olan, teşvikleri
gelişmekte
ister
olsun
gelişini{
ister
tılketer
nıinyua*i itiın
Teşvik kavramı ekoiurı.ı, u,r,uçıar içiır farklı biçiıIııeide kuııanınaktadırlar.
hızlı gelişııesi içiır maddi
ıromide, kamı.ınun çeşitli ş"kiıı"rd. bazı sektörlere
u.yu*un"uidesteği,yu,d,.veözendinnesiııiifadeeder.Vergimtiessesesi
politikaları.belirli bir kazanç
uç,r,nda,-, bakıldığinda ise; teşvik edici vergi
yollarla ertelenu.yu ı.uo,, vergiieıı istisna edilmesi veya vergiırin çeşitli
mesi olarak tanıınlanır.

biitçe gerHer iilkenin vergisel teşvikleri, o tilkenin özel gereksinimleri,
L}ı'ı ytizden vergisel
çekleri ve politik orta,nı dogrultustında şekillenınektedir.
Brına
göstermektedir'
i"şuıı.ı"ra"ı.i yaklaşımla, tiık.d"n ülkeye değişiklik
yoalanlarda
,ug."n birçok ülkenin vergi sisteıılerindeki teşvikler benzer
ğunlaşmaktadır.

teşvik türü; vergi erte_
Gelişmekte olan ülkelerde genellikle tercih edileır
iııdirimi, giimrük
leıne, ayrıcaırı.ı, u".gi oranlaiı uygulaması, aınortisman
teşvikleidir. Buıruııla birlikte gelişıniş iilkelerde

muafiyeti ve benzerihali
gibi fiir" g.n"ııınle uygulanan teşvikler; ırakdi yardıın1,ar, faizsiz.krediler ve yatıistihdam
nansaı teşviklei şeklindedii, Avrupa üılkeleriniıı çoğrında,
olı'ışan bölgesel
rıınların artııasıııı *gıuy,",, finansal ve mali teşviklerden
olumsuzluklar
yaşanan
biiyümede
politikalaruyguıur.uitad,r.-Son yıllarda,
giderisağlanaınadıkça
ve işsizlik artışının uzun döıremde bolgesel kalklnma
1
io""y.".gı aır'laşı lınıştır (Faini aııd Schiaırtarell i, l 987 : 52 ).
giderilebilmesi, yatı_
Vergisel teşviklerin; bölgesel gelişmişlik farkıırın
etkisi ile ilgili
rımlarlın ve istihdam,n urt,i,ıuuilmesi, kalkınmayı sağlama

birçokçalışınayapı-lmıştı,'Buçalışmalardaçokçarplclsonuçlareldeedilöıremli boyııtıniştir. Bir kısım çalışmada vergisei teşviklerin etkisinin çok
yok denecek
etkisinin
larda olduğrr, ,uurnun ,oryui diişiiırürler yanında

araştırmacı görüşleri
kadar azoldrığun.ı ve bunu ampirik sonrıçlara bağlayan
de yer almaktadır'

Budoğrultudaönceliklekonuylailgilikavraınlangenelhatlarıylaelealı-

bölümlerinde Türkiye'
narak literatür özeti verilııiştir. Çalışmanın ilerleyen

deuygı.ılanm,şueuyguıanmaktaolanteşvikleringenelbirçerçevesisunul-

dııktan Sonl'a, l98l-2008 döııemi yıllll< veriler ktıllaııılarak
28 alt sektörcle
teşvikleriıı istilıdanra etl<isi Panel Veri Yöırtem i ile aııalizeclilıniştir. .teşviklerin istihdanra et|<isiırilı olup-olnradığı ile birlikte ırurgi
,.ktörlerde istihdaına döni.işti.iğii tespit ed i lmeye
çaI ışı lıı ıştır.
l. feorİk Çerçeve

l.Vergiscl Teşviklerin Kapsamı
Vergisel teşvikleri için çeşitli tanıınlamalar yapılınıştır. Bu
taııımları
l.

açıklaınadaıı öııce teşvik kavraınıııı inceleınekte yuiui
urıun,raktadır. Teşvik
"belirli bir ekoııoınik faaliyetin, bir başkasına oranla daha
fazlave hızlı gelişinıiııi sağlaınak için devlet tarafindan çeşitli yöııtemlerle verileıı maddi ve
ınaddi olınayan destek, yardım ve özeııdiiici uygulamalar,, ya
da ,,gcırelde,
piyasa koşullarıırı doğrudaır ya da dolaylı olarak-etkileyeıı
vl bu sayede, bir
yatırıın maliyetiııi, karşılaştırınalı potaırsiyel k6rınl veya yatırımla
ilgili riskleri değiştirerek, yatırıının büyi.iklüğünü, bölgesini u" ,"kt,ı.tirü
etkileınek
içiıı tasarlanııış devlet tedbirleri" olarak taıııırılanır (Kızılot,
2009:1).

Teşvik kavraııı yeriıre literati.irde ,,si.ibvansiyon,,, o,iktisadi amaçlı
mali
yardıı'ıı", "i"ireticiye yapılan traıısfer harcaınalaiı,,, ,lriınler,,, ,,|JcLlZ
krediler", "ayni yardıınlar" gibi kavraınlar da kııllanılınaktaoır
1eitan,ıqqj,-ii.
Teşvikler uyguIaııınası açısından; vergi yiikün i azaltıcı u*yu
tu,nu'r,en kaldırıcı ııali teşvikler, yeı-ıi yatınıncılara fiıransııan saglayan, Sermaye
Ve
operasyonel ınaliyetleri karşılayan finansal teşvikler u" i'tınjurın
kalifiye
hale getirilnıesi, altyapı hizmetler ve bezeri rıyguIamaları
içeren cliğer teşvikler olmak {.izere i.içe ayrılabitir

. Teşvik edici vergi politikaları belirli bir kazanç veya iradın vergiden istisna edilınesi veya verginin çeşitli yollarla erteleııınesi olarak
tanımlanır.
Heler ve Kauffinaıı'a göre; vergi teşvikleri,
vergilerden
kısıni
çeşitli
veya
tam istisna ve yatırıınlar için özel indiriın ya da l'ıızlanjırılınış
amortisnıan
gibi uygulamaları içerınektedir (Acinöroğlu, 2009: 149).
Genel olarak vergisel teşvikleri dolaylı ve clolaysız olarak
iki bölünıde
.incelemek
ıniimktiırdtir. Dolaylı vergi teğvikleri, tarlfele t velveyateşviklere
hak kazanan işletınelerce satın alınan girdiler iizerindeıı
alınan satış vergilerinden tam veya kısıni ınuafiyet tanınmasını içermektedir
Bu teşvikler, genellikle, ilıracata yönelik sektörlere veya ilıracata yönelik o|mamakla
birlikte
seçilen diğer sektöı'lere sağlaırınaktadır. ihracata yönelik teşvik1er
ve serbest
bölge uygulaınaları dolaylı vergi teşviklerinclendir. Dolaysz
vergi teşvikleri
ise k-unımlar vergisi çerçevesinde iktisadi birimlere tanııran
vergi teşvikleridir' Düşük kurumlar vergisi oraırı, vergi tatilleri, yatırım indiriı]ni,
hızlandırıJııış amortisman uygulamaları dolaysız Vergi te;Vikleri içersinde yer
alan
birkaç vergi teşvik türüdür(Tekin, zoo6:ı0ı;,
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yatırım yapVergisel teşvikler, girişiıncilerin belli proje veya sektörlere
azaltan ve genel
ınaların] sağlainak ur"u",yıu tizerleriııdeki vergi yiıkıınıı
teşvikler karııı
u*rgi ı..1i,',iiçinde istisna bir konuııl teşkil ederler. Vergisel
yıllara
dtışIık Jraırlı'vergilendirilınesi, vergi aınaçlı olarak zararln.ileril<i
tarife
indiriınli
için
uktur,ı,rur,, ithal edilen makine, ekipınaır ve hammaddc
artırılınış
için
,,vgrıu,r,"u'l Veya ithal ikameci yatırıın projelerini korrımak
tarl1€

uygulanıak vb. birçok şel<linde uygı"ılanabilir'

ııluslıı şirket
Gi.iniiııüzcle giderek aı1aı'ı sayıda devletin daha fazla çok
bir dtınyada vergisel teşvikler. küresel bir olgu
çel<ınek için rek-abet ettiği
ve itlıalat istisııalarıhaline gelıniştir. Afi'ika glıri ruı.i, iiikeler vergi tatilleri
indirimleri vç- hızyatlrııTı
J"vIr,rı.en, gelişmiş'i}atı Avrupa iilkçlerinde
oIaıı iilkelerde
',,"
laıidıı"ılııış u,r',ortirn",u,', iınkanları yaygınlaşınıştır. Gelişmelçte
belli yatı_
p"ptıı"' olaıı vergisel teşvik yönteiıleri; kuruınlar vergisi oraırıırda
veya geçici indirinılerdir' Pek çolt
,],n"' ttırı"rl veya irırıala. içir'uergi tatilleı'i
bir yöırteın tüm
iilkecle özellikle sanayileşıniş ıilkelerde kullaııılaır diğer
iıerıeınesiııi istediği yatırııılaıda yatırını lıar|uirr,,rıurdu ya da hiıktiırıLtin
edilebilıne iınköcamalarıırııı vergi indiriıırleri ve kredileri yoliıyla ınahsrıp
oraılıı-llll düşüriilmcsinin eski
ırıclır. Yatırıııı vergi avaıısları, kuruıırlar vergisi
Stlllınasıı'ıı11 al<siııe yelıi
,.r,.,-,uy. sahiplerine ,oğlua'ği beklenıneclik kazaırııır
Btııra karşııı yatırııı
yut,r,,i.,ıon geıiştiren bir tekniktir (l,otıis vd'1997:75).
ve istikrarlı olmayaıı
veı.gi avaırslarl Llztlll bir yatırıın döııemi olaı projelerde
srınnraınaktadır'
faydayı
bekleıren
nıaf,roekoııoınik ortamlarda yatırııncılara

tiim yatırııılar veya
Diğer bir vergisel teşvik ise vergi ceııneti, vergileriıı
yaygın
seçileiler içiıı taınaınen ve stiresiz olarak eliıniııe edilınesidir. Çok
iilkeleriıı
bazı
Veya
kııllaııılmaıırakla birlikte bazı ada devletlcrinde

olarak
geııellikle doğrtıdaır
bir bölünıiiııde uygulaınalarıı'ıa rastlaırınaktadır. Buıılar,
bir vergi sisteıııi ııygııvergileri kaldırarak sadece dolaylı vergilerden olrışaı'ı
vergi gelirleri taınaülkeleriıi
bı"ı
gelen
laıııaktadırlar. Vergi ceııııeti naıine
Aırcak bu verınen dolaylı vergilere ve istilrdaıı veigileriııe dayaııınal<tadır'
gideıck
gisel uygtııaınaür 9ECD ülketeri velok ulusliı orgaırizasyoıılarca
sern'ıaye l-ıareketleri ile
dalıa faz|a eleştiritınektedir, çiiııkii sıklıkla şiipheli
ilişkilidirler(FIetclrer,'l 994 45)'
ınrıafiyetleri ya da
Vergisel teşvil< tiirleri açısıırclaır tanr veya kısnri vergi
giderek yaygınlık kazaııbelli falliyetleı. bakımıııdan vergi oraııı iı'ıdirimleri
yeri, ınakiııe Ve teçııaktadır. Yaygıırlık kazaııan diğer bir rıygrılama tiretiıı
rıygrılaırıası ve Arlıizat ve endi.istriyel binalarda h]zlandırılmış aınortisınaıı
2000 6)'
Ge lrarcaınalarıırda iııdirim ııygu lamasıdlr (I{icı"ıpero'
:

I.2.Vergisel Teşviklerin Amaçları ve Araçları

Bir ekonoınide

ııygulaırabilecel< geııel aınaçll teşvikleri; iktisadi, bölgeyabaııcı serıııayeyi özeııdirıııe teşvikleri olarak doıı kategoride
toplamak ınümkündiir. Teınelde dört kategoride ele alınan teşvikler, toplam
yatırııı lracırriırin aı1tırılnrası, yatırınıların veriınli alaı-ılara yapllıııasının
teıniıı edilmesi, toplam yatırıınlarıır içerisinde öz kayıaklarıır çoğaltılmasl ve
yatırıııların geri kalınış bölgelerde de yapılınasını sağlayarak yatırıınlarıır
bölgesel dağıllınınııı aınaçlaıraı'ı şekilde yapılınasıı-ıı sağlaııak gibi fayclaları
lredefl eınektedir (Ç içek, 2o0 1 : 202)'
'feşvik uygı.ılaınalarınıı-ı aınaçları konusuııda
çok geniş bir tartışııa alaırı
bıılunııaktadır. Teşvik uygulaınaları için öne siirüleıı gerekçeler, i-ilkelerin
beııiıısedikleri ekoııoıl'ıi politikasıııa ve gelişınişlik dtizeylerine göre değişebilınektedir. Gelişnrekte olan iill<eleı'in teşvik ı.ıygıılaınalarına gerek duyınalarıırda başlıca şı"ı gerekçeler ileri siiri.ilınektedir; ekononıik kalkınma, geri
kalııış bölgelerin kalkındırılı-ırası, ı.ıIuslararası rekabet gi]cü kazanma, verimlilik aıtışl, istihdaın iınkAırlarıı-ıı geırişletıne, teknoloji transferi, il-ıracatı afltırınak, sanayileşıne ve yabancı Sermaye çekıne gibi aıııaçlardır. Gelişıniş
tilkelerde ise; rekabet gtici.iııti koruırrak, teknolojik gelişııeyi sürdi.irınek,
sermaye l<açışıılı eırgelleır"ıek, bölgesel deılgeiizlikleri gidermek, vçriınlilik
artışı, soruıılı"ı sektörleri destekleıııek, işsizliği azalİınak gibi aınaçlar için
başvrırulıııaktadır (UN, 1 996: 9).
sel,- ilrracat ve

Vergisel teşvikler geırelde ekoııoııik, ınali ve siyasi, sosyal ve idari
aınaçlara yönel i k verilınekted ir.'I'eşviklerin ekonoıırik aınaçlarınl şu şeki lde
sıralayabiliriz. 'I'asarruflarl Ve yatırıın hacmiııi arttırınak, yatırımları belirli
alaırlara ve bölgelere yöıreltınek, vergileriır ekoıroınik kararlar iizeriıre yarat-

tığı oluırrsuz etkileri giderınek, ekoıroınik istikrarı sağlaınak ve enflasyoırist
etkileri giderınek, istilrdaınl teşvik etmek, ihracat, dövizkazaııdırıcı işleınleri
ve ı"ılı.ıslararası rekabet giici-ini-i artlrınak' yeıri kıırulaıı saırayileri koruııak ve
dışsall ıklardır (Çi loğlu, 2000: 29).
Ekonoınik ve sosyal problenrleriıı çöziiınü aırıacıyla kııllanılaıı kaıııusal

ıni-idahale araçlarıııdaıı biri olaıı tcşvikler, özellikle sosyal devlet aırlayışınıı-ı

gelişnıesi ile birlikte çok öıreıııli bir koııı.ıına gelmiştir. Bu aıılaında teşvik
ııygulaınaları, ekoııoırıik istikrar ve btiyiiıne gibi ekoııoıılik aııaçlar yaırıırda
bölgesel dengesizlikler, göç v'b.bazı sosyal aınaçIar da giitınekteclir.
Egitiın, sağlık gibi sosyal nitelikli lrizınetleriıı finansınaırlııa birey ve kurı-ııılarıır katkıda buluırınasını aınaçlayaır kanı-ılı koyucı;lar, bu alanlara yapı_
lacak mali katkılarııı belirli koşııllarda vergi matral-ııırdaır indirilınesine olanak sağlamışlardır. Veya bu tiir yatırımlar için çesitli kredi avantajları taırı_
ııabilir. Teşvikler ile bireylere bıı olanaklarıtl tanıı1ı-nasıırın başlıca necleı'ıi,
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lıizınetleriır faydasıırın tiiın toplrıııra yayılınası yani lıeıı içsel lıeın de
dışsal faydalar yayıııası ve sağlanacak bıı toplıınrsal faydaıııır vazgeçilen
vergiyi telafi edeceği diişiincesidir.
bı.ı ttir

Teşviklere yer Vermeniıı bir diğer sosyal ııedeııi de, gelir dağıllınıııda
adaleti sağlamaktır. Devlet; siyasi, ekonoınik ve lrı.ıkı-ıki otorite olarak vergi
yiiküınli.ileriırdeı'ı talrsil ettiği vergiler, yaptığı lrarcaınalar ya da diğer yollar_
la gelirin yeniden dağılıınında belirleyici görevler iistleıııırekted ir. Teınelde
piyasa ınekanizmasına müdalıale ııiteliğinde olan ve kayııaklar belli kesiıne
yönlendirildiğinden liaksız rekabet oluşturan bı.ı kaırıu politikasını lıaklı lıale
getireır ı-ıedeı'ı sosyal amaçlar ve sağlaııaır dışsal faydalardır.
Teşvik sisteır-ıiıre konu edilebilen teşvik araçlarıırı ise çok çeşitli şekiller_
de sınıflandırınak ıntimkiindi-ir. En kapsaınlı sınıflaııdırma, iktisadi teşvik
araçları, ııali teşvik araçları, idari ve teknolojik teşvik araçları şekliııdedir.
iktisadi ve mali teşvikler, genellikle iktisadi gelişıneniır erken devreleriııde
ön plaıida tutrılurken, iktisadi gelişınenin ileri devreleriııde ise idari ve tek_
noloj ik teşvik araçları öır planda tutrılınakta olduğu görülmektedir.

1.3.Vergisel Teşviklerinin Ekonomik Etkileri
ü

ı

t,.

+;i

Vergi teşvikleri ekonomiye biiyiik katkılar sağlamakla birlikte, eleştirile_
re de açık bir koııudur. Ekoı-ıomiıriır lrer kesimini ayııı oranda destekleııek
miiınl<tiır olınadığı için, teşvikler, rekabet eşitsizliğiııe yol açmaktadır. Koruma Ve desteklerle ayakta dı.ırınaya alışaır sanayileriıı l<eııdilerini geliştiıınek ve yenileınek konusuırda zorlayıcı bir giiç lıissetmedikleri bir gerçektir.
Ayrıca, teşvikler belli l<esiınlere kayırak transferi sağladığıı-ıdan sosyal açıdan da eleştiriye açık bir koırudur' l{er miidalıalede oldıığıı gibi teşvikler
koırrısunda da, elde edilen f'aydalar ile katlanılan ınaliyet arasındaki fark,
ıniidalrale lerin lraklı l ığını ya da hakslzlığııı ı o lı.ıştı.ırınaktad ır.
Vergi teşvik politikalarını belirlerken, lıer şeydeır öııce bu teşvikleriıı tek
başıı'ıa işe yaraınadığı, isteıreır sonı.ıçların alıııınası için bazı önkoşullarııı
sağlanınış olııası gerektiği hususları gözden uzak tı.ıtulınamalıdır. Gerek
yerli, gerekse yabancı yatırııncı içiıı altyapı yatırııılarııııı-ı tanraırrlanınış
olınası, ekonoınik ve siyasi istikrar, öngörülebilir bir gelecek hakkındaki
iyiınser bekleırtiler, yetişnıiş işgücii Ve mevzuat istikrarı gibi yatırım ortaıırını oluşturan koşı"ıllar vergi teşvikleriııden dalıa btiytik öııeın taşımaktadır.
Vergi teşvikleri daha çok sektörler arasıırdaki kayıiak dağılıınına etki etıııekte, ğirişimcilerin teşvik verileır alanlara yatırımlarını yöıreltınelerini sağlaınaktadır.

1.3.1.Vergisel'I'eşviklerin Yatırım Kararları üzerine tr]tkileri
Teşvik politikasııııı-ı yatırıın kararları üızerindeki etkinliği kabul gören
teııel bir olgudtır. Bıı olgıı doğrı.ıltusuııda, dalra fazla fıziki-yatırıına zemiır
lıazırlaınak aınacıyla bir yandan vergi sisteminde yatırııı amaçlı
bir çok
avaırtaj (yatırıın iııdiriıııi, lrızlandırılıılş amor1isınan, vergi kredisi,
Zaraflf|
ileri geri taşınırıası vb.) taııınınakta, ciiğer yandan yatırıın ıialiyetlerini
hafif_
letecek avaırtajlı finansınaır teıniı-li yolııııa gidiIınektedir. Teşviklerin yatırlnr
kararıııı etkilediği iıraııcı, "düşiil< ınaliyetle elde edilınesi dııitııırı-ında sermayeııiıi dalra yoğuıı kullaııılacağl" Varsayıllıııra dayaırır (Acinöroğlu 2009:
,
r

s6).

Yatırıınları arttırına bakıınından vergisel teşvikler öneıııli bir yere sahiptir. Çi.inki.i yatırımlara yönelik nilrai kararlarcia vergi dışl belirleyici faktörler

buluııııakla birlikte, diğer koşullar aynl kalınak ğaıtıyla ozellikle dolaysız
vergiler, yatırımlar konusuııdaki kararlarda oldrıkça btıytıı. öneın taşırlar.
Aııpirik olarak..da yatırım kararlarıırıır vergi politiltalarlıra dı.ıyarlı oiarg,
kanıtla.ııııştır' özelIikle yabancı cloğrudan yatırıınlar, yiiksek .r"nir u"ğı
oraırlarına dalıa faz|a ııegatif reaksiyonda bı.ıluııurlar. örneğin; Meı.ısseıı
yaptığı araştırırrasında, şirketler iizerindeki efektif vergi oraırlarıııdaki %
1'lik di.işnıeniır, ilave yabancı doğrııdan yatırıınları yakiaşık olarak oA 3,3
oraır ı ırda artabi leceğin i bel iıtmekted ir (Edwards ve Ru ggy, 2002:
7).
Ayrıca, yatlrlm teşvikleriııin yabaırcı yatırımlarıır ülkeye
çekilınesinde de
öneıırli etkileri vardır. Yabancı yatırııııcılar bir iilkede yatırım yapına kararı
alırken; piyasa çapı, işgiicti piyasaslırııı yapısı ve yasaları, fabrika arazisiniıı
fiyatı ve eııdi.istriyel bölgeleriıı cltıruıııı, enerji maliyeti ve kuIlanılabiIirliği,
nakliye nıaliyeti ve yoğııııluğu, iilkecleki faizoraı"ıı ve kredi imk6nları bankacılık sisteıni, fiııaıısal piyasalarııı dıırııınıı, vergi sisteıni, yatırıın teşvikleri ve
vergi oraıııırııı elverişliliği vb. koşııllara dikkat ederler. Bu nedeırle ı-ıygulaıracak teşvikleriıı yapısı ve niteligi yabancı yatırııılarıır i.ilkeye geüıneiiaçısıırdaır da biiyi.ik öıreın teşkil etııektedir (Michalet, 1997:24).
Teşvikleriır yatırıınları yönlendirınedeki potaı-ısiyel yararlarının yanında
kamuya yi.ıklediği maliyeti de tartışına konı.ısudur. Auri,lı-,r.,*larda, teşvikleriı-ı yatırıınlar iizerinde ciddi bir etkisi olsa cla, genel olarak değerlendirildiğiııde ııaliyetinin yararını aşma ihtiınalinin oldJğıı gözden ı-ızak tııtulııası
gerekeır bir olgu olarak kabul eclilir. Teşvik|erilr doğrudan ınaliyeti, kaınu
foıılarının eriınesi ve potansiyel vergi gelirlerinin azalmasıdır. I]ı.ırada tar-

tışına, hiç teşvik sağlaııııadığı Veya daha az oraıılarda sağlandığlııda yine
yatırıın yapılıp yapılmayacağıyla ilgilidir. Yapılabilecek yatırıınlara teşvikler yoluyla kaynak aktarılınası durı.ıını-ıııda kaııı-ı haziııesi kayırak kaybederken, sağlanan teşvikiıı ekonoıniye ilave bir katkısı olmayacaktır.
Çünkii ger-
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çekıeşen yatırımlar zaten her koşulda yapılabilecek tiirden yatırım projeIeridir. Ancak teşvik olmaksızın yapılmayacak yatırımlara sağlaııan vergi muafiyet ve istisııalar ekonomiye yapılaıı yeııiyatırımlar nedeniyle geri dönecektir (Batırel,2004: 36).
1.3.2.

Vergisel l'eşviklerin İstihdama Yönelİk Etkilerİ

Hız|a artan ııiifıısa istihdaın sağlanması yatırıınların arttırılmasına bağlıdır. Çok sayıda işsiz insanın ve hızlı bir niil'rıs artışıırın olduğıı ülkelerde
yeııi istihdaın alanları oluşturrılınasıııın önemi ortadadır. Teşvik tedbirleri
ı.ıygulaması ile daha fazla istilıdam imkAııı sağlayan, eınek yoğrın yatıı'ıln
projelerinin hayata geçirilınesi mtimki.in olabilmektedir.
Üıkeıer dahafazla istilıdam olanağı olrıştrıran emek yoğun yatırıın projelerini öıı planda tutarak, teşvik tedbirleri uygı"ılaınasıııda brı tüır projelere
öıreın verııektedirler. Serııraye daılığı çeken ve Sermaye teçhizatının ithal
ınalı olması dolayısıyla döviz ödemesi gereken i-ilkemizde olduğtı gibi, bazı
iilkelerde yatırıının eınek yoğtııı yatırımlara yöneltilmesinde emek faktörii
için ödeııecek iicretleriıı vergi ırıatrahıırdaıı indirilmesinin sağIadığı vergi
tasarrrıfiınulı büyüık bir rolii vardır. Bı.ı durı.ım, bu özellikteki ekonoıniler içiır
istilrdam düzeyiıri yükseltip, döviz ve Sernıaye tasarrufiı sağlayıcı etkisiyle
ekoııomik kalkınmayı teşvik edici bir nitelik taşlyacaktır (Dı,ıraır, 2003:73)'
i1

Yatırıınlarla, işsizlik arasında ters yönli.i bir ilişki vardır. Yapılaıı bir yatl_
rlmrnln keııdi konusııyla ilgili istihdaıı iınkAnları oluştıırabileceği beklenir_
keır, yaır istihdaır'ı alanları da olrıştıırması sıklıkla göriilen bir drırrımdur.
Yatırıınlara sağlanaır istihdaın yöıılü teşvik politikaları sayesiırde devlet,
vatandaşlarıııa istihdam alanları açmaya çalışınaktadır. Yatırıınlardaki artış_
larııı istilrdamı yiikseltınesi yatırımlarıır sosyal yönlti faydalarına örnek verilebilir.
l.3.3. Vergisel Teşviklerin İhracata Yönelik

Etkileri

Üıkeıer kısa vadede ihracatlarınıır arttırılmasl, Llzun vadede ise kaynaklarının ihracata yönelik sanayi dallarlna aktarılmasl ve böylece ihracatlarınııı
yapısal yönden gelişmesi aınacıyla, keııdi ekonoınik şartlarına Llygun olarak
ihracat teşviklerini uygulamaktadır. ihracat, genellikle, ı.ılrıslararası piyasalarda rekabet şaırsınıır sağlanınası, döviz girişinin aıtırılınası Ve istihdam
iıık6n larının geniş letilınesi amaçlarıyla özendiri lnıekted ir. Bıı özend irıneler
yoluyla, bir taraftan ihracatçıların iiretiın maliyetlerinin diişüriilmesi, diğer
iu.uftun da üretiıniır artması gerçekleştirilebilmektedir. ihracat ve döviz kazaırdırıcı işlemleri ve yabancı serınaye girişini sağlamak ve sağlam rekabet
güciiniin oluşmasınıır temini içiıı vergi teşvikleri etkin bir araç olarak krıIla_
nılmaktadır' Bu ıredenle, ilıracatı özendirme öırleınleri, maliyetleri diiştirerek

veya gelirleri aı'tırarak ilrracatı karlı kılan ti.iın önlemleri içermektedir (Brı_
1ut,2009:

l5l

).

İhracata yönelik vergisel teşvikler ekonomiye biiytik katkılar sağlaınakla
birlikte, eleştiriIere de açık bir koııudı.ır. Bu teşviklerin etkinliği, i'ilkelerin
ihracatlarıııın ııe yöııde değiştiği ile aırcak anlaşılabilir. Gtimrük muafiyeti
ve KDV istisııası şel<linde ııygı;lanacak teşvikleriııiıı etkinliğine örnek olarak; Uzak Doğu Kaplanları olarak adlandırılan Japoı-ıya, G. Kore, Tayvan ve
Singapur gibi İ.ilkelerin dışa döniik biiyümeyi kısa siirede gerçekleştirmeleri
ihracat teşvik politikalarının doğrulıığunuır kanıtı olarak görtilınüşti.ir. ihracatı teşvik yoluyla dışarıya döniik bir kalkınma stratejisi rıygulayan i.ilkelerin
başarısı, diğer gelişınekte olan iilkelerin ithal ikame politikasındaır ihracata
dayalı biiyiiııe modelleriııe yönelınesiııe neden olını.ıştur. Gerçekten de istikrarsızlığıır yoğrııı olduğu durrıınlarda, atıl kapasite ve işgticiini.i kı"ıllanarak
yapılan ilrracatln ınaliyetiniır sadece kııllanılaıı işletııe malzeııeleri oldı.ığıl
ve işgi'icti ve aıııortisınaııların, fiyata yansltılmasa da reel aırlaında bir kayıp
olınadığı oıtaya çıkınıştır. Bu miktara kadar verilen destek ve fiyat indirim_
lerinin ıırakro açıdan reel bir kayıp olınadığı ve uluslararası piyasada sağla_
dığı avantajlar nedeıriyle özellikle gelişınekte olan i.ilkeleriıı ııygı.ılaınalara
ağırlık verdiği bilinınektedir (Çiloğlu, 2005: 33).

l.3.4. Vergisel Teşviklerin

AR-GE'

ye Yönelik

Etkileri

Gelişıniş ve gelişınekte olaır birçok iilke tarafından yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve tiretimi için yapılacak lrarcaınaların belirli böltinılerini siibVaılse etmel< isteııeleri öıreııli bir devlet politikası olıırııştı.ır. AIl-cE'ye
yöııelik ıııali tedbirleri, geı'ıel olarak AR_GE vergi teşvikleri ve diğer yardım
tiirii prograınlar şeklinde iki geniş kategoriye ayırınak mi.imküııdi.ir. Brı tedbirler ile AR_GE faaliyetleri teşvik edilir. AR-GE'de teknolojik yeniliklere
yolaçar, yeniliklerde veriınliliğin aıtmasına neden olıır. Yapılan aııpirik
analizlerle, AR-cE faaliyetleriniıı verimliliği pozitif yönde etkilediği doğru_
lanınıştır' AR-GE faaliyetleriııe uygı.ı|anan vergisel teşviklerin çeşitli olı.ımlıı
ve olı.ıınsuz yöııleri vardır. Bu tedbirler, özeI sektör taraflndan yapılan ARGE lrarcaııastnIn geııel olarak sadece betirli bir kısmına bir vergi kredisi
veya vergi karşılığı olarak rıygulaırır. Söz koırı.ısı.ı vergisel teşvikler tek başlarıııa, mtiteşebbislere arzı.ılaıraıı diizeyde AR-GE icra etmeleriıri sağlayacak
ınotivasyonu Veremeyebilirler. Dolaysıyla birçok iilkede ıni.iteşebbisler, ARGE faaliyetleriııiır belirli bir klsmlna teşvik uygrılaması yerine genel bir
vergi ıııuafiyeti ı.lygulamaslnl Veya kı.ırrımlar vergisinde indiriın yapılınasıı-ıı
tercih ederler (Acinöroğlu, 2009 : | 62)'
l.4.Tü rkiye'de Vergisel Tcşvik Uygulamaları

Gelişmiş ve gelişınekte olaıı üIkelerin taınaınında kalkınmanın bir aracı
olarak kııllaı-ıılan teşvikler, ülkeınizde l913 yılından itibaren uygulanınaya
başlaııınış ve çeşitli aşamalar geçirerek güııümtize kadar gelmiştir. Ti.irki-
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ye'de uygı.ılaıran teşvik sistemiııin kiloınetre taşları olarak kabul edilen değişiklikler yedi başlık altıırda toplanabilir. Brııılar (Duraıı, 1999:39):
a) 19 l3'de çlkarılaıı "'leşvik-i Sanayi Kanı.ınu Mrıvakkati",
b) Birinci ve

ikiııci iktisat Kollgrelerinde alınaıı kararlar,

c) l950 sollı'asl döıreınde çıkarılaıı "Yabaııcı Serınaye Kaııııı'ıLı" ve "Tiirkiye Sınai ve Yatırım Baııkası"ı-ıın kı"ırı.ılııası,
d) Planlı döııeııle birlikte yerli sanayiııin kurıılınası ve korı.ıırfflasl amacıyla getirileıı vergisel teşvikler (yatırııır indirimi, gi.iıırtik muafiyeti ve kortima bırlenıleri), Kalkınınada Öncelikli Yöre rıygı.ılaınasınııı başlaınası, sisteıı iır

ku rum

laştırı lınası ve be l geli s isteıııe geçi l mesi,

e) 1980 Soı'ırasl döıremde "ihracata dayalı kalkınııra stratejisi" doğrııltusunda önce ilıracata soırra yatırıınlara şok ııiteliğinde cazip teşviklerin verilmesi,

0

1990 soıırasıııda kaınrıda yaŞanall kayırak darboğazı ile birlikte cazip

parasal teşviklerin kaldırılarak vergisel ağırlıklı ırorınal ve genel teşvik araçlarlndaır olı.ışaıı yaygın bir teşvil< sisteııiııe geçiş,

g) Ttirkiye'ııin

AB'ye

tıytll'ntl siirecinde istatistiki t}ölge Birimleri Sınıf-

laııclırınası uygulamaları, bölgesel ayırımlardaki değişiınlere bağlı olarak
teşvik sisteııriııiır değişııesi ve l500 dolar kriteridir.

Tiirkiye'de teşvikler 80'li yıllardan sonra öneın verilen bir politika aracı
olarak göriilıniiş ve öze llikle vergisel teşviklere ağırlık vereır teşvik sistemleri kullanılınıştlr. 'l'tirkiye'de yatırımlara ilişkin olarak rızun yıllardır kullaııılan diiştik oraıılı gelir ve kurı.ıınlar vergisi, azalan bakiyeler rısuli"i aınoıtisınan (lrızlandırılınış amoıtisınaır - VUK 3l5. Madde), yeıiileme fonıı (VUK
328. Madde), enflasyoır ııulıasebesi ve yenideır değerleıne (VUK miikerrer
298. Madcle), yatırım indirinıi (2006 sonunda kaldlrıldı), AIi-GE harcaıııalarırıııı diişüıriilınesi (GVK 89. Madde, KVK l0. Madde) vb' gibi birçok geııel
teşvik rıygulanmıştır (Kızılot, 2009: 1).
Tiirkiye'de geri kalııış bölgelerde istihdaıııll aıttırıIması ve bölgeler arası gelişııişlik farkının azaltılınası içiıı öncedeır beri işvereııleriıı iizeriııdeki
ınali yiiklerin azaltılınasııra yönelik politikalar ııygulanmıştır. Bu çerçevede
Doğu ve Giiııeydoğu Anadolı,ı bölgeleriıiiıi bazı illerinde yeniyatırım salıalarıı-ıın açılması, buralarda yaşayan iıısanlar için iş ve istilrdam iınkAnlarının
artırılnrası, gelir dağılıııınıır iyileştirilınesi aınaçlarıyla,2l.1.l998 tarihiııde
4325 nolu kanun çıkarılınış ve btı kanuııla söz konı.ıstı bölgelerde çeşitli
vergi ve sigorta teşvikleri rıygulanınıştır. 29.01.2004 tarihinde çıkarılaır 5084
Sayıll "Yatırlmların ve istilıdaııııı T'eşviki ile Bazı Kaıruırlarda Değişiklik
Yapılması Hakkıııda Kanuı'ı" la bu politika tekrar edilmiştir. 2004 yılında
çıkarılan bu kanunla Devlet istatistik I]nstittıSıı Başkanlığıııca 200l ylll içill

belirleııen f'ert başlııa GSYİFI ıniktarları l500 ABD Dolar veya dahaaz olaıı
illerde yeni istihdaıır edileıı persoıreliıı i.icretleriı'ıdeıı kesilen gelir vergisi
stopajınıır alııııııaınası, yeni istilıdanı edileıı persoıreliır sigoıta primi işvereıı
paylarıırıır lıazine tarafındaır ödeııııesi, kapsaırra dahil illerde yapılacak yatırıınlara bedelsiz yatırıın yeri tahsisi ve yiııe kapsaııa dahil illerde istihclam
yaı'atan işletınelere eırerji desteğinin sağlanınası öngöri"ilınüştür. Dalıa sonra
bu kaırunda birçok değişiklik yapılınış başta uygulama alaııı olmak iizere
yasa si.ireç içinde ciddi bir döııiişiiın geçirııiştir.

Ülkeınizde eıı yoğtııı etkisi istihdaııı i-izeriırde lıissedileı-ı ki-iresel ekonoıı-ıik l<rizin atlatılabilınesi için çeşitli öırleııler alıırınıştır. Bı.ı önleınler kiıni
Zalnal7 ttil<etiıniıı caırlandlrılırrası aınacıyla gerçekleştirilen KDV veya öTV

iıidiriınleri olarak, kiııi zaınaıı da işletııelerin işçi çıkarııasıırın öırtiııe geçııek aınacıyla istihdaıırıı-ı yi.il<iiı-ıtin bir kısınlııııı devlet taraflırdaır karşılaııması olarak karşımıza çıkmlştır.
FIi"iküınet tarafindaır 4 I-Iaziraıı 2009 tarihiııde, teııel aınacı l(alkınma
Plaırları ve Yıllık Prograınlarda öngöri-ileır hedefler ile ııIı.ıslararası anlaşına_
lara ı"ıygtıı-ı olarak, tasarrufları katına değeri yüksek yatırıınlara yönleııdirııek, tiretiıni ve istihdaırıı aıtırııak, yatırım eğiliıninin devamlılığıııı ve stirdürülebilir kalkıırınayı sağlamak, ulı-ıslararası rekabet gücüııti artıracak teknoloji ve araştırırra-geliştirıne içeriği yi.iltsek bi.iyiik ölçekli yatırlınları özeııdirırrek, doğrudan yabaırcı yatırıııları artırırrak' bölgesel gelişmişlik farklllıklarıırı giderınek, çevre koruııaya yönelik yatırıınlar ile araştırına ve geliştirııe faaliyetlerini destekleınek olan teşvik paketi açıklanmıştır. Söz konusu
teşvik paketi kapsaınında yapılaıı açıklaınalar, 16 'I'eınıııı.ız2009 tarihli Resırri Gazete'de yayıırılaıran 2009l15199 sayılı "Yatırııılarda Devlet Yardıınları Hakkıııda Karar" ile yaşaına geçirilııiştir.

2.Vergisel l'eşviklere Yönelik Ampirik Araştırma Bulguları
Literaturde bu konu tizeriıre yapllaıı çok sayıda aııpirik çalışnra buluıı_
ırıaktadır. Vergi teşvikleriııiıı etkinliğini ölçıneye yönelik olarak yapılaıı
aıırpiril< çalışıııalarda birlıiriııdeıı çok farklı sonrıçlar elde edilıniştir. Aşağıda yatırıma ve istilıdaııa etl<isiııi ele alaır çalışma sonı.ıçlarlna yer verilmek-

ted ir.

Bu çalışınalarlnlr-ı bir kısını teşviklerin istilrdaını olumlı"ı yönde etkilediği
yöni-iııdedir. Ülkeınizde'de iller ve bölgeler bazıı'rda yatırıın teşvikleri ile
istilrdaın araslırdaki ilişkiler koırusı;ııda yapılan çalışmalar bulrınmaktadır.
Bu kapsaında Kayırar teşvilt belgeli yatırıınlarda sabit yatırııı_istihdaın ilişkisi l990-2000 adlı çalışı-ııasıırda, teşvik belgeli yatırıınların istihdaını oluınlu yönde etkilediği Sollllclına ulaşınıştır (Kaynar,20O1: 4).

232

233

Doğıı Anadolu Bölgesi Kalkıırııa Sortıııtı, DAP ve Sektörel Veriınlilik
Analizi adlı çalışınada, bölgesel çerçevede yapılan teşviklerin henı veriıı[iIiği
lreııı de istil'ıdaıırı etkilediği Soıltlctırıa ulaşırrıştır (Giir,2004: 6).

Tiirkiye'de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri İıe istihdaııı Analizi adlı
çallşmada Doğıı Aııadolu bölgesiııde uygulanan teşvik yatırıı-ııları ile istilıdaın arasıııdaki ilişkiler irdeleı-ıııiş ve teşvik yatırlrırları ile istilıdam arasıııda
doğrusal bir ilişkiniıı olduğu ve yatırıınların yeı-ıi iş olanal<ları sağladığı görülııüştür (Akaı-ı ve Arslaıı,2008: l l2).
Teşvikleriıı sektörel etkileriııi ele alaır çalışııada, Lliırdistaıı'ıır Soll Zaııaırlarda teknoloji ağırlıkIı iiriiııleri olaır lraberleşıne Ve bioteknoloji sektör*
leriırde söz salıibi olınasıııdaki eıı öneııli etkeııin; yerli tekııolojiyi vergisel
teşvil<ler, araştırma ve geliştirıne ödeırekleri, iıntiyazlı borçlar ve girişinı
serıırayesi oldrığuıru vurgu laırınıştır (Man i,20

04 :

23).

T'ayvaıı'da vergi teşvikleri iizeriııe yapılaır bir araştırırrada, endüstrileri
geliştirıııek içiıı htikiiıııet tarafıııdan verileır vergisel teşvikleriıı pozitif etkiye
sah ip oldıığtl Soı1tlctllra u laşı lın ıştır (Duraır, 2003 5 3 ).
:

I

-t

il

ABD'cle veı'gi politikasıııdaki değişikliğin yatırıırı kararları iizeriııdeki
etkileri iizeriıre yapıtan ampirik çalışırrada, teşvikleriıı yatırııırıır büyııklıiğiıııii ve zaııalılaııasıııı öııeınli oraırda etkilediği Sonuoulla tılaşılıııştır. Ayrıca
değişikliğin yapıldığı ilk yıldaki etkisi dalıa fazla olıırkeır, soı-ıral<i ylllarda
bı"ı etkiıriıı giderek azaldığı da belirlenııriştir. ABD'de l954'de kabııl edilen
l'ıızlaırdırılmış aınoı1isııan uygrılaırıaSlı'lıl-l yatırııı'ılar iizerindeki etkisiııiı-ı
büytık olduğu, 1962'de çıkarılaıı ııakiı-ıe İeçhizaİ için ömür boyu aınoıtisman dtişülınesine imkan taırıyaı'ı yasallln da yatırıınlar üızeriııde etkili olduğu, ayrıca |962'de kabııl edileıı yatırıııı vergisi kredisiııiıl yatırıın kararları
üzerirıde öıreınli etki yaptığı soıltlcuna rılaşılıı-ııştlr (Aciııöroğlı-ı, 2009: 158).
17 Avrupa iilkesiııdeki kiiresel firırralarıır gerçekleştirdikleri yatırıınlar

iizeriı-ıe yapılaır bir araştınna, vergileıneııin bir çok firına içiır yer seçiıniırde

çok öırenıli bir faktör oldıığu Soılttctlı-ıa rılaşınıştır (Dııraıı,2003: 53).

OECD taraflııdaıı yapılaıı araştırırıada ise, vergi teşvikleri dolaysıyla ka1laııılaır vergi kaybınıır arzulaııaıı yatırıırrlardaki zırtıştaıı dalra I'azla oldıığu
gösterilmektedir. 'feşvikleriıı ti-iın yatırımları ve ilave yatırıınları lıedefleıımeırıesi veriıı1iliğin az o[ınasııra ıredeı'ı olarak gösterilıniştir (Giray, 2008:
7e)

Aınerika Birleşik Devletleriııde ekipınaıı yatırıırıı içiır yapılaır lrarcaınaların belli bir oranı kadar iıygıılaıraır vergi teşvikiniır etkinliği iizeriııe yapılan
çalışırrada, söz koırusu vergi teşviki rıygtılaırıası ile, yatırıınların teşvik edilıııesi suretiyle istilıdaınıı-ı aıtırılınası ve rekabet giictiniiıı yiikseltilınesi amaç-

laırmıştır. Ancal< iııceleme soııtıctıırda, vergiteşvikiırin ııygulandığı dönemin,
teşvikiıı ııygıılaırııadığı döıreııe göre yatırımlarda belirgin bir artışa ııeden
olmadığı görülııtişti.ir (Karier, l994:l03).

Liın (l983:19), gerek gelişıniş gerek gelişııekte olan i.ilke örııekleri tizerinde yapılaıı çalışmada yatırıınlarla teşvikler arasıırda ııegati{'ilişki bulııuş-

tı.ır. Buradaır hareketle, teşvikleri, oluınsı"ız yatırım oıtamının oliımsıızlııkla-

rıııı

azaltıı"ıaya yönelik bir çabanın göstergesi oldıığıı kanaatiıre ulaşmıştır.

Yelpaala, global firınalar tizerine yazılaıı popüler teorileri inceledikteıı sonra, vergisel teşvikleriıı yatırııı kararları i.izeriıideki etkileriııiıl ihınal edilebi_
lir boyııtta oldıığıı sonrıcunu çlkaııılştır (Duran,2003:5 l ).

3.Ekonometrik Yöntem ve Veri Seti
Ekoııoınetrik araştlrınalarda birbirindeır farklı veri ttirleri kullanılmaktadır. Bı.ı veri tiirleri aııcak yapılarlna Lıygun olan modellerle aııalize tabi tutıılabilmektedir. Zanıaıı serisi ve yatay_dikey kesit veriler ile ayrı ayrı analizler
yapılabilınektedir. Zaman boyı"ıtuıra sahip kesit verileri kullaırarak ekonomik
ilişkilerin tal-ııırin edilınesi yöntemine paııel veri aı'ıalizi adı verilınektedir
(Baltagi, 2005). Paırel veriler, çok sayıdaki kesite ait Zalnan serileri veya
Zafflan boyutuı'ıa sahip kesit veriler olarak tanlıılanabilınelıtedir (Grene
2003:612).
3.1. Panel

Birim Kök Testleri

Paııel veriler ile yapılacak ekonoırıetrik aııalizlerde verilerili durağanlığlııın kontrol edilınesi gerektiğindeıı değişkeııler için paırel birim kök testleri
yapılmalıdıı'. Literatiirdeki eır yeıri paırel birim kök testleri Levin ve Lin
(Lt,) (1992), Iın, Peseraı-ı ve Slrin (IPS) (2003), Maddala ve Wu (Mw)
(1999) ve Hadri (2000) tarafindaır geliştirilen testlerdir. LL, IPS ve MW
testleri boş hipotez olarak birim kökiin varlığıııı ileri si.irerkeır, Hadri'niı-ı
testiııde boş lıipotez seriler durağandır şeklindedir'

LL testinde.
(1)
A!,,= fli',_ı*ao+ü+üi +0,+u,,
şekliııde ifade edilir. Denkleırıde, sabit, sabit etkiler ve basit trend gibi
ırıodele ait deterıninistik bileşenleri ifade etınektedir. Dinamik otoregresif
değişkeııin katsayısıırıır tiim panel bileşenleri için hoınojeıı olduğlı varsayılHo:P- =(p_1)=0seriler durağaı-ı değildir ve H,:p- <0
maktadır.

seriler durağandır.

Levin ve Lin (l992)'niıı yönteıninde lrer bir kesit veri için değişen
Varyans probleıni düzeltilerek ayrl ayrı ADF testi yaplldıktan soııra bir araya
getiri l ın iş t istatistiği hesaplanınaktadır.
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Iın, Peseran ve Slıiır (lPS) testinde ise 2. nolu deırkleırr kı"ıllanılmaktadır

L!i,

= p,r !,',_,

+'0il,^yiJ*L

+ Z'i|y +Lıit

(2)

Boş lıipotez ve alterııatif hipotez sırasıyla,

H' I Pi
'0 (", az

It o

bir kesit serisi içiıı) şeklincl edir.

:

pi

=

(Pi * l)

=

0

ve

P,'nin

paıreldeki her
bir seri için değişebileceği diğer bir ifadeyle paneldeki her bir seri içiıı lrete-

rojen olduğtı varsayılınıştır. Bir seriııilı farklı gecikı-ıre ı.ızı.ııılı.ığuna salrip
olınası, IPS testlerinin LL testine göre daha yi.iksek açıklama gi.iciine salıip
oldrığunı"ı gösterırrektedir (Maddala ve Wu, l999)'
IPS testiniıı alterııatif lripoteziı-ıde paneldeki en az bir seriıriıriır durağan
oldıığıı ifade edilınektedir. IPS yöııteııinde her bir kesit seri için hesaplanan
ADL- biriıı kök istatistikleriııiır ortalaııras ı al ıırııaktadır:

(l) esitliğinde alt indisteki l kesitleri, / ise zaııanı gösterınektedir. Bı"ı
esitlikte bağlıısız değiskenlerce gözleınlel]emeyen, Zalnana göre değisıneyen
aırcak kösitlere özgi"i özellikleri kapsayaır bireysel etki söz konı.ısudur ve
biriınlere ait farklı özellikler hata teriıni içerisinde yer alınaktadır. Bı.ı ttir
ınodeller tek taraflı hata bileseıri regresyoıı ınodeli adıırı alınaktadır (Baltagi
2005: Il-12).
3.3. Panel Nedensellik Testi

Nedensellik çözi.iınlemeleri Graııger (1969) nedensellik testleri Eı'ıgleGranger(l987) tarafındaıı öırerileıı hata düzeltıne ınodelleri ile genişletilıniştir. Panel veri çallşııaları ile bir çok panel ıredensellik testi yöntemi geliştirilmiştir. Bı.ı çalışınada Holtz_Eakin, Newey ve Rosen (19B8)'in geliştirmiş
oldukları paırel veri nedensellik aı'ıalizi kııllaırı lacaktır. Holtz_Eakin, Newey
ve Roseır, sabit etkilerden arındırınak için değişkenlerin farkını alarak
Graırger anlaııda ıredensellik testi için uyarlaıımlş ve değişkeııleriıı fbrk
veya seviyeleriıri içereıı eııstrüınaır değişken seti kullaırılıTlaslnl öırerıniştir.
ikili dinaınik bir paırel ınodel içiıı,

/V

,ı -- N| \'r
Lop

!i,

l=t

=

Fo

+fF,ı,,_, +İ

(3)

_zfın p,
i=l

!i'

yg

J"

nedensellik ilişkisi araştırılacak cleğişkeıı_

sabit etl<ileri, ıı gecikme uzuııluğı'ıırrı Eu urc*varsayııılarlna Lryall
rassal hata terimlerini gösterıırektedir. Denklemin farkı alınarak sabit etikler
giderilınektedir;

leri,

_

viı*ı

=

t.i=tp,(y,, i _ /,,- i_ı),'fo.,(x,,-.i

* x,,_1-ı) + (E,, _
Q,,-,)

.i=1

istatistiği 2N serbestlil< derecesiııe sahip ve

Z'

duğrlrrn'ııa salriptir. Test-

p'

,lr"r'bir kesit seri içiır yapılaır biriın kök testindeıı elde edilen P
değerini ifade etmektedir. Maddala ve Wıı (1999) Fisher tipi testiıı IPS ve
LL testleriııe oraırla daha başarılı oldtığı"ıırı"ı ifade etıııiştir.

it + t-b kit Xkit t-

i -7,2,....., N t:1 ,2,.....,7

Farkı alıııaır deııkleın aşağıdaki gibi gösterilebilir.

A!,,

=f

p,or,,-, +fa.Lx,ı-.1
i=t
.i=t

eit

1- €.,

B)

A!iı*i

Panel verileriıı basit fonksiyonel sekli asağıdaki gibidir;

X

(17)

(ı

3.2.Pancl Regresyon Testii
Yit =a1-b it

f
J,

/iı

(4)

te

16 ııolu deırkleınde

d iX,,_.i + .f, + E,,

.j=l

(ı6)

Iın, Peseraıı ve Slıiıı (1995,1997), test istatistikleriırin normal dağıldığını
göstermişlerdir. Maddala ve Wu (1999), her bir i kesiti içiıı biriın kök tahırıiııiııdeır elde edileıı boş lıipotezin reddedildiği anlamlılık diizeylerini birleştiren liislrer ADF ve PP testlerini önerııişlerdir' Bıı testte;

p=

.i=t

(5)

farkıalınııış hata teriınleri ile ilişHoltz-Eakin, Newey ve Roseıı,
araç
değişken
kullanılınasıııı eşaı-ılılık problemikili oldıığıındaı-ı deııkleırrde
ııi giderıırek için deııklemiıı iki aşamalı en küçük kareler yönteıni ile tahmiır
edilmesiıri önerir. Nedensellik ilişkisi için test edilmesi gereken hipotez:
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Ho'.

üı

=

Tablo 2: Birim Kök Testİ Sonuçları

d2 =r,',,r= du, =0

Ho lripotezinin reddedilınesi

durumuı-ıda değişkenler arasıırda Granger

nedensellik ilişkisi var olınaktadır. lloltz-Eakin, Newey ve Rosen tarafındaıı
geliştirilen nedensellik testi GMM (Generalized Method of Momeııts) EGLS

( Estiınated Generalized Least

Sqı.ıares) tahınini kullanılarak yapılııılştlr.

Değişen Varyans ve otokorelasyoıı ilıtiınaliıre karşııı GMM ağırlığı olarak iki
aşaınall eıı kiiçiik kareler ağırlığı (Two Stage Least Sqı.ıares), EcLS ağırlığı
olarak ise yatay kesit ağlrlığı kullaırıIınıştır. Gecikıneli değerlerin anlamlılı-

ğıııın belirlenıııesiırde ise Wald testi kullanılmıştır (Gi"iriş ve Yılgör,

2008:781).
3.4.

Veri Seti

Bı.ı çalışınada, l98l-2008 döneııiıre ilişkin

yıllık veriler kullanarak Tür-

kiye'de 28 alt sektörde kullanılaıı vergi teşviklerinin (sabit yatırımlar
TL-ı_ithal edileıı makiıre ve teçhizat USD$) bu sektörleı'deki istihdaıııa etkisini deııgeli paııel veri aııalizi yöııtemiyle test edilmektedir Verilere ait taıııınlayıcı bilgiler Tablo l'de verilmektedir.

Levin Lin Chu

Sabit

T

.36.9 (0.00[

Sabit ve Trend
.30.5 (0.00r

.78.e (0.00r

.68.9 (0.00)-

lm, Pesaran ve Shin

Seviye

Değişkenler

Sabit

T

-31.7 (0.00)-

Sabit ve Trend
.31.e(0.00r

I

.43.7(0.00)-

.43.3 (0.00F

Fisher ADF

Şeviye

Değişkenler

Sabit

Sabit ve Trend

T

523 (0.00r

1028.6 (0,00r

540.6 (0.00r

974.5 (0.00)-

Fisher PP

Değişkenler
-t;

Teşvik Miktarı (T)

:1ı

Tanım
Nominal rakamları ifade eden sabit yatırımlar lMF, lFS'den
alınan dönem o(ası dolar kuru ile Dolara çevri|miş olup, ithal
edilem makine ve techizat değerleri ile toplanarak teşvik miktarları hesaplanmıştır. Teşvik mikiar|arlarının büyük rakamlarla
(milyon-milyar) ile ifade edilmesi, istihham rakamlarının genellikle 1000 rakamından düşük olması nedeniyle iki değişken
arasındaki ilişkinin yanıltıcı olabileceği ihtimaline karşı yüzde
artışlara dönüştürülmüştür.

istihdam

(l)

Adet, Yüzde rakamlara dönüştürülmüştür

Modelde kullanılaır değişkeııler 28 alt sektöre ayrılınış olup, alt sektörler
şı-ııılardaır olı.ışınaktadır. Bitkisel (jretim, Caın, Ciıneırto, Deınirçelik,
Deınirdışı Metal, Deri ve Kösele, Dokuma ve Giyiın, Elektrikli Makine,
Elektrik, Glda ve içki, Hayvancılık, Kağıt' Kil ve Çiınento Gereçleri, Kinr*
Y6, Lastik Ve Pilastik, Madencilik, Madeıri Eşya, Makine iınalatı,
Mesl.Bil.Ölç.opt.Do, orınaır Üri.iııleri, Sağlık, SeraıniI<, Su Üriinleri,'faşıt
Araçları,'licaret, Tı-ırizın ve Ulaştırına şekliııdedir.
4. Çözümleme

Sonuçları

Bu çalışmada IPS testi, Maddala ve Wu'ırııır önerdiği fıislrer ADIr ve
Fisher PP testleri kullanılarak serileriır durağanlık Sırıaınası yapılmıştıı.. Durağaıılık test sonuçları Tablo 2'de verilmektedir.

Seviye

Değişkenler

Sabit

Sabit ve Trend

T

617.3 (0.00)*

1592 (0.00F

s96,6 (0.00)*

1354.4 (0.00)-

Tablo 1: Modelde KullanıIan Değişkenler
;,

Seviye

Değişkenler

IPS testi içiıı parantez ( ) içiııdeki r4kaınlar ortalaına t istatistikleri için p
değerleridir. Fisher ADF ve Fislıer PP testleri içiır paraırtez içindeki rakaın-

ADF lrislıer ve PP Fislıer /' istatistiklerine ilişkin p değeridir. * istatistiğin %l diizeyinde durağan olduğı.ııııı ifade etınektedir. Gecikıı-ıe uzı.ınlrıklalar

rl Sclıwarz bilgi kriterine göre seçilıniştir.

LLC, IPS, Fiscl-ıer ADF ve Fisclıer PP birim kök testleri sonuçlarııra göre
ıı-ıodelde kı,ıllaııılaır değişkenler ırornral değerinde lıem sabitli, Iıeınd sabit ve
treııd de dıırağandır. Paııel kök biriın testleriııde seriler seviye itibari i[e sabit
teriınli olarak durağaır olduğundan seriler arasıırda
varlığı kabul edilınektedir.

uzı.ıı-ı

döıreınli ilişkinin
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Tablo 3: Scktörel |}azıla Tcşviklerİn İstalıdama Etkisini Göstereıı
Panel Regresyon Analizi
Sektörler

Katsayr

T istatistİği

BıtkiselÜretim

-0.0'10101

-0.579023

Cam

0.596264

4.322745.

Cimento

2,456043

64.40024*

Demircelık

0.376817

28.74875.

DemirdıŞımetal

0.710143

42.31811.

Deri-Kösele

0.769161

49.09978-

Dokumagiyim

0,502998

109,561 6-

Elekmakina

0.019426

3.808813-

Elektrik

0.32370'1

34.05956-

Enerji

0.1

29566

127.4834-

Gıdaicki

0.163742

24.14235.

Hayvancılık

0.477525

57.70500-

Kagrt

0.233535

42.36936-

Kil-Çimento Gereçleri

0.'1

62563

19.62210.

Kimya

0,282174

'18.56957-

Lastik-Plastik

0.'1 81

028

20.12193.

Madencilik

0.193282

4.874339-

Madeniesya

0.021582

27.45301*

Makına imalatı

0.282584

54.73379.

Mes-Bil_Ölçme

0.1

63668

3'1.06436-

orman Urünleri

0.088164

19.63124-

Saglık

0.600683

20,40635*

Seramik

0.328503

81.11270.

Su Ürünleri

0.069802

19.52324.

Tasıt Araçları

0.031728

17.67976.

Ticaret

0.000604

0.538432

Turizm

0.21386'1

52.69291.

Ulastırma

1.364647

72.83348.

Ardışık bağımlılık Ve

değişen

Varyans Sorununu gidermek için

Cross- Section

Seemingly
unrelated regression (SUR) yöntemi kuIlanılmıştır.

-.

%1 Anlamlılık düzeyine

göstermektedir.

R2=0,99, Durbin

Watson = 2,0287

'fabloya göre, ardışık bağıınlılık ve değişeıı Varyans Soruntlnu gidererek
yapılaır regresyon talııniır soııı.ıçlarııra göre bitl<isel ve tı.ırizıır sektörii dışıııdaki sektorlerde Yol di-izeyinde anlamlı bir ilişki mevctıtttır ve pozitil'yölılti
bir anlaıılalıl< sözkoıırısrıdıır. Serilerin seviye itibariyle durağan olması ıredeniyle uzuır döıreınli ilişkinin varlığl mevcı"ıttur. Sektörlere ait ilişki hakklırda görsel bir bilgi verınesi aııacıyla oluşttırı"ılaır grafiksel gösteriın Eklerl kısınıırda srını.ılmuştı.ır' Grafiksel gösteriın ti.iırı serilerde aynı yöıılii l-ıareketliliği doğrrılarkeıı, ticaret sektörtindeki ilişki olııradığını doğrular nitelik_
tedir. Seriler araslırda ııedeıısellik ilişkisiııin tespiti aııaclyla yapılan panel
ııedeıısellik aııalizi test soıruçları tablo 3 te srınulııraktadır.

Tablo 3: I{oltz-Eakin, Newcy ve Rosen Pancl Nedensellik Testi Sonuçları
Ho:

d

ü, 2

Nedensellik llişkisini Yönü

İ)i"2"

)

,.''r= ür, = 0
nedensellik yoktur.

/'

istatistiği(Prob)

Nedensellik

30.25 (0.00)*

*istatistiğin %1 seviyesinde anlamlı olduğunu göstermektedir.
"
deki değer gecikme uzunluğudur

VAR

''

tırnak için-

Yapılaıı FIoltz-Eakin, Newey ve Roseır panel ı-ıedensellik testi soırı;çlarıııa göre ele alınan döııeııde modele dalıil edilen sektörlerde teşviklerdeı-ı
istilrdaıııa doğru bir ıredeıısellik ilişkisinin var oldrığrı tespit edilııiştir.
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soNUÇ
Vergisel teşvikler, ekoııoııriye doğrııdan enjekte edilebilen öneınli politi-

ka araçlarıırdan biridir. Vergisel teşviklerin etkiııliği, tartışmalı ve farklı
göriişlerin ileri sürüldiiğü bir koırudur. Ülkelerin izledikleri ekonomi politikalarında teşvik sisteıniııiı'ı öııeınli bir yeri bulrıı-ıınaktadır. Kiireselleşmenin
iilkeleri birbirine bağımlı kıldığı bir dünyada bir iilke ekoı-ıoınisinde dengeli

DEMIRCELIK

2,0

gelişmenin sağlaııabilmesi, kısa döııemde değişebilen, esnek, çok amaçlı ve

çok araçlı bir teşvik sistemini gerekli kılmaktadır. Tiirkiye'de l9l3-2008
yıllarıırı kapsayan 95 yıllık döıremde, değişen aınaçlar doğrtıltusunda çok
çeşitli vergisel teşvik politikaları ııygrılanmıştır.

Tiirkiye'de 1981-2008 döııeınini ve 28 alt sektörde vergisel teşvikleriniır
istalıdaın tizerine analizini koırrı alaır çalışııada dengeli panel veri aııaliz
yöııteınleri kııllaııılmıştır. Yapılan analizlerde serilerin ııorınal değerinde
durağan olduğıı SorıLlctlna ulaşılmıştır. Serilerin norırral değerinde drırağan
olması uzuır dönemli ilişkinin varlığınl göstermektedir, Sektörel bazda etkileşimi görınek aınacıyla yapllaır regresyon sonuçlarına göre bitkisel tiretiın
ve ticaret sektörü dışıırda anlaırrlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin oldı.ığu sonucuna ı.ılaşılmıştır. Grafiksel gösterimde bitkisel üretim ve ticaret sektöriindeki serileriır birlikte hareket etmedikleri göriintüsü elde edilen bıılguları doğrular niteliktedir. Seriler arasındaki etkileşimin irdelenmesi amacıyla yapılan
panel testi yatırlın teşviklerindeır istilrdaına olan ilişkinin varllğıırı doğrulamaktadır. Sonuç itibariyle Tiirkiye'de vergisel teşviklerin istahdam iizerinde
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MALi KRİZE KARŞI c;rİnİrrN vrRcİsrı oüzrrurrıurrrnİı.ı
ETKINLIGININ DEGERLENDIRILMESI

Zihni KARTAL*

GIRIŞ
2007 yılı yaz aylarıııda ABD koııut kredilerine ilişkin geri ödeıne gi.içliikleri nedeıriyle finaııs piyasalarında başlayan dalgalanınalar, 2008 yılı Eyli.il
ayıııdaır itibareıı deriıileşerek küresel bir fiııansal krize döııtişıniiştür. ABD
ve Avrı"ıpa'da bir çok baııka iflas etıniş, finansal konsolidasyona gidilmiş ve
kamıı ıntidahaleleri gerçekleşıniştir. Mali sisteındeki sorunlar ve oluşan belirsizlik oı1aını yatırııncı ve tüketici giivenini olumsı.ız yönde etkileıniştir. iç
ve dış talebiıı azalınası ve kredi imkanlarının zorlaşması nedeniyle bir çok
ülkede üretiınde öııeınli di"işüşlere yol açmıştır.
Ki.iresel kriz, tüın dünya ile ticari ve finansal bağları bulunan Türkiye
ekoı-ıoınisiıri de olumsuz yönde etkilemiştir. Gerek dış talep gerekse iç talepteki gerilemeye bağlı olarak Tiirkiye ekonomisinde iiretim, ihracat ve işsizlik
göstergeleri negatif yönde etkilenmiştir ' Kriz, Türkiye ekonoınisini, ABD ve
Avrrıpa'da oldı.ığu gibi, finansal kanaldan etkilememiş, buna karşın ticaret
ilişkisi içinde bulunduğumuz ülkelerde gerçekleşen talep daralması nedeııiyle iilkeıniz ınallarıııa olaıı ihracat talebi düşmüştür, ihracat talebinin dtişmesi
ise i.iretiın ııiktarıırın düşınesiıre, üretim hacminin azalması ise işsizlik oranıırıı-ı aıtlnasıııa yol açınıştır.

l. Küresel Krize Karşı Alınan Malİye Politikası Tedbirleri
Yı-ıkarıda özetlenen durum karşıslnda ınaliye politikası, kısa dönemde
dtişeıı toplam talebi süratle canlandıracak en öneııli politika seçeneği olarak
göri-ilıneye başlanmıştır. Krizden en çok etkilenen saırayileşmiş tilkeler başta

olmak üzere.birçok ülke, genişletici ınaliye politikası ııygulamalarına ağırlık
Venneye başlamlş, IMF dünya iilkelerine krizden çıkışln en etkin yolunun
mali geııişleıne olduğuıru duyurmuş Ve son olarak 2009 Nisan aylnda yapılan G-20 zirvesine katılaır tilkeler, ekonoınik büyüme için mali genişleme
i.izerinde an laşın ı ş lard ır (Bocutoğl u v d, 2009 67 ).

Küresel ltrizin üretiın ve istilıdaın i.izeriııdeki olı.ıınsı.ız etkisi arttıkça,
di.inyadaki eğiliıne paralel olarak iilkeırıizde de maliye politikası öır plana
çıkınıştır, Bu doğrııltııda özellikle vergi indirimlerine ve kredi imkAnlarını
kolaylaştırmaya dayaııan çeşitli tedbirler alınmıştır (Bocııtoğlrı vd, 2009:
80).

Di"izgün taraflndan, Türl<iye ekoııoınisi iizerinde para politikasıı-ıtn ml
yoksa maliye politikasının ını etkili olduğııııı.ııl ortaya konulınası anracıyla
yapılaıı bir çalışma (2009:230), para politikası pozitif aına aıılaınsız bir etkiye salıipkeır; kamu lrarcaıııasının ııegatif ve aırlaınlı bir etkiye sahip olduğuırrı göstermiştir. Çalışııaı-ıın sonı"ıçlarına gore, genişletici bir para politikası
ekonoıniyi caıılaırdırırken, genişletici bir maliye politikası ekonomiyi daraltıııaktadır. Genişletici maliye politikasının nedeır oldıığıı bütçe açığı, faizler aracılığıyla özel yatırıını azalİaçak ve ekonomiyi daraltacaktır. Soııuç
itibariyle, söz kontısıı çalışına ınaliye politikasınııı Ttirkiye ekonoınisi tizerinde dalra etkili olduğunu ortaya koyınuştur' Düzgtiır'e gore (2009:236)
Politik çlkarlın açısıı-ıdaıı bakıldlğında ise, ekoıromik krizdeıı çıkış için, daraltıcl ııaliye politikası ı"ıygulannrası gerekmektedir.

Bunuııla birlikte' iilkeııizde kiiresel ınali kriziıı Tiirkiye ekoıroınisiııe etkileriniıı azaltılnrası amacıyla para Ve ınaliye politikalarının birlikte uygıılaırıııası öı-ıgörülıni.iştür. Bı.ı kapsamda, TC Merkez Baırkasının piyasadaki
Ttirk Lirası ve yabaııcı para likiditesini aıtırmak aııacıyla aldığı ve ı-ıyguladığı bir dizi öııleınin ve Bankacılık Düzenleıne ve Denetleıne Kurtılu'ıııın
fiııaııs l<urulı"ışları için özkaynak yapısıııııı giiçlendirilınesi amaclyla öııgördi.iğü önleıırler yiirtirlüğe kontılıırtışttır. Öte yandaıı, tilkeınizde de iç talebi
aıtırınak ve işletıneleriıı ınali yapılarınıır dalgalanııalara karşı daha dayaırıklı lıale getirıırek aınacıyla genişleyici ınaliye politikası tedbirleri alıırınıştır'
Tiiketimi güdiileyerek iç talebi artırınaya yönelik öııleınlerin başında bazı
ıırallarıır tesliıırlerinde rıygulanaıı Özel Tiiketim Vergisi ve Katına Değer
Vergisi oranlarıııılı Mart-Eylül/2009 döneıninde indiriınli olarak uygı-ılanırrası olını"ıştur, Brınrıır dışında, işletınelerin yasal kayıtlarıı-ıda yer almayan
varlıkların %L%5 oranında vergilendirilmesi şartıyla işletme kayıtlarıııa
aktarılarak Serınayeye eklenıneleri ve bu suretle işletmelerin mali yapılarıııııı
gi.içlendiri lmesi lredefl enmiştir. Aynl şekilde, yatırıın lara vergi teşviki sağlaırarak lrarcaııabilir geliriıı tızun vadede de aıtırılmasl aınaçlanınıştır. Buna
paralel olarak, kiiçi-ik ve oıta ölçekli işletmelerin birleşerek piyasa dalgalanmalarını eıı az lıasarla atlatabilıneleri aınacıyla fiııansal yapılarıııı daha dayanıklı hale getirınek için birleşme işlemleriııe kurı"ıınlar vergisi teşviki getirilmiştir'

:

Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı

Bı.ınrıır dışında, Kayııak Kullanıını Destekleıne Fonrı kesiııtisinin oraııııı
düşürülıııesi, ııreırkul kıymet yatırıın foır ve oıtaklıklarıı"ııır elde ettikleri ge-
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lirlere Banka ve Sigorta Mı-ıaıneleleri Vergisi ııruafiyeti getirilınesi, vergi
borçlarıırıır düşük I'aizle taksitleı'ıdirilınesi, işsizlik ödeıreğinin aıtırılnrası,
ltısa çalışına ödeneği ı.ıygulaınası, yeni işçi istilıdaıırıııa sigoıta prim desteği
sağlaıımasl, deri ve konfeksiyon sektöriinde faaliyette bı"ıluııaıılara yönelik
olarak kurı.ııılar vergisi iııdiriıni ve sigorta priıni istisnası sağlaııması gibi
işletmeleriıı ınali yapılarıırııı daha dayanıklı hale getirilmesi ve lrarcaııabilir
gelirin aıtırılınası amaclna yönelik bir dizi önleın ytirtirliiğe konulınuştur.
izleyen bölüınde otoınotiv sektöriiııde Özel Ttiketim Vergisi ve Katma
Değer Vergisi oraıılarının Maıl-Eyli.il/2009 döneıniııde indirinıli olarak uygrılanınasının tiiketiıne etkileri, varlık barışı uygıılamaslnln Sonuçları ve
yatırıınlar içiıi öııgöriileır indirimli kuruınlar vergisi ve sigorta priıı desteği
ile Kot}i'leriır birleşııeleri lialiııde uygıılaıracak olaıı kı-ırı"ıırrlar vergisi iııdiriıni teşvikleriıriır, harcaııabilir gelirin artırılınasıırın siirekliliğinin sağlanmaSı alnaclna lrizınet edip etıneyeceği değerlendirilecektir.

2. Kamu Ilarcamalarını Artırmaktan Çok Vergi İndirimi I'ercih

IJdilmiştir

2.1. Teori: Ilarcanabilir Gelirin Artırılması

Maliye politikasınılı bir aracı olan gelirler potitikası uygulanarak, cltırguııluk döı'ıemleriııde vergi indirinrleri yoluyla harcanabilir geliri artırnrak
ve bu şekilde de tiiketiın ve yatırıın lıarcaınalarıı-ıı aıtırınak lıedeflenir. Kiiresel kriz stirecinde bı-ı tür önleınler başta ABD olmak üızere birçol< iilkede
rıygrılanmaya başlaırmıştır (Çolak, 2009, s.46). Başka bir ifadeyle, vergi
indirimi ı"ıygı.ılamasındaki teınel aııaç; ttiketiın ınalları tizeriııdeki dolaylı
vergileriır indirilerek tüketiciııiıı lıarcaııabilir gelirinde bir artış meydaıra
getirınek ve bu artış sonucunda ttiketiın ınalı talebiıri canlandırınaktır.

Bı"ı amaçla, tüketicilere döııük mali yardımlar, birçok i.ilkede tüketicilere

vergi indiriınleri ya da sosyal giiveıılik programları yoluyla yapılan yardımlar şekliııde gerçekleştirilmiştir. Vergi indiriııleri, ABD, Kaııada ve Fransa'da doğrııdaır gelir vergisi indirimi yoltıyla yapılırkeır, Brezilya ve Hiııdistaıı gibi ülkelerde bazı iiriiıılerin (otoııotiv, elektronik, gıda ınaddeleri gibi)
satış vergi leriııin indiri lmesi yo lııyla hay ata geçiri lmiştir.
Türkiye ise, Brezilya ve Hindistan gibi, kiiresel kriziıl etkileriniıı asgariye
iırdirınek için, selektif olarak bazı tiiketiıı ınallarıııın tesliınlerinde uygula_
naıı ÖTV ve KDV oranlarında indiriıne giderek, ti.iketicinin lrarcanabilir
gelirini artırınayı ve bı.ı yolla otoınotiv, ınobilya gibi stok fazlası bulunan
bazı ürüıılere olan talebi güdi.ileıneyi politika olarak seçıniştir.
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2.2. İhmal Edilen Gcrçek; Uzun Süreli

Gelir Artırımı

Vergi indiriıninde asıl aınaç, tüketicinin lıarcanabilir gelirinin artırılarak
ti.iketiın talebiııi gtidi.ileınektir, Buırunla birlikte, vergi iırdiriıni yoluyla har_
caırabilir geliriıı aıtırılınasııııl1 uztlı-l vadeli ve kısa vadeli soırı;çları birbirindeıı farklılık gösterebiliı. Brınu açıklayan Ve geniş kabul görmekte olaıı siirekli gelir lıipotezidir (permaneııt iı-ıcoıne hypothesis).

Bu lıipoteze göre, ekoıroıni stijeleri tiiketim kararlarını, yalnızca bugiin
sahip oldukları gelirlerini dikkate alarak değil, bııgi.iıılin yanında gelecekte
salrip olınayı bekledikleri gelirleriııi göz öniine alarak verirler. Harcanabilir
gelirleriı-ıde bugiiıı için göreli bir aıtlş olan karar vericiler, harcanabilir gelirlerinde ıneydana geleıı artışın sadece bir kısmını bugiin harcamaya karar
verir, kalan böltiıniinii gelecek için tasarruf ederler. Buna ilaveteır, bir de
Ricardiyen denklik (Ricardiaıı equivalence) göriiş[i göz öırüııe alındığında
lıarcaııabilir gelirde bugüıı içiıı ıneydana gelen aıtışın çok sınırlı bir bölümü
tiiketime döııüştir. Diğer bir ifadeyle, vergi indiriınlerinin bütçe iizerinde
olı.ımsuz etki yapacağıırı, bu duruını'ııı gelecekte telafi edilınesi için devletin
vergi artırıınlarııra gideceği ve böylece gelecekte daha fazla vergi yüktine
katlaııınak zorı.ında olacaklarını di.işi.iııen ti.iketiciler, lrarcanabilir gelirlerinde
ıı-ıeydana gelen aıtışııı bi.ıyiik böliimi.inii gelecek için tasarrı"ıf etme yolunı"ı
seçeceklerdir. Nitekiın, Aınerika Birleşik Devletlerinde uygulanan vergi
iadesinin tüketicilerin lrarcaına eğiliıılerinde bekleneır aıtışı sağlamadığı,
halkın sadece 0Z20'siniır kendilerine verilen vergi iadesinin çoğunu harca_
mayı tercih ettiği, %80'iııin ise vergi iadesi yoluyla elde ettikleri gelirlerini
gelecek içiır tasarrııf etmeyi ya da borçlarını ödemeyi seçmişlerdir (Gökçe,
2009).
Öte yaııdaır, rızuıı stireli gelir artışında ise, karar vericileriır gelirleriııdeki
aıtlş bir süreklilik göstereceğinden, bı.ıgünkü tüketim talebinin yanısıra gelecekteki tiiketim talebi de aıtacaktır. Bu seçeneğin dezavantajı ise, biitçe dengelerinde siirekli bir olumsuzluk oıtaya çıkarına riskidir. Bu risk, uzı.ın vadede ttiketiın talebinde oluşan canlanmaya paralel olarak vergi indirimlerinin
kadeıneli olarak azaltılınasl velveya kaııı.ı harcaınalarıııın zamana yayılarak
azaltılması srıretiyle en aza indirilebilir. Bu bir tarafa' harcanabilir gelirde
si-irekli artış sağlaırması, başarılı sonuç alabilmek için gerekli olaır bir unsur_
drır,

Brıııı.ıı'ıla birlikte, Tiirkiye'nin ÖTV ve KDV indirilıleri yoluyla harcanabilir gelir artışında bir siireklilik sağladığı öıre sürülememektedir. Zira, ÖTY
ve KDV indirimi uygı-ılaınaları, 30 Eyltil 2009 tarihinde sona erıniştir.
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23. ÖTV Ve KDV İnıIirimlcrİnin SonuçIarının Değerlendirilmesi
l6.03.2009 tarihli, 27171 sayllı Resmi Gazete'de yayıınlanan l3.3.2009
tarihli, 2009ll,4802 sayılı Kararname eki Karar ve 16.6'20a9 tarihli, 27260
sayılı Resıni Gazete'niıı mükerrer sayısında yayıınlanan 2009/1508l BKK
ile başta motorlu taşıtlar olııak iizere mobilya, koıırıt, işyeri, beyaz eşya ve
bazı elektronik cilrazlarda ııygulanaır katına değer vergisi ve özel ttiketim
vergisiniır indiriııli olarak rıygrılanınası öngörülıni.iştiir. İııdiriınli vergi oranı
uygulaınası |6.6'2009 tarilriırden 30.9.2009 tarihiıre kadar devam etıniştir.
Aşağıda spesifik olarak taşlt araçları için ııygtılanan vergi indiriınlerinin
etkileri değerleııdirilecektir. Karşılaştırma ve eğiliıni izleyebilme açlsından
aşağıda 2000 yılıııdan itibaren biııek otoınobil satışları ve ticari araç satışları
tablo halinde verilıniştir;

fablo:1: 2000-2009 Yılları Binek otomobil ve I'icari Araç Satışları
Yıl

Binek Oto

TicariAraç

Toplam

2000

466.726

189.795

656.521

2001

131.438

63,652

195.090

2002

90.615

83.827

174.442

2003

227.036

170.927

397.963

2004

451.209

290,060

741.269

2005

438.597

3'19.940

758.537

2006

373.219

292.296

665.5'15

2007

357.465

276.741

634.206

2008

305.99B

220,546

526.544

2009

369.819

187.307

557.126

Kaynak; www.odd.org.tr, www,osd,org'tr, 2009 yılı rakamlan Otomotiv Distribütörleri Derneğinin
web sitesi olan www'odd.org.tr den' 2000_2008 rakamlan Otomotiv Sanayii Derneğinin web sitesi olan
www.osd,org.tr den alınmıştır (erlşim:1.3.201 0)

Türkiye otoınotiv piyasasında,2009 yılında binek ve ticari araç toplaın
satışı 557.126 adel olarak gerçekleşıniştir. Bir önceki yıl binek ve ticari araç
toplamının 526.544 adet oldıığıı dikkate alındığında, satışlar 0Z5,8 oranında
artmış olmaktadır. 2009 yllında binek araç Satışı 369.8l9 adete rılaşınıştır.
Bu durumda, 305'998 adet olan 2008 yılı binek araç satışına göre o/o20,8
oranıı-ıda aıtış gerçekleşmiştir. 2009 yılı ticari araç satışlarında bir önceki
yıla oranla düşüş göriilmektedir. Diişi.iş oranı,%o15 olarak ortaya çıkınıştır.
Esaslnda, tabloya dikkatle bakıldığıııda, toplam taşıt satışlarının 2005 yılıııdan soırra düşüış eğilimiıre girdiği farkedilınektedir. Yukarıda rakamsal
olarak verilen taşıt satışlarını daha açık bir şekilde görebilmek için bir grafikle göstereliın.
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Binek otomobil grafiğine bakıldığında ise, iiç ayrı yön göze
çarpııaktadır. Birincisi,2002-2004 yıllarıncla binek otomobil-satişındi cidji bir sıçraına yaşandığıdır. İkincisi,2004 yılıııclan itibaren hafif düşiış eğiliıninin
istikrarlı bir biçimde 2009 yılına kadar siirdiiğtidi.ir' Diğer bir iiadeyle, 20052008 yıllarında binek otomobil satışları devamlı bir
şekilcle dtişüş halindedir. Üçtincİ.i lıareket ise 2009 yıIlnja yaşanan harekettir. öTV indiriminin
ııygulandığı 2009 yılında, aşağı yönli-i l-ıareket yerini yı.ıkarl yönlü bir harekete çevirnıiştir.2009 yıIırıda otoınobil satışIarı, 2008 ve 2007 yılı rakaınlarıııı
geride bırakarak 2006 yıh seviyesine ulaşmlştır. Aı1ışın
çok ciddi bir slçraına şeklinde olduğu iddia edileınese dahi, öneınli bir yrıkarı yönlü eğilimin
oıtaya çıktığı açık bir şekilde görtilınektedir. Ticari araç satışlarlnda görülmeyen bu etkiyi, ÖTv iııdirimiııiı-ı bireysel ti-ıketicilerin kararları üzerinde
rol oynaınış olduğu şeklinde yorumlamak isabet olacaktlr. Zira, binek otomobil alıcıları, genellikle işletmelerdenziyade bireysel ti.iketicileridir.

Toplaıı araç satışı ise, binek otomobil grafiğinin ağırlıklı etkisiyle binek
otomobildekiı-ıe benzer bir yapı göstermektedir: 2002-2004 dönemi hızlı
ytil<seliş, 2005-2008 dönemi istikrarlı ınııtedil bir düşiiş ve 2009 yılında
hafif
bir yııkarı eğilim şeklinde.

Yııkarıdaki veriler birlikte değerlendirildiğinde, binek araçlara uygulaıran
ÖTV teşvikleriniıı amaca hizıneieffiği sonııcuna ulaşılacaktlr. Bıına karşın,
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Bakanlar Kurulı.ı bı"ı maddedeıı aldığı yetkiyi 2009115l99 sayılı Bakaıılar Kı.ırı.ıltı Kararı ile kullanınış ve karar Ilesıni Gazete'de yaylıırlaırarak 16 'leıııııruz 2009 tarihilıde yiiriirliiğe girıniştir. Bu kararıraııe
ile ayı-ıı zaııanda biıyük ölçekli yatırıınlar iIe bölgesel kabı-ıl edilen yatırıınlarda aranacak asgari yatırıırr tutarı ve istihdam bi-iyükliikleri de
belirlenıniştir.

ticari araçlara ilişkiıı talepteki aıtış ticari kurrıluşlarııı bu yöııdel<i kararlarına
bağlı olduğııııdaıı, ticari kıırulrışların geleceğe ilişkin kaygılarının talnaı-ııeır
oıtadan kalknıadlğı ve brı nedeılle taşıt taleplerindeki giidiilenmeırin göreli

olarak diişiık gerçekleştiği oıtaya çıkmaktadır. Brıradan rılaşılacak Sonuç;
özel tüketiııiır aıtışını l-ıedefleyeır vergi teşvikleriııiıı nihai tüketiciye verilmesive tüketiın koşulııyla sağlanııasının amaca daha iyi lıizmet ettiğidir.
Bunı.ıırla birlikte, bıı tiir geııişletici önlemleriı-ı enflasyoırist baskıyı körtikleyici bir etki olı.ıştıırmamaslna dikkat etınek gerekir. Diğer bir if'adeyle,

ekonomik biiyünıeyi teşvik edici ınali öırleınler ile reel ekoıroıniyi canlaııdırıırak hedeflenirkeır, alııraır öııleıılerin enflasyoıı artışına yol açııaınası
gözdeır uzak tı"ıtı-ılınaııalıdır (Altay vd, 2009, s' l8).
3.

Yatırım I'eşviklerinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3.1.

İndirimli Kurumlar Vergisi ve 'feşvik Belgesi

Kı.ırumlar Vergisi Kaııııntı'ııa ekleııeır 32lA ınaddesi ile, belli bölgelerde
belli sektorlerde yatırıın yapan ııiikelleflerirı bu yatırıınlardan elde ettikleri
kazaırçların iııdirimli vergi oraırııra tabi tutulııası ve bı-ı yolla yatırımııı güdi.ileırmesi aınaçlaırmıştlr. Maddede, Haziıre Miisteşarhğı taraflndaıı teşvik
belgesine bağlanan yatırıınlaı'daır elde edilen kazançlarıır, yatırıınıır kısmeıı
veya taınaıneır işletilınesiııe başlaııılaır lresap döneıninderı itibaren yatırıırıa
katkı tutarııra ulaşıncaya kadar iııdirimli oranlar iizeriı-ıden krıruınlar vergisiıre tabi tutulacağı beliıtilıniştir. Diizeıılemeye göre yatırıına katkı tutarı, iırdiriınli krırumlar vergisi tıygıılaııınak suretiyle talısilinden vazgeçilen vergi
yolııyla yatlrıınların Devletçe karşılaıracak tııtarını, brı trıtarın yapılaıı toplaın
yatırıına böliinınesi suretiyle bıılrınacak oraıı ise yatırıına katkı oraırıırı ifade
etınektedir.

Bakanlar Krırulu;

o

istatistiki bölge biriınl'eri sınıflaırclırınası ile kişi başıııa di.işen ınilli gelir ve sosyo-ekonoınik gelişmişlik diizeylerini dikkate alınak sı"ıretiyle
illeri gruplaırdırınaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve
bunlara ilişkin yatırıın ve istihdam biiyüklüklerini belirleıneye,

ı

Her bir il grubıı için yatırıına katkı oraırıırı (31.12.20|0 tarihine kadar
başlayaıı yatırıınlar için %60) oA 25'i, yatırım trıtarı 50 milyoıı Tlirk
Liraslııı aşan btiytik ölçekli yatırımlarda ise (3 l '12'2010 tarihine kadar
başlayaıı yatırımlar için %70) oA 45'i geçmeınek üzere belirleıneye,
krırumlar vergisi oraırtllı Yo 90'a kadar indirimli rıygulatmaya,

ı

Yatırım l-ıarcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış ınakine, yedek
pafça' yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların
oranlarlnı ayrl ayrı veya topluca sıııırlandırmaya' yetkili kılııımıştır.

.
.

iırdirileıı l<uruırılar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatlrıına katkı tutarıııa ulaşıncaya kadar indiriınli vergi tıygtılalnasllıa devaın edilecektir.

Yatırıının kısınen veya taınamen faaliyete geçııresiııdeır soııra devri
halinde indiriııli vergi oranıırdaıı devir tarilıine kadar devredeıı, devir
tarilıiırden soırra ise devralaır, ayııı koşıılları yeriııe getirmel< l<aydıyla
yatırıııa katkı tı"ıtarııııır kalaır kısıııı içiı-l yararlaıracaktır.

koırusı.ı teşvikleı'iıl 20l0 Solllına liadarki l.5 yıllıI< maliyetinin
l .800.000.000 Tl, olınası bekleırmektedir. Buııa ilaveteır, yeni teşvik sisteıniyle biılikte açıklaııaır istihdama yönelik paketle de yaklaşık 500.000 kişiye ınesleki ııygıılaınalı ve girişiııcilik eğitimi veya doğrı"ıdaıı istihdam imkaırıırıır sağlaırınası lredeflenınektedir. istihdaın paketiıriıı l.5 yıllık ınaliyetiniır
ise l.300.000.000 Tt, olması öııgöri"ilıııektedir (Soylıı,2009, s:264). Bu dtizeırleırıeırin ıırali kriziır yaşandığı döııeınde yapılııış olınası ıredeniyle kı'ize
karşı alıııaıı bir öııleın olarak adlaııdırılnrasııra yol açınıştır.

Söz

Brırada soru şudur; bir öııceki böli.iınde beliıtilen geçici öTV ve KDV
indiriınlerinden soırra lıarcanabilir gelirde olınası gerekeıı si.irekli aı1ışı, söz
korıı.ısu yatırım ve birleşme işleıııleriııe sağlanan teşvikler sağlayabilir ıni?
Bı.ı sorlıya ııet olarak 'evet' yaıııtı verııek kolay değildir. Birinci ve teınel
ııeden; bu teşvikler tüketiıni güdüleyecek şekilde ti.iketiciye tüketiıne bırğlı
olarak sağlanan bir gelir artışı değildir. ikinci ıredeır ise, söz konı-ıstı teşrliklerin, birleşıııeıriıı gerçekleşınesi veya yatırımın yapılması, bı.ı yatırlınlır işletııeye geçirilınesi, yatırımııı işletınesiırdeıı kazanç elde edilmesi ve bıı
kazaııç diişiik oraırlı vergi ödeırmesi şekliııde ı-ızun bir si.ireç ve detaylı bir
dizi koşul öngörülmi.iş olınasıdır. oysa, mali kriz lıaleıı yaşanınakta olan ve
uzuır süreç yeriıre.acileıı sonuç Verecek öırleınlere gereksiniıı gösteren bir
olgııdur. Öte yandan, filraırs ınarketindeki kaynak Slıntlctt oyı.ıncı"ılar, Iiriz
döneıniııde ileriye yönelik kaygıları ı-ıedeıriyle uzuıı vadeli yatırııılara fiııaırsal l<ayııak sağlaıırakta yeteriırce eğiliııli değildirler. Bu ı-ıedenle, harcaırabilir gelirde stirekli artışın, yatırıın teşvikleri ile sağlanacağını öı-ıe sürııek
kolay değildir.

A'şağıdaki tabloda Hazine Miisteşarlığı'ııdan l ocak-31 Teınınuz 2009
döııeıni ve yeni yatırım teşvik sisteminiıı ytirtirlüğe girdiği ve uygıılandığı
Ağustos _31 Aralık 2009 döneminde alıııaıı teşvik belgesi adetleri, teşvik
1

r
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belgeleriııde öııgörüleıı sabit yatırım trıtarları ve istihdamı öngörtilen kişi
sayıları veri lmektedir.
'l'ablo 2:2009 Yılı Teşvİk Belgesi Bilgileri (Dönem Bazında)
1

Bölge

Ocak-31 Temmuz 2009

Belge
Adedi

1

Toplam: 'l 0cak-31 Arafuk 2009

Ağustos -31 Araltk 2009
Sabit
Sermaye

lstihdam

Sabit Sermave

lstihdam

Belse Adedi

3.344.565

'13.802

363

5.446.7 47

'15,210

1

Sabit
Sermaye

Belge
Adedi

Ittihdam

884

8.791.31 2

29.012

2

,ro

1.190.'160

6.046

21s

1,694.740

8.411

444

2,884.900

14.457

3

321

2.247.410

8.835

407

3.264.950

12.507

728

5,51

2.360

21.342

4

a01

1.137,196

5,'153

243

'1.552,250

10,171

436

2.689.446

15,324

7.S19.331

33.836

1.228

46.299

2.492

I

80.135

Toplam

1.264

I

1.958.687

'19.878.01

Kaynak: www'hazine.gov.tr (erişim', 28,2,2010)

Tabloda da görüleceği üzere, yeııi yatırım teşvik sisteıniniır yiiriirlüğe
girdiği l Ağtıstos 2009 tarihindeır itibarelı 31 Aralık 2009 tarihine kadar
olan dönemde, öırgörülen sabit Sermaye yatırımı trıtarı ve istihdam edilecek
kişi sayısıırda kayda değer bir artış göze çarpmaktadır. Kıyaslaınayı dalıa
açık bir şekilde yapabilınek amacıyla tablo, kıyaslaııacak bilgilerin birlikte
sıırıfl andırı ldığl bir lıale getiri lerek aşağıda suıru lını,ıştur.
l.

Yanyıl
Belge

Yılı feşvik
ll. Yanyıl

Belgesİ Bilgileri (Bilgiler Bazında)
l.

Yanyrl

Yanyıl

Belge

Bölge

Adedi

Adedi

1

521

363

3.344.565

2

229

215

,ı

ll.

Sabit Sermaye

belgelerinde öırgöriilen sabit yatırım tutarları ve istilıdaını öngöriilen kişi
Sayıları veri lınektedir.

Tablo 4ı 2005-2009 Yılları Teşvik Bclgesİ Bİlgileri
Yıl

Belge Adedi

Sabit Sermaye Tutan (1000 TL)

istihdam

2005

4,304

21.986,956

179,272

2006

3.090

22.604,695

120.908

2007

2.366

26.249 059

132.905

2008

2.449

28,317,211

oa 27?

2009

2,492

19 878.018

80.'l 35

Kaynak: www.hazine.gov.tr (erişim; 28,2.2010)

Sabit serııaye trıtarları l000 TL cinsindeııdir

'I'ablo 3: 2009

aylık bir döneııle kıyaslaııak yeterli olmayabilir. Aşağıdaki tabloda, 2005-2009
yıllarında Hazine Miisteşarlığı'ırdaıı alıııan teşvik belgesi adetleri, teşvik

Sabit Sermaye

Yanyıl

ll. Yanyıl

lstihdam

istihdam

l.

15.210

Yukarıdaki tabloda da görtildiiğti i.izere, teşvik belgesi adetleri, teşvik
belgeleriııde öngöriilen sabit yatırım tutarları ve istilrdamı öııgörülen kişi
sayıları balısi geçen yıllar itibariyle faklllık gösterınektedir. Yıllar itibariyle
eğilimi dalıa çarpıcı bir şekilde görebilnıek için her bir veriyi grafikle gösterınek yararll olacaktır. Aşağıda 2005-2009 yıllarında Haziıre Müisteşarhğı'ııdaır alınaıı teşvik belgesi adetlerine ilişkin grafik çizilmiştir:

Grafik 2:2005-2009 Yılları Teşvik Belgesi Adetleri
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2009 yılının ilk yarısı ile kıyaslandığında; alınan belge adedinde 36 adet
olınak nzere (3611764:) 0,03 oranında bir düşüş gerçekleşıniştir. Buna karşıır, öngöriileır sabit Serıxaye yatırımı tutarında 4.039.356'000 TL artış kaydedilıniştir ki bu tutar ilk yarıya nazaran 0%51 oranından artlşa işaret etmektedir. Aynı şekilde, yılıır ikiırci yarısında, ilk yarlya kıyasla, istihdaını öngöo/o37 orariilen kişi sayısıı-ıda |2.463 kişilik bir aıtış oıtaya çıkmıştır, bu ise
nıırda aı1ış aıılaınııra gelnıektedir. Klsaca, teşvik sisteminiıı ytirtirltiğe girmesiyle, uygıılaırdığı ilk ayında yiirürliiğünden öırceki altı aylık döııeme göre
ciddi aıtışlar kaydedi lmiş oldıığu görü lınekted ir.

Diğer taraftan,2009 yılının ikinci yarısında ilk yarlslna göre, öıremli ölçüde artış kaydetmiş olaıı teşvik ilgisinin, önçeki döneınlere göre ııasıl bir
seyir izlemiş olduğuna da göz atmak gerekir' Zira, bir sonuca ulaşabilmek için altı
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Göıi.ildüğii iizerc, Ilaziııe Mi.isteşarlığı'lıdaıı alııraıı teşvik belgesi adedi,
2005 yılıırdaıı itibaren bir di.işi.iş eğilimine girııiştir. Bu di.işiiş 2007 yılında
son bulını"ış ve yeriı-ıi yatay bir seyre bırakıııştır' 2007,2008 ve 2009 yıllarıııda alııraıı teşvik belgesi adediııde kayda değer bir değişikliI< göze çarpınaınaktadır. Bıırada. yeııi teşvik sisteıniıriıı uygulandlğı 2009 yılında öıiceki
yıllara göre alııraı-ı teşvik belgesi sayısı bazıırda kayda değer bir artış oluş-

gerekirsc, bı; duruın 2009 yılında önceki yıla göre, 8'43g.l93.000'I'L tutarıııda' o/o30 oraırıırda bir azalmayı işaret etmektedir.

Bıııılara ilaveteır, 2005'2009 yıllarıııda llazine Mi.isteşarlığı'nclaıı alııraıı
teşvik belgeleriııde öııgöri.ileır istihdanı edilecek kişi sayısıııı bir grafikle
gösterııek yararlı oIabilir;

nradığı oı1aya çıkınaktadır.

Teşvik sisteırri ı"ıygulaınasınıı"ı sonı.ıçlarıııı değerleırdirınek açısından, alıııaıı teşvik belgesi SaylSlı1lıl öııeınli bir gösterge olııradığı öne stiriilebilir.
Zira, teşvik belgesi sayısı sınırlı olınakla birlikte, bu belgelerde öırgöriileıı
yatırıırr tutarı ciddi ırreblağlarda olabilir. Şiındi ise, 2005-2009 yıllarında
I]aziııe Mi.isteşarlığı'ırdan alınaır teşvik belgelerinde öııgörtileır sabit yatırım
tutarlarıırı bir grafi kle göstereliııı;

Grafik 3: 2005-2009 Yıllarınc|a Alınan t'eşvilr Belgelcrinclc Öngörülen Sabit Yatırım l'utarları

Ien

Grafik 4ı 2005-2009 Yıllarıncla Alınan I'cşvilr l}elgelerinde öngörüistihdaın Eclilecek Kişi Sayısı
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Yı-ıkarıdaki grafikte göriildiığü İJzere, alııran teşvik belgelerinde öngöriileıı sabit Serınaye yatırıını tutarları 2005-2008 yıllarında diizenli olarak bir
artış eğiliıni içindedir. Aırcak, 2009 yılında diğer bütiin yıllaı'ın altıııda bir
ııoktadadır. Diğer bir ifadeyle, 2009 yılında alınan teşvik belgelerinde öııgörüıleır yatırıın tutarı, önceki dört yıldakindeıı dalıa dtişiıktür. 2008 yılına göre
ise ciddi bir dtişiiş gösterıniştir ki, rakaınsal ve oransal olarak ifade etnrek

Grafiğe yakıı-ıdan bakıldığında,2005-2009 yıllarıııda alıııa teşvik belgeIeri kapsaınıırda yapılacak yatırıınlarda istihclam edilecek kişi sayıları , 20052007 yıllarıırda kararsız bir seyir izlerkeıı, 2007 yıIlndaıı itibareır istikrarlı
bir diiştiş eğiliıni içiııde olduğıı görtilııektedir. 2009 yılı ise, 2005 yılından
bu yaıra en düşi.ik istilıdaın öırgöri-isiiıriin bı-ılıınduğıı yıl olarak dikkat
çek-

ınektedir. Yeıri teşvik sisteıniıriıı yi.iri.irliiğe girmesiıriır, yatırıınlarda
istislrdaın edilecek kişi sayısında bir aı1ış ıneydaıra getirınediği, hatta önceki

yıllara kıyasla bir düştişle sonuçlaııdlğı iddia edilebilir.
3.2.

KoBİ Birleşme Teşvikleri

5520 sayılı Kı"ıruınlar Vergisi Kaırıııırınıın geçici 5. maddesi ile, ki.içtik ve
oıta bi.iyi.ikliikteki işletınelerin 31ll2l2009 tariliiııe kadar birleşıneleri lıaliııde bu birleşıneden doğaıı kazaırçların kuruıılar vergisiırdeır istisııa eclilııesi,
birleşııe nedeniyle iııfisah edeır kurııınıın birleşme tarihinin içincle brıluııcluğu soıı lresap döıiemiııde elde ettiği kazançlarl ile birleşilen ktıruını-ın birleş_
ıne işleıniıriıı gerçekleştiği hesap dönemindeıı itibaren belli bir süre içiırde
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elde edilen kazançları üzeriırden alııraıı kurunrlar vergisi oranlnın Bakanlar
Kurulu taraflndan o/o5'e kadar indirilınesi uygrılamaya koııı.ılmuştrır. Böylece, bu işletıneleriıı verimli ölçek biiyükliiklerine ulaşmaları ve rekabet güçlerini aıtırınaları aııaçlanmıştır. Uygulamaya yön verınek üzere, Bakanlar
Kurı.ılı.ı, 5'9'2009 tarihinde 13.8.2009 tarihli, 2009l15386 sayılı Kararı yürtirli.iğe koyınrıştur. Bu karara göre, 3l.12.2009 tarihine kadar 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Karıunı.ınun geçici 5. ınaddesi uyarlnca yapılacak birleşınelerde,

ı
ı

BirleŞıııe ııedeniyle infisah edeıı kurı.ıınrın, birleşme tarihinde sona
eren lresap döneııinde elde ettiği kazançlarınd an Yo 5 oranında,
Birleşileıı kurııınıın birleşme işleminin gerçekleştiği lresap dönemi dahil olmak iizere, tiç hesap döneııiırde elde ettiği kazaırçlarından Yo 5
oraı-ııırda

kı.ırı-ıınlar vergisi alınınası öııgörtilmiiştiir. Birleşen kurı;mlar iizerindeki
krırrııılar vergisi yi.ikünü ohl5 orannda azaltan brı diizeıılemeırin etkileriıri
ana|iz edecek bir veri lıeniiz ınevcut değildir. Bu nedenle, diizenleıneniır
koııuluş amacına hizınet edip etmediği, miikellef ve vergi idaresi açısıııdaır,
soırııçları ortaya koyup koymadığı yöniiırde Sonuca ulaşmak zor görüırmektedir.
3.3. Tekstil, Konfeksiyon ve

tıygı.ılanması,

ı

Varlık Barışı Uygulamasının Vergisel Sonuçları
22 Kasııı 2008 tarih ve 58l l sayllı Bazı Varlıkların Milli Ekonoıniye
Kazaııdırılıııası Hakkında Kanun ile ııygulaııaya koııı.ılan ve 2 Maıİ 2009
tarihiııde Sona eren Varlık Barışı ı.ıygıılaınası, 10 Teınınuz 2009 tarihinden
itibaren 3l Aralık 2009 tarihiııe kadar uzatllınış ve söz konusı.ı ııygulama bu
tarih itibariyle sona erırriştir. Diğer bir ifadeyle, Varlık Barışı ı.ıygulaınası 22
4.

Kasım 2008-3l Aralık 2009 tarihleri arasında devaın etmiştir.
Gerçek ve ti-izel kişilere ait olııp;

o

l)eri Sektörüne Vergi Teşviki

5520 sayılı KurumlarlVergisi Kanununı.ıır geçici 4' ınaddesi Ve
2009l15l98 sayıh Yatırıınlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 12'
maddesi ile; tekstil, konfeksiyon ve lıazır giyiın, deri ve deri maını.ılleri sektörleriııde l. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette brılrırıan işletmelerin
31'l2'20l0 tarihine kadar IV. bölgedeki illere biitiinüyle taşınınasl Ve eı1 aZ
elli kişilik istilıdaın sağlanması halinde bu tesisler için;
ı Kıırumlar vergisi veya gelir vergisiniır beş yıl siireyle oZ5 oranıırda

ı
o

rak aııılmasıııı beraberiırde getirıniştir. Tekstil, konfeksiyon ve lrazır giyim,
deri ve deri mamıılleri sektörlerinde l ve II. bölgelerde mevcut tesisleriıri
nispeteır az gelişıniş yörelere taşıyaıı krırı.ımlar tizerincleki kı;rı.ıınlar vergisi
yiıl(i.iniı o/o75 oranında azaltan bu düzenlemeııiır etki ve soırı-ıçlaı.,r, unuıi,
etııeye iınkaıı verecek bir veri lıeıriiz oluşmamıştır. Bu ı-ıedeııle, di"izenleıneııin koıııılıış aınaclna lıizmet edip etmediği, mükellef ve vergi ictaresi açıSııldaıı benzer sonrıçları oftaya koyııp koymadığı hı.ısusları,2009 ve 20l0 yılına
ait krırı.ıınlar vergisi beyaı-ınamelerinin vergi idaresiııe iııtikaliııi nıüteakip
açıklığa kavrışacaktır.

Yatırıın yeritahsis edilmesi,

Çalışaııların asgari iicrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesiııiır tamaınının taşınma tarihinden itibaren beş yıl siire ile biitçeden
karşılaııması'

Tesisleriıı taşınma işleıninin 2009 yılı Sonuııa kadar taınamlanııası
hal inde taşınn'ıa giderleriııin biitçeden karşı lanması öngörü lmüştiir.
Krizden ziy ade böl gesel ekonom ik gel işın işlik farklılıkların ın azaltılmasıııı aınaçlayaıı bı"ı diizeııleme, getiriliş döııemi itibariyle ınali krizin yaşandığı döneıne isabet etınesi ııedeniyle krize karşı allıran önleınlerdeır biri ola-

Yurt dışında bulrınan para, döviz, altıı-ı, menkul kıymet ve diğer serınaye piyasası araçlarıırln ekoııoıniye kazaııdırılması Ve taşınınazların
kayda alınması

ı

Yurt içinde bulunan ancak işletınelerin özkaynakları içinde yer alına-

yan para, döviz, altln, menkı.ıl kıyınet ve diğer Serınaye piyasası araçları ile taşıırmazların kayda alıııması
suretiyle Serınaye olarak koııtılmak sı.ıretiyle işletmelerin sermaye yapıla_
rıırıır güçlendirilmesini sağlamayı amaçlayan 58l l sayllı Kanuı-ı, ekonomik
krize karşı işletıneleriır serınayelerinin arttırılması ve ekonominiıı döviz
ihtiyacını kısınen gidererel< krizin etkiIeriniıı hafifletilınesini hedeflemiştir.
'Kazaıı-kazan' stratejisi teınelinde hazırlandığı anlaşılan Varlık Barışı Ka_
nı.ınu ile, Devlet, gerçek ve ttizel kişilerin sahip olduğıı halde kayıtlarlnda
yer almayaır varlıklarlır yetkiIi kurrımlara beyan edilınesi ve yurtiçine transferindeıı ekonoııiniır olası döviz gereksiniınini azaltmak yolııyla kazanınayı
amaçlarkeıı; kişilere, beyan edecekleri varhklarl Serınayelerine ekleme ve
vergi incelemesiırderı muaf olıııa haklarını tanıyarak kişilerin de bir avantaj
sağlamasıııı öngörmüştür.

Varlık Barışı

tıygı.ılaınasınln Sonucunda; Gelir idaresi Başkanlığı'nın
açıklamasına göre, 26.949'937.000 TL yuıt dışından, 20'352.608.000 TIyıırt içinden olmak üzere toplam 47.302.545.000 TL'lik kaynak, Varlık Barışı kapsamında beyan edilmiştir. Bu beyanlar üzerinden l.556.629.000 TL
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Vergi tahakkuk ettirilnıiştir. lJygulanra kapsaıılııda vergi daireleriı-ıe toplaııı
64.000 adet beyaırııaıne verilırriştir.

Varlık ti.irleriniır toplaıı

beyaıı edilen tutar içindel<i yi-izde

dağılıııı

ise

aşağıdal<i gibidir;

Tablo 5: Varlık'l'ürlerinin Yüzde Dağılımı
Varlık Türü

Yüzde Dağılım (%)

Döviz

50,4

Türk Lirasl

29,6

Altın

7

Menkul Değer|er

6,6

Taşınmaz Mal

6,4

Kaynak: www.gib,gov.tr

Varlılt Barışı uygulaıııaslırın 22 I(asım 2008 - 2 Maıİ 2009 dönemini
TL sı yı.ırt dlşıırdan, 4.083.33l.000
'fL lık kaynak beyaıı
l4.832.069.000
Tl, yıırt içiııden olınak iizere toplaın
edilıniş ve bu varlıl<lar iizeriırden 4l9.l4l.000 TL vergi tahakkııku gerçekleştiriImiştir. Uygıılamarıııı ikinci döııeıninde ise; l6:201.l99.000'l"L sı ytııt
dışındaıı, 16.269.276.000 TL sl yı.ıı1 içinden olıııak tlzere toplanı
32.470.475 '000 TL varlık beyan edilıniş Ve bı.ı varllklar üzeriırdeır
l .l37.487.000 TL vergi tahakkuk ettirilıniştir.
kapsayaır ilk dönemiııde;10'748.738.000

5. Türkiye'de Mükellefler Kurumlar Vergisi İndirimine olumlu

Tepki Vermemektedir

KV; kı.ırrıınlar vergisi talısilatı, GSYiH; gayri safi yıırtiçi lrasıla, R; vergi
oraııı olınak tlzere, KV ıiiıı bağıınlı değişken ve GSYiH ve R ıriır KV ııi

açıklayaıı bağıınsız değişkenler oldıığtı bir denkleııde veriler regresyoııa tabi
tutııldrığı.ıı'ıda, kıırumlar vergisi oranlnln 2006 yılından itibaren Yo33 dtızeyiııdeıı %20 seviyesiııe indirilmesinin kı.ırumlar vergisi tahsilatında istatistiki
olarak yapısal bir değişiklik meydana getirınediği oıtaya çıkmaktadır. Dalra
açlk bir ifadeyle, söz koırusrı denklemde (R) vergi oraııı açıklayıcı değişkeni
katsayısı (coefficient) %95 giiven aralığında istatistiki olarak anlamlı değildir. Bı"ı Solltlç, bir birimlik vergi oranı iırdiriminiıı kurı.ımlar vergisi hasılatına
katkısın ıır istatistiki açıdan aırlam l ı o lmadlğın ı oıtaya koymaktad ır'
Brı ıredeırle, bazı diişiilıce sahiplerinin öııerdiği gibi- kriz or1amında ttiketiın talebiniıı caırlandırıIması amacıyla kurııınlar vergisi oranı iırdiriıni sağlaııırıası şekliı'ıde bir rıygulaınaya başvrırulınamış olınasının doğrıı bir uygulama oldı-ığu ortaya ç ıkınaktadır.

SONIJÇ
I(iiresel nıali kriz ile ilgili olarak Tiirkiye'ııin bazı ııallarııı tesliıniııdc
geçici bir süre uygııladıgı Ö'I'V ve KDV iııdiriınleriniıı kriziır etkilerini

öııemli ölçtide azalttığı, özellikle biıiek araçlarda aırraca ulaşıldığı göriilınektedir. Aırcal<, siirekIi geIiri artırıcı öııleınleriır siirekliliğiniıı sağlaırııası lıa_
liııde, karar alıcılarııı ttiltetiın talepleriııdeki gi.idülenmeııiır süreklilik l<azaııacağı kuşkı"ısuzdı"ır. Aynı şekilde, Varlıl< I}arışı tıygtılaınasıırda, devlet açısıııdaıı bakıldığında affıaca Llygtlll soııuçlar alıııdığı ve başarı sağlaı-ıdığıııı
öııe sİ.irıııek miiıııki.iııdiir. Öte yaııdaıı, yeıli yatırıır-ılara vc işletııre birleşııelerine sağIaııan indiriınli kı;rı.ıınlar vergisi teşvikiıriıı, ttikctiın talebini artırınak

iizere lrarcaııabilir gelir artışıııda bir stireklilik ltazandıracağı şi-iphelidir.
I(aldı ki, yeni teşvik sisteırıiııin ytiılirltiğe girdiği 2009 yılında, alıııaıı teşvik
belgelerinde öırgöri.ileıı sabit serınaye yatırım tutarı ve istilıdaını öngörtileıı
kişi saylsı öııcel<i yıllara kıyasla artış gösterııenriş, lıatta dtişıni.işti-ir.

Vergi indiriıni yolııyla sağlaıracak teşvikleriıı, ABD'de uygtılandığı gibi
doğrııdaır gelir aktarııTı Veya dolaysız vergilerde indiriıri şekliırde sağlaırmalnası' indiriınin ttiketiıı esırasıırda ve ti.iketiııe bağlı olarak taıııırınası
alTlaca dalıa uygun olmııştıır. Zira, rakaınlar ve ekonoınetrik analizler, gelir
vergileriııde yapılaı'ı oraır iııdiriınleriııiıı vergi talrsilatları tizerinde yapısal
bir değiş ikl il< yaratınad ığııı ı ortaya koyıı'ıaktad ı r.
Soır olarak, 'I'tirl<iye'ıriıı, l<üresel krize ilişkin ınaliye politikası öııleınleri
konı"ısl-ında, IM[r niıı ötedeırberi öııeı'diği tedbirlere başvurmaınası, btıı'ıa
karşııı vergi ilıdiriıni ve l<aıntı lıarcaıırası aıtışı şeklirıde geııişletici ınaliye
poIitikaları ııygı"ılaına yolı-ııru seçırresi, kıizin etkileriıriır nıi.iııktiıı olan asgari
seviyede l<almasıırı sağladığı ortaya çıkınaktadır. Ancak, ı-ızı-ın vadede bu
öıılemleriıı bi.itçe gerçekleşıneleri i.izeriıre olacak negatif etkileriniıı, Zalnana
yayılarak azaltılınası ve oıtadan kaldırllınası gereğinin gözardı edilıneıııesi
gerekir.
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1.

GIRIŞ

Ki.iresel mali kriz, tilkelerirl ekonomik yapılarlı-ıı etkilediği gibi ınaliye ve
vergi politikalarını da etkilemektedir. ABD ınerkezli kiiresel kriz' ınali ve
ticari küresel entegrasyoııı.ıır oluştrırduğu ekoıromik yapıııın da etkisiyle, ttim

ülkelere kısa sürede yayıldı. Üıkeler, krizden kuı1arma operasyonları ile
banka ve şirketleri içine diiştiikleri buna|ıından çıkarınaya çalıştı. Özellikle
birbiriııe bütüııleşıniş finaııs ve ticaret piyasalarınııı bulundıığu diiııyada
şirketlerin kı.ırtarı lmasıyla, ifl aslardan kaynaklanabi lecek sorunların azaltılması söz konusuydrı. Bıı politika, özelikle vergi ınükellefleriı-ıin ödeıne giici.inde ve bi"itçe iizerinde baskllara ıredeır olmaktadır. Ayrıca, ytiksek riskler
iistlenerek krize nedeır olan küresel bankalarıır bu davranışlarının da böylece
ödiillendirilııiş olacağı, bııırun karşısıı-ıda vergi miikellefleriırin ise cezalaııdırılacağı yöıründe tartışmalara neden olmı"ıştur, Brı sebeple, kurtarına operasyonlarıııln oluşturdı"ığu ahlaki rizikonıın(ıızoral hazard) vergi politikası
yöırtiırden analizi önemlidir. Brı çalışınaırın ırilıai lıedefi; kiiresel ııali krizin
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Küresel Mali Krizde Kurtarma operasyonlarının Vergi Po|itikasına Etkileri: Krizin
Finansmanında Ahlaki Riziko ve Devletin Rolü

l<iiresel baııkacılık kayılal<lı ııraliyetleriııiıı devlet bi.itçesine ve vergi politilrasına etkisiııi alılaki riziko açısıırdan inceleıılııektir.

200] orta|arıııda başlayaıı ve haleıı iilkeleri etkileırreye devaın edeıı ktircsel ınali l<rizden etkileııen fiı'ıaırsal kı-ıı'ı.ıluşlara yöııelik kurtarına operasyolllarıırıır vergi politikaları iizeriııe değiştirici ve yönleırdirici etkilerilıiıı analizi
yapılacaktır. Bıı analiz kapsaıırıırda, devletiır vergi politikasıırııı fiıransal
kurı.ıııları kultarııa operasyorılarıırda kullaı'ılnasınll-l sebep oldıığu alılaki
ı'iziko(nıoral hazard) sorıııılarıı-ııır l<ritiğinin yapılınası da çalışmanlır hedefleriııdeırd ir.

Çalışııraırıır konustı geırel olarak vergi politikası ve devletiıı ekonoınideki

roli.icli.ir. Bunı.ıııla [ıirlikte' özelikle l<riz döıreııleı'iııde yapılaır kurtarıııa ope_

rasyoıılarıııııı ljııaırsal ııraliyetleri ve vergi politikası açısıırdaır meydaıızl

getirdiği soııı.ıçlar da çalışıııada irdelcıııırektedir. Çalışma esaseı], soır
nral i l<rizde yap ı lan iş leıı ler ve taı1ışınalara odaklaırınaktad ır.

l.l. Kürcscl Mali Krizin

l<i.iı'esel

Neclenleri ve Oluşumu

Soıı kiiresel finans krizini ıııeydaııa getiren şartlar, lıeın ınali krizleriıı ge_
olarak izalııııııı, heın de sadece bıı krize özgi-i şartların birlikte değerlendirilııesi ile ırrtiıı-ıkiiııdiir. Bıı kapsaııcla Ülgener(195l) tarafinclan tarilıi
olarak yapılaır aııalizde, ttirır fiırans kriziııiıı ııedeni spekiilasyoıı buh.ranldır'
MaIi l<riz siiı'eci ijlgerıer'iı-ı ifadeleri ile; "borçlcınnı.uk bahasuıa hile olsu
bir hayat uğrıına y(ıtIrIü?ICı sevk eclen borsa oyunları ve arkasınclcın bekl.eııeıı
iiınitler hcıkikal olnı.ayı'nca hepsini birdeıı iflasa süriikleyen 'spekiilcısytııı
lıulıranları'!.. I]atı Avrupa tarihi l7inci eısırdcın beri .sayısız nıi,sallerle doluelur.'' Yapılaır aı-ıaliziır çarpıcl yönii borçlaııarak yapılaı-ı spekiilasyoı-ıt|lr genellikle krizle soırııçlanacağıdır. Soıı krizdeır öııceki döıreıniır tipik özelliği,
likiditeııin bollıığtı ve lıoyratça kııllaııılaıı kledileriıı ıııali çöküıştiı-ı habercileri olrıiasıydı. Dolaylsıyla (JIgerıer'ilı tarilıi tespiti bi"itiiır ı'ııali l<rizleriıı olıışuırıı"ıırda gözleııileııebileıı bir ıredeıı olaır, speki.ilasyoıı ve kredi politikasıııdaki lıatalaı'ln Sol1 krizin ıredeırleri arasıırda olııasıdır(YILDIIIAN, 2008:lı-ıel

e3).

Soır fiıraırsal lçrizin oluştımı"ında, finansal kapitalizmiıı mali ki]reselleşnıe
zeııriırirıde yatan Ve ıreo-liberal iktisat ideolojisiııe bağlı olarak i.ilke ekoıroırıileriııiıı fiııaırsal bollıık içiııde yi.izmesi de öııeııli rol oynayaı-ı flaktörlerdendir (YILDII{AN, 2008:1*93). 2000-2007'de fiı'ıansal bolluğuır zirve
yaptığı bir döııeınde ekonoınileriır rasyonellikten uzaklaştığı ve aşırı risk
iştalıınln da finaıısal ıniyopltığa ıreden oldrığu söylenebilir. Diğer speki-ilatif
Sen]ıaye akıınlarındaki artış, ktiresel banl<acılığııı riskli yatırıııları, telılil<eli
I'iııaı-ısaI tiirevlerin lıızlı btiyi-iıncsi ve koırtrolsi.iz foır yatırııırlarl isc fiı-ıansal
bolluk kayıraklı krizin ki-içiil< birer parçaları olarak görtilınelidir.
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Mali l<rizleriıı oluşı.ınrrıyla ilgili bir lnodel ortaya koyaır başka bir yaklaşım ise Mishkin(l992) taı'afıııdarı ortaya koyulııılştıır. Mislıkin'e göı.e fiııaıı_
sal sistemdel<i ınali krizlerin eır teıırel ııedeııi asiınetrik bilgi sorı.ıııııdıır.
Asinıetri|< bilgi soruıruyla ortaya iIk çıkan ınesele ters seçiın(aclverse
selectioıı) sorııırı"ıdtır. Ardındaır geleıı sorı"ııı ise, alılakitehlike(ınoralhazard)
sortıııtıdlır. 'I'ers seçim Sonllctl, teııriııatsız ve geliri olınayaır bir borçluyal
verileıı kotıı kredi yoluyla krizin teıııeli atılınış olur. 'I'eııriıratsız ve risl<li

kredi dağıtan fiııans kurulı.ışuırrııı, buııı.ın ardlııdaır kredi zararlarıırın tazıni_
ııiıri bekleıııesi de, alılal<i rizikodrır. Fiı'ıaırsal sistemdel<i bu soruırlardaI1 Sonra beş farl<lı ekonoınik aktivite ile kriz süreci deriııleşınel<tedir. Bunlar; (l)
l'aiz oraırlarıırda aı1ış, (2) hisse seıredi borsalarıırda diişiiş, (3) belirsizlikte
artış, (4) baırl<a paııikleri, (5) toplaıı fiyat seviyeleriırde ani diişiiş şel<lindedir. Yiııe ayııı aıralizde, asiııetrik bilgi sorı.ınıı ve devletiır baırkalara veya
ınevduatlara giiveırce vereceğiııe dair diişi.inceleriıı etkisiyle olı-ışaır ahlal<i
rizil<o kavraınları ıırali krizi tetikleyeıl uIlSur olarak açıklanmaktadır.
Son ınali kriziıı de başlangıcııiı tetikleyen faktör, borçla finansnıaıı ve
asinıetrik bilgi soruııudur. ABD'de [ıaşlayaıı l<rizin ill< işaretleri ise koııı.ıt
kredileriıideıı kayııaklaırınıştır. Koırut kredileri ile ilgili sorıılılarııı teııeliııde; (l) Geriye ödenıeler için yetersizJbnlar, (2) Kredi ihraçları, (3) Yetersiz
Geli.rler ile @ BiIgi vanlışlığı ve eksikliğidir (GoR'foN, 2008). Dolayısıyla, [Jlgeııer ve Mishkin tarafiııdaıı yapılaır değerleırdirııeler ınali kriz tetik_
leyicileri aııalizinde geçerli l<abul edilebilir.
2007 yılınııı başıırdaır itibaren konut fiyatlarıııda yaşanaı'l 0Z10 oraırında
di.işiiş, ev sahipleriırin konı"ıt değerlerini diişiiriirken aynl Zamanda koıiut
l<redileriııe bağlı teııiııatları ve meırkı.ıl kıyııetleriır değerini de diiştirmiişti.ir'

Bı"ı soruır ıredeıriyle 2007 yılında ilk anda ipoteğe bağlı l<oı-ıtıt lçredileri(ınortgage) içerisiııde ödeııre grı.ıplarıırdaı-ı Alt-A sınıl'ındaıı kayıraklaı-ıaı-ı
300 ıırilyar dolarhk bir kaylp söz koırusı-ıdur (I}L,[JNDELLWIGNALL,}OOT),
1.2.

Krizin Bankalarda Yol Açtığı Kayıplar ve Sermaye Sorunları

I(tiresel baı-ıl<alarıır doğrı"ıdan l<oııut kredileriyle ilişkili olarak belirledil<leri kayıplar, IMIi' tarafıırdan lıazır|anaıı Ktiresel Fiııaı-ısal istikrar Raporu200B'de 288 nıilyar dolar olarak rapor edilıniştir. ÜIkeleı'bazıııda incelencliğiııdc ise, AI}D'de 144 ıııilyar dolar, Avrı.ıpa'da 123 ıııilyar dolar ve içerisinde Çiıı ve Japonya'nııı da bı"ılıındrığıı diğer i.ilkclerde ise sadece 2l ınilyar

ABD'de mortgage piyasalarında hiç geliri ve işi olmayan kişilere kredi verilerek ev alması sağlanmışlır. Bunun için bankacıIıkta kullanılan terim, NlNJA (No income no job or asset)'dır'
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dolar seviyesiırdedir. Kiiresel baırkalarıır konııt kredileri kayıplarıırın eıı çok
olduğu ülke, ABD'dir (Şekil 1).

Şekil 1. Küresel Bankaların Mortgage Kaynaklı

Mart.2008

200
tü

o

A

tü
tn

100

>,

E

L44

150

rd

Kayıpları_

2l

50
0

Avrupa

ABD

Diğer ÜlkeLer

Kaynak. lMF, GFSR-2008

Kiiresel baııkalarda krizin başlaı-ıglcı, Bearn Stearns'iı'ı yapılandlrılııış
finaırsal iirüırleriı-ıdeı-ı ıneydana gelen iki foıruır çöktüğü haberidir. Ardlndaıl
diğer büyiik bankalarıır yapılaııdırılmış fiıransal araçlardan (Strı"ıctı"ıred
Iııvestment Velıicles-SIV's) oluştı.ırdıığıı iki fonun çöktüğii haberi, ktiresel

bankacılıktaki finansal çöziilıneırin de başladığıııı gösterdi. Küresel baırkalarıır I{aziraıı 2007'deki kayıplarl; UBS: 37.4, Merrill Lyırch: 22, Citigroup:
2l,l, HSBC: lJ.26ıı' Morgaır Staııley: 9.4, Deutsche Baı'ık: 7.1, Baıık of
Aır'ıerica: 5.3, Bear Stearırs: 3.2 ,JP Morgaır Chase: 3'2, BayernLB 3'2,
Barclays: 2'6bn,IKB: 2.6bn, Royal Baıık of Scotland:2'6, Credit Suisse:2
ınilyar dolar seviyesindedir (IJARRİSON,2008). Küresel bankacı lıkta kredi
türevleri ile başlayaıı kayıplar sisteınatik bir krize dönüşttikten Soı'ıra, bankalarınzatat Ve SerıTıaye ilıtiyaçları ortaya çıkmaya başlaınıştır.
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Tablo 1. Ana Mali Kurumların Zarar ve Kredi Kayıpları (Haziran

2007-Mayıs-2009)

BANKALAR VE ARACI

ZARAR/KAYIPLAR

SERMAYE ARTIRIMI

KURUMLAR

(Milyar Dolar)

(Milyar Dolar)

Wachovia Corp,

101 ,9

11,0

Citigroup lnc.

101 ,8

109,3

Bank of America Corp

56,6

Merrill Lynch & Co.

-74

AçlK
-90,9

F,

21,9

55,9

29,9

-26,0

UBS AG

53,1

33,5

-19,6

Washington Mutual lnc,

45,3

12,1

-33,2
17,7

HSBC Holdinqs Plc.

42,2

24,5

JP Morgan Chase & Co,

41,1

44,7

3,6

Royal Bank of Scotland G.P

29,4

51,1

21,7

Wells Farqo & Company

27,9

41,8

13,9

HB0S Plc.

27,1

23,6

-3,5

National City Corp.

25,2

8,9

-16,3

Morqan Stanley

22,7

24,6

1,9

Barclays Plc.

18,6

28,0

9,4

Deutsche Bank AG

18,5

6,0

-12,5

Credit Suisse Group AG

17,4

12,1

-5,3

Lehman Brothers H. lnc.

16,2

13,9

-2,3

Diğerleri

TOPLAM

321,0

372,9

(.1 0

1.021,9

926,4

-95,5

81,6

51,6

-30,0

71,3

30,8

40,5

152,9

82,4

-70,5

DEVLET DESTEKLI MALI KURUMLAR
Freddie Mac
Fannie Mae

TOPLAM
Kaynak. 0ECD, Financial Market Trends-2009,5

2.Krizıle Mali Kurtarma Operasyonları ve Maliyetleri
Küresel baırkaların yol açtığı sorunların çözüınleırınesinde ilk akla gelen
yönteınlerin başıırda, kaıııu. nıüdahalesi (governnıent interventiorı) yoluyla
krııtarılma (bailout) gelmektedir. Küresel bankaların devlet eliyle kurtarılınasıırda baırkacılığın doğasıııdan gelen riskli yapı etkilidir. Çünkü bankacılıkta çok sayıda ınudideıı sağlaııaıı tasarruflar, yiııe çok çeşitli kredi ıntişterisiııe dağıtılmaktadır. Özellikle ktiresel ölçekte faaliyette bulrınaıı bankalarııı
ıniişterileriııin değişik ııilletlere menslıp kişilerdeıı oluştuğıı göz önüııe alınırsa, küresel bir bankaıılır çökiişii sisteınik bir finans krizi niteliğiııdedir. Bu
sebeple, 'ban.kaların sürekliliğinin sağlanması devlellerin desteğiyle ıııünıkünclür' görüşi-i yaygıııdır. Bı.ı dı-ırııın bankacılık yazıırında 'batanıcıycıcak kaelar
büyük','bataın.ayacak kadar iyi bağlantılt ve 'batanıayacak kcıdcır poliıik'
gi b i kavı'aın larla ifade ed i lınekted ı' (ÇoŞ KUN,2009 :23 -47 ).
i
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Zatcn ki.iresel ııali kriz si.irecinde kıırtarırra operasyoıı larıııdzı bı"ı göriiştin
etkisi yoğıııı olara|< hissedilnıiştir. özellil<le l5 tjyltıl 2008'de L,elrııaır
Brotl-ıers'ıır çöltmesiııiıı ıredeır oldıığıı kr iz, Aııerican Iııternatioıral
Group(AIG), UBS ve l]oıtis'iır liurtarılııasıııda devletleriıı dalıa sorıılırllı

ııuşttır ('Ilıe lJcoııoıı ist, Sep l Oth 2009).
Kriz stireciırde kaırrı.ı politikasıııı ytiriitenler açısıııclaır eır öıreıırli sortln,
kriziıı yayıllrlası Ve sisteınik çöki.işlere nedeıı olınasıdır. Bıı ııoktacla ekoıroml
yöıretiırri, ı-ırali kı.ııtarınaırıır ekoı-ıoııriye getireceği fayda ile bijtçeye getireceği yük araslnda ciddi bir zorlaırııa yaşayacal<tlr. Devletleriıı l<riz-clöiıenıinde
bankalara ve şirl<etlere sağ|adlğı destekler arasıı-ıda, Sern]aye desteği, al<til.
veya lıisse seııedi satıır alııraları, ödtiııçIer, devlct garaııtileri, birleşme teşvikleri ve ı-ırerkez baırkası destekleri gibi çeşitli araçıar bı.ıllıııma|<tacilr (T'abdavraııırras ııra ı-ıedeır

o

l

lo 2).
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rrıırı, till<elcriıı yi.ikleııdiği nıaliyeti gösterınel< açısıııdaır önenılidiı'. [Jlkeler
arasıırda ABD diğer iill<elerdeıı dalıa l'azla kuı1arına operasyorltl ıııaliyetinc
liatlaırırııştır. ABD'den Sonra ell çok lcuı1arııra maliyeti ortaya çıkaıı iilke Al_
ırraı-ıya'dır. Bı.ıııtııı yanı Sıra, iııgiltere, İsparıya ve Japoırya cla ı-ııali kuı1arırıa
operasyonlarlııa btiyiik ıniktarlar lrarcayaır tilI<eler arasıııdadır. Bı-ı duruırıda
gelişmiş i-ilke leriıı ıııali l<ı"ırtarma opcrasyol1larıııa daha çol< öneırı verdiği söylenebilir. Doğrııdan sern-laye desteği sağlaınada ABD'cleıı sonra .Iapoııyiı Vardır (Tablo 3). Bu dı"ırı-ıırr ı-ıet olarak gösternıektedir ki; i"il|<eler baııkacılık l<esiıırini ayakta trıtınal< içiır ı'nali lbdakArlıktaıı kaçıııınaııal<tadır. Bıı operasyonlar
sebebiyle barıkaoılık l<esimiııiıı daiııra kurtarılacağı beklentisiııe girmesi ıııi]mktindtir.

Tablo 3. Baııka Kurtarma ilc İıgııı'Iutarlar(Milyar AI}D Doları)
ULKELER

l'ablo 2. Mali Kurtarma Yöntemleri, Nitcliği ve Etkilcri
MAL| KURTARMA iŞLEMi
Sermaye Desteği

Aktif veya Hisse

Senedi

Satınalma
odünçler

MALiETK|Si

ilgiüi kurumun sermaye ihtiyacının karşılanması

Desteğin miktarına bağlı olarak

olmamasına rağmen,

finansal destek sağlanması

borçlarının artışına neden olabilir

Merkez Bankası işlemleri

kamu

Klasik bir transfer harcamasıdır

kaynak saplanması

Kamu borcunu artırıcı etki yapar

aktiflerine
güvence verilmesi

Bideşme Destekleri, Teşvik-

Bütçe dengesine doğrudan etkisi

ilgiıi kuruıuşa ödünç finansal

sorunlu

ler, Hisse Yardımları

bütçe dengesini değiştirmesi

llgili kurumunun aktifi veya
hisse senetlerini satın alarak

llgili

karşı

Ve
l ı

k

Doğrudan bütçeye etkisi yoktur.

Fakat borçlanma

maliyetlerini

artıncı etkiler yapabilir.

Aktif Satın Almaları
ve Garantileri

0

7

Avusturya

Borç Garantileri ve iıgiıi
lşlemler
Miktar Belli Değil

0

Belçika

31

57

Brezilya

0

0

0

119

Kanada

lo

Çin

134
1

Miktar Belli Değil

0

I

Danimarka

20

0

't

Finlandiya

6

0

74

19

Fransa

40

t)

474

Almanya

119

711

bb/

7

0

??
0

Yunanlstan
Hindistan

0

0

lrlanda

15

114

Miktar Belli Değil

sağlaması

italya

0

0

Miktar Belli Değil

Merkez bankasının

Japonya

144

299

Kore

17

0

100

Lüksemburq

4

0

7

Meksika

0

0

Hollanda

ol

86

NorveÇ

o

I

1

Portekiz

b

0

30
1

kurumlann

yoluyla

ayakta

birleşme
kalmasını
para

politikası araçlarını kuIlanarak
destek sağlanması

Bütçede gelir ve gider dengesini
etkileyebilir

Uzun süreli işlemler bütçeye yeni
yükler getirebilir

Kaynak: Cotteralli, C., "The State of Public Finance: Outlook and medium-terms policies afterthe
2008 Crisis", lMF, 2009,1-51

Mali

Sermaye
Desteği

Avustralya

ı,ıirrı-iĞi

llgili kurumun borçIan

Garantiler
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l<ıırtaı'lna opcrasyoııları arasında

ağırlıklı

olaral<

yer bı-ıIaıı banka

kı-ırtarnralarıııda devletleriır y[ikleııdiği yİ"iklerin tııtarı öncııli ölçiidedir.
Özellikle ABD ve Avrupa iılkelerinJe, kriz siireciııde bankalara yöııelilt

Serıl]ayc desteği, aktif ve hisse seııedi satırı alıırrları ile yiil<i.iıırltili-il<lere ga_
raııti verırıe gibi çeşitli şeI<ilIerde kıırtarır'ıa işleır-ıleri yapılınıştır. Lııı<eıei-in

2007 yılından 2009 ocak ayııra kadar toplaında sağladığı serııaye c1esteği
ıniktarı l,5 trilyon dolardaıı fazladır. Yiı-ıe ayııı döneıııdc al<tif satin alınılai.ı
şel<lindeki desteklerin ıniktarı da' 5,2 trilyoıı dolar seviyesiııe gelmiştir. t}orç
garaııtileri şeklindeki destekleriıı tı-ıtarl da 4,6 trilyoıı dolardaı-ı fazlaclır. ikl
yıl içerisindel<i ıırali l<urtarıııa ınaliyeti l0 trilyon dolardaıı fazladıı.' Bu clıı_

1

1

296

Singapur

0

0

ispanya

133

197

148

isveç

10

0

216

isviçre
inqiltere

Amerika Birleşik D.
Toplam

6

39

Miktar Belli Değil

81

243

36

806
I

556

3322

2300

5209

4644

Kaynak: Adrian Blundell-Wignall, Gert Wehinger and Patrick Slovik,"The Elephant in the Room; The
Need to Deal with What Banks Do", OECD 2009.
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lkeleriıı mali kıırtarına operasyonlarıırın ınaliyetleri birbirleriyle kıyaslaııdığında ABD'ııiıı farkı ıret olarak oıtaya çıkınaktadır. ABD tarafından
yapılan doğrudaı-ı Sermaye desteğinin payı, oh1l,8 seviyesindedir' Aktif ve
lrisse seııedi devri/garantisi şeklindeki desteklerdeki payı ise, tiiııı i.ilkeler
içerisiııde 0^63,8 seviyesindedir. Avrupa devletlerinin Sermaye desteği şeklindeki işleınleriııiır payı, Yo36,7 ve aktif satııı alııa şeklindeki desteğinin
payı ise, oA28,1'dir. Diğer ti.im tilkelerin ayırdıkları pay ise yaklaşık %l0
seviyesindedir. (Tablo 4) Bıı durum ABD'niıı mali kiireselleşıne ile tiiın
diinyadaki finansal etkinliğini sağlaınada, aracı olaır ınali kurı.ımlarlnı destekleıne çabasında oldrığuıitl net olarak göstermektedir.
'l'ablo 4. Banka Kurtarmada Ülkelerin Payları(%)
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'Iablo 5. Mali l)esteklerin GSYiH'ya oranı ve Fİnans Sektörünün
Desteklerdeki Payı
Ulkeler

csYiH(%)

Finans Sektöründe
Kullanılan Pay(%)

Gelişmiş Ekonomiler

3,7

48,5

Avustralya
Avusturya
Belcika
Kanada
Fransa
Almanya

5,4

9,5

1,2

35,4

2

1,4

31,0

2

4,1

24,8

Yunanistan
Macaristan

Mali Destekler/

Mali Desteklerin

Kullanım Yılı

'1,5

ao4

1

3,6

22,2

0,8

110

2
a

9,1

2
1

Sermaye Desteği

Aktif Satınalmaları
ve Garantileri

Borç Garantileri ve
iıgiıı işıemler

lrlanda

oa

51,8

638

49,5

Italya

0,3

aa

Avrupa Devletleri

36,7

28,1

48,2

4,7

ll,J

Diğer Devletler

11,6

8,2

2,3

Japonya
Hollanda

2,5

465

Norvec

1,2

17,8

1

Polonya
Portekiz

1,2

J,l

L

0,8

14,4

1

Ispanya

3,9

22,9

lsveç
lsvicre

3,3

70,2

L

0,5

12,0

2

81,7

J

81,1

2

üı-xrı-rn
Amerika Birleşik

D.

Kaynak: Adrian Blundell-Wignall, Gert Wehinger and Patrick Slovik,"The Elephant in the Room: The
Need to Dealwith What Banks Do", OECD 2009

Fiııansal sektöre uygulanan ııali krıı1arma ve destek politikalarınln meydana. getirdiği yi.il<ler btıtün uırsı.ırlar.ıyla birlikte değerlendirildiğinde
GSYIH'ya oraııla öneınli boyutlardadlr. ozellikle gelişıniş batı devletleriıriıı
ınali yi"ikleri bı-ı aıılaırrda yiiksektir. Bankacılığa yönelik kuı1arırraların büyi'ikliiğiiniin anlaşılmasl içiır, baııkacılık-dışı alaıılara yönelik krırtarına operasyoıılarıı-ıln ve destek paketlerinin ınaliyetiırin getirdiği yüklerle karşılaştırmalarl yapı lmal ıdır.
ceııel aırlanıdaki krıı1arma paketleri (fiscal stimutıılus); vergi indirimleri,
teşvikler, kredi kolaylıkları, teminat sağlama, mevduat sigortaları, batık kı.ıruınlarılı devletleştirilırresi, lıarcaııa artışları ve merkez bankası destekleri
gibi çok çeşitlidii. Bu şekilde yapılaır toplaın destekler GSYİH'ya oranla
Yo4,7 seviyesiııde gelişen tilkelere sağlanınaktadır. Gelişırriş ekoıroıırilerin
sağladıkları desteklerin GSYiH'ya oraııları ise, oh2,9 seviyesiııdedir. Aııcak
btı destekleı' içerisiırde finaııs sektöriııre sağlaııan destekler, gelişıniş ekononrilerde yo48,5 oraııındadır. Gelişen ekonoınilerde ise, bı-ı oran 2'9 seviyesiııdedir (Tablo 5). Bu dıırurırda gelişııiş ekonomileriıı banka ve diğer fiıraı-ıs
kı.ırı.ıınlarıırı krııtarmak içiır, kullanılan mali desteklerirı yarlsıl1l seI'erber
ettiğini gösterlnektedir. Gelişeır ekonoıniler içerisiırde ABD, İngiltere ve
isveç ekoııolnilerinde finaırs kesiıniııe Yo70'den fazla destek sağlaırırken,
izlaııda ve İrlancla gibi iilkelerde, Yo260'dan fazla yani GSYiH'daır lazlasıırııı finaııs sektöriiııti kurtarııak içiır harcandlğı ortaya çıkınaktadlr. Gelişen
ekoıromileriır ise, ekoı-ıomiyi caırlandırına, işsizliği azaltına ve sanayiyi koruına gibi konrılarda ınali kurtarına destekleri sağladığı söylenebilir.
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1
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Kaynak: UNCTAD, Trade and Development Report- 2009,32
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3. Küresel

Mali Krizdc Dcvlet Müdahalesi

ve Rolü

lrinaıısal sisteııe devlet ıniidalrale etınekted ir' Dev le1 ıııiidalıales iıı in başarılı ııygulaı-ıraları da buluırmaktadır. Özellikle, fiı-ıaırsal piyasalardaki başarısızlıklar ııedeıriyle clevletiıı ııi-idahalesi söz koırı.ısı"ı olınaktadıı'. Devletiı-ı
ırıodeı'ı-ı kapitalizııı tariliiııde fiııaıısal kriz vakaları ve ekonomik resesyoı-ı
devreleri sıklıkla tekrarlaııınaktadır. Bankalara lriicı"ıınuır öırleıreıneınesine
rağııeır, İ'iıraıısal yıkımlarıır ekoııoııik ınaliyeti (ABD'de mevduat ve kredi
kı"ırrıltışlarıııın çökiişleri nedeııiyle) ile ilgili tartışınalar on dokrızrıırctı yiizyılda olduğundan az değildir. Bıı sorı-ıır soır yıllarda sadecc Al}D'yi l<öşeye
sıl<ıştıraır bir problenr değil, aynı zamaı'ıda Japonya, AB ve diğer biiyiik ekoıroıııilerde devlet nıiidahalesi si"irel<li görtilmektediı'. 'I;iııcııısal kıırunıların
istilırcu'ı ve çözünıiiııii scığlanıalc için, devlel herhcrngi bir nıİideılıcıle yapnıcılı
nııc]ır? Veya ııc )leıpnıcılıdu''l ' SorLüSLI fiıraırsal piyasalara miidal-ıaleırin en çol<
tartışılaıı böliiıni.idiir (Sl'IGLII-Z, VD, 1993: 19'-6l ).
Devlet ıı-ıtidalıalesiıriıı l<aınu yararlna uygull olacal< şekilde ı'ıasıl bir sııııflaırdırına yapılabileceğine dair tartışmalar geırelde yaygıııdır. Brı sıırıflaırdırırralar, lıareketlere ve aııraçlara odaklaııaı-ılar şekliııde iki alterıratif grııpta
toplanabilir. Devlet ııiidal-ıale hareketleri, diizenleyici miidalrale ve doğrudan foı-ı sağlayıcı ıniidalıale şekliııde, 1lııaııs piyasası kı-ırı"ıınlarıırı o[uştı.ırı-ıra
ve diizeırleııeyi(regi.ilasyoıı) kapsaıııaktadır. Ayrlca vergi, i11as ve ıırı.ılıasebe
gibi alanlardaki çoğtı devIet ıı-ıiidalıalesi, fiııaırs piyasalarıııa kasıtlı olan vc
kasıtlı olınayaıı etkilere salıiptir. Bazı ıntidaI-ıalelerde lreııı firıaırs piyasalarıırııı geliştirilırresi l'ıcıır de diğer aırıaçlarıır gerçekleşliı'mesi ılıı-ıacı vardır.

Devletiır bıı lrareketleri siirdiirı-ı-ıesiııde, piyasa başarısızlıklarırıı öırcedeır
öırleııe alnacı da vardır (S'f IGLIT'Z, VD, 1993: l9- 6l ).

Fiııaıısal piyasalara devlet ıni.idal-ıalesiııin taıtışılııasıııa rağııen btiti.ilı iilkelerde devlet ıııtidalralesi iiç teııel koııı.ıda devanr etınektedir. Brııılardaı-ı
biriırcisi, baııkalardaki asiınetriI< eırforınasyoll Sorunulla ltarşı kiiçtik ınudiiıriır korııırırıasıdır. iltiııcisi, devletiıı özel l<ı.ıruluşlardan daha iyi Sermaye
dağıtırlıı yapabileceği diişi.iniilebilrırektedir. Üçtinciisii de. devletler fiııaıısal
kriz döı'ıeıılerinde sisteıırik çöki"işi.i önleı-ıre için ıııi.idahale etmektedir
(POMFER'[',2009). 2007 yılında ABD'de başlayaır ktiresel fiırans kriziırde,
devlet ıı-ıiiclal'ıalesi geciknıeıııiştir. tjlkelerde doğrudaıı ve dolaylı ekoı'ıoıni
politikası araçları fiıraırs kriziııe ıı-ıiidal-ıalede ktıllanılınaktadır. I]ıı ılıi-idahale
araçları; otoııatik stabilizör, ınaliye politikası araçları Ve pırra poIitikası
araçları şeI<liııdcdir. Son krizde devletiır ekoıroıııiye ıııiidalıalesi ve devletleştirıne politikaları, ınodcrıı kapitalizıırin temel iıraırçlarıııı teıneldeır değiştirecek ııiteliktedir. Devletiır ekoııoııideki artaıı rolti nedeıiiyle, ekoı-ıoınide kan-ıLltltlll bi.ıyiıkliığıı siirekli geııişlerl<en. öze| scktörtin payı azalacaktır
(ALTMAN, 2009:l-7).
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L'iııansal krizlerde devlet nltidalıalesilıin yaygııılığı ııedeııiyle asıl odaktaııılması gereken koırı.ı, ıni"idalıaleniıı etkinliği ve nrtidalrale araçlarıırııı yol
açtığı iktisadi soruırlardır. Brı aıılaında devletin para politikası dışında sıklıkla ltııllandığı nıaliye araçIarıırın devlet ıniidalralesi aııracıyla kı.ıllanıını l<ritik
rol oyıraııal<tadır. I(rizde para politikası likidite işleınleri ile faiz politikası
iizeriııe yoğıınlaşınal<tadır. Maliye politikası ise, otoınatik stabilizörler ve
ilıtiyari maliye politikası araçlarıııl kapsaınaktadır. tJygıılaıraıı politikalar

soııuçta btitçeyi kötiileştirebilınektedir. Bazeıı de geçici başarılar sağlansa
doğıırabilınektedir
(ANDERSAN,2009:l-36). Son krizde rıygıılaıraıı vergi indiriınleri ııygıılaııia
ve lrarcaınaları ar1ırına gibi ııali öırleınler, devIetiır nrerkezi rol oyııadığı
politikalardlr (I}AI-DACCi; G[JI)'I'A, 2009:35*37). Dolayısıyla kriz döııeınindeki devIet ıni.idahaIesiııde kritik rol oynayaıı politikalardan birisi de,
vergi politikasıdır.

da, tlzlıll döııemde daha oltıırrsuz soııtıçlar

3.1.

Krizlc Mücadeleclc Maliye Politikası: Amaçlar

ve

Araçlar

I(riz döıreıııleriııde ınaliye politil<asınıı-ı krıllaırıını, kriziır ııeydana getirdiği etl<ileri oı1adaıı kaldırıııa aırracı taşıyaıı ınüdalıalelerdir. Özellikle, toplaıı talepteI<i diişiişlerin, işsizliğiır ve duı'gtıırlı.ığı.ıır öı-ıleırmesiııe yönelik
genişletici - lıarcaırıa artırıcı vcya vergi gelirlerini azallıçı ıııaliye politikalarıı-ıııl Lıyglılaırıırası l(eyıres laraflırdaıı 1929 l}iiyiik Blıhraır'ıırdaır bu yaıra
devaın etınektedir. I(eyıresyen ekoı-ıoırri ınodeli, krizleriır l<oırjoııktiirel etkileriııdeır c|<onoıniyi I<orı-ıınak içiıı l<ııllaııılınal<tadır (BUNEA-t]oN'I'AS,
PE'f RE.2009).

Maliye politil<asıııııı gclişimi ile çeşitleneıı krizler içiıı l<ı"ıllaııllaır araçlar
da birlikte çeşitleırınektedir. [}rı araçlar arasıııda, l<aınu lrarcaınaları, vergi_
leııe, otoıııatil< stabilizör ve göııi.illi"i nıaliye politikası bı"ıluırmaktadır ('I'ablo
6), Bu yöııteırrler arasıırda krizle ıııi.icadelede fiıransal kı-ırı.ııırlarııı kurtarılIllasıı-ıl da içeren göni.illii ınaliyc politikası sıklıkla kııllanılınaktadır. GöııtiIlti
ııaliye politil<alarıı-ıın kullaıııırrında iki öııcııı[i sıkıırtı buluııııal<tadır. B,ı-ıırlardaıı ilki, bu politikaıııır geçici olaral< ı"ıygı.ılaırınası; ikincisi de, bi"itçe açıl<larıı-ıııı artışıııa ııedeıı olınasıdır. Son krizde finaırsal krizle miicadelede gö-

niillii nraliye poIitikası araçIarınııı kullaıııını btitçe açıklarıırı

(BALDACCI; GU PTA,

2009

:3

5*37 ).

tetil<lenriştir
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Tablo 6. Krizle mücadelede Maliye Politikası Yöntemleri ve Kullanımlarr
Açıklama

Maliye Politikası Aracı
Kamu Harcamaları

Çok geleneksel bir yöntemdir. Yapısı ve bir|eşimi itibariyle farklı
şekillerde kullanılan bir araçtır. Genişletici maliye politikası uygulamalarında sıklıkla tercih edilir.

Sürekli kullanılan temel araçlardan birisidir, Vergilemenin seviyesi,

Vergileme

vergileme yapısı, vergi harcamalan ve vergi teşvikleri gibi araçlardır. Her
ülke bu dört araçtan birisini kuIlanarak krizle mücadele etmektedir.

otomatik Stabilizörler

,/
'/

iktisadi dalgalanmalarla ani dalgaIanmaların etkilerini önlemede
kendiliğinden harekete geçen araçlardır, Gelir vergisi ve transfer
ödemeleri şeklinde yöntemler kullanılabilmektedir

Gelir Vergisi

Gelir vergisi, üretim ve gelir seviyesindeki değişimlere bağlı bulunduğundan kriz dönemlerinde etkisi azalacaktır

Transfer Ödemeleri

işsizlik tazminatlan, yaşlılara yönelik sosyal güvenlik harcamaları,
fakirlere yöneIik refah artıcı yardımlar gibi uygulamaIan kapsamaktadır'

Gönüllü Maliye Politikası

Toplam talebin artınlmasına yönelik canlandırmaya yönelik mali
destekler ve diğer kurtarma operasyonlarını kapsamaktadır. Gönüllü
maliye politikası, değişen mali ortama uygun zamanlama açısından
gereklidir

Kaynak: Bunea-Bontas, C,A,, Petre, M,C,, "Fiscal Policy during the current

crisis",

MPRA,

2009

Maliye politikası araçları arasında kriz döneıninde ağırlıklı olarak kulla-

nılan diğer bir yöntem de, harcaınalarıır artırılınaslnıı-l Sonucu olarak uygulanaır genişletici maliye politikasıdır. Bu politika kanıu lrarcamalarının kamu
gelirleriırdeıı dalra fazla aı1ınasınl ifade etınektedir. Soııuçta bütçe açıklarını
artırıcı etkileri olan bir uygulamadır.
3.1. Küresel Finans

Krizinde Vergi Politikası

Keyıres'teır bu yana oluşaı'ı moderır maliye politikası, kriz döııemlerinde
"paralel vergi politika,şr"nıı'ı oluşturulması gerektiğiıri iddia etınektedir. KriZ
döneınlerinde, tüketim ve üretiınde ıneydaııa gelebilecek daralınalar, ancak
vergi indiriınleri veya vergi yiikleriniır azaltılması sı"ıretiyle elde edilecek
avaırtajlarla genişletici etkiler meydaıra getirebilir. Klasik iktisadın öııerdiği
gibi bütçedeki vergi kayıplarıııı önlemek aııacıyla rıygulaıracak bir vergi
politikası, drırgunlıığrı Ve işsizliği dalra fazla artıracaktır (TURHAN,
1998:277-278).

Kriz döneııiırde genişletici vergi politikaları, tiiketim vergileri oranları-

ııın indirilmesi, vergi iadeleri, firmalar için vergi indirimleri, gelir vergisi ve
sosyal güveıılik sistemine katkı paylarııııır düşiiriilmesi ile vergi teşvikleri
gibi uygulaınaları kapsaınaktadır. Soır krizde, gelişıniş iilkelerdeki vergi
indiriınleri, vergi iadesi ve dtişük vergi oranları şeklindeki rıygrılamalar yay-
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gıııdır. ILo taraflndaıı yapılaıı bir araştırmada, gelişıniş tilkelerin %34,tiııiiıı
son krizde vergi iııdiriı-ııleri şeklinde bir yöırtem uygııladığı ortaya
çıkmıştlr'
Yine OECD, özellikle ABD'de, vergi ıniikellefleri içiıi vergi iırcliriınleri
şeklindeki ııygıılaıııaları tercih etınektedir. Gelişeıı i-ilkelerde ise lrarcaıııa
yönlü politikalar daha ağırlıklıdlr (AHRENS,2009:36_43).

Gelişıniş ülkelerde vergi politikasıı"ılıı harcaına politikası araçlarııra göre
daha fazla tercih edilınesinde, vergi politikasınıır daha başarılı s<lııuçlar
verınesi etkili olınaktadır. oECD ülkeleri verilerine göre Yo56 oranlnda vergi ..ile ilgili değişiklikleri kapsayan lıir kı.ııtarına paketi açıkIanınıştır
(GÖKÇE, 2009). Bu pakette, aınortisınaırla ilgili uyğulamalar, kuruınlar
vergisi indirimleri, Ar-Ge harcaınalarıııln vergiden iııdirilınesi, zararlarıır
ileriki yıllara taşınması, dolaylı vergi oranlarıııın değiştirilınesi gibi ııygıılaınalar ınevcuttur (GÖKÇE, 2009). Vergi teşvikleri ve indirinıleri açısiiıclan
AB ülkelerindeki uygıılaııa sonuçları incelendiğiırde, vergi ytiklerinin azaltılınası, vergi indiriııleri, gelir vergisinin düşürülınesi, sağlıl< katkı paylarının azaltılınası gibi ııygulaınalara ağırlık verildiği ve AB ülkelerine yaklaşık
21 ınilyar Avro'daır fazla ekoııomik ınaliyeti olduğıı ortaya çıknıaktadır.
ABD'de mali kurtarınaya yönelik vergi paketleriııiıı maliyeti, 122,7 milyar
dolardır. Çin'de ise, 60 ınilyar RMB kadardır (SAHA, WEIZSACKEII,
2009: t-21).
Uygrılaııaıı vergi politikalarıııln sonrıcıında, istilıdaının aıtırıIırıası, finaırsal sisteındeki sisteııik krizin öııleırınesi ve talepteki durgrııılı.ığuıı azaltılınası gibi aınaçlardan çoğu tam olarak gerçekleşıneınekteclir. Bununla birlikte
ülkelerdeki bi'itçe açıklarının hızla artııasıııda daha etkiti otınaktadır. Soı.ı
krizde finans kı.ırumlarını destekleyen ve piyasayı caırlaııdırınak için doğrııdan kurtarına politikası uygulayan ABD, GSYILI'a oranı o/ol0'larayaklaşaır
bütçe açığıyla, ikiııci dünya savaşıırdan sonraki döııeın seviyeleriııe rılaşırıal<tadır (The Econoınist, Nov l9th 2009). Bu dı.ıruın gösterınektedir ki; kriz
dönemleriııde ınali kuıtarına veya diğer aııaçlarla uygulaııan vergi politikaları, ülke ekonomileriıre önemli ınaliyetler yükleınektedir.

4. MaIİ Kurtarmada Vergi Politikasının Etkileri vc Ahlaki Riziko
Sorunu
Küresel finans krizi, ipoteğe bağlı konut kredileri piyasasıııdaki sorunları
tetiklemesiıriır lıeıneır ardından tiim fiııans piyasalarıııa yansıyan ve soırı-ıçta
da ülkelerde ekoııomik durguııluk ve işsizliğe nedeır olaıı bir seyir izleınektedir. Bu duruında, devletiıı ilk ııüdahalesi olarak, sisteınik bir krizi önleınek adııra zarur eden finans kuruıılarının kuıtarıldığı iddiası ortaya atıldı.
Bu iddia, teınelde ekoıroıni için faydalı ve gerekli ı-ııısı.ırları barıııdırsa da
finans kı.ıruınlarının yol açtığı riskleriıı kaınulaştırılmasl Veya bı-ı risklerin
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vergi ıntikellef]eriııe yiiklennresi anlaınına gelebilecelt rıygı.ılaııaları barıııdırmaktadır

Ilaleıı etkisi devam edeıı kiiresel fiırans kriziııde de berızer bir süreç yaşarılnaktadır. Koııut kredilerinden slçrayan kriz, yatırım bankaları ve diğeı
fiııaırs l<urrımlarııııl1 7.a[ar ve iflas sorııırlarıııı başlattığında, özellikle ABI)

AB devletleri tarafindaıı doğrııdaıı finaırs desteği sağlayan veya
teminat-garaııti sağlayaır kurtarnra operasyonlarına girişilıııiştir.'foplaııı
kurtarı'ıra destel<leri clikkate a[ıııdığında, 2008 ve 2009 yılıııda btiyi.ilr çaplı
0/o56'sı,
l<uıtarma operasyoırları yapılnrıştlr. ABD, GSYiIJ'ıır, 2008 yılında
2009 yllıııda da Yo48'i seviyesinde kı.ıı1arma ınaliyetine filaruz kalıııştır.
iııgiltere'de brı oraırlar, oh57 ve Yo73 seviyelerindedir. AB iilkeleriniır oı1aingiltere ve

laınası da, o/o30 ve Yo29 seviyesiııdedir (Şekil 2). Biı oranlara göre, gelişmiş
batı devletleriıı ekoı-ıoııileriıriıı, fiııaırs kurı,ıııılarıırı krırtarına operasyoıılarınclaıı dolayı btiyiil< bir baskı altıı-ıda oldıığu söyleııebilir.

Şekil 2. Küresel Finans Krizinde I}anka Kurtarma Maliyetlerinin
GSYİtI'ya Oranı

Ahlaki rizikoya ıredeıı olaı-ı f'aklörlerden birisi cie, fiııaıısal kriz öncesi
vergi politikasıdır' AI]D'de vergi politikasıı-ıc|aır kaynaklaııan
ahlaki rizikoya nedeıı olaır faktörler aşağıdaki gibi sıralaırabiliı.
ı"ıygı"ılaıraıı

(SLEMIiOD,2009:

1- I 8):

Yi"ıl<sek borçIiı
iıırkAı-ı ııı

işletııelere faiz giderleriııiıı vergi ınatralrıırclan iırdiııı veri lınesi,

'/ Ev

8uo
Eso

fftv

o

o40
.E ıo
o^^
(t tt)
10

(BDDI(:2008). I}ıı kı-ırlımlar, kredi sigortası Ve fiıraıısmaır giivencesi olıışl<oı-ıııt l<rediIeriııdeki alılal<i rizil<o sorunı-ıırı.ıır teıııelincle yer
alınal<tadırlar. Btıırrın yant SIra, I]ederal Mevcluat Sigoıta I(ıırulıışu(IlDiC)
gibi, iflas edeıı baııkaları devralaı-ı veya c|estekleyen baııkacılık kurrımları cla
bıılı-ıı-ıırıal<tadır. Dolayıslyla, ABD'cleki Ijııaı-ıs l<ı-ırııırılarıncla iflas etmeleri
dı"ırı"ıı-ııı-ıırda kuıtarılacakları bckleııtisiniır olı-ışrırası olağaııd ır.
turduklarındaır,

rilıııesi

70
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ABD'de kriz döıieııiırdeır öııce de, devlet spoırsorluğı.lııda çalışaıl , Fıııınİe
Mue (Federal Neıtioncıl Mortgage Association.): l93B yılıııcla kı.ırı.ılaır, yarı
ltaırıı"ı kurı"ılrısı.ı olaıı Federal Ulı.ısal ipotel< Birliği; I|reıIılie Muc(F'eieral
Hoıııe Locın Mortg;age Corporation): 1968 tarilıiırde kurı"ılaır Aınerika
I]irlesik Devlctleri'ııde faaliyet göstereıı ipoteltli ](oııııt Kreclisi I(ıırtılıışıı;
Ginnie Mııe (U'S. (}overnıııent Nalioııcıl Mortgage Association.): AtsD Ulıı_
sal ipotek Kı-ırı"ılı-ıştı gibi l<onut sisteıninde bulıınan kamu l<urııınları vardır

/

73
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30

ffi

2008

sahibi oIııralr isteyenlere taı-ııııaıı vergi ayrıcalıl<ları (Kriziıı en
ijnenıli nedenleri arasındaeİır. Iiv .fiyatlarrndaki balonları.n oluşnıasındcı eıkisi varclır' ozellikte koııııı kreclisi faizlerinin vergi nı.arrahın-

Euro area

EUS
EUK

ffiü:H

0

0

2007

__:lffi

E

2009

Kaynak. lFSL, Banking 2010 (www,ıfsl,org.ukheports)

özellikle ABD, kiiresel krizde, kaınrılaştınna, lrisse seııedi satıır alırıa,
ınevdrıat garaııtisi sağlama, zelıirli (toxic) varlıkları sigoı1alaına dahil tiim
kaıııı"ı ıniicialıale yöırteınleriııi deıreııiştir. Bı.ıırlarln yaı1l sıra, IrED taraflndaıı

uygulaıraır faizleri cltişi.irıııe ve lil<idite sağlama gibi para piyasası işleınleri
de desteltleyici kaıırıı politikalarıdır.

I(iirescl fiırans ltriziırde uygulaıraır dcvlet ıniidalralesi alışkaıllığı yeı-ıi değilclir. 1907 banka iflası, 1930 kriziırdeıı Sonra, 1980'de Ve Soı] olarak ta
2008'cle|<i krizde gerektiğiııde devlet ııüdalralesi politikası rıygı"ılanırraktadır.
Yaıri, serbest piyasa nıodeli gerektiği Zafl1an devlet nıüdalralesiıre açıktır.

d an clii ş ii rii

'/
/
'/

l ın e s

i ko

I cıy l

ı

ğ

ı. s

ağl cın ııı

ı.s t

ır.),

t}elediyeleriır, borçlanııa sorıınlarıırciaır clolayı çıkardıkları vergideıı
ınuaf borçlaırıııa araçlarıılııı yaygııılaşmasl ve cleğişik uygulaınalarıır
getirdiği alaırlardaır vergi arbitrajı elde etıııe iıııköırlarııııı'ı bulıınııası,

l-ıırev i-iriiııleriıı vergitendirilııesiııcle vergi sisteınincleki tı-ıtarsızlıklar
ve boş l ııklardan dolayı vergi avaııtaj larıırıır ortaya ç ı l<ı-ırası,
Iiinaııs piyasalarıırda vergi cennetleri (tax haven) olarak a<JlancIırılaıı
ycrlerde baııl<acılıl< ve l'iııaırs işleınlerinin vergiden bağııısız (tax
fi'ee) olarak yapı labilnıesidir.

ABD'deki vcrgi politikaları, fiııaıısal sisteııirı dejerıere olırrasıııa ve ahlaki riziko açısıırdaır istisınara açık olınasıııa neden olan teınel ı-ıygı-ılaınalarclır.
Veıgi politikalarıı-ıdal<i esııeklil<ler ve fiııaıısaI sisteıni kurtarınaya clayalı
aırlayış, I<iiresel finansal l<rize göti.ireır teırıel sebepler arasıncla sayılabilir.
I(riz döııenriırde, baııka I<urtarııa ınaliyetleriııiı-ı vergi ılıiikellefleriııe yaırsıınasıırdaır olıışabileccl< risklere karşı l<rıllaıııIaı.ı yardım çekleri ve vergi
ıırııafiyctleri de öırenı[i ı"ıygı.ılaııalaı'daııdır (BRONDoLO,2009:l-33). Böy-
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lece baııka kı"ırtarıırayla sisteınik bir krizden kuıtı.ılıış sağlanırken, vergi miikellef'lerinin tepkileri de bertaraf edilııiş olacaktır.
Kurtarına operasyoırlarıııııı alrlaki riziko beklentisi oluşturması, Asya kri_
zinde dc karşılaşılaıı bir drırumdu. Asya'daki bankacılık sisteminde risk ve
Sermaye yeterliliği sorı.ıııları brılıınnraktadır. Yabaııcı bankaların, yerel banka1arın btı zafiyetleriırden yararlanarak açtıkları kredilerde devletin bankala_
rı kuıtaracağı gerekçesiyle (ahlaki riziko gerekçesiyle) sisteıni zorlayacak
şekilde artışiara gitııekte ve böylece sahte bir finansal bolluk ortaını oluşmaktad ı r (t]EDDEOES, l 999 : |2-23).
4.1.
ne

Kriz Dönemlerinele Kurtarma operasyonlarının Bütçe

oraıı 20l0 yılıııda fazlabir değişim göstermeyecektir.2014 yılı için yapılaı.ı
talııniııe göre, bütçe açıklarının milli gelire orallll1ıl't oZ5 seviyesiııe yakııı
olacağı göziikınektedir. Yaııi ülkelerin ahlaki riziko bekleııtileri oluşturarak
sağladıkları kuıtarma operasyonlarııııır, vergi sisteıniniıı değişinıini ve gelirlerin azalmasına yol açarak bütçe açıklarını artırdığı ııet olarak ortaya çıkmaktadır.

Tablo 8. Dünya tr]konomİsinde Mali Denge

Dengesi-

Etkisi

Ktııtarına operasyoıılarl fi ıransal sistemi sisterırik bir çökiişteıı korı"ımakla
birlikte kaınu dengesiııi olumsuz etkilemektedir. Vergi politikalarının esnetilerek kaırırı gelirleriniıı azahrrasına nedeıı olabildiği gibi, aynı döneınde kamtı lıarcaınalarının cla aı1ırraslııclaıı dolayı bi.itçedeki açıkların aıtlşına neden
olınaktadır. Dolayısıyla, clevletleriıı biitçe açıklarının fiıransmanında vergi
gelirleri alterıratifleriırin ortadaır kalkmasıyla birlikte borçlanmaya gidilınek1edir.

Bankacılık krizleriırden soırra kı.ırtarma ınaliyetlerinin ınali yaplya etkileriııiı-ı ölçi.ihıesi, aı-ıcak eski verilerle birlikte bir değerlendirme yapılması
durumunda Sonllca ıılaşabilir. 182 ülkeden l980-2008 yıllarındaki bankacılık krizleriırcle krizden iki yıl önce ve krizden iki yıl Sonraya kadar yapılan
hesaplaınalarcla, kriz dönemleriırdeki borçlarda patlaına olduğrı görtilmektedir, Gelirlerde azalma ve biitçe açıklarında artışlar meydana.gelmektedir'
o^27,1 seviyesindedir. Yine BÜTE dengesi
I}orçlar GSYi}I',ya oraıı olarak
0Z6
seviyesinde açık vermektedir. Toplam gelirde kriz
ınilli gelire oranla
döııemleriı'ıcl e Yo3,J seviyesiııde azalına olmaktadır (Tablo 7)'

Tablo 7.Bankacılık Krizlerinde Mali Büyüklükler(GSYİH'ya oran)
MALi BÜYÜKLÜKLER

Krizde önce

Kriz Döneminde

Krizden Sonra

(r-2) (t-1

t

(t+1) (t+2)

)

Borç

-9,2

27,1

Bütçe Dengesi

-0,1

-5,9

Toplam Gelirler

0,8

BALDACI VD, "How Effective

2009

201 0

2014

-0,5

-6,7

-5,6

-2,8

Gelişmiş Ülkeler

-1,2

-8,9

-8,1

Yükselen Ülkeler

-0,7

-4,0

-a,o

-0,7

Düşük Gelidi Ülkeler

-0,2

-3,8

-2,0

-1,4

Kaynak: IMF

Ülkelerde biitçe açıl<larıırıır kayıakları arasında mali kı.ııtarmaların bi.iyiıklüğiı de öııeınlidir. Yaıri bütçe açıklarınlrı el-ı önemli nedeırleri arasında,
kı"ırtarına operasyoırlarııııır ınaliyeti bululıınaktadır. Özellikle biiyiik ekoııoııileri olan G20 iilkelerindeki biitçe açıklarııııır, ınilli gelire oranlao/o3'deıı
fazlası fiııaırsal sektör destekleri ve ınali kı'ııtarına operasyoırları ııedeniyle
ııeydaıra geIınektedir (Şekil 3).

Şekil3. I}ütçe Açıklarının Yapısının Birleşimi (GSYİrı'ya oranı
Financiaı-sector

-1.0

suppot't

-2.ö

Fiçcal slimulus

-3.0
Automatic
stabilizers

"5.0

Asseucoünmodity
prices/interesl

'A,dvanced G-20
IMF

Working Paper, 2009

Soııuçta, kriz kayıraklı ınaliyetlerin bııtçe ve ınaliye politikası yolrıyla önleırııesiıiiır getirdiği ınali yiikleriır yoğrıır olduğıı ortaya çıkııaktadır. Özelikle, küıresel firon, krizinde biiytık krırtarma operasyonu gerçekleştiren gelişoZ9 seviyelerine ytikselmiştir. Bu
ıniş lilkelerde biitçe açıkları 2009 yılıırda

7o)

0.ü

-7.0

4,9

is Fiscal Policy Response in Systemic Banking Crises?"

2007
Dünya

*6.ğ

'1,5
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Countries

Ernerging İvİaket G-20 Countries

Kaynak: Cotteralli, C., "The State of Public Finance: Outlook and Medium.Term policies After
the 2008 Crisis" IMF-2009
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4.2.Iı'4alıi Kurtarmanın Ahlalriliği ve Devletin Finansal

Krizdeki

So_

rumluluğu

AI]D 1929'daki Büytik Bı.ılıran'daır lıeıneıı sonra l933 yılıırda, baırkacılığın ıııeydana getirdiği yıkıcı etkileri azaltmak için yaptlğı bir düzeııleıııede
(Glass Stegal Act), yatırıın ve ticari baııkacılığı birbiriııden ayırııak suretiyle fiııaıısçılarıı'ı gereğiııdeıı riskli işleınler yapmaSınl engelleııişti. Faka1
1997 yılıııda bu dtizenleıne l<aldırılarak yatırıın ve kalkıııına baııkaları arasıııdaki işlenı farklılıkları ortadaıı l<aldırmıştlr. Bu, baırkacılığııı risk alına
iştalıını tetikleyen ilk gelişınedir. Devletiır ınevduat garaııtisi sağlaııası ve
konut sektöriiııdeki Aııerikaı'ı ri-iyası etkisiyle kolaylaştlrılan kredi işleııleriyle koııı.ıt sektörii yiıre devlet eliyle patlanıaya|'ıazır hale getirilıniştir. Yine
koırut lçredisi kullaııanlarııı faiz giderlerini vergi ınatralrlarıııdaıı diişebilnıesi

iınkAırı vergi politikaslnln kötııye krıllaıııınıırı yaygınlaştırmıştır. Tiirev i.iriiırlercleki vergi arbitraj iııkAnlarıyla artaıı spekiilati{'kazaı-ıçlar, devletin ııraliye
politilrasında kötiı yöııetiın sergilediğinin göstergeleriırdedir. Seııtetik tiirev
iiriiııleriıı baırkalar arasıııda yaygınlaşınası, zehirli varlıklarıır alınıp satılmasıııı sağlayaıı kredi tiirevlerine sağlaıraır sigoıtalara devletiıı göz yı"ıınınası
yine ABD açısıırdaır, devletiıı kaınıı maliyesinde diizeııleyici roliiııdeki zaaf-

ları gösterııektedir. Ayrıca kiiresel baııkacılığıır riskli olıışııyla ve lrrırtarılııası tiınidiyle oluşaıı ahIaki rizil<o duruınrı, ABD fiırans sistemiıriır olrışturdıığu b i r ri sk o ıı'ırı ştur (W ILMAR"f I-I,'7009 :9 63 - 0 5 0).
l

1

Kiiresel fiırans kriziırde devlet mtidahalesiniır soruınlulrıklarıırdaır birisi
de, clüşül< faiz politikalarıdır. 200l yllından Sonra dtişıneye başlayaır faiz|eı",
cltiıryada likidite bolluğıına ı'ıeden olarak finansal baloırlarıır olrışmasında
temel faktor lraliıre gelmiştir (ALTMAN, 2009 l'7). ABD için devlet ıniidalralesiıriır, diğer devletlerden farklı olarak, ı"ıltlslararası fiı'ıans piyasalarıııa
miidalıale imkAnı taıııması ıredeıriyle, ABD ıneıışeli küresel baırkalara destek
olınası bir iktisat politikası sayllabilir. lrakat bu durrıın rılı"ıslararası finaırs
piyasalarında sistemik bir kriziır olrışınasına nedeıı oldrığrıııdan dolayı sıkıırilıi uir politik araçtır. Faiz oraırlarıııın diişiirülınesi sonrıcunda, dtinyada dolarııı diğer paralarla işleınlerini kolaylaştıraır finansal yapı, geı'ıelde vergiden
ını.ıaf bir carry lrade oıtamı oluşmuştur. Primle çallşaıı yatırım rıznanları ve
da
şirket kazancından hisse alan yöneticiler ahlaki olmayaır bu yapıyı daha

iirkıi

d.,'.,,r",a getirırıişlerdir. Bu dı.ırııında devletin istisınara açtığı bir yapıda

"sistenıik ahlrıki riziko" Soruı'ttl ortaya çıkınıştır (oKAMo'|o, 2009:1-57).
|)evletin diizenleyici foırksiyoırlarının kullaııılınasıııdaki başarısızlıklar bu
dı.ı rtıını"ı ır oıtaya ç ı kmas ırıd a başat ro l oynaııaktad ır.

Dr. Mustafa Yıldıran

Yrd.
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5. Sonuç

2007 yılıııııı oıtalarıırdan bı.ı yana di.iııyayı etkileınekte olan ki.iresel fikriziyle birlikte, i.ilkeler çeşitli krizle ıniicadele prograııları lıygulaınaktadır. Bıı uygıılaıııalardan birisi de, kriziır fiııaırsal sistemi taınamen çökeftmesiı-ıi öırleıı'ıek aııacıyla yapılan mali kuıtarmalardır. Mali kuıtarmaların,
ekoııoınide vergi politikasıyla ilgili kısıınları oldı.ığı"ı gibi, siirekli kıırtarılacağını bekleyeıı fiı'ıaıısal kesimiır, devletin kendileriııi kı.ırtaracağı bilgisine
salıip olmalarlııdaır öttıri"ahlaki riziko"ya neden olaıı yönleri de btılıııimakırans

tadır.

Özelikle gelişeıi i.ilkeleriıı yaptığı kı.ırtarına operasyoı-ılarıııln ınaliyetleri
GSYIH'a oraııla %30 seviyesini geçmiştir. Uyglılaı-ıaır bu kuıtarına operasyonları içerisiııde vergi politikası araçları olan, vergi indiriınleri ve vergi

teşvik|eri gibi araçlar da yer almaktadır. Soııtıçta, krizde durgunlukla birlikte
vergi indiriınleri gelişıniş iilkeleriıı bütçeleriııde ciddi açıklar ıneydana getirıııektediı. Devletiır kı.ııtarııra operasyonlarıırın ınaliyetiıre katlaııırrası, vergi

ııiikeIlefleriııiıı gelecekteki riSklerini artırınaslna Ve fiıransal

kı-ıruınlarcla

siirekli kıııtarılacakları bekleııtisiıriır olı.ışırrasına neden olınaktadır.

Bu çalışına, devletiı-ı, fiıraırsal kurı-ıluşları klııtarma operasyonları ile fiıraırsal piyasalardaki ahlaki rizikoyu öırleyecek öııleııIer almasının gerektiğini iddia etınektedir. Böylece vergi gelirlerinin azalması ve biitçeırin ınali
piyasalardaki riskli işlemleriıı fiıranse edilınesinde kı.ıllanılınası önlenebilecelCir.
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TüRK VERGİ sİsTEM VE YAPIsININ EKoNoıııİ-poıirİx
ANALiZİ vE 2oo8 FİNANsAL KRiZİ İır rrxİrEŞİMi
Ferhat AKBIIY*

GIRIŞ
Bir ekonoıııiıriı-ı vergi sisteırr Ve yapısl, o i-ilkeıriıı il<tisadi sisteıni, üretiıı
ve tiiketiı-ıı ilişkileri ve sıırıfsal yaplsı lıal<kıııda oldukça öıreııli ipuçları ve_
rir. Çiiııkti vergi, bir ekonomideki kcıyııak aktarı.nı nıekaniznıalarmın yapı Ve
işleyişlerine ve kayııak aktarıınııııır biçinı ve yöııürıe ait geııel haritayı ve bıı
lraritaya ait okı.ıına kılavuzı"ıırı-ı bir arada Suı]ar. Bıı bağlamda, vergi sistemi
lraritaya' vergi yapısı ise kllavııza tekabi"il eder. Dolaylsıyla sisteın (harita)
çok benzer (ve lıatta ayııı) olsa bile, kılavuz farklılıkları haritanıır farklı
okı"ıınalarıııa yol açacağıırdaır, gelişnriş bir kapitalist ekoıroıni ile azgelişıniş
olaıı ekoıroıniııiıı krİz ve türbüItıııs koşullarında sergileyeceği vergisel refleks ve davranış kodları da farklı olacal<tır. Dolaylı-dolaysız vergi bileşimiırde, geIir-servet vergileriııin yapı, di-izey ve bileşiııliı-ıde; vergi oraıılarlır_
da; teşvik, indiriın, istisııa ve ınuafiyetlerde göriilen değişiklik ve döniişi.iın_
ler bu çerçevede, ekoııonri-politik aıılamı ile vergiye dair sıırıfsal yapıyl
al<settirecel< ve yeııideıı üretecektir. Bı"ını.ıırla beraber bıı vergisel tedbirler,
döni-ip o ekoııoırriıriıi kriz algısıııı ve kriziıl bııradaki yanslma ve etkileriıri

yeııideıı biçimlendirecektir. Vergi ile kriz arasındaki bu eıkileşinı, oı1ıı ve
uzuır vadede, küresel iktisadi süreç ve yapıdaki döııi.işümleriı-ı ıntisa.ade
düzeyiıre bağlı olarak değişeıı oralıda, ekonomik yapıda ve doğal olarak' da
vergi yapısında (hatta belki de, belirli bir dtizeye kadar vergi sisteminde)
değişikliğe yol açacaktır (aırcak bu siireçte, verginin sınıfsal içeriğinde l<üresel aırlaııı ile çok btiyi-i|< SarSıı'ıtı ve devriınler olınadıkça- bir değişikliğiıı gerçekleşınesi beklenııeıııelidir). I}iı çalışınaı]ln aınacl dakriz ile vergisel refleks ve kodlar arasındaki bıı karşılıklı etkileşimi ekonoıni_politik aıı_
lamı ile sınıfsal çerçevede yapı-söki-iıniiıre uğratmaktır. Çtinkü bu yapısöktiıııü; geııelde vergi yapı ve sisteminiır, özelde ise kriz ile vergi arasııııİaki
etkileşiııiıı; 'I'tirkiye'de gelir dağılıml Ve yoksulluğa olaıı etkileriıriır diııaııik ve ırıekanizııral arıııı, söyleıııini, araçlarıIxt ve yönteml'erini açığa kavıışturacaktır.

Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi

iiar ıııaıiye

Bölümü
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bildiği VarsaylÇalışmada'oSıı'ııf' Ve "Vergi" gibi tünı sosyal bilimcileriır
iizeriıre
kavraınlar
Bu
lan kavi'amların açıklanması gereksiz bulunmrıştrır.
kavramlar
çaınevcut derinleınesine taıtışınalar bu çalışmaırıı'ı dışıırdadır;
kavraını
"sınıf'
Yani
krıllanılınal(tadır.
ile
geçer"
anlaınları
lışmada "genel
o'fuarxist" anlaını ile (bı.ı arada heıneır ekleyeliıı ki burada serbest ırreslek
erbabı da emekçi sınıf içerisinde değerlendirilııiştir) "Vergi" kavraını ise
liberal aırlalnı ile ele alınınaktaclır. Bunrınla birlikte başka adlarla anılan bazı
gelirleriıı, aslında kı,ıraıısal olarak "Vergi" olduğı-ınrı, devletiıı biraz biirokraik aıışkanlık, biraz da "mali aı'ıestezi" saikiyle buıılara başka isimler bı-ıldı-ı_
gunu iddia ettiğimiz clrırı.ımlar vardır. I{emen aırlaşılacağı izere, aslında bu
-rİirurrrn,
da vergiyi liberal çerçevede ele almaktan başka bir şey değildir'
Örııeğiıı bir libeiaiin "Vergi, resiın, lrarç" ayrımını kabul etmesi miımküın
degiliir. olan, tarilısel açidan ilginç bir biçiınde, Türkiye devletçiliğinin
(vğa Keynes'ciliğinin) iktisacli öncelikleri ile osnranlının bu ınali araçları_
nıır bire bir uyuşmasıdır.
Yukarıda balısedilen ekseır ve çerçevede biı çalışma iiç böltiın lraliırde
yapılaırdırılınıştır. Birinci bölümde ekoıronıi-politik çerçevede Türk vergi
sistenıi aııa|iz.diı,r,JilŞ',,frJiçeriği ortaya koıımaktaclır. İkinci böYapısı
lümde bir önceki bölÜıınde yapılaı'ı sıırıfsal aııaliz lşığıııda Tiirk Vergi
kompozisyoırı"ın
bu
ve
@,-ryori.yoıru) ayrıııtılı bir biçiınde ele alııımakta
ırasıl
verginin eınek ve Sermaye gelirleri arasıırda adil dağıtıını bağlaınıııda
bir"gortnrııı sergilediği o,tuyu koırınaktadır. Üçüncü bölümde ise 2008
konarak
fiıraırsal krizi ve bıına yonelikvergisel refleks ve davraırışlar oıtaya
'fiirkiye'de kriz-vergi etkileşiıniniı-ı slnıfsal içeriği açıklaırmaktadır'
1.

Türk Vergi Sisteminin Ekonomi-Politik Analizi

Tiirk Vergi Sisteıniııiıı ekoııoıni-politik içeriğiıriır anlaşılınası açısıııdaır,
fikir
ilk göze çarpacak lrı"ısı-ıs olan vergi sayıları bile, esasell öıreınli oraııda
alıııdığl
vergi
tır
ver,"n"kt"dir. nuk,ıd,g,n da, gelir üzerinden yalnızca iki
yedi
görüılürkeıı, Servet rierindei iiç cıdel, tüketiın üzerinden ise toplam
"adel
vergi alındığı oı1aya çıkınaktadır. Geliri veya serveti olsrıır olmasın,
kapitalizyaşayan ierkesiır-istisnasız tirer tüketici oldıığu diişünülldiiğiinde,
göstermektedir'
irin ve devletin vergiye ve insaıra olaır yaklaşıını da keııdini
geliri elde
Buracla sorun sadece gelire salrip olanlarla (burada özellil<le iicret
edeııleri kastediyorı-ırj h"r-, gelire lıeın de servete sal-ıip olanların, tiiketirkeıı
ayırı vergiyi ödemeleridir. işte dolaylı vergilerin sınıfsal karakteri burada
daha
irtuyuç,-kiruktud,r. Bu açıklaınalardaır Sonra' artlk bu vergi tiirleriniır
derin analiziııe geçebiliriz. Arıcak lıemeıı beliı1eliın ki, aııacıınız mevcut
girmeye_
durıımu aııaıiz etmek olduğtındaıı, Türk Vergi l'arihine burada
c€gIz.

1.1.Gclir Üzerinılen Alınan Vcrgilcr
Ttirkiye'de ve geırel olarak Batılı iilkelerde, gelir iizeriııdeıı i|<i tiir vergi
alınınaktadır: gelir vcrgisi ve kurumlar vcrgisi. Gelir vergisiı-ıiıı gerçek
kişilerden, kı.ırı-ıınlar vergisiniıı ise yı.ıvarlak bir ifadeyle ttizel kişilerden
alıı-ıdığıııı söylemekte bir sakıııca görıı'ıiiyoruz. Biırada çarploı olaır ise, l<u_
rı"ıınlar vergisi ıntikellefi olaıı tiizel kişileriıı (linıited şirket, eshaınlı komaııdit şirket ve aııoniın şirket), vergi de dahil olınak üzere tüm yiiküınli'ıliıkıeriııiıı serınayeleriyle sıııırlı olııasıdır (liııited şirketlerin kamuya olan borçları
hariç). Örneğiıı, beş gerçek kişi bir araya gelip, 500 bin L,ira ödenmiş serınayeyle bir aııoırim şirl<et kiırdı"ığııırda ve iiç yıl sonra 5 ıırilyoıı Lira borçla bu
şirketin iflasıırı açıkladığında, tliıı alacaklılar (elbette l<i riiçlıan lriyerarşisiııe göre) bıı 500 bin l-irayı aralarıırda böli.işınekle yetiırııekte ve şirket oı1aklarıırıır ııralvarlığına gidememel<tedir. Bu gibi durunılarda, devlet geıielde
kayyunı olarak bir tasfiye mcnxuru atamakta ve şirkete kör ettirerek yalrut
şirketin ııralvarlığını eldeıı çıkaıtarak alacaklarıırı talrsil etırıeye çalışmaktadır. Brırada ironik olaıı nokta, kapitalizınilr tiizel kişilik ile gerçek kişi(le$
araslndaki ilişkiyi/iı1ibatl oıtadaır kaldırarak bir ti.ir illi-izyoıı yaratınasıdır.
ortada borc vcırdır, gercektİr; ıııcak bıı l)orcuıı snlıibi voktur. Nihayetinde
ise, bu borçıı devlet (yarıi vergi ödeyicileri) iistlenııektedir. Devletin iiretinı
yapmamasl ve bı.ı yoldaıı ekoııomiye ııiidalıale etınemesi gerektiğini ifade
edeır bakış açısı, devlctin atadığı tasfive mcmıırunun sanayicilik ve tüccarlık (hatta işkoluna görc çillçilik) yanmaslırdan ralıatsız olınaııaktadır.
Bu durı"ıııı elbette ekorıoırıi-politik açıdan aırlaıırlıdır. Beıızer dııruınlar, aşağıda ele aldığıınız vergi türleriııilı çoğı-ıııda tekrar tekrar tezahtır etınektedir.

1.l.1.Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Kaıruıru'ııtın (GVK) 1. ınaddesinde gelir "bir gerçek kişinin
bir takviııı yılıı-ıda elde ettiği kazaııç ve iratlarııı safi trıtarıdır" biçiııiırde

taırıınlaırınakta ve 2. ııraddesiırde geIirin yedi tıırsurrı (ticari, zirai ve serbest

ııeslek kazançları; iicretler, gayriıırenkul serınaye iradı, ınenkul serııaye
iradı ve diğer kazaııç ve iratlar) sıralanmal<tadlr.

Burada ilginç olarak, lreın gayriınenkul kira geliriııe heın de faiz gelirleriııe "irat" adı verilınektedir' Şer'i lıukuka tııbi olan geniş Müsliinııın lebua
açısından, foİzin resnıi belge ve kayıt düzeninde yer almosının son derece
güç olduğu osmanlı clönemincleıı kalma "iFat'' kavrnmının bu şekilıle
kuIIanıIışı, Türkiye koşı.ıllarında faize dayalı kapitalist gelişıne ınodelinin
topluınsal algıda meşrı"ı laştırılması açısılıdan, oldukça faydalı olııuştur' Mal i
jargoıruınuz açlsından "faizin" bir gelir uı'ıSuru olarak değil de, ikincil olarak, iradın bir şekli biçiıninde ele alıırışı, üçüncti böltimde ele alacağlınız
kapitalizıı'ıiıı faize dayalı baloıı etkisiırin sosyo-ekonoııik çerçevede kitlesel
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Ancak iIginç bir lıiçiınde, ayııı geliri tiizel kişiler olarak bcınkalar elrJe eıtiğinele, buıruı-ı ad ı irat olınamakta, "faaliyet geliri" olaral< ticari kazaırç içerisinde değerlend irilınekte ve kurumlar vergisiıre tabi trıtrılınaktadır. Bankalar, bu faaliyetin ge liri tizerinden ayrlca, lrizınet alıoısı koırumuııdaki
ttiketici birey lere de BSMV yansıtmaktadır Özetle; iradı elde edeıı baırl<a
oldrığu lralde, bu irat üzeriııden gerçek kişilere de ayrı bir vergi yansıınaktadır. oysa örıre ğin, ücretli enrekçilerin iıcı.et gelirlerini elde ederken. herhaıltııı as ı
ve vergl
etınedeıı dol vı_ bir tlizel
lde. bu e
si bir
serile
emek
yapısı,
ıniimkiiıı değildir Bıı bağlamda, vergi sisteıniniır bu
maye arastndaki mali etkileşimiıı yöntintin bir örııeğiııi sergileınesi açısıırdaır örıeırı arz etınektedir. (TÜıze l) Kişi başka bir (gerçek) kişi iizeriııdeıı elde
ettiği geliri elde etınesiırden kayıraklanaır vergiyi yiııe bu kişiye ödetınektedir (taııı da bu noktada iki soru gündeııe gelııektedir). Peki bu vergi hizııet
olarak geri döndiiğliırde, bu süreçteır (yan i gelirin elde edilınesi, vergileriıı
ödeırınesi ve vergileriıı kaııı,ısal hizınet olarak geri dönmesi si'ireciııdeır)
hangi kişi daha çok fayda sağlamış olacaktır? B rırada bir eşitlikteıı veya
vergilemede adaletteır söz etmek mtimki-iıı ıniidi-ir?
ı

bıı gelir vergisiııiıı siibjektif karakte riııdeır faydalanarak, az gelir elde eden
kesiınleri (sııııfları) vergi muafiyet ve istisıralarıyla destekleınek; çok gelir
elde edenleri ise yültsek oraıılarda vergileınektir. Tiirkiye'de 2006 yılına
kadar bu ı"ıygı;laırınlş ve iicretler dışı ııdaki gelir unsurlarından elde edileır
o/o20 'den başlarken, ücretlere ı"ıygulaıraır
ge l i r ı-ılı sur arııra ı-ıy gı"ı l anan İarife
0/o
l 5'teıı başlatılınıştır. 200 6 yılında yiiriirltiğe gireıı 5479 sayıvergi tarifesi
lı lçaı-ıtıııla bu rıygrılaınaya Son verilıııiş ve tiim grrıplar için vergi tarifesi
Yo|5'ten başlatılarak, iicretlilere taı'ıınaı'ı bu ayrıcallk o ıtadaıı kald ırı lm ıştıı'
Aııcak bıı görti niirdeki ıreden bile Ti.irkiye'de taın tersi yöıide kı"ıllanılabilıniştir. işte brırada gerçek nedenlerin itki oıtaya çıknraktadır. Nitekim gelir
l

ıııısur|arının bu şekilde ayrı biçiınde zikredilerek ele alıırması ile enıekten
çok sernıale destekl'eıınıişlir. Yatlrıın indirimi, SSK teşvikleri, birdeıı fazla
yıla yayılaıı iırşaat ve oılarılr-l işIeriııde gider ve aııortisınaııların dağıtıııl
kolaylığı, faiz kazançlarınıır di.işi-ık oraıılı stopaj dışıııda vergiye tabi tı.ıtul_
lıaınasl, iIıracatçı ını.ıafiyeti, kayııak krıllanıını destekleıne priırıi, yatırııı
fiııaıısman foırıı, saııayi gcliştirıııe 1'oıırı, teşvik primi, aı.azi desteği
(YLLMAZ, TEZCEK,2005) gibi birçok teşvik araclyla eınekteır çok sernra_
ye teşvik edilnıiştir. Gelir iıılsı.ırlarıırııı ayrıştırılınasıırııı gerçek ııedeııleriıriır
ikincisi ise, devlet ve vergi sisteminiıı, devletin "görece özerkliğindeıı" kayıraklanaır Keyresyeııvari bir giidüyle, gerek tekil bire},ler olarak bıırjuvazi)ıe
gerekse eıneı<çilel@.
Buıjuvaziye bu açıdaır hem birbirleriyle olan ticari ıni-inasebetleriııde l'ıem de dalıa az gi"iveııilir olan serbest
meslek erbabı, çiftçi ve eıı öııeınlisi işçi sııııfl ile olaıi ticari-mali ilişkilerinde oostopaj yapma'' yetkisi taırıırınaktadır. Yaıri tiiccarlar ve çiftçiler devlet
adıııa tahsildarlık yapıııaktadır. Belki de bu noktada şı-ı "stopai" müessesesini tartışmaya acmak gerekmektedir. Bıırada neden geliri elde eden değil
de gelir sağlayaıılarııı vergi sortlmltısı.ı sayıldığınıır açıklaı-ıması gerekınektedir. Bazı açıklaı-ııalarda bu dı.ırı.ıııtııı nedeı-ıi olarak stopaj uygıılaııaır taraflır
beyan etııe ve beyaırıraıne doldurına selahiyetiırdeır yoksun olması gösterilir.
Gerçekteıı de, okuına yazınasl olmayanlarııı, ilkokııI lTlezuntl işçileriıı veya
bu özelliklere salıip esıraf ile ikinci sınıf tüccarın, beyan ve ödeıne si.irecini
layıkıyla ııihayete erdirııesi bekleıreırrez. Aırcak örııeğin "okuınrış_yazmış
uzmarı" olarak taırıınlaırabilecek serbest nı'eslek erbabının stopajcı tabi tuıulnııısını unlamuk g!l('lür. Bıırada devlet 'oself-servis vergilcme'' uygrılaınaktadlr. Esaseıı, teknik açıdaır bakacak oltırsak, biı aırgaryaya girmektedir.
Vergi tahsili devletin görevidir; devletin bı.ınu gerçek veya tüzel kişilere
yaptırınası hukuki olaral< taıtışııall olsa bile teknik açıdan angaryadır'
Nitekiın Aııayasaırın 18. ınaddesi "Hiç kiınse zorla çalıştırılaınaz. Aırgarya
yasaktır, Şekil ve şaıtları kaırunla diizeıılenmek üzere hüki.iınlüliik veya tutııklııluk süreleri içindeki çalıştırınalar; olağanüstti hal lerde vatandaşlardan
istenecek lr izınetler,' ülke ihtiyrıçlar ın ııı zorunlu kıldığı alanl arda öngörül en
vatandaşlık ödevi ııiteliğindeki beden. ve fikir çalışmalcırı, zorla çalıştırma
sayılnıaz'' demektedir. Biiyiik ihtiınalle, biziın burada italik olarak verdiğiıniz ifade hi-ikıntine dayaırarak, stopaj ı"ıygıllamasıı-ıırl Anayasaya rıygıın ol*
duğıı ileri siiriilecektir. Göriildi.iğü gibi ınesele huktık oldıığı"ıııda, "i.ilke ihtiyaçları'' ileri si.irtilerek saırki lıer ııygulaııa ııiibah imiş gibi algılanabilınektedir. oysa burada iilke ihtiyaçları ile stopaj arasında bir ilişki gerçekten
yoktı.ır. Ülkenin tiiccar, çiftçi ve serbest ıneslek erbabıııııı stopaj yapmaslna
ihtiyacı yoktur. Kamu kuruınlarıırın stopaj yapııaslnda bir sakınca yoktur
(nihayetinde kaını"ı parası tahsil edilınektedir), aııcak ileri diizeyde teknoloji
kullaıraıı ve deıretiın kadrosu giderek genişleyen bir Maliye Bakaıılığı'nıır
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Varlığında, özel kişİ ve kurumları mültezİm gibi kullanmık ycrine, devlet
u"rgirini keııclisi tahsil edebilecek mekaııizınaları geliştirebilııelidir.
Gelir vergisi çerçevesinde kapitalist sistemiıı l980 sol-ıılısı döntiştiınii ile
vergi sisteıni arasıırdaki ilişkiyi gösterırresi açısındaır "dırr ınükellcf ihracatğı muafiyeti'' olarak ifade eclilen ııygıılaına i-izeriııde durnıakta fayda
uurd,r. nilinaigi gibi ]9B0,sonrusı Özal TürkiJıesinde ithal ikaıneci kalkıııına
ınodeli terk eclilercl< yeriıre ihracata dayalı kalkıııma ııodeli benimsenıniştir. I]ltıette ki ilk etapta ülkeye lıızlı döviz girdisi sağlayacak ilıracatçı ticaret
'ltirk ınallarınl dışarıya satacak dar mübıırjuvazisi sıkıı-ıtısı yaşandığındaır,

kellef]erin öııiilıii açııak için, böyle bir düzeııleıııeye gidilıniştir (GVK
Madcle ]l|'de bıı nrrıafiyeti getiren cleğişikliğin tarihi 3l.12.198l'dir)' Madde 7 ve 7/l aşağıdaki gibidir:
,,Mcıelc]e 7- (Değişik; 27.3.1969
- 1137/1 nıd') Dar nıükellefiyete labi
kinı.sel.er bakı'nıından kazanç ve iı,adın. Türkiye'de elde edildiği aşcığıclaki
,şartlara göre tayin olu.nur:
I. (Değişik; 3t.12.1gB1 - 2574/1 nıd') Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin Ti;rkiye'cle işyerinin olması veya dainıi ıenısilci bulundıırması ve kaZancln bu yerlerde veya bu tenısilciler va,sıtasiyle sağlrınnıası (Bıı şartlcırı
haiz olsalar dahi iş nıerkezi T'ürkiye'de bulıınnıayanlardan, ihraç edilnıek
üzere Türkiye'den sulı.ıı. alcJıkları veya iıııal etlikleri nıallcırı Tiirkiye'de scıt'
nıaksızı.n. yabancı memlekeılere gönderenlerin bu işlerden doğan kazeınçları
Türkiye' de e lde edilnı iş sayılnıaz).
Brırada ulııslar arası kapitalizınin krıralları işlemektedir ve (azgelişıniş)

proleterleşmekte olan ülkelerclen (gelişıniş) burjııva ekonoınilere açık bir
kayırak aktarıını sözkonrısrıdur. olaıı şudur: Dar ınükellef kişi, ihracattan
cloiayı elde et1iği gelir iizerindeıı T'iirkiye'ye gelir vergisi ve ayrıca KDV
ödemeınekte ve lrer iki vergiyi de keııdi üılkesiıre ödeınektedir. Yani özetle
bu düzenlemeyle 'lıürkiye Devleti kendi eliYleq Türkiye'de üretilen artl
yönetimlere ödedeğere dair tüm verqileri (emek üzerindekiler ve verel

nenemıakveçevrevereiıcrihariç)darmükcııefinüıkesinetransfer

yiırıırlükte olaı-ı buı rıygrılaınaı-ııır gerçekteıı Ttirkiye ilrra_
"t'*kt",It.J-l"ı",
katkılarınııı ııeler oldıığrı ayrlCa araştırınaya değer bir
".
"ı.onomisiı'ıe
""t,*"
koııudıır. Bunrıırla birlikte, hiç de ayrıırtııına girınedeıı, basit bir bakışla bile,
brı rıygulama ile birlikte, ihracat iizerindeki vergi yi.ikiiııiiıı sıfirlaıımaslnlıl,
Ttırkiye'de mevcrıt ekoıroınik büyünıe chüzeyinin olduğundan daha yühsek
gösterilnıesi için ı,erileri nasıl illüze ettiği görülebilecektir' Türkiye'nin
Ihracata dayalı biiyüme modeliırde en öıreınli ihracat kaleıni otomotiv sana_
yidir. 2002-2009 yılı arası 'Iiirkiye'ırin toplaln ihracatı içerisinde, otomotiv
sektörıinüın payı aşağıdaki gibidir
:

'Iablo l: 2002-2009 Yılları Arasında 'I'ürkiye'nin ihracatıncla oto_
motiv Scktörünün Payı
YIL
ihracat içerisinde otomotiv

Sektörünün Payı

(%)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

13,2

15,1

16,9

17,8

18,5

20,1

19,4

17,4

Kaynak: http://www.tim.org.tr

Tabii bu arada heııen belirtcliın ki otomotiv ilıracatırıı claha çok kurumlar
vergisi ıni.ikellefi olaıı biiytik firınalar gerçekleştirıırekteclir. Bı"ı ljrı'ıralar, bı.ı
ilrracatlarıırdan dolayı herlraııgi bir dış ticaret vergisi veya KDV öc|emeııektedirler. Brı vergiyi, eğer bir vergi uygııluyorsa, geııelde ithalat yapaıı iitke
talrsil etınektedir. otoınotiv sektöriiırde, iiretiııı içerisiı-ıde ilrracatıır payı ise
aşağıda verild iği gibidir:

.. I'ablo 2: Türkiye'dc Otoınotiv Scktörü İhracatının otomotiv Sanayii
Uretimine oranı
YIL
Üretim içerisinde otomotiv ihracatının
Payı(%)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

71,1

63,1

60,5

ot

69

IJ

79

Kaynak: Olomotiv Sanayicileri Derneği, otomotiv Sanayiinde Dış Ticaret YılIarı, Rapor 2005/2; OtomoYılı Değerlendirme Raporu' Mart2009'

tiv Sanayicileri Derneği, Otomotiv Sanayi 2008

Göriildi-iğii gibi, otomotiv sektörü içerisiı-ıde, ilrracatın tiretiıne olaır oraırı
geııel bir aıtış eğiliıni içerisiııdedir. Tahınin edileceği gibi bıı, tiç aıılaına
gelınektedir. Birinci olarak, Türkiye vergisel olarak ve işgiicüı ınaliyetleri
açısıırdaır elverişli bir iilkedir (ki bıı vataırdaşıınızın ktiresel ölçekte ııcuz
işgücii lraline gelmekte olduğrıırıı ifade ecler), İkincı olarak, otoınotiv tiriinleriııe olaır iç talep bastırılınaktadır (ki bıı da i.ilke insaııının i.irettiğiırdeıı ıırahrı.ım bırakılınası anlaınıııa gelınektedir). Üçüncü olarak, iç talep bastırllmamakta aırcak itlıal i.irünlerle destekleııınektedir. Gerçekteıı de 'I'tirkiye'de
toplaın otoınotiv pazafl içerisinde ithalatııı payı 2002 yılıııda %48 ikeıı,
2003'de yo56,2004'de o/o58,2005 ve 2006'da o6si, Z}}i'de yo56 ve
2008'de %58 olınuştur (oSD, 2009:6). Tiiıı bıı verilerden sonra şöyle bir
ctiınle ile karşllaşınak herhalde oldııkça lrayret vericidir: Türk malı olan
hiçbir otomobil veya motor markası ııiyasada mevcut ıleğildir! Bı'ıradan
çıkaıı sonuç şudur: Türkiye'de iç talep bastırılııramakla birlikte, iicretler
baskılandığıııdaıı, diiştik gelirli eııekçiler ucuz Uzakdoğrı ve iran araçları ile
baş başa bırakılırkeı-ı, 'l'iirk isoii cü ile üretilen artı değor ve bunun versisi
ıııı-+.l,.._-'l'ii
V-*-i
si!+ahİ'h
aıl ilm alı+a.l i ce tran

Gelir vergisi sistemiıriır, Sermaye leliine olan ve çalışan slıııfln yararlandırılmadığl bir diğer uygrılaınası ise borç faizleri ile ilgilidir. Ticari ve zirai
kazançlar da al nan borç ları ır faizleri lıası lattan gider o larak indi ri lebi l mektedir. oysa aynı teşvikten ücretlileriı-ı yararlanma inrkdnı yoktur. En azından
ı
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ilgili alınan borçların faizini gider olarak indirebilmesi ise, bize göre, eınekçi sııııfa dahil olan brı kesiınin desteklenmesi

Gerçi sporuıı teşvik edilmesi olı"ııılrı l<arşılanabilecekse de, bizce bıı avantaj_
lar, sporun teşvik edilmesi ıneselesinin boyı;tlarıııın kat be kat ötesiıre geçıniştir.

Diğer yandan, alınan kredi ve borçların faiz ödemeleriııin gider kabııl
edilmJsi ğerçekteıı de dikkate değer bir butııştıır. Brırada devlet, muhasebe
oy,,r,,,-,u ve kavramsat/teorik hileye başvrınnaktadır' Görtiııüşte, devlet
btrçluya vergi borcu tahakkuk ettirıneden, faiz ödemesi alacaklıya ödendiginde Lunu vergilendirerek aynı gelir ı.ıırsrıru iizerinden vergi almamaktadır'
öyru uyn, devlet eınekçileriır üıcret geliri üızerinde böyle bir yaklaşıma sahip
oı*uruktuaır. Ücretli emek kesimi ücret gelirleri üzerinden hem kaynakta
kesinti Suretiyle vergi ödenıekterJirler henı de gerçek kişilerin ödediği diğer
d.olayl ı v e dolays ız ver gilerin tamanıını ödem ektedirl er'

Gelir vergisinin ücret gelirlerinde rıygrılaırınasına yönelik oldukça sık
gtindeıne geleıı bir eleştiri de asgari ücretin vergiye tabi tutulmasıdır.
Bize göre, devletin asgari ücret i.izeriııdeki vergi yiikiinii kaldır[a]maınasınln
iki nedeni ınevcı.ıttur. Birincisi, asgari iicretli işi, asgari ücretin üzerinde bir
i.icretle çalışan işçiııiıı işvereniııe karşı bir alternatif olarak ileri si-irmesinin
engelleı-ıınesi diişiincesidir. Şayet asgari ticret bir çekim alanı haline gelirse,
kayıtlı işgticü piyasasıırda, işçi, işverenle gerildiği zamanlarda, iicretinde
belirli diizeydeki bir kaybl göze alarak işi bırakacak ve asgari iicretli bir işi
tercilı edecektir. Takdir edersiııiz ki, bı"ı dıırı.ıın heıı kapitalistiır heın de devletiıı en son isteyeceği bir duruındur. Devletiır asgari ücret iizerindeki vergide ısrar etmesinin ikinci nedeni ise tahınin edileceği gibi devletin finansıııaır ilıtiyacıdır. Güniiıntizde işgücü piyasasıırda öneınli oranda asgari ticretli
istilıdanı edilmektedir. Özellikle iş/lıizınet gördiirme anlamında taşeronlaşma, lreın kaını.ı sektörüııde lreın de özel sektörde giderek yaygınlaşmaktadır.
Bilindiği gibi, bu taşeron şirketler de işçileri genelde asgari ücretle istihdaın
etmekte ve hatta kıdem ve ilrbar tazıninatları koııusundaki özliik haklarını
bypass edebilmek aınacıyla, belirli aralıklarla bu işçileri işten çıkararak tekrar işe alırıaktadırlar. Giderek aıtaı'ı bu iş giivencesiz asgari iicretli gürrıhun
asgari iicreti üızeriırdeı'ı alınan vergi, devlet açısıırdan giderek vazgeçilmez
bir gelir kalemi lıaliıre gelınektedir.

Serbest ıneslek erbabının işle

açısındaıı, olrımlu bir ı.ıygulamadır.

o'iicret-

Gelir vergisi açısından bir diğer garabet de, üıcretliler ile, kaıırında
li'' sayılaır profesyonel sporcular arasıırda, diişük gelirli ücretliler aleyhine
bir ayrııncıiıga giJilmesidir. GVK'ya göre; 31.]2.20l7 tarihine kadar spor'
culaia yapılin ücrel ve ücrel sayılan [transfer paraları] ödem'elerden aŞa'
ğıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır:
a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

l) En

üst ligdekiler için %15'

2) En üst altı ligdekiler için %l0,
3) Diğer ligdekiler için %5

Lig usulüne tabi olmayan Spor dallarındaki sporculara yapılan ödenıeler ili nıilli sporculara uluslar arası. nıijsabakalara katılnıaları karşılıb)

ğında yapılan ödenıelerden

%,5'

Bu ödenıeler üzerinden 94. mudde kupsamındıı avrıca tevkifat vanılmaz'
Bu gelirler için yıllık beyanname yeril'mez, diğer gelirler dolayısıyla beyan'
,oi, yerilnıesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez
(TOSUNER, ARIKAN, 2009: 94-95).
Bu grrıp (sporcıı) ücretliler arasında gelir vergisi sistemiıniz, görüldiığii
gibi, i..ğiı"..o" bir tür adalet sağtamaya çalışmıştır. An9$ tarife düız
Erurl,d,.; lani sıradan bir iicretli vergi ödeıneye matralrın vo15'i ile başlayıp
yıl içerisinde matrahın doğal olarak katlanmasl ile daha yiiksek oraıılarda
milyon
iy'zo,27 veyayüksek iicretlerde 35'e kadar gidebilir) vergiöderken,
dolarlar kazanan sporcular (ki bize göre her ne kadar "emeğin saf hali"ni
temsil etıneleri bağlaınlnda yüksek üıcretleri hak etseler de, sporcrı olmayan
iicretlilere göre, vergi sistemince bu şekilde teşvik edilıneleri, adalet anlayı_
azvergi ödemektedirler.
şıınız ile uğaaşma*aktadır) gelirlerine oranla daha

Gelir vergisi sisteıniınizde dar gelirli ınükellefler, özellikle düşük iicretli
emekçiler açısından, tek öııemli avaırtaj, 2008 yılında getirilen asgari geçim
indirimi olınuştrır. Bu rıygulaınayla iicretli yoksı"ıllar kapı kapı dolaşarak fişfatrıra toplaınaktan ve bunları teker teker kaydetınekten krııtulmııştur. İlginç
bir biçimde, bı.ı iııdiriın de aylık veya yıllık ücreti ıre olursa olsun tiiın ücretliler için aynı ıniktarda uygulandığı için vergilemede acalet ilkesi ile
uyumludur. Örııeğin eşi ile birlikte biiyük bir firınada üst diizey yönetici
olaıı iki çocuklu bir bireyin indireceği asgari geçiın indiriıni tutarı ile; yine
iki çocuklı.ı ve eşi ile birlikte bir teınizlik şirketinde asgari ücretle temizlikçi
olarak çalışaır bireyiıı indireceği asgari geçim indirimi tutarı taını tamına
aynıdır. Aırcak brı tutar asgari ücretliıriır gelirine oraııla daha büyiik bir indirim antamına gelınektedir'

Vergi avaırtajı açısından eınek ile sermaye arasında ortaya çıkan farklar_
dan biri de vergilendirme dönemi ile ilgilidir. Eınek kesiıninin ücreti aylık
olarak, kaynakta kesiııti yoluyla vergileııdirildiği için ne verginiıı taksitlendirilmesi ıntimktiır olınakta. ııe de elde edileır geliriıı vergisi ödenene kadar
değerlendirilınesi (örneğin faiz getirici menkrıl sermayeye yatırılıırası) güıı-
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deıırc gelınektedir. oysa diğer ıniikellefler açısıııdaıi btı avaııtajlardaıl yararlaı'ıınal< mi.iınlçtindiir. cerçi "gcçi ci vergi" ı.ıygulaması ile bıı inıltöırlar da
sıı'ıırlaırınıştır' Buıra rağıneıı, bir i şçi ile bir tiiccar arasırıda, geliri üzeriııde
tasarrı"ıIta

bı.ı

lrınına

aç ı sı

@ezaıı.fai7

ırdaıl farlt vard ır

i

bir şansı

lir

't1

}roktı"ır.

Ücret gelirleriııiı"ı vergi lend iri lnres iyle i lgi l i i lginç bir ı"ıygıılaııa da !çkıs.
ileriıı ticrctleriııdeki istisııadır. Brıloii sel rıııe [ıölsel ııde calısan ü
ı-ıa göre brı iicretler. 3|'12.2013 tarilriııe kadar lrer ttirlii vergideır istisıra
edilnıiştir ('foSUNER, AIIIKAN, 2009: l l5)' I(uşl<usuz AR_Gtr] rıygrılamalarıırııı teşvik edilııesi aç ısındaır biı, önemli bir adıındır. LAkiıı ştırası da bir
gerçektir ki asgari iicretteıı ctalıi vergi alıııırl<en, geı-ıelde yiiksek iicretli tekııik personeI ve ıniilıeııdisin veya lıalilıazırda geliri olaıı iiııiversite akademilt
persoıreliııiıı istilıdanl edildiği bu bölgelercleki nispeten yi'iltsek iicretlerin
vergi dışı bırakılıırası, ekonomi-po litik açıdan, eıırekçiler araslırdal<i geliı'
eşirsizliğini arttıraıı bir uygrılaııradır
I

Gayrimenkul scrmayc iradı (GMS|) nieselesi, gelir vergisi ııygıılamatarında sıra clışı bir görliniiı'n ar'/. etlnel<tedir. Özellikle arazi ve bina
,,mülkiyetin saf halinclen" SöZ etlnek ıniiınl<iindür.
sözkoıııısu olcluğıında

Gerçekten cte çoı< istisııai cloğal afetler, i.ilke topraklarıırııı işgal edilınesi.
ltaırrtılaştırnıa gibi özel drırrıınlar dışlırda'otonrak". mülkiyetin saf. sürckli
ve en iikcı haiidir. Dalıa doğrtısıı toıırak volr olmavan telr müIkiyct biçi,"ıaı"*ı."tt" biraz zorlaııacak olursa, "diğer tiiıı nıiilkiyet biçiıııleriııin kay_
n.oe*. onları belirleyeır, tek gerçek ınülkiyet biçiıni" olarak bile tanııılaıra_
uil-ir. Bu açıdaıı kapitalist sisteın dalıiliııde toprak ve oıruııla doğrudaıı bağ_
lantılı gayriıneııkulieriıı vergilenclirilııresi, dikkat gerektireır bir süıreç oImaktadır. Bııiada dikkat edilmesi gerekeır lrı"ıstıs, geııelde Iiberal/bireyci bir bakış
açısıyla aı"ıaliz nesnesi olarak bireyi ele alan kapitalizın -bell<i de ölçek ve
dagıı,rayun si.irekli birikinı kaygılarıyla_ nıiill<iyet söz koırusu olduğuırda
biılen çark etınekte, analiz ı-ıesıresi olarak "aileyi" ve hatta geıiiş aileyi alnıaktadir (ayırı drırı"ııır dalra soırra değineceğiıniz ve "kapitcıliznıin yeniden
ü.retinıinin eıı hayali hukuksal bo1ru1yry,." ıeşkil ecleıı vercıset ııe intikııl vergısi için cıe geçerıidir). Örııeğin gayı"iıneırl<rıl[iır ııreskeır olaralç bedelsiz kulIaırıınında gelir vergisi açısıııdaır kural olarak eınsal bedel uygulaırırkeır;
usul, füru ve kardcşlere tahsis edİlmesi durumunda, bedelsiz kullanıma
mtisaade edilırrekte ve emsal bedel veya lrerhaııgi başka bir değerleıne tiiriiınülne başv1ırulınaınaktadır. Bu dı-ırum, kapitaliznriır ikircikli konı"ııntııııl ve
öneınlidir'
oldrıkça
açısıırdaır
kiyetin eır saf l'ıaline bakış açıStnı sergileınesi

Menkul sermaye ise aksine, "mülkiyctin en karmaşık ve uçucu'' lıalidir. Örneği,l ,r" ,u*un kapitalist sisteın bir krize girse, lren'ıen ardıııdaır

(faı'z-ı nıisal) "45 ıııilyar dolar bul-ıarlaştı!" benzeri ifadeler baslnda yalıııt
diğer nredya araçlarıırda yer alır. oysa yrıkarıda da belirttiğiıniz gibi gayri_
lrrcırkı.ıl Sert]1aye açısıı-ıdaır böyIe bir drırrıın söz koırııstı değildir/olaııaz.
Nasıl ki gayrinrcnkııl serı-ııaye ı-ııiilkiyetiır eır saf lrali ise, menkul s€rmaye
iradı (MSi) da "kapitalist kazancın cn sırf lıali''dir. Çi.inki.i şgıııayc.1gn:
.d i n d9 n_.-ı]0çlüu]:'_hil-biçlırıd e ge l i r- ü retıı el<te ve d o ğ
dahiLgıuağ4ı!çıdısııı*b-es!e$çkt9dir. Bu açıdaıı adıırın "ınenklıl" Serı]ıaye
olınası iistIendiği foırksiyoıı ile uyuııludı'ır. En genel ifadesiyle meııkııl sernıaye iradı "l'aiz geliridir"; biraz daha kapsayıcı bir ifade ile de "faizveya
beırzeri gelir" biçiııiııde taıııl-ıılaııabilmektedir. Üretiın siireci sorırında elde
ediImediği için esaseı-ı -kapitalist ekoııomipolitikte- eıı çok vcrgileırdirilınesi
gereken gelir ı.ııısurıı olııası lazınr gelir. Çi-inki.i artı-değer sölniiriistiııdeıı
gelen bıı birikıniş para, ikinci defb veya daha çok tiretiıı si.irecine girdiğinde ;
eınek söıntiı'tisiiııii daha da deriııleştireccktir. ÇiJnkti, btı serıı-ıayeyi kullaııan
kapitalist, serırıayeıriır iradıııı salıibiıre ödenıek için üıretileıı artığıır dalra
fazlasına el koyacaktır. 'fakdir edersiıriz ki bıı da eıııe|<çiler açısındaıı daha
azı'eel geIir ve iş giiveııcesi aı-ılaıııına gelecektir.
'I'iirk vergi sisteııiniıı, r-ırc!üqlş9r']x4y9ljadıırın vergileırdirilıııesi ile ilgili
rıygtılaınalarııra bal<tığılT|lZ 7'alnan' yultarıda açıkladığıırrız ııedenlerle daha
çok vergileııdirilıııesi gerekeır faiz gelirleriniıi (vadeye sadık l<alınak koşulııyla), tersiı'ıe d(1!uJız ı,qlgı7Jxdjfllüğl göriilınektedir. lJuırrıır biri özel sek-

tör, ciiğeri de kaıntı l'iıraıısınaırı kayııaklı iki ncdcni vardır. Özel şektöre!çı
!gy14$q14n nedcır, csaslııda, |<apitalizııriıı eır teııel çelişkisiııi ifade eden
bir sorııyla ilgilidir: Iiğer kapitalist olaral<, eıırekçiııiıl ticreti içerisinde size
talep biçimiııde döırecel< olan artığa el koyııyor iseıriz, iiretinı soııraslırda

lnalıırızı l<ime satacaksınlz? Elbette ki borç-krcdi ınekanizması yoluyla

saııal gelir yaratılarak yiııe eınekçilere satılacaktır. AııcaI< bir yaııdan l<apitalin si.irekli yatırıınlarla biiyi.iııesini, diğer yaııdan talep yaratılınaslııı sağlayacal< ırakit var ıırıdır? Elbette ki yoktur; işte bıı yi.izdeıı ıral<it ve ıırevdrıat
oldtıkça değcrlidir ve ytil<sek vergi bu ırakdiıı geri çekilınesiıre nedeıı olacağıırdaır, kap ital istin en Soıl isteyeceği şey olacal<tı r. Dgu-ktr_-kuynsklJ.ngd9!'
ise dalıa basittir: biitçc açığını kapatmak. Devlet siirckli olaral< biitçe açığı
veriyorsa' bu açığı ıniimkiiırsc dış borçlaııına ile, bıı iınkAnlar kısıtlı ise iç
lıorçlanına ile karşılanıak zorrıııdadır. DolayısıyIa devlet iç borçlaııııa Seı'ıetleriııin (DİI]S) faiz gelirleriııi yi.iksel< oraırda vergilemel<, gerçek ve tiizeI
kişileriıı clevlet borçlaıııııa araçlarııra olaı-ı talebiııi diiştirecektir. İşte bu sebeplerdeıı. 'I'i-irkiye'de geırel olarak, ınenkrıl Sermaye iradı iizeriı-ıdcl<i vergi
ytiki-i olııiası gerekeı-ıden di.işi.iktiir. Bu yapılırken 'ltirk vergi sisteırrince iki
ırıekarıizııa işletiImektedir: IJııııların ilki Düz ve düşük vergi oranı tıygrı_
laıırasıclır. Örııeğin lıaziııe boırostı ve devlet tahvili ile TopIıı Konııt idaresi,
Kamı; ortaklığı İdaresi ve Özcllcştirıııe idaresiırce çıkarılaır ıneııkul kıynret-
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lere sağlanan gelirler, tevkifat yolııyla vergilendirilmeleri koşulııyla, beyan

dışı ttıtulınrıştıır.2010 yılı içiıı bıı gelirlerde öııgöriilen tevkifat oraırı ise
oh}'dır yani bıı gelirler vergilendirilıııeııektedir. Diğer kamı.ısal kurrıınların
ve dernek ve vakıfların sağladığı iratlar da yine tevkifat şartıyla beyaıı dışıdır ve tevkifat oranı oZl0'dur. Ayırı duruın ınevduat faizleri (tevkifat oran
%15) için cle geçerlidir. İkinci mekanizma ise bazı gelirleriıı kural olarak
tamamen (tevkifat yoluyla vergilendirilmese dahİ) beyan dışı tutulmasıdır. Örneğiıı bir yıldan kısa siireli Iıisse senedi alıın-satım kazaırcıııda (o%10
stopaj), vadeli işlem ve opsiyon borsalarındaır elde edilen kazançta (oh10
stopaj), özel sektör tahvili faiz gelirinde (%10 stopaj), repo faizi gelirinde
(%15 stopaj) bıı uygıılama göriilmektedir (TOSUNER, ARIKAN, 2009:
169-171). Burada stopaj oranların dtişııkliiğiine dikkat çekınek gerekınektedir. Bu uygulaınanın bir diğer avantajı da, bu gelirler beyannameye dahil
edilmediğinden. toıılama esası göz önüne alındığında. bevan edilen gelirlerin alt gelir diliminden vergilendirilmesine katkıda bulunmasıdı{.
Görüldiığü gibi devlet, faiz gelirini, bırakın daha çok vergilemeyi, teşvik
edecek düzeyde dtişük oraııda vergilemekte, Ve ayrlca beyan dışı trıtarak,
kapitalistin gelir vergisi açısıııdaı'ı nıatrah toplamını düştirmekte ve dalıa az
gelir vergisi vergi ödemesini sağlamaktadır.

Devletin kapitalist sistemle ilişkisinin en şeffaf hale geldiği nokta ise,
yine menkul sermaye iratlarında görülmektedir. GVK 94. maddede yer
alaıı tevkifat oranları hakkıırda çıkarllaır 12'l.2009 tarilr ve 2009114592 sayv
ll nuı-ıraralı Bakanlar Kurulrı Kararı'nda (R.G.: 3.2.2009 - 27130); "körın
Sermayeye cklenmesi kör dağıtımı sayıImaz'' denmektedir. oysa ticret
gelirleriyle ilgili gelir vergisi tıygrılaınalarında görmekteyiz ki işçiye sağlaıran l-ıer tiirlti maddi olaııak iicret vergilendirilirken ınatraha dahil edilmektedir (zaten dalril edilıneyeııleri de kapitalist gider olarak indirmektedir). Göri"ildiiğii gibi devlet lrer zaınaır olduğıı gibiyine sermayedeıı yanadır.
Sermayeye Ve sermaye birikiınine devletiı-ı teşvik ve desteği "diğer kave iratlar" başlığı altıııda ele alınan "değer artışı kazançları''nda da
keııdiıri gösterınektedir.GVK'nun 8l/l, 8112 ve 81/3'te;
Zanç

i.Ferdi bir işletnıenin sahibinin ölünıü halinde, kanuni nıirasçılar tara'
fından işletmeye dahil iktisadi kıynıetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutııluyorsa, bilançonun aktif ve pasifiyle bırun halinde)
aynen. devir alınnıası,

ii.Kazancı bilanço usulüne göre tespit olunan ferdi bir işletnıenin bilançosunun. bir sernıaye şirketine aktif ve pasifiyle biitın halinde devir olunnıası, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilnıesi ve devredilen ferdi

işletnıenin sahip ve sahiplerinin şirketten devir hilançosuna göre hesapla-

nan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alınması,

iii.Kollektif ve adi konıandit şirketlerin bu nıaddenin ikinci bendinde yazılı şartlar dahilinde nevi değiştirerek, sermaye şirketi haline dönüşmesi,
lıallerinde GVK'nuıı bu lrükınüne göre, değer aıtışı kazancı hesaplaııınayacağı gibi vergileıneye de tabi olmayacağı lıiiktiın altıııa alınınıştır. Göri.ildiığtı gibi devlet sermay€ birikİmine yönelik şirket birleşme ve büyüme_
Ierinde taraftır. Kapitalist Serınaye biril<iııi bu açıdan da desteklenmektedir.

Devletiıı kapitalisti ayakta tutabilmek için, gelir vergisi çerçevesiı'ıde
suırdı.ığu kolay lıklardaır biri de zırır|arın 5 yıl süreyle indirilebİlmesi
lrususudur. Ucret selirleri dışında tüm selir unsurlarrna tanınmıştır (doğaldır kiyapı itibariyle en çok ticarive ziraikazançlar açısıırdan uygulanabi-

lirdir). Burada ilginç olan mesele, 'I'ürk vergi sistemi ara'cılığıyla
lrf,r/kazanç bireysglleŞirken. zarar toııIumsallaşmaktadır. Çünkü ticari

ve zirai faaliyetin körı kapitaliste giderkeır, özellikle ticari faaliyet açısıırdan,

faaliyetin rizikosuna kamusal olarak katlaırılınaktadlr. Kapitalist, bu zararı
karşılanaııa kadar vergi ödemeınektedir. oysa ücretliler açıslndan, aldlkları
i.icret emeklerinin tam karşllığl olsı-ın veya olınasın, gelir vergisi her ay tevkif edilerek tahsil edilmektedir. Üstüı öı.tülti bu adaletsizlik, vergi sisteıniıni_
zin bir diğer yönüdür.
l. 1.2.Kurumlar Vergisi

Gerçek kişilerin kazanç ve iratlarl uzun yıllardır gelir vergisi içinde vergilendirilirkeıı, tüzel kişİleriıı kazaııçlarıırın, kı.ıruınlar vergisiııe tabi tutulması aırcak yirminci yüzyılda gerçekleşmiştir. l9. yüzyılıır sonlarıııdaır
itibaren sanayi iilkelerinde sermayenin ağır bastığı şirketlerin öıremi gittikçe
aıtınış ve tiizel kişiliği olaır brı krırıımlardaki gerçek kişilerin gelirlerini vergiye tabi tutaıı gelir vergisiıriır yanında, oırun tamaınlayıcısı olan kuruınlar
vergisi de uygulanmaya başlamıştır (ToSUNER, ARIKAN, 2009: 221).
Tiirkiye'de 13.6,2006 tarih ve 5520 sayılı Kanrıır'la (KVK) diizenlenen krırrıınlar vergisi, devlet ile sermayenin [-ki bu vergiye "Sermaye vergisi" de
denınektedir (ToSLrNER, ARIKAN, 2009 : 224)) iktisad i/ınal i il işkilerinin
hiikiiıır altına alıırdığı son diizenleınedir.
Dalra önce, kuruınların iflası ve tasfiye memurları atanarak bı.ınların
borçlarınıır toplumsallaştırılınası konusıına ve soırrasında da devletiır yine bu
kı"ıruııların da dahil olduğu bir ıniikellef güruhrına tevkifat yapma yüktimltili-iğii getirdiğini ifade etıniş ve lıer iki uygulaııayı da eleştirıniştik. Şimdi
geldiğinıiz noktada ise görınekteyiz ki, devlet borçlarını toplumsallaştırdığı
ve kurrııı olmaııııı diğer avaııtajlarındaıı faydalaııdırdığı bu olrışumlara kar-
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şılık olarak tevkifat yapına yüktiınliilİiğti ve ayrıca ortaklarıırıır bircysel kazaırçlarıırııı yaı]ı Slra (ki ıırevcut ııygıılaıı'ıada l<urı;ırılar vergisi ödeırdikteıı
sonra dağıtılııı kAr nav lar ıır ıı v2rtc oel versisi l<aıısaııı ıı-ıda vergi leııd iri l_
ı

ınekted ir) bi r de ku rı.ıııı lar vergisi ıni.ike l lefi yeti geti rınekted i r.

SözkoııLıstı l<işiler ve şalrls şirketleri (küçıik bıı{uvazi) olı-ıırca yetersiz de
olsa vergileııede adaleti sağlaınaya çalışan ve blına yöı-ıelil< olaral< artan
oraıılı bir vergi tarifesi ı"ıygulayan devlet; büyiık Sermayeye geldiğinde daha
biiyiik serınayeyi veya dalıa çok kazanalı serınayeyi daha biiyi"ik çapta vergi-

leııeye tevessiil etıneınektedir. Bıı dı-ıruını.ın iki ııedeııi vardır: t]irincisi
sermaye birikimİni teşvik etıırektir (bı"ııruıı ne aıılaına geldiğine daha öııce
değinıniştik). Esaseır bu birikim koırusuırda kapitalizııiiır çok öııeınli bir

çelişkisi de ortaya çıkmaktadıı'. o da biiyiik serına}ıeyi yaıatan rekabet !_rg:
şq[l arı ıı ı ıı. serın aye btiytidtikçe oıtad aır ka ll@taııZüjı
çok önenrli ııeşrııiyçt araçlarıııdan biri olaıı "rel<abet" söyIeıniniıı ggcerlj_!!
gil1t y itirınesidir . Özetle rekabetteıı l<azaıraıılar olclııkça, rekabetiı-ı keııdisi
gerileıırektedir' İşte diiz oraıılı kuruı-ırlaı'vergisi de bu siirece hizııet edeıı en
öııeınli araçlardaır biridir. İkiırci ııedelı ise devletiıı fiııaıısınaıı ihtiyaçları ve
istilrdaın koşullarıyla alakalıdır. Serı-ııaye biiyi"idi.il<çe dalıa çok yatırıırı yapacak ve bu da vergilendirilecek dahafazla kAr, çalışan daha çok persoııel ve
buırlarııı iicretiııdcn daha faz|a sosyal gt-iveıılik ve gelir vergisi l<csiııtisi aııIaınıııa gelecel<tir.Aırcal< gerıelde sürcç böyle işleıneınektc, l<apitalizıniıı
kaçıırılııraz "azalan kArlar yasas|' ve aZ öııce balısettiğiıniz daralaıı rekabet
koştıl larıırca sıırırlaııdırı lınal<tad ır.

KVI('ırı.ıır ikiııci ınaddesiırde vergiı-ıilı ıııiikellef'leri slralaırırl<eı-ı,216'da
ilginç bir ci.imle lıeıneıı dikkatleri çekınel<tedir. Bu ci-iınlede "Btı l(aı-ıuıruır
ı"ıygı.ılaırmasıı'ıda sendikalar dernck; cemaatler ise vakıf sayılır" (vıırgular
bize ait) deırııektedir' Bize göre burada devlef sınıf ö
olan scndikalar
ve halen dalıa çözülememiş cemaatler gibi iki netameli kurumla "vcrgisel" açıdan karŞı karşıva gclmck istememiştir. oysa seırdikalarııı derırek_
Ieı'den ııe kadar fark[ı örgiitleırıııeler oldıığtı ortadadır. Örneğiıı seııdil<alara
grev lrakkı "yasal olaral<'' taıııı-ıırrıştır. Oysa derı-ıeklerde böyle bir drırrııır söz
koırusu değildir. I}tı açıdaıı bal<ıldığıııda, dcvlet seııdikaları vergisel açıdaıı
ıııİ.il<ellef kabııI et1iği aııda, yine vergisel açıdan lıiç alışık olnradığı "grCV'' Vc
benzeri tepkilerle l<arşı karşıya l<alabileoe|çtir. Irakat devlet, seııdikaları der_
ırekler başIığı altııra alaral<, vergiyi sıırlfsal di.izleııdeıı ı"ılusal-vataııdaşlık ve
mi.il<ellefiyet düzleniiıle çel<nriştiı'. Bı"ı çerçevede, bahsettiğimiz cümle

I'ürk mali mevzuatının eıı ooincc'' cümlelcrinclen biriclir.

Ti-irkiye'de devlet ile kapitalist arasıırdal<i ilişki elbette l<i kürcscl ncoIiberal dönüsüındeıı bağııırsız değildir. I}ilindiği gibi l<iiresel siireçte, ı'ılusal
yapıda görülen sıırıfsal l<oııı"ıırrlaırıııalarıır bir benzeri ekoııoırriler arasıırda

oluşmaktadır, Merkez kapitalist iilkeler, çok biiyiik ulı-ısötesi şirl<etleri vası_
tasıyla kapitalist tiretiıniıı tüııı stratejik kodlarıııı ııhdelerinde tııtarlarkeıı;
azgelişmiş çcvre ülkeleriııe taşeron tcdarilrçi rolü biçİlmekte ve bu eko_
noıniler bir bütıin Iıaliııde KoBİ'leşirkcn, toplııınları ise bı.ı işletmelerde
istihdaıı edilen prok]s]:l9pfuulsIa döııiişıncktedir. Qrgınize-şcıulai bölgeleri veya kiiçiik saırayi siteleriııde örgiitleııeı-ı bu yapı, tal<dir edersiııiz lti
yasal dayaırakları ile var olabilııekte ve yasalarca destel<leıınrektedir.
I(VI('na da brı dı.ırı.ıın yansıınıştır ve muafiyeti dtizeııleyeıı 411-| ve 4/l-ıı'de
yalııızca I(oBİ'leri fiıraııse etıııel< üzer l<urtılınıış baııka ve diğer kurı-ıltışlar
ile, orgaııize sanayi bölgeleri ktırı.ılırıası ve yöııetilınesi işi ile ıığraşaı'ılarııı
(talrııiır edileceği gibi, bu çapta işler gerçel<teıı de çok biiyiik serırrayeler
gerektirııektedir) kurııınlar vergisiııdeıı ını"ıaf oldıığu lıiikiiıı altıııa alınınıştır.
'I'tirk vergi sisteınirıiır kurrımlar vergisi aracllığıyla Sermaye sınıfıııa sağladığı avaııtajlardan biri de yatırım fonları aracılığıyla sağladığı fiıransınan
|<olaylığıdır. I(VK 5/l-d fıkrasında ıneırkul kıyınetler yatırııır fonları Ve ortaklarıırııı portföy işletmeciliğiırdeır doğaıı l<azaırçlarııııır, portföyi.i 'I'ürki-

ye'de krırulıı borsalarda işleııı gören altıır ve ltıyııetli ınadenlere dayalı yatırııı l'oı-ıları veya ortaklıl<larlnııı portl'öy işleilııeciliğiııdeır doğaır kazaırçlarıııııı, girişiııı serıııayesi yatırınr foııları veya ortal<lıklarıııııı kazaırçlarıııın,
gayriı-ıreı-ıkı.ıl yatırıın foııları veya ortak[ıklarıırın kazaııçlarıırııı, eııeklilik
yatırııT foıılarıırıır kazançlarıı'ılı"ı ve l<oırrıt fiıraırsıııaırı f,onları ile varlı|< fiı-ıansınalll Ibırlarıırıır kazaırçlarınlıl krıruınlar vergisindeıı istisna tutııldıığu
bcliııilınektedir. Görtildiiği.i gibi, vergi sisteııri, lıer tiirlii ınaddi varlığı kapitalist tiretiırı siireciıre çel<ebilı-ııel< içiıı ı-ıeredeysc lıiçbir boşluk bırakırraırıaktadır.

I(VI('ııı.ın sıırıflar arası eşitsizliklere bir diğcr katkısı da bu eşitsizliklerin
devaınıııı sağlayacak uygrılaırraları destel<lenıesidir. Liberal-kapitalist aıılaıı-ıı
ile deıııokrasiıriır eır öıieınli iddiası bireylere lirsat eşitliği Stıııınası, ve oırlara
bir iist sınıfa yiikselıne şaırsı taı-ııınasıdır (aslıııda sınlf atlaırra teorik açıdaı-ı
iıırkAıısızdır; çiinkii "bir işçiııiıı çocrığrı doktor oldrığııırda haııgi sıırıftaır lraııgi sıı-ııfa yi.ikselınel<tedir" veya "sıılıf atlayan işçi ııidiı' yoksa çocuğrı ınudrır?" gibi sorı.ılar yaıııtsız ltalııal<tadır). Giiniinıiizde bunı-ıır eıı öııeııli yoIrı
ise "eğitiııı"dir. IJıı açıdaıı, eğitimin özelleşnresi ve parall lrale gelıırcsi, ayrıca kaçıııılııraz olarak eğitinı I<a[itesi lroırı.ısuırda özel okullarııı devlet ol<ııllarıı-ıı geride bıralcnrası, kapitalist sistcın içerisinde, kendi yıktığı sisteıııiıı (feodaliznı) yeııi bir forırrla tekrar tesis edilınesi aıılaıııına gelıncktediı'. Bıı l<ast
bcırzeri sıırıI'sal yaplnın olı,ışırıaınası için eğitiın slireciıliır piyasa süireciırcleıı
kopırrası gerekııektedir. oysa'ftirl<iye'de bırakıır koparılınayı, KVI( aracı l ığıyla özel ol<ııllaşma siireci ayrıca destekleırıııektedir. I(VK'ıruır istisııaları
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diizeırleyeır 5. ınaddesinde "Aşağıda beliı1ilen kazançlar kuruınlar vergisin_

deır ıniistesııadır:" ifadesiırden soııra 5/l-ı fıkrasıırda şöyle demektedir:
''okul öııcesi eğitinı, ilköğretinı, özel eğitinı ve ortaöğretinı özel okulları ile
Bakanlar Kurulıınca vergi nıuaJİyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına
çalışan. derneklere bağlı rehabilitasyon m.erkezlerinin işletilınesinden, ilgili
bakanlığın görüşü alınnıak sııretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönenıi itibariyle elde edilen kazançlar". Görüldtiğü gibi Tiirk kuruınlar vergisi sistemi sınıflararası eşitsizliği daha da deriırleştireıı özel okullaşııa siireciıre, okulı.ın faaliyete geçınesiııden itibareıı
beş hesap döııeııri kazaııçlarıırı vergi dışl tutarak, önemli ölçiide destek olınaktadır.

Kuruınlar vergisi sistemiyle, işçi sıırıfına hiçbir şekilde sı"ıı-ıulmayaır bir

avaııtaj dalra serııayeye srını"ılınaktadır. o da "kuruluş ve örgütlenme gi_
derleri"ıriır ınatralr lresaplaııırkeıı, iı-ıdirilebilecek gider olarak nazara alıı'ınıasıdır. Gerçi işçi için lıerhangi bir kı.ıruluş ve örgiitlenme giderinden söz
etmek pek mi.imkiin değildir; ancak 'fi.irkiye'de işçiniıı, işsiz kaldığında,
gerek lıayatını idaıne ettirebilınesi, gerekse iş araına lnasraflarlnı karşılaınası
için dtişünülıni.iş olaır işsizlik sigortasıı'ıdan (ki bize göre, işçi açısıııdaıı "kıı_
rulı.ış ve örgiitlenıne" gideri, iş araına masraflarına tekabül etınektedir ve
bunuır içiır bı.ıluırmuş ınekaırizına da işsizlik sigoı1ası mtiessesesidir) faydalanına koşı.ılları oldukça zorlaştırılınıştır. Brı açıdaı'ı vergi sistemi serınaye ile
eınek giiciine algısal olarak eşit ınesafede durmamaktadır.

Biırada hemeıı beliııınek gerekııektedir ki gelir vergisi başlığıııda değinve bu yoldaıı faaliyet riziko_
diğimiz,
sı.ıırı.ıır topluıısallaştırılınası koırusı.ı, kurumlar vergisinde de aynen geçerlidir. Hatta gerek gelir vergisiı-ıde gerekse krıruınlar vergisiı'ıde, taın ıniikellefler yurtdışındaki zararlarını da (faaliyette buluııdı"ıkları tilkede indirmeııiş
olıııak kaydıyla) Ttirkiye'de gider olarak indirebilmektedirler.
1.2.Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler
]'üketim üzeriırden alıııaır vergiler (özellikle de özel tiiketim vergileri),
ilk bakışta, kişileriıı (gerek ıniktar olarak gerekse ltiks tiiketim açıslııdan)
zeııginlikleri ölçiisi-inde tiiketecekleı'i varsayıınındaıı lrareketle genelde sıcak
bakılan vergilerdir. Özellikler liiks tiiketim malları vergileııdirilirken, birçok
sosyal devlet taraftarııııır bııntı ııeınıruıriyetle karşllayacağını talrıniır etııek
pek de giıç değildir. Aırcalt dikkatle bakıldığında siireciıı pek de öyle işleınediği göri]lınektedir. Şiındi Tiirkiye'de ti.iketiın üzeriııdeır alınan vergilere
geçelim.
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1.2.l.Katma Değer Vergisi vc Özel Tükctim Vergisi
Vergi politikalarınıır etkiır olarak ııygulanabilmesi içiıı l985'te KDV,nin
devreye sokulması Ve aynl zamanda bir yatırlın teşvik aracı olarak kıılla_
ııılınası, ilıracata yöııelik özel kesiın yatırııılarının vergi ytikiinii lıafifletnıiş,
aırcak aynı zaınanda eınek gelirleri üzerindeki vergi yüıkünii arttırmıştır.
Örnek verilecek olursa; 1963'te belirlenen Gelir Vergisi oranları l980 ııygtılamalarıyla gelir diliııleri arasıırda en düşük oran arttırılırkeıı, eıı yi.iksek
oraır geriye çeki lmiştir (Y ILMAZ,'|'EZCEK' 2005 ).

Türk Katına Değer Vergisi Kanuıru (KDVK) 3065 sayı ııı.ıınarasl ile
1.l.1985 tarilıiırden itibareıı yürtirltiğe girıniştir. Kaııunı"ıır birinci ınaddesi
KDV'ye dalıil olaıı işleııler başlığııiı taşıınaktadır. Bıırada lremen dikkati
çekeır ırokta şudıır ki KDV'ııe dahil işleınler arasıııda "her tiirlii ınal ve liizınet itlıalatı" (112) sayıldığı lıalde, ihracat zikredilmemiştir. İlıracattan
aııcak istisııaları dtizenleygl 11, maddeniıı 1-a flkrasında. KDV'den mtistesıra tutı-ıldrığuıru belirtınek içiıı söz edilınektedir. 'fakdir edersiniz ki bu durı"ıın bizlere pek de yabaı-ıcı gelmeınekteclir. Nitekiın gelir vergisi başlığl
altıırda "clcır nıükellef ihracatçı nıuaJiyeti " koırı-ısıııra değinirkeıı, bı-ıırrıır ıredenlerine de değinııiştik. Kısaca tekrar edecek olursak, bu, 'lürkiye'ıriır
l980 sonrası döneırrde itlral ikaıııeci ınodeldeıı ilrracata dayalı kalkınma
ıııodel iıre geçmes i Sonuctl al ııran vergisel tedbirlerden b irid ir. Maksat ilıracatı arttırınal< ve bu yolla kalkınmayı sağlaınaktır.

"KDV uygı;lamasında bazı istisııalar lraricindeki ana miikellef grrıbrı,
I(DV'ı'ıe tabi ınal tesliıniırde velveya hizmet ifasında buluııaıilardır. Fakat
KDV'ıriıı ıniikellefi olınak'brı verginin nilıai ytiklenicisi olmak aıılamıncla
değildir. KDV'niıı nihai yükleııicisi (dolayısıyla asıl mtikellefi) ı-ıihai tiıketici drıruırıı"ıırda bulı.ınan kişi ve kııruluşlardır. KDV ıntikellefleri vezne görevi
yapmakla, başka bir aırlatıınla verginiır nihai ttıketiciden talısili koııtısunda
devlete yardım etmekle görevlendirilmişlerdir" (1'oSUNER, ARIKAN,
2009:329). Çi.inkii KDV ve benzeri tiiketim vergileri -elbette talep esırekliğiııe de bağlı olarak- kolaylıkla tükcticilere yansıtılabilmektedir. Bu ti.ir
dolaylı vergileriıı temelde eleştiriye koıll'ı olduklarl ırokta da bı"ıdur. Farklı
gelir grubııııdan bireyleriır aynı i"iriin için aynl vergiyi ödeınesi tersine artan
oranlı vergi etkisi yaratınakta ve brı yöırtiyle de eleştirilmektedir.
'[aın da bıı noktada Özel 'Itiketiın Vergisine (Örv) değiılınekte fayda
vardır. 12.6.2002 tarilr ve 4760 sayılı Özel Ttiketim Vergisi Kaıııınrı'ırca
(ÖTVK) dtizeırleıren ÖTV, bir yaııdaıı alınan bazı vergileri (akaryakıt tiiketim vergisi, taşıt allıı vergisi, çevre foırrı vs.) tek başlık altıııda birleştirirkeıı
diğer yaııdaır ekonorırik sıkıntıları aşmaya yönelik getirilen bazı ek yiikiiınlü-
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liikleri de (ek vergi, ek taşıt alını vergisi gibi) yine bu baş[ık altıı-ıa sokınııştrı r.

I-Ieıneır lrcliıtııek gerckir ki ÖTV doğrtıdaır ııihai tiiketiın iizeriırdeıı ve
telt sefer alındığıırdaıı dpğıudaı-Içııcl_Lüüglici grup-p.!a]Lçluç.lçi-k9şurr]-e-[
liçdçf-aıııa]itadu. Aııcak Ö'[V'ııiıl I'arkı, yalııızca listelerde sayılaıı ııaI ve
lıizıııet tesliıııleri iizeriııdeır alıııı'ııasıdır. I sayıll listede akaryakıt i"iriiııleri, II
sayllı listede ıırotorlrı taşıtlar, III sayılı listcde ttitiin ve alkollüı ınanıuller ile
l<o|alı gazozlar ve IV sayıll listede ise liiks ıııallar (lravyar, parftiın, yaş Veya
ktırrı deri, kristal bardal<lar, iırciler, l<ıyınetli taşlar --elnıas lıariç- vs.) diizeırleııınel<tedir. Göri-ildi.iğti gibi IV sayılı cctvcl hariç diğcr mallar üzcrindeki
ÖTV cloğruclan emckçi kesimleri ilgilcndirmcktcdir. Ö'fV, sözde geııcl
tiiketiıne konı.ı olırıayaıı ve liikse kaçabilecek mal ve lıizmetlerin ttiketiınini
vergilenrektedir. oysa bu taıır olarak doğrıı değildiı'. Listelere tek tek baktığıınızda, örııcğin I sayılı liste (al<ıryalgl ı"ıIu]]leri). ilk bakış:La eınekçilerle
ı]gıll_degilıırş-güı-gğı'ü[ü, oysa akaryakıt i.izerindeki vergi doğrııdaıı üretim vc ulaştırma maliyctlcriııc vc böylecc tlc doğrudan fiyata yaı-ısıırrakta
ve eıırckçiırin kaı'şı karşıya bulundıığrı hayat pahalıllğıııı aı1tıraralt, göreli
geliriııi diişi.irınektcdir. Akaryaltıt sadece zeııgiıılerin li.iks araçlarında kııllaırılınaırral<ta; her tiirli.i ı-ılaştırırıa aracında yakıt olarak l<tıllanıldığındaıı ulaştırıııa ı-ıraliyetlcriııe doğrtıdaıı girmektedir. Dil<kat çekınek gerekirse bu ma*
liyeti kapitalist "gider olarak" düşebilmektcdir; oysa emckçi için böyle
bir indirim olanaklar dahilinde değildir ve eınekçi fiyata yaırsıyaı'ı bu

y[ktin doğıtıdaıı katlaıııcısıdır (ki burada, belki kapitalistiıı ytikiin bir kısııııra katlaııı-ııasıııı sağlayacak, tiri.iırİ.iıı talep esııekliği de bir işe yarııııaz, çiinkii
ayırı maliyet tiiııı altcrıratif ve rakip iiriinlere yaırslırrıştıı). II sayılı listeııin bıı
l<apsaııa alıırıııası ise vergi kanrıırlarımızııı bazı koııularda haleıı l970'lerin
toplıııırsal gerçeklikleriıre takılıp kalclığıııı göstcrıncktedir. Ştııııı heııeıı belirtınek gerekir ki giiniiınüızde eınekçiler içiıi bile lıane başııra bir ınotorltı
taşıt lül<s olınaırııılıdıı'(gerçi -asgari iicretli ve diğer yoksul l<esiınleriıı drıruıııu ileri si.iriilerek- bı.ı koırı.ı yiııe de tartışınaya açıktır). Aslıııda aırlatııaya
çalıştığımız şey yoksııl ve eınekçilere reva göriileıı yaşaıx diizeyinde bir

aşJu1Jııkş-pJslllkJlg]luullullşJ gerektiğidir. Çi.inkti gi.iıriiıniizde lıastaııeler, alışvcriş ıırerkezleri ve pazarlargibi eınckçiı-ıiı-ı doğrudan ırrrılıatap olduğtı n'ıeltaıılar giderek kent ırıcrkezleriııden ıızaklaşınaktadır. I]u açıdaıı bir
araca salrip olnrak ıreredeyse zorı.ıırlı-ı hale gelıniştir, aırcak yiııe beliı1ı-ırcliyiz ki bıı koırı-ı tartışırıaya açıktır. III sayılı listeyi (ti.itiin ve alkolli-i ıı'ıaınuller)
sağtık gcı'ekçeleri ve etik açıdaır, ve yiıre yaırlış aıılaşılına ilıtiınalinc karşı,

tartışııaktıııı bilinçli olarak kaçıııdığıınızı beliı1ı-ııcl< ltıydalı olacal<tır. Bıı
()'fV'nin alnaclna açık bir biçinrde ıılaştığı te|< i.irtiıl
çerçevede bizc görc
grtıbtı IV sayllı cetveldc belirtilen (elınas istisııa kapsaı-ırında olııak iizere!?)
liiks ınallardır.

KDV ve Ö]'V'ırin birlil<te değerlendirildikleriııde en çol< eleştirileır tarafi
ise KDV'ııe tabi olan ırıalların, yine ÖTV'nin ctahil olıluğu matrahları
üzcrinden vergilendirilmeleridir. Yani "vergiırin vergisi" alıırmalrta ve bı.ı
vergileriır nilıai yi.ikleııicisi, sayı bakııııııdan teıı'ıel tiiketici grııp olarak
eınekçiler olnıaktadır. Çiinki-i kapitalist kendisiııdeır tevkif edilen her iki
vergiyi cle öcleyeceği vergiclen düşebilmektedir (KDVK ınd'29 ve Ö'rVı<
ınd.9). I(apatırkeıı lıemeıı belirteliın ki ÖTV l<oırusrıııda da yine ilrracat istisırası geçerlidir (ki bu istisıraııııı ne anlama geldiğine daha öııce değinıııiştik).

l.2.2.Banka ve Sigorta Muamelcleri Vergisi
Barıka ve Sigorta Mı;aıneleleri Vergisi (BSMV) esas itibariyle heın sunrılan barıka ve sigorta lıizııretleriı-liıı I(DV'si heın de brı lıizmetleriıı stını"ımrıııdan elde edilen geliriıı vergisidir. 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanunu'ııda di]zeırleıımiştir. l}ıı karıuır'ı_ııı 28.nıaddesinde I]SMV açısıııdaır
vergiyi doğrıraıı olay şı.ı şekilde ifadc edilnıiştiı': "Bcınka ve sigorl.a şirkelleriniıı ]0.6.]9B5 ıarihli ve 3226 sayılı I'incıııscıl Kiralanıu Kanıııııı'n.cı göre
ytı1ıtıkları işIemler hariç olıııak ijzere, her ne şekilde olursa olsuıı yapnıış
olduklcırı biııiiıı. nıı'ıcını.eleler dolayısıyla kencİi lehleriııe her ne naru ile olurscı olsıııı ncıkden |,eya hesaba aIelıklcırı parcılcır baııkeı ve sigorla ın.uanıelel.eri vcrgisine labicliı'" '

I}SMV nevi şahsııra münhasır bir vergidir. Çiinkii vergiyc

ve/vcya
l-ıizmete l<oırrı olaıı rııe1a, doğrııdaır paraırııı keııdisidir. [}anl<a veya sigorta
şirketi ise bu parayla ilgili tcınelde dört faaliyet ytirtitebilir:

l. Parayı l<oruınak (kasa işlevi)
2. Para vermek (kredi işlevi)
3. Aracl[ık etınek (fiıraıısınaıı işlevi*örneğiıı devlet iç borçlaırına seııetleriııiır satışııra Vcya yatırıın l'oırlarııra l<atılıııa aracılık etme)

4.I{izikoyu iistleırıne (sigoı1a işIevi)

Aslıııcla bunlarıı-ı hepsi "ticari kazaııç" kapsaınında kuruınlar vergisi ile
vergileırdirilebilir, ve elde etİiği faiz gelirleri de KDV kapsamıırda değerlen_
clirilebilir, çtiııki-i bir ıneta olarak paraya [azladan bir değer (faiz) katılınaktadır. AııcaI< bıırada sıkıııtı, baııkaııın bıı parayı (ııetayı) satııı alınaııış olııasıclır (bıı para ödüıııçti-ir ve bı.ı ödi"iııç alııadaıı dolayı da ayrıca gelir elde
eclilınektedir -kasa işlevi). Dolayısıyla burada krırı.ıırrlar vergisi a[tıııda tioari
kazaııç olarak vergileııdirilecek bir lıeııkul Serll]aye iradı da oluşııaııraktaclır, çiiırkii kasacla cluran serınayenin sahibi banka değilclir. lşte btı yi.izdeır baırkacılık işleıni, ve BSMV keııdiı'ıe özgi-i özellikleri olan stireçlerdir.
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Peki bu kendine özgi.i siireçler sınıfsal açıdaıı ne anlaına gelııektedir? Elbette ki yeııideır serınayc birikiminin ve sermaye srnıfinın teşviki anlaını-

ııa gelınektedir' Çi-inki.i devletin BSMV gelirleri çok az olsa bile bankacılık
sisteıninin varllğı l<apitalist sisteın içiıı elzemdir. Blınun birinci nedeni kapitalistiı-l paraslnl koruınak içiıı yapacağı fiziksel ve ınaddi yatırıının oldukça
palıalı olınasıdlr; bu yi-izdeır, sistemiı-ı işler durı"ıında olınası içiıı, kapitalistin
parasıı'lıı1 korı.ıırınası gerel<ınektedir. ikinci olarak kapitalizın açısıırdan asıl
elzeın olaır bir kapitalistiıı atll dlırı.ımda bı"ılunaır parasının _faizi ödenınek
koşııluyla- başka l<apitalistleriır de kullaırımına hazır lıalde olmasıdır. İşte
tam da bı"ı ırokta giiı-ıi.iııtiz kapitalizıninin temel dinamiğini olı"ıştrırı"ır. Zateır
BSMV oraırları da bı"ı siireci destekler göri.iırııektedir. BSMV oraırı oZl5'ir.
Aııcak Kaııuıı'tııı 12.6.2002 tarih ve 4761 sayılı kanı-ınıın 5. maddesiyle değişik 33. ınadde ekinde şöyIe denııektedir: ''Bakanlar Kurıılu bu nıaeldede
beliı'tilen vergi oraııı.ııı |Yo|5'i _F.A.] banklalar arası meyduat muameleleri,
bcınkcılcır ile 2199 sa1ııh. Şgrrr.aye Piyasası Kanu.n.una göre kurulan aracı
kııı'ıınılar urcısınd.uki borscı para piyasası nıuanıeleleri ve diğer banka ve
Sigorta nıuaıııeleleri için ayrı qyrı veya birlikte %]'e, kambiyo muamelelerincle ise sıfıra kacİ.ar iııclirııı.eye ve yıı.karıdaki oran.Iarı. aşm.ayacak şekilde
yeniclen tespil etlıxeye yetkilidir". Bıı ınaddeye dayaııarak Bakanlar Kurı-ılı"ı
bal-ısediIeıı işleınlerde vergi oranlarını yi.izde sıfır, l ve 5 biçiıniııde yeniden
belirlemiştir (yaııi ı-ı'ıevcı.ıt haliyle, bu işleınlerde en ytiksek oran 0Z5'tir ve
bu işlenrleriır heıneır taııarırıııda oran Yol olarak belirlenmiştir). Görtildüğii
gibi vergi sistemi, kapitalistiıı yatırıınlarını finanse etınek üzere gerekli paraı-ııır hazır hale getiıilınesi içiıı elinden geleni yaparkeı-ı, emekçİlerin bankalardan kullandıkları kredilerin faizine 7o15 doğrudan yansıtılmaktadır. oysa bıı o/o|5'iır yaırsıtılıp yaırsıtılnıayacağı Veya ne kadarıııın yaıısıtılacağı koııı"ıstıııda (tekııik açldaıı faiz oranının belirlenmesinde) kapitalistin
baııkayla pazarlık gi"ici.i vardır. Aırcak eınekçi açısından brı olasılık iınkAnsız
olıııasa da, oldrıkça di.iştiktiir'

BSMV'den istisı-ıa edileıı işleıılerdeıı özellikle iki taıresi konuını.ız açı_
sıı-ıdalı dikkat çekicidir. Bı.ıırlardaıı ilki 6802 sayılı kaırı.ınun istisnaları dtizeırleyeıı 29. ıladdesiıliıl "ıI" fikrasııra ekli ve 22'7,1998 taril-ı ve 4369 sayılı
kanı.ınun 63. ı-ıraddesiyle değişik olan hiikiiındür. Buna göre'I'ürkiye Halk
Bankası'nın KoBi'lere verdiği krediler ya cla bu işletmelerin dış ticaret
işleırrleriııe yaptığı aracılık lrizınetleri dolayısıyla aldığı paralar BSMV'den
ıniistesnadlr. Azgelişıniş i.ilke ekonoııilerinin ki-iresel siireçte taşeronlaşınası
çerçevesiırde, btı sürecin ııasıl yorrııılanması gerektiğine Krırrıınlar Vergisi
başlığı altlırda değinmiştik' o yiizden brırada tekrar etme gereği duymayıp.
sadece bu vergi açısıırdaıı da uygıılamada oldı-ığı.ıı-ıu hatırlatınak istedik.
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BSMV'deıı istisıra edileır ilginç ııygıılaııalardaı-ı ikiııcisi ise yiıre 6802
sayılı kaıruııtııı istisı-ıaları diizeııleyen 29. ınaddesiıriır "ıl" flkrasıı1a ekli ve
17 '4.1981 tarilı ve 2447 sayılı kaırı.ınuır 7. ııaddesiyle değişik olaıı l-ıiikiiındtir. Bııııa göre; "nıevduat toplamayan bankalarn? açmıŞ olcİukları yatırınx
kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları parcılar" yiııe BSMV,den
ıniistesıradır. Bı;rada da yine serınayeyi teşvik söz koı-ıı-ısı.ıdıır. Ayrıca, ücretli emekçilerin bu tür bankalarla herhangi bir şekilde bir işinin olamayacağını da belirtmekle yetineceğiz. Eınekçileriıı nruhatap olduğıı ınevduat
toplayaıı baııkalarln eınekçilerle olan kredi iIişkileri iizeriııde ise dalra öııce
balısettiği ın z gibi % 1 5 lremen ı"ıygı; laı-ıarak yi ıre emekç iye yan s ıtı lmaktad ı r.
i

l.2.3. Diğer Tüketim Vergileri (Özeı İletişim Vergisi, Şans oyunları
Vergisi, Damga Vergisi) ve llarçlar
25.|2.2003 tarilr ve 5035 sayılı Kaırııı-ı ile getirilen özel itetişim vergisİ

(ÖİD, dolaylı bir vergi olınası ve

bıı ytizden doğrudan ti.iketiciye yanslıIa-Sl,
bu açıdaır gelire ırispetle tersiııe aıtan oraırlı bir özelliğe sahip olması vasıtasıyla eleştirileriıııize koıru olınaktadır. Aırcak burada sermaye sınıfınrn eır
azıııdan, bu vergiyi, eınekçileriıı yarıl Sıra' gider olarak indiremecliğini ve

bu şekilde bir eşitlik ve vergilenıede eıııel< ile serınaye arasıırda adalet (!)
yaratı l ı-ır ış o ldı.ığıı ıltı fade etmekte fayda görıııektey z
i

i

Şans oyunları vergisi koııtısı:nda pek fazla ifade edecek ctiınleııiz yoktıır, ç[iııkli şans oyLıırlarlnl Ve iizeriııden alııraıı vergiyi sıırıfsal analize dahil
ederek inceleınek biraz zorlama olacaktır. Aııcak lıeıneır belirtelim ki şans
oyunları "kısa yoldan zeırginleşıne" araçIarı olarak, ve ciddi miktarda lıasılatlar sağlayarak birer sel<töre döııiişııi.işttir. Elbette ki bu "zeı-ıginleşıne hevesiııi" canlı tuttuğu oraırda kapitalizıne dair olacaktır. Kavraın olarak bireysel "zenginlik" zaten sıırıflı toplı.ıın kökeıılidir. Kapitalizm ise buııı-ı daha da
profesyonel leştirınekted ir.

l|.7.1964 tarilıli ve 4B8 sayılı Damga Vergisi Kanunu (DVK) ile diizelrleneır daınga vergisi ise, bu kanrıırda yazılı bı-ılı-ıııaır kağltlarlrı taraflarca
iıızalaırıp taııziın edilınesi ile doğan bir vergidir' Brı vergi de ekoııoııipolitik sınıfsal aııaliz açısındaı-ı analizimize veri suııabilecek bir vergi türti
olınadığıııdaıı burada değiııınekle yetiııeceğiz. L6kiıı şı-ııııı da belirteliın ki,
l<aırı"ına ekli ve istisııaları diizeııleyeır 2 sayılı tabloda, işçilerin iş bıılına ve
isci kurrıınuyla ilişlçileriııde ve yiıre toplı"ı is sözlesmeleri stırecleri}rle ilgili
bazı kağ'ıtlar versi dısı ttıtulınustur: elbette ki veterli olınamakla birlil<te
buıılar eıııekci sınıflar acısı daıı olııııı |ıı ııvı,lı laınılnrdır

llarçlar da yine bı.ı çalışııa açısındaıı, sıı-ııI'sal analiz çerçevesiırde, pek
fazla analiz ı-ıesnesi Suılalnayan bir konrıdıır. Burada da yine sernraye ile
eııekçi sıı-ı ıfl ar aras ıııda bir eşitl ik( ) sağland ığı görii lınekted ir.
!
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Alııraıı Vcrgiler (Emlffk Vergisi, Motorlu l'aşıtlar Vergisi, Veraset vc intikal Vergisi)
1.3. Servet Üzcrinden

Tiirkiye'de Servct, geııel bir servet vergisi rıygulaı-ıialc yeriıre servetiıı uırsurları olarak ya|ııızca biıra ve arazileı'ile ınotorlıı taşıtların ve ırıiras yoluyla
edinilen veya başka tiirli.i ivazslz iktisap olı"ıııaır intikallcrle clde cdilen değerlere iırdirgeııerel< vergilcırdiriInıektedir. Yastılt altıııda durzrır veya faizsi'z'
biçimde ırıevdtıatta veya l<asada duraıı değeı'ler ve paralar içiı-ı herhaırgi bir
servet vergisi öııgörtilmeıniş; şayet brıırlardaır kayııaklanaır bir gelir elde
ediliyorsa (ııreılkrıl Sermaye iradı biçinıiııdeki faiz geliri gibi), brınlarıır gelir
veya kuruınlar vergisi çerçevesinde vergileırdirilınesi öııgöriilınüştiir.
l l .8.1970 tarih ve l 3 l9 sayılı limlak Vergisi Kaırtııru (EVK) ile biııa ve
arazileı'e ait vergilerin belediyelerce tahsil edileceği hiiktinı altııra alınınıştır.
Bu vergicle sııııfsal aııaliz açısındaır dikkati çeken iki geçici muafiyet tesis
edilmiştir' Buırlardan ilki EVK S/b'de oıtaya koırını"ıştı.ır. Buna göre, Iuıwı

TeŞ@tabiolaraktrırizınmiiessesesibiçiıııindeI.aaliyet

gösteren biıralar, turizırr ıı'ıi-iessesesi belgesi alıırzııı yılı takip edeır yılııi başıırdaır itibareır 5 yıl bo)ıııııca geçici nrı"ıafiyetteır faydalaııır. I]lbette ki kapi-

talist sisteıır dahilinde trırizırıiıı teşvik edilnıesi aırlaıılldlr; brıırrınla birlikte,
yoksullar ve eıııekçiler eır azındaıı aııııe-babalarındaır kalan evlere ait heıı
veraset ve iııtikal vergisil-ıi lıeırı de eııılal< vergileriııi öderlçeır, tı"ırizın sektöriirıe taıııııaıı brı tür ınrıaIİyetler ayrlca özel aıılaııılar ilıtiva etmcktedir.

İkinci geçici ıırrıa{İyet ise kaıruırrıı-ı yine 5.ııaddesiııiır "f' fıkrasıırda ifacle eclilnrektedir.IJıııra göre "orgıınİze sıınııyi bölgeleri ile scıncıyi ve ktiçiik

edeıı hiitçe
'şaııal sitelerindeki bincılar, inşalarının sona crcliği tarihi tuki1ı
yılıncİan itibureıı 5 1lıl süre ile geçici ıııııcıfiyelten.fcıydalcırıdırılır". [Jıırada
da yiıle eııekçi l<esiınlere tanınaır avantajlaı'ııı ötcsiııde bir teşvil< söz koıırısudur. Örııeğiıı EVI( S/a'da nıeskeıı olıırak kııl.IunıIıın bİnulardu vergİ değerİııiıı % orıınıııtlıı lıesııpln.ıııın kısmınııı, inşalarıırın bittigi yılı takip cdeıl
biitçe yılındaıı itibareır 5 yıl boyrınca geçici ıntıafiyetteıı flaydalaııacağı öııgörülııri.işti.ir. Eınekçilerin yararlaırııra imlçAırı dalıa çok olaıı bı-ı ırrtıafiyetiıı
sağladığl avaırtajlar orgaırizc sanayi siteleriı"ıde Sermayeye sağlaııaı'ıııı yanlnda ııerecleyse hiçbir şcydir. Şöyle ki; biri kapitaliste diğeri ise bir iicretliye
ait iki biııa diişiiııeliın. Kapitalist kendi biıraslı-lı orgaırize sarıayi bölgesinde
inşa etmiştir ve işyeri olarak kullaııacaktır; işçi ise ııeskeır olarak l<tıllaııacaktır ve ııorınal bir seıntte biııasıırı iıışa ettirıniştir. IIer iki biııa da ııorııral
bir belediyeıriıı ınticavir alaırları içerisinde ve l00.000 'I'L vergi değeriııe
sal-ıip olsııı-ı. t}eş yıl boyuııca işçinin ödeyeceğieınlakvergisi [5 x(l00.000 x
%0,l)] .=.500 TL, olacal<tır. Serınayedar ise [5 x (l00.000 xYo0,2)]: l000
'I'L ödeyecektir (örneğiır lrolay aırlaşılınası açısıırdaıı, bıı beş yıl boyuııca
vergi değerinin değişnıeyeceği ve yeılideıı değerlenıe orallll1lı1 rıygı-ılanıııayacağı varsayılııııştır; kaldı I<i bıı değişilrliltlcr olsa ve lıesaba katılsa bilc
soııuç hiçbir şekilde değişnıeyecektir). Geçici ınuafiyctle birlil<te kapitalistin

bu vergiyi lriç ödemen'ıesi öııgörtilıırektedir, yaııi avaııtajı l000 TL'dir. işçiye ait ıneskeıriır ise lıer yıl vcrgi değeriııiıı |/q'u olan 25.000 '|'I-'siıriıı ıııatralı
dışı ttıtulacağı öııgöriilnıi.işti"ir. Yani işçi için yalnızca [5 x (25.000 x Yo\,I ]
'- l25 TL'lik bir avaııtaj öngöriilıni-işttir. Kaldı l<i her iki biıraya da ayııı vergi
oraı-ıı ı-ıygı.ılansa bile kapitalistiıı 500 TL'lik avaırtajıııa karşı eınekçiniıı 125
TI.'lik avaırtajı yiıre yetersiz kalacaktı. Aynı vergi değeriııe sahip [ıinaırın,
slnıflsal koııı"ııııa göre ırasıl vergileırdirildiği, bu örııekte de açıl<ça oıtaya
çıknıaktadıı". IJurada. vergi sisteıniırin, eıııek ile serır-ıaye arasında SerlTlaye
lelıiııe açıkça taraf olduğıı gerçeğitekrardaıı l<arşıınıza çıkııraktadır.

Servet üzeriııdeıı alınaı-ı il<iııci vergi tiirii motorlu taşıtlar vergisidir.
tjcretlileriıı Ve Seil-nayeniıı taşıt itıtiyaçları Ve taşıt sahipliginin verğilendirilıııesiı-ıiıı eınekçiler açısıııdaıı lıe alılaııra geldiğine ö'I'V başlıgında yeteriııce değindiğiıniz içiı-ı burada tekrar etıneııiıı gereksiz oldıığııııl-ı di.işilııııeliteyiz. Bı"ıııuııla birlikte, bı"ırada bir tiiı Servet vergileııdirıııesiııe gidilıııediğini
de belirtıııel< duruılıı.ındayız. Çiinkii tel< bir taşıta salıip olan kişi ile aynı
düzeyde (yağ, ağırlık, ınotor gi"icü) birkaç a:"aca salıip olan bir kişi her bir
araç içiıı ayırı vergiyi ödenıektediı'. I]urada vergilendirilen kişi değil araçtır.
Yaııi vergi şahsi değil mülkidir. oysa üzerinden alındığı itldia cdilen
"servet". ontoloiik açıdan tamamen ooşahsi'' bir olaydır. Zaten diğer veı_
gi ttirlerinde olduğı"ı gibi bu vergi ttıründe de vergiııin şahsiliği-ıııiilkiliği
çerçevesiııde bir yanılsama ortaya konmaktadır. Yoksa lrangi verginiı-ı
"şa[ısilik" ilkesiııe göre, lraııgisiırin "mi.ilkilik" ilkesiııe göre vergilendiriIeceğiıre ve bı"ıııa kiıııin/kinileriır karar verınesi gerektiğine dair iı-ıaırdırıcı bir
kııraırr oı1ada yoktur.

'ltirkiye'de servet i.izeriırden alınaıı soıı vergi vcraset ve intikal vetgisidir. Dalıa öııce gelir vergisiııe değinirken gayriınenkul serınaye iratları baş_
lığıı-ıda kapitalizıniır geııelde ölçek olarak bireyi aldığını (Iratta öyle ki devlet
gerektiğinde -çoctığuıı sağlığı Ve Cal] güvenliği söz konı-ıstı oldı.ığıında- bireyi ebeveynleriııdeıı bile alnıaktadır, oysa kapitalizı öncesi döneınde böyle
bir şey söz koırusı"ı değildir), lratta teıııel varsayıııılarıııı bireyiı'ı lıak ve Irukukı"ı iizeriı-ıe biııa ettiğini (ıni.ilkiyet hakkı gibi), aırca|< işiıre gelmediği dıırı-ıınlarda ölçek olarak aileyi/[ıane l-ıalkıırı aldığıı-lı ifade etıniştik. İştc ırıtiIl<iyetiıı el değiştirınesi ve vergilendirilınesi koırı.ısı-ıııda da, ölçek olarak aile
alıııııaktadır' Ş ı-ırası uırı"ıtulıııaınalıdır ki "veraset'' kaııitalizınin belkcmiğidir. Çiinkti aktarılaınayaıı bir zenginliğe salıip olnraılın lıiçbir bir aıılaını
olıırayacaktır. Yaıri. sürekli birikimin en önemli meşrulaştırma ıracl
verasettir. Aksi tal<dirde, öleceğiııi biIe bile sıı-ıırı olıııayarı bir biriktirıne
çabasıııa girişınel<, "rasyoı'ıel birey" açlsındaır hiç de vcriınli bir faaliyet
olı'ııayacaktır. işte bıı ytizdeıı verasetiır ne ölçi"ide vergilendirileceği de öneıı
arz etınektedir.

15.6.l959 tarih ve 733B sayılı Veraset ve İııtikal Vergisi I(anııırtı, veraset
yoluyla iııtikallerde artaıı oraıılı bir tariI'e getirııiştir. Brına göre tariİe, vera_
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yolııyla intikal edeıı değerlerin ilk l0.000 TL'si için YoL'den başlamal<ta
Ve aıtan oraı-ılı bir biçiınde (!) 150.000 TL'yi aşan kısını için Yo|}'akadar
ulaşınaktadır. Oranların düşüklüğü hemen clikkat çekmektedir. ilginç
olaıı ııokta şudrır ki, eınekçiııin canını disiııe takarak elde ettiği ücret gelirleset

rinde tarife 0Z15'teıı baslarken. higbir eınek sarfetınedeır elde ettiği ınirasıı'ı
değeri üzeriı-ıdeır ödeyeceği vergi en fazla 0/o10 olacaktlr. Bıınun, yrıkarıda
balrsettiğiıniz "birikiıniıı meşruiyet aracı oln'ıa" konusı.ıyla ilgisinin olup
olmadığının yorumu okuyrıcuya bırakllmıştır.
2.

Türk Vergİ Yapısı (Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu)

'I'ablo 3: Türkİye,de Vergi Gelirlerinin Genel Bütçe Gelirleri içerisindeki Yüzde Payı
Vergi Gelirleri/Genel Bütçe Gelirleri

2004
(%)

B4

2005

2006

2007

2008

80

a2

84

B4

Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı.

' yizyı|ın ıreo-liberal koşullarıırda, bir devletin gelirleriniıı % l00'ünün
vergilerdeır oluşınası zateıı bekleneınez. Göriıldüğü gibi Türkiye'de vergi
gelirleriıriıı geııel bütçe gelirleri içerisiııdeki payl azlmSanınayacak düzeydedir. Bu durum -liberal/kapitalist aıılaını ile- ülkende iktisadi ve mali koşullarln son derece normal olduğunun işaretidir. Ancak resmin taınamlanınasl
için, ülkedeki vergi yüki.i ve vergi esneklikleri de, gelir yapı ve politikaları
lrakkıırda fikir vermeleri açısıı'ıdan ele alıırınalıdır.
21

'Iablo 4: Tiirkiye'de VergiYtikü
Yıl
Genel Bütçe Vergi Yükü
(Konsolide Bütçe + Mahalli idareler Vergi
Gelirleri + Fonların Vergi ve Benzeri
Kendi Gelirleri + Parafiskal Gelir-

ülkeleriı-ıe kıyasla Türkive gerçekten de oldukça liberal görünmektedir. Elbette ki bu dı.ıruın, biriırci bölüınde bahsettiğiıniz, Ti.irkiye'de devletin
vergisel aırlaında eınek ve sermaye karşısındaki koı-ıuınu ile de paraleldir.
Zaten Türkiye'nin daha sosyal bir devlet olına iddiası da yoktı.ır. Bu durı-ım

vergi esneklikleriııde de kendisini göstermektedir.

Tablo 5: 'fürkiye'de Genel Bütçe Vergi Gelirlerinin GSYiII,ya (1998
BazIı) Göre Esneklikleri
Yıl
Esneklik

Tiirkiye'de vergi talrsilatıııın kompozisyoııuna geçmeden önce, vergi gelirleriıriır kamı.ısal fi nansmandaki yeriııi göstermesi açısından vergi gel irleri_
niıı genel bütçe gelirleri içerisiı'ıdeki payıııa bir göz atmak faydalı olacaktır.
Aşağıdaki tabloda buna ilişkin veriler sunulınuştur.

Yıl

AB

2004

2005

2006

2007

2008

'18,1

20.3

19.9

20.3

20.0

23.6

24.0

24,3

23.9

24,1

IEO/GSYiH (NET)
Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı.

Görıildiiğü gibi Türkiye'de geırel büıtçeıriır GSYiH üzeriırde oltıştıırdıığıı
vergi yükü 18_21 aralığında seyrederken, toplam vergi yükü olarak adlandırabileceğiııiz ve yerel yönetim vergi gelirlerini, fon gelirlerini ve
parafiskat gelirleri de içereıı vergi yiikü 23-25 bandında seyretmektedir,
Bunun anlamı, Tiirkiye'de, iddia edilenin aksine, devletin vergisel anlamda
pek de büyük olınadığıdır. Vergi yüktinüıı %50'lerde seyrettiği oECD ve

2004

2005

2006

2007

2008

0.87

'1.'1

0.87

1.17

0,87

5

Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı.

Vergi esırekliği, vergi gelirlerinin GSYiH'deki artışlara gösterdiği tepkileri ifade eder. Tiirkiye'de, yı.ıkarldaki tablodaır da takip edileceği iizere, bı.ı
esneklik katsaylsı yaklaşık olarak/oıtalama bir değerle 1 civarındadır. Yaıri
GSYiH'deki bir biriınlik artış, devletin vergi gelirlerinde de bir birimlik
aıtışa yol açacal<tır.
Genel vergisel görtiıri.imi.in anlaşılınasıııa yönelik
korıı"ımuz

bı.ı

verilerden soııra, asıl

ile ilgili olaır ve vergilemenin sınıfsal dışavurumu biçiııinde

okılııabilecek verilerin aıraliziııe geçebiliriz. Bir ülkede vergi yapısının
sınıflararası diizleınde adil olup olııad1ğıırı veya kapitalist bir tilkede sosyal
devletin dijzeyini aıılaınak içiıı vergi ile ilgili bakılınası gereken ilk veri dolaylı-dolaysız vergi kompozisyonudur. Aşağıdaki tabloda da bıına yönelik
veri ler sı.ıııtı lınuştur.

'fatılo 6: Türkiye'de Dolaylı_Dolaysız Vergi Tahsilatının Yüzde Dağılımı
Yıl

2004

2005

2006

2007

Dolaylı Vergiler

69

b/

69

bb

65

Dolaysrz Vergiler

31

33

3'l

34

35

2008

Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı.

Tablodan da açıkça görüldiiğii gibi, dolaylı vergilerin ezici bir iisti.inlüğii
söz koırusı.ıdıır. KDV ve ÖTV'yi birlikte ele aldığımız başllkta da ifade et_
miş bulıııidrığı.ınıı"ız gibi, dolaylı vergiler doğrı.ıdaır yansıtılabilmekte ve nilrai
tiiketici olarak emekçileriıı üzerinde kalmaktadır (liiks tiiketiın maddeleri
tizeriııdeıı alııraır vergiler hariç). cöriildi.iğii gibi sermaye ve piyasa odaklı
olan vergi mevzuatımızın uygulama sonuçları da bu yapı ile paraleldir.
Buırı"ıırla birlikte dolaylı ve dolayslz vergileriııin ayrıntısına girilen aşağıdaki
tabloda bı"ı duruın daha net bir biçiııde oıİaya çıkmaktadır.
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l'ablo 7: l'ürlıiyc'cle Vcrgi Gclirlcri'l'ahsilatınııı Yüzclc Dağılımı
2004

2005

2006

2007

2008

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

31.0

30,6

29.2

31.4

31.3

20.7

203

21.0

22.2

21,2

10.3

10,3

8.2

9.2

10.1

1.4

2.0

2.1

2.2

2.2

Veraset ve intikal

0.1

0,1

0,'1

0.1

Motorlu T

lo

0,1

1.4

2.0

2.1

2.2

45.5

46.2

45.6

44.4

43.7

18.0

16.7

to.

169

lo.J

25.5

OA F

23.0

L1.

I.VERG GELiRLERi

+

ı. GEL|R ve KAZANç Üzrniııorıı AL|NAN VERGiLER
Gelir

tsl

Kurumlar

tsl

N ALINAN

2. MÜLKIYET

3.

VERGiLER

SI

DAHiLDE ALINAN MAL VC HiZMET VERGiLERi
Dahilde Alınan KDV

24,1

OTV
nları

SI

Özel
4. ULUSLARARASI T

ve MUAMELELERDEN

ALINAN VERGiLER

1.7

19

2.0

0.3

0,2

0.2

0.2

0,2

1,7

2.3

2.4

2,5

2.5

17.0

16.6

18.2

16.9

17.8

1.2

16,2

0.0

0.0

0,0
2.2
2.8

1.2

ithalde Alınan KDV

15.7

15 3

16.8

0.1

0.'1

Ticaret Gelirleri

1.5

1,4
4E Ç

1.4

Gümrük Vergileri

Dı

I

4F

1,4

BSMV

/

5. DAMGA VERGisi

2.0

1.9

2.1

2.1

6. HARÇLAR

2.3

2.6

2.7

2.8

Kaynak: 2010 YıIı Bütçe Gerekçesi, s.39.

ilk clikkati çekeıı hustıs kurumlar vergisi paylnln düşüklüğüclı-ırtlın bizinı biiinci böli.imde kuruıılar vergisi başlığı altıııda ıılaştı-

'I'ablocla
cl[ir. I]u

olursak, I<urı-ınr laı' vergisi s isteıniğın'ıız soıruçlarla p araleld ir. I-Iatırlayacak
ırıiziır, vergileııekteır ziyade, aş ırı biçinıde Sermaye teşvik eksenli oldrığuıııı
katklda
i1'ade etıniştik. I]ıırada da göriilııektedir ki, i.ilke ekoıroııisine eıı çok
bııluırdrığu varsayılarak, birinci bölÜımde bahsettiğiın z aı'açlar|a aşırı b içimcie desteklcılell Serlnaye, devletiıı genel biitçede tahsil ettiği verqinin vaklai

Şıl<

olarak valnızca 7o10'unu ödemektcdir Bu krırrıınlarııı. yııkarıdaki

vergilerde yer alaır vergilerdeı'ı gelir, kurı-ıınlar, motorlı"ı taşıtlar ve veraset ve
intikal ve lrarçlar lrariç diğer tiiıı vergileri de ııihai tiil<etici lere yaırsıttlkları
lıesaba katıldığında dtırı-ıııııır valraıneti dalra da açığa çıkn-ıaktadır. Yani
sl- lahlonun to3" ve ((4tt nu ırılı tıasllklar a11ınıla savılm ıs hrr_
oancl hütce veroi oelirlerinin or.1 +o 17
lıınaır
to nlamları
61.5',

kctic

ül

Brııruır ise

olıışturmaktad ır. Dalra öırce de bahsetya|rıızcao/o40 civarıııı KDV ve
aynl düzeyde ödeııdiğiııdeıı,
grııplarıııca
tiğimiz gibi, bıı vergiler ti.im ge lir

gelire ırispetle tersiıre artaır oraırlı bir özellik sergilerler. Böyle bir yapının
enrekçileriıı aleylıiııe oldrığuna artık kuşku yoktı-ır. Hal bu ikeıı, lraleır l'iirkiye'de devletiıı topluınsal sıırlflar karşısıııda tarafsız oldıığunı-ı ileri siirebilıriek gerçekteır de aşırı bir iyiınserliği gerektirınektedir.
I]irinci böltiındeki iddialarlııılzı destekleyeıı bir diğer veri de, tablodan da
okurıacağı tızere, BSMV navrnrn dil<kaf
k düzevde düsük olmasıdır. Di.iz oraıılı bir vergi olarak BSMV'ırin düşi-ik oral]larl, vergi tahsilatıııa
da yaıısıınıştlr. DaIıa öırce de ifade ettiğiıniz gibi, devlet i-ilkede iiretilnıiş
bı-ıluııaıı parasal servetiıı, kapitalistlerce ralıat bir biçiınde kullaıiılınası içiıı
lıer tiirli.i düzeıi leıneyi yapırrıştır.
Tabloda gelir vergisiııiıı payınııı kı"ıruınlar vergisinden daIıa yi.iksek olma-

sı, kı"ıruırrlar vergisi nıtikeIlef-leri dışındaki l. sınıf tiiccarıır ileri di.izeyde
vergileııdirildiği soııı.ıcıı çıkarılmaınalıdır. Çiinkii aşağıdaki tabloda da açıkça oı1aya koııdtığtı gibi, bu verginiır de yarısıııı i.icretliler ödeınel<tedir'

'falılo 8: Türkiye'clc ticretlilerden Stopaj Yoluyla Kesilen Verginin
Gelir Vergisi ve Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçerisindcki Yüzcle Payı
Yıl
Ücret Üzerinden Alınan Vergi/Gelir Vergisi

(%)

Ücret Üzerinden Alınan Vergİ/Genel Bütçe VergiGelir|eri (%)

2004

2005

2006

2007

2008

45

EN

49

50

49

10 61

10,25

11.1

10.5

o'ı(

Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı.

Yııkarıdaki iki tabloya birlikte bakıIdığıııda ortaya çıkan el ilgiırç veri,
ücretli emekcilcrin rle kurıımlar
mükellefi sirketler kadar (7ol0
civarında) hatta esasen bunlardan hiraz ıla fııjı veroi öderliklerirl TT Btı
bilgi, yiııe biriııci böli-inıde değindiğiıniz, azgelişıniş tilkeleriıı KoBI'leşerck
taşeroırlaşnıası ve lıalklarıı-ıııı ise ııcı-ız işgi.icti biçiıniııde proleterleşııesini de
doğrulaııaktadır. Aksi takdirde, bir ülkede ücretlerden alınan vergiıriıı l<ıırurırlar vergisiııdeıı dalıa yiiksek olınasıı-ıı gerekçeleırdirebilecek hiçbir kuraınsal veya politik açıklaına ıniiınk|iıı olınamaktadır.

Şiııdi birinci

böli.im ve bı"ı böliiınde ele aldığıınız sistem ve yapının 2008

fiı-ıaırsal kriziııe ııasıl tepki verdiği kontısı.ııra geçebiliriz.
3. 2008

l'inansal Krizi vc I'ürkiye'de Vergisel Refleksler

Elbette ki konuını.ız itibariyle *ve çalışııanın sınırları açısıııdaır kriziıı diıraınikleri veya kapitalizıı-|<riz ilişkisi t-izerinde fazlaca dı"ıracak değiliz. Buıra rağmeır, alıırmış Veya allnacak olaır vergisel tedbirlerin doğasıırı anlayabilınek için, 2008 fiııansal krizinin içeriğiniıı ne olduğuıııı idrak etmekte
fayda vardır. Kriz Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çıkışlı olduğuırdan,
ABD'de ııeler olup bittiği, olaıı bitenler bu ekonoıniıriır diğer belirleyici
ekoııoınilerle olan iktisadi etkileşiııini de etkileyeceğindeır, bu ülkelerin
temel göstergeleriıre kısaca göz atmak gerekmektedir. Aşağıdaki birbirinin
devaııı olaıı iki tabloda bıı göstergeler sunulııı.ıştı.ır.

(2004-2008)

Ait Temel

Tablo 9:Büyük Ekonomilere ve

Ulke (veya

'04

GsYiH'de Arfiş
Enflasyon

'05

J,b

(%)

(%)

işsizlik(%}

Caıi işlemler Dengesi/GsYiH

(%)

Genel Devlet Dengesi(%)

Kaynak World Development

AB

ABD

Gösterge

3,3

3,4

A(

q

7

Çin

'06

'07

'08

'04

'05

'06

'07

2,9

2 ,2

0,5

2,5

2,1

3,3

J,t

1,3

A1

I,U

2,1

2,3

2,2

t,0

4 ,0

4,6

5,4

9,0

8,9

8,2

7 ,l

'08

3,3

ı

-6,'1

-6,2

-t1

-4,3

-2,2

-0,2

-0,8

-1,2

.1,6

-4,4

-{ h

-2,6

-2,5

-4

q

-2,9

-2,5

1,6

-1,0

-1,4

_1

(%)

(%)

(%)

Cari işlemler Denqesi/GsYiH
Genel Devlet Dengesi (%)

'07

'08

10,1

10,4

11,1

11,4

0?

?0

1,8

1,5

4,8

5,9

4,2

4,2

4,1

4,2

4,1

11,1

9,8

-0,7

-0,4

J,b

7,2

0R

-1,0

-1,2

-1,0

uluk

Gösterge

işsizlik

'06

9'un

Ait Temel
T

Enflasyon

'05

Indicators, 2009

Ekonomilere ve

GsYiH'de Artlş

'04

(%)

'06

'07

'08

'04

'05

2,4

z,t

1,4

9,4

'06
6,9

'07
4,9

0.9

-0,4

U,J

0,7

0,6

o2

8.4
7.7

9,7

10,1

4,1

3,9

20

10,3

10.3

oo

8,6

4,4

9,9

1

aa

3,6

J.V

4,9

4,0

-4,0

4,7

_A .l

-5.7

-8.4

s,2

-5,0

-3,8

-3,4

-3,4

-4,7

0,4

2,6

0,4

-1,8

'04

'05

'08

'04

2.03

'06
2.88

'07

2.75

3.03

l.J /

2,8

{o

0,2

1.3

2.1

1.5

2.3

4.1

4.8

4.9

5.4

5.3

6.0

-2.1

-2.6

-3.4

-2.8

3.07

3.31

2.31

2.47

1

1.06

47

'05

'08

1,0

Kaynak: World Development lndicators, 2009.

(ı)
Cİ

317

316

'Iablolardaır da okı.ıırırcağı iizere, 2008 ve lremeıı öncesi siireçte, aslında,
GSYiII lıariç trıtrılacak olursa, ABD de dahil olınak iizere di'iıryanın belirleyici ekoıromileriıriıı iktisadi verileri pek de tedirginlik verici değildiı'' ingilteı'e lrariç, iilkelerde işsizlik oraırlarl di.ışnıektedir. Enflasyoıı ya ırormal seyriııde, ya' da di.işiiş eğiliınindedir. Cari işlemler deırgesi ve geııel devlet dengesi de yine kötü drıruında değildir _yaııi stirdtiriilebilirdir- ve brı kaleınlerde
ralratsız edici bir lıareket gözlenırıeınektedir. Dolayısıyla brı kriziıl temel
dinaıniği özel sektöri.iıı yanlış işleyişi veya kaınu kesiııinin piyasayı ralıatslz

edecek tedbir Veya işlemleri değildir. Krizin çıkış nedeııi taınameı-ı
ABD'deki konut kredisi sektörü ile finansal sistem arasında kurulmuş
bulunan yanlış ilişki ve işleyİş bütüııiidiir. Açıkça ifade etınek gerekirse,
kapitalizmiıı karşı karşıya bulunduğu "azalan k6r yasasl" ve brıııa bağlı talep
problemini çözmek içiıı, birçok sektörü peşiırden siirükleyeıı inşaat ve konut
o'para-ırıeta-para" döırgtisi-indeki
sektörti ideal bir sektördiir. Ancak bııı-ııın,
azalaıı kAr yasası kayııaklı tlkanıklığı kırııak içiır "borç-faiz-borç'' formi.ilii
ilc gerçekleştirilmesi, yaı'ıi brııruı-ı zaten balon etkisi olan borç-faiz-borç"
döngüistiııiin risk sınırlarıırı zorlayacak biçiındc gerçekleştirilınesi, sisteıni
iyice tıkaıııştır. Brı stireç aşağıdaki şekilde de özetlenıneye ça[ışılmıştır:
Şekil 1: 2008 l'inansal Krizinin'Iemel Dinamikleri
BoRç

i

BoRç

PARA

o 3rr
A
m

C

r

;

3
m

il

o
{m
X

rinde hızlı sayılabilecel< bir dtişiiş yaşaıxlş (%91'1'deıı 0ZB9.7'ye), aııcak
poptilist kaygılarla alacağı vergisel tedbirleriıı öııeınli bir böliiıniiııii 2009
yıl ıııa saklaı]] ıştır.

I'ablo l0: Ttirl<iye'de Gerıel Biitçe Vergi GeIirlerinin ]'alısilat oraırlarl

('I'alıs i latl'I'ahakku k)
Yı|

Tahsilat/Tahakkuk (%)

MENKUL

'6
ü
lU

sIKışMAs

2005

2006

2007

2008

93.0

92.0

92.2

91 .1

89.7

BıııruırIa birlil<te mulrten-ıeldir ki Laffer eğrisiııdeıı yoIa çıkarak aşağıdaki

Lafferci

vergisel

tedbirler

(lıttp ://www. haziııe. gov.trldoc/Gı"ıırcel/Pol itika* Tedbirleri.pdf)

ı

alıııınlştır

:

Kaınrıoyıırıda Varlık Barışı Yasası olarak bilineıı, ytııtdışırıdaki varaııaçll vergi indirimleri ve vergi ını"ıa fi yetleri ıı i çere ır kaıırııı yi-i rii rl iiğe koı-ıu l ınuştur.
lıl<ları yı.ırtiçiı-ıe getirıneyi teşvik
i

o

Hisse seıredi kazaııçlarıırda yerli yatırııncılara iıygulaııan
l 0'

ı

lıık stopaj sıflra iııdirilnıiştir.

1 Eyliil 2008 tarihi öııcesiııdeki vergi borçlarının onsekiz
yiizde 3 faizle taksitleııd ri lınes i iıııkaı-ı ı geti ri lnı iştir.

ai

yiizcle

slireyle

i

ı

.
ı

POTEK Ve EL

2004

Kaynak: Gelir idaresi Başkanlığı

KAMUSAL KAYNAK
KURTARMA

KRE

'o

nurı Soı-ıLlctı olarak idare, aşağıdaki tabloda da göriileceği gibi vergi gelirle-

Kuruınlar vergisi miikellefi olına ıritelikleriıri taşııırayan yabancı fonların portföy yöııetim şirketleri, Tiirkiye'de kurı.ılu portföy yönetiııı
şirketleri aracılığıyla sadece elde ettil<leri kazanç kadar vergi ödeyeceklerdir. Böylece şirketlerin brı foırlarıırı Ttirkiye'de değerlendirııeleriniıı öırü açılınıştır.
Menkul Kıyııret Yatırıın Fonları ile Menkul Kıymet Yatırıın ortaklık_
larlnııı Serınaye piyasasında yaptıkları işleınler nedeııiyle elde ettikleri
gelirlere BSMV mı.ıafiyeti getirilmiştir.

Yrııt dışı tedarikçilerden sağlaııan kredilerde, stopaj oranı yüzde 5'e

iııd irilerek vergi yi.ikti azaltılmıştlr.

DEĞiŞTiRME

Kve
KsULLUĞUN ARTlşl
N

.

ca öır ödemeli l<art satışları ciahil, her çeşit telekomi.iııikasyon işletme-

Kaynak: Taraf ımızca oluşturulmuşlur.

özetle bıı siireçlerle altiist olan ABD ekonomisi, peşinden özellikle gelişlniş ülkeleri stiriikleıniş ve kriz giderek ttim dünyaya (özellikle batılı iilkelerde) yayılınıştır. Tiirkiye'de ise krizin algılanması gecikmiş ve idare, güçlü
bankacılık sektörtıne gtiveı-ıerek, gerekli önlemleri vaktiırde almamıştır. Bu-

Kablolrı, kablostız ve ınobil interıret servis sağIayıcılığı hizmetiııe
ilişkin Özel iletişinı Vergisi yi.izde l5'teır yüzde 5'e iııclirilıniştir. Ayrı_

o

ciliği kapsaınıııdaki tesis, devir, nakil ve haberleşme lıizınetlerinden
yizde 15 oranında Özel İletişim Vergisi alııracaktır.

ııodel motorlı.ı taşıtlarıır 30 Haziran 2010'a kadar
kayıt ve tescilleriııilı siliıımesi ve lrurdaya çıkarılması drıruını.ında, ta1979 veya daha eski

318

319

ve ödenııeıniş motorlu taşıtlar vergisi ile bıı vergiye
ilişkin gecikme ZalTnnl, vergi cezaları ve plakaya kesileır cezalarındaır

hakku|< etnriş

ı

16 Mart 2009 tarihli Resııri Gazete'de yayımlaııarak yiiıi.irliiğe gireıı

Bazı Mallara Uygulaııacak l(atııa Değer Vergisi ile özel

a

Dalıilde işleıne ve geçici kabul rejimi kapsamıııda KDV tecil-terkin

ııygulama süıresi 2 yıl uzatılmlştır.
a

a

Yağlaına yağlarıııdaki ithal-yerli tedarik arasındaki ÖTV ııygıılamasından kaynaklanaıı lıaksız rekabetin gideritınesi yöııiiırde yasal düzenlenıe yapılmıştır. Kısa çallşııa ödeııeğinin miktarı yizde 50 oraırında aıtırılarak,yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çlkarllmıştır. Yararlaırııa siiresi Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 ay dalıa rızatılabilecektir.

Yatırıın ve istihdaının teşvikiııe ilişkin 5084 sayılı l<aıııııııııı gelir vergisi, sigorta primi ve enerji desteği teşviklerindeır yararlaırına stiresi l
yıl uzatılmıştır.
Bakaıılar Kurulu; istatistiki bölge birimleri sıırıflandırlnast ile kişi başııra dtişeıı ııilli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyiııi dikkate
alarak illeri gruplandırnıaya ve gruplar itibariyle teşvik edilecek sektörleri ve brınlara ilişkin yatırııı, istilrdam büyiiklüklerini belirleıneye
yetkili kllınınıştır. Buııa göre lıer bir il grubu içiı-ı yatlrıma katkı oranınıır yüzde 25'i, yatırım tutarı 50 Milyon T'L'yi aşan biiytık ölçekli yatırımlarda ise yüzde 45'i geçııeınek iizere belirleııek ve kurıımlar vergisi oraııındayı|zde 90'a kadar indiriın uygulatmak Bakaırlar Krırı"ılunı.ıır yetkileri arasında yer alacaktır. Bakaıılar Kurrılu ayrrca' yatırım
lrarcaınaları içindeki arsa, bina, kı.ıllanılmış makine, yedek pafça,ya^lıın, pateırt, lisans ve ''kııow-how'' bedeli gibi harcamaların oraıılarını,
ayrı ayrt veya topluca sınırlaııdırabilecektir.

a

Tekstil, konfeksiyoır ve hazır giyinr, deri ve deri mamulleri sektörleriı-ıde faaliyetlerde buluııaı'ılardan, liretim tesislerini Bakanlar Krırı,ıluııca belirlenen illere 3l Aralık 20l0 tarihine kadar nakleden Ve asgari 50 kişiye istihdam sağlayan mükelleflerÖ, bu illerdeki işletmelerde
sağladıkları kazaııçlar için nakil tarihi izleyen hesap döneıninden itibaren 5 yll süreyle Kurumtar Vergisi orantl]r yüzde 5'e kadar indirimli
uygulatına konusunda Bakanlar Kurrılu'ııa yetki verilıniştir.

a

Gerçek kişilere kullandırılan kredilerdeki Kaynak Kullaırımını Des_
tekleıne Fonu (KKDF) kesintisi oranı yiizde l5'ten l0'a indirilmiştir.

a

Tapu lrarcı oranlarıırın düşiirülmesine yönelik olarak 5838 sayıIı ''Bazı
Kaırunlarda Değişikl ik Yapı lması Hakkıııda Kanun"la yetki al ınm ıştır.

TüI<etiııı

Vergisi oranlarınıı'ı Belirleııınesine İlişkin Bakaıllar Kurulı-ı Kararıyla,
15 Haziraıı 2009'a kadar geçerli olınak i.izere:

vazgeçilecektir.

1. Net alaırı l50 ıııetrekare ve iizerinde bı.ılı-ıııaır koırııtlarda Katına Değer
Vergisi (KDV) oraı-ıı yüzde l8'den yizde 8'e indirilıniştir.

2. Özel 'ftiketiın Vergisi (ÖTV) oranı
a.Ticari araçlarda yiizde l0'daıı yiizde 1 'e,

b. Motor silindir lıacıni 1600 cm3'ii geçıneyen otoınobillerde yiizde
37'deı-ı l8'e
c.I(aınyoır ve otobtislerde yiizde 4'ten yi.izde
ınotosikletlerde yiizde 22' deıı 1 1' e,

l'e,

250 cın3'üi geçıneyeıl

3.IJeyaz eşya Ve bazı elektronik eşyalarda yi.izde 6.7'deıı yiizde 0'a iırdi-

rilııiştir.

Bı"ııılarııı dışıırda ise 3l.|2'2009 tarilı ve 21449 sayılı Resmi Gazete'de
yaylmlaııaır 2009ll5725 sayılı Bakanlar Kıırulıı Kararı ile, yukarıdaki tedbirleriıı aksiııe, vergi yükünü aıttırıcı bazı uygı"ılamalar getirilmiştir. Btııra göre
(2009 yılına ait ıÜpr 0/o6.5 gerçekleşirken), lrarçlara geırel olarak YolT ve
yine Daııga Vergisi Kanuııuna ekli 1 sayılı listedel<i kağıtlar içiıı damga
vergisi oraııı Yo|0 oranında arttırılınıştır. Yine aynı Karar ile, öTV Kanu_
ıııı'ııda III sayllı listede yer alan alkolli.i içecek ve tiiti.in ınamulleri üzeriııdeki vergi yüki.i de değişik miktarlarda arttırılınıştır. Daha öı-ıce de beliıttiğiıniz
gibi, bu konuda gerek sağlık gerekçeleriyle, gerekse etik açıdan yorum )Iapınayı sakıırcalı bulınakla beraber, diğer vergilerde Laffer rasyonalitesi çeı"çevesinde iııdiriıne gidilirken bu vergilerin aıttırılınası dikkat çekicidir. Dalıa
da dikkat çekici olaır ise o^6'5'lik TÜrE'ye rağmen, MTV tı-ıtarlarınln ttynı
Bakanlar Kı"ırulu Kararında sadece Yo3.3 aıttırılacağı ifade edilmiştir. İhracat
istisnası ve Tiirkiye'de otoınotiv saııayi ile ilgili olarak daha önceki açıkla_
ınalarıınız hatırlaırdlğıııda, si.irpriz olınayan bir biçiııde, bu oranın da, oıtaya
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SoNUÇ
Brı çalışııracla, Ti.irkiye'cle vergi sisteırrille dalril olaıı lreıneıı lıemen ttiıı-ı
vergileiiır ekononri-politik aııalizi yapılınaya çalışılınıştır. Vergiler; gelir
üızeriııdeır alıııan vergiler (gelir ve kurı.ııılar vergileri), tükctiın iizeriırdeır
alıııaır vergiler (KDV, ÖıV, 3SMV, ÖiV, Şans oyunları Vcrgisi, Daıırga
Vergisi ve Ilarçlar) ve servet üızeriııdeır alıııan vergiler (Iiınlak Vergisi,
MTV ve Veraset ve intikal Vergisi) çerçevesiııde birinci böliiııde teker te_
ker ele alıırlırıştır. I(aıruıı ınacldeleriıriı-ı ayrıı'ıtılı olarak iııceleırıııesiyle, vergi
sistemirıiı'ı Sermaye yaırlısı sıırıfsal karakteri ortaya çıkarılınıştır' Esaseır
kapitalist düırya sisteıni çerçevesiırde ı.ılaşılaıı soıırıçlar stirpriz olınaırrıştır:
'I'üirk Vergi Sistemi, gelir ve kı"ırı.ıınlar vergisi çerçevesiııde gerek oraıı (krırı-ııılar vei'gisinin düıi oraıılı ollnası, eınek gelirleri ve diğer gelirlerin gelir
vergisi açısıııclaır ayııı artan oraıılı tarifeye dalıil olırrası vs.) gerekse iırdiriırı
(kııı-ııluş ve örgtitlenııe giclerleriııde oldı.ığı.ı gibi) ve is1isııalar (yatırım foıılaiı ve özel okuilar ile ilgili olaırlar vs.) bakıınındaır serı-ıraye eksenli ve eırıek
giicüııi.i ikiııcil gören bir ekseııe otı.ırtı"ılınuştur' I(aldı ki vergi borçları açıJıırdaır, özellikle Sermaye şirketlerincle, sorı.ımlulı.ığun serırrayeyle sıııırlı
olması bile, kapitalist koşullar altında devlet-serınaye ilişkisi ve eııeğiıı
bı.ıırlar karşısınjaki koııuırıuna işaret etmesi bağlaıılnda, başlı başına bir
göstergedii. Tüketiın vergileri ltoırusııırda ise siireç taııraııen eııek (bıı çacla emekçi sıırlf içerisiııde değerlendirilıniştir)
i,ş'r1ua"u serbest ırıeslek
"ibub'
aieyhiııe Ve Sertnaye avaırtajıııadır. Çünltü btı vergileriı'ı ııilrai ytiklenicileri
zateır teııel ttiketici sııııf olarak eınel<çilerdir. Servet iizeriırdeır alııran vergilere bakıldığıırda ise, 'I'iirkiye'de genel bir Servet vergisi yeriıre, servet tııısı-ırlarııııır t&er teker vergilendirildiği göriilınektedir. Burada dikkati çeken
lrusus birikmiş servetiır n" gsvlv kapsaınında ıre de (veraset yoluyla iııtikal
etınedikçe) başka tiirlü vergileııdirilmediğidir. Siteıı bıı serveti yatırıııa
(yatıkanalize etınek içiıı ıreredeyse ttiıı vergisel teşvikleri seferber etmiştir
rııır foırları gelirieriııin vergi dışı ttıtulınası gibi). Bunıınla birlikte emekçi
sııııflar için öngörüleır asgari geçiın iı'ıdirimi gibi teşvikler, Sermaye sııııI'ıııa
srıı-ıulaır avantajlarııı yaııında oldukça söıriik kalınaktadır' Aynı drıruın
BSMV oraırlarıırda da kendiııi göstermekte ve btı vergi ti.irüırde eıı-ıekçileriı-ı
mtılratap olma ilrtimali yüksek olaıı uygıılamalardan doğaır kazaııçlar dalra
yüksek orarıda vergileırjiriıınektedir (ki bunlar dazateıı baıılçaıılıı kredi kul_
iu,-,,",., koıırıınrıırda buluııaıı emel<çi miişterilerine yaırsıtılnraktadır). Servet
vergileriıre clöırecek olı"ırsak, eınlak vergisiııde "ı'ı1eSkeı-ı"ler için sııırulaır
istiJııa (takdir edilir ki eınekçileriır mulratap olacağı emlak vergisi dalra çolt
ıneskeır üzeriırdeı-ı olabilecektir) orgaııize saırayi bölgeleriııde örgtitlenmiş
Sermaye içiıı sunulan karşısıırda oldrıkça iğreti durınaktadır.

Vergi sistelninde bir öııceki paragraIta bahsettiğiıniz kuraırısal öırgörtiler,
vergi yaplsı ve gerçekleşırıeleriıre baltıldığında da doğrıılaırınal<tadır. "I'i.irki_
ye'de liberalikapitalist bir devlette olınası gerektiği gibi vergi gelirlerinin
genel blitçe gelirleri içerisindel<i payı %80-85'ler civarıırdadır. Ayııı şekilde
vergi esııekliği de genel eğilinı olarak l'dir diyebiliriz. Bir ekonoııide geliriır emek ile serırraye arasıııdaki dağılıırrını tahlil etınek için vergisel aıılamda ilk bakılınası gerekeı-ı veri elbette dolaylı-dolaysız vergi talısilatıdır. "I'iirl<iye verilerine baktığımızda geııel bi'itçe vergi gelirleri içerisiııde dolaylı
vergileriıı ezici bir i.isti-inli.iğe sahip oIdıığuırıı göriirüz; bıı da birinci bölünıdeki iddialarımızı destekler ıııalıiyette bir veridir. Vergi konıpozisyoırı.ı açısıııdaıı dikkati çekeıı önemIi noktalardan biri de, I<urııııılar vergisiııiıı pilyll'lll1
di-ışi'ıkliıği.idi.ir. 'I'oplaıır vergi lıasılatı içerisiııde kuruınlaı vergisiııiıı payı
0%l0 civarıııdadır. işin ilginç yaırı ise iicretler
i.izerinden tevkif'at yolııyla

alıııan vergileriır de ayııı paya (hatta %0.1-2 fazlasına) sahip olıırasıdlr.
Özetle Ti.irkiye'de i.icretliler Sermaye şirketleriııclen daha t'azla vergi ödemektedir. Ayııı serınaye, toplarır veı'gi lrasılaİııııı'ıYo61.5'ini oIuştııraıı dolaylı vergi biçiıniııdeki kısınıııı dazaten teınel tüketici sıırll'olaır eınekçi kesiıne
yansıtabilırrektedir. Btı da 'fi-irkiye'de devletiıı sınıI'lararası koııı"ımuııı.ı gösterınesi açısıı-ıdaır dikkati çekeıı öıreınli bir örııektir.

2008 finansal kriziııe geldiğiınizde, brı krizilı, kapitalizınin dalra önce
karşı karşıya ka[dığı krizlerden f'arklı olaral< bir talep (veya arz) krizi olmadığıırı ve esasell l<apitalist sisteıı-ıiır işleyişi sırasında, konut kredileri vasıtasıyla, para-ııeta-para dolaşıınıııa koşı;t borç_faiz-borç sarınalı ile ifade edilebilecek oIaıı baloırı.ııı fazla zorlanıırası ile sisteınin krize girdiğiıri söyleyebiliriz. Çi.inkü diiııyaııııı biiytik ekoııomiklerinin (ABD, AB, Japonya, Çiır,
ingiltere) teınel ekoıroınik göstergelerine göz atıldığında ortaya çıkmıştır ki,
eğer koııut kredisi sisteııiı-ıde tıl<aııına olııasa idi' bir kriziı-ı geldiğini öngörınek oldukça zor olı.ırdı.ı *ki krizden önceki beş yıllık eğiliınlerine bakıldlğında, bı"ı ekoıroııileriır ekoıroınik göstergeleriniıı pek de kötii drırumda
olmadığı görülınektedir. Beıızer durı.ım 'l'i.irkiye için de geçerlidir. T'ek sıkıntılı koıru cari açık olmakla birlikte, iilkenin kriz öncesi başarılı (!) ve kararlı
(|) faiz dışı fazla politikası, brı konı.ıda da aııa|izciye güven telkin etmektedir.
Ancak bunlara rağınen kriz gerçekleşıniş ve Türkiye'yi de 2009'un başından
itibaren etkilemeye başlaınıştır. Bı"ınrıı-ıla birlikte krizin teğet geçeceği Varsayıınıırdan lrareketle, (bankacılık sektörii hariç -ki kriz orİaya çıktığıııda 1'iirk
baırkacılık sisteıni zateıı otıırınuş durı.ımdadır) gerekli önleııleriıı val<tiırde
alıırınaınası, devletin son dakika vergisel önleınleriıre başvrırınak zorı"ında
kalınasına yol açıııştır. Bu öırleınlere yakındaıı bakıldığında ise, yine bıı
çalışınanıır taınaınııla sirayet edeıı öırerınenin keırdini tekrar ettiği görülınek_
tedir: Tedbirleriıı ııeredeyse taınaını sermayeniır siirekli yeniden iiretiıni ve
birikiııine yöneliktir. Talep arttırıcı çabalar (yani emeğin alıın gücünii hedef
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alan tedbirler) bile, son talılilde kapitalistin kazaırclırııı devaıırlıra ve stokla_

rııı ın siirdürülebilir bir düzeye çeki lııresine yaramaktad ır (vergise l tedbirlere
yönelik kanı.ın tasarılarının TBMM'de göriişüılıne ve ınedya araçları ile kamuoytıı]a sı.ıırulına biçiınleriııden bile bu Sonucu çıkarmak oldukça kolaydır).

Bu açıdan Son SöZ olarak şunu ifade etmek gerekir ki. kapitalist sisteınde
letin v

ması normaldirl aırcak Türkiye'de bıınun boyutları (asgari ücretin haleır
vergi leırd iri liyor olınası gibiLaıtık "ihmal" dtizeyine ulaşınıştır.
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TARTIşMALAR
oturum Başkanı: llvetiki genç arkadoŞıma do çok teşekkür ediyorum. I'Iem ilginç tebliğleri hem de zamana uydukları için. Şimdi sorı-ı
cevap bölümüne geçiyoruz. iık önce sorulorınızı alacağız. Daho son_
ra da orkadaşlarım kendilerine yöneltilen sorulorı yanıtlayacaklar'
Buyurun efendim.
Mehmet Cahİt GüRAN (Hacettepe üni. Doç. Dr.): Önce]ikle Sqyın araştırma görev|isi Ferhat Akbey'i cesoretinden ötürü kutluyo_
rum. Ancak bu cesqret bence cürctkarlığa da kayıyor. Çalışmasını

incelediğim Zq'man açıkçosı hayret ettim. Çünkü referanslarına baktığım zaman, bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaki referansla bu
kadar iddialı, bu kadar ano eksene oturmuş, artık tartışmalorın
azaldığı k<ınularda dahi çok iddialı açılımlora sahip olması bcnce çok
büyük bir cesaret. söylediği şeylerin büyük bir çoğunluğu oslındo
belli bir arka ideolojiye dayanıyor Ve ne yazık ki o ideolojinin temel
referanslarıno dohi çolışmosında yer vermemiş. Bu, akademik bir
çolışmo için bence doğru bir yaklaşım değil. Yqni Marx'a atıf yapı'
yorsak, önce Marx'ın referanslarına gitmemiz lazım. Önceliklc bu
tespiti yapmak istedim.

Bir çok tespitinde bu ideolojik yokloşımından kaynaklanan hotqlı
a|gılamalar var. Meselo dedi ki; tüketim üzerinden alınon vergiler
yansıtılabilir, gelir üzerinden alınan vergiler yansıtılamaz. Llal bu ki,
böyle bir şey yok' Bırakın gelir üzerinden alınan vergileri, kurumlqr
vergisi bile, piyoso koşullarıno bağlı olarak, gayet kolayca yansıtılabilir. Bu tamamı ile iktisot biliminin bize söylemiş olduğu mantıktan
kopuk bir şey' ücretlilerin vergiyi yansıtamayacağı tespitinde bulun_
du. Bu da bence yanlış çünkü, eğer ijcretli kesim belli bir piyasada
emek arz ederken arzın talebe göre esnekliği doha yüksekse, bu durumda vergi yonsıtılabilir. Dolaylsı ile bu, tomomen piyasa talebine
bağlı bir husus.
Vorış ülkesi prensibi doğru bir yoklaşım değildir' otomotiv ihraca_
tı nedeniyle biz KDV tahsilatını yurtdışına oktorıyoruz tarzındaki bir
tespit de bence çok gerçekçi değil Aynı ilkeyi şu mantıkio düşünürseniz, o zaman, 'Iürkiye için avantajlı bir durum ortaya çıkar: ithala_
tlm|Z, ihrocatımlzdan daha fazla ve buna bağlı olqrak varış ülkesi
prensibi çerçevesinde biz yurtdışından giren varlıklara KDV uygulayarakbundan avantaj sağlıyoruz. Yani aslında dezavantajlı değiliz.
Bu do bence yanhş bir okuma.
Bir başka husus, kar söz konusu olduğundo bu bireyselleşiyor, za'
rar olduğu Zaman devlet bunu indirim konusu yaparak toplumsalloştırıyor. Devlet vergiyi nereden alıyor, kardan. o zaman karı vergilendirdiğiniz zaman karı topsulaştırmıyor musunuz? Evet. o Zaman

bu da yanlış bir okuma. Peki, niye böylebir yonlış okuma vor? Çünkü
arka plandaki ideolojik boklşton. 'I'eşekkür ederim.

.. Ahmet MIDIK (Anadolu üni.): Dünkü açılış konuşmasıncla Gazi
üniversitesi Rektörü hak ve adaletten bahsett'iler. Ben de hoksıziık
olmaması için her iki tebliğ sahibine de sormak istiyorum aynl soru_
yu. ozelliklekriz dönemlerinde somut sonuçIar doğuran maliye politiko]arının ya da vergi politikalarının uygulanması kaçınllmazdır.
Değerli konuşmacılar da belirttiler, kriz dönemlerinde tüketim ve
ü
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lukton bohsediliyor. Piyasayı nasıl canlondıralım diye.'fabi, bu ko_
nuda bir sürü teşvik söz konusu. Şu kadar işçi çolıştırüSa:nlız şu kador teşvik var diye' Çok merak ediyorum; 1990'lı yıllardan bu yana
asgari ücretten vergi alınmasın diye. Kormaşık vergi sistemleri uygulamqktonsa madem _ şu onda aklımq geldi, ayrcma. kuramı, emek
gelirinden daha az verqi alınmail ama tom tersi yönde uygulanıyor.
Acaba burada, asgari ücretten vergi allnmomasl hususunda neden
korkuluyor? Acaba korkulan şey, ülkemizde asgari ücret dışındaki
diğer gelir unsurlarındonvergi alınamayacak olması mı? Bu konudo
her iki konuşmacının da görüşIerini merak ediyorum. 'I'eşekkür edi-

yorum.

Ahmet soMuNCu (Erciyes üni.): Ferhot Beyin çalışmosrnı hem
okudum hem de dinledim. Meşhur bir fıkra vardır: tsektoşiye sormuş*
lar niye namaz kılmıyorsun diye. Kuran da namaza yakloşma diye
yazdığını söylemiş. Ancak aslı; içkili iken namoza yaklaşma diye ya_
AyormuŞ. Bunu niçin söyiedim? Arkadaşımız dedi ki, menkul sermaye
iratlarındaki irat kelimesi, kendi düşüncesine göre, faiz lafinı kullanmamak için kanunda yer bulmuş. FIal bu ki, hemen oltınq baksa,
menkul sermaye iratlorının faiz,kar payı,kira vs. biçiminde olduğu*
nu görecek. Yqni faizifadesivar'
Varış üIkesi prensibini hocam söyledi' 'füccarlar ve serbest meslek
erbabı bir yıl sonro ödüyor vergiyi dedi, oysa üç ayda bir ödenen
geçici vergi var biliyorsunuz.
Menkul sermaye iratları konusundaki düşüncesine katılıyorum'
Zaten gelir vergisi kanununa baktığımızda sadece menkul Sermaye
iratlqrı ıjzerinde değişiklik görüyorsunuz 195o'den beri. Bu dq geçici
59. ve geçici 67. Madde ile birlikte okunmqsı gereken bir şey' Bu eksik. Veroset ve intikal vergisinde önemli bir ayrıntı vardı, onu unutmuş. Milli piyangodan kazanılan ikramiyelerin hiçbir vergiye tabi
tutulmaması ilgili kanun hükmünde kararnamede geçiyor. Motorlu
taşıtlar vergisinde ağırlık öIçüsünün kaldırıIdığını hatırlatmak isterim. Şahsilik ve mülkilik kovramlarını korıştırdı herhalde arkadaşımız, mülkilik başka bir şey, mülkiyet başka bir şey. Burada' bence,
çalışmaya ilişkin en ciddi hata, Ferhat Beyin bu çolışmayı vergi tari_
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hinden ayn tutarak yapmış olması. oysa bunu yopmıŞ olsaydı, Gelir
Vergisi Konunu açısındon bir yorum yapacağım ben, L950 torihlidir
normalde v e L 9 6 O yl lı nda tekr ar dan y azılmıştır . V er gi tarihi ki taplarına baktığımızda şu cümle ile karşılaşırız: 'l'ek parti döneminde hqzırlanan gelir vergisi reform paketi, Demokrat Partiye nasip olmuş_
tur.'I'eşekkür ederim.

Abuzer PINAR (Harran üni.): Benim Mustafa Beye söylemek istediğim şu: Çerçeve bence oldukça iyiydi, elinize.sağlık' Bir tek, yonlış
anlamış olabilirim oma şu husus geri planda kaldı gibi: Burada dev'
letin amaç fonksiyonu ile özel sektörün amaç fonksiyonu tomqmen
birbirinden farklı değil. Yani devlet köşede bir hokem gibi oturuyor
ve müşterilerle bankalara şöyle bir bokıyor ve istediğini kurtorıp
istediğini batırıyor, böy|e değil aslında. Zaten bazı yerlerde ipuçları
vardı ama bu husus çok açık bir şekilde belirtilmediği için söylüyorum. Zaten politik sistem de bunun uzerinden döner. 1980'Ierin ortolarından itiboren, biz'I'ürkiye'de şunu çok iyi biliyoruz, sadece devlete borç vermeye dayalı bir bankacıIık sistemi oYtaya çıktı' Bence bunu dikkote almakta yaYar var.
Ferhqt arkadaşımıza da ben şunu söyleyeyim: Faz|a da haksızlık
yapmayalım. Ben çok ilginç buldum çalışmasını. Sadece yöntem aççısrrrao11 bir eleştiri getireceğim. Mesela irat kavramı için. Sodece
Marxist sınıf tonımlamqsı üzerinden gidersek, bu çalışmo bir sonuca
ulaşmaz diye düşünüyorum. Çünkü kapitolist ve emekçi dediğimiz
zaman, örneğin irot sahibi emekçiyi ne yapacağlz o zaman? Bunun
bir sürü ara katmanları vor. Yöneticinin emeğini ne yapacağız? l\e*
yaz yakalılan ne yapacağız? Ben arkadaştmlza şunu öneririm: Bence
hı<aaemiı< anlamda ilginçti, cesqretti fakot, Morxist değil de
Weberian bir sınıf yaplsı içinde bakıIdığl zaman ilginç şeyler çıkobilir. Denemesini tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum-

Bir diğer konu vergilerin tahsili konusuna ilişkin. Stopajo eleştiri
getirdiniz. Vergilerin tahsili iie ilgili 100 yıllardır gelen deneyimler
vor. Bundan sonro ya mükellefler doğrudan gelirlerini doğrudan
beyan edecekler ya da stopqj yöntemi uygulanacak - bunun devlete
maliyeti de az. Buna da öznemli eleştiri getirdiniz. Peki nasıI vergi
toplanmalı. Mükellefinbeyanı tamam ama onun dışındaki yöntemler
neler olmalı. T'eşekkür ediyorum'

Mustııfrı DURMUŞ: Sabahki sunuşlardan sonrcı bu iki arkadaşı-

mIZLn sunuşu beni çok heyecanlandırdı. Öncelikle kendilerini kutlu_

yoYum. Cesaretleri için kutluyorum, yürekleri için kutluyorum Ve
özellikle de duruş gösterdikleri pozisyon açısından da kendilerini
kutluyor ve başarılar diliyorum. Kuşkusuz ki ezber bozmuşlardır.
Kuşkusuz ki, kral çıplak demişIerdir. o nedenle de eleştiriye açıktırlar. Mutlaka da bu eleştirilerin korşılığını vereceklerdir' Bundan
eminim ben.

Ziyae4din rİınİnici (Anqdolu üni.): Teşekkürler Soyın boşkan.
Ben her iki tebliğci arkadoşımıza da teşekkür ediyorum, gİizel çalış_
malar yapmışlar. Bir çok eleştiri aldı Ferhat Bey,ben de ona bir soru

Sırasıyla, öncelikle Ferhat Beyle boşIayay:ım' Sunuşunda Zamanl
yeterli olmadığı için bu konuya değinemedi. Bir nokta şu, daha önce
de eleştirildi, Marxist kurom içinde ele almasına rağmen bir tek atıf
yok diye. LIem haklı hem de haksız bir eleştiri bu. Çünkü, Mqrx'ın
yaşadığı dönemde komu harcama|arı ya da vergi gelirlerinin
GSYIJ'ya oranr %5'i geçmiyor. Dolayısı ile de Marx ve çağdaşlarlnln
bu konu üzerinde detoylı bir şekilde inceleme yapmaları mümkün
değil. Çok fazla do rostlqmazslnlz temel yazıtlarında' Kapitalde de
bunq rastlcİmak mümkün değildir' o yüzden Ferhat arkadaşımıza
haksızlık etmeyelim. Arkadaşımız bir deneme yapmlştır ve bundan
sonraslnl tartışmaya oçmıştır. Yalnız dolaylı dolaysız vergi ayrımı
konusundo birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi bu genel bir ha_
ta, dolaylı vergiler ne kadar ağırlıkta ise, regresif karakterlerinden
dolayı, o kadar adaletsiz bir yapı vardır. Doğrudur' Ama Türkiye'ye
baktığınızda da dolaysız vergilerin büyük bir kısmının da emeçIiler
tar af ından ö dendi ği de b ir g er çektir . Y ani b ey anno me l i mü ke e fl e ri n
ödedikleri vergilerin gelir vergisi içindeki pay|run o/ol'i geçmediği bir
ülkede bunun aksini iddia etmek de zaten mümkün deği|dir'

Biliyorsunuz, gelir vergisi, genel o|arak kurumlar vergisi ve üze'
rinde hurduğu di'ğer vergilere değişik bir yoklaşımla eleştiriler 9etirdi' Gizel, faikıı bir yaklaşı m ama biliyorsunu z şu anda bilhassa gelir
vergisini, jaha çok mükelleflerin servet artışlorını ya da servetlerini
aegil, gelirlerini vergileyen bir kopitalist sistem vergisi olarok biliriz'
trence bu çalışmanln en önemli eksiği, bunlarla ilgili, bu sistemle
ilgili nasıl bir öneriniz var? Sistem eğer hata|ıyla - gelir vergisinde
öineğin indirilecek giderlere kadar eleştiri getirdiniz _ o halde nasıl
bir gelir vergisi uygulama|ıyız' Bu konuda muhqkkak açıklama yapmanrz gerekir.

ikincisi, belki bu konuyu açabilir, vergilemeye qrtl değer teorisi
açısından baktığımızda bu konu aslında çok daha netleşebilir. Çünkü, vergi emekçinin yarattığı artı değer üzerinden alınon devlet payıdır. o nedenden dolayı, kurumlor vergisi oronlnln ağırlıkta olması
ya da menkul sermaye iratları iizerinden alınan verginin ağırlıkta
olması gerçeği bir anlamda da saptırmaktodır' Belki bu konuyu arkadaşımız derinleştirebilir ve tabi burada arkadaşımıza temel sorum
şu: Günümizde krizle ilgili olarak Türkiye'ye baktığımızda ilk kez,
DPT'nin yaptığı bir çalışmaya göre, nominal ücretler o/o78 civarında
azalmıştır krizden bu yana. 2008'in 3. Çeyreği ile 2009'un son Çeyreği arasında, altını çizerek tekrar söylüyorum, nominal ücretlerde bir

yönelteceğim.
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azalma söz konusu oimuştur. l}u ncı 6 - 7 puanlık enflasyonu da koyarsanu reel ücretlerde gerilemeyi bir düşünün. Yine DPT vcrilerine
göre, aynı dönemde işgücü verimliliğinde de yoklaşık %l5 _ 18 orası
bir artış söz konusu.arkodaşımız acaba burada nası] bir vergi politikosı öneriyor. Yoni bu veriler ortadaykcn, krizin mağdur\arı orta'
dayken, özellikle dc emekçilerin yüklerini hafifletmeyc yönelik nasıl
bir vergi politikası önerebilir. ]'emel bir soru olarqk bunu arkadaşı*
mıza yöne|tiyorum.

Mustafo arkadaşımıza gelince, onun do çalışması bence çok çarpıcıbir çolışma. Ancak kendisi ile ilgili söyleyebileceğim şey bu finansal kriz sözcüğİ.ı ile ilgili. Ferhat l3eyde de aynısı var. Evet finansal
kriz olarak başlamıştır fakot, finansaI kurumlara yapılan müdohaleIer ile ortadan kaldırıldlktan sonra bu, ciddi bir sistem krizi ha]ine
gelmiştir ve kopitalizminkrizidir. Madem ki cesqretli bir şekilde bunları konuşuyoruz, "şeyleri'' de adları ile seslendirmeklazımdır ve bu_
nun da adı kapitalizmin krizidir' Böyle yakloştığımız takdirde bana
kolırsa, tabi çok sayıda eleştiri olabilirsiniZ. ama, daha rahat davra'
nabilir siniz diye dü şünü yorum.
Kriz-in nedenleri ile olorak Mustafa Bey ana akım iktisat tecırisinin
dışına çıkamamış. Yani Mishkin'den epey bir alıntı vaY. Ilatta
ülgener'in 1951 yıllndoki bir kaynağına başvurması da çok enteresan. Çünkü, 1980 sonrasında Dünya kapitalizmindeki gelişmelere
bakıldığında çok değişiklikler olduğu görülür' Finansallaşma, türev
araç kullanlmı çok hızlanmış durumda. Gönül şunu isterdi; 1980
sonrasında yazı|an çok sayldo metinde finansallaşma ilc bağIantılı
o|arak spekülosyon - kredi _ kriz ilişkisi verilebilirdi. Belki arkada_
şımız buna daha sonra tekrar bqkabilir ve belki böyle bir değişiklik
söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Devletin bankaları kurtormo operasyonu şcklinde bir ifade geçti.
Burada dedi ki; bunu küçük mudileri kurtarmak için yaptı. I3elki yanlış anlomış olabilirim ama küçük mudileri kurtarmak için %700 mev_
duat garantisi verilmedi. I]u, sistcmi kendinden kurtormok için verilmiş bir garantidir. Dolayısı ile de bu finans kapitolin günimüzde
nekadar ağırlıkta olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Bunun orkasından hemen şöyle iki soru oklo geliyor: Bir, siz bu
yapılan kamuloştırmaları gerçek kamulaştırma olarok görüyor musunuz? Yoksa bunlar devletleştirmeler midir? Geriye döndürülebilecek operasyonlar mıdır? Örneğin bunların, Chavez'in yaptığı kqmu*
Iaştırmalardan farkları nedir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ikincisi de finansal piyasalorın 600 trilyon dolqr gibibu denli büyük boyutlara uloştığı, yani kopitalizmin çok önemli bir başko oŞamqslna
geçildiği bir dönemde sizce regülasyonlarla ya dq finansal düzenlemelerle finons kapitalin elini kolunu bağlamak, sistem içi çözümlerle
mümkün müdür? Teşekkür ediyorum.
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Turgay BERKSOY: Tcşekkür ederim. İki konuşmacıyı da kutluyo_
rum. Mustata Yıldıran arkadaşımız gayet derli toplu bir tebliğ sundu. I:erhat Akbcy'i de kutluyorum. Bokış oÇıslno da saygı duyuyorum.
IIer ne kadar buııun gerçekçiliği ve zaman 7'a'man tutorlılığı tortışılobilir olsa da, en azından onun bu ccsoretinin, cıkademik yoşomlnrn
boşlorlndaki benzer arkodaşlara da örnek olmosını diliy<ırum ve
böyle bir cesaret-le bu kürsüye çıkıp çalışmolarınl sunmo fırsatı bulsunlar. Zaman içinde hepimiz olgunloştıkça, daha tutqrlı bir analiz

y ap

abi|me yeti

si

ne kavu ş acağız.

Bir başka orkadaşımız da söyledi, analizlerde ayırma ilkesi eksik.
Yoni günümüz.de emck gelirlerinin, daha doğrusu aylrma ilkesinin
temel prensiplerinin korunmoslno ilişkin düşüııce , ginümüz gerçekleri korşısında tamcımen yön dcğiştirdi. Günümüzde ortık Scrmqye
gelirleri kcınuşuluyor. Ben bunu söylcmeniz-i beklcrdim. Muhalef'et
anlamında demiyorum ama bu analizjn daha tutarlılık kozonması
an|amında gerekliydi. I]u bir.

iki, şu mcşhur doloylı, dolaysız vergiler tartlŞmasl. Bu toblo oldukça yanlış bir izlenim oluşturuyor. l'ürkiye'de dolayh vergilerin
payı yüksek değil. Çünkü l'ürkiye'de doloyil vergiler, 1 _ 2 öz'el vergi
dışında AB ve OICD standartlqrı düzeyindc. 'I'ürkiye'nin sorunu d<ılaysız vcrqilcrin paylnm düşüklüğü uc hiç kuşkusul o]arok da.bunun
dağılımındoki adalctsizlik. l]u da siz-in analiziniz.|c örtüŞüyor. 'Iürkiye 'deki dolaysızvergiler csos itiboriylc stopoj vergisi niteliğindc.
Son olarok do iki k<ınuşmacıya da bir soru. 'I'ürkiye, 2008 _ 2009
krizinde Dünyada reytingi yükselen birkaç ülkeden bir tanesi. Oldukço olumlu bir tqblo verdiği için reytingini yükseltti. Yunonistrın, I)ortckiz, italya ve ispanya'nın durumları ortada' I]unlaro ilişkin beklentiler sürekli kötüleşiyor. lrakot buna rağmcn l'ürkiye, 2009 yılınl çok
do]ıa sert bir düşüşIe kapadı. Neden? l'eşekkür ederim.
Hikmet uRGANCI (Mersin ünİ. Emekli öğr. Uy.): I|.fcndim, izin
verirseniz ben bir iki cümleyle bir katkı yapmok istiyorum sodcce.
|:erhat arkodaşımıza bir çok elcştiri yapıldı, Zaten onlorı not- olmış-.
tır. Ama, çolışmanın başlığı iki bölümden cıluşuyor. iıı< bc;ıı;mde ken*
di bakış açısındon ana|iz yapl' Ama 2008 finansal krizi ile etkileşim
konusunda yeterli bir oçlklama yapmadı. Böyle bir bağIantı kurmodı.
Sadcce, 2008 krizi burada çok konuşuldu, dcmekle yetindi. llql bu ki
kendi açıklamoları başka bir tcmelc dayanıyordu. o temeller uzerinden bu ctkilcşimi oçıklaiıosıııı bckliyordum. 'fcşckkür cdcrim'
lrcrhat l3ey gelir üzerinden iki vergi cılındıoını söyledi. I]ir de damga vcrgisi vcır, bu ihmal edilmiş hcrholde.

Muhtcmclcn tebliğ revize edileccktir. Bu hususun revizyonda dikkate
olınmoslnı n y erinde olacağınl dü şünüyoru m.
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Ersan öz (ramukkale üni., Doç. Dr.): Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asker arkadaşım Mustafa'ya ayrrca teşekkür ediyorum. Şimdi ahlaki rizikodan bahsetti. Burada, cümle itiboriyle sürekli kurtarılacağını bekleyen finansal kesiıııde ahlaki riziko söz konusu.Vergileme oçısından baktığımızda, cumhuriyet döneminden bu
yana 4, 5 yılda bir vergi affi çıkmış, hala bir beklenti söz konusu.
Sürekli olorak da cezalarda indirim, uzlaşmavar. Zaten sıkıntı yaŞadığımız vergi bilinci oçısından bunlar acaba bir ahloki rizikoya yol
açar mı?'I'eşekkür ederim.
Metin sALToĞLu (Maliye Bakanlığı) : 20 O 8 krizinden hemen sonra Dünyado tartışılmaya başlayqn Tobin Vergisi, bizde de tortışılı_
yor. Bu bağIamda Ferhot Beye sormak istediğim şey, 'I'obin Vergisinin
bölüşümsel etkileri neler olobilir?
Güneri AKALIN (İstanbul Aydın üni.): Devlet ned'en bankalara
yardım eder diye bir soru sorulmuştu. Dev]etin bankalara yardım
ctmesinin nedeni, piyasa mekanizmasını çolışilrmakt-ır. Eğer bankalar şu onda iflas ederse, siz. burada Ankara'ya dönemezsiniz, kredi
kartlarınız çalışmaz. Benzin alamazsınız. Dolayısı ile yarattıöı dışsollığı ihmol ederek alıloki riziko tjzerinde bu kodar yoğunloşmak doğru
değil.'Iosarru

fl a

rın y ar attıEı ayrıca

dı

şsallıklo r vor.

Ivlarx'a atıf yapıp yapmama konusunda bir şey söyleyeyim, Morx
vergilerle uğroşmıştır. Komünist Monifestosu orton oronlı verginin
kaynağıdır. Dolayısı ile Marxist analiz yaptığımızda mutlaka ona
sodokot göstermemiz Lazımdır. Ama osıl emekçi sınlfi düşünüyorsok
yapma'mlz gereken şey, bugün neden tasarruflarımız bu kodor düşük, vergi sist-emimiz bu t'osarruflqrı neden ihmal ediyor ve birikimimiz istihdam artışını neden bu kadar düşük olqrak devam ettiriyor? AsıI ihmal edilen şey bu. Emekçi sınıfi düşün'ij.yorsanız, bu konu d a y o ğunl a şmanız azım.
Oturum Başkanı: [fendim tüm konuşmacı arkadaşlara, salondoki
seminere katkıda bulunan orkadoşlara çok teşekkür ediyorum. Sözü
tebliğ sahibi arkadoşlara vereceğim. Açılışta belirttim iki itginç tebliğ vardı. I'Iatta araştrrma görevlisi arkadaşı cesoretinden dolayı
kutlamıştım. İddiaıl bir t'ebliğ demiştim. Doloyısı ile kendisine çok
soru geimesi çok doğal. Ama ben de salondaki orkadaşlora kotılıyorum' LIep aynl şeyleri söylemek yerine bazı şeyleri tortışmaya açmak
çok daha anlamlı. onun için ikisini de tekrardan kutluyorum. iık
konuşmoyı Mustafa'ya v eriy orum' Buyurun'
I

Mustafa YIDIRAN: Öncelikle bana ilk soruyu t\buzer Plnor sormuştu, devletin amaÇ fonksiyonları ile ilgili olarak. Bu konuya ilişkin
açıklamolar aslında mctin içinde kısmen var fakat sunumo almamaya çalıştım. Benim çolışma slrasındaki bakış açım şu idi; Devlet tamamen bir kurtarıcı, bir sosyal devlet değil. Karma ekonomideki yok-

laşıma benzer nitelikte bir devlet anlayışı çerçevesind e yal hazır|andı. onu belirtmck istiyorum.
Mustofo Durmuş hocamdan bir soru geldi. Bu konuda öncelikli
olorok ciddi bir takım şeyler var. I]irincisi krizin tanımıyla veyo kul*
landığım kaynaklar ile ilgili. Nedcn eski kaynaklar kullondınız diye
soruldu. Bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim; bilinçli olarak bu kaynakları kullondım. I]en halen küresel kriz konusunda bir kitop çalışmoslnl tamam|amak üzereyim Ve son çalışmalorın hemen hepsini
gözden geçirdikten sonra, bu konuya kanaat getirdim. Eski tespitlerin holen geçerli olması çok şaşırtıcı. Mesela bankalar ve spekülasyonlarla ilgiIi ülgener'in tespiti çok ayrıntıIı. Ben sadece bir cümlesini aldım. Diyor ki: 1'7 'yy boyunca kumar borcu qlmqk için borçlanan
oristokratlar, daha sonro devlet tarafından kurtorılmak için ellerin*
den gelen çabayı göstermişlerdir. Bu konuyla ilgili analizinde ayrıntılı şeyler anlatıyor ki yine benzer çerçevede değerlendirmek gerekir.
Benim asıl çalışmo alanım uluslar qrosı finons ve finansal yönetim'
]'ürev araçlar genellikle bir borç aracıdır ye bu kapsamda şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu bir borç aracı olarak düşünülebilir. Bura_
daki sorun, türev araçIarın hem muhasebe sistemi hem de ekonomik
sistem içindeki şeffaflığı tartışmalorıdır. Yoksa bir borç aracıdır ve
spekülasyona da oldukça oçık bir borç aracıdır' Dolayısı ile buradaki
4 tane tespit yanlış değildir' Mishkin'in tespitlerine yeni bir şey ilave
eden çok fazlo kişi yok. Krugman olsun, diğer iktisatçılar olsun, bu
konudaki görüşlerinde çok ciddi gelişmeler sağlamamışlardır.
Feldstein'ın görüşIeri daha çok Asya Krizi odoklıdır' Yeni tespitler
yapamam|ştır. Yani her ne kadar Krugman son iki yl içinde, Nobel
ödülü almosıno rağmen, oslındo 1'996'da yazdığı görüşleri tekror]omaktodır. Yani bu konuda çok bir yenilik getiren olduğunu düşünmüyorum ben.
Ve kapitolizmin krizi, ben bu konuda şöyle düşünüyorum' I]u, finansal kriz kaynaklı bir ekonomik krize dönüşmüştür. Ama bu kapitahzmin bir krizi midir? Kapitalizm yüz|erce kriz atlattığına göre,
kapitalizmin krizi denilebilir mi? Ben o kadar rahat söyleyemiyoYum.
Yoni ülgener mesela, bu konudo sürekli Schumpeterci bir yakloşıml
savunuyor. "Cycle''Iardon oluşur, döner durur diyor' Bu tortışmolar
geçmişte de yapıldı, günümüzde de yapılıyor. Bunun son bulacağına
çok fazla inanmıyorum.
Devlet sadece regülasyon mu yapar? Ilayır, bence devlet gerektiği
Zxman müdalıale eder, gerektiği zaman piyasayakarışmaz. Ama ben
şunu da sovunLlyorum: Özellik|e piyasaların çok geliştiği ü]kelerde
devletin çok karışması, çoğu şeyi düzeltmiyor maalesef . Ve bir şey
daha, ulus devletler bu krize çözüm üretmekte acizdir. Sorun Şurodan kaynaklonıyor. Bu, küreselleşme sürecindeki finansol akımların
bir krizidir. Bir andq olmuş bir kriz değildir' I3ir çok unsur bir araya
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gelmiştir ve hiçbir ulus devlet şu ondo tam olarak bu krizi çözebilecek güce sahip değildir' I]u konuda ulus deylerin dışında bir çözüm
aronmasl ki, 1930 buhranındon sonra do ülkeler bir araya gelip bu
sorunu çözmüşlerdi. Bu onlamdo şunu da savunmuyorum: Yeniden
G-s gibi bir hegemon güÇ çıksın, bunlar Dünyayı yönetsinler. Bu konuda onların dediği şey olsun gibibir görüşe de sahip değilim.
'I'urgay Berksoy hocamın bir sorusu var. 2009 yılında neden milli
gelirde bir düşüş yaşandı? T'ürkiye 20o1"'de mali yapısını düzeltti ve
Dünyada şu anda en çok tortışılon konu finonsal oloylar. Mesela
te| ev izy onu a ç lyo rs u nu z, kar şınızda g ör dü ğünüz ş eyler bo rs o e nd e ks _
leri, faiz oranları, altın fiyatları. Bunlar birer finansa| araç. Ya da
emtia - t-ürev piyasaları ile ilgili araçlar. Yani Dünyada tarışılon
konulardo 'I'ürkiye başarısız deği|. Ve öze]likle de finansol alandaki
kurumların sağlomlığı 'I'ürkiye'de reyting notlarını artvan bir unsur
olmuştur ki, 2001' krizinde bizim çok ciddi düşüş yaşamamlz tam da.
aynı sebebin zıddından olmuştur. o zaman da mali kurumlorın hepsi
mali zorluk içindeydi ki, ani düşüşIeri o yüzden yaşadık. Döviz açığı
çok ci dd i b oyutlar daydı. F'iiıa nsal ku rumla r q bunun ciddi yansı mala_
rı oldu' o yüzdenbiz.im milli gelirimizdeki düşüş, özellikle AI] ile olan
ihr acata b ağımlı|ığımızdan kaynaklonmış tı r. I}i r ü lkenin ih racatını n
%56'sı sadece bir bölgeye ise ve bu ülkelerin hepsi krize girerse, söz
konusu ülkenin üretim kriz.ine girme.si doğaldır.I}u düşüşün sebebini
bu şekildc yorumluyorum.
I3ir de Ahmet Mıdık Iteyin bir sorusu vardı. Maliye politikalarının
üretim yönlü kullonıml ile ilgili. Maliye politikoları üretim yönlü
kullanılıyor ama' devletin esnekliğinin çok azalmasından dolayı artık
eskisi kadar bu sisteme çok hızlı etki]er yapmlyoY. Vergi sistemi dı-

şındo da Dunyada harcama politikaları ortırılamıyor; çünkü, ileri
saflıada dolayısı ile üretimi birden artıracak önlemler olınmosı kolay
değil. Yine, asgari ücrctlilerden vergi alınır mı? Daha çok Irerhat Bey
ile ilgili bir soru amabqna da soruldu. Şöyte düşünüyorum,buvergi
asgari ücretten olınmıyor. 'l'ürkiye'de işverenler bu vergiyi ödijyor.
Ve eğer işvcrenlerden asgari ucretle ilgili bir vergi a|maz.sanız, bu'
nun stopoj usulü ile tahsilatları ciddi oranda azaltacağını düşünüyorum.

[rsan ()z hocamın, o.sker orkadaşımın, bir sorusu var' Vergi affı
bir ahloki riziko nedeni midir? Bu vergi offi ohlaki riz.iko nedenidir.
Çok sık tartışılır ama şöyle bir şey yor; finons piyasa|arı açısından
değ erlendir diğimiz içi n konu ko psamına a]madı k''I'ü rkiye'dek i zaten
vergi konusundaki en büyük ahlaki riziko bu konudon kaynaklonmaktadır diyc düşünüyorum'
Son olarok da Guncri hocamın, piyasa mekanizması ile ilgili söyIediği bir şey var. Çolıştırmqk için devlet müdahalesi yapılıyor' Buro-

da zaten, gcrekçelerden bir tanesi bu. Ben de aynı fikirdeyim. Piyasayı çalıştırmak için, gerektiği zaman kurtarmak için bu şeyler yapılıyor. /\maburadaki sorun şu; bu sistem, özellikle orada örneğini verdim, mesela Glasstile anlaşması 1933'te özellikle kriz tecrübesinden
sonro çıkarıImış bir şey ve yatff|m bonkacılığı ile ticaret bankacılığı
birbirinden ayrıIıyor' I:akot siz yine de bunu birleştiriyorsunuz ki,
burada şöyle bir Şey Var: Devletin kötüye kullonılması diye bir şey söz
konusu. Iloubini eski bir bankacıdır. IIk faaliyeti, söz konusu anlaşmonln yürürlükten kaldırllmasıdır. IJunun sonucunda do tüm küresel bankolar I'ıem yatr:lm hem de ticaret bankacı|ığı yapmaya' başlodılor. İşte, ahloki rizikoyu tetiklcyen unsur bu oldu. I}u konuda dış*
sollıkların önleıımesi için müdahale gerekçesi budur omo bunun yine
de rizikoyu oiuşturma yönünden sebcbi ortadan koldırdığını düşünmüyorum.

l'eşckkür ederim.

Ferhot AKBEY: 'I'eşekkür ediyorum. oncelikle gerek cılumlu gerekse de olumsuz katkıIqr için tüm hocalarımo tcşekkür ediyorum. l3iz,
akademisyenler olarak tabi ki bunlardan faydalanacağız, kendimizi
geliştirmjk için. .Siz hocalarımı zla birlikte d'aha d'oğru şeylcr yapa'
bilmek için hepsi gerçekten birbirinden değerliydi. Ve mümkün oldu*
ğunccı tüm sorulara, faz\a da uzatmadan yanıtvermeye çalışacağım'
Mehmct Cahit Güren hocom öncelikli olarak Cesoretimden dolayı
tebrik etti. 'I'eşekkür ediyorum. Bunu bir iltifat olarak kcıbul ediyorum. lleferansların zayıf olduğunu söyledi. 'l'obi benim görüşüme
göre, sosyol bilimcinin görevi düşünce üretmektir. Yoni bir çalışmanın arkasında ne kadar referqns var' ne kadar yerli, yabancı kaynok
var; bu tortışmolorın 1980 _ 1"990'lı yıllarda kalması gerektiğini rtüşünüyorum. Biraz da pozitivist buldı-ığum için. Kaynakça sayısı, bir
çalı şmanın kalitesini g ö stermez.. Ancak sizleri r ahatlatacaksa benim
internetteki diğer yaym ve tebliğlerime bakabilirsiniz. Kaynokça sorunu olmadığını orada göreceksiniz.
Tüketim üzerinden alınan vergilerle beraber geIir üzerinden oIı*
nan vergilerin de yansıtılabileceğini söyledi. Doğrudur' Ancak gelir
üz-crinden alınon vergilerin yanslmasl daho çok iktisadi yansımadır'
I3iz burada mevzua,ta daha uygun, daha çok moli yansımadan bahsettiğimiz için oradoki yansıma daha çok ikincil bir yansımadır. I3iraz daha arz - ta|ep esnekliğine bağlıdır. Ancak dolaylı vcrgilerdcki
yonslmq, özellikle de KDV vc Ö'ıv'deki yansıma, gelir vergisindeki
yansımadan çok doha forklıdır. Yoni sizin dediğiniz de esosen doğru
amabiz daho çok mali yansımayl esos aldığımız için, sürcci bu şekil_
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de değerlendirdik' Ucretlilerin dc, esne kliğ e bağIı olqrok, vergiyi yan..

sıtobileceklerini söyledi. Tabi ki, bu örgütlülük düzeylerine bağlı.
Yani toplu sözleşme süreçlerinde sendikalorla beraber emekçilerin
örgütlülük düzeylerine bağlı' Eğer emekçiler yeterince örgütlü değil_
se,

ü

cretleri ;izer indeki

v

er

gi yü kü nü yansı tomo

y

abilirler.

Varış ülkesi prensibinin Türkiye'nin lehine yorumlanabileceğini,
-I'abi ben orada arka arçünkü ithalatımızın çok olduğunu söyledi.
koya söylediğim için bir yanlış anlama olmuş. Varış ülkesinde vergi_
lemenin sorgulanması gerektiği ifadesiyle Türk Vergi Sisteminin,

T'ürkiye'de yaıltlJ,an, mesela otomotiv üretimi çerçevesind e yaratıIan
katma değeri ki, bu bizim ihracatımızdo soyılıyor. oysa ki otomcıbil
markg'mız yok ve ihracat içinde otomotiv sektörünün payı %2o'lere
uloşmış durumda. Bu karın tronsfer edilmesinden Ve dolayısı ile bu
kar üzerinden alınan gelir vergisinin transfer edilmesinden bohsettim' Varış ülkesinde verg||endirme çerçevesinde ithalot vergileri de*
diğiniz bağlamda tqbi ki tortışılabilir.

Kor bireyselleşirken ZaraYln toplumsalloŞmosl yorumumu eleştirdi. Kardanvergi alındığı zaman bu toplumsollaşmaktadır da Zararln
toplumsalloşmaslnq neden gocunuyorsun biçiminde bir yoYum getirdi. Kardan ne kadar vergi alındığını gördük. Yani temel kapitalist
grubun ödediği kurumlar vergisinin paylnl gördtik. Dolayısı ile bu

konuda çok da yorum yapmak ist-emiyorum.
Ahmet Bey; "kriz maliye ve vergi politikası uygulanır, asgari ücretin vergilendirilmesi konusundaki görüşünüz nedir?'' diye sormuş.
Asgari ücret tamamen vergi dışı tutulmalıdır. Minimum gelirdir.
Bunun tomamı ayrılmalıdır, ayırma kuramı gereği' T'obi ki, ben bu
konuda emekçilerden yana bir duruş sergiliyorum'

Ahmet Somuncu l-Iocamın, menkui sermqye iratlarında faiz ifade_
si vor şeklinde itirazı oldu. Benim oradaki vurgum irot kovramlnın,
kavrom olarak, yoni ontolojik olarak ilginçIiği üzerineydi. Tabi ki'
menkui Sermaye iratları soyılırken faiz de zikredilmiştir' Yani, men*
kul sermaye irotlorının tamqmına irat denir gibi bir yorumda bu*
lunma niyetim olmamıştl. Geçici vergiden bahsetti; ona ben de sunumda değinmiştim' Milli piyango gelirleri de vergi dışıdır. Evet,
atladığım için öztir diliyorum. Bunu da olumlu bir katkı olqrak alıyor
ve çok teşekkür ediyorum' Şahsilikle mülkilik ayrı şeylerdir dedi.'|'abi
vergllendirilirken, verginin konusu dediğimiz şey vergi hukukunda
tortışma konusudur ' '|'abi mali hukukçu hocalarımız çok daha iyi
bilirler de, örneğin araçlardan alınon bu matbuu vergi|erle bizim
ge|irimiz i)zerinden ödediğimiz artqn oranlı vergiler tabii ki verginin
şohsiliği ve mülkiliğibağ|amındabir ayrLma tobi tutulur. Yoni orada
verginin mütkiliği söz konusudur. Ne kadar çok araç alırsanız alın
aynı vergiyi ödersiniz. oysa ücretliler için, 22.000'1'I.'yi geçtiği zaman

tüm işVerenlerinizden aldığınız ücretlerin toplomını ayrrca beyan
etmek durumundISü:.rZ' Şimdi burada şahsilik, mülkilik tabi ki bir
anlam ifade ediyor.
Ahmet Somuncu hocamız, vergi tarihine değinmek gerektiğini
söyledi. Ben çalışmanın kapsaml Çerçevesinde vergi]eme torihine ya
da Türk vergi tarihine girmedim. Bunun takdirini sizlere bırakıyorum.

[ıbuzer Pınar hocamın katkısı oldu. Morxist sınıf tortışmalorı ve
Morxo atıf yapılmodığı konularlnı eieştirdi. Marx'o artık atıf yapılmayabilir. Çüırkü tüm eserlerini okuduk, ne söylediği biliniyor.
Marx'tanbir yorumyapmak için ille de atıf yapmak gerekmiyor. I-Ier
şeyini biliyoruz. Bilinen şeylere tekrardan atıf yapmanın yorucu bir
süreç olduğunu düşünüyorum. Amo kendisine yine de katkılorı için
teşekkür ediyorum' Weberian analiz konusunda; Weber çok akıllı bir
insan. Ben doktora tezimde de bürokrasi yazıyorum' Weber'in hemen
hemen tüm eserlerini okudum. Lakin, Weber'in sınlf onloyışi sonuÇto
kapitalizmin içerisinde kalmak zorunda. Weber de Morx g|bi analiz
yapryoY. Dolayısı ile bir önerisi yok. Bürokrasi t'eorisi konusunda do
yaptığı şey analizdir. Weber de Morx da analiz. yapaY'
Soyın Bildiricinin ge\ir vergisi ve diğer vergilerin, servet ortlşını
vergilendirmediği' kopitalist sistem vergileri olduğu konusundo bir
katkısı oldu' (..'.) evet en önemli eksiktik önerinin olmaması. Şimdi,
tabi bu çalışmo bir analiz çalışması. Dolayısı ile I'ürk Vergi Sistemi
şöyle iyidir, şöyle aksoklıkları vardır, bunların giderilmesine yönelik
şöyle önerilcrim vardır gibi bir çolışma değil. 'fabi bu tip çalışmolar
da çok değer|idir, amabenim çalışmam o tip bir çalışma değil. Daha
çok analize yönelik. mevcut durumu farklı bir üslupla dile getirmeye
yönelik. bu yüzden önerilerim söz konusu olmadı.I]u konularda fikirlerim vardır. Yeri geldiğinde onları da belirtebiliriz. Sormuş zaten
I]ildirici hocam, vergiler nosıl toplonmalı diye, stopaja yönelik eleştirimden do\ayı. Vergiler beyan esoslno göre toplanmalı, devlet de yeterince denetim elemanı alıp bunları denetlemeli. Doğru olan budur'
Devletle vatandaş arasında doğru bir ilişki, hokkaniyetli bir ilişki
oçısındon doğru olon budur. Devlet vatandaşına müItezimlik yop_
tırmomalıdır.
Mustafa Durmuş hocamın öncelikli o\arak iltifotlarıno çok teşekkür ederim. I3iz'leri cesaretlendirdiniz. Çok sağ olun. Marx'a atıf yok
dedi. o konuda yorum yaptlm' Neden ygpmamam gerektiğini Musta*
fa, hocam kendisi de açıkladı. Teşekkür ederim' Dolayh ve dolaysız
vergilerin de emekçiler tarafında ödendiğini söyledi. Doğrudur' Bun|arı da bir kath olorak kabul ediyorum.
Vergilere artı değer teorisi çerçevesinden yoklaşıImolı dedi. Açıkçası çalışmonın sınırları açısından art| değerc girildiği zaman bu
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Çolışma bir kitap çalışmaslna dönmck zorunda' Çünkü artı değerin
ne olduğunu burqdaki bir çok insan bilir. Dolayısı ilc çolışmoyı o
şekilde ele olınca o teoriyi biraz daha kitop gibi büyütmek gerekir
diye düşündüm, o yüzden açıkçası önce ortı değer|e başladım bu ça_
lışmaya. .Sonro bilerek dışındo tuttuırı.
DP'I''niıı yapnil çalışmaya ilişkin kotkıIarından dolayı da çok te_
şekkür ediycırum. Nominal ücretler azalmış ama işgücü verimliliği
artmış. Ben oçıkçosı bu sürece çok do şoşırmıyorum. Bir taraftan
mokineleşme bir taraftan da işgücüne katılım oronln]n ortmosl, işgücü verimliliğinin ortmasına neden olmuşt'ur. 'I'abi bu süreçleri
değerlendirirken taşeronlaşma süreçlerini de ele olmak lazım' Şimdi
veiimıilik derken orada maliyet hesobı yapılıyor' Siz bir çok hizmeti
taşeronlara gördürürseniz işgücü başıno maliyetiniz de düşer, bu da
verimliliği artYY. Meselcye bu açıdan do yakloşılabilir. Nasıl bir
vergi politikası önerdiğiııi sormuş hocam. I]u konuda bir vergi politikası önermek oşırı cüretkorlık olur diye düşünüyorum ama bu kobu eşitsizlikleri
nuda ÇeŞitli yaklaşımlar var' Mescla [rinç Yeldan'ııı -Üzere
%5'1ik bir
politikolarda
uygulanmak
düzeltmek üzere sosyal
't'obin
kopitalizmin
ile
Vergisi
globat Servet vergisi önerisi vor. Yine
bn .sqf ]ıaIi olon finansal si.stemin vcrgilendirilmesi onlomlı olqbilir.
'furgay Beyin CLyrrma ilkcsinin cksik olduğuna yönelik bir clcştirisi
vardı. Yonlış an|amadıysom buna biraz daha vurgu yopılması ge.rek-tiğini belirtti hocom' I-Iaklısınız biraz' daha vurgu yapılabi|irdi' ozellikle iş9ücü ücretlerinin ayİma ilkesi gereği daha az.vergi|endirilmesi gerektiğini vurguloyabilirdim.
'I'ürkiye'dcki dolaylı vergilerin OUCD ortalamosı ile örtüştüğünü
söyledi. I]u benim için bir şey ifade etmiyor. Yani'I'ürkiye'debir moda
vor: Devlet bir politika uygulayacağı Zaman ve bu eleştirildiği zo_
nıan, "l]fendim bu Avrupa'da da var, l\Imanya'da da var; Amerikan
Anoyososınd'a davar" deniyor. Bu benim için çok bir şey ifade elmiyor. Avrupa'da olabilir, yanlıştır. orada da yanlıştır. Avrupa'nın
yapuğl her şcy doğru değildir.'I'ürkiye 'nin ve Yunaniston'ın birlikte
üye olmadığı ekonomik bir]ik olarak AI3'yc Güney Kıbrıs'ı almıştır.
Böyle ciddi bir hata yopmıştlr. Bu, tüm uluslor rırası anlaşmalara
ayi<ırıcllr. Dcmek ki, Al]'nin vc oECD'nin hcr politikası doğru dcğil'

'fürkiye 2oo\ krizinden reytingle çlktı ama 2009 yllını neden daha
sert bir düşüşlc kapadı diyc sormuş hoco. '|'abi, bankacılık sektörü
aşırı güçlendirilirken, reel sektör politikaları Lafferci yöntemlerlc
geliştirilmeyc çolışıldı. Irokat bu daha önccki çalışmalarda da ortaya
kondu ki, i.stihdamı desteklemiycır. Dolayısı ile buna şoşırmomok
|azım. Gcçici olorqk siz talebi aYtWffS|n|Z, birkcıç araba, bi|gisayar
satılır piyasada; ancak bu, reel sektör ve reel sektör gözlemleyenbizler iÇin bir şey ifade etmez.

Mersin'den bir hocamızın bir katkısl oldu. Çolışmonln başlığı iki

bö]ümden oluşuyor, 2008 finansol krizi ve etkileşimi diye ve etkileşimi konusuna çok girmediğim yönünde. Vakit yetmediği için ben onu
yuvarlak bir şekildc Lafferci tedbirler uygulanmıştır diye ve diğer,
benden öncc tebliğ sunan arkadoşIarı tekrar etmemek için o konuyo
çok değinmcdim. Uygulanan Lafferci politikaların iç talepte, reel
sektörde, istihdamda ne şekilde sonuçlandığı hep veri]di. T'ekroro
girmedim. I\izim etkileşimden kqstımız da budur. Krize gösterilen
tcpki ve bunun sonuçlorıdır. I]unlor verildi. Yani tebliğlerde bir örtüşme söz konusu. O yüzden siz]erin daha fazla vaktinizi olmomak
için o konularo girmedim.

ismini vermeyen bir hocamlz, ayrrca, damga vergisi de alınıyor
dedi. Doğru, bunu da bir katkı olarak alıyorum. F'akot bunun için
teb|iği revize ctmeli miyiz? Belki de ederiz. I:ğer organiz'asyon komitesi son bir şans tanırso damga vergisi ifadesini de ekleriz. Metin
hoca,'I'obin Vergisinin etkileri ncler olabilir diye sormuş. T'obin Vergisine ben çok olumlu bokıyorum. I]u finansal işlemler i)zerinden
olınan bir vergi ve bu verginin spekülatif sıcak paro hareketlerini,
ülke ekonomisini reel üretim ekonomisinden koparan bireylerin, tü*
keticilerin psikolojik olgıslylo oynayarak gündemi reel üretimden
koparan bu süreçlcrin vergilendirilmesine çok sıcak bokıyorum. Güneri hocomın Marx'a atıf yapmamo konusundabir eleştirisi oldu. Az
önce bu kcınuyo ilişkin cevabımı verdim.
[mekçi slnıf için tosarruf oranlntn yükseltilmesi gerekir dedi.
Ilokllsınız hocam. t]u bir analiz çollşmosı olduğu için vcrgi politikası
önerisinde bulunmak söz konusu olamaz' Ve oşlrl cüretkar olur. Bunlar ayrı bir çalışma konusu. Iloklı olduğunuz yönler olabilıir ama
sosyol bilimlerde iki tür çalışmo vardır. l]irincisi doğrudan politika
öneren çalışıııolardır. I]unlar teknik çalışmolardır. Fakqt bir de analiz yapan çalışmolar vardır Marx'ın Kapitoli gibi _ üç cilt' analiz üzerine kuru]muştur. Marx orada hiçbir şey önermemektedir. I]qkın,
dcvrimi bilc önermemektedir. Dolayısı ile ben bu çalışmada bir politiko önerme zorunluluğu hissetmedim. Ancok istenirse onu da yapa_
rız' Ayrı bir çalışmoda dile getirilebilir. Fakat bu çolışmayı kurgular*
ken ben daha çok bir ana|iz çalışmosı olorak kurgulodım ve süreci
bu şekilde yürüttüm. Ama değerli kotkı ve eleştirileriniz için çok teşekkür ederim.

Oturum Başkanı: Evet efcndim. ]'ekror iki tebtiğciye de çok teşekkür ediyorum, hem kendilcrinc hcm siz katılımcılara. Yarım saotlik
gecikıneyle bu oturumu tamamlamış olduk. Ilepinize afiyet olsun.
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Ozet
l9B0'lerden itibareıı hızlanan kiireselleşmeyle birlikte artaır ı.ıluslararası
rekabet, devletlerin kaınıı politikalarını da etkileıniştir. Bu çerçevede, kiire_

selleşmeniıı vergileme alaırındaki yaıısımaları o'ultıslararası vergi rekabeti"
kavramını öne çıkarınıştır. Özellikle 1990 sonrasında, gelişmiş ya da gelişırıekte olaır iilkeler arasıırda vergi rekabetinin hızla aıttığı gözlenmektedir.
Bu bağlamda, vergi, kaını.ı fiıransmantnln ötesinde bir işlev yiiklenerek ülkeleriıı rekabet gticüııii etkileyen bir unsur olarak taıtışılmaya ve yabancı serııayeyi tilkeye çekebilınenin bir aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Vergi
sisteıniırin ekonoınik analiziııi, büyük ölçüde, eşitlik ekseninden etkinlik
eksenine kaydıraıı uluslararasl vergi rekabeti, vergi yükiini.in dolaysız vergilerdeır dolaylı vergilere kayınasına, dolayslz vergileriıı kendi içindeki vergi
yi.iktiııün de lıareketliliği yiiksek olan sermaye gelirlerinden hareketliliği
görece dtişiik olaıı iicret gelirleriıre kaymasına yol açınıştır. Diğer bir deyişle, ı"ılı"ıslararası vergi rekabeti iilkelerin hem vergi sisteınlerini hem de gelir
iÜ, siyasaı Bilgiler Fakültesi

lÜ, siyasaı Bilgiler Fakültesi

bölüşüınlerini adil olııaktan hızla ıızaklaştırınaktadır. Dolayısıyla, bu
çalış_
ma, |990_2008 aralığıııda, iicretlilerin ve serınaye gelirleriııin milli gelirden
aldlkları paylar ile toplam gelir vergisi içindeki paylarıırııı izlediği seyir
iizerindeıı ı"ıluslararası vergi rekabetinin Tiirkiye'deki gelir böliişümü üzeriırdeki etkilerini oı1aya koymayı amaçlamaktadır,

Giriş
Uluslararası vergi rekabeti, küreselleşeıı diinyanln bir gerekliliği velveya

Sonucu olarak, vergi politikalarının içinde yerini alırken, kavram teorik arka

plan olarak kuşkusuz rekabet olgusuııa ağırlıklı bir vurgu yapmaktadır. Bu
ağırlıklı Vurguya karşılık ııluslararasl vergi rekabeti ile iktisat biliminiır kadiın rekabet tanıınlaınası arasındaki farklılık da aslında kiireselleşeır diinyaııın iktisadi gerekliliğiniır bir yaı"ısıııası olarak kabu| edilebilir, Dolayısıyla,
rekabet kavraınıırın 'ulı.ıslararası vergi rekabeti' özelinde aldığı biçim, yaşadığıınız Zalr,an aralığının kavrama getirdiği farklılaşma ile birIikte okrınmak
zorundadlr. Bı.ı anlaınıyla ııluslararası vergi rekabeti koırusı.ınun ekonoııi
politik bir çerçevede ele alınıp değerlerıdirilmesi daha anIamlıdır.
Küreselleşme döneıniniı-ı en belirgin iktisadi yapılanınası mali sermaye
birikim rejimi olarak adlandırılınaktadır (hısel 200l: 1). Mali sermaye biri_
kiın rejiıni Sermaye dolayıınıırı yaşaın dünyasında olabildiğince hegemonik
lıale getirirken, bu yeni ilişki süreciırde kamu politikalarıııın yenideı.ı yapılanınası da bu hegeınoırik ilişkinin etkisinde gelişme göstermiştir. Ulı.ıslara-

rası vergi rekabeti kavraınıırın da asllırda bu sürece koşııt ve süreçle bağlan_
tılı bir ilişkiyi niteledigiııi vtırgulamak istiyoruz.

Uluslararası vergi rekabeti kavramı bu aırlamıyla uluslararası iktisadi
ilişkilerin diizenlenınesi ve vergi Llyumu ile ilgili literatürün sıırırlarında bir
düzenlemeden öte, mali sermaye birikiın rejiıninin gereklerine bağımlı bir
vergisel yeıriden yapılanınayı taırıınlaınaktadır. Bu haliyle küreseldir ve ı.ılu_
sal vergi yapılaırmalarına rağıneıl bir gelişmeyi işaret etmektedir. Burada
betimleneır ı.ıluslararası kavraını ulı"ısların ilişkileri sınırıııda bir dtizenleıneye değil, ı.ılusüstii bir yapılanınaya Uygun dtizenlemeye karşlhk gelınektedir
Ve Sermaye dolaylını burada sermayeııiıı serbest dolaşımıyla paralel aırlaınlar
sergileınektedir. Vergi rekabeti, vergi tabanı ve vergiden elde edilebilecek
fayda veya avantajlar anlamıyla serınayenin bilinçolaştırdığı bir araca döniişürken, vergi politikasııra yi.iklenen klasikleşıniş teorik anlamlar giderek etki

gücüııii yitirmekte ve daha da öneınlisi yeni vergi yapıSı ve algısı içinde
aırlamıırı da kaybedeı-ı bir yere doğrıı çekilııektedir. özellikle yiikselen piyasalar adıyla tanıınlanaır çevre ülkelerin vergi rekabetiırde giderek dalıa fazla
avaııtajlı koırı.ıııa geçıneleri, küresel vergi politikalarının yenideır tiretildiği
brı süreçte politikalar üzerinde yönleııdirici ve belirleyici olmaya başlamış-

tır.
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Devletiır kiireselleşıne döııeııiııdeki işlevi hlzlı bir değişinıe ı.ığrarken,
ı.ılrıslararası diizleınde de ulrıs-devlet yapılaııınaSllltıl ötesiııde bir işlcvle
'yeıri'devletiıı tanınrlanı-ııakta oldıığunu izleınekteyiz.l 19B0'ıerin ikinci
yarısıı-ıdan itibareır şirketleriıı ulı.ıs--pazarlar sıııırlılığı altıırda lrareket etmeleri yeııi üretiın orgaııizasyoıruyla çatıştığı için yeıri sisteıniıı belirleyici özelliğinin ulrıs ötesi lıareketlilik olduğıı göri.ilınektedir (I{irst ve Tlıoınson,
1998: l49). Esııel< iiretiııı ucrız iş giictine, lıaıııınaddeye v.b. f'aktörlere ge_
reksiırim duydıığrıııdan, maliyet ırıinimizasyoırunı-ı gerçekleştirıne aınacıyla,
sıı-ıır talıımaksızılı lıareket etme koşulıınrı içiırdc barıııdırmaktadır. Ulusaltı
ve ulı"ısüstü diıraıniklere bağlı gelişen bu yeni yapılanına ulusal ölçekte şekil_
leıreır kamu politikalarıııın da değişiırriıri zorı"ıırlu lrale getirıniş Ve Sermayeıriı-ı aklşkanlığa bağlı olarak karlılık probleıniıri çözınesi finaırsal piyasaları
ön plaıra çıkararak aıtl değer aıtırım mekaııizınaları yeriııe aı1ı değer aktarııı
mekaırizırralarıııı belirleyici konuına taşıınıştır. Küresel ve yerel ölçekler
iizeriııden ekonoıniler yeııideır yapılaıııı-ıak zoruııda kalmışlardır (Jessop,
2005:381).

Yeni birikiırr rejiıniııin piyasa lelriıre aşkın bir belirleniın yaratı'ııası, top-

Sol1uctlı-ttl oıtaya çlkarmıştır.
kayııaklaırdığlnl
lrarcaııralarıırdan
Neoliberal ideoloji yaşanan krizin devlet
ileri siirerken, arka plaııda brı lrarcaınaların lıaııgi lrarcaınalar olduğtına ba_
kıldığıııda sosyal nitelikteki harcaııralarııı ilk sırada geldiği göriilı'nektedir.

luınuıı genel olarak hızla yoksı.ıllaşııası

Küreselleşme döneminde ulus-devlet tartışmalan özellikle küresel dönemin Sermaye hareketle_
rindeki serbestliğe karşı bir konum olarak ele alınmış ve değişim dönüşüm süreci ulus-devletin
sönümlenmesi ilişkisinde tartışılır olmuştur. Akademik, hatta entelektüel dünyanın bu tartışma
düzlemi çoğunlukla uIus-devlet kapitalizm ilişkisini göz ardı eder niteliktedir diyebiliriz. Devletin
sermaye ile olan ilişki düzlemi ve onun çeperinde aldığı form küresel/yerel bağlamında ulusüstü
ve ulusaltı yapılara uygun bir ulus devlet formu şeklinde olmak zorundadır. Diğer taraftan sermaye yapılanmasına karşıt toplumsal yapılanmalara karşı devletin ha|a ve güçlü şekilde ulus_
devlet geleneğini sürdürdüğünü de izleyebilmekteyiz' Boyut düzlem farklılıkları bu anlamıyla bize daha gerçekçi analizler yapabilmemiz açısından yol göstericidir. Küreselleşme sürecinin

doğrudan yabancı Sermaye, finansal sermaye ve diğer ek|emlenmiş sermaye formlarıyla birlikte
örüldüğü bu süreçte küreselleşme kavramının bir şemsiye rol oynadığı, iktisadi gerekliliklerin altında yapılanan bir uluslararası ilişkiler kümesinin yeni ilişkileri..Üretirken eski yapılanmaların
tüm elverişliliklerini de yeniden ürettiğini unutmamak gerekiyor, Ozellikle emek sermaye ilişklsi
üzerinden dev|etin düzenIeyici rolüne bir kez daha baktığımızda, küreselleşme meselesi ser-

maye dolayımıyla barışık ve ulusüstü yapılar ekseninde kendlsini yeniden üretirken, emek
dolayımıyla bir o kadar bakışıksızdır. Küreselleşmenin serbest piyasa ve özgürlük söylemiyle
genişleme patikasında eşitlikçi ve adil bir iktisadi ize rastlanmaması ancak'post' dönemin özelİkleriyle açıklanabilir, Bu konuda küreselleşmenin iktisadi düzlemdeki yansımalarını önemli

makalelerle tartışan, editörlüğünü Baker, Epstein ve Pollin'in yaptığı kitabı önermekteyiz (Baker,

Epstein ve Pollin, (ed.), 2000). Diğer laraftan düzenleme konusunda Jessop'ın çalışmaları

önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Son olarak Türkçeye de çevrilen kitabı yine bu tür tartışmalar için önemli bir kaynak eserdir (jessop, 2009)'

Piyasa dinaınikleriııiır sosyal harcaıı'ıalar yoluyla desteklenııresi yeriııe doğrrıdan fiıransal düzeıılemelerle desteklenınesi, ııali serınaye birikiırı rejinıiniıı gereksinimlerine uygtııl oldrığıındaıı, devletin harcaına ve Iiııaıısınaıı
yapıSı yeııiden diizeıılenıniş ve harcaırıalara bağlı olarak da kaırru flnansman
politikaları ınali serınayeııiır çıkarları doğrultıısunda şekilleırnıiştir 1insel,
200l: l1). [Jretiın güçleriııin ınutabakatıırıır koptıığıı bu süreçte, lrarcaııa
yapıSı gibi vergi yaplsı da birikim rejinriniıı gerekleri doğrııltusıında düzeııleırıniş, dolaylı vergiler giderek dahafazla bir payla vergi yapısı içiııde yer
almaya başlaınıştır.

Ttirkiye'deki değişim de, kiireselleşıne, devletin yeıri roli.i, özelleştirıııe,
kaınu lrarcaınalarıııııı ve vergi yaplSıı'tlı1 döııüşüınü gibi konıılar çerçevesinde
di.işüniildi-iğünde, düııya kapitalist sisteıninden farklı değildir. Tiirkiye ekoııoınisiırdeki değişiııı gecikıneli olsa da, özellikle l9B0'leriır sonuırdaıı itibareıı kendiıri ttim açıklığıyla hissettirıneye başlamıştır. I(aını.ı harcaııalarlırda
yaşanan döııüşüın, başta reel olarak toplıımsal nrasrafların kısılınası, topluınSal tüketiın lıarcaınalarıırııı kısılınası ve özel ınali serınaye birikiınini destek_
ler nitelikteki harcaınaların genişlenıesi şekliırde ortaya çlkınıştır. Diğer
taraftan, kamu gelirleriıriıı yeteriırce artınaınası Sol'lllctl oı1aya çıkan finaırsal
açık iç borçlaııma yoluyla kapatıIırken, yüksek reel faiz ı.ıygiılaması ile ulu_
sal ölçekte sermaye birikimine fiııansal sistem aracılığlyla destek verilııiş,
uluslararası ölçekte de sıcak para girişi teşvik edilerek cari işlemler açığından doğabilecek sıkıırtılar giderilmeye çalışılmıştır. Serınaye birikiminiıı bı.ı
deı'ıli teşvik edilnresiııe karşılık iiretim artışıııııı ve buna bağlı olaral< karlllığııı yeteriırce artaınaııası, karlarııı raırt ekoı-ıoınisi siireciı-ıde faaliyet dışı
alaııdaır elde edilnıeye çalışılınası, iç pazarıır yeterli derecede gelişeıııeııesi
ve kamu kesiırriıriıı ıırali kriziırin artarak devaın etııesi yoksullaşmanll1 lle_
denleri olarak sayılınaktadır, Serınayeııiır küreselleşınesi ve buııa bağlı olarak sosyal devletiır zayıflaınası, toplı.ımı.ın yoksullaşııası ve beraberiııde
bireysel aıılaırıda yoksullaşııraırıır lrızlanınası topluınsal döntişüıntiıi göstergeleri olarak yaşanıın her alanıııda hissedilınektedir. Mali Sermaye birikiın
rejiıni altıııda devletiıı Sermeye birikiıniııi doğrudaıı desteklediği bıı siireçte
devletiıı küçülınesi toplııırra yönelik olaıı sosyal nitelil(teki lrarcaınalarıır
kısılınası Ve toplumsal adalet niteliğiyle de savuı-ıı"ıla gelen vergi yaplslntıl
adaletsiz bir yapıya büıriiırınesiııe yol açınıştır ('femelli, 2003:23).

Bugiiıı karşılaştığımız tablo, bir döntişüıniiıı topluınsal maliyetiııi ti-iıı
açıklığıyla yansltmaktadır. Döntişiiın, sisteıniı-ı zorı'ıı-ılı.ı gelişim dinaıniltleri_
ııe göre belirginleşirkeı-ı, toplumsal ınaliyet kaınusal alaırın negatif anlaında
döniişüıniiyle yaşaına daıngasıııl vrırmaktadır. Yoksulluğun giderek daha
fazla hissedilmesiııde, topluınsal kaynakların biitçe eliyle l<aını.ısal alan yeriı-ıe fiııansal sistenı aracılığıyla Serınaye kesiııiııe aktarılınasının payı biıyiıktiir. Yeterli sosyal örgiiden yoksun olaıı Tiirkiye topluınu refalr devleti ııygı"ı-
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lamaları çerçevesinde bir kısım kazanmış olduğu sosyal lrakları da hızla
yitirirkeıı, yoksulluğun yarattığı talıribat daha şiddetli hissedilmektedir
(Brgra, 200l:24). Batı'da gerçek aırlanrda rılaşılınış bir refah toplumrından,
sosyal devletteır geriye adım atılırkeır, Türkiye henüz ulaşamadığı ve hatta
yolun çok başında olduğı.ı bir noktadan geriye döııınekte, var olan toplumsal
eşitsizlikler, gelişmemiş Sosyal haktar ve katlanılabilir bir yoksulluk çizgisinden hızla ğeriye doğrrı süriiklenmektedir.2 Bu genel çerçeve içinden baktığımızda, dönüşüm siireciırin birçok faktörü arasında, özellikle gelir bölüşii*ü uç,r,,''dan belirleyici olan ve kullanılabilir gelirin belirleniminde
öneınli bir role sahip olan vergileriıı sermayeııin bu yolculuğuna ırasıl eşlik
ettiği biiyük önem taşımaktadır. Uygulanan vergi politikaları ve vergi sisteıninin serınaye birikiın rejimiyle olaıı bağı kadar, toplumsal geliriır yeniden
paylaşıını açısından da oynadığl rolün incelenınesi, Sermaye devlet ilişkisinin belirgiııleşmesi açlsından bir gereklilik olarak göriilebilir'

Vergilemenin Küreselleşmesi: Uluslararası Vergi Rekabeti
Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ticaretin, ulrıslararası sermaye lıare_
ketlerinin ve üretiın faktörleri ile tüketicileriır ı.ıluslararası hareketliliğinin
artması rekabetin dtizeyiırin de ııluslararası boyuta taşınmasına yol açmıştır'
Ktireselleşıneyle hızlaııan utuslararası rekabetiır vergileme alanındaki yan_
Sttnasl ise uluslararası vergi rekabeti kavramını öne çıkarmıştır.

l980 sonrasıııda, gelişmiş ve gelişınekte olan ülkelerde devam eden kamu yönetiıninde yeı-ıiden yapılanııa çalışmalarının bir ayağını oluştı"ıran
vergi reformları3, genellikle, artaır vergi rekabetine atıfla gerekçelendiril2

Birleşmiş Milletlerin yayınladığı insani Gelişme Raporuna göre (bkz. Human DeveloPment

neport doos, UNDP);Türkiye insani gelişme indeksinde 79. sırada yer almaktadır. 2007 raporuna göre 84, sırada olan Türkiye'nin 79, sıraya yükselmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte'
insanIgelişme kategorilerinde Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasındaki fark hala oldukça faz-

ıadır, bünya ülkelerinin GSY|H temelindeki sıralamasına göre (bkz. Wold Development

mektedir (Gi.izelsarı, 2008: 282)' Diğer bir deyişle, vergi rekabeti, rılusal
vergi politikaları üzerinde ciddi bir kısıt olrışturmaktadır (Geırschel' 2002:
246; Önder, l998: l19). Tiebout'ın (1956) geliştirdiği modeldena hareketle,
ülkeler de farklı vergi ve kamu lıizmeti bileşimleri sunarak birbirleriyle rekabet edebilirler (Yıldız,2005:65). Bu bağlamda, vergi rekabeti, tilkeleriır,
sermaye lrareketleriıri ve şirketleri kendi piyasalarına çekmek için düşüık
vergi oranları ı.ıygrılayarak, rakipleriııin vergi tabaıılarıırı aşındırması olarak
tanımlanmaktadır' Vergi rekabetinin bu tanıml, sadece ülkeler arasındaki
rekabeti içerdiğinden, vergi rekabetinin farklı biçimlerinden de söz etmek
gerekir. Üıkeıer arasında gerçekleşen "yatay vergi rekabeti"nin yanl stra,
eyaletler ve yerel yönetimler arasında da vergi rekabeti söz konusu olabilir
ki bıı rekabet biçiıni de "dikey vergi rekabeti" olarak adlandırılmaktadır
(Güzelsarı, 2008: 283_284; Yıldız, 2005: 44). Bu çalışma çerçevesinde bizim odaklaıracağımız vergi rekabeti biçimi, yatay vergi rekabetidir. Bu bağlamda, ulusal vergi politikaları, kamı; finansınanının ötesinde bir işlev yüklenerek, bir teşvik unsurtl ve dolayısıyla, ülkelerin rılrıslararası diizeyde rekabet gücüııii etkiIeyen bir uırsur olarak taıtışılınaya başlanmıştır.
Kiireselleşıne açısından etkinlik, ekonoınileriır uluslararası di.izeyde sahip
oldukları rekabet güci.iyle ilişkilendirildiğinden (Pınar ve Özuğurlu, 2009:
46, 48), sermaye hareketlerini ve şirketleri keııdi piyasalarııra çekmek amacıyla diişiik vergi oraııları uygulayan iilkeler etkinlik hedeflerini de gerçek_
leştirıniş olurlar. Ancak, rakip tilkelerin vergi tabanlarında aşınmaya neden
oldıığu için, bıı vergi rekabetinin zararlı olduğu da ileri sürülmektedir (Yıldız,2005: 43)' "Zarar|ı vergi rekabeti" yerine "haksız vergi rekabeti'1 kavramı da kı"ıllanılınaktadır. Aynı anlaına gelmek üzere kullanılan bu iki kavramıır karşıtı ise "kurallara uygun vergi rekabeti" ya da onıın|a aynı anlama
gelınek iizere "iyi vergi rekabeti"dir (Yıldlz, 2005: 43)' Vergi rekabetinin
tanıını gereği, rakiplerin vergi tabanlarının aşındığı bilinmekle birlikte, bu
aşlnmanln belli sınırlar dAhilinde kabul edilebilir, bu sınırlar aşıldığında ise

lndicators öatabase 2009 ve 2008, World Bank), 2007 ve 2008 yılları için Türkiye ekonomisinin
gelişmeye
17. sırada yer aldığı dikkate alındığında, ilerlemelere rağmen, bu gelişmenin insani
yeterince yansımadıgı söylenebilir, Son yirmi yılda bazı.gelişmeler görülmekle birlikte, yoksulluk
bıçutıerinde de bu ğelişimin izleri görülmemektedir. Özellikle gelir dağılımı araştırma|arı, en
yoisul % 20'lik kesimin payında (%6 civannda) ciddi b|r artış yaşanmadığını ortaya koymakta_

2007:1075). Uygulamada ise, OECD gibi uluslararası kuruluşlartarafından da faydalı ve tutarlı
bir vergi reform modeli olarak benimsenen ve çoğu ülkede reform ta(ışmalarını etkileyen'ikili
gelir vergisi" (Dual lncome Taxation [DlT]) modeline göre, sermaye gelirinin tüm türleri düşük ve

tek oranlı bir vergilemeye tabi tutulurken, emek gelirlerinin artan oranlı bir tarifeyle vergilendirildiği görülmektedir (Ganghof, 2005: 78), Bu çerçevede, dağıtılmayan kurum karları, açıkça hasSas Sermaye geliri oldukları için kurumlar vergisi oranları artan rekabet baskısı altında şekillen-

bır. Küreselleşme süreci böyle bir tabloyla birleşince toplumsal maliyetin boyutları en düşük %
görüntü sergilemek_
20'lik kesim iğnde yer alan yoksullar için insani açıdan katlanılması güç bir
alttaki % 5 çok da_
en
birlikte,
oluşturmakla
alt
kesimini
en
tedir. Bu kesim topiumsal tabakanın
'l998: 124). En geniş anlamıyla bu kesim temel
(Kasnakoğlu,
sergilemektedir
bir
tablo
vahim
ha

mektedir (Ganghof, 2005: 84; Bretschger: 2005), Kurumlar vergisi bağlamında, kaynak dağılı_
mında etkinsizliğe neden olduğu ve idari karmaşa yarattığı gerekçesiyle, yüksek vergi oranları
ile birlikle uygulanan seçici yatınm teşviklerinin terk edilerek, vergi oranlannın indirildiği ve vergi

yuilaşlık haklanndan yoksundur, yetkinsizdir (Friedman, 2001: 141),

'ı

harcamalarından vazgeçilerek vergi tabanını genişleten "piyasa-uyumlu" vergi politikalannın uygulandığı görülmektedir (Ganghof, 2005: 79; Swank, 2008: 480).

,l980

sonrasında gerçekleştirilen gelir vergisi reformlan, genel|ikle, farklı gelir türlerinin eşit
tüm
vergilendirilmesi yjı<ıaşımı üzerine temellendirilmiştir, Bu yaklaşımın varabileceği uç nokta,
bile
için
gelir
sermaye.geliri
olan
türÜ
hassas
en
vergi
oranının,
geıir tüıeri üzerindeki marjinal

iabul edilebilir olan düzeye indirilmiş, tek oranlı bir gelir vergisine dönüştürülmesidir (Ganghof'

4

Tiebout'a göre, yerel yönetimler sunduklan farklı kamu hizmeti ve vergi bileşimleri aracılığıyla
birbirleriyle rekabet ederler.
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kabııl edileınez oldıığtı anlaşılınaktadır. o lıalde, kıırallara tıygun ya da iyi
vergi rekabeti kiireselleşıneııiır Soıltlctı ve isteııeıı bir rekabet biçiıniyken,
"vergi cel-ınetıeri" taııııııyla çizilen bir sınırın aşılınasıyla oıtaya çıktığı anlaşılaıı zararlı ya da haksız vergi rekabeti yiııe kiireselleşıneııin bir sonucrı
olınakla birlikte, vergi ceı'ııreti kapsamında değerlendirileıı iilkelerin neredeyse tamaını kiiçük devlet ya da ada devleti olduklarındaıı, bııntın istenen
bii rekabet biçimi o lınad ığı anlaşı lınaktadır.5

Tanzi (2008:7_B), devletlerin uyguladığı vergi sisteınleriııilı temellerini
zayıflattığı için "fiscal termites"lardaır6 biri olarak taıııııladığı vergi cennetleriııi eleştiı'ınekle birtikte, "vergi rekabeti" kavraınınl "Zatafll veya lıaksız
vergi rekabeti" ya da "kı.ırallara uygun veya iyi vergi rekabeti" biçiıniııde bir
ayrlnıa tabi tı.ıtarak kullaırııaınıştır. Brınun yeriııe, 'I'aıızi'niır (2008: 5--6)
vergi rekabeti kavramıııı, vergi rekabetiııin lelıinde ve aleyhindeki göriişler
çerçevesiııde açıklaııasını teınkiırli bir yaklaşııı olarak değerleıidirebiliriz'
Çtinki.i kiiresel diiııyada, bir ülkeniıı potansiyel vergi tabanı, aıtık katı bir
biçiınde o ülkeniır topraklarıyla sınırlı değildir, aksiı'ıe yabaılcl finaırsal sermayeyi, yabaııcı doğrudan yatırımları, yabancı tiiketicileri, yabancı işgiicünii
ve yiiksek gelirli yabaırcıları (emeklileri de kapsayacak şekilde) iilkesine
çekıneyi ve kısıneıı ya da taınamen vergilemeyi başarabildiği ölçtide vergi
tabanıırı geııişletebilir. Eır azırıdan teoride, her bir iilke bu "yabancl" ttnstlrlardaır avaııtaj sağlayabileceği için tilkeler arasındaki vergi rekabetini hızlaııdıraıı da bı.ı yabaı-ıcı uırsurlardır. Vergi rekabeti, bir ülkenin vergi yükiinii,
eıı azındaı'ı kısınen, ilıraç edebileceğiııi iına etınektedir. Diğer bir deyişle,
özelIikle kiiçiil< bir iilke, ki.ireselleşııe öncesi döneınde ıniiınktin olmayaıı
yöntemleri krıllaııarak diğer tilkelerin vergi tabanlarıııa "saldırabilir". I)olayısıyla, okyaırus ya da atmosfer gibi, "dünya vergi tabaııı" da (world tax
base) bir tür "ortak miilk" (coınııoırs) lraline gelmiştir. Diinya vergi tabanl,
ııiilkiyet lraklarl açıkça oluşturı.ılmadığı içiıı, lıer bir tilkenin, diğer iilkelerin
Zararlna keırdileriııe avantaj sağlanrak iizere sömiirııeye çalıştıkları ortak bir
kayıraktır (Taırzi, 2008: 4-5) ve buna imk6n Veren de, Genschel'deki (2002:
247) ifade biçimiyle vergi tabanıııın lrareketliliğidir. Diğer bir deyişle, küıreselleşıne çağı öncesi ulus-devletlerin "ıntilkiyetiı-ıde" olaıi vergi tabanları,
5

Yıldız'ın (2005:43,54-56), yarattığı uluslararası sorunlar nedeniyle zararlı vergi rekabeti üzerine çalışmalar yapan başlıca uluslararası kuruluşlardan biri olan oECD'nin 1998 tarihli bir raporundan aktardığına göre, bir yerin kendisini vergi cenneti olarak tanıtması veya vergi cenneti
olarak tanıtmasa bile başkaları tarafından bu şekilde algılanıyor olması, vergi cenneti tanımlamasında önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Vergi cennetlerinin "zararlı vergi rekabeti"ne yol açtığının bir diğer kanıtı da vergi cenneti uygulamalarından dolayı kalkınmış ülkelerin'
bütçe gelirlerinin %15'i nispetinde bir vergi kaybına uğradıklarının tahmin edilmesi olabilir.

6

Tanzi'nin "fiscal termites" kavramının Türkçe'ye "mali tahtakurtları'' Veya "mali kemirgenlei'
olarak çevrilmesini öneriyoruz.

küreselleşıneyle birlikte ulus-devletlerin ınülkiyetindeır kısmeıı çıkınıştır.
'l'aırzi'ııiır "diiırya vergi tabanı" kavramı bı.ı
çerçevede ıretlik kazaıımaktadlr.
Bu bağlamda, vergi rekabetiırin lıaklı/haksız ya da zararlı/kı,ırallara uyguıl
ikileınleri doğrultusunda taıtışılması, vergi tabaı'ıının kiireselleşerek bir dünya vergi tabanı haline gelirken, ulus-devlet biçiminin varlığını stirdürüyor
olınasın ın yarattığı çelişkiyle açıklanabilir.
Dolayısıyla, uluslararası hareketliliği yüksek tiretiın faktörleri i.izeriııdeki
vergi oranlarıırı düşüırerek vergi rekabeti uygulayan ülkenin vergi tabanı

genişlerkeıı, diğer i.ilkelerin vergi tabanları daralır. Bı"ı durum, vergi rekabeti
ıredeniyle vergi tabaııı daralaır i.ilkelerin vergi h6sılatlarlnln azalınasına ve
brına bağlı olarak da lrem kaını.ı mal ve hizmetleriııiıı yetersiz srınuınıına hem
de vergi yi.iktinün dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kayııasına yol açar.
Dolaysız vergilerin kendi içindeki vergi yiikti de hareketliliği ytiksek olan
sermaye gelirleriııdeıı lıareketliliği görece az olan ticret gelirleriııe kayar.
Diğer bir deyişle, vergi rekabeti i.ilkelerin vergi yi.iklerinin bir kısmını gelirden tüketiııe, bir kısınını da serınayeden ücretlere kaydırır, Vergi rekabetin_
den dolayı birçok ülkede şahsi gelir vergisi ve kuruınlar vergisi oranların

indirildiği, gelir vergisi tarifelerindeki diliın Saylslnın azaltıldıgı ve dilim
aralığının daraldığı, iiııiter gelir vergisiııin gözden di.iştüğü ve fiili olarak
sedtiler vergileıneye dönüldüğü gözlenınektedir. Bu çerçevede dolaysız vergilerden dolaylı vergilere kayan vergi yiikti, yaıısıtılabilme olasılığı görece
yiiksek olan KDV'ırin ağırhğının aıtmaslna yol açınıştır. Diğer bir deyişle
ti.iketim teınelli vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının sürekli
aı1ığı görülınektedir ki bıı da vergi yüktinü ücretler üzeriııe kaydırmapın bir
diğer yöııteınidir (Yıldız, 2005: 64, I32; Tanzi,2008: 6_7; Weller, 2007:
371 ; Ganghof, 2005: 78, 84 ve 2007 : l072; Geııschel, 2002: 259, 26l).
Vergi-Bölüşiım İlişkisınin Türkiye'deki Görünümü
Ulı"ıslararası vergi rekabetinin lıızla aıttığı l990 soıırasıırda, Tiirkiye ekoıromisi içinde vergi yapısının sergilediği görtini.im Ek'te verdiğimiz tablolar
ve grafikler aracılığıyla izlenebilir. Grafik l'de görtildiiğü gibi, Türkiye'deki
vergi yükü aıtınaktadır.1990 yılında o/ol1,43 olan vergi yi.ikü,2008 yılında
Yo24,39'a ulaşınıştır. Diğer bir deyişle, Tiirkiye'nin 2008 yılındaki vergi
yükti' 1990 yılındaki vergi yükünden yaklaşık olarak iki kat daha fazladt'
Aıtışa rağmen, bu oran, OECD (%36) ve AB 15 (%40) ülke ortalamalarınııı
hala çok altındadır.

Vergi yükünün iç dağıhınıııa baktığımızda, Grafik 2'den de görülebileceği gibi, vergi yiikünün adil dağılımına ilişkin Sorun çarptcı boyuttadır.1992
yılındaır itibaren yaratılan gelir içinde dolaylı vergilerin payl, dolaysız vergilerin payının üzerine çıkınış ve l990'ların sonı.ından itibaren aradaki fark
hızla büyümiiştür. Sonııç olarak, Türkiye'nin görece düşük olan vergi yi-ikü-

qrc
adil olınaktan ı.ızaktır. Tablo l'de görtildiiği.i gibi, vergi yiikiindeki aıtış l990'larıı-ı soııundan itibareıı Irızlaırınıştır. Dolayısıyla, l990
ııüın dağılıını,

soıırasında Ttirkiye'deki vergi yükiinii yııkarı çekeıı en önemli unsur dolaylı
vergilerin payındaki artıştır. Bu drırrım, dolaylı-dolaysız vergilerin vergi
gelirleri içindeki nispi ağırlıklarıırı gösteren Grafik 3 yardımıyla da izlenilebilir. Nihai tüketiciler tarafiırdaır taşınan dolaylı vergilerin -nihai tüketicileriır gelir paylarl ve lrarcaına yapıları düşünüldtığiinde- adaletsizliğine vrırgu
yapılmasııra rağlnen, orlaya çıkan görüırüm adaletsizliğin derinleştiğiııi gösterınektedir.

Aıtan vergi yiikü, oECD ve AB ülkelerine kıyasla, hala yeterli bir vergi
düzeyini gösterınese de önemli bir ivmeye sahiptir' Fakat brı aıtışın sağlıklı
bir iktisadi değişiınle birlikte gerçekleştiğini söylemek güç göriiılınektedir.
Vergi yüküntiıı aıtırılması iktisadi bir gereklilik olınakla birlikte, bu yiik
ancak adaletsiz bir vergi yapısıyla artırılabilıniştir. Nispi vergi yiiklerinin
Grafik 2'deki dağılımı adaletsizliğiıı Tiirkiye'de ulaştığı boyrıtu tiim çarpıcllığıyla ortaya koymaktadır. Brı adaletsiz yapıya katkıda bulunan unsı"ırlardan
biri de kurumlar vergisidir' Geırschel (2002:249), 1980' lerin başındaır itibareıı, GSYiH içindeki kı.ıruın karları öneınli ölçüde artarkeır, toplaın vergi
gelirleri içindeki kı.ıruınlar vergisi paylnın hafifçe artınasının, gerçekte, kurum kar biriıni başlna azalan efektif vergiyiiküııe işaret ettiğini ileri siirmekte ve vergi yükündeki kayınalara bakarkeıı ortalaına efektif vergi oranlarıırdaki değişıneleri göz ardı etıneınek gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, Tablo l ve Grafik 4 aracılığıyla, kuruınlar vergisinin Ti.irkiye'deki
gelişimine baktığıınızda, kuruınlar vergisiırin iktisadi deviniıılere karşılık
esnekliğini yitirmiş bir vergi göriinüınü sergilediğini söyleyebiliriz. Kuruınlar vergisiniı'ı vergi gelirleri içindeki payı, 1990 yılında Yo|0,2| iken, 2008
yılında bu oranın volo,68 olduğu görülınektedir. 1990-2008 aralığında kuo%10 civarında hafifçe dalrrımlar vergisinin vergi getirleri içindeki payınln
galandığı görülınektedir. Kurrıınlar vergisinin GSMH içindeki paylarının
gelişimiııe baktığımızda, l990 yılında yol,|7 olan oranın, 2008 yılında
Yo2,60'a ulaştığı görülınektedir. Tablo l'den de izlenebileceği gibi, l998
o/o2'nin
öncesiııde Yo2'nin biraz altıııda seyredeır oranlar, 1998 sonrasında
biraz üzerinde seyretmeye başlamıştır. Kuruınlar vergisinin heın vergi gelirleri heın de GSMH içindeki paylarının hafifçe arttığı göriilınektedir. Tam bu
ıroktada Geırschel'in uyarıSlı'tl dikkate alarak, 2006 yılı öııcesi %30 olan
kuruınlar vergisi oranınln, 2006 yılında o/o20'ye dtişiiriildiiğüırüı, üsteIik yatırıın yapllan sektör, yatırıınıır bulunduğu yer Ve yatırım tutarınııı belirleyici
olduğu teşvik sistemindeıı yararlaırınaya hak kazaııan yatırımcılar için indirimli kurumlar vergisiııin uygulanınasıyla, kurumlar vergisi oranının Yo2'ye
kadar düşebileceğini (Kızllot, 20l0) vurgulamak anlaınlı görünmektedir. Bıı
durumda, Genschel'in (2002:256), vergi rekabeti olmamasl halinde kurum-
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lar vergisiırin toplam vergi gelirleri içiııdeki paylnln dalıafaz|aartacağıİezi-

ırin, Tiirkiye içiıı de geçerli olabileceği ileri siiri.ilebilir. Sonuç olarak, bı.ı
göri.iniimiiyle krıruınlar vergisiııiıı, Tiirkiye'deki vergi sisteminin adaletsiz
yaptSlıla öıremli ölçiide katkı yaptığı ileri siirİilebilir.

Nispi vergi ytiklerinin adaletsiz dağılıınını besleyen bir diğer önemli unsrır ise gelir vergisidir. celir üzeriııden alınan vergiler içiııde gelir vergisi,
daima, klırumlar vergisine kıyasla çok daha önemli bir gelir kaynağı olmrıştur. l970'lere kadar iiniter ve artaı-ı oranlı yapısıyla en adil vergi olarak kabııl edilen ve bu yaplsıyla da refah devletinin en öııeınli gelir kaynağı olan
gelir vergisiniıı, güniiınüzde nispi vergi yüklerinin adaletsiz dağılımını besleyen bir unsura nasıl döni.iştüğiiniı anlayabilınek için verginin iç düızenlenişiııe daha yakıırdan bakmak gerekir. Gelir vergisi, esas olarak, iicret ve serııaye gelirleriııi vergilendirir. Ayrı bir kurıımlar vergisi var oldrığuna göre,
gelir vergisiniıı vergilendirdiği sermaye gelirleriııin kapsamını, uluslararası
vergi rekabetinin etkilerini değerlendirebilmek için, bir kez daha netleştirınekte fayda vardır. Gelir vergisine tabi olan Sermaye gelirlerini kabaca iki
kategoride toplayabiliriz; krırıımlar vergisine tabi olmayan şirket karları ve
akışkanlığı yiiksek mevduat faizi,hazine boııosu, tahvil ve hisse seııedi gibi
finansal varlıklar ile gayriınenkul serınaye geliri gibi finansal olmayan varlıklar. Diğer bir deyişle, kar, faiz ve kira gelirleri. Uluslararası vergi rekabetiniıı, kolaylıkla başka yere taşınabilen finansal varlıkları devletin vergilendirebileceği önemli bir gelir kaynağı olınaktaıı çıkardığı görülmektedir. Dolayısıyla, ııarjinal gelir vergisi oranları her yerde düşmüş ve hatta bazı ülkeler fiııansal gelirleri tiimiiyle iiıriter ve aıtan oranlı gelir vergisi tarifesi dışına çıkarmışlardır. Örneğiır, isveç, Norveç ve Finlandiya sermaye gelirlerini
diişük ve tek oranlı bir vergileıneye tabi tutarken, ücret gelirlerini artan oranlı bir vergilemeye tabi tutan 'ikili gelir vergisi (DIT)' sistemine geçmişlerdir
(Genschel,2002:257 _260; Ganghof,2005: 78). Finansal geliri üniter gelir
vergisi dışına çıkarma (niyeti), geçmişten ciddi bir kopuş anlamına gelmektedir. Ki.ireselleşmiş bir dünyada sediiler vergilemeye meyleden devletler,
buııdan böyle, üniter bir gelir vergisi tıygrılama gücüne sahip olınadıklarını'
öıtük bir biçimde, kabul etmektedirler. Sedi'iler vergileme hem yatay hem de
dikey adaleti feda etmekle birlikte, kiiresel çağda devletlerin finansal gelir
tizeriırden, en azıırdan, bir miktar gelir elde edebilmelerinin en iyi yolunun
da bıı ikili gelir vergisi yöı-ıtemi oldrığu ileri süıriilmektedir (Genschel, 2002:
260 -261).
Bı,ı çerçevede, Türkiye'deki gelir vergisine baktığlmızda, adı konmamış

olsa bile, ikili gelir vergisi modelinin fiilen uygulandığınl söyleyebiliriz.
Marjinal vergi oranlan diişiirülınekle birlikte, iicret gelirleri artan oranlı
tarifeye göre vergilendirilirken, sermaye gelirlerinin, büyiık ölçiide, beyan
esası yerine kesinti eSaSlna dayalı vergilendirildiği görü|mektedir (Seviğ,
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|998: 123 Meııkı.ıl Serınaye iraclı Relıberi, 20l0: Maliye Bakanlığı web
sitesi). Dolayıslyla' dünyadaki geııel eğilime paralel olarak, rıygulaınada
Türkiye'de de fiııaırsal gelirlerin aıtan oranlı gelir vergisi tarifesinin dışına
çıkarıldığı izlenınektedir. Esas olarak ticret geliri elde edenleri değil, Sermaye geliri elde edeııleri ilgilendirdiği için fiııansal gelirin vergilendirilmesi
ıııeselesi böltişünrde adaleti sağlamak bakımındaıı da öneınlidir. Çiinkii gelir
vergisi yiiki"iııiiıı dağılıını ya da yeııiden bölüşi.imü, topluındaki gelir dağılımı
yaplslna güçlü bir şekilde etki eder. Bu bağlaında, kesimlerin gayri safi milli
hösıladan aldıkları pay ile vergi yüküııiin dağılımı önem kazannıaktadır, Bu
çallşmada kullandığımız 'gelir vergisi baskısı'7 kavramı ücretlileriıı gelir
vergisi paylnın, ınilli gelirdeıı aldıkları payın kaç katı olduğunrı gösterııeko
tedir. Bu oranlı'ı 1' çıkııası' ne kadar gelir payı Varsa o kadar vergi payına
sahip olrınması anlaınına geldiği için, eşit|ikçi bir durumdur' Brıııunla birlikte, buradaki eşitliğin oransal bir eşitlik olduğu, kişilerin vergi ödeyerek katlandığı fedakArlığın eşitliğini sağlamak anlamına gelmediği akılda trıtrılmalldır. Tam da bıı noktada, Seviğ'in (1998: 127) 'kesimlerin elde ettikleri
gelirin özelliği dikkate alınarak vergi yiikü dağılımı ayrrca değerlendirilııelidir' önerisi anlaın kazanmaktadır.
oransal eşitlik bağlamında Tablo 4'e baktığımızda, l990 yılında gelir
paylarının iki katını aşan bir gelir vergisi baskısl altında olan ücretlileriıı bu
drırrıınlarıııın lıafif iııiş çıkışlarla l990'lı yılların sonlına kadar siirdüğünü
söyleyebiliriz' 1997 yılından itibaren 2'nin altına inen gelir vergisi baskısındaki diişüş treııdi stirmüş ve 2007 yllında bu oran l,13 olmuştur. Diğer bir
deyişle, 1990 _ 97 döneminde 2 civarlnda olan ücretliler iizerindeki gelir
vergisi baskısının, |997 _ 2007 döneminde 1 civarına gerileyerek daha adil
bir yüık dağılımına işaret ettiği göriilmektedir. Bıınunla birlikte, iicretler üzerindeki ortalaına vergi yiikü, asgari geçiın indirimi Sonrasında, Tiirkiye'de %
oZ
39,1 ikeıı, QECD ortalaınasıııın o/o 27,2, AB 15 iilke ortalamasının ise
3l,9 olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır (Maliye Bakanlığı). Ücretler tizeriııdeki getir vergisi baskısı 1'e gerileıniş görtilınesine karşın Türkiye'de ücretlileriıı vergi yükü OECD ve AB l5'in oldrıkça üzerindedir. Sonııç olarak,
Tablo 4 ve Grafik 5'e bakıldığında, brı gelişmenin bütıınlükıü bir okuması
yapllibiıir. Vergide adalet anlayışıyla örtiişen brı gelişme, vergi yaplsındaki
çarpılına nedeniyle adaletli bir sonuç üretmeye engel oluştı.ırmrıştur. Kaldı
ki,'iıcret maliyetlerini kısmaya yoniılı< gerçekleşön bu hamlenin8 ücretli
sıırıfln refahlııda bir iyileşme sağlamadığı gibi, sermayenin yeterince vergi-

7
8

- 1996 aralığı için yapmış olduğu çalışmayı, 1990 - 2007 dönemini
kapsayacak şekilde geniŞlettik,
Ücret maliyetlerini kısmaya yönelik bu hamlenin, Seviğ'in ('1998: 138) ifadesiyle, işverenlerce
devamlı yakınllan 'istihdam vergisi' olgusunu çözüme kavuşturmada önemli etkenlerden biri olduğu söylenebitir, Diğer yandan, ücret maliyetlerinin aşağı çekilmesi doğrudan yabancı sermaoğuz oyan'ın (1998), 1988

yenin ülkeye çekiIebilmesi açısından da önem taşımaktadır.

lendirileıneınesi nedeniyle ciddi bir vergi açığı da ıneydana getirdiği söyle_

nebilir.

Vergi yapısındaki bı.ı adaletsiz göriintiıı, böliişüm ilişkileri iizerinde nasıl
bir etki yaratmaktadır? Bu Sortll'lltn yanıtını yine Ekte verdiğiııiz 'fablo 2,3
ve 4 aracılığıyla izleyebiliriz' 'fablo 2bize 'fijrkiye'de yapllan gelir dağılıııı
araştırınalarıırıır soııuçlarırıı göster;ııektedir. 1987 ile 2007 arasına baktığıınızda dramatik bir değişim izleırmemekte, Gini katsayısı neredeyse 20 yıl
boyunca ayııl diizeyde kalınakta ve gelir dağlllml soı'ıuçları brı anlaınıyla bir
'istikrar' sergilemektedir. Diğer taraftaıı l'ablo 3'e baktığımızda aynı dö_
ıremde tarlının payının hızla gerilediğini, bı.ına karşılık ücretlerin payınln
aıttığıı-ıı, sermaye içiıı gelirden alııraır pay anlamında aynı istikrarın korı.ınduğu söyleııebilir. Vergi yapısıııdaki gelişiınle birlikte bu iki tablo birlikte
okuııdıığııııda, yiikselen piyasalar roliiyle Tiirkiye gelir böliişiimüne ıni.idalıale etıneksiziıı vergi tabaırını Ve yaplslnl sisteıırle ı.ıytııılu bir değişiıne tabi
tutabilııiştiı'. tJcretli sıırıfln nispi payının aıtınası Sermaye iizeriııe bir vergi
yiikii olrışmasıırı eırgel leyici rol oynamıştır diyebi l iriz.
Özet olarak, Ti.irkiye l990 yılından itibaren iktisadi alanda varolan tiiın
yeııiden i.iretim ilişkilerinde kamrı politikası olarak vergi yapısını düzenlerkeır, bu politikalarııı böltişüm ilişkilerinde bir iyileştirlne aınacından uzak
olarak di.izenleııdiğini söyleyebiliriz. Böliişiim ilişkileri, bı; döneın boyı-ınca
yapılaıı araştırınalarııı sergilediği sonuçlar itibariyle, bir iyileşıne sergileınezken, vergi yapısının giderek dolaylı vergiler lelıine çarpılması, bölüşüm
ilişkilerinin iyileşınesi öıriiııde bir handikap olrışturınııştur. Adaletsiz kabul
edilen dolaylı vergileriıı paylnın Tiirkiye'de Yo 70'lere çıkınası, buna karşllık
gelirden alınan vergilerin payının düşmesinin ötesinde, vergileıne tekniğinin
kaynakta kesıne iizeriııde yoğunlaşınası, vergi düzenlemesinin giderek sermaye lehine bir lıal alınasına yol açmıştlr. celir dağılımı araştırınalarında
göri'ilıneyeı-ı bir alt alaıı olarak Sermaye içi bu farklılaşına bölüşüm ilişkileri
açısıııdan da öııeınli bir yere işaret etıııektedir'
Diğer taraftan i.icretler tizerinde gelir vergisi baskısının azalması iyi bir
gelişıne olarak kabul edilse de, gelir vergisi baskısının azalınasıı-ıdaki en
öneınli rol, iicretleriıı daha az vergilenııesi veya i.icretlilere sağlanaıı vergi
avantajlarından değil, gelir vergisi alaııında kaynakta kesınenin yaygınlaşmasııılıı yarattığı görüniimün ifadesidir.9 Kısaca, iicretler iizerinde gelir
vergisi baskısının azalması iicretli sınıfıır vergi yiiküııti düşürmeıniş, buna
I

Bu konuda dile getiri|en tüm veriler Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü web sayfasında
yer alan vergi istatistikleri bölümünden ayıntılı olarak izlenebilir. Bu sayfada yer alan OECD istatistikleri de Türkiye ile diğer OECD ülkelerinin karşılaştırması açısından önemlidir. Özellikle
dolaylı vergiler konusunda yaşanan çarpılmanın Türkiye'ye özgü bir farklılıkla ortaya çıkması bu
lablolarda görülmektedir.
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karşılık ulrısiistü sermayenin doğrııdan yabancı Sermaye yatırıınları açıSılldan elverişli bir vergi ve iicret pazafl oluşmasına katkı suıımııştur. Genel
aırlaınıyla daralan gelir vergisi alanı ise dolayh vergilerle kapatılarak OECD
iiIkeIeri içindeki eıı çarpık vergi yapısınııı karşımıza çıkmasıııa neden olıııış-

gösternresi açısıırdaıı öneıırlidir. Küreselleşnreııin ııeden olduğu vcrgi rekabetiııin siyasi otoriteniır yeııideıı dağıtıcı kamıısal ınal ve lrizıııet üretıne olaıraklarını slnırladığı göriilınektedir. Diğer bir deyişle, devletin yeııideıı bölüşi.inr kapasitesi ile kiireselleşıne arasıırda ters yöıılü bir ilişki vardır.

tur.

Vı.ırgulaııması gerekeıı bir diğer öneınli nokta da Tanzi'nin dtinya vergi
tabanı olarak adlandırdlğı kavramla ilişkilidir. Teorik olarak lıer iilke diiııya
vergi tabaırı üzeriırden birbiriyle vergi rekabetiııe gireceğinden, bir siire sonra, aŞlrı balık avlandığı için oıtak bir ıniilk olaı-ı gölde balığııı tiikenınesi gibi
aşırı söınürülen diiırya vergi tabaıııırıır da kuruması ihtiııali vardır, Brı tehlikeıriıı ulusüstii serınaye tarafıırdaıı farkına varılınış olınası ııeticesiııde 'hakSZya da zararlı vergi rekabeti'niır 'kurallara uygı.ıır ya da iyi vergi rekabeti'ne döıriişti.irülınesi çabaları, özellikle yaşanan soıı krizle birlikte vergi
ceırnetlerini gündeıniıı merkezine yerleştirıniştir. Diğer bir deyişle, kurallara
Llygun vergi rekabetiyle yapılmak istenileniır, ortak bir ıntilke dönüştüğü için
aşırı krıllanılan diiııya vergi tabaırıırı oıtak bir mi.ilk olmaktan çıkaracak di.izeıılemelerin yapılmasına yöırelik olduğıı ileri siirülebilir. Vergi tabanıııı
kullanına lıakkı mali Serınaye birikim rejiminin gerekleri doğrultusunda
yeniden diişi-iniilmektedir, Verginin tabaııa yayılması gibi olrımlanan bir
kavraınıır, dolaylı vergiler eliyle eşitsizlik yaratan bir mekanizmaya döndiiğü

Sonuç Yerine: Uluslararası Vergi Rekabetinin Yansımaları

Dolaylı vergilerdeki aşırı yükselme uluslararası vergi rekabetinin getirmiş olduğu bir sonuç olarak okunabilir. Türkiye özelinde konrıya baktığıınızda, Türkiye'ııiıl uluslararası ticarete öneın vermeye başladığı l980'ler
boyı.ınca vergi yapısına ilişkin diizerılemeler teşvik, istisna ve ınııafiyet gibi
avantajlar sağlamaya yönelik bir şekilde gelişirken, ilıracat birinci planda
olmak koşuluyla şekillenebilmiştir. Bu süreç bir küreselleşıne döngiisii olarak tanımlanamaz.

Küreselleşme döııgiisü ihracat, üretim gibi alanlarla ilişkili olmaırın yanında çok daha farklı bir diizlemde, Sermaye hareketliliğiyle şekilleneıı bir
paradigmayı yaırsıtınaktadır. Hem iktisadi olarak hem de sosyal yaşam olarak büytik bir değişiıni niteleyen bu siireç, lrer şeyden öııce sermayenin ulusdevlet ile olan ilişkilerini ulıısiistii iiretiın ve dolaşım kapsamında küresel
ölçekte ve kiiresel bürokrasi eliyle yeniden yapılandlrabilıniştir. Bıı yapılandırma bizi vergisel alanda ulı.ıslararası vergi rekabeti kavramına ulaştırınaktadrr.

Uluslararası vergi rekabeti bu anlamıyla sadece bir vergisel düzenleme ya
da vergi reforını.ı kapsamında ele alınan bir yenilenme anlaını taşımamakta_
dır. Vergisel düzenlemeler, sermaye dolaşımını etkiııleştirici ve küresel ölçekte sürdürülen bir yarışln avantajlı etaplarından birini oluşturma araclna
dönüşıniiştür. Vergi konrısunun kaınu maliyesi ile olan klasikleşmiş bağı
giderek zayıflarken, vergi, kamu politikalpn alanlndan piyasaya taşınan bir
araç olarak yeniden ele alınarak değerlendirilecek bir kavraına dönüşmiişttir.
Küresel piyasanın bir aracı olan yeni vergi düzenlemeleri, piyasa sınırlılı_
ğında lrareket etmek zorunda kalırken, verginin kendi doğasında saklı birçok
işlevi güdükleşmiş veya bilinçli olarak etki alanı daraltılmıştır.

Bu süreci eır iyi yansıtan olgu da kuşkusuz dolaylı-dolaysız vergi yapılarındaki değişimdir. Özellikle dolaysız vergilerin dramatik gerilemesi ve iç
dağılıınının giderek kendiliğinden şekillenen stireçlerin ötesine diişmesi
konuyıı yansıtınası açısından biiyük önem taşımaktadır. Küresel ölçekte
dolaşan sermayenin üzerindeki vergi yiikün]d azaltmaya yönelik bir yapılanma olarak okuduğuınuz bu siireci, uluslararası vergi rekabeti taıtışmaları ve
bu gelişmenin sonuçları açısından birlikte ele alınak zorunluluktur. Bu bize,
vergi rekabetinin, vergi üzerindeki kamusal inisiyatifleri giderek azalttığını

görtilınekted ir.

Sonuç olarak, vergi rekabeti vergi tabanlarına yönelik bir politik davrzınış
olınasıırııı yanl Stra, vergirıin Sermaye üzerinde yük olı-ıştrırınayacak şekilde
diizeııleırı-ıresi açısından değerlendirilınelidir. Bu çalışma kapsamıırda rıleıştığımız soııııçlar itibariyle ulrıslararası vergi rekabetini değerlendirdiğimizde,
Tiirkiye ekonoınisi ve kaınu ııaliyesi açısındaır ı.ılrıslararası Sermaye lehine
gerçekleşmiş olan yapısal değişiınin toplı.ımsal ınaliyetiııin oldukça yük.sek
oldıığu söylenebilir. Vergide adalet ilkesi zedelenıniş, gelir bölüşiiıniinde bir
iyileşme söz konusı"ı olaınaıııştır,
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EK:

Tablo 3: Gelir türlerine göre bölüşüm (%)

'l'ablo I: Türkiye'deki Vergi Yapısına İıışı<ın oranlar (7o)
YILLAR
1

990

1991
1

992

VERGil

DLV

GSMH

VERGi

11,43
12,40
12,83

/

47,89
47,75
49,58

DSV

/

VERGi
52,11

52,25
50,42

DL/

DS/

GSMH

GSMH

5,47

5,96

5,92

KV/
GSMH

10,21

6,48

6,36

KV/
VERGi

1,17

8,98

1,11

7,12

6,47

0,91

1993

13,23

51,44

48,56

6,81

6,42

7,24

0,96

1994

15,12

51,73

48,27

7,82

7,30

7,48

'1

1995

13,80

57,54

42,46

7,94

5,86

9,52

1,31

1996

15,22

60,68

39,32

9,23

5,98

8,42

1,28

997

16,14

59,29

40,71

9,57

6,57

8,35

'1,35

1998

17,24

53,38

46,62

9,20

8,04

8,'11

'1,40

1999

18,91

54,63

45,37

'10,33

8,58

10,47

1,98

2000

21,10

59,06

40,94

12,46

8,64

8,89

1,88

2001

21,51

62,34

37,66

13,41

8,10

9,25

1,99

2002

21,26

66,93

33,07

14,23

7,03

9,35

'1,99

2003

23,64

67,03

32,97

'15,84

7,79

10,25

2004

21,00

68,92

31,08

14,47

6,53

10,68

2005

21,98

69,44

30,56

15,27

6,72

'10,66

2,34

2006

23,88

68,54

31 46

16,36

7,51

9,05

2,16

2007

23,63

66,08

33,92

tc,o

8,01

10,28

2008

24,39

67,45

32,55

16,45

7,94

10,68

1

I

Kaynak: bumko.gov,tr adresinden elde edjlen veriler ışığında hazıdanmıştır. Erişim: 25 Aralık 2009

,13

YILLAR

TARIM

UCRET

KAR

1987

19,20

22,50

58,30

1994

17,40

28,70

53,90

2003

'r3,90

32,90

53,20

2005

12,40

33,70

53,90

2007

13,60

29 ,Bo

56,60

Kaynak: TÜlK veriIerinden hareketle hazırlanmışlır,

falılo

4: ücretlcr üzerindeki

işcücü

YILLAR

öorıurı-ERi/ GsYH
A

GV baskısı
ücRrr cv ı

(%)

ToPLAM GV

GV BASKISI

(%)

B

B/A

990

27,2

55,0

2,02

'r99'l

3'1,9

56,3

1,76

992

31,7

EEE

1,75

1993

30,9

54,7

1,77

1994

25,5

50,9

2,00

2,42

1995

22,2

52,3

2,36

2,24

1996

22,7

51,4

2,12

1

997

25,8

49,0

1,90

1

998

25,5

39,6

1,55

2,43

1999

30,7

42,7

1,39

2,60

2000

29,2

45,4

1,55

2001

28,3

37,0

1,31

I

1

2002

26,3

32,6

1,24

2003

26,1

28,9

1,11

2004

26,3

32,8

1,25

2007

2005

26,6

32,2

1,21

Tablo 2: Gelir dağılımı araştırmaları
1987

1994

En yoksul % 20

5,2

4,9

6,0

6,1

5,8

2006

26,2

28,6

1,09

2.Yo 20

9,6

8,6

10,3

11,1

10,6

2007

26,8

30,3

1,13

3.Yo 20

14,1

12,6

14,5

15,8

15,2

4.Yo 20

21,2

19,0

20,9

22,6

21,5

En zengin % 20

50,0

54,0

48,3

44,4

46,9

Gini katsayısı

0,43

0,49

0,42

0,38

0,41

Kaynak: TÜiK

2003

2005

Kaynak: Maliye Bakanlığı,

ıÜix

ve DPT verilerinden hareketle hazırlanmıştır
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KüREsEL VERGİ REKABETİNİN EKoNoMİ PoLİTİĞİ:
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Neo-liberalizıniıı serbestlik paradigırrasından besleııen küreselleşıne, yatırlınlar yöııüııden doğrudaıı yabancı yatırımlar (DYY) olarak bilinen reel
Serınaye akıınlarıı-ılıı yüksek vergilemenin olduğu ınerkez ülkelerden daha

t0

1990 1991 1992 i993 t99{ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2001 2005 2008
ödom.ıoll

-işgüoü

/

gsü

|%)

A

. .

0oıot GV, toplam GV

(%)

ğ

2007

diişiik vergileınenin olduğu çevre tilkelere yöııelmesini teşvik eden bir si.ireçtir. Kapitalizıııin doğasıyla son derece uyuınlu olan bu siireç, vergi rekabeti
konu olduğuııda teorik teınellerden yoksuıı bazı gerekçelerle "soru'n" olarak
görülı-ırekte ve ıniidalraleciliği reddedeıı yaklaşımı beııimseyeır Ekonomik
işbirliği ve Kalkıı-ıma Örgütü (oECD)'nin miidahaleleri ile eııgellenmeye
çalışı lınaktad ır.

Vergi rekabetilıiıı "sorun'' sayılınası görelidir. Çünkü kiireselleşınenin

ulus devlet yapılaııınasını refalr devletiırden rekabetçi devlete doğru evirmesi

"devletiıı değişen rolü" kapsamında kabııl ediliyorken bunun vergilendirme
iizerinden gerçekleşiyor olmasının neden sorun sayıldığını anlamak zordur.
Dolayısıyla çelişkili olan bu duruşuıı ekonoıni politik açıdan iırcelenmesi
gerekir. Bı.ı kapsamda;

i-

Liberal rekabet kuraınıırda vergi rekabetiıriır yeri,

ii- Vergi rekabetini engellemede doktrin oluşturma uğraşı
oECD'nin vergi rekabeti karşısındaki konumu,

iii-oECD'nin vergi rekabetini

Veren

engellemeye dair temel argüınanları, ve

iv- Vergi rekabetinin ülkeler açısından kı.ıraınsal sonuçları önem kazanır.

Bu çallşmaı-ıln aıTlacl, oECD eırgelleıne girişiınini neo-liberalizınin kendi
varsayımlarıyla yüzleştirmek ve bir anlaında kendi iç tutarsızlığını sergileınek şeklinde özetlenebilir. Bu nedeırle, burada ortaya atılaıı tartışmantn
ideolojik ayrıından kaynaklandığı yönünde bir yargının geliştirilınesiıre sebebiyet vermemek için çalışmada karşıt (Marksist ve Neo-Marksist) görüşlere dayalı argümanlara özellikle değinilmemiştir.
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l. Nco-Liberal Rekabet Kuramı vc Vergi Rckabeti
Rekabet denildiğinde ilk al<la geleır, rel<abetiır bir ''1ı0rry" olduğudı.ır. İrdelendiğinde ise, yaşaııılaıııır bir "siireç " oldıığu ve stirecc birden fazla "aktörı|iıı'', arzrılaııaıı "ortak biı' anıaç" içiı"ı "kazcuııııa'' isteğiyle l<atıldığı geıçeğine ıılaşılır. Rekabetiıı kesiııtiye ıığramaksızııı. dcvam edegelınes1 ise
öııeıırli bir bel<lentidir. Ayrıca rekabeti ylicelteır lıAkiın l<Uı'aıııııı, Iserbes1|
piyasa aıılayışııızr ıııeşrrıiyet kazaııdırınada kı.ıllandığı fiyat ııiel<anizııasıyla
işlerlik l<azaıraır rekabeti, ''gör|irınıez el" gibi ınetafizik bir lravraııla açıI<laıııası hayti ilginçtiı (SARAÇ,2006: xx (20)).

Neo-liberal kııraırıda piyasalaııı-ı sağllklı işleyişi açlslırdaır rekabetiıı, olmazsa o|ınaz bir işlev yeriıre gctirdiği iddiası, kendi söylenıi içinde ttıtarlıdır. I(aldı ki, ekoııomileriır ı;lı"ısal olarak yapılaıidırıldığı döııeırıden brı yana,
piyasa aktörleriııiır yanl Slra kaı-ı-ıu ekononıileriniıı de birbiı'leriyle rekabet
içinde oldıığıı gerçektir. (Bu bağlaııda. II' Diilıya Savaşı soırraslı-ıda oılaya
çll<aıı ve l990'larırı başıııda sonlaııaır kapitalist ve sosyalist krıtııplar arasındaki "sisteııı rekabeti'' de lratırlaırııalıdır). Ktireselleşııre siireci, bu rekabetiıı ekseııiııi ve içeriğini değiştirıniştir' Öyle ki. kiiresel siireçte kaını; ekoııoınileri artık piyasaya doğrtıdaır ıni.idahil olıııak yeriııe, piyasalarıııııı giicü
Ve yaplsl çerçevesiırde rekabet etnıektedir. Dolayısıyla iilkeleriır rekabet
etınek ıııaksadıyla kendi piyasalarını giiçlendirıneye yöııelik aldığı tedbirleriır serbest relçabete aykırı oldı"ığu gerekçesiyle eırgellenmeye ça[ışılınası
tulıaftır. Brı ııedeııle, "rekabet piycısalarda özel hirinıler cırusıııdcı olduğunda iyicliı' cle, krınıuscıl biriınler arcısı.ıı.cla r-ılclıığuncla köıüdür " önermesi yersizdir. Kaldı ki, böyle bir önerııeıriır lıAkiın kuraınııı aşağıda sıraladlğımız
rekabete yiikled iği i şlev leıi zedeleınes i kaçıır ı lınazd ı r.

Neo-liberal kuraıııda rekabete yiiklenen işlevler özetle şöyledir
(STOCI(MANN, 1992: 20-25):

ı

Reka.betin Kaynak Deığılınıı İrslevi; El<oııoınik kayııaklara salrip olan
biriınler, bı.ırıları eıı kArlı biçin'ıde kı.ıllanııral< isteyecekleriııdeıı rekabet
yolı"ıyla kayııaklar eıı etl<in oldııkları alaırlara kayacaktır.

ı

Rekcıbetin Teknik Gelişnıeyi (Jyarlcınıcı İşlevi" Rekabet, bı.ılı.ışlaryenilikler-taklitler şekliııde olrışaır teknolojik gelişnıe için giiçlii bir
rıyarı ı.ııısurdur.

ı

Rekabetin Gelir Dcığı.lınıı İşlevi.' Rekabet, ekoııoııik başarıııın ödiillendirilmesine dayaııdığı için daha veriınli olaıılar daha çok kAr ve dolayıslyla dalıa yiiksek gelire sahip olacaktır.

ı

Tüketici T'ercihlerinin Tatnıiııi İşlevi; Piyasa ekoıroınisiırde tiretilen
lrizıııet ve iiriiı-ıleriır ciırsi, ıniktarı ve kalitesiıre ilişkin nilıai kararları
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belirleyeıı tiikcticileıdir. Ziı'a ı.ıztln döneınclc ancak tliketiciııin talep
ettiği ınal ve lrizıııetler tiretilir. Bugi.iıi piyasalarıııızda çol< çeşitli ınal_
ların bı"ı luırtıyor olınasıııın varl ı k ııedeıı i rekabetlir.

o
.

(Jytını Esnekliği İşlevi.'Rekabet, kaynaklarııı optimal dağılıııı ve dalıa
alanlara stirel<li yöıılendirilııesinde bilinen en iyi yol oldtığıı
gibi, ayrı zanıaırda eır |rızlı araçtır da.

veriııli

Ekoııorııik Gücü Konırı'ıl İşlevi; Rekabet, koırtrol edilemeyen ekoıro_
ırı lt gii cii ır ortaytı ç kııas ııı ı eıı ge l l er.
i

ı

ı

Politik Giicü Kontrol İ'şIevi" Ilekabetiıı işlediği bir

o

Bireyleriıı T-ercih ve l)avranışl.arıncl'a Özgm'tuk Sağlanıcı işlevi.' Rekabet, girişiııcilerc seçiıı özgiirli"iğii sağlar. l}u özgiJrliik' etkiıı bir rekabetiıı teıırel ön koşullarıııdan biri olınallln yant Sıra ayı-ll zamal-ıda,

alaırdzı devlet ıırii-

dalıalesiniıı hiçbir dayaııağı yoktur. Bu bağlamda, rekabet politik gticti
de kontrol eder.

başlı başına bir değerdir de.

Vergi ı.ekabeti; ı.ılusal hiikiiııetleriıı birbirleriııc rakip oldıığtı, başta
DYY'lar olınak iizere hareketli i.iretiın faktörlerinden rakiplere göre daha
|'azla pay alııa ınticadelesiııin yaşaııdığı Ve Soı-l tahlilde tarafları için soııııç-

larıırııı göreli oldıığu bir siireçtir. [Jı.ı bakımdaır si-ireciıı "zarcırlı'' ya da "ya'
rarlı.'' olaralt adcledilınesi, rel<abetin kazaııan ve kaybedelılerine göre değişe_
cektir. Kalch ki, yı"ıkarıdaki işlevleri yöııtindeıı değerleıidirildiğinde relçabetle
birleşeır vergiye o[:]Cf)'ııiır scrgilediği trıtrıınla ''zareırlı " öıı eki getirilınesi
anlaınsızdır.
2.

Vergi Rckabeti Karşısında OECD'nin Konumu

G7 iilkeleriııiır tüıııii ve Avrupa Birliği (AB) i.ilkeleriniıı çoğııı-ııııı tiye oIcltığu oECD, ıreo-liberal söyleııl ile tıyuınlı.ı politiI<aları yticeltıııcl<te ve bir
aıılaırıda krıtsadığı serbestlik aıılayışı ile gi-iııiiınüzdc kiiresel kapitalizııiı-l
kalesi (zeııginler kııltibti) olarak görtilıııelileclir. oECD i-ilkelcriniıı sahip
oldıığıı gi-içlti konı-ıııı çeşitli ırıakro değişkenlcr vasıtasıyla doğrulanabilir.
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Tablo 1: OECD'nin2007 Yılı Performansı
Nüfus
(Bin
6.671.226

Dünya

OECD

oEcD (G7
oECD (AB
oECD

*
o
p
v

Ülkeleri)

q

Üıkeleri)p

(Diğer Ülkele0

Y

Ulusal Gelir

KBMG

ihracat

DYY*

(Dolar)

(Milyon Dolar)

(Milyon Dolar)

54,273.887

8.302

13,833.04'l

1,305.852

[100,0]

t100,0I

8.673.663

871.1 05

1.193.319

40.218.718

[17,9]

17 4,11

(100,0)

(100,0)

39.405

(61,7)

(75,4)

455.5B5

16.403,856

(38,2)

(40,B)

267.074

4.183.463

(22,4t

(10,4)

[66,7]

162,71
(1

30.329.920

736,665

Grafik 1: oECD'de ortalama Kurumlar Vergisi Oranının Seyri,
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(12,7)

Kaynak: KPMG, Corporate and lndirectTax Rate Survey2007, s.9 ve KPMG,

Corporate and Indirect l'ax Rate Survey 2009, s,l5'den diizenlenmiş-

ABD, Jap., Alm., Fra,, lng., Ita., Kan.
Alm., Avusturya, Bel., Çek Cum,, Dan., Fin', Fra., Hol., lng', lrl', lsp., lsveç, ha.' Lüks., Mac', Pol.' Por., Slovak_
ya, Yun.

Avustralya, lsviçre, lzl., G. Kore, Mek', Nor', Tür., Y. Zel.

Kaynak: UNCTAD, Handbook of Statistics 2008, (Nüfus Rakamlan s.430-447), (Ulusal Gelir Rakamlan s'3BB395), (KBMG Rakamlan s.389-399), (lhracat Rakamları s.2-B) ve (DYY RakamIan s.340-346) verilerinden
düzenlenmiştir.

2007 yılına ait bazı makro değişkenlerden aldığı pay itibariyle oECD,
dtiııya ekonomisiırde başat konumdadır. Sırasıyla iırcelersek; oECD ülkeleri
diinya ııiifiısı"ını.ııı yiızde 17,9'uııu temsil ederkeır, oluşttırulan lrAsılanın ytiz_
de 74,1'iı'ıe sahiptir. Ve doğal olarak, kişi başına dtişen ınilli gelirin diinya
ortalaııası 8.302 dolar ikeıı, oECD iilkelerinde bu ortalama 39.405 dolar
dtizeyiırdedir. oECD'nin yt|zde 62,7'lik ilıracat payı dikkate alındığıııda,
dünya ekoııoınisiırdeki giiçlü konumu ticaret içiıı de geçerlidir. Benzer şekilde, vergi rekabeti açısındaı'ı hedef değişken olaıı Ve toplaın değeri yaklaşık
1.3 trilyon dolar olaır DYY'larln ytizde 66,7'sinin bıı ülkelere yöneldiği
göriilür.

Vergi rekabetini engelleııre uğraşı veren OECD'nin karşı durı.ışunu sorgulanır kılan çok Sayıda göSterge Vardır. Bı.ınlardan ilki, DYY'larlı] en
önemli belirleyicilerindeır olan kurı.ııılar vergisi oralılnılr izlediği seyirdir.
OECD'deki oıtalama kurı.ımlar vergisi oranında 1996-2009 arasl dönemde
11,3 puaırlık bir azalına göri.ilınekte ve OECD'nin engelleme tığraşı verdiği
aıı lamda eklem

ı7,ğ

İ9.7

5.079.53'1

Gelen akımlan gösteren bu veriler 2006 yllına aittir.

vergi rekabeti süreciııe bir
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lendiği anlaşı lmaktadır.

tir.

9ECD ülkeleriniır günüııüz kuruınlar Vergisi oranlarındaki farklılıklar

OECD biinyesinde rekabetçi vergi politikaarası döneınde iiye iilkeleriıı ııygııladığı
1986-2009
işarettir.
larınınvarlığına
kı-ıruınlar vergisi oranlarıııdaki aza|ma|ar aşağıdaki Grafik 2'den izleııebilir.
Buna göre; OECD tilkelerinin çoğunda l986'daki kurumlar vergisi oranları
2009' a gel indiğinde önem li derecede iııd iri lmiştir.

cla, eı-ıgelleıne girişimiıre rağmen
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crafilt 2: oECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi Oranlarının Scyri, l986-2009
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OECD bi.iııyesiırde yaşanan Vergi relobetiııiır tek kanıtı kı.ırı.ıınlar vergisi
oraıılarıırdaki azalına eğilinıi Ve güniiııliizdeki oraır farklılıkları değildir, Bu
bağlaında; kişisel gelir vergisi oranlarındaki iııdiriınler, katma değer vergisi
(KDV) ofanıarındaki farklılıklar, Vergi cenı-ıeti kriterleriıre Ve Vergi dışı rejinılere sahip tiye iilkeleriıı Vaı'llğı da orgaııizasyon bıinyesiırde yaşanaıl Vergi rekabetiniır kanıtlarındandır (Bkz., SARAÇ, 2006: 225'232)'
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Dikkat edilirse, ell Somut indirim 37,5 pııaııla irlaırda'da gerçekleşıxiş Ve
bu ülkeyi 26 pııanlık iııdiriıırle isveç ve Alınaııya izleıniştir. Norvcç ise
2009'a gelindiğinde 1986'daki Vergi orantl]ı ayneır korumuş Ve gruptaki eıl
istikrarlı iilke olınııştur.
Kurı.ımlar vergisi ofanlarlrıln giiniiınüzde gelinen noktadaki koırı.ııırları
ele alıırdığıı-ıda, OECD büıryesiırde herlıangi bir vergi uyı-ıınuııdaır söz etınek
de ınüınkün değildir. Kaldı ki, özellikle irlanda ile diğer iilkeler karşılaştırıldığıııda, bı"ı üılkeııiır kı.ırrımlar vergisi alanıırda göreceli bir iistiinliiğe Sahip
o ldrığıı tartışı lınazd lr. Dolayıs ıyla, oECD' ırin soruır olarak tan ııı lad ığı vergi
rekabetiııi lıeııüz kendi b|inyesiırde çözenrediği açıktır.
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Girişiminin femel Argümanları vc Almaşıkları

OECD, vergi rekabetini engelleme konusunda ilk uluslararası girişimi başlatan örgüttür. Bu bağlamda, 1998 yılında hazırlaııan ilk raporda vergi rekabctinc karşıt argümanlar geliştiren ol]CD, Vergi rckabetini "Zarnrlı'' olarak başlıklandırmış ve soııradan hazırladığı 2000,
2001^,2004 raporlarıyla bu tutumunu sürdürmüştür. OECD'nin vcrgi
rekabetiııi zararlı addeden argümanları bizce teorik tcmelden yoksundur. Ayrıca OECD'nin argümanları günümüzde kabul gören "serbestIik'' anlayışıyla da çelişkilidir. Kanaatimizce tıu çelişkiler, OI')CD girişimini sorgulanır hale getircn çok sayıda almaşık argümana imkfin

iııgiItere

Liiksenılıouıg
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Not:'l986 Verilerine ulaşılamadığından isviçre, Luksemburg, Avusturya ve izlanda'1993; Çek Cumhuriyeti 1995; Macaristan Ve Polonya 1997; ve Slovakya için 2001 ylll Vergi oranlarl kullanllmlştlr.

Kaynak: OECD, "Tax Rates are Falling, OECD in Washington, No:25, March-April 2001, s,2 ve
KPMG, Corporate and lndirect Tax Rate Survey 2009, s,12_14'den oluŞturulmuştur.

Yarış Argümanı ve Gcçersizliği

OECD eırgelleıne girişimiıriıı dayandığı eıı önenıli argiiınaır, dibe doğru
yarış (race to tlre bottoın) argüııraıiıdır. Bı"ı argünıaır lıareketli iiretiın faktörlerini hedef alaır vergilere ait ulusal oraırlarlıı rekabet siireciıriır doğasıırdaıı
kaynaklanaıı ıredeırlerle sıflra doğrı,ı yakıırsayacağını iddia eder. oECD'ye
göre, vergi oraı1ıarınıı1 sıfıra doğrıı yakınsanrası, vergi hAsılatı üz.eriııde
öııeınli baskllar oluştrırı-ır ve bu tiirden bir vergi rekabeti kaınu finaıısıl]alllı-ll
ciddi ölçtide zorlaştırır (OECD, l998: 20).
Vergi rekabetinin dibe doğrtı yarışa nedeır olacağı tartışmalıdıı'. Çi.inkii

OECD i.ilkeleriııiıı vergi rekabetiııde eıı öııeııli belirleyici olaır

kı.ırı"ıırılar

Vergisi lıösılatları iııcelendiğiııde dibe doğrıı bir yarlş söz koıırısu değildir.
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Tablo 2: OECD Ülkelerinde Kurumlar Vergisi I{ösılatının I'oplam
Vergi Gelirleri içindeki Payı, 1980-2008
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2oo7 2008
ABD
10.8 7.5 8.9 i '10.3 8.7
11.7
12.2 , 1'1.0 , B.9

7,1

7.7

9.0

8.1

s2-s3).

6.8

oECD'niır dibe doğru yarış argiimaııını çüriiten alınaşık argiimanlardan
biri Baldwiır ve Forslid'e aittir. Buna göre, sermayenin belirli bir bölgeye
yatırılııası içiıı -beşeri yatırıınlarda olduğıı gibi- sermaye sahibiniır de o
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2.8

4.8

4.9

5.9
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5.2
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7.2
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5.4
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4.8
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4.8 I
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3.4

,ı7
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1
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Slovakya
4,1
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oECD'ııiır dibe doğru yarış argiiınanı lıakkıı'ıdaki diğer bir hatalı tespiti
de, dibe doğrı.ı yarış ile "komşuyLl Zarara uğratına" (beggar thier ıreiglrboı"ır)

7.4

6,1

, 9.4

yöırtiyle, dibe doğru yarlşılı aksiıre OECD ortalaııasındaki aıtlş da hayli
dikkat çekicidir'

8,7

5.5

4.7
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politikaları arasında kı"ırduğı.ı benzetınedir. Literattirde brı benzetmeyi destekleyen -bildiğiıııiz- lıerhangi bir teori yoktur. Bilindiği gibi koınşı"ıyu Zarara uğratma politikaları gümriik vergileriıri aıttırına ve bu sayede rılı"ıslararasl
serbest ticareti engelleme anlaınına gelirken vergi rekabeti, DYY'ları hedef
alan vergileri iııdirmekle alAkalıdlr' Dolayısıyla, vergi rekabeti serbest tica_
reti eı-ıgelleııek yeriıre oııtı kolaylaştırıoı bir işlev sağlar (DWYER, 2000:

Almanya

Belçika

Yrd, Doç' Dr. ozgür Saraç

15.8

6.3 12,2 10.3 8.5
; 8,0 10.1
10.3 10.7

Kaynak: oECD, online Tax Database'den oluşturulmuştur. http://stats.oecd.org/lndex.aspx

14,2

'1'1.0

8.0
10.8

(Erişlm: 14,01.20'10)

Tablo 2 incelendiğinde, oE'CD i.ilkelerindeki kı.ıruınlar VergiSi lıAsılatının
toplanı vergi gelirleri içindeki payında dibe doğru yarış argüınanını haklı
çıkaracak lıerhangi bir kanıt (azalına) yokttır. Hatta taın tersine ülkelerin
gerçekleştirdiği oraıı indiriınlerine bağlı olarak h6sılat aı1lırıcı etkiniıı varlığı
söz koırusudrır. Bı.ı bağlamda, kurı"ıınlar vergisi oranlarındaki ciddi indiriıılerle vergi rekabeti yaptığı taı1ışınasız olan irlaırda'ıııı-ı kurııınlar vergisi
lrösılatı iddia edildiğiııiı-ı aksiıre azalınaıırış yaklaşık iki kat artınlştır. Bu

bölgeye gitnıesi gerekiyorsa, rekabetçi politikalar sosyal açıdan optiınuın bir
oraıra ulaşıllnasılll sağlayabilir (BALDWIN ve FORSLID:2002: 1). Bizce,
böyle bir oraııa ulaşılmasl fiziksel yatırımlar için de geçerlidir. Bıı iddia
kurulacak basit bir kurgııyla şu şekilde izalı edilebilir:

A

ülkesinde yerleşik brıluıraır bir yatırınrcıırın dalra dıişük vergi oranıırıır
B tilkesinde yatırım yaptığın' diişi.ineliın. Bu dıırı.ıında yatırımcı,
A yeriııe B i.ilkesiııde yatırım yapınakla aradaki oran farklılığı kadar ilave bir
tasarrı.ıf sağlaınış olacaktır(*), Yatırımcı bu ilave tasarrrıftı yapacağı yatırıında kııllanabileceği gibi A iilkesiıre de göttirebilir. işte bu noktada yatırıııcınıır ikiırci tercihte bulrıırınası, vergi yükiintin A ile B i.ilkesi arasında dengeye
gelmesini sağlar. Şöyle ki;
bı"ılunduğu

B Ulkesi

A Ulkesi
l. Durum

ll. Durum

%10

%5

Yapılan Yatırım Miktarı

10.000,000 $

10.000.000 $

Yatırımdan Sağlanan Kazanç

1.000.000 $

1.000.000 $

VergiOranı

Odenecek Vergi Miktarı
Vergiden Sağlanan Tasarruf

Yo

20

t200.000 $l

100.000 $

50,000 $

100.000 $

150.000 $

Birinci drıruında yatırıııcı yapacağı l0.000'000 $'lık yatırımı düştik vergi
oraııı lredeniyle B iilkesiııe kaydırınakta ve bı"ı yatırımdan l'000.000 $ ka-

()

Bu durum iktisat öğretisindeki "üretici rantı'' konusuna benzeştir
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zaırç elde etnıel<tedir. Kazaırcİı B iilkesinde vergilendirilınesi soııtıctıııda diı
l00.000 $ vergi ödeııınektedir, (Şayet yatırıııı A iilkesinde yapılmlş olsaydı
bu dı.ırrıında 200.000 $ vergi ödeııınesi gerekecel<ti.) Bı"ııra göı'e, yatırııncı B
iilkesiııde yatırıın yapınakla ödeınesi gerekeıı vergiden l00.000 $ tasarrııf

iııköıııııa kavuşınuştrır. Yatırımcı, brı tasarrrıfiı A till<esiııe yönlendirebilir ve
bu gerçekleştiğinde sağlaııaıı kazaıııın A iilkesindeki vergileııre sayesiııde iki
iilke arasıırda böltiştiltir.

İkiııci dı.ıruında B tilkesi, oECD'ııiıı iddia ettiği gibi vergi oraıııııı daha
da indirsin. I]u iııdiriıır iki i.ilke arasıııdaki dengeırin A i.ilkesi lelriıle bozı-ılITlaSltla nedeır olacaktır. Çtinl<i-i B till<esiııiıı vergi oraıııırı ytizde 5'e indirınesi
yırtırııncıya l50.000 $'lık ilave tasarruf imkAırı kazandırır' İlkine gore B
tilkesi açlsıııdaır oltışaıı kazaııcııı azaldığını göstereıı bu duruın, oran indiriıırleri tizeı'iırde kendiliğindeır bir kısıt olı"ışttığıı aırlaınıı'ıa gelir. Dolayısıyla
i.ilkelerin aralarıııda girişecekleri vergi rekabetinin, zaınaııla vergi oraıılarıırı
sı{irlayacağl iddiası ile ilişkilendirilen dibe doğrıı yarış argi.imaııı yeı'sizleşir.
3.2. Eşİt Koşullarda Rekabct Argiİmanı ve

lcorik Açmazı

OECD'ıriıı vergi ı'ekabetini eııgelleıne girişiıniııi meşrulaştırmak aııacıyla kııllaırdığı diğer bir argtiı-ııaı-ı, "eşit l<oşullarda rekabet'' (level playiııg
field) argi.iınanıdır (t}kz., OECD, l998: 9 ve 55; OECD,200la: l0; oECD'
2004: 4, 12 ve 17; OliCD, 2007).
oECD'niı-ı btı argtinıaııı kullaırıırası da trıIıaftıı'. Çüinki"i esasetl bı-ı argiiınAnln iktisat teorisiııde yeri yoktı.ır' Eşit koşullarda rekabet argiiınaırı sportif
bir argiirıandlr. Örneğiır, at yarışlarıırda, diğerleriıre göre hafif kiloyla yarışacak atıır ilave ağırlıklarla yarışa katılması ve böylece yarışta firsat eşitliği
sağlaııınası btıırrın bir örneğidir. Benzer şekilde, atletizmde 400 metreli koşrılarda iç kı.ılvar [arl<ıııdaıı tisttiııliik sağlaııaı-ııır engelleırmesi amacıyla iç
kulvarda koşacak olaır yarışçıların be lirli bir ınesafe yarışa gerideıı başlaınaları da, eşit l<oşullarda rekabete dair gtizel bir örııektir.
Spoı1if ıııtisabakalar fırsat eşitliğiniıi bulı-ıııdrığtı, kazaıran ve kaybedeniır
oldıığtı bir 1ür "sıfir toplaınlı oyrın" (zero stııır gaııe) dıır. oysa iktisadi faaliyetlerde tarai'lar l<arşllıl<lı kazaııç elde edebilir' Örıreğiıı, alıcılar ve satıcılar
aralarıııdaki ticari faaliyete bağlı olarak bireysel ve orta|< fayda söz koııtısrıdtır. Ayırı şeI<ilde iiretiın siiı'eciıre katılaır tiiııi faktörler, eşit olmamakla birlikte olııştıırı.ılaır artı değerden paylar alır. Dolayısıyla, iktisadi faaliyetler
"pozitif toplaııılı bir oyı.lıı" (positive sı;ırı game) dur ve eşit koşı"ıllarda rekabet argiiııaııı iktisadi faaliyetlerin doğasına tlygtlll değildir.
Neo-l iberal kuraının iktisadi talılilleri, iilkeler arası gelişınişlik farkl ıl ıklarıırııı veri olaral< kabtıl edildiğiııi gösterir. I(aldı ki, giiniimi-izde geçerli
olaır G7 sıırıflaırdırııası bu tiirden bir kabtıle işarettir. Ayrıca ulrıslararası
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iktisat teorisiniıı oı1aya çıkınasıııda önemli bir koııı.ıııru olaıı "ınutlak iistiiııltikler" Ve "mukayeseli iisttinli.ikler" iıı öziinde de gelişınişlik farklılıkları,
çıkış ııoktasıdır. I]u ııedeııle, teoride realite olarak kabııl edilen gelişmişlik
farklılıkları, i-ilkelerin aralarıııda giriştikleri lıer tiirdeıı iktisadi ilişkide ge-

çerli ikeıı, vergi|eııdirıııe alanıııda nedeıı kabııl görınediği l-ıustıstı, OECD
girişinıin iıı öııeııı l i bir açınazıd ır.

Eşit koşiıllarda rekabet argi.iırraııınııı vergilendirıne alanıırda geçerli kı_
lııııırasl, iilkelcrin farklı yapısal özellikleri varkeıı pel< fazla öıreın taşıınaz.
Aksiıre, vergi rekabetiııiıı eııgelleırınesi sayesinde eşit koşııllarda rekabet
şartlarınııı sağlaı-ıdığı iddia ediliyorsa, o Zalnan yabancı yatırlınların varlığı
öırenıli bir sorı.ınsala döntiştir. Şöyle ki, tiretici bir malı A ve B ülkelerinde
beıızer koşullarda ve eşit ınaliyet ile iiretebiliyorsa, bu tireticiıriıı örneğin A
i.ill<esine yatırlıx yapmasını bizlere açıklayabilecel< hiçbir kuraınsal gerekçe
kalıııaz. Diğer bir ifadeyle, dış ticaretin ve ki.ireselleşmeıriır gurur kaynağı
olan faktör hareketliliği teorik temelindeır yoksı"ııı kalır.
3.3.

Vcrgi Rekabeti _ Tekcl Piyasası İıışı<ısı

Vergi rekabeti ile tekel piyasası arasıııdaki ilişki inceleııdiğinde, rekabetçi vergi rıygtılaınalarııııır engelleıııııesi, liberal söylemiıı öıreınli bir açmaza
dtişıııesiııe nedell olur. Şöyle ki, liberal söyleınin ktırı.ıcı.ısu olaıı Adaın Sııitlı
rekabete öııeınli işlevler yiikler. Bu bakıııdan, faktör hareketliliğini sağlamada öııemli bir işleve salrip oları vergi rekabetiırin ortadaıı kaldırılınası
Smitlı' iır kı-ıraınına terstir.
Rekabetin olııadığı bir ortaıırda tekelciliI< eğiliıni giiçlenir ve tiil<etici istel<leriııi taın olarak karşılaııayan tel<elciyi veriııli olınaya giidi.ileyen herhangi bir ıırotif bıılııırınaz. Sınitlr'e göre bu drırı.ım, eıı biiytik tekelci olaıl
devlet için de geçerlidir ve devlet doğası gereği veriııısizdir. Tekelci (yani
devlet), fiyatları (yani vergileri) yiikselterek topluııa yüklediği maliyetlere
ald ırııal<sızın faal iyetleriııi gen i ş letııe eği l im inded ir (TEATI_I ER, 2002 : 5 8).
Dolayıslyla, devletin vergileri lıafifletıııesi _ki btı, zaten vergi rekabeti ortaııında olaırdır- piyasa etkiııliğini arttırıcı bir etki oluşturur. Ayrıca ytiksek
vergi oraıı[arınıır kan-ıı-ıoyunda nasıl karşılaıracağı sortlstl cevapsız kalır.
Piyasadaki tekeller fiyatları yi.ikseltiyorsa bı-ı kaını"ı için kötiidiir de, tarafl_
ıııızdaıı seçileıı htiküınetleriır buııl"ı vergiler aracılığıyla yapmasl neden kötti
değildir? Buııı"ııı ııaııtıl<lı bir gerekçesi var mıdır? Dolayısıyla, piyasa etkinliğiııe iııanan ve bı.ı etkinlikteıı eıı çok fayda göreı'ı iilkeleriıı kııltibti olarak
aııılaıı oECD'ııiıı bu konuda farkll düşi.iıımesi ve piyasa etkinliğini aıttırınada bir araç olabilecek vergi rekabetiııe cephe alınası açık bir tutarsızlıktır.

iktisadi açıdaır vergi rekabeti, tekelcilil( eğiliınini zayıflatırıası açısındaı-ı
özcl bir konı.ıma sahiptir. Çiinl<ii sonrıçta ortaya çıl<an diişlik vergi oranları
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üretiıne yöııelik faaliyetler tizeriııdeki cezalaırdırıcı etkiyi hafifletir. Mükellefler içiı-ı bı.ınrııı aırlamı, herşeyden öırce kullanılabilir gelir seviyesinin yiikselınesidir. Bu duruın, yıllardır yiiksek fiyat ve diişi.ik lıizmetle kasabanın tek
beırzin istasyoırrı işleten ve aırideı'ı birçok rakiple karşılaşaır tekelciye benze-

tilebilir (MITCHELL, 2001:

5).

3.4. Vergi İndirİmleri _ Vcrgi Uyumu İıışı<ısı

oECD'ııiır vergi

rel<abetiıri değerleırdirınedeki ihınalci ttıtumıı, vergi psi-

kolojisi açısıııdan da geçerlidir. Vergi psikolojisi hakkındaki literatür, mükellefleriıı vergiye göııtillti tlyuınunLt (voluntary compliance) sağlaınada
diişİik oraırlı vergileriıı daha şanslı oldıığı"ınrı gösterir. Brı nedenle, yüksek
oranlı vergileriıı kayıtdışılığa yönelme şeklinde bir çeşit ikame etkisi olı"ıştı"ıracağı ve bı-ıııı-ıır vergi lıAsılatlnda ciddi kayıplar oluşturacağı savuntılıırkeıı,
OECD'ııiıı beırzer argtiırıanı düşi.ik oranll vergiler için ileri sürmesi tı.ıhaftır.
Vergi iııdirimleri mtikelleflerin vergilere karşı psikolojik algıları ve sergiledikleri davraırışlarıır oı1aya koııulınasında özel bir öneme sahiptir' Nitekim
ampirik çalışınalal'vergi oranları ile gönüllii rıyum arasıııda pozitif bir ilişki
olduğuırrı gösterir. Bı.ııra göre, vergi oranlarlnın düşüriilmesi beyaıı etkisi
olrışturur ve vergi tabaırıııın genişlemesine öneınli katkılar sağlar (ALM vd.,
|992: |07-1l4). Kaldı ki, bu yöırde bir kabul oECD'nin bazl çalışmalarında
da dile getirilıniştir (Bkz., OECD, 2004a ve oECD, 2005). Buna göre,
OECD'niır vergi rekabetini eırgelleıneyi öğtitleyen yayınları ile vergi uyuını"ınu sağlamayı konu alan yayıırları arasında açlk bir çelişki vardır.
3.5. Neo-Liberal Kuramda Düşük Seviyeli Kamu Harcamalarının
Meşruluğu

Kaınu lrarcamalarıııın fiıransınanıırdaki en önemli araç vergidir. Kamu
ııraliyesiırde, ilke olarak vergilendirmenin kamu harcaınalarına göre şekilleııınesi gerekir. Dolayısıyla, kamı"ı lrarcamalarının düşük olduğıı bir ekonoınideki vergileme seviyesi de yeterli fiıransmanl sağlayacak miktarda olmalıd ır.

Neo-liberal öğreti, kaınusal faaliyetleri özel faaliyetlere göre verimsiz

kabı"ıl eder ve diişiik seviyeli kamu harcamalarına bir anlamda meşruluk
kazandırır. Aırcak oECD engelleıne girişimi incelendiğinde ironik olarak bı.ı
hrısusun ihınal edildiği görüliir ve di.işiik seviyeli harcama yapısına sahip
ülkeleriıı brıııuı'ı bir gerekliliği olarak diişük seviyeli vergilemeye gitınesine
ııedeı'ı iziır verilınediğini anlaınak zorlaşır. Kaldı ki, güııtimüzde iilkelerdeki
ıriifus ve lrarcaına diizeyleri belirgin farklılıklar içerir ve kamusal hizmet
seviyesinin dtışiik diizeyde olııası, brıııa iınköı'ı sağlayan vergilemeyi gerektirir (oATES,2001: 508). Bu ııedeırle OECD öırerisi, diişıik seviyeli kaınusal lrarcaınalarııı meşrı.ı göriıldi-ığü tilkeler için baskıcı bir tııtum olı"ışturur.
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3.6. Arz Yönlü Vergi Politİkası Uygulamalartntn Varlığı
Neo-liberal öğretide iktisadi gelişıne ile vergi oraııIarı arasında ters yönlti
bir ilişki olduğu kabııl edilir. Bilindiği iizere bu kabul, neo-liberal söyiemiıı
öııemli bir ekolünü oluşturan Arz Yöıılti iktisat yaklaşıınıııa aittir.

Vergi oraırlarında yapılan iırdiriınlerin vergi IıAsılatı başta olmak üzere
iiretim ve istilıdaın üzeriııde meydana getirdiği etkiler, çeşitli İ.ilke örııekle_
riyle değerlendirilebilir. Bu değerlendirme, geçıniş dönemlerde vergi indiriııiniıı sıklıkla uygulaııdığı ABD için özel bir öııeıne salıiptir. Kaldı ki,
Laffer'in 2004 yı|ı çalışması bu önemi, vergi lrAsılatı başta olınak i.izere rılusal gelir ve istihdaın hacmi açısıırdan açıkça gösterir (Bkz., LAFFER, 2004).
Laffer çalışınasınııı konı.ıınlız açısındaıı öneıni, elbette ABD'nin OECD
üyesi bir ülke olmasıdır. Dolayısıyla ABD'de yapılaıı vergi indiriınleri,
geçınişte rekabetçi vergi politikalarınlır izleııdiğine dair açık bir kanıttır.
1980'lerde Reagaıı lıi.ikiiıııeti döııeıniııde yapılaıı vergi indiriınleri, bı.ı 9ECD
iilkesiıriıı gelir vergisi oranlarıııı diinya oıtalaması olan yüzde 50 seviyesinin
altııra çekınesiyle sonııçlaııınıştır (PowELL, 200l : 88).
Bu tespitler giiııümüzde vergi rekabetini engelleıneye çalışaıı oECD,niır
geçınişte diışük oranlı vergileri haklı gösterdiğiniıı bir kanltıdır. Bu nedenle,
oECD'niır güntimüzde diışiik oranlı vergilere dayalı vergi rekabetine karşı
olınası, bir bakıına tarihsel bir ayrımlamadır.
3.7. Kamu Tercİhi Teorisinin Öngörüleri

oECD'ıriıı vergi rekabetini

engelleme girişimi, ııeo-liberal iktisat okullarındaır Virginia iktisat okulu ve brınun geliştirdiği I(aını"ı Tercihi Teorisi ile

de tutarsızlık gösterir' Tutarsızlığın bir aıılaında ayırı ekol içinde oluşınası
ilginçtir. Buna göre, ilgili teori kaını.ı kesiıniniır hacmen bi.iyüınesiııiıl toplrıınsal açıdan ortaya çıkardığı refah kayıplarıııa dikkat çeker ve kaınu faaliyetleriııiır sınırlandırılması gerektiğini savuırtır. oysa lıarcaınaların büyi.ik bir
bölüınüııtiır vergi gelirleriyle finanse edildiği bir ortaında vergi rekabl:ti,
kaınu ekononıisiniır lracıniııi daraltmada öıremli bir işlev sağlar. Ayrıca vergi
rekabeti, kaınu idaresiııiıı sahip olduğu fonları daha etkili kullaırması yönünde de ciddi bir ınotivasyon oluşturı"ır (MITCHELL,200l: 8)' Dolayıslyla bu
yöııüyle değerlendirildiğinde, öğretiııin sahip oldiığrı argümanlar ve oECD
girişiıniııiıı ııiyeti belirsizleşir.

OECD eırgelleıne girişiıniniıı bir aıılaında vergileııdirıne alaııındaki tekelciliği koruma arzusunda oldıığu söylenebilir. oysa vergi rekabeti, mtikelleflerin tercih iınkönlarını öneınli ölçüde genişletir ve bu da deınokrasinin
gelişimine iınk6n sağlar' Vergi rekabeti, ıni]kelleflerin daha nitelikli bir hayatı arzulaııa ve böylece bir anlamda serbest dolaşıın ile oy kullanma husu-
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suııdaki özgürliiklerini geııişletir. Serınaye Ve oy kullanııra hal;l<ına salrip
vatandaşlarııı brı yöırdeki girişimleri, rılı.ısal hükiimetler iizeriııde sadece
seçiıır döııemleriııde değil, icraat döıreınleriırde de işlevsel bir denetiııl mekaııizınası oluşturur. Diğer bir deyişle, vergi rekabeti ortamıı-ıda lıiikiimetler,
vergi oraırlarını dilediğince belirleıı-ıe olanağıırı yitirir. Çiinkti böyle bir ortamda oy kaybetıne ve seçileıneıne eııdişesi belirleyici olı"ır (JENEBA ve
SCI-IJELDERUP, 2002: 5).
3.8.

oECD'de Amaç - Araç Tutarsızlığı

oECD',de iiyeleri birbirine bağlayan ve ortak karar alınaya sevk eden teıııel aınaç, ortak sorunlar karşısıııda toplııluk çıkarlarınııı öıı planda tutulınasıdır. Brı ı.ığurda "piyasa ekoıroıırisi" ve "deıırokrasi"ye bağlılık ilkeleriırdeıı
tıareket eden oECD, beırimsediği telnel aınaçları şıı şekilde sıralar (Bkz.,
www,oecd.org, Erişiın: 22.0l.2010):

- Üy,

i.ilkelerde finansal istikrarla birlikte, siirdüriilebilir diizeyde en
ytiksek ekonomik biiytime ve istilıdamı sağlamak ve böylece dünya
ekonoın isin in gel işimine katkıda bu lıınınak.

-

Ekoıroırrik kalkınnıa stireciııdeki iiye olaıı ve olınayaır üılkelerde eko_
noıniıriır sağlaın biçiıırde gel işınesine katkıda bıı luırınak.

-

Diinya ticaretiııin rıluslararası yiıkıimltiliıklere ı;ygtııı olarak çok tarafll ve ayrlıııcı olmayaıı bir teınelde geırişleınesiııe katl<ıda brıluıımak.

oECD'niıı bu amaçları ele alındığıııda, kiiresel kapitalizııin

katalizörü
(DB) ve
(UPF'),
Bankası
Diinya
göreviıri iistlenen Ulııslararası Para Foırrı
Dtinya Ticaret Örgtitii (DTÖ) gibi örgtitlerle beırzeşen amaçlara salıip olduğıı görtilür' Dolayısıyla liberalizıniır güniimüzde herlraııgi bir karşı dııruşu
kabul etıneyen l-ıakiın paradigrrıa haliıre gelınesiırde başrolü paylaşan bu
örgiitlerle olaır paralel durıışu dikkate allırdığında, OI]CD'ııin liberalizme
hizınet eden bir foırksiyoır üstlendiği oıtaya çıkar. Bu ıredenle oECD'ırin bu
aınaçlara ı.ılaşnrak istiyorsa vergi yüküııti yükseltınek aınacıyla diişiik vergilendirııreniır olduğıı egeınenli[< alanlarıııa ı'ıeden basl<ı yaptığlnı anlamak
zorlaşır.

oECD'ııiıı

engelleıne girişinıi başarıya ulaştığıırda bıı yöniiyle tersiııe bir

etlti olrışacağı da açıktır. Dolayısıyla, yrıkarıdaki aııaçlarıır varlığı lıaliııde
bu aınaçlara lıizınet etıne özelliği taşıyaıı vergi rekabetiııiıı eırgelleııe girişimi
ile yüzleşııesi, oECD açısıırdaıı önemli bir aınaç-araç tııtarsızlığı olı.ışlurı.ır.
3.9.

ol]CD Engclleme Girişiminin Bağlayıcılığı

oECD eırgelleıne girişimi, teınsiliyetiıı meşrııiyeti aıılaınında

da sakat1lr.

Şöyle ki; bir tiir işbirliği örgtitii olaıı oECD'ıriı-ı alacağı ttiırr kararlar sadece
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kendi iiyeleriııi bağlar. I(aldı ki, OECD kararları ilke ve inisiyatif niteliğiııc|e

olduğıındaıı bu bağlayıcılık da tartışııalıdır. Dolayısıyla, "Zaral.h,'olarak

addedilen vergi rekabeti ile ilgili OECD'nin alacağı bir karar, sadece üyesi
olan 30 ülkeyi bağlanralıdır. Bu açıdaıı, kolektif eyleııi gerektiren bu tür
diizeııleııelerin temsiliyet oranıııın dalıa yiiksek olduğı.ı Birleşıniş Milletler
(BM) veya DTÖ gibi örgütler biinyesinde gerçekleştirilmesi, siyasi teırsil ve
kabul açısıııdan önenılidir (LANGER,2000: l)' Biı bakıındaır, OECD engelleıne girişiıninin kendi teınsiliyet alaıııııııı sıırırlarıırı aşan bir özellik gösteı.diği ve bıı örgüt btiııyesiııde bulunınayaır iılkeler için girişiıniıı herlraııgi bir
bağlayıcıl ığınııı bu lı-ııııı'ıadığı lıatırlaırııralıdır.

Literattirde bazl uzmaıılar oECD girişiıninin i.iye ülkeler açısıırdaır cla
olı.ımsuz soıruçlar doğııracağını ileri stirer. Örneğin konı.lyu ABD yöniiyle
ele alaır Mitclıell, oECD'nin vergi uyuınlaştırması ve bilgi paylaşınııııa yör.i
nelik
girişiıııiııiıı gtiııüıniiz kiiresel ekonoırıisiırde ABD'nin salrip olduğtı

rekabet iistünliiğüııii baltalayacağıııı iddia eder (Bkz., MITCI-IEI,I,,200la)'
Ayrıca bazı uzınanlar ulusal egeıneııIik iizeriırde potansiyel bir tehlike olıışacağııra ve getirilecek yaptırııırlarııı oECD ile brı ttir yaptırımlarıı'ı karşısında olan I)TÖ arasıııda bir geriliırıe ııeden olacağlnı Savlllrur (Bkz', SCOT'T,
200 r ).
4.

Vergi Rekabetinin Kuramsal Sonuçları

OECD, daha en başından "ZarüFIı" kabul ettiği vergi rekabeti nedcniyle oluşacak hffsılat kayıplarının ve vergi tabanlarında meydana gelccek erozyonun özellikle gelİşmekte olan (çevre Ve yan çevre) üIkeler
aleyhinc olacağını iddia eder (OECD, 2000: 5). oysa oECI)'nin kendi
üyelerinin dışındaki ülkeler içİn bu yöndc kaygılar taşınıası yersizdir.
Vergi rekabetinde hangi ülke grubunun avantajlı oltluğu, merkez ve
çevre ülkeler ayrımına gidilerek ortaya konulabilir. Esasen rekabetin
taraf olanlar açısından meydana çıkardığı sonuçlarrn farklılaşması,
böyle bir sorgulamayı açıkça destekler. Litcratürde asimetrik özellikli
üIkeler arasındaki vergi rekabetinin olası sonuçlarını değerlendiren ve
iktisadi açıdan görece güçsüz üIkelerin rekabetçi uygulamalara yönelme
imkffnlarının daha genİş olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma
vardır (KONRAD ve SCIIELDERUP, 1999: 156-157). Kanbur ve Keen
çalışması, farklı büyüklükte iki ülkenin vergi rekabetinc yönelmesi durumunda, küçük ülkenin daha düşük vergi oranları uygulayarak süreçten yararlanma şansınln daha yüksek otduğunu ortaya koyar
(KANBUR ve KItrEN, 1993:877-892).
Vergi rckabetinde üIkeler açısından iki tür seçenek vardır. Bunlar;
küresel alanda işbirliği ve ulusal temclli yaklaşımdır. Küresel işbirliği-
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nin tıaşarısı, ülkeler arasındaki olası menfaat çatışmalarr Ve uluslararası kuruluşların kararalma sürecinin merkez ülkeler lehine işleyen kurumsal yapıları necleniyle pek olası değildir. Ulusal temelli yaklaşımlar
ise mevcut dünya konjonktürü veri alındığında vergi rekabetinin varlığının devam ettirilerek kamusal politika inisiyatiflerinin korunabileceseçenek
ğını oogruıar. Çalışmanın bu kısmında ortaya konulan ikinci
kuetkiler
getireceği
meydana
üzerinde durularak vergi rekabetİnin
ramsal yönüyle ülke grubu ayrtmlna gidilerek değerlendirilecektir.
4.1. Gelişmiş (Merkez)

Üıkeıer

Merkez ülkelerin taşıdığı özellikler rekabetçi vergi politikalarına yönelme tercilıleriıri sıırırlar. Bıı bağlamda; ÇLJŞ'ların ve ağlrlıklı olarak bıınlar
tarafırıdan gerçekleştirilen DYY'larııı gelişıniş ülkeler orijinli olııası, yatırlm sermayesi çıkışlarınııı bı.ı iilkelerde rıtusal gelir, istilıdam Ve dış ticaret
üzeriııdeki olumsuzlukları ve Sosyal güıvenlik hizııetlerindeki refah devleti
ı.ıygı-ılamalarınıır bu iilkelerde kısmeır devaıı ediyor olınası slnırlayıcı özellikler arasıırdadır.
4.1.1.

DYY'lar

ve

Orijinleri

Vergi rekabetinin iilke gruplarına göre değerlendirilınesi ve avantajh ülke
grubunı"ın tespit edilmesinde kullanılacak eıı öııemli değişken DYY'lardır'
Üretime yönelik "reel yatırıınlar" olarak değerlendirilen DYY'lar ile
incelenÇUŞ'lar arasıırda oldukça sıkı bir ilişki vardır. ÇUŞ'lara ait veriler
jigind", buıılar içiırde iktisadi açtdan başat konumda olan en büyük l00
görülür (UNCT'AD, 2009:
şiiketin 97'sinin gelişmiş ütkeler orijinli olduğu
228-230). Ayrıca bu şirketler taraflırdan gerçekleştirilen DYY'larııı 2009
yılındaki "çikış değerleri" incelendiğinde bunların merkez ülkeler orijinli
olduğu netlik kazanır.

Tablo 3: DYY Çıkışlarının Stok ve Akım Değerler itibariyle Dağılımı, 2008 (Milyar Dolar)
Stok Değerler

Akım Değerler

16,206

1.858

13.624

1,506

8,997

944

3,682

389

944

173

2.357

292

1.969

220

561

63

Avru
Amerika

0lan

VE

Latin Amerika

Afrika
Kaynak: UNCTAD, World lnvestment Report 2009,s'247'254
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Görtıldtiğü i.izere DYY çıkışları açıslııdaı-ı gerek stok gerekse akıın değerler itibariyle gelişıniş (merkez) ülkeler başat koıruııdadır. Vergi rekabeti için
bu dıırı-ım, rekabet stireciırden i.ilkelerin ııasıl etkileneceğiııe dair
çıkarsaınaları mi.iınküır kılar. DYY çıkışlarıııııı merkez tilkeler orijinli olııajı, brınların
vergi rekabetiııdeır olı.ımsuz etkileneceği iddiasını gi.iglendirir. Bıı yönüyle
ele alındığında, engelleme girişiminin neden OECD gibi gelişıniş-tilkeieri
temsil eden bir organizasyon tarafından üstleııildiği açıklık kazaııır.

4.l.2.Yergi Rekabetinin Vergi Hffsılatı ve Ulusal Gelİri Dışlama Etkisi
Üıkeıer açısından vergi rekabeti iki tür akıma yol açar. Bunlardan
birincisi, yüksek vergili ülkelerden düşük vergili ülkelere yönelen DYY
akımlarıdır. Ikincisi ise düşük vergiler nedeniyle yatırımcının sağlaclığı
ilave gelİri kendi üIkesine transfer etmesi ve gelirin bu ülkeıle veigilendirmesidİr. Bu bağlamda, birİnci durumda yatırım transferi, iı<ınci
durumda ise matrah transferi gerçekleşir. Bu akımların her iki ülke
grubuna da yönelmesi, üIkelerin vergi rekabetinden ayrım yapılmaksızın avantaj sağlayabileceğİni ortaya koyar. Ancak burada gelişmiş ülkelerin politika tercihlerini pasifleştiren bir mekanizma çalışır. Buna gö_
re' sermayenin çıktığı gelişmiş ülkenin, yatırımcısının gelişmekte olan
ülkelerde düşük vergilendirmeden dolayı sağladığı ilave geliri vergilendirmesi, ancak ve ancak yatırımcının bu ilaye geliri ülkesine getiimesi
ile mümkündür (DEVEREUX ve IIUBBARD, 2003: 484). Bu olmadığında, gelişmiş ülkeler için vergi hAsıIatı ve ulusal gelir açısından kayıplar oluşabilir. Bizce bu durum, vergi rekabetinin ulusal geliri dışlama
etkisi olarak nitelenebilir.

Vergi rekabetinin gelişmiş ülkeler için ulusal geliri dışlama etkisi
oluştuğunu saptamaksa neredeyse imkönsızdır. Çünkü günümüzde gelişmİş ülkeler de, diğer ülkeler gibi İndirdikleri kurumlar vergisi oranları ve çeşitli vergisel teşvikler ile rekabetçi vergi politikaları izlemektedir. Dolayısıyla yukarıda gelişmiş üIkeler için oluşacağı söylenen bu
etkinin, sadece rekabetçi vergi politikası izlemeyen ülkeler için ortaya
çıkabileceği vurgulanmalıdır.
4.1.3. istihdam

Kaybı ve Gelir Dağılımı Sorunu

Kijreselleşınenin iilkeleriır sosyal programlara kaynak ayffma yeteneğini
azalttığı, sermaye iizeriııe vergi kgymayı zorlaştırdığı ve eıneğin vergi ytikti-

ıriin ağırlaştırdığı iddia edilir (RODRIK, l999: 92 ). OECD ülkelerine ait
veriler inceleııdiğiııde, soıı yıllarda eııek üzerindeki vergi yükiinün hızla
aı1tığı ve brı iddianın kısmen doğrıılandığı göriilür. OECD ortalaması olarak
1965 yılında ytızde 23 olan emek tizerindeki vergi oranı, güntimizde yL|zde
40'lar seviyesine uIaşınıştır (Bkz., OECD, 2008: Tablo1).
Emek tizeriırdeki vergi yiiküniin artışı ile gelişıniş iilkelerde olrışan üç

o
o

l

umsuz etkiden bahsed

ili

r

(GENSCLIEL' 2002:

261 -262). Bı"ın l ar

;

ti.ir
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Artnı.ası: Kıta Avrupası'nda 1965-75 yılları arasında eınek
iizerinden alınan efektif vergi oraıılarındaki yiizde 10'lrık aıtış, ytizde
4'lük bir ilave işsizlik yaratmıştır.

1- İşsiztiğin

2-

Eşitsizliğin Artnıası: Vergi yiJkiiııi.in eırrek gelirleri iizerine kayınası

SerıTlaye ve eıııek arasıııdaki eşitsiZıiği afttırmıştır.

3- Kcıyıldışıtığın Arlıııası: Gelişıniş tilkelerde kayıtdışı

ekonoıniııiır
ytizde
1997'de
ikeıı,
yi'izde
9,5
oftalama
1980'de
GSMIı,ya_oraııı
15.6'ya çıkınıştır.
Gelişııriş iilkelerdeki vergi yapısının emeğiıı aleyhine gelişııesi, vergi tabanııııır claialması Soılucllnll doğurur ve gliniimüzdeki "işsiz refalr devleti"
(welfare state without work) taıtlşmalarını güçlendirir. Ayrıca- bıı gelişınede,
olı.ışan istihdan'ı
gelişmiş iilkelerden kaynaklanaır
'Gelişmiş DYY çıkışları nedeniyle
iilkelerde olrışan hAsılat kayıplarıırın telafisi
6oşltıkları da etkiliclir.
için tııketiıniır lıedef alıırııası da olası değildir. Çtinkii tiiketiın iizerindeki vergi
yüki-intin aı1tırl l ınas ı cla iki yo ldaı-ı işs izl iği besler (GEN SCI-IEL, 2002 263):

l2-

İşçilerin artan tiiketiın vergileri karşısında alıın güıçleri dtişer ve işçi
seirclikalarıııın dalra yüıksek iicret talebi işgiici.ine olaıı talebi ar,altıı'.
Aıtan vergiler ııedeııiyle fiyatları yiikseleır mal ve hizınetlere olaıı talep ve bıı mal ve hizmetlerin iiretiminde krıllarıılaır yatırım ı-ııallarıııa
olaıı talep diişer ve işgiiciine olaıı talep azalır'
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Tablo 4: G7 Ülkelerindc Kamu Harcamalarının GSYİH içinttcki Payı, t980-2005

1980 1985
33,6

Japonya
Almanya
Fransa

ingillere

özelliğiniıı şiddetlenınesi etkilidir'
4.1.4. Kamu I.Iarcamaları Baskısı ve Sosyal Güvenlİğin }'inansmanı

Gelişmiş tilkelerin vergi rekabeti ortaınında dezavantajlı olduğtınıı oı1aya
koyaır jig", ui' gösterge de, bu i.ilkelerdeki kaııu harcaınaları ve özellikle
sosyal gıivenlik harcaınalarıııda göriilen artışlardır. 19B0 sonrasıırı ele alan
bir'zaıian serisi kapsaınında değerlendirildiğinde, G7 i.ilkelerindeki kamıı
lıarcamalarınııı ultısal gelir içiııdel<i seyri şöyledir (Bkz.,'fablo 4):
'I'ablo 4'den sağlaııaır bizce eıı öneınli bulgu, kamrı harcaınalarılrııı rılusal

gelir içiııdeki seyıinin gelişıniş tilkelerde istikrarlı olduğı.ıdur. Ilatta ABD,
Iuponyu, Irraıısa ve İtalya verileri incelendiğinde aı1ışlar vardır. Bu artışlar
,eb_ıiteral iktisat öğretisiıiin öngörtileri ile tııtarlı olınadığı gibi, oECI)
eııgelleme girişiminiıı bu aıtışlardan gelen baskıdaıı kaynaklaırdığı iddia
edilebilir.

45.7
46,5

itaıya

40,8

Kanada

418

'

,
46,3
51,8

49,5

42,2

2000

2001

37.0

34,2

35.0

36.5

i 38,9

38.6

54.8

45.1

47,6

1995

1990

36,6 36,9
34,7 33.9 32.1 i

ABD

i

'

54,4

51.6

44.1

40.0

,

51,6
41.1

, 2002 2003

2004

2005

36.0 36.6 36.5 36.5
38,7
38.1 37.4 37.8
. 48,1 48.5 47,1 46.8
52.6 53,3 53,2 , 53,6
42.1 43,0 43.7 44,8
,

49,8

52.9

52.5

46,2

48,0

47,4

48.1

49,7

48.0

41.3

41,8

41.2

,

48,3

47.7

40,8

39,7

:

48.2

39,3

Kaynak; 0ECD, online Statistics Database'den oluşturulmuştur. http://stats.oecd.org (Erişim:
29.01 ,2010)

Gelişıniş tilkelerin vergi rekabetinde dezavantajlı olmalarının diğer bir
ıredeni, bu tilkelerdeki deınografik değişimle alAkalıdır. Buıra göre, son yıllarda ııüfusuır yaşlanmasl; eıneklilik, maluliyet, hastalık, işsizlik gibi nedenlerle sosyal yardıın ve traırsferlere yapılan ödeıneler gelişmiş tilkelerde art_
tırmakta ve soıruçta sosyal güvenlik sistemleri görece maliyetli lıale gelmektedir.

Grafilt 3: Gelişmiş Ülkeıerde Nüfusun Yaş Grupları İtibariylc Gelişimi,
1950-2050

Vergi rekabetiııcle gelişıniş tilkeler için olıışabilen istihdaın kayıpları,

ırrakro dtızeyde gelir clağılınıı Sorullll ağlrlaştırır. Bunda; (i) vergi IrAsılatında
oluşaır kayıplarJbağlı olarak kaınrısal hizınet seviyesiııin diişmesi, (ii) DYY
bu ttirdeıı
çıkişlarlna bağlı olaiak ınevcut yatırlıılarıır tasfiye edilınesi veya
(iii)
hösı_
vergi
kayınası
bir tasfiye olmasa bile yeııi yatırımların dış Alemlere
karşılanlatıııcla otrşun kayıplaı'ın emeğiır vergi yiikiiııiiıı ağırlaştırılııasıyla
l]lasl Ve (iv) ttiketiın vergileriıre ağırlık verilerek bıı vergileriıı tersiıre artaır
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Grafik 3'ten görüldüğü üzere, l950 yılında gelişıniş ülkelerin toplam nüfiısu içinde y,jzde 9'unu olı.ışturan 65 üzeri yaştakilerin oraııı,20l0 yıllnda
yuzde l6'ya yükselmiştir. Talrminlere göre, bu yükselıne 2050 yılında yizde
26'lara ulaşacaktır. Yaşlıların toplaın nüfus içindeki payınııı artması, geç_
mişte bu ülkelerde geniş ölçüde uygulanına imkAnı bulaır refah devleti aııla-

yışının uzantıSı olaıı kaınu sosyal harcamalarıırı arttıracaktır' Zaten iilke
verileri inceleııdiğinde, bı;ııu destekleyen açık kanıtlar vardır.
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l.ablo 5: G7 Ülkelerinde Safi Mitli llflsıla içinde Kamu Sosyal Har1980-2008
camalarının Payı,
980

1985

1990

1995

2000

2005

14.9

14,7

15,1

17.5

16.'t

18.1

12,2

13,4

13.7

17.6

20.4

22.9

Almanya

22.7

23.2

22.3

31.3

31.1

31 .1

Fransa

23.4

29,8

28,5

32.5

31.3

33.2

ingiltere

19.6

23.1

'19,9

23.0

21.5

23.3

Kanada

16.0

20.0

21.5

22,6

19.5

19.3

EU-,I5

22.7

25.3

lc,u

28,0

26.8

28.8

OECD

18.8

20.9

21.4

22'9

24.4

1

ABD

23.7 |

Kaynak: oECD, Society at a Glance 2009, www.oecd.org/els/social/indicators/SAG,
01

(Erişim:

.02.2010)

Gelişmiş iilkelerdeki kanru sosyal harcaııalarında oıtaya çıkaır aıtışlarıır
vergi rei.abeti ile ilişkisi, sosyal giivenliğiıı finaıısmanıııın zorlaşı-ırası bağlaııı]nda kıırrılabilir. Buna göre, artaır kamı,ı sosyal harcamaları vergi rekabeti
oıtamında gelişıniş ülkelerin gelişınekte olaır iilkelerin izlediği tiirdeıı rekabetçi vergi politikaları izleıneleriıri kısıtlar (ASHER ve RAJAN, 200l: 3).

Yarı Çevre) Üıkeıer
Vergi rekabetinde gelişınekte olaır iilkeler, gelişmiş iilkelere kıyasla

4.2. Gelişmekte Olan (Çevre ve

avantaj-h koırrımdadır. ğtını.ti sistemiıı çevle Ve yarı çevresinde yer alan bu
tılkeleiin özellikleri rekabetçi vergi politikaları izleıneye elverişlidir. Bu

bağlaında, vergi rekabetinin ı.ılı.ısal geliri aıttırıcı etkisi başta olmak izere,
.uğu'lu,] DYY-aıtışları ile oıtaya çıkan istihdam aıtışı, teknoloji traırsferi,
gereğinin
ihr"acat artışı, piyasa rekabetinin iyileşmesi ve kamı.ısal borçlaııma
kazanır'
azalması gelişınekte olaıı iillçeler içiır önem

4.2.|.Yergi Rekabetinin Ulusal Geliri Arttırrcı Etkisi
Ülkeleriıı vergi rekabetindeki ltoırumları, izledikleri rekabetçi vergi politikaları kapsamıida çekıneyi başardığı DYY'lar ve bunların ı'ılrısal gelirde
ıneydaıra ğetirdiği etkilerle şekilleııir. OECD, DYY'ların ekoıromik biiyiimeye katkisı yaıiırıda toplam faktör veriınliliği ve kaynak tahsisi etkinliğini
aıttırdığını Savunttr' Bı.ı ınekanizma; (i) DYY'lar ile yabaırcı ticari akımlar
arasıııd"aki ilişki, (ii) DYY'ları çeken ülkenin özel sektörüne yöırelik oluşaır
taşına etkisi (spillover effect) ve (iii) DYY'ları çeken tilkedeki yapısal faktoilere yönelik etkiler şeklinde oluşan tiç kanaldan işler (oECD ,2002: 9).
Sermaye lıareketlerinin ııeydarıa getirdiği etkiler; DYY'lar, poıtföy yatırımları u" d,ş borçlaırına ayrımı kapsamında farklılaşır. Portföy yatırımları
ve kamrısal jlş boiçlanma ile karşılaştırıldığında, DYY',lar sağladığı fayda-
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lar yöni.iyle öııe çıkar. Bu bağlaında, DYY'lar; ylııtiçi yatırıınlara katkı, verimlilik aıtışına katkı ve tiiketiınin stabil hale getirilınesi kapsamıırda potansiyel faydalar sağlarken, poı1föy yatırımlarl ve kamlısal dış üorçIaıııruj ,.,.,"ucut piyasa ak-saklıklarının genişleııesi ve kırılganlığııı artmasi kapsamıııda
potansiyel riskler barıııdırır (Bkz., REISEN ve So.fğ 200l: s.7).
Literatiirde gelişınekte olaır iilkeIeri ele alan çok sayıcia aınpirik
çaIışnra_
da sermaye lıareketleri iIe ulusal gelir arasıııda sıkı ve anlamli bir iıışı<ı oıduğu doğrrılanıırıştır. (Bu çalışmalarııı toplı.ı bir özeti için Bkz., YALÇIN,
2005: 2|). DYY'lar, ekonoııik biiyi-ime açısındaıı öııem iaşır ve oluınlu etkiler olıışturur. Örııeğin Borenszteiır ve aikadaşları DYY,iardaki 1 dolarlık
aıtışın yerli yatırıınları l '5 ile 2'3 dolar arasında aıttırdığı ve DYY,larda
ıneydana gelen yi.izde l'lik bir aıtışın da ülkenin GSYiIı,sında yüzde 0,8,lik
aı1ııa sağladığıııı gösterı-ıriştir (Bkz., BORENSZTEIN vd., -1995: 3-|4).

Reisen ve Soto ise, DYY'lardaki yiizde 1'lik aıtışın uzun döneınde ülke
GSYi[l'sına y[izde 3 diizeyiııde bir katkı sağladığını tespit etıniştir (REISEN

ve SOTO, 2001 : l0).

istati.stiklere göre, son yıllarda

gelişııiş tilkeleriıı DYY,lardaıı aldığl pay

azalıyorkeır gelişııekte olan i.ilkeleriır payı artınaktadır. LJNC1AD v"riıeiine
göre, l989-9l'de toplam DDY akımlarıııın yizde 82'siıri
çeken gelişıniş
tilkeleriıı payı 2005-07 döneminde yiizde 72'ye gerilemiş, bıına kaiş,n gelişınekte olaır ülkelerin payı ise tam tersi yöı-ıde yüzde l8'deır yi|zde 28,e
yi.ikselm iştir (UNC]'AD, 2009 : 220)'

Gelişınekte olan ülkeleriıı DYY'lardan aldığı payın artması, büyiime ve
kalkınma amaclna ıılaşınada rekabetçi vergi politikalarınıır önemine işarettir.
Dolayısıyla, DYY'ları lıedef alan vergi rekabetiniıı engellenmeye
çalişılması
gelişınekte olan i.ilkeler için kabııl edilir değildir. Brı bağlamda, OECD engelleme girişimiııin kalkınma amacını dışladığı söylenebilir. Kanaatimizce
serbestlik anlaylşından beslenen si.ireçte ülkelerin kalkınına stratejilerinin
içeriğiniıı de, bı.ı anlayış çerçevesinde şekillendirilınesi kabul g<ırmelidir.

Artışı ve Teknoloji Transferi
Gelişmekte olan ülkelerin öncelikli sorunlarından biri yüksek işsizIiktir. İşsizlik, bu üIkelerin DYY'ları kendi bünyelerine çekmek istemelerinin öncmli bir nedenidir. Reel iktisadi faaliyetlere dayanan
DYY'lar, yönetim kademeleri dflhil olmak üzere hemen her seviyede
işgücü ihtiyacını gündeme getirir. Bunun yerli İşgücü piyasasından karşılanması ise işsizliğin azalmasına katkı sağlar ve hükümetlerin işgücü
pİyasası üzerİnden üsttendiği maliyetleri hafiftetir.
DYY'lar, girdiği ülkede yoksulluğun azalması ve sosyal koşulların
iyileşmesi yönünde de katkılar sağlar. I)YY,ların özellikte emek yoğun
endüstrilerde ağırlık kazanması durumunda ise sağlanan katkı, topıumun en yoksul kesimlerini hedef alır. Ampirik çalışmalar incelendiğin4.2.2. İstihdam
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DYY'lar ile istİhdam arasında pozitif yönlü bir ilişki oltluğu doğrulanmıştır (OECD, 2002ı 2l). DYY'ların istihdama sağladığı katkılar'
meydana getirdiği taşma ctkisi ile genişIer . Çünkü DYY girişinin art-

de,

yatırıma yönelecek tasarrufların artması nı ve yerli yatırımların
hızlanmasını sağlar (ol]CD, 2002: 30).
DYY'lar sayesinde oluşan taşma etkisinin anlam kazandığı diğer bir
alansa vergilemedir. IJuna göre, ülkenin çıktı düzeyinin yükselmesi tüketim vereileri üzerinclen vergİ hfisılatınr arttırır. Benzer etki İstihdam için
ce geçe*rııdİr. istihdamın artması, emek gelirindcn alının vergi artışına
bağiı bhrak vergi hösılatını arttırır. Dolayısıyla ülkelcrin rekabetçi poli-

masro

tik"alara yönelmesi ile vergi hffsılatının azalacağı kaygısı önemsizleştirir'

Sosyal güvence standartlarının önemini vurgulayan OECD' gelişmekte olan ülkelerin DYY'lar içİn sosyal güvenlİk alanında orijin ülkede olandan claha fazla bir yüke maruz kalmalarını engelleyen politikalar izlenmesini vurgular (bECD, 2002ı l4-l5). oysa mali litcratürde
sosyal güvenlik kesintileri, vergi benzeri gelir; diğer deyişle
paransı<iııtedir. Dolayısıyla OECD'nin sosyal güvenlik kesintilerine
rlair bu tespiti, engelllmeye çalıştığı vergi rekabetine sosyal damping
üzerinden izİn verdiği anlamına gelir.
Gelişmekte olan ülkeler için DYY',ları cazip hale getiren diğer bir
faktör ise, teknoloji transferidir. Esasen neo-klasik büyüme tcorilerinin
teknolojİyi dışsal üı. o"gışı..n olarak kabul etmesi, gelişmekte olan ülkclerin IiYY,lara yönelik rekabetçi politikalar izlemesine haklılık kazandırır (MARGALIOTII, 2003: 163).
DYY'lar ile teknotojİ transferi arasındaki ilişkİ Macaristan ve Çek
Cumhuriyeti özelinde incelendiğinde önem kazanır. oECD'ye göre'
yabancı yatırımlardaki Ar-Ge harcamalarının payı bu ülkelerde
iggs,t. yiizde 20'ler seviyesinde iken, 200l'de yüzde 70'ler seviyesine
ulaşmıştir (9ECD, 2004b: 14). Yabancı bağlı ortaklıkların endüstriyel
alandai<i Ar-Ge harcamaları payı toplam özel sektör Ar_Ge harcamaları içinde 2006 yılı verilerine ğöre; Slovakya'da yü{e- 60^ve Çek Cumhuriyeti'nde yiizde 40 olarak gerçekleşmiştir (6ECD' 2009b: 14).
4.2.3. Dış ficaret ve ihracatta Artış
DYY,larla gelen ileri teknoloji ve tiretim teknikleri ülkenin verimliliğini
ve diğer ülkelJrle rekabet edebilme gücünii aıttırır. DYY',ların iilkeye çekilmeli, ithalat ile karşılanan ınal ve hizmetlere alternatif üriinlerin yuıtiçi
piyasalara Sunulntlnll iağlar. Btı ise o ülke için döviz tasarrufu anlamına
gjir. ıy',.a DYY'lar .ud""" geldiği ülkenin piyasalarına değil çevre ülkeierdeki piyasalara da ııal ve hizmet Sul'ıma amacınl taşır (HAUFLER ve
wooTöİ, |997: 1). Bu ise, DYY'ların konııçlandığı iilke için dış ticaret ve
ihracat artışı sağlayabilir.
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OECD, bu tespiti l<abul eder. Şöyle l<i, oECD'ye göre DYY,ların gelişolan tilkelere dış ticaret açısındaıı sağladığı teıırel avaı-ıtaj, ya6anöı
yatlrııı çekeıı iill<enin diinya ekoıroınisine dalıa yoğıın eırtegrasyonııdur.
DYY'Iar gelişınekte olan ülkeleriır ihracatıııı ve bunuıı tızerinclen de dış
ticaret lıacııiıri genişIetir' OECD, yabaııcı yatırııncılarııı ithalat ve ilrracat
ıııel<te

flaaliyetlerine engel olan ı.ıygı"ılaınaların oıtaclaır kaldırmaslırı önerir (Bkz.,
OECD, 2002: 10). Bu öneriııiıı oI]CD'deıı gelmesi olclukça ilginçtir.
Çtintiı

yukarlda adı geçen engelIeyici ı"ıygıılaınalarıır
çoğıı mali tedbirlercleıı olı-ışur'
Bu tedbirler içiı-ıde tarifelerden oluşan vergisel önleınler önemli bir yer tııtar.
L}ıı açıdaıı OECD, bir yandaır vergisel öıılemleriıı eııgelleyici özelligine atlf
yaparak bunların ortadan kaldlrılınasını öııerirken cliğer yandan bu öıılemIeriı-ı oı1adaıı kaldırılınası ile oluşan si.ireci "zararlı" oiarak ıritelendirir. Bizce
bu btiyi.ik bir ikilenıdir.
4.2.4. Piyasa

Aksaklıklarında İyiteşme

DYY'lar sayesiııde değerleııdirilebilir hale gelen ucuz Ve kaliteli i.irünlerin tüketici refahını yiikseltnıesi ve rekabet tizerinden piyasa aksaklıklarının

di.izeltilınesi, gelişııekte olan iilkeler için rekabetçi politikalar izleıneniıi
önemli bir ııedenidir (BJORVATN ve ECKEL, 2004:3)'

Serbestleştirilen yatırım rejiınleri sayesinde hareketliliğe kavuşan
piyasanıı-ı rekabet di.izeyini yükseltir ve ülkenin reka_bet
gtictinfi arttırlr. DYY'larda kullaııılan ileri teknoloji ve yönetiın teknikleri
piyasa fiyat oluşrııııtıııu etkiler ve ınevcut ınonopolist ve oligopolist yapıları
değişiıne zorlar. Ayrıca DYY'larııı varlığı yıııtiçi faaliyetleiiıi veriıııiiigini
ytikseltir ve dalıa etkili kayııak tahsisi sağlayarak iktisadi kalkıııınaya destek
olıır (oECD,2002:12).

DYY'lar, ulrısal

DYY'lar girdiği ekonoınideki yerli firmaların gelişimiııe de önemli katkı'
lar sağlar. Bıı anlaında yerli firmalar açısından doğrııdan ve dolaylı olınak
i-izcre iki tiir etki söz konusudı.ır. Yerli firmalar üzeriırdeki doğrudan etki,
yabaırcı yatırıınların bı"ı firınalarda verimliliği aıttırııa, maliyetleri düşiirme
ve- yeni faaliyetlere girişıne yönündeki teşvik edici rolüdür. Verilere göre,
yabaırcı yatırııncılarla çalışan yerli firmalar iktisadi veriınlilik uç,.,_r,lun
önenıli gelişnıeler sağlaınlştır. DYY'larııı yerli firınalar tizerindeki jiger bir
etkisi de, yönetim ve kayıt sistemlerinde göri.ilür. Yabancı yatırımcıl_ar genellikle birlikte çalıştıkları firmalarda da aynl belge, kayıt veyönetiın polltikasınııı izleıııesiııi tercih eder ve böylelikle yerli firmanın idaii ve ınali yapısını geliştirici bir rol oynar (OECD,2002: l7- l 8).
oECD'nin DYY'ların girdiği iilke ekoııoınisinde ıneydana getireceği pi-

yasa iyileşıneleri dikkate alındığında, vergi rekabetini neden zaiarlı aoaittigi
belirsizleşir. oysa Bjorvatn ve Eckel'e göre, oECD'ıriıı engelleıneye
çalıştiğı vergi rekabeti iki sebepten dolayı zararlı olmak zorunda değildir' Biriııci-

si, vergi rekabeti i-ilkelerin fiziksel ve yasal yapılarıırı yeniiemelerine ve
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istikrarlı ınakro ekonomik politikalar izlemelerine katkı sağlar iltincisi ise,
yatırım teşvikleri başka lıiçbir ti.irdeır araçla gelıneyecek DYY'larııı gelıneiin. uey, iktisadi veriınlilik açısından DYY'larııı en fazla fayda sağlayacağı
bölgelere yönelmesine imkAn kazandırır (BJORVATN ve ECKEL,2004:2'

oluşınasına sebep ollnaktadır. Bu etkiler ise, rekabetin doğası gereği ülkeler
içiır oI uıı lı-ı veya oluınstız sonı"ıçlanab i lnıekted ir.

Vergi rekabetiı-ıin etkili oldıığtı alaırlarırı başıııda kamıı ınaliyesi gelir.
çıkaıı rekabet yöıılii değişiın, onceııtıi

Çtinl<ti vergileıne alaırıııda oıtaya

olarak bı.ı alaırı etkiler. Etkiler açısıırdan dikkate alınan en öneınli cleğişken
ise, rekabet-hdsılat ilişkisidir. Buııa göre, ulusal vergi hAsılatları tizerinde
oıtaya çıkacak etkiler "vergi oraı-ıl etkisi" Ve "Vergi ııatralıı etkisi,' ile değer_
lendirilir. Aııcak bıı etkilerden lıaııgisiıriıı ağır basacağı i.ilkelerin farklı yatırlıı ikliınleri ııedeııiyle taın olarak tespit editeınez.
Vergi rekabeti tartışmalarıııda iilkelerin vergisel teşvikler sağlayarak
DYY'lar üzeriırde saptırlcı etkiler olı.ıştiırduğı-ı ve olı-ışaıı mali dışsallıklara
bağlı olarak vergi tabaıılarının aşıırdığı iddia edilir. oysa engelleıne girişiınleriııi bir aıılaıırda temelleııdireıı bu iddia doğrıı değildir. Çtinki.i oECb iilkelerine ilişkiır verilere göre, teşvik edici tıygıılamalar yüzünden herlıangi bir
lıAsılat azalİıcı etki oluşııadığı, aksiıre i.ilkelerin vergi hösılatlarında önemli
artışlar sağladığı göriilür.

3),

4.2.5. Kamu IIarcamaları Baskısı ve Borçlanma Gereğinde Azalma
Vergi rekabeti ortam'ında gelişnıekte olan ülkelerin avantajlı olduğunu
orıayaloyan önemli bir gösterge de, kamu hizmetleri hacnıinin bu ülkelerde
gelişnıiş'refah ülkelerine göre daha düşük seviyede olmasıdır. Yukarıda
cİeğinildiği üzere, sadece sosyal güvenlik hizmetleri yönünden eIe alındığınai ııe -bu iddia doğrulanabilir' Dolayısıyla vergİ rekabeti nedeniyle
)ECD',nin oluşacağını iddia ettiği hdsılat kaybı ve buna bağlı olarak kamusal hiznıetlerin fonlannıa sıkın.tısı daha çok gelişmiş ülkeleri ilgilendirir'
DYY',ları çekmek amacıyla uygulaıran vergi teşvikleri, ülkeleriıı vergi
hösılatları ıızerinde kısa döııemli olumsuz etkiler olııştıırabilir. Bıı olasılık
teorik yönden Laffer Hipotezi tarafındaıı da destekleırmiştir. DYY'ların
tilkeye girişinden sonra sağlanan teşvikleriır azaltılması ve yapılan yatırıın_
lardan *gıunun kazanımlarlıı tiretiın ve ihracat aıtışı yanı sıra istihdam seviyesini ytikseltmesi, vergi h6sılatı iizerindeki olası olı.ıınsuz etkiyi ı.ızuıı döneınde hafifletir. Bu ise, DYY'ıarı çekmek amacıyla girişilen rekabete haklılık kazandırır.

Teşvikterin kısa döırenıde vergi lrAsılatında meydaııa getirebileceği daraltıcı etfti karşısında ülkeler çeşitli alternatif finansınan araçlarına yönelebilir.
Bunlar arasıırda vergi yükünün görece hareketsiz alan|ara kaydırılınası ve
dolaylı vergiler üzerindeki yüıkün arttırılması bilindik yöntelnlerdir. Dış
borçianına Ja alternatif bir yöntem olabilir. istatistikler incelendiğinde DYY
aıan tiıkeıeriır vergi teşvikiırden kaynaklanan h6sılat kayıplarını genellikle
brı yöırteın sayesinde yatıborçlanına yoluylJfinanse
-tıık"ı"'in ettiği görütiir. Davies,
faiz mekanizınası yoluyla
politikası
ve
Verme
borç
rıın çıkışı oıun
kadar telafi etme
dereceye
bir
kayıplarıırı
yatırim çıkışıırdaıı kayıraklanan
1999:
7)'
(DAVIES,
imköııına kavuştuğrı tespitinde brılunur
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan borç krizi ve neticesinde gerçekleşen
haicamalarının devasa boyutu ele alındığında, ülkelerin vergi rekabefaiz
"tinden
doğan kazançları, borçların ödenmesinde kuIIanabilecekleri de olasıc]ır. BuZlasılık dikkate alındığında, )ECD'nin vergi rekabetinden rahal'
s

ızl ık duy nıas ın ı anl anıak

z

or l aş ır.

Sonuç Yerine: Vergi Rekabetinin Sermaye Birikimi iıe İlışı<isı
Küreselleşııe ile oluşan bu yeni rekabet sürecinde tilkeler, kiiresel dina_
mikleri kendi iktidar alanlarlna çekıne yöniinde vergi sistemlerini bir araç
olarak kullanır. Bu ise, diğer ülkelerin benzer eğilimlere yönelmesi durııınunda vergi reka}etine yoiaçmakta ve önemli bazı ınakro ekonoınik etkiler
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Gelişınişlik farklılıkları iilkelerin vergi rekabeti karşısındaki konuınlarını
ve rekabetiıı olasl etkileriııi farklılaştırıı'. Gelişııiş (ınerkez) iilkelerin taşıdığı bazı özellikler rekabetçi vergi politikalarııra yöırelme tercilıleriııi kısıtlar.
oysa gelişnrekte olan (çevre Ve yarı çevre) ülkeler içiıı vergi rekabeti, -aıra
al<ıın il<tisadıır öııgöri.ileri doğrultusunda öıre çıkartılan bir
şiar olaır- serınaye
birikiıni sağlaınanın ve bu yolla kalkınııraırln kendi içinde tutarlı bir aracı
olabilir. Çünki.i bıı tilkeleriır ııakro ekonoınik özellikleri gelişmiş i-ilkeleıdeıı
farklı olarak rekabetçi vergi politikalarınıır izleırııesiıre iınkön tanır' Bu bağ_
laııda, vergi rekabetiniıı ıılıısal geliri arttırlcı etkisi başta olınak üzere, istilıdaın aıtışları ve teknoloji traırsferi, piyasa rekabetinin iyileşınesi ve ihracat
aı1ışlıra paralel kaııusal borçlanma gereğinin azalıııası gibi et|<iler gelişıııekte olaır i.ilkelere sermaye birikimi açısıırdan katkılar sağlayabilir. Bu isie, sisteııı içi öııeriler kapsanrında- ülkelerin rekabetçi vergi politikatarına yönelıne leriıre bir ölçi.ide lıakl ı l ık kazand ırır.
Bu bağlanıda, -sisteın içi önerilerle sıııırlı kalııal< koşulııyla_ sermaye bi_
rikinıi yöıriiırdeır olası kazanıınlarla ilişkilendirildiğinde çevre ülke özelliği
göstereıı Ttirkiye'ırin de rekabetçi vergi politikaları izlemesi önerilebilir.
Ancak bı"ı öı'ıeri, lıiç kıışkusuz "DYY'larln çevre iilkeler için son derece yararlı birer araç" olduğu tiirdeır ideoloji teınelli bir kabııliiıı varlığı halinde
aırlaınlıdır. oysa DYY' lar sorgulaııdığında; "ktireseI ıneta ziırcirleri", "taşe*
roıılaşına", o'sosyal dampiırg", "ekolojik sömtirü" gibi ekonomi-politik kav_
raınlar ekseı-ıiııde ve ıııaliye alanıırda, çevrede yaratılan artı değerin merl<eze
transferi ıre zeın i ır hazırlay aıı "transfer fi yatlaırd ırınasl " öze l inde öneıı l i belirsizlikler içerir. Şi-iphesiz ki, bu belirsizliklerin incelenmesi bir başka çal

ışınaır ıır koırı.ısı.ınu
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ciııİş
Milli ekonoı-ıiilerin birbirleriııe eı-ıtegre olınaları ile birlikte sınır ötesi ti_
caretin ve çok ı.ıIuslu yatırınrlarııı öni.indeki eırgellerin kaldırılınası ile ulı"ısal
vergi politikalarıııııı etkilerinin ulı.ıslar arası alanda öııemli soırııçlar cloğtlrınası dikkatleriır vergi ceırıreti olarak vasıflaırdırılan iilkeler üzeriııde yoğunlaşmasııra ııeden oldu. Aslıııda vergi ceırıretleri ile ııiicadele etmenin gerekliliği öteden beri, özellikle vergi ytikii ağır olaıı gelişıniş ülkeler ve ulııslararası orgaırizasyoıılar taraflırdan dile getirilınekte idi. Ancak kiiresel ekonoınik kriz ile birlikte iilke ekonoınileriniır durgıınlı.ık içerisine girııeleri bu
konııda yapılaıı çalışınaları hareketleııd i rdi.
Özel sektör açısıırdaır bakıldığında vergi cenııetleri, "vergiden kaçıııma"
yoluyla ııaliyetlerin di-işiiri.ilmesinde ekonomik bir zorı-ınlulı.ık olarak görtiImekte Ve aynl zalnanda aşırı vergilendirııeyi engelleyeıı bir özellik göstermektedir. Söz konusı; tilkelerin sunduğu "hizınetlerden" yararlanınak iş
dtiı'ıyası içerisiııde serbest piyasa ekonoınisilıin bir tezahiirii otarak göri.ili.ir
ve normal karşılanlr. Ancak bu yaklaşıın, özellikle yaŞanan ki.iresel ekonomik krizle birlikte, G20 toplantılarıırın (2 Nisan 2009 Londra ve 25 Eyltil

York ve Geneva,

Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli iklisadi ve idari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümü Öğretim Üyesi
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2009 Pittsbıırglı) vergi cenneti iilkelerle mücadele edilmesi yönünde ciddi
kararlar alınalarıııın öniiıre geçememiştir. Kamu otoritelerine göre, vergi
cenııetleri, sermayeniır, vergisel teşviklerle yönünün değiştirilmesine, dolayısıyla da verginiıı tarafslzlığı ilkesine zarar vermekte, bazı işletmeler bı.ınlardan yararlanabilirken bazıları yararlanamamakta, btı yüzden de rekabet
kuralları ihlal editmektedir. Ayrıca, vergi matrahında erozyona yol açtıklarıııdan vergi gelirleriniır azalmasına neden olabilınektedirler. Bu yüzden
vergi ceırııetlerinin kullanılınası ile ortaya çıkan vergiden kaçınma Veya Vergi kaçırmaya yöııetik uluslararası faaliyetlerle mücadele edihnesi gerekir.
bııııııııla birlikte kabul editmelidir ki işletmeler iiretim yapacakları ülkeleri
özgürce seçebilirler ve bu seçimleriniyaparken de kArlarlırı maksimiZe etmelerine hizmet edebilecek di.ışıık vergi oraıılarına sahip olan tilkeleri elbette ki
tercih edebilirler. Ülkelerin vergilendirme yoluyla "lıareket eden her şeye
ateş etınekten" Sakınmaları gerekir. Vergi modern toplrımun bir gerçekliği
olarak kabul edilirken, vergiteırdirırıe şeffaflık ve lıakkaniyet temel kriterleri
çerçevesinde yapılmalıdır. iç hukuk normları ve ulrıslar arası anlaşmalardan
oluşan vergi sistemlerinin de hazinenin çıkarları ile mükellefin çıkarları
araslnda ahenkli bir deııgeyi gerçekleştirınesi gerekir (ToLEDANoDEJEAN, 1985 257).

Bir anlaında ıniikelleflere "mali sığıı'ıına" (refuge fiscal) hakkı srınan vergi cennetleri ile ıniicadelede bu iilkelerle yiiriitiilecek kalkınma ve işbirliği

prograınları öne çıkınaktadır. Vergileırdirme alanında işbirliği yolu ile vergi
cennetleri ite ıniicadelede oECD'ııin tıazırlamış olduğtı ınodel çerçevesinde
iıızalanan bilgi değişiıni anlaşmaları oldukça önemli bir yere sahiptir. Vergi
cenneti olarak kabut edilen ülkeler veya toprak parçaları ancak söz konusu
bu anlaşmaları imza|aınayı kabul ettikleri taktirde yine oECD tarafından
hazır|anan "kara listedeır" çıkabilmekte ve yaptırımlardan kuıtulabilmekte-

dirler. Vergi idarelerinin ihtiyaç duydukları bilgiler, vergi miikellefinin işleıı yaptığı ve tabiiyetiııde brılunduğu iilkelerin yardımlaşınası ile toplanabilmektedir. Böytece baııka hesaplarınln gizli tutulınasından dolayı doğru
olarak veya hiç olrışturulaınayan vergi ınatral-ıları tanıınlanabilmekte, vergi
deıretimleri gerçekleştirilebilmekte ve vergi kaçakçılığı ile etkiıı miicadele
edilebilınektedir. Geleneksel olarak sırdaş hesapları ile tanınan ve banka
hesaplarıırılı kendi vergi uzııanlarııra da kapalı tutuldıığu lsviçre, Lüksemburg, Avtısturya gibi ülkeler bu anlaşınalar yoluyla istenen bilgileri paılner
ülkelere verıneyi kabul edebilmektedirler,

Çalışmaııızda, ilk olarak vergisel işbirliğinin önemli bir aracı olarak kabul edilen ve gelişmiş tilkelerin soır dönemde vergi cenneti ülkeleri de bıı
yolla işbirliğine gitmeye zorladıkları vergi idareleri arasındaki bilgi değişiinine izin vereır anlaşmalar incelenecek daha soırra da vergi cenneti ülkelerin
koıruya yaklaşıını üzerinde drırulacaktır.

Neden Bilgi Değişimi?

Her tilkenin hı.ıkı"ık ınevzuatı kendi vergi sisteıninin öngördüğti kuıallarına uyulınasını sağlayabilınek için vergi idareleriııi ilıtiyaç dııyduklarl yetki
ile doııatınıştır. Keırdilerine tanınan bu yetki kapsaınında vergi idareleri gizli
olııayan ve lrerkesiıı ulaşabitdiği yargı kararları, içtihatlar, çeşitli ,upoiıu.,
istatistikler ve araştırınalarıır yanında kendisine kanıınla verilmiş y"iLi'iri

kullanarak kaııı.ı veya özel sektöri.iıı elinde bııluııan ve gizli olan bilgi ve
belgeleri isteyebilir. "Bilgi toplama" yetkisi kapsaınında vergi denetiıiıi ve
vergi tahsili açısındaır gerel<li olan bilgileri iiçüncii şahıslardan talep edebi_
lir. Vergi idaresi kaını.ıoyı.ı açısındaıı gizli tııtulan bilgilere ı.ılaşmak için oldukça geniş bir bilgi ağına sahiptir.
Fransa'da Vergi Usul Kanuırı.ınun (Livre des Procödı.ıres Fiscales) L' l0.
maddesi vergi idaresiniıı vergi borcunu belirleyebilmesi için miikellefin
verııiş olduğıı beyannaıneyi, belgeleri ve işleınleri kontrol edeceğini belirtmiştir. Bu amaca ulaşabilınek için de ınükelleften konu ile ilgili her tiirlü
bilgiııin, belgenin ve açıklaınanın istenebileceği vrırgrılanmıştır. Muhasebe
kayıtlarlırıır inceleırmesi ile transfer fiyatlandırılması yoluyla k6rını dolaylı
olarak azalttığına dönük bilgilere ulaşılınası (L.l3B), gelir vergisi ile ilgili
olarak şahsi veya ailevi durumu (L.16), veraset ile ilgili verilen beyannamelerin koııtrolü sonucrında ınirasçılarııı bazı varlıkları beyan etmediklerinin
tesbit edilınesi (L,l9) veya bazı borçIarıır indirilınesi 1ı.zo;, Servet iizerinden ahııaıı dayanışma vergisinin kontrolü (L'23A) hallerinde vergi idaresi
mtikellefteıı vergi durumıı ile ilgili bilgiler, açlklaınalar ve delilter isteyebilir
(LAMARQUE, 2008: pp.28-179).

Belçika'da Gelir Vergisi Kanıınunun (Code Impöt sur le Revenu) 322 ve
323. maddelerine göre Belçika vergi idareleri yazılı ifade alabilir, üçüncü
şahlslarl dinleyebilir, soruşturına açabi[ir, gerçek veya tüzel kişilerden olduğu gibi tüzel kişiliğehaiz olııayan derneklerden de vergi tahsili için gerekli
olduğuna iııaırdığı belgeleri talep edebilir. Vergi ınükellefleri ile doğrudan
veya dolaylı ilişkide bulıınan üçüncti kişilerden de konu ile ilgili bilgi isteyebif ir (VESTRIS, 2007: 52).

djlkeınizin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu da vergi idaresinin yoklama
(ın.127), inceleme (m.134), arama (m.142-l47) ve bilgi toplaııa (m.148l49) yolları ile vergiyi doğuran olayın tespit edilmesive vergilendirme ilgili
diğer konııların aydınlatılabilınesi için ihtiyaç duydıığtı bilgileri müıkelleften
veya ilişkili üçtincii şahıslardan edinebiImesini öngörmiiştiir (KIZILoTTAŞ, 2010: 1l2-l21ı)'
Gör[ildüğiı gibi üIkelerin vergi kaırunları vergi idarelerinin ihtiyaç duydukları bilgileri toplaınak için gerekli di.izenlemeleri yapınlş ve mtikellefle-
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rin uyııası gerekeıı krıralları da belirleınişlerdir. Ancak mükellefleriır vergi
ödevlerine ilişkin olarak getirilen brı kuralların ülkeleriır siyasi sınırlarlnlı-ı
dlşında rıygulanabilmesi müınki.in değildir. Teorik olarak iilkesiııde ikamet
etıneyen mtikelleflerinin yurtdışı kaynaklı gelirlerine ilişkin vergi ödevleri
de konabilir Bunun öıründe herhangi bir yasal engel yoktı.ır. Nitekim genellik ilkesiııin bir sonucu olarak (AKDOGAN, 2008: 182) Gelir Vergisi Kanunlılnuz taın ınükellefiyet taırıını kapsamıırda yurt içi ve yrırt dışı kazaııç ve
iratların tamamı üzerinden vergilendirme yapılacağıırı ifade etmiştir (GVK
md.3). Fakat yuıtdışındaki mükellefleriıı ve vergilendirilecek işlemlerin
dağınıklığı vergi idaresiniıı vergiyi doğuran olayı tespit edebilmesini zorlaştırır. Ayrıca brı noktada asıl öıremli soruıı uluslar arast hrıkukun kesinlikle
yasakladığı ve zaten bağıınsız hiçbir iilkenin de izin verıneyeceği, bir iilkenin diğer iilke toprakları iizerinde kendi kaırrınlarıııı uygulamaya kalkışınası
olarak karşıınıza çlkar. Dolayısıyla ulusal vergi idarelerinin bilgi edinmeye
dönük olarak keırdi kaırunlarındaıı doğaıı yetkilerini diğer iilkeler üzerinde
kullaııabilmesi söz konı.ısu değildir. Ne vergi ıniifettişlerini ilgili ülkeye
göndererek ilıtiyacı olaıı bilgileri toplayabilir, ııe de bu tilkenin denetiın
ileıııanlarından böyle bir talepte bulrınabilir. Ulı"ıslar arası hukuk vergilendirıne alanıııda iilkelerin birbirleri ile koordineli lıareket etıneleri yönünde
hiçbir ödev yüktememektedir. Resmi bir anlaşınanın olmaması halinde gerek
yııı1içiııde gerek yurtdışında, "herkes kendi içiıı" kuralı geçerlidir (LEVINEPINSON, 1985:267).
Buna karşın rılusal vergi idareleri arasında bilgi değişiııini öngören bir
aırlaşma ya da sözleşme iınzalanırsa drırum yasal bir hal alır. Dolayısıyla
Vergi idaresi olarak, vergiyi doğuran olayın yurtdlşı bağlantılarının çöziimlenebilmesi için gerekeıı bilgilerin temin edilebilmesi için ihtiyacımız olan
Vergi_
şey bilgi değişiınine iziıı veren vergi anlaşınalarının mevcudiyetidir.
kaynaklendirme alanlnda bilgi değişimini arzu eden iilkeler değişik hrıI<ııki
lara başvurabilirler. Örııeğin kuzey Avrupa üılkelerinin (Danimarka, Finlandiya, iztanda, Norveç, isveç) 1972 yılında imzalaınlş oldukları çok taraflı
unıuş,ru, Amerika nirteşiı< Devletleri, Fransa, Almanya ve ingiltere'nin
1970 yılında oluşturdrıkları "dörtler grubu", OECD ve Avrupa Konseyinin
birlikte hazırlamış .oldukları "vergi alanında idari yardımlaşmayı öngören
çok taraJlı anlaşn'ıa", Avrupa Birliği tüzük (l798l2003lCE) ve direktifleri
(77l7gg cEE,2oo3l48/CE) ve Birleşmiş Milletlerin gelişmiş ve gelişmekte
olan iilkeler araslnda çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmayı amaçlayan
aı'ılaşma modeli ilgili ülkelerin vergi idarelerinin bilgi değişimine gidebileceklerini ifade etmiştir. Çalışmaınızda oldukça geniş bir uygulama alanı
bulan ve vergi ceıınetleriırin de taraf olabildikleri veya olınalarının istendiği,
OECD taraflndan hazırlanaıı çift taraflı vergi anlaşması ınodelinin26' mad-
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desi ve yine OECD'nin sadece bilgi değişiınine döıliik olarak hazırlaınış
olduğıı sözleşme modeli iııceleme koı-ıusı.ı yapılacaktlr.
1.

OECD Çift Taraflı Vergİ Anlaşması Modeli Madde 26: İdari yar-

dımlaşma

Üıkeıer arasındaki ekoııoınik ve mali işlerin düzenlenmesi aralarında iınzaladıklan vergi anlaşmaları yolrıyla olur. Bı"ınlar üIkeleri birbirine bağlayan
ve vergisel ilişkileri düzenleyeır anlaşınalardlr.
"Norınal vergi rejiıniııe" salrip olan i.ilkelerin iınzalamış oldukları hemen
hemen biitiin vergi aırlaşınaları vergi yönetiınleri arasında bilgi değişimini
öngöreı-ı idari yardıınlaşına ınaddesine yer verirler.
Brııırınla birlikte ınaddeniıı içeriği ülkelerin hassasiyetlerine göre değişebilınektedir' Genel olaral< çifte vergileııeyi önleıne anlaşınalarında yer verilen idari yardıınlaşma maddesi (26'madde), bir yandan imzalanan vergi anlaşmasınıır uygıılaııabilmesi ve diğer yandaıı aırlaşınaya konu olan vergilerle
ilgili olarak ülkelerin kendi vergi kanuırlarının ııygulanabilmesi amacılrı taşır
(KILIÇ, 2006: 75). Söz konı'ısu madde iilkelerin bağıınsızlıklarıııa zarar
verınedeıı, ıni.ikelleflerin haklarını da zedeleınedeır, iilkeleriıı kendi mili
sınırları ötesiııdeki vergisel işbirliğinin hukııki çerçevesinitanıınlamaktadır.

Ulıısal vergi idareleriıriıı keırdi aralarında bilgi değişmelerini öırgöreır çalışmalar l92l yılından itibaren Milletler Ceıniyeti taraflndan başlatılınış ve
geırel prensipleı' ortaya koırmuştur (KILIÇ, 2009: 6l). Daha sonra oECD bu
çalışmaları devaın ettirmiştir. Gtinümüzde vergi anlaşınalarıııın iınzalanmasında oECD'nin lrazırladığı ınodel baz olarak alınmaktadır' Birleşmiş Milletler de gelişmekte olan ülkeleri di.işiinerek ayrı bir vergi anlaşınası modeli
lrazırlamışsa da konuınuz açısından bir farklılık ortaya koıımaınış ve
OECD'ııin teklif ettiği madde aynen kabuledilıniştir.

OECD uluslararasl işleınlerde kabul edilen vergisel yüktimltiltiklerin ye_
rine getirilmeınesi ile ınticadelede vergi idarelerinin bilgi değişimine gitmeleri gerektiği yönünde daiına i.ilkeleri teşvik etmiştir. Gelir ve servetlerin
vergilendirilmesinde çifte vergileırdirıneyi önleınek amacıyla oıtaya koyınrış
oldıığu vergi anlaşması ınodeli, ilk versiyonundaır itibareıı bilgi değişiınini
öırgöreır ınaddeye de (26. madde) yer vermiştir. 1963 yılında lıazırlanan
uluslararası vergi aırlaşınası projesi ile birlikte i.ilkelere teklif edilen bıı ınadde 1977 yılında kabul edileıı ve tilkeler taraflndan büyüık kabrıl gören ınodelde de yer almış dalra sonra 2000 ve 2005 yıllarında yapılan revizyonlar
ile güniiınüzdeki şekline kavuşınuştur.
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ı.1. 1963 Projesİ
l963 yıllnda oECD'ııiır hazırlaınış olduğıı ı.ıluslar arası vergi anlaşınası
projesi "Gelir ve servetin vergilendirilmesiırde çifte vergilendirmeyi öııleme" (OCDE, 1963) adı altında taıııtıldı. Brı model, Milletler Ceıniyeti tara_
fıııdan başlatılaıı dalıa soırra da oECD taraflııdaıı devaın ettirilen 42 yıllık
bir çalışınanın i.irüııü olarak oılaya çıktı (KILIÇ,2009: 3l) ve üye olmayan
ülkeler de dalıil olınak üzere vergi anlaşınaları üzeriırde oldrıkça etkili oldu
(JARNEVIC, |99l: 506). Üıkeıer vergi gelirleriniıı azalıırasl soırucunıı da
doğıırabilecek bu tiir anlaşmalar ile Zarafa rığraınaınak için azaııi dikkat
gösterirler. Çi.ınkü vergi anlaşmaları iilkelerin vergileı'ıdirme yetkileri izerinde biıtakıın sıırırlamalar getirınekte ve bu da anlaşmanın sonuçlaırdırılmasıırı güçleştirmektedir.
1963 yılında oftaya koııaır model, aratarıııda vergi anlaşınası iınzalamak
isteyen miizakereci iilkelere 30 ınaddeden oluşan bir taslak srıırını.ıştur, Burada, aıılaşmanııı kapsaınıırdan idari yardıınlaşınaya Ve çifte vergilendirınenin ortadan kaldırılması için uygulanacak metodlara kadar bir vergi anlaşınası içerisiırde bulı.ınması gerekeıı tiiın lıusııslar yer alınıştır. Taslak ülkeler
arasıırda yürütülen müzakereler için bir başlangıç noktası olrışturmuş ve
ülkeler kendi lıassasiyetleriııe göre değişiklik yapabilınişlerdir. OECD modeli Milletler Ceıniyetiırin ortaya koymı-ış olduğıı prensipleri (KILIÇ, 2009:
18-23) kullanmakla birlikte idari yardımlaşına ile ilgili ayrı bir anlaşma hazırlamak yerine 26. ınadde ile bıı konrıyu çifte vergilendirmeyi öırleıne anlaşması içerisinde düzenleme yolrına gitmiştir.
1.1.1. Genel

Esaslar

Aırılaı'ı madde (26' madde) iki fıkradan olıışmaktadır: Biriırci fıkrada, aı-ılaşmaya taraf olan ülkelerin yetkili ırrakamlarının lrem anlaşma ınaddelerinin, lıem de anlaşma hükiiınleriııe uygun olınak şartı ile iç hukuk ııonnlarına
göre yapılaıı vergilendirınenin uygulanınası için bilgi değişiınine gidebilecekleri ifade edilıniştir. Bu şekilde paylaşılacalt bilgilerin gizli tutulacağı ve
sadece aırlaşınanııı kapsadığı vergileriıı tarh ve tahsiline yetkili olaıı kişi ve
kuruınlara verilebileceği de vurgıılanınıştır. ikinci fıkrada ise bilgi değişimi_
nin sıırırlarl çizilıniştir. Buna göre taraflar hiçbir şekilde keırdi veya partner
ülkeııin iç mevzuatı ya da idari teamülüne aykırı rıygrılamaya gitmeyecekler,
kendi iç ınevzı"ıatları ya da teamüllerine göre elde edeıneyecekleri bilgileri
değişmeyecekler, ve soır olarak ta ticari, sınai, mesleki sırları açığa çıkaracakya da kaıırı düzeırine karşı olabilecek bilgileri göndermeyeceklerdir.

OECD'nin lrazırlamış olduğu bu ilk projede iilkeleri idari yardımlaşmaya

teşvik edebilınek için bilgi değişiminiıı rıygulaına alaıııırıır oldııkça dar trıtrıldrığııırrı görmekteyiz. Sadece vergiye taraf olaıı i.ilkelerde ikaınet eden kişiler

ve aırlaşınada belirtilen vergiler için bilgi değişimine gidilebilecektir. Dolayısıyla imzalanacak vergi anlaşmasına dahil olınayan iiçiincü tilke vatandaşları ve anlaşına kapsamına alınmayaıı diğer vergiler için bilgi talebinde bulunulınayacaktır. Yine madde metninde ifade edildiği gibi, gizli sayılan,
kamu düzeniıre aykırı görülen ya da vergi idaresinin ulaşmasına izin verilmeyen bilgiler için yardımlaşma söz konusu olmayacaktır. Örneğin kendi
kanunlarına göre bankalarııı elde ettiği bilgilere sahip olamayan vergi idaresi
bilgi değişilıini öngören bir aırlaşma imzalaırsa dahi yabancı meslektaşlarıııın bıı yöndeki taleplerini yerine getirmeyecektir.

l963 ınodelinin oECD üyesi ülkelerin vergi anlaşmaları politikasını üzeriııdeki etkisi biiytik olınuştı.ır. Modelin yayııılanınasındaı'ı hemen soııra iın_
zalanan vergi anlaşınalarında gözle görülür bir şekilde artmıştır. OECD i.iyesi tilkeler bu modele göre ilk planda 69 yeni aıılaşına iınzalamış, daha önce
iınzaladıklarl 49 anlaşınayl da revize etmişler ve l977 yılındaki yeni versiyonunlın yayınlanınasına kadar toplamda 1 79 anlaşmayı sonuçlandırmışlardır (SoYDAN, 1995: 39)' 1993 yılı itibari ile üye ülkelerin bu modele göre
iınzaladıkları vergi anlaşmaları o dönemde yürürliikte bulunan anlaşmalarııı
Yo40'lık bir oraı'ıına ulaşmaktaydl (OCDE, 1994:22).

l.l.2. Türkiye'nin tavrı
Ttirkiye OECD biinyesinde yapılan tüm çifte vergilendirıneyi önleme anlaşınası çalışııalarına üye ülke olarak katılınasına rağmen ılzun yıllar bıı tip

bir anlaşma iınzalamamış ve çekingeıı bir tavır sergileıniştir (SOYDAN,
1995: 48). 1968 yılındaıı itibaren bu politikasını değiştirıniş ve ilk anlaşınasını l970 yılında Avusturya i|e iın1alayarak |973 yılında uygıılaınaya koyınuştur.

Tiirkiye'ııin yı.ıkarıda belirtıniş olduğumı.ız l963 modeliniı"ı 26. ınaddesinde belirtilen esaslara göre imzaladığı ve haleır ytiriirltikte olan altı adet
anlaşması vardır (Tablo 1).

394

395

Tablo l: 1963 OECD Modeline Göre Türkiye'nin Imzalamış olduğu
Vergi Anlaşmaları
Resmi Gazete Tarih ve
No,su

Kapsadığı

Yürürlük
Tarihi

Vergiler

Kişiler

Mad.
No.

24,09.1973

GV

M

24

30.0'1.'1976

GV

M

25

M

24

GV

M

26

GV

M

26

GV

M

25

ülı<e

Anlaşmanın
Tarihi

Avusturya*

03.1 1,1970

01,08.1973/ -146'12

NorVeç

16.12.1971

21.12,1975

-

15445

Kore C.

24.12.1983

02.10.1985

'18886

25.03,1986

Almanya

16.04.1 985

09.07.1986

19159

31.1 2.1989

lngiltere

19.02.'1986

19.10.1988

-

19964

26.1 0.1988

Japonya

08.03,1993

13.11.1994 -22110

28,12.1954

Kısaltmalar: GV; gelir üzerinden alınan vergiler, M; mukim

Kaynak: KlLlÇ, Ramazan, (2009)' "La coopöration administrative internationale en matiöre fiscale,
Superposition et mise en oeuvre des traltös dans l'espace europöen'', Thöse de doctorat,
Universitö Jean Moulin Lyon 3, p,236,

l963 ınodeli baz alıııarak hazır|anan bilgi değişimi maddesinde aşağlda
iırceleyeceğimiz 19]7 modelinde ifade edileır bazı değişikliklere de yer verilmiştir. Örııeğin Almanya ile imzalaınış oldıığı"ıınuz aırlaşma, bilgi değişimi
kapsamıırda elde edileıı bilgilerin, anlaşmaya konu olan vergilere ilişkin
cezai kovrışturınalarıı-l yiiriitülmesi için yargı orgaırlarıııa da verilebileceğini
beliıtmiştir. Yine ingiltere ile imzalanan aırlaşmada yer alan bilgi değişimi
ınaddesi ıılaşılaır bilgilerin malıkeınelerde yargılanma Veya durrışına aşamasıırda krıl lanılabileceğiıri ifade etmiştir.
1.2.1977 modeli

OECD üyesi tilkelerin 1963 ınodeli çerçevesirıde imzaladıklarl anlaşmaların uygulamaları bilgi değişiınini öırgöreıı maddenin birinci flkrasıııda
değişiklik yapılınası Sonucunu doğurdıı. Bu revizyoır oECD'nin |977 yılında yayınladığı model anlaşmasında yapıldı.
1.2.1.

Kapsamtnln Genişletilmesi

Çift taraflı vergi anlaşınası imzalayan ülkeleriıı bilgi değişimi maddesini
aırlamada ve uygı.ılamadaki farklılıklarını en aza indirebilmek için 26. ınaddeı'ıin biriırci fikrası yeni ekleı'ıen bir paragrafla tamaıılandı. Böylece bilgi
değişimine gidebilııe duruınları genişletildi.
1977 yılıııda lrazırlanan oECD ınodeli ile bilgi değişiminin artık sadece
anlaşınanın kapsamış oldıığu kişilerle yani taraI'ülkelerde ikamet eden kişilerle sıırırlı olııradığı açıkça ifade edildi. Diğer bir ifade ile her iki ülkede de

Avusturya ile imzalamış olduğumuz vergi anlaşması 28.03.2008 tarihinde revize edilerek bilgi
değişimi maddesi OECD 1977 modeli çerçevesinde yeniden düzenlenmiş ve 1 10.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ikametgahı bı,ıluıımayaı'ı kişilerle ilgili olarak ta vergi idareleri birbirlerindeıı
bilgi talep edebilir lıale getirildi. Böylece aslında çift taraflı olarak imzalaıraır vergi anlaşması pasif yolla çok taraflı hale getirilmiş oldu (LEVINE,
l988: 33 |). Zateıı daha etkin bir işbirliği isteyeır iilkeler kendilerine bı.ı imkaırı vererı hrıkuki kayırakları kısa zamanda bularak, gerek "Çok Taraflı

Vergisel İşbirliğini Öııgören Aırlaşnıa"nın iınzalanması gerekse Avrupa
Birliği mevzı;atı ile işbirliğini çok taraflı boyuta taşıdılar (KILIÇ, 2009:778s).

Üıkeıer keııdi vergi ırrevzı.ıatlarınıır uygulanınasına yardımcı olmak aııacıyla bilgi değişimine gitınek istediklerinde, bundan böyle vergilendirmenin
anlaşııraya zıt olmaması yeterli olacal<tır. oysaki 1963 modelinde iç mevzlıata göre yapılan vergilendirıneleriıı bilgi değişimiııe konıı edilebilmesi için
aır

laşınaya uygun olmas ı gerekınekteydi.

l963 ınodelinde bilgi değişiınine gidebilmek içiır anlaşma hükümlerinin
ve iç ıırevzuatın ı.ıygrılaırabilmesi şaıtları birlikte aranırkeıı aıtık vergi idareleri sadece iç ınevzuata göre yapılaır vergilendirme içiıı de yabaırcı meslektaşlarındaıı bilgi talep eder lıale gelebildiler.
Elde edileıı bilgilerin gizli tııtulması ile ilgili olarak yapllan bir değişiklik
ile de yabancı vergi idaresinin göndermiş olduğu bilgilerin aynen yerli vergi
idaresiniır keııdi elde etmiş olduğıı bilgiler gibi korunınası, gizli trıtulması
kararlaştırı

ld ı.

E,lde edilen bilgilerin kı.ıllanılınası ile ilgili olarak ta l977 ınodeli ile birlikte kapsaın genişletildi. Bu bilgilerin mal-ıkemelere veya aıılaşmanıır kapsalnlna gireır vergileriıı tarlr ve tahsilini yiirütınekle görevli olan ve bunlara
ilişkin itiraz işlemleriııi karara bağlayan idari ınakaınlara da verilebilmesiniıı
öırti açıldı. Aynı zaınanda bilgilerin drırrışmalarda ve mahkeme kararlarında
açıklaııabi leceği ifade edildi.
1.2.2.

Türkiye'nin tercihi

Ti.irkiye'ııiır inrzalamış olduğu vergi anlaşmalarıı-ıın bilyük böliiınü
oECD'nin hazırlaınış olduğu l977 modelini referans olarak alıııştır. Dola-

yısıyla yrıkarıda balısetıniş oldıığrıııtız yenilikleri bilgi değişiııinde Tiirkiye
de ı.ıygulamayı taalıhiit etıniştir. Buııı"ınla birlikte bazı anlaşmalarda ikameti
olınayanlar için bilgi değişimine gidilebilınesine olanak sağlayaıı diizeırlemeye yer verilınemiştir. Yaıri iiçüncü iilke vataııdaşları bilgi değişiıniııin
kapsaınına alıırmamıştır. Tablo 2'de yer alaıı tillteler bıı kategoriye dahildir.
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Tablo 2z 1977 OECD Modeline Görc imzalanan Fakat Sadcce Mukim olanlar için Bilgi Değişimine 0lanak Sağlayan Anlaşmalar
ülkeıer

Anlaşma
Tarihi

Resmi Gazete Tirih Ve

Yürürlük
Tarihl

No

Finlandiya

09/05/1 986

30.1 1.1988

- 20005

Romanya

01/07/1 986

21.08 1988

Tunus

02/'10/1986

30.09.1987

18t02t1987

10.04.1989

-

Birl. Arap Em,

29/01/1 993

Macaristan

10/03/'1993

Polonya

03/1 1/1993

Kapsadığı

Mad.

Veroiler

Kişller

GV

M

25

GV.SV

M

26

28h2t1SB7

GV.SV

M

25

01/07/'t989

GV

M

26

27.12.1994 -22154

26t12t1994

GV-SV

M

25

25,12.1994

-22152

09/1 1/1995

GV

M

24

30.12.1996

-

01/04/'r997

GV-SV

M

26
24

30/1 2/1

19906

1

19590
20135

22863

988

5/09/1 988

Mısır

2511211993

30.12.1996

- 22863

31t1211996

GV

M

Azerbaycan

09/02/1 994

27,06.1997 -23032

01/09/1 997

GV

M

25

Arnavutluk

04/04/1 994

05.10.1996

-22778

2611211996

GV

M

26

Bulgaristan

07t07t1994

'15.09.1997

t09t1597

GV

M

o(

Cezayir

02/08/1994

30.12.1996

- 22863

17

GV-SV

M

Malezya

27t09t1994

30.12.199ö _ 22863

31t1211996

GV

M

25

23/05/1 995

30.12.1996

-

22863

20t01h9s7

GV

M

26

Makedonya

16/06/'1995

07.10,1990

2Bl1 1/1996

GV-SV

M

26

Kazakistan

'15/08/1995

08.'l 1.1996

- 22780
- 228'1 1

1/1996

GV

M

24

Türkmenistan

1

7/08/1 995

13.06.1997

23018

24t0611997

GV

M

25

Moğolistan

1

2/09/1 995

30.12.1996

22863

3011211996

GV

M

25

Tacikistan

06/05/1 996

24.12.2001

24620

26112t2001

UV

M

25

0zbekistan

08/05/1 996

07.09.1997

23103

30/09/1997

GV

M

25

Beyaz Rusya

24107t1996

22,04,1998

-

23321

29/04/1 998

GV

M

26

Ukrayna

27t11t1996

22.04.1998 -23321

29/04/1 998

GV-SV

M

26

Endonezya

2510211997

15.02,2000

23965

06/03/2000

GV

M

Hırvatistan

22t09t1997

24045

1

Kuveyt

06/1 0/1

Rusya

15t12t1997

17.12.1999

Singapur

09/07/1999

18,07 ,2001

997

999

1

0.05.2000

28.1 1.1 999

2311

-

1

30/1 2/1

18/1

,'7

'E,
25

8/05/2000

GV

M

13t12t1999

GV-SV

M

31t12t1999

GV

M

lo
lc

24466

27t08t2001

GV

M

26

25317

23t12t2003

GV

M

to
o(

- 23890
- 23909

-

996

Banqladeş

3

Sudan

26t08t2001

17.09.2003 -25232

31/01/2005

UV

M

Katar

25t12t2001

05.02.2008

GV

M

25

Tayland

11t04t2002

08.01.2005

'13/01/2005

GV

M

26

Etiyopya

02/03/2005

- 25694
09.08.2007 - 26608

11t02t2008

14t08t2007

GV

M

to

Portekiz

1

18t1212006

GV

M

26

1

/1

0/1

1/05/2005

15.12,2003

15.12.2006

26778

-26377

,

Kısaltmalar: GV; gelir üzerinden alınan vergiler, SV; seıvet üzerinden alınan vergiler, M; mukim
Kaynak: KILIÇ, 2009: 23B.

l977 modeline göre iınzalaııan ikinci grupta yer alan vergi anlaşmaları
ınükellefler açısıı-ıdaıı lıerlıangi bir kısıtlaınayayer verıneıniş ve ikametgal-ıı
bulrıııınayaır i.içüı-ıcii iilke vatandaşları için de bilgi değişiınine başvıırulabilırresine iziır vermiştir. Böylece bilgi değişiıni kişileriıı tabiiyetlerinden bağımsız olarak mrıkiın olınayaıı tiim mükellefleri de kapsayacak şekilde geııişletilıniştir. Tablo 3'te bu ülkeler gösterilmiştir.
Aınerika Birleşik Devletleri ile imzaladığımlz vergi aırlaşınasında kabul
edilen bilgi değişiıni ile ilgili ınadde bu grupta yer alan diğer anlaşmalardan
farklı olarak ilave iki paragrafa dalıayer verıniştir.3. paragı'al'a göre kendi-

siııden bilgi talep edilen ülke kendi vergileri ile ilgili olarak başvurduğrı
yollar ve esasları kullaııarak yabaırcı vergi idaresinin ihtiyacı olan bilgileri
elde edecektir. Amerikan Veya Tiirk vergi idaresiniır isteği iizerine taraflar
birbirlerine kendi iç mevzuatlarırıln Ve teaıniilleriııin vergilerle ilgili olarak
elde etmelerine izin verdiği ölçiide, taııık ifadelerini, orijinal belgelerin
onaylanmlş suretlerini göndereceklerdir. Bundaır başka 4. paragr.afta da,
taraflar sadece vergi anlaşmaslntn uygıılanacağı vergiler için değil mevzuatlarıııda yer alaır bütüıı vergiler içiıı de bilgi değişiınine gidilebilınesini kararlaştırmışlardır. Belçika ile gelir iizerinden alııran vergilerde çifte vergilendirıneyi önleınek için imzaladığımız anlaşmada yer verilen idari yardıınlaşına ınaddesinde bir ülkenin vergi ıniifettişleriııiıı diğer iilkede yapılacak vergi deııetimleriıre gözleınci olarak katılabilınelerini de öngörınüştür. Diğer
aırlaşınalarda görınediğimiz bu düzeırleme idari yardımlaşmanın bir işbirliğiııe döııiiştürülınesi için öneınli bir araçtır ve iilkelerin egeıneıılik lıaklarını
da hiç bir şekilde il-ılal etıneınektedir.
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Tablo 3: 1977 modeline göre imzalanan Ve mukim olmayanları da
bilgi değişimi kapsamına dahil eden anlaşmalar
Anlaşma
Tarihi

,Resmi Gazete Tarih
Ve No

YürürIük
Tarihi

Hollanda

27l03/'1986

22.08.1988 - 19907

Be|çika

02/06/1 987

15.09.1991 - 20992

KKC

22t1211987

26.12,'1988 - 20031

30/1 2/1

lsveç

21t01t1988

30.09.1990 - 20651

1B/1

Italya

27t0711990

09.09.1993

2'1693

Danimarka

30/05/1991

lsıail

1

ülkeıer

4/03/1 996

Kapsadığı

Mad.
No

Vergiler

Kişiler

30/09/19B8

GV

M-MO

25

08/1 0/1 99

1

GV

M-MO

26

988

GV

M.MO

26

1/1990

GV

M.MO

26

0't/'1211993

GV

M-MO

26

23.05.1993 - 21589

20/06/'1993

GV

M-MO

25

24.05.1998 - 23351

27t05t1998

GV

M-MO

25

19t12t1997

BV

M-MO

t6

02t1211999

GV

M.MO

25

-

A.B.D.

26/03/1996

31.12.1997 -23217

Slovakya

0210411997

03.10.1999

-

23835

Litvanya

2411111998

10.05.2000 - 24045

1710512000

GV

M.MO

25

Letonya

03/06/1999

22.12.2003 -25324

23t12t2003

GV

M-MO

25

Kırgızistan

01/07/1999

12,12.2001 - 24611

20t12t2001

GV

M-MO

26

Çek cumh.

12r11t1999

15.12,2003 -25317

16t1212003

GV

M-MO

25

Slovenya

15t04t2001

23.12.2003 -25325

23t12t2003

GV

M-MO

25

Lüksemburg

09/06/2003

08.0'l.2005 - 25ö94

18/01/2005

GV

M.MO

26

Estonya

25t0812003

04.07.2004 -25512

21t02t2005

GV

M-MO

25

Yunanistan

02t12t2003

02.03.2004 - 25390

05/03/2004

GV

M-MO

25

Suriye

06/01/2004

28.06.2004 - 25506

21t0812004

GV

M.MO

25

Fas

07t0412004

22.06.2005 - 25853

'18/07/2006

GV

M-MO

25

slıbistan Kar

12t10t2005

08.08,2007 - 26607

1

0/08/2007

GV

M-MO

27

Avusturya,(Revİze)

28/03/200B

26.06.2009 -27270

0't/10/2009

BV

M-MO

24

Kısaltmalar: GV; gelir üzerinden allnan vergiler, BV; bütün vergiler, M; mukim, M0; mukim olmayan
Kaynak: KlLlÇ' 2009: 239.

1.3.2000 modeli
1999 yılında OECD Mali işler koınitesiniır bilgi değişiıninin iyileştirilınesi amacıyla yüriitmiiş oldıığıı çalışınalar iki nokta tizerinde yoğııırlaştırıldı. Bir yandaır etkiıı bir bilgi değişiıniııiıı öııiinde yer alaır eııgeller tizerinde
durı"ılurken diğer yandaır da teknolojide yaşaıraır soıı gelişmelerin bıı alaııda
kullanılabilınesi için yapılınası gerekenler taı1ışıldı' Sonuçta OECD üyesi

ülkeler bilgi değişimi içiıı ınanyetik form kı"ıllanılınaslnı kabııl ettiler. 26.
ınadde üzerinde de bilgi değişiminin sınırlarını gösteren ikinci flkraya do_
krınınadaır değişiklik yapılmasıııa karar verdiler.
2000 modelinde yapllan değişiklikle bilgi değişimiırin anlaşmanııı konusu olaır vergilerle (2. ınadde) sıı-ıırlaırdırılmayacağı, bir tilkede rıygulanan
ınerkezi devlet, eyaletler veya yerel yöııetimler için toplanan büttin vergileriıı de bilgi değişiıniıre konı.ı edilebileceği hülçüıı altıııa alıırdı. Yı"ıkarlda
iııcelemiş olduğrıınuz öırceki versiyoırlarında bilgi değişimi sadece vergi
anlaşmalarıı-ıın 2. maddesinde beliıtileıı ve anlaşmanın da konusunu olrıştıı-

raıı vergiler için (geııellikle gelir i.izerinden alınan vergiler) uygrılanabiliyordu. Dolayısıyla örııeğiır harcamalar i.izeriııden alıııan bir vergi ile ilgili ola_
rak bilgi talep edileıniyordu, işte yapılan bu değişiklikle artık vergi idareleri
bütiiıı vergiler için yerel yöıretimlerin tahsil ettikleri de dahil, yabaııcı ıneslektaşlarıırdan kendileri için bilgitoplayabilınelerinin önüııii açınıştır,

Tablo 4'te görüldüğü gibi Türkiye şLı ana kadar sadece 4 ülke ile bu çerçevede bir bilgi değişiınine gitmeyi kabul.etmiştir.

Tablo 4:2000 modeline göre bilgi değişimine gidilebilecek üIkeler
Anlaşma
Tarihi

Resmi Gazete Tarih ve
No'su

Yürürlük

Taıihi

Verqi

lspanya

0510712002

18.12.2003.25320

18,12.2003

BV

tvl-Mo

1A

Lübnan

12105t2004

.0'1.2007

BV

M.MO

Bosna Heısek

16102t2005

08.04,2007-26487

1

8.09.2008

BV

M.MO

lo
lo

Güney AfrIka

03/03/2005

20.12.2006-26352

06,1 2.2006

BV

M-MO

24

üıııe

1

7.08.2006-6262

01

Kapsadığı

Mad.
No.

Kısaltmalar: BV; bütün vergiler, M; mukim, Mo; mukim olmayan
Kaynak: KlLlÇ' 2009: 240.

l.4. Model2005, güncel versiyon

OECD Mali işler koınitesi 2002 yılıııda vergi anlaşınalarının bilgi değişimini diizeı'ıleyeıı 26, maddesini i.ilI<eleriıı uygıılaınalarl ile ı.ıyumlrı lıale
getirebilmek için tekrar iırcelemeye aldl. Aynı zaııaııda, oECD'niıı Global

Çalışına Forumunı.ın lrazırlamış olduğu ve aşağıda bizim de tizeriırde dı.ıra_
cağıınız "vergileırdirme alanında bilgi değişimiıri amaçlayaıı sözleşme ınodeli"ni de dikkate aldı. Koınite bu çalışııasını 2004 yılında taınamlayarak
bilgi değişiıni maddesine soır şeklini (şiındilik) verdi. Bu arada ilk defa olarak vergi anlaşmasl modeline vergisel işbirliğinin ikinci ve önemli boyutu
olan "tahsilatta yardımlaşma" (KILIÇ, 2009: 253) ayağını da 27. madde
olarak ilave etti (OECD,2005).

Yapılan bu değişiklikle bilgi değişimini öııgören 26. ınadde beş fıkraya
böliindii. Birinci fıkra bilgi değişiıninin dolaylı veya dolaysız biitün vergiler
için uygı"ılanacağını ifade ederek, vergiler ya da kişiler (mukiın veya mukim
olııayan) itibariyle bir sınlr olmadlğıııı vrırgular. 2. fıkra değişilen bilgilerin
gizli tutıılacağıı"ıı garanti altına alır. Elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bu kişilerin de hangi aııaçlarla kııllanabileceklerini beliıtir.3. fıkra
ise dalıa önceki versiyonlarda ikinci flkra olarak yer alan ve bilgi değişiminin liınitlerini ya da bilgi değişimiı'ıe gitıneniıı istisnalarını ifade edelı diizenlemelerdeır oluşur.

2005 ınodeli ile getirilen asıl öııemlideğişiklikler4. ve 5. flkralarda ifade
edilen ve bilgi VerıTe zorunluluğuna ilişkin olaıı yeni di.izenlemelerdir. 4'
flkra bilgi talep edilmesi halinde, bıı bilgilerin talep edilen iilkenin kendi
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Vergi Lıygulamalanııa döııi.ik olarak ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın
toplanmasını ve gönderilmesiııi ifade eder. Ve son olarak 5. fıkra banka
lıesaplarıııın gizliliğinin bilgi değişimi talebini reddetınek için kullanılaınayacağıırı açıkça belirtir ki biraz sonra inceleyeceğiıniz gibi özellikle vergi
ceııneti tilkeler brı konrıda oldrıkça hassastırlar.

Bilgi değişiıni ınaddesiniır soıı lıali bir çok iilkenin uygulamasını Ve Vergileııdirıne aınaçlı olarak banka bilgilerinin rılaşılabilmesini öngören özel
sözleşmelere de uyguır diişmektedir' OECD Mali işler Komitesiniıı ifadesi
ile26. maddeııiıı bu giincel versiyoırı.ı 1977 yılından itibaren ilk defa olarak
maddeııiır tamaııııııın gözden geçirilmesi ile oıtaya çıkmıştır (oECD, 2005:
328).

Türkiye lıeniiz 2005 versiyolıul-ıa göre bilgi değişimini öngören bir an_
laşına iınzalaınaınıştır. Fakat Maliye Bakanlığı ınevcut aırlaşınalarımızın
oECD'nin gtiııcelleııiş oldıığu son versiyona göre revize edilınesiııe dönük
olarak çalışııaların sürdiiğiinii değişik fırsatlarda ifade etıniştir. Türkiye
Bahreyır ile imzalaınış olduğu ve 2 Eyli.il 2007'den itibaren yiiriirliiğe giren
vergi anlaşmasında bilgi değişimi maddesine oldukça detaylı olarak yer
vermiştir. Bu aırlaşınada ülkemizin az önce ifade ettiğimiz OECD ınodelinin
de ötesine giderek etkiır bir bilgi değişiıni için son derece önemli düzenlemeleri kabı.ıl ettiğiıri görınekteyiz' Çiinkii bu anlaşma ile iki tilke bilgi değişiın talebini aldığını 60 gün içiııde (25.madde 4. fıkra f/i), isteneır bilgileri
gönderıneyi de 90 gtiıılük stire (25. madde 4. flkra f/ii) içerisinde yapacaklarıırı kabrıl etnıişlerdir. Ayrıca vergi müfettişleriııiıı diğer iilkede aktif olarak
vergi kontrolü yapabilınelerine iziıı vermişlerdir.
Bu madde ile aftık Türkiye'niır de bilgi değişiıninin önemini kavradığınl
ve politikaslnı vergilendirme alanında işbirliğiııi ilerletme olarak belirlediğini söyleyebiliriz' Geriye anlaşmalarda yer verilen bu lıusııslarııı etkiıı olarak
uygulaırınası kalmakta'
2. Bİlgi Değİşimi Sözleşmeleri

Vergi cenneti ülkeler devlet politikası olarak yrıkarıda açıkladlğımız bilgi
değişimine de imkan sağlayan vergi anlaşmalarını imzalaınak istemezler.
Fakat rıygulamaya koyduklarl zarar veriçi vergi politikalarl ile diinya finaırs
sektöriindeki rekabeti ihlal etınektedirler. Bu durrımı"ı ortadan kaldırabilmek
aınacıyla OECD l8 Nisan 2002 tarihinde sadece bilgi değişiınini öngören
yeııi bir vergi anlaşması ınodeli yayıı'ıladı. Brı ınodel çift taraflı ve çok taraflı
olarak iki alterııatif sundu. OECD tiyesi olmayan ama açıklıl< ve etkin bilgi
değişimi prensiplerine bağh olaır ülkeler de bu anlaşınaların hazırlanması
için ytiriitiileır çalışınalara katıldllar'Hazır|anan modelin atTlacl "işbirliğine"
gitmeyi kabı.ıl edeıı vergi cennetleri için özellikle OECD iiyesi iilkelerin

ilıtiyaç drıydı.ıklarl vergileırdirıneyle ilgili bilgileri değişebilmek için gerekli
hukuki altyapıyı oluşturınak idi.

Belirttiğimiz gibi bu anlaşma modeli iki versiyon haliııde hazırlaııdl. Ancak çok tarafll olarak I'ıazırlanan ııodel klasik manada bilinen çok taraflı
anlaşmalardan farklı bir özellik göstermektedir. Şöyle ki, ııorınal şartlar
altında çok taraflı anlaşmayı imzalayan bir ülke daha önce bu anlaşmayı
imza|ayaıı ülkeler ile otoınatik olarak anlaşma hüküınlerini yerine getirir.
oysaki bilgi değişimini öngören bu çok taraflı aıılaşma modelinde, anlaşmaya katılan iilke l'ıaııgi iilkeler ile bağlı olmak istediğini belirtir.
2.l. Model anlaşmanın genel hatları
Aırlaşmanın uygulaııması, vergilerin doğru olarak belirleıımesini, vergi
borçlarıı-ıın tahsil edilmesini ve vergi kanrınlarlna aykırı davranışların oıtadan kaldırılınaslrıa izin verir. l. ınaddevergi mükellefleri için gerek iç mevzuatııı gerekse ulrıslar arası anlaşmaların tanıdığl haklar ile efektif bir bilgi
değişiminin gerekliliği arasıırda denge kurar. Şayet ııiikellefe tanııraır bu
haklar bilgi değişimini eııgeller, Zarar verir ya da gereksiz yere geciktirirse
dikkate alıııııayabilir.
istek iizerine bilgi değişimiııe gidileceği 5. ınaddede belirtilmiştir, diğer
bilgi değişim yollarındaır otomatik ve spontane bilgi değişimi söz konusu
değildir. Bunrınla birlikte taraf tilkelerin vergi ınüfettişlerinin vergi denetimiıre iziır verilmektedir (6, ınadde). Finansal kuruınların elinde olan bilgilerin de değişime dalıil oldıığtı açıkça ifade edilıniştir (5. madde 4.a flkrası).

Hlzlı bir değişiınin gerçekleştirilebilınesi için bilgilerin toplanınası

ve
gönderilmesi için ınaksimum 90 günlük süre belirlenmiştir. Şayet bu süre
içerisiııde talep edilen bilgi gönderilememişse derhal bunun sebebi ve ne tür
giiçltiklerle karşılaşıldığı Ve ya niçin reddedildiği ilgili tarafa bildirilecektir
(5. madde 6'b fikrası). İhtiyaç duyulması lıalinde, mesela, fazla bilgi sorulması ya da bir çok belgeııin onaylanması gereği gibi, 90 giinliik süre rızatıla-

bilir.

2.2. Model anlaşmanın değerlendirilmesi

2002 yılında lıazırlanan bu bilgi değişiıni anlaşına modeli vergi suç ve
cezalarıırııı takip edilmesinde kullaırılınaktadır. Özel olarak ülkelerin vergisel çıkarları ve banka bilgilerinin değişimi iizerinde dıırınaktadır. Kendisinden bilgi talep edilen taraflır ihtiyacı olmasa dahi istenen bilgilerin verilmesini aııirdir. Ayırı zaııandabankaların yadaaracı kurumlar nezdinde tı,ıtulan
vergilendirmede krıllanılacak bilgilerin yetkili vergi idarelerince elde edilebi lmesiııi isteııekted ir.
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Özellikle vergi cenııetleri ile olaıi mticaclelede özel olarak hazırlaıran sözleşııe ınodelinin vergi aırlaşııalarl kadar öneın kazandığını da ifade etınek
gerekir. Vergi cerıneti sayılan iilkeler (Andora, Angı.ıilla, Saint Kitts ve
Nevis, Saiııt Vincent, Grenadin ...) geııel bir vergi anlaşması yerine bilgi
değişinıiııe iziır veren brı sözleşmeyi imzalayarak uluslararası vergilendirınede şeffafl ıl< ilkesiııi kabııl edebilınektedirler.
Vergi Cennetlcrinin Hazmedilme Şartı: Bilgi Değişimi
Vergi ceıııretleriırin ortaya çıkması oldııkça eski zamanlara, milattan önce
2000 yıllarııra kadar ı"ızaıımaktadır. Zira ilk yuıranlı tüccarlar bazı limanlara
teıısilciler göııdererek alıcl ve satıcılarla teınas sağlaınakta ve daha sonra da
bir adada bı.ılunan geınilerinde alış ve satış işlemierini liman vergisiııi ödeııekten kaçıııarak gerçekleştirııişlerdir (CHAMBOST, l999: l6). Güni.iıntizde ise özellikle XX' yüzyılın başlarıırdan itibaren işletııeler ticaretlerini
diinya ölçeğine taşıdılar. ikinci diinya savaşlntn akabiııde ise ulııslar arası
işletıneler tiretiın merkezleriıri kendi ülkelerine göre işgücünün dalra ucı.ız,
vergi oraıılarınııı diişi.ik (veya hiç) olduğu iilkelere kaydırdılar. E: Chambost,
vergi cenı-ıetleriniıı asla oıtadan kalkmayacağını, isim veya forıı değiştirse
bile varlıklarıı'ıı devaın ettireceklerini de ifade etmektedir. Çünkü "vergileııdirıne ve vergi ceııııetleri, birlikte ekonomik hayatta bir sentez oluşturınaktadırlar ki bunun içinde vergi tez vergi cenneti antitez'dir" (CHAMBoST,
|999: 16). Dolayısıyla gelişıniş ülkelerin vergi cennetlerini ortadan kaldırmak yeriııe onlarla birlikte belli kıırallar çerçevesinde birlikte yaşaınayı öğrenıneleri gerekııektedir. Bu kapsamda, OECD'nin hazırladlğı model çerçevesiırde, iilkelerin aralarında vergi anlaşmaları imzalaınaları ve bilgi değişiııiııe iınkAıı sağlayan maddeye yer verıneleri veya bağıınsız olarak ya|nızca
bilgi değişiııiıri öırgöreıı bir sözleşme yapmaları son yıllarda G20 ülkeleriııiır iizerinde aıılaştıkları bir yol olarak öne çıkınaktadır.
3.

3.1. Vergi Cennetlerine "müdahale etme

hakkı''

Vergi ceırnetleriırin kendileriıre dayatılan bu aırlaşmalar karşısındaki tu_
tumlarıııa geçıneden önce, gelişıniş i.ilkeleriı-ı veya OECD'nin vergi cenneti
olarak kabul edileıı ülkelere ırasıl davranmaları gerektiğini söyleme haklarının olup olırradığı üzerinde (ROBERT, 200l: l49) kısaca durmak gerekir.
Çiinkii, vergi cennetleri de bağıınsız olan her ülke gibi, vergisel egeınenlik
lrakkının bir gereği olarak vergi sistemlerini özgiirce belirleıne ve ancak
istedikleri ı"ılı.ıslar arası anlaşııaları imzalaına hakkıı-ıa salriptirler. Brı açıdan
bakıldığında ulı-ıslar arasl hukukta herhangi bir sınırlaınaııın olınadığını görüriiz (MÖSNER, l985: 500). Diğer bir ifade ile vergicenneti olan ülkelere
düşi.ik ya da lıiç vergi alırraınalarıırdan dolayı gelişmiş tilkelerin herhangi bir
müdalıalesiniıı hı"ıkuki dayaırağı yoktrır. Bununla birlikte özellikle küreselleşme ile birlikte vergi ceırneti iilke|erin uygı.ılamaya koydukları vergi poli-

tikalarının diğer i'ilke vergi gelirleri i'izeriııde meydana getirdiği olumsı"ız
etki, serınaye akışkaı'ılığındaki sapmalar, rekabet ihlalleri gibi olııınsı,ızluklar
"normal vergi sistemlerine" salrip olaı-ı ülkeleriıı vergi ceırnetleri ile ınticadele etmeleri soıllıculru doğurmrıştrır. Elbette l-ıer tilke kendi vergi politikasını,
ekonoınik faaliyetleri vergilendirme Veya vergilendirıneıne lıakklnl egemenlik giicü çerçevesinde belirleyebilir ancak bu politikalar diğer ülkelerin zarar
görmesiıre ııeden olınanıalıdır. İşte bıı noktada gerek OECD, gerekse AB
"bilgi değişimi" aracılığıyla bir orta yolda karar kılmışlardır. Brına göre
vergi ceırıretleri istedikleri vergi oranlarıırı uygulaınakta serbest kalacaklar
fakat diğer yaırdan ıırtikellefleriıı tabiiyetinde bulııııdukları iilkelere de vergi
matralııııın doğrıı tespit edilebilmesi için ihtiyaç duydukları bilgileri vereceklerdir.
3.2. Vergİ cennetlerinin tutumu

Vergi ceırıreti olarak adlaı-ıdırılan iilkeler geleneksel olarak ya hiç vergi
anlaşması iınza|amaya yanaşmaınakta ya da imzaladıkları vergi anlaşmalarında bilgi değişimine yer Vermemektedirler' Bilgi değişimiııi öngören mad_
deyi iınzaladıkları vergi anlaşmalarına dahil etseler bile ııygulama alanını
daraltıp sadece iınzalanaıı anlaşmanın uygulaııabilmesi için idari yardıınlaşınaya giderler. Bu takdirde 26. ınaddenin iç vergi hukukı"ı l-ıiikümlerinin ııygulaı-ıınasııııır öırüne geçilmiş olur.

Bu kategoride yer alan ülkeler iç hukuklarıııda ticari sırları koruyan diizeırlemelere yer veririler ve brı yiizden ne hisse sahipleri ne de işletıneleriıı
faaliyet alanları ile ilgili bilgi ediırınek miiınkün değildir. Hatta bı.ı iilkelerde
mukiıı olan kişileri bile sorgulaınak ınüınkiin değildir. Bir çok vergi ceırneti
iilkede, bu ülkeleriıı kendi yetkili otoritelerinin dahi biı bilgilere rılaşımı
sınırlandırı lınıştır.
Vergi ceıııretlerinin vergisel işbirliğine karşı kapalı trıtuınları oECD'ırin
yapmış olduğu çalışmalar (BEYLiK, 20l0: 1l8_125) ve G20 iilkeleriniıı bıı
çalışmalar içiıı verıniş olduğrı siyasi destek ve AB direktifi ile (AI} Koııseyi

2003l48, KILIÇ, 2009: 450) son döııemde değişııeye başlamıştır. Vergi
cenneti iilkeler fiıransal işleınlerle ilgili olarak müşterileriniır ııymak zorunda
oldukları kurallar koyarak şeffaflıklarını iyileştirıne yolı.ına gitmiştir. Ayrıca
yine vergi idarelerinin bilgi toplama koııusrındaki yetkilerini artlrmışlardır.
imzaladıkları bilgi değişiınini öngöreır anlaşınalarla bıı bilgileri partner ülke
ile değişebileceklerini taahhüt ederek oECD'nin vergisel işbirliğine gitmeyen ülkeler için hazırlaınış olduğı; "kara listeden" çıkmaya başlamışlardır.
Son olarak Kosta Rika, Malezya, Filipinler ve Urrıguay'ın da rılrıslararası
vergi ı-ıorıılarlna uyacaklarınl açıklamaları ile kara listeden gri listeye geçııeleriyle kara listede lıiçbir vergi ceırneti tilke kalııaınıştır.
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2009 yılı Nisan ayında Loırdra'da yapılaıı G20 zirvesi ile banka hesapla_
rınlı-t gizliliği ilkesiniır soııa erdiği açıklanınıştı' Bı.ı tarihteıı itibareıı
Pittsburgh'ta Eylül ayında yapılan G20 zirvesine kadar 90'dan fazla bilgi
değişiıni anlaşınası imzalanınış, 60'tan fazla vergi anlaşması da bilgi değişimine iziır verecek şekilde yeniden ınüzakereye açılınıştır (GURRiA, 2009).
oECD'niır açıklamasına göre Mart 20l0 itibari ile vergi cenneti iilkelerin
iıızaladıkları ya da bilgi değişimi alanında uluslar arası normlara yaklaştırdıkları anlaşına sayısı 370 olmuştur (OECD, 20l0).

SoNUÇ
Bilgi değişimi sözleşmeleri ya da idari yardımlaşma maddesiıre yer

Veren

vergi anlaşmaları vergi cenıretleriniır ulııslar arası vergileırdirınede vergiden
kaçınına ya da vergi kaçırmaya aracılık etıneleriırin engelleıımesinde önemli
araç olarak karşıınlza çıkınaktadır. Vergi cenıretleriııin bu yönde hukuki
adıın atınaları çok önemlidir, fakat yeterli değildir. Bilgi değişiıni uygulama_
larının siyasi olarak destekleııınesi, yetkili otoritelerin ihtiyaç duydukları

araç Ve persoı-ıel takviyesiniıı yapılmasl, gelir idarelerinin etkin bir bilgi
değişiınine iınkaıı verecek şekilde organize edilıneleri gerekınektedir. Arzulanan seviyede bir bilgi değişimine gidilebilmesiııin talep edilen bilgilerin
öncelikle ulaşılabilir olınasına bağlı olduğu unutı.ılmamalıdır. Bu nedenle
ülkelerin banka lresapları ile ilgili olarak vergi idareleriniıı ilıtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmesi için gerekli yasal diizenlemeleri yapmaları gerekir.
Vergi cennetleri iilkelerde OECD bünyesiııde kurulan "vergilendirme alanında bilgi değişiıni ve şeffaflığı öngören küresel foruın" aracılığıyla gerek
mevzuatlarında gerekse uygulamalarında bilgi değişimine dönük denetiınler
yapılmaktadır (oECD, 20 l 0).

Bilgi değişimine gidilirken gerek ulı.ısal gerekse uluslar arası düızenleıne-

lerle garanti altına alınaıı ınükellef haklarını ihlaletınemek gerekir. Mükellefi bilgi değişiıni Sontlcu elde edilen bilgilerden haberdar ederek Savtlnma
hakkı verilmelidir.
Son olarak vergi cennetleri ile ınücadelede gelişıniş ülkelerin dürüst davranmaları gerekir. Çünkü vergi ceırnetleriniır oh95'ini İngitiz, Fransız, irlandalı, ispanyol veya Amerikalı eski sömürge ülkeleri veya kara parçaları oluştıırınaktadır ve bu ülkeler hala eski söıniirgeleri ile bağlarını devam ettirmektedirler (DE BRIE, 2000). Görünüşte bağıınsız olınaları firıansal suçlarlır
sadece tolere edilmesine değil ayfi Zamanda teşvik edilınesine de imkan
sağlamaktadır. Dolayısıyla etkili oldııkları vergi cennetleriniıı uluslar arası
vergilendirme norınlarına rılaşmalarıııda gereken desteği gösterıneleri gerekir.
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ı. GİRİŞ
Uluslararası Sermaye hareketliliği öni-indeki eııgellerin kaldırılınasıyla
dahafazla miktarda Sermaye iilke dışında doğrudan sabit yatırıma yönelmiştir. Söz konusrı yatırıınlar brılrıırduklarl ülkelerin ekonomisine çok yönlü bir
katkı sağlamasl nedeniyle, iilkelerin daha fazla doğrııdan yabancı sermaye
yatırlııı (DYSY) çekebilmek için birbirleriyle sürekli rekabete girişmelerine
neden olını.ıştrır. Uygı.ılanan politikalardan her dönemde istenen sonucun
elde edilınesi, çeşitli kısıtlar ıredeniyle (kriz, üretiın faktörlerinin sıııırı vb.),
ıntiınkün olmasa da, bu, DYSY'ye olan ilgiyi azaltmamış; aksine, son dönemde yaşanan ekonoınik krizle birlikte kredi piyasalarında meydana gelen
katılıklar, DYSY'nin öneınini daha da aıtırmıştır.

DYSY'nin ekonomi üzerindeki etkisi çeşitli faktörlere bağlı olarak

(re-

kabet koşulları, üretim faktörleri, yatırım miktarı vb.) değişmektedir. Diğer
bir ifadeyle, DYSY'nin ekonoıni üzerindeki etkisi pozitif olabileceği gibi
negatif de olabilir. Hatta bazen iki etki de ayırı anda ortaya çıkabilir' Ancak
eSaS amaç söz koırusu yatırıınların olumlu katkılarını artırmak, olumsuzlarını
beıtaraf etmektedir. Bu yüzdeır, iilkeler DYSY'nin ekonomi üzerindeki etkisinin negatif olduğıı alanlarda (pozitif etkisinde olduğu gibi) çeşitli tedbirler
(DYSY girişiııiıı sınırlaııdırılması, kör transferinin sınırlandırılınası vb,)
almaktadırlar.

Bu çalışınanın konusu DYSY'nin ev sahibi ülke ekonoınisine olumlu
katkılardan biri olan kurumlar vergisi gelirleri (KVG) üzerindeki etkisinin
tespit edilınesidir. Söz koırusu yatırıınların KVG üzerinde mutlak bir etkisi
olmakla birlikte, bu etkiniır di.izeyi farklılık arz edebilir. Bunun muhtemel

nedeırleri arasında kurumlar vergisi oranlarıırdaki (KVo) farklılıklar,
DYSY'ye yönelik vergi teşvikleri, toplam yatırım miktarı, yatlrımların süresi vb. olabiIir. Bu çalışmada öncelikle DYSY'nin önemine değinilecek, daha
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Sonfa bıJ yatırın'ılarıır gelişiıni, ekonoınik kriz dönemleriırdeki dı.ırumu ortaya

konulacaktır. Çalışııanıır soıı böliiııiinde ise DYSY'ııin KVG üzerindeki
etkisi 198l-2008 yılları arasında 2l OECD i.ilkesinin verileri Paııel Regresyoıı Modeliyle test edilerek, elde edileır soıruçlar beklentiler çerçevesinde
yorrıın Iaıracaktır.
2.

DYSY'nin'I'anımı ve Önemi

Geııel bir ifadeyle DYSY, tasarruflarıı-ı bulrıııdukları ülkeden çıkarak
başka bir iilkede yatırıma döııiişttiriilmesidir. Konuyla ilgili araştırmalar
yapan ve politikalar geliştiıen OECD, IMF' ve UNCTAD gibi uluslararası
ekonoınik kı.ırı.ımlar tarafıırdaı-ı kabul edilen ortak tanımda DYSY, kalıcı
ıneırfaatler sağlaı-ırak içiıı bir ekonomide yerleşik olaı-ı bir işletınenin veya
serııayeıriıı başka bir ekononıiye aktarılmasldır. Buıra göre, bir sermaye
yatırııırıırıır yabaırcı Sermaye yatırıııı sayılabilmesi için bir ülkede yerleşik
işletıııeıriıı Veya Sermayenin (tasarrrıfların) başka bir ülkeye iııtikal etmesi
gerekırrektedir, Brı tanımdaki meııfaat kavramı, yatırımcının elde edeceği

iktisadi meırfaatler olı"ıp. yabaııcl sermaye yatırımclsı ile yatırım ve yatırımın
l<ontrolii koıırıstında ı-ızun döneınli bağlınlılığın olınasıırı gerektirir. Bununla
birlikte, yabancı Sermaye yatırıınları iilkede yerleşik bir işletmeye oı1aklık
şekliııde gerçekleştiriliyorsa, söz konusrı yatırımın niteliğini belirleınek için
işletmedeki ortaklıl< yapıSlı'ıa bakılır: Yapılan doğrudan yabancı Sermaye
yatırımıyla yerleşik işletıneııiıı Yo10 ve dalıa yi.iksek hissedarı olunınuş ise
gerçekleştirileır yatırıırr DYSY, bıı oranııı altında ise brı da portföy yatırımı

olarak ifade edilmektedir. (OECD, 2008: 48-49; Patterson ve Diğerleri,
2004: 3; LJNCTAD, 1999 : 4)

DYSY, hem yatırlınlarııı gerçekleştirildiği (ev sahibi)iii heın de geldikleri
(ana) iilkeye sağladıkları oluınlu katkılar nedeıriyle, ekonomi politikasınl
yöıreteııleriır ve araştırınacıların yoğun ilgisine mazhar olmuştur. Ekonoıni
politikası yöneticileri, i.ilkelerine dahafazla DYSY çekebilmek içiır alınması
gereken tedbirler ve gerekli yasal değişikliklerinin yapılması konusunda
diğer iilkelerle rekabet içinde olınuştuır. Diğer taraftan araştırmacllar da,
daha fazla DYSY çekebilmek için uygulanması gereken politikaları ve söz
koııusu yatırımların ekonomi iizerindeki etkisini incelemek srıretiyle, yöneti-

cileriır bı.ı konuda doğrrı karar almalarııra yardımcı olmaya çalışırlar.

Ayrıntılı bilgi için bknz: OECD, (2002); Foreign Direct lnvestment for Development:
Maximising Benefits, Minimising Costs,
http//titania.sourceoecd.org/vl=1 835591 /cl=25/nw=
bin/fulltextew.pl?prpsv=/ij/oecdthemes/9998007x
1

3.01 .2010).
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lu2002n24ls[lplıl.idx, (Erişim Tarihi:

DYSY'yi bu kadar öıremli kılaıı hrısus, onun eV sahibi iilke'' ekoı-ıomisine
yaptığı katkısı (eknolojik yeııilik, istihdam ve ihracat artışı, rekabet gücünün geliştirilmesi vb.) ve yatırım yapınak için ülkesi dışına çıkan sermaye
ıniktarınln her geçen yıl (olağan ekoı-ıoınik koşullarln hiiküm sürdüğü yıllarda) artmasıdır. Özellikle tasarrufları yetersiz olan ve cari işleınler açığı veren geçiş ekonomisi (Demekas ve diğerleri,2005:3) ile gelişmekte olan
ülkeler için DYSY çok daha öneıırlidir. Brı yüzden, söz konusu ülkeler daha
fazla DYSY çekebilmek için uygulaınaya koydı.ıkları teşvik politikaları sayesinde yiiksek ıniktarlarda DYSY yatırıınları çekmişler ve ekoı'ıomik bii_
yiinıeleriııi Iıızlaırdırınışlardır. Bu ülkeleriıı tıyguladıkları teşvik paketlerinin
içeriği belli bir siire içiıı vergi ınuafiyeti veya verginin indirilmesi, işgi.icü_
ıri.in yeniden eğitilmesi Ve diğer sübvansiyonlardaır olıışmaktadır.
(Sedınihradsky ve K|azar,2002: 1). Ülkelerin izlediği bu politikalar, normal
şartlar altında diğer ülkelere (DYSY için özel bir teşvik politikası olınayan
ülkelere) gidecek yabancı yatlrımlar cazip teşvikler sunan ülkelere doğru
yöııelıniştir. Bu gelişme dahafaz|a DYSY çekebilınek için diğer iilkelerin de
özel bir teşvik politikası uygulanınasını zorunlu kılan bir rekabet ortamının
oluşınasına neden olınuştrır. Üıkeıer arasıırdaki rekabet de, yabancı yatırııncılara, maliyetlerini diişürücti etki yapması nedeniyle, önemli avantajlar
sağlamaktadır.
Ü lkelerin daha fazlaDYSY çekebilmek için uyguladıkları teşvik politikaları söz konrısu yatırııılar üzerinde belli bir diizeye kadar olrıınlu etkiler
meydana getirebilir. Diğer bir ifadeyle, her iilkenin yabancı yatırıınlarını

hazınetıne kapasitesi vardır. Brı kapasite aşıldığıırda, lrem ev sahihi iilke hem
de yabancı yatırımcının elde edeceğiııi avantajlarıır büyiik bir bölümii ortadan kalkar. Örneğin, eınek piyasasındaki arz ile emek talebiniı'ı deııgede
olduğu aşamadan sonra gelecek yabancı yatırımcılar lıem kendileriırin lıeın
de ınevcut yatlrıınclların emek maliyetleriniır yi.ikselmesine nedeıı olacaktır.
Bu durı.ım diğer üretim faktörleri için de geçerlidir' Bu şartlar altında gerçekleşen üretiın dalıafaz|a maliyetli olacağı içinv, yatırımcınıır elde edeceği
IV

Akademik çalışmalarda, DYSY'nin etkileri değerlendirilirken daha çok onların ev sahibi ülke
ekonomisine olan etkileri ön plana çıkmaktadır. Ana ülkeye sağladığı katkılar (döviz geliri,

hammadde ihracı vb.) ikinci planda kalmaktadır.
Bu duruma Çin'i örnek verebiIiriz' Bilindiği gibi Çin her geçen yıl daha çok DYSY'nin gerçekleştirildiği ülkelerden biridir, Ancak söz konusu yatırımlann önemli bir bölümü (1997*2005 yı|ları
arasında %B0-90'nı) ülkenin doğu sahil bölgesinde gerçekleştirildiği için, bir süre sonra söz ko-

nusu bölgede toprak ve emek maliyetlerinin yükselmeğe başlayacağından, bu süreç ileriki yıl_
larda ülkeye gelecek yabancı yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiler meydana getireceklir. Ayrıntılı bilgi için bknz: Chang Liu' (2009); "Financial Crisis and FDl's lnterest in China's Hinterland:
A Quest for Social lnfrastructure Factors", lnternational Conference on The Global Financial
Crisis & lnternational, Trade and Financial Architecture, Korea Unİversity, Seoul, Korea
November 13,2009,
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kdr azalır, i-ilkeıriır ve yatırııncıırın ulı.ıslararası alaırda elde edeceği rekabet
iistiin liiğüııii kaybeder.

di.izeyiıre rılaşınıştır. Ancak başta gelişmiş iilkeler olmak izere, çok sayıda

Dışa açık ve küçiik ekoııoınilerde biiyük ölçekli yabaırcı işletmeler pazardaki hakim giiçleriııi kötüye krıllaııınak suretiyle, ülkedeki politik stireci
olumsuz etkileyebilirler. Bu bağlamda, bazı büyiik yatırııncılar vergi ytikümlüliikleriııi azaltmak içiıı devlet yöıreticileriııi traırsfer fiyatlaınasl kullaııma
ve yatırıın yeri seçiıni konusuııda ikııa edebilirler (Deııekas ve diğerleri,
2005: 3). Diğer taraftaır yabaırcı yatırımcıların ile yerli yatırımcıların sahip
oldı.ıkları inıkAnlar bakımıırdaır (özellikle teknolojik ve verimlilik) yabaırcı
yatırııncılar lelriıre ortaya çıkaır fark, onların piyasadaki lrakiın yapılarının
daha da giiçlenmesilıe ıredeır olur. Bu şa(lar altında gerçekleştirilen DYSY
iilke ekonoınisinde çiddi talıribatlara neden olabilir.

öneı'ııli bir dtişiiş göze çarpııaktadır (LINCTAD FDI Stat ve UNCTAD,
2010:2, Ek Tablo 3).

Ülkeler, DYSY'ııiır ekonoınik ve siyasi yapıya Zarar Vermesiıri önleınek
için belli alaıılarda söz konusu yatırlınlara sıııırlama getirmişlerdir. Golup,
(2003: 13_l4) ile Koyama ve Golrıp (2006:8_l0) tarafıııdan OECD ve diğer
bazı ülkeler için hazırlanaır DYSY'yi Sınırlayıcı Mevzuat Endeksi (FDI
Regrılatory Restrictiveness Iııdex) Raporrıııda iilkelerin ekonoınik yapılarııra
göre sınırlamaya gittikleri görülınektedir. Söz ltonrısu sınırlaınalar ii lkelerin
sahip oldukları ekonomik yapınıır özelliklerine göre değişınektedir. Örneğin
Yunanistan hizınet sektörtinde yabancı yatlrııncılarao/o53 oranında açıkken;
o%90'ı yabancı
ayırı sektörün italya ve Alınanya'daYo78'i, Macaristan'da ise
yatırııncılara açıktır (Koyama ve Golrıp 2006: 8, Ek Tablo 4).
3. Dünyada DYSY'nin Gelişimi ve Ekonomik Krizin DYSY Üzerindeki Etkisi

Ekoıroınileriır dışa açılımı arttıkça, Sermaye fazlası olan iilkelerdeki yatırııncılara öırceleri çeşitli kısıtlaınalar yiizi.indeır gireınedikleri piyasalarda
biiyiik flrsatlar oıtaya çıkmıştır. Bu imkAnlarıır değerleıidiri lınesiyle Sermaye
birikimi sürekli aıtmış ve lrer geçeı-ı yıl dahafazla ıniktardaki sermaye trıtarı
bulııııdukları iilkelerin dışında yatırlma dönüştÜırtilıni"işttir. UNCTAD'ın
verilerine göre l970 yılında gerçekleştirilen DYSY miktarı sadece 13.346
Milyon $'dır. Beş yıl sorıra (l975'te) brı yatırıınlar il<iye katlanarak 26.561
Milyon $,a ulaşınlştır. Bu seyir 1980',lı yıllarln başlarında (1980'de 54.076,
1985'te 55.887 Milyon $) yavaşlaınış olsa da, l986 yılıııdan itibareıı hızlı
aıtış süreci (s6.344 Milyon $) yeniden başlaınıştır. Brıırdan sonraki yıllarda
DYSY'de aıtış devaıı etınekle birlikte, belli yıllarda diinyadaki ekoıromik
koşullara paralel olarak yabancı yatırııı ıniktarında dtiştişler yaşanınıştlr.
2007 yılında gerçekleştirilen l .979 Milyar $ ile DYSY, tarihinin en yi.iksek
http://globalisationandeconomicpolicy.com/shared/shared-levevents/conferences/Chang-Li
Tarihi: 13.01.2010).

-paper-for*Korean-workshop.pdf,
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ülke ekonomisini etkileyeır kriz nedeniyle, 2007 yılına göre 2008 ve (l.697
Milyar $) 2009 (l.040 Milyar $)u' yıllarında gerçekleşen DYSY ıniktarlııda

Tahmini

DYSY'nin ekonomik gruplar itibariyle dağılımına ve değişimine baktığımızda, gelişıniş ülkelerde (GÜ), gelişlıekte olan (GoÜ) ve geçiş ekoıro-

ınisi iilkelerine (GEÜ) göre daha fazlayabancl Sermaye yatırıını gerçekleştirildiği göriilııektedir. Bıına göre, 1970 yılıırda diinyadaki toplaın DYSY'ııin
yol1'i gelişıniş tilkelerde, oh29'ıı da gelişınekte olan iilkelerde gerçekleştirilirkeıı; DYSY'ıriır eı'ı yiiksek olduğu 2007 yı|ında brı dağılıın neredeyse aynı
0A26,]5 ve GEÜ: 0^4,59) gerçekleşıniştir. Anşekilde (GÜ: %68,66, Gotj:
cak ekonoınide olağan dışı koşulların yaşandığı ve çoğu ülkeyi etkileyen
2008 ve 2009 yıllarındaki ekonoınik kriz dönemlerinde bı"ı tablo oldukça
değişıniştir' Bıına göre GÜ'lerin toplam DYSY'den aldıklarl pay 2008 yılında Yo57'ye,2009 yılında da Yo54'e gerilerkeır; aynı yıllar için GoÜ'de
sırasıyla o/o3] ve oh39; GEÜ'de ise YoS,o/o7'ye yükselmiştir. 2008 yılındaki
DYSY'niıı değişiıni bir önceki yıla göre mukayese edildiğinde GÜ'lerde
%29 düşüş, GoÜ'lerde 17, GEÜ'lerde ise Yo25 arİış şeklinde oldrığu
görtilmektedirVll.

Bu verilerden de anlaşılacağı gibi, ekoııoınik krizin etkili olduğu dönemlerde GÜ'lerde gerçekleştirilecek DYSY'nin daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Gelişmekte olan ve geçiş ekonomisi ülkelerinde gerçekleştirilen
DYSY yatırıınları krizin ilk ortaya çıktığı ve etkisinin yayıldığı dönemlerde
(2007_2008), fazla etkilenmeıniştir. Ancak 2008 yılının sonlarından itibaren
krizin DYSY üzerindeki olumsuz etkisi bahsi geçen iilke gruplarında da
belirgin lrale gelıneye başlamlştır (Filippov ve Kalotay, 2009: 8). Bunrınla
birlikte, bı.ı grrıpta yer alan btıttin tilkelerin kriz döneminde DYSY konusunda aynı düzeyde olumsuz etkilendiği söyleyemeyiz. Hatta bazı iilkelerdeki,
VI

vil

UNCTAD tahmini.
UNCTAD FDl Stat verileri yardımıyla hesaplanmıştır

-T
413

412

örııeğin Afrika'da, DYSY'de öneınli aıtışlar gerçekleşmiştir (IJNCTAD FDi
Stat).

UNCTAD, 2009 - 2012 yı|ları için DYSY'nin gelişimiyle ilgili üç farklı
senaryo hazırlaınıştır. Buı'ılar, iyimser senaryo - V, temel Senaryo - LJ ve
olumsrız Senaryo _ L'dir. İyimser senaryoya göre 2009 yılının ikiııci yarısıııdan itibareıı DYSY'ııin hızla artacağı varsayılınakla birlikte, bunun gerçekleşıne olasılığı zayıf göriilmektedir. Temel senaryoya göre, DYSY'niır
20l1 yılında toparlaırınaya başlayacağı öngöriilmektedir. Bunun nedeni ise
ekoııomik krizdeıı sanılanıır aksine, V şeklinde bir çlkış o.lasıllğınıır olınaııasıdır. Kötümser senaryoya göre ise, şirketlerin yatırım konusı"ında son
derece tenıkinli olmaları, ekonomik durgunluğun bekleııenden daha uzuır
süreceği ve dalıa kötii neticeler vereceği varsayımları altında, DYSY'nin
2012 yıIıııdaıı önce toparlanmaya başlaınayacağı öngöriilmektedir
(UNCTAD, 2009a: 29-39).
F-inansal/ekonomik krizler, çok uluslı.ı şirketlerin krizden etkilenen iilkelerdeki faaliyet körlılıkları üzerinde oluınlu veya olumsuz etki meydana geti_
rebilir. Kriz döneııinde DYSY üzerinde olumsuz etki, üıretim daralınasına
ve iktisadi biiyiiıne beklentilerinin düşürülmesine neden olan yurtiçi talebin
gerilemesiyle ortaya çıkınaktadır. Pozitif etki ise üç şekilde olabilir. Buırlar
(Atlıııkorala, 2003 : 4*5):

o

ı
.

Kriz dönemiııde döviz kurundaki btiyük düşüşler, üretiın maliyetini ve
aktif değerleri düşürdüğü için, yabancı yatırımların daha körlı olmasını sağlar. Ülke parasınln döviz karşısında değeriııin düşmesi, yabancı
yatlrımcıların ülke içindeki satınalına güciinü artıracağından, oıılar da
söz konusı,ı i.i l kelerdeki yatl rı mlarını artırırlar'

Kriz nedeııiyle yurtiçi talepte meydana gelen daralmalar varlık fiyatIarındaki di.işüşlere ııeden olur, bu da yatırım ınaliyetlerinin önemli öl-

çiide azalınasıııı sağlar.

Krizden etkileı-ıeıı i.ilkeleriır, ekoı'ıomik krizle ıniic4dele öııleınleri çerçevesiırde DYSY ınevzuatını revize etmeleri, yabancı yatırımcllar içiır
söz konusı"ı ülkelerdeki şirket satınalına ve şirket birleşmesi konularında yeni flrsatların oıİaya çlkmasına neden olur.

1970'ıi yıllarda ıneydaııa gelen ve çoğu iilkeyi etkileyen petrol krizinin
yaşandığı dönemler lrariç, soııraki yıllarda ıneydaıra gelen, bölgesel veya
ktiresel çapta etkili olan ekonomik, döviz veya finansal krizler neticesinde,
başta krizin oıtaya çıktığı tilkedekiler/bölgedekiler olmak i|zere, toplam
DYSY miktarl öneınli ölçtide etkilenıniştir. Ancak ekonomiVfinansal kriz
yaşandığı yıllarda DYSY'nin her koşulda di.iştüğiinü söyleınek doğru değil-

dir' Yaşadlğımız Son krizden önce oıtaya çıkan ve daha çok bölgesel nitelik
göstereıı krizlerin bazılarında DYSY'nin hiç etkilenınediği, hatta bazı tilkelerde arttığı (Brezilya), göri.ilmüşttir. Kriz döneıninde krizin DYSY üzeriırdeki etkisinin ülkeler arasında farklılık arz etmesinin nedeni, ortaya çıkan
krizleriır kaynağı ve etki alanları ile tilkeleriıı ekonoınik koşrıllarının ve krizden çıkış için uyguladıkları politikaların birbiriııden farklı olmasındandır.
Ancak, yııkarıda da beliıtildiği gibi' 1980'den soııra bölgesel (1982 Latin
Amerika, 1994 Meksika,1997-1998 Doğtı Asya, 1998-1999 Rtısya ve Brezilya) ve kiiresel çapta (2008*2009) ıneydaııa gelen krizlere GÜ'lerdeki
DYSY dalra duyarlıdır.
1982-_1986

yılları arasında Latin Amerika'da (Gi-iney Amerika) ortaya

çıkan ve bpnka krizi ile parasal (döviz) krizin bir arada göri.inınesi nedeniyle
ikiz krizu"'olarak adlaırdırılan döneınde, bahsi geçen bölgedeki DYSY'de
öııemli ıniktarda gerileıne görülmi"iştiir. Brına göre l,atin Aınerika ülkelerine
giden DYSY miktarı l982 yılında 4.498 Milyon $ iken, bir soııraki yıl bu
rakaırr yarl yartya gerilerek 2.659 Milyon $'a dtişmiiştiir. DYSY'deki di.işi.iş
treııdi, 1985 yılı lıariç, l988 yılına kadar devam etmiştir (LINCTAD FDI
Stat,).

1990*|997 yılları arasında gelişnrekte olan iilkelerin yabancı baııkalara
olan kısa vadeli borçlarının l76 Milyar $'dan 454 Milyar $'a yükselmesi;
1994_|995 Meksika, 1997-1998 Doğu Asya, l998-1999 Rusya ve Brezilya

ekoıroınik krizleriniıı temel sebebini oluşturmaktadır (Dadush, Ratha,

Dasgrıpta, 2000). Kriz dönemlerinde bahsi geçen ülkelerden Meksika'da
gerçekleştirilen DYSY miktarıırda önemli bir değişme göriilmezken; BreziIya'da gerçekleştirilen DYSY bir önceki yıla (l997) göre 7o52 artış, Rıısya'dakiııde ise %43'lük dtişüş yaşanmıştır'*. Doğu Asya bölgesiııde gerçekleştirilen toplam DYSY diizeyinde |997-1998 krizi döneıninde önemli bir
değişiın görliırmezken, bu bölgedeki ülkelerin etkileşiınleri bir birinden farklı olmuştur. Diğer bir ifadeyle, söz konı.ısu dönemde bazı ülkelerde gerçekleştirilen DYSY aıtarken (Giiney Kore ve Taylaı'ıd), bazılarında çok kiiçük
ıniktarda (Malezya), bazılarında da yiiksek miktarda (Eırdonezya) diışüşler
görülınüştiir (Athukorala,2003: 16-17 ve Hill ve Jongwanich, 2009: 19_21).

Ülke dışında gerçekleştirilen yatırıınlar aınaçlarına göre i.içlii bir ayrıma

tabi trıtulduğı.ıııda, (kaynak araylşı, etkinlik araylşl Ve pazar
vilt

IX

araylşl

ikiz krizle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Graciela L. KAMlNSKY ve Carmen M RElNHART, (Jun
1999); 'The Twin Crisesl The Causes of Banking and Balance-otPayments Problems", The
American Economic Review; Volume: 89, Number: 3; PP: 473-500.
UNCTAD FDl Stat verileri yardımıyla hesaplanmıştır,
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(UNCTAD, l998: 91)), bı'ıı-ılarııı her biriıiiır soıı ltrizden etkilendiği görtilııektedir. Aırcak bu etkileşinı yatırım yeriııe ve yatırııııır btiyiikliiği.ine görc
değişınektedir. Gelişnıiş i.ilkelerdeki pazarlara girmeyi amaçlayan DYSY
brı krizden doğrudaıı et|<ilenmiştir. Gelişıniş i.ilkelerin 2009 yılı biiyiiıne
beklentisi rıegatif oluı-ıca, işletıneler bıı i.ilkelerdeki piyasa odaklı kapasiteleriııi aıtırmayı aırıaçlayaır yeıri projeleriııde kısıtlaınaya giderlerkeıı, yiikseleıı

ve gelişmekte olan ekoıroınilerdeki yatırımlarıııı geııişletınişlerdir. Aırcak

2008 yılının soırtıırdaı-ı itibaren bıı ülkelerdeki ekoı'ıoınik btiyiiııe beklentisiııiıı yavaşlaılıasl Ve diğer ııedeıılerle (eıntia ve eııerji fiyatlarııııır diişııesi,
ilrracatın azalması), DYSY 2009'da bahsi geçeıı i-ilkelerde de gerileııiştir.
Kriziır, etkinlik aınacıyla gerçekleştirilen DYSY iizeriırdeki etkisiııin değerleırdirilııresi oldukça zordrır. Çünkii bir taraftan işletııelerin firıansal iınkönlarıııın düşınesiyle bı-ı projeler zarar görıniiş, diğer taraftaır da çok sayıda
işletıne, geııel veriınliliği aıtırlnak ve maliyetlerini di.işiirınek içiıı, devam
eden krizde uluslararası faaliyetleriııi kısıtlaııak zoruııda kalmışlardır. Kriz
oıtaınıırda kaynak aınacıyla gerçekleştirileıı DYSY, kısa döneınde, talebiıl
dtişııesi ve brına bağlı olarak da fiyatlarııı diişınesiııden Zarar görınüş, özel-

likle de gelişınekte olaıı zengiıl iilke kayııakları oluınsuz etkileıııniştir
(LTNCTAD, 2009a:23).

Soır biiyiik ekonomik krizin fiııaıısal piyasalarda dalıa çok etkili olırrası
nedeııiyle, işletıneler yatırııı için ihtiyaç dı.ıydııkları fiı-ıansırraırııı ya çok az
bir kısmını ya da bunları yi.iksek maliyetle karşılayabilııişlerdir. Bu drırum
oırlarıır i.ilke dışıııdaki yatırıın plaı-ılarını tehir veya iptal etııelerine ıredeır
olııuştur. Öniiıniizdeki yıl larda işletınelerin gerçekleştirecekleri yatırımlar
konıısı.ıırda, ekoııoı-ırik drırgııııluğuır öngöriileııden dalıa deriıı olduğunrın
ı,ıluslararasl ekonomik kı;rııınlar (Diinya Bankası, IMF vb.) taraflırdan da
beliıtilınesi nedeıriyle, ihtiyatlı davranacakları öııgörülmektedir. Bıı gelişıneleri bir arada değeı'lendirdiğiınizde 2008 yılındaıı itibareıı kriziıı nedeııiylc
DYSY'ııiıı diişınesiırde etkili olan faktörleri şöyle sıralayabiliriz (UNCTAD,
2009a: 19-21; LJNC'IAD, 2009b: 1l; UNCTAD, 2009c: 3*12 ve UNCTAD,
2009d:27):

ı

Bu dönelnde işletlneleriır tilke dışıııda yatırıın yapma eğilimleri Ve yeteııekleri azalmıştır.

ı Küresel kriz Ve

belirsizlikler, gerçekleştirilınesi kararlaştırılan

DYSY'ırin telrir veya iptal edilınesiııe

ı

nedeır olmrıştrır.

işletmeler brı döneııde fazla Sermaye gerektirıneyen lisaırs ve oıtaklık
şekliııde gerçekleştirilen yatırııılarını geııişletme yoluna girınişlerdir.
Böylece yatırım harcaınaların ı azaltm ışlard ır.

.

il<tisadi drırgunlı.ığı.ııı artışına bağlı olarak talebiıı dtışti.iği"i bir döneıırde i"iretiıni aı1ıracak yatırıırrlarıır rasyoııel değildir.

ı

işletıııeleriır l<Arlllık bekleııtileri diişıni.işttir.

4.

DYSY ve KVG Arasındaki İIişıiının Boyutu

Bir yatırııırcııııır nerede yatırını yapacağlııa karar verirl<en dikl<ate aldlğı
bazı faktörler vardır. Buı'ılar, genel olarak, altyapı, eınek nraliyeti, politik
faktörler (rcjinı * demokrasi *-otokrasi, rejiın siiresi, nıiilkiyet lıakları iııdel<si), döviz l<orıtrol yapıSl, kAr traırsfer politikası, Itaını.ılaştırına telrdidi, sözleşnre ihlalleriııde ııygıılaııacak yatırıınla ilgili diğer nıevztıat, grev Ve SaVaŞ
gibi nedenlerle tirüır dağıtıınııı aksaıırası, bi.irokrasi kalitesi, yolsuzlulr
(Biswas, 2002: 493*496) ve vergilerdir (Lanaspa, Pı.ıeyo ve Saıız, 2008:
420).

DYSY'ıriıı vergilere karşı duyarlılığı, toplaın DYSY talebiııiıl toplam
DYSY arzıııdaıı dafazla oldıığu bir ortaında, dal-ıa I'azla DYSY çekebilınek
için iilkeleri bıı yatlrıınlara uygııladıkları vergilerde de birbiriyle rekabete
götiırınektedir. Bu rekabet lıali, başta kı"ıruınlar vergisi olııak i.izere. Sermaye

lıareketleriııe taı-ıraıneır açık tilkelerdeki serııızıye gelirleri i.izeriırdeıı alııraı-ı
vergi oraı-ılarıırı sıfıra doğrıı yaklaştlrırraktadıı'. (Qtıere, I]oı-ıtagıre ve Revil,
2005: 683). Hakikateıı, l98l _2008 yılları arasıııdaki KVo'ya baktığıııızda,
oECD ortalaırıası l9Bl'de o^45,41 ikeıı,2008 yılıııda aynl oran Yo26,55'e
dtişnıiişttir. Aynı döıreınde, kriz yllları hariç, DYSY da si-irekli olarak aıtarak, 54 Milyar dolardaıı 1.697 Milyar dolara yi.ikselııiştir. Diğer bir ifadeyle,
I(Vo ile DYSY arasıırda ters yöıılü gelişıne vardır (UNCTAD FDI Stat ve
OEDC 'l'ax Database, Tablo I ).
ve oECD 0ıta|ama KurumIar Vergisi oranının (%) Gelişimi, 1981_2(i09

Tablo 2: Toplam DYSY
DYSY
KVO
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58,059

50.268

56,839

55.887
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1.381.675

820,430

629.675

565.160

734,892

973.329

33,5

32,5

31,2

30,6

29,7

28,6

Kaynak: UNCTAD FDI Stat ve UNCTAD, 2010 2ve Ek Tablo
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Ülkelerin izledikleri vergi rekabeti politikası yatırımlardaıı elde edecekle-

ri vergi gelirleriııi de etkileınektedir. Eğer bir i.ill<e vergi oranlarını indirdiğinde daha fazla DYSY çekebiliyorsa, vergi oraırlarıırdaki indirim ile tilkeye
gelen DYSY miktarı arasıırdaki oraıısal ilişkiye bağlı olarak, vergi gelirleriııi
olı"ıırılı.ı etkileyebilir. Aııcak vergi oraırlarl dtişi.iri-ilııesine rağınen i.illteye
geleıı DYSY'de öıreınli bir artış ıneydaıra gelmiyorsa, o Zalnan bı"ı dı.ıruıı
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ülkenin aleylıiııe olur. Diğer bir ifadeyle, vergi oraırlarındaki indirimden
bağıınsız olarak yatırım yapma eğiliııinde olaıılarııı ödeyeceği vergi tutarı
azalacağı içiıı, toplaıı vergi gelirleri olrımsuz etkilenir' Yapılan araştırmalarda, yatırııı yerinin belirleııınesine etki edeıı tüıı faktörler birlikte değerlendiriIdiğinde, vergiteriıı öııcelikti olınadığı gerçeği de dikkate alındığında*
(MIGA, 2002, LINCI'AD, 1998), bir iilke dahafazla DYSY çekebilmek için
öııcelikli olarak diğer etken faktörleri olrıınlu lıale getirınelidir. Bıı süreçte
vergisel ayrıcalıklar, DYSY'yi teşvik edici diğer tedbirlerin taınamlayıcı
uı"ıSuru niteliğinde olabiI ir.

DYSY, ekoııoınik faaliyete başlayıp elde ettiği gelir iizerindeıı ödeyecekleri kuruınlar vergisi, vergi gelirlerini doğrudaır etkileyen eıı önemli faktör
olarak değerleı'ıdirilebilir. Buırunla birlikte DYSY'niır diğer vergi gelirleri
iizerinde de (DYSY tarafiırdan istilıdaıı edilenleriır ödeyeceği kişisel gelir
vergisi ve oırlar taraflııdan üretileır iiriiııleri tüketen veya sunulan lrizınetten
yararlaıranlarıır ödeyeceği harcama vergileri) pozitif dolaylı bir etkisiırden
bahsedebiliriz. DYSY'ıriıı belli bir kısırııı'ııır (sıflrdaıı yatırıınlar, ilave yatırıınlar, kapasite genişletici yatırıııılar) vergi gelirleri üzeriııdeki doğrı.ıdan ve
dolaylı etl<isi belli bir döneın soırra ortaya çıkar.

DYSY'niıı vergi gelirleri iizerindeki etkisiıriıı lıer

şart ve koşlılda, diğer
bir ifadeyle lıer tilkede, ayırı olduğiı söyleyemeyiz. Buııulı ııedeııiıri genel
olarak şöyle ifade edebiliriz:

ı

DYSY'niıı

ev salıibi ülkedeki yatırıınların yoğrınlaştığı alaırın kArlılığı

veya veriınliliği

.
.
.
.

X

Üretileıı tirtinlerin veya sı.ıııı.ılaıı lıizınetleriıı piyasa fiyatı
Ev sahibi ülkeııin vergi lıarcamaları (vergi muafiyet ve istisııası vb.)
Vergi oranları

Miikellef sayısı

Ancak burada DYSY'nin vergilere karşı tamamen duyarsız olduğu sonucuna ulaşılmamalldır'
Bu ifadenin anlamı, DYSY'nin yalınm yeri tercihi dikkate alınırken vergilerin birinci veya ikinci
etken faktör olmadığı yönündedir. Literatürde, DYSY'nin vergilere karşı duyarlılığını analiz eden

çok sayıda çalışma vardır' Ayrıntılı bilgi için bknz: Ruud A. DE MoOlJ ve Sjef EDERVEEN
(November 2003); "Taxation and Foreign Direct lnvestment: A Synthesis of Empirical
Research", lnternational Tax and Public Finance, Volume;10, Numberl 6, PP:673-693,

http://www'sprinqerlink.com/content/ph367822q324v741/fulltext,odf , (Erişim Tarihi; '10 01 .2010)
de MOOIJ ve Sjef EDERVEEN, (2005); "How Does Foreign Direct lnvestment
ve Ruud
Respond to Taxes? A Meta Analysis", http://www,nottinoham,ac'uk/shared/shared levevents

A

/conferences/200S-Oct-ruud-de_mooij-paper.pdf, (Erişim Tarihi:07.02.2010).
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Bu faktörlerdeıı, veriınlilik ve k6rhlık ile vergi gelirleri arasıııcla pozitif
bir ilişkin oldrığunu söyleyebiliriz. Vergi oranlarl ve tiretilen iiriinlerin veya
sunulan lıizınetlerin piyasa fiyatı ile vergi gelirleri arasıııdaki ilişki belli bir
noktaya kadar arttıktaıı sonra tersine bir etki (Lafer Eğrisi - Verginin ikame
Etkisi) gösterebilir. Vergi lrarcaınaları konusunda kesin bir yarglya varmak
zordur, Çünktı vergi harcaınalarınıı'ı içeriğini olrıştrıran mııafiyet ve istisna
uygulaınalarııra çok duyarlı.ise DYSY'ye yönelik vergi harcaınalarının artınası vergi gelirlerini olumlu etkileyebilir. Ancak tersi bir durumrın geçerli
olduğu ortamda buıru söyleınek mi.iınki.in değildir. Son olarak, ınükellef sayısı vergi gelirlerini etkileyeır bir diğer faktördtir. Aırcak mi.ikellef saytslnın
vergi gelirleri üzerindeki etkisiııi ınükellefleriıı faaliyet hacimleri, yani elde
ettikleri kArlar belirler. Dolayısıyla, vergi mtikellef saylsının artması vergi
gelirleri üzeriııde her zaınan aynı dtizeyde pozitif bir etkiye neden olmayabilir. Örneğin biiyiik ölçekli bir kuruınlar vergisi mükellefi KVG'yi o/ol artırabilirkeır, diğer l0 kı;rrımlar vergisimiikellefi %0,5 artırabilir.

5. Seçilmiş

ÜIkeıerde
Ekonometrik Analizi

DYSY ile KVG

Arasındaki

İıışkının

Çallşııada, OECD ülkelerinde DYSY'niıı KVG üzerindeki etkisi 1981_
2008 yılları arasıııda incelenmiştir, Kııllanılan veriler yıllık olup, analize
dahil edilen i.ilkelerin seçiıni analizde ilgili yıllarda krıllanılacak verilerinin
seri haliııde olması esasına göre yapılmıştır. Bu yüzden verisi olmayan 9
(Çek Cumhuriyeti, isviçre, Liikseınburg, Macaristan, Meksika, Portekiz,
Polonya, Slovakya, YeniZelanda) iilke çıkarılmış ve diğer 2l ülkenin verileri kı;llanılarak paırel regresyon ile analiz yapılmıştır. Bu haliyle analize dahil
edilen iilkelerin önemli bir böliimii (20'si) gelişmiş iilkelerden oluştuğu için,
brı analiziıı bir ırevi "DYSY'nin Gelişıniş ÜlkelerdekiKVG i.izerindeki etkisiyle" ilgili oldı"ığunu söyleyebiliriz, Ancak bu konuda daha kapsamlı bir
mukayese yapılabilınesi için gelişmekte olaır ve geçiş ekoııomisi ülkelerinin
de analize dahiI edilınesi gerekmekle birlikte, söz konusu ülkelerle ilgili veri
seri lerin olmayışı buıııı zorlaştırmaktad ır.
Çalışııada 2l iilkenin KVG ile DYSY serileri milyar $ olarak kullanılmıştır. Brı serilerin kı"ıllaırılmasının sebebi ekonomilerin biiyüıklüklerinden
ziyade ekonomik bileşenlerin birer ağırlık olarak düştini.ilmesi ve kesit verisi
(ülkeler) arasındaki farklılıklarıır belirgin bir şekilde görülme arzı.ısundan
kaynaklanmaktadır. Ayrıca 21 farklı ülkenin ayrl ayrı regres edilmesi yerine
tek bir modelde toplanınası, Zaman ve kesit verisinin oluşturduğu bazı
ekonometrik probleınlerden kaçınınak aınacı ile panel regresyon yaklaşımı
beniınseıımiştir. Bilindiği gibi panel veriler, pür zaman serisi veya piir kesit
verilerinde gözlemlenemeyen etkileri daha iyi belirleyebilir ve ölçebilir.

-*-<-
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rin bağımlı değişken iizerindeki olası etkilerini de lresaba katabilınektedir
(Tarı, 2010). Bu avaırtajları sebebiyle panel veri aıralizi çalışmada kııllaırılınıştır.

Kurumlar vergisi ve doğrııdaır yabaırcı Sermaye yatırıını arasıııdaki ilişkiyi inceleyeır literatiirde birçok çalışma buluıımaktadır. Ancak bıı konudaki
çalışmalarda geııellikle KVo'nun DYSY iizeriııdeki etkisi araştırllınıştır.
Literatürde DYSY'niır KVG üızerindeki etkisini koıııı alan çalışmalar genellikle göz ardı edilıniş, yapılaır taramada brı korırıda sadece bir çalışmaya
rastlanmıştır. Balısi geçen çalışma Gropp ve Kostial (2000) tarafiııdaır yapılınıştır. Burada çok aşamall hipotezler test edilıniş, analizlerde FDI giriş
ve çıkışları, KVG, KVo ve k6r oraı'ıları değişkenleri kııllaııılınıştır. Çallşmada 19 OECD i.ilkesi 1987-97 aralığıııda dengeli panel yaklaşıml kulla_
nılınıştır.
Diğer taraftaır kurı.ıınlar vergisinin DYSY üzerindeki etkisini inceleyeır
çallşınalar birkaç açıdan sınıflaırdırılabilir. Bu sınıflandırmadan ilki
DYSY'nin KVo'dan nasıl etkilendiği yöntindedir. Vergileırdirme ve DYSY
arasındaki literattirün Hartman (l982) ile başladığı ifade edilebilir. Ayrıca
bu koııuda Hines (1997; 1999) Devereux ve Griffith (2002) ile DeMooij ve
Ederveen (2003) çalışmalarında KVo'ııuıı yatlrım yeriniır belirleııınesi konrısunda aıılamll ıregatif etkiye sahip oldıığunrı bulınuşlardır. DeMooij ve
Ederveeır (2005) çalışmasında çok ulrıslu şirketleriıı yatırım yapınasıııda
yatırım yapılacak yerdeki KVo'ırrın söz konusu yatırıınlara etkisini ölçmüşlerdir. Çalışmada yazarlar literatürde daha önceki çalışmalardaır elde edileıl
bulguları derleyerek kurumlar vergisi elastikiyetlerini hesaplaınışlardır. Kullanılaır veriler bağlamıııda bu konı.ıdaki literatür (DeMooij ve Ederveeır,
2005: 5) 4 başlık altında sınıflandırılmıştır.

ı DYSY

üzerine Zaman serisi ınodelleri:

Bıı

Bu çalışınada kııllanılan tilke sayısı, veri aralığı ve kııllaırılan değişken
bakımıııdaıı Gropp ve Kostial'inkinden (2000) farklılaşınaktadır. Ayrıca
literattirdeki diğer çalışııaların tamaınıırda kıırı.ımlar vergisi bağımsız değişken DYSY bağıınll değişken olarak kullanılırken; bı-ırada KVG bağımlı,
DYSY ise bağıınsız değişken olarak kullaııılarak seçilıniş oECD i-ilkelerinde
DYSY'ııiır KVG üzeriıldeki etkisi araştırınası nedeniyle diğer çahşınalardan

ayrılmaktadır.

Çalışına 198l_2008 ve 1991*2008 yıllarıırı kapsayan iki ayrı ınoclel ile
deııeırmiş, aırcak kısa döıreıı ilişkiyi inceleyen modelde paraınetreleriı-ı an-

lamslz olınası sebebiyle değerlendirilıneye dahil edilmeınişti. l98l_2008
yılları arasıııda 2l OECD ülkesiııin verisi kullanılarak paırel veri regresyon
yardıınıyla elde edilen modelin SonLlctl şöyledir*':

Tablo 3: Panel Regresyon Analiz Sonuçları (Bağımtı
KVG)

DYSY(-1)
DYSY(-2)
Effects Test

Cross-section F

ı

tarafı ırdan yapı lan çal ı şınalar örırek gösteri leb

il

ir.

Kesikli tercih modelleri: Kesikli tercih verisinin yer seçimi olarak

vergi oraırları değişkeııi iizerine regres edildiği ınodellerdir.

. DYSY

tizerine yapılmış paııel veri uygı,ılaınaları. Devereux Ve
Freeman (l995) ile başlayan ve çok sayıda farklı değişkeni içereıı
gruptur.

Std. Hata

t-istatistiği

0,1464

0.0391

3.742

0,0002

1,0349

0.0390

26.493

0,0000

0.0738

0.0399

1.846

0,0652

Statistic

d.f.

Prob.

1.6783

17,627

0.0432

olasılık

elde edilıniştir.

Tablo 4: Test Özeti

koırudaki çalışınaların

Kesit veri modelleri: ABD kökenli çok uluslu şirketleriı-ı yapacakları
yatırıınlarııı tilkelere göre dağılıınıırı konu alaır çalışmalardır. Brı kategorideki çalışmalara Grubeıt ve Mutti (1'991) ile Hiıres ve Riçe (1994)

Katsayı

Modelde ortak etkiııiır geçerli olmadığl sabit ya da rassal etkiler modeliıı
geçerli olduğu tj istatistiği yardıınıyla göri.ilmektedir. Haı-ıssınan istatistiğine
göre ınodelin sabit etkiler yönteınine göre talııniır edilınesi gerektiği Sonuctı

Hartman (1984) ile başladığı kabul edilmektedir.

ı

Değişken:

Cross-section random

Kikare istatistiği

s,d.

0lası|ık

27 9653

3

0.000

Modelde KVG bağıınll değişkenilıi, DYSY(-l) ve DYSY(-2) sırasıyla l
önçeki DYSY'i, C sabit teriıni ifade eder. Modelde C ve DYSY(_l)
%l anlaıılılık diizeyinde, DYSY(-2) ise %10 anlaınlılık di.izeyinde anlaıılıdır. Artık terimler saf lrata terimi özelliği gösterınektedir. Elde edilen bulgulara göre lıiç doğrudan yabaııcı sermaye yatırımı olmaması dı.ırı.ımı"ında analize katılan 21 OECD iilkesiııiıı ortalama KVG ıniktaı'ı 0,|464 milyoır $'dır.
Cari yıldan önceki yapılan her bir dolarlık DYSY, KVG'yı yaklaşık olarak

ve2yıl

XI

KVG'yi açıklamak için KVO, GSY|H serileri de modele katılmış, ancak istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır, Benzer şekilde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 1,2,3ue
4, Gecikmeleri istatistikseI olarak %10 düzeyinde bile anlamlı olmadıklarından modelden dışlanmışlardır.
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ytikselmesiııe öneınli katkısı vardır. Diğer taraftaır Alınaııya, Iiransa ve Yuııaııistalı'ııı da katsayılarıııın pozitif çıkınası beklenirken; 1ersi bir sonuç
orlaya çıkınıştır. Bu grrıpta yeralan i.ilkelerden de Almanya'nın özellikle
iııceleııırıesi gerekeır bir diğer iill<edir. Çünkü iırceleneıı döııem ve aııalize
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l'03 dolar artırmaktadır. Beırzer şekilde cari yıldan 2 yıl önce yapılan her l
dolarlık DYSY yatırımları KVG'iııi yaklaşık 7 ceııt aıtırmaktadır. Kurulaıı
modelde kurrımlar vergisindeki değişiıniır Yo89,4'tı DYSY tarafindan açıklaırınaktadır.

Burada elde edilen bulgular analize dahil edilen OECD tilkelerinin ortalaınasını ifade etmekte olup, ülkeler bı.ı ortalaınadan sapınalar göstermektedir. Sabit terinr ortalamaslnln üstünde yer alan Hollanda, Birleşik Krallık,
|talya, Avrıstralya, ABD, Belçika, Kanada, Japonya ve Norveç'tir. Bu ülkeler analize katılaı'ı iilkelerin geııel ortalamaslnl yükselterek kaldıraç görevi
görmektedir. Bı.ına karşın Ttirkiye, Alııanya, Yunanistan, ispanya, isveç,
irlanda, Fransa, Lzlanda, Daniınarka, Finlandiya, Kore ve Avusturya'nın
içinde bulunduğtı grııp ortalaınanııı altında yer almaktadlr. (Tablo 5).
'I'ablo 5: Üııre Etkİleri
üııte

üıre

Etki

Etki
0.035576

Avustralya

0.039095

italya

Avusturya

-0,003238

Japonya

0.1 51

1

25

Belçika

0,112201

Kore

-0.00656'l

Kanada

0.141120

Hollanda

0.017389

Danimarka

-0.030094

Norveç

0.450090
-0.062260

Finlandiya

-0.027624

lspanya

Fransa

-0.048825

isveç

-0.057974

Türkiye

-0.1

46501

Almanya

-0.'l 20585

Yunanistan

-0,071410

Birleşi k Krallık

0.027513

lzlanda

-0,037834

ABD

0,057642

irlanda

-0.053479

Tablo 5'teki verilere göre, DYSY'nin KVG'yi artırıcı etkisi Norveç, Japonya, Kanada, Belçika, Amerika, Avustralya, İtayla, Birleşik Krallık ve
Hollanda için paırel regresyonda bulunan ortalama artış değerinin üzerindedir. Bunu tilkelerin incelenen döneın içindeki ortalama KVo ile 2l OECD
ütkesi ortalama KVo arasındaki farka (38,6) göre değerlendirdiğimizde, söz
konusrı ülkelerden sadece Japonya, italya, Kanada, Belçika ve ABD'nin
regresyon katsayılarının pozitif çıkmasının beklentilere Llygun olduğiınu
söyleyebitiriz. Çünkü söz konusu üç tilkenin iırceleııen dönem içinde ortalama KVo, 21 OECD Ülkesinin ortalamasından daha yüksektir' ofialama
KVo, QECD ortalamasıııdan düşük oldıığu halde, katsayısı pozitif çıkan
diğer iilkelerin bıı yatırıınların vergilendiriImesinde (kurumlar vergisi bakımından) son derece etkin olduğrı söylenebilir. Norveç, bu konuda özellikle
takip edilmesi ve daha ayrıntılı incelmesi gereken bir ülkedir. Çünkü ortala_

dahil edilen ülkeler içiııde Almaırya, oıtalaına KVo (%5l) ile oECD'nin
oıtalaına I(Vo arasıı'ıdaki farkııı eır yiil<sek oldrığu ülkedir. Bu üç tilkenin
katsayılarınıır negatif çıkııasıııın ıııuhteıneleır ıredeniniıı ilgili ülkelerdeki
kuruırılar vergisi lıarcaııası, DYSY'niıı veriıııliliği gibi faktörlerle açıklaııabileceği düşiiııiilmekle birlikte; balısi geçen koırularda (iilkelerin kuruınlar
vergisi lrarcaınası, DYSY'niıı veriııliliği) verileriıı olınayışı kesiıı kanaate
u laşınayı zorlaştırınaktad ır.
Diğer 1araftaıı paırel regresyoırda bulı'ınaır oıtalamaya en uzak tiç iilkenin
sırasıyla izlanda, Kore ve irlanda olması bekleııirkeıı; bu iilkelerin Türkiye,
Almaııya ve ispanya oldrığıı göri.ilnıekte; l2 ülkenin yeraldığı bı.ı grupta (katsayısı negatif olan) izlaııda 8., İrlancla 6., Kore de l l' sırada yer alınaktadır.
Bu grııpta yeralaır tilkeler içinde de Tiirkiye özellikle incelenmesi gereken
bir iilkedir. Çünkü Ti.irkiye, ortaınla KVo (%38,3) OCED oıtalamasına çok
yakın olduğu lıalde, incelen döıreıı ve ülkeler içinde yabaııcı yatırımlardan
elde edileıı kuruıılar vergisi geliri en di.işi.ik ülkedir. Yunanistan, ispanya,
isveç, irlaııda, I]ransa, izlaııda, Daııimarka, Finlandiya Kore ve Avıistııiya
katsayısı ııegatif olaı'ı diğer i.ilkelerdiı. Soıı olarak, katsayıları panel regresyoııda bulunaır katsayının altıııda olrıp btıııa eıı yakıı-ı tiç iilke ise sırasıyla,
'ftirkiye, İsveç ve Finlandiya olııası beklenirkeır;
bu ülkeleriıı Avrıstralya,
Kore ve Finlandiya olduğu görtilmektedir.
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SoNUÇ VE DEĞERLENDiRME
Zamanla çeşitli nedeıılerle bir iilkede yerleşik bir sermayenin başka bir
iilkede yatırıma döntişti.irtileıı miktarın sürekli artınası çok sayıda araştırınaclnln Ve iilkenin dikkatini çekıniştir. Biı yüzde DYSY ilgili çok sayıda araştırınalar yapılmış ve birçok iilke daha fazla DYSY çekebilııek içiıı uygııla-

dıkları teşvik politikalarında rekabet yarışlna girişınişlerdir. Ülkeler arasındaki bu rekabetin nedeııi DYSY'nin iilke ekonomisine yaptığl oluınlu katkılardır. Ancak söz konıısu yatırımlarııı her koşrılda ev sahibi üılke ekonomisiıre oluınlu katkı yapacağını söylemek miimkün değildir. DYSY, ekonomi
üzerinde olumsuz etkiler ıneydana getiriyorsa, o Zalnan ilgili ülke bu yatırıınlarııı sınırlaırdırılması yolunu tercih etınektedir. DYSY'ye yöı-ıelik sıırırlaırdırıcı ve teşvik edici politikalar birlikte değerlendirildiğinde ikiııcisiııin
daha yaygın ve baskıır olduğunu söyleyebiliriz.

iizerinde biri doğrııdaıı diğeri de dolaylı olmak iizere iki etkisi vardır. Doğrudaıı etki, yatırımlar faaliyete başladıktan soııra elde ettikleri gelirlerin beili
bir bölüınti kuruınlar vergisi olarak ödemesiyle oıtaya
çıkarken; dolaylı etki
istilıdaın edileıı l<işilerin ödediği kişisel gelir vergisi, üretileıı malIarı kullananlarıır ve suırulaıı hizmetteıı yararlananlarııı ödediği harcama vergileri
şeklinde gerçekleşir.

DYSY'ı'ıiıı KVG i.izerindeki etkisinin araştırıldığı biı çalışınada 21 oECD
ülkesinde 1981-2008 yılları araslndaki KVG (bağlmlı değişken) ve DYSY
(bağııısız değişken) veriler kullaııılarak panel veri regresyon yöntemiyle
analiz edilııiştir. Brı analiz soııucıında ortaya çıkan sonuçlar ve ııulıtemel
ııedenleri şı.ıırlardır:

ı

Kriz döneminde DYSY'niır gelişiıniııiıı, kriziı-ı oıtaya çıktığı bölge, kriziıı

nedeni, süresi, ülkeııiır ekoıroınik yaplsl, krize karşı aldığı önlemler vb. faktörlere bağlı olarak değiştiğini söyleyebiliriz. Bıına göre krizin yaşandığl
bölgede bulunan bazı ülkelerdeki DYSY akışı hiç etkilenmezken (Malezya),
bazı|arında artış olını.ış (G. Kore), bazılarnda da negatif dı.ıruııa (Eırdonezya) düşmüştür. Kriz döııeıniııde DYSY ıniktarıırıır diişınesi makrıl karşılanabilirken, şaşlrtıcı olaıı aynı dönemde ve kriz bölgesiııdeki bazı iilkelerde
bunun tersiniıı olmasıdır. Buııuır en önemli nedeni ise böyle bir oııamda
yatırım ınaliyeti ucuzlaırıasının yatırııncılar için iyi bir fırsat olı.ışturınasıdır.
Bu gelişıneter dalıa çok gelişmekte olan ülkeler ile geçiş ekonoınisi i.ilkelerde yaşanınaktadır. Zira |980'den sonra ortaya çıkan ve birden fazla iilkeyi
etkileyen bazı kriz dönemleriırd e (1982 Latin Amerika, 1994'1995 Meksika,
lgg7-|9g8 Doğu Asya, 1998-1999 Rusya ve Brezilya, 2008 Kiiresel) toplam DYSY'den gelişmiş ülkeleriıı aldıkları paylar öneınli oranda azalırken,

gelişınekte olaır ve geçiş ekonomisi Üılkeleriırde ise aynı oranın arttığı görülmüştiir, Bu sebeple kriz dönemlerinde gelişmiş ülkelerdeki DYSY'niıı
dalıa çok etkilendiğini söyleyebiliriz.

DYSY'niıı vergilerle ilişkisine baktığıınızda, yapılan çok sayıda

araştır-

mada bu yatırımlarln vergilere karşl duyarlı olrıp olınadığı tespit ediımeye
çalışılmıştır, Konuyla ilgili yapılan anket çalışmalarında yabarıcı yatırımcıların yatırım yerini belirlerkeıı vergileri/vergi oranlarıııı dikkate almakla
biiıikte, bunun ilk sıralarda yer alınadığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan aynı
konuda yapılan ekoırometrik çalışmalarda ise DYSY'ırin vergilere/vergi
oranlarına karşı duyarlı olduğu Sonuctlrıa ı.ılaşılmıştır.

DYSY'ırin ev sahibi ülke ekonomisine yaptığı olumlu katkılardaıı biri de
vergi geliri üzerinde görülmektedir. Söz konusu yatırımlarln vergi gelirleri

ı

Norveç, Japoı-ıya, Kaırada, Belçika, ABD, Avustralya,italya, Birleşik
Krallık ve Hollanda'da DYSY'nin KVG'yi artırıcı etkisi analizde kııllaırılaı'ı 2l oECD ülkesiııden dalıa yi.iksektir. Bunu KVo,ya göre değerlendirdiğimizde, sadece Japonya, Kaırada, Belçika, İtalya ve
ABD'yle iIgili sonuçlarıır bekleırtilere rıyguıı olduğuııtı söyleyebiliriz.
Ancak bu doğrultuda yapılacak değerlendirınede, Almanya, Fransa ve
Yunaııistaıı'ıır da bu grupta yer almasl beklenirken; söz koıirısu ülkelerin katsayı değerleri negatif çlkmıştır. Bu iilkelerden Almanya'llın
en yiiksek pozitif katsayıya sahip olınasl beklenirken, en düşi.ik 2. ülkedir. Katsaylnln beklentilerin tersi yöntinde oimasının,nedeniırin
(diğer ıredeırlerle birlikte) DYSY'ye yönelik kurıımlar vergisi lrarcaınaları ve DYSY'nin bıı iilkelerdeki verimliliğiyle ilgili olabileceğini
söyIeyebiliriz.

DYSY'ıriıı KVG tizerindeki etkisi eıı zayıf olaıı iilkeler sırasıyla Tiirkiye, Alııanya, İspanya, Yı.ıııanistan, ispanya, isveç, irlaııda, Fransa,

izlaııda, Daı'ıimarka, Finlancliya, Kore ve Avı'ıstrırya'dlr. Buradaki sıralaınaıııır (ilk üç ülke) izlanda, Kore ve irlanda şeklinde olması bekleırirken; 12 i.ilkenin yeraldığı bu grııpta (katsayısı negatif olan) izlanda 8., irlanda 6., Kore de l l. sırada yer almaktadır.

Son olarak, inceleneıı

KVG'yi aıtırıcı etkisi

2l OECD

ülkesinde aynı miktardaki DYSY'nin

en yüksek olan ülke Norveç, en düşük ülke ise Ti'irki_
ülkelerin KVo arasıırda bu denli yi.iksek bir fark olmadığı dik-

ye'dir. Aynı
kate alındığıııda, Tiirkiye'de KVG'yi olı.ıınsuz etkileyen faktörlerin (vergi
harcaınaları, veriınlilik vb,) Norveç'e göre daha etkin olduğunu söyleyebiliriz.
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çECD

Ülkelerinde Kurumlar Vergisi oranları, l980 - 2009
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