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ÖNSÖZ 

 

Hızlı bir değişim çağında yaşıyoruz. Bilim ve teknolojide, sanat ve 
kültürde, ekonomide, siyasette, değer ve inançlarda çok önemli değişimlere 
tanık oluyoruz.  

İktisat bilimi içerisinde de teoriler, doktrinler, öğretiler, yaklaşımlar, 
perspektifler, paradigmalar eskisinden çok daha farklı şekilleniyor ve 
değişiyor. Bu hızlı değişimi kamu maliyesi alanında da görüyoruz. Bugün 
için bir yandan kamu maliyesine ilişkin geleneksel teoriler ve yaklaşımlar 
yerini yeni yaklaşımlara bırakırken, diğer yandan da kamu maliyesinde 
değişen dünya dinamikleri ile birlikte yepyeni inceleme alanları ortaya 
çıktığına tanık oluyoruz. 

• Kamu maliyesi alanındaki değişim trendlerini başlıca şu alanlarda 
görmekteyiz: 

• Devletin rolünün, görev ve fonksiyonlarının yeniden tanımlanması, 

• Devletin rolünün, görev ve fonksiyonlarının mümkün olduğu ölçüde 
özel kesime devredilmesi (özelleştirme), 

• Devletin ekonomik alandaki güç ve yetkilerinin (vergileme, 
harcama, borçlanma vs.) anayasal ve/veya yasal normlarla sınırlandırılması, 

• Devletin görev alanının ve sınırlarının yeniden çizilmesi (optimal 
kamu ekonomisi), 

• Vergi oranlarının indirilmesi ve vergi yükünün azaltılması, 

• Vergi konusunun yeniden şekillendirilmesi (gelir, servet ve harcama 
vergileri arasındaki tercih meselesi), 

• Tek oranlı (düz oranlı) vergi sistemine doğru eğilim, 

• Vergilemede istisna ve muafiyetlerin daraltılması ve geniş kapsamlı/ 
geniş tabanlı vergilerin uygulanması, 

• Mali disiplin ve mali sorumluluk ahlakının tesis edilmesi, 

• Sürdürülebilir kamu maliyesi ilkelerinin uygulanması: denk bütçe 
yada kurala dayalı açık bütçe politikası, 
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• İç ve dış borçlanma yönetiminde anayasal ve yasal kuralların tesis 
edilmesi; sürdürülebilir borç yönetimi, 

Bu kitap içerisinde yukarıda kısaca özetlediğimiz trendler ve 
yaklaşımlar ele alınmıştır. 

Kitaba editörler dışında katkıda bulunan tüm değerli 
meslektaşlarımıza ve uzmanlarımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. 

 

Coşkun Can AKTAN - Ahmet KESİK - Dilek DİLEYİCİ 
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GELENEKSEL MALİYE VE YENİ MALİYE 
 

 

Coşkun Can AKTAN*  

Dilek DİLEYİCİ*  

Ahmet ÖZEN* 

 

1. Giriş 

Bilindiği üzere Keynesyen iktisat ve fonksiyonel maliye, devletin 
iktisat (maliye) politikası araçlarını kullanarak ekonomide aktif rol oynaması 
gerektiğini savunan iktisat öğretileridir. 1950’li yıllardan 1980’li yılların 
başlarına değin hakim iktisat (maliye) teorisi ve politikası konumunu 
sürdüren Keynesyen iktisat ve fonksiyonel maliye, 1970’li yılların sonlarına 
doğru çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Yeni iktisat okulları 
(monetarizm, arz yönlü iktisat, kamu tercihi iktisadı vs.) müdahaleci devlet 
anlayışını eleştirerek devletin sınırlandırılması çerçevesinde görüşler ortaya 
koymuşlardır.  

Bu çalışmada Keynesyen iktisat okulunun ve fonksiyonel maliye 
yaklaşımının mali alandaki görüş ve önerileri “geleneksel maliye”, yeni 
iktisat okullarının maliye teorisi ve maliye politikasına ilişkin görüşleri ve 
önerileri ise “yeni maliye” olarak adlandırılmakta ve iki yaklaşım arasında 
karşılaştırma yapılmaktadır.1 

Bu çalışmanın amacı, yukarıda adlandırdığımız şekliyle geleneksel 
maliye ile yeni maliye anlayışları arasındaki farklılıkları ortaya koyarak, 
günümüzde maliye anlayışının ne tür bir değişim gösterdiğini incelemektir. 
Çalışmada öncelikle geleneksel ve yeni maliye anlayışlarının doğuşu ve 
temel fikirleri ele alınacak, daha sonra da bu iki anlayış arasındaki 
farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
1 Literatürde genellikle “geleneksel maliye” ile ifade edilen mali anlayış, Klasik 
iktisadın öncülüğünü yaptığı mali ilkeler bütünüdür. Bu çalışmada ise geleneksel 
maliye ile ifade edilen yaklaşım, Keynesyen ve türevi olan Fonksiyonel Maliyedir.  
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2.  Geleneksel Maliye 

Geleneksel kamu maliyesi 1929 Buhranı sonrasında John M. 
Keynes’in Genel Teori çerçevesinde oluşturulmuş fikirler bütünüdür. J.M. 
Keynes’in yazdığı ve devamında birçok iktisatçıya ilham kaynağı olmuş 
Genel Teori2 adlı eserde devletin ekonomiyi yönlendirme gücünün önemi 
üzerinde durulmuştur. Keynes’in eserinde durgunluktan çıkılması için 
maliye politikası araçlarının etkin kullanılması gerektiği savunulmaktadır. 
Genel Teori çerçevesinde oluşturulan Keynesyen maliye ve fonksiyonel 
maliye anlayışları,3 devlete ekonomik hayatı yönlendirme açısından önemli 
fonksiyonlar yüklemiştir. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması, 
ekonomide istikrarın temini, adil gelir dağılımının sağlanması, vs devletin 
asli fonksiyonları olarak tespit edilmiştir.  

Keynesyen iktisadın mali alandaki görüş ve önerileri daha sonra 
“fonksiyonel maliye” (functional finance) olarak adlandırılan bir ekol 
içerisinde gelişme göstermiştir. Abba Lerner ve Alvin Hansen fonksiyonel 
maliye teorisini geliştiren iktisatçıların başında gelmektedir.4 Lerner ve 
Hansen, klasik iktisatçıların “tarafsız maliye” adını verdikleri anlayışı 
eleştirerek; düşük tüketim, işsizlik, yoksulluk, enflasyon, deflasyon gibi 
ekonomik sorunların harcama, vergileme, borçlanma, bütçe gibi mali 
araçların fonksiyonel kullanımı ile çözülebileceğini savunmuşlardır. Bu 
iktisatçılar, ekonomide ortaya çıkabilecek her türlü sorunun 
çözümlenmesinde mali araçların son derece etkili olduğu görüşünü 

                                                      
2 Keynes, J. M. (1967), The General Theory of Employment, Interest and Money, 
7th ed., London: Macmillan, (Orijinal ed. 1936.). Türkçesi için bkz: Keynes, J. M. 
(1969), İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi (Çev: Baltacıgil, A.), İstanbul: 
Fakülteler Matb., 356. 
3 Keynesyen iktisat hakkında genel bilgiler için Bkz: Hicks, J. M. “Mr. Keynes and 
the Classics”, Econometrica, April-1937; Leijonhufved, A. (1968), On Keynesian 
Economics and the Economics of Keynes, London: Oxford University Press, 
Cluwer, R. W. “The Keynes in Counterrevolution: A Theoretical Appraisal”, in: 
The Theory of Interest Rates: Proceeding of Conference Held by International 
Economy Association, Hahn, F. H. ve Breakling, F. P. R.  (Ed.), London: Mcmillan, 
1965; Savaş, V.F. (1984), Keynesyen İktisat Yıkılırken, İstanbul: Fatih Yayınevi 
Matbaası. 
4 Lerner, A.P.  The Economics of Control (New York: Macmillan,1944); Lerner, 
A.P. “Functional Finance and the Debt”, in: Fink, R.H. and High, J.F. (Eds.), A 
Nation in Debt: Economics Debate The Federal Budget Deficit, New York1957; 
Alvin H. Hansen, Para Teorisi ve Maliye Politikası (Çev: Kılıçbay, A.), İstanbul: 
1959.  
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benimsemişler; kamu harcamalarının artırılmasının ve artan harcamaların 
finansmanının vergiler ve vergi dışı kaynaklar (borçlanma ve emisyon) ile 
karşılanmasının hiçbir sakıncasının olmadığını ifade etmişlerdir. 

Fonksiyonel maliyeciler, “devri bütçe” (cyclical budget) adını 
verdikleri bütçe teorisini esas almışlardır. Fonksiyonel maliyecilerin 
savundukları bu teoriye göre bütçe yıllık olarak açık verebilmektedir. 
Önemli olan konjonktüre paralel bir bütçe politikası izlemektir. 
Konjonktürün depresyon dönemlerinde açık bütçe uygulaması sakıncalı 
değil, aksine ekonomik denge için yararlıdır. Buna karşın depresyondan 
ekonomik dengeye doğru ulaşıldığında bütçe denkliği sağlanmalı ve eğer 
bütçe fazlası oluşursa bu fazlalıklar bazı fonlar oluşturularak kriz ya da 
savaş- doğal afet gibi dönemlerde kullanılmalıdır. Fonksiyonalistler, devri 
bütçe görüşü ile bütçe denkliğinin yıllık olarak değil, belirli bir konjonktür 
dönemi içerisinde ele alınması gerektiği görüşünü savunmuşlardır. 

Özetle, Klasik iktisadi düşüncede benimsenen denk bütçe ilkesi 
fonksiyonel maliyeciler tarafından eleştirilmiş ve bunun yerine “telafi edici 
bütçe” (compensatory budget) ve “devri bütçe” (cyclical budget) 
yaklaşımları benimsenmiştir. Fonksiyonel maliyecilerin “ekonomik denge” 
görüşleriyle birlikte, klasik iktisatçılar tarafından savunulan “mali denge” 
görüşü zaman içerisinde önemini kaybetmiştir. 

3. Geleneksel Maliyenin Eleştirisi 

Genel olarak geleneksel maliyeye (Keynesyen maliye ve fonksiyonel 
maliye) yöneltilen eleştirileri şu şekilde özetlemek mümkündür (Aktan, 
2002:177-182):5 

                                                      
5 Geleneksel maliyenin eleştirileri konusunda ayrıca bkz: Buchanan, J.M. 
“Budgetary Bias in Post Keynesian Politics: the Erosion and Potential Replacement 
of Fiscal Norms”, Buchanan, J.M. and Wagner, R. (Eds.), Deficits, New York: Basil 
Blackwell, 1986; Buchanan, J. M. and Wagner, R.E.  (1977), Democracy in Deficit: 
The Political Legacy of Lord Keynes, New York: Academic Press; Buchanan, J.M. 
“Keynesian Follies”, in: The Collected Works of Buchanan, J.M., Vol.1, The 
Logical Foundations of Constitutional Liberty, Indianapolis: Liberty Fund, 1999; 
Buchanan, J.M., Wagner, R.E. and Burton, J. (1978), The Consequences of Mr. 
Keynes, Hobart Paper 78, London: Institute of Economic Affairs; Buchanan, J. M. 
(1958), Public Principles of Public Debt, Homewood: Irwin; Rowley, C. and 
Tollison, R. (eds.), Toward the Political Economy of Deficits, Oxford: Basil 
Blackwell; Rowley, C.K., “Classical Political Economy and Debt Issue”, in: 
Buchanan, J.M.  and Wagner, R. (Eds.), Deficits, New York: Basil Blackwell, 1986, 
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Keynesyenler ve fonksiyonalistler paranın ekonomideki rolü ve 
önemini ihmal etmişlerdir. 

Keynes ve Keynesyenler, toplam harcamaların para politikası 
tedbirleri ile artırılamayacağı görüşünü savunmuşlardır. Onlara göre faiz 
oranı belli bir taban düzeyine indikten sonra, para miktarı ne kadar artırılırsa 
artırılsın, faiz oranı daha fazla düşmemektedir. Bu yüzden tüm ilave para, 
fırsat saiki ile tutulan para talebine dönüşmektedir. Böyle bir durumda 
girişimciler, faiz oranı ne kadar düşük olursa olsun, yatırımlarını artırmaktan 
kaçınacaklardır. Bu nedenle yapılması gereken para politikası ile faiz oranını 
düşürmeye çalışmak değil, doğrudan kamu harcamalarını artırmaktır 
(Bulutoğlu, 1977:530). Anlaşıldığı üzere, keynesyen iktisatçılar maliye 
politikasına para politikasından çok daha fazla önem atfetmişlerdir. Diğer 
yandan Keynesyenler, klasik iktisatçılar tarafından geliştirilen paranın 
miktar teorisini de ihmal etmişlerdir.  

Keynesyenler ve fonksiyonalistler maliye politikası araçlarını 
ekonomide temel belirleyici olarak görmüşlerdir. 

Keynesyenler ve fonksiyonalistler “tarafsız maliye politikası” 
anlayışını eleştirerek “iradi-müdahaleci maliye politikası”nı önermişlerdir. 
Ancak, müdahaleci politikaların ekonomide yaratacağı sorunlar (bütçe 
açıkları, enflasyon, rant kollama vs.) üzerinde yeterince durmamışlardır. 
Keynesyenlere ve fonksiyonalistlere göre ekonomik konjonktürle 
mücadelede hükümetlerin aldığı kararlar yeterli olacaktır. Örneğin, 
enflasyonun düşürülmesi; kamu harcamalarının kısılması yanında vergi 
oranlarının artırılması ve/veya yeni vergilerin konulması yönündeki hükümet 
politikaları ile mümkündür. Dolayısıyla hükümetler alacakları iradi maliye 
politikası kararları ile müdahale ederek bu konjonktürden çıkışı 
sağlayabilmektedirler. Ancak uygulamada bu tür politikaların olumsuz 
sonuçları birçok ülkede görülmüştür. Sonuç olarak, Keynesyenlerin 
müdahaleci devlet anlayışı, kamu sektörünün zaman içerisinde büyümesinde 
önemli rol oynamıştır. 

                                                                                                                             
49-75; Rowley, C.K. (1986), “John Maynard Keynes and the Attack on Classical 
Political Economy”, in: Buchanan, J.M. and Wagner, R. (Eds.), Deficits, New York: 
Basil Blackwell, 114-143; Rowley, C.K. “The Legacy of Keynes: from the General 
Theory to Generalized Budget Deficits”, Buchanan, J.M. and Wagner, R. (1986), 
(Eds.), Deficits, New York: Basil Blackwell, 143-173. 
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Keynesyenler ve fonksiyonalistler stagflasyon olgusunu 
öngörmemişlerdir. 

Keynesyenizm ile tam istihdamın politika hedefi olarak seçilmesi ve 
bu amaca yönelik olarak bir taraftan genişletici maliye politikası 
uygulanırken diğer taraftan paranın ekonomideki rolünün ihmal edilmesi ve 
artan harcamaların emisyonla finanse edilmesi 1970’lerde “stagflasyon” adı 
verilen bir ekonomik sorunu gündeme getirmiştir. Ancak, Keynesyen 
yaklaşım, stagflasyon olgusuna karşı etkin politikalar geliştirmemiştir. 

Keynesyenler ve fonksiyonalistler açık finansmana süreklilik 
kazandırmışlardır.  

Keynesyenler ve fonksiyonalistler, borçlanmayı olağan gelir olarak 
görmüşler ve birçok devletin bu aracı sıklıkla uygulamasına zemin 
hazırlamışlardır. Birçok ülke, açık finansman ile bütçe açıklarını sürekli 
olarak borçlanma ile kapatma yoluna gitmiştir. Ancak, borç yükünün 
artmasından dolayı bütçe açıkları kronik hale gelmiş ve bu açıkların 
kapatılması için tekrar borçlanma yoluna gidilmiştir. Böylece açık finansman 
süreklilik kazanmıştır.  

Keynesyen iktisatçılar ve fonksiyonel maliyeciler “mali denge”nin 
önemini ihmal ederek sadece “ekonomik denge” kavramına önem 
vermişlerdir.  

Keynesyenler ve fonksiyonel maliyeciler, makro-ekonomik dengenin 
temel amaç olduğunu ve ekonomik denge amacına ulaşılması için mali 
dengeden feragat edilebileceği görüşünü benimsemişlerdir.  

Keynesyen iktisatçılar ve fonksiyonel maliyeciler açık bütçenin 
meydana getireceği sorunları yeterince dikkate almamışlardır. 

Açık finansmanın kaçınılmaz sonuçları ağır vergi yükü, ağır borç 
yükü ve monetizasyondur. Artan harcamaların vergi ve vergi dışı 
kaynaklardan finansmanı ise ekonomide büyüme ve kalkınmanın 
yavaşlaması, istihdamın daralması, enflasyon oranının yükselmesi vs. 
sorunları ortaya çıkarır. Keynesyen iktisatçılar ve fonksiyonel maliyeciler bu 
basit ilişkileri görmezlikten gelmişlerdir. 

Keynesyen iktisatçılar ve fonksiyonel maliyeciler, “tam istihdam”ı 
devletin temel görevi ve fonksiyonu olarak ele almışlardır. 
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Keynesyen ve fonksiyonel yaklaşım, tam istihdam hedefini devletin 
temel görevi olarak ele almıştır. Tam istihdam hedefi, ister istemez açık 
finansman politikalarının uygulanmasını ve kurumsallaşmasını kaçınılmaz 
kılmıştır. 

Keynesyen iktisatçılar ve fonksiyonel maliyeciler “mali aldanma” adı 
verilen psikolojik etkiyi dikkate almamışlardır. 

Mali aldanma (fiscal illusion) kavramı Keynesyen iktisadı çok ciddi 
olarak eleştiren James M. Buchanan tarafından geliştirilmiş bir kavramdır. 
Buchanan’a göre açık finansman politikaları uygulandığında seçmenler 
kamu harcamalarının faydalarını olduğundan fazla algılamakta, ancak vergi 
yükünü tam ve doğru olarak algılayamamaktadırlar. Bu etkiye “mali 
aldanma” ya da “mali yanılgı” (fiscal illusion) adı verilmektedir (Buchanan, 
1977:1987). Bir başka ifadeyle, kamu harcamaları açık finansman 
yöntemiyle karşılandığında bireyler harcamaların yararlarını aşırı iyimser 
olarak tahmin ederlerken, cari ve gelecekteki vergi yükünü ise olduğundan 
daha düşük bir yük olarak algılamaktadırlar.  

Keynesyen iktisatçılar ve fonksiyonel maliyeciler “mali asimetri” adı 
verilen olguyu dikkate almamışlardır. 

Mali asimetri kavramı da Buchanan’ın öncülük ettiği kamu tercihi 
teorisinin iktisat bilimine kazandırdığı bir kavramdır. Politikacılar, dur-
gunluk dönemlerinde bütçe açıklarına prim verirlerken, bu durgunluk ya da 
kriz sona erdiğinde bütçe fazlası yaratmaya istekli değildirler. İşte bu tutarsız 
Keynesyen mantığa “asimetrik istikrar politikası” adı verilmektedir. 

Keynesyenler ve fonksiyonalistler kamu borçlanmasının sınırlarının 
tespit edilmemesi halinde bunun ekonomi için oldukça tahripkar sonuçlar 
ortaya çıkaracağını öngörmemişlerdir.  

Keynesyenler, klasik iktisatçılardan farklı olarak kamu 
borçlanmasının muhtemel olumsuz etkilerini dikkate almamışlardır. 
Lerner’in “biz kendimize borçlanıyoruz” (“we owe it to ourselves”) sözü 
borçlanma konusuna bakış açısını açık şekilde ortaya koymaktadır. 
Günümüzde ise birçok ülkede iç piyasadan borçlanmanın dahi pek çok 
ülkeyi nasıl kriz ile karşı karşıya bıraktığı ortadadır.  

Keynesyenler, iktisat literatüründe “Olivera-Tanzi Etkisi” olarak 
adlandırılan etkiyi dikkate almamışlardır.  
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Aşırı bütçe açıklarının sonucu yüksek enflasyon ve hiper-
enflasyondur. Hiper-enflasyon ortamında ulusal paradan kaçış artmakta ve 
senyoraj yoluyla elde edilen gelirler azalmaktadır. İşte bu etki literatürde 
“Olivera-Tanzi etkisi” olarak adlandırılmaktadır. Keynesyen yaklaşım bu 
etkiyi de yeterince dikkate almamıştır. 

Keynesyenler ve fonksiyonalistler ekonomide “ince ayar” (fine 
tuning) yapılarak, ekonominin her zaman politikacıların iradi politikaları ile 
düzlüğe çıkarılacağı inancını yerleştirmişlerdir.  

J. M. Keynes, esasında görüşlerini 1929 Büyük Depresyonu’nun 
etkilerini dikkate alarak sunmuştur. Ancak, Keynesyenler, Keynes’in “Genel 
Teorisi”ni “genelleştirerek” konjonktüre paralel ince ayar politikaları 
uygulanabileceğini ifade etmişlerdir. Keynesyenler, ekonomi politikası 
uzmanlarının “hassas ayar”lar yapmak suretiyle ekonomiyi tam istihdam 
seviyesine ulaştıracakları ve ekonomide istikrarın temin edileceği görüşünü 
benimsemişlerdir. Ancak bu ince ayar politikaları uygulamada 
müdahaleciliğin yaygınlaşmasına neden olmuştur. 

Keynesyenlerin geliştirdikleri makro-ekonomik denge modeli ve 
varsayımları eleştiriye açıktır. 

Keynesyenler “iradi maliye politikaları” ile ekonominin dengeye 
ulaştırılacağı görüşünü savunmuşlardır. Keynes’in görüşlerinden hareketle 
geliştirilen makro-ekonomik denge analizi bu görüşlerden hareketle oluştu-
rulmuştur. Keynes’in kendi eserinde ve Keynesyen makro-ekonomik 
analizde, devletin kamu harcamalarını artırması halinde çarpan ve 
hızlandıran ilkelerinin etkisiyle milli gelirin artacağı savunulmaktadır. 
Keynesyen analizde açık bütçe politikası uygulanarak artan kamu 
harcamalarının vergi dışı finansman kaynakları (borçlanma ve emisyon) ile 
karşılanması halinde milli gelir düzeyinin artacağı ileri sürülmektedir. Ancak 
bu teorik analizlerin ne derece gerçekçi olduğu iktisatçılar tarafından ciddi 
biçimde eleştiri konusu olmuştur. 

Geleneksel maliye yaklaşımına iktisatçıların ve maliyecilerin 
yönelttikleri eleştirileri bu şekilde özetledikten sonra şimdi “yeni maliye” 
yaklaşımını kısaca özetlemeye çalışalım. 
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4. Yeni Maliye 

Giriş bölümünde ifade ettiğimiz üzere yeni iktisat okullarının6 maliye 
teorisi ve maliye politikasına ilişkin görüş ve önerileri bu çalışmada “yeni 
maliye” olarak adlandırılmaktadır. 

Yeni maliye olarak ifade ettiğimiz okulların ortaya çıktığı dönem, 
dünyada iktisadi krizlerin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan 1970’lere kadar olan süreçte Keynesyen politikaların 
verdiği güven nedeniyle yoğun bir şekilde borçlanan birçok gelişmekte olan 
ülkede iktisadi krizler görülmeye başlanmıştır. Öte yandan Keynesyenlerin 
durgunluk ve enflasyonun bir ekonomide aynı anda yaşanamayacağı 
düşüncesinin birçok ülkede yaşanan stagflasyon olgusu ile geçerliliğini 
yitirmesi, Keynesyen görüşe ve fonksiyonel maliyeye yönelik şüpheleri 
artırmıştır. Petrol şoklarının da körüklediği bu koşullarda Keynesyen 
politikalara tepki olarak bazı yeni fikir akımları ortaya çıkmıştır.  

Arz yönlü iktisat, monetarist iktisat, kamu tercihi ve anayasal iktisat 
gibi yeni fikir akımları Keynesyen iktisata tepki olarak ortaya çıkmıştır. 
Birçok ülkede müdahaleci devlet anlayışının piyasa ekonomisini nasıl 
olumsuz etkilediği, milli gelirin büyük bir kısmının nasıl verimsiz kamu 
harcamalarına tahsis edildiğini ortaya koyan bu yaklaşımlar, maliye 
politikası araçlarının ekonomide kullanımının sınırlandırılması çerçevesinde 
fikir birliği yapmışlardır. Buluştukları bu ortak paydada bütünleşen fikirleri 
“yeni maliye” anlayışı olarak adlandırmamız mümkündür. 

Bu okullardan parasalcı okulun fikirleri para politikasının etkinliği 
konusunda olmuş ve birçok ülkede çok sık kullanılan para basımının 
enflasyonun temel nedeni olduğu üzerinde durulmuştur Kronik enflasyona 
neden olan emisyon mekanizmasının sık sık devlet tarafından kullanımı 
eleştirilerek, bu mekanizmanın siyasal güç tarafından kullanımının 
sınırlandırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Yeni maliye içerisinde değerlendirilen diğer bir iktisadi düşünce okulu 
ise arz yönlü iktisattır. Bu okul çerçevesinde oluşturulan fikirler de yeni 
maliyenin şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Arz yönlü iktisadın 
savunduğu mali politikalar kapsamında, üretimi artırıcı politikalar ekonomik 

                                                      
6 Yeni iktisat okulları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Aktan, C.C.  (2004), Yeni 
İktisat Okulları, Seçkin Kitabevi, Ankara. 
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sorunlara yönelik bir reçete olarak sunulmuştur. Bu çerçevede arz yönlü 
iktisadi düşünce, artan vergi oranlarının belirli bir noktadan sonra vergi 
gelirlerinde azalışa yol açtığını savunup, buna bağlı olarak üretimi ve 
dolayısıyla ekonomik büyümeyi artıracak politikanın vergi indirimleri 
politikası olduğunu belirtmektedir.  

Yeni maliyenin çerçevesini çizen en önemli görüşlerden biri kamu 
tercihi teorisyenleri tarafından ortaya atılmıştır. Kamu tercihi yaklaşımı 
siyasal aktörlerin tıpkı bireyler gibi kendi çıkarları doğrultusunda hareket 
ettiğini belirterek, siyasal gücün gerek iktisadi gerekse mali uygulamalarının 
disiplin altına alınması gerektiğini savunmaktadır. Bunun için ise ekonomik 
faaliyetlerin anayasal çerçevede sınırlandırılması önerilmektedir.7 

Yeni maliye görüşlerinin günümüzde yaygınlaşmasında bazı önemli 
gelişmelerin de etkileri olmuştur. Özellikle globalleşme sürecinin ivme 
kazanması, bu okullar çerçevesinde ortaya atılan görüşlerin önemini daha da 
artırmaktadır. Globalleşme ile birlikte sınırların önemli ölçüde kalkması ile 
birlikte ülkeler arasındaki iktisadi etkileşimler artmıştır. Yabancı sermayenin 
öneminin farkına varılmasıyla, artık özel sektörü sınırlayıcı kamusal alanın 
da daraltılması gerekliliği ön plana çıkmıştır.  

Bir ülkede ortaya çıkan mali krizin global hale gelmesi nedeniyle mali 
disiplinin sağlanmasının önemi de artmıştır. Çünkü bir ülkede ortaya çıkan 
bir mali kriz diğer ülkelere de sıçramakta veya en azından yakın ekonomik 
ilişki içerisinde olduğu ülkeleri etkilemektedir. Bu nedenle mali 
disiplinsizlik sorunu bir ülkeyi ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkarak, 
global bir mesele haline gelmiştir.  

Piyasa ekonomisi ağırlıklı ekonomik sistemlerin hakimiyeti ve piyasa 
ekonomisine uygun maliye politikalarının gündeme gelmesi de yeni maliye 
anlayışının yaygınlaşmasında önemli bir etken olmuştur. Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla birlikte birçok yeni ülke ortaya çıkmış ve bu 
ülkelerde kamu gücünün ağırlığının azaltılarak piyasa ekonomisine 
geçmeleri amaçlanmıştır. Bu çerçevede başta özelleştirme olmak üzere pek 
çok yeni fikir akımı bu ülkelerde etkisini göstermeye başlamıştır. 

                                                      
7 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aktan, C.C. (2002), Anayasal İktisat, Siyasal Kitabevi, 
Ankara. 
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Dolayısıyla, tüm bu gelişmeler yeni maliye fikirlerinin ne kadar haklı ve 
gerçekçi olduğunu pekiştirmesi açısından oldukça önemlidir. 

5. Geleneksel Maliye ile Yeni Maliyenin Karşılaştırılması 

Günümüzde giderek önemi artan yeni maliye anlayışı, geleneksel 
maliyenin getirdiği çözüm önerilerini kökünden değiştirmiş ve kamu 
maliyesi alanında yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Bu 
değişimi daha net bir şekilde ortaya koymak bakımından belirli mali 
konularda geleneksel maliye ile yeni maliye arasındaki farklılıkları ortaya 
koymakta yarar bulunmaktadır. Bu farklar; kamu ekonomisinin rolü ve 
fonksiyonları, kamu harcamaları, vergileme, bütçe ve borçlanma açısından 
değerlendirilmektedir. 

5.1. Kamu Ekonomisinin Rolü ve Fonksiyonları/Kamu 
Harcamaları 

Geleneksel maliye ve yeni maliyenin devletin ekonomide üstlenmesi 
gereken fonksiyonlarına bakış açıları birbirlerinden oldukça farklıdır. 
Ekonomiye müdahaleci ve üretken bir devlet kurumunu savunan geleneksel 
yaklaşıma karşın; yeni maliye, ekonominin işlerliğinde tarafsız bir devleti 
öngörmektedir.  

1929 buhranından sonra tüm dünyada hüküm süren deflasyonist 
dönemde özel sektörün yetersiz kalması, dönemin sosyo-ekonomik 
koşullarını olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde özel sektöre ivme 
kazandıracak kamu harcamalarının çarpan ve hızlandıran prensiplerini ortaya 
atan Keynesyen yaklaşım dikkat çekmiştir. Dünyada birçok ülke, geliştirilen 
Keynesyen politikalar çerçevesinde devlete “üretici” sıfatını yüklemiştir. 
Ayrıca gelir dağılımının dengelenmesi açısından devletin yeniden dağıtıcı 
özelliğinin artırılması gerektiği savunulmuştur. 

Borçlanmanın da olağan bir kamu geliri olarak görülmeye 
başlanmasıyla, yoğun kamu yatırım ve teşvikleri uygulamaları gündeme 
gelmiştir. Aslında son derece masumane olan bu anlayış birçok devleti 
içinden çıkılamaz bir döneme sürüklemiştir.  
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Tablo 1: Geleneksel Maliye ile Yeni Maliye Yaklaşımlarının 
Karşılaştırılması: Kamu Ekonomisin Rolü ve Fonksiyonları 

GELENEKSEL MALİYE MALİ 
KONULAR 

YENİ MALİYE 

Müdahaleci 
(Makro-ekonomik amaçların 
gerçekleştirilebilmesi mali 
araçların fonksiyonel 
kullanımını gerekli kılar.) 

Makro-ekonomik 
amaçların 
gerçekleştirilmesi
nde mali araçların 
kullanımı 

Tarafsız (Mali araçların 
ekonomik birimlerin karar ve 
tercihlerini olumsuz 
etkilemeyecek şekilde “tarafsız” 
kullanılması esastır) 

Üretici devlet; müteşebbis 
devlet 

Devletin 
ekonomideki rolü

Sınırlı devlet; düzenleyici devlet 

Merkeziyetçi yapı Devletin idari 
yapılanması 

Adem-i merkeziyetçi yapı 

Piyasa başarısızlıklarının 
giderilmesinde devletin aktif 
müdahalesi söz konusudur. 

Piyasa 
başarısızlıklarının 
giderilmesi 

Piyasa başarısızlıklarının 
mümkün olduğunca piyasa 
şartları içerisinde çözülmesi 
görüşü benimsenmektedir. 

Tam rekabeti gerçekleştirmek 
devletin temel 
görevlerindendir. 

Tam rekabetin 
sağlanması 

Devlet, rekabeti sağlayıcı yasal 
ve kurumsal düzenlemeleri 
yapar.  

Dışsallıklarla mücadelede 
devlet aktif görev üstlenir. 

Dışsallık sorunun 
çözümü 

Devlet dışsallıklarla mücadeleye 
yönelik yasal düzenlemeleri 
yapar. 

Devlet özel tekelin söz 
konusu olduğu üretim 
alanlarındaki mal ve 
hizmetlerin sunumunu 
üstlenir. 

Doğal tekel 
sorununun 
çözümü 

Devlet, ölçek ekonomilerinin 
söz konusu olduğu alanları 
rekabete açar ve özel tekellerin 
oluşumunu engelleyici ve 
tüketicileri koruyucu yasal 
önlemleri alır. 

Devlet, tam kamusal mal ve 
hizmetlerin yanında yarı 
kamusal, doğal tekel ve özel 
mal ve hizmetleri de üretir. 

Kamusal malların 
üretimi 

Devlet temel nitelikteki kamusal 
malların dışındaki mal ve 
hizmetlerin üretimini mümkün 
olduğunca özel sektöre ve 
üçüncü sektöre bırakır. 

Piyasa ekonomisinde eksik 
enformasyon sorunu olduğu 
alanlardaki mal ve 
hizmetlerin üretimini devlet 
üstlenir. 

Eksik 
enformasyon 
sorunu 

Devlet, piyasadaki eksik 
enformasyon sorununu 
tüketiciyi koruyucu yasal 
düzenlemelerde bulunarak 
gidermeye çalışır. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerini 
merkezi yönetim sunar. 

Eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin 
sunumu 

Temel eğitim (ilköğretim) ve 
temel sağlık hizmetleri devlet 
tarafından sunulur. Diğer eğitim 
ve sağlık hizmetleri mümkün 
olduğunca özel sektöre 
devredilir. 
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Tam istihdamın sağlanması 
devletin temel görevlerinden 
biridir. 

Tam istihdam 
sorunu 

İşgücü piyasasında esneklik 
sağlanmalıdır.  

Ekonomik büyüme ve 
kalkınmayı sağlamak devletin 
temel görevlerinden biridir. 

Ekonomik 
büyüme ve 
kalkınma amacı 

Devlet özel sektörü teşvik 
ederek piyasa mekanizması 
aracılığıyla ekonomik büyüme 
ve kalkınmayı sağlar.  

Devlet fiyat istikrarını 
sağlamak için para politikası 
araçlarını kullanır. 

Fiyat istikrarını 
sağlama amacı 

Fiyat istikrarını sağlama görevi 
özerk merkez bankasına aittir. 

 

Sınırsız borçlanma ve emisyon mekanizmasının son derece sıklıkla 
kullanılması, nihayetinde birçok ülkeyi borç batağı ve kronik enflasyon ile 
karşı karşıya bırakmıştır. İşte bu dönemde geliştirilen yeni maliye anlayışı 
ise bu aksaklıkların temelinde yatan ve Leviathan gibi bir canavara 
benzetilen devlet kurumunu yeniden tanımlamıştır. Aşırı büyümüş ve kontrol 
edilemez bir güce ulaşan kamunun küçültülmesi ve kontrol edilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Böylece sınırlı ve koruyucu devlet anlayışı önem 
kazanmıştır. 

Geleneksel maliyenin aktif devlet müdahaleciliği yaklaşımında tam 
rekabetin sağlanması, dışsallıkların kontrol edilmesi, kamusal malların 
yanında yarı kamusal, doğal tekel, özel mal ve hizmetlerin sunulması görevi 
devlete verilmişken yeni maliye anlayışı çerçevesinde bu alanlarda devletin 
yeni görevleri tanımlanmıştır. Bu çerçevede tanımlanmış devlet ise 
müdahaleci devlet anlayışı yerine oyunun kurallarını belirleyen ve bu 
kuralların işleyişini kontrol eden bir devlet anlayışıdır.  
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Tablo 2: Geleneksel Maliye ile Yeni Maliye Yaklaşımlarının 
Karşılaştırılması: Kamu Harcamaları 

GELENEKSEL MALİYE MALİ KONULAR YENİ MALİYE 
Çarpan ve hızlandıran 
etkisinin milli geliri artırıcı 
özelliği vardır. 

Kamu 
harcamalarının 
beklenen etkileri 

Çarpan ve hızlandıran 
mekanizmalarının milli 
geliri artırıcı etkilerinin 
çok güçlü olduğu görüşü 
benimsenmemektedir. 

Konjonktürle mücadelede 
kamu harcamaları etkin bir 
şekilde uygulanır. 

Kamu 
harcamalarının 
sınırları 

Kamu harcamalarına 
yönelik anayasal ve yasal 
sınırlamalar konulması söz 
konusudur. 

Kamu harcamalarının 
ekonomiyi yönlendirici 
boyutlarda olması gerekir. 

Kamu 
harcamalarının 
boyutları 

Kamu harcamalarının 
hacimce küçük olması 
gerekir. 

Piyasanın yönlendirilmesinde 
kamu harcamaları etkin 
şekilde kullanılmalıdır. 

Kamu 
harcamalarının 
piyasayı 
yönlendirme gücü 

Piyasanın 
yönlendirilmesinde kamu 
harcamalarının kullanımı 
sınırlı tutulmalıdır. 

Adalet, güvenlik ve savunma 
gibi kamu hizmetleri yanında 
kamu teşebbüsü kurulması, 
sübvansiyon verilmesi gibi 
ekonomiyi yönlendirme 
amaçlı olarak da kamu 
harcamaları etkin şekilde 
kullanılmalıdır. 

Kamu 
harcamalarının 
hangi kamu 
hizmetleri için 
kullanılması 
gerektiği 

Kamu harcamaları ağırlıklı 
olarak adalet ve güvenlik 
gibi temel devlet 
fonksiyonları için 
kullanılmalıdır. 

Önce giderlerin yapılması, 
sonra bu giderleri karşılayacak 
gelir kaynaklarının bulunması 
esastır. 

Gelir-gider 
önceliği sorunu 

Giderlerin eldeki gelir 
miktarına uygun olarak 
gerçekleştirilmesi daha 
uygundur. Sürdürülebilir 
kamu maliyesi ilkeleri 
belirlenmelidir. 

 

Kamu harcamaları alanında çarpan ve hızlandıran mekanizması 
geleneksel maliyenin temel dayanak noktasıdır. Öyle ki devletin kamu 
harcamalarının milli gelirde çarpan katsayısı kadar bir artışa neden olacağı, 
deflasyonist konjonktür döneminden kurtulmak için önemli bir etken olarak 
savunulmuştur. Yapılan her yeni kamu harcamasının milli gelire çarpan 
katsayısı oranında bir artış sağlayacağına inanılması, kamu harcamalarının 
sınırsızca artırılmasına imkân vermiştir. Birçok gelişmekte olan ülke sınırlı 
imkânlarından dolayı sürekli borçlanarak kamu harcamalarını artırmışlardır. 
Geleneksel maliyenin sübvansiyon ve teşvik gibi kamusal araçların yüksek 
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oranlarda uygulanmasını destekleyici görüşleri doğrultusunda birçok ülkede 
sürekli yoğunlaşan bir teşvik politikası da söz konusu olmuştur. Ancak, 
çarpan ve paralelinde hızlandıran mekanizmasının ülkeleri arzuladıkları 
hedeflere götürmede başarılı olmadıklarını ortaya koyan yeni maliye, bu 
mekanizmalara güvenerek sürekli kamu harcamasının yapılmasının yanlış 
olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla, çarpan ve hızlandıran 
mekanizmaları yeni maliyenin fikirleri çerçevesinde kabul görmemektedir.  

5.2. Vergileme 

Genel olarak vergileme konusunda geleneksel maliye ve yeni maliye 
yaklaşımlarının görüşleri taban tabana zıttır. Öyle ki geleneksel maliye; 
vergilemede ödeme gücü yaklaşımını ve artan oranlı bir tarifesini 
savunmaktadır. Yeni maliye anlayışında ise vergilemede ödeme gücü 
yaklaşımı yanında belirli alanlarda fayda yaklaşımı da ön plana çıkmıştır. Bu 
anlayış çerçevesinde kişilerin yararlandıkları kamu hizmetlerinin 
masraflarına katılmaları söz konusudur. Vergi tarifeleri açısından da yeni bir 
anlayış giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Yeni maliyeye göre düz oranlı 
vergi tarifesinin artan oranlı tarifeye göre özellikle vergilemede etkinlik 
ilkesi açısından daha önemli olduğu görüşü kabul görmektedir. Düz oranlı 
vergilemede vergi indirim ve istisnalarının son derece sınırlı tutulması ve 
aynı zamanda düşük bir vergi oranının öngörülmesi nedeniyle sanıldığı gibi 
adalet ilkesine ters düşmediği de vurgulanmaktadır. Öte yandan geleneksel 
maliye anlayışında vergilemede adalet ilkesi diğer ilkelere göre daha üstün 
bir yer edinirken, yeni maliye anlayışında etkinlik ilkesi de adalet ilkesi 
kadar önem taşımaktadır. Bir vergi sistemi piyasada önemli sapmalara yol 
açmadığı ölçüde etkindir. Geleneksel maliye ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın sağlanması açısından teşvik edici bir vergi politikasını 
öngörürken, yeni maliye teşvik edici vergi politikasının her zaman için etkin 
olmadığını ve vergi istisna ve muafiyetlerinin toplumdaki belirli kesimlere 
yönelik bir imtiyaza dönüştüğünü ileri sürerek tarafsız vergi politikasını 
savunmaktadır. Vergilerin piyasanın işleyişini bozmayacak şekilde tarafsız 
olması gerekir. Bu yüzden de yeni maliye anlayışında muafiyet ve 
istisnaların daraltılması söz konusudur. Bir başka ifadeyle, yeni maliye 
yaklaşımında vergilemede özellik ilkesi (dar kapsamlı vergileme) yerine 
genellik ilkesi (geniş kapsamlı vergileme) benimsenmektedir.  

Geleneksel maliyenin müdahaleci devlet anlayışının önemli bir unsuru 
olan sınırsız vergileme gücü, devletin tüm kaynaklardan kamusal 
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ihtiyaçlarını karşılamak üzere vergi almasını ifade etmektedir. Ekonomik 
faaliyetlerin işlerliğinin olumsuz etkilenme ihtimalinin dikkate alınmayarak 
sadece devlete gelir sağlama amacıyla vergi alınması yaklaşımı, yeni maliye 
tarafından şiddetle reddedilmektedir. Yeni maliyeye göre önemli olan 
piyasanın işlerliğini aksatmayacak şekilde vergilendirmedir. Bu ise anayasal 
çerçevede belirlenmiş sınırlı bir vergileme gücü ile güven altına 
alınabilecektir.  

Geleneksel maliyenin iradi vergi politikası, vergilemede esneklik 
ilkesini de esas almaktadır. Bu ilke vergileme ile ilgili konu, oran vs. 
kuralların sıklıkla yeniden düzenlenebilmesine imkân vermektedir. Buna 
karşın, yeni maliye bu tür bir anlayışın piyasa ekonomisinin işleyişini ve 
alacağı kararları olumsuz etkileyeceğini belirterek, vergilemede istikrar 
ilkesinin esas alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ilke, vergilemenin 
sık sık düzenlemelere maruz kalmamasını ve böylece piyasa ekonomisinin 
işleyişini saptırmamasını ifade etmektedir. Bu ilkenin sağlanması ise ancak 
sınırları ve kapsamı belirlenmiş bir anayasal vergileme ile mümkün 
olabilmektedir. 
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Tablo 3: Geleneksel Maliye ile Yeni Maliye Yaklaşımlarının 
Karşılaştırılması: Vergileme 

GELENEKSEL MALİYE MALİ KONULAR YENİ MALİYE 
Artan oranlı vergi tarifesi 
savunulmaktadır. 

Vergi tarifelerindeki 
değişim 

Düz oranlı vergi tarifesi 
önem kazanmaktadır. 

Adem-i Tahsis İlkesi 
(Belirli kamu gelirlerinin 
belirli kamu hizmetlerine 
kullanılmaması) 

Kamu gelirlerinin 
kamu hizmetlerine 
yönelik kullanılması 

Tahsis İlkesi (Belirli kamu 
gelirlerinin belirli kamu 
hizmetlerine kullanılması) 

Sınırsız vergileme gücü: 
Devletin vergileme 
yetkisinin sınırları üzerinde 
durulmamaktadır. 

Devletin vergileme 
gücünü kullanımı 

Sınırlı vergileme gücü: 
Devletin vergileme 
yetkisini sınırlayacak 
anayasal ve yasal 
kuralların önemi üzerinde 
durulmaktadır 

Ödeme gücü yaklaşımı Vergilemede adaletin 
sağlanması için 
kullanılan yöntem 

Ödeme gücü yaklaşımı + 
fayda yaklaşımı 

Klasik vergileme ilkeleri 
yanısıra vergilemede 
esneklik ve yeterlilik 
(adequacy) ilkeleri üzerinde 
durulmaktadır. 

Vergileme ilkeleri Vergilemede istikrar ve 
öngörülebilirlik ilkeleri 
üzerinde durulmaktadır. 

Vergi yönetimi vergi 
yasalarını ve vergi ile ilgili 
kuralları değiştirme 
konusunda takdir hakkında 
sahiptir. (Esneklik ilkesi) 

Vergilemede takdir 
sorunu 

Vergi yönetiminin vergi 
yasalarını ve vergi ile 
ilgili kuralları değiştirmesi 
anayasal kurallara tabi 
olmalıdır. Bağlayıcılık 
ilkesi (binding principle) 

Vergilemede yasallık ilkesi 
genel kabul görmektedir.  

Vergilerin temel 
dayanakları 

Vergilerin yasal olması 
yetmez, meşruiyeti de 
önem taşır.  

Yasama organı, vergi ile 
ilgili yasa çıkarma hakkına 
ve yetkisine sahiptir. 
Yasama organı kararlarını 
basit çoğunluk kuralına göre 
alır.  

Vergileme ile ilgili 
kurallar 

Anayasal kurallara dayalı 
vergileme esastır.  
Vergi ile ilgili genel 
kurallar anayasada yer 
almalıdır. Yasama organı 
kaliteli çoğunluk kuralına 
dayalı olarak anayasal 
vergileme kurallarında 
değişiklik yapabilmelidir. 

Adalet ilkesine ağırlık 
verilmesi 

Vergileme ilkeleri 
açısından 

Etkinlik ilkesinin 
öneminin artması 

 
Geleneksel maliye vergilemede yasallık ilkesini esas almaktadır. Bu 

ilke çerçevesinde kanunda yer verilmiş her türlü vergi uygulanabilir. 
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Dolayısıyla, verginin piyasayı bozucu etkisinin olup olmamasına ve tüm 
toplumun benimseyip benimsemediğine bakılmamaktadır.  

Dolayısıyla kanun koyucunun keyfi şekilde belirlediği ve basit 
çoğunluk ilkesine dayalı olarak kanunlaştırdığı bir vergi yasal kabul 
edilmektedir. Buna karşın yeni maliye anlayışı toplumun üzerinde uzlaşmaya 
vardığı bir vergi sistemini savunmaktadır. Bu ise vergilemenin meşruluğu 
ilkesi olarak ifade edilebilir. Bu tür vergiler ise anayasal kurallara dayalı ve 
kaliteli çoğunluk tarafından kabul edilmiş vergileme ile söz konusu olabilir. 

Yeni maliye anlayışı ile gündeme gelen bir başka konu da 
vergilemenin uluslararası boyutudur. Globalleşme süreci ile birlikte önem 
kazanan bu boyut, ülkelerin vergi sistemlerini bu değişime göre yeniden 
reforme etmelerini ve uluslararası işbirliğine gitmelerini gerektirmektedir. 

Tablo 3’ün Devamı: Vergileme 

GELENEKSEL 
MALİYE 

MALİ KONULAR YENİ MALİYE 

İstisna ve muafiyetlerin 
yoğun şekilde kullanımı 
(Vergilemede özellik 
ilkesi) 

Vergilemede muafiyet 
ve istisnaların kapsamı 

İstisna ve muafiyetlerin 
sınırlı şekilde kullanımı 
(Vergilemede genellik 
ilkesi) 

Dar kapsamlı vergiler Vergilerin Kapsamı Geniş kapsamlı vergiler 
Teşvik edici vergi 
politikası 

Vergilerin ekonomiyi 
yönlendirme 
fonksiyonu 

Tarafsız vergi politikası 

Ulusal vergilemenin 
önemli olması 

Vergilemenin ulusal-
uluslararası boyutu 

Uluslararası vergilemenin 
öneminin artması 

Vergi oranlarındaki 
indirimin vergi 
gelirlerini artıracağı 
hipotezi (Laffer etkisi) 
savunulmamaktadır. 

Vergi oranları-vergi 
gelirleri ilişkisi 

Vergi oranlarının 
indirilmesinin vergi 
gelirlerini artıracağı 
hipotezi (Laffer etkisi) 
savunulmaktadır. 
Öte yandan, her vergi artışı 
vergi gelirlerinin artması 
anlamına gelmez. Vergi 
kurallarının istikrarı 
sağlanmadığı sürece Laffer 
etkisi gerçekleşmeyebilir. 

Gelir üzerinden alınan 
vergilerin ağırlık 
kazanması 

Vergi konusunun 
tercihi 

Gelir yanında tüketim 
üzerinden alınan vergilerin 
de önem kazanması 

Piyasanın etkinliğini 
bozucu vergileme 

Vergilerin piyasa 
üzerindeki etkisi 

Piyasada önemli sapmalara 
yol açmayan vergileme 
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5.3.  Bütçe 

Geleneksel maliye ve yeni maliyenin önemli bir ayrım noktası da 
bütçe üzerinde olmaktadır. Müdahaleci bir devlet anlayışı, paralelinde 
müdahaleci bir bütçe politikasını getirmektedir. Geleneksel maliyenin bütçe 
anlayışı aslında esnek bütçeyi esas almaktadır. Bu tür bir politika depresyon 
dönemlerinde bütçe açığı verilmesini, enflasyon dönemlerinde ise bütçe 
fazlası verilmesini temel almaktadır. Yeni maliye taraftarlarına göre, bu tür 
politikaları benimseyen siyasal iktidar, sınırsız harcama keyfiyetine 
kavuşmuş olur ve bunu politize edebilir. Sonuç olarak, esnek bütçe 
politikası, açık bütçe politikasına dönüşmüştür.  

Yeni maliye ise açık bütçe politikasının ortaya çıkardığı sorunların 
çözümü için devletin ihtiyari bütçe politikasının anayasal çerçevede 
sınırlandırılmasını önermekte ve ancak bu şekilde birçok ülkede ortaya çıkan 
iktisadi sorunların önlenebileceğini belirtmektedir. Diğer yandan açık 
bütçelerin sonuçta bir ülkeyi borç krizi ile karşı karşıya bırakacağına dikkat 
çeken yeni maliyeciler, denk bütçe yaklaşımının esas alınması gerektiğini 
ortaya koymaktadırlar. Denk bütçe çerçevesinde devletler aşırı borçlanmaya 
gidemeyecek ve böylece savurganca kamu kaynaklarını 
kullanamayacaklardır. Günümüzde mali disiplin anlayışının da son derece 
önem kazanmasının temelinde denk bütçe anlayışı yatmaktadır. Artık birçok 
ülkede aşırı kamu harcamaları kısılarak ekonomi içinde devletin payı 
azaltılmaya çalışılmakta ve mümkün olduğunda bütçe açıklarının azaltılması 
ve denk bütçe hedefine ulaşılması yönünde mali disiplini sağlayıcı tedbirler 
alınmaktadır. 
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Tablo 4: Geleneksel Maliye ile Yeni Maliye Yaklaşımlarının 
Karşılaştırılması: Bütçe 

GELENEKSEL MALİYE MALİ KONULAR YENİ MALİYE 

Esnek bütçe 
politikası/Açık bütçe 
politikası/İhtiyari bütçe 
politikası 

Bütçe politikasının nasıl 
kullanılması gerektiği 

Kurala dayalı bütçe 
politikası/ Denk bütçe 
politikası 

Telafi edici bütçe Ekonomik konjonktür 
dönemlerine göre 
uygulanacak bütçe 

Denk bütçe veya 
sürdürülebilir bütçe 
açığının anayasal ve veya 
yasal kurallara 
bağlanması 

Açık finansman 
politikasının uygulanması 

Bütçe anlayışındaki 
değişim 

Mali disiplinin önem 
kazanması 

Vergi / vergi dışı 
finansman (ağırlıklı olarak 
borçlanma) 

Bütçenin finansmanı Vergi ağırlıklı finansman 

Ekonomik denge  Ekonomide istikrarın 
sağlanması 

Bütçe dengesi 

Geleneksel bütçe 
politikası sonucunda temel 
bütçe ilkelerinden taviz 
verilmesi  

Bütçeleme ilkeleri 
yönünden 

Mali disiplinin 
sağlanmasında bütçe 
ilkelerine (bütçede 
şeffaflık vb.) daha fazla 
önem verilmesi  

 

Geleneksel maliye anlayışının bütçe ilkelerine verdiği önem de 
tartışılmaktadır. Uygulama bazı bütçe ilkelerinden sapmalar görülmesi, 
kamu maliyesini disiplinden uzaklaştırmıştır. Yeni maliye, denk bütçenin 
hedef alınmasıyla birlikte, geleneksel bütçe ilkeleri yanında yeni bazı ilkeleri 
de destekleyici görüşler ortaya koymaktadır. Örneğin, bütçede şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik ilkesi bu çerçevede önemli destek görmektedir. 

5.4. Borçlanma 

Geleneksel maliyenin borçlanma politikasına verdiği önem dikkat 
çekicidir. Borçlanmaya aktif bir görev yükleyen geleneksel anlayış, 
borçlanmanın istikrarı sağlamak için kullanılması gerektiğini savunmaktadır. 
Borçlanmanın olağan bir kamu geliri olarak sayan bu görüşün aksine yeni 
maliye anlayışı, böyle bir yaklaşımın hatalı sonuçlar doğurduğuna dikkat 
çekerek, borçlanmanın mümkün olduğunca az kullanılması gerektiğini ifade 
etmektedir. Geleneksel maliyenin borçlanmanın nimetine ve külfetine aynı 
neslin katlanacağını savunmasına karşın; yeni maliye, bu görüşü de 
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reddetmektedir. Yeni maliye anlayışına göre borçlanmanın maliyetine daha 
çok gelecek nesiller katlanmaktadır.  

Geleneksel maliye anlayışı, borçlanmada devletin hedeflediği 
politikaları gerçekleştirmek için istediği kadar borçlanabilmesine imkân 
vermektedir. Yeni maliye anlayışı ise ihtiyari politikaların ne gibi sonuçlar 
doğurduğuna değinerek, kurala dayalı ve sınırlı borçlanma yetkisine dikkat 
çekmekte ve borçlanma ile ilgili kuralların yasal ve/veya anayasal çerçevede 
düzenlenmesinin önemini vurgulamaktadır. 

Tablo 5: Geleneksel Maliye ile Yeni Maliye Yaklaşımlarının 
Karşılaştırılması: Borçlanma 

GELENEKSEL 
MALİYE 

MALİ KONULAR YENİ MALİYE 

Borçlanma, 
ekonomik istikrarı 
sağlamak için 
kullanılmalıdır. 

Konjonktürle mücadelede 
borçlanmanın kullanılması 

Borçlanma mümkün 
olduğunca kullanılmamalı 
veya sınırlı ölçülerde 
kullanılmalıdır. 

Borç yükü, bu 
gelirden faydalanan 
nesil üzerinde 
kalmaktadır. 

Borçlanmanın toplum 
üzerindeki etkisi 

Borç yükü, gelecek nesiller 
üzerinde kalmaktadır. 

İhtiyari borçlanma 
yetkisi 

Hükümetin borçlanma 
gücünü kullanımı 

Kurala dayalı ve sınırlı 
borçlanma yetkisi 

Borçlanma, 
ekonomik büyüme ve 
kalkınmayı 
sağlamada etkilidir. 

Kamu borçlanmasının, 
ekonomik büyüme ve 
kalkınmayı sağlama 
yönünden etkisi 

Borçlanma, ekonomik 
büyüme ve kalkınmayı 
sağlamada etkin değildir. 

Borçlanma olağan 
gelir kaynağıdır. 

Borçlanmanın nasıl bir 
kamu geliri olarak 
değerlendirildiği 

Borçlanma olağanüstü gelir 
kaynağıdır. 

 
6. Sonuç 
Dünyada, 20. yüzyılın özellikle son çeyreğinden itibaren hızlı bir 

değişim trendi yaşanmaktadır. Globalleşme, bölgeselleşme, ekonomide 
serbestleşme, özelleştirme, deregülasyon vs. yeni değişim dinamikleri, 
maliye anlayışında da önemli değişmelere neden olmuştur. Günümüzde 
hakim olan “yeni maliye” anlayışında, kamu ekonomisinin rolü ve 
fonksiyonları, kamu harcamalarının ve vergilerin etkileri ve sonuçları, vergi 
sisteminin yapısı, ekonomi politikası amaçlarını gerçekleştirmek yönünden 
maliye politikası araçlarının etkinliği vs. mali olaylar ve mali konular 
geleneksel maliye anlayışından önemli ölçüde farklılıklar arz etmektedir.  
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1. İDEAL VERGİ SİSTEMİ TASARIMI 

2. VE OPTİMAL VERGİLEME 

3.  

4. Coşkun Can AKTAN* 

 

1. Giriş 

İyi bir vergi sistemi oluşturabilmek için her şeyden önce ideal 
vergileme ilkelerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. Adam Smith’den bu 
yana maliyeciler iyi bir vergi sisteminin ilkeleri üzerinde muhtelif görüşler 
ve yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Bu çalışmamızda maliye bilimi 
içerisinde yaklaşık iki asırdan bu yana tartışılan ve üzerinde uzlaşılmaya 
çalışılan vergileme ilkeleri konusunda hem mevcut literatürü özetlemeye, 
hem de kendi görüş ve düşüncelerimizi ortaya koymaya çalışacağız. 

2. Optimal Vergileme ve İdeal Vergi Sisteminin Temel İlkeleri 

Herhangi bir vergi sistemini dizayn ederken ya da reforma tabi 
tutarken “optimal vergileme”1 ilkelerinin göz önüne alınması gerekir. 
Günümüze değin pek çok iktisatçı ve maliyeci iyi bir vergi sisteminin hangi 
özellikleri taşıması gerektiği konusunda çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. 
Vergileme ilkeleri konusunda Adam Smith’in ünlü Milletlerin Zenginliği 
adlı eserinde belirttiği ilkeler son derece önemlidir. Smith’in konu 
hakkındaki görüşlerini özetledikten sonra günümüzde iyi bir vergi sisteminin 
taşıması gereken özellikler konusunda kendi görüşlerimizi ortaya koymaya 
çalışacağız. Adam Smith, dört temel vergileme ilkesini eserinde şu şekilde 
açıklamaktadır (Smith, 1976; 350-351): 

“1. Bir ülkede yaşayan herkes mümkün olduğu ölçüde ödeme 
güçleriyle orantılı olarak devlet harcamalarının finansmanına katkıda 

                                                        
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
1 “Optimal vergileme” kavramını ideal bir vergi sisteminin temel ilke ve özelliklerini 
ifade etmek anlamında kullanıyoruz. Bu çalışmada “optimal vergi sistemi”, 
“bilimsel anlamda en iyi“ ya da yine “bilimsel anlamda ideal” anlamında 
kullanılmamıştır. Esasen, hiç bir vergi sistemi bilimsel normlara ve objektif ölçülere 
göre tam anlamıyla ideal ya da optimal olarak adlandırılamaz. 
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bulunmalıdır. Büyük bir ulusta, devletin bireyler için yapmış olduğu 
harcamaların yönetimi, büyük bir gayrimenkulü ortak olarak kullanan 
kiracıların işletmelerini yönetmelerine benzer. Gayrimenkulü ortak olarak 
kullanan kimseler, gayrimenkul harcamalarına katkıda bulunurlar. Bu ilkenin 
ihmal edilmesi vergilemede adaletsizliği ortaya çıkarır. Bir vergi eğer, 
yukarıda belirttiğimiz2 üç temel kaynaktan sadece biri üzerinden tahsil 
ediliyorsa, kaçınılmaz olarak adaletsiz demektir. 

2. Her bireyin ödemek zorunda olduğu vergi keyfi olmamalı, kesin 
olmalıdır. Ödeme zamanı, ödeme şekli, ödeme miktarı herkes için açık 
olarak tespit edilmelidir. 

3. Her vergi, vergiyi ödeyecek birey için en uygun olan zamanda ve en 
uygun şekilde tahsil edilmelidir. Bir arazi ya da konut üzerinden sağlanan 
rant üzerinden alınacak bir vergi, en uygun zamanda, muhtemelen kiracıların 
mülkiyet sahibine ödeme yaptıkları zamanda tahsil edilmelidir. 

4. Halkın cebinden çıkan para ile devlet hazinesine giren para 
birbirinden çok farklı olmamalıdır. Herhangi bir vergi uygulanırken, halkın 
cebinden çıkan para ile devlet hazinesine giren para birbirinden farklı 
olabilir. Vergi ile ilgili çok sayıda vergi memuru istihdam edilmesi sonucu 
bu durum ortaya çıkabilir; vergi memurlarına ödenen maaşlar, toplanan 
vergilerin önemli bir kısmını oluşturabilir.” 

Adam Smith’in eserinde belirttiği bu dört temel ilkeyi sırasıyla “adalet 
ilkesi” (ya da eşitlik ilkesi), “kesinlik ilkesi”, “uygunluk ilkesi” (ya da 
kolaylık ilkesi) ve “iktisadilik ilkesi” (ya da düşük maliyet ilkesi) olarak 
adlandırmak mümkündür (Bkz: Şekil 1). 

                                                        
2 Smith, söz konusu eserinin bir önceki paragrafında vergilerin başlıca üç temel 
kaynak üzerinden alınması gerektiğini şu cümleleriyle savunmaktadır: “Her vergi, 
nihai olarak üç farklı gelir kaynağı üzerinden alınmalıdır. Birincisi doğal kaynaklar 
ve toprağın geliri, yani rant üzerinden alınacak bir vergidir. İkincisi, kâr üzerinden 
alınacak vergidir; üçüncüsü ise ücretler üzerinden alınacak vergidir.” Bkz:Smith, 
1976:350. 
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Adam Smith’in vergileme ilkeleri bugün de geçerliliğini koruyan çok 

önemli ilkelerdir. Adam Smith’in iki yüzyıldan daha uzun bir zaman önce 
formüle ettiği bu vergileme ilkelerine zaman içerisinde birçok filozof 
tarafından katkılarda bulunulmuştur. Maliye teorisinde de pek çok maliyeci 
iyi bir vergi sisteminde bulunması gereken normatif vergileme ilkeleri 
üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bize göre optimal bir vergi sistemi dizayn 
edilirken en başta ideal vergileme ilkeleri (optimal vergileme ilkeleri) 
üzerinde durulması gerekir3. Optimal vergi sistemini oluşturabilmek için 
başlıca şu ilkelerin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz (Şekil 2): 
Adalet/Eşitlik, Genellik, İstikrar, Tarafsızlık, Etkinlik ve Basitlik. 

Şimdi, belirttiğimiz bu optimal vergileme ilkelerini kısaca 
açıklayalım: 

1. Adalet/Eşitlik İlkesi: Adalet, her ne kadar somut olarak 
tanımlanabilen ve üzerinde herkesin uzlaşabileceği bir kavram değilse de şu 
genel ilkelerden yola çıkılarak adil bir vergi sistemi oluşturulabilir: 

• Vergi sisteminde “kanun önünde eşitlik” ilkesi uygulanmalıdır. 
Vergi yasaları önünde herkes eşit olarak görülmeli ve vergi yasaları herkese 
aynı şekilde uygulanmalıdır. 

                                                        
3 Optimal vergileme (optimal taxation) kavramı, kamu maliyesi literatüründe 
özellikle 1970’li yıllarda önem kazanmıştır ve zaman içerisinde bu konuda geniş bir 
literatür oluşmuştur. Öncü çalışmalar için bkz: Ramsey, 1927; Mirlees, 1971; 
Mirelees, 1976; Diamond ve Mirlees, 1971. Ayrıca bkz: Musgrave, 1976; Sandmo, 
1976; Slemrod, 1990; Stiglitz, 1994; Stern, 1998. Biz bu bölümde optimal vergileme 
ve özellikle ideal vergileme ilkeleri konusunda bugüne değin oluşmuş literatürden 
geniş ölçüde istifade ederek kendi görüş ve önerilerimizi sunacağız. Vergileme 
ilkeleri konusunda temel maliye kitaplarında geniş bilgiler bulmak mümkündür. Bu 
konuda bkz: Musgrave ve Musgrave, 1989; Browning ve Browning, 1983; Turhan, 
1982; Nadaroğlu, 1992; Yokoyama, 1988; Aktan, 1990. 
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• “Yatay adalet” ve “dikey adalet” ilkeleri uygulanmalıdır. Yatay 
adalet ilkesi, aynı ya da benzer durumda olan vergi yükümlülerinin aynı 
esaslar dâhilinde vergilendirilmesini öngörmektedir. Dikey adalet ilkesi ise 
vergi konuları itibariyle farklı gelir ve servete sahip olan ve farklı harcama 
eğilimleri olan yükümlülerin aynı ölçüde değil, farklı miktarda vergi 
ödemelerini öngörmektedir. Önemle belirtelim ki, bu ilke geleneksel maliye 
teorisinde sık sık yanlış anlamalara ve değerlendirmelere maruz kalmıştır. 
Maliyeciler, gerek yatay adalet gerekse dikey adalet ilkesinin içerdiği anlam 
üzerinde görüş birliği içerisinde değildirler. 

 

AdaletAdalet--EEşşitlikitlik GenellikGenellik

İİstikrarstikrar TarafsTarafsıızlzlııkk

EtkinlikEtkinlik BasitlikBasitlik

Yatay Adalet
Dikey Adalet

Kanun Önünde Eşitlik

Vergi Ayrıcalığı Sağlamama
Kanun Önünde Eşitlik

Öngörülebilirlik
Bağlayıcılık

Kurallarda İstikrar

Tasarruf ve Yatırım Kararları ile 
Çalışma Gayreti Üzerinde Nötr Etki

Maliyet Etkinliği
Yönetimde Etkinlik=Verimlilik

Hizmette Etkinlik

Açıklık
Görülebilirlik

Belirlilik=Kesinlik

OPTOPTİİMAL VERGMAL VERGİİLEME LEME İİLKELERLKELERİİ
Şekil 2.Optimal Vergi Sistemi İçin Altı Temel İlke
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Bazı maliyeciler, daha fazla gelire ya da servete sahip olanların, 

mevcut gelir ve servetlerine artan oranlı tarife uygulanarak yüksek vergi 
ödemelerini vergilemede dikey adalet ilkesini gerçekleştirmek için gerekli 
görmektedirler. Maliyecilerin bir kısmı ise –kendimizi de bu kategoriye 
dâhil ediyoruz- artan oranlı vergilerin daha fazla çalışanı ve yatırım yapanı 
cezalandırdığını, bu bakımdan adil olmadığını ve kanun önünde eşitlik 
ilkesini de ihlal ettiğini savunmaktadır. 

2. Genellik İlkesi: Bu ilkeye göre bir toplumda yaşayan bireyler 
arasında cinsiyet, dil, din, ırk ve milliyet ayırımı gözetilmeksizin herkes, 
anayasada ve vergi yasalarında belirtilen “vergi konusu” ile bağıntı 
içerisinde bulunduğu takdirde vergi yükümlüsü olmalı ve vergisini 
ödemelidir. Yine genellik ilkesinin bir diğer anlamı şudur; vergi sisteminde, 
hiçbir kişi ya da kesime vergi imtiyazları (istisna ve muafiyetler vs.) 
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tanınmamalıdır.4 Tablo 1’de vergilemede genellik (generality) ve özellik 
(particularity) ilkelerine çeşitli örnekler verilmiştir. Örneğin, vergi 
sisteminde vergilerin ödeme gücünü yansıtan tüm kaynaklardan değil de bir 
ya da bir kaçından alınması, genellik ilkesine uygun olmayan bir durumdur. 
Verginin belirli gelir unsurları ya da servet unsurlarından alınması halinde 
vergi sisteminde “dar kapsamlı vergiler” uygulanıyor demektir. Böylesine 
bir uygulama bazı vergi konularının vergi dışında tutulduğunu gösterir. 
Dolayısıyla, dar kapsamlı vergiler vergilemede “özellik ilkesi”nin, geniş 
kapsamlı vergiler ise vergilemede “genellik ilkesi”nin uygulanması anlamına 
gelir. 

İkinci olarak vergilemede genellik ilkesine uygun vergiler, düz oranlı 
vergilerdir. Zira bu vergilerde tüm matraha (vergiye tabi gelir, servet ya da 
harcamaya) aynı vergi oranı uygulanır. Buna karşın, artan oranlı vergiler 
“özellik ilkesi” için örnek teşkil ederler. Artan oranlı vergilerde, farklı 
matrahlar farklı oranlarda vergiye tabi tutulurlar. İstisna ve muafiyetler de 
vergilemede genellik ilkesine ters düşen uygulamalardır. Vergi istisna ve 
muafiyetleri ile “özel” bazı kişi ve vergi konularına ayrıcalıklı işlem 
yapılmakta olduğundan, bu tür vergi ayrıcalıkları genellik ilkesi ile 
bağdaşmamaktadır. 

Tablo 1. Vergilemede Genellik ve Özellik İlkesine Çeşitli Örnekler

GENELLİK İLKESİNE UYGUN ÖRNEKLERGENELLİK İLKESİNE UYGUN ÖRNEKLER ÖZELLİK İLKESİNE UYGUN ÖRNEKLERÖZELLİK İLKESİNE UYGUN ÖRNEKLER

Geniş Kapsamlı Vergiler

Düz Oranlı Tarife

İstisnalara Yer Verilmemesi

Muafiyetlere Yer Verilmemesi

Dar Kapsamlı Vergiler
Artan Oranlı Tarife
Bir Kısım Kaynakların Kısmen veya
Tamamen Vergi Dışında Bırakılması
(İstisna)
Bazı Kişilerin veya Kurumların Vergi 
Dışında Bırakılması (muafiyet)

Tablo 1. Vergilemede Genellik ve Özellik İlkesine Çeşitli Örnekler
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Geniş Kapsamlı Vergiler

Düz Oranlı Tarife

İstisnalara Yer Verilmemesi

Muafiyetlere Yer Verilmemesi

Dar Kapsamlı Vergiler
Artan Oranlı Tarife
Bir Kısım Kaynakların Kısmen veya
Tamamen Vergi Dışında Bırakılması
(İstisna)
Bazı Kişilerin veya Kurumların Vergi 
Dışında Bırakılması (muafiyet)

 
Önemle belirtelim ki, genellik ilkesine uyulmaması “kanun önünde 

eşitlik” ve dolayısıyla “vergilemede adalet” ilkesini ihlal eder. Vergilemede 

                                                        
4 Genellik ilkesi konusunda şu iki makale geleneksel maliyede ele alınan vergileme 
ilkelerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bkz:. Buchanan, J.M. (1993), “The 
Political Efficiency of General Taxation”, National Tax Journal, 46; Buchanan, J.M. 
(1993), “How can Constitutions Be Designed So That Politicians Who Seek to Serve 
‘Public Interest’ can Survive and Prosper”, Constitutional Political Economy, 4(1). 
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“genellik”, dolayısıyla “kanun önünde eşitlik” ilkesini gerçekleştirmek için 
üç temel ilkenin dikkate alınması gerekir: 

• Vergi sisteminde düz oranlı vergiler uygulanmalıdır. 

• Vergi sisteminde vergi istisnalarına yer verilmemelidir. 

• Vergi sisteminde vergi muafiyetlerine yer verilmemelidir. 

3. İstikrar İlkesi: Optimal vergi reformunu diğer geleneksel vergi 
reform önerilerinden ayıran en önemli özellik, vergilemede kurallar 
yönünden “esneklik” ilkesinin değil, “öngörülebilirlik” (predictability) ve 
“istikrar” ilkesinin benimsemesidir. Optimal vergi reformunda vergileme 
kurallarının siyasal otoriteleri “bağlayıcı” olması savunulmakta ve siyasal 
otoritelerin keyfi vergiler getirmesi ve vergi oranlarını keyfi bir şekilde 
artırması önlenmek istenmektedir.“Bağlayıcılık ilkesi” (binding principle) 
optimal vergi reformu açısından son derece önem taşıyan bir ilkedir.5 

4. Tarafsızlık İlkesi: Optimal vergi reformunun temel amaçlarından 
birisi de “tarafsızlık”dır. Tarafsızlık, vergilerin ekonomik birimlerin karar ve 
tercihlerini etkilemeyecek özelliklerde olmasını ifade eder. Bir vergi 
sisteminin tarafsız olabilmesi için en başta; 

• Tespit edilen vergi oranlarının düşük olması, 

• Vergi oranlarının “düz” (flat) olması, 

• Belirli kişi ve kurumlara vergi imtiyazları tanımaması gerekir. 

Ayrıca “tarafsızlık” ilkesi gereği, ekonomi politikası amaçlarını 
(ekonomik kalkınma, gelir dağılımı, ekonomik istikrarın tesis edilmesi, tam 
istihdamın sağlanması vs.) gerçekleştirmek için vergilerin araç olarak 

                                                        
5 Önemle belirtelim ki, geleneksel maliye teorisinde vergilemede “istikrar 
ilkesi”nden ziyade “esneklik ilkesi” önem taşımaktadır. Özellikle Keynesyen maliye 
teorisi ve fonksiyonel maliye teorisi taraftarları vergilemede esneklik ve ihtiyarilik 
ilkelerini genel olarak benimsemektedirler. Ülkemizde de maliyecilerin bir kısmı 
bizim burada savunduğumuz istikrar ilkesinden ziyade, esneklik ilkesi taraftarıdır. 
Bu konuda ülkemizde klasik maliye ders kitapları üzerinde etkili olan sayın İsmail 
Türk’ün şu görüşlerini burada aktarmakta yarar görüyoruz: “Vergilemede esneklik 
prensibinin önemi, vergi gelirlerinin artırılması gerektiği hallerde vergi nisbetlerini 
artırarak vergi matrahlarında herhangi bir daralma meydana getirmeksizin devletin 
vergi gelirlerini arttırabilmesidir. Vergi sisteminde zaman zaman vidaların 
sıkıştırılması kamu yararı için elzem olmaktadır...” Bkz: Türk, 1992:146. 
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uygulanmasını öngören müdahalecilik anlayışından uzak durulmalıdır. Bir 
vergi tarafsız olduğu ölçüde ekonomi politikası amaçlarının gerçekleşmesine 
kendiliğinden daha fazla hizmet eder.6 

TARAFSIZLIKTARAFSIZLIKTARAFSIZLIK MÜDAHALECİLİKMMÜÜDAHALECDAHALECİİLLİİKK MÜDAHALECİ VERGİ POLİTİKASIMMÜÜDAHALECDAHALECİİ VERGVERGİİ POLPOLİİTTİİKASIKASI

AMAÇLARAMAAMAÇÇLARLAR ARAÇLAR=TEKNİKLERARAARAÇÇLAR=TEKNLAR=TEKNİİKLERKLER

Gelir dağılımı
Ekonomik büyüme
Ekonomik kalkınma
Tam istihdam
Fiyat istikrarı
Ödemeler dengesi

Gelir dağılımı
Ekonomik büyüme
Ekonomik kalkınma
Tam istihdam
Fiyat istikrarı
Ödemeler dengesi

En az geçim indirimi
Vergi istisna ve muafiyetleri
Özel indirimler (Eğitim ve sağlık 
harcamalarının, bağış ve yardımların 
matrahtan düşürülmesi)
Artan oranlı tarife
Ayırma ilkesi v.b.

En az geçim indirimi
Vergi istisna ve muafiyetleri
Özel indirimler (Eğitim ve sağlık 
harcamalarının, bağış ve yardımların 
matrahtan düşürülmesi)
Artan oranlı tarife
Ayırma ilkesi v.b.

MÜDAHALECİ VERGİ POLİTİKASININ SONUÇLARIMMÜÜDAHALECDAHALECİİ VERGVERGİİ POLPOLİİTTİİKASININ SONUKASININ SONUÇÇLARILARI

Vergi türlerinin çoğalması ve yüksek vergi yükü neticesinde ekonomik birimlerin 
kararlarının etkilenmesi; çalışma gayretinin, tasarruf ve yatırımların azalması.
Vergi istisna ve muafiyetleri ile vergilemede genellik ilkesinden uzaklaşarak belirli
kesimlere özel ayrıcalıklar sağlanması; lobicilik ve rant kollama faaliyetlerinin artması.
Artan oranlı tarife ile daha fazla çalışan insanların cezalandırılması; tarifede dilimlerin
ve oranların belirlenmesindeki keyfilik ve adaletsizlik.
Müdahalecilik sonucunda basitlikten uzaklaşarak, vergi sisteminin karmaşık bir hale 
sokulması, bunun sonucunda vergi yönetim giderlerinin artması.
Sık sık mali afların gündeme getirilmesi.
Vergi ayrıcalıkları nedeniyle matrahta aşınmanın (vergi erozyonu) ortaya çıkması.
Ağır vergi yükü neticesinde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının yaygınlaşması.

Vergi türlerinin çoğalması ve yüksek vergi yükü neticesinde ekonomik birimlerin 
kararlarının etkilenmesi; çalışma gayretinin, tasarruf ve yatırımların azalması.
Vergi istisna ve muafiyetleri ile vergilemede genellik ilkesinden uzaklaşarak belirli
kesimlere özel ayrıcalıklar sağlanması; lobicilik ve rant kollama faaliyetlerinin artması.
Artan oranlı tarife ile daha fazla çalışan insanların cezalandırılması; tarifede dilimlerin
ve oranların belirlenmesindeki keyfilik ve adaletsizlik.
Müdahalecilik sonucunda basitlikten uzaklaşarak, vergi sisteminin karmaşık bir hale 
sokulması, bunun sonucunda vergi yönetim giderlerinin artması.
Sık sık mali afların gündeme getirilmesi.
Vergi ayrıcalıkları nedeniyle matrahta aşınmanın (vergi erozyonu) ortaya çıkması.
Ağır vergi yükü neticesinde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının yaygınlaşması.

Şekil 3. Vergilemede “Tarafsızlık” İlkesinden Uzaklaşılmasının Sonuçları

TARAFSIZLIKTARAFSIZLIKTARAFSIZLIK MÜDAHALECİLİKMMÜÜDAHALECDAHALECİİLLİİKK MÜDAHALECİ VERGİ POLİTİKASIMMÜÜDAHALECDAHALECİİ VERGVERGİİ POLPOLİİTTİİKASIKASI

AMAÇLARAMAAMAÇÇLARLAR ARAÇLAR=TEKNİKLERARAARAÇÇLAR=TEKNLAR=TEKNİİKLERKLER

Gelir dağılımı
Ekonomik büyüme
Ekonomik kalkınma
Tam istihdam
Fiyat istikrarı
Ödemeler dengesi

Gelir dağılımı
Ekonomik büyüme
Ekonomik kalkınma
Tam istihdam
Fiyat istikrarı
Ödemeler dengesi

En az geçim indirimi
Vergi istisna ve muafiyetleri
Özel indirimler (Eğitim ve sağlık 
harcamalarının, bağış ve yardımların 
matrahtan düşürülmesi)
Artan oranlı tarife
Ayırma ilkesi v.b.

En az geçim indirimi
Vergi istisna ve muafiyetleri
Özel indirimler (Eğitim ve sağlık 
harcamalarının, bağış ve yardımların 
matrahtan düşürülmesi)
Artan oranlı tarife
Ayırma ilkesi v.b.

MÜDAHALECİ VERGİ POLİTİKASININ SONUÇLARIMMÜÜDAHALECDAHALECİİ VERGVERGİİ POLPOLİİTTİİKASININ SONUKASININ SONUÇÇLARILARI

Vergi türlerinin çoğalması ve yüksek vergi yükü neticesinde ekonomik birimlerin 
kararlarının etkilenmesi; çalışma gayretinin, tasarruf ve yatırımların azalması.
Vergi istisna ve muafiyetleri ile vergilemede genellik ilkesinden uzaklaşarak belirli
kesimlere özel ayrıcalıklar sağlanması; lobicilik ve rant kollama faaliyetlerinin artması.
Artan oranlı tarife ile daha fazla çalışan insanların cezalandırılması; tarifede dilimlerin
ve oranların belirlenmesindeki keyfilik ve adaletsizlik.
Müdahalecilik sonucunda basitlikten uzaklaşarak, vergi sisteminin karmaşık bir hale 
sokulması, bunun sonucunda vergi yönetim giderlerinin artması.
Sık sık mali afların gündeme getirilmesi.
Vergi ayrıcalıkları nedeniyle matrahta aşınmanın (vergi erozyonu) ortaya çıkması.
Ağır vergi yükü neticesinde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının yaygınlaşması.

Vergi türlerinin çoğalması ve yüksek vergi yükü neticesinde ekonomik birimlerin 
kararlarının etkilenmesi; çalışma gayretinin, tasarruf ve yatırımların azalması.
Vergi istisna ve muafiyetleri ile vergilemede genellik ilkesinden uzaklaşarak belirli
kesimlere özel ayrıcalıklar sağlanması; lobicilik ve rant kollama faaliyetlerinin artması.
Artan oranlı tarife ile daha fazla çalışan insanların cezalandırılması; tarifede dilimlerin
ve oranların belirlenmesindeki keyfilik ve adaletsizlik.
Müdahalecilik sonucunda basitlikten uzaklaşarak, vergi sisteminin karmaşık bir hale 
sokulması, bunun sonucunda vergi yönetim giderlerinin artması.
Sık sık mali afların gündeme getirilmesi.
Vergi ayrıcalıkları nedeniyle matrahta aşınmanın (vergi erozyonu) ortaya çıkması.
Ağır vergi yükü neticesinde vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığının yaygınlaşması.

Şekil 3. Vergilemede “Tarafsızlık” İlkesinden Uzaklaşılmasının Sonuçları

 
 
Müdahaleci vergi politikasında vergi istisna ve muafiyetleri, artan 

oranlı tarife, vergi teşvikleri, ayırma ilkesi, özel vergi indirimleri vs. araçlar 
uygulanarak ekonomide adil bir gelir ve servet dağılımı, ekonomik kalkınma 
ve büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı gibi makroekonomik hedeflere 

                                                        
6 Bu konuda Keynesyen maliye politikası taraftarları bizimle aynı görüşte 
değildirler. Bu konuda yine ülkemizde söz konusu müdahaleci maliye politikasını 
savunanlardan İsmail Türk’ün kitabından bir alıntı yapmayı yararlı görüyoruz: 
“Modern maliyeciler... klasik maliyecilerden farklı olarak yeni bir prensip ortaya 
atarlar. Bu prensibin adı Vergilemede Müdahalecilik Prensibidir. Müdahale prensibi 
ile ekonominin normal işleyişi değiştirilmek, zaman zaman hızlandırılmak, zaman 
zaman daraltılmak, ekonomide kaynak kullanımını iktisat politikasının amaçları 
doğrultusunda yönlendirilmek istenir. Modern maliyecilerin vergileme prensiplerine 
katkısı buradadır.” Bkz: Türk, 1992:148. Türk, devamla şunları yazıyor: “modern 
maliyecilere göre vergi bütün mali araçlar gibi ekonomik ve sosyal hayata 
müdahalede bulunmanın bir aracıdır.” (sayfa150). 
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ulaşılmak istenir. Önemle belirtelim ki, vergi sisteminde müdahalecilik, 
düşünülenin aksine bazı ciddi sorunlara yol açar. Örneğin, ihtiyari vergi 
politikası uygulamaları, siyasal iktidarların vergileme yetkisini keyfi olarak 
kullanmalarına neden olur. Artan oranlı tarife, vergi istisna ve muafiyetleri 
gibi uygulamalar ile vergilemede genellik ve kanun önünde eşitlik ilkeleri 
zedelenmiş olur. Müdahaleci vergileme aynı zamanda rant kollama 
eğilimlerini de arttırır (Bkz: Şekil 3). 

5. Etkinlik İlkesi: Optimal vergi reformunun amaçlarından bir diğeri, 
vergilemede etkinlik ilkesinin gerçekleştirilmesidir. Optimal vergi 
reformunun basit, açık ve anlaşılır olması, belirli kesimlere vergi imtiyazları 
tanımaması, vergileme maliyetlerinin düşük olmasını sağlar ve sonuçta vergi 
toplamada etkinlik gerçekleştirilmiş olur. Vergi sisteminin ve vergi 
yönetiminin “yalın” olması, vergi yükümlülerinin vergi ile ilgili işlem 
maliyetlerini ve fırsat maliyetlerini azaltır. Vergi yükümlüsü açısından işlem 
maliyeti, vergi dolayısıyla yapılan harcamaların (mali müşavir ve 
muhasebeciye ödenen para, şirkette vergi işlemlerini yürütmek üzere 
istihdam edilen personele ödenen maaşlar vs.) toplamını ifade eder. Vergi 
yönetimi açısından ise bürokrasi ve kırtasiyecilik dolayısıyla yapılan 
harcamaları, ayrıca vergi yönetimindeki israf ve savurganlıkları işlem 
maliyeti olarak ele almak mümkündür. İdeal bir vergi sisteminde vergi 
yükümlülerinin katlandığı maliyetlerin ve aynı zamanda vergi yönetiminde 
ortaya çıkan maliyetlerin asgari düzeyde olması gerekir (Bkz: Şekil 4). 
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Önemle belirtelim ki, vergilemede tarafsızlık ilkesinden uzaklaşma, 

vergi bürokrasisinin genişlemesine ve vergisel düzenlemelerin (regulations) 
artmasına neden olur. Vergi müdahaleciliğinin genişlemesi de vergi 
maliyetlerinin artmasına ve bunun sonucunda da vergi gelirlerinin 
azalmasına sebep olmaktadır. Konuyu şekil üzerinde de izlemek 
mümkündür. Şekil 5’te vergi oranları ile vergi gelirleri ve vergi maliyeti 
arasındaki ilişki gösterilmiştir. Vergi oranının sıfır olduğu durumda vergi 
gelirleri ve vergi maliyeti sıfırdır. Vergi oranlarının artmasına paralel olarak 
bir taraftan vergi gelirleri artarken, öte taraftan vergilerin tarh ve tahsil 
giderleri (idari maliyetler) de artar. Vergi oranlarının artırılmasına devam 
edilmesi halinde bir noktadan sonra vergi gelirleri azalır. Vergi oranı M1 
olduğunda devlet R1 kadar vergi geliri elde eder. Vergi oranının M2 düzeyine 
çıkarılması bu defa vergi gelirini R2 düzeyine yükseltir. Ancak vergi 
oranının daha da artırılması halinde bu defa vergi gelirlerinin düzeyi R2’den, 
R3’e düşer. Bunun nedeni, vergilerin kişilerin çalışma gayreti, tasarruf ve 
yatırım kararları üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmasıdır. Ayrıca ağırlaşan 
vergi yükü neticesinde vergi yükümlüleri yeraltı ekonomisinde faaliyet 
göstermeyi yeğleyebilirler ve bu da sonuç itibariyle vergi gelirlerinin 
azalmasına neden olur. 
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Vergi oranlarının artması demek, bir anlamda vergi müdahaleciliğinin 

ve vergi bürokrasisinin genişlemesi demektir. Bunun sonucu olarak, vergi 
maliyetleri de sürekli olarak artma eğiliminde olur. Örneğin, vergi oranının 
M1 olduğu durumda devlet R1 kadar vergi toplamak için V1 kadar harcama 
(vergi yönetimi giderleri toplamı) yapmak zorunda kalır. Vergilemede 
müdahalecilik ve bürokrasinin genişlemesine paralel olarak vergi 
maliyetlerinde de artış gündeme gelir. Burada sadece vergi idaresinin 
katlanmak zorunda kaldığı maliyetler dikkate alınmıştır. Oysa daha önce de 
ifade ettiğimiz gibi, vergi müdahaleciliği ve vergi bürokrasisi aynı zamanda 
vergi yükümlülerinin uyum maliyetlerinde (compliance costs) de artışa 
neden olur. 

6. Basitlik İlkesi: Optimal vergi reformunun temel amaçlarından birisi 
de basitliktir. Optimal vergi sistemi, özü itibariyle çok sayıda ve türde vergi 
alınmasına şiddetle karşı çıkan ve vergi yönetimindeki keyfiyeti eleştiren bir 
yaklaşımdır. Vergilerdeki karışıklığın önlenmesi ve vergi sisteminde 
basitliğin tesis edilmesi için optimal vergi sistemi, iki radikal reform 
önermektedir: 
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• Vergi konularının anayasada açık olarak belirlenmesi, 

• Vergilerin “düz oranlı” olarak anayasada belirlenmesi. 

Bu iki radikal önerinin detayları burada verilmemekle birlikte, ideal 
bir vergi reformu için “anayasal düzeyde” vergi sisteminin dizayn 
edilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz7. 

Basitlik içerisinde ele alınması gereken ilkelerden birisi de 
“görülebilirlik” ilkesidir. Vergilerin vatandaşlar tarafından “görülebilir” 
(visible) olması son derece önem taşır. Vatandaşların vergi ödediğinin 
farkında olmaması halinde, toplumda vergi ödeme bilincinin oluşturulması 
son derece güçtür. Verginin ne üzerinden ve ne miktarda alındığı vatandaşlar 
tarafından kolayca anlaşılabilmelidir. Bu çerçevede vergi yönetiminin “gizli 
vergi” niteliği taşıyan dolaylı vergiler uygulamasının “görülebilirlik” ilkesi 
ile bağdaşmadığını söyleyebiliriz. Hemen belirtelim ki, dolaylı vergiler 
optimal vergileme ilkelerinden “görülebilirlik ilkesi”ni; dolaysız vergiler ise 
kişilerin gelir, servet ve harcamaları üzerinden doğrudan alındığından ve 
vergi yükü daha kolay bir şekilde hissedildiğinden “tarafsızlık ilkesi”ni ihlal 
etmektedirler. Bu nedenle, optimal vergi sisteminde dolaylı ve dolaysız 

                                                        
7 Anayasal perspektiften optimal vergi sistemi oluşturulması konusunu savunanların 
başında Nobel ekonomi ödülü sahibi Amerikalı iktisatçı J.M. Buchanan gelmektedir. 
Bu konuda özellikle şu temel çalışmalara müracaat edilebilir. Bkz: Buchanan, J.M. 
(1978), “Tax Reform in Constitutional Perspective” in: Law and Economics –
Report from a Symposium in Sweden-, m Edited by: Göran Skogh, Lund: Jurisdiska 
Föreningen.; Buchanan, J.M. (1984), “The Limits of Taxation” in: Taxation –An 
International Perspective- Proceedings of and International Conference, W.Block 
and M.Walker (eds.), Vancouver: The Fraser Institute; Buchanan, J.M. (1979), 
“Constitutional Constraints on Governmental Taxing Power”, ORDO 30, Stuttgart; 
Brennan, G. and Buchanan, J.M. (1980), The Power to Tax: Analytical Foundations 
of a Fiscal Constitution”, Cambridge: Cambridge University Press; Brennan, G. and 
Buchanan, J.M. (1981), “The Tax System as Social Overhead Capital: A 
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vergilerin vergi sistemi içinde eşit ağırlıkta uygulanması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

3. Optimal Vergilemede Dört Temel Soru 

Optimal vergileme, ideal bir vergi sistemi için gerekli ilkeleri ve 
özellikleri ihtiva eder. Optimal bir vergi sistemi oluşturmak için yukarıda 
belirttiğimiz temel vergileme ilkelerinin esas alınması ve bu ilkelerin başta 
anayasa olmak üzere mevcut tüm yasal ve kurumsal yapı içerisinde güvence 
altına alınması gerekir. Optimal vergilemeyi gerçekleştirmek için öncelikle 
şu dört temel sorunun dikkatle analiz edilmesi gerekir (Bkz: Şekil 6): 

• Vergi, hangi konular üzerinden alınmalıdır? 

• Vergi tarifesi ne şekilde düzenlenmelidir? Vergiler düz oranlı mı, 
yoksa artan oranlı mı olmalıdır? Maksimum vergi oranı ne olmalıdır? 

• Vergi, kişilerin gelir, servet ve harcamaları üzerinden doğrudan mı 
alınmalıdır? 

• Dolaylı vergilere mi, yoksa dolaysız vergilere mi ağırlık 
verilmelidir? 

• Vergi yükü, yükümlüler arasında nasıl ve hangi kriter(ler)e göre 
dağıtılmalıdır? 

Vergi, kişilerin gelir,
servet ve harcamaları

üzerinden doğrudan mı
alınmalı? Yoksa, fiyatlar

içinde gizlenerek mi
tahsil edilmeli?

Vergi ne (ler) 
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Vergi yükü nasıl
ve hangi kriter(ler)e
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Vergi tarifesi 
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Maksimum vergi
oranı ne olmalı?
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vergi oranının 
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Optimal bir vergi sistemi oluşturmak için gerekli unsurların bu dört 
temel sorunun analiz edilmesi ile daha net olarak ortaya konulabileceğini 
düşünüyoruz. Şimdi kısaca bu soruların neden önem taşıdığını açıklamaya 
çalışalım. 

Vergi ne üzerinden alınmalıdır? 

Tarih boyunca verginin ne üzerinden alınacağı ya da hangi konular 
üzerine vergi konulacağı siyasi otoritelerin takdir ve kararlarına dayalı olarak 
belirlenmiştir. Günümüze değin vergiler çok değişik konular üzerinden 
alınmıştır. Günümüzde nadiren de olsa bireylerin fiziki varlıkları vergi 
konusu olabildiği gibi (örneğin, baş vergisi), bireylerin iktisadi faaliyetleri 
sonucunda elde ettikleri gelir ve servetleri de vergiye tabi tutulabilmektedir. 
Elde edilen gelir ve servetin tüketim amacıyla kullanılması da yine verginin 
konusunu oluşturabilmektedir. Servetin bizzat kendisi vergi konusunu 
oluşturabileceği gibi el değiştirmesi (transferi), satışı ya da kiraya verilmesi 
de vergi konusu olabilmektedir. Bunların dışında bir kısım muameleler 
(=işlemler) de vergiye konu teşkil etmektedir. Mal ve hizmetlerin ülke 
sınırlarından geçmesi (ihracata ya da ithalata konu olması) de aynı şekilde 
vergiye tabi olabilmektedir. 

Tüm bu açıklamalardan sonra burada cevaplanması gereken sorular 
açıktır: 

• Hangi konular üzerinden vergi alınması daha doğrudur? 

• Bir tek kaynaktan mı vergi alınmalıdır? 

• Sadece harcama üzerinden mi vergi alınmalıdır? Yoksa gelir ve 
servet üzerinden de vergi alınmalı mıdır? 

• Siyasi otoriteler hangi konular üzerinden vergi alınacağına karar 
vermede tamamen serbest ve bağımsız mı olmalıdırlar? 

• Vergi konularının siyasi iktidarların takdirine bırakılması 
vergilemede keyfiyeti getirmez mi? 

Tüm bu soruların titizlikle ele alınması ve incelenmesi önem 
taşımaktadır. Bu konuda bazı özet bilgiler vermekte ve literatürdeki 
tartışmaları özetlemekte yarar görüyoruz. 
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Şahsi Vergiler mi? Mal Vergileri mi? 

Öncelikle şu hususu belirtelim ki, vergiler, insanların bir arada 
yaşamış olduğu tüm topluluklarda varolmuş ve çeşitli konular üzerinden 
alınmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı medeniyetlerde ve/veya 
devletlerde vergiler kişilerin fiziki varlığı üzerinden alınmıştır. Baş vergisi 
buna bir örnektir. Bunun yanı sıra eski çağlarda vergiler pek çok mal 
üzerinden değişik adlar altında alınmıştır. Özellikle vergileme yetkisinin 
devlet başkanının ya da hükümdarın takdirinde olduğu ve henüz demokrasi 
yönündeki mücadelelerin başlamadığı dönemlerde vergiler keyfi olarak 
belirlenen bir takım mallar ya da işlemler üzerinden alınmıştır8. Modern 
devletlerin oluşması ve “temsilsiz vergi olmaz” düşüncesinin yerleşmesi ile 
birlikte vergiler genel olarak üç temel kaynak üzerinden alınmaya 
başlanmıştır. Bunlar, “gelir”, “servet” ve “harcama”dır. Günümüzde her 
ülkede vergiler değişik konular üzerinden alınmakta ve vergi türleri 
konusunda bir yeknesaklık bulunmamaktadır. Bununla birlikte, genel olarak 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunda vergilerin bu üç kaynak 
üzerinden alındığını söylemek mümkündür. Bu kaynaklardan alınan 
vergilerin bir kısmı kişilerin ödeme güçlerini dikkate alan vergiler olduğu 
için (örneğin gelir vergisi) “şahsi vergiler”; bunun dışında kalan ve kişilerin 
ödeme güçlerini dikkate almaksızın mal ve hizmetler üzerinden alınan 
vergiler ise “mal vergileri” olarak adlandırılırlar. 

Günümüzde modern vergilemede gelir üzerinden alınan başlıca iki 
vergi bulunmaktadır. Bunlar, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan 
“şahsi gelir vergisi” ve kurumların gelirleri üzerinden alınan “kurumlar gelir 
vergisi”dir. Kurumlar vergisi, şirket vergisi olarak da bilinmektedir (Bkz. 
Tablo 2). 

                                                        
8 Burada ilginç bir örnek teşkil etmesi açısından Osmanlı İmparatorluğu’nda tahsil 
edilen vergileri gösterebiliriz. Osmanlı Devleti’nde temeli islam vergi hukukuna 
dayanan şer’i vergiler (örneğin; zekât, öşür, haraç, cizye) yanı sıra “örfi vergiler” adı 
altında çok çeşitli konular da vergiye tabi tutulmuştur. Zekât, Osmanlı Devleti’nde 
servet üzerinden alınan bir vergiydi. Öşür müslümanlardan, haraç ise müslüman 
olmayanlardan alınan bir tür gelir vergisiydi. Cizye ise müslüman olmayanlardan 
alınan bir baş vergisiydi. Bunun dışında ülkede ikamet edenlerden “resm-i bennak” 
ve “resm-i mücerred” adlarında bir vergi; evlenen kadınlardan “resm-i arus” (gerdek 
resmi) adlı altında bir vergi; kaçan bir hayvanın bulunması halinde mal 
sahiplerinden alınan “Kaçkun resmi” adı altında bir vergi tahsil edilmekteydi. Bkz: 
Maliye Bakanlığı, Osmanlı Vergi Sistemi, Ankara:1999. Osmanlılarda uygulanan 
vergilerin türleri ve konusu ile ilgili olarak çok kapsamlı bir araştırma için bkz:. 
Sayın, A. V. (1999), Tekalif Kavaidi (Osmanlı Vergi Sistemi), Ankara: MB-APK 
Yayınları. 
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Günümüzde servet üzerinden alınan vergiler de ülkelerden ülkelere 
değişmekle birlikte genel olarak alınan vergiler birbirlerine benzemektedir 
(Bkz: Tablo 3). Teorik olarak eğer vergi tüm servet unsurları üzerinden 
alınıyorsa bu “genel servet vergisi” olarak adlandırılmaktadır. Eğer vergi 
sadece belirli servet unsurları üzerinden alınıyorsa o takdirde vergi “özel 
servet vergisi” olarak adlandırılmaktadır. Uygulamada genel servet 
vergilerinin değil, özel servet vergilerinin çok daha yaygın olduğunu 
belirtmekte yarar görüyoruz. Özel servet vergileri de, alındığı servet 
unsuruna göre değişik isimler almaktadır. Örneğin, vergi, gayri menkul 
üzerinden alınıyorsa o zaman “emlak vergisi”, ya da daha spesifik olarak 
“bina vergisi”, “arazi vergisi”, “arsa vergisi” ve saire şekillerde 
adlandırılmaktadır. Eğer vergi motorlu taşıtlar üzerinden alınıyorsa, bu 
durumda vergi, “motorlu taşıtlar vergisi” adını almaktadır. Servetlerin 
transferi de vergi konusunu oluşturmakta ve genellikle alınan vergi “veraset 
ve intikal vergisi” olarak adlandırılmaktadır. Eğer servet transferi, veraset 
yoluyla gerçekleşmişse “veraset vergisi”; yok eğer, bağış ve hediye şeklinde 
gerçekleşmişse o takdirde “hediye vergisi” gündeme gelmektedir. 

Tablo 2. Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Başlıca Türleri

GERÇEK KİŞİLERGERÇEK KİŞİLER
TÜZEL KİŞİLER

(Kurumlar, şirketler v.b.)
TÜZEL KİŞİLER

(Kurumlar, şirketler v.b.)

VERGİNİN KONUSUVERGİNİN KONUSU

VERGİ MÜKELLEFİVERGİ MÜKELLEFİ

1. KAZANÇ
Ticari Kazanç
Zirai Kazanç
Serbest Meslek Kazancı
Diğer Kazançlar

1. KAZANÇ
Ticari Kazanç
Zirai Kazanç
Serbest Meslek Kazancı
Diğer Kazançlar

ŞAHSİ GELİR 
VERGİSİ
ŞAHSİ KAZANÇ
VERGİSİ (Profit Tax)

KURUMLAR 
VERGİSİ
ŞİRKET VERGİSİ
(Company Tax)

KURUMLAR 
VERGİSİ
ŞİRKET VERGİSİ
(Company Tax)

2. ÜCRET2. ÜCRET
GELİR VERGİSİ
ÜCRET VERGİSİ
(Payroll Tax; Wage Tax)

------

3. İRAT 
Gayri Menkul Sermaye İradı
Menkul Sermaye İradı

3. İRAT 
Gayri Menkul Sermaye İradı
Menkul Sermaye İradı

GELİR VERGİSİ
TEMETTÜ VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ

GELİR VERGİSİ
TEMETTÜ VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ

KURUMLAR VERGİSİKURUMLAR VERGİSİ

Tablo 2. Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Başlıca Türleri

GERÇEK KİŞİLERGERÇEK KİŞİLER
TÜZEL KİŞİLER

(Kurumlar, şirketler v.b.)
TÜZEL KİŞİLER

(Kurumlar, şirketler v.b.)

VERGİNİN KONUSUVERGİNİN KONUSU

VERGİ MÜKELLEFİVERGİ MÜKELLEFİ

1. KAZANÇ
Ticari Kazanç
Zirai Kazanç
Serbest Meslek Kazancı
Diğer Kazançlar

1. KAZANÇ
Ticari Kazanç
Zirai Kazanç
Serbest Meslek Kazancı
Diğer Kazançlar

ŞAHSİ GELİR 
VERGİSİ
ŞAHSİ KAZANÇ
VERGİSİ (Profit Tax)

KURUMLAR 
VERGİSİ
ŞİRKET VERGİSİ
(Company Tax)

KURUMLAR 
VERGİSİ
ŞİRKET VERGİSİ
(Company Tax)

2. ÜCRET2. ÜCRET
GELİR VERGİSİ
ÜCRET VERGİSİ
(Payroll Tax; Wage Tax)

------

3. İRAT 
Gayri Menkul Sermaye İradı
Menkul Sermaye İradı

3. İRAT 
Gayri Menkul Sermaye İradı
Menkul Sermaye İradı

GELİR VERGİSİ
TEMETTÜ VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ

GELİR VERGİSİ
TEMETTÜ VERGİSİ
FAİZ VERGİSİ

KURUMLAR VERGİSİKURUMLAR VERGİSİ

 
 
Yukarıda da belirttiğimiz üzere gelir ve servet dışında günümüzde 

vergiler yaygın olarak bir de “harcamalar” üzerinden alınmaktadır. Harcama 
üzerinden alınan vergiler, daha geniş bir ifadeyle “mal ve hizmetler 
üzerinden alınan vergiler” olarak bilinmektedir. Mal ve hizmetlerin üretimi, 
satışı ve tüketimi vergi konusunu oluşturduğundan bu vergiler kimi zaman 



 

 38

“üretim vergileri”, “satış vergileri”, “harcama vergileri” vs. değişik isimlerle 
anılmaktadır. Mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler literatürde yaygın 
olarak “muamele vergileri” olarak da bilinmektedir. Mal ve hizmetler 
üzerinden alınan satış vergileri kendi arasında ikiye ayrılmaktadır: Genel 
satış vergileri ve özel satış vergileri. Vergi, eğer tüm mal ve hizmetler 
üzerinden alınıyor ise o zaman “genel satış vergileri”; yok eğer vergi belirli 
bazı mal ve hizmetler üzerinden alınıyorsa o zaman da “özel satış vergileri” 
söz konusu demektir. Genel satış vergilerinin bir kısmı tüm üretim 
aşamasında ya satış değeri üzerinden (ciro vergisi), ya da katma değer 
üzerinden (katma değer vergisi) alınmaktadır. Eğer vergi bu şekilde tüm 
üretim aşamasında alınıyorsa, bu vergiler “yayılı satış vergileri” (yayılı 
muamele vergileri) olarak adlandırılmaktadır. Eğer vergi, üretimin ve 
tüketim sürecinin bir aşamasından alınıyorsa, o zaman bu vergiler “toplu 
satış vergileri” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, imalat aşamasında alınan 
bir vergi “imalat satış vergisi”, parekende aşamasında alınan bir vergi 
“parekende satış vergisi” olarak adlandırılmaktadır. 

Tablo 3. Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Başlıca Türleri

GERÇEK  ve TÜZEL KİŞİLERGERÇEK  ve TÜZEL KİŞİLER
VERGİNİN KONUSUVERGİNİN KONUSU

VERGİ MÜKELLEFİVERGİ MÜKELLEFİ

GENEL SERVET VERGİSİGENEL SERVET VERGİSİ1. TÜM SERVET UNSURLARI1. TÜM SERVET UNSURLARI

2. BELİRLİ SERVET UNSURLARI2. BELİRLİ SERVET UNSURLARI ÖZEL SERVET VERGİSİÖZEL SERVET VERGİSİ

3. SERVET TRANSFERİ
(a) Veraset                                                     VERASET VERGİSİ

(b) Hediye                                  HEDİYE VERGİSİ

3. SERVET TRANSFERİ
(a) Veraset                                                     VERASET VERGİSİ

(b) Hediye                                  HEDİYE VERGİSİ

4. SERVETİN İRADI4. SERVETİN İRADI GELİR VERGİSİ
(Gayri Menkul veya Menkul Sermaye İradı)

GELİR VERGİSİ
(Gayri Menkul veya Menkul Sermaye İradı)
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Hiç şüphesiz, günümüzde gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan 

ülkelerde yukarıda sayılan üç kaynak dışında başka konular üzerinden de 
vergiler tahsil edilmektedir. Önemle belirtelim ki, bizim açımızdan optimal 
vergi sistemi oluşturmak için önem taşıyan ve cevaplandırılması gereken 
soru şudur: vergi hangi kaynak(lar) ya da konu(lar) üzerinden alınmalıdır? 
Bugün maliyeciler arasında verginin hangi kaynak üzerinden alınması 
gerektiği konusunda bir uzlaşma söz konusu değildir. Bazı maliyeciler, 



 

 39

verginin sadece gelir üzerinden alınmasını, bazı maliyeciler ise tüketim 
üzerinden alınması gerektiği görüşündedirler. Verginin sadece servet 
üzerinden alınması gerektiği görüşünü savunanlar da bulunmaktadır. Öte 
yandan, bazı maliyeciler verginin tek bir kaynak üzerinden alınması 
düşüncesini savunurken, diğer bazı maliyeciler verginin tek kaynak 
üzerinden değil, pek çok kaynak üzerinden alınmasının daha doğru olduğu 
görüşündedirler. 

Tek Vergi mi, Çok Vergi mi?9 

Verginin tek bir kaynak üzerinden mi, yoksa birden çok kaynak 
üzerinden mi alınması tartışmaları optimal bir vergi sistemi oluşturmak 
açısından önem taşımaktadır. Tek vergi sistemi, verginin sadece tek bir 
kaynak ya da konu üzerinden alındığı bir vergi sistemini ifade eder. Çok 
vergi sistemi ise farklı kaynak ve konular üzerinden çeşitli vergilerin alındığı 
vergi sistemine verilen addır. Her ne kadar bugün açısından bu ayrımın 
anlamsız ve yersiz olduğu düşünülse dahi, önceki yüzyıllarda bazı 
maliyecilerin verginin tek bir kaynak (ya da konu) üzerinden alınması 
görüşünü savunduklarını biliyoruz. Örneğin, 18. Yüzyılda bazı fizyokrat 
düşünürler, zenginliğin kaynağı olarak tarımı kabul etmişler ve toprağın net 
hâsılası üzerinden bir “tek vergi” alınmasını savunmuşlardır. Yine tek vergi 
sistemini savunan pek çok düşünür ve maliyeci bulunmakla beraber, bunlar 
arasında Amerikalı Henry George’un önerisi maliye biliminde ilgi uyandıran 
önerilerden biri olmuştur. Henry George, toprak ve gayri menkullerin 
değerlerindeki artışlar üzerinden tek bir vergi (bir tür rant vergisi) alınmasını 
savunmuştur. George, toprak ya da gayrimenkul sahibinin hiçbir emek 
sarfetmeden zaman içinde zengin olabileceğini düşünmüş ve değer artış 
kazançları üzerinden tek bir verginin alınmasının devlet için yeterli 
olabileceği görüşünü savunmuştur. 

Hemen belirtelim ki, günümüzde verginin tek kaynak üzerinden 
alınması düşüncesi maliyeciler arasında fazla benimsenen bir görüş değildir. 
“Tek vergi”, her ne kadar özellikle vergilemede basitlik açısından “optimal” 
bir vergi ise de günümüz açısından bu tür bir verginin uygulanmasında ciddi 
bazı güçlükler bulunmaktadır. Verginin hangi kaynak üzerinden alınması 
gerektiği konusunda geniş ölçüde kabul edilebilir ve üzerinde uzlaşılabilir 
bir fikir henüz ileri sürülmüş değildir. Bunun yanı sıra, tek bir verginin 

                                                        
9 Bu konuda bkz: De Marco, 1936:204-209; Nadaroğlu, 1992:389-92. 
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adalet ve verimlilik yönünden yeterli olup olmayacağı da şüphesiz 
tartışmalıdır. 

Günümüzde verginin çeşitli kaynaklar üzerinden alınması, yani “çok 
vergi” uygulanması görüşü daha çok benimsenmektedir. Ancak burada 
önemle belirtelim ki, eski krallık yönetimlerinden günümüzdeki temsili 
demokrasilere kadar tüm yönetim sistemlerinde vergileme yetkisinin sürekli 
suiistimal edilmesi ve keyfi olarak pek çok konu üzerinden vergi alınması 
“çok vergi” sisteminin de doğru olmadığını göstermektedir. Bu nedenledir 
ki, son yıllarda vergileme yetkisinin sınırlandırılması yönündeki görüşler ve 
uygulamalar önem kazanmıştır. 

Gelir Vergisi mi, Harcama Vergisi mi?10 

Önce konu ile ilgili literatürdeki “gelir vergisi mi, harcama vergisi 
mi?” tartışmalarını bir örnek yardımıyla özetlemeye çalışalım (Bkz: 
Browning and Browning, 1983:443). Aynı gelire sahip iki birey düşünelim. 
Her iki bireyin de yıllık gelirinin 20.000 Dolar olduğunu varsayalım (Tablo 
4). İlk olarak kişilerin gelir ve harcamaları üzerinden bir vergi alınmadığı 
varsayımının sonuçlarını özetleyelim. Birey A, gelirinin tamamını ilk yıl 
içinde harcamış ve hiç tasarrufta bulunmamış olsun. Birey B ise gelirinin 
yarısını ilk yılda harcamış, diğer yarısını ise ikinci yıl içinde harcamayı 
yeğlemiş olsun. Piyasada tasarruf mevduatına ödenen cari faiz haddinin ise 
yüzde 10 olduğunu kabul edelim. Bu durumda Birey B, gelirinin bir kısmını 
ikinci yılda kullanmayı tercih ettiğinden tasarruf ettiği 10.000 Dolar 
üzerinden 1000 dolar faiz geliri elde etmiş olacak ve toplam harcanabilir 
geliri 11.000 Dolara çıkmış olacaktır. Eğer, Birey B bu gelirini bir sonraki 
yıl kullanmak isterse (cari tüketim yerine tasarrufu tercih ederse) doğal 
olarak faiz geliri elde etmiş olacaktır. Bu birinci örnekte gelir ve harcama 
üzerinden alınan bir vergi olmadığından, vergilerin bireylerin harcama ve 
tasarruf kararları üzerindeki etkisi “nötr”dür, yani “tarafsız”dır. 

                                                        
10 Bu konuda detaylı tartışma ve analizler bkz: Pechman, 1980; Lodin, 1978; 
Minarik, 1985; Bird ve Oldman,; 1975; Mieszkowski, 1978; Musgrave ve 
Musgrave, 1989; Kaldor, 1955; Case ve Fair, 1992; Browning veBrowning, 1983. 
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VERGİNİN OLMADIĞI DURUMVERGVERGİİNNİİN OLMADIN OLMADIĞĞI DURUMI DURUM

GELİR VERGİSİNİN UYGULANDIĞI DURUM (% 20 GELİR VERGİSİ)GELGELİİR VERGR VERGİİSSİİNNİİN UYGULANDIN UYGULANDIĞĞI DURUM (% 20 GELI DURUM (% 20 GELİİR VERGR VERGİİSSİİ))

TÜKETİM VERGİSİNİN UYGULANDIĞI DURUM (% 25 GELİR VERGİSİ)TTÜÜKETKETİİM VERGM VERGİİSSİİNNİİN UYGULANDIN UYGULANDIĞĞI DURUM (% 25 GELI DURUM (% 25 GELİİR VERGR VERGİİSSİİ))
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A
B
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GELİRİ
20000
20000

1.YIL TÜKETİMİ ($)
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1.YIL TÜKETİMİ ($)
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2.YIL TÜKETİMİ ($)
0
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2.YIL TÜKETİMİ ($)
0
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GELİRİ
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2.YIL TÜKETİMİ ve
ÖDENEN VERGİ ($)
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2.YIL TÜKETİMİ ve
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KaynakKaynak: Browning and Browning, (1983:448)
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Bir başka senaryonun sonuçlarını özetlemeye çalışalım. İkinci 

senaryoda gelir üzerinden yüzde 20 oranında bir vergi alındığını varsayalım. 
Doğal olarak, gelir vergisi bireylerin cari tüketim ve gelecekteki tüketim 
kararları üzerinde etkide bulunacaktır. Birey A’nın toplam 20.000 dolar 
üzerinden yüzde 20 gelir vergisi ödedikten sonra arta kalan 16.000 Doları 
aynı yıl içinde harcadığını kabul edelim. Bu durumda Birey A’nın tasarrufu 
söz konusu olmayacaktır. Birey B’nin ise 20.000 Dolar geliri üzerinden 
yüzde 20 gelir vergisi (4000 Dolar) ödedikten sonra arta kalan 16.000 
Doların yarısını harcadığını, diğer yarısını ise tasarruf ettiğini düşünelim. Bu 
durumda Birey B, ikinci yılda tasarruf ettiği 8000 Dolar üzerinden yüzde 10 
faiz geliri elde etmiş olacak ve toplam geliri 8.800 Dolara çıkmış olacaktır. 
Birey B, elde ettiği faiz geliri (800 Dolar) üzerinden yüzde 10 gelir vergisi 
ödeyecektir. Yani, faiz geliri üzerinden 160 Dolar vergi ödeyecektir. Bu 
durumda Birey B’nin harcanabilir geliri 8.640 Dolar (8.800-160= 8.640) 
olmaktadır. Bu örnekten açıkça anlaşıldığı üzere her ne kadar birey A ve 
birey B aynı gelire sahipse de Birey B, Birey A’dan daha fazla vergi 
ödemektedir. Gelirinin tamamını ilk yılda harcayan Birey A, toplam 4000 
Dolar vergi ödemiştir. Buna karşın, gelirinin yarısını ilk yılda harcayan, 
diğer yarısını ise tasarruf eden Birey B toplam 4.160 Dolar vergi 
ödemektedir. Yani, tasarruf eden kişi, tasarruf etmeyen kişiye göre daha 
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fazla vergilendirilmektedir. Bu örnekte, tasarrufların vergilendirilmesi 
dolayısıyla tasarruf eden birey cezalandırılmış olmaktadır. İşte bu basit 
örnekten hareket ederek bazı maliyeciler gelir vergisinin tasarruf kararları 
üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu ve bu nedenle gelir vergisinin adil 
olmadığını savunmaktadırlar. Bir kısım maliyeci, bu olumsuz sonucun 
ortadan kaldırılması için verginin gelir üzerinden değil, harcama üzerinden 
alınması gerektiğini savunmaktadırlar. 

Şimdi, üçüncü senaryoyu incelemeye çalışalım. Bu üçüncü senaryoda 
vergi sisteminde gelir üzerinden bir vergi alınmadığını, sadece harcamaların 
vergiye tabi olduğunu düşünelim. Aynı gelire sahip iki bireyin tüketim ve 
tasarruf tercihleri şu şekilde olsun: Birey, toplam 20.000 Dolar gelirinin 
tamamını birinci yıl içinde harcamayı yeğlemiş olsun. Yüzde 25 harcama 
vergisinin mevcut olduğunu varsayalım ve örneğimizi açıklamaya çalışalım. 
Birey A’nın 16.000 Dolar harcama yaptığını ve bunun üzerinden yüzde 25 
harcama vergisi (4000 Dolar) ödediğini düşünelim Bu durumda, Birey A’nın 
bir sonraki yıl harcanabilir geliri söz konusu olmayacaktır. Birey B ise, 
gelirinin 8000 Dolarını birinci yılda harcamış olsun. Bu durumda Birey B, 
toplam 2000 Dolar harcama vergisi ödemiş olacaktır. Öte yandan Birey B’ 
ikinci yıl için kalan 8000 Dolar üzerinden bir faiz geliri elde edecektir (8000 
Dolar x yüzde 10 faiz = 800 Dolar). Birey B’nin toplam gelirini ikinci yılda 
harcaması halinde ödeyeceği vergi 2200 Dolar olacaktır (8800 x yüzde 25 
harcama vergisi). Dikkat edilirse bu üçüncü senaryoda Birey B, 4200 Dolar, 
Birey A ise 4000 Dolar vergi ödemektedir. Ancak, paranın şimdiki değeri 
dikkat alındığında Birey A ile Birey B’nin aynı vergiyi ödediklerini 
söylemek mümkündür. 

Bu örnek çerçevesinde düşünüldüğünde gerçekten de harcama 
vergisinin gelir vergisine göre daha adil ve doğru olduğu söylenebilir. 
Hemen belirtelim ki, bu spesifik örnek de dahil olmak üzere harcama 
vergisine çeşitli eleştiriler de yöneltilmektedir. İlk olarak, gelir vergisi 
taraftarları, gelir düzeyi düşük bireylerin marjinal tasarruf eğilimlerinin 
düşük ya da (negatif) olduğunu ve gelirlerinin tamamını harcamaya 
ayırdıklarını belirtmektedirler. Dolayısıyla, harcama vergisinin özellikle 
düşük gelirli kimseler üzerinde daha ağır bir vergi baskısı oluşturduğu ileri 
sürülmektedir. Bu eleştiriye karşı harcama vergisi taraftarları ise harcamalar 
üzerinde oran farklılaştırması içeren bir dolaylı harcama vergisi, ya da artan 
oranlı bir kişisel harcama vergisi (personal expenditure tax) alınabileceğini 
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ve bu şekilde vergi adaletsizliğinin ortadan kaldırılabileceğini ileri 
sürmektedirler. Burada konu ile ilgili daha başka örnekler geliştirmek ve 
literatürdeki tartışmalara detaylarıyla girmek mümkündür. Bu tartışmaları 
burada daha detaylarıyla ele almak yerine şu hususu tekrarlamakta yarar 
görüyoruz. Verginin gelir üzerinden mi, yoksa harcama üzerinden mi 
alınması gerektiği maliye biliminde üzerinde henüz uzlaşılamayan 
konulardan birisidir. Bu konuda maliyeciler arasında gerçekten bir 
“mutabakat”ın varlığından söz edilemez. 

Gelir ve harcama vergileri arasındaki tercih konusu yanı sıra, verginin 
ayrıca servet üzerinden alınıp alınmaması gerektiği konusu da maliyeciler 
arasında çok önemli tartışma konularından birisidir. Bilindiği üzere, servet 
bireylerin ya da kurumların sahip oldukları maddi ve maddi olmayan 
varlıklarının bütünüdür. Servet üzerinden vergi alınması gerektiği görüşünü 
savunanlar ile servet üzerinden vergi alınmaması gerektiği görüşünü 
savunanların kendilerine göre farklı çıkış noktaları ve argümanları 
mevcuttur. 

Optimal vergi sistemi oluşturmak için “vergi ne üzerinden 
alınmalıdır?” sorusunun son derece önem taşıdığını burada bir kez daha 
belirtmek isteriz. Gelir, servet ve harcama vergilerinin etraflıca ele alınarak 
ideal vergileme ilkeleri açısından değerlendirilmesi ve karşılaştırmanın 
yapılması gerektiği görüşündeyiz.11 Her vergi türünün çeşitli yönlerden 
üstün ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Bu konuda kesin ve tamamen doğru 
bulgulara ve sonuçlara ulaşmak bize göre mümkün görünmemektedir. Bizim 
burada önemle belirtmek istediğimiz iki önemli husus şudur: Vergi 
konularının tespit edilmesi işleminin (nelerin vergiye tabi olacağı işleminin) 
hiçbir şekilde siyasal iktidarların keyfiyetine bırakılmaması gerekir. Siyasal 
iktidarların hangi konular üzerinden vergi alacakları mutlaka anayasa 
içerisinde belirlenmelidir.12 İkinci olarak, vergiler bize göre her üç kaynak 

                                                        
11 Burada hemen belirtelim ki, gelirin vergilendirilmesi halinde “gelirin tanımının ne 
olması” gerektiği konusu da maliye biliminde henüz tam anlamıyla üzerinde 
uzlaşma sağlanmamış önemli tartışma konularından birisidir. 
12 Burada da yine anayasal perspektifin önem taşıdığını belirtmek istiyoruz. Vergi 
sistemi, günübirlik siyasal karar alma sürecine asla terkedilmemelidir. Bu konuda 
siyasal iktidarları bağlayacak üst vergisel kurallar ve/veya kurumlar oluşturulması 
gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin bu konuda ünlü filozof Friedrich A. Von Hayek, 
vergilerle ilgili genel kuralların normal yasama organı dışında bir üst vergi meclisi 
(tax assembly) tarafından belirlenmesi gerektiğini, ancak bu şekilde vergi sisteminin 
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üzerinden de alınmalıdır. Optimal vergileme açısından “dar vergi konuları” 
üzerinden vergi alınması yerine, vergi konularının geniş olarak 
belirlenmesinin daha doğru olduğunu düşüncesindeyiz. Vergilerin; gelir, 
servet ve harcamaları kapsayacak şekilde geniş olarak belirlenmesi halinde 
vergi oranlarının düşük olarak tespit edilebileceği kanaatindeyiz. Eğer, 
vergiler dar konular üzerinden alınırsa bu durumda ister istemez daha fazla 
gelir elde etmek için vergi oranlarının artırılması gündeme gelebilecektir. 
Özetle, geniş tabanlı vergiler, dar tabanlı vergilere tercih edilmelidir. Ancak, 
bu defa söz konusu vergi konuları için optimal vergi oranının ne olması 
gerektiği sorusu gündeme gelmektedir. Bu soruyu aşağıda inceleyeceğiz. 

Vergi tarifesi ne şekilde düzenlenmelidir? Maksimum vergi oranı ne 
olmalıdır? 

Bu ikinci soru da en az birinci soru kadar maliye biliminde üzerinde 
uzun yıllardır tartışılan konulardan birisidir. Bu konuda da bir görüş birliğine 
ulaşılmış değildir. Geleneksel maliyeciler artan oranlı vergiyi 
savunmaktadırlar. Günümüzde ise maliyecilerin büyük çoğunluğunun artan 
oranlı vergileri eleştirdikleri ve düz oranlı vergiyi savundukları 
gözlemlenmektedir. Bize göre optimal vergileme açısından vergilerin 
konuları ve türleri itibariyle anayasada “düz oranlı” olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. Düz oranlı vergiler ve artan oranlı vergiler karşılaştırması bir 
sonraki bölümde yapıldığından burada daha fazla bilgi verilmesine gerek 
görülmemiştir. 

                                                                                                                                  
-siyasal iktidarların- deformasyondan kurtarılabileceğini savunmaktadır. Hayek, 
“Bir Model Anayasa” (A Model Constitution) adlı makalesinde bu konuda şunları 
yazmaktadır: “Devlet harcamaları için vatandaşlardan bir katkıda bulunmalarının 
istenmesi devletin zorlama gücünü kullanmasını gerekli kılacağından, devletin bu 
gücünün Yasama Organı’nın genel kuralları dâhilinde kullanılması gerekir. Bununla 
birlikte, harcamaların hacminin ve harcanma yerlerinin tespiti ise yürütme organının 
görevidir. Bu nedenle, bize göre vergilerin dağıtımı Yasama Organı tarafından 
belirlenmeli; buna karşın harcamaların toplam miktarı ve sarfedilme yerleri Yürütme 
Organının yetkisinde olmalıdır.” Bkz: von Hayek, F. A. (1984), “A Model 
Constitution”, in: The Essence of Hayek, (Ed. By Chiaki Nishiyama and Kurt R. 
Leube), Stanford: Hoover Institution Press, 403. Bu konuda daha detaylı bilgi ve 
analizler için bkz: Brennan, G. and Buchanan, J.M. (1980), The Power to Tax: 
Analytical Foundations of a Fiscal Constitution”, Cambridge:Cambridge University 
Press. 
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Dolaysız vergilere mi, yoksa dolaylı vergilere mi ağırlık 
verilmelidir?13 

Vergiler bazen asıl vergilendirilmek istenen kişi ve kurumlardan 
herhangi bir aracıya gerek olmaksızın doğrudan tahsil edilebilir. Bazen de 
vergiler, asıl vergilendirilmek istenen kişi ve kurumdan doğrudan değil, 
dolaylı yollardan tahsil edilir. Bir verginin fiyat içerisine dahil edilerek 
tüketiciden tahsil edilmesi mümkündür ve bu dolaylı vergilemeye bir örnek 
teşkil eder. Dolaylı vergiler genellikle fiyat mekanizması aracılığıyla 
yansıtılması mümkün olan vergilerdir. Buna karşın dolaysız vergiler, 
genellikle yansıtılması mümkün olmayan ya da yansıtılması çok güç olan 
vergilerdir. Herhangi bir vergi sisteminde eğer dolaysız vergiler ağırlıkta ise 
o zaman vatandaşlar ödedikleri verginin yükünü daha iyi hissederler ve 
gerçekten vergi ödediklerinin farkına varırlar. Eğer vergi sisteminde dolaylı 
vergiler ağırlıkta ise o zaman vatandaşlar çoğu zaman vergilerin fiyat 
içerisinde gizlenmiş olması dolayısıyla “mali anestezi” (=vergi uyuşturması) 
etkisiyle vergi ödediklerinin farkına dahi varmazlar. 

Dolaylı vergilerin sahip olduğu iki avantaj bulunmaktadır; dolaylı 
vergiler, devlet açısından tahsili kolay vergilerdir. Dolaylı vergiler, 
vatandaşlar açısından ise kolayca hissedilen vergiler olmadığından vergiye 
karşı fazla bir reaksiyon göstermezler. Ancak ideal bir vergi sisteminde 
vatandaşların ne kadar vergi ödediklerini açık olarak bilmeleri de önem taşır. 
Dolaylı vergiler, bu bakımdan “görülebilirlik” olarak adlandırdığımız ilkeye 
ters düşer. Dolaysız vergiler ise “görülebilirlik” ilkesine uygun vergiler 
olmakla beraber, gelir ve servet üzerinden doğrudan alındıklarından 
vatandaşlar üzerinde bir yük ve baskı oluştururlar. Önceki açıklamalarımızda 
belirttiğimiz gibi, bize göre optimal vergileme açısından her iki grup vergiler 
(hem dolaylı hem de dolaysız vergiler) bazı avantajlar yanı sıra bazı 
dezavantajlara da sahip bulunmaktadır. Bu nedenle, bunlar arasında bir 
tercih yapmak zor görünmektedir. Kanaatimizce, vergi sistemlerinde hem 
dolaylı vergilere hem de dolaysız vergilere yer verilmesi doğru bir tercih gibi 
görünmektedir. 

                                                        
13 Bu konuda bkz: Due, 1970:18-25. 
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Vergi yükü nasıl ve hangi kritere göre dağıtılmalıdır? 

Optimal vergileme açısından cevaplanması gereken bir diğer soru 
vergi yükünün dağılımı ile ilgilidir. Vergilerin kişilerin ödeme güçlerine 
paralel olarak mı, yoksa kamu hizmetlerinden yararlanma ölçüsünde mi 
dağıtılması gerektiği, maliyenin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışından bu 
yana tartışılan en önemli sorularından birisidir. Geleneksel maliye teorisinde 
“ödeme gücü ilkesi” ve “adem-i tahsis ilkesi”nin daha doğru ve adil olduğu 
savunulmaktadır. Buna karşın bazı maliyeciler “fayda ilkesi” ve “tahsis 
ilkesi”ni savunmaktadırlar. Önemle belirtelim ki, bu konuda halen 
maliyeciler arasında bir görüş birliğinin varlığından söz edilemez. Bazı 
maliyecilere göre tahsis ilkesinin başlıca şu avantajları bulunmaktadır:14 

• Tahsis ilkesi uygulanarak seçmen ya da vergi yükümlülerinin 
kamusal mal ve hizmetlere tercihleri daha net olarak belirlenebilir. Belirli 
gelirler, belirli hizmetlere ve harcamalara tahsis edileceğinden bu 
hizmetlerden yararlanan kişiler, aldıkları hizmetler ile ilgili 
memnuniyetlerini ve de şikâyetlerini daha açık olarak ortaya koyabilirler. 

• Vergi sadece hizmetten yararlananlardan alınacağı için, bunun vergi 
adaletine uygun olduğu söylenebilir. Örneğin, akaryakıt üzerinden alınan 
vergilerin, karayollarının yapımına harcanması durumunda, vergiyi sadece 
otoyolu kullanan kişiler ödeyeceklerdir. 

• Tahsis ilkesi, kamu harcamalarının daha süratle yapılmasına imkân 
sağlayabilir. Genel bütçeden belirli harcamalara ödenek ayrılması belirli 
bütçe prosedürlerine bağlı olduğundan işlem maliyeti ve zaman maliyeti 
daha yüksektir. 

• Tahsis ilkesi ile finanse edilen harcamaların devamlılığının 
sağlanması daha kolaydır. Oysa genel bütçeden fon ayırma daha güç olabilir. 

Literatürde maliyecilerin bir kısmı, kamu maliyesinde uzun yıllar 
geçerli olan “ödeme gücü ilkesi” ve “adem-i tahsis ilkesi”nin uygulanması 
neticesinde, kamu harcamalarının gelirlerden bağımsız olarak sürekli 
arttığına dikkati çekmektedirler. Oysa kamu maliyesinde bu belirtilen iki ilke 
yerine “fayda ilkesi” ve “tahsis ilkesi” benimsendiğinde, vatandaşların 

                                                        
14 Tahsis ilkesi konusunda özellikle şu temel makaleye müracaat edilebilir: 
Buchanan, J.M. (1972), “The Economics of Earmarked Taxes”, in: Buchanan, J.M. 
and Tollison, R. (eds), Theory of Public Choice–Political Applications of 
Economics- Ann Arbor: The University of Michigan Press, 106-122. 
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yararlandıkları hizmetin karşılığında bir bedel ödemeleri mümkün olur. 
Vatandaşlar, karşılığını aldıkları bir hizmete bedel ödeyeceklerinden bu 
dolaylı yoldan kamu ekonomisinde disiplin sağlar. 

Tahsis ilkesi ile ilgili olarak bu olumlu değerlendirmeler yanı sıra 
maliyecilerin bir kısmı da yukarıdaki argümanlardan farklı olarak kamu 
maliyesinde tahsis ilkesinin uygulanması ile bütçede birlik ilkesinin ortadan 
kalkacağını ve bunun sonucunda da bütçe gelir ve giderlerinin bir bütün 
olarak görülemeyeceğini iddia etmektedirler. Bütçede gelirlerin tek bir bütçe 
içerisinde yer almayarak, çeşitli fonlar oluşturulması ve harcamaların bu 
fonlardan yapılması birçok ciddi sorunu (yasama organının onayı olmadan 
mali mükellefiyetler getirilmesi, yasama organının denetiminden 
uzaklaşılması, ödenek tahsisinde hizmet önceliğinin iyi tespit edilememesi 
vs.) beraberinde getirmektedir.15 Öte yandan, belirli vergiler, belirli 
hizmetlere tahsis edildiğinde tahsis edilen miktar hizmetin görülmesi için az 
ya da fazla olabilir. 

Bize göre, minimal devlet fonksiyonlarının ödeme gücü ilkesi esas 
alınarak vergilerle; bunun dışında genişleyen devlet fonksiyonlarına paralel 
olarak sunulan kamusal mal ve hizmetlerin, fayda ilkesi esas alınarak 
yararlanma bedeliyle (harçlarla) finanse edilmesi gerekir. Tüm kamusal 
hizmetleri “fayda ilkesi”ne göre harçlarla finanse etmek mümkün değildir; 
bu bakımdan tam kamusal malların “ödeme gücü ilkesi” gereği vergilerle 
finanse edilmesi kaçınılmazdır. Tahsis ilkesi uygulaması da bize göre kamu 
maliyesinde gelir ve harcama kalemlerinin bütünsel olarak görülmesini 
engelleyerek “mali şeffaflığı” ortadan kaldırmaktadır. Bu bakımdan kamu 
maliyesinde tek bir bütçe hazırlanması, veyahut genel bütçe dışında diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinin birleştirilerek “konsolide bütçe” 
olarak yasama organının onayına sunulması gerekmektedir. Bu 
açıklamalardan sonra asıl araştırma konumuz olması nedeniyle yukarıdaki 
sorulardan ikincisini daha detaylı olarak ele almakta yarar görüyoruz. 

                                                        
15 Ülkemizde özellikle 1980’li yıllarda oluşturulan bütçe dışı fonlar ile tahsis 
uygulamasının yaygınlaştığını biliyoruz. Fon uygulamalarının yarar ve sakıncaları 
için bkz: Aktan, C.C. (1986), “Bütçe Dışı Fonların Genellik ve Birlik İlkeleri 
Yönünden Değerlendirilmesi”, Mali Sorunlara Çözüm Dergisi, Ekim-Kasım 
1986:50-55. 
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4. Optimal Vergileme Açısından Düz Oranlı Vergi ile Artan 
Oranlı Vergilerin Karşılaştırması 

Vergi tarifesi ne şekilde düzenlenmeli? Vergiye tabi gelir, servet ve 
harcama üzerinden vergi alırken oran ne olmalı ve ne şekilde belirlenmeli? 
Matraha tek bir oran mı uygulanmalı yoksa matrahtaki artışa paralel olarak 
vergi oranı da mı arttırılmalı? Ya da, bu iki alternatif dışında vergi herkesten 
aynı miktarda mı alınmalı? Bu ve benzeri sorular maliye teorisinin asırlık 
tartışma konularıdır. Ancak, vergi oranlarının ne şekilde düzenlenmesi 
gerektiği konusunda maliyeciler arasında konsensusa ulaşıldığını söylemek 
mümkün değildir. Her ne kadar günümüzde maliyeciler arasında vergilerin 
tek bir oran üzerinden matraha uygulanması görüşü daha ağırlık taşıyorsa da, 
konu üzerinde tam bir uzlaşmanın varlığından söz edilemez. Bu bölümde 
maliye teorisinin asırlardır süregelen temel tartışma konularından biri olan 
“artan oranlı vergi mi, yoksa düz oranlı vergi mi?” konusunu ele alacağız. 
Öncelikle vergi tarifeleri ile ilgili bazı temel bilgileri sunmakta yarar 
görüyoruz. 

4.1. Genel Olarak Vergi Tarifeleri 

Vergi tarifeleri, ödenecek vergi miktarını belirlemek için matraha 
uygulanan ölçülerdir. Genel olarak vergi tarifeleri üç şekilde düzenlenebilir: 
Artan oranlı tarife, düz oranlı tarife ve azalan oranlı tarife. Artan oranlı 
tarifede, matrahın artmasına paralel olarak vergi oranı da artış gösterir. Düz 
oranlı vergide, matrah ne olursa olsun, vergi oranı değişmez ve aynı kalır. 
Azalan oranlı tarife ise artan oranlı vergi tarifesinin tam tersidir, yani matrah 
arttıkça vergi oranı azalır. Günümüz vergi sistemlerinde genel olarak artan 
oranlı tarifelerin yaygın olduğunu söylememiz mümkündür. Düz oranlı ve 
artan oranlı vergi tarifeleri çeşitli şekillerde düzenlenebilir. (Bkz: Şekil 8). 
Örneğin, düz oranlı vergi sisteminde standart indirim (en az geçim indirimi) 
uygulaması söz konusu olabilir. Standart indirime yer verilmeyen düz oranlı 
vergi sisteminde doğal olarak tüm gelir, servet ya da harcama vergiye tabi 
tutulur. Artan oranlı vergi tarifeleri de kendi arasında “dik artan oranlı”, 
“ılımlı artan oranlı”, “çoğalan artan oranlı”, “azalan artan oranlı” ve saire 
şekillerde sınıflandırılabilir16. Ilımlı artan oranlı tarifede, gelir dilimlerine 
uygulanan oranlar yumuşak bir şekilde artış gösterirken, dik artan oranlı 

                                                        
16 Bu konuda ayrıntılı tahliller için şu esere bakılabilir: Turhan, S. (1982), Vergi 
Teorisi, İstanbul: Elektronik Ofset Matbaası, 67-91. 
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tarifede oranlar hem yüksektir, hem de daha sert bir biçimde artış gösterir. 
Artan oranlı vergi tarifelerinin ne şekilde düzenleneceği, tabii olarak siyasal 
iktidarların ve bürokrasinin takdir hakkına bağlı olarak belirlenmektedir. 

4.2. Artan Oranlı Vergiler ve Eleştirisi 

Uzun yıllar maliyeciler vergilemede adaletin gerçekleştirilmesine 
hizmet edecek en uygun vergilerin artan oranlı vergiler olduğunu 
savunmuşlardır. Ayrıca ekonomide gelir ve servet dağılımında adaletin 
sağlanması için de artan oranlı vergilerin uygulanması gerektiği geniş bir 
akademik kesim tarafından savunulmuştur. Örneğin, devletin mali araçlarla 
ekonomiye müdahale etmesini savunan Keynesyen iktisatçılar, artan oranlı 
vergi tarifesinin ekonomik istikrarsızlığa karşı otomatik stabilizatör görevi 
gördüğünü iddia etmişlerdir. Keynesyenlere göre artan oranlı vergiler yapısal 
esneklik (built in flexibility) özelliğine sahiptirler. Şöyle ki; enflasyonist 
dönemlerde bireylerin artan geliri vergi tarifesinin daha üst dilimlerine 
uygulanan yüksek vergi oranlarına tabi olur. Bu ise efektif talep üzerinde 
baskı oluşturarak talebi azaltır ve disenflasyonist bir etki gösterir. Keynesyen 
iktisatçılar, artan oranlı vergi tarifesinin bu yönüyle enflasyonla mücadelede 
bir araç olarak kullanılabileceğini savunmaktadırlar. Keynesyenlere göre 
deflasyonist dönemlerde ise bireylerin gelirleri azalacağından daha düşük 
gelir dilimlerinde daha düşük oranlarda vergilendirmeler söz konusu 
olacaktır. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren, kamu maliyesinde uzun yıllar 
hâkimiyetini sürdüren Fonksiyonel Maliye (Functional Finance) 
yaklaşımının önemini kaybetmesine paralel olarak artan oranlı vergilere 
çeşitli eleştiriler yöneltilmeye başlanmıştır. Artan oranlı vergilerin başlıca şu 
açılardan uygulanmasının doğru olmadığı savunulmuştur (Bkz. Aktan, 1994; 
s. 117 vd.): 

• Artan oranlı vergiler, tek başına gelir ve servet dağılımında adaleti 
sağlamak için yeterli değildir ve olamaz. Bu konuda Nobel Ekonomi Ödülü 
sahibi Amerikalı iktisatçı James M. Buchanan şöyle demektedir: 

“Artan oranlı vergileme, fertler arasında eşit bir gelir dağılımına 
götürdüğü için üstün gelen bir vergileme şekli olmuştur. Ancak tek başına 
‘artan oranlı vergileme reel gelirin yeniden dağılımını sağlar’ ifadesi doğru 
değildir. Bu husus mali sistemin diğer yarısı hakkında yapılan belirli 
varsayımlarla doğruluk kazanabilir. Eğer kamu harcamalarından yaratılan 
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genel faydadan, fertlerin elde ettiği hisse ve paylar eşitse veya aşağı yukarı 
eşite yakınsa, artan oranlı vergileme adil bir gelir dağılımına götürecektir. 
Fakat bu durum aynı esas takip edilse düz oranlı vergileme için de söz 
konusu olacaktır. Fertlere kamu harcamalarından sağlanan faydaya atıf 
yapılmaksızın artan oranlı vergilemenin, düz oranlı veya azalan vergilerden 
daha adil bir gelir dağılımını sağlayacağı ifade edilebilir. Ancak hiç kimse 
onun bir yeniden dağılım ortaya çıkaracağını söyleyemez; olabilir veya 
olmayabilir. Gerçekten de, devlet harcamalarının büyük bir kısmı zengin 
sınıfların varlıklarının himayesine ve ihtiyaçlarının teminine tahsis edilirse, 
artan oranlı bir vergi sistemi dahi mali sistemde reel gelir eşitsizliğinin 
artmasına mani olmayabilir.”17 

Dikkat edilirse Buchanan, kayıtsız ve şartsız “artan oranlı vergiler düz 
oranlı vergilere göre daha adildir” hipotezinin tek başına anlamlı 
olmadığının, vergileme sonrasında kişilerin refah seviyelerindeki artış ve 
azalışın dikkate alınması gerektiğinin önemi üzerinde durmaktadır. 

• Artan oranlı vergi, çok çalışanı ve ekonomiye katkıda bulunan 
kimseleri cezalandırmaktadır. Artan oranlı vergiler bu açıdan “adil” değildir. 

• Artan oranlı vergi sisteminde, üst gelir dilimlerinde gelir etkisinin 
ikame etkisine göre ağırlık kazanması ekonomik birimlerin tasarruf ve 
yatırım arzularını olumsuz yönde etkilemektedir. Artan oranlı vergiler bu 
açıdan “tarafsız” (neutral) değildir. 

• Artan oranlı vergi, çalışmayı değil, tembelliği destekleyen bir 
mantığa sahiptir. 

• Artan oranlı vergi sisteminde tarifenin bilimsel temele dayalı olarak 
objektif belirlenmesine imkan sağlayacak hiçbir kriter mevcut değildir. 
Artan oranlılığın yapısı çoğunlukla sübjektif değerlendirmelere 
dayanmaktadır. Vergi tarifesinin, siyasal iktidarlar ve bürokrasi tarafından 
keyfi ve adaletsiz bir şekilde belirlenmesi, vergi yükümlüleri arasında 
adaletsizliğe neden olmaktadır. 

                                                        
17 Bkz: Buchanan, 1960:19-20; Türkçe çevirisi için bkz: Nemli ve Öncel, 1966. 
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• Artan oranlı vergi sisteminde zengin kesimler tarifenin yapısını ve 

şeklini kendi çıkarlarına uygun olarak belirlemek için lobicilik girişimde 
bulunabilirler. En üst gelir diliminin ve oranının saptanması konusunda çıkar 
gruplarının baskısı gündeme gelebilir. 

• Artan oranlı tarife, enflasyonun hâkim olduğu ekonomilerde “gelir 
dilimi sürüklenmesi” (bracket creep) adı verilen bir sorunu ortaya 
çıkarmaktadır. Enflasyon dolayısıyla gelirlerin nominal olarak yükselmesi, 
bu gelirlerin daha üst gelir dilimlerine sürüklenerek, daha yüksek vergi 
oranlarına tabi olması sonucunu doğurmaktadır. 
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Bu açıklamalardan sonra şimdi düz oranlı vergileri daha detaylı olarak 
inceleyebiliriz. 

4.3. Düz Oranlı Vergi 

Adından da anlaşılacağı üzere, düz oranlı vergide matrahın miktarı ne 
olursa olsun, tüm matraha tek bir vergi oranı uygulanmaktadır. Düz oranlı 
vergilere aynı zamanda “sabit oranlı vergiler” ya da “tek oranlı vergiler” de 
denilmektedir. 

Düz oranlı verginin makro ve mikro ekonomik etkilerini analiz 
etmeden önce bu verginin uygulanmasının sağlayacağı avantaj ve 
dezavantajları özetlemeye çalışalım. 

Düz oranlı vergi, ideal vergi sisteminde olması gereken ilkelerin ve 
özelliklerin bir çoğuna sahip bulunmaktadır. Düz oranlı vergiyi optimal 
vergileme ilkeleri açısından şu şekilde değerlendirebiliriz. (Bkz. Şekil 8): 

1. Düz oranlı vergi, uygulanması son derece basit olan bir vergidir. 
Tüm vergiye tabi gelir, servet ve harcamalara tek bir oran uygulanır. Düz 
oranlı vergilerin basitlik özelliği neticesinde gerek vergi idaresi açısından, 
gerekse vergi yükümlüleri açısından ortaya çıkan maliyetler (donanım 
maliyeti, personel maliyeti, işlem maliyeti vs.) azalmaktadır. İdari 
maliyetlerin azalması, devlet tarafından daha fazla gelir elde edilmesi 
anlamına gelmektedir. Vergi yükümlülerinin vergi maliyetlerinin azalması 
ise kullanılabilir gelirin artması demektir. Vergi yükümlüleri, vergi 
maliyetlerinin azalması dolayısıyla artan tasarruflarını yatırımlara kanalize 
edebilmektedirler. Öte yandan, düz oranlı vergi sisteminde ilke olarak istisna 
ve muafiyetlere yer verilmemesi savunulduğundan vergi mevzuatı ve vergi 
bürokrasisi de azaltılmış olur. Vergi sistemi, herkesin anlayabileceği 
düzeyde basit ve anlaşılır hale gelir. 

2. Düz oranlı vergi, vergi adaleti açısından da uygun bir vergidir. Düz 
oranlı vergi, maliye terminolojisinde “yatay adalet” ve “dikey adalet” olarak 
adlandırılan genel adalet/eşitlik ilkelerine uygun bir vergidir. Genel kanının 
aksine düz oranlı vergi sisteminde; çok kazanandan çok, az kazanandan ise 
daha az vergi alınır. Standart indirim dikkate alındığında ise düz oranlı vergi 
sisteminde “gerçek vergi oranları” artan oranlı bir hale dönüşmektedir. Bu 
nedenle, düz oranlı vergi adil bir vergidir. 
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3. Düz oranlı vergi “kanun önünde eşitlik” ilkesine uygun bir vergidir. 
Çok farklı yorum enflasyonlarına ve anlam erozyonuna uğramış kelimelerin 
başında adalet gelmektedir. Adalet, her şeyden önce “kanun önünde eşitlik” 
demektir.18 Daha açık bir ifadeyle, mevcut kanunların herkese hiçbir ayrım 
gözetmeksizin ve hiçbir ayrıcalık tanımaksızın eşit olarak uygulanmasıdır. 
Bu açıdan düz oranlı vergi “adil” bir vergidir. Zira herkese, hiçbir ayrım 
yapılmaksızın aynı vergi oranı uygulanır. Vergi yükümlüleri açısından 
ayrıcalık yapılmaması, hiç bir kişi ya da kuruma özel imtiyazlar 
sağlanmaması hususu, anayasa ve yasalarda güvence altına alındığında 
bundan hem vergi idaresi, hem de vergi yükümlüleri kazançlı çıkar. “Vergi 
matrahında aşınma” ya da “vergi erozyonu” adı verilen olay ortadan kalkar, 
dolayısıyla devletin vergi gelirleri artmış olur. Hiçbir kişi ya da kurum 
“muafiyet” ve benzeri uygulamalarla vergi dışında kalmayacağından vergi 
tabanı genişlemiş olur. Başka bir ifadeyle, daha geniş bir taban (base) 
üzerinden daha fazla vergi almak imkânı olur. Vergi yükümlüleri ise 
doğrudan verimli olmayan rant kollama faaliyetlerine yönelmezler. Bu 
alandaki lobicilik sektörü ortadan kalkar ve kişiler verimli ekonomik 
faaliyetlerle uğraşırlar. Kanun önünde eşitlik ilkesi gereği, vergi konuları 
itibariyle de bir ayrıcalığın olmaması gerekir. Vergi sisteminde ekonomik 
büyüme ve kalkınma amacı doğrultusunda tasarruflar, sermaye kazançları, 
servet ve harcamalar vergi dışında bırakılmamalıdır. Örneğin, tasarrufların 
arttırılması amacıyla faiz ve dividant gelirlerinin vergilendirilmemesi özel 
bir vergi imtiyazıdır, dolayısıyla “kanun önünde eşitlik” ve “genellik” 
ilkesine uygun değildir. 

4. Düz oranlı vergi anayasal garanti altına alındığında aynı zamanda 
“istikrar” ilkesine uygun bir vergidir. Eğer düz oranlı vergi sistemi anayasal 
sisteme entegre edilirse o zaman optimal vergileme açısından çok önem 
taşıyan “istikrar” ya da “öngörülebilirlik” ilkesi de gerçekleştirilmiş olur. 
Daha açık bir ifadeyle, vergi oranlarının sabit oranlı olarak anayasada 
belirlenmesi mümkün olursa bu gerek yurtiçindeki yatırımcılar, gerekse 
yurtdışındaki yatırımcılar açısından son derece cezbedici olabilir. Vergi 

                                                        
18 Bize göre adaletin gerçek anlamını en iyi kavrayan ve açıklayan düşünürlerin 
başında Cicero gelmektedir. Romalı filozof Marcus Tullius Cicero Hukuk adlı 
eserinde adaleti şu şekilde tarif etmektedir: “Hukuk, sivil toplumun temelidir ve 
adalet, kanun önünde eşitlik demektir.” (Law is the bond of civil society, and justice 
is equality under the law.” Bkz: http://flattax.house.gov/st-lobby.htm 



 

 54

oranlarının -en azından uzun dönemde- değişmeyeceğine inanan yerli ve 
yabancı yatırımcılar daha fazla yatırıma yönelirler. 

5. Düz oranlı vergi mahiyeti itibariyle “tarafsız” bir vergi sistemidir. 
Düz oranlı vergileme ile siyasal iktidarların ekonomiye olan müdahaleleri 
önemli ölçüde azaltılmış olur. Düz oranlı vergi, ekonomik birimlerin üretim, 
tüketim, yatırım vb. kararları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunmaz. Bu 
açıdan tarafsız bir vergidir. 

6. Düz oranlı vergi ekonomide “rant kollama” eğilimlerini azaltır. Düz 
oranlı vergi sisteminde vergi tarifesinin belirlenmesi ve vergi ayrıcalıkları 
elde etme konularında lobicilik ve rant kollama faaliyetleri son bulacağından 
üretim ekonomisi gelişir ve büyür. Öte yandan, politik kollamacılık ortadan 
kalkar.19 

7. Düz oranlı vergi sisteminde “vergi kaçakçılığı” eğilimleri azalır. 
Düz oranlı vergi sistemini savunanların üzerinde durduğu en önemli 
konulardan birisi ağır vergi yükünün mikro ve makro ekonomi üzerinde 
doğurduğu olumsuz sonuçlardır. Düz oranlı vergi sisteminde vergi 
oranlarının çok yüksek olarak tespit edilmemesi savunulmaktadır. Buradan 
hareketle, düz oranlı vergi sisteminde vergi kaçakçılığının azalacağını 
söyleyebiliriz. 

8. Düz oranlı vergi ekonomide “büyüme ve kalkınma” hızını artırır. 
Düz oranlı vergi sisteminde, düşük vergi yükü neticesinde bireylerin 
tasarruflarının ve yatırımlarının artacağını, sonuçta ekonomide büyüme ve 
kalkınmanın sürat kazanacağını söylemek mümkündür. 

9. Düz oranlı vergi, ekonomide servet birikimini ve sermaye 
terakümünü artıran bir vergidir. Düz oranlı vergi sisteminde vergi sonrası 

                                                        
19 ABD’de düz oranlı vergi konusunda bir vergi yasa tasarısı hazırlayarak meclise 
sunan Texas eyaleti milletvekili Dick Armey ve Alabama Senatörü Richard Shelby 
mevcut vergi sistemi dahilinde lobicilik endüstrisinin inanılmaz boyutlarda 
olduğunu şu cümlelerle vurgulamaktadırlar: “Federal hükümet ile lobi faaliyetleri 
için her yıl ABD’nde 8.4 milyar dolar harcanmaktadır. Washington’da özel sektörde 
çalışan her altı kişiden biri ve toplam 67,062 kişi lobicilik endüstrisinde 
çalışmaktadır. Kongreyi etkilemek için her milletvekili başına düşen lobici sayısı 
1964 yılında 31 kişi iken, bu sayı 1996 yılında 125 kişiye yükselmiştir. Vergi 
sistemindeki karmaşa ve kollamacılıktan lobicilik endüstrisi kazanç sağlamaktadır. 
Basit ve tarafsız bir düz oranlı vergi lobicilik endüstrisinin daraltılmasını sağlar.” 
Bkz: “Washington’s Lobbying Industry: A Case for Tax Reform” (Bkz: 
http://flattax.house.gov/st-lobby.htm) 
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gelir artacağından ekonomide genel olarak servet birikimi artar. Ekonomide 
toplam tasarruflar düzeyinde bir artış ortaya çıkar. 

10. Düz oranlı vergi, “mali sürüklenme” (fiscal drag) sorununu 
ortadan kaldırır. Düz oranlı vergi sisteminde, artan oranlı bir vergi 
tarifesinde enflasyon dolayısıyla ortaya çıkan “gelir dilimi sürüklenmesi” 
(bracket creep) (= mali sürüklenme) olayı da ortadan kalkmış olur. 

11. Düz oranlı vergi sisteminde rekabet edebilirlik (competitiveness) 
gücü artar. Düz oranlı vergi sisteminde genel vergi yükü azalacağından, 
bunun işletmelerin rekabet gücünü artıracağını söylemek mümkündür. 

Buraya kadar düz oranlı vergi sisteminin sağlayabileceği başlıca 
yararlar özetlenmiştir. Önemle belirtelim ki, düz oranlı vergi konusunda bazı 
olumsuz görüşler de söz konusudur. Düz oranlı vergilere yöneltilen temel 
eleştiri bu vergilerin adaletli olmadığı noktasında toplanmaktadır. Şimdi bu 
konuyu daha ayrıntılı olarak inceleyelim. 

Düz oranlı vergiye yöneltilen en önemli eleştiriler bu verginin 
adaletsiz bir vergi olduğu noktasında toplanmaktadır. Gerçekten bu iddia 
doğru mudur? Konuyu ciddi bir şekilde ele alıp irdelemek önem 
taşımaktadır. 
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Öncelikle, vergilemede adalet kavramının doğru olarak tanımlanması 

gerektiği düşüncesindeyiz. Bize göre vergilemede adaleti ifade edebilecek 
başlıca dört temel kriter bulunmaktadır: Bunlar; 

• Yatay adalet (yatay eşitlik), 

• Dikey adalet (dikey eşitlik), 

• Kanun önünde eşitlik, 

• Fedakârlıkta eşitlik, 

Şimdi düz oranlı vergilerin adil olup olmadığını bu temel kriterler 
çerçevesinde değerlendirmeye çalışalım. 

Yatay ve dikey adalet, vergi yükünün kişilerin ekonomik ve mali 
durumları dikkate alınarak dağıtılmasını ifade etmektedir. Yatay adalet 
(yatay eşitlik), ekonomik ve mali durumu aynı olan kişilerin aynı şekilde 
vergilendirilmesini ifade etmektedir. Dikey adalet (dikey eşitlik) ise, farklı 
ekonomik ve mali duruma sahip olan kişilerin farklı şekilde 
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vergilendirilmesini ifade etmektedir. Şimdi bu tanım çerçevesinde düz oranlı 
verginin adil olup olmadığını basit bir örnek yardımıyla açıklamaya 
çalışalım. 

Farklı gelire sahip beş birey düşünelim. Bireylerin gelirlerinin de 
aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu kabul edelim. Mevcut gelir vergisi 
oranının da “düz oranlı” olduğunu ve yüzde 10 olarak belirlendiğini 
varsayalım. Bu durumda bireylerin ödeyecekleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiş olacaktır. 

Tablodan çok açık olarak anlaşıldığı üzere aynı gelire sahip olan 
bireyler aynı miktarda vergi ödemek durumundadırlar. Örneğin, A ve B’nin 
gelirleri ve ödedikleri vergiler birbirine eşittir. Yani, yatay eşitlik ilkesi 
gerçekleşmiştir. Buna karşın farklı gelire sahip olan bireylerden, daha fazla 
gelire sahip olanların, kendilerinden daha az gelire sahip olan bireylerden 
daha fazla vergi ödemeleri gerekmektedir. Bu durumda dikey eşitlik ilkesi de 
gerçekleşmiş demektir. Bu örnekten çok açık olarak düz oranlı vergilerin 
“adil” bir vergi olduğu anlaşılmaktadır. Burada hemen belirtelim ki, artan 
oranlı vergiler de yukarıda belirttiğimiz yatay ve dikey eşitlik ilkelerine 
uygun olan vergilerdir. 

A
B
C
D
E

Birey Birey Bireyin Geliri (TL) Bireyin Geliri (TL) Vergi OranVergi Oranıı (%) (%) ÖÖdenecek Vergi (TL) denecek Vergi (TL) 

100 Milyon
100 Milyon
200 Milyon
300 Milyon
400 Milyon

10 
10 
10 
10 
10 

10 Milyon 
10 Milyon 
20 Milyon 
30 Milyon 
40 Milyon 

Tablo 5. Düz Oranlı Vergi ve Vergi Adaleti: Örnek I

A
B
C
D
E

Birey Birey Bireyin Geliri (TL) Bireyin Geliri (TL) Vergi OranVergi Oranıı (%) (%) ÖÖdenecek Vergi (TL) denecek Vergi (TL) 

100 Milyon
100 Milyon
200 Milyon
300 Milyon
400 Milyon

10 
10 
10 
10 
10 

10 Milyon 
10 Milyon 
20 Milyon 
30 Milyon 
40 Milyon 

Tablo 5. Düz Oranlı Vergi ve Vergi Adaleti: Örnek I

 
 
Şimdi, “kanun önünde eşitlik” adı verilen adalet kriteri yönünden düz 

oranlı vergileri değerlendirmeye çalışalım. Kanun önünde eşitlik, mevcut 
ve/veya yürürlüğe konulacak yasalar önünde herkesin hiçbir ayrım 
gözetmeksizin eşit muamele görmesi demektir. Önemle belirtelim ki, “kanun 
önünde eşitlik”, adaleti kavramını doğru açıklayan temel kriterlerden 
birisidir. Düz oranlı vergilerde, herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin “aynı 
vergi oranı” uygulanır. Bu bakımdan, düz oranlı vergiler “kanun önünde 
eşitlik” ilkesine tamamen uygundur ve dolayısıyla adildir. Buna karşın, artan 
oranlı vergiler, yatay ve dikey eşitlik ilkelerine uygun olmakla birlikte, 
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“kanun önünde eşitlik” ilkesine tamamen aykırı ve uygun olmayan 
vergilerdir. Artan oranlı vergi sisteminde, farklı ekonomik ve mali 
kaynaklara (gelir, servet ya da harcama) sahip olan kişilere aynı vergi oranı 
değil, farklı vergi oranı uygulanır. Bu noktada geleneksel maliyecilerden 
tamamen farklı olarak, artan oranlı vergilerin “kanun önünde eşitlik” ilkesini 
ihlal eden vergiler olduğunu, dolayısıyla vergi adaletine uygun olmadığını 
düşünüyoruz. Aslında, kanun önünde eşitlik ilkesinden ayrılarak farklı 
ekonomik ve mali kaynaklara sahip bireylere farklı ve giderek artan oranlar 
uygulamak, vergi sisteminde kaçınılmaz olarak keyfiyeti, müdahaleciliği ve 
dolayısıyla adaletsizliği getirir. Vergi tarifelerinin belirlenmesinde hangi 
objektif ölçü esas alınacaktır? Gelir dilimleri nasıl belirlenecektir? Gelir 
dilimi sayısı ne olacaktır? Gelir dilimlerine uygulanacak oranlar keyfiyetten 
uzak hangi bilimsel ölçü ve kriter esas alınarak belirlenecektir? Bu ve daha 
pek çok sorunun bize göre bilimsel bir açıklaması söz konusu değildir. Tüm 
bu nedenlerle, artan oranlı vergilerin adil olmadığı, düz oranlı vergilerin ise 
“kanun önünde eşitlik” ilkesini gerçekleştirebilecek yegâne sistem olduğu 
düşüncesindeyiz. 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalar çerçevesinde düz oranlı 
vergilerin “yatay eşitlik”, “dikey eşitlik” ve “kanun önünde eşitlik” ilkelerine 
uygun olduğunu açıklamış ve ortaya koymuş bulunuyoruz. Şimdi de 
fedakârlıkta eşitlik kriteri yönünden konuyu değerlendirmeye çalışalım. 

Fedakârlıkta eşitlik kriterini şu iki farklı örnek yardımıyla 
açıklayabiliriz. Birinci örnekte düz oranlı gelir vergisi, ikinci örnekte ise düz 
oranlı satış vergisi uygulandığını varsayalım. İlk örneğimizde farklı gelire 
sahip iki birey düşünelim. Birey A’nın gelirinin 100 Milyon, diğerinin 
gelirinin ise 500 Milyon TL olduğunu varsayalım. Gelir vergisinin de tek 
oranlı (yüzde 10) olarak tespit edilmiş olduğunu kabul edelim. Bu durumda 
Birey A, 10 Milyon TL; Birey B ise 50 Milyon TL. gelir vergisi ödemiş 
olacaktır. Bu örnekte, Birey B, Birey A’dan 5 kat daha fazla gelire sahiptir 
ve aynı zamanda 5 kat daha fazla vergi ödemek durumundadır. Bu açıdan 
söz konusu örneğimizde düz oranlı verginin adil olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 6. DTablo 6. Düüz Oranlz Oranlıı Vergi ve Vergi Adaleti: Vergi ve Vergi Adaleti: ÖÖrnek IIrnek II

A
B

Birey Birey Bireyin Geliri (TL) Bireyin Geliri (TL) Gelir Vergisi OranGelir Vergisi Oranıı (%) (%) ÖÖdenen Gelir Vergisi (TL) denen Gelir Vergisi (TL) 

100 Milyon
500 Milyon

10 
10 

10 Milyon 
50 Milyon 

Tablo 6. DTablo 6. Düüz Oranlz Oranlıı Vergi ve Vergi Adaleti: Vergi ve Vergi Adaleti: ÖÖrnek IIrnek II

A
B

Birey Birey Bireyin Geliri (TL) Bireyin Geliri (TL) Gelir Vergisi OranGelir Vergisi Oranıı (%) (%) ÖÖdenen Gelir Vergisi (TL) denen Gelir Vergisi (TL) 

100 Milyon
500 Milyon

10 
10 

10 Milyon 
50 Milyon 

A
B

Birey Birey Bireyin Geliri (TL) Bireyin Geliri (TL) Gelir Vergisi OranGelir Vergisi Oranıı (%) (%) ÖÖdenen Gelir Vergisi (TL) denen Gelir Vergisi (TL) 

100 Milyon
500 Milyon

10 
10 

10 Milyon 
50 Milyon  
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Fakat, her iki bireyin aynı özelliklere sahip 10 Milyon TL değerinde 
bir buzdolabı satın aldığını varsaydığımızda20 her iki bireyin buzdolabı satın 
almak için gelirinden yaptığı fedakarlık oranları farklı olmaktadır. Aşağıdaki 
hesaplamalardan da anlaşıldığı üzere Birey A, aynı buzdolabını satın almak 
için gelirinden yüzde 10; Birey B ise yüzde 2 fedakârlık yapmak zorunda 
kalmaktadır. Bu örnek çerçevesinde düşünüldüğünde düz oranlı verginin adil 
olmadığı söylenebilir. Buradan hareketle de, gelir üzerinden artan oranlı bir 
vergi alınması suretiyle ortaya çıkan bu adaletsizliğin kısmen telafi 
edilebileceği düşünülebilir. 

10%
100
10

'
===

TLMilyon
TLMilyon

GelirinııA
ParaÖdenenİçinBuzdolabıABirey

2%
500
10

'
===

TLMilyon
TLMilyon

GelirinııB
ParaÖdenenİçinBuzdolabıBBirey

10%
100
10

'
===

TLMilyon
TLMilyon

GelirinııA
ParaÖdenenİçinBuzdolabıABirey

2%
500
10

'
===

TLMilyon
TLMilyon

GelirinııB
ParaÖdenenİçinBuzdolabıBBirey

 
Şimdi ikinci örneğimizi açıklayalım. Yine farklı gelire sahip iki birey 

düşünelim. Her iki bireyin de aynı marka ve özelliklere sahip birer buzdolabı 
satın aldığını ve buzdolabı için 10 Milyon TL ödeme yaptıklarını varsayalım. 
Buzdolabının satış fiyatı üzerinden yüzde 10 bir satış vergisi ödenmiş olsun. 
Bu durumda bireylerin ödemeleri gereken vergi şu şekilde olacaktır: 

A
B

Birey Birey Bireyin Geliri (TL) Bireyin Geliri (TL) Vergi OranVergi Oranıı (%) (%) ÖÖdenen Satdenen Satışış
Vergisi (TL) Vergisi (TL) 
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10 
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BuzdolabBuzdolabıı FiyatFiyatıı (TL)(TL)
(Vergi Hari(Vergi Hariçç) ) 

10 Milyon
10 Milyon  

 
Yukarıdaki tabloya baktığımızda her iki bireyin satın aldıkları 

buzdolabı üzerinden aynı oranda ve dolayısıyla aynı miktarda vergi 
ödedikleri görülmektedir. Farklı gelire sahip bu iki bireyin buzdolabı üzerine 
konan satış vergisini ödemek için gelirlerinden yaptığı fedakârlık oranı şu 
şekilde hesaplanabilir: 

 

                                                        
20 Bu örnekte, buzdolabı üzerinden alınan herhangi bir dolaylı vergi olmadığını 
varsayıyoruz. 
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Her iki bireyin ödedikleri vergi ile gelirleri arasındaki ilişki açısından 

bakıldığında, birey A’nın gelirinin yüzde 1’ini vergi olarak ödediği, Birey 
B’nin ise gelirinin sadece binde 2’sini vergi olarak ödediği anlaşılmaktadır. 
Yani, her iki bireyin vergi ödemek konusunda katlandıkları fedakârlık 
birbirine eşit değildir. 

Özetle yukarıdaki iki örnek “fedakârlıkta eşitlik” yönünden düz oranlı 
vergilerin adil olmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Önemle belirtelim 
ki, düz oranlı vergide ortaya çıkan bu adaletsizlik hiç şüphesiz artan oranlı 
vergileme için de söz konusudur. Bireylerin ekonomik ve mali durumları 
birbirine eşit olmadığından herhangi bir artan oranlı tarifede, yukarıdaki 
örneğe benzer şekilde fedakârlıkta eşitlik oranları da tabii olarak farklı 
olacaktır. Ancak, artan oranlı vergilerde, matrah arttıkça oran artmakta 
olduğundan bu vergilerin “fedakârlıkta eşitlik” yönünden düz oranlı 
vergilere göre daha adil olduğu söylenebilir. 

Burada şu hususu belirtelim ki, yukarıdaki örneklerimizde standart 
indirim (en az geçim indirimi dikkate alınmamıştır. Düz oranlı vergi 
sisteminde adaletin sağlanması için “en az geçim indirimi” adı altında bir 
standart vergi indiriminin kanun önünde eşitlik ilkesi gereği herkese 
tanınması savunulmaktadır. Bu durumda düşük gelir, servet ve harcama 
sahiplerinin hiç vergi ödememesi, ya da çok az miktarda vergi ödemeleri söz 
konusu olabilmektedir. Bu konuyu aşağıda daha detaylı olarak ele almaya 
çalışacağız (Bkz: Tablo 8 ve Şekil 9 ve Şekil 10). 

Gelirleri birbirinden farklı olan beş birey düşünelim ve vergi oranının 
da yüzde 10 olduğunu varsayalım. Uygulanan düz oranlı vergi sisteminde 
belirlenen standart indirimin (en az geçim indiriminin) ise 5.000 TL 
olduğunu kabul edelim. Buna göre birey A, 10.000 TL toplam gelirinden 
5000 TL standart indirim düşüldükten sonra kalan vergiye tabi geliri 
(matrah) üzerinden yüzde 10 vergi ödeyecektir. Sonuçta birey A’nın 
ödeyeceği vergi 500 TL'dir. Birey B’nin geliri 50.000 TL'dir. Birey B’nin 
vergiye tabi geliri ise 45.000 TL'dir. Bunun üzerinden ödeyeceği vergi ise 
4500 TL'dir. Birey C’nin geliri ise 100.000 TL'dir. 100.000 TL’den standart 
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indirim düşüldükten sonra kalan kısım (95.000 TL) birey C’nin vergiye tabi 
gelirini oluşturmaktadır. Birey C toplam vergiye tabi geliri üzerinden yüzde 
10 vergi (toplam 9.500 TL) ödeyecektir. Birey D’nin geliri ise diğer üç 
bireye göre daha yüksektir. Birey D, 200.000.000 TL geliri üzerinden 
standart indirim düşüldükten sonra ödeyeceği vergi sadece 19.500 TL’dir. 
Birey E’nin geliri 400.000 Tl, ödeyeceği vergi ise 39.500 TL’dir. Tablodan 
çok açık olarak görüldüğü üzere düz oranlı vergi sisteminde daha yüksek 
gelir elde eden kişiler daha fazla vergi ödemektedirler. Vergi oranı aynı 
olmakla birlikte ödenen vergi aynı kalmamakta, tam aksine artmaktadır. Öte 
yandan ödenen vergi, gelire oranlandığında “gerçek vergi oranı”na 
ulaşılmaktadır. Gerçek vergi oranı ise “artan oranlı tarife” şekline 
dönüşmektedir. Örneğin, birey A için uygulanan gerçek vergi oranı yüzde 
5’tir. Bu oran diğer bireyler için sırasıyla yüzde 9, yüzde 9,5 ve yüzde 9,75 
ve yüzde 9,9 ‘a yükselmektedir. 

Bu örnekten çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Düz oranlı vergi sisteminde herkese aynı vergi oranı uygulanmakla 
birlikte, herkes aynı vergiyi ödememektedir. Sabit oranlı vergi (düz oranlı 
vergi), sabit miktarlı vergi (örneğin, baş vergisi) ile karıştırılmamalıdır. 

2. Düz oranlı vergi sisteminde az kazanan az, çok kazanan ise çok 
vergi vermektedir. Düz oranlı vergi, aslında gizli artan oranlı tarife 
özelliğine sahip bulunmaktadır. Standart indirim, düz oranlı vergi sistemi 
önerisinin bir parçasıdır. Standart indirim dikkate alınmadığı takdirde doğal 
olarak düz oranlı vergi “gizli artan oranlılık” özelliğini kaybetmektedir. 

3. Düz oranlı vergi sisteminde gelirdeki artış oranı ile ödenen 
vergideki artış oranı arasında bir paralellik bulunmaktadır. Örneğin, 
gelirlerdeki yüzde yüzlük farklılık neticesinde ödenen verginin de aynı 
oranda hatta daha fazla artması söz konusudur. Tekrar örneğimize dönerek 
konuyu açıklayabiliriz. Birey B’nin geliri 50.000, birey C’nin geliri ise 
100.000 TL'dir. Yani gelirler arasında yüzde yüz bir farklılık söz konusudur. 
Standart indirimin 5000 TL olduğu durumda B’nin ödeyeceği vergi 4500; 
Birey C’nin ödeyeceği vergi ise 9500 TL'dir. Geliri Birey B’den yüzde yüz 
daha fazla olan birey C, birey B’nin ödediği vergiden yüz yüz oranından 
daha yüksek bir oranda vergi ödemektedir. Aynı sonuç, diğer bireylerin gelir 
ve vergilerinin karşılaştırılması neticesinde de elde edilebilir. 
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Tablo 8: Düz Oranlı Vergi ve Gerçek Vergi Oranı 

Birey Gelir 
(TL) (1) 

Standart 
İndirim *
TL (2) 

Vergiye 
Tabi Gelir 
TL (3) 

Vergi 
Oranı 
%(4) 

Ödenecek
Vergi 
TL (5) 

Gerçek 
Vergi 
Oranı 
%(5/1) 

A 10.000 5.000 5.000 10 500 5 
B 50.000 5.000 45.000 10 4500 9 
C 100.000 5.000 95.000 10 9500 9.5 
D 200.000 5.000 195.000 10 19500 9.75 
E 400.000 5.000 395.000 10 39500 9.87 
* Tüm bireylerin medeni durumlarının aynı olduğu varsayımı esas alınmıştır. 
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Tüm bu açıklamalarımız sonucunda şu hususları belirtmekte yarar 
görüyoruz. Geleneksel maliye teorisinde artan oranlı verginin adil, düz oranlı 
verginin ise herkese ve vergi konusu teşkil eden gelir, servet ve harcamaya 
aynı oran tatbik edildiğinden adil olmadığı görüşü yaygındır. Artan oranlı 
vergilerin “çok kazanandan çok, az kazanandan ise daha az” vergi almaya 
imkân sağladığı ve bu açıdan daha adil olduğu savunulmaktadır. Aslında hiç 
bir bilimsel temel dayanmayan bu görüş, maalesef uzun yıllardır maliye 
kitaplarında yer almıştır ve hala bu yaklaşım devam etmektedir. Bize göre 
yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı düz oranlı vergiler genel olarak 
artan oranlı vergilere göre daha adil vergilerdir. Şüphesiz, düz oranlı 
vergilerin her yönüyle vergilemede adalete uygun olduğunu söylememiz 
mümkün değildir. Fakat alternatif olarak artan oranlı vergiler 
düşünüldüğünde düz oranlı vergilerin çok daha adil olduğu görüşündeyiz. 

5. Sonuç 

Optimal bir vergi sistemi oluşturabilmek için öncelikle “ideal” 
vergileme ilkelerinin dikkat ve titizlikle belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada 
geleneksel vergileme teorisinde ele alınan vergileme ilkelerinin dışında yeni 
bazı ilkelerin (istikrar ilkesi, öngörülebilirlik ilkesi, bağlayıcılık ilkesi, 
genellik ilkesi vs.) önemi üzerinde durulmuştur. İdeal vergileme ilkeleri yanı 
sıra maliye teorisinde kanaatimizce henüz üzerinde uzlaşılma 
sağlanılamamış şu konular üzerinde da daha kapsamlı teorik-analitik 
çalışmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

• Vergi, hangi konular üzerinden alınmalıdır? 

• Vergi tarifesi ne şekilde düzenlenmelidir? Vergiler düz oranlı mı, 
yoksa artan oranlı mı olmalıdır? Maksimum vergi oranı ne olmalıdır? 

• Vergi, kişilerin gelir, servet ve harcamaları üzerinden doğrudan mı 
alınmalıdır? 

• Dolaylı vergilere mi, yoksa dolaysız vergilere mi ağırlık 
verilmelidir? 

• Vergi yükü, yükümlüler arasında nasıl ve hangi kriter(ler)e göre 
dağıtılmalıdır? 

Vergileme ekonomisi tüm bu sorulara ikna edici cevaplar verdiği 
ölçüde daha iyi ve ideal bir vergi sistemine ulaşmak mümkün olabilecektir. 
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2. VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI? 

3. VERGİ KONUSUNUN SEÇİMİNDE OPTİMALİTE VE  

4. MEŞRUİYET 

5.  
6. Coşkun Can AKTAN* 

7. Dilek DİLEYİCİ* 

8. Tarık VURAL** 

 
1. Giriş 

Vergiler hangi kaynaklar ya da konular üzerinden alınmalı? Vergiler, 
yararlanılan kamusal hizmetlerin bir bedeli olarak mı alınmalı, yoksa 
bireylerin ödeme gücünü temsil eden kaynaklar (gelir, servet, harcama ve 
saire) üzerine mi konulmalı? Vergiler, tek bir kaynaktan mı alınmalı, yoksa 
birden çok kaynaktan alınması daha mı doğru? Eğer vergiler birden çok 
kaynak üzerine konulacaksa, ne üzerinden alınmalı? Devlet, arzu ettiği her 
şey üzerine vergi koyabilir mi ya da koyabilmeli mi? İktidarların, insanların 
fiziki varlıkları, ihtiyaçları karşılayan mallar, hizmetler, üretim, satış, 
harcama, gelir, tasarruf, ekonomik mübadele ve bu konuda yapılan 
muameleler üzerine vergi koyabilme yetkilerinin sınırları var mıdır? 
Hükümetlerin sahip olduğu güç ve “cebir kullanma” tekeli çerçevesinde 
hemen her şey üzerine vergi koyabilme yetkilerinin hukuki açıdan (de jury) 
“yasal” (legal) olarak kabul edilmesi yapılan uygulamaların meşru olduğu 
anlamına gelir mi? Vergilerin yasallığının (legality), “meşruiyyet”e 
(legitamacy) dayalı olması gerekmez mi? Acaba iyi bir vergi sistemi için, 
önceden “optimal” bazı vergi konularının tespit edilmesi mümkün müdür? 
Bu yaklaşım ne ölçüde doğrudur ve neden gereklidir? Gelir, servet ve 
harcamaların hangileri üzerine vergi konulması daha doğrudur? Acaba kamu 
maliyesi adı verilen bilim disiplini sayesinde bu konuda “optimal” ve 
“rasyonel” sonuçlara ve çözümlere ulaşmak mümkün olabilir mi?  

                                                        
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
** Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
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Yukarıda sıraladığımız soruların benzerlerini daha geniş olarak 
yazmak mümkündür. Bu ve benzeri sorular kanaatimizce bugüne değin 
kamu maliyesi disiplini içerisinde yeterli ölçüde tartışılmamıştır. Bu 
çalışmamızda yukarıda sorulan soruların sadece bir kısmına cevaplar 
aranması amaçlanmıştır. Özellikle “vergi ne üzerinden alınmalı?” ya da daha 
spesifik olarak “gelir, servet ve harcamalardan hangisi üzerine vergi 
konulmalı?” sorularına cevaplar arayacağız. Yukarıda geniş olarak ifade 
ettiğimiz sorular üzerinde teorik-analitik-ampirik araştırmalara ihtiyaç 
olduğu açıktır. 

Özetle, bu çalışmanın amacı, verginin konusunu oluşturan gelir, servet 
ve harcamanın vergilendirilmesi alternatiflerini avantaj ve dezavantajları ile 
değerlendirerek, vergi konusunun seçimiyle ilgili tartışmaları özetlemektir. 
Bu nedenle çalışmada öncelikle gelir, servet ve harcama vergileri hakkında 
kısa bilgi verilecek, ardından bu vergilerin lehine ve aleyhine olan görüşler 
ele alınacaktır. 

2. Vergi Ne Üzerinden Alınmalı? 

Verginin ne üzerinden alınması gerektiği tartışmaları verginin var 
olduğu günden bu yana devam etmektedir. Zira vergi konusunun seçimi 
hakkındaki tartışmaları Thomas Hobbes’a yani 17. yüzyıla kadar götürmek 
mümkündür. Bugün yaygın olarak hem gelir, hem de servet ve harcamaların 
vergilendirilmesi suretiyle kişilerin vergi ödeme gücünün belirlenmesi söz 
konusu olmakla birlikte, verginin ne üzerinden alınması gerektiği 
konusundaki tartışmalar bitmiş değildir, hatta neredeyse başlangıç 
noktasındadır denilebilir. Bu tartışmalar, ağırlıklı olarak gelir ve harcama 
vergileri alternatifleri arasındaki tercih üzerinde odaklanmaktadır. Aşağıda 
başlıca üç tür kaynak üzerine vergi konulmasının avantaj ve dezavantajlarını 
özetlemeye çalışacağız. 

2.1. “Vergi Gelir Üzerinden Alınmalıdır:” Gelir Vergileri  

Yükümlülerin vergi ödeme gücünü kavrama açısından üzerinde en çok 
durulan konulardan biri gelir kavramıdır. Gelir, hem teoride hem de 
uygulamada vergi ödeme gücünün en önemli göstergesi olarak kabul 
edilmektedir.  

Çok genel bir tanımlamayla “gelir vergileri”, konusu gelir olan 
vergilerdir. “Gelir” ise ekonomik olarak üretim faktörlerinin üretime 
katılmaları sonucu toplam hasıladan aldıkları payları ifade etmektedir. 
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Örneğin emek faktörünün gelirini ücret, toprağın gelirini rant 
oluşturmaktadır. Bu tanım iktisadi manada geliri ifade etmektedir. Ancak, 
gelirin vergi hukuku ve vergi tekniği açısından ayrıca tanımlanması 
gerekmektedir. Vergi hukuku ve vergileme tekniği açısından gelirin tanımına 
ilişkin olarak, teoride geliştirilmiş iki görüş bulunmaktadır. Bunlar; “kaynak 
teorisi” ve “net artış teorisi”dir.  

İlk olarak Alman iktisatçılarından Friedrich B.W. von Hermann1 
tarafından ileri sürülen “kaynak teorisine göre gelir”, belirli bir kaynaktan 
düzenli olarak sağlanan veya hiç olmazsa bu şekilde sağlanması mümkün 
olan değerleri ifade etmektedir. Bu tanıma göre bir gelirin 
vergilendirilebilmesi için belirli bir kaynaktan düzenli olarak sağlanması 
gerekmektedir. Bu manada örneğin; emek sahibinin elde ettiği ücret ve 
menkul ve gayrimenkul sahibinin elde ettiği irat, kaynak teorisine göre gelir 
kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak bu teoriye göre miras, piyango 
gibi nedenlerle elde edilen gelir devamlı olmadığı, arızi sebeplerle elde 
edildiği için vergilendirilebilir gelir kapsamının dışında tutulmaktadır. 

Gelirin tanımını yapan ikinci teori “net artış teorisi”dir. Öncülüğünü 
yine Alman iktisatçılardan George Schantz2’ın yaptığı bu teoriye göre, bir 
unsurun gelir olarak nitelendirilebilmesi için belirli bir kaynaktan düzenli 
olarak sağlanması şart değildir. Net artış teorisine göre gelir, servette net bir 
artışa neden olan her türlü kazançtır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, 
bir kişinin dönem başı sahip olduğu servet ile aynı dönemin sonunda sahip 
olduğu servet arasındaki pozitif fark, o kişinin gelirini oluşturmaktadır. 
Dönem sonunda yaşanan bu servet artışına kişinin dönem içerisinde yapmış 
olduğu öz tüketim de dâhil edilmektedir.  

Schantz, vergi teorisindeki ödeme gücü yaklaşımına bağlı kalarak, 
geliri “belirli bir dönem boyunca gerçekleşen net servet artışı” şeklinde geniş 
anlamda tanımlamıştır. Schantz’ın bu geniş anlamdaki gelir tanımı, Robert 
M. Haig3 ve Henry C. Simons4 tarafından geliştirilmiştir. Dolayısıyla net 

                                                        
1 Bu konuda bkz: Friedrich B.W. von Hermann (1932), Staatswirtschaftliche 
Untersuchungen, München.  
2 Bu konuda bkz: Schantz, G. (1896), “Der Einkommensbegriff und die 
Einkommensteuergesetze”, Finanzarchiv, Bd: XIII, 1-87. 
3 Haig’in kapsamlı gelir tanımıyla ilgili görüşlerine yer verdiği çalışması şudur: 
Haig, R.M. (1921),“The Concept of Income-Economic and Legal Aspects,” in: 
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artış teorisi Haig ve Simons tarafından geliştirilen “kapsamlı gelir” 
kavramına da uygundur. 

Simons kişisel geliri “bir kişinin belirli bir dönem boyunca elde ettiği 
kazanç” olarak kapsamlı bir şekilde tanımlamıştır. Kapsamlı gelir 
tanımlaması ayni geliri, bağış veya miras gibi karşılıksız intikalleri ve 
sermaye kazançlarını da kapsamaktadır. Simons’un kapsamlı geliri kişiler 
için uygun bir vergi tabanı olarak görmesinin nedeni, artan oranlı tarife 
yapısı sayesinde gelir vergisinin milli gelirin bireyler arasında adil bir 
şekilde dağılımına yardımcı olmasıdır (Masui ve Nakazato, 2000:141). 
Görüldüğü gibi, kapsamlı gelir kavramında yalnızca parasal gelirler değil, 
sermaye kazançları da (ister kazanç gerçekleşsin, ister tahakkuk etmiş olsun) 
hesaba katılır (Stiglitz, 1994:623). Buna göre; her birey belirli bir dönem 
boyunca gerçekleştirdikleri tüketimleri ile net sermaye birikiminin toplamı 
üzerinden vergilendirilir (Kaldor, 1969:222). Haig ve Simons, bu şekildeki 
kapsamlı gelir ölçütünün kişilerin vergi ödeme gücünü daha doğru biçimde 
yansıttığını ileri sürmüşlerdir.  

Gelir vergisi uygulamada “üniter”, “sedüler” ve “birleşik” olmak 
üzere üç şekilde görülmektedir. “Üniter gelir vergisi” sisteminde geliri 
oluşturan unsurlar birleştirilerek tek bir çatı altında vergilendirilmektedir. Bu 
yöntemde çeşitli gelir kaynaklarından elde edilen gelirlerin safi toplamı esas 
alınmaktadır. Bu toplamdan yükümlünün şahsi ve ailevi durumuyla ilgili 
indirimler yapılarak gerçek ödeme gücüne ulaşılmaya çalışılmakta ve 
ulaşılan toplam safi gelire artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Üniter 
gelir vergisinin bu şekli “tek elemanlı üniter gelir vergisi” olarak 
adlandırılmaktadır. Yine üniter gelir vergilerinin uygulamada görülen ikinci 
şekli; “çift elemanlı üniter gelir vergisi” olarak ifade edilmektedir. Çift 
elemanlı üniter gelir vergisinde, çeşitli gelir kaynaklarından elde edilen 
kazanç ve iratlar toplanarak önce düz oranlı tarifeye göre vergilendirilmekte, 
bu toplamın belirli bir tutarı aşması halinde ise artan oranlı tarifeye göre 
yeniden vergiye tabi tutulmaktadır.  

                                                                                                                                  
Haig, R.M. (1921),  ed., The Federal Income Tax. New York, N.Y.: Columbia 
University Press. 
4 Orijinal kaynak için bkz: Simons, H.C. (1938), Personal Income Taxation: The 
Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy, Chicago: University of Chicago 
Press. 
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Gelir vergisinin bir diğer uygulama şekli olan “sedüler gelir 
vergisi”nde, çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirlerin her biri ayrı ayrı 
vergilendirilmektedir. Bu durumda eğer tek bir kaynaktan gelir elde 
ediliyorsa sadece bu gelir üzerinden, birkaç kaynaktan gelir elde ediliyorsa 
her bir kaynak üzerinden ayrı ayrı vergi ödenmektedir.  

Gelir vergisi uygulamalarında son yöntemi “birleşik gelir vergisi” 
oluşturmaktadır. Bu yöntemde üniter ve sedüler gelir vergisi uygulamaları 
birleştirilerek, gelir kaynakları önce ayrı ayrı vergilendirilmekte ve daha 
sonra bütün gelirlerin toplamı üzerinden ek bir vergi alınmaktadır. Alınacak 
ek vergi, gelir toplamının belirli bir miktarı aşamasına bağlıdır (Erginay, 
1982:99). Çift elemanlı üniter gelir vergisinden farklı olarak, burada 
uygulanan ek vergi tamamlayıcı nitelikteki bir vergidir. Bu ikinci aşamadaki 
vergilendirme işlemi, gelir dilimlerine düşük oranların uygulandığı bir artan 
oranlı veya düz oranlı vergi tarifesiyle yapılabilmektedir (Ortaç, 2000:8). 

Öte yandan gelir vergileri çok değişik açılardan sınıflandırmaya tabi 
tutulmaktadır. Örneğin gelir vergisi yükümlülük açısından, gerçek kişilerin 
yükümlü olduğu “kişisel gelir vergisi” ile tüzel kişilerin yükümlü olduğu 
“kurumlar vergisi” olarak ikiye ayrılabilir.5 Bir diğer sınıflandırma gelir 
vergisinin tabi olduğu tarife yapısına göre yapılmaktadır. Buna göre gelir 
vergileri “artan oranlı gelir vergileri” ve “düz oranlı gelir vergileri” olarak 
ikiye ayrılmaktadır.  

Teorik bazda ve uygulamada farklı şekillerde ortaya çıkan gelir 
vergileri konusunda, literatürde bu vergilerin avantajları ve dezavantajları 
boyutunda farklı görüşler ileri sürülmektedir.  

• Gelir Vergilerinin Lehinde Olan Görüşler  

Gelirin vergilendirilmesinin gerekliliği konusunda çok değişik 
görüşlerin olduğu görülmektedir. Gelir vergilerinin lehinde ileri sürülen ilk 
argüman; bu vergilerin bireylerin kişisel ve ailevi durumlarını dikkate 
almasıdır. Dolayısıyla gelir vergileri vergilendirmede “şahsilik ilkesi”ne 
uygundur. Vergilendirmede şahsilik ilkesi, yükümlünün ödeyeceği vergi 
miktarının belirlenmesinde şahsi durumunun dikkate alınmasını ifade 
etmektedir. Şahsilik ilkesinin sağlanmasında bazı mekanizmalardan 

                                                        
5 Bu çalışmada kullanılan gelir vergileri kavramı ile ağırlıklı olarak “kişisel gelir 
vergisi” ifade edilmektedir.  
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yararlanılır. Gelir vergilerinde ödeme gücünü belirlemede yararlanılan en az 
geçim indirimi, ayırma kuramı ve artan oranlılık mekanizmaları ile 
vergilemede şahsilik ilkesi gerçekleştirilmeye çalışılır. Yükümlünün şahsi ve 
ailevi durumunun da vergilendirilebilir gelirin hesaplanmasında dikkate 
alınmasına imkân veren bu uygulamalar, bu vergilerin adil olduğu görüşüne 
de dayanak teşkil etmektedir. 

Gelir vergilerini savunanlar tarafından ileri sürülen ikinci argüman; bu 
verginin verimli bir vergi olduğu yönündedir. Bu görüşü savunanlar, gelir 
vergilerinin artan oranlı bir tarife yapısına ve gelir elastikiyetine sahip 
olduğunu ileri sürmektedirler. Buna göre milli gelirde meydana gelen bir 
değişiklik, artan oranlı tarife nedeniyle gelir vergisi hasılatının da artmasına 
neden olacaktır. Dolayısıyla gelir vergilerinin toplam vergi gelirleri 
içerisindeki payı, bu özellikleri nedeniyle yüksektir.  

Gelir vergisini savunanların ileri sürdüğü bir başka argüman, gelir 
vergisinde yansıma olayının oldukça güç olduğudur. Zira gelir vergisi mal ve 
hizmetler üzerine konulmamakta, direkt olarak şahıslardan tahsil 
edilmektedir. Gelir vergilerinde yansımanın güç olması, vergi yükünün 
dağılımı açısından da önem taşımaktadır.  

Gelir vergilerinin lehinde olan bir diğer görüşe göre gelir vergileri 
“gizli vergiler”den değildir. Bu nedenle yükümlüler ödedikleri verginin 
farkına varırlar. Buna karşılık harcamalar üzerinden alınan vergiler ise nispi 
olarak gizli vergi niteliğindedir. Özellikle beyan usulünün uygulanması 
halinde gelir vergisinin daha görülebilir bir nitelik taşıması, “mali 
aldanma”nın ortaya çıkma olasılığını da düşürmektedir.  

Gelir vergilerinin sağladığı ileri sürülen avantajlardan bir kısmı, bu 
vergilerde artan oranlı vergi tarifesinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 
Gelir vergilerini savunan maliyecilere göre; artan oranlı tarife yapısı 
sayesinde gelir vergisi ödeme gücüne ulaşılmasına ve vergi adaletinin 
gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Buna göre artan oranlı gelir vergisi, hem 
yatay hem de dikey vergi adaletini sağlamaktadır. Zira artan oranlı tarife ile 
yüksek gelirli yükümlüler daha yüksek, buna karşın geliri nispeten daha 
düşük yükümlüler daha düşük oranda vergi ödemektedir. Böylece artan 
oranlı gelir vergisi adil gelir dağılımını sağlama amacına yönelik bir araç 
olarak kullanılabilir.  



 

 75

Vergi, gelir dağılımını düzenleme fonksiyonu açısından ele 
alındığında (Haig-Simons’in kapsamlı gelir tanımının benimsenmesi 
halinde), gelir vergisinin sürekli servet biriktirenleri vergilendirmede başarılı 
olabileceği ifade edilmektedir. Bu vergi sayesinde tasarrufun getirisi 
üzerindeki vergi yükü, daha ziyade zengin kesimin üzerine düşer (Shaviro, 
2004:92). Ayrıca gelir vergisinin diğer vergilere (örneğin tüketim vergisi) 
göre artan oranlı vergi tarifesinin uygulanmasına daha uygun olduğu ve bu 
sayede gelir dağılımının iyileştirilmesinde de oldukça etkin olduğu ileri 
sürülmektedir. Kapsamlı gelir tanımına göre bir kişinin tasarruf oranları 
yaşam boyu elde edeceği gelire (sürekli gelir) bağlıdır. Sürekli gelir miktarı 
arttıkça tasarruf oranı da artar. Gelir vergisi sürekli geliri dikkate aldığı ve 
tasarrufun getirisini de vergilendirdiği için, sürekli gelirdeki ve dolayısıyla 
tasarruf oranındaki artışa bağlı olarak, gelir vergisi daha artan oranlı bir 
tarife yapısına sahip olacaktır (Shaviro, 2004:97). 

Bir başka görüşe göre; gelir vergilerinde vergi oranının artırılması 
yükümlüleri daha fazla çalışmaya sevketmektedir. Literatürde “gelir etkisi” 
olarak bilinen bu durumda, vergi oranının artması sonucu geliri azalan bir 
yükümlü eski gelir düzeyini sürdürebilmek için daha fazla çalışacaktır. Gelir 
vergisindeki artış sonucu vergi sonrası net gelirin düşmesine bağlı olarak, 
bazı yükümlüler vergi öncesi refah düzeylerini sürdürebilmek amacıyla vergi 
öncesi duruma göre daha fazla emek arz edeceklerdir. Vergi yükümlülerinin 
çalışma saatlerini artırmaları ve ek işlerde çalışmaları bunun bir göstergesidir 
(Şener, 1996:237).  

Artan oranlı gelir vergisi, aynı zamanda ekonomik istikrarın 
sağlanması amacına da uygun bir vergi olarak nitelendirilmektedir. Gelir 
vergisinin uygulamada artan oranlı tarife yapısına sahip olması, bu vergiye 
ekonomik istikrarı sağlamada “otomatik stabilizatör” özelliğini 
kazandırmıştır. Gerçekten de artan oranlı gelir vergilerini savunanlar, bu tür 
bir verginin ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıklar karşısında kendiliğinden 
devreye giren bir mekanizma olduğunu savunmaktadırlar.  

• Gelir Vergilerinin Aleyhinde Olan Görüşler 

Gelir vergilerinin aleyhinde ileri sürülen görüşlerin ilki, 
vergilendirilebilir matrahın tespitine ilişkindir. Bu görüşü savunanlara göre 
gelir vergilerinin matrahı yatay eşitliği sağlayacak şekilde 
hesaplanmamaktadır. Özellikle bazı gelir unsurlarına sağlanan geniş istisna 
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ve muafiyetler yatay eşitlik ilkesini ihlal edecek boyutlara ulaşabilmektedir. 
Sonuçta vergi matrahı bazı yükümlüler lehine erozyona uğratılarak, vergi 
yükü adil olmayan bir şekilde dağıtılmaktadır (Akalın, 2000:324-325; 
Bulutoğlu, 2003:388). 

Gelir vergilerine yönelik bir diğer eleştiri, bu vergilerin yükümlü 
psikolojisine uygun vergiler olmadığı noktasından gelmiştir. Gelir vergileri 
gizli vergi değildir. Yani yükümlüler ödedikleri verginin farkındadırlar. Bu 
ise vergi denetiminin yetersiz, gelir vergisi oranlarının yüksek olduğu 
durumlarda yükümlüleri vergi kaçakçılığına itecektir. Özellikle enflasyonist 
dönemlerde yaşanan nominal gelir artışları vergi kaçakçılığını daha da 
artıracaktır (Orhaner, 2000:188).  

Gelir vergilerine getirilen bir başka eleştiri, bu verginin uygulamada 
sahip olduğu artan oranlı tarife yapısına ilişkindir. Buna göre artan oranlı 
gelir vergisi çok çalışan yükümlüleri cezalandırıcı bir niteliğe sahiptir. Yine 
gelir arttıkça tabi olunan vergi oranının da artması, kişileri daha çok 
çalışmak yerine aylaklığa da sevk edebilecektir. Bu konu literatürde “ikame 
etkisi” olarak bilinmektedir. Özellikle Arz yönlü iktisadi düşünce 
kapsamında, yüksek oranlı gelir vergisinin ikame etkisinin daha güçlü 
olacağı savunulmaktadır.6  

Gelir vergisine yöneltilen bir diğer eleştiri, tasarrufları olumsuz yönde 
etkilediği gerekçesiyle yapılmıştır. Bilindiği gibi, kişi gelirini tasarruf ve 
harcama olarak değerlendirmektedir. Geliri yüksek olan kişilerin marjinal 
tasarruf eğilimi daha yüksek olduğundan, artan oranlı gelir vergisiyle bu 
gelir grubunun yüksek oranlarda vergilendirilmesi tasarruflar üzerinde 
caydırıcı bir etkiye sahip olmaktadır. Bunun yanında gelir vergileri 
tasarrufun getirisini vergilendirdiği için, tutumlu davranan bireyleri 
cezalandırmış olur. Gelir vergisi gelecekte tüketim yerine cari tüketimi cazip 
hale getirir.  

Sermaye birikiminin ve yatırımların temel kaynağını da tasarruflar 
oluşturduğu için, artan oranlı gelir vergisinin tasarruflar üzerindeki olumsuz 

                                                        
6 Gelir vergisinin yol açabileceği gelir ve ikame etkileri konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz: Aktan, C.C. (1994), Çağdaş Liberal Düşüncede Politik İktisat, Ankara: Takav 
Matbaası. 
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etkisi sermaye birikimi üzerinde de benzer bir etkiyle sonuçlanır.7 Aynı 
zamanda yapılan birçok ampirik çalışmada gelir vergisi ile ekonomik 
büyüme arasındaki negatif yönlü ilişkiye dikkat çekilmektedir.8 

Tasarrufların artan oranlı gelir vergisi ile vergilendirmesi eski servet 
sahibi kişileri koruduğu ve zenginlikte tekelleşmeye neden olduğu için de 
eleştirilmektedir (Akalın, 2000:327). Buna göre servet sahibi olmak için 
tasarruf etmek zorunda olan kişiler, artan oranlı tarife ile 
vergilendirileceklerinden bunda zorlanacaklar, dolayısıyla servet sahipleri 
hep belirli kişiler olacak ve bu kişilere yeni servet sahipleri eklenmeyecektir. 

Gelir vergilerinin tasarrufların çifte vergilendirmesine neden olduğu 
yönünde de güçlü eleştiriler bulunmaktadır. Öncelikle kişinin kazanç ve 
iratları gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Kişi gelirinin bir kısmını tüketime 
ayırdığı takdirde, tüketim vergisiyle vergilendirilecektir. Gelirin tasarrufa 
ayrılan kısmından sağlanan getiri de yine gelir vergisine tabi tutulmaktadır.  

Gelir vergilerinin çalışma gayreti, tasarruflar, sermaye birikimi ve 
yatırımlar üzerindeki olumsuz etkileri, aynı zamanda bu vergilerin “etkinlik 
ilkesi”ne uygun olmadığının da bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu 
ilkeye göre vergiler ekonomik birimlerin faaliyetleri üzerinde mümkün 
olduğunca az saptırıcı bir etkiye yol açmalıdır. Fakat gelir vergileri (özellikle 
yüksek vergi oranı uygulandığında) güçlü bir saptırıcı etkiye sahiptir. 

Gelir vergilerinin sermaye üzerindeki saptırıcı etkisini azaltmak 
amacıyla, son yıllarda giderek daha çok sayıdaki ülkede sermaye gelirlerinin 
daha düşük oranlarda vergilendirilmesi veya bu tür gelirlere yönelik geniş 
istisnalar getirilmesi uygulamalarına gidilmektedir. Bugün giderek daha çok 
ülkede gelir unsurları içerisinde yer alan sermaye gelirleri gelir vergisi 
tarifesi dışında daha düşük bir vergi oranına tabidir (Dileyici, 2004:137). 

Özellikle globalleşme olgusunun yaygınlaşmasıyla birlikte gelir 
vergilerine yönelik getirilen önemli eleştirilerden biri, sermaye gelirleri 
üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Buna göre, globalleşme sonucunda artan vergi 

                                                        
7 Artan oranlı gelir vergisinin sermaye birikimi ve dolayısıyla yatırımlar üzerindeki 
olumsuz etkilerine ilişkin yapılan ampirik çalışmalar nedeniyle bazı iktisatçılar 
tarafından düz oranlı gelir vergilerinin uygulanması gerektiği savunulmaktadır.  
8 Bkz: Widmalm, F. (2001), “Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Better 
Than Others?”, Public Choice, 107, 212-213. 
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rekabeti nedeniyle sermayenin vergilendirilmesinde dikkatli olunması 
gerekir. Oysa ki gelir vergileri sermayenin getirisini etkiler ve bununla ilgili 
ekonomik kararlarda sapmalara neden olur (Kesselman, 1999:7-8). 

Gelir vergilerinin, gelir dağılımını düzeltici yönde bir rol 
oynayabilmesi için vergi öncesi ve vergi sonrası Gini katsayılarının 
hesaplanması ve aralarındaki farkın bulunması gerekmektedir. Gelir 
vergilerinin, gelir dağılımını düzeltici etkisinin ana kaynağını ise artan oranlı 
tarife yapısı oluşturmaktadır. Teorik olarak kanun koyucuların artan oranlı 
tarifeyi oluştururken bilimsel davrandıkları kabul edilmektedir. Ancak 
uygulamada tarifeler özellikle çoğunluğun çıkarları doğrultusunda ve çeşitli 
pazarlıklar çerçevesinde oluşturulmaktadır. Özellikle emek dışındaki üretim 
faktörü gelirlerine tasarrufların kaynağını oluşturdukları için bir takım istisna 
ve muafiyetlerin tanınması, emek sahipleri ile bazı sektörleri 
cezalandırmaktadır (Akalın, 2000:326).  

Gelir vergisi aleyhine yapılan ilginç bir eleştiri üniter gelir vergilerine 
yöneliktir. Buna göre özellikle vergilendirilecek birim olarak ailenin 
seçilmesi, artan oranlılık nedeniyle ailelerin daha fazla vergi ödemelerine 
neden olmaktadır. Bu durumdan kurtulmak isteyen bazı ülkelerde eşler 
evliliklerini resmileştirmekten kaçınmakta, sonuçta aile gelirinin toplanarak 
tek bir beyannamede vergilendirilmesi evlilik kurumunu cezalandırmaktadır 
(Bulutoğlu, 2003:386). 

Gelir vergisine yönelik bir diğer eleştiri ise enflasyonist dönemlerde 
artan oranlı tarife nedeniyle ortaya çıkan gelir dilimi sürüklenmesidir. Buna 
göre enflasyonist dönemlerde gelirde meydana gelen nominal artışlar 
yükümlülerin daha yüksek oranlardan vergilendirilmelerine neden 
olmaktadır.  

2.2. “Vergi Servet Üzerinden Alınmalıdır:” Servet Vergileri  

Vergi konusunun seçiminde yükümlünün ödeme gücünü gösterdiği 
kabul edilen önemli bir unsur da sahip olduğu servetidir. Burada 
yükümlünün hem sahip olduğu servet hem de karşılıksız olarak kendisine 
intikal eden servet unsurları, vergilendirilebilir servet olarak 
değerlendirilmektedir.  

“Servet”, bir gerçek veya tüzel kişinin belirli bir zamanda sahip 
bulunduğu ekonomik değerlerin toplamıdır. Bu toplam doğal olarak para ile 
ifade olunmaktadır. Tanımda yer alan ekonomik değerlerin kapsamına her 
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türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sahip olunan para ve alacaklar da 
dahildir. Tanımda yer alan bir diğer unsur ise sahip olmadır. Sahip olmadan 
kasıt mülkiyetinde bulundurmadır (Nadaroğlu, 2000:350). 

Servet vergileri, verginin konusunu oluşturan servet unsurlarının 
kapsamının genişliğine göre “genel servet vergileri” ve “özel servet 
vergileri” olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel servet vergilerinde vergi 
yükümlülerinin sahip oldukları tüm servet unsurları vergilendirmeye tabi 
tutulurken, özel servet vergilerinde yükümlülerin sadece belirli servet 
unsurları vergilendirilmektedir. Örneğin emlak vergisi özel servet vergisi 
niteliğindedir.  

Servet vergileri zaman kriteri esas alınmak suretiyle “devamlı” ve 
“geçici” servet vergileri olarak ikiye ayrılır. Devamlı servet vergisi 
uygulamasında belirli aralıklarla devamlı olarak servetin vergilendirilmesi 
söz konusu iken, geçici servet vergisinde servet unsuru bir defaya mahsus 
vergilendirilmektedir. Geçici servet vergileri literatürde olağanüstü servet 
vergileri olarak da bilinmektedir.9 

Servet vergilerinin sınıflandırılmasında bir diğer ayrım “gerçek” ve 
“görünüşte” servet vergileridir. Eğer servetin üzerine konulan vergi, söz 
konusu servetin geliri ile ödenebilecek nitelikte ise bu tür servet vergilerine 
görünüşte servet vergileri denilmektedir. Burada görüldüğü gibi görünüşte 
servet vergilerinde verginin matrahı servetin kendisi iken, kaynağı servetin 
geliri olmaktadır. Gerçek servet vergilerinde ise verginin matrahı da kaynağı 
da servettir. Genellikle önceden bilinmeyen bir tarihte ve bir defaya mahsus 
olmak üzere alınan gerçek servet vergileri, yükümlülerin normal gelirleri ile 
ödeyemeyecekleri kadar ağır vergilerdir (Nadaroğlu, 2000:353).  

Servet vergileri uygulamada çeşitli şekillerde görülmektedir. 
Genellikle uygulamada üç tür servet vergisinden bahsedilebilir. Bunlar 
sırasıyla “servetin kendisinden alınan vergiler”, “servetin transferinden 
alınan vergiler” ve “servetin değerindeki artıştan alınan vergiler”dir. Servetin 
kendisinden alınan vergilerde gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları 
menkul ve gayrimenkul mallar vergilendirilmektedir. Servetin transferinden 

                                                        
9 Örneğin Türkiye’de 1942 yılında “Varlık Vergisi” adı altında uygulanan vergi, 
geçici servet vergisine bir örnek teşkil etmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: 
Aktan, C.C., Dileyici, D. ve Saraç, Ö. (2002), Vergi, Zulüm ve İsyan, Phoenix 
Yayınevi, Ankara, 2002. 
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alınan vergilerde ise vergiyi doğuran olay mülkiyetin el değiştirmesidir. Bu 
el değiştirme bağış yoluyla olabileceği gibi ölüm vb. yollarla da olabilir. 
Servet artışı vergilerinde ise yükümlünün sahip olduğu servetin değerinde, 
onun katkısı olmaksızın meydana gelen değer artışları vergilendirilmektedir.  

Servet vergileri mali amaçtan ziyade sosyal amaçlı vergilerdir. Servet 
vergilerinin gelir elastikiyetine sahip olmamaları toplanan vergi hasılatının 
zaman içerisinde gerilemesine neden olmaktadır. Bu nedenle servet vergileri 
ülkelerin vergi gelirleri içerisinde çok küçük paylara sahiptir.10 Bu durum 
servet vergilerinin mali olmaktan çok sosyal amaçlar için alındığının 
kanıtıdır. Bu sosyal amaç ise şüphesiz gelir dağılımının düzeltilmesi 
amacıdır. Genellikle servet vergilerinde tarife yapısı düz oranlıdır. 

• Servet Vergilerinin Lehinde Olan Görüşler  

Servet vergilerinin uygulanmasının gerekçelerinden biri, gelir vergisi 
yanında servet vergilerinin uygulanması halinde kişilerin vergi ödeme 
gücünün daha kolay belirlenebileceğidir.  

Gelire ek olarak servet birikimi, servet sahiplerine geleceğine dair 
güvence ve ekonomik bağımsızlık gibi bazı ekstra avantajlar sağlar. Servet 
birikimi kişilerin vergi ödeme gücünü artırarak yatay ve dikey vergi 
adaletinin sağlanmasına yardımcı olur (Freebairn, 2005:7). Üstelik servet 
vergilerinin uygulandığı servet unsurları, vergi ödeme gücünü tam olarak 
ifade edebilecek mallardır. Zira servet sahibi olanlar varlıklı kişiler 
olacakları için vergilemede adaletin sağlanması servet vergisi uygulamasında 
daha kolay olacaktır.  

Servet vergilerinin gelir dağılımını düzenlemede kullanılması, aynı 
zamanda gelir vergisinin bu fonksiyonunu destekleyici bir nitelik taşır. 
Gerçekte sermayeden elde edilen gelir ile servet, bir paranın iki yüzü gibidir. 
Sermayeden elde edilen gelir, temelde servet stokunun değerindeki artıştır 
(Shakow ve Shuldiner, 1998:2).  

                                                        
10 Örneğin 2003 yılı itibarıyla toplam vergi gelirleri içerisinde servet vergilerinin 
payı, Türkiye’de yüzde 3,2 iken, söz konusu oranın OECD ortalaması 5,6; Avrupa 
Birliği ortalaması (19 ülke) 4,6 olarak gerçekleşmiştir. Bkz: OECD Reveue 
Statistics, Special Feature: Tax Revenues in Argentina, Russia and South Africa, 
1965-2004, 2005 Edition, Vol. 2005, 6, 1-339. 



 

 81

Servet vergilerini savunanlara göre; servet üzerinden alınan vergilerde 
milli servet ve özel servet ayırımı son derece önemlidir. Zira servetin 
vergilendirilmesiyle devlet tarafından toplanan vergi hasılatı 
kaybolmamakta, yeniden toplum üyelerine dağıtılmaktadır. Bir başka açıdan 
değerlendirilecek olursa; devlet servet üzerinden vergi alarak verimsiz 
serveti budamakta, elde ettiği vergi hasılatını da verimli işlerde kullanarak 
milli serveti dolayısıyla toplum refahını artırmaktadır (Türk, 2002:153-154).  

Servet vergilerini savunanların görüşlerine göre kişilerin sahip 
oldukları servetleri üzerinde içinde yaşadıkları toplum üyelerinin de hakları 
vardır. Özellikle veraset ve intikal vergisi uygulamasında karşımıza çıkan bu 
durumda, ölüm halinde toplum adına devlet ölen kişinin mal varlığından pay 
almaktadır (Erginay, 1982:110).  

Servet vergileri lehinde görüş beyan edenlerin bir diğer çıkış noktası 
toplum içinde herkesin kazanç elde etme olanağının eşit olması gerektiğidir. 
Bu görüşü savunanlar kapitalizm ve serbest rekabetin geçerli olduğu 
ülkelerde, sermayeye dayalı kazanç elde etme olanağının sermayesiz kazanç 
elde etme olanağından daha fazla olduğunu savunmaktadırlar. Bu ülkelerde 
veraset yoluyla kişilerin büyük servetlere sahip olmaları, bu olanaklardan 
yoksun bulunanlar aleyhine bir durum oluşturmaktadır. İşte bu olumsuz 
durumu ortadan kaldırmak için servet transferi vergilendirilmelidir. Servetin 
adil bir şekilde dağılmadığını savunanlara göre, servet transferi üzerinden 
alınan veraset ve intikal vergilerinin artan oranlı olması gerekmektedir 
(Erginay, 1982:111; Nadaroğlu, 2000:357). 

Servetin vergilendirilmesinde genel bir servet vergisinin uygulanması, 
bu vergilerden elde edilen gelirlerin artmasıyla sonuçlanacaktır. Bu tür bir 
servet vergisi, ekonomik açıdan da önemli bir rol oynayacaktır. Zira bütçe 
açığını kapatmada toplanan vergi gelirinden yararlanma olanağı doğacaktır. 

Vergilemede etkinlik ilkesi açısından değerlendirildiğinde, servet 
vergilerinin bu ilkeye uygun olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Buna göre; 
servet vergileri, belirli bir vergi geliri elde etmek için uygulanması gereken 
gelir vergisi oranının düşürülmesine neden olur. Bu durum, emek arzında 
gelir vergisi nedeniyle meydana gelen sapmaları azaltır (Freebairn, 2005:7).  

Servet vergilerini savunanlara göre kayıt dışı ekonomi ile mücadelede 
de bu vergiler önemlidir. Zira bütün servet unsurları servet beyannamesinde 
yer alacağından herhangi bir servet unsurunun kayıt dışı kalması söz konusu 
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olmayacaktır. Bir başka açıdan ifade edilirse; servet gözle görülür 
unsurlardan oluşacağı için saklanması zor bir unsurdur. Dolayısıyla bu 
yönden değerlendirildiğinde, servet vergilerinin kayıt dışılığı önlediği ileri 
sürülmektedir (Şener, 1996:291; Bulutoğlu, 2003:380).  

Servet vergileri lehine ileri sürülen bir başka argüman, bu vergilerin 
çok ayrıntılı vergiler olmadıkları için uygulanmalarının diğer vergilere göre 
daha kolay olmasıdır (Çelik, 1995:7). Servet vergilerinde vergi matrahının 
tespitinden tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine kadar olan sürecin kolaylığı, 
muafiyet ve istisna gibi vergi yapısını karmaşıklaştıran uygulamalara 
ayrıntılı olarak yer verilmeyişi bu vergileri uygulama açısından basit hale 
getirmektedir.  

Servet vergileri gizli vergi niteliği taşımadığı için de savunulmaktadır. 
Çünkü servet vergileri dolaysız vergilerden olduğundan, bireyler ödediği 
vergiyi açık bir şekilde algılayabilmektedirler. Servet vergilerinin vergi 
tekniği açısından yansıtılamamaları ve yükümlülerin özellikle servet 
transferi üzerinden alınan vergilere fazla direnç göstermemeleri, bu vergileri 
savunanların diğer argümanlarını oluşturmaktadır.  

• Servet Vergilerinin Aleyhinde Olan Görüşler  

“Milli servet ağacının dalları budanmalı, fakat köklerine 
dokunulmamalıdır” 

Joseph Cailloux11 

Servet vergileri hakkında yukarıda belirtilen lehte görüşler yanında bu 
vergileri eleştirenler de bulunmaktadır. Özellikle klasik maliyeciler servet 
üzerinden alınan vergilerin yasaklanması gerektiğini savunmuşlardır. Buna 
göre servet vergileri yükümlülerin diğer vergileri ödemede kullandıkları 
gelirlerini tahrip etmektedir. Fransız vergi reformcusu Joseph Cailloux bu 
konudaki görüşlerini “milli servet ağacının dalları budanmalı, fakat 
köklerine dokunulmamalıdır” şeklinde özetlemiştir (Türk, 2002:153).  

Servet vergilerine getirilen bir başka eleştiri vergiye esas olacak 
servetin nasıl hesaplanacağı noktasından gelmektedir. Günümüzde, 
gayrimenkullerin değer hesaplamalarında zaman zaman sağladıkları gelirden 
hareket edilmektedir. Özellikle menkul nitelikli mallarda dürüst 

                                                        
11 Türk, 2002:153’den aktarılmıştır. 
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davranılmayarak vergi kaçırma eğiliminin yaşanması bir takım eşitsizliklere 
neden olabilmektedir (Akdoğan, 1993:217).  

Servet vergilerini eleştirenlere göre bu vergiler çifte vergilendirmeye 
neden olmaktadır. Bilindiği gibi bireyler gelirlerini elde ederlerken bu 
gelirleri üzerinden vergi ödemektedirler. Servet ise gelirin biriktirilmesi 
olarak düşünülürse, biriktirilmiş olan bu gelirin tekrar vergilendirilmesi çifte 
vergilendirmeden başka bir şey değildir.  

Gelirin vergilendirilmesinde kapsamlı gelir tanımının esas alınması 
halinde çifte vergilendirme daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Kapsamlı gelir tanımı dikkate alındığında, gelir vergisi aracılığıyla servet 
biriktirmede kullanılan tasarruflar ve servet unsurlarından elde edilen 
sermaye gelirleri de vergilendirilmektedir. Bu durumda gelir vergisi ile 
birlikte servet vergisinin de uygulanması çifte vergilendirmeyle 
sonuçlanmaktadır (Freebairn, 2005:7).  

Ortaya çıkan çifte vergilendirme tasarruf ve yatırım kararlarında 
sapmalara neden olabilir. Servetin ana kaynağı da tasarruflar olduğuna göre, 
bu vergilerin bireysel tasarruflar üzerinde olumsuz etkileri olduğu ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla düşük tasarruf eğilimi, sermaye birikimini de 
olumsuz yönde etkileyecektir.  

Servet vergilerine ilişkin eleştirilerin bir kısmı servet transferi 
üzerinden alınan veraset ve intikal vergilerine yönelik yapılmıştır. Buna göre 
veraset ve intikal vergisinin uygulanması mülkiyet hakkına tecavüz anlamına 
gelmektedir (Erginay, 1982:112). Zira ölen kişi sağlığında servetini nasıl 
dilediği gibi kullanabiliyorsa, öldüğünde de aynı servetin mirasçıları 
tarafından kullanılabilmesi gerekmektedir. Ölüm olayının, devletin söz 
konusu servetin bir kısmına el koyma nedeni olarak görülmesi son derece 
yanlış bir uygulamadır. 

Servetin kendisinin vergilendirilmesinde olduğu gibi, servet 
transferinin de veraset ve intikal vergisiyle vergilendirilmesinin tasarrufları 
azalttığı savunulmaktadır. Buna göre; veraset ve intikal vergisi yükümlülerin 
tasarruf ile tüketim arasındaki tercihlerini tüketim lehine değiştirmektedir. 
Zira öldüğü zaman servetinin vergilendirileceğini düşünen yükümlü, geride 
bir şey bırakmamaya ve tüketimini artırmaya yönelecektir (Batırel, 
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1990:174-175). Aynı şekilde veraset ve intikal vergisinin çalışma ile boş 
zaman arasındaki tercihi boş zaman lehine değiştirdiği savunulmaktadır12.  

Veraset ve intikal vergisine yönelik bir diğer eleştiri sermayenin 
bölünmesi nedeniyle gelmiştir. Bilindiği üzere sermaye üretim için son 
derece önemli bir faktördür. Ölüm ile mirasçılar arasında paylaşılacak 
servetten bir de vergi alınması, söz konusu servetin miktarının daha da 
azalmasına neden olacaktır. Bu şekilde servetin budanması, üretim için 
gerekli olan sermaye açısından sakıncalı bir durum olarak görülmektedir. 

2.3.  “Vergi Harcamalar Üzerinden Alınmalıdır:” Harcama 
Vergileri  

Vergi ödeme gücünün gelir ve servet dışındaki başka bir diğer 
göstergesi harcamadır. Günümüzde vergiler yaygın olarak harcamalar 
üzerinden de alınmaktadır. Harcamalar üzerinden alınan vergiler, daha geniş 
bir ifadeyle “mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler” olarak da 
bilinmektedir. Bu durumda mal ve hizmetlerin üretimi, satışı ve tüketimi 
verginin konusunu oluşturduğundan bu vergiler kimi zaman üretim vergileri, 
satış vergileri, tüketim vergileri gibi farklı isimlerle anılmaktadırlar (Aktan, 
2001:144). 

Genel olarak harcama vergileri, gelirin veya servetin tüketim amacıyla 
elden çıkartılması yani harcanması nedeniyle alınan vergilerdir. Tarihi çok 
eskilere kadar giden harcama vergilerinin en ilkel şekliyle eski Mısır ve 
Roma’da uygulandığı bilinmektedir.  

Harcama vergileri genel olarak “genel harcama vergileri” ve “satış 
vergileri” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel harcama vergilerinde 
kişilerin yapmış oldukları harcamalar, tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi, 
dönem sonunda hesaplanarak vergilendirilirken, satış vergileri çeşitli mal ve 
hizmetlerin üretim-tüketim sürecinin herhangi bir aşamasında 
uygulanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, genel harcama 
vergilerinde dönem sonunda yapılan toplam harcamalar vergilendirilirken, 
satış vergileri harcamaların fiilen yapıldığı anda alınmaktadır.  

                                                        
12 Veraset ve intikal vergisinin ekonomik etkileri ile ilgili tartışmalar için bkz: 
McCaffery, E.J. (1994) “The Uneasy Case for Wealth Transfer Taxation”, The Yale 
Law Journal, 104(2), 283-365. 
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Satış vergileri de değişik açılardan sınıflandırılabilmektedir. Örneğin, 
mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar geçen sürecin her 
aşamasında ayrı ayrı vergilendirilmeleri söz konusu ise, bu vergilere 
literatürde “yayılı muamele vergileri” denilmektedir. Bilindiği gibi, mal ve 
hizmetler çeşitli aşamalardan geçerek tüketicilere ulaşmaktadır. Bu aşamalar 
kısaca üretim yani imalat aşaması, toptan satış aşaması ve perakende satış 
aşaması olarak sıralanabilir. İşte yayılı muamele vergilerinde üretim-tüketim 
sürecinin imalat, toptan satış ve perakende satış aşamalarının her birinde ayrı 
ayrı vergilendirme söz konusudur. Yayılı muamele vergilerinde, üretim-
tüketim sürecinin her aşamasında ödenen verginin bir sonraki satış fiyatına 
eklenmesi ile verginin üzerinden vergi alınmasına neden olunabilir. Bu 
durum literatürde “vergi piramitleşmesi” olarak bilinmektedir (Bulutoğlu, 
2003:347; Pehlivan, 2001:172). Böylece yayılı muamele vergisinin yol açtığı 
vergi yükü, malın nihai kullanıcısına uygulanan tek bir vergide olduğundan 
daha büyük olabilir. Yayılı muamele vergilerinin özel bir türü olan katma 
değer vergisinde geliştirilmiş bulunan indirim sistemi sayesinde bu olumsuz 
durum giderilmiştir.  

Üretimden tüketime kadar geçen sürecin yalnızca bir aşamasında vergi 
alınıyorsa, “toplu muamele vergileri” söz konusudur. Toplu muamele 
vergileri üretim yani imalat, toptan satış ve perakende satış aşamalarının 
sadece birinde alınmakta ve alındığı aşamaya göre de ismi değişmektedir. 
Örneğin imalat aşamasında alınan vergiler “üretim (istihsal) vergileri” olarak 
adlandırılmakta ve malların üreticiler tarafından satışı esnasında 
alınmaktadır. Aynı şekilde toptan satış aşamasında alınan vergiler “toptan 
satış vergisi”, perakende satış aşamasında alınan vergiler de “perakende satış 
vergisi” olarak adlandırılmaktadır. Bunlardan toptan satış vergileri vergi 
konusuna giren malların toptancılar tarafından perakendecilere satışı 
esnasında alınan vergilerdir. Toptan satış vergilerinin son şeklini oluşturan 
perakende satış vergileri ise malların perakendeciler tarafından tüketicilere 
satışı esnasında alınmaktadır.  

Satış vergilerinin bir türü olan yayılı muamele vergileri içerisinde 
“katma değer vergisi” önemli bir yer işgal etmektedir. Bilindiği gibi 
günümüzde harcama vergileri içerisinde en verimli vergi türü olarak katma 
değer vergileri kabul edilmektedir. Katma değer vergisi birçok ülkede 
uygulama olanağı bulmuş, tahsili kolay ve oldukça verimli bir vergi 
çeşididir.  
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Katma değer vergisi, mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar 
olan sürecin her aşamasında ortaya çıkan katma değeri vergilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Katma değer kavramı; mal veya hizmetin el değiştirdiği her 
aşamadaki satış fiyatı ile alış fiyatı arasındaki farkı ifade etmektedir. Katma 
değer vergisinin bu şekilde mal ve hizmetlerin katma değerini 
vergilendirmeyi amaçlaması sonucunda, firmalar üretimden tüketime giden 
süreçte ekonomik faaliyete kattıkları katma değer üzerinden vergilendirilmiş 
olmaktadır. 

Harcama vergilerinin bir türünü oluşturan satış vergileri de “genel 
satış vergileri” ve “özel satış (tüketim) vergileri” olarak da ikili bir ayrıma 
tabi tutulmaktadır. Bu ayrıma göre tüm mal ve hizmetleri vergilendiren satış 
vergileri “genel satış vergileri”, sadece belirli mal ve hizmetleri 
vergilendiren satış vergileri “özel satış (tüketim) vergileri” olarak 
adlandırılmaktadır. Özel satış vergileri genellikle lüks tüketim malları 
üzerinden alınmakta ve bu yolla gelir dağılımını düzeltme amacı 
gütmektedirler. Bu ayırımda, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan, yayılı 
muamele vergileri ile toplu muamele vergileri genel satış vergileri içerisinde 
sayılmaktadır.  

Son olarak genel harcama vergileri içerisinde önemli bir yer tutan 
“nakit akış vergisi”13 (cash flow tax) hakkında da bilgi vermek yararlı 
olacaktır. Nakit akışı vergisi konusunda ilk kapsamlı çalışma 1955 yılında 
Nicholas Kaldor tarafından yapılmıştır. Kaldor “Harcama Vergisi” (An 
Expenditure Tax) (1955)14 adlı eserinde söz konusu verginin ayrıntılı bir 
açıklamasını yapmıştır. Nakit akışı vergisinin en önemli özelliği, harcamayı 
matrah olarak alması ve dolayısıyla tasarrufları vergi dışı bırakmasıdır. 
Ayrıca nakit akışı vergisi diğer harcama vergilerinin aksine subjektif ve 
dolaysız bir vergidir. Yani diğer harcama vergileri gibi yansıtılamaz (Aktan, 
2001:169-170).  

                                                        
13 Nakit akışı vergisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Aaron, H.J. and Galper, H. 
(1985), Assessing Tax Reform, Washington DC: The Brookings Institute. 
14 Orjinal kaynak için bkz: Kaldor, N. (1955), An Expenditures Tax, 5th Ed., Unwin 
University Books, London.  
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• Harcama Vergilerinin Lehinde Olan Görüşler 

“Daha çok çalışıp, emeğinin meyvelerini saklayan ve az tüketen bir 
kimsenin, avare yaşayıp az kazanan ve kazandığının hepsini tüketen bir 

kimseye bakışla daha çok vergilendirilmesinin sebebi ne olabilir? Nitekim 
birinin diğerine bakışla devletçe himayesi de söz konusu değildir.” (Hobbes, 

ch. XXX.)15  

“Hiç bir vergi tasarruflar istisna edilmedikçe adil sayılamaz.” 

J.S. Mill16  

Harcama vergilerinin en önemli avantajının, bu vergilerin sadece 
tüketimi vergilendirerek tasarrufu vergi dışı bırakması olduğu ileri 
sürülmektedir. Harcama vergilerinde matrah yükümlünün yaptığı harcamalar 
olduğundan yani tasarruflar vergilendirilmediğinden, bu vergiler gayrisafi 
yurtiçi tasarrufların artması eğilimini güçlendirmektedir. Bu durum, özellikle 
tasarruf hacminin kısıtlı olduğu gelişmekte olan ülkeler açısından son derece 
önemlidir. Özetle harcama vergileri tasarruf kararları üzerinde daha az 
sapmaya yol açarak, gelir vergilerine göre daha tarafsız bir nitelik 
taşımaktadır. Bu nedenle de etkinlik ilkesine daha uygun olduğu 
savunulmaktadır.  

Harcamaların, ödeme gücünün bir göstergesi olarak kabul edilmesini 
savunanlara göre tüketim için yapılan her harcama, toplumca üretilen 
hasıladan bir pay almak anlamına gelmektedir (Uluatam, 2003:376). 
Dolayısıyla geleneksel görüş, bir kişinin ekonomiye sağladığı katkıların 
(tasarrufların ve yatırımların) değil, ekonomiden çıkardığı değerlerin 
(tüketimin) vergilendirilmesi yönündedir. Thomas Hobbes17’a kadar geriye 
götürülebilecek olan bu görüş, tüketimi bencillik ve sosyal yönü olmayan bir 
tercih olarak ele alırken, tasarrufun ve yatırımın sosyal boyutunun olduğu 
temeline dayanmaktadır (Musgrave ve Musgrave, 1976:220).  

Harcama vergilerinin bir diğer olumlu yönünün, bu vergilerin maliye 
politikası aracı olarak etkin bir şekilde kullanılabilmesi olduğu ileri 

                                                        
15 Akalın, 2000:358’den aktarılmıştır. 
16 Akalın, 2000:359’dan aktarılmıştır. 
17 Hobbes’in eseri için bkz: Hobbes, T. (1651), Leviathan, Penguin Books Ltd, 198, 
Original Edition.  
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sürülmektedir. Örneğin enflasyonist bir dönemde, hükümet talepten 
kaynaklanan enflasyonu önlemek için tüketim malları üzerindeki vergi 
oranlarını yükselterek enflasyonu düşürebilir. Aynı şekilde talep 
yetersizliğinden kaynaklanan durgunluk dönemlerinde de tüketim malları 
üzerindeki vergi oranlarını düşürerek ekonomide canlanmayı sağlayabilir. 
Tüketim vergileri bu şekilde ekonomik istikrarsızlıkla mücadelede etkin 
olarak kullanılabilir.  

Ayrıca harcama vergilerinin uygulanmasının basit olduğu 
savunulmaktadır. Bu vergilerde vergi matrahı gelir vergilerine göre daha 
kolay belirlenmektedir. Örneğin sermaye gelirinin belirlenmesine yönelik 
amortisman indirimi uygulaması gibi güçlükler harcama vergileriyle ortadan 
kaldırılmaktadır (Musgrave, 2001:77-78).  

Harcama vergilerinin lehine ileri sürülen diğer görüşleri, harcama 
vergilerinin türlerine dayalı olarak ele almak mümkündür. Harcama vergileri 
içerisinde yer alan yayılı muamele vergilerini savunanlar, bu vergiler 
sayesinde, vergi kapsamına giren malları üretim-tüketim zincirinin her 
aşamasında ayrı ayrı vergilendirme söz konusu olduğu için, çok düşük bir 
oran uygulayarak büyük gelirler elde etmenin mümkün olacağını ileri 
sürmektedirler. Ayrıca, satılan malın fiyatı içerisine kolayca dahil edilen 
harcama vergilerinin fazla bir tepki ile karşılaşmadan tüketicilere 
yansıtılabilmesi, bu vergilerin bir avantajı olarak görülmektedir.  

Harcama vergilerinden olan ve yaygın bir uygulama alanı olan katma 
değer vergisini savunanlara göre, bu vergi modern ve kapsamlı bir vergidir. 
Buna göre; katma değer vergisi satış vergileri içerisinde vergi tekniği 
yönünden varılmış nihai aşamadır. Ayrıca verginin yükümlü grubuna ticaret 
ve hizmet erbabının da dahil olmasıyla, gelir vergisi ile kavranamayan 
unsurlar da vergilendirilebilmektedir.  

Katma değer vergisi, vergi kaçakçılığına daha az olanak verecek 
otokontrol mekanizmasına sahiptir. Şöyle ki; bu vergi türünde her firma ürün 
fiyatına ekleyerek tahsil ettiği vergiyi vergi dairesine ödemekle yükümlüdür. 
Böylece verginin aslı yüklenicisi tüketici olduğu için vergi yükü satıcılar 
açısından daha az hissedilmekte, böylece satıcılar vergi kaçırmaya daha az 
meyletmektedir. Ayrıca katma değer vergisinde vergiyi ödeyecek olan kişi 
yani satıcı firma, bu vergiyi daha önce kendisinin ödemiş olduğu vergiden 
düşeceği için, kendisine mal ve hizmet satan firmalardan ödediği vergiyi 
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açıkça faturalarında göstermelerini istemektedir. Bu ise her satıcının 
kendisinden önceki satıcıyı kontrol etmesi anlamına gelmektedir (Orhaner, 
2000:207).  

Toplu muamele vergilerinden toptan satış ve imalat vergilerini 
savunanlar ise her iki vergi türü için ortak bir olumlu görüş beyan 
etmişlerdir. Buna göre söz konusu vergilerde benzer mallar üretim-tüketim 
sürecinde geçirdikleri muamele sayısına bakılmaksızın aynı oranlarla 
vergilendirilmektedir. Bu durum, işletme birleşmelerini önleyerek rekabet 
ortamının sağlanmasına neden olmaktadır (Turhan, 1998:156-157). 

Bir diğer toplu muamele vergisi olan perakende satış vergisine yönelik 
olumlu görüşler ise şu şekildedir: Perakende satış vergileri, nihai tüketiciye 
en yakın aşamada alındıkları için vergi oranlarının kanun koyucu tarafından 
çeşitli mal grupları için ayrı ayrı saptanması varsayımı altında, perakende 
satış vergileri diğer harcama vergilerine nazaran nispeten şahsileştirilerek 
uygulanma şansına sahiptirler. Örneğin zorunlu tüketim malları için daha 
düşük oranlar belirlenirken, lüks tüketim malları için daha yüksek oranlar 
saptanabilir.  

• Harcama Vergilerinin Aleyhinde Olan Görüşler 

Harcama vergilerine yönelik önemli eleştiri noktalarından biri, gelir 
dağılımı üzerinde olumsuz etkileri olduğudur. Bu etki, hem harcama 
vergilerinin yükümlünün şahsi durumunu dikkate almamasından hem de 
uygulanan vergi tarifesinden kaynaklanmaktadır.  

Harcama vergilerinde her gelir grubu, tükettiği mal türüne göre aynı 
oranda vergi ödemektedir. Vergi tarifesi düz oranlı olarak belirlenmekte 
birlikte, uygulamada bu vergiler tersine artan oranlı18 bir yapı 
göstermektedir. Zira harcama vergilerinde vergi oranının sabit olması 
sonucunda gelir düzeyi düşük olanlar ile yüksek olanlar aynı vergi oranlarına 
tabi olmaktadırlar. Bu ise gelir düzeyi düşük olanların gelirlerine oranla daha 
yüksek bir vergi yükü ile karşı karşıya kalmaları anlamına gelmektedir. 
Konuyu bir örnek yardımıyla açıklamak mümkündür. Kişisel geliri 100 YTL 
ile 1000 YTL olan iki birey düşünelim. Bu bireyler vergi oranı yüzde 10 

                                                        
18 Tersine artan oranlı vergi tarifesi, vergi oranı ile vergi matrahı arasında ters yönlü 
bir ilişkinin olduğu, yani; vergi matrahı arttıkça tabi olunan vergi oranının azaldığı 
tarife yapısıdır. 
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olan 50 YTL’lik bir mal almış olsunlar. Geliri 100 YTL olan birey de, 1000 
YTL olan birey de 5 YTL vergi ödeyecektir. Bu durumda bireylerin 
vergiden dolayı katlandıkları fedakarlık şu şekilde olacaktır: Geliri 100 YTL 
olan bireyin katlandığı fedakarlık yüzde 0,05 iken, geliri 1000 YTL olan 
bireyin katlandığı fedakarlık yüzde 0,005 olmaktadır. Görüldüğü gibi geliri 
nispeten düşük olan birey, vergiden dolayı daha fazla fedakarlığa 
katlanmaktadır. Bu durum harcama vergilerinin en çok eleştirilen yönünü 
oluşturmaktadır.  

Harcama vergilerinin tersine artan oranlılık özelliği nedeniyle yol 
açtığı adaletsizliğe karşı, farklı dolaysız tüketim vergisi önerileri (nakit akışı 
vergisi vb.) ileri sürülmüştür. Böylece uygulamada yaygın olan KDV’nin 
dezavantajlarının giderilmesi amacıyla dolaysız ve genel bir tüketim 
vergisinin uygulanması gerektiği savunulmaktadır (Aktan, 2000:32). Bunun 
yanında son yıllarda kişisel gelir vergisinin yerine uygulanması önerilen 
tüketim tabanlı gelir vergisi (bu vergide düz oranlı tarifenin uygulanması 
önerilmektedir) uygulamasının da gelir dağılımını bozacağı ileri 
sürülmektedir. Çünkü tüketim tabanlı gelir vergisinde, gelirin tasarrufa 
ayrılan kısmı vergilendirilebilir gelirin hesaplanmasına dahil 
edilmemektedir. Bu vergiyle, tasarruflardan elde edilen sermaye gelirleri 
vergilendirilmeyerek, yüksek gelir grubundaki bireylerin vergi tabanı 
daraltılmaktadır.19  

Harcama vergilerinin ekonomik birimlerin karar ve faaliyetleri 
üzerinde saptırıcı bir etkiye yol açıp açmadığı konusunda bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu vergilerin gelir vergilerine göre emek 
arzı/boş zaman arasındaki tercihler üzerinde daha fazla saptırıcı bir etki 
ortaya çıkarabileceği ileri sürülmektedir. Bu durum, özellikle yüksek vergi 
oranlarının uygulandığı harcama vergilerinde daha belirgindir (Goode, 
1991:113).  

Harcama vergileri artan oranlı vergi tarifesinin uygulanmasına 
elverişli olmadığı gerekçesiyle de eleştirilmektedir. Buna göre artan oranlı 

                                                        
19 Öte yandan düz oranlı tüketim vergisinde çok düşük gelirli bireyler standart bir 
indirimden yararlanmak suretiyle vergi ödemeyecektir. Bu durumda orta gelir 
grubunun vergi yükünün artacağı ileri sürülmektedir. Düz oranlı tüketim vergisinin 
gelir dağılımı üzerinde bu şekilde olumsuz bir etkiye yol açmaması için, bazı 
tüketim vergisi önerilerinde artan oranlı vergi tarifesinin uygulanma 
savunulmaktadır (Mintz, 1996:468). 
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vergi tarifesinin uygulanması vergi adaletinin bir gereğidir. Oysa dolaylı 
vergi niteliğindeki harcama vergilerinde yaygın olarak düz oranlı vergi 
tarifesi uygulanmaktadır. Dolayısıyla harcama vergilerinin uygulanması 
vergi adaletine aykırıdır. 

Harcama vergileri ile ilgili bir diğer eleştiri, sadece bazı mal ve hizmet 
grubunu ilgilendiren özel tüketim vergilerine gelmektedir. Teoride özel 
tüketim vergilerinin kaynak dağılımını optimumdan uzaklaştırdığı, üretimin 
bileşimini değiştirdiği ve dolayısıyla aşırı bir yüke yol açtığı 
savunulmaktadır. Örneğin; A ve B malından oluşan bir piyasada A malına 
vergi konulduğunu, B malına ise vergi uygulanmadığını düşünelim. Bu 
durumda bireyler vergilendirilen maldan vergilendirilmeyen mala yani A 
malından B malına doğru kayacaklar ve aslında istemedikleri bir malı 
tüketmek zorunda kalacakları için tatmin kaybına uğrayacaklardır. 
Vergilendirilen maldan vergilendirilmeyen mala doğru yönelme devlet 
açısından da gelir kaybı ile sonuçlanacaktır. İşte özel tüketim vergisinin 
ortaya çıkardığı bu sonuçlar “aşırı vergi yükü”ne neden olacak ve bireylerin 
reel gelirinde bir azalışa yol açacaktır (Nemli, 1984:106).  

Harcama vergilerinin bir diğer olumsuz yönü, üzerinde konuldukları 
malların fiyatlarını yükseltmeleri nedeniyle tüketicilerin refah seviyelerini 
düşürmeleridir. Özellikle tüketim vergileri dolaylı vergiler oldukları için 
malların fiyatlarına eklenerek direkt olarak vergilendirilen malların 
fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadırlar. 

Yukarıdaki durum, yayılı muamele vergileri açısından da önemlidir. 
Zira yayılı muamele vergilerinde üretim tüketim zincirinin her aşamasında 
vergi alındığı için, bu süreç içerisinde daha fazla muameleye maruz kalan 
mallar nispeten daha az muamele gören mallara göre daha çok 
vergilendirileceklerdir. Sonuçta vergi yükünün muamele sayısına göre 
değişmesi yayılı muamele vergisinin adaletsizliğini artırmaktadır.  

Yayılı muamele vergilerine yönelik bir diğer eleştiri de bu vergilerin 
işletmeleri dikey birleşmeye iterek, rekabet ortamını bozdukları gerekçesiyle 
yapılmıştır. Şöyle ki; işletmeler üretimden tüketime giden süreçte muamele 
sayısını ne kadar azaltırlarsa o kadar az vergi ödeyeceklerdir. Bu ise ancak 
işletmelerin dikey yönde birleşmeleri ile mümkün olmaktadır. İşletme 
birleşmeleri ise, tekelleşmeye ve dolayısıyla piyasadaki rekabet yapısının 
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bozularak ekonomik gelişmenin engellenmesine neden olmaktadır (Turhan, 
1998:154).  

Toplu muamele vergilerinden olan toptan satış vergisi ile imalat 
vergisine yönelik olarak ise şu eleştiri getirilmektedir: Bilindiği gibi her iki 
vergi türü de üretim-tüketim zincirinin tek aşamasında alınmaktadır. 
Gelirlerini yüksek tutmak isteyen bir idarenin vergi oranını da yüksek 
tutacağı varsayılırsa, bu vergiler vergiye olan tepkilerin ve vergi 
kaçakçılığının artmasına neden olacaktır.  

Öte yandan harcama vergileri fiyatın içerisine dahil edildiğinden gizli 
vergiler olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle de vergiyi ödeyen yükümlüler 
gerçek vergi yükünü hissetmemektedirler. Dolayısıyla harcama vergilerinin 
mali aldanmaya neden olabildiği ileri sürülmektedir. 

3. Sonuç 

Bu incelememiz çalışmamızın hemen başında sıraladığımız soruların 
tamamına tatmin edici cevaplar bulunması amacına yönelik değildir. Bu 
çalışmada sadece “vergi ne üzerinden alınmalıdır?” ve “gelir, servet ve 
harcamalar üzerinden hangisi üzerine vergi konulmalıdır” sorularına yönelik 
literatür özetlenmiştir. Bu konuda oldukça kapsamlı araştırmalar yapılmasına 
ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. 

Önemle belirtelim ki, ideal bir vergi sisteminin oluşturulmasında 
cevaplanması gereken temel sorulardan biri, vergi konusunun nasıl 
belirleneceğidir. Bir kişinin vergi ödeme gücünü belirlemede gelirin, 
servetin ve harcamaların dikkate alınması gerektiği konusunda yaygın bir 
kanı bulunmaktadır. Öte yandan temeli eskilere dayanmakla birlikte, 
özellikle son yıllarda vergi konusunun seçimiyle ilgili tartışmalar yeni bir 
boyut kazanmıştır. Bu tartışmalar daha ziyade gelir vergileri ile harcama 
vergilerinin birbirine alternatif vergi konuları olarak ele alınması alanında 
yoğunlaşmıştır. Bu konudaki tartışmalardaki temel etken, globalleşmenin 
etkisiyle vergi politikalarında yaşanan değişimdir. Bu bağlamda mobil olan 
üretim faktörlerinin (örneğin sermayenin) hızlanan vergi rekabeti 
kapsamında giderek daha düşük oranlarda vergilendirilmesi söz konusu 
olmaktadır. Bu değişim, harcama vergilerinin gelir vergilerine alternatif 
olarak ele alınmaya başlanmasına neden olmaktadır. Öte yandan, servetin 
vergilendirilmesi kamu maliyesinde mutlaka çok daha geniş bir şekilde 
araştırılmalıdır. 
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Bu araştırmada özetlendiği üzere gelir, servet ve harcama vergilerinin 
hem avantaj hem de dezavantajları bulunmaktadır. Söz konusu fayda-maliyet 
analizinin ciddi olarak yapılması gereklidir. Optimal vergi konusunun 
tespitinde başlıca şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

• Vergilerin makro ve mikro ekonomik etkileri, 

• Vergilerin gönüllü ödeme (compliance) ve ödememe (non-
compliance) tercihleri üzerindeki etkileri, 

• Vergilerin makroekonomide ulaşılması gereken hedefleri 
gerçekleştirme potansiyeli. 

Bu çalışmamızın vergi konusunun seçiminde “optimalite” ve 
“meşruiyyet” tartışmalarına belki bir başlangıç teşkil etmenin ötesinde bir 
iddiası söz konusu değildir. Kamu maliyesinde “vergi ne üzerinden 
alınmalıdır?” sorusunun çok daha geniş boyutlarıyla incelenmesi önem 
taşımaktadır. 
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VERGİ TARİFELERİNDE DEĞİŞİM: 

ARTAN ORANLI VERGİLERDEN  

DÜZ ORANLI VERGİLERE 
 

Coşkun Can AKTAN*  

Dilek DİLEYİCİ* 

 
1. Giriş 

Günümüzde mali alandaki değişimlerden biri vergi tarifelerinde 
yaşanmaktadır. Uzun yıllar Keynesyen teorinin de etkisiyle geleneksel 
maliyede artan oranlı vergi tarifelerinin geniş bir uygulama alanı bulması söz 
konusu olmuştur. Fakat bugün için piyasa ekonomisinin yaygınlaşması ile 
birlikte devlet anlayışının değişmesi, bir etkisini de vergi tarifelerinde 
göstermiştir.  

1980’li yıllardan itibaren vergi tarifelerinde yaşanan değişim, özellikle 
artan oranlı gelir vergisi tarifesinde vergi oranlarının düşürülmesi ve gelir 
dilimlerinin sayısının azaltılması şeklinde ortaya çıkmıştır. Yine bu yıllarda 
vergilemede etkinlik ve basitlik ilkelerinin daha çok tartışılır hale gelmesi ve 
artan oranlı tarifenin uygulama sonuçları baz alınarak eksikliklerinin 
görülmeye başlanması, artan oranlı vergi tarifesine bir alternatif olarak düz 
oranlı vergilerin uygulanabilirliğini gündeme getirmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle geleneksel maliyede artan oranlı vergi 
tarifesine biçilen rol özetlenecektir. Daha sonra birçok ülkede 
gerçekleştirilen vergi reformları sonrasında vergi tarifelerinin ne tür bir 
yapıya dönüştüğü ortaya konulacak ve artan oranlı tarifeye yönelik 
eleştirilerden yola çıkılarak, literatürdeki düz oranlı vergiye yönelik eğilim 
ve tartışmalar her iki vergilerin karşılaştırması yapılarak ele alınacaktır.  

2. Geleneksel Maliye ve Artan Oranlı Vergiler 

Bir vergi sisteminde vergi tarifelerinin yapısı ekonomik ve mali 
açıdan önem taşımaktadır. Günümüzde özellikle gelir vergilerinde hakim 
olan tarife yapısı, artan oranlı tarifedir. Artan oranlı vergi tarifesi daha çok 
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gelir vergilerine uygulanan ve farklı düzeyde gelire sahip vergi 
yükümlülerinin ödeme güçlerine göre farklı oranlarda vergilendirilmesini 
esas alan tarifelerdir. Dolayısıyla artan oranlı vergi tarifelerinde vergi 
matrahı arttıkça bu matraha uygulanacak vergi oranı da artar.  

Artan oranlı vergi tarifesinin özellikle gelirin vergilendirilmesinde 
yaygın olarak kullanılmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Şüphesiz bu 
yaygınlıkta, devlet anlayışındaki ve dolayısıyla devletin ekonomideki 
rolündeki değişimin payı oldukça fazladır. Bunun nedeni, devlet 
anlayışındaki değişimle birlikte vergi sistemlerin yeniden şekillendirilmesi 
ihtiyacının ortaya çıkmasıdır.  

Tarihsel açıdan ele alındığında, artan oranlı vergi tarifesi 
uygulamalarının Eski Yunan dönemine kadar uzanmakla birlikte, 19. 
yüzyıldan itibaren bilimsel temellere oturtularak gündeme getirilmeye 
başlandığı söylenebilir. Fakat bu yüzyıldan önce de bu vergi tarifesini 
savunun filozoflar olmuştur. Örneğin 18. yüzyılda yaşamış olan 
filozoflarından Jean Jacques Rousseau artan oranlı vergi tarifesinin 
savunucuları arasında yer almıştır.  

19. Yüzyılın ilk yarısında da Fransız filozof Frederic Bastiat 
tarafından gündeme taşınan artan oranlı tarife tartışmaları, artan oranlı vergi 
tarifesini savunmaya yönelik olmayıp, o dönemdeki uygulamalara getirilen 
güçlü eleştiriler niteliğindedir. Yine aynı dönemde Karl Marks ve Frederick 
Engels tarafından yazılan Komünist Parti Manifestosu (1848)’nda artan 
oranlı vergilerin şiddetle savunulmasının etkisiyle, dönemin sosyalist 
yazarları da artan oranlı tarifeler lehine görüşler ileri sürmüşlerdir.  

Yüksek gelir gruplarının düşük gelir gruplarına göre daha yüksek 
oranlarda vergilendirilmesi gerektiği düşüncesinin hakimiyet kazanmasıyla 
birlikte, artan oranlı gelir vergilerine adil bir gelir dağılımını sağlama görevi 
verilmiştir. Artan oranlı vergi tarifesinin bu şekilde sosyal bir nitelik 
taşımasında Alman maliyeci Adolph Wagner’in önemli bir payı vardır. 
Wagner’e göre (Schmolders, 1976:52-53); verginin sosyal politikaya ilişkin 
amacı, mali fonksiyonuna (devletin ihtiyacı olan geliri sağlama fonksiyonu) 
eşdeğerdir. Vergilemenin servet ve veraset vergileri aracılığıyla mevcut gelir 
ve servet dağılımını düzeltmesi gerekir; bu amaçla servetten sağlanan gelir, 
emek gelirine kıyasla bir ön yükümlülüğe tabi tutulmalıdır. 
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Görüldüğü gibi, devlet anlayışındaki değişim ve devletin yeni görevler 
üstlenmesi ile birlikte vergilemenin fonksiyonları da değişim göstermiştir. 
Klasik iktisadi düşüncenin minimal devlet anlayışında vergilerin mali 
fonksiyonu geçerli iken, geleneksel maliye anlayışına bağlı olarak devletin 
yeni görevler üstlenmesiyle birlikte bu yeni görevleri gerçekleşmede vergiler 
de yeni fonksiyonlar üstlenmeye başlamışlardır. İşte Keynes’in Genel 
Teorisi çerçevesinde şekillenen Keynesyen teorinin savunduğu devlet 
anlayışı da vergilerin ekonomik ve sosyal nitelikteki yeni fonksiyonlarının 
ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  

Keynesyen iktisatçıların savunduğu mali politikalar içerisinde 
vergilerin önemli bir yeri vardır. Keynesyen teori ile birlikte, vergilerin 
konjonktürle mücadele için bir araç olarak kullanılması yanında teşvik edici 
ve sosyal adaletsizlikleri giderici olarak da kullanımı gündeme gelmiştir.  

Keynesyen iktisatçılardan biri olan Alvin H. Hansen, denk bütçe 
görüşüne şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre harcamalar ve vergiler 
ekonominin gereksinmelerine göre ayarlanmalıdır. Eğer ekonomi bütçe 
açığını gerektiriyorsa, bundan kaçınılmamalı, açık iç borçlanma ile 
kapatılmalıdır. Hükümet bütçe açıklarını vergileme ile değil borçlanma ile 
finanse etmelidir. Vergi politikası, konjonktürel dalgalanma hallerinde, 
konjonktürün seyrine zıt yönde kullanılmalıdır. Buna göre durgunluk 
dönemlerinde vergi oranları düşürülmeli, zenginliğin arttığı dönemlerde ise 
yükseltilmelidir (Savaş, 1998:812). Her ne kadar Keynes ve Keynesyenler 
vergi tarifeleri ne şekilde oluşturulması gerektiği konusunda kesin ifadeler 
kullanmamış olsalar da, Keynesyenlerin konjonktürle mücadelede vergilere 
biçtiği rol, gelir vergisi tarifelerinin giderek vergi oranlarının yükseldiği ve 
dikleştiği bir yapıya doğru kaymasında etkili olmuştur.  

Keynesyen teorinin devletin gelirin yeniden dağılımını sağlama 
fonksiyonunu ön plana çıkarması da gelir vergisi tarife yapısının 
şekillenmesinde etkili olan bir başka faktör olmuştur. Daha önce de 
belirtildiği gibi, vergilerin sosyal fonksiyonu ile birlikte artan oranlı vergi 
tarifelerine daha dik bir yapı kazandırılması gündeme gelmiştir. Keynesyen 
teoriye göre, serveti, gelir dağılımını ve kişiler arasında yaşama düzeylerini 
daha iyi hale getirebilmek için maliye politikasının elinde büyük olanaklar 
vardır. Veraset vergileri dik artan oranlı vergiler haline getirilebilir; bu 
verginin istisna ve muaflık oranlarını yüksek tutulmayabilir. Harcama 
vergileri derecelendirilebilir ve bu vergilerin yapısına artan oranlılık 
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sokulabilir. Gelir vergileri artan oranlı vergiler oldukları için, gelir ve servet 
dağılımındaki eşitsizliklerin artmasına engel olabilirler (Türk, 1992:21).  

1929 Ekonomik Buhranı ile gündeme gelen Keynes’in Genel Teori’si 
ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında uygulama alanı genişleyen 
Keynesyen teorinin etkisiyle (şahsi) gelir vergisinin artan oranlı tarife yapısı 
alt gelir gruplarına geniş vergi muafiyetleri getiren ve vergi oranlarını 
düşüren, aksine üst gelir gruplarında ise vergi oranlarını artıran bir yapıya 
dönüştürülmüştür. Toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesinde 
artan oranlı gelir vergilerinin etkili olacağı inancı, tarife içinde üst gelir 
dilimlerine yönelik oranlarının artırılması ve alt gelir dilimlerinde oranların 
düşürülmesi suretiyle dik bir tarife ile sonuçlanmıştır. Bu yolla gelirin adil 
dağılımının sağlanabileceği görüşü yaygınlık kazanmış ve uygulamada da 
kendini göstermiştir. Nitekim 1970’li yılların sonlarına kadar birçok gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkede artan oranlı gelir vergilerinin yapısında bu tür bir 
gelişim ortaya çıkmıştır.  

3. Vergilemede Yeni Bir Anlayış: Düz Oranlı Vergileme 

1980’li yıllardan itibaren birçok ülkede gelir vergisi tarifelerinde 
değişim yaşanmıştır. Bu değişim, vergi oranlarının indirilmesi, tarifedeki 
gelir dilimi sayısının azaltılması ve vergi muafiyet ve istisnalarının 
daraltılarak vergi tabanının genişletilmesi yönünde olmuştur. Bu sayede kısa 
dönemde vergi oranlarının düşürülmesinin neden olduğu vergi gelirindeki 
kaybın, vergi tabanının genişletilmesiyle telafi edilebileceği, ayrıca üst gelir 
gruplarına uygulanan vergi oranlarındaki bu indirimin çalışma gayretini, 
yatırımları ve ekonomik büyümeyi artırarak yine vergi gelirlerinde artışla 
sonuçlanacağı düşünülmüştür.  

Tablo-1, 1980-2000 yılları arasında OECD ülkelerinde gelir vergisi 
tarifelerindeki bu seyri net bir şekilde ortaya koymaktadır. Buna göre; 1980 
yılından itibaren birçok OECD ülkesinde gerçekleştirilen vergi reformları 
kapsamında vergi indirimleri ile birlikte gelir vergisi tarifesindeki en yüksek 
vergi oranları düşürülmüştür. Bu düşüş, OECD ortalamasında yüzde 20 
oranında gerçekleşmiştir.  

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok OECD ülkesinde 
uygulamaya konulan vergi indirimleri, söz konusu dönemde gündeme gelen 
Arz-yönlü iktisadın savunduğu vergi politikalarının bir ürünüdür. Toplam 
arzı artırıcı politikalar içinde vergi indirimlerini ön plana çıkaran Arz-yönlü 
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iktisatçılar, bu tür bir vergi politikasının ekonomik büyüme üzerinde olumlu 
etkiler yapacağını ve uzun dönemde vergi gelirlerinde artışa neden olacağını 
savunmuşlardır. Gerçekten de üst gelir gruplarına uygulanan marjinal 
oranları düşüren ve vergi muafiyet ve istisnalarını azaltan vergi reform 
uygulamaları, üst gelir gruplarının vergiden kaçınma eğilimlerini azaltmış, 
vergi gelirlerinde de, bazı iktisatçılar tarafından savunulduğu gibi, bir 
azalışla sonuçlanmamıştır1. Bu dönemde birçok ülkede üst gelir 
dilimlerindeki marjinal vergi oranlarının düşürülmesi ve gelir dilimlerinin 
sayısının azaltılması, vergi tarifelerini dik bir yapıdan daha ılımlı bir tarife 
yapısına kaydırmıştır. Kamu harcamalarının finansmanı için vergi 
oranlarının artırılmasının, ekonomide yol açtığı etkinsizlikleri minimize 
etmek amacıyla vergi oranları düşürülmek suretiyle vergi tarifeleri 
düzleştirilmiştir. Böylece vergi tarifesindeki marjinal vergi oranları ile 
ortalama vergi oranları birbirine yaklaşmıştır.  
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Tablo 1.Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Gelir Vergisi Tarifelerindeki Değişim (1980-2000) 

Kaynak: Edwards ve De Rugy, 2002.
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Tablo 1.Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Gelir Vergisi Tarifelerindeki Değişim (1980-2000) 

Kaynak: Edwards ve De Rugy, 2002.  
 
1980’lı yıllara kadar oldukça dik bir şekilde uygulanan gelir vergisi 

tarifesinde bu şekilde bir düzleştirmeye gidilmesinin çeşitli nedenleri 
bulunmaktadır. Bu değişiklikteki temel etken, bu kez önceki döneme göre 
ters yönde ortaya çıkan devlet anlayışındaki değişimdir. İkinci Dünya Savaşı 

                                                      
1 Üst gelir gruplarında marjinal vergi oranlarındaki indirimin vergi gelirleri 
üzerindeki etkisine ilişkin olarak, 1986 yılında ABD’de gerçekleştirilen vergi 
reformunun sonuçları konusunda bkz: Niskanen, W.A. ve Moore, S. 
(1996),“Supply-Side Tax Cuts and the Truth About the Reagan Economic Record”, 
Cato Policy Analysis, 261, 1-29, Cato Institute. 
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sonrasında ve özellikle 1970’li yıllarda uygulanan müdahaleci devlet 
anlayışının yerini piyasa ekonomisinin ön plana çıktığı bir anlayışa 
bırakması sonucunda vergi sistemlerinin piyasaya uyumlu bir yapıya 
kavuşturulması gereği gündeme gelmiştir. Bu değişimle birlikte, vergi 
sistemlerinde daha fazla ön plana çıkan ilkeler ise etkinlik ve basitliktir. 
1980’li yıllara kadar adalet ve esneklik ilkesine daha fazla önem verilmiş, 
fakat bu tarihten sonra yapılan çalışmalarda dik artan oranlı bir gelir vergisi 
tarifesinin neden olduğu etkinlik kaybının (refah kaybı) net bir şekilde ortaya 
konulması sonucunda vergi sistemlerini piyasaya uyumlu bir yapıya 
kavuşma hedefine yönelinmiştir. Bu dönemde yaygınlık kazanan “Optimal 
Vergileme Teorisi”ne ilişkin literatür,2 ekonomik birimlerin faaliyetlerinde 
saptırıcı etkisi az olan ve aynı zamanda adalet ilkesine de hizmet eden vergi 
yapısını oluşturma yollarını incelemektedir.  

İktisatçılar adalet ile etkinlik arasındaki bu değişime 
odaklanmaktadırlar. Optimal vergileme teorisine göre; daha artan oranlı bir 
vergi tarifesi, vergiden kaynaklanan etkinsizlik nedeniyle daha fazla refah 
kaybıyla sonuçlanırken, bu tür bir tarife eşitsizliğin derecesini azaltabilir. 
Vergi yapısının ne kadar artan oranlı olması gerektiğine ilişkin politik 
tartışmaların çoğuna, eşitsizlikte belirli bir azalmaya karşı ne kadar etkinlik 
kaybını kabullenmeye istekli olunduğuna ilişkin değer farklılıklarını içerecek 
şekilde bakılabilir (Stiglitz, 2000:554). İşte piyasa ekonomisinin 
yaygınlaşması ile birlikte vergi tarifelerinde üst gelir dilimlerine uygulanan 
yüksek vergi oranlarının etkinsizliklere neden olduğu konusundaki görüşler 
artmıştır. Öte yandan artan oranlı gelir vergisi tarifesinin vergi idaresi ve 
mükellefler açısından basitlik ilkesinden uzak olduğu ve bunun da vergi 

                                                      
2 Optimal vergileme (optimal taxation) konusundaki temel kaynaklar için bkz: 
Mirlees, J.A. (1971),“An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation”, 
Review of Economic Studies, 38, 175-208; Mirlees, J.A. (1976), “Optimal Tax 
Theory –A Synthesis-“, Journal of Public Economics, 6(4), 327-358; Diamond, P.A. 
and Mirlees, J.A. (1971), “Optimal Taxation and Public Production, I, II”, 
American Economic Review, 61, 8-27 and 261-78. Ayrıca Bkz.: Musgrave, R. 
(1976), “ET, OT and SBT”, Journal of Public Economics, 6, 3-16; Sandmo, A. 
(1976), “Optimal Taxation”, Journal of Public Economics, 6, 37-54; Slemrod, J. 
(1990), “Optimal Taxation and Optimal Tax Systems”, Journal of Economic 
Perspectives, 4(1), 157-178; Stern, N.H.“Optimal Taxation”, The New Palgrave 
Dictionary of Economics and the Law, Ed. Newman, P. 4, 734-38, Stiglitz, J.E. 
(2000), Economics of the Public Sector, Third Edition, W.W. Norton & Company, 
USA. 
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maliyetlerinde artışa yol açtığı görüşü hakim olmaya başlamıştır. Birçok 
ülkede uygulamaya konulan vergi reformları da bu ilkeleri daha fazla göz 
önüne almıştır.  

Vergi tarifelerinin giderek düzleştirilmesindeki bir başka faktör de, 
vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığında yüksek vergi oranlarının önemli 
bir etken olarak görülmeye başlanmasıdır. Üst gelir dilimlerine uygulanan 
yüksek marjinal vergi oranlarının, vergi yükümlülerini vergi sığınakları 
yoluyla vergiden kaçınmaya ve vergi kaçakçılığına teşvik ettiği 
savunulmaktadır.  

OECD’ye üye ülkelerin çoğunda gerçekleştiren vergi tarifelerinin 
giderek düzleştirilmesi uygulamaları, 1990’lı yıllarda ABD’de yerini düz 
oranlı vergi tarifelerini içeren vergi reformu tartışmalarına bırakmıştır.  

4. Düz Oranlı Vergiler  

Günümüzde düz oranlı vergi tarifelerine yönelik entelektüel ve politik 
alandaki ilgi giderek artmaktadır. Nitekim bazı ülkelerde düz oranlı gelir 
vergisi uygulamaya konulmuştur. Bu tür bir eğilimin arkasında yatan temel 
etken, gerek çeşitli nedenlerle artan oranlı vergi tarifesine daha fazla 
şüpheyle bakılmaya başlanması, gerekse düz oranlı vergi tarifesinin artan 
oranlı vergi tarifelerine göre daha avantajlı olduğu yönündeki görüşlerin 
yaygınlık kazanmasıdır.  

Artan oranlı vergi tarifelerine yönelik şüphelerin artmasına yol açan 
bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlardan biri, azalan marjinal fayda teorisine 
yapılan eleştirilerdir. Artan oranlı vergi tarifelerinin teorik temelleri azalan 
marjinal fayda teorisine dayanır. Bu teoriye göre, kişinin geliri arttıkça elde 
ettiği son birimin faydası azalır. Bu durumda yüksek gelirli bireylerin elde 
ettikleri son birim gelire atfettikleri değer, düşük gelirli bireylere nazaran 
daha düşüktür. Dolayısıyla yüksek gelirli bireyler ile düşük gelirleri 
bireylerin vergileme nedeniyle katlandığı fedakarlık birbirine eşit değildir. 
Bu durum, yüksek gelirli bireylerin düşük gelirli bireylere göre daha yüksek 
oranlarda vergilendirilmesinin gerekçesini oluşturmaktadır. İşte artan oranlı 
vergi tarifesinin eleştirildiği noktalardan biri, bireylerin gelirleri artarken 
elde ettikleri ek gelirin marjinal faydasının azaldığına dair kesin delillerin 
olmamasıdır. Çünkü bu bireylerin temin ettikleri ek gelire atfettikleri önem 
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tahmin edildiğinden daha yüksek olabilir.3 İkinci faktör ise artan oranlı vergi 
tarifesi ile sosyal refahın maksimize edilebileceği yönündeki düşüncenin 
uygulamada gerçekleşmemesidir. Kanun koyucunun vergi tarifesinin 
yapısını belirlerken sosyal refah fonksiyonlarını hesaba kattığı söylenemez. 
Vergi tarifesinin yapısının belirlenmesi daha çok politik bir olaydır ve 
bilimsel ölçütlere dayanmayan subjektif bir konudur.  

Bir vergi tarifesinde vergi oranları değiştirilmek istendiğinde, bunun 
ne şekilde olması gerektiği politik bir tartışmadır. Vergi tarifesindeki tüm 
oranların aynı oranda mı artırılması gerekir, yoksa zenginler veya fakirler 
vergi yükünü orantısız bir şekilde mi taşımalıdırlar? Gerçekte, bir reform 
önerisinin adil olup olmadığının değerlendirilmesi çok açık değildir. Farklı 
gelire sahip bireylerin vergilerini aynı miktarda mı, yoksa aynı oranda mı 
azaltmak adildir? Bireylerin ödedikleri ortalama vergi oranlarına mı, yoksa 
marjinal vergi oranlarına mı odaklanmak gerekir? (Stiglitz, 2000:466). Bir 
vergi sisteminin ne ölçüde adil olduğunu belirleyen objektif kriterler 
bulunmadığından, vergi sisteminin sahip olması gereken özelliklerden biri 
olarak ileri sürülen esneklik ilkesine bağlı olarak ekonomik koşullara göre 
vergi oranlarının değiştirilmesi son derece güçtür.  

Günümüzde artan oranlı gelir vergisinin otomatik stabilizatör görevini 
yerine getirdiğine yönelik düşünceler de değişmeye başlamıştır. Geleneksel 
maliyeye göre (Türk, 1992:99); gelir vergisi tarifesinin artan oranlı olma 
özelliği nedeniyle, ekonominin genişleme devrelerinde vergi hasılatı, vergi 
matrahından daha hızlı artmakta, vergi mükelleflerinin harcamalarını 
artırmalarına engel olmaktadır. Şahsi gelir vergisi kaynakta kesme usulü ile 
tahsil edildiğinde, vergi kaçakçılığı ortadan kalkmakta, verginin gelir 
esnekliği yükselmekte, vergi gelirinin elde edildiği yılda ödenmektedir. 
Vergi zorunlu olarak, mükellefi gelirinden mahrum ettiğinden, özel tüketim 
ve yatırım harcamaları, mükellefin geliriyle orantılı olarak artmamaktadır. 
Ekonominin daralma devrelerinde, vergi mükelleflerinin ödedikleri verginin 
ortalama oranı da düşmekte, mükellefler adeta vergi indirimlerinden 
yararlanır hale gelmekte, gelirlerinin azalmasına rağmen harcamalarını geniş 
ölçüde devam ettirebilmektedirler. Bu duruma göre, şahsi gelir vergisi, 
ekonominin refah devrelerinde özel harcamaları kısıcı, ekonomiyi daraltıcı 

                                                      
3 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Musgrave, R.A. (1990), “Horizontal 
Equity, Once More”, National Tax Journal, XLIII (2), 113-122; Akalın, G. (2000), 
Kamu Ekonomisi, Akçağ Yayınları, Ankara, 158-160. 
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yönde etkilemekte, ekonominin daralma devrelerinde özel harcamaların 
düşmesine engel olmakta, ekonomide genişletici etkiler meydana 
getirmektedir. 

Keynesyen iktisatçıların öncülüğü ettiği bu yaklaşım, gelir esnekliği 
yüksek olan artan oranlı gelir vergisine konjonktürel istikrarı sağlayıcı bir 
araç olarak bakmaktadır. Keynesyenlere göre artan oranlı vergiler yapısal 
esneklik (built in flexibility) özelliğine sahiptirler. Şöyle ki; enflasyonist 
dönemlerde bireylerin artan geliri vergi tarifesinin daha üst dilimlerine 
uygulanan yüksek vergi oranlarına tabi olur. Bu ise efektif talep üzerinde 
baskı oluşturarak talebi azaltır ve disenflasyonist bir etki gösterir. Keynesyen 
iktisatçılar, artan oranlı vergi tarifesinin bu yönüyle enflasyonla mücadelede 
bir araç olarak kullanılabileceğini savunmaktadırlar. Keynesyenlere göre 
deflasyonist dönemlerde ise bireylerin gelirleri azalacağından daha düşük 
gelir dilimlerinde daha düşük oranlarda vergilendirmeler söz konusu 
olacaktır (Aktan, 2000:38).  

Günümüzde geleneksel maliyenin şiddetle savunduğu artan oranlı 
gelir vergisinin otomatik istikrar gücünün enflasyonun hüküm sürdüğü 
dönemlerde etkinliğinin azaldığı savunulmaktadır. Bu durum, bireylerin 
enflasyonist dönemde geleceğe ilişkin beklentileriyle ilgilidir. Bireyler, 
enflasyon nedeniyle gelecekte fiyatların daha da artacağını düşünerek 
gelecekte tüketim yerine cari tüketimi tercih edeceklerdir. Bu durumda artan 
oranlı gelir vergisinin enflasyonist ortamda özel harcamaları kısıcı etkisi 
azalacaktır.  

Artan oranlı vergi tarifelerinin yaygınlaşmasındaki en temel etken 
olan vergilemede adaleti sağlaması işlevinin, sanıldığı kadar, vergi yükünün 
adil dağılımını sağlamada etkili olmadığına yönelik iddialar artmaya 
başlamıştır. Bu etkinsizlik, artan oranlı vergi tarifesine yukarıda belirtilen 
eleştirilerden kaynaklandığı ve teorik temellerine bağlı olduğu gibi, 
uygulamada da vergi sistemlerinde artan oranlı vergi tarifesinin etkinliğini 
azaltan unsurların yer aldığı ileri sürülmektedir. Daha önce de belirtildiği 
gibi, artan oranlı vergi tarifesinin teorik dayanakları konusunda kesin 
kriterler bulunmamaktadır. Bunun yanında, uygulamada vergi sistemlerinde 
giderek sayıları artan vergi muafiyet ve istisnaları, artan oranlı vergi 
tarifesinin vergi adaletini sağlamadaki etkinliği azaltmıştır. Geleneksel 
maliyenin teşvik edici vergi politikası kapsamında yaygınlaşan ve 
vergilemenin ekonomik fonksiyonuna hizmet ettiği savunulan vergi muafiyet 
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ve istisnaları, özel çıkar grupları aracılığıyla toplumun bazı kesimlerine 
yönelik birer vergi imtiyazı haline dönüşmüşlerdir. Politik olarak bu 
grupların baskılarına dayanamayan siyasal iktidarlar da vergi sistemlerinde 
bu tür imtiyazlara geniş bir yer ayırmışlardır. Bu durum, gelir grupları 
arasında vergi yükünün dağılımını daha adaletsiz hale getirmiştir.  

Öte yandan geleneksel maliye anlayışında vergi adaletinin sağlanması, 
ödeme gücü yaklaşımına dayanır ve artan oranlı gelir vergisi tarifesi ödeme 
gücünü belirlemeye hizmet eder. Bu anlayış, vergilemede adaletin 
sağlanmasında kanun önünde eşitlik ilkesini ihmal etmektedir. Adalet, her 
şeyden önce “kanun önünde eşitlik” demektir.4 Daha açık bir ifadeyle, 
mevcut kanunların herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin ve hiçbir ayrıcalık 
tanımaksızın eşit olarak uygulanmasıdır (Aktan, 2000:42). Bu durum vergi 
kanunları için de geçerlidir.  

Vergileme açısından kanun önünde eşitlik ilkesine göre, vergi 
kanunları ile vergi yükümlüleri açısından ayrıcalık yapılmaması, kişi ya da 
kurumlara özel imtiyazlar sağlanmaması, vergi konuları itibarıyla de bir 
ayrıcalığın olmaması gerekir. Kanun önünde eşitlik ilkesi, anayasa ve 
yasalarda güvence altına alındığında bundan hem vergi idaresi, hem de vergi 
yükümlüleri kazançlı çıkar. “Vergi matrahında aşınma” ya da “vergi 
erozyonu” adı verilen olay ortadan kalkar, dolayısıyla devletin vergi gelirleri 
artmış olur. Hiçbir kişi ya da kurum “muafiyet” ve benzeri uygulamalarla 
vergi dışında kalmayacağından vergi tabanı genişlemiş olur. Başka bir 
ifadeyle, daha geniş bir taban (base) üzerinden daha fazla vergi almak 
imkânı olur. Vergi yükümlüleri ise doğrudan verimli olmayan rant kollama 
faaliyetlerine yönelmezler. Bu alandaki lobicilik sektörü ortadan kalkar ve 
kişiler verimli ekonomik faaliyetlerle uğraşırlar(Aktan, 2000:42). 

Kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olmayan bir vergi sistemi, bir 
toplumda yaşayan bireyler arasında cinsiyet, dil, din, ırk ve milliyet ayırımı 
gözetilmeksizin herkes, anayasada ve vergi yasalarında belirtilen “vergi 
konusu” ile bağıntı içerisinde bulunduğu takdirde vergi yükümlüsü olmasını 
ve vergisini ödemesini içeren ve aynı zamanda vergi sisteminde, hiçbir kişi 

                                                      
4 Adaletin gerçek anlamını en iyi kavrayan ve açıklayan düşünürlerin başında Cicero 
gelmektedir. Romalı filozof Marcus Tullius Cicero Hukuk adlı eserinde adaleti şu 
şekilde tarif etmektedir: “Hukuk, sivil toplumun temelidir ve adalet, kanun önünde 
eşitlik demektir.” (Law is the bond of civil society, and justice is equality under the 
law.” bkz: http://flattax.house.gov/st-lobby.htm 
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ya da kesime vergi imtiyazları (istisna ve muafiyetler vs.) tanınmamasını 
öngören genellik ilkesine de uygun değildir.5 İstisna ve muafiyetler de 
vergilemede genellik ilkesine ters düşen uygulamalardır. Vergi istisna ve 
muafiyetleri ile “özel” bazı kişi ve vergi konularına ayrıcalıklı işlem 
yapılmakta olduğundan, bu tür vergi ayrıcalıkları genellik ilkesi ile 
bağdaşmamaktadır (Aktan, 2000:13). 

Artan oranlı vergi tarifelerinin vergilemede adaleti sağlamada yetersiz 
kaldığı konusunda Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Amerikalı iktisatçı James 
M. Buchanan şöyle demektedir (Buchanan, 1960:19-20):6 

“Artan oranlı vergileme, fertler arasında eşit bir gelir dağılımına 
götürdüğü için üstün gelen bir vergileme şekli olmuştur. Ancak tek başına 
‘artan oranlı vergileme reel gelirin yeniden dağılımını sağlar’ ifadesi doğru 
değildir. Bu husus mali sistemin diğer yarısı hakkında yapılan belirli 
varsayımlarla doğruluk kazanabilir. Eğer kamu harcamalarından yaratılan 
genel faydadan, fertlerin elde ettiği hisse ve paylar eşitse veya aşağı yukarı 
eşite yakınsa, artan oranlı vergileme adil bir gelir dağılımına götürecektir. 
Fakat bu durum aynı esas takip edilse düz oranlı vergileme için de söz 
konusu olacaktır. Fertlere kamu harcamalarından sağlanan faydaya atıf 
yapılmaksızın artan oranlı vergilemenin, düz oranlı veya azalan vergilerden 
daha adil bir gelir dağılımını sağlayacağı ifade edilebilir. Ancak hiç kimse 
onun bir yeniden dağılım ortaya çıkaracağını söyleyemez; olabilir veya 
olmayabilir. Gerçekten de, devlet harcamalarının büyük bir kısmı zengin 
sınıfların varlıklarının himayesine ve ihtiyaçlarının teminine tahsis edilirse, 
artan oranlı bir vergi sistemi dahi mali sistemde reel gelir eşitsizliğinin 
artmasına mani olmayabilir.”  

Dikkat edilirse Buchanan, kayıtsız ve şartsız “artan oranlı vergiler düz 
oranlı vergilere göre daha adildir” hipotezinin tek başına anlamlı 
olmadığının, vergileme sonrasında kişilerin refah seviyelerindeki artış ve 

                                                      
5 Genellik ilkesi konusunda şu iki makale geleneksel maliyede ele alınan vergileme 
ilkelerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bkz: Buchanan, J.M. (1993), “The 
Political Efficiency of General Taxation”, National Tax Journal, 46; Buchanan, J.M. 
(1993), “How Can Constitutions Be Designed So That Politicians Who Seek To 
Serve ‘Public Interest’ Can Survive and Prosper”, Constitutional Political 
Economy, 4(1).  
6 Türkçe çevirisi için Bkz: Maliye Teorisi ve Politik İktisat, Çev: Nemli, A. ve 
Öncel, S.Y. (1996), İstanbul: Fakülteler Matbaası. 
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azalışın dikkate alınması gerektiğinin önemi üzerinde durmaktadır (Aktan, 
2000:40). 

Artan oranlı vergi tarifesine yönelik eleştirilerin ve şüphelerin 
yaygınlaşması sonucunda, düz oranlı vergi tarifelerinin uygulanabilirliği 
tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmanın başlamasında Arz-yönlü 
iktisatçıların görüşleri de etkili olmuştur. Arz-yönlü iktisatçılara göre vergi 
indirimlerinin beklenildiği şekilde ekonomik büyüme ve dolayısıyla vergi 
gelirleri üzerinde artışa yol açmasında vergi tarifesinin yapısı büyük önem 
taşımaktadır. Bu sonucun ortaya çıkması için de, dik artan oranlı bir tarifenin 
mümkün olduğunca ılımlı bir artan oranlılığa ve hatta tamamen düz 
oranlılığa dönüştürülmesini önermektedirler (Aktan, 2004:65). Yine aynı 
yıllarda Stanford Üniversitesi’nden Robert E. Hall ve Alvin Rabushka artan 
oranlı vergi tarifesi yerine düz oranlı vergi tarifesini savunan “Düşük Vergi, 
Basit Vergi, Düz Oranlı Vergi” (Low Tax, Simple Tax, Flat Tax) (1983) 
başlıklı kitabı yayınlayarak, bu dönemde düz oranlı vergi tarifesi ile ilgili 
tartışmalara öncü olmuşlardır. 1985 yılında da yine aynı iktisatçılar 
tarafından “Düz Oranlı Vergi”7 (The Flat Tax) adını taşıyan çalışma 
yayınlanmıştır.  

Düz oranlı vergi tarifesi, vergi matrahındaki artışa rağmen ortalama 
vergi oranının tek ve sabit olduğu vergi tarifesidir. Yani, düz oranlı vergi 
tarifesinde tek bir vergi oranı vardır ve bu oran vergi matrahındaki artıştan 
bağımsızdır. Bu nedenle de düz oranlı vergi tarifesinde ortalama vergi oranı 
ile marjinal vergi oranı birbirine eşittir. Bu tarifede ödenen vergi miktarı, 
matrahta artış olmakla birlikte, nispi olarak aynı kalmaktadır. Fakat mutlak 
olarak matrah arttıkça ödenen vergi miktarı da artmaktadır.8 

Teorik bazda düz oranlı vergi tarifesinin temel özellikleri bu şekilde 
iken, 1980 sonrasında düz oranlı vergi reform önerisi olarak getirilen 
öneriler sadece vergi tarifesinde artan oranlı tarifeden düz oranlı tarifeye 
geçişi ele almayıp, vergi sistemlerinde köklü değişikler yapılmasını 
önermektedir. Bu kapsamda düz oranlı vergi reform önerilerinin özelliklerini 
şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:  

                                                      
7 Bkz: Hall, R.E. ve Rabushka, A. (1995), The Flat Tax, Second Edition, Hoover 
Institution Press. 
8 Düz oranlı vergi tarifesinde ödenen vergi miktarı ile vergi matrahı arasındaki 
ilişkiye yönelik geometrik açıklamalar ve ayrıntılı bilgi için Bkz: Turhan, S. (1998), 
Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 54-55.  
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Düz oranlı vergi reform önerileri, gelir veya tüketim üzerinden düz 
oranlı vergi tarifesine göre vergi alınmasını önermektedirler. Bu bakımdan 
öneriler iki grupta toplanabilir. a) Vergi sisteminde uygulanan diğer tüketim 
vergilerinin yanında gelir üzerinden düz oranlı tarifeye göre vergi alınmasını 
savunan öneriler; b) Tüketim tabanlı düz oranlı gelir vergisi önerileri: Bu 
önerilerde kişisel gelirin sadece tüketime ayrılan kısmının düz oranlı tarifeye 
göre vergilendirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla gelirin tasarrufa ayrılan 
kısmı vergi dışı bırakılmaktadır.  

Tüm düz oranlı vergi reform önerilerinde kişisel standart indirim 
uygulaması söz konusudur. Buna göre, kişilerin gelirlerinin standart indirim 
kapsamına giren kısmı vergiden istisnadır. En az geçim indirimine benzeyen 
bu uygulama ile düşük gelir gruplarının vergi dışı bırakılarak vergi 
adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan standart indirim tutarı 
vergi reform önerilerine göre farklılıklar göstermektedir. Standart indirim 
uygulaması ile bu reform önerilerinin temelini oluşturan düz oranlı vergi 
tarifesi gizli artan oranlılığa dönüşmektedir.  

Tüm düz oranlı vergi reform önerilerinde vergi muafiyet ve 
istisnalarına çok sınırlı ölçüde yer verilmektedir. Önerilerin bir kısmında 
standart indirim dışında bir vergi imtiyazı söz konusu değilken, bazı 
önerilerde vergi muafiyet, istisna ve indirimlerin sayısı son derece sınırlı 
tutularak artan oranlı yapıdan düz oranlı yapıya kademeli geçiş 
amaçlanmıştır.  

Düz oranlı vergi reform önerilerinde vergi muafiyet, istisna ve 
indirimlerine sınırlı ölçüde yer verildiğinden vergi tabanının kapsamı, 
mevcut gelir vergisi sistemine göre daha geniştir. Bu nedenle bu reform 
önerilerinin vergi gelirlerinde bir azalışa yol açmayacağı, yani gelir-tarafsız 
olduğu ileri sürülmektedir.  

Düz oranlı vergi reform önerilerinin amaçlarından biri de, vergi 
sistemlerine ilişkin daha önce belirtilen özellikler kapsamında, vergi 
sistemlerini hem vergi yönetimi hem de vergi yükümlüleri açısından 
basitleştirmektir. Bu amaçla, yükümlüler tarafından doldurulması son derece 
kolay vergi beyannamelerini önermektedirler. Basitlik ilkesinin 
sağlanmasının, günümüz vergi sistemlerinde karmaşıklığı ve buna bağlı 
olarak artan vergi maliyetleri açısından da önemli olduğu vurgulanmaktadır.  
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Düz oranlı vergi reform önerilerinin, aynı zamanda Arz- yönlü vergi 
politikasının savunduğu düşük vergi oranının ekonomi üzerindeki olumlu 
etkilerine de uygun olduğu ileri sürülmektedir. Bunun nedeni, bu önerilerin 
içerdiği vergi oranının özellikle üst gelir gruplarına yönelik olarak artan 
oranlı vergi tarifesine göre daha düşük olmasıdır. Bu sayede yüksek vergi 
oranlarının yol açtığı refah kaybının giderilebileceği savunulmaktadır.  

5. Artan Oranlı Vergilere Karşı Düz Oranlı Vergiler 

Artan oranlı vergilere bir alternatif olarak savunulan düz oranlı 
vergilerin, artan oranlı vergilerin sakıncalarını ne ölçüde giderebileceği 
günümüzde vergi sistemlerinin dizaynında temel tartışma konularından birini 
oluşturmaktadır.  

Bu kısımda artan oranlı vergilere yönelik yukarıda belirtilen 
eleştirilere uygun olarak artan oranlı vergilerle düz oranlı vergilerin çeşitli 
açılardan bir karşılaştırmasını yapmak uygun olacaktır. 

5.1. Vergi Adaleti Yönünden Artan Oranlı Vergiler ile Düz Oranlı 
Vergilerin Karşılaştırılması  

Artan oranlı vergilerin en önemli argümanı, vergilemede adaletin 
sağlanmasında etkili olduğu yönündedir. Geleneksel maliye anlayışında 
vergilemeden dolayı bireylerin katlandığı fedakarlığın eşitlenmesi için, üst 
gelir gruplarından alt gelir gruplarına göre daha fazla vergi alınması 
gerektiği görüşü benimsenmiştir. Fakat gerek azalan marjinal fayda ve 
fedakarlıkta eşitlik ilkesine kuşkuyla bakılmaya başlanması gerekse artan 
oranlı vergi tarifesinde vergi oranlarının belirlenmesine yönelik objektif 
kriterlerin bulunmayışı, literatürde düz oranlı vergilere eskisine göre daha 
sıcak bakılmasına yol açmaktadır. Bu duruma bir de vergi sistemlerinde 
adalet ilkesine uygunluğunu zedeleyen uygulamaların artması da eklenince, 
düz oranlı vergiye yönelik tartışmalar daha çok yaygınlaşmıştır.  

Düz oranlı vergiyi savunanlar, sanıldığı gibi, bu vergilerin 
adaletsizliğe yol açmadığını, aksine yatay adalet için uygun iken, dikey 
adalet açısından da özellikle alt gelir grupları açısından olumlu sonuçlar 
verebileceğini ileri sürmektedirler. Buna göre; düz oranlı vergiler, eşit gelire 
sahip bireylerin eşit miktarda vergi ödemesini sonucunu doğurduğundan 
yatay adalet ilkesine uygundur. Dikey adalet açısından artan oranlı ve düz 
oranlı vergilerin durumu ise daha tartışmalıdır. Düz oranlı vergilerin 
fedakarlıkta eşitlik ilkesi karşısındaki durumu çeşitli unsurların varlığına 
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bağlıdır. Bu unsurlardan biri standart indirim uygulamasının varlığı, diğeri 
ise uygulanacak vergi oranının yüksekliğidir. Farklı gelir düzeyine sahip 
bireylerin aynı oranda vergi vermeleri halinde vergiden dolayı katlandıkları 
fedakarlık aynı kalmaktadır. Fakat adalet ilkesinin bir gereği olarak yüksek 
gelirli bireyin elde ettiği son birim gelirin marjinal faydası az olduğundan, 
fedakarlıkta eşitliğin sağlanabilmesi için yüksek gelirli bireyin, gelirinin 
daha büyük bir yüzdesini vergi olarak ödemesi gerekmektedir. 

Artan oranlı vergilerde, matrah arttıkça oran artmakta olduğundan bu 
vergilerin “fedakarlıkta eşitlik” yönünden düz oranlı vergilere göre daha adil 
olduğu söylenebilir. Burada şu hususu belirtmek gerekir ki, bu tür bir sonuca 
standart indirimin uygulanmaması halinde ulaşılmaktadır. Düz oranlı vergi 
sisteminde az kazanan az, çok kazanan ise çok vergi vermektedir. Düz oranlı 
vergi, aslında gizli artan oranlı tarife özelliğine sahip bulunmaktadır. 
Standart indirim, düz oranlı vergi sistemi önerisinin bir parçasıdır. Standart 
indirim dikkate alınmadığı takdirde doğal olarak düz oranlı vergi “gizli artan 
oranlılık” özelliğini kaybetmektedir (Aktan, 2000:51). Standart indirimin 
uygulanması halinde daha düşük gelirli bireyler daha az, yüksek gelirli 
bireyler ise daha fazla gelir vergisi öderler. Buna göre standart bir indirimin 
uygulanması durumunda düz oranlı vergi tarifesi de dikey vergi adaletini 
sağlamış olacaktır.  

Artan oranlı verginin savunucuları, düz oranlı verginin düşük gelir 
gruplarının vergi yüklerini artıracağını ileri sürmektedirler. Aynı zamanda 
düz oranlı vergide yüksek gelirli birey veya ailelerin vergi yükü azalırken, 
orta gelirli birey veya ailelerin vergi yükünün arttığını savunmaktadırlar. 
Düz oranlı vergide standart indirim sonucunda düşük gelirli ailelerin birçoğu 
vergi mükellefi olmaktan çıksa bile, orta gelir gruplarının, özellikle eğer düz 
oranlı vergi daha yüksek bir oran getirmişse, daha fazla vergi yükü 
yüklenmek zorunda kalacakları iddia edilmektedir (US News&World 
Report, 1996:2). Düz oranlı vergiyi savunanlar ise standart indirim 
uygulaması nedeniyle düşük gelir gruplarının vergi dışı kaldığını, orta gelir 
gruplarının durumunun ise uygulanacak standart indirimin miktarına ve 
vergi oranına bağlı olduğunu kabul etmektedirler.9 

                                                      
9 Düz oranlı vergilerin gelir dağılımını düzenlemedeki etkinliği açısından standart 
indirim miktarının ve vergi oranının önemini ampirik olarak ortaya koyan çalışmalar 
için bkz: Davies,, J.B. ve Hoy, M. (2002), “Flat Rate Taxes and Inequality 
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Düz oranlı vergileri savunanlar, bu vergilerin herkesin aynı vergi 
oranına tabi olması, vergi muafiyet ve istisnalarına sınırlı ölçüde yer vermesi 
veya vermemesi nedeniyle kanun önünde eşitlik ilkesine de daha uygun 
olduğunu ileri sürmektedirler.  

5.2. Etkinlik (Tarafsızlık) İlkesi Yönünden Artan Oranlı Vergiler 
ile Düz Oranlı Vergilerin Karşılaştırılması 

Genel olarak tüm vergilerin ekonomik birimlerin kararlarında 
sapmalara neden olduğu bilinen bir gerçektir. En tarafsız vergilerin götürü 
vergiler olduğu kabul edilmektedir. Bunun dışındaki tüm vergiler az veya 
çok ölçüde sapmalara yol açar. Artan oranlı vergiler ile düz oranlı vergiler 
arasındaki tercihte önemli olan en az aşırı yüke (excess burden) veya etkinlik 
kaybına yol açan tarifenin seçilmesidir. 

İktisadi etkinlikte vergi nedeniyle meydana gelen azalma, ekonomik 
kararları saptıran vergiler nedeniyle artan vergi gelirlerinin vergi 
mükelleflerine ve topluma ek maliyetlerini ifade eden “refah kayıpları” 
(deadweight losses) veya “vergilemenin aşırı yükü” kavramları ile ifade 
edilir. Vergisel yükümlülükler, bireysel davranışın bir fonksiyonu 
olduğundan, etkinsizliğe yol açan vergiler aşırı yüke neden olurlar 
(Auerbach ve Hines, 2001:1). Vergiler ekonomik kararları engeller ve 
tercihlerde sapmaya yol açarlar. Bu sapma mükellef için oldukça ağırdır. Bu 
yüzden etkin bir vergi politikasının, aşırı yük, refah kaybı ve etkinlik kaybı 
olarak ifade edilen bu yükü minimize etmesi gerekir (Musgrave ve 
Musgrave, 1989:279).  

Vergi sisteminin etkinlik kaybını minimize edecek yapıda olması için 
vergi tarifelerinin de buna göre düzenlenmesi gerekir. Eğer artan oranlı vergi 
tarifesi tercih edilecekse, bu tarifede yer alan vergi oranlarının ekonomik 
birimlerin tüketim, tasarruf, emek arzı ve yatırımlar üzerindeki etkilerinin 
dikkate alınması gerekmektedir. Vergilerin etkilerinin değerlendirilmesinde 
vergi tarifesindeki ortalama ve marjinal vergi oranının önemi büyüktür. 
Ortalama vergi oranı bir dereceye kadar bir verginin geliri niçin azalttığını 
gösterir. Bu yüzden ortalama vergi oranlarındaki değişiklik gelir etkileriyle 

                                                                                                                             
Measurement”, Journal of Public Economics, 84(1), 33-46; Caminada, K. ve 
Goudswaard, K. (2001).“Does A Flat Rate Individual Income Tax Reduce Tax 
Progressivity? A Simulation for the Netherlands”, Public Finance and Management, 
1(4), 471-499. 
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sonuçlanır. Marjinal vergi oranı, bir ölçüde verginin ekstra çalışma ve 
tasarruf kazançlarını niçin azalttığını ölçer ve bu yüzden vergi oranındaki 
değişikliklerin neden olduğu ikame etkilerinin bir göstergesidir (Hyman, 
1987:453). Artan oranlı verginin yol açtığı etkinlik kaybı, verginin bu ikame 
etkisine bağlıdır. Yani vergi tarifesinin neden olduğu ikame etkisi ne kadar 
şiddetli ise, etkinlik kaybı da o kadar fazla olur. Artan oranlı tarifede 
marjinal vergi oranları yüksek olduğu zaman, bireyler ekonomik 
faaliyetlerde bulunma konusunda –risk üstlenme, yatırım yapma ve 
vergilendirilebilir gelir sağlayan faaliyetlerde bulunma- daha az isteğe sahip 
olurlar (Gwartney ve Long, 1985:429). Artan oranlı gelir vergisinin neden 
olduğu etkinlik kaybı, düz oranlı gelir vergisinin neden olduğu etkinlik 
kaybından daha fazladır. Bunun nedeni, marjinal vergi oranının daha yüksek 
olmasından kaynaklanan ikame etkisinin ve dolayısıyla etkinlik kaybının düz 
oranlı gelir vergisine nazaran artan oranlı gelir vergisinde daha büyük 
olmasıdır (Stiglitz, 2000:556). Artan oranlı tarifede yer alan çok sayıdaki 
vergi oranları, çifte vergileme uygulamaları ve vergi kaçakçılığının yaygın 
olması, artan oranlı vergi sisteminin insanların gelir elde etme, tasarrufta 
bulunma, yatırım veya harcama yapma konusundaki tercihleri karşısında 
tarafsız olmadığının göstergeleridir (Joint Economic Committee, 1996:2). 

Düz oranlı vergiyi savunanlar, bu vergilerin ekonomik birimlerin 
kararları üzerinde daha az saptırıcı etkiye yol açtıklarını ve dolaylı olarak 
ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki yaptıklarını savunmaktadırlar. 
Bu vergilerin özellikle üst gelir gruplarının vergi yüklerini hafifletici etkisi, 
bu sonucun ortaya çıkmasında önemlidir.  

5.3. Basitlik İlkesi Yönünden Artan Oranlı Vergiler ile Düz Oranlı 
Vergilerin Karşılaştırılması 

Günümüzde daha fazla önem kazanan ilkelerden biri vergilemede 
basitlik ilkesidir. Vergi sistemi basit olduğu ölçüde hem vergi yönetimi hem 
de vergi yükümlüleri açısından uygulanması kolay olacaktır. Dolayısıyla da 
vergi sisteminin karmaşıklığı sonucunda artan vergileme maliyetleri 
azalacaktır. Aynı zamanda vergilemede karmaşıklık her iki taraf açısından 
bir fırsat maliyeti doğuracaktır. Özellikle vergi yükümlüleri karmaşıklık 
nedeniyle vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken daha fazla zamana 
ihtiyaç duymakta, bu da verimli faaliyetlerde bulunmak yerine bu 
yükümlülükler için daha fazla zaman harcamalarına yol açmaktadır.  
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Genel olarak artan oranlı vergilerin en önemli sakıncalarından birinin, 
neden olduğu karmaşıklık olduğu bilinmektedir. Artan oranlı vergilerin düz 
oranlı vergilere göre daha karmaşık olmasının bazı nedenleri bulunmaktadır. 
İlk olarak artan oranlı vergilerde yer alan farklı vergi oranları, çok sayıdaki 
muafiyet, istisna ve indirim nedeniyle ödenecek vergi miktarının 
hesaplanması karmaşık bir işlemdir. Vergi yükümlülerinin bu karmaşık 
sistem içerisinde vergi beyannamelerini kendilerinin doldurmaları 
çoğunlukla güçtür. Özellikle vergisel teşviklerin artan oranlı vergilerdeki 
karmaşıklıktaki payı büyüktür. Özel çıkar gruplarının baskısıyla artan oranlı 
vergilerde giderek sayıları artan vergisel imtiyazlar, vergi kanunlarında 
karmaşık ve çelişkili hükümlerle sonuçlanabilir.  

İkinci olarak artan oranlı vergilerde uygulanan yüksek vergi oranları 
ya yasal yollardan vergiden kaçınmayı veya vergi kaçakçılığını daha fazla 
teşvik eder. Bu durumda kanun koyucunun, vergi kaçakçılığını ve vergiden 
kaçınmayı önleyici vergisel düzenlemelerin sayısını artırması gerekir. 
Sonuçta bu tür düzenlemeler, vergi kanunlarının karmaşıklığını daha da 
artırır.  

Vergi sisteminin karmaşıklığı, vergi tabanı, vergi oranı, gelirden 
düşülmesine izin verilebilir indirimler, muaflıklar ve istisnalar gibi yapısal 
unsurlardan etkilenebilmektedir (Gale ve Holtzblatt, 2000:5). Bu unsurlar 
açısından ele alındığında düz oranlı vergilerin artan oranlı vergilerden daha 
avantajlı olduğu görülebilir. Öncelikle düz oranlı vergide vergi tabanına tek 
bir vergi oranının uygulanması ve vergi muafiyet, istisna ve indirimlerinin 
sınırlı sayıda tutulması, bu vergilerin hesaplanmasını kolaylaştırmaktadır. 
Bugün önerilen birçok düz oranlı vergi reform önerileri, bir posta kartı kadar 
küçük bir vergi beyannamesinin yeterli olduğunu ileri sürmektedirler.10 

Düz oranlı vergilerin basitlik ilkesine uygunluğunun en önemli 
sonucu, vergi yönetimi ve yükümlüler açısından vergi maliyetlerinde 
azalmaya neden olmasıdır. Hesaplanmasının ve uygulanmasının kolay 

                                                      
10 Düz oranlı vergi önerilerinin getirdiği beyanname örnekleri için bkz: Hall ve 
Rabushka, a.g.e, 59, 62; Schlecht,E.V. and Adams, J. (1999),“Tax Reform: 
Challenges and Possibilities”, National Taxpayers Union Foundation, Policy Paper 
No.107, http://www.ntu.org/taxpayer_issues/ ntuf_policy_papers/pp_ntuf_107.php3 
(11/12/2002),s.6; Mitchell,D.J. (1997), “Flat Tax or Sales Tax? A Win-Win Choice 
for America”, Heritage Foundation, Backgrounder No.1134, 
http://www.heritage.org/library/categories/budgettax/bg1134.html (19/8/1999), s.3.  
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olmasının idari maliyetlerde ve yükümlüler açısından uyum maliyetlerinde 
düşüşe neden olacağı savunulmaktadır. İdari maliyetlerin azalması, devlet 
tarafından daha fazla gelir elde edilmesi anlamına gelmektedir. Vergi 
yükümlülerinin vergi maliyetlerinin azalması ise kullanılabilir gelirin artması 
demektir. Vergi yükümlüleri, vergi maliyetlerinin azalması dolayısıyla artan 
tasarruflarını yatırımlara kanalize edebilmektedirler (Aktan, 2000:41). 

5.4. Ekonomik Etkileri Açısından Artan Oranlı Vergiler ile Düz 
Oranlı Vergilerin Karşılaştırılması  

Artan oranlı vergiler ile düz oranlı vergiler ekonomi üzerinde farklı 
etkiler sahiptirler.11 Son yıllardaki literatürde düz oranlı vergilerin 
tasarruflar, yatırımlar ve ekonomik büyüme üzerinde daha olumlu etkiler 
ortaya çıkardığı gösteren çalışmaların sayısı artmıştır.  

Literatürdeki bu çalışmalardan biri, Walter J. Blum ve Harry Kalven 
tarafından yapılmıştır. Blum ve Kalven (1957:26)’e göre, artan oranlılığın 
tasarruflar üzerindeki etkisi, çalışma gayreti ve risk alma isteği üzerindeki 
etkilerine göre daha belirgindir. Her türlü artan oranlı tarife yapısı, 
tasarrufları azaltma eğilimindedir. Bununla birlikte, kesin olan şey, artan 
oranlılığın sermaye oluşumu üzerinde etkisinin nihai sonucudur. Bu durum, 
daha yüksek gelirli bireylerin, tasarruf edecekleri miktardan daha fazla gelire 
sahip olmalarına bağlıdır. Artan oranlı tarife yapısı ne kadar dik olursa, 
tüketimden ziyade tasarruftan alınacak olan vergi miktarının o kadar çok 
olması muhtemeldir. Blum ve Kalven’e göre bu durum daha çok bu gelir 
grubunun motivasyonu ile ilgilidir. Bir noktaya kadar zenginlerin daha 
yüksek vergilerin baskısı altında tasarruftan çok tüketimlerini azaltmaları da 
muhtemeldir. Bir düz oranlı vergiyle karşılaştırıldığında, artan oranlı bir 
verginin toplam tasarrufları azaltıcı etkisi daha belirgindir. Artan oranlı 
vergide vergi yükünün düşük gelirlilerden yüksek gelirlilere kaymasının 
tasarruflarda ve bu yüzden bir bütün olarak toplumda sermaye birikiminde 
önemli bir azalmaya yol açtığı inkar edilemez. 

Bu konudaki bir başka çalışma da, Richard Goode tarafından 
yapılmıştır. Goode, 1960-1961 yılları arasında ABD’de aynı vergi gelirini 

                                                      
11 Artan oranlı ve düz oranlı vergilerin makro ve mikro ekonomik etkileri konusunda 
daha ayrıntılı bilgi için bkz: Dileyici, D. (2003), Artan Oranlı Vergiler-Düz Oranlı 
Vergiler Karşılaştırması ve Düz Oranlı Vergilerin Uygulanabilirliği, DEÜ, SBE, 
Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir. 
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sağlayan artan oranlı federal gelir vergisinin, bu vergi yerine uygulanacak bir 
düz oranlı gelir vergisinin ve düz oranlı tüketim ve servet vergilerinin net 
tasarruflar üzerindeki etkisini tahmin etmiştir. Daha sonra 1960 ve 1961 
yılları için ulaştığı sonuçları, daha önceki bir çalışmasındaki 1950 yılına 
ilişkin elde ettiği sonuçlarla karşılaştırmıştır. 1960-1961 yıllarına ilişkin 
hesaplamalarına göre; artan oranlı gelir vergisi tasarruflarda yüzde 30, düz 
oranlı gelir vergisi yüzde 25, düz oranlı tüketim vergisi yüzde 24 ve düz 
oranlı servet vergisi yüzde 29 oranında azalışa yol açmaktadır. Ulaşılan 
sonuçlar, artan oranlı gelir vergisinin düz oranlı gelir vergisine ve düz oranlı 
tüketim vergisine göre tasarrufları daha fazla azalttığını göstermektedir. 
1950 yılına ilişkin ulaşılan sonuçlar da bu durumu desteklemektedir (Goode, 
1976:66-67). 

Düz oranlı vergiyi savunanlar, artan oranlı vergilerin üst gelir 
gruplarının tasarrufta bulunma isteğini azalttığını ileri sürmektedirler. Aynı 
zamanda bu vergiler tasarrufların çifte vergilendirilmesine yol açmaktadır. 
Bu yöndeki eleştiri daha çok tüketim tabanlı düz oranlı vergileri 
savunanlardan gelmektedir. Düz oranlı vergi taraftarları, bu vergilerin 
tasarruflarda olduğu gibi yatırımlarda da daha olumlu sonuçlar verdiğini 
iddia etmektedirler.  

Artan oranlı ve düz oranlı vergilerin emek arzı üzerindeki etkileri ise 
tasarruflarda ve yatırımlarda olduğu kadar net değildir. Çünkü bu etkiler, 
gelir ve ikame etkilerinin yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Düz 
oranlı vergiyi savunanlar ise; bu vergilerin emek arzı üzerinde de olumlu bir 
etkisinin olduğunu ileri sürmektedirler. Onlara göre bu etki, düşük vergi 
oranından ve düz oranlı vergilerde gelir etkisinin ikame etkisine göre daha 
şiddetli olmasından kaynaklanmaktadır.  

Sonuçta artan oranlı vergideki yüksek vergi oranlarının tasarruflar ve 
yatırımlar üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz etki, daha düşük ekonomik 
büyüme ile sonuçlanmaktadır. Bugün yüksek vergi oranlarının ekonomik 
büyüme üzerindeki olumsuz etkisine yönelik çok sayıda çalışma vardır.12 

                                                      
12 Bu konudaki bazı çalışmalar için bkz: Aktan,C.C. (1998), “Düz ve Düşük Oranlı 
Vergiler ile Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Vergi Dünyası, 203, 41-44; Marsden, K. 
(1986), “Links between Taxes and Economic Growth-Some Empirical Evidence”, 
Journal of Economic Growth, 1(4), 3-16; Engen, E. ve Skinner, J. (1996), “Taxation 
and Economic Growth”, National Tax Journal, 49(4), 617-642; Jones, L.E. 
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6. Sonuç 

20. yüzyıl vergi tarifeleri açısından iki farklı değişime sahne olmuştur. 
Bunlardan ilki 1930’lardan 1970’lerin sonlarına kadar olan dönemdir. Bu 
dönemde gelir vergisinde uygulanan artan oranlı tarifede vergi oranları 
yükseltilmiş ve gelir dilimi sayısı artırılmıştır. İkinci önemli değişim ise 
1980 sonrasında yaşanmış, gelir vergisi tarifelerindeki dilim sayısı 
azaltılarak vergi oranları düşürülmüştür. Dönemlerinin devlet anlayışı ve 
dolayısıyla mali politikalarına bağlı olarak şekillenen vergi tarifelerinin, 
günümüzde adalet ilkesi yanında etkinlik ilkesine de önem verecek ve piyasa 
ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere yol açmayacak şekilde yeniden 
yapılandırılması gündeme gelmiştir. Vergi tarifelerindeki değişim ihtiyacı 
yanında, bir türlü önlenemeyen vergi sistemlerinin karmaşıklığı ve sebep 
olduğu yüksek vergi maliyetleri, vergi sistemlerinde köklü reformların 
gerekli olduğunu ortaya koymuştur. İşte bu noktada, gelir veya tüketim 
üzerinden alınması önerilen ve artan oranlı vergilere alternatif olarak 
gösterilen düz oranlı vergiler tartışmanın gündemine oturan temel 
önerilerden biri olmuştur.  

Daha çok ABD kökenli olan düz oranlı vergi reform önerileri, sadece 
teorik bazda değil politik alanda da vergi reformu tartışmalarında önemli bir 
yere sahiptir. ABD temelli bu tartışmaların, uygulamadaki bazı 
yansımalarını görmek mümkündür. Bugün için düz oranlı gelir vergisini 
uygulayan ülkelerin başında Rusya gelmektedir. Rusya dışında, Estonya, 
Letonya, Litvanya ve Hong Kong düz oranlı gelir vergisini uygulayan 
ülkeler olarak sıralanmaktadır.  

Vergi tarifelerinde dilim sayısının azaltılması ve vergi oranlarının 
düşürülmesi ile başlayan ve düz oranlı vergi reform önerilerine kadar varan 
vergi tarifeleri üzerindeki bu tartışmaların gelecekte de devam etmesi 
muhtemeldir. Piyasa ekonomisi yanında globalleşmenin getirdiği vergisel 
sorunlar ülkeleri tamamen düz oranlı vergileri uygulamaya yöneltmese bile, 
en azından vergi tarifelerindeki oranları düşük tutmaya zorlamaktadır. 

 

                                                                                                                             
Manuelli, R.E. ve Rossi, P.E. (1993), “Optimal Taxation in Models of Endogenous 
Growth”, Journal of Political Economy 101(3), 485-517; Easterly, W. ve Rebelo, S. 
(1993), “Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation”, Journal 
of Monetary Economics 32(3), 417-458.  
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GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN ALTERNATİFLERİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yunus DEMİRLİ* 

M. Cahit GÜRAN** 
 

1. Giriş 

Kapsamlı gelir vergisi sistemi dünyada yaygın olarak uygulanan bir 
sistem olmakla birlikte, bu sisteminin zayıf tarafları ve artan vergi rekabeti 
ülkeleri vergi reformu yapmaya zorlamaktadır. Uygulamalarında farklılıklar 
olsa da, dünyada yaygın olarak uygulanan kapsamlı gelir vergisi sistemini 
reforma tabi tutan ülkelerdeki gelir vergilemesine alternatif olarak 
sayabileceğimiz ana eğilimler; düz oranlı gelir vergisi, ikili gelir vergisi ve 
kişisel harcama vergisi1 sistemleridir. Düz oranlı gelir vergisi sistemi geçiş 
ekonomilerinin; ikili vergi sistemi İskandinav ülkelerinin uyguladığı 
sistemlerdir. Kapsamlı gelir vergisi sisteminin alternatifi olan düz oranlı 
gelir ve ikili gelir vergisi sistemi uygulamalarının geçmişten günümüze 
arttığı, son yıllarda vergi reformu yapan ülkelerin düz oranlı, ikili ya da yarı 
ikili sistemlere popüler olarak başvurduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada sırasıyla, kapsamlı gelir vergisinin alternatifi olabilecek 
düz oranlı gelir vergisi ve ikili gelir vergisi sistemlerinin genel özellikleri, 
işleyişleri, bu sistemlerin uygulama farklılıkları konu edilmiş, sonuç 
kısmında ise bu sistemler reform ilkeleri bakımından karşılaştırılmıştır. Bu 
vergileme alternatiflerinin, reform ilkeleri bakımından temel öncelikleri 
belirlenmiştir. 

                                                      
* Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Meslek Yüksek Okulu 
**Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bu çalışma, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisinin 27. sayısında yayınlanmıştır.  
1 Bu çalışmanın orjinalinde bulunmasına rağmen, literatürde tartışılmaya devam 
eden ve günümüzde uygulaması bulunmayan kişisel harcama vergisi kapsam dışı 
bırakılmıştır. 
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2. Düz Oranlı Gelir Vergisi Sistemi 

Hall ve Rabushka’nın 1980’lerdeki önerileri doğrultusunda konu 
edindiğimiz düz oranlı vergi sistemi; kapsamlı gelir vergisi sistemindeki 
artan oranlı tarifenin yerine düz oranı seçen, gelir ve kurumlar vergisini aynı 
çatı altında, daha geniş tabanda ve daha düşük ve düz oranla vergilendirmeyi 
esas alan bir sistemdir. Vergi sistemlerinin yapısını ve eğilimini belirleyen 
artan oranlı ve düz oranlı vergi sistemleri, tarifeler üzerine kurgulanmıştır ve 
tarifelerin ötesinde bir vergileme tekniğini ifade etmektedirler. Kay 
(1990:36) artan oranlı vergilemeyi, amacını yansıtacak şekilde “gelir 
dağılımına müdahale derecesi”; Sarıoğlu ise (2002:221) bir tarife biçimi 
olmaktan ziyade bir vergi sistemi sorunu olan artan oranlılığı; mevcut gelir 
dağılımını alt gelir grupları lehine değiştirme kabiliyeti olarak 
tanımlamaktadır. Artan oranlı vergi sisteminin bu müdahaleci yaklaşımı 
karşısında, düz oranlı vergi sistemi gelir dağılımına müdahale etmediği, 
vergi oranlarını düşük uyguladığı, çalışma boş zaman tercihinde yansız 
olduğu, istisna ve muafiyet uygulamaları ile piyasa sistemini 
yönlendirmediği için temel esasları itibarıyla daha liberal bir sistemdir.  

Düz oranlı gelir vergisi sistemi; marjinal ve ortalama vergi oranlarını 
eşitlemenin yanında, kişisel ve işletme kazançlarını eşit ve düşük oranda 
vergiye tabi tutan, sistemdeki vergi kolaylıklarını kaldırarak vergi tabanını 
genişleten, vergi sistemini basitleştirerek yönetim ve uyum maliyetlerini 
azaltan bir sistemdir. Ancak bu sistemdeki uygulama farklılıkları, saf düz 
oran, gizli artan oralı düz oran, iadeli düz oran olmak üzere temelde üç farklı 
düz oranlı vergileme şeklini ortaya çıkarmaktadır.  

Literatürde M. Freidman’dan (1962) bu yana tartışılan ve elli yılı 
aşkın süredir uygulaması olan düz oranlı vergi sistemi, Hall ve Rabuska’nın 
1983’te yayımladıkları eserle mali gündeme tekrar taşınmıştır. Aşağıdaki 
Tablo 1’den takip edilebileceği üzere, 1994-1995 yıllarında Estonya, 
Litvanya ve Letonya’nın ardından 2001 yılında Rusya’nın düz oranlı 
vergilemeye geçmesinin ardından, düz oranlı vergi sistemine geçen ülke 
sayısı aniden artmış, eski Doğu Bloğu ülkelerinin neredeyse tamamı bölgede 
artan vergi rekabetinin sonucu bu sisteme geçmek zorunda kalmıştır. 
Bölgedeki bu eğilime, dünyanın değişik bölgelerinden başka ülkelerin de 
dahil olmasıyla düz oranlı vergileme sistemi literatürde yeniden önemli 
tartışma konularından biri haline gelmiştir. Bu tartışmalar, düz oranlı 
vergileme konusunda Hall ve Rabushka’nın önerileri dışında daha farklı 
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vergileme önerilerinin ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Hall ve Rabushka’nın 
önerilerinin paraleli ya da alternatifinde yer alan bu öneriler, vergi 
konusunun tanımlanması ve oranının belirlenmesi, bağış ve yardımların 
gider yazılması, emlak kredisi faiz oranların indirim konusu yapılabilmesi 
konularında farklılıklar göstermektedir.  

Tablo 1’de yer verdiğimiz ülkelerdeki düz oranlı vergi sistemi farklı 
oran ve şekillerde uygulanmaktadır. Örneğin; düz oranlı vergi sistemi gelir 
ve kurumlar vergisini birleştirmesine rağmen Rusya uygulamasında olduğu 
gibi bazı ülkelerin kurumlar vergisini sistemin dışında tuttuğu; Çek 
Cumhuriyeti’nde olduğu gibi kurum kazançlarını sisteme kademeli bir 
geçişle dahil ettiği; sistemin ana özelliklerinden biri olan bireysel ve 
kurumsal kazancın eşit oranda vergilendirilmesi meselesinde bazı ülkelerin 
esnek davrandığı; sistemi geçim indirimi ile birlikte uygulayan bu ülkelerden 
bazılarının diğer vergi kolaylıklarından bazılarını uygulamaya devam ettiği 
bilinmektedir. 

Hall ve Rabuska’nın düz oranlı vergi önerisi, hem bireysel ücretin 
hem de işletme kazançların vergilemesinde kullanılan tek ve düşük oranlı bir 
vergi olup, mevcut gelir ve kurumlar vergisini ikame edecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bu sistemde; mevcut gelir ve kurumlar vergisi mevzuatında 
yer alan tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması öngörüldüğünden 
vergi tabanının genişlemesi ve sistemin basitleşmesi beklenmekte, bu olumlu 
gelişmelerin sonucu olarak da vergi oranının düz ve düşük uygulanması 
hedeflenmektedir. Düz oranlı gelir vergisi sistemine geçen ülke 
uygulamalarına baktığımızda ise sistemin; (1) vergi oranının düşük 
uygulanması ama bireysel ve kurumsal kazançlara eşit uygulama 
zorunluluğunun olmaması, (2) standart ve özel şahsi indirim tutarlarının 
reform öncesi uygulamalara göre yükseltilmesi, (3) ilave vergi indirimi ve 
istisnaların azaltılması ve (4) gelir ve kurumlar vergisi entegrasyonunu 
sağlanması olmak üzere dört genel karakteristik özelliği ön plana 
çıkmaktadır (Hadler, Moloi ve Wallace, 2007:2). 
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Tablo 1: Düz Oranlı Vergi Sistemine Geçen Ülkeler ve Vergi 
Oranları 

Vergi Oranı Ülkeler Reform 
Yılı Bireysel İşletme 

Jersey 1940 20 20 
Hong Kong 1947 16 - 
Guernsay 1960 20 20 
Jamaika 1986 33,5 33,5 
Estonya 1994 26 26 
Litvanya 1994 33 15 
Letonya 1995 25 15 
Rusya  2001 13 24 
Sırbistan 2003 14 14 
Irak 2003 15 15 
Slovakya 2004 19 19 
Ukrayna 2004 13 - 
Polonya 2004 - 19 
Gürcistan 2004 12 12 
Romanya 2005 16 16 
Paraguay 2005 10 - 
Karadağ 2007 15 (2009- 9 
Çek 2007 15 19 (2010) 
Bulgaristan 2007 10 10 
Arnavutluk 2007 10 10 

Kaynak: Hadler, Moloi ve Wallace, 2007:28’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 
2.1. Düz Oranlı Vergi Sisteminin İşleyişi ve Esasları 

Bireylerin ücret niteliğindeki gelirlerini ve kurumsal kazançları aynı 
sistem içerisinde ve tek defaya mahsus vergilendirmeyi esas alan düz oranlı 
gelir vergisi, uygulama prensipleri açısından temel vergileme ilkeleri ile 
uyumlu, düşük ve düz oranlı bir vergi olarak tanıtılmaktadır. Gelir, kapsamlı 
gelir vergisi sisteminde kişisel ve kurumsal tabanda ayrı ayrı 
vergilendirilirken, düz oranlı vergi sisteminde aynı çatı altında ama ücret ve 
işletme geliri şeklinde ayrılarak vergilendirilmektedir. Düz oranlı gelir 
vergisi sistemindeki bu ayrıma göre; işverenlerce çalışanlara ücret adı altında 
yapılan ödemelerin önemli bir kısmı üzerinden “Bireysel Gelir Vergisi”, bu 
gelir dışında kalan tüm gelirler ve kazançlar üzerinden ise “İşletme Vergisi” 
ödenmesi gerekmektedir. Birbirleriyle entegre bir yapıya sahip olan bireysel 
gelir vergisi ve işletme vergisinde, kazançların vergilendirilmesinde oransal 
bir farklılık olmaması, matrahın anlaşılır ve kısa olarak düzenlenmiş olan 
beyannameler sayesinde kolayca beyan edilebilmesi öngörülmüştür. Düz 
oranlı vergi sisteminin iki ana parçasından biri olan bireysel gelir vergisi, 
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işverenlerce ücretlilere yapılan ücret, maaş, emekli maaşı ödemelerini konu 
edinmektedir. Vergi matrahının tespitinde, işverenlerce ücretlilere ödenen 
emeklilik katkı payları ve ek ödemeler ücretten sayılmamakta, emekli 
maaşları üzerindeki gelir vergisi işçinin emekli maaşını almaya başladığında 
ödenmektedir (Hall ve Rabuska, 1995:58). Düz oranlı gelir vergisi sistemi 
içinde vergi kolaylıklarına yer verilmemektedir. Ancak Tablo 2’den de 
görüleceği üzere kişilerin medeni durumlarına, beyanın ortak yapılıp 
yapılmadığına ve bakmakla yükümlü olunan bağımlı sayısına göre değişen 
standart indirimler uygulanmaktadır. Ücret, maaş ve emekli aylığı gelirleri; 
ailevi duruma göre kazanılan indirimler, dönem içinde ödenen vergiler ve 
kişisel bilgileri de dahil ettiğimizde 18 satırdan oluşan bireysel ücret gelirleri 
beyannamesi örneği aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2: Bireysel Ücret Vergisi Beyannamesi 

Form 1                         Bireysel Gelir (Ücret) Vergisi                                1995 
Adınız                                                    Soyadınız Sosyal Sigorta Numaranız 
Ev Adresi Eşinizin Sosyal Güvenlik Numarası 

Mesleğiniz          : Şehir, Eyalet, Posta Kodu 

Eşinizin Mesleği : 

1 Ücret ve Maaşlar………………………………....... 
2 Emeklilik Maaşları……………………………......... 
3 Toplam Gelir (satır 1 + 2 )………………………… 
4 Standart İndirimler 
     a. 16,500 $ Evliler için ortak beyan………………. 
     b. 9,500 $ Bekarlar         için…..………………….. 
     c. 14,000 $ Aile reisi beyanı…………………........ 
5 Eş hariç bağımlı sayısı…………………………….. 
6 Bağımlılar için standart indirim tutarı (5×4,500 $)... 
7 Standart İndirimler Toplamı ( satır 4+6 )…………. 
8 Matrah ( satır 3 – 7, eğer pozitif ise)………………. 
9 Vergi ( satır 8 ×%19 )…………………………....... 
10 İşveren Tarafından Yapılan Stopajlar…………..... 
11 Ödenecek Vergi ( satır 9 – 10, eğer pozitif ise )…. 
12 İade Edilecek Vergi ( satır 10 – 9, eğer pozitif ise). 

1 
2 
3 
 
4a 
4b 
4c 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

..................... 
……………. 
………….… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
……………. 
………….… 
……….…… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 

…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
…… 
..…. 
…… 
…… 
…… 
……. 

Kaynak: Hall ve Rabushka, 1995:59 

 
Düz oranlı bireysel ücret vergisi mükellefleri, elde ettikleri ücreti ve 

dönem içinde kesinti yoluyla ödedikleri vergi miktarını bilmeleri durumunda 
yukarıdaki beyannameyi uzman yardımı almaksızın rahatlıkla 
doldurabilirler. Vergi; gelir toplamından standart indirimler toplamı 
düşüldükten sonra bulunan matraha düz oranlı tarife ile hesaplanmaktadır. 
Hesaplanan vergiden, yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin 
düşülmesiyle ödenecek ya da iade edilecek vergi hesaplanabilmektedir. 
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Ücret vergisini tamamlayan işletme vergisi ise, ücret dışındaki 
gelirleri vergilendirmekte ve düz oranlı vergileme içinde yer alan ücret ve 
işletme vergileri birlikte sağlam bir vergi sistemi oluşturmaktadır. Düz oranlı 
vergi sisteminin ikinci parçası olan,“İşletme Vergisi” ile amaçlanan; gelir 
vergisi yanında kurumlar vergisi mükelleflerinin de düz oranlı vergiye dahil 
edilmesiyle gelir vergisi içinde ticari, zirai, mesleki kazançlar ile menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratlarını elde eden ortaklık ya da bireysel 
mükelleflerin de aynı koşullarda vergilendirilmesidir. Sistemde bir defa ve 
aynı koşullarda vergilendirilecek bu gelirlerin Tablo 3’te gösterilen İşletme 
Vergisi Beyannamesi ile bildirilmesini kurgulamıştır. Sistemde faiz ve kar 
payı ödemeleri ve işletme sahiplerine yapılan diğer menkul sermaye iratları 
indirim konusu yapılamamaktadır. Yani sermaye kazançları işletme 
düzeyinde vergilendirilmekte (Edwards, 2005:19), bireysel sermayenin 
yatırılması karşılığında elde edilen iratlar ise bireysel gelir vergisi matrahına 
dahil edilmemektedir. Bunun sonucu olarak, kişilerin işletmelerden elde 
ettikleri kazançların tümü işletme bünyesinde vergilendirilmiş olmaktadır 
(Hall ve Rabuska, 1995:61).  

Tablo 3: Bireysel İşletme Gelirleri Beyannamesi 
Form 2                                     İşletme Vergisi Beyannamesi                                 1995 
Ticaret Unvanı İşveren Kimlik Numarası 
Adres İlçe 
Şehir, Eyalet, Posta Kodu Temel Ürün 
1 Brüt satış gelirleri………………………..….... 
2 İndirilebilecek giderler……………………….. 
     a Mal, hizmet ve malzeme alımları……….......... 
     b Maaş, ücret, emeklilik maaşları…….…........... 
     c Makine, bina ve arazi alımları……………....... 
3 İndirilebilecek giderler toplamı (satır 
a+b+c)… 
4 Matrah (satır 1 – 3 )………………  ………… 
5 Hesaplanan Vergi (satır4×%19)……………… 
6 1994 yılı taşınabilir zararı……………………. 
7 Endeksleme faiz tutarı (satır 6×%6)…………. 
8 1995 yılına taşınacak toplam (satır 6 + 7)…..... 
9 Ödenecek vergi (satır 5 – 8 pozitifse)……  … 
10 1996’ya taşınacak tutar (satır 8 – 5 pozitifse)   

1 
 

2 a 
2 b 
2 c 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

Kaynak: Hall ve Rabushka, 1995:62 

Tablo 3’te yer verdiğimiz beyannamenin ilk satırındaki brüt satış 
gelirleri; mal ve hizmet satışından, bunların değişimi veya dış ticaretten elde 
edilen kazançlar ile tesis, ekipman ve arazi satışından elde edilen gelirler 
toplamıdır (Sease ve Herman, 1996:78). Beyannamede de yer aldığı üzere, 
işletme vergisi matrahının tespiti sırasında işletmeler brüt satış 
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kazançlarından, bu kazançların elde edilmesi için yaptıkları mal ve hizmet 
alımlarını; çalışanlarına maaş, ücret ve emeklilik katkı ödemelerini; makine, 
malzeme, ekipman, bina ve diğer harcamalarını indirebilmekte; fakat faiz, 
kar payı, işçilere emeklilik katkı payları dışında yapılan ödemeler, işverene 
düşen ücret vergileri ve şüpheli alacaklar gibi harcamaları (Edwards, 
2005:19,37) ve diğer ödemeleri indirememektedir. Sistemde makine, 
demirbaş, bina ve ekipman alımları harcamanın yapıldığı yılda tek seferde 
gider yazılabildiği için amortisman uygulamasına gerek kalmamaktadır. 

İşletme vergisi kapsamında da vergi indirim ve istisnalarına yer 
verilmemiştir. Sistemde işletmelere sağlanan tek kolaylık; geçmiş yıl 
zararlarının her yıl piyasa faiz oranıyla endekslemeye tabi tutularak, bu 
zararların reel değeri ile herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmadan ileriki 
yıllara taşınabilmesidir. Tablo 3’ten de görüleceği üzere ilgili yıla taşınan 
geçmiş yıl zararı ve endeksleme faiz tutarları toplamı (satır 8), o yılda 
hesaplanan vergi tutarından (satır 5) büyük ise, arasındaki pozitif fark bir 
sonraki yıla (satır 10) taşınmakta, böylece işletme geçmiş yıl zararı telafi 
olunana dek vergi ödememektedir.  

Artan oranlı vergi sisteminin alternatifi olan bu sistem, düz oran 
sayesinde vergi yükünü düşürmeyi, düşük oran sayesinde vergi tabanını 
genişletmeyi, vergi sistemini basitleştirmeyi, yönetim ve uyum maliyetlerini 
düşürmeyi, vergi itaatini artırmayı, piyasa ekonomisi ile daha uyumlu bir 
vergi sistemi oluşturulmasını hedef almaktadır. Sistemin kurucu ve 
savunucuları, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi durumunda vergilemeden 
beklenen verimin mükellefleri yormadan elde edilebileceğini ifade 
etmektedirler. Düz oranlı vergilemenin teorisine ve bu sisteme geçen 
ülkelerindeki uygulamasına baktığımızda, sistemin temel esaslarını aşağıdaki 
başlıklar altında sayabiliriz (Hadler, Moloi ve Wallace, 2007; Giray, 2006; 
Mitchell, 2005): 

2.1.1. Tüm Vergi Mükelleflerine Tek, Düz ve Düşük Bir Vergi 
Oranı Uygulanması 

Bu sistemde vergi oranının düşük ve düz olması, marjinal kazanç 
üzerindeki vergi yükünü artan oranlı sisteme göre düşürdüğü için gelir etkisi 
yaratacağı ifade edilmektedir. Çünkü Dunn’a göre (2006:5) marjinal 
oranların yüksekliği, iş ve kazanç fırsatı daha fazla olan kişilerin servetleri 
üzerinde caydırıcı etki yaratmaktadır. Düz ve düşük oranlı vergilerin bu 
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nedenle özel sektör yatırımlarını artırması ve aynı zamanda vergi kayıp ve 
kaçaklarının önlenmesinde etkili olması, yani ekonomik etkinliği artırması 
beklenebilir. Düz oranlı vergileme ile ilgili çalışmalarda, işletme ve bireysel 
kazançların aynı sistemde ve aynı oranda vergilendirilmesi önerilmektedir. 
Ancak uygulamaya baktığımızda bazı ülkelerin ticari kazançları daha yüksek 
ya da düşük oranlarda vergilemeye tabi tuttuğu ya da sermaye kazançlarının 
farklı oranlarda vergilendirildiği görülebilir. Düz oranlı vergi reformu yapan; 
Rusya’nın kurumsal kazançlar için henüz bu sisteme geçmediği, Çek 
Cumhuriyeti’nde ise kurumlar vergisinin 2010 yılında sisteme dahil 
edileceği bilinmektedir. Yani ülkeler sistemi teorideki aslına uygun ama 
kendi koşullarına adapte ederek uygulamaktadırlar. 

2.1.2. Gelirin Herhangi Bir Muafiyet, İndirim veya İstisnaya Tabi 
Tutulmaması  

Düz oranlı vergi sisteminde, geçim indirimi dışındaki vergi 
kolaylıklarının sistem dışında bırakılmasıyla sistemin basitleşmesi ve 
mükelleflerin kendileri için anlaşılır olan mevzuatı uygulamalarının 
kolaylaşması hedeflenmektedir. Bu sisteme geçen ülkelerde, reform sonrası 
sosyal korumanın sürdürülmesi amacıyla standart indirimler yükseltilerek 
uygulanmıştır (Hadler, Moloi ve Wallace, 2007:2-3; Piper ve Murphy, 
2005:44). Vergi tabanındaki kolaylıkların temizlenmesi ve kartpostal 
büyüklüğünde beyannameler ile önemli ölçüde basitleşen sistemde etkinliğin 
ve vergi itaatinin artması beklenmektedir.  

Düz oranlı vergi sistemi önerilerinde geçim indirimi tutarı içinde gelir 
elde eden düşük gelirli mükellefler için sıfır vergi oranı yaratılabilmektedir. 
Ancak düşük gelirin vergilendirilmediği, yüksek gelirler üzerinde marjinal 
vergi oranlarının olmadığı bir vergi sisteminde vergi yükü, yüksek gelirli 
mükelleflerden orta gelirli mükellefler üzerine kaymaktadır (Foster, 
1995:2,5). Düz oranlı vergilemeye geçen ülke uygulamalarına baktığımızda 
ekseriyetle standart ya da geçim indirimi dışındaki vergi kolaylıklarını 
sistemden çıkardıkları söylenebilir. Ancak bu ülkelerin reform öncesi 
uygulamalarında yer alan standart indirimler, reform sonrasında 
olabildiğince yükseltilmiş bu sayede sistem, yüksek gelir düzeylerinde çok 
etkili olmasa da, kendiliğinden artan oranlı hale getirilmiştir (Hadler, Moloi 
ve Wallace, 2007:3). 
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2.1.3. Gelirin Bir Defa Vergiye Tabi Tutarak, Tasarruf ve 
Yatırımların Çifte Vergilemesinden Kaçınılması  

Düz oranlı gelir vergisi sisteminde faiz, kar payı gibi gelirler vergi 
matrahına dahil edilmemektedir. Maaş, ücret ve emekli maaşı alan 
mükellefler için matrah, bu gelirler toplamından standart indirimler 
yapıldıktan sonra kalan tutardan; işletme kazançları için matrah, elde edilen 
brüt gelirden mal, malzeme, hizmet alımları; maaş, ücret ve emeklilik katkı 
payları; bina, arazi ve ekipman harcamaları düşüldükten sonra kalan tutardan 
oluşmaktadır (Hall ve Rabuska, 1995:58-63). Böylece tasarruf ve 
yatırımlardan elde edilen tüm kazançlar matraha dahil edilmemekte, bu tür 
kazançlar işletme bünyesinde vergilendirilip, kişisel düzeyde 
vergilendirilmediği için çifte vergilendirme sorunu da ortadan kalkmaktadır 
(Owens, 2006:22). Örneğin; bir işletme elde ettiği kazanç üzerinden işletme 
vergisi ödeyecek, vergi sonrası geliri ortaklara dağıttığında kar payı dağıtımı, 
ne stopaj ne de beyan yoluyla tekrar vergilendirilmeyecektir. Böylece sistem, 
geliri sadece bir defa vergiye tabi tutarken tasarruf ve yatırım gelirlerini 
vergi dışı tutarak çifte vergilemeyi ortadan kaldırmaktadır. Düz oranlı 
vergilemede gelirin bir defa vergilendirilmesi; tasarruf ve yatırımlar 
üzerindeki vergi yükünün düşmesini, sermaye birikimin hızlanmasını ve 
istihdam hacminin artmasını kontrol edecektir (Mitchell, 2005). 

2.1.4. Vergi Tabanı Olarak Tüketimin Alınması  

Bu sistemde yeni yatırım harcamalarının tamamı yatırımın yapıldığı 
yılda giderleştirildiğinden (Edwards, 2005:19) tesis yapımı, makine ve 
teçhizat alımı gibi yatırım aktivitelerini vergilendirmemektedir. Bu nedenle 
muhasebe düzeninde amortisman ve envanter hesapları kullanılmamaktadır 
(Gerçek, 1999:126). Matrahın tespitinde maaş, ücret ve sosyal haklardan 
oluşan kişisel kazançlara, ücret geliri dışındaki tasarruflardan kazanılan kar 
payı, faiz, kira gibi sermaye kazançları dahil edilmediğinden, tasarrufların 
getirileri vergi dışı kalmaktadır. Bu sistem; yatırım harcamalarını ve 
tasarrufları vergilendirmediği, geliri harcanıldığında vergilendirdiği için 
harcama tabanlı bir vergi olarak nitelendirilmektedir. Sistemin bu şekilde 
uygulanması; vergi tabanının etkinliğini ve vergi hasılatını artırması yanında, 
sermaye birikimi ve tasarruf artışı da sağlanacaktır (Emes ve Clement, 
2001:17). 
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3. İkili Gelir Vergisi Sistemi  

Literatürde “Dual Income Tax System” olarak ifade edilen ve 
Türkçe’ye “İkili Gelir Vergisi Sistemi” olarak çevrilebilen bu sistem, 1980’li 
yıllarda İskandinav ülkelerinin uygulamaya başladığı bir gelir vergisi 
sistemidir. Bu sistem ilk defa 1980 yılında Prof. Nielsen tarafından teorik 
olarak literatüre kazandırılmış ve bu sistemi farklılaştırılmış haliyle ilk 
uygulayan ülke de 1987 yılında gerçekleştirdiği reform ile Danimarka 
olmuştur. Danimarka’yı 1990’ların başından itibaren Norveç, İsveç ve 
Finlandiya izlemiştir. Danimarka ikili gelir vergisi sistemini tutarlı bir 
şekilde uygulamada başarısız olmasına rağmen sistemin ideal tipi Norveç, 
İsveç ve Finlandiya tarafından uygulanmaktadır (Nazalı, 2007(a):84). Sistem 
sonraki yıllarda Almanya, Hollanda gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerince de 
farklılaştırılarak uygulanmaya başlanmıştır. 

Nielsen kapsamlı gelir vergisi yerine, emek gelirlerinin artan oranlı 
vergilendirilmeye devam edildiği, sermaye gelirlerinin ise kurumlar vergisi 
oranına eşit tek bir oranda vergilendirildiği bir sistem kurgulamıştır (Cabre, 
1998:10; Vergi Konseyi, 2006:5). Bu sistemde vergi oranı; vergi arbitrajını 
en aza indirmek için emek gelirlerine uygulanan en düşük oran ile sermaye 
gelirlerine uygulanan vergi oranını birbirine eşitlemekte ve yüksek düzeyde 
kazanç elde eden çalışanlara artan oranlı tarife uygularken, sermaye gelirleri 
elde edenler düz oranda vergilendirilmektedir. 

İkili gelir vergisi sistemi, artan oranlı vergilemenin olduğu üniter vergi 
sistemi ile sabit oranın kullanıldığı düz oranlı vergi sistemi arasında bir 
sistemdir. Çünkü sistem, gerçek kişilerin gelirini sermaye ve sermaye dışı 
gelirler olarak ayırıp sermaye gelirlerini sabit oranda, sermaye dışı gelirleri 
ise artan oranda vergilemeye tabi tutmaktadır. Bu nedenle de mükellefler 
sermaye kazançları için ayrı, onun dışındaki kazançları için ayrı matrah 
tespit etmektedirler. Sistemde, aynı kişilerin farklı kazançları için farklı 
matrahlar belirlemeleri vergilemeyi zorlaştırmakta, hatta sermaye gelirlerinin 
diğer gelirlere oranla daha düşük oranda vergilendirilmesi vergilemede 
adalet ilkesini zedelemektedir. Ancak Cabre’nin de (2003:11) ifade ettiği 
gibi; bu sistemin temel amacı sermaye gelirlerini vergilendiren homojen ve 
rasyonel bir sistem sunmaktır. Bu sistemin makro hedefleri ise; düşük oranda 
vergilendirilen sermeye gelirlerinin özendirilmesi ve bu sayede yabancı 
sermaye yatırımlarının artırılması, sermaye çıkışlarının azaltılması ya da 
genel bir ifade ile küresel vergi rekabeti karşısında yüksek vergi yükü olan 
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ülkelerin oran yüksekliği nedeniyle ortaya çıkan dezavantajlarını lehlerine 
çevirme çabaları olarak sayılabilir.  

Cnossen (1999:24) sistemin kişisel geliri ayırarak farklı tarifelerle 
vergilendirmesini; (1) sermayenin karşılıklı değiştirilebilir ve mobil olması 
nedeniyle bu tür gelirlerin düşük ve sabit bir oranda vergilendirilmesi 
zorunluluğuna ve (2) iş gücünün hareketli olmayışı ve insan sermayesinin 
eşit dağılmamasına bağlamaktadır. Bu nedenle hükümetler emek gelirleri 
üzerine yüksek ve artan oranlı vergi koymakta, mobil olan sermaye 
gelirlerini ise daha düşük ve düz oranlarda vergilendirmeye tabi tutmaktadır. 

İkili gelir vergisi sistemi; gerçek kişilerin elde ettikleri gelirleri 
sermaye ve diğer gelirler olarak ayırıp, bunları farklı tarife şekilleri ile 
vergilemeye tabi tutan bir sistemdir. İkili sistemin bu yönü ile ayırma 
ilkesinin olduğu üniter sistemlerle benzerliği kurulabilir. Ancak ikili gelir 
vergisi sistemindeki farklılık; sermaye gelirlerinin ayrılarak kurumlar vergisi 
ile aynı olan tek oranda, bunun dışındaki diğer gelirlerin ise artan oranlı 
tarifeyle vergilendirilmesidir. Her iki vergi tabanında da kazancın elde 
edilmesi için yapılan masraflar kapsamlı gelir vergilemesinden alınan net 
kazanç prensibine göre matrahtan indirilebilir (Gesner, 2006:6). Böylece tarh 
işlemi safi kazanç üzerinden yapılmış olur.  

Bu sistemde kişi ve kurumların elde ettiği sermaye gelirleri az ya da 
çok olduğuna bakılmaksızın tek ve düşük bir oranda vergilendirilecektir. Bu 
gelirlere örnek olarak faiz, kar payları, sabit sermaye yatırımlarından elde 
edilen sermaye gelirleri, kendi ikamet ettiği evin kirası (emsal kira), 
mükellef lehine yapılmış emeklilik tasarruflarının tahakkuk etmiş karları ve 
kişisel işletmelerin karları sayılabilir (Boadway, 2005:923). Sistemde; 
taşınmaz mallardan, arazi satışından elde edilen gelirler de sermaye gelirleri 
kapsamında vergilendirilmektedir (Marinobu, 2004:2). Verginin konusu 
içinde emekli maaşları ya da ikamet edilen ev için emsal kiralar da sermaye 
gelirleri arasında sayılsa da, bu gelirler matrah hesabında istisna ya da 
indirim olarak dikkate alınmaktadır. 

İkili vergi sisteminde, faiz ve kar payı niteliğindeki sermaye gelirleri 
genellikle stopaj usulüyle vergilendirilmekte, teknik nedenlerden dolayı 
yöneticilerin kardan aldıkları payların tevkifi yerine, beyanı gerekmektedir 
(Morinobu, 2004:3). Sistemde ücret gelirleri de stopajla vergilendirilmekte, 
ancak ücretlilerin yılda bir defa beyanname vermesi de gerekmektedir. 
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Sistem kişilerin elde ettikleri; ücret, maaş, sosyal güvenlik transferleri 
dışında kalan ücret dışı ödemeler ve emekli aylıkları gibi gelirleri sermaye 
dışı kazançlar olarak saymakta ve bu gelirler artan oranlı gelir vergisi 
tarifesinin uygulanacağı vergi tabanını oluşturmaktadır. Ayrıca mikro 
işletme sahiplerinin ve serbest meslek erbaplarının görmüş oldukları işlerden 
elde ettikleri kazançlar da sermaye dışı kazançlar kapsamda, yani çalışma ya 
da emek gelirleri olarak değerlendirmektedir.  

İkili gelir vergisi sistemi ticaret yapanlar, müstakil çalışanlar, 
çalışanlar ve arazisini kiralayanlar gibi değişik ekonomik aktivitelerden elde 
edilen kazançları sermaye ve emek kazancı olarak ayırarak vergilendirir 
(Genser, 2006:6). Vergi tabanında gelirin bu şekilde ayrıştırılması işletmeler 
için sistemi karmaşık hale getirmektedir. Çünkü ticari kazanç, işletme 
sahibinin firmaya koyduğu sermaye dolayısıyla elde ettikleri gelirler ve 
işverenin işyerinde çalışması karşılığında ödenen işveren maaşı toplamından 
oluşmaktadır (Genser ve Schindler, 2007:3). Bu durumda işletme sahibinin 
farklı vergilendirilecek iki tür kazancı elde etmesi söz konusu olacaktır. 

Şirketleşmemiş ticari faaliyetlerden elde edilen karlar genellikle 
girişimcilerin çalışmaları ve sermaye yatırım aktivitelerinden türetilmektedir. 
Yani küçük işletmelerden elde edilen ticari kazanç; hem işletme sahiplerinin 
çalışmaları sonucu elde edilen ücret hem de parasal yatırım sonucu elde 
edilen sermaye kazancı olarak değerlendirilebilir. Sistemde serbest 
çalışmadan elde edilen tüm gelir; emek ve sermaye bileşenlerine ayrılmakta 
ve bu bileşenlerin her biri kendi koşullarına göre vergilendirilmektedir. 
Benzer bir durum aktif olarak çalışan işletme sahiplerince kontrol edilen 
küçük şirketler için de söz konusudur ve artan oranlı tarifeye tabi olan 
ücretliler bu tarifenin dezavantajından kaçınmak için kurdukları bu küçük 
işletmelerle kazançlarını kolaylıkla ücret kazancından sermaye kazancına 
dönüştürebilmektedir (Cabre, 2003:11). Eğer sermaye kazançları üzerindeki 
vergi oranı ile kurumlar vergisi oranı ve emek gelirlerine uygulanan ilk 
dilimin oranı aynı olursa bu üç kazanç arasındaki uyum sağlanmış olacaktır. 
Böylece sermaye geliri ve kurumlar vergisi arasında teşvikler nedeniyle 
ortaya çıkan yer değiştirmeler (mükellefiyet seçimleri ya da arbitrajlar) de 
ortadan kalkacaktır. Ayrıca emek gelirlerine uygulanan kişisel indirimler 
sayesinde buradaki vergilendirme koşulları yumuşatılarak mükelleflerin 
vergiden kaçınmalarının önüne geçilebilecektir.  
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İki farklı vergi tabanı olan bu sistemin hedefi, vergi tabanının istisna 
ve muafiyetlerden temizlenerek genişletilmesi, vergi oranlarının mümkün 
olduğunca düşürülmesiyle rekabet avantajı ve daha etkin bir sitemin 
sağlanmasıdır. Ancak, Boadway (2005:923); sermaye dışı gelirlerin 
vergilendirilmesinde birkaç basamaklı artan oranlı tarifeyle birlikte dikey ve 
yatay eşitliği sağlayabilmek amacıyla çeşitli indirim ve vergi iadeleri 
tasarlandığını, diğer taraftan herhangi bir indirim ya da iade avantajı 
verilmeyen sermaye gelirleri için, sermaye dışı gelirlere uygulanan tarifenin 
en düşük marjinal oranı ile uyum sağlayacak tek oran üzerinden 
vergilendirme yapılacağını ifade etmektedir. Sermaye gelirleri kapsamında 
saydığımız kazançlar bizim vergi sistemimiz açısından düşünüldüğünde 
ücret ve faaliyet kazançları haricindeki tüm gelirleri kapsar niteliktedir. İkili 
gelir vergisi siteminde ise ücret ve serbest meslek kazancına ilave olarak 
emekli aylıkları gibi devletçe yapılan transferler emek gelirleri sınıfında 
sayılmakta ve bu kazançlar artan oranlı vergilemeye tabi tutulmaktadır.  

Şekil-1’de olduğu gibi artan oranlı tarifeye tabi olan emek gelirlerinin 
ilk dilimine uygulanan vergi oranı hem sermaye kazançlarına hem de 
kurumlara uygulanan düz oranlı vergiye eşit olmalıdır. Ancak emek 
gelirlerinin ilk dilimi içinde bu geliri elde eden mükelleflerin 
yararlanabildiği kişisel indirimler de uygulanmaktadır. Böylece ilk dilimde 
kalan mükellefler için ortalama vergi oranı sermaye gelirlerine uygulanan 
oranın altına düşebilmektedir. Genser’e göre (2006:7) kişisel indirimlerin 
tutarı konusunda ikili vergi önerileri içinde genel bir tavsiye yoktur. Ancak 
sermaye gelirlerine ve emek gelirlerinin ilk dilimine uygulanan vergi 
oranının mümkün olduğunca düşük tutulması,  artan oranlı tarifenin basamak 
sayısının az olması gibi önerilere rastlanabilir. Oranların mümkün olduğunca 
düşük, basamak sayısı az olduğu tarife yapısı vergi kaçakçılığı ile mücadeye 
katkı sağlayacaktır. 
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Faiz, kar payı, değer artış  
(sermaye) kazancı, işletme 
karı (yatırım kısmı) 

 
Artan 
Oranlı Düz Oranlı 

=En düşük çalışma geliri 
=Kurumlar vergisi oranı 

Vergi Oranı 
Emek 
Gelirleri

Vergiye Tabi Gelirler 
       (İki Grup) 

Maaş, ücret, ücret dışı 
menfaatler, sosyal sigorta, 
işletme karı (ücret kısmı) 

Sermaye
Gelirleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Morinobu, 2004:3 
 
Şekil 1: İkili Gelir Vergisi Sisteminde Vergi Tabanı ve Tarife 

İlişkisi 
 
Boadway’e göre (2005:923) kurumlar ve kişisel sermaye geliri vergisi 

oranlarının aynı olması gelir–kurumlar vergisi entegrasyonunu 
kolaylaştırmakta ve birbirine tam entegre edilmiş gelir ve kurumlar vergisi 
ile çifte vergilendirmenin önlenmesini amaçlanmaktadır. Bir başka amaç ise; 
yüksek gelir vergisi oranlarının uygulandığı bir gelir vergisi sisteminde 
mükelleflerin yapmış oldukları faiz ödemelerinin vergi matrahından 
düşülmesi nedeniyle, kişilerin kazançlarını düşük oranda vergiye tabi olan 
finansal varlıklar üzerinde toplayarak vergi arbitrajına yönelmelerini ve 
vergi matrahının aşınmasını önlemektir (Nazalı, 2007(b):100). Ancak 
yabancıların sahip oldukları kurumlar için bir entegrasyon söz konusu 
değildir. Bu sistem, ekonomik çifte vergilemeyi önleme özelliği yanında 
yüksek enflasyon dönemlerinde gelirler üzerinden enflasyon vergisi alınması 
gibi teknik bazı sorunlara çözüm getirdiği için rağbet görmektedir (Vergi 
Konseyi, 2006:7). 

Düz ve artan oranlı sistemlerde olduğu gibi, ikili gelir vergisi 
sisteminde de işletme zararlarının gelecek yıllara taşınması ve dönem 
kazancından indirilmesi mümkündür. Ancak zararın taşınma süresi 
konusunda üzerinde uzlaşılan bir öneri söz konusu değildir. Zararların 
taşınmasıyla ilgili kurallar ülkeden ülkeye 5-10 yıl ve sınırsız taşıma 
olanakları şeklinde farklılık göstermektedir. Finlandiya ve İsveç vergi 
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tabanını emek ve sermaye gelirleri olarak ikiye ayırmakta ve negatif sermaye 
gelirlerinin pozitif emek gelirleriyle dengelenmesine, müsaade etmemektedir 
(Cabre, 2003:11). Bu sistemde negatif sermaye gelirinin iki muhtemel yolla 
dengelenmesi garanti edilmektedir: İlki kapsamlı gelir vergilemesi 
sisteminin bir parçası olarak sermeye zararlarının aynı dönemde elde edilen 
pozitif emek gelirleri ile telafi edilmesi, ikincisi ise diğer vergi borçlarını 
dengelemek için kullanılan vergi iadesi sistemidir (Genser ve Schindler, 
2007:4). Tercihen kullanılan vergi iadesi sisteminde artan oranlı tarifenin 
yıpranmaması için, indirim emek gelirlerine uygulanan ilk dilimin vergi 
oranına göre hesaplanmaktadır (Genser, 2006:7).  

İkili gelir vergisi sisteminde önemli bir nokta da, kurumlar ve gelir 
vergileri ile kar payı gelirleri üzerindeki çifte vergilemenin yürürlükten 
kaldırılmasıdır. Eğer sermaye gelirleri ve kurumlar vergisi oranları 
eşitlenerek gelir ve kurumlar vergisinin tam uyumu sağlanmışsa, kar 
paylarının vergilendirilmesiyle ilgili olarak; ya kurumlar vergisi matrahından 
kar paylarını indirerek, ya da vergi iadesi veya stopajdan muaf tutarak çifte 
vergilemeyi önleme konusunda etkin başarı sağlanabilir (Genser ve 
Schindler, 2007:4).  

Cabre’ye göre (2003:12) gelirin ikiye ayrılıp iki farklı tarife ile 
vergilendirilmesi verimlilik açısından bakıldığında mantıklıdır. Ayrıca gelir 
tipleri üzerindeki tarife yapısı, vergi sonrası reel ücret ve reel faiz oranını 
dikkate alarak, emek arzı ve tasarrufların göreli duyarlılıklarını hesaba 
katmamıza olanak sağlar. Fakat İskandinav ülkelerindeki uygulamalara 
bakıldığında, sermaye ve emek gelirlerine uygulanan tarifeler arasındaki 
oran farkının mümkün olduğunca düşük tutulduğu söylenebilir.  

Son olarak ikili gelir vergisi sistemini saf anlamda uygulayan bir 
ülkenin olmadığını da söylemeliyiz. Çünkü saf ikili sistem içinde emekli 
aylıkları da dahil olmak üzere çalışma gelirleri artan oranlı tarifeye göre 
vergilendirilirken, kişisel ya da kurumsal tüm sermaye kazançları aynı düz 
ve düşük oranda vergilendirilmelidir (Owens, 2006:20). Ancak bu sistemi 
uygulayan ülkeler sistemi kendilerine göre farklılaştırarak uygulamaktadır. 
Uygulamadaki sistemleri değerlendirdiğimizde, gelir vergisi uygulamasında 
birçok ülkenin aynı anda birden fazla gelir vergisi sistemini içinde barındıran 
uygulamaları seçtikleri görülmektedir (Nazalı, 2007(b):103). İkili gelir 
vergisi sistemini uygulayan ülkelerde de genellikle, bu sisteme yakın yarı-
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ikili gelir vergisi sistemi (semi dual income tax) olarak ifade edebileceğimiz 
uygulamaların olduğunu görmekteyiz. 

4. Alternatif Vergi Sistemlerinin Reform Hedefleri Bakımından 
Değerlendirilmesi  

Vergilemenin öncelikli amaçları adil, etkin ve basit bir vergi sistemi 
oluşturmaktır. Klasik maliye teorisinde vergilemeden beklenen bu amaçlar 
(vergileme ilkeleri) vergi reformlarına da kaynaklık etmektedir. 
Literatürdeki vergi reformu yaklaşımları da bu amaçları doğrular niteliktedir. 
Örneğin; Stiglitz (2000:694) vergi reformlarını üç ana bileşene2 ve Edwards 
(2005:1-15) üç ana amaca3 göre değerlendirmekte; AICPA (2001:9-14 ve 
2005:10-13) vergi sistemlerin analizi, değişimi ve reformunun on temel 
vergileme prensibine uygun olmasını tavsiye etmektedir. Bu önceliklere 
ilave olarak; yapılacak olan reformun kapsamına, ülkelerin gelişmişlik 
düzeyine, uluslararası ya da ulusal ekonomik, mali ve sosyal konjonktüre 
göre değişen başka amaçlar da eklenebilmektedir. Bu doğrultuda özellikle 
gelişmekte olan ülkeler bakımından günümüz vergi reformlarının, basitlik, 
etkinlik ve adaletin sağlanması yanında, ekonomik büyümenin sağlanması, 
yabancı yatırımların artırılması, vergi tabanının genişletilmesi, kayıt dışı 
ekonominin küçültülmesi, çifte vergilendirmenin önlenmesi gibi hedeflere 
yöneldiği görülmektedir.  

Çalışmamızda incelediğimiz alternatif gelir vergisi sistemlerinin bu 
hedefleri gerçekleştirmedeki öncelikleri farklı olsa da saydığımız hedeflere 
ulaşmak için tasarlandıkları söylenebilir. Ancak Tablo 4’den de görüleceği 
üzere incelediğimiz alternatif vergi sistemlerinin, reform hedeflerinin 
öncelikleri bakımından bazı farklılıkları söz konusudur. Ancak vergi 
reformlarının son 20 yıllık gelişimine baktığımızda küreselleşmenin artması 
sonucu bu dönemde uygulanan ikili gelir vergisi ve düz oranlı gelir vergisi 
vergi sistemlerinin öncelikleri bakımından da benzediği ve bu sistemlerin 
etkinliğin sağlanması amacı etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Aşağıdaki 
tabloda bu durum daha net bir biçimde ortaya konulmuştur. Tablodan da 
görüleceği üzere iki sistemin de ortak birincil önceliği vergi sisteminin 
etkinliğinin sağlanmasıdır. Ancak düz oranlı vergi sisteminin; vergi 

                                                      
2 Stiglitz’e göre vergi reformlarının adalet, etkinlik ve basitlik olmak üzere üç ana 
bileşeni vardır. 
3 Edwards göre vergi reformları basitlik, etkinlik ve sınırlı devlet ilkelerini 
gerçekleştirmeyi amaçlar. 
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oranlarını olabildiğince düşürerek tüm kazanç ve iratları aynı oranda 
vergilendirmesi, daha sade ve kolay uygulanabilen bir sistem öngörmesi ve 
basitlik ilkesine diğer sistemlere göre daha çok öncelik tanıması nedenleriyle 
etkinliğin sağlanmasında daha etkili bir sistem olduğu söylenebilir. 
Ekonomik büyüme, yabancı sermaye yatırımlarının artırılması ve vergi 
tabanının genişletilmesi hedefleri de etkinlik ilkesini tamamlayıcı 
niteliktedir.  

Tablo 4: Alternatif Gelir Vergisi Sistemlerinde Reform Öncelikleri 

Düz Oranlı 
Vergi Sistemi 

İkili 
Vergi Sistemi 

Reform Hedefleri 
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Basitliğin Sağlanması +    +  
Adaletin Sağlanması  +   +  
Etkinliğin Sağlanması +   +   
Ekonomik Büyüme ve Refah Artışı +   +   
Yabancı Sermaye Yat. Artması +   +   
Vergi Tabanının Genişletilmesi +   +   
Kayıt Dışı Ekonominin Küçülmesi  +   +  
Politik Çıkarların Sona Erdirilmesi  +    + 
Çifte Vergilemenin Önlenmesi  +  +   
Kamu Finansman İhtiyacının 
Tatmini   +   + 

 
İncelediğimiz alternatif vergi sistemleri bakımından dikkat çeken bir 

diğer nokta ise bu sistemlerin kamu finansmanı ihtiyacını tatmin etme 
kaygısı taşımamalarıdır. Çünkü her iki sistemin de dezavantajları arasında 
yeni sistemin hâsılat kaybı yaratma riski sayılabilir. Düz oranlı ve ikili vergi 
sistemlerinde bu dezavantaj etkinlik artışı, ekonomik büyüme ve vergi 
itaatindeki artışlarla dolaylı da olsa çözülmeye çalışılmaktadır. 

Dünyadaki son dönem vergi reformu uygulamalarına baktığımızda, 
reform yapan ülkelerin kapsamlı gelir vergisi sisteminden kısmen ya da 
tamamen ayrıldıkları söylenebilir. Son 20 yıllık dönemde küreselleşme 
sürecinin hızlanması, sermeyenin ve doğrudan yatırımların akışkanlığının 
artmasına ve vergi rekabetinin hız kazanmasına neden olmuştur. Ülkeler 
koruma amaçlı olarak mevcut artan oranlı vergi sistemleri içinde; sermaye 
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kazançlarını ayrımcı vergilendirmeye başlamış, vergi oranlarını düşürmüş, 
yabancı sermaye ve ayrıcalıklı sektörler için vergi kolaylıkları getirmiş veya 
bu olanakları sağlayan düz oranlı ya da ikili gelir vergisi sistemlerine 
geçmiştir. Günümüzde saydığımız bu eğilimler vergi rekabetinin konusunu 
oluşturmaktadır. Özellikle Avrupa’daki gelişmekte olan ülkelerde 2000 
sonrası dönemde yoğunlaşan vergi rekabeti, önemli bir kısmı geçiş 
ekonomisi olan bu ülkelerin vergi oranlarını düşürme, vergi sistemlerini 
basitleştirme yarışına girmelerine neden olmuştur. Bu yarışın en çarpıcı 
örneği düz oranlı gelir vergisi reformlarıdır. 1994 yılına kadar dünyada 
sadece dört küçük ülkenin uyguladığı düz oranlı vergi sistemi, 2000 
sonrasında özellikle Rusya’nın da bu sisteme geçmesiyle günümüzde, Doğu 
Avrupa ve Merkezi Asya ülkeleri arasında yaygın bir şekilde uygulanmaya 
başlamış ve dünyada kapsamlı gelir vergisi sisteminden sonra en yaygın 
vergi sistemi haline gelmiştir. Benzer şekilde İskandinav ülkelerinde 
farklılıklarla uygulanan ikili gelir vergisi sistemi, sermaye ve yatırım 
çekebilmek maksadıyla, sermaye gelirlerini düşük, çalışma gelirlerini artan 
oranlı tarifede vergilendirmektedir. Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya gibi 
bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinin ise sermaye tutabilmek amacıyla ikili vergi 
sistemini kendilerine uyarladıkları görülmektedir. Vergi sistemlerini reforma 
tabi tutan ülkeler genellikle reformla uygulamaya koydukları sistemi değişik 
toplumsal, ekonomik ya da siyasi sebeplerle teorideki asıllarına uygun olarak 
yasalaştıramamışlardır. Örneğin kapsamlı gelir vergisi ve ikili vergi 
sistemlerini saf manada uygulayan ülke yoktur ve OECD ülkelerinin çok 
büyük bir çoğunluğu yarı kapsamlı gelir vergisi ya da yarı ikili sistem olarak 
karakterize edilebilecek bir uygulama içindedirler (OECD, 2006:81).  

5. Sonuç 

Son yıllarda gelir vergisi alanında vergi reformu yapan ve yapmayı 
düşünen ülkelerde ve literatürde en çok gündeme gelen düz oranlı gelir 
vergisi ve iki oranlı gelir vergisi alternatifleri gelir vergisi uygulamasında 
etkinlik, adalet ve basitlik açısından sonuçlarını iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır. Ülkelerin vergi reformları aracılığıyla ulaşmak istediği 
başka hedefler de bulunmasına rağmen söz konusu bu üç hedefin reformların 
sonuçları açısından en temel kıstaslar olduğu görülmektedir. 

Ele alınan iki alternatif vergi reform önerisinin, bu çalışmada yer 
vermediğimiz ve dünyada uygulaması olmamasına rağmen literatürde çok 
tartışılan kişisel harcama vergisi sisteminin aksine; küresel gerçeklere ve 
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vergileme eğilimlerine uygun olduğu ve çok sayıda uygulama örneği ile de 
uygulanabilirliği konusunda her hangi bir şüpheye yer bırakmadığı 
söylenebilir.  

Türkiye’de son yıllarda gelir vergisi tarifesinde yapılan değişikliklerle 
yaşanan vergi rekabetine aktif şekilde katılmaktadır. Ancak bu güne kadar 
yapılan değişiklikler düz oranlı ya da iki oranlı gelir vergisi reformlarından 
daha farklı olarak artan oranlı bir tarife yapısı içerisinde oranların azaltılması 
ve dilim sayısının azaltılmasına dönüktür. Zaman içerisinde bu tarife 
değişikliklerinin Türk gelir vergisi sisteminin reform ihtiyacına cevap verip 
veremeyeceği daha iyi değerlendirilebilecektir. Ancak gelir vergisi 
sisteminin yapısı ve sonuçları ile artan küresel mali rekabetin Türkiye’de söz 
konusu iki alternatif eğilimden birisine daha da yakınlaşma anlamına gelecek 
bir değişikliği zorunlu kılacağı düşünülmektedir. 
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VERGİLEMEDE YENİ BİR EĞİLİM:  

GELİR VERGİLERİNDEN TÜKETİM VERGİLERİNE 
 

Dilek DİLEYİCİ* 

 
1. Giriş 

Yüzyıllardır devam eden ideal vergi sistemi arayışları günümüzde de 
eksilmeksizin devam etmektedir. Vergi reformlarına ilişkin tartışmalar, hep 
bu ideali bulmaya yöneliktir. Vergi reformlarına yönelik tartışmaların bir 
yönünü vergi tabanını neyin oluşturması gerektiği yani neyin üzerinden vergi 
alınması gerektiği konusu oluşturmaktadır. Vergilemede fayda ilkesi bir 
yana bırakılırsa, gelir, servet ve tüketim (harcama) şeklindeki vergilemede 
ödeme gücü en iyi yansıtan kriterin vergilendirilmesi tartışmaları yeni 
değildir. Uygulamada ise çoğu ülkede üç unsurun da vergilendirilmesinin 
tercih edildiği görülmektedir. Toplam vergi gelirleri içerisinde bu üç unsurun 
vergilendirilmesi sonucu oluşan vergi kompozisyonunu gösteren gelir, servet 
ve harcama vergileri ise ülkeden ülkeye farklı oranlarda paya sahiptir. 
Yıllardır yaygın eğilim toplam vergi gelirleri içerisinde gelir vergilerinin 
payının ağırlıklı olması iken, dünya ekonomilerinde özellikle globalleşme 
sürecinin etkisiyle gelir vergilerinden tüketim vergilerine doğru bir eğilimin 
ortaya çıktığı görülmektedir.  

Çalışmanın amacı, gelir ve tüketim vergilerinin bir karşılaştırmasını 
yapmak olmayıp, gelirin vergilendirilmesinden tüketimin 
vergilendirilmesine doğru olan bu yeni eğilimin nedenlerini ortaya 
koymaktır. Bu amaçla çalışmanın kapsamı, bu eğilime yönelik trend ve bu 
eğilimin nedenleri ile sınırlı tutulmuştur. 

2. Vergi Sistemlerinde Vergilerin Yeni Kompozisyonu: Gelir 
Vergilerinden Tüketim Vergilerine  

Gelir ve tüketim vergilerine yönelik tartışmaları Thomas Hobbes’a 
kadar götürmek mümkündür. Hobbes “Leviathan”1 adlı kitabında vergiyi 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz: Leviathan, T.H. (1995), Çev: Lim, S. Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul. 
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devletin vatandaşları koruma görevinin bir karşılığı (fiyatı) olarak, tüketimi 
de hayatın zevklerinin önemli bir belirtisi olarak görmüş ve bu yüzden de 
vergilemede tabanın tüketim olması gerektiğini savunmuştur. 20. yüzyıla 
gelindiğinde, tüketim vergilerinin en önemli savunucusu Nicholas Kaldor 
olmuştur. Kaldor 1955 yılında yayınlanan “Harcama Vergisi” (An 
Expenditure Tax)2 başlıklı kitabında, İngiltere’de mevcut gelir vergisi ile 
birlikte aynı anda uygulanacak bir tüketim vergisini savunmuştur.  

1977 yılında ABD Hazine Bakanlığı ve 1978’de İngiltere’de Meade 
Komisyonu tarafından hazırlanan raporlarda tüketim vergisinin 
uygulanmasına yönelik güçlü tezler ortaya konulmuştur. Bu önerilere 
rağmen hiçbir ülke, tümüyle tüketimi taban olarak alan bir vergi sistemini 
uygulamaya koymamıştır.  

Günümüzde bazı OECD ülkelerinde, tüketim vergilerinin ve kişisel 
gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payları aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır.  

                                                      
2 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kaldor, N. (1969) An Expenditure Tax, 5th Ed., Unwin 
University Books, London. 
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Tablo 1: Bazı OECD Ülkelerinde Gelir ve Tüketim Vergilerindeki 
Değişim (Toplam Vergi Gelirleri İçerisindeki Payları) 

Kişisel Gelir Vergisi Tüketim Vergileri  
1985 1999 1985 1999 

Kanada 44.1 38.1 26.1 24.7 
ABD 42.8 40.7 15.4 16.4 
Avustralya 54.6 43.3 28.7 25.0 
Japonya 45.8 18.5 12.1 20.1 
Y. Zelanda 68.7 41.8 22.0 36.2 
Avusturya 26.4 22.9 31.0 28.3 
Belçika 40.6 30.6 22.7 25.4 
Danimarka 56.8 50.6 32.9 32.5 
Finlandiya 51.0 31.9 35.7 31.0 
Fransa 17.3 17.6 28.7 26.8 
Almanya 34.8 25.1 24.6 28.0 
Yunanistan 17.5 14.2 40.0 36.7 
İzlanda 22.7 34.9 59.5 45.8 
İrlanda 34.5 30.1 42.6 38.4 
İtalya 36.8 26.4 23.6 27.5 
Lüksemburg 44.6 18.7 23.4 27.8 
Hollanda 26.3 15.2 23.4 28.0 
Norveç 39.3 28.2 36.3 37.2 
Portekiz 25.7 16.9 41.3 41.3 
İspanya 26.2 19.5 27.7 30.0 
İsveç 42.0 35.6 25.4 21.4 
İsviçre 40.9 29.0 17.5 19.9 
Türkiye 37.0 23.8 35.7 35.9 
İngiltere 39.1 28.8 29.4 32.3 

Kaynak: OECD in Figures, Statistics on the Member Countries, OECD Observer, 
2002/Supplement 1, June 2002, 39; Per Krusell, Vincenzo Quadrini and Jose-Victor 
Rios-Rull (1996), “Are Consumption Taxes Really Better than Income Taxes?”, 
Journal of Monetary Economics, 37, 477’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tablo 1’de görüldüğü gibi, OECD üyesi ülkelerin çoğunda 1985 

yılında kişisel gelir vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payları 
oldukça yüksek seviyelerdedir. 1999 yılına gelindiğinde, gelir vergisinin 
toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 24 OECD ülkesinden sadece ikisinde 
(Fransa ve İzlanda) artarken, 22 ülkede bu oran önemli ölçüde düşmüştür. 
Tüketim vergilerinin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise 1985 yılıyla 
karşılaştırıldığında daha dalgalı bir seyir izlemiştir. 1999 yılında bu 
vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 24 ülkeden 9’unda 
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azalırken, 13’ünde artış göstermiş, 2’sinde ise değişmemiştir. Bu rakamlar, 
OECD ve AB ülkelerinde tüketim vergilerinin toplam vergi gelirleri 
içerisinde giderek daha fazla paya sahip olmaya başladığını göstermektedir. 
1980 yılından 1997 yılına kadar olan dönemde OECD ülkelerinde tüketim 
vergilerinin GSYİH’ya oranı incelendiğinde de benzer bir sonuca 
ulaşılmaktadır. 1980-1997 yılları arasında sözkonusu oran 23 OECD 
ülkesinden 12’sinde (örneğin İtalya, İngiltere ve Japonya) artmış, 9’unda 
azalmış (örneğin Kanada ve Fransa) ve 2’sinde (Almanya ve ABD) de 
değişmemiştir (Lin, 2001:43). 

OECD’nin verilerine göre, 1965-1998 yılları arasında OECD 
ülkelerinde tüm vergilerin GSYİH içindeki paylarında en büyük artış sosyal 
güvenlik katkılarında (sosyal güvenlik vergisi) olmuştur. Bu durum, 
özellikle Avrupa ülkelerinde bu tür katkılarla finanse edilen sosyal güvenlik 
sistemlerindeki genişlemeyi yansıtmaktadır. Sosyal güvenlik katkılarına 
nazaran daha az hareketli vergi tabanlarına sahip kurum gelirleri ve servet 
üzerinden alınan vergiler ile mal ve hizmetler üzerinden alınan vergiler daha 
düşük oranlarda artış göstermiştir. Genel olarak bakıldığında, vergi 
gelirlerinin yaklaşık yüzde 80’den daha fazlası üç temel kaynaktan 
oluşmaktadır: Kişisel gelir vergisi, mal ve hizmetler üzerinden alınan 
vergiler (tüketim vergileri) ve sosyal güvenlik vergisi. Bununla birlikte, 
ülkelerde farklı vergi geliri kaynaklarının nispi ağırlığı önemli ölçüde 
değişmektedir. Örneğin, AB ülkelerinde, tüketim vergileri ve sosyal 
güvenlik katkılarının toplam vergi gelirleri içerisindeki payı OECD 
ortalamasından daha fazla, kişisel gelir vergisinin payı ise bu ortalamadan 
daha azdır. Aksine ABD’de kişisel gelir vergisi ve emlak vergisinin payı 
daha fazla, tüketim ve sosyal güvenlik katkılarının payı daha azdır (OECD, 
2001:174-175).  

Bununla birlikte, son 20 yıldır birçok ülkede gelirin 
vergilendirilmesinden tüketimin vergilendirilmesine yönelen karma yapıya 
doğru bir kayma söz konusudur. İlk olarak, Avrupa Komisyonu, 1967 
yılında tüm Topluluk ülkelerinde tüketim tabanlı Katma Değer Vergisi 
(KDV)’nin uygulanmasına ilişkin iki direktifi kabul etmiştir. AB ülkelerinde 
KDV uygulamasına geçilmesiyle birlikte, bu ülkelerdeki gelir ve tüketim 
vergileri şeklindeki vergi kompozisyonu içinde tüketim vergileri (KDV, satış 
vergileri vb.) yüzde 15 ila yüzde 25 oranında vergi geliri sağlayan bir 
noktaya gelmiştir (Metcalf, 1999:75). Gerçekten de AB ülkelerinde özellikle 
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KDV’nin uygulamaya konulması ile birlikte tüm dünyada tüketim 
vergilerinin önemi artmıştır. 1980 yılından önce KDV sadece sekiz ülkede 
uygulanırken, bu vergi bugün hemen hemen tüm OECD üyesi ülkelerde 
(ABD hariç) uygulanır hale gelmiştir. Bu verginin uygulanmasındaki genel 
eğilim de zamanla vergi oranlarının artırılması ve vergi tabanının 
genişletilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır (OECD, 1998:162). 

KDV yanında alkollü içecekler, sigara ve akaryakıt gibi ürünleri 
içeren spesifik mal ve hizmetlerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nin 
GSYİH içindeki payı, 20 OECD ülkesinde azalma göstererek, 1996 yılında 
yüzde 4.5’ten 1997’de yüzde 4.3’e ve 1998’de yüzde 4.1’e düşmüştür. Bu 
düşüşte özellikle Meksika ve Polonya’nın payı yüksektir. Aksine 
Danimarka, İspanya, İsviçre ve Türkiye’de bu vergilerin payında artış 
olmuştur. Son yıllardaki genel trend, hem toplam vergi gelirlerinin hem de 
GSYİH’nın oranı olarak ÖTV’nin payında bir düşüş görülmesi şeklindedir. 
Aksine KDV’nin payında artış gözlenmektedir. Yani ÖTV’nin yerine KDV 
gibi genel tüketim vergilerinin payında artış görülmektedir (OECD, 2000a). 

İkinci olarak, ABD3’de ve diğer sanayileşmiş ülkelerde4 tasarrufları 
teşvik edecek şekilde vergisel kolaylıklar sağlayan emeklilik programlarında 
ve vergisi ertelenmiş tasarruf programlarında ciddi artışlar olmuştur 
(Metcalf, 1999:75). Bu tür gelişmeler de bu ülkelerde gelirin tasarruftan 
ziyade tüketime ayrılan kısmının vergilendirilmesine ağırlık verildiği 
şeklinde yorumlanmaktadır.  

20. yüzyılda dolaysız tüketim vergisi şeklinde iki uygulamaya 
rastlamak mümkündür. Bu tür bir vergi Hindistan ve Seylan’da uygulamaya 
konulmuş olup, iki yıl gibi kısa bir süre uygulandıktan sonra, her iki ülkede 
de başarısız sonuçlar alınmıştır. Bu uygulamaları değerlendiren çalışmalara 
göre, ülkelerin başarısızlıkları verginin kendisiyle ilgili olmayıp, bozuk 
bürokratik ve siyasi yapıdan kaynaklanmıştır. Vergiye en çok direnci 
politikacı, işadamı ve bürokrat kesimi göstermiştir. Çünkü bu vergi kişisel 

                                                      
3 ABD’deki emeklilik programlarının vergilendirilmesi konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz: Stiglitz, J.E. (1994), Kamu Kesimi Ekonomisi, İkinci Baskı, Çev: Batırel, Ö.F. 
Marmara Üniversitesi Yayın No: 549, İİBF. Yayın No: 396, 664-667, İstanbul,. 
4 Örneğin; Japonya, Fransa, İtalya, İngiltere (sınırlı ölçüde), Kanada ve 
Macaristan’da bireylerin özel emeklilik fonlarına yaptıkları prim ödemeleri vergi 
matrahına dahil edilmemektedir. Bkz: OECD (2000), “International Comparison of 
Tax Systems”,168. http://www.oecdwas.org/DATA/ STATS/taxsystems.pdf 
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servet, kişisel gelir ve harcamayı tam olarak belirleme olanağı vermekte, 
böylece vergi kaçırma olanakları minimize edilmektedir (Şener, 2001:274).  

Bugün için tüketim vergileri konusundaki en yoğun tartışmalar 
ABD’de yapılmaktadır. KDV’ni uygulamayan tek OECD ülkesi olan 
ABD’de çeşitli senatörler ve başkan adayları tarafından gelirin sadece 
tüketilen kısmını vergilendirmeyi esas alan tüketim tabanlı ve düz oranlı 
vergi reform önerileri5 savunulmuştur. Getirilen önerilerin bir kısmı gelir 
vergisinin yerini alacak düz veya artan oranlı bir tüketim vergisi önerisini 
getirirken, bazıları da gelir vergisi yanında (AB ülkelerinde olduğu gibi) 
KDV benzeri bir tüketim vergisi uygulamasını savunmaktadır. Yine söz 
konusu önerilerden bir kısmı dolaylı tüketim vergisi, bazıları da dolaysız 
tüketim vergisi niteliğindedir. Fakat şu ana kadar bu önerilerin hiçbiri 
iktidardaki hükümetler tarafından benimsenmemiştir.  

3. Tüketim Vergilerine Yönelmenin Başlıca Nedenleri  

Kamu harcamalarının en önemli finansman aracı olan vergilerin 
kompozisyonu, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Birçok ülkedeki 
genel eğilim, hem gelirin hem de servet ve tüketimin vergilendirilmesi 
yönünde olmakla birlikte, bu unsurların vergilendirilmesi sonucunda ortaya 
çıkan gelir, servet ve tüketim üzerinden alınan vergilerin toplam vergi 
gelirleri içerisindeki oranı farklı boyutlarda olmaktadır. Geleneksel kamu 
maliyesi anlayışındaki temel eğilim olan ödeme gücünü en iyi belirleyen 
unsurun gelir olarak kabul edilmesi nedeniyle, gelir üzerinden alınan 
vergilere ağırlık verilmiştir. Fakat son yıllarda gerek optimal vergileme 
teorisinin gündeme taşıdığı adalet-etkinlik tartışmaları gerekse 1980’li 
yıllarda uygulamaya konulan arz yönlü vergi politikaları çerçevesinde 
geleneksel kamu maliyesi anlayışındaki değişiklikler, vergi sistemlerinin 

                                                      
5 Tüketim tabanlı ve düz oranlı vergi reform önerileri şunlardır: Hall-Rabushka 
önerisi, Armey-Shelby önerisi, Kemp Komisyonu önerisi, Specter önerisi, Mack 
önerisi, Steve Forbes önerisi, Schaefer-Tauzin önerisi (perakende satış vergisi 
önerisi), Domenici-Nunn önerisi (sınırsız tasarruf indirimleri vergisi önerisi), 
Gibbons-Hollings önerisi (çıkarma yöntemli katma değer vergisi önerisi) ve Lugar 
önerisi (perakende satış vergisi). Bu öneriler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Hall, 
R.E. ve Rabushka, A. (1995), The Flat Tax, Second Edition, Hoover Institution 
Press; Türkan, E. (1997), Düz Oranlı ve Tüketim Tabanlı Vergi Sistemi: ABD’de 
Yaşanan Tartışmalar ve Bu Tartışmalardan Çıkartılabilecek Dersler, DPT Yayın 
No:2474. 
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kompozisyonunu değiştirmiş ve bu kapsamda literatürde özellikle vergi 
tabanına ilişkin tartışmalar ağırlık kazanmıştır.  

OECD (2001:169); dünyadaki vergi sistemleri uygulamalarından 
çıkarılan derslere göre, geliştirilecek bir vergi sisteminin; a) kurum 
faaliyetlerinin ve tasarrufun vergilendirilmesinden doğan ekonomik 
faaliyetlerdeki sapmaları azaltması; b) işgücünün ve tüketimin 
vergilendirilmesinde etkinlik ve adalet ilkeleri arasında daha iyi bir denge 
kurması; c) vergi toplama ve uygulamadaki etkinliği artırması ve hükümetin 
alt kademelerinde (federal hükümet-eyaletler ve merkezi yönetim-yerel 
yönetimler arasında) vergileme gücünün paylaşımını daha iyi dengelemesi 
gerektiğine işaret etmektedir. OECD’nin belirlediği üç temel özellikten 
birincisi vergilemenin yol açabileceği aşırı yük veya refah kaybı dolayısıyla 
etkinlik ilkesini, ikincisi optimal vergileme teorisinin inceleme alanına giren 
vergilemede adalet-etkinlik tartışmasını, üçüncüsü de son yıllarda ülke vergi 
sistemlerinin en önemli sorunlarından biri olan vergileme maliyeti ve 
karmaşıklık ile idareler arasında vergileme yetkisinin paylaşımı konularını 
içermektedir. Dolayısıyla gelir veya tüketim vergisi tercihinde bu özellikler 
belirleyici olmalıdır.  

Bu duruma globalleşme sürecinin vergi sistemlerini değişikliğe 
zorlaması da eklenince, vergi sistemlerinde köklü reformların yapılması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Günümüz vergi sistemlerinde gelir vergilerinden 
tüketim vergilerine doğru yönelişin ve tüketim vergisi ağırlıklı reform 
önerilerinin gündeme getirilmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu 
nedenleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.  

Piyasa ekonomisinin gerektirdiği sermaye birikiminin sağlanmasında 
tüketim vergilerinin gelir vergilerine göre daha elverişli olduğu görüşünün 
yaygınlık kazanması  

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşan piyasa ekonomisi 
ağırlıklı ekonomik düzen modeli, ekonomi politikasının birçok alanında 
olduğu gibi vergileme politikası açısından da önemli değişimleri beraberinde 
getirmiştir. Özel tasarruf ve yatırımların önem kazandığı bu yapı içerisinde, 
özel sermaye birikimin sağlanması önemli bir hedef haline gelmiştir. Bu 
durum, ülkeleri piyasa ekonomisine uygun bir şekilde vergi sistemlerini 
reforme etmeye zorlamıştır.  
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Gelir ve tüketim vergilerinin özel tasarruf ve yatırımlar üzerindeki 
etkilerine yönelik geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu literatürün büyük bir 
çoğunluğunda gelir vergisinin artan oranlı yapısı ve çifte vergilemeye sebep 
olduğu gerekçesiyle özel tasarrufları cezalandırdığına dikkat çekilmektedir. 
Sermaye birikiminin sağlanması tasarruflardaki artışla mümkün 
olabileceğinden, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi konusu piyasa 
ekonomisi açısından son derece önemlidir. Sermaye gelirlerinin 
vergilendirilmesinin daha fazla etkinlik kaybına neden olduğu yapılan 
ampirik çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu etkinlik kaybı ekonomik 
büyüme oranlarında yavaşlama olarak kendini hissettirmektedir. Bu yüzden 
sermaye gelirleri üzerindeki efektif vergi oranlarının düşürülmesi 
savunulmaktadır.  

Son yıllarda vergileme alanında dünyadaki önemli bir gelişme de, 
giderek daha çok ülkede sermaye gelirlerinin daha düşük oranlarda 
vergilendirilmesi veya bu tür gelirlere yönelik geniş muafiyet ve istisnalar 
getirilmesi şeklindedir. Bugün birçok ülkede gelir unsurları içerisinde 
sermaye gelirleri gelir vergisi tarifesi dışında daha düşük bir vergi oranına 
tabidir. Önemli bir gelir unsuru olan sermaye gelirleri için getirilen bu 
vergisel avantajlar, mevcut gelir vergisi yapısı içerisinde daha çok gelirin 
tüketilen kısmının vergilendirilmesi şeklindeki bir eğilimin yansıması olarak 
kabul edilmektedir. Örneğin; Japonya’da banka mevduatlarından ve hazine 
bonolarından elde edilen faiz gelirleri yüzde 20 oranında vergilendirilirken, 
kişisel gelir vergisi oranları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişmektedir. 
Yine Fransa’da banka mevduatlarından ve hazine bonolarından elde edilen 
faiz gelirlerine uygulanan vergi oranı yüzde 15 iken, bu ülkedeki kişisel gelir 
vergisi oranı yüzde 10.5-54 arasındadır. Macaristan ve Polonya’da ise bu tür 
sermaye gelirleri vergiye tabi değildir (OECD, 2000b:168).  

3.1. Globalleşmenin Vergi Tabanında Kaymalara Sebep Olması 
ve Bunun Sonucunda Tüketimin Gelire Göre Ödeme Gücünü Daha İyi 
Ortaya Koyması 

Globalleşme olgusu, vergi sistemlerinde değişikliklere gidilmesini 
zorunlu hale getirmiştir. Globalleşmenin vergileme alanındaki en önemli 
sonuçlarından biri vergi tabanında kaymalara neden olması ve buna bağlı 
olarak yüzyıllardır ödeme gücünü belirleyen en önemli unsur olarak kabul 
edilen gelirin tanımlanmasındaki güçlüğün artmasıdır. XIV. Louis’nin 
Hazine uzmanı Jean Babtiste Colbert, “Vergileme sanatı”nın, mümkün 
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olduğunca az bağırtarak kazların en fazla tüyünü yolmaktan ibaret olduğunu 
ifade etmiştir. Bugün, gerçek problem çok tüy elde etmek değil, ne olursa 
olsun kazı kümeste tutmayı sağlamaktır (Soete ve Weel, 1998). Global bir 
köy haline gelen dünyada daha mobil olan vergi tabanlarından daha az mobil 
olan vergi tabanlarına doğru geçiş gerekli hale gelmektedir.  

Uluslararası alanda ekonomik ilişkilerin artmasıyla birlikte gelişen 
uluslararası işlemlerin vergilendirilmesi de global bir sorun haline gelmiştir. 
Globalleşme ile malların, sermayenin ve işgücünün sınırlar dışına taşması, 
bu unsurları vergilendirmeyi de giderek zorlaştırmaktadır. Elektronik 
ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte, internet üzerinden yapılan mal ve hizmet 
satışlarının vergilendirilmesi imkânsız hale gelmektedir. Tüm bunların 
sonucu, mevcut vergi tabanlarının aşınması ve vergi tabanının 
tanımlanmasının güçleşmesi olarak kendini göstermektedir.  

Değişen dünya ekonomisi ile birlikte sermayenin mobilitesi artmış ve 
üretim teknolojileri daha esnek bir yapı kazanmıştır. Buna bağlı olarak da 
çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki yeri daha önemli hale gelmiştir. 
Özellikle sermayenin artan mobilitesi, çok uluslu şirketlerin yatırım 
yapacakları ülkeyi tercihinde ciddi bir maliyet unsuru olan verginin önemini 
artırmıştır. Bu şirketler üretim ve yatırım stratejilerini ülkelerdeki vergi 
sistemlerinin kendilerine sunduğu imkânlara göre belirlemeye 
başlamışlardır.  

Vergi tabanındaki aşınmanın bir türü vergi tabanlarının coğrafik 
mobilitesiyle ilgilidir. Hem teknolojideki değişimler -özellikle enformasyon, 
iletişim ve ulaşım teknolojilerinde-, hem de ticari ve finansal işlemlerin 
liberalizasyonu, ekonomik faaliyetin gerçekleştirileceği yerin seçimi yoluyla 
vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı imkânını artırmıştır. Bu sayede kurum 
faaliyetleri ve banka hesapları düşük vergi uygulayan alanlara taşınabilir 
hale gelmiştir. Bazı ülkelerde azalan vergi gelirlerini telafi etmek amacıyla 
vergi oranları düşürülmüştür. Ampirik araştırmalar da vergilerin uluslararası 
yatırım akışını etkilediği görüşünü desteklemektedir (OECD, 1998:166).  

Hiçbir vergi tabanı eşit şekilde mobil değildir ve bu yüzden vergi 
tabanlarının coğrafik mobilitesi düzeyden düzeye olduğu kadar, vergileme 
yapısına göre de değişecektir. Vergilerin sermayeden ziyade mobilitesi daha 
zayıf olan düşük gelirli işgücü üzerine kaymasının işgücü piyasaları üzerinde 
olası zıt sonuçlara sahip olduğu belirtilmiştir. Önemli bir konu da, finansal 
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araçların vergilendirilmesidir. Finansal araçlar üzerindeki vergiler neredeyse 
ortadan kalkmıştır ve finansal araçlardan elde edilen geliri vergileme gücü 
vergi cennetlerinin varlığı nedeniyle zayıflamıştır. Finansal piyasaların 
globalleşmesi, finansal işlemlerin maliyetlerindeki azalma ve bu tür 
işlemlerin izlenmesindeki güçlükler, bu tür vergi tabanlarındaki kaymada 
önemli bir rol oynamıştır (OECD, 1998:166). 

Son yıllarda gerçekleştirilen vergi reformları, elastik vergi tabanları 
üzerindeki vergi oranlarını azaltma, inelastik vergi tabanları üzerindeki vergi 
oranlarını ise artırma eğiliminde olmuştur. Genellikle üzerlerindeki vergi 
yükleri düşürülen zengin hanehalkı ve kurumların, ya nispeten düşük vergi 
oranlarının uygulandığı gelirleri (örneğin sermaye gelirleri) elde ederek veya 
düşük vergi oranı uygulayan ülke sınırları içerisinde vergilendirilebilir gelir 
elde ederek üzerlerindeki vergi yükünü hafifletme imkânını sağladıkları 
saptanmıştır (OECD, 1998:164-165). Bu nedenle OECD genelinde ortaya 
çıkan trend; vergilemenin kurumlar ve sermaye geliri gibi hareketli, akışkan 
vergi tabanlarından, tüketim ve işgücü gibi daha az akışkan vergi tabanlarına 
yönelmesidir. Kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payı son 
35 yıldır yüzde 8 ila yüzde 9 arasında düz bir çizgi izlemiştir. Oysa bu süre 
içinde kurumların büyüdüğü, uluslararası şirketlerin geliştiği ve dolayısıyla 
GSYİH içinde kurum karlarının arttığı düşünülürse, kurum karları üzerinden 
alınan kurumlar vergisinin efektif olarak düşmüş olduğunu kolaylıkla 
söylenebilir. Bunun önemli nedeni, vergi rekabeti ile ülkelerin sermayeyi, 
kurumları kendi ülkelerine çekme isteğidir. Vergilemenin daha az akışkan 
bir tabana yönelmesi, verginin yaratacağı çarpıklığı minimize etmektedir. 
Çünkü, akışkan vergi tabanı üzerinde yoğun vergileme, globalleşme ve 
uluslararası entegrasyonun bir sonucu olarak, vergi tabanının diğer ülkelere 
kaymasına neden olmaktadır. Sonuçta bu durum, vergi gelirlerini azaltıcı bir 
etkiye sahiptir. Tüketim üzerindeki vergilerde ise, uluslararası serbest ticaret 
ve entegrasyonun ön plana çıkması, gümrük vergileri ve KDV’nin sisteme 
girmesi ile tek aşamalı, ekonomide etkinliği azaltan tüketim vergileri 
kaldırıldığı için özel tüketim vergileri gerilemiş, buna karşın genel tüketim 
vergilerinde artış olmuştur (Terzi, 2003:151). 

Globalleşmenin sebep olduğu vergi tabanındaki kaymalar ve gelirin 
tanımının giderek güçleşmesi gelir vergisi açısından bir dezavantaj 
oluşturmuştur. Daha az mobil vergi tabanlarını oluşturan tüketim ile işgücü 
üzerindeki vergilere yönelim zorunlu bir hal almıştır. Önümüzdeki yıllarda 
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vergi rekabeti ile matrah aşınmasına bağlı olarak gelir vergisi ve aynı 
zamanda kurumlar vergisi gelirlerinde azalma, tüketim vergileri ve sosyal 
güvenlik primlerinde ise artış beklenmektedir (Engin, 2002:183)6. Fakat 
özellikle işgücü üzerinden alınan vergilerin ağırlık kazanması gelirin 
yeniden dağılımı açısından eleştiri konusu olmaktadır. Bu nedenle elektronik 
ticaret, vergi rekabeti gibi nedenlerle erozyona uğrayan vergi tabanını elde 
tutmayı sağlayan kapsamlı vergilere ağırlık verilmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda “Bit 
Vergisi7 önerisi getirilmektedir.  

3.2. Tüketim Vergilerinin Transfer Fiyatlaması Problemine 
Yönelik Bir Çözüm Olarak Görülmesi 

Globalleşmenin bir yönünü oluşturan üretimin globalleşmesi ile 
birlikte ortaya çıkan sorunlardan biri transfer fiyatlaması sorunudur. 
Üretimin globalleşmesi ile birlikte üretim ve iletişim teknolojilerindeki 
yeniliklerin etkisiyle çok uluslu şirketlerin faaliyetleri yaygınlık kazanmıştır. 
Çok uluslu şirketlerin yatırım yapacakları ülkelere yönelik tercihinde 
belirleyici unsurlardan biri o ülkede uygulanan vergi politikasıdır. İşte 
transfer fiyatlaması çok uluslu şirketlerin ödeyeceği vergileri azaltmada 
kullandıkları yöntemlerden biridir.  

Çokuluslu şirketler, genellikle bir ana şirket ve bağlı ortaklıkları (tali 
şirketler) şeklinde organize olmuşlardır. Çokuluslu şirket ile bağlı 
ortaklıkları arasında, üretim sürecinde kullanılan bir girdinin bir bağlı 
ortaklık tarafından ana şirkete satışı veya ana şirket tarafından bir bağlı 
ortaklığa ticari markanın satışı gibi çeşitli işlemler meydana gelebilir. Bu tür 
işlemler dolayısıyla oluşan fiyatlar “Transfer Fiyatları” olarak ifade edilir. 
Transfer fiyatlaması, firma içi herhangi bir transfer ile (açık bir şekilde veya 
gizli olarak) meydana gelirken, bu özellik transfer fiyatlamasını, vergiden 

                                                      
6 Bu alıntı, Genschel, P. (2000), Tax Competition and Welfare State, American 
Political Science Association’s Annual Meeting in Washington, DC., August 31-
September 3, 16’dan aktarılmıştır.  
7 Bit vergisi, elektronik ortamda transfer edilen bilgileri vergilendirmeyi amaçlayan 
dolaylı bir vergidir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Cordell, A.J. (1995), "New Taxes for a 
New Economy," Government Information in Canada, 2, 4.2, 
http://www.usask.ca/library/gic/v2n4/cordell/ cordell.html; Soete, L. and Kamp,K. ( 
1996),“The "BIT TAX": the case for further research”, Science and Public Policy, 
23(6), 353-360, http://www.merit.unimaas.nl/publications/rmpdf/1996/rm1996-
019.pdf 
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kaçınmada kullanılması olası olduğu için, çok önemli bir hale getirmektedir. 
Örneğin, bağlı ortaklığın düşük vergi uygulayan bir ülkede faaliyette 
bulunurken, ana şirketin yüksek vergi uygulayan bir ülkede faaliyet 
gösterdiğini, aynı zamanda bu çokuluslu şirketin toplam ödeyeceği vergileri 
minimize etmeye çalıştığını ve karlarının çoğunu düşük vergi uygulayan 
ülkede elde edecek şekilde göstererek fiyat transfer etmeye çalıştığını 
varsayalım. Eğer bağlı ortaklık ana şirkete bir girdi sağlıyorsa, bu girdi için 
çok yüksek bir fiyat istemesi söz konusu olur. Bu durum, düşük vergi 
uygulayan ülkede yüksek gelirle ve yüksek vergi uygulayan ülkede yüksek 
maliyetle sonuçlanacağı için, bunun etkisi karların yüksek vergi uygulayan 
ülkeden düşük vergi uygulayan ülkeye transferi olacaktır. Bu durumda 
çokuluslu şirketlerin ödeyeceği vergiler daha düşük, vergi sonrası karları da 
olması gerekenden daha yüksek seviyede oluşacaktır (Goodspeed ve Witte, 
1999:274). 

Transfer fiyatlaması iki şekilde ortaya çıkabilir. İlk olarak, kendi 
ülkesi dışında yatırım yapan bir çokuluslu şirketin transfer fiyatlaması 
uygulamasıdır. Bu durumda çokuluslu şirket, kendi ülkesinde uygulanan 
yüksek vergiler nedeniyle, karları düşük vergi uygulanan bağlı ortaklığın 
faaliyet gösterdiği ülkeye transfer edilir. İkinci olarak, ev sahibi ülkede 
faaliyet gösteren yabancı bir çokuluslu şirketin transfer fiyatlamasına gitmesi 
mümkündür. Bu durumda da benzer şekilde karlar düşük vergi uygulanan 
ülkeye aktarılarak düşük vergi ödeme imkânı bulunur. Hangi şekilde olursa 
olsun, transfer fiyatlaması sorunun en önemli sonucu vergi matrahlarında 
erozyona ve buna bağlı olarak da vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığına 
neden olmasıdır. 

Günümüzde transfer fiyatlaması problemine yönelik kesin bir çözüm 
bulunmuş değildir. Bu problemin çözümünün vergi sistemlerinde köklü 
değişiklikleri gerektirdiği bir gerçektir. Şayet vergi sistemlerinde yer alan 
mevcut vergilerden yararlanılacaksa, bu amaçla hangi vergilerden 
yararlanılabilir? Veya yeni vergilerin ihdası söz konusu olacaksa, bu yeni 
vergi dolaylı bir vergi mi, yoksa dolaysız bir vergi mi olmalıdır? Bu konuda 
yapılan tartışmalar ve araştırmalar kesin bir çözüm üretebilmiş değildir.  

Transfer fiyatlaması sorununun giderilmesiyle ilgili çabaların çoğu, 
AB’nin üye ülkeler arasında hem sermayenin hem de emeğin hareketi 
üzerindeki kontrolleri kaldırmasından dolayı artmıştır. Avrupa ülkeleri KDV 
sayesinde gelirlerini önemli ölçüde artırmaktadırlar. Bu ülkeler hem sermaye 
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hem de emeğin hareketi üzerindeki kontrolleri kaldırdıkları için, KDV 
kapsamında aynı ürünlere farklı vergi oranlarının uygulandığı AB ülkeleri 
arasında sınırlararası alışverişin olanağının artması bu konudaki çabaları 
artırmıştır (Goodspeed ve Witte, 1999:281). 

Dolaylı vergi sistemlerinin uluslararası işlemler için kullanılmasında 
iki temel ilke bulunmaktadır. Bunlardan biri varış ilkesi (hedef sistem), 
diğeri ise çıkış ilkesi (kaynak sistem)dir. Satış vergisi ve KDV gibi dolaylı 
vergilerde kullanılabilen varış ilkesi, malları tüketildiği yerde vergilendirir. 
Bu nedenle KDV uygulamasında ihraç malları vergilendirilmezken, ithal 
malları vergiye tabi olur. Çıkış ilkesi ise malları üretildiği yerde 
vergilendirmektedir. Dolayısıyla bu ilkede ihraç malları vergilendirilirken, 
ithal malları üzerinden KDV alınmamaktadır.  

Önemli bir sorun, KDV’nin çıkış ilkesi mi yoksa varış ilkesi altında 
mı uygulandığıdır. Çoğu ülke, vergilendirilebilir mal ve hizmetlerin 
ihracatını teşvik etmek için KDV’de varış ilkesini uygulamaktadır (Mintz, 
1996:465). Günümüzde uluslararası ticaret anlaşmaları dolaylı vergilemeye 
yönelik kurallar getirmiştir. GATT (the General Agreement on Tariffs and 
Trade) çerçevesinde dolaylı vergilerin ihracata değil, ithalata uygulanması 
benimsenmiştir. Bu durum, dolaylı vergilerde (özellikle KDV’nde) varış 
ilkesinin uygulanmasına da uygundur (Goodspeed ve Witte, 1999:261-262). 

Sınırlararası işlemlerin vergilendirilmesinde çıkış ilkesi ile varış ilkesi 
arasında bir tercih yapılması gerekmektedir. Çıkış ilkesinde vergi tabanı iç 
üretimdir, varış ilkesinde ise vergi tabanını iç tüketim oluşturmaktadır. Bir 
tüketim vergisi her iki yöntemi de kullanabilir, fakat dayanıklı mallar ve 
demirbaşlar gibi mallar için yapılan bazı harcamaları sermayeye çevirme 
ihtiyacından dolayı, uygulamada gelir vergisi çıkış ilkesini kullanmaya 
zorlayabilir (Shaviro, 2004:113). Fakat ülkelerarası işlemlere ilişkin transfer 
fiyatlamasına yönelik olarak gelir vergisinin kullanılmasının büyük idari ve 
uyum problemlerine yol açacağı geniş ölçüde kabul edilmektedir (Shaviro, 
2004:107).  

Varış ilkesinin kullanılmasının önemli bir avantajının transfer 
fiyatlaması sorununu ortadan kaldırması olduğu savunulmaktadır. Buna göre 
varış ilkesinin seçilmesi uluslararası işlemlerde bir tüketim vergisinin 
uygulanması lehine de bir neden oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bazı 
iktisatçılar tarafından bu ilkenin ihraç mallarını vergiden istisna etmek 
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suretiyle, uluslararası ticaretteki rekabette bu ilkeyi benimseyen ülkeler 
lehine bir “ihracat teşviği” sağladığı ve bu nedenle de uluslararası rekabet 
açısından bir dezavantaj oluşturduğu da savunulmaktadır (Shaviro, 
2004:113).  

OECD, uluslararası ticareti yapılan hizmetlere ve gayri maddi mallara 
uygulanan KDV gibi yeni bir dolaylı vergi türünü geliştirmeye yönelik bir 
proje başlatmıştır. Bu projenin amacı, gayri maddi mallar ve hizmetlerin 
ticaretini vergilemeye ilişkin uluslararası bir anlaşmaya varmaktır. Bu tür bir 
girişime, televizyon hakları gibi gayri maddi mallar ve hizmetlerin sınır dışı 
ticaretindeki hızlı büyümeden dolayı ihtiyaç duyulmuştur. OECD’nin yaptığı 
analizler, vergi sistemlerindeki farklılıkların ve vergi sistemlerinin 
karmaşıklığının piyasaya yeni şirketlerin girmesine ve ticaretin büyümesine 
engel olduğunu göstermektedir. Bazı durumlarda hizmetler ve gayri maddi 
mallar hiç vergilendirilmeden satılmakta, bazı durumlarda da iki kez 
vergilendirilmektedir. Bu nedenle OECD, hükümetleri ekonomik büyümeye 
daha uygun olan bölgelerdeki yatırım ve emeğin vergilendirilmesinden 
uzaklaşan ve tüketimi vergilendiren vergi sistemlerine yönelmeye teşvik 
etmiştir. Bu bağlamda, KDV hükümetler için en önemli bir gelir kaynağı 
haline gelmiştir (OECD, 2004). OECD’nin projesine rağmen, bugün AB 
transfer fiyatlaması sorununa yönelik olarak geleneksel sistemi kullanmayı 
sürdürmektedir. Buna göre firmalar arasındaki işlemler için sınır kontrolleri 
devam etmektedir. Kişisel kullanıma yönelik tüketici alımları (bugün AB 
ülkelerinde kişisel tüketim alımları çıkış ilkesine göre vergilendirilmektedir) 
için ise sınır kontrolleri kaldırılmıştır (Goodspeed ve Witte, 1999:282). 

Bugün için OECD ve AB ülkelerinde transfer fiyatlaması sorununun 
çözümüne yönelik tartışmalar devam etmektedir. AB ülkelerinde ve OECD 
ülkelerinin hemen hemen tamamında uygulanan KDV sisteminde birtakım 
değişiklikler yapılarak transfer fiyatlaması uygulamalarının bir ölçüde 
azaltılabileceği savunulsa da, KDV sisteminin uygulanmasındaki güçlükler8, 

                                                      
8 Örneğin KDV’nin federal devletlerde uygulanmasında güçlükler bulunmaktadır. 
Şu anda uygulanan KDV’nin hem merkezi hem de yerel hükümetlere hizmet eden 
bir sistem olarak kullanılmasında güçlükler olduğu savunulmaktadır. Buna göre, 
genel olarak KDV’nin en iyi merkezi hükümet düzeyinde uygulanabileceği, fakat 
merkezileşmiş bir KDV’nin, yüksek idari ve uyum maliyetlerine neden olacağı ve 
aynı zamanda federal hükümet ile eyaletler arasındaki sınır ticareti için problemlere 
yol açacağı iddia edilmektedir. Ayrıca, tüm ülkelerde sınır kontrolleri olmaksızın, 
KDV’nin varış ilkesine göre uygulanmasında da güçlükler olduğu düşünülmektedir. 
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KDV dışında tüm ülkelerde varış ilkesini benimseyen yeni bir tüketim 
vergisinin konulması yönündeki görüşlerin artmasına neden olmaktadır. Öte 
yandan varış ilkesini benimseyen bir tüketim vergisinin GATT koşullarına 
da daha uygun olduğu bir gerçektir.  

3.3.  Optimal Vergileme Konusunda Tartışmaların 
Yaygınlaşmasıyla Birlikte Vergilemede Etkinlik İlkesinin Önem 
Kazanması 

Geleneksel maliye anlayışında vergilemede adalet ilkesine sadık 
kalınması her zaman için ayrı bir önem taşımıştır. Bu ilkeyi sağlamaya 
yönelik olarak yeni vergiler ihdas edilmiş, vergi tarifelerinde sık sık 
değişiklikler yapılmış ve vergi istisna, muafiyet ve indirimleri aracılığıyla 
gelir grupları arasındaki vergi yüklerinde düzenlemelere gidilmesi 
amaçlanmıştır.  

Daha önce de belirtildiği gibi, dünyada piyasa ekonomisinin 
yaygınlaşması vergi sistemlerin ilişkin bakış açılarını da değiştirmeye 
başlamıştır. Literatürde vergilerin ekonomik birimlerin karar ve faaliyetleri 
üzerinde ne ölçüde sapmalara neden olduğu ve vergilerin neden olduğu aşırı 
yük (refah kaybı) daha fazla inceleme konusu yapılmaya başlanmıştır. J. A. 
Mirless9’in öncülüğünde yoğunlaşan optimal vergileme literatürü de, 
ekonomide sapmalara mümkün olduğunca az yol açan ve aynı zamanda da 
vergilemede adaleti mümkün olduğunca tesis eden optimal vergi yapısına 
nasıl ulaşılabileceğini araştırmaktadır. Adalet ve etkinlik arasındaki değişim 
(trade-off) ve optimalitenin sağlanması sorunu, gelir ve tüketim vergilerinin 
optimal vergileme açısından önemini daha da artırmıştır. Optimal vergileme 
teorisi optimal gelir vergisi ile optimal tüketim vergisinin belirlenmesi 
anlamında iki yönlü bir inceleme alanıdır.  

Sermaye fonlarının kurumsal anlamdaki değişikliklere hızla tepki 
gösterdiği bir dünyada, girişimciliği teşvik eden bir vergi sisteminin yatırım 
ve istihdamda artışa neden olacağı savunulmaktadır. Bu görüşe göre, yüksek 

                                                                                                                             
Bkz: Herd, R. and Bronchi, C. (2001), Increasing Efficiency and Reducing 
Complexity in the Tax System in the United States, OECD, Economics Department 
Working Papers No. 313, ECO/WKP (2001)39, 43. 
9 Optimal gelir vergilemesi konusundaki Mirless’in temel çalışması şudur: Mirless, 
J.A. (1971), “An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation”, Review 
of Economic Studies 38, 175-208. 
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vergi oranları ile büyümeyi cezalandıran ve sermaye gelirlerine çifte vergi 
uygulayan bir sistem ise sermaye kaçışına neden olacaktır (Mitchell, 1995). 

Tüketim vergilerini savunanlara göre, bu vergilerin gelir vergilerine 
göre üstün olan yönü, daha tarafsız olmalarıdır. Bu yüzden de etkinlik 
ilkesine daha uygun vergilerdir. Gerçekte hiçbir vergi tam anlamıyla tarafsız 
değildir. Literatürde en tarafsız verginin baş vergisi olduğu 
vurgulanmaktadır. Diğer tüm vergiler, bireylerin ekonomik faaliyetlerinde 
(tüketim, tasarruf, yatırım, çalışma vb.) bir değişikliğe (bu faaliyetleri daha 
az veya daha çok yapma şeklinde) neden olmaktadır. Fakat bir vergi 
ekonomik birimlerin davranış kalıplarını değiştirerek kaynak dağılımında 
sapmalara neden oluyorsa tarafsız bir vergi olduğu söylenemez.  

Tüketim vergisini savunanlar, gelir vergisinin yol açtığı bu sapma 
nedeniyle kişileri daha az çalışmayı (ve daha fazla boş zamanı) tercih etmeye 
sevkettiğini ileri sürmektedirler. Gelir vergisi ekonomiye uzun dönemde 
ciddi zararlar vermektedir, çünkü tasarrufun getirisini vergileyerek tasarrufta 
bulunmayı cezalandırmaktadır. Bu vergi engeli, daha az tasarrufla, daha az 
yatırımla, daha az yenilikle ve daha düşük hayat standartları ile sonuçlanır. 
Diğer bir ifadeyle, gelir vergisi gelecekte tüketim aleyhine ve cari tüketim 
lehine bir eğilime yol açar.10 Yine bu görüşe göre bir tüketim vergisinin, 
tasarruflar üzerinden vergi alınmasına son vererek tüketim sapmalarını 
ortadan kaldırması, etkinlik açısından esastır. Üstelik, sermaye üzerindeki 
efektif vergileri azaltmak, daha fazla yatırım sayesinde ekonomik büyümeyi 
teşvik edecektir. Bir tüketim vergisinin tasarruflar üzerinde ne ölçüde 
sapmalara neden olduğu ise önemli ölçüde vergiye konu olan getiri oranına 
bağlıdır (Metcalf, 1999:76). 

Bu görüşe göre tüketim vergisi uygulamasında iki seçenek söz konusu 
olabilir: İlk olarak, mevcut gelir vergisi sisteminde tasarruflar vergi dışı 
bırakılarak, gelirin tüketilen kısmını vergilendiren tüketim tabanlı bir gelir 
vergisi uygulanabilir. İkinci ve daha radikal bir seçenek olarak, gelir vergisi 
tamamen kaldırılarak vergi tabanını tüketim olarak seçen bir tüketim vergisi 
uygulamaya konulabilir. Adalet-etkinlik arasındaki değişim tartışmalarında 
dikkat edilmesi gereken nokta, etkinlik ilkesine ağırlık verilerek elde edilen 

                                                      
10 Bu alıntı şu internet sayfasından yapılmıştır: Al Ehrbar, “Consumption Tax”, The 
Concise Encyclopedia of Economics (CEE), http://www.econlib.org/library/Enc/ 
ConsumptionTax.html  
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refah kazancının, adalet ilkesine önem verilerek elde edilecek gelirin 
yeniden dağılımından sağlanacak kazanç ile karşılaştırılmasıdır. Eğer 
etkinlik ilkesine önem veren bir tüketim vergisinden elde edilen refah 
kazancı, gelir vergisine önem verilerek gelirin yeniden dağılımından elde 
edilecek kazançtan fazla ise tüketim vergisinin tercih edilmesi daha 
mantıklıdır. Aksi takdirde gelir vergisi uygulamasının devam etmesi gerekir.  

Optimal vergileme konusundaki akademik çabalar kapsamında, 
1980’li yıllardan itibaren birçok ülkenin (ABD, İngiltere, İsveç vb.) ulusal 
vergi politikalarında reforma gidilmiştir. Bu reformlar, adalet ilkesi yanında 
önemli ölçüde ekonomik etkinliği artırıcı yönde vergi sistemlerinin 
dizaynına yönelik olmuştur. Bu kapsamda gelir ve kurumlar vergilerinde 
indirimlere gidilerek ve daha düz gelir vergisi tarifeleri uygulanarak, bu 
vergilerin yol açtığı sapmaların azaltılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda 
bazı ülkeler sermaye gelirlerine düşük ve düz oranlı tarife uygulamasına 
geçmişlerdir. OECD’nin analizlerine göre, optimal vergileme teorisinin 
dikkatleri çektiği etkinlik sağlayıcı vergi politikaları sonucunda, bir bütün 
olarak ele alınırsa, vergi sistemlerindeki bu değişiklikler muhtemelen 
sapmaları azaltmıştır ve bu şekilde ekonomik performansı geliştirmeye 
yardımcı olmuştur. Daha düz vergi tarifeleri, insan sermayesine yatırım 
yapma konusundaki teşvikleri artırmıştır. Başarılı kurumsal girişimlere 
ilişkin kazançlara uygulanan vergi oranları düşürülerek de girişimciliği daha 
fazla teşvik eden bir vergi yapısı oluşturulmuştur (OECD, 1998:162).  

Vergilemede etkinliğe daha fazla önem verilmesinin ne ölçüde 
tüketim vergisini gerektirdiği ise vergileme literatüründe en çok tartışılan 
konulardan biridir. Ampirik çalışmaların birçoğu tüketim vergilerinin 
etkinlik ilkesi açısından gelir vergilerine göre daha avantajlı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Kesin olmamakla birlikte, burada önemli olan nokta, 
geleneksel maliye anlayışının aksine optimal vergileme teorisinin tüketim 
vergilerine dikkatleri çekmesidir.  

Dünyada 1980 sonrası yaygınlaşan Arz yönlü maliye politikaları 
kapsamında, toplam arzı artırıcı vergi politikaları içerisinde tüketim tabanlı 
ve düz oranlı vergilerin önem kazanması 

1980’li yıllardan itibaren Arz yönlü iktisat teorisyenleri tarafından 
savunulan toplam arzı artırıcı vergi politikaları kapsamında başta İngiltere ve 
ABD olmak üzere birçok ülkede vergi indirimleri uygulamaya konulmuştur.  
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Arz yönlü vergi politikasını savunanlar çoğunlukla artan oranlı gelir 
vergisinde ve kurumlar vergisinde marjinal oranların indirilmesine taraftar 
olmakla birlikte, bir kısım arz yönlü vergi politikası taraftarları artan oranlı 
gelir vergisini bütünüyle eleştirmektedirler. Bu iktisatçılar artan oranlı gelir 
vergisinde artan oranlılığın kaldırılmasını ve düz oranlı bir hale getirilmesini 
önermektedirler. Bazı arz yönlü vergi politikası taraftarları ise farklı bir 
yaklaşımla gelir ve kurumlar vergilerinin bütünüyle kaldırılmasını, bunun 
yerine “Nakit Akışı Vergisi” uygulanmasını savunmaktadırlar 
(Aktan,1994:117). Nakit akışı vergisi, tüketim üzerinden alınan dolaysız bir 
vergidir. Nakit akışı vergisinin “şahsilik (subjektiflik) ve “dolaysız” bir vergi 
olma özelliği bu vergiyi diğer tüketim vergilerinden ayırmaktadır (Aktan, 
1994:122). Bu özellikleri nedeniyle tüketim vergilerinin en çok eleştirildiği 
nokta olan adaletsiz oldukları yönündeki eleştirilere karşı, nakit akışlarını 
vergilendiren dolaysız ve artan oranlı bir tüketim vergisi savunan öneriler 
giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle KDV benzeri bir tüketim vergisi 
uygulamayı tartışan ABD’de bu öneriler yaygınlık kazanmaktadır.  

3.4. Gelir Vergisinin Çifte Vergilemeye Neden Olduğu Yönündeki 
Eleştirilerin Artması  

Başta John Stuart Mill ve Irving Fisher olmak üzere iktisatçıların 
birçoğu, gelir vergisinin tasarrufu iki defa yani çift vergilendirdiğini ve bu 
durumun tasarrufu adeta cezalandırdığını iddia etmişlerdir. Bu iktisatçılara 
göre, gelir vergisi gelirin tümünü elde edildiği anda vergilendirmektedir. 
Gelirin iki fonksiyonu vardır: Tüketim ve tasarruf. Gelirin tüketime ayrılan 
kısmının yeniden gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Oysa ki, 
tasarruf edilen kısmından sağlanan getiri (faiz ve temettü gelirleri) yeniden 
gelir vergisine tabi tutulduğu için gelir vergisi sisteminde tasarruf iki defa 
vergilendirilmiş olmaktadır (Nadaroğlu, 1981:307). Yani aynı vergi 
matrahından hem gelir vergisi, hem de aynı gelirin tasarruf edilen kısmından 
ikinci kez bir gelir vergisi daha alınmış olmaktadır. Tasarrufların 
vergilendirilmesi çifte vergilemeye dönüştüğünde, vergilemede yatay ve 
dikey eşitlik ilkelerinden ve verginin tarafsızlığı ilkesinden de sapılmış 
olunmaktadır. Bu vergi nedeniyle cari faiz oranı düşmekte olduğunda, 
tasarruf edilen fonların peşin değeri de düşeceğinden, mükellefler tüketimde 
bulunmayı yeğleyeceklerdir. Bu durumda ise, yatırımlara kanalize edilecek 
fonlar kendiliğinden azalacaktır (Şener, 2001:238).  



 

 161

Günümüzdeki tüketim vergisi taraftarları da, gelir vergisi yerine 
uygulanacak bir tüketim vergisinin bu tür gelir unsurlarının 
vergilendirilmesindeki çifte vergileme sorununu ortadan kaldırarak, 
tasarrufları ve yatırımları teşvik edici bir unsur oluşturacağını 
savunmaktadırlar.  

Gerçekten de vergilerin çok önemli bir maliyet unsuru olduğu 
günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde bireysel tasarrufların ve 
sermaye birikimin yetersizliği, gelir vergilerinin sorgulanmasına yol 
açmıştır. Gelir vergisinin yol açtığı refah kaybı, bu verginin çifte 
vergilendirmeye yol açtığı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme 
getirmiştir.  

3.5. Vergileme İlkelerine Uygunluk Bakımından Tüketim 
Vergilerinin Daha Avantajlı Olduğu Görüşü 

Uygun vergi tabanının seçilmesinde göz önüne alınması gereken 
vergileme ilkelerinin başında adalet ve etkinlik gelmektedir. Daha önce de 
belirtildiği gibi, 1980 sonrası uygulanan vergi politikalarında adalet ilkesi 
kadar etkinlik ilkesi de göz önünde tutulmaya çalışılmıştır. Teorik düzeydeki 
gelir vergisinin yol açtığı aşırı yük veya refah kaybı tartışmaları uygulamaya 
yansımış ve birçok ülkede gelir ve kurumlar vergisi oranlarında indirime 
gidilmiştir. Öte yandan Avrupa ülkelerinde KDV’nin uygulamaya konulması 
ve diğer dolaylı vergilerin payındaki artışlar ile birlikte, dolaylı vergilerin 
azalan oranlı olması nedeniyle yol açtığı vergi adaletsizliği gündeme 
yerleşmiştir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde dolaylı vergilere ağırlık 
verilerek artan finansman ihtiyacının bu vergilerle karşılanması yönünde bir 
eğilim ortaya çıkmıştır. 

Gelir vergisi taraftarları, gelir düzeyi düşük bireylerin marjinal 
tasarruf eğilimlerinin düşük ya da (negatif) olduğunu ve gelirlerinin 
tamamını harcamaya ayırdıklarını belirtmektedirler. Dolayısıyla, tüketim 
vergilerinin özellikle düşük gelirli kimseler üzerinde daha ağır bir vergi 
baskısı oluşturduğu ileri sürülmektedir.  

Dolaylı bir vergi olan tüketim vergisinin azalan oranlılık özelliği 
nedeniyle yol açtığı adaletsizliğe karşı, farklı dolaysız tüketim vergisi 
önerileri11 (nakit akışı vergisi vb.) ileri sürülmüştür. Böylece uygulamada 

                                                      
11 Ayrıntılı bilgi için bkz: McLure, Jr., C.E. (1993),“Economic, Administrative, and 
Political Factors in Choosing A General Consumption Tax”, National Tax Journal, 
46(3),.348. 
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yaygın olan KDV’nin dezavantajlarının giderilmesi amacıyla dolaysız ve 
genel bir tüketim vergisinin uygulanması, bunun yanında tüketim tabanlı 
gelir vergisi önerisinde son derece kapsamlı bir standart indirim 
uygulamasına izin verilmesi gerektiği savunulmaktadır. Tüketim vergisini 
savunanlar, harcamalar üzerinden oran farklılaştırması içeren bir dolaylı 
harcama vergisi ya da artan oranlı bir kişisel harcama vergisi (personal 
expenditure tax) alınabileceğini ve bu şekilde vergi adaletsizliğinin ortadan 
kaldırılabileceğini de ileri sürmektedirler (Aktan, 2000:32). 

Vergi tabanının seçiminde adalet sorunu ile ilgili dikkat çekilen bir 
başka nokta da, uygulamada gelir vergisinin orta gelir grubundaki 
mükelleflere az fayda sağlayan, fakat yüksek gelir gruplarının daha düşük 
vergi yüküne maruz kalmasına imkân veren sermaye gelirleri için 
ayrıcalıklarla dolu olduğudur. Bunun sonucunda gelir vergisinde yüksek 
gelirli bireyler, geniş tabanlı ve artan oranlı bir tüketim vergisine nazaran, 
daha düşük bir vergi yüküne maruz kalabilirler. Geniş tabanlı bir gelir 
vergisini uygulamak vergiden kaçınma fırsatlarını ortadan kaldırdığından, 
ülke deneyimlerinin bu tür reformların politik olarak uygulanmasının çok zor 
olduğunu gösterdiği ileri sürülmektedir.12 Bazı tüketim vergisi savunucuları, 
bu vergiyi gelir vergisinden daha adil bulmaktadırlar. Harvard Üniversitesi 
profesörlerinden William Andrews, gelir vergisinin bireyleri ekonomiye 
yaptığı katkı temeline göre vergilendirdiğini, tüketim vergisinin ise bireyleri 
ekonomiden eksilttikleri değerlere göre vergilendirdiğini savunmaktadır. Bu 
yüzden de bireylerin ekonomiye yaptığı katkıların vergilendirilmesini adil 
bulmamaktadır.13 

Günümüzde önem kazanan bir başka vergileme ilkesi basitliktir. 
Gerek gelir gruplarının vergi yüklerinin adil dağılımını sağlamaya yönelik 
olarak gerekse belirli kesimlere yönelik sağlanan vergisel teşvikler nedeniyle 
vergi sistemleri gün geçtikçe karmaşık bir hal almıştır. Yapılan çalışmalar, 
vergi sistemlerinde karmaşıklığın vergilemede hem vergi mükellefleri hem 
de vergi idareleri açısından önemli bir maliyet unsuruna neden olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu nedenle yapılan ampirik çalışmaların bir kısmı gelir 

                                                      
12 Bkz: Zodrow, G.R.,“Notes: Equity and the Choice of Tax Base”, In: Economics 
483, Public Finance, http://www.owlnet.rice.edu/~econ483/notes/ NotesEquity.pdf 
13 Bu alıntı şu internet sayfasından yapılmıştır: Al Ehrbar, “Consumption Tax”, The 
Concise Encyclopedia of Economics (CEE), http://www.econlib.org/library/ 
Enc/ConsumptionTax.html.  
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ve tüketim vergilerinin vergi sistemlerinde yol açtığı karmaşıklığın ve bunun 
sonucunda oluşan vergi maliyetlerinin ölçülmesine yönelmiştir. Tüketim 
vergilerini savunanlar bu vergilerin idari açıdan daha kolay uygulanabilir 
olduklarını ve tüketim vergilerinin sebep olduğu vergi maliyetlerinin gelir 
vergisine göre daha düşük olduğunu iddia etmektedirler.  

Daha önce belirtilen ve OECD’nin ülkelerin gelecekte vergi 
sistemlerini şekillendirirken dikkat etmeleri gereken noktalardan birini 
oluşturan vergi yönetiminde etkinliğin daha basit bir vergi sistemi ile 
sağlanabileceği açıktır. Gerçekten de tüketim vergilerinin gelir vergilerine 
göre vergi yönetimi açısından uygulama kolaylığı olduğu genel olarak kabul 
edilmektedir14. Hatta ABD’de geliştirilen tüketim vergisi önerilerinde 
uygulanacak vergi beyannamesinin son derece basit bir şekilde 
düzenlenebileceği ve bu sayede vergi idaresinin ve mükelleflerin önemli bir 
mali yükten kurtulacağı savunulmaktadır.  

4. Sonuç 

Dünyada çeşitli alanlardaki büyük değişimin bir yansıması olarak 
vergileme alanında da bir değişim yaşanmaktadır. Bugün ulusal vergi 
sistemleri yepyeni sorunlarla karşı karşıyadır. Dolayısıyla vergilemeye 
ilişkin geleneksel yaklaşımlar bu sorunlarla mücadelede yetersiz 
kalmaktadır. Aslında vergilemede yaşanan sorunların tümü vergi 
sistemlerinin yeni karşılaştıkları sorunlar değildir. Bu sorunların bir kısmı 
vergileme tarihi boyunca devam eden tartışmaların devamı niteliğindedir. 
Vergilemede adalet-etkinlik tartışması bunlardan biridir. 

Öte yandan ekonomide yaşanan değişim trendleri de vergi 
sistemlerinin yeni sorunlarla karşılaşmalarına neden olmuştur. Bunlardan 
biri globalleşmenin getirdiği vergisel sorunlardır. Aslında bu sorunların çoğu 
bir tek veya birkaç ülkeye ait değildir. Vergilemeye ilişkin sorunlar sınırların 
giderek kalktığı dünyada global hale gelmiştir. Örneğin globalleşme ile 
birlikte uluslararası ticaretin artması ve sayıları gittikçe artan çokuluslu 
şirketlerin gerçekleştirdikleri transfer fiyatlaması uygulamaları sonucunda 
ortaya çıkan vergisel kayıplar, tüm ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir.  

                                                      
14 Ayrıntılı bilgi için bkz: McLure, Jr.,C.E. (1993), “Economic, Administrative, and 
Political Factors in Choosing A General Consumption Tax”, National Tax Journal, 
46(3), 345-358. 
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Global bir köy haline gelen dünyada, hangi vergi tabanının 
vergilendirilmesine ağırlık verilmesi gerektiği son derece önemlidir. Söz 
konusu değişimler, ulusal vergi sistemlerinde köklü reformları zorunlu hale 
getirirken, daha akışkan olan vergi tabanlarından daha az akışkan olan vergi 
tabanlarının vergilendirilmesine yönelinmesi de bir zorunluluktur. Şüphesiz 
gelir ve tüketim vergilerinin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları 
bulunmaktadır. Fakat akademik düzeyde gelir vergileri daha çok sorgulanır 
hale gelmiş ve ülkeler de gittikçe tüketim vergilerine doğru yönelmeye 
başlamışlardır. Bunda tüketim vergilerinin daha kolay tahsil edilebilme 
özelliğinin etkili olduğu bir gerçektir. Ayrıca bu eğilim, tüketim vergilerinin 
vergi adaleti açısından uygun olmaması nedeniyle de eleştirilmektedir. 

Gerek globalleşme gerekse piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, bu 
yeni trendde etkili olmaktadır. Fakat günümüzde uygulanan tüketim 
vergilerinin, özellikle de KDV’nin söz konusu vergisel sorunlarla 
mücadelede yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu yüzden vergi sistemlerinin 
tüm bu gerçekleri dikkate alarak reforme edilmesi gerekmektedir.  
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VERGİ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ VE VERGİ AHLAKI 

 

Coşkun Can AKTAN* 

 

1. Giriş 

Kamu maliyesi alt disiplinleri içerisinde bugüne değin belki de en az 
gelişme gösteren alanlarından birisi “davranışsal kamu maliyesi” (behavioral 
public finance) ya da daha dar anlamda “vergi psikolojisi” (tax psychology) 
olarak adlandırılan araştırma alanları olmuştur. Davranışsal kamu maliyesi, 
en geniş anlamda mali olayların insan tutum ve davranışları üzerindeki 
etkilerini inceleyen bir araştırma alanı olarak tanımlanabilir. Vergi 
psikolojisi ise daha dar anlam ihtiva eder ve sadece vergiler karşısında 
bireylerin algılamalarını, tutum ve davranışlarını inceleme konusu yapar. 
Vergi ile insan psikolojisi arasındaki ilişkileri analiz eden maliyecilerin 
başında Alman G. Schmölders gelir. Almanya’da Schmölders etrafında bir 
grup maliyecinin çalışmaları ile vergi psikolojisi alanında bazı çalışmalar 
yürütülmüştür.1 Gerek Avrupa’da, gerekse Amerika’da özellikle 1970’li 
yıllar sonrasında vergi psikolojisi alanında yapılan çalışmaların giderek 
artma eğilimi gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Bu çalışmamızda vergileme psikolojisinin temel inceleme 
konularından birisi olan vergiyi (gönüllü olarak) ödeme ve ödememe 

                                                        
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
1 Bu grup literatürde Köln Vergi Psikolojisi Okulu (Cologne School of Tax 
Psychology) olarak bilinmektedir. Schmölders’in çalışmalarının hemen tamamı 
Almanca yazılmıştır. Bkz: Schmölders, G. (1951/1952). Finanzpsychologie, 
Finanzarchiv. 13: 1-36; Schmölders, G. (1960). Das Irrationale in der öffentlichen 
Finanzwissenschaft. Hamburg: Rowolt.; Schmölders, G. (1962). 
Volkswirtschaftslehre und Psychologie. Berlin: Reinbek. 
 Vergileme psikolojisi alanında İngilizce literatürde yazılmış öncü çalışmalar için 
bkz: Schmölders, 1970; Lewis, 1982. Türkçe literatürde, vergileme psikolojisi 
alanında yapılan çalışmalar hemen hemen yok gibidir. Konuyu ilk ele alan çalışma 
Şenyüz, D.’ye aittir. Bkz. Şenyüz, 1995. Ayrıca bkz: Batırel, 1973; Muter, Sakınç ve 
Çelebi, 1993. 
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eğilimlerinin arkasında yatan faktörlerin bir analizi yapılacaktır.2 Başlıca 
cevap aranacak sorular şunlar olacaktır: 

• Bireyleri gönüllü olarak vergi ödemeye yöneltecek ve bu çerçevede 
vergi ile ilgili ödevlerini ve yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine 
getirmeye sevk edecek başlıca faktörler nelerdir? 

• Bireyler niçin ve hangi nedenlerle vergi ödemekten kaçınırlar? 
Bireyleri vergi kaçakçılığına yönelten başlıca etkenler nelerdir? 

2. Vergi Ahlakı: Vergiye Gönüllü Uyum ve Vergi Ödememe 

Vergi ahlakı (tax morale/tax ethics) vergi ödeme konusundaki içsel bir 
motivasyon olarak tanımlanmaktadır.3 Buradaki içsel motivasyon (intrinsic 
motivation), dışsal bir zorlama ve baskı olmaksızın gönüllü vergi ödemeye 
işaret etmektedir.4 Bireyler, vergiyi ya gönüllü olarak öderler (compliance) 
ya da yakalanma ve cezalandırılma riskini gözönüne alarak ödemezler (non-
compliance). Literatürde vergiyi gönüllü olarak ödeme ya da ödememe 
konusunu açıklayan başlıca iki teori bulunmaktadır: Rasyonel tercih 
yaklaşımı ve ahlaki duygular teorisi. 

2.1. Ekonomik Yaklaşım: Rasyonel Tercih Teorisi (Allingham ve 
Sandmo Modeli) 

Rasyonel tercihler (rational choice) teorisinin temelini “homo 
economicus” insan modeli oluşturur. Buna göre, insan doğası gereği 

                                                        
2 Bu konu İngilizce literatürde “tax compliance” (vergiye uyum) ve “tax 
noncompliance” (vergiyi gönüllü olarak ödememe) kavramları altında 
incelenmektedir. Konuyu ele alan öncü ve temel çalışmalar için bkz: Allingham ve 
Sandmo, 1972; Alm, McClelan ve Schulze, 1992; Alm, Sanchez ve DeJuan, 1992; 
Andreoni, Erard ve Feinstein, 1998; Blumenthal,  Christian ve Slemrod, 1998; 
Brand, 1996; Cullis ve Lewis, 1997; Graetz ve Wilde, 1985; Slemrod, 1992. 
3 Bilebildiğimiz kadarıyla vergi ahlakı konusunda İngilizce literatürde en kapsamlı 
araştırmalar yayınlayan Benno Torgler’dir. Torgler’in doktora tezi vergi psikolojisi 
alanında ciddiyetle hazırlanmış çok değerli bir eserdir. Bkz. Torgler,B.(2003), Tax 
Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance, Dissertation, der 
Universität Basel zur Erlangung der Würde eines Doktors der Staatswissenschaften. 
Torgler’in doktora tezinden üretilmiş muhtelif yayınları için bkz: Torgler, 2001; 
2002; 2003(a, b, c, d, e, f); 2004 (a, b); Torgler, B. ve Murphy, K. (2004); Torgler, 
B. ve Schneider, F. (2004); 
4 İçsel motivasyon (intrinsic motivation) kavramı konusunda bkz: Deci, 1985; Deci, 
1975. 
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faydasını maksimize, içsel maliyetlerini ise minimize edecek karar ve 
tercihleri benimser. Bu çerçevede bireyler imkânlar dahilinde az vergi 
ödemeyi ya da hiç ödememeyi tercih edecek tutum ve davranışları yeğler. 
Bu temel yaklaşım literatürde “Allingham & Sandmo (1972) modeli”5 
“caydırma modeli” (deterrence model) ya da “beklenen fayda teorisi” 
(expected utility theory)6 olarak da adlandırılmaktadır. 

Rasyonel tercih modeline göre vergiye gönüllü uyumu (voluntary 
compliance) belirleyen başlıca etkenler yakalanma ve cezalandırılma riskinin 
büyüklüğü, korku gibi etkenlerdir. Bir başka ifadeyle, bireyi gönüllü uyuma 
yönlendirecek faktörler etkin vergi denetimi, cezaların caydırıcı gücü ve 
saire faktörlerdir. Allingham & Sandmo (1972) modeli, vergi kaçakçılığı 
(tax evasion) ile yakalanma riski (risk aversion) arasında yakın bir ilişki 
olduğunu varsayar. 

Allingham & Sandmo (1972) modeline göre vergi kaçakçılığı riskli 
bir hisse senedine yapılan yatırımla eşdeğerdir. Vergi yükümlüsü, 
karşılaşacağı muhtemel ceza miktarı, denetleme oranı, yakalanma riski gibi 
faktörleri dikkate alarak beklenen kişisel faydasını maksimize etmek için 
vergi kaçırıp kaçırmayacağına, eğer kaçıracaksa ne miktarda kaçıracağına 
karar vermektedir. Bu yaklaşımda vergi yükümlülerinin ceza ve denetleme 
oranı gibi faktörlerin sayısal değerlerini tam olarak bildiği ve fayda 
fonksiyonlarının sadece gelirden ibaret olduğu varsayılır. Allingham & 
Sandmo modeline göre vergi yükümlüsünün vergi beyanını; vergi oranı, 
ceza miktarı ve denetim oranı gibi faktörler belirlemektedir. Buna göre vergi 
denetimi yeterince yüksek ve cezalar da katıysa vergi kaçakçılığı 
olmayacaktır. (Bayraklı & Saruç & Sağbaş, 2004) 

Model, vergi beyanını etkileyen bazı faktörleri açıklamada yardımcı 
olsa bile vergi kaçağı ile iş gücü arasındaki karşılıklı ilişkiyi göze almadığı 
için kullanım alanı sınırlı kalmaktadır. Modelin diğer bir eleştirilecek yönü 
ise vergi kaçakçılığının psikolojik maliyetini göz önüne almamasıdır. Bu 
konuda yapılan çok sayıda ampirik çalışmalar bazı vergi yükümlülerinin 
vergi kaçırmanın maliyetinin beklenen faydasına göre çok düşük olmasına 

                                                        
5 Konu ile ilgili olarak bkz: Alm, McClelan ve Schulze, 1992; Frey ve Held, 2002; 
Alm, McCelaland ve Schulze, 1992, Graetz ve Wilde, 1985. 
6 “Beklenen fayda teorisi” (expected utility theory) kavramı ve model hakkında bkz: 
Dhami ve Nowaihi, 2005. 
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rağmen, ahlaki açıdan uygun görmedikleri için vergi kaçırma eğiliminde 
olmadıklarını ortaya koymuştur. Bu çerçevede dürüst davranmamanın 
verdiği rahatsızlık duygusunun da modele eklenmesi gerekmektedir. Öte 
yandan, Allingham & Sandmo (1972) modelinde vergi yükümlüsünün, 
denetlenme oranı, ceza oranı/miktarı gibi değişkenlerin değerini tam olarak 
bildiği varsayımı geçerlidir. Halbuki gerçek hayatta vergi yükümlülerinin bu 
değişkenleri tahmin etmesi oldukça güçtür. Ayrıca yapılan birçok çalışmada, 
kayıt dışı ekonomide çalışan kişilerin denetlenme oranını gerçekte 
olduğundan çok daha düşük olarak algıladıkları sonucu bulunmuştur.7 
(Bayraklı & Saruç & Sağbaş, 2004) 

Allingham & Sandmo (1972) modelini eleştiren bir başka yaklaşım da 
literatürde “ihtimal teorisi” (prospect theory) olarak bilinmektedir. 
Allingham & Sandmo (1972) modeline göre ceza miktarı veya denetim 
oranındaki artışın her biri beyan edilen verginin de artmasına yol açacaktır. 
Vergi oranlarının artmasının vergi kaçağını nasıl etkilediği sorusu Allingham 
ve Sandmo’nun modeline göre belirsiz kalmaktadır. İşte bu çerçevede 
“ihtimal teorisi” başka bir olasılık üzerinde durmuştur. İhtimal teorisine göre 
vergi oranlarının arttırılması yükümlüleri vergi kaçakçılığından 
caydırmayabilecek, tam tersine vergi kaçakçılığına yöneltebilecektir.8 

Allingham & Sandmo modelini oyun teorisi çerçevesinde de 
yorumlayabiliriz. Aşağıdaki ilk matriste bireylerin ödedikleri vergi ile 
kamusal hizmetlerden sağladıkları fayda arasındaki ilişkileri dikkate alarak 
karar ve tercihlerini göstermeye çalışacağız. İkinci matriste ise rasyonel 
tercih modeli çerçevesinde vergi kaçırmaya yönelik getirilecek ilave bir ceza 
miktarının bireyin vergi kaçırma tercihi üzerinde ne ölçüde caydırıcı etki 
yapacağını inceleyeceğiz. 

Aşağıdaki matriste, iki oyuncumuzun her biri, vergisini tam ödemekle 
ödememek arasında bir seçim yapma imkânına sahiptir. Matriste ilk parantez 
birey A’nın, ikinci parantez ise birey B’nin fayda ve maliyet fonksiyonlarını 
göstermektedir. Örneğin I numaralı alanda birey A 10 birim vergi ödemekte, 
kamusal hizmetlerden 9 birim faydalanmaktadır. Birey B ise 8 birim vergi 
öderken, 6 birim kamusal fayda sağlamaktadır. 

                                                        
7 Bkz: Grasmick ve Scott, 1982. 
8 Bu konuda bkz: Dhami ve al-Nowaihi, 2005; Camerer, 2000; Kahneman ve 
Tversky, 1979. 
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I numaralı alan hem bireyler açısından hem de devlet açısından en 
ideal alan olarak kabul edilebilir. Vergi yükümlüleri açısından kamusal 
hizmetlerden en fazla faydanın elde edildiği alan I numaralı alandır. I 
numaralı alan devlet açısından da tercih edilecek en uygun alandır, zira bu 
alanda devlet vergi gelirlerini maksimize etmektedir. 

Rasyonel tercih modeli açısından bireyler kamusal hizmetlerden elde 
edecekleri faydayı maksimize, ödedikleri vergiyi ise minimize etmek 
isterler. Bu perspektif çerçevesinde bireylerin mümkün olduğu ölçüde 
“ödememe” eğiliminde olması rasyonel bir tercihtir. Üstelik kendileri vergi 
ödemeseler bile her halükarda kendilerine kamu hizmetlerinin sunulacağını 
bilen ve bu beklenti içerisinde olan bireyler “bedavacı” (free rider) rolünü 
tercih ederek vergi ödeme ödevini başka bireylere bırakırlar. 

Eğer her iki birey de hiç vergi ödememeyi tercih ederse, o takdirde 
kamusal hizmetlerden elde edilecek toplam fayda sadece 10 olacaktır. (IV 
numaralı alan) Bu toplumsal refah optimizasyonu için tercih edilen bir 
durum değildir. 

Bireylerden birinin vergi ödediği diğerinin ise bedavacı davrandığı 
alanlarda ise yine toplam fayda I numaralı alana göre düşük kalmaktadır. 
Birey A’nın hiç vergi ödememeyi tercih ettiği alan (III numaralı alan) ile 
birey B’nin hiç vergi ödememeyi tercih ettiği alan (II numaralı alan) bu 
açıdan optimal değildir. 

Özetle, her iki birey de eğer vergisel yükümlülüklerini tam olarak 
yerine getirirlerse toplumsal fayda maksimize edilmiş olur. Diğer bir 
ifadeyle, herkesin vergisini tam olarak ödediği bir durumda devlet gelirleri 
maksimize edilir ve dolayısıyla en yüksek düzeyde kamusal hizmet sunumu 
gerçekleşmiş olur. 
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ödememek

ödemek ödememek
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Önemle belirtelim ki, yukarıda geliştirdiğimiz matris Allingham & 
Sandmo (1972) modeli’nin temel varsayımlarına uygundur. Bireyler, 
rasyoneldirler ve “homo economicus” güdüsüyle hareket ederler. Oyuncular, 
bir taraftan az vergi ödemeyi, diğer taraftan kamusal hizmetlerinden en 
yüksek faydayı sağlamayı tercih ederler. 

Şimdi Allingham & Sandmo (1972) modeli çerçevesinde örneğin, 
vergi cezalarının vergi ödeme ve ödememe tercihleri üzerinde ne ölçüde 
etkili olacağını bir başka matris üzerinde incelemeye çalışalım. 

Aşağıdaki matris, vergi kaçırmanın cezalandırılmasının rasyonelini ele 
almaktadır. Vergi ödeme (compliance) ve ödememe (non-compliance) çok 
genel şartlar altında, bir mahkumlar açmazına (prisoners’ dilemma) yol 
açarlar. Bu oyun tipik bir mahkumlar açmazıdır. Bu oyunun tek Nash 
dengesi, her iki oyuncunun da vergi kaçırdığı D bölgesindedir. Oysa 
oyuncuların vergilerini tam verdikleri A bölgesi, toplumsal açıdan Pareto 
anlamında daha iyidir. Ne var ki, doğal kurallar altında, oyuncuların A 
bölgesindeki sonuca ulaşacak biçimde davranmalarını temin etmek mümkün 
değildir. Zira, bir oyuncu için bireysel menfaatini gözeten davranış biçimi, 
diğer oyuncunun davranışından bağımsız olarak vergi kaçırmaktır. Bu 
durumda, devlet yeni bir kural koyarak, vergi kaçıranlardan 2 birimlik bir 
ceza alacağını ilan edebilir. Böylece B bölgesindeki (0, 3) sonucu (0, 1), C 
bölgesindeki (3, 0) sonucu (1, 0), D bölgesindeki (1, 1) sonucu da (-1, -1) 
haline gelir. Yeni kuralımız altında oyunumuzun tek Nash dengesi, her iki 
oyuncunun da vergisini tam verdiği A bölgesindedir. (Aktan & Sanver & 
Özkal-Sanver, 2006.) 

Görüldüğü üzere, vergi cezası sonuç olarak vergi kaçakçılığı üzerinde 
caydırıcı etki yapabilmekte ve yükümlüleri vergilerini tam ödemeye 
yöneltmektedir. 
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Ödemek

Ödememek

Ödemek Ödememek

2, 2 0, 3

3, 0 1, 1

A B

C D

Ödemek

Ödememek

Ödemek Ödememek
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3, 0 1, 1

A B

C D

 
Kaynak: (Aktan & Sanver & Özkal -Sanver, 2006.) 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu model vergi ödeme ya da 
ödememe tercihlerinde sosyal, kültürel, psikolojik, dinsel ve etik faktörleri 
dikkate almamaktadır. Konuyla ilgilenen araştırmacılar ekonomik-dışı 
faktörlerin de modele eklenmesi gerektiğini savunmuşlardır. 

2.2. Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Psikolojik Yaklaşım 

Literatürde “tutumsal model” (attitudinal modeli) veya “ahlaki 
duygular teorisi” (the theory of moral sentiments) olarak da bilinen bu 
yaklaşıma göre bireylerin vergi ödeme (ödememe) tercihlerini belirleyen tek 
etken bireysel çıkar ve bireysel fayda fonksiyonunu maksimize etmek 
değildir. Bireylerin vergi ödeme(me) konusundaki tutum ve davranışlarını 
belirleyen etkenlerin başında psikolojik algılama gelmektedir. 

“Tutumsal model” veya “ahlaki duygular teorisi” konuyu sadece 
psikoloji ve etik çerçevesinde ele alan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 
Kanaatimizce, konuya psikolojik ve etik etkenlerin dışında başka faktörlerin 
de eklenmesi gereklidir. 

Ekonomik-mali faktörler dışında bireyleri vergi ödemeye ya da 
ödememeye yönelten faktörleri genel olarak beş ayrı grupta toplamak 
mümkündür: (Bkz: Şekil-1) 
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Şekil 1: Bireylerin Gönüllü Vergi Ödeme ve Ödememe Karar ve 

Tercihlerini Belirleyen Başlıca Ekonomi- Dışı Faktörler 

 

Psikolojik faktörler: Bireylerin tutum ve davranışlarını belirleyen 
faktörlerin başında psikolojik algılamalar gelmektedir. Çok özet bir ifadeyle, 
vergileme ile algılama arasında çok yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. 
Psikolojide algılama (perception) ya da çerçeveleme (framing) mevcut bilgi 
setimiz dahilinde karşı karşıya bulunduğumuz somut ve/veya soyut olayların 
ve nesnelerin farkına varma, zihnimize yerleştirme ve nitel ve/veya nicel 
olarak değerlendirme sürecidir.9 Yine psikoloji bilimi açısından bireysel 
davranışın bir stimulus (uyarı) bir de response (karşılık) mekanizmasının 
işlemesi sonucu oluştuğunu söyleyebiliriz. Vergiye karşı gösterdiğimiz 
tutum ve davranışlarımız, çoğunlukla onu nasıl algıladığımıza bağlı 
bulunmaktadır. 

Ahlaki faktörler: Ahlak, insan ilişkilerinde “iyi” ya da “doğru” 
veyahut “kötü” ya da “yanlış” olarak adlandırdığımız değer yargılarını ifade 
eder. Ahlak insanlararası ilişkilerde nasıl davranılması (ya da nasıl 

                                                        
9 Algılama konusunda bkz: Kaynak, 1995. 
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davranılmaması) gerektiğini gösteren kendiliğinden oluşmuş (spontan) ve 
hazır bir değer yargıları sistemidir. Başka bir tanımla, ahlak, toplumsal 
yaşamda, belirli kişi, grup ya da toplum için belirli zamanda ve belirli bir 
yerde geçerli olan (ya da geçerli olması beklenen) değer yargılarının, örf, 
adet, norm ve kuralların oluşturduğu bir sistem bütünüdür. (Aktan, 2004) 
Hiç şüphesiz bir toplumun ahlak normları ile vergileme arasında bir yakın 
ilişkinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Vergi ödemeyi bir ödev ahlakı 
olarak ele alan ve vergi kaçakçılığını ayıplayan ve kınayan bir toplumda 
bireylerin vergiye gönülü uyumunun kendiliğinden sağlanacağı söylenebilir. 

Kültürel faktörler: Sosyal bilimlerde çok farklı tanımı yapılan 
kavramların başında kültür kavramı gelir. Yapılan muhtelif tanımlar, 
genellikle, insan gruplarının üretimlerini de içeren belli başlı kazanımlarını, 
deneyimlerini, değerlerini, inançlarını, tarihi süreç içerisinde geliştirdikleri 
sembolleri, kuşaktan kuşağa aktarılan davranış kalıplarını içermektedir. 
Kültürü, insanların ve toplumların psikolojik dünyalarına ve somut 
deneyimlerine anlam vermelerini sağlayan değerler, tasarımlar, semboller ve 
simgeler bütünü olarak görebiliriz. Kültürel değerler zaman içinde kabul 
edilme durumuna göre tüm topluma yayılır ve toplumların ve grupların 
davranışlarını, inançlarını, tutumlarını ve değerlerini oluşturur. Bu bakımdan 
kültür, toplumların tarihsel süreç içerisinde karşılaştıkları her tür 
ihtiyaçlarına karşı geliştirdikleri ortak çözümler bütünüdür. (Aktan & Tutar, 
2006.) 

Hiç şüphesiz, ahlaki normları da içine alan kültür altyapısı ile vergiye 
gönüllü uyum arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. 

Kurumsal faktörler: Bireylerin gönüllü olarak vergi ödeme karar ve 
tercihlerini ayrıca “kurumsal faktörler” ile de ilişkilendirmek mümkündür. 
Esasen kurallar ve kurumlar (rules and institutions) “kültür” adını verdiğimiz 
yapının temel taşlarıdır. 

Kurallar, insanlar-arası ilişkiler ve etkileşimlerde davranışlarımıza yön 
veren ve sınırlayan ilkeler ve normlardır. Kurallar bir toplumun temelidirler 
ve toplumsal düzenin varlığı için gereklidirler. Kurallar, belirsizliği azaltarak 
bireylerarası ilişkilerde öngörülebilirlik ve istikrar sağlar, insan 
davranışlarına denetim ve sınırlama getirir ve aynı zamanda bireyi özgür 
kılarak ona yapabilme gücü ve imkânı sağlar. Toplumsal düzenin tesisi için 
kurallar kadar kurumlar da önemlidir. Kurum, bir arada yaşama süreci 
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içerisinde bulunan insanların davranışlarını, eylemlerini, alışkanlıklarını, 
geleneklerini, değerlerini ve inançlarını ifade eden formel ve informel 
kurallar bütünüdür. (Aktan & Vural, 2006) 

Tekrar ifade edelim ki, kültür dediğimiz şey aslında toplumda zaman 
içerisinde oluşmuş kuralların ve kurumların toplamından başka bir şey 
değildir. Bu açıdan kültürel faktörler ile kurumsal faktörleri bir arada ele 
almakta yarar bulunmaktadır. 

Öte yandan kurallar, kurumlar ve kültür esasen bir bütün olarak 
“sosyal sermaye” (social capital) olarak adlandırılabilir. (Paldam, 2000; 
Fukuyama, 1995; 1999.) 

Sosyal sermayenin güçlü olduğu toplumlarda vergiyi gönüllü olarak 
ödeme eğiliminin daha yüksek olduğu söylenebilir. Sosyal sermayeyi 
tanımlayan öğeler içerisinde “güven”, ve “görev ahlakı” (civic duty) çok 
önem taşımaktadır. Medeni yaşam kurallarının, sosyal, siyasal ve ekonomik 
düzenin kural ve kurumlarının yerleşmiş ve kökleşmiş olduğu toplumlarda 
birey, vergi ile ilgili ödevlerini ve yükümlülüklerini fazlasıyla gönüllü olarak 
yerine getirme eğilimindedir. 

Dinsel faktörler: Dinler ve inançlar da şüphesiz bireylerin vergisel 
ödev ve yükümlülüklerini yerine getirme açısından önem taşır.10 Birey 
sadece kendi çıkarını düşünen bir bencil “homo econmicus” değildir, o aynı 
zamanda başkalarına yardım etmeyi arzulayan, dinin (kutsal kitapların) emir 
ve talimatlarını yerine getirmeyi kendine görev addeden bir “homo 
religious” dur. Örneğin, İslam dini açısından zekat, her müslümanın ödemesi 
gereken bir vergidir. Zekat, islamın beş şartından birisidir. 

Siyasal faktörler: Siyasal yönetim biçiminin meşruiyyeti, 
demokrasinin temel araçlarının (katılımcılık, yerinden yönetim vs.) 
uygulanma düzeyi ve saire siyasal faktörler vergi ödeme/ödememe tercihleri 
üzerinde etkili olabilir. Örneğin, eski mutlak monarşilerde ve despotik 
rejimlerde “temsilsiz vergileme”ye (taxation without representation) karşı 
halkın gösterdiği tepkiler ve isyanlar bu konuda örnek verilebilir. Denilebilir 
ki, halkın kendi temsilcilerini özgür iradeleriyle seçebildiği ve 
denetleyebildiği demokratik rejimlerde vergiyi gönüllü ödeme eğilimi daha 
yüksektir. 

                                                        
10 Bu konuda bkz: Hull 2000; Iannaccone, 1998. 
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İdari-yönetimsel faktörler: Genel olarak iyi devlet yönetimi (good 
public governance) ile vergiyi gönüllü ödeme arasında çok yakın bir ilişki 
bulunmaktadır. Dar anlamda ise iyi vergi yönetimi ile vergi ödeme eğilimi 
arasında yakın ilişki söz konusudur. 

Hukuksal faktörler: Hukuk, toplumsal düzeni sağlayacak yazılı 
kurallar bütünüdür ve yaptırımı devlet gücü ve otoritesi ile desteklenmiştir. 
Vergi hukuku da vergi ile ilgili maddi ve şekli vergi mükellefiyetlerini 
belirleyen yazılı hukuk kurallarından oluşur. Vergi kanunlarında, vergi suç 
ve cezaları açık olarak belirlenir. Dolayısıyla, bireylerin vergi kaçakçılığına 
başvurma yönündeki karar ve tercihleri, vergi kanunlarında öngörülen vergi 
suç ve cezaları ile yakından alakalıdır. 

Grasmick ve Bursik’e (1990) göre caydırıcı faktörleri sadece yasal 
cezalar olarak düşünmek yerine üç ana grup’a ayırmak daha isabetli 
olacaktır. Bunlar; devletin uyguladığı cezalar olan yasal müeyyideler (legal 
sanctions), kişinin ait olduğu gruptaki sosyal norma uygun olarak 
davranmadığı zaman karşılaşacağı utanç ve kaybedeceği saygınlığı ifade 
eden toplumsal etki (social stigma), ve son olarak kişinin kendi kendisine 
uyguladığı bir ceza olan suçluluk duygusudur (guilt feelings). (Bayraklı & 
Saruç & Sağbaş, 2004)11 

3. Sonuç 

Bu çalışmanın genel sonucu olarak şunu ifade edebiliriz; bireyleri 
vergi ödemeye sevkeden ve caydıran faktörler sadece ve sadece ekonomik 
faktörler değildir. Bunun dışında sosyal, kültürel, psikolojik, dinsel ve ahlaki 
faktörleri hesaba katmak gereklidir. Ayrıca siyasal ve idari (yönetimsel) 
faktörleri de gözönüne almak gereklidir. Vergi ahlakının tesis edilebilmesi 
ve vergiye gönüllü uyumun sağlanabilmesi için tüm bu faktörlerin dikkate 
alınması önem taşır. 

                                                        
11 Orijinal kaynak için bkz: Grasmick, H. ve Bursik, R. (1990), “Conscience, 
Significant Others, and Rational Choice: Extending the Deterrence Model”, Law and 
Society Review, 24(3), 837-861. 
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8. VERGİLERE KARŞI TEPKİLER VE  

9. VERGİLERİN AHLAKİ VE SOSYO-PSİKOLOJİK 

SINIRLARI 

10.  

11. Coşkun Can AKTAN*  

12. Dilek DİLEYİCİ* 

13. Özgür SARAÇ* 

14.  
1. Giriş 

Bu araştırmada “vergileme psikolojisi” içerisinde incelenmesi gereken 
şu iki soruyu ele alacağız ve bazı analizler yapmaya çalışacağız: 

• Vergi ödemekle yükümlü olan bireyler, vergileme karşısında 
psikolojik açıdan nasıl bir tutum sergilerler? 

• Bireyler vergilere karşı ne tür tepkiler gösterirler? 

Genel olarak ele alındığında, insan davranışları yaşanan olaylardan 
sağlanan algı ve bu algı ile oluşan tutuma göre oluşmaktadır. Dolayısıyla 
vergi ödemekle yükümlü bireylerin vergiye neden tepki gösterdikleri, tepki 
türlerinin incelenmesinden önce incelenmeli ve analiz edilmelidir. Çünkü, 
vergiye karşı gösterilen tepkiler bir sonuç özelliği taşımaktadır. Bu nedenle 
çalışmamızda olaya bütünsel ve sistematik açıdan yaklaşım amacıyla, 
öncelikle vergiye karşı tepkilerdeki psikolojik nedenler, diğer bir ifadeyle 
bireylerin sergilediği tutumlar öncelikle ele alınmaktadır. 

2. Vergi Oranları ile Mükelleflerin Psikolojik Tutumları 
Arasındaki İlişki 

Vergileme karşısında mükelleflerin tutumu her zaman için ilgi çekici 
ve analizi hayli güç bir mesele olmuştur. Genel olarak değerlendirildiğinde, 
insanların yaşadıkları olaylar karşısındaki durumlarının “algı-tutum-
davranış” üçlemesinden oluştuğu söylenebilir. Bireyin olaylar karşısında 

                                                        
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bu çalışma, Vergi, Zulüm ve İsyan (Phoenix Yayınevi, 2002) isimli kitapta 
yayınlanmıştır. 
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sergilediği tutum, onun muhatap olduğu olaydan ne anladığı ile ilişkilidir. 
Psikolojide “algılama” olarak ifade edilen bu durum, çevredeki uyarıcıların 
duyu organlarında oluşturduğu uyarımların beyne iletilmesi, beyinde 
düzenlenmesi ve bir anlam kazanması olarak tanımlanmaktadır. (Doğan, 
1987:62.) Bu nedenle algılamanın bireyin sergilediği tutumda birinci 
dereceden etkili olduğu ileri sürülmektedir. 

Tutum ise, bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir obje ile ilgili 
düşünce, duygu ve davranışlarını oluşturan bir eğilim olarak 
tanımlanmaktadır. (Kağıtçıbaşı, 1992:84.) Tanımdan da anlaşılacağı gibi 
tutumun bir çok özelliği bulunmaktadır. Buna göre tutumun en önemli 
özelliği, gözlemlenebilen bir davranış değil, davranışa hazırlayıcı bir eğilim 
olmasıdır. Dolayısıyla, tutum gözle görülememekte ancak, gözle görülebilen 
bazı davranışlara yol açtığından, bu davranışların gözlenmesi sonucunda 
varlığı öne sürülebilmektedir. Bu nedenle, davranışlara yol açan tutumlar, 
sosyal olayların incelenmesinde son derece önem taşımaktadır. 

Bireylerin olaylar karşısındaki tutumu her zaman aynı değildir. Tutum 
değişikliği, belli bir konuda varolan görüşün yerine yeni bir görüşün 
benimsenmesi olarak ifade edilebilir. Tutum değişikliği, kendi kendine 
gerçekleşen bir süreç değildir. Bireyin nötr kalamadığı konularla ilgili olarak 
oluşan tutumlar, belli bir gerekçe olmaksızın değişim göstermemektedir. 
Tutumların değişmesinde iç faktör olarak değerlendirilen güdülerle, dış 
faktör niteliğindeki çevresel temaslar etkili olmaktadır. (Şerif ve Şerif: 
1996:539-541.) 

Vergileme karşısında mükelleflerin psikolojik tutumlarının 
incelenmesi, tutumların davranışlara yol açan eğilimler olmasından dolayı 
önceliklidir. Ancak, vergileme karşısındaki tutumların bireysel olma özelliği, 
inceleme açısından güçlükler oluşturmaktadır. Bu nedenle, vergileme 
karşısında mükellef tutumlarının incelenmesinde genelleme yapılma gereği 
ortaya çıkmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, mükelleflerin 
vergileme karşısındaki tutumlarının en önemli belirleyicisi, mükellefler 
üzerinde oluşan vergi yüküdür. Vergi yükünün belirleyicisi ise, vergi 
oranlarıdır. Dolayısıyla, vergi oranlarının mükelleflerin psikolojik 
tutumlarını belirlemede önemli bir işleve sahip olduğu söylenebilir. 

Kanaatimizce mükelleflerin vergileme karşısındaki tutumlarının 
derecesi ile vergi oranları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Buna 
göre, vergi oranları artıkça mükelleflerin vergileme karşısındaki tutumlarının 



 

 185

derecesi olumsuz yönde değişmektedir.1 Çünkü vergi oranlarının artması ile 
mükelleflerin ödeyeceği vergi miktarı ve dolayısıyla üstlenilen vergi yükü 
artmaktadır. Vergi yükünün artması ise, öncelikle kullanılabilen gelir 
seviyesini azaltmakta ve mükellef açısından daha az tüketim ve tasarruf 
yapma anlamına gelmektedir. Mükelleflerin tüketim ve tasarruf yönünden 
oluşan azalmayı telafi edebilmesi ise, daha fazla çalışmayı gerektirmekte ve 
psikolojik yönden hoşnutsuzluğa neden olmaktadır. 

Vergileme nedeniyle oluşan vergi yükü, kullanılabilir gelirde meydana 
getirdiği kayıplar ve mükellefin hissettiği fedakârlık derecesi açısından ikiye 
ayrılmaktadır. Literatürde birinci durumla ilgili olarak “oransal vergi yükü”, 
ikinci durumla ilgili olarak ise “psikolojik vergi yükü” kavramları 
kullanılmaktadır. Psikolojik vergi yükü, mükellefin bilgi seviyesine ve 
hissettiği vergi tazyikine göre değişmektedir. Mükellef, rasyonel hareket 
ettiği sürece bu yük, oransal vergi yüküne yaklaşmakta, aksi durumda ise 
uzaklaşmaktadır. (Reynaud: 1966:21.) Psikolojik vergi yükü, bireysel 
düzeyde oluşan hoşnutsuzluk haliyle ilgili olduğundan “vergi baskısı” olarak 
da isimlendirilmektedir. 

Vergi oranlarında meydana gelen artışların mükelleflerin vergiye karşı 
tutumlarında ne yönlü bir değişim meydana getirebileceği Şekil 1’de 
sistematik olarak ele alınmıştır. Konuyu şekil yardımıyla analiz etmeye 
çalışalım. 

Şekilden de görüleceği üzere vergi oranları ile vergiye karşı tutum 
arasında doğrusal bir ilişki vardır. Buna göre, mükelleflerin vergiye karşı 
tutumları vergi oranlarında görülen artışa bağlı olarak olumlu tutumdan 
olumsuz tutuma doğru değişim göstermektedir. Daha önce de değinildiği 
gibi, bu durum vergileme karşısında mükelleflerin psikolojik yönden 
hissettikleri vergi baskısı ile ilgilidir. Artan vergi baskısı ise, vergiye karşı 
tutumun şu şekilde değişmesine neden olmaktadır: 

Başlangıçta mükellefler düşük oranlı vergiler karşısında olumlu bir 
tutum sergilemekte ve vergilere “sempati” ile yaklaşmaktadırlar. Sempati 

                                                        
1 Önemle belirtelim ki bizim burada yaptığımız analizlerde sadece vergi oranı ile 
mükellef psikolojisi arasındaki ilişkilerin analizi yapılmıştır. Analizlerimizde 
basitleştirme amacıyla vergi indirim, istisna ve muafiyetler dikkate alınmamıştır. 
Şüphesiz, oran yükselir, buna karşın vergi matrahı indirim, istisna ve muafiyetlerle 
daraltılırsa, vergi yükü artmaz, aksine azalır. 
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kavramı, kelime olarak “sevimli ve cana yakın bulma” anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla düşük oranlı vergilerde mükelleflerin severek ve 
isteyerek vergi ödedikleri söylenebilir. Mükellefin kendisini toplumun bir 
parçası olarak görmesi, böyle bir tutum sergilemesinde etkili olmaktadır. 
Ancak bu durum, vergi oranlarının artışına bağlı olarak değişime uğramakta 
ve vergiye karşı tutum, vergi oranının yükselmesine bağlı olarak olumsuz 
yönde değişmektedir. Bu aşamada mükellefin vergiye karşı sempati 
göstermesinde, toplanan vergilerle devletin kendisine daha iyi hizmet 
sunacağına olan inancı da önemli bir etkendir. 
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Mükelleflerin vergiye karşı tutumundaki ikinci aşama “apati” hali 

olarak değerlendirilebilir. Kelime olarak ilgisizlik anlamına gelen apati 
kavramı, mükelleflerin artan vergi oranları karşısında isteksiz olmalarını 
ifade etmede kullanılabilir. Apati aşaması vergiye karşı tutumun olumludan 
olumsuza geçmesindeki ilk aşamadır. Dolayısıyla, bu aşamada genel bir 
kararsızlık hali söz konusu olmakta ve sübjektif açıdan mükellef tutumları 
farklılık gösterebilmektedir. Buna göre, eğitim seviyesi, devlete bağlılık, 
sosyal sınıf farklılıkları gibi unsurlar vergiye karşı tutumların farklılaşmasına 
neden olabilmektedir. 

Üçüncü aşama olan “antipati” aşaması ise, mükellefler yönünden 
genel olarak vergilere karşı olumsuz tutumların pekiştiği aşama olarak 
değerlendirilebilir. Sempati kavramının karşıtı olan antipati kavramı, kelime 
olarak “karşı duygu besleme”, “sevimli bulmama” ve “hoşnut olmama” 
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anlamlarına gelmektedir. Vergiye karşı tutum sürecinde mükelleflerin 
vergilere antipati duymalarının en önemli nedeni vergilerde meydana gelen 
artışlardır. Dolayısıyla apati aşamasında kararsızlık hali içindeki mükellefler 
bu aşamaya gelindiğinde kararlılık göstermeye başlamakta ve bazı olumsuz 
hislere kapılmaktadırlar. Kendilerinin sistemli bir şekilde suiistimale maruz 
kaldıkları ve kişisel veya toplu olarak haksızlığa uğradıkları hissine kapılan 
mükellefler, ellerindeki fırsatları değerlendirmek suretiyle vergilere karşı 
olumsuz tepkiler göstermeye başlamaktadır. Bu tepkilerin neler olabileceğini 
daha sonraki açıklamalarımızda ortaya koymaya çalışacağız. 

Dördüncü ve son aşamada ise, mükelleflerin vergiye karşı tutumu, 
artan vergi ödemeleri karşısında “nefret” haline dönüşmektedir. 
Mükelleflerin vergiler karşısında nefret aşamasına gelmesi, ileri düzeyde 
“vergi alerjisi” olarak da adlandırılabilir. Bu aşama vergiye karşı tutumların 
en gergin olduğu aşamadır. Mükellefler antipati aşamasında hile ve gizli 
olarak gerçekleştirdikleri tepkileri bu son aşamada aleni hale getirebilmekte, 
protesto ve gösterilerle vergi yönetimine karşı direnebilmektedirler. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, mükelleflerin vergiye karşı tutumlarının 
derecesi, vergi oranlarına bağlı olarak değişmektedir. Tutumlar davranışlara 
neden olan eğilimlerdir. Bu açıdan vergileme karşısındaki tutumlara bağlı 
olarak ortaya çıkan tepki türlerinin de derecelendirilmesi mümkündür. Şekil 
2’de bu durum yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Şekil 2’de vergi oranları ile vergiye karşı tepkiler arasındaki ilişki ele 
alınmaktadır. Vergiye karşı tutumların derecesine bağlı olarak ortaya çıkan 
tepki türleri kabul, pasif tepki ve aktif tepki şeklinde üç aşamada ele 
alınmıştır. 

Vergiye karşı tepkilerin “kabul” aşamasında, mükellefler vergilere 
karşı olumlu tepki göstermekte ve üzerlerine düşen vergileri severek ve 
isteyerek ödemektedirler. Vergileme literatüründe mükelleflerin vergilere 
karşı sergiledikleri bu olumlu davranış, “gönüllü uyum” olarak 
adlandırılmaktadır2. Vergiye karşı olumsuz tepkilerin ortadan kaldırılması 

                                                        
2 Gönüllü uyum (voluntary compliance), mükelleflerin vergisel bilgilerini zamanında 
açıklanması, vergisel yükümlülüklerini kendiliğinden yapması ve yaptırım 
olmaksızın vergilerini zamanında ödemesi olarak tanımlanmaktadır. Vergi 
sisteminin adaletsizliği, mükellef bilgilendirme programlarının eksikliği, vergi 
idaresi personelinin uzmanlık ve dürüstlük seviyesinin düşüklüğü ve denetim 
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amacıyla, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve gönüllü uyumu engelleyen 
faktörlerin ortadan kaldırılması son derece önem taşımaktadır. 
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“Pasif tepki” aşamasında ise, vergi oranlarında görülen artışa bağlı 

olarak mükellefler gönüllü uyumdan vazgeçmekte ve vergilere karşı 
olumsuz davranışlar göstermeye başlamaktadırlar. Bu aşamada gösterilen 
olumsuz tepkiler daha çok, vergi hasılatını dolaylı yoldan azaltıcı bir etki 
göstermektedir. Çünkü pasif tepki aşamasında mükelleflerin gösterdiği 
tepkiler, “sineye çekme” duygusu içinde iktisadi faaliyetlerde yapılan 
davranış değişiklikleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Buna göre, mükellefler 
artan vergi oranları karşısında aylaklığı tercih etme, tüketimi kısma, 
üretimden vazgeçme, yatırımları erteleme gibi davranışlar 
sergileyebilmektedir. Ayrıca bu aşamada vergilerin geç ödenmesi, vergilerin 
yansıtılması ve vergiden kaçınma gibi kanuna aykırı olmayan tepkilere de 
başvurulabilmektedir. 

Vergi oranlarının daha da artırılması durumunda vergiye karşı tepkiler 
güçlenmekte ve mükellefler “risk alma” ve “isyan” duygusu içinde otoriteye 
itaatsizlik anlamına gelebilecek tepkilerde bulunmaktadır. Vergi kaçakçılığı 
ve verginin reddi, vergiye karşı aktif tepki türü olarak değerlendirilebilir. 

                                                                                                                                  
sisteminin zayıflığı mükelleflerin gönüllü uyumuna etki eden önemli faktörlerdir 
(Bkz. Silvani, C. ve Baer, K. (2000); “Vergi İdaresi Reform Stratejisinin 
Planlanması: Tecrübe ve İlkeler” (Çev: Saraç, Ö.), Türk İdare Dergisi, Yıl: 72, Sayı: 
426, 197-198). 
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Aktif tepki aşamasında mükelleflerin sergilediği davranışların en önemli 
özelliği otoriteye itaatsizliktir. Ayrıca, mükelleflerin hoşnutsuzluk 
derecesine bağlı olarak, başlangıçta bireysel olma özelliği taşıyan tepkiler, 
zamanla toplumsal tepkilere dönüşebilmekte ve devletin varlığını tehdit eden 
isyan olaylarının yaşanmasına neden olabilmektedir. 

3. Vergileme Karşısındaki Psikolojik Tutumun Tepkisel Boyutu 

Önceki açıklamalarımızda ifade ettiğimiz üzere mükelleflerin vergiye 
tepki göstermesindeki en önemli neden vergileme karşısında sergiledikleri 
tutumdur. Sergilenen tutumun ise, vergi oranları ile sıkı bir ilişkisi 
bulunmaktadır. Buna göre, vergi oranları ağırlaştıkça vergiye karşı gösterilen 
davranış şekilleri olumsuz yönde gelişmektedir. Ancak, vergiye karşı 
tepkileri belirleyen tek neden ağır vergiler değildir. Bunun yanı sıra, 
temsilsiz vergileme ve adaletsiz vergileme de vergiye karşı tepkilerin 
oluşmasında etkili olabilmektedir. 

Temsilsiz vergileme, vergiye karşı gösterilen tepkiler açısından özel 
bir öneme sahiptir. Çünkü temsilsiz vergilemede egemenliğin mutlak sahibi 
olan toplum, yetki vermediği bir otorite tarafından vergilendirmektedir. Bu 
açıdan, temsilsiz vergilemenin “yetkisiz vergileme” olarak da ifade edilmesi 
mümkündür. Yetkilendirmenin olmadığı durumda, vergilere muhatap olan 
mükelleflerin vergiye karşı tepki göstermesinde haklı bir gerekçe 
oluşmaktadır. Çünkü temsilsiz vergilemede meşruluk mekanizması 
çalışmamaktadır. Tarihsel süreç ele alındığında, birçok ülkede temsilsiz 
vergileme nedeniyle önemli ayaklanmaların olduğu ve girişilen isyan 
mücadelesine bağlı olarak devletlerin yönetim yapısında önemli 
değişmelerin olduğu görülmektedir. 

Adaletsiz vergileme de vergiye karşı tepki göstermede önemli bir 
etkendir. Adaletsiz vergileme, vergi yükünün toplumu oluşturan bireyler 
arasında adil ve dengeli bir şekilde dağıtılmaması anlamına gelmektedir. 
Ayrıca, vergilemede bazı kişi ve gruplara ayrıcalıklı davranılması (Örneğin, 
vergi istisna ve muafiyetlerinin uygulanması, vergi imtiyazlarının yaygın 
olarak uygulanması vs.) toplumsal açıdan bazı hoşnutsuzluklar oluşturmakta 
ve kendilerine haksızlık yapıldığına inanan mükelleflerin vergilemeye tepki 
göstermeleri söz konusu olmaktadır. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde, vergiye karşı tepkilerin birçok 
nedeni bulunmaktadır. Ancak bizim bu çalışmada dikkati çekmek 
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istediğimiz husus, vergi oranları ile tepki türleri arasındaki ilişki ve bu 
ilişkinin mükellef tutumlarına göre geliştiğidir. Şekil 3’te bu durum 
sistematik olarak özetlenmeye çalışılmıştır. 

Şekil’de mükelleflerin vergiye karşı gösterdiği tepkilerin vergi 
oranlarına bağlı olarak öncelikle sergiledikleri tutumlara göre değişimi ele 
alınmaktadır. Buna göre, mükelleflerin düşük oranlı vergilere sempati ile 
yaklaştığı ve oran artışına bağlı olarak bu yaklaşımın olumsuza doğru 
ilerlediği görülmektedir. Bu aşamada sempati hali, öncelikle apati (ilgisizlik) 
haline ve vergi oranlarının artmasına bağlı olarak antipati ve son aşamada 
nefret haline dönüşmektedir. Daha önce ifade edildiği üzere, insan 
davranışları, ilgili olay karşısında takınılan tutuma göre şekillenmektedir. 
Dolayısıyla, mükelleflerin vergileme karşısındaki tutumları farklılaştığından, 
buna bağlı olarak sergiledikleri davranışlar da farklılaşmaktadır. Genel 
olarak, olumsuz olan bu davranışları tepki olarak adlandıracak olursak, 
vergileme karşısındaki tepkileri pasif ve aktif tepki olarak sınıflandırmak 
mümkündür. Ayrıca, bu aşamalarda mükelleflerin gösterdiği tepkiler de 
kendi içinde farklı olabilmektedir. Şimdi kısaca vergilere karşı gösterilen 
pasif ve aktif tepkileri incelemeye çalışalım. 

3.1. Vergiye Karşı Pasif Tepki 

Vergi oranlarındaki artışlar, mükelleflerin davranışları yönünden 
öncelikle pasif tepki özelliği göstermektedir. Çünkü vergi oranlarındaki artış 
öncelikle kullanılabilir gelir seviyesini azaltmakta ve mükelleflerin karar ve 
tercihleri üzerinde etkili olabilmektedir. 

Vergilerin mükellef davranışları açısından iki tür etki meydana 
getirebilir. Buna göre mükellef, ödediği vergi miktarının neden olduğu gelir 
kaybını telafi etmek amacıyla daha fazla çalışabilir veya çalışma arzusunu 
kaybederek aylaklığı tercih edebilir. Bunlardan birincisine “gelir etkisi” 
(income effect), ikincisine de “ikame etkisi” (substitution effect) 
denilmektedir. Dolayısıyla mükelleflerin vergi artışı nedeniyle sergileyeceği 
davranışların, vergilerin meydana getireceği etki türlerine göre değişeceği 
söylenebilmektedir. 

Vergi oranlarındaki artışın mükellef davranışları üzerinde nasıl bir 
değişmeye neden olacağının tespiti açısından ikame etkisi önemli bir yer 
tutmaktadır. Çünkü vergi yükü artan mükellefler aylaklığı tercih 
edebilmekte, üretim ve tüketim tercihlerinde değişiklik yapabilmektedir. Bir 
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başka deyişle ikame etkisi, mükellef davranışlarında vergi artışı öncesine 
göre saptırıcı etkiler meydana getirmekte, gerek bireysel gerekse sosyal 
açıdan refah kaybına neden olabilmektedir (Akdoğan: 1999:98.). 

Vergilere karşı tepkilerin ilk aşaması olarak ele alınan pasif tepki 
aşaması; aylaklığın tercihi, tüketimin kısılması, üretimin azaltılması ve 
yatırımdan vazgeçilmesi gibi dolaylı tepkilerden oluşmaktadır. Ayrıca, vergi 
yansıması ve vergiden kaçınma gibi tepkilerin de bu aşamada 
değerlendirilmesi mümkündür. Şimdi çok kısaca bu konuları ele almaya 
çalışalım. 

3.1.1. Aylaklığı Tercih Etme 

Pasif tepki aşamasındaki muhtemel tepki türlerinden ilki aylaklığın 
tercihidir. Genel olarak vergilerin ikame etkisinden kaynaklanan bu tepki 
türünde, çok çalışarak çok vergi ödemektense çalışmamanın tercih edilmesi, 
diğer bir deyişle aylaklığın tercihi söz konusu olmaktadır. İktisadi açıdan 
düşünüldüğünde, aylaklık bir insan davranışıdır ve meydana getirdiği fırsat 
maliyeti açısından bir değer ifade etmektedir. 
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Vergi oranlarındaki artışlar kullanılabilir geliri azaltmakta ve 
çalışmaya kıyasla aylak kalmanın maliyetini düşürmektedir. Nasıl ki, 
herhangi bir malın maliyeti düşünce o mala daha fazla talep oluyorsa, aynı 
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şekilde maliyeti düşen aylaklığa olan talep artmakta ve sonuçta çalışma 
gayreti düşmektedir. Ancak insan hayatının sürdürülebilirliği açısından 
değerlendirilecek olursa, genelde bu tercihin sürekliliği söz konusu değildir. 
Dolayısıyla mükelleflerin aylaklığı tercihlerinde belli bir zaman sınırı 
bulunmaktadır. Ancak burada önemli olan, vergilerin ikame etkisi nedeniyle 
tercih edilen aylaklığın mahiyet değiştirmesidir. Çünkü ikame etkisi 
nedeniyle aylaklığı tercih eden mükellef bu tercihini zamanla kayıt-dışı 
faaliyetlere kaydırabilmektedir. 

3.1.2. Tüketimi ve Tasarrufu Kısma 

Bilindiği gibi iktisadi açıdan gelir, tüketim ve tasarruf şeklinde 
kullanılmaktadır. Genel olarak vergi oranlarındaki artışlar kişilerin 
kullanılabilir gelir seviyesini azalttığından, gelir azalmasına bağlı olarak 
tüketim ve tasarruf miktarlarında değişme meydana gelmektedir. 

Mükelleflerin vergileme nedeniyle duyduğu baskı hissi, önce lüks 
maddelerin tüketiminde ve tasarruf hacminde bir düşmeye, daha sonra da en 
zorunlu ihtiyaç maddelerine doğru dereceli bir azalmaya neden olmaktadır. 
Diğer bir deyişle, mükelleflerin hissettiği baskı, gerek tasarruf gerekse belirli 
maddelerdeki tüketimin kısılması suretiyle, mükellefi bütçesinde bir 
değişiklik yapmaya zorlamaktadır. Amaç, ödenen verginin kişisel gelirde 
neden olduğu azalmanın mümkün olduğu kadar giderilmesi, yapılmak 
zorunda olan giderlerle eldeki gelir arasındaki dengenin yeniden 
sağlanmasıdır. 

3.1.3. Üretimi Azaltma 

Vergi oranlarının yükselmesi, üretim faaliyetleri üzerinde de olumsuz 
sonuçlar doğurabilmektedir. Çünkü vergi oranlarının artması ile 
kullanılabilir gelir seviyesinin azalması ve tüketim kısıtlamasına gidilmesi, 
zaman içinde üretimin de azalmasına neden olmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
talep seviyesinde meydana gelen daralma, dolaylı olarak arz seviyesini de 
daraltmaktadır. Ayrıca, üretim faaliyetleri üzerine konulan vergiler de 
maliyet unsuru olduğundan, üretimin karlılığını azaltmakta ve doğrudan 
üretim kapasitesinin azalmasına neden olabilmektedir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, pasif tepki aşamasında mükellefler 
artan vergilere antipati ile yaklaşmakta ve bu tutuma bağlı olarak üretimi 
azaltarak, vergilere dolaylı tepki göstermektedirler. 
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3.1.4. Yatırımdan Vazgeçme 

Pasif tepki aşamasında ele alınabilecek diğer bir tepki türü de 
mükelleflerin yatırımdan vazgeçmeleridir. Çünkü artan vergi oranları 
yatırımlar üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Artan vergiler 
nedeniyle yatırımcıların yatırım sonrası kazançlarının önemli bir kısmını 
devlete aktarmaları, yatırımın karlılığını azaltıcı etki göstermektedir. 
Yatırımın karlılığının azalması ise, onun cazibesinin azalması anlamına 
gelmekte ve yatırımcı açısından riske girme arzusunu zayıflatmaktadır. 

Aynı durum ilave yatırımlar açısından da geçerlidir. Bilindiği gibi 
firma dengesi, eş ürün eğrisi ile firmanın toplam harcama ve yatırım 
imkânını gösteren eş maliyet doğrusunun kesiştiği noktada oluşmaktadır. 
Vergi oranlarının artması, firma açısından bir maliyet unsuru olduğundan eş 
maliyet doğrusunu olumsuz etkilemekte ve harcama yapma imkânı daralan 
firmanın yatırım yapma kabiliyeti azalmaktadır. 

3.1.5. Verginin Yansıtılması 

Pasif tepki aşamasında ortaya çıkan ve yukarıda değinilen tepki türleri 
genel olarak vergi gelirlerinde bir azalmaya neden olmaktadır. Bu aşamada 
vergi gelirleri açısından herhangi bir azalma oluşturmayan vergi yansıması 
ve yasal açıdan sorun teşkil etmeyen vergiden kaçınma da mükelleflerin 
sergilediği olumsuz tepkiler arasında ele alınabilir. 

Verginin yansıtılması, ortaya çıkardığı sonuçlar itibarıyla diğer tepki 
türlerine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık, vergi yansımasının vergi 
yükünün başkalarına aktarılmasını hedef alması noktasında ortaya 
çıkmaktadır. Verginin yansıtılması, esasen vergiyi üstlenen bir mükellefin bu 
vergi nedeniyle oluşan yükü, çeşitli araçlar kullanarak diğer kişilere 
aktarmasıdır. 

Vergi yansıması diğer tepki türleri ile karşılaştırıldığında, devlet 
açısından vergi kaybının oluşmadığı bir tepki türüdür. Ancak bu yöntem 
devletin vergi yükünün toplumda dengeli dağılımını sağlama görevi 
açısından olumsuz etkiler meydana getirmesi nedeniyle ayrı bir önem 
taşımaktadır. 

3.1.6. Vergiden Kaçınma 

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini azaltmasının, yasalara uygun 
biçimde yerine getirilmesi durumunda vergiden kaçınma söz konusu 
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olmaktadır. Bu nedenle “vergiden kaçınma”, bir kimsenin vergi 
yükümlülüğünü yasalara uygun olarak azaltması şeklinde tanımlanmaktadır. 
Vergiden kaçınma, kural olarak suç teşkil etmemektedir. Çünkü bu tepki 
türünde kanunlar karşısında suç teşkil edecek herhangi bir itaatsizlik söz 
konusu değildir. Bu nedenledir ki, vergi kanunlarında vergiden kaçınma 
faaliyetlerini cezalandırmayı hedef alan hükümler bulunmamaktadır. 

Vergiden kaçınma uygulamada birçok şekilde gerçekleşebilmektedir. 
Ancak genel olarak bunları iki grup altında toplamak mümkündür. Buna 
göre, mükellefin vergiyi doğuran olayın ortaya çıkması bakımından vergi 
konusu ile ilişki kurmaması birinci gruptaki vergiden kaçınma faaliyetleri 
olarak değerlendirilmektedir. İkinci gruptaki vergiden kaçınma ise, 
mükelleflerin vergi kanunlarının boşluklarından yararlanması ve bu şekilde 
vergi yüklerini hafifletmesi olarak değerlendirilmektedir. Burada vergiyi 
doğuran olayın ortaya çıkması bakımından vergi konusu ile ilişki 
kurulmakta, ancak bu ilişki vergi kanunlarındaki boşluklar sayesinde yasaya 
uygun olarak gizlenebilmektedir. (Şenyüz: 1995:92.) 

3.2. Vergiye Karşı Aktif Tepki 

Vergi oranlarında meydana gelen artışlar karşısında mükelleflerin 
tepkileri güçlenerek belli bir noktadan sonra aktif tepki aşamasına 
geçmektedir. Mükelleflerin vergilere karşı nefret duygusu, aktif tepki 
aşamasında gösterilen tepkilerin genel özelliği olarak değerlendirilebilir. 
Ayrıca bu aşamada gösterilen tepkiler, kanuna muhalefet şeklinde 
gerçekleştiğinden otoriteye itaatsizlik anlamına da gelmektedir. İtaatsizlik 
ise doğası gereği suç sayılmakta ve yakalanma durumunda cezalandırmayı 
gerektirmektedir. Günümüzde vergi cezalarını düzenleyen kanunlarda genel 
olarak aktif tepki aşamasındaki tepkiler hedef alınmaktadır. 

Aktif tepki aşamasında gösterilen tepkiler başlangıçta bireysel olma 
özelliği taşımaktadır. Buna göre, mükellefler kanuna karşı hile ve 
aldatmacalarla vergi yüklerini hafifletmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca, 
başlangıçta bireysel özellikte ve gizlice gerçekleşen tepkiler zamanla 
toplumsal ve aleni hale dönüşebilmekte ve devletin varlığını tehdit eden 
olayların yaşanmasına neden olabilmektedir. Buna göre, vergi kaçakçılığı ve 
verginin reddi, vergiye karşı aktif tepki türü olarak 
değerlendirilebilmektedir. 
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3.2.1. Vergi Kaçakçılığı 

Vergilere gösterilen tepkiler içinde en yaygın ve mükellefler 
tarafından en etkin olarak kullanılanı vergi kaçakçılığıdır. Genel kabul gören 
görüşe göre vergi kaçakçılığı, vergi ile ilgili yükümlülüklerin vergi 
kanunlarına aykırı olarak kısmen veya tamamen yerine getirilmemesidir. 
Mükellefin vergilemeye ilişkin ödevlerini yerine getirmemesi veya eksik 
yerine getirmesi yüzünden, vergi zamanında tahakkuk ettirilememekte veya 
eksik tahakkuk ettirilmektedir. (Şenyüz: 1995:93.) 

Dikkat edilecek olursa, vergi kaçakçılığı kanunlar karşısında 
itaatsizlik anlamına gelen bir takım faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, vergi kaçakçılığında yakalanmaya konu olan 
bir risk faktörü bulunmakta ve yakalanma halinde kanuna itaatsizlik 
nedeniyle cezalandırmaya başvurulmaktadır. 

3.2.2. Verginin Reddi ve Vergi İsyanı 

Vergiye karşı tepki türlerinden biri olan, ancak mahiyeti gereği daha 
etkili sonuçlar meydana getirebilen bir tepki türü de verginin reddidir. 
Verginin reddi, diğer tepki türleri ile karşılaştırıldığında kollektif ve organize 
bir tepki türü olarak dikkat çekmektedir. Verginin reddinin kollektif olma 
özelliği, vergi karşısında mükelleflerin bireysel tepkilerden çok topluca tepki 
göstermesini ifade etmektedir. 

Vergiler, devletin hâkimiyet gücüne dayalı olarak belirlediği kurallara 
göre alınmaktadır. Verginin reddi ise, ortaya çıkışı ve izlediği süreç ile bu 
kuralların ihlali anlamına gelmektedir. Kuralların ihlali ise, genel olarak 
itaatsizlik sayılmakta ve girişilen direnişin türüne bağlı olarak vergi 
isyanlarını gündeme getirmektedir.3 

Verginin reddi, çeşitli iktisadi, mali ve siyasi nedenlerden dolayı, 
vergi mükelleflerinin vergi ödememelerine yönelik toplu ve yasadışı bir 
davranıştır. Vergiye karşı gösterilen bu olumsuz tepki, mahiyeti itibarıyla 
vergiye karşı vergi mükelleflerinin gösterdiği diğer olumsuz tepkilerden 
farklıdır. Örneğin, vergiden kaçınma olayında verginin ödenmemesi söz 
konusudur. Ancak burada vergiye karşı gösterilen tepki yasadışı ve 
toplumsal değildir. Bu nedenledir ki, vergiden kaçınma olayı için kanunlarda 

                                                        
3 Vergi isyanları konusunda kapsamlı bilgi için bkz: Adams, C.; Those Dirty Rotten 
Taxes, The Free Press, New York, 1998. 
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bir ceza öngörülmemiştir. Diğer bir olumsuz tepki ise, yukarıda da 
belirtildiği üzere vergi kaçakçılığı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Burada ise 
verginin kanunsuz yollardan ödenmemesi söz konusudur. Vergi kaçakçılığı, 
çoğunlukla bireysel bir eylem olmakla birlikte, bazen grupsal bir eylem 
şeklinde ortaya çıkabilir. Örneğin, aynı şirkette pay sahibi olan kimseler, 
ortak amaçları için vergi kaçakçılığına girişebilirler. Bu durumda vergiye 
karşı gösterilen tepki bireysel değildir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu 
tepki tamamen toplumsal olarak da değerlendirilemez. Bu bakımdan 
verginin reddi olayı ile vergi kaçakçılığı birbirinden tamamen farklı 
olaylardır. Vergi kaçakçılığında vergilerin ödenmemesi hile ve gizli yollarla 
gerçekleştirilirken, verginin reddi olayında bu fiil açık bir şekilde 
yapılmaktadır. Hatta daha da ileri gidilerek, vergi toplamakla görevli idareye 
karşı eylemlerde bulunulmaktadır. 

Vergileme ile ilgili olarak ortaya çıkan tepkilerin ne türde olacağı 
genel olarak mükelleflerin hislerine göre değişmektedir. Buna göre kollektif 
bir girişim olan vergi isyan hareketlerinde bu hislerin en yoğun şekilde yer 
aldığı ve gösterilen tepkinin bu tür olayların şiddetini belirlediği söylenebilir. 
Özetle verginin reddi, vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığından tamamen 
farklı bir sosyo-psikolojik olaydır. Bu olaylar genel olarak şiddet kullanımını 
içerdiğinden, vergi isyanları olarak incelenmektedir. Tarihsel süreç 
incelendiğinde birçok ülkede vergi isyanı niteliğinde toplumsal olayların 
yaşandığı ve bu olaylar sonucunda önemli değişimlerin ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

4. Sonuç 

Hiç şüphesiz ideal bir vergi sisteminin dizaynı üzerinde çalışılırken 
vergilerin etkilerinin etraflıca düşünülmesi ve ele alınması gereklidir. 
Vergilerin özellikle sosyo-psikolojik etkilerinin dikkate alınması büyük 
önem taşımaktadır. Vergiler, toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir unsuru 
olmakla birlikte, eğer vergilerin bireylerin davranış, karar ve tercihleri 
üzerindeki etkileri dikkate alınmaz ise devlet açısından vergi kaybının çok 
ötesinde sorunlar ortaya çıkabilir. Tarihsel tecrübeler çok açık bir şekilde 
göstermektedir ki, vergiler medeni bir toplum inşa etmek için gereklidir, 
ancak aynı zamanda vergiler medeniyeti tahrip edecek ölçüde tehlikeli bir 
mali araçtır. Vergiler, her şeyden önce toplumda yaşayan bireylerin yaşam 
hakkının ve mülkiyet hakkının güvence altına alınması için ödemeleri 
gerekli olan bir bedeldir. Yaşam ve mülkiyet hakkının korunması 
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karşılığında, rasyonel bireylerin gönüllü olarak devlete bir bedel ödemeyi 
(vergi), kabul edebileceği ve onaylayabileceği pek tabiidir. Ancak, bireylerin 
kendi iradeleri ile meşruiyyetini kabul ettikleri bir vergi, ne zamanki 
keyfiyete dönüşür, adaletsiz bir şekilde dağıtılır ve dahası bir zulüm haline 
gelmeye başlarsa işte o zaman vergiler medeniyeti tahrip etmeye, dahası 
siyasi otoritenin varlığını tehdit etmeye başlar. 

Vergileme sosyolojisi ve psikolojisi, vergileme teorisinde çok daha 
ciddiyetle araştırılması ve öğrenilmesi gereken bir disiplindir. Vergilerin 
sınırlandırılmasının ne kadar önemli bir mesele olduğunu anlayabilmek için 
vergilerin sosyo-psikolojik etkilerini analiz etmek büyük önem taşımaktadır. 
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7. VERGİLEME EKONOMİSİ VE  

8. VERGİLEME PSİKOLOJİSİ PERSPEKTİFLERİNDEN  

9. VERGİYE KARŞI TUTUM VE  

10. DAVRANIŞLARI BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

11.  

12. Coşkun Can AKTAN* 

13. Hilmi ÇOBAN** 

 
1. Giriş 

Vergi, bireylerin kullanılabilir gelirlerinde, servetlerinde, 
harcamalarında azalmalara sebep olan ve aynı zamanda bireylerin tasarruf 
yapabilme potansiyelini daraltan bir unsurdur. Bu özelliği ile vergi genel 
olarak bireyler tarafından hoş karşılanmaz ve çoğunlukla bir yük ve külfet 
olarak kabul edilir. Dolayısıyla vergi ödemenin zorlama olmaksızın 
bireylerin kendi inisiyatiflerine ve takdirlerine bırakılması söz konusu 
olamaz. Bir başka ifadeyle, vergi ödeme, hiç bir şekilde bireylerin gönüllü 
iradelerine terk edilemez. Vergi tanımında en önemli özellik “zorlama” dır. 
Her ne kadar, “zorlama” verginin olmazsa olmaz (sine quo non) koşulu olsa 
da bir vergi sistemi ve vergi yönetiminin başarısı büyük ölçüde bireylerin 
vergiye gönüllü uyum (voluntray tax compliance) göstermeleri ile 
açıklanabilir. Peki, bireyleri vergiyi gönüllü olarak ödemeye yöneltecek 
faktörler nelerdir? İşte bu incelemede bu sorunun cevabını vermeye 
çalışacağız. İncelememizde vergileme ekonomisi ve vergileme psikolojisi 
literatüründen yararlanarak bireylerin vergiye karşı gösterdikleri tutum ve 
davranışları belirleyen faktörleri ele alınacaktır. 

2. Bireylerin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarını Belirleyen 
Faktörler 

Bireyleri gönüllü olarak vergi ödeme (compliance) ve ödememeye 
(non-compliance) yönelten pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörleri 
başlıca dört ana kategoride ele almak mümkündür: 

                                                        
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
** Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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• Ekonomik ve mali faktörler, 

• Sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler, 

• Siyasal ve yönetimsel faktörler, 

• Dinsel ve etik faktörler, 

Geleneksel vergileme teorisinde vergiye gönüllü uyumu (voluntary 
tax compliance) belirleyen en önemli faktör olarak ekonomik ve mali 
faktörler ele alınmıştır. Bu çerçevede verginin konusu ve bireylerin ödeme 
gücü; yükümlülerin “vergi yükü” nü hissetme dereceleri: vergi baskısı ve 
vergi tazyiki; vergilemede yükümlünün adalet ve eşitlik algılaması; 
yükümlülerin verginin harcandığı yerler konusundaki algılamaları; kamu 
hizmetlerinden yararlanma düzeyi: mali rant ve mali sömürü gibi faktörlerin 
bireylerin vergi ödeme ya da ödememe karar ve tercihlerini belirlemede 
etkili olduğu kabul edilmiştir. Geleneksel vergileme teorisinde ekonomik ve 
mali faktörler dışında kalan diğer sosyal, kültürel, kurumsal, dinsel ve etik 
faktörler genellikle gözardı edilmiş ya da yeterince inceleme konusu 
yapılmamıştır. Önemle belirtelim ki, son yıllarda vergileme psikolojisi 
alanındaki araştırmalarda bu saydığımız ekonomi-dışı faktörler üzerinde 
teorik-analitik-deneysel ve ampirik araştırmalar artma eğilimi 
göstermektedir. 

Aşağıdaki neden-sonuç diyagramında vergi ödeme ve vergi ödememe 
karar ve tercihlerini belirleyen tüm faktörler topluca gösterilmeye 
çalışılmıştır. Bu konudaki başlıca önemli faktörleri kısa başlıklar altında 
incelemeye çalışalım. 
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2.1. Verginin Konusu ve Bireylerin Ödeme Gücü 

Vergi ödeme ya da ödememe yönünde bireylerin psikolojik tutum ve 
davranışlarını belirlemede etkili olan faktörlerden birisi verginin ne 
üzerinden alındığı ve vergilemede ödeme gücünün dikkate alınıp alınmadığı 
ile ilgilidir. Bireylerin bu konudaki algılamaları onların tutum ve 
davranışlarında belirleyici olur. 

Verginin ne üzerinden alınması gerektiği konusu kamu maliyesinin 
birçok asırlık tartışma konularından birisidir. Daha doğrusu, “vergi ne 
üzerinden alınmalıdır?” sorusu kamu maliyesinin üzerinde yeterince 
tartışılmış ve uzlaşılmış konularından birisi değildir. Kanaatimizce, 
vergileme teorisi açısından bu son derece önemli soru aynı zamanda 
vergileme psikolojisi açısından da önem taşımaktadır. 

Örneğin, Thomas Hobbes’un 1651 yılında yayınlanan ünlü Leviathan 
adlı eserinde sorduğu şu soru hem vergileme teorisi açısından hem de 
vergileme psikolojisi açısından irdelenmeye değerdir: 

“Daha çok çalışıp, emeğinin meyvelerini saklayan ve az tüketen bir 
kimsenin; avare yaşayıp az kazanan ve kazandığının hepsini tüketen bir 
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kimseye bakışla daha çok vergilendirilmesinin sebebi ne olabilir?” (Akalın, 
1981:316.) 

Bireylerin tutum ve davranışlarının temel belirleyicisi “algılama” 
olduğuna göre verginin ne üzerinden alındığı ve vergilemede ödeme 
gücünün dikkate alınıp alınmadığı son derece önemlidir. Şimdi konuyu biraz 
daha detaylı olarak incelemeye çalışalım. 

Ödeme gücü, gelir, servet, tüketim harcamaları gibi göstergeler esas 
alınarak bireylerin parasal nitelikteki ödeyebilme kabiliyetini ortaya 
koymaya çalışan bir kavramdır. Vergileme ile ilgili olarak ödeme gücü, 
vergilendirilebilir gelir, servet ve harcamaya ulaşmak için, bireyin iktisadi 
durumu yanı sıra, bireyin sosyal ve kişisel nitelikteki statüsünü de göz 
önünde bulundurmaktadır. Bu açıdan ödeme gücü, gerçek vergilenebilir 
gelir, servet ve harcamaya ulaşarak vergilemede adaleti sağlama amacına 
hizmet eden bir araç konumundadır. 

Vergilemede ödeme gücü yaklaşımı, kişilerin kamu hizmetlerinden 
yararlanmaları ile orantılı vergi ödemesi gerektiğini ifade eden fayda 
yaklaşımının, tüm kamu hizmetlerine uygulanmasının mümkün olmadığı 
iddiasındadır. Vergi ödeme gücü, kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını 
asgari düzeyde sürdürmeye yetecek bir ekonomik değeri aşan kısım olarak 
değerlendirilmektedir. 

Vergilemede ödeme gücünü tespit edebilmek için kullanılan 
ekonomik göstergeler başlıca gelir, servet ve tüketim harcamalarıdır. Bu 
göstergeler içinde -geleneksel vergileme teorisi açısından- en çok tercih 
edileni gelir olmuştur. Gelir, özellikle “şahsilik” özelliği nedeniyle tercih 
sebebi olmaktadır. Geleneksel vergileme teorisinde artan oranlı tarife sistemi 
ve benzeri uygulamalar, ödeme gücüne ulaşmada kullanılan en önemli 
tekniklerden biri olarak kabul edilmektedir. 

Gelirin vergi ödeme gücü açısından temel gösterge olabilmesi için, 
gelirin bir kaynaktan ve sürekli olarak elde edilen değerler olarak görülmesi 
yeterli değildir. Bunun ötesinde, gelir tanımının bireyin servetinde meydana 
gelen her türlü artışı da içerecek şekilde düşünülmesi önem taşımaktadır. 

Ödeme gücünün göstergesi olarak tüketim harcamaları, vergileme 
açısından önemli bir unsurdur. Özellikle gelir unsurunun ortaya çıkardığı 
adaletsizlik algılaması ve gelirin tasarrufa ayrılan kısmının da vergileme 
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kapsamı dahilinde düşünülmesi, gelirin ödeme gücü göstergesi olarak tercih 
edilmesini tüketim harcamaları lehine değiştirmiştir. 

Bazı maliyeciler, gelir ve servet yerine tüketimin vergilendirilmesinin 
daha uygun olduğu görüşündedirler. Bu maliyecilere göre tüketim 
harcamaları ödeme gücü açısından daha gerçekçi sonuçlara ulaşmada sahip 
olduğu avantajları yanında, tasarruflara ve dolayısıyla ulusal sermeye 
stokuna yapacağı katkılar nedeniyle, vergileme açısından en önemli gösterge 
konumunda bulunmaktadır. Özellikle gelir üzerinden vergilemenin piyasa 
işleyişi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etme bakımından tüketim 
vergileri adil ve etkin vergilemenin kaynağını oluşturmaktadır. 

Öte yandan, ödeme gücüne ulaşmada kullanılan muhtelif araçlar ya da 
teknikler (emek ve sermaye gelirlerinin ayrı ilkelere göre vergilendirilmesi, 
istisna, muafiyet uygulamaları vs.) vergileme psikolojisi açısından oldukça 
önemlidir. Benzer gelir grubuna dahil yükümlüler arasında, kullanılan 
vergileme teknikleri nedeniyle oluşturulan bir farklılaştırma, farklılaşmanın 
kendi aleyhine olduğunu düşünen yükümlünün vergilemeye yönelik 
psikolojisini olumsuz etkileyebilecektir. 

Önemle belirtelim ki, başta da ifade ettiğimiz üzere verginin ne 
üzerinden alındığı ve vergilemede ödeme gücüne ne oranda ulaşılabildiği 
sadece vergileme ekonomisi açısından değil, vergileme psikolojisi açısından 
da önem taşıyan ve üzerinde daha fazla araştırma yapılmaya ihtiyaç gösteren 
bir konudur. 

2.2. Yükümlülerin “Vergi Yükü” nü Hissetme Dereceleri: Vergi 
Baskısı ve Vergi Tazyiki 

Vergi, yükümlünün elde etmiş olduğu gelir için bir maliyet unsurudur. 
Yükümlü üzerindeki bu maliyet “vergi yükü” olarak adlandırılır. Vergi yükü, 
bakış açısı ve hesaplama yöntemlerine göre farklı anlamlar taşıyan, farklı 
algılanan bir kavram olduğu için, genel bir tanımlamanın yapılması oldukça 
zordur. Ancak hangi biçimde tanımlanırsa tanımlansın vergi ve benzeri 
ödemeler yükümlüler açısında bir yüktür. 

Yükümlülerin vergi yükünü hissetme dereceleri, ödenen vergi ile 
doğru orantılı, yükümlünün vergi ödeme gücüne göre de ters orantılı olarak 
değişmektedir. Vergi yükü kavramı, objektif ve sübjektif vergi yükü olmak 
üzere iki çerçevede ele alınmaktadır. Gerçek vergi yükü olarak da 
isimlendirilen objektif vergi yükü, oransal ilişkiden ibarettir. Vergi tazyiki 
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olarak da isimlendirilen sübjektif vergi yükü ise, kişisel, sosyal ve psikolojik 
birçok faktör nedeniyle, yükümlünün vergi ödeme sonrası hissettiği 
psikolojik baskıyı ifade etmektedir. Bu anlamda sübjektif vergi yükü, 
hesaplama açısından çok daha zor ve karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Yükümlünün sübjektif vergi yükünü hissetme derecesi, onun vergiyi ne 
şekilde algıladığı ile ilişkilidir. 

Sübjektif vergi yükü, bireyin gelirine, özel durumlarına, zevk ve 
tercihlerine göre değişen, bireyler tarafından hissedilen iktisadi ve psikolojik 
baskıdır. Sübjektif vergi yükü, yükümlünün ödediği vergi dolayısıyla sahip 
olduğu iktisadi değerlerdeki azalmanın neden olduğu fedakârlık ya da refah 
kaybının, yükü taşıyan tarafından hissedilme derecesine bağlıdır. 
Yükümlünün hissettiği psikolojik baskı, vergilemeye ilişkin yükümlülükler 
için vergi idaresinde kaybettiği zaman ve karşılaştığı muamele ve diğer bir 
çok etkenin sonucu şekillenmektedir. 

Vergi ödemesi sonucu yükümlünün kullanılabilir geliri azalmakta, 
yükümlü üzerindeki vergi yüküne bağlı olarak harcama ve tasarruf yapma 
kararları değişmektedir. Bu nedenle vergi yükünün oranı ve vergi yükünün 
adil dağılımı ile ilgili olarak yükümlünün sahip olduğu olumsuz algılama, 
yükümlünün vergilemeye ilişkin psikolojisini ve buna bağlı olarak ortaya 
koyacağı tutum ve davranış biçimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Gerek yükümlünün gelirinde vergi nedeniyle meydana gelen 
azalmanın oransal değerini ifade eden objektif vergi yükü, gerekse 
yükümlünün hissettiği sübjektif vergi yükü, yükümlünün bu yükleri hissetme 
derecesine bağlı olarak vergiye yönelik algılamalarını değiştirmektedir. 
Sonuç olarak, bireyin vergiyi gönüllü olarak ödeme veya bundan kaçınma 
yönündeki tutum ve davranışlarını belirleyen ana faktörlerden birisi vergi 
yükü algılamasıdır. 

2.3. Vergilemede Yükümlünün Adalet ve Eşitlik Algılaması 

Vergi ödeme ya da ödememe yönünde bireylerin psikolojik tutum ve 
davranışlarını belirleyen etkenlerden bir diğeri adalet ve eşitlik algılaması ile 
açıklanabilir. 
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Adalet genel olarak “hak etme” ile ilgili bir kavramdır, eşitlik ise hak 
etmeden ziyade bireyler arasında yapılacak dağıtımlarda sayısal bir denkliği 
ifade eder.1 

Vergileme psikolojisi açısından “dağıtım adaleti” (distributive justice) 
ve “prosedürel adalet” (procedural justice) kavramları son derece önemli iki 
kavramdır. 

Dağıtım adaleti, vergi yükünün bireyler arasında ne şekilde dağıtıldığı 
konusu ile alakalıdır.2 Vergilemede dağıtım adaleti kavramı, genel olarak 
yatay ve dikey adaletin tesis edilmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. 
Yatay adalet (eşitlik), aynı ödeme gücüne sahip olan yükümlülerin aynı 
vergiyi ödemesi; dikey adalet (eşitlik) ise farklı ödeme gücüne sahip 
yükümlülerin farklı oranda vergilendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Yükümlünün adalet algılaması ise yatay ve dikey adaleti aşan bir 
hacme sahiptir. Esasen yatay ve dikey adalet objektif vergi yükünün 
dağılımına ilişkin sonuçlar vermektedir. Yükümlünün adalet algılamasını 
belirleyen temel faktör yukarıda da ifade edildiği üzere sübjektif vergi 
yüküdür. Bu nedenle yükümlünün adalet algılamasının, yatay ve dikey 
adaleti sağlama amacıyla kullanılan tekniklerle (artan oranlı tarife vb.) 
tümüyle değiştirilebilmesi mümkün değildir. Esasen objektif vergi yükünün 
adil dağılımına ilişkin müdahaleler, sadece sayısal eşitliğin sağlanması 
biçiminde uygulanmaktadır. Oysa adalet sayısal eşitliğe değil, hakkaniyet 
kavramına odaklanmaktadır. Bu anlamda sayısal eşitliği sağlamış her 
dağıtım, adaletli bir dağıtımı ifade etmemektedir. 

Geniş anlamda dağıtım adaleti, istisna ve muafiyetlerin, vergi 
indirimlerinin, vergi aflarının, vb. vergisel avantajların yükümlü grupları 
arasındaki dağılımını da içermektedir. Yükümlülerin vergilemede dağıtım 

                                                        
1 Greenberg (1987) eşitliği, paylaşımların katkılar göz önünde bulundurulmaksızın 
yapılması olarak tanımlamaktadır. Greenberg, J. (1987), “A Taxonomy Of 
Organizational Justice Theories”, Academy of Management Review, 12 (1), 9-22. 
Eşitlikte, dağıtımlar veya paylaşımlarda bireylerin katkılarından ziyade sayısal bir 
değer ifade etmesi önemlidir. Oysa ki adalette, bireylerin “hak ettikleri”, “çabaları”, 
“katkıları” dikkate alınır. Bazı durumlarda eşitlik adaletsizlik anlamına gelebilir. 
Örneğin, bir işletmede yapılan işin zorluğuna, ne kadar sürede yapıldığına veya işin 
kalitesine bakılmaksızın herkese eşit ücret verilmesi çalışanlar tarafından 
adaletsizlik olarak algılanacaktır. O halde eşitlik, adaletle birlikte ele alınan ama 
adaletten önemli ölçüde ayrılan bir kavramdır (Özdevecioğlu, 2006.) 
 2 Dağıtım adaleti konusunda bkz: Porcano, 1984. 
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adaletinin sağlanamadığı yönündeki algılamaları, yükümlülerin adaleti 
sağlamaya yönelik tepkisel davranışlarını ortaya çıkarmaktadır. Vergisel 
yükümlülüklerin dağıtımı bir tür kaynak dağıtımı olarak ele alınırsa, bütün 
bu vergisel yükümlülüklerin dağıtımı, yükümlünün vergilemeye ilişkin 
adalet algılamasını değiştirebilmekte ve yükümlünün adil olduğu kanısına 
vardığı noktaya kadar yükümlünün tepkisini ortaya çıkarmaktadır. 

Dağıtım adaletinin sağlanmasına yönelik olarak, vergisel 
yükümlülüklerin tümü için genel kurallar oluşturulması önem taşımaktadır. 
Vergisel yükümlülüklerin dağıtımında genel kuraların göz önünde 
bulundurulması, yükümlünün adalet algılaması üzerinde olumlu etki ortaya 
çıkarabilecektir. Öncelikle, tüm vergi sistemi içerisinde ne tür 
yükümlülüklerin, indirimlerin, istisnaların vb. uygulamaların kullanılacağı 
kesin olarak belirlenmelidir. Daha sonraki süreçte bütün bu uygulamaların 
kimlere ve hangi şartlarda dağıtılacağı kesin sınırlarla belirlenmeli ve aynı 
şartlara sahip bulunan her yükümlünün, vergisel yükümlülükler ve avantajlar 
açısından aynı uygulamaya tabi olmaları sağlanmalıdır. Bu konu vergileme 
teorisinde “genellik ilkesi” ve “kanun önünde eşitlik” ilkesi olarak 
bilinmektedir.3 

Yükümlülerin adalet algılamasına ilişkin bir diğer önemli husus şudur: 
yükümlü adalet algılamasını benzer durumdaki yükümlüler ile karşılaştırmalı 
değerlendirmeler sonucu oluşturmaktadır. Bir diğer ifadeyle yükümlü, aynı 
durumda/konumda olduğunu düşündüğü başka bir yükümlüden farklı bir 
vergisel yükümlülük altında ise, vergilemeye ilişkin adalet algılamasını 
değiştirecek ve bu psikolojiye bağlı olarak tepkisini ortaya koyacaktır.4 Bu 

                                                        
3 Genellik ilkesi konusunda bkz: Genellik ilkesi konusunda şu iki makale geleneksel 
maliyede ele alınan vergileme ilkelerine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bkz: 
Buchanan, J.M. (1993a) “The Political Efficiency of General Taxation”, National 
Tax Journal, 46; Buchanan, J.M. (1993b), “How Can Constitutions Be Designed So 
That Politicians Who Seek To Serve ‘Public Interest’ Can Survive and Prosper”, 
Constitutional Political Economy, 4(1). 
4 Hemen belirtelim ki, dağıtım adaleti, ve bu çerçevede yatay ve dikey adalet 
kavramları organizasyon ve yönetim alanında konuyu ilk ele alan J.Adams’ın (1965) 
eşitlik teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye göre, bireyler yaptıkları çabaların 
karşılığı olarak elde ettiklerini, başkalarının elde ettikleri ile karşılaştırırlar. Aynı 
durumda olan bireyler aynı kazanımlara ve muamelelere sahip olmak isterler. Farklı 
kazanımlara ve konuma sahip olanlar ise farklı kazanımları hak ettiklerini 
düşünürler ve farklı muamelelere sahip olmayı beklerler. Adams’ın eşitlik 
teorisinden yönetim biliminde motivasyon, takdir ve ödüllendirme, performans 
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durumda yükümlü, haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığını düşünerek 
kendisiyle karşılaştırdığı yükümlü ile aynı duruma gelinceye kadar vergiyi 
legal ya da illegal yollardan ödememeyi tercih edecektir. 

Dağıtım adaleti kadar prosedürel adalet de bireylerin vergi ödeme ya 
da ödememe yönündeki tutum ve davranışları üzerinde etkili olabilmektedir. 
Prosedürel adalet, vergileme konusunda yapılan işlemler ve prosedürler 
konusunda yükümlülerin adalet algılamalarıdır.5 Örneğin, vergi yönetiminin 
hizmet sunma etkinliği, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, 
işlemlerin yapılmasında yükümlüler arasında tarafsız davranılması ve 
benzeri hususlar vergiye uyum açısından önem taşıyan hususlardır. 

2.4. Yükümlülerin Verginin Harcandığı Yerler Konusundaki 
Algılamaları 

Politika uygulayıcıları, seçmenlerine sunmuş oldukları programlarda, 
kamusal kaynakların ve bu kaynakların en önemlisi olması nedeniyle 
vergilerin ne için, nasıl, kim için ve ne kadar harcanacağını ortaya 
koymaktadırlar. Uygulayıcıların tercihleri ve öncelikleri, seçmenlerin ve 

                                                                                                                                  
değerlendirme ve ölçme konularında yaygın olarak yararlanılmaktadır. Söz konusu 
teori, vergilemede yatay ve dikey adalet (eşitlik) yaklaşımlarının da temeli olarak 
değerlendirilebilir. 
5 Vergilemede prosedürel adalet konusunda bkz: Murphy, 2004; Greenberg, 1987; 
Magner and et.all, 2000; Stalans ve Lind, 1997; Wenzel, 2001. Hemen belirtelim ki, 
prosedürel adalet yönetim biliminde organizasyonel kültür açısından da önemli 
araştırmalara konu olmuş bir kavramdır. Organizasyon ve yönetim bilimi açısından 
prosedürel adalet, bireylerin performanslarını ve bazı sonuçlara ulaşmasını 
etkileyecek karar mekanizmaları ile ilgili adalet algılamasını ifade eder. Bkz: 
Thibaut ve Walker, 1975; Leventhal, 1980. Başka bir tanımla prosedürel adalet, aşırı 
ve eksik ödemeden kaçınma, kararlara katılım ve sonuçlar hakkında bilgi verme gibi 
kurumsal işlemlerin çalışanlar arasında eşit uygulanması anlamına gelir. Bkz: 
Konovsky, Folger ve Cropanzano, 1987; Özdevecioğlu, 2006. (Yukarıdaki orijinal 
kaynaklar için bkz: Thibaut, J. ve Walker, L. (1975), Procedural Justice: A 
Psychological Analysis. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.; 
Leventhal, G. S. (1980), “What Should Be Done With Equity Theory? New 
Approaches To The Study Of Fairness in Social Relationships”, Gergen, K.J., 
Greenberg, M.S. ve Willis, R.H. (Eds.), Social Exchange: Advances in Theory and 
Research, New York: Plenum Press, 27-55; Folger, R. ve Konovsky, M. A. (1989), 
“Effects Of Procedural Justice and Distributive On Reactions To Pay Raise 
Decisions”, Academy of Management Journal, 32(1): 115-130; Konovsky, M. A., 
Folger, R. ve Cropanzano, R. (1987), “Relative Effects Of Procedural And 
Distributive Justice On Employee Attitudes”, Representative Research in Social 
Psychology, 17: 15–24. 
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dolayısıyla vergi yükümlülerinin siyasi ve ekonomik kararları üzerinde 
oldukça etkilidir. 

Kamusal mal ve hizmetlerin ne kadar, ne zaman ve kim için 
üretileceğinin belirlenmesi, politika uygulayıcısı olarak hükümetin belli bir 
dönem için ortaya koyduğu bütçeler aracılığı ile olmaktadır. Bütçe süreci 
içerisinde hükümet, kendi siyasal görüşü doğrultusunda önceliklerini 
belirleyerek ve kamu hizmetlerinin dağılımını ve bunların karşılığı olarak 
alınan verginin yükümlüler arasındaki paylaşımını karara bağlayarak 
uygulamaya koymaktadır. 

Yükümlüler, kamusal mal ve hizmetlerin dağılımının yanı sıra, bu 
süreçte yaşanan israf ve savurganlığı da göz önünde bulundurmaktadırlar. 
Yükümlünün, ödediği verginin uygulayıcılar tarafından israf edildiğini, 
kamusal hizmet sunumunda savurganlığın varlığını algılaması, vergilemeye 
ilişkin sahip olduğu psikolojiyi olumsuz etkileyecek ve sonraki süreçte 
vergilemeye ilişkin tutum ve davranışlarını değiştirecektir. 

2.5. Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyi: Mali Rant ve 
Mali Sömürü 

Kamusal mal ve hizmetlerden kimlerin ve ne kadar yararlanacağına 
ilişkin karar siyasi otoriteye aittir. Diğer taraftan kamusal mal ve hizmetlerin 
karşılığı olarak toplanan vergiler, bireylerin kamusal mal ve hizmetlerden 
yararlanma ölçütü göz önünde tutulmadan ödeme gücüne göre 
toplanmaktadır. Bu durumda yükümlünün yaptığı vergi ödemesinin alternatif 
faydası ile kamu hizmetlerinin faydası arasında orantısızlık ortaya 
çıkmaktadır. İşte bu orantısızlık, mali rant ve mali sömürü kavramlarının 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Kamu hizmetleri karşılığında yükümlüye düşen vergi payı, 
yükümlünün kamu hizmetlerinden sağladığı faydadan çok veya az olabilir. 
Yükümlünün ödemiş olduğu vergi payının faydasının, yükümlünün 
yararlandığı kamu hizmetlerinin faydasından düşük olması durumunda, 
yükümlü net bir kazanç sağlamaktadır. Bu kazanç vergileme ekonomisinde 
“mali rant” olarak adlandırılmaktadır. Ancak yükümlünün yararlandığı 
hizmetin faydası, ödemiş olduğu vergi payının faydasından düşük ise bu 
durumda yükümlü net bir zarara uğramaktadır. Bu zarar ise “mali sömürü” 
olarak adlandırılmaktadır (Bulutoğlu, 1977:71). Yükümlülerin, ödemiş 
oldukları vergi sonrası net zarara uğradıklarını düşünmeleri, onların bu 
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zararın azaltılması ve hatta tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 
faaliyetlerini arttırabilecektir. Anlaşıldığı üzere, vergi yükümlülerinin vergi 
rantı ve vergi sömürüsü konusundaki algılamaları ve inançları vergiye karşı 
tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. 

2.6. Kötü Yönetim ve Yükümlünün Katlanmak Zorunda Olduğu 
Uyum ve İşlem Maliyetleri 

Kamu hizmetlerinin karşılığı olarak toplanan vergilerin etkinliği ve 
verimliliğine ilişkin analizler yapılırken, vergilemenin yönetim, uyum ve 
işlem maliyetlerinin göz önünde bulundurulması daha gerçekçi 
değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda devletin 
elde ettiği vergi geliri, söz konusu verginin toplanmasına ilişkin yönetim 
maliyetleri düşüldükten sonra kalan miktardır. Aynı şekilde yükümlünün 
vergileme dolayısıyla kaybı sadece ödemiş olduğu vergi miktarı değildir. 
Yükümlünün, katlandığı uyum maliyetleri ve işlem maliyetleri yükümlünün 
toplam kaybını göstermektedir. 

Kamusal alanda yükümlü açısından ortaya çıkan işlem maliyetlerinin 
çoğu, bilgi edinme maliyetinden kaynaklanmaktadır (Aktan & Dileyici, 
2005). Yükümlünün, bilgi edinme maliyetinin yüksekliği nedeniyle toplam 
vergileme maliyetinin artması, vergiye ilişkin algılamasını ve buna bağlı 
olarak davranış biçimini değiştirecektir. Çoğu kez işlem maliyetlerinin 
hesaplanması oldukça zordur. Bu durumda işlem maliyetlerinin yüksek olup 
olmadığının temel göstergesi, yükümlünün bu yöndeki algılaması 
olmaktadır. Bu algılama bazen vergi dairelerinde karşılaştığı muamele 
nedeniyle bile olumsuz etkilenebilmektedir. 

Esasen yükümlünün vergiye ilişkin algılama düzeyini değiştiren işlem 
maliyetlerinin temel kaynağı kötü yönetimdir. Katılımcı, şeffaf, hukukun 
üstünlüğüne inanmış, kaliteli hizmet hedefine odaklanmış, hesap verme 
sorumluluğu içinde hareket eden, çalışanlarını liyakate dayalı sistem içinde 
seçmiş bir yönetim şeklinin, yükümlünün katlanmak zorunda olduğu işlem 
maliyetlerini azaltacağı açıktır. Tüm bunların gerçekleştirilemediği kötü 
yönetim şekli, yükümlünün işlem maliyetleri ile ilgili algılamasını yüksek 
tutacak ve yükümlülerin vergiye karşı tepkilerini olumsuz yönde 
etkileyebilecektir. 

Öte yandan, yükümlülerin vergilemeye ilişkin uyum maliyetlerinin 
yüksekliğinin en büyük kaynağı vergilemeye ilişkin tüm süreçlerin 
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karmaşıklığıdır. Vergi sisteminin basit, anlaşılır, kolay uygulanabilir 
olmayışı, vergileme sürecine yükümlünün uyumunu zorlaştırmaktadır. 
Yükümlünün vergiye ilişkin maliyet algılaması, hem verginin kendisini, hem 
de uyum ve işlem maliyetlerinin tümünü içine almakta ve vergiye karşı 
tepkisini belirlemektedir. 

2.7. Vergi Yönetiminin Kalitesi 

Vergi yönetiminin kalitesi, özellikle yükümlünün işlem maliyetleri ile 
doğrudan ilişki içinde olması nedeniyle önemlidir. Kaliteli bir vergi 
yönetimi, yükümlünün katlanmak zorunda olduğu işlem maliyetlerine 
yönelik önemli tasarruflar sağlayabilecektir. Vergi yönetiminin kalitesi 
esasen, iyi yönetimin bir gereğini oluşturmaktadır. Vergi yönetiminde 
kalitenin sağlanmasına yönelik en önemli zorluk, kalite standartlarının ne 
olması gerektiğidir. 

Vergi yönetim kalitesi çok genel anlamda, teknolojinin bütün 
olanaklarından yararlanan, yükümlüyü müşteri kavramı içerisinde ele alarak, 
onun vergileme süreci boyunca memnuniyetinin en üst düzeyde kalması 
konusunda çaba sarf eden, şeffaf, bilgiye ulaşımı hızlandıran ve yükümlünün 
işlem maliyetlerini en aza indirme gayreti içinde olan vergi yönetim biçimini 
ifade etmektedir. 

İyi vergi yönetiminde vergiye gönüllü uyum söz konusu iken, kötü 
vergi yönetiminde bu uyum gerçekleşmemektedir. 

2.8. Vergi Denetiminin Etkinliği 

Devlet, düşük vergi beyanında bulunan veya hiç vergi ödemeyen 
yükümlülerin vergileme açısından gerçek ödeme güçlerine ulaşabilmek için 
vergi denetimlerinde bulunmaktadır. Vergi denetiminde esas olan etkinliktir. 
Etkin bir vergi denetimi, yükümlülerin hem yakalanma olasılıklarının 
artması, hem de yükümlülerin vergilemede adalet algılamasını olumlu yönde 
etkilemesi nedeniyle yükümlü psikolojisi ve buna bağlı oluşan davranışları 
üzerinde çok önemli etkiye sahiptir.6 Vergi denetimi, yükümlüler üzerinde 
bir korku ve baskı oluşturmakta ve onları gerçek beyanlarda bulunmaya 
zorlamaktadır. 

                                                        
6 Beron, Tauchen ve Witte, 1992; Erard veFeinstein, 1994. 
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2.9. Vergi Suç ve Cezalarının Etkinliği 

Yükümlü, vergi kaçırma vb. davranışlarda bulunurken, bununla ilgili 
fayda ve maliyetlerini hesaplar ve tercihini buna göre belirler. Yükümlünün 
yapacağı fayda-maliyet analizinin en temel belirleyicisi şüphesiz vergi suç 
ve cezalarıdır. Yükümlü, vergi kaçırma sonrası sağlayacağı faydayı, 
yakalanma olasılığına bağlı olarak vergi cezalarının maliyeti ile karşılaştırır 
ve tercihini yapar.7 

Yükümlünün vergilemeye ilişkin suç sayılan davranışları ortaya 
koyma derecesi, vergi cezalarının etkinliğine bağlıdır. Yükümlü, denetim 
etkinliğine bağlı olarak ortaya çıkan yakalanma olasılığını ve cezaların 
etkinliğini göz önünde bulundurarak, vergiye tabi kazancının ne kadarını 
beyan edeceği, ne kadarını kaçıracağı konusundaki tercihini yapacaktır. Suç 
ve cezalar açısından etkinliği sağlanmış bir vergi sistemi içerisinde yükümlü, 
tercihini tüm kazancını beyan etme yönünde yapacaktır. Vergi cezalarının 
etkinliği aynı zamanda, yükümlülerin vergi uygulamalarında adaletin 
sağlandığı yönündeki algılamasını güçlendirecek ve yükümlülerin vergi 
uyumunu kolaylaştıracaktır. 

2.10. Vergi Sisteminin “İdeal Vergileme İlkeleri”ne Yakınlığı ve 
Uzaklığı 

İdeal vergileme ilkeleri, optimal vergi sisteminin ortaya konabilmesi 
açısından oldukça önemlidir. İdeal (optimal) vergileme ilkeleri adalet 
(eşitlik), genellik, istikrar, tarafsızlık, etkinlik ve basitlik olarak sıralanabilir 
(Aktan, 2003:13). Buna göre vergi, yükümlüler arasında adaleti (eşitliği) 
sağlayıcı, tarafsız, devlet ve yükümlü açısından optimum etkinliği 
hedefleyen, çık sık değişikliklere tabi olmayan ve yükümlü tarafından 
anlaşılabilecek basitlikte bir yapıya sahip olmalıdır. 

İdeal vergi sistemi, adalet ilkesinin yanı sıra, vergilemenin tüm 
maliyetlerinde etkinliğin sağlanmasına vurgu yapmaktadır. Vergilemede 
etkinlik, devlet tarafından üstlenilen vergi yönetim maliyetlerinin ve 
yükümlü tarafından üstlenilen uyum ve işlem maliyetlerinin en aza 
indirilmesini ifade etmektedir. Etkinlik ilkesindeki sapmalar, uyum ve işlem 

                                                        
7 Bu konuda bkz: Becker, 1968; Chu ve Jiang, 1993; Falkinger ve Walther, 1991; 
Grasmick, 1980. 
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maliyetlerinin yüksekliği ile beraber, yükümlünün vergiye uyumunu 
zorlaştırmaktadır. (Aktan & Dileyici & Vural, 2004: 19). 

Yükümlüler, belirtilen ideal vergileme ilkelerinden sapmaların var 
olduğu algılaması içinde iseler, vergiye karşı tutum ve davranışlarını 
değiştirirler ve vergi nedeniyle uğradıkları her türlü kaybı telafi etmeye 
çalışırlar.8 Örneğin, vergi sisteminde çok sık değişliklere gidilmesi vergi 
yükümlülerinin devlete olan güvenini ortadan kaldırır ve yerli ve yabancı 
yatırımcıların karar ve tercihlerini olumsuz yönde etkiler. Ya da çok sık 
vergi aflarına başvurulması, yükümlülerin adalet algılamalarını değiştirir ve 
onları gönüllü uyumdan uzaklaştırabilir.9 

2.11. Eğitim Düzeyi 

Eğitim, bireylerin tüm yaşamını etki içine alan, etkileşim içinde 
olduğu alanlar itibariyle çok yönlü bir yapıya sahiptir. Eğitim, bireyi iyi 
vatandaş olma, katılımcı olma, sorgulayabilme, bilgiye ulaşabilme vb. bir 
çok yönüyle geliştirme gücüne sahiptir. 

Genel olarak eğitim düzeyinin yüksekliğinin vergiye uyumu 
kolaylaştırdığı düşünülür. Yükümlünün eğitim düzeyi ile bilgiye ulaşma 
kapasitesi arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Eğitim düzeyi yüksek olan 
yükümlünün vergilemeye ilişkin bilgi seviyesi artar, öte yandan bilgisizlik 
nedeniyle ortaya çıkabilecek işlem maliyetleri azalır. Özellikle yükümlü 
açısından önemli bir maliyet olan işlem maliyetlerinin düşmesi, yükümlünün 
vergiye uyumunu kolaylaştırır. 

2.12. Sosyal Normlar (Kültür) ve Sosyal Sermaye 

Vergi ödeme ve/veya ödememe tercihlerini belirleyen önemli 
faktörlerden birisi de sosyal normlardır.10 Sosyal normlar, esasen bir 
toplumun kültürünü oluşturur. 

                                                        
8 İdeal bir vergileme sisteminde bulunması gerekli ilkeler ile vergi ödeme/ödememe 
eğilimleri arasındaki ilişki için bkz: Alm, Bahl ve Murray, 1990; Carnes ve Cuccia, 
1996; Cuccia ve Carnes, 2001; Alm, 1988; Alm, Jackson ve Mckee, 1992. 
9 Alm, McKee ve Beck, 1990; Hasseldine, 1998. 
10 Sosyal normlar konusunda bkz: Alm ve Torgler, 2004; Cialdini ve Trost, 1998; 
Cialdin, Kallgren ve Reno, 1991; Edlund ve Aberg, 2002; Elster, 1991; Torgler ve 
Schneider, 2004; Torgler, 2003(a); Torgler, 2003(d). 
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Kültür, toplumların ve grupların tecrübelerini, inançlarını, sanat 
anlayışlarını ve bunların somut görüntülerini, ahlak ve hukuk normlarını, 
adet ve gelenekleri ile sosyal bir varlık olarak tüm değerlerini içerir. Burada 
yapılan tanım toplumun taşıdığı tüm “değerler”i ve ortaya koyduğu tüm 
“eserler”i kapsar. Kültür tanımında “değer” ve “eser” kavramları oldukça 
önemlidir. Buna göre yeni bir tanım yapacak olursak diyebiliriz ki, kültür bir 
toplumun taşıdığı değerler ve ortaya koyduğu eserler bütünüdür. Değer ve 
eser kavramları, kültürün içinde barındırdığı tüm somut ve soyut unsurları 
kapsayan geniş bir içeriğe sahiptir. (Aktan & Tutar, 2006) 

Bir toplumun kültürel altyapısı ile vergiye gönüllü uyum arasında 
yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Ahlaki değerlerin ve geleneklerin güçlü 
olduğu bir toplumsal kültürde vergiyi gönüllü ödeme eğilimi yüksektir. 

Önemle belirtelim ki, sosyal normlar ve kültür ile çok yakın 
kavramlardan birisi de sosyal sermaye kavramıdır. Sosyal sermaye (social 
capital) kavramı eğitimin önemine işaret eden beşeri sermayeden (human 
capital) farklı olarak toplumsal kültür içerisindeki yüksek değerlerin ve 
erdemlerin önemine işaret eder. Toplumsal yaşamda güven, sivil erdem, 
demokrasi kültürü, kurallara uyum, kurumlar, sosyal normlar ve saire 
değerler ve erdemler bütünü sosyal sermaye anlamına gelmektedir. Sosyal 
sermayesi güçlü olan bir toplumsal kültürde pekala vergiye gönüllü uyum da 
kolaylaşır.11 

Özellikle vergi ödeme ya da ödememe yönünde bireylerin psikolojik 
tutum ve davranışlarını belirlemede etkili olan faktörlerden bir diğeri 
güvendir. Devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edildiği durumlarda 
bireylerin vergiyi gönüllü ödeme eğilimleri artar. Güven sayesinde vergi 
yönetiminde işlem maliyetleri (transaction costs) ve uygulama maliyetleri 
(enforcement costs) azalır.12 

                                                        
11 Genel olarak sosyal sermaye konusunda bkz: Fukuyama, 1995; Paldam, 2000. 
Sosyal sermaye ve vergileme ile ilişkisi konusunda bkz. Almond ve Verba, 1963; 
Orviska ve Hudson, 2002; Sobel, 2002; Scholze ve Pimey, 1993. 
12 Güven konusunda bkz. Fukuyama, 1995. Vergi ödeme/ödememe ve güven 
arasındaki ilişki için bkz: Braitwaite ve Makkai, 1994; Feld ve Frey, 2002; Hardin, 
1998; Kucher ve Goette, 1998; Murphy, 2002; Newton, 1999; Scholz ve Lubell, 
1998(b); Scholz ve Lubell, 1998 (a); Slemrod, 2003; Torgler, 2003(b); Torgler, 
2004. 
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2.13. Kurumsal Vatandaşlık Davranışı 

“Kurumsal vatandaşlık davranışı” (organizational citizenship 
behaviour) organizasyon ve yönetim teorisi alanında geliştirilmiş bir 
kavramdır. Bu kavram çerçevesinde vergiye gönüllü uyumu açıklamamız 
mümkündür. 

“Kurumsal vatandaşlık davranışı” çalışanların formel rol davranışının 
ötesine geçerek, tümüyle gönüllülük esasına bağlı olarak gösterdikleri 
davranışlardır. Kurumsal vatandaşlık formel görev ve sorumluluk sistemi 
içerisine girmeyen ve zorlamaya dayalı olmayan, kurumsal çıkar kaygısıyla 
ortaya konan davranışlardır. Kurumsal vatandaşlık davranışı bir başka 
ifadeyle, zorlayıcı olmayan, ancak kurumsal etkinlik ve verimlilik için 
gerekli olan çalışan davranışları olarak ifade edilebilir. Burada “gerekli olan” 
ifadesinden kastedilen iş ve görev tanımlarında yer almayan, görev ve 
sorumluluk olarak belirtilmeyen, ancak kurumsal faaliyetler bakımından 
yapılmasına ihtiyaç duyulan davranışlardır. “Gerekli davranışlar” yapılması 
beklenen, ancak yapılmadığı zaman sorumluluk yüklenemeyen ve 
cezalandırılmayan davranışları tanımlamaktadır. (Aktan & Tutar, 2006.)13 
Daha özet olarak, kurumsal vatandaşlık davranışı (organizational citizenship 
behaviour) organizasyon ve yönetim alanında kurum üyelerinin gönüllülük 
esasına dayalı ortaya koydukları informel davranış biçimlerini ifade 
etmektedir. 

Kurumsal vatandaşlık davranışı esasen toplum ve devlet yönetimi 
ekseninde “iyi vatandaşlık” ya da “iyi yurttaşlık” olarak da ele alınabilir. İyi 
vatandaş olma bilincine sahip plan bireyler toplumsal düzen için gerekli olan 
verginin ödenmesi ve diğer kurallara uyulmasında kendiliğinden ve gönüllü 
olarak çaba sarfederler. 

Yükümlüler kurumsal vatandaşlık davranışı çerçevesinde, vergileme 
sürecinde daha fazla inisiyatif alabilir, vergileme sürecine ilişkin tüm 
süreçlerde ve sorunların çözümünde daha yapıcı eleştirilerle katkıda 
bulunabilir. Yükümlü ile sağlanan bu etkileşim, zaman içinde yükümünün 
vergilemeye ilişkin bilgi ve algı düzeyini geliştirir ve kurumsal vatandaşlık 
davranışının etkinliği arttırır. 

                                                        
13 Kurumsal vatandaşlık kavramı konusunda öncü çalışmalar için bkz: Organ, 1988; 
Podsakoff et. all, 2000; Smith et. all, 1983. 
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2.14. Ahlak 

Kurumsal vatandaşlığın en önemli kaynağını ahlak oluşturmaktadır. 
Yükümlülerin informel kurallar ve roller etrafında oluşturduğu temel ahlak 
türü “ödev ve sorumluluk ahlakı” dır. Ödev ve sorumluluk ahlakı, insanların 
egoistlikten sıyrılmış, sadece kendi mutluluğuna odaklanmayan, toplumsal 
sorunlara karşı da ilgili ve duyarlı olan davranışlara sahip olması gerektiğini 
belirtmektedir. Alman düşünür Immanuel Kant, ödev ve sorumluluk ahlakı 
ile ilgili olarak, “nasıl mutlu olabilirim” sorusundan çok, “toplumun benden 
istediği ve beklediği nedir” sorusunun önemine dikkat çekmiştir (Aktan, 
2004). Bu bağlamda yükümlünün ödev ve sorumluluk ahlakına sahip 
olmasının temelinde gönüllülük yatmaktadır. 

Vergilemeye ilişkin olarak yükümlülerin vergi uyumunu arttıran bir 
diğer ahlaki davranış biçimi ise vergi ahlakı ve bilincidir. Vergi ahlakı 
kavramı, yükümlülerin vergileme süreci ile ilgili olarak, devletle aralarındaki 
ilişkiyi belirleyen davranış normları olarak tanımlanabilir. Diğer bir 
anlatımla vergi ahlakı, yükümlünün vergi konusunda oluşturduğu her türlü 
tepkisel davranışın, bireylerin sahip olduğu ahlaki inanç ve değerler bütünü 
sonucu oluştuğunu belirtmektedir (Saruç & Sağbaş, 2001:80). 

Vergi ahlakının algılanması ve etkisi toplumdan topluma farklılık 
gösterebileceği gibi, aynı toplumda yaşayan bireylerin aile yapıları, çevre ile 
olan ilişkileri, toplumsal bağlılıklarına göre de farlılık gösterebilecektir. Risk 
seven yükümlüler ile riski sevmeyen yükümlülerin, vergi ceza oranlarındaki 
ve yakalanma olasılıklarındaki değişikliklere olan tepkilerinin birbirinden 
farklı olmasına benzer bir şekilde, yükümlülerin vergi kaçırmaya ahlaki 
açıdan bakışları ve algılama düzeyleri, vergi karşısındaki tutum ve 
davranışlarını etkileyecek ve birbirinden farklılaştıracaktır. 

2.15. Dinler ve İnançlar 

Din, toplumsal yaşamda insan tutum ve davranışlarını belirleyen ve 
etkileyen çok önemli bir faktördür.14 Özellikle eski çağlarda, toplumsal 
düzeni her alanda belirleyen kurallar dini kurallardır. O dönemlerde devlet 
yönetiminde din adamlarının hakim olması, bazen kralların dinsel inanışlarla 

                                                        
14 Vergi ödeme ve ödememe turum ve davranışlarının belirleyicisi olarak din 
konusunda bkz: Torgler, 2003(c); Lipford, McCormick ve Tollison, 1993; 
Iannaccone, 1998; Hull, 2000; Hull ve Bold, 1998; Hardin, 1997. 
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birlikte tanrı-kral olarak kabul edilmeleri dini kuralların toplum düzeni 
üzerindeki etkisini daha kalıcı ve güçlü kılmıştır. 

Dinler ve inançlar ile vergiyi gönüllü ödeme eğilimi arasında çok 
yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Yaşamını önemli ölçüde dini referanslara 
dayalı olarak sürdüren bireyler, doğal olarak kutsal kitaplar ve diğer dini 
referansların vergileme konusundaki emir ve tavsiyelerine uyma eğilimi 
gösterirler. 

Dini inançları kuvvetli olan bireyler, dini referanslara dayandırılan 
vergiler konusunda daha hassas ve duyarlı davranırlar. Dini inançların ve 
duyguların içselleştirilmesi kutsal kitaplarda vergi konusunda yer alan emir 
ve tavsiyelerin daha da önem arz etmesine yol açar. Örneğin, zekat İslam 
dini açısından müslümanlığın beş şartından biri olur kabul edilmektedir ve 
zekatın ödenmesi her müslüman için bir temel görev ve ibadettir. Bugün 
medeni toplumlarda tamamen dini referanslara dayanan vergi sistemi 
olmamakla birlikte, verginin kutsallığına ve bu kutsallığın ihmal edilmesinin 
dinen hoş görülmediğine işaret eden açıklamalar yaşamını dini referanslara 
dayalı olarak yürüten bireyler için pekala etkilidir. 

2.16. Devlete ve Vergilemeye Bakış Açısı: Libertarian Felsefe 
Açısından Devletin ve Vergilemenin Meşruiyeti 

Yükümlülerin devlet hakkında sahip oldukları düşünceler, onların 
tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Genel olarak vatandaşlar, 
devleti soyut bir kavram olarak ele almakla beraber, değerlendirmesini 
somut olaylara göre yapmaktadırlar (Şenyüz, 1995:37). Yükümlünün devlet 
hakkındaki düşüncelerini biçimlendiren sadece devlet tarafından ortaya 
konan somut davranışlar değildir. Yükümlünün felsefi açıdan devlete ve 
vergileme kavramına bakış açısı, onun vergilemeye ilişkin tutum ve 
davranışlarının belirleyicisi olacaktır. 

Bilindiği üzere devletin meşruiyyetine en büyük eleştiri libertarian 
felsefe taraftarlarınca yöneltilmiştir. Liberalizmin aşırı bir ekseni 
libertarianizm veya anarko-kapitalizm olarak bilinmektedir. Libertarianizm, 
mülkiyetin dağıtımının yapılmadığı ve bireylerin sahip oldukları mülkiyete 
hiç bir şekilde karışılmadığı özgür bir toplum yapısını savunur. 

Libertarianistler devlet kurumuna karşı çıkmakta ve devleti pür 
özgürlüğü zedeleyen ve sınırlayan bir kurum olarak görmektedirler. 
Libertarianistler "zorlama" (coercion) olgusuna hiç bir zaman meşruiyyet 
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kazandırılamayacağına ve insan ilişkilerinin gönüllülük ve rıza esasına 
dayalı olarak yürütülmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Klasik liberalizmi 
savunan düşünürlerden farklı olarak bazı libertarianistler, devlet adı verilen 
kuruma bütünüyle karşı çıkmaktadırlar. Libertarianistlere göre devletin zor 
kullanma tekeline sahip olması çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabilir. 
Devlete bir defa zor kullanma tekeli verildiğinde bu kişilerin en temel hak ve 
özgürlüklerini sınırlayacak bir veçhe kazanabilir. Dahası, devletin zor 
kullanarak bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal etmesi halinde bunu 
önlemek güç ve hatta bazen olanaksızdır. Libertarianistler "zorlama" unsuru 
taşıyan bütün uygulamalara ve yasaklamalara karşıdırlar. (Aktan, 1994: 43) 

Özetle, Libertarian felsefe radikal olarak devleti zorlamaya meşruluk 
kazandırılmış bir kurum olarak görmektedir. 

Libertarian felsefenin devlet ve vergileme konusundaki düşünceleri 
göstermektedir ki, yükümlünün devlete ve vergilemeye bakış açısını 
belirleyen felsefi düşüncesi, vergisel boyuttaki yükümlü davranışlarının 
yönünü de belirlemektedir. 

Önemle belirtelim ki, verginin meşruiyyeti konusu kamu maliyesinin 
en eski tartışma konularından birisidir. Libertarian felsefe vergiye tamamen 
karşı olması dolayısıyla belki de oldukça radikal bir akım olarak kabul 
edilebilir. Bu radikal akım bir tarafa bırakılacak olursa, temelde verginin 
yasallığının (tax legality) dışında bir verginin meşruiyyeti (tax legitimacy) 
tartışması her zaman doğru ve anlamlıdır. Bu çerçevede verginin ne 
üzerinden ve ne orana kadar alınması gerektiği meşruiyyet tartışmaları 
içerisinde yer almaktadır.15 Verginin meşruiyyetini sorgulamaya başlayan 
bireyin vergiye karşı göstereceği tutum ve davranışların da değişeceği 
tabiidir. 

3. Sonuç 

Vergileme ve algılama arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. 
Bireyleri vergi ödemeye yönelten ya da onları vergi ödemekten uzaklaştıran 
etkenlerin pek çoğu bireylerin vergiyi nasıl algıladıkları ile alakalıdır. 
Dolayısıyla, vergileme açısından psikolojik faktörlerin gözden uzak 
tutulmaması gerekir. 

                                                        
15 Verginin meşruiyyeti ve gönüllü vergi ödeme (tax compliance) arasındaki ilişki 
için bkz: Tyler, 1997. Ayrıca bkz: Magner, Sobery ve Welker, 1998. 
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İkinci olarak, sosyolojik, kültürel ve kurumsal faktörler ile vergileme 
arasındaki yakın ilişki kamu maliyesinde çok az inceleme konusu 
yapılmıştır, fakat sanıldığından öteye önemlidir. 

Dinler ve inançlar ve etik değerler de yükümlüleri gönüllü vergi 
ödemeye yönelten faktörlerdir. Dinler ve inançlar ve etik, “doğru” ve 
“yanlış” üzerinde değerlendirme yapar. Dolayısıyla her ikisi de bireylerin 
vergi konusundaki tutum ve davranışlarını belirler. 

Yukarıdaki faktörler, kanaatimizce maliye teorisi içerisinde bugüne 
değin üzerinde yeterince araştırma ve inceleme yapılmayan konular 
olmuştur. Vergileme teorisi içerisinde, maliyeciler çoğunlukla bireyin ödeme 
gücü, vergi sisteminin ve vergi yönetimin yapısı ve saire ekonomik ve mali 
faktörleri dikkate almışlardır. 

Vergileme teorisinin daha doğru yönde gelişmeler gösterebilmesi ve 
daha doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşabilmesi için sosyolojik, psikolojik, 
kurumsal ve saire faktörlerin geniş teorik-analitik-ampirik araştırmalara 
konu olması gerekir. 
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İDARELERARASI REKABET VE  

MALİ YERİNDEN YÖNETİM 

 
Dilek DİLEYİCİ* 

Tarık VURAL** 

 
1. Giriş 

Günümüzde yaşanan globalleşme olgusu her alanda olduğu gibi 
rekabet alanında da bir takım değişikliklere neden olmaktadır. Globalleşme 
öncesi sınırlı bir alanda yaşanan rekabet, bu süreçte her alana yayılmış ve 
yayılmaya da devam etmektedir. Genel olarak rekabetin yaşandığı alanları şu 
şekilde sıralamak mümkündür:  

• Firmalararası rekabet. 

• Bireylerarası rekabet. 

• İdarelerarası rekabet. 

• Ekonomik sistemler arası rekabet. 

Rekabetin yaşandığı alanlardan en eski tarihe bireylerarası rekabetin 
sahip olduğu söylenebilir. Daha sonra yaşanan gelişmeler ışığında diğer 
alanlarda da rekabetin hızlı bir şekilde geliştiği görülmektedir. Bunlardan 
ekonomik sistemler arası rekabetin Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 
birlikte ortadan kalktığı ifade edilse de, günümüzde teorik anlamda 
ekonomik sistemler arasında da bir rekabetten bahsetmek mümkündür. 

Bu çalışmanın ana amacı, son yıllarda giderek yaygınlaştığı görülen 
mali yerinden yönetim ile yine son yıllarda gündeme daha sık gelen 
idarelerarası rekabet arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Gerçekten de 
artık sadece bireyler ya da firmalar değil farklı düzeylerdeki idari birimler de 
rekabet halindedir. Ancak burada önemle belirtilmesi gereken nokta, bu 
çalışmada bahsedilen idarelerarası rekabetten anlaşılması gerekenin, aynı 
ülke sınırları içerisinde bulunan farklı idari birimler ve özellikle de mali 
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yerinden yönetim açısından önemli olan bu idari birimlerin kendi 
aralarındaki rekabettir. Ülkelerarası yaşanan rekabet bu çalışmanın kapsamı 
dışında tutulmuştur.  

2. İdarelerarası Rekabet: Tanımı, Türleri ve Araçları  

2.1. İdarelerarası Rekabet Nedir? 

İdarelerarası rekabet çok değişik açılardan tanımlanabilen bir 
kavramdır. Mevcut literatürde idarelerarası rekabete ilişkin açık, kapsamlı ve 
üzerinde görüş birliği bulunan bir tanım bulunmamaktadır. Bununla birlikte 
idarelerarası rekabet, “bir ülkedeki farklı idari birimlerin ülkede bulunan kıt 
üretim kaynaklarını çekebilmek ve bunun yanında bir takım maliyetlerden 
(zararlı atık maddeler vb.) sakınmak için birbirleriyle rekabet etmeleri” 
şeklinde tanımlanabilir (Kenyon, 1997:14). Bazı durumlarda idari birimlerin 
uyguladığı politikalar firma veya üretim faktörü sahiplerinin davranışlarını 
etkileyebilir. İdari birimler mobil olan üretim faktörlerini kendi sınırları 
dahiline çekmek veya mevcut durumda kendi sınırları dahilinde bulunan 
mobil üretim faktörlerini ellerinde tutmak için vergi veya diğer mali araçları 
aktif bir biçimde kullanabilirler (Aktan ve Vural, 2004a:178). 

Federal yapıya sahip ülkeler açısından idarelerarası rekabet; malların, 
hizmetlerin, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı yoluyla bağımsız 
federe devletlerin eylemleri üzerine getirilen kısıtlamaları ifade etmektedir 
(Kenyon, 1997:14). Bu tanımdan hareketle idarelerarası rekabetin, federal 
yapıya sahip ülkelerde, bağımsız federe devletlerin ve yerel yönetimlerin 
keyfi uygulamalarını sınırlandırdığı ifade edilebilir.  

Yukarıda yaptığımız ikinci tanım “idarelerarası tam rekabet” (implicit 
competition) olarak adlandırılabilir (Kenyon, 1997:14). İdarelerarası tam 
rekabetten bahsedebilmek için çok sayıda idari birimin var olması 
gerekmektedir. Tam rekabet piyasalarında firmaların oynadığı rolü 
idarelerarası tam rekabet durumunda yerel idari birimler üstlenmektedir. 
Buradan hareketle, idarelerarası rekabet kavramının sadece federal devlet 
yapısı için geçerli olduğu düşünülebilir. Gerçekten de federal devlet 
yapısında idarelerarası rekabet daha yaygın olarak görülürken, üniter yapıya 
sahip ülkelerde idarelerarası rekabet belirli şartlar dahilinde geçerli olabilir.  

İdarelerarası rekabet kavramı aslında eşit mali ve idari güce sahip idari 
birimler arasındaki rekabeti içermektedir. İdarelerarası rekabet üniter yapıya 
sahip ülkelerde yerel yönetimler arasındaki rekabeti kapsamaktadır. 
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Gerçekte üniter yapıya sahip ülkelerde yerel idarelerin mali ve idari açıdan 
merkezi idareye bağımlı oluşu, bu ülkelerde idarelerarası rekabetin önünde 
bir engel oluşturmaktadır. Zira rekabet için yerel idarelerin bağımsız mali ve 
idari kararlar alabilmeleri gerekmektedir.  

Bu açıdan değerlendirildiğinde, idarelerarası rekabetin federal yapıya 
sahip ülkelerde federe devletler arasında daha etkin yaşandığı söylenebilir. 
Bu ülkelerde federe devletlerin federal devletten daha bağımsız idari ve mali 
politikalar uygulayabilmeleri idarelerarası rekabeti olumlu yönde 
etkilemektedir. Buradan hareketle idarelerarası rekabetin önkoşulları şu 
şekilde sıralanabilir (Boyne, 1996:703): 

• İdarelerarası rekabetin etkin olarak yaşanması için çok sayıda idari 
birimin olduğu bir yapı ve bu yapı içerisinde sorumlulukların farklı idari 
birimler arasında dağıtılması gerekmektedir.  

• İdarelerarası rekabetinin yaşanabilmesi için farklı idari birimlerin 
yerel mal ve hizmetlerin arzında farklı alternatifler sunabilmeleri 
gerekmektedir. Yerel idarelerin değişik nitelik ve nicelikte yerel mal ve 
hizmet sunabilmeleri için de, yerel özerkliğe sahip olmaları gerekmektedir.  

• İdarelerarası rekabet, eğer yerel idareler kendi gelir kaynaklarını 
kullanabiliyorlarsa daha etkin olacaktır. Bu sayede sunulan hizmetlerin 
niteliği ve etkinliği farklılaştırılabilecektir. 

İdarelerarası rekabetin en önemli amacı kuşkusuz kaynakların daha 
etkin kullanılmasını sağlayarak ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. 
Farklı idari birimler vergileri, sunulan mal ve hizmetleri ve regülasyonları 
kullanarak nihai amaç olan ekonomik büyümeyi dolayısıyla vatandaşlarının 
refahını artırmayı amaçlamaktadırlar.  

İdarelerarası rekabetin bir diğer nedeni de, vergi mükelleflerinin vergi 
yükünü hafifletmektir. Vergilemede idari birimlere geniş yetkiler verilmesi, 
bu idareler arasında rekabeti teşvik edecektir. İdareler arasında yaşanan vergi 
rekabeti, vergi oranlarının ve dolayısıyla vergi yükünün düşmesine neden 
olacaktır. Öte yandan bu tür bir rekabetin vergi gelirlerinde azalmaya yol 
açtığı da savunulmaktadır. 

İdarelerarası rekabetin çeşitli göstergeleri bulunmaktadır (Uygun, 
2002:105-106): İlk göstergeye göre; başta mali politikalar olmak üzere, 
kamusal politikaların sonucu oluşan nüfus göçüne ilişkin istatistiki verilerdir. 
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Bireyler ve firmalar yerleşecekleri idareleri seçerken, konutları ve işyerleri 
için ödeyecekleri vergiden, idari birimlerin ulaşım için sağladıkları 
olanaklara kadar ekonomik güçlerini etkileyecek her türlü bileşeni düşünerek 
karar verirler. Bu nedenle idareler arasında yaşanan göç olgusu rekabetin 
varlığının bir göstergesidir. İkinci gösterge ise işgücü, sermaye ve 
teknolojiyi kendi idari sınırları içine çekmek için, idari birimlerin özel 
tekniklere başvurmaları, yeni mali düzenlemeler yapmalarıdır. İdareler, bu 
tür araçları kullanarak, çıkarlarını maksimize etmek için birbirleriyle 
yarışırlar.  

İdarelerarası rekabet derecesinin ölçümü de önemli bir konudur. 
Herhangi bir bölgedeki idarelerarası rekabetin ölçümü konusunda iki farklı 
yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşıma göre idarelerarası rekabetin ölçümü, 
merkezi yönetim tarafından toplanan kamu gelirlerinin toplam kamu 
gelirlerine oranı ile yapılmaktadır. Aynı zamanda bu oran, mali açıdan 
merkezileşme derecesini de göstermektedir. Eğer bir ülkede sadece merkezi 
yönetim mevcutsa şüphesiz mali merkeziyetçilik oranı yüzde yüz olacaktır. 
Ancak pek çok ülke değişik idari yapılanmalara bölünmüş olduğundan, her 
bir idari birim özellikle toplam vergi tabanından pay alabilmek için rekabet 
etmektedirler. İdarelerarası rekabetin ölçümüne yönelik bir diğer yaklaşım, 
bir ülkedeki yönetim kademelenmesinin sayısının bulunmasıdır. Şüphesiz 
diğer şartların değişmediği varsayımı altında, daha fazla yerel yönetim 
biriminin bulunması daha fazla rekabet anlamına gelmektedir. Bir ülke 
sınırları içerisindeki yönetim yapılarının sayıca fazla olmasının bir diğer 
anlamı ise söz konusu yönetim yapılarının ölçek olarak nispeten küçük 
olmasıdır (Lawson ve Block, 1996:421). 

Görüldüğü gibi idarelerarası rekabet federal ve üniter devlet yapısında 
farklı nedenlerle değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan 
idarelerarası rekabet türleri değişik şekillerde sınıflandırılabilir.  

2.2. İdarelerarası Rekabet Türleri  

İdarelerarası rekabet benzer güçlere sahip idari birimler (yerel 
yönetimler arasındaki rekabet, federe devletler arasındaki rekabet v.b.) 
arasında meydana gelebileceği gibi, farklı güç ve özelliklere sahip idari 
birimler (merkezi yönetimler ile yerel yönetimler veya federal devletler ile 
federe devletler arasındaki rekabet) arasında da oluşabilir. İlk durumda 
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“idarelerarası yatay rekabet”, ikinci durumda da “idarelerarası dikey 
rekabet” söz konusudur.  

İdarelerarası rekabet türlerinden bir diğeri de “aktif idarelerarası 
rekabet”tir. Bu durumda idari birimler bir yandan kendi sınırları içerisinde 
yaşayan nüfusa faydalı olan faaliyetleri ve kaynakları vergi ve benzeri teşvik 
araçlarıyla cezbetmek; öte yandan da iktisadi faaliyetler sonucu oluşabilecek 
zararları en aza indirmek için rekabete girişmektedirler (Aktan ve Vural, 
2004a:178). 

Besley ve Case tarafından geliştirilen idarelerarası rekabet teorisi aynı 
zamanda farklı bir rekabet türü de ortaya çıkarmıştır. “Karşılaştırmaya dayalı 
idarelerarası rekabet” veya “göreli rekabet” olarak adlandırılan bu rekabet 
türüne göre; birey ve firmalar, içinde yaşadıkları idari birimlerin 
performanslarını farklı idari birimler arasında karşılaştırabilecek bilgiye 
sahiplerdir (Kenyon, 1997:14). Bu durum birey ve firmaların tercih 
olanaklarını artırmakta ve diğer idari birimlerle kendi idari birimlerinin 
performanslarını karşılaştırmak suretiyle tercihte bulunabilmelerine yol 
açmaktadır. Bireylerin farklı idari birimleri tercih edebilme olasılıkları, yerel 
yönetimleri, kendi sınırları içerisinde yaşayan bireylerin diğer idari birimlere 
yerleşmelerini engelleyici, diğer idari birimlerde yaşayan bireyleri de kendi 
sınırları içerisine çekici politikalar uygulamaya itmektedir Karşılaştırmaya 
dayalı idarelerarası rekabet “bilgi tabanlı idarelerarası rekabet” olarak da 
nitelendirilmektedir (Salmon, 2005:1).  

2.3. İdarelerarası Rekabette Kullanılan Araçlar 

Teorik olarak idarelerarası rekabette farklı idari birimlerin farklı 
araçları kullanabilecekleri ifade edilmekle birlikte, uygulamada idari 
birimlerin benzer araçlar kullandığı görülmektedir. Genellikle kullanılan 
araçlar mali niteliktedir. Farklı idari birimlerin, ister mobil sermaye olsun 
isterse mobil işgücü olsun, çeşitli üretim faktörlerini kendi sınırlarına 
çekmek için kullandıkları araçları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

• Vergileme 

• Kamusal mal ve hizmetler 

• Kamu harcamaları 

• Regülasyonlar  
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Vergileme idarelerarası rekabette kullanılan en etkili araçlardan 
biridir. Literatürde bu konu “vergi rekabeti” olarak bilinmektedir. Geniş 
anlamda vergi rekabeti; vergilendirme yetkisine sahip idari birimlerin (yerel 
yönetimler, eyaletler, devletler) vergi politikalarının diğer idari birimler 
üzerinde meydana getirdiği etkiler olarak tanımlanmaktadır (Aktan ve Vural, 
2004c:69). Bu tanımdan hareketle idarelerarası vergi rekabeti “vergilendirme 
yetkisine sahip olan idari birimlerin kendi idarelerini cazip hale getirmek 
amacıyla rakip idari birimlere nazaran vergi yüklerini düşürerek mobilitesi 
yüksek olan üretim faktörlerini kendi idari birimlerine çekme çabası” 
şeklinde ifade edilebilir. 

Vergi rekabeti, devletlerin konumlarına göre, yatay ve dikey vergi 
rekabeti olarak ikiye ayrılabilir. Yatay vergi rekabetinde farklı devletlerin 
uluslararası alandaki rekabeti veya bir ülke içinde aynı düzeydeki idareler 
(örneğin yerel idareler) arasındaki rekabet söz konusu iken, dikey vergi 
rekabetinde hiyerarşik olarak farklı düzeylerdeki idareler arasındaki (örneğin 
federal yapıya sahip devletlerde federal devlet ile federe devletler arasındaki 
veya federe devletler ile yerel idareler arasındaki) rekabet esastır. 

Vergi rekabetinin sonuçları Tiebout ile Oates ve Schwab’un 
geliştirdiği teorilere dayalı olarak ele alınmaktadır. Buna göre, eğer 
kullanılan vergiler fayda vergileri ise, yatay vergi rekabeti etkin bir kaynak 
dağılımı ile sonuçlanacaktır. Böylece firmalar ve bireyler, kendilerine en 
uygun vergi ve harcama politikalarının uygulandığı idarelere 
yerleşeceklerdir. Üstelik, sonuçlanan kaynak dağılımı Pareto etkin olacaktır. 
Bununla birlikte, Tiebout’un ileri sürdüğü etkinlik sonucu, sadece fayda 
vergileri söz konusu olduğunda elde edilebilir. Çünkü fayda vergileri sosyal 
marjinal maliyeti yansıtır ve bu yüzden de tüketicilerin ve firmaların daha 
etkin bir şekilde idareleri tercih etmelerine yol açar (Goodspeed, 1998:580). 

İdarelerarası rekabette kullanılan bir diğer araç sunulan kamusal mal 
ve hizmetlerdir. Bu durumda farklı idari birimler sundukları kamusal mal ve 
hizmet demetlerini hem niteliksel hem de niceliksel olarak çeşitlendirmeye 
çalışacaklardır. Farklı idari birimlerin giriştikleri bu rekabet sonucunda 
vatandaşlar daha kaliteli hizmet demetini daha az maliyetle alabileceklerdir. 
Kamusal mal ve hizmetin sunumunda yaşanan rekabet idari birimleri yeni 
buluşlar yapmaya da sevk edeceğinden yeniliklerin ve araştırma 
faaliyetlerinin artmasına da neden olacaktır.  
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Globalleşme rekabet aracı olarak kullanılan yöntemleri oldukça 
farklılaştırmıştır. Rekabet eden, ülkelerin sadece firmaları değil, doğal ve 
beşeri kaynakları, uygulama ve politikaları, kültürleri ve çok sayıdaki alt 
sistemleri (eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, bütçe, kurumsal yapılar vb.)’dir. 
Globalleşme ile birlikte ülkelerin karşı karşıya kaldıkları risk ve tehditlerin 
artması ülkeleri yeni tedbirler almaya itmiştir. Bu manada kamu giderleri 
alanında yaşanan rekabet değişik sonuçlar ortaya çıkarmıştır. İlk olarak 
kamusal harcamaların gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı artmış ve 
kamu kesimi özellikle gelişmiş ülkelerde büyümüştür. İkinci olarak artan 
risk ve tehditler sonucu sunulan kamusal mal ve hizmetlere olan talep 
artmıştır. Üçüncü olarak ülkeler artık refah devleti harcamalarına daha az 
kaynak ayırır olmuşlardır. Son etki ise ülkelerin sınırları içerisindeki 
firmaların rekabet gücünü arttırabilmek için “sosyal damping”1e 
başvurmalarıdır (Aktan ve Vural, 2004b:58).  

Her bir idare, vergi tabanını genişletmek amacıyla daha çok işgücünü 
çekmek için kamusal malların sunumunu artırarak harcama rekabeti içine 
girerler (Wilson, 1999:297). Öte yandan bir idare vergi oranlarını artırdığı 
zaman, daha önceden vergilendirilebilen bazı üretim faktörleri diğer 
idarelere kayacaktır. Bu durum kamusal malların finansmanını güçleştirecek, 
kamu harcamaları azalacak ve dolayısıyla da refah seviyesinde düşüş 
görülebilecektir. Vergi oranlarındaki bir artışa karşılık olarak insanların ve 
kaynakların idarenin dışına mı yoksa içine mi yerleşeceği vergi oranlarındaki 
artış kadar kamu harcamalarındaki artışın net etkisine de bağlıdır (Wilson ve 
Gordon, 2003:415-416). Bu yüzden de idarelerarası rekabet açısından vergi 
politikaları yanında uygulanan harcama politikaları da önem taşımaktadır.  

İdarelerarası rekabette kullanılan bir başka araç regülasyonlardır. 
Genel anlamda regülasyon, belli bir faaliyete ilişkin olarak oyunun 
kurallarının belirlenmesi (düzenleme), bu kurallara riayetin sağlanması 
(denetim) ve sektörü veya bir alanı düzgün bir rekabet ortamına ve rekabetçi 
bir yapıya doğru sevk etme (yönlendirme) olarak tanımlanabilir (Ulusoy, 
2003:21). Bu manada farklı idari birimler sınırları içerisinde ekonomik 

                                                      
1 Sosyal damping, ücret maliyetlerinin, çalışma koşullarının ve sosyal maliyetlerin 
farklılığı nedeniyle ulusal sistemler arasında ortaya çıkan haksız rekabeti ifade eder 
ve potansiyel rakiplere karşı rekabetçi bir üstünlük sağlamak amacıyla yaşam 
kalitesinde bir gerileme meydana getirme pahasına elde edilen her türlü rekabetçi 
üstünlüğü niteleyen bir kavramdır (Aktan ve Vural, 2004b:62).  
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yaşamda uygulanacak kuralları önceden ve açık bir şekilde belirleyerek 
mobil sermaye kaynaklarını çekmeye çalışabilirler. 

Teoride belirli şartlar altında, idareler arasındaki regülasyon 
rekabetinin etkinliğe yol açabildiği savunulmaktadır. Buna göre yerel 
idareler de merkezi idareler kadar etkin regülasyonlara gidebilirler. Bununla 
birlikte uygulamada bu şartların gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını 
savunan iktisatçılar da bulunmaktadır. İdareler mobil sermayeyi kendilerine 
çekmek için rekabet etmekle birlikte, aynı zamanda kamusal malları finanse 
etmek için sermayeyi vergilendirmek veya sermayeye yönelik regülasyonlar 
uygulamak durumunda kalmaktadırlar (Levinson, 2003:91). Mobil 
sermayeyi idare sınırları içine çekmek isteyen bir yönetim, çeşitli alanlarda 
uygulayacağı regülasyonları ortaya koymak zorundadır. Örneğin sermayeyi 
kendisine çekme çabası içindeki bir idare, çevrenin korunması amacıyla bazı 
düzenlemelere gidecektir2.  

3. İdarelerarası Rekabet Teorileri 

İdarelerarası rekabet konusunda geliştirilmiş teoriler değişik açılardan 
idarelerarası rekabeti incelemişlerdir. Bu konuda geliştirilmiş teorilerin 
başında Tiebout modeli gelmektedir. Tiebout modeli dışında Oates-Schwab, 
McGuire, Wolkoff, Besley-Case ve Breton modelleri de idarelerarası 
rekabete ilişkin teorilerdir. 

Tiebout modelinde tüketici-seçmen olarak nitelendirilen bireyler 
kamusal mallara yönelik tercihleri en iyi şekilde karşılayacak olan idari 
birimlere yerleşeceklerdir. İdarelerin sayısı ve bu idareler arasındaki farklar 
ne kadar fazla ise, tüketici tercih durumunu tam olarak gerçekleştirmeye o 
kadar yakın olacaktır (Tiebout, 1956:418). Tiebout, teorisinde piyasada yer 
alan tüketici ile idari birimlerin hizmetlerinden yararlanan seçmenler 
arasında bir benzerliği vurgulamaktadır. Buna göre, nasıl ki tüketiciler 
fiyatların sabit olduğu malların yer aldığı piyasalara doğru hareket ederlerse, 
tüketici-seçmen de sunulan hizmetlerin fiyatlarının (vergilerin) sabit olduğu 
idari birimlere yönelirler (Tiebout, 1956:422).  

                                                      
2 Çevresel regülasyon rekabeti ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Levinson, A. (2003), 
“Environmental Regulatory Competition: A Status Report and Some New 
Evidence”, National Tax Journal, LVl, 1, Part 1, 91-106. 
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Literatürde “ayaklarıyla oylama” (voting with the feet) adıyla 
nitelendirilen Tiebout modelinin varsayımları şunlardır (Tiebout, 1956:419): 

• Tüketici-seçmenler tam olarak mobildirler ve tercihlerini en iyi 
şekilde karşılayan idareye yerleşirler. 

• Tüketici-seçmenin idarelerin gelir ve harcama politikaları arasındaki 
farklar konusunda tam bilgiye sahip oldukları ve bu farklara göre hareket 
ettikleri varsayılır. 

• Tüketici-seçmenlerin içinde yaşamayı tercih edebilecekleri çok 
sayıda idari birim mevcuttur. 

• İstihdam olanaklarından dolayı ortaya çıkan kısıtlar dikkate 
alınmamaktadır.  

• Sunulan kamu hizmetleri idareler arasında dışsallıklara veya ölçek 
ekonomilerine neden olmaz. 

• Sunulan her kamu hizmeti için bir optimal idare büyüklüğü vardır. 
Bu optimum, her bir idare için hizmetlerin en düşük ortalama maliyetle 
üretildiği birey sayısına göre tanımlanır. 

• Optimum büyüklüğün altındaki idareler daha düşük ortalama 
maliyete katlanmak için yeni bireyleri kendi sınırlarına çekmeye çalışırlar. 
Optimum büyüklüğün üzerinde olan idareler de tersini yaparlar yani 
bireylerin kendi idareleri dışında yerleşmesi konusunda çaba harcarlar.  

Tiebout tarafından geliştirilen bu teoriye göre, “ayaklarıyla oylama” 
sayesinde mobil bireyler yerel kamusal mallara yönelik tercihlerini etkili bir 
biçimde açıklarlar ve yerel idareler de bu malları etkin bir şekilde sağlamada 
bu bilgiyi kullanırlar. Aksine, merkezi idareler bireyleri kamusal mallara 
yönelik tercihlerini açıklamaları konusunda ikna etmede güçlüklerle karşı 
karşıyadırlar (Wilson ve Janeba, 2005:1211-1212).  

Oates-Schwab Modeli3’nde de Tiebout modeline benzer bir mantık 
bulunmaktadır. Ancak Tiebout modelinde temel aktör bireyler iken, Oates-

                                                      
3 Orijinal eser için bkz: Oates, W.E. ve Schwab, R.M. “The Allocative and 
Distributive Implications of Local Fiscal Competition”, in: Kenyon, D.A. and 
Kincaid, J. (1991) eds., Competition among States and Local Governments: 
Efficiency and Equity in American Federalism, Washington DC: The Urban Institute 
Press.  
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Schwab modelinde sermaye başka bir ifadeyle mobil sermaye stokları temel 
aktör konumundadır. Bu modelde değişik idari birimlerin birbirleriyle 
rekabet etmelerinin temel nedeni, mobil sermaye stoklarını kendi sınırları 
içerisine çekmektir. İdari birimler tarafından kullanılan rekabet araçlarına 
örnek olarak vergi oranlarında indirim yapmak, firmalara daha fazla kamusal 
hizmet sunmak (örneğin ulaşım ağının yani yolların etkinliği, güvenlik 
hizmetlerinin sunumundaki etkinlik) gibi yöntemler verilebilir. Mobil 
sermaye stoklarının idari birimler tarafından kendi sınırları içerisine 
çekilmesi, o bölgede yaşayan bireylerin daha fazla ücret almalarına 
dolayısıyla gelir ve refah seviyelerinin artmasına neden olacaktır (Kenyon, 
1997:20). Modelin temel sonucu hem kişisel gelir vergisinde hem de 
kurumlar vergisinde fayda ilkesine göre vergilendirmenin olacağıdır. 
Böylece firmalar sadece kendilerine sunulan mal ve hizmetler için ödemede 
bulunacaklardır (Kenyon, 1997:20).  

Therese McGuire4 idarelerarası rekabet teorisini rekabetin olumsuz ve 
tahripkar sonuçları üzerine geliştirmiştir. Bu modele göre idarelerarası hem 
yatay hem de dikey eşitsizlik rekabete neden olmaktadır. İdari birimlerin 
özellikle vergi rekabetine girmeleri mobil olmayan varlıklar üzerindeki vergi 
yükünün artmasına neden olacaktır. Vergi rekabetinin bir diğer olumsuz 
sonucu ise vergi oranlarının karşılıklı olarak indirilmesinin sonuçta vergi 
gelirlerini aşağı seviyelere çekmesi ve sonuçta kamusal mal ve hizmetlerin 
optimal seviyenin altında sunulmasıdır (Kenyon, 1997:21; Aktan ve Vural, 
2004a:184). 

İdarelerarası rekabet ile ilgili teorilerden bir diğeri de Michael J. 
Wolkoff’un5 geliştirdiği teoridir. Bu teori de mobil sermaye stoklarını idari 
birim içine çekmeye yönelik olarak geliştirilmiştir. McGuire’un geliştirdiği 
modelde idarelerarası rekabet için kullanılan araç vergi iken, bu modelde 
mobil sermaye stoklarını kendi sınırları içerisine çekmeye çalışan idarelerin 
kullandığı araç sübvansiyondur. Yani idareler verdikleri sübvansiyonlarla 

                                                      
4 Orijinal eser için bkz: McGuire, T.J. “Federal Aid to States and Localities and the 
Appropriate Competitive Framework”, in: Kenyon, D. A. and Kincaid, J. (1991), 
eds., Competition among States and Local Governments: Efficiency and Equity in 
American Federalism, Washington DC: The Urban Institute Press. 
5 Wolkoff’un bu konudaki orijinal eserleri için bkz: Wolkoff, M.J. (1992), “Is 
Economic Development Decision Making Rational”, Urban Affairs Quarterly, 27; 
Wolkoff, M.J. (1989), “Economic Development as a Signaling Game” Working 
Paper, University of Rochester. 
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mobil sermaye stoklarını kendi sınırlarına çekmeye çalışırlar. Modelde temel 
sorun mobil ve mobil olmayan sermayenin nasıl ayrılacağı meselesidir. Zira 
mobil olmadığına karar verilerek daha az sübvanse edilen bir firma yanlış bir 
kararla kaçırılabileceği gibi, mobil olduğuna karar verilen bir firma da 
gereksiz yere sübvanse edilmiş olabilir (Kenyon, 1997:22-23).  

Bir diğer idarelerarası rekabet teorisi Timothy Besley ve Anne Case’in 
“karşılaştırmaya dayalı rekabet teorisi” (göreli rekabet teorisi)dir. Besley ve 
Case’e göre seçmenler oylama kararlarını idarelerin performanslarını 
değerlendirerek alırlar.  

Besley ve Case’in hareket noktası, seçmenler ile politikacılar arasında 
asimetrik enformasyonun varlığıdır. Politikacılar sağlanan kamusal 
hizmetlerin maliyeti hakkında seçmenlere göre daha çok bilgiye sahiptirler. 
Politikacılar farklı tiplerde olurlar. Kötü politikacılar isteklerini vergi 
mükelleflerinin harcamaları ile finanse ederlerken, iyi politikacılar rant 
peşinde koşmazlar. Seçmenler açısından sorun her iki politikacı tipi arasında 
ayırım yapmaktır. Bir politikacının yeniden seçilmesi hem kendi idaresinde 
uyguladığı vergi politikasına hem de diğer idarelerin uyguladığı vergi 
politikalarına bağlıdır. Özellikle, eğer bir idari birim diğer idari birimlere 
göre nispi olarak daha yüksek vergi artışlarına giderse, seçmenler bu durumu 
kendi yöneticilerinin kötü olduğu şeklinde yorumlarlar ve bir sonraki 
seçimde onu görevden alabilirler. Besley ve Case’in yaptıkları ampirik 
çalışma da bu varsayımı doğrulamaktadır. İkinci teorik varsayım, 
politikacının vergi koyma davranışının seçim rekabetinden etkilendiğidir. 
Özellikle, idari birimler vergi oranındaki artışları diğer idarilerdeki vergi 
oranlarını da dikkate alarak ayarlarlar (Besley ve Case, 1995:25-26). Burada 
seçmenlerin idareler arasında karşılaştırma yapmak için kullandıkları bilgi, 
vergi değişiklikleridir. Şöyle ki; bireyler komşu idari birimlerin vergisel 
değişikliklerini kendi idari birimlerindeki vergisel değişikliklerle 
karşılaştırarak kendi yöneticilerinin performanslarını değerlendirmeye 
çalışırlar (Kenyon, 1997:24). 

Besley ve Case’e göre oylama mekanizması politikacıları disipline 
etmede kullanılan temel teşvik mekanizmasıdır. Seçmenler de politikacıların 
performanslarını değerlendirebilirler. Seçmenler diğer idari birimlerin 
yöneticilerinin uyguladıkları politikalar konusunda, medyadan veya diğer 
kaynaklardan edindikleri bilgileri kullanarak, bu idarelerin politikalarını 
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kendi idarelerinin politikalarıyla karşılaştırma yapmak için bir ölçüt olarak 
ele alırlar (Besley ve Case, 1995:29-30).  

İdarelerarası rekabet teorilerinden bir diğeri Albert Breton’un 
geliştirdiği “devletlerarası rekabet teorisi”dir. Breton ilk kez 1996 yılında 
yayınladığı eserinde federal ve üniter devlet sistemlerindeki idarelerarası 
rekabeti incelemektedir. Bu modelde idarelerarası rekabet kavramı geniş 
anlamda ele alınmakta ve ülke içinde seçmenlerin oyunu almaya yönelik 
seçim rekabetini, ülke içindeki idareler arasındaki (yatay ve dikey) rekabeti 
ve bu idareler ile aile, işçi sendikaları, işletmeler ve klüpler gibi mal ve 
hizmet üreten sosyal kurumlar arasındaki rekabeti kapsamaktadır. Breton’a 
göre idarelerarası rekabet vatandaşların ödediği vergiler ile idareler 
tarafından kendilerine sunulan mal ve hizmetlere atfettikleri değer arasında 
bir ilişki kurmalarını sağlar. Böylece bireyler bir karşılaştırma yaparak 
kendilerine en çok faydayı sağlayacak idari birimlere yerleşirler (Breton, 
1998:311-312).  

Yukarıda ana hatları ile incelediğimiz idarelerarası rekabet teorilerinin 
temel amacı aslında kendi sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarının 
refahını maksimize etmektir. Bu nedenle çoğunlukla mobil sermaye 
kaynaklarını sınırları dahiline çekmeye ve bu yolla vatandaşlarının gelirlerini 
artırmaya çalışmaktadırlar.  

4. İdarelerarası Rekabetin Sonuçları 

İdarelerarası rekabetin sonuçlarına ilişkin iki farklı bakış açısı 
bulunmaktadır. Örneğin Tiebout (1956) rekabetin idareleri etkin kaynak 
dağılımına teşvik ettiğini, Brennan ve Buchanan (1980) da yöneticilerin 
gücünü sınırlandırdığını ve bürokratik etkinsizliği azalttığını 
savunmaktadırlar.  

Diğer yandan bazı iktisatçılar da idarelerarası rekabetin, idarelerin ve 
mobil firmaların elindeki kaynakları israf etmesine yol açtığını ve idareleri 
sosyal hizmetleri sunma konusunda “dibe doğru yarış”a sürüklediğini ileri 
sürmektedirler. Bu görüşe göre üretim faktörlerinin mobilitesinin artması 
sonucunda yoğunlaşan idarelerarası rekabet, önemli dağılım sorunlarına yol 
açar ve özellikle belirli bir idare içinde bulunan fakir vatandaşlara yönelik 
sosyal hizmetlerde azalışa neden olur (Oates, 1999:1131-1134). 

Literatürde vergileme alanında yaşanan rekabete ilişkin olumlu 
görüşler yanında olumsuz görüşler de bulunmaktadır. Olumsuz 
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değerlendirmelere göre vergi rekabeti, en azından teoride, vergi oranlarının 
düşürülmesine neden olmaktadır. Tam rekabet koşullarının geçerli olması 
durumunda ise vergi oranları sıfır noktasına kadar düşecektir. Bu durum 
artık vergi ödenmemesi anlamına gelmektedir (Öz, 2005:53). Vergi 
rekabetinin en önemli olumlu yönü ise vergi yükünün düşmesine neden 
olmasıdır.  

Belirli bir bölgede rekabet eden idarelerin sayısı ne kadar fazla ise, 
aynı piyasa içinde alternatif yerel hizmet sunan birimler arasında tercih 
yapan seçmenlerin ayaklarıyla oylama yeteneği o kadar büyük olacaktır. 
İdarelerarası rekabet, yerel yönetimleri kamusal hizmetleri etkin bir şekilde 
üretmeye teşvik eder ve tekel rantları elde etme yeteneklerini sınırlandırır. 
Üstelik, daha küçük yerel idarelerde, daha büyük olan idarelere nazaran, her 
vatandaş tercihlerini yöneticilerine daha doğru bir şekilde aktarabilir, 
böylece seçilen yöneticiler de seçmenlerinin isteklerine karşı daha duyarlı 
olmak zorunda kalır (Stansel, 2002:3). 

İdarelerarası rekabetin sonuçlarına ilişkin Kamu Tercihi yaklaşımı, bu 
tür bir rekabetin etkinliğe yol açabildiğini ileri sürmektedir. Ancak 
idarelerarası rekabetin etkinliğe yol açması belirli şartlara bağlıdır (Boyne, 
1996:718-719): Rekabet, çok otoritenin olduğu ve birçok idarenin yer aldığı 
bir idari yapıda geliştirilebilir. Aksine, üniter bir otoritenin bir tek idaresinde 
olan az sayıdaki birimler, monopolistik yapıdadır. Rekabet, merkezi 
otoritenin yerel idare üzerinde güçlü kontrollerinin olması durumunda değil, 
yüksek seviyedeki yerel özerkliğin olması halinde sağlanabilir. Rekabet, 
eğer yerel otoriteler önemli ölçüde yerel gelir kaynaklarına sahipse 
geliştirilebilir.  

Kamu Tercihi yaklaşımının ele aldığı rekabet türü daha ziyade 
hiyerarşik bakımdan aynı düzeydeki idari birimler arasındaki rekabeti ifade 
eden “yatay rekabet”e ilişkindir. Söz konusu rekabet türünün konumuz 
açısından önemi, bu teorinin yerel yönetimleri tıpkı piyasada rekabet halinde 
olan firmalar gibi görmesinden kaynaklanmaktadır (Boyne, 1996:708)6.  

                                                      
6 Söz konusu fikirler George Boyne tarafından şu kaynaktan aktarılmıştır: Ostrom, 
E. ve Ostrom, V. (1965), “A Behavioural Approach to the Study of 
Intergovernmental Relations” Annals of The American Acedemy of Political and 
Social Science, 359. 
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Diğer yandan, Kamu Tercihi yaklaşımı vergi rekabetini farklı bir 
açıdan değerlendirmektedir. Bu yaklaşımda idarelerarası rekabetin 
hükümetleri disipline etme konusunda bir araç olarak kullanılabileceği 
savunulmaktadır (Sato, 2003:20). 

Kamu Tercihi yaklaşımı, “ayaklarıyla oylama”nın varlığının ve 
mobilitenin yerel idarelerin merkezi idareye göre halka daha iyi hizmet 
sunulmasına neden olduğunu savunur (Sato, 2003:21). Bunun yanında yerel 
yönetimleri bu tip piyasada var olan hizmet arz eden birimler olarak ve 
vatandaşları da alıcılar olarak görmesi beraberinde rekabeti de getirmektedir. 
Her yerel idare daha iyi hizmet sunabilmek için birbiriyle rekabet edecek ve 
sonuçta daha kaliteli mal ve hizmet demeti daha az maliyetle vatandaşlara 
sunulabilecektir.  

5. Mali Yerinden Yönetimin İdarelerarası Rekabet Üzerindeki 
Etkisi  

Bu başlık altında cevabını aradığımız soru idarelerarası rekabetin etkin 
bir şekilde işleyebilmesi için mali yerinden yönetimin rolünün ne olduğudur. 
Rekabet kelimesinin ardında gizli bir yarış anlamı vardır. Yani rekabetin 
olduğu yerde yarış vardır. Bu yarışın makul ve kabul edilebilir olması için 
karşılıklı rekabet içerisinde olan şeylerin aynı şartları taşıması yani benzer 
özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.  

İdarelerarası rekabette de kabul edilebilir bir rekabet ortamının olması 
için karşılıklı idarelerin aynı olmasa da birbirine yakın özelliklere sahip 
olmaları gerekmektedir. Mali açıdan birbirinden farklı durumda olan 
idarelerin aynı şartlarda rekabet etmelerini beklemek mümkün değildir. İşte 
idarelerarası rekabette mali özerkliğin sağlanması önemli bir husustur. 
Rekabet edebilmek için idarelerin mali açıdan bir takım yetkilere sahip 
olmaları gerekmektedir.  

Burada mali yerinden yönetim kavramıyla ilişkisi kurulan 
idarelerarası rekabet türü yatay rekabettir. Daha önce de belirtildiği gibi, 
aynı düzeydeki idari birimler arasındaki rekabeti ifade eden “idarelerarası 
yatay rekabet”, merkezi idareden yerel idarelere birtakım yetkilerin devri 
sonucunda yerel idarelerin kendi aralarında oluşabilecek rekabeti 
nitelemektedir. Mali yerinden yönetim açısından önemli olan yerel idareler 
arasındaki rekabet olduğundan, burada mali yerinden yönetimin idarelerarası 
yatay rekabet üzerindeki etkisi incelenmektedir.  
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5.1. Mali Yerinden Yönetim Kavramı 

Genel olarak yerinden yönetim7, merkezi idarenin elindeki güç, yetki 
ve sorumlulukların merkez dışındaki diğer tüzel kişilerine devredilmesini 
ifade eder. Bu yetki devri, kamusal hizmetlerin görülmesi ve buna bağlı 
olarak harcamada bulunulması, gelir kaynaklarının elde edilmesi ve politik 
karar alma konusunda olabilir.  

Yerinden yönetim kavramı sadece merkezden yerel ya da daha alt 
kademedeki idari birimlere güç, yetki ve sorumlulukların devrini ifade 
etmeyip, özel kesim ve gönüllü sektöre devrini de içermektedir (Ulusoy ve 
Akdemir, 2005:11).  

Musgrave ve Oates, güçlerin merkezi yönetim ile yerel yönetimler 
arasındaki optimal paylaşımı üzerine odaklanmışlardır. Oates’in “Yerinden 
Yönetim Teorisi” (Decentralization Theorem) olarak tanımladığı bu teori, 
hangi şartlarda yerel yönetimlerin merkezi yönetimlere göre Pareto-etkin 
sonuçlar sağlama ve belirli bir üretim düzeyini gerçekleştirme konusunda 
daha etkin olabileceğini ortaya koymaktadır (Panizza, 1999:98). 

Yerinden yönetimin iki farklı türü bulunmaktadır (Ebel ve Yılmaz, 
2002:23-24): Bunlardan birincisi olan siyasi yerinden yönetim; vatandaşlara 
ve vatandaşların temsilcilerine kamusal karar almada daha çok güç vermeyi 
amaçlar. Bu kavram, yerel düzeyde politika ve yasama gücünün vatandaşlara 
ve onların temsilcilerine devredilmesi anlamına gelir. İkincisi idari yerinden 
yönetimdir. İdari yerinden yönetim, devletin farklı idareleri arasında 
yetkinin, sorumlulukların ve mali kaynakların dağıtılmasını amaçlar.  

Yerel idareler, kavram olarak idari yerinden yönetim biçiminden 
kaynaklanmaktadır. Derecelerine göre idari merkeziyet eğiliminden 
uzaklaştıkça yerel idarelerin uygulama sahası genişler (Öncel, 1998:14). 

Literatürde idari yerinden yönetim konusunda idareler arasındaki 
ilişkiler açısından önemli olan bir sınıflandırma bulunmaktadır: “Yetki 
genişliği” (deconcentration); gücün ve sorumlulukların merkezi yönetimden 
yerel idare birimlerine transferini içerir. “Yetki devri” (delegation); ya 
bağımsız ya da merkezi idarenin dolaylı kontrolü altında olan kurum ve 

                                                      
7 Yerinden yönetim kavramı, İngilizce “decentralization” kelimesinin karşılığı olup, 
Türkçe’ye “adem-i merkeziyet” veya “yerelleşme” olarak, “fiscal decentralization” 
kavramı ise “mali yerinden yönetim” olarak çevrilmektedir.  
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organizasyonlara merkezi idare tarafından üstlenilen kamu politikalarını 
uygulama sorumluğunun transferini ifade eder. Yetki devri merkezi 
bakanlıklar tarafından kamu girişimcilikleri ve devlet tekelleri gibi tam 
olarak merkezi idare tarafından kontrol edilmeyen fakat yasal olarak merkezi 
idareye hesap verme durumunda olan yarı-özerk organizasyonlara yapılır. 
Yerelleşme (devolution) ise; kamusal hizmetleri sunma sorumluluğunun ve 
bu hizmetleri finanse etmek için finansman kaynaklarını kullanma yetkisinin 
merkezi yönetimden özerk bir şekilde kurulmuş yerel idarelere devridir. Bu 
tür bir yetki devrinin olduğu bir sistemde, yerel idareler kendi gelirlerini 
artırma ve yatırım kararlarını alma konusunda özerktirler (Ebel ve Yılmaz, 
2002:24-25). Bu açıdan bakıldığında yerelleşme, merkezi idarenin yerel 
idareler üzerindeki gözetim ve denetim rollerinin sınırlandırıldığı ve 
dolayısıyla yerel idarelerin gerçek mali özerkliğe sahip olduğu yerinden 
yönetim türüdür (Sakınç, 2001:14).  

İdari yerinden yönetimin bir yönünü de mali yerinden yönetim 
oluşturmaktadır. Mali yerinden yönetim, mali yetkilerin merkezi yönetimden 
yerel yönetimlere devri olarak tanımlanabilir (Sağbaş ve Bağdigen, 2003:7). 
Mali yerinden yönetim sisteminde oyunun kurallarını anayasal rejim ve yasal 
düzenlemeler belirlemektedir. İdarelerin görevlerinin ve gelir kaynaklarının 
paylaşımı (mali tevzin), borçlanma, bağış ve yardım esaslarına ilişkin genel 
kuralların anayasalarda yer alması mali yerinden yönetim için gereklidir 
(Batırel, 2003). Mali yerinden yönetimin lehinde olan görüşleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür (Kalabalık, 2005:472):  

• Mali yerinden yönetim sayesinde harcamalar yerel halkın gözü 
önünde, saydam bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

• Vergi oranlarının halka daha yakın olarak belirlenmesi sonucu yerel 
kamusal hizmetler hem nitelik hem de nicelik bakımında daha etkin 
sunulacak ve yerel halkın idari hizmetlerden sağladığı memnuniyet 
artacaktır.  

• Mali yerinden yönetim yerel yöneticilerin hesap verebilirliğinin 
olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunacaktır. Hesap verebilirlik sayesinde 
yerel yöneticiler verdikleri kararlardan sorumlu olacaklardır.  

• Mali yerinden yönetim sonucu yerel kaynaklar daha etkin 
kullanılacaktır.  
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• Mali yerinden yönetim, yerel yönetimler arası rekabeti artıracaktır 
(Ebel ve Yılmaz, 1999:10; Batırel, 2003).  

Mali yerinden yönetimin ilgilendiği temel nokta, kamu sektöründe 
etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak, ekonomik istikrar, 
sürdürülebilir kalkınma, temel kamusal hizmetlerin insanlar arasında adil bir 
şekilde sunumu gibi amaçları başarmaktır. Mali yerinden yönetimin 
sağlandığı bir sistemde, ülkelerdeki yerel idarelerin politikalarının bu 
idarelerin vatandaşlarının tercihlerini yansıtmak amacıyla farklılaşmasına 
izin verilir. Ayrıca, mali yerinden yönetim idarelerin vatandaşlara yakın 
olmasını sağlar. Mali yerinden yönetimin teorik argümanı “her kamu 
hizmeti, bu hizmetin sunumunun fayda ve maliyetlerini içselleştirecek 
minimum bir coğrafi alanda kontrolü sağlayan idare tarafından 
sunulmalıdır”8 şeklinde formüle edilir (Ebel ve Yılmaz, 2002:2-3).  

Mali yerinden yönetimin aleyhinde olan görüşlerin başında ise 
bölgelerarası mali kaynak eşitsizliği gelmektedir. Teoride mali yerinden 
yönetimin bu eşitsizliği daha da arttıracağı savunulmaktadır. Bir diğer sorun 
ise vergi sistemlerinin yerelleşmesinin yönetsel karmaşıklığa ve maliyet 
artışına yol açacağı ve saydamlığı azaltacağı yönündedir (Batırel, 2003).  

5.2. Mali Yerinden Yönetim ve İdarelerarası Rekabet İlişkisi 

Yerinden yönetimle ilgili bazı çalışmalar, idarelerarası rekabetin 
faydalarını vurgulamaktadır. Tiebout (1956) birden fazla idari birimin 
olduğu bir sistemde, vatandaşların “ayaklarıyla oylama”da bulunduğunu ve 
tercihlerine yakın olan politikalar uygulayan idarelere yerleştiklerini 
belirterek, yatay rekabet üzerinde yoğunlaşmıştır. Buna göre, piyasa 
paylarını artırmaya yönelik bir çaba içinde olan idareler, optimal miktarda ve 
çeşitte kamusal malları vatandaşlara sağlarlar (Panizza, 1999:98). Şüphesiz 
bunu yapmaları için de belirli gelir kaynaklarına sahip olmaları ve belirli 
alanlarda harcamalarda bulunma konusunda özerk olmaları gereklidir. İşte 
bir yerinden yönetim türü olan yerelleşme (devolution)’nin sağlanmasının 
idarelerarası rekabetin sağlanması bakımından büyük önemi bulunmaktadır. 
Buna göre idarelerarası rekabetin işleyişi için mali yerinden yönetimin 
sağlanması koşulu vardır. Aksi takdirde, yerel yönetimlerin merkezi idarenin 

                                                      
8 Bu ifade Ebel ve Yılmaz tarafından Wallace E. Oates, Fiscal Federalism, NY: 
Harcourt Brace Jovanovich, 1972’den aktarılmıştır.  
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alt birimleri olduğu bir üniter devlet yapısında yatay rekabeti sağlamak 
mümkün olmayacaktır.  

Yerinden yönetimin ekonomik boyutu özellikle devletin ekonomik 
etkinliği sağlama fonksiyonu açısından önemlidir. Buna göre, yerinden 
yönetim sayesinde bireyler kendi tercihlerine en iyi şekilde cevap veren 
idareleri tercih edeceklerinden, bu sayede sosyal refahın maksimize 
edilmesine de hizmet edilmiş olur. Yerel idareler vatandaşlarının taleplerini 
daha iyi karşılayabilirler. Bu da kaynakları merkezi idareye göre daha etkin 
kullanmalarını sağlar (Ebel ve Yılmaz, 2002:11). Kaynak kullanımında 
etkinlik yanında yerinden yönetim idarelerarası rekabeti artırarak da idari 
etkinliğe hizmet edebilir.  

Yerinden yönetimin neden olduğu daha yoğun idarelerarası rekabetin, 
sermaye üzerinden elde edilecek olan vergi gelirini azaltmakla birlikte, bu 
sayede politik rantların kaynağını da azalttığı ileri sürülmektedir. Buna göre 
politik rantların bir transfer türü olarak değerlendirilmesi durumunda, bu etki 
rant kollama faaliyetlerini azaltır (Sato, 2003:38). Yerinden yönetim, politik 
rantları elde etme ve dağıtmada kamu sektörünün yeteneğini sınırlayan bir 
kurumsal araçtır. Bu daha yoğun bir vergi rekabetine yol açar (Sato, 
2003:21). 

Brennan ve Buchanan (1980)’a göre; idarelerarası rekabet, yerinden 
yönetimin sağlandığı ve vergi tabanlarının mobil olduğu durumlarda daha 
etkili olacak ve bu tür bir rekabet de yerel politikacıların davranışlarını 
disiplin altına alacaktır. Mali yerinden yönetim kamu kaynaklarının daha 
etkin kullanımını sağlayacak şekilde yerel yönetimler arasındaki rekabeti 
artıracaktır. Böylece idarelerarası rekabetin gelişimi, gelirini maksimize 
etme amacındaki hükümetin davranışı üzerinde bir kısıtlama getirerek 
politikacıların aşırı vergileme gücünü sınırlayacaktır. 

Yerinden yönetim ile hizmet paylaşımının sağlanması, idarelerin 
vatandaşların tercihlerine uygun bir şekilde yerel düzeyde kamusal mal ve 
hizmet üretme konusundaki esnekliğini artırırken, vergi yetkisinin merkezi 
idareden yerel idarelere devrinin neden olduğu daha yoğun vergi rekabetinin, 
kamu harcamalarının azalmasıyla ve kamusal hizmetlerin yetersiz 
sunumuyla sonuçlanacağı ileri sürülmektedir (Sato, 2003:19-20). Yerinden 
yönetimin sağlandığı idareler arasındaki rekabetin kamu harcamalarında 
azalmaya yol açtığı yönündeki görüşlerin aksine, eğer yapılan kamu 
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harcaması mobil üretim faktörünün verimliliğini artırıyorsa, mobil kaynağı 
çekmek için daha çok kamu harcamasında bulunulmasına yol açabildiği de 
ifade edilmektedir (Epple ve Nechyba, 2004:9). 

Öte yandan mali yerinden yönetimin olumsuz sonuçlarından en 
önemlisi ise yönetimler arasındaki dengesizlikleri artıracağı endişesidir. 
Şöyle ki; mali kapasite açısından tüm idari birimler benzer konumda 
olmayabilir. Bazı idari birimler mali kapasite açısından iyi durumda iken 
diğerleri göreli olarak kötü durumda bulunabilirler. Yani idareler arasında 
yatay eşitsizlik söz konusu olabilir. Bu durumda mali yerinden yönetim bu 
farkı daha da artıracaktır. 

Mali yerinden yönetimin bu olumsuz yönü idarelerarası rekabet 
açısından da önemlidir. İdarelerarası rekabetin etkin olarak işleyebilmesi için 
mali yerinden yönetimin gerekli bir şart olduğunu söyleyebiliriz. Zira farklı 
idareler arasında rekabetin olabilmesi için gerek kaynak toplama gerekse 
toplanan kaynakları harcama açısından özerklik şarttır. Ancak kamusal 
kaynakların toplanması ve harcanması yetkisinin merkezi yönetimden yerel 
yönetimlere devredilmesi farklı idari birimlerde farklı sonuçlar 
doğurabilecektir. Mali yerinden yönetimin en önemli sakıncası olarak kabul 
edilen mali kapasitenin farklılığından kaynaklanan bu sorun idarelerarası 
rekabeti de olumsuz yönde etkilemektedir.  

Mali yerinden yönetimin neden olduğu bu mali kapasite farklılığını 
gidermek için teoride geliştirilmiş çözüm yöntemi “mali denkleştirme” 
sistemidir. Mali denkleştirme, merkezi idarenin yerel yönetimlere yaptığı 
mali yardımlarla, yerel yönetimler arasındaki mali kapasite ve harcama 
farklılıklarının giderilmesine denir (Sağbaş ve Kösecik, 2002:519). İşte 
idareler arası rekabette mali kapasite farklılığından doğan aksaklıkları 
gidermek için merkezi idare mali açıdan zayıf olan idarelere mali kaynak 
transfer etmektedir. Yatay eşitsizliği gidermeye yönelik kaynak transferinde 
bağışlar da bir araç olarak kullanılmaktadır.  

6. Sonuç 

Globalleşme olgusunun körüklediği rekabet bugün idareler arasında 
da yaşanmaktadır. İdarelerarası rekabetin daha çok federal yapıya sahip 
ülkeler için geçerli olabileceği savunulabilir. Fakat üniter devlet yapısı 
içerisinde de, federal yapıda olduğu kadar etkin olmasa da, idareler arasında 
rekabetin yaşanması mümkün olabilir. Bu yapıdaki ülkelerde idarelerarası 
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rekabetin geçerli olması bazı koşullara bağlıdır. Bunlardan birincisi rekabet 
içinde olan idari birimlerin mali açıdan birbirine yakın konumda 
bulunmalarıdır. Aksi takdirde idari birimler arasında eşit şartlarda bir 
rekabetten söz edilemez. İkincisi ise mali ve idari özerkliktir. Özellikle 
idarelerin kendi gelir kaynaklarına sahip olmaları ve bu kaynakları merkezi 
idarenin vesayeti altında olmaksızın istedikleri şekilde kullanabilmeleri 
gerekir. Burada mali açıdan farklı konumdaki idarelerin merkezi idare 
tarafından mali yardımlarla desteklenmesinin mali ve idari özerklik, 
dolayısıyla idarelerarası rekabet açısından sakıncalı olabileceği 
düşünülebilir. Fakat burada mali açıdan daha zayıf olan idarelere yapılan 
yardımların idareler arasında haksız rekabete meydan vermeyecek şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sağlandığında idareler arasında yaşanacak 
rekabet daha etkili olacaktır. 

Mali yerinden yönetimin sağlandığı bir ülkede idarelerarası rekabetin 
sağlanmasının üç temel sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 
kaynak kullanımında etkinliği artırması, ikincisi idari etkinliği güçlendirmesi 
ve üçüncüsü rant kollama faaliyetlerini azaltmasıdır.  

Literatürde idareler arasında ortaya çıkan rekabetin rant kollama 
faaliyetlerini artırabileceğine ilişkin görüşler de yer almaktadır. Buna göre 
idarelerarası rekabetin koşullarından biri olan çok sayıda idari birimin 
bulunması, doğal olarak bu idari birimlerin daha küçük ölçekte 
yapılanmalarına neden olacaktır. Bu tür küçük idari birimlerde ise bireylerin 
kendi çıkarları doğrultusunda organize olmalarının daha kolay olacağı, yani 
çıkar gruplarının daha yaygın bir şekilde ortaya çıkacağı savunulmaktadır. 
Özetle, bu görüşe göre yerel idareler ölçek olarak küçüldükçe, merkeziyetçi 
bir yapıya nazaran, bu idarelerde çıkar gruplarının rant kollama faaliyetleri 
artacaktır. Ancak, burada nispeten daha küçük ölçekli idarelerde 
yöneticilerin dağıtabilecekleri rant kaynaklarının daha sınırlı olduğu da göz 
önüne alınmalıdır. Ayrıca bu yapıdaki idarelerde yerel halk, yöneticilere 
daha yakın oldukları ve isteklerini daha rahat iletebildikleri gibi, bu durum 
yerel yöneticilerin hesap verme sorumluluğunun da artmasına neden olur.  
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GLOBALLEŞME VE  

MALİYE POLİTİKASINDA DEĞİŞİM 
 

Coşkun Can AKTAN*  

 İstiklal Y. VURAL** 

 

1. Giriş 

Uluslararası mali kuruluşlar ve çok sayıda ekonomist, global 
ekonomik entegrasyonun global refahın artırılmasında etkili bir araç olacağı 
görüşünü dile getirmektedirler. Ancak dünya ticaretinin, dolaysız yabancı 
yatırımların, finansal akımların ve çok uluslu şirketlerin çok büyük bir kısmı 
zengin üçlü bloğa (Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney-Doğu Asya) aittir ve 
geriye kalan ulus devletlerin çoğu için bu iyimser görüş geçerli değildir. 
Globalleşme küresel düzeyde geliri, refahı, fırsat ve tehditleri yeniden 
dağıtan bir süreçtir ve bu süreçte kazananlar ve kaybedenler söz konusudur. 
Globalleşmenin ulus devletler üzerindeki olası etkilerini tespit etmek için 
ulus devletlerin geleneksel olarak yürüttükleri işlevlerde esaslı bir değişim 
olup olmadığını belirlemek gerekmektedir. Ulus devletlerin geleneksel 
işlevlerinin başında kamusal mal ve hizmetlerin (güvenlik, savunma, adalet, 
diplomasi) sunulması, ekonomik istikrarın ve iktisadi büyümenin sağlanması 
ile gelir dağılımının daha adil bir hale getirilmesi gelmektedir. Bu çalışmada, 
globalleşmenin ulus devletlerin maliye politikası yoluyla üstlendikleri 
işlevleri değiştirme potansiyeli dikkate alınacaktır. Globalleşme ile maliye 
politikası arasındaki bağlantı nedir? Globalleşme kamu kesiminin 
büyüklüğünü ve kamusal gelirler ile kamusal giderlerin yapısını ne ölçüde 
dönüştürür? Globalleşme ulus devletlerin üstlendikleri maliye politikalarının 
etkisini azaltır mı, yoksa yeni işlevlerle mi donatır? Globalleşme sonucu 
ortaya çıkan global tehditlere ulusal düzeyde yürütülecek maliye politikaları 
çare olabilir mi? 

Son yıllarda sıkça sorulan bu tip sorulara yanıt verebilmek için 
globalleşmenin maliye politikası üzerindeki iki farklı etkisi göz önüne 
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alınmalıdır. Global ekonomik entegrasyonun artması ve üretim faktörleri ile 
tüketicilerin daha fazla sınır aşan hareketliliğe sahip olmaları kamu 
ekonomisi tarafından üretilecek mal ve hizmetlerin bileşimi ve miktarını 
etkileyebilir (verimlilik etkisi). Globalleşme, ulus devletlerin gelirlerinde 
azalmaya (artmaya) yol açarak kamu kesimince üretilen mal ve hizmetleri 
finanse etme yeteneğini azaltabilir (artırabilir) ya da ortaya çıkardığı yeni 
tehditler (fırsatlar) sayesinde ulus devletlerin yeni işlevler üstlenerek (veya 
gelir dağılımı işlevi gibi işlevlerin önemini azaltarak) kamu kesimi 
tarafından sunulan mal ve hizmet miktarını artırabilir (azaltabilir). Öte 
yandan, globalleşme sonucunda ortaya çıkan çok sayıda tehdit kamu 
kesimince üretilen mal ve hizmetlere olan talebi artırabilir, yeni mal ve 
hizmetlerin üretilmesini zorunlu hale getirebilir veya mevcut durumun 
sürdürülebilirliğini engelleyebilir (telafi etkisi). Globalleşmenin kamu 
ekonomisindeki arz ve talep üzerindeki etkisinin ne yönde olacağını ve 
boyutunu kestirmek güçtür. Bu çalışmada globalleşmenin maliye politikası 
üzerindeki bu iki potansiyel etkisi teorik literatür ve bazı ampirik bulgular 
ışığında ele alınacaktır.  

2. Globalleşme ve Vergi Politikası: Verimlilik Etkisi 

Globalleşme kamu maliyesinin yapısını, yani bütçenin gelir ve gider 
kısmını önemli ölçüde etkiler. Bunun temel nedeni üretim faktörlerinin ve 
tüketicilerin uluslararası hareketliliği ile teknolojik gelişmelerin ulus 
devletlerin davranış ve politikalarında önemli değişiklikler ve kısıtlamalar 
meydana getirmesidir. Globalleşmenin bu türden etkileri en iyi vergileme 
alanında gözlemlenebilir: aşırı kurumlar vergisi yüküne maruz kalan firmalar 
faaliyetlerini başka yerlere kaydırabilir; yüksek vergi yükü kısa vadede 
finansal sermayenin, uzun vadede ise diğer yatırım unsurlarının yurtdışına 
kaçmasına yol açabilir; tüketiciler alış verişlerini daha düşük vergilemenin 
olduğu sınırlardaki mağazalara kaydırabilirler veya bireyler daha düşük gelir 
vergisinin ya da daha iyi bir sosyal güvenlik sisteminin olduğu ülkelere göç 
edebilirler (Schulze ve Ursprung, 1999:297). Bu durumda ulus devletler ülke 
içinde egemenlik haklarının karşılığında sahip oldukları tekel gücünü 
yitirirken global arenada, tıpkı firmaların kendi aralarında yaptıkları gibi, 
rakipleri ile rekabet etmek zorunda kalırlar. Rekabetin şiddeti uluslararası 
mobilitenin derecesi ile ilişkilidir. Uluslararası düzeyde yüksek mobiliteye 
sahip olabilmeleri için gerekli olan üstün nitelikleri içeren mal ve üretim 



 

 251

faktörlerine sahip olan ülkeler ile bunları cezbetmek için elverişli koşulları 
oluşturan ülkeler bu rekabetten kazançlı çıkarlar. 

Uzun yıllardır ulus devletlerin en önemli gelir kaynağı konumunda 
olan vergiler ulus devletlerin devletlerarası rekabette başarılı olmaları için 
gerekli olan yatırımları finanse ederler. Vergilendirme kapasitesi modern 
devletlerin hangi işlevleri ne ölçüde etkin bir biçimde yerine getireceğini ve 
global ölçekte ne kadar etkili olacağını belirler. Globalleşmeye yol açan 
temel belirleyiciler olan serbestleştirme faaliyetleri ile teknolojik gelişmeler 
ulus devletlerin vergileme kapasitesi ile vergi politikaları üzerinde önemli 
değişiklikler oluşturma potansiyeline sahiptir. Ancak bu değişikliklerin ne 
yönde olacağı konusu tartışmalıdır. Globalleşme sonucunda vergileme 
yoluyla yeterli ölçüde gelir elde edemeyen ülkelerin etkinliklerini ve 
verimliliklerini artıracakları, başka bir ifade ile vergileme gereksinimlerini 
azaltacakları bir yapıya kavuşmaları gereklidir. Vergileme kapasitesinin 
azalması kamu kesimi tarafından daha az (ancak belki daha kaliteli ve 
verimli) mal ve hizmet üretilmesine neden olabilir. Bu bazen bir 
zorunluluktur (vergi gelirleri yeterli düzeyde değildir) bazen de ulus 
devletlerin kendi tercihlerinin bir sonucudur (teknolojik gelişmeler ve 
minimal devlete yönelik tercihler daha az kamusal arza yol açabilir). 
Globalleşmenin vergi politikası üzerindeki etkisinin hangi yönde oluştuğunu 
belirlemek için özelde ulus devletlerin vergi politikasını ve daha genelde 
kamu ekonomisindeki arzı etkileyen faktörler ele alınmalıdır. 

2.1. Serbestleştirme Faaliyetleri 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde 
dünya ticaretini serbestleştirme alanında uluslararası işbirliği sağlama 
yönünde yürütülen faaliyetler Uruguay Turu sonrasında sanayi ürünlerinin 
yanı sıra tekstil, tarım ve hizmetler sektörlerinin de serbestleştirme 
kapsamına alınması ile hız kazanmıştır. GATT’nın yerini Dünya Ticaret 
Örgütü’ne bırakması ile dış ticarette serbestleştirme faaliyetleri global 
düzeyde güçlü bir biçimde sürmektedir. Çok taraflı ticaret anlaşmalarının 
getirdiği yükümlülüklerin yanı sıra verimliliği artırmak amacı ülkeleri dış 
ticaret vergilerini azaltmaya yöneltmektedir. Bu çabalar sonucu gelişmekte 
olan ülkelerin “en çok kayırılan ülke” tarife oranları 1980-83 döneminde 
%34,4 iken 2000-2001 döneminde %12,6’ya; gelişmiş ülkelerin en çok 
kayırılan ülke tarife oranları ise 1989-92’deki %8,2 düzeyinden 20001’de 
%4’e gerilemiştir (UNCTAD, 2004:69-71). 
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Dış ticarette serbestleştirme dış ticaret üzerindeki engelleri, yabancı 
malların yurtiçi piyasadaki fiyatlarını ve korumacılık nedeniyle yurtiçindeki 
üreticiler tarafından elde edilen rantları azaltır. Yabancı malların daha düşük 
fiyatlarla yurtiçinde tüketime sunulması iç piyasada rekabeti artırır. 
Rekabetin artması ise üretimde ve kaynakların tahsisinde etkinliği artırır. Öte 
yandan, serbestleştirme, yeni bilgi ve teknolojilere erişim olanağını artırmak 
suretiyle uzun vadede verimliliği olumlu yönde etkileyebilir. Ancak rekabet 
potansiyeli düşük olan yerli üreticileri piyasa dışına iterek iktisadi 
durgunluğa ve işsizliğe yol açabilir. Keza çok uluslu şirketler ulusal 
piyasalarda tekeller oluşturmak yoluyla rekabeti bozucu şekilde 
davranabilirler. Üstelik Dünya Ticaret Örgütü tarafından yürütülen 
serbestleştirme faaliyetleri, tüm çok taraflı anlaşmalarda olduğu gibi, ulus 
devletlerin egemenliklerinden bir miktar taviz vermelerine ve dolayısıyla 
egemenlik kaybına neden olabilir.  

Ulus devletler, serbestleştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 
verimlilik artışı gibi fırsatlardan yararlanmak, çok sayıda tehditten sakınmak 
ve çok taraflı anlaşmalar gereği verdikleri taahhütlerini yerine getirmek için 
korumacılık düzeylerini azaltma yönünde çabalar yürütmektedirler. Bu 
çabalar eskiden beri gelişmekte olan ülkeler için imtiyazlı bir gelir kaynağı 
olan dış ticaret vergilerini önemli bir kamusal gelir kaynağı olmaktan 
çıkarmaktadır. Ülkeler tahsil masrafları son derece düşük olan bu randımanlı 
gelir kaynağının önem yitirmesi sonrasında yeni duruma uyum sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Dış ticarette serbestleşmenin kamu gelirleri üzerindeki 
etkileri ülkelere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Khattry ve Rao 
(2002) tarafından 80 ülkeyi kapsayan araştırma sonuçları dış ticarette 
serbestleşme ile ulus devletlerin vergi gelirleri arasındaki bağlantı hakkında 
son derece aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır: 

 İktisadi kalkınma düzeyi arttıkça vergi gelirlerinin gayri safi 
yurtiçi hasıla içindeki payı artmakta; ancak, dış ticaret vergilerinin gayri safi 
yurtiçi hasıla içindeki payı azalmaktadır; 

 Serbestleştirmeye uyum sağlamak için gerçekleştirilen dış ticaret 
reformları sonucunda düşük ve orta gelirli ülkelerin gayri safi yurtiçi 
hasılalarına kıyasla vergi gelirleri azalmaktadır; 
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 Düşük ve orta gelirli ülkelerde gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla 
vergi gelirlerindeki azalma eğilimini gayri safi yurtiçi hasılaya kıyasla 
borçlanmadaki artış izlemektedir. 

 İktisadi kalkınma düzeyi arttıkça dolaylı vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payı artmaktadır. Bunun temel nedeni düşük ve orta gelirli 
ülkelerin gelir vergisi toplama kapasitelerinin düşük olmasıdır.  

Dış ticarette serbestleştirme, Khattry ve Rao (2002:1441) çalışmasının 
da ortaya koyduğu gibi, yabancı sermayeye, teknolojiye ve piyasalara erişimi 
artırarak düşük ve orta gelirli ülkelerin kalkınmaları önündeki çok sayıda 
engeli ortadan kaldırmakla birlikte bu ülkeleri gayri safi yurtiçi hasılalarına 
kıyasla vergi gelirlerini azaltarak ve borçlarını artırarak yeni sıkıntılar içine 
itmektedir. Düşük gelirli ülkeler, kişi başına milli gelirlerinin, şehirleşme 
oranlarının ve teknolojik gelişmişlik düzeylerinin düşük olması nedeniyle 
vergi politikası araçlarını yeterince kullanamamakta ve yüksek borçlanma 
düzeyleri yüzünden iktisadi şok ve krizlerle boğuşmak zorunda 
kalmaktadırlar. Bu nedenle serbestleştirme faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
günümüzde mali açıdan gerçekçi ve güçlü kalkınma stratejilerinin 
uygulanması gerekmektedir. 

Finansal hareketler üzerindeki engellerin kaldırılması ve finansal 
işlemlerle ilgili düzenlemeleri gevşeten serbestleştirme faaliyetleri hem 
kamusal gelir kaybına yol açabilir hem de kamusal giderleri artırabilir. 
Ülkeler faiz oranlarını düzenleyerek veya kredileri çeşitli sektörlere 
yönlendirerek gelir elde edebilir veya düşük maliyetle borçlanabilirler. 
Örneğin, ticari bankalar düşük faiz oranları ile kamu borç senetleri almaya 
zorlanabilir veya bir kısım mevduatın faizsiz mali varlıklara aktarılması 
mecburi tutulabilir. Finansal serbestleştirme bu tip gelir kaynaklarını büyük 
ölçüde ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, ulus devletlerin 
finansal serbestleştirme sonucu gelir kaybı oldukça yüksektir. Örneğin, 
Meksika’nın 1984-87 döneminde bu tip serbestleştirme faaliyetleri sonucu 
gelir kaybı gayri safi yurtiçi hasılasının %6’sına toplam vergi gelirlerinin ise 
%40’ına yakındır (Grunberg, 1998:593).  

Uluslararası finansal serbestleştirme faaliyetleri enflasyonu bastırdığı 
ölçüde senyoraj gelirlerinin azalmasına yol açabilir. Enflasyondaki azalma 
hükümetlerin değeri düşen milli para ile borçlarını daha kolay ödemesi 
anlamına gelen “enflasyon vergisi” gelirlerini de olumsuz yönde etkiler. 
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Benzer bir biçimde sermaye kontrollerinin azaltılması ve değişken döviz 
kuru uygulamasına geçilmesi, hükümetlerin net döviz satıcısı olması halinde, 
gelir kaybına neden olabilir.  

2.2. Vergi Tabanının Mobil Hale Gelmesi 

Globalleşme iktisadi faaliyetlerin gittikçe daha büyük bir kısmının 
uluslararası ölçekte gerçekleşmesi demektir. İktisadi durgunluğun olduğu ve 
korumacı eğilimlerin güçlendiği dönemlerde bile dünya ticaretindeki artış 
global iktisadi büyümeyi aşmıştır. Dış ticarette serbestleştirme faaliyetlerinin 
yoğunlaşması ile birlikte 1950 sonrasında uluslararası ticaret yılda %6’dan 
daha hızlı büyürken toplam uluslararası ticaret reel anlamda 14 kat; 
serbestleştirmeden en çok etkilenen sanayi ürünleri ticareti 26 kat (Baylis ve 
Smith, 1997:433); yabancı sermaye yatırımları ise 1990-2002 döneminde 
yıllık ortalama %18,2 civarında artmıştır (UNCTAD, 2003:249). Dünyanın 
en büyük 500 çok uluslu şirketinin toplam satışlarının yaklaşık %20’si 
merkezlerinin bulunduğu ülke dışında gerçekleşmektedir ve bu şirketlerin 
toplam kârlarının önemli bir kısmı yabancı ülkelerdeki faaliyetlerinden 
kaynaklanmaktadır (Rugman, 2003:413). Globalleşme ve teknolojik 
gelişmeler son yıllarda elektronik ticarette büyük bir artışın ortaya çıkmasına 
yol açmaktadır. Ticarete konu olan mal ve hizmetlerin gittikçe artan 
oranlarda fiziki varlığa sahip olmayan “bilgi” mallarından oluşması, finansal 
ve ticari işlemlerde ödemelerin elektronik olarak veya nakit ödemenin 
dışındaki değişik araçlar ile yapılabilmesi elektronik ticaretin vergi tabanının 
mobil hale gelmesine yaptığı katkıyı artırmaktadır. Vergi cennetleri, offshore 
finansal işlemler merkezleri, tercihli vergi rejimleri, ülke dışı veya 
sınırlardaki alış verişlerin artması, yeni finansal ürünlerin (türev ürünler) 
yaygınlaşması ve sınır aşan portföy yatırımlarının önemli bir düzeye 
ulaşması vergi tabanının uluslararası düzeyde mobil hale gelmesine ve vergi 
kayıp ve kaçağının artmasına yol açmaktadır. 

Vergi tabanının mobil hale gelmesinin kamu gelirlerini azaltacağı 
varsayımı tüm ülkeler için geçerli değildir. OECD ülkelerine ilişkin veriler, 
globalleşme süreci içerisinde vergi tabanının mobil hale gelmesi sonucu 
vergi gelirlerinde herhangi bir azalma olmadığını; tam tersine, dikkate değer 
artışlar olduğunu ortaya koymaktadır. OECD ülkelerinde gayri safi yurtiçi 
hasılanın yüzdesi olarak toplam vergi gelirleri 1975 yılında ortalama olarak 
%30,5 iken 2000’de %37,4’e yükselmiştir (Tablo 1). Grunberg (1998)’e 
göre 1980’li yıllara ait veriler dikkate alındığında, düşük gelirli ülkeler başta 
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gelmek üzere, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda gayri safi yurtiçi hasılanın 
yüzdesi olarak toplam kamu gelirlerinde belirli bir azalma gözlenmektedir. 
Bu durum globalleşmenin kamusal gelirlerde bir azalmaya yol açarak ulus 
devletleri mali açıdan açmaza sürüklediği varsayımını zayıflatmaktadır. 
Globalleşmenin vergi gelirlerindeki aşındırıcı etkisi globalleşmenin getirdiği 
olanaklardan yararlanamayan yoksul ülkelerde geçerlidir. Globalleşen 
ülkeler, başlangıçta böyle bir etki var olsa bile, bir süre sonra aldıkları etkin 
tedbirler ile kamu gelirlerini istikrarlı bir biçimde artırabilmektedirler.  

Tablo 1: Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerinde Vergi Gelirlerindeki 
Eğilimler, 1975-2000 

 1975 1985 1990 1995 2000 
İsveç 42,3 48,5 53,6 47,6 54,2 
ABD 26,9 26,1 26,7 27,6 29,6 
Japonya 21,2 27,2 30,1 27,7 27,1 
Güney Kore 15,3 16,9 19,1 20,5 26,1 
Fransa 35,9 43,8 43,0 44,0 45,3 
Almanya 35,3 37,2 35,7 38,2 37,9 
İrlanda 29,1 35,0 33,5 32,7 31,1 
İspanya 18,8 27,8 33,2 32,8 25,2 
Türkiye 16,0 15,4 20,0 22,6 33,4 
İngiltere 35,3 37,7 36,8 34,8 37,4 
OECD Top. 30,5 33,9 35,1 36,1 37,4 
Kaynak: OECD, (2002:18). 

 
Vergi tabanının mobil hale gelmesi asıl etkisini vergi sisteminin yapısı 

üzerinde göstermektedir. En fazla globalleşen ülke gruplarından birini 
oluşturan OECD’ye ait veriler kişisel gelir vergisinin toplam vergi gelirleri 
içindeki payının 1965-2000 dönemi içinde önemli ölçüde azaldığını, sosyal 
güvenlik vergileri ile genel tüketim vergilerinin payının ise büyük ölçüde 
arttığını ortaya koymaktadır. Tablo 2’den de görüldüğü gibi vergi yükü 
mobil üretim faktörleri üzerinden alınan vergilerden (kişisel gelir ve 
kurumlar vergisi) daha az mobil olan üretim faktörleri üzerinden alınan 
vergilere (tüketim ve sosyal güvenlik vergileri) kaymakta ve bunun 
sonucunda vergi sisteminin artan oranlı yapısı ortadan kalkmaktadır. 

2.3. Vergi Rekabeti 
Teknolojik değişiklikler ve sermaye üzerindeki kontrollerin 

azalmasına yol açan serbestleştirme faaliyetleri sermayenin uluslararası 
mobilitesini artırmaktadır. Sermayenin mobilitesinin artması ulus devletlerin 
yabancı yatırımları çekmek ve yerli sermayenin yurtdışına kaçmasını kontrol 
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altına almak için sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak 
suretiyle vergi rekabetine girişmelerine yol açmaktadır. Gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınmalarını hızlandırmak için üretime yönelik vergi cennetleri 
(vergi tatilleri, serbest bölgeler v.b.) oluşturmaları sonucunda çok uluslu 
şirketlerin iktisadi faaliyetlerini vergi yükünü dikkate alarak yönlendirmeleri 
vergi rekabetini artırmaktadır. Öte yandan, vergi rekabeti sadece dışa açık 
küçük ülkeler ile gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren bir olgu değildir. 
Gelişmiş ülkelerin çoğu merkezi kendi ülkelerinde olan çok uluslu şirketlerin 
rekabet güçlerini azaltmamak için bu şirketlerin yabancı ülkelerde elde 
ettikleri gelirleri vergilendirmekten kaçınmaktadırlar.  

Vergi rekabeti, modern devletlerin en önemli gelir kaynağı 
konumunda olan kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi gelirlerinin toplam 
vergi gelirleri içindeki payının azalmasına yol açmaktadır. Nitekim OECD 
ülkelerine ait Tablo 2’deki verilerin de ortaya koyduğu gibi gelir ve 
kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içindeki payında 1975-2000 yılları 
arasında küçük bir azalma (2 puanlık) söz konusudur. Özel tüketim 
vergilerindeki azalma vergi uyumlaştırması çabalarının sonucudur. Aynı 
dönemde, toplam vergi gelirleri içindeki payı en hızlı artan vergiler ise genel 
tüketim vergileri (5 puan) ile sosyal güvenlik vergileri (3 puan)’dir.  

Tablo 2: OECD Ülkelerinde Vergi Gelirlerinin Dağılımı, 1975-
2000* 

 1965 1975 1985 1995 2000 
Kişisel Gelir Vergisi 26 30 30 27 26 
Kurumlar Vergisi 9 8 8 8 10 
Sosyal 
GüvenlikVergisi 

18 22 22 25 25 

Emlak Vergisi 8 6 5 5 5 
Genel Tüketim 
Vergileri 

12 13 16 18 18 

Özel Tüketim Vergileri 24 18 16 13 12 
Diğer Vergiler 3 3 3 4 4 
* Toplam Vergi Gelirlerinin Yüzdesi Olarak 
Kaynak: OECD, (2002:21). 

 
Ülkeler, vergi rekabetine iki şekilde yanıt vermektedirler (Avi-Yonah, 

2001:60). Öncelikle, vergi sistemlerini yeni koşullara uyumlu bir hale 
getirmek için reforme etmektedirler. Bu vergi reform çabaları ile verginin 
tabana yayılması (muafiyet ve istisnaların azaltılması, daha önce 
vergilendirilmeyen düşük gelirli kesimin vergilendirilmesi v.b.), vergi 
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yükünün mobil sermayeden daha az mobil olan emeğe kaydırılması (gelir ve 
kurumlar vergisindeki vergi oranlarının indirilmesi) ve artan oranlılığın 
azaltılması (gelir dilimlerinin ve vergi oranlarının azaltılması) 
hedeflenmektedir. Nitekim KPMG (2003)’ye göre 1998-2003 arasında 
OECD ülkelerinde ortalama kurumlar vergisi oranı %36’dan %30,7’ye 
gerilemiştir. Aynı eğilim kişisel gelir vergisi oranlarında da söz konusudur: 
OECD ülkelerinde en yüksek ortalama kişisel gelir vergisi oranları 1986’da 
%55 iken 2000’de %41’e gerilemiştir (Edwards ve de Rugy (2002). Bu 
uygulamalarla birlikte vergi sistemlerinin artan oranlı yapısı ve dolayısıyla 
otomatik istikrar sağlama yeteneği önemli ölçüde azalmaktadır. Ülkelerin 
vergi rekabetine verdikleri ikinci yanıt, emeğin vergi yükünün artırılmasının 
ekonomik ve siyasi nedenlerle daha zor bir hale gelmesi halinde, daha düşük 
bir düzeyde kamusal mal ve hizmet sunmaktır. Bu ise globalleşme nedeniyle 
daha fazla talep edilen kamusal mal ve hizmetleri sunmak isteyen devletleri 
mali kriz içine itmektedir. 

2.4. Kayıt Dışı Ekonomilerdeki Büyüme 

Kayıt dışı ekonomi, gayri safi milli hasılaya katkıda bulunduğu halde 
herhangi bir nedenle kayıt altına alınmayan tüm iktisadi faaliyetleri, başka 
bir ifade ile, “vergi dışı kalan ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetler 
dolayısıyla devletin uğramış olduğu vergi kaybını” ifade eder (Aktan, 
2003:191). Kayıt dışı ekonomi, globalleşme nedeniyle ulus devletlerin karşı 
karşıya kaldığı mali krizler ile idari ve vergileme kapasitelerindeki 
aşınmanın en önemli göstergelerinden biridir.  

Globalleşme ile birlikte üretim faktörlerinin uluslararası mobilitesinin 
artması, sınır kontrollerinin eskiye kıyasla gevşemesi, vergi cennetlerinin 
yaygınlaşması ve teknolojik olanakların artması yasal ve yasal olmayan 
iktisadi faaliyetlerin daha büyük bir kısmının kayıt dışına kaymasına neden 
olmaktadır. Schneider ve Klinglmair (2004) tarafından yapılan ve 110 ülkeyi 
kapsayan bir çalışmaya göre kayıt dışı ekonomi, 1999-2000 yıllarında, resmi 
gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak gelişmekte olan ülkelerde %41, 
geçiş ekonomilerinde %38 ve OECD ülkelerinde %18’e ulaşmıştır. OECD 
ülkelerinde 1978’de kayıt dışı ekonomi gayri safi yurtiçi hasılanın %6,2 ila 
%11’i arasında tahmin edilirken bu oran 2003 yılında 21 en zengin OECD 
ülkesinde %16,4’tür (Grunberg, 1998:596; Schneider ve Klinglmair, 
2004:12). Türkiye’de ise kayıt dışı ekonominin hacmi 1999-2000 döneminde 
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gayri safi yurt içi hasılanın %32,1’i olarak tahmin edilmektedir (Schneider 
ve Klinglmair, 2004:7). 

Kayıt dışı ekonominin istihdama katkıda bulunduğu, kriz 
dönemlerinin daha yumuşak bir biçimde atlatılmasına yardımcı olduğu, 
ekonomiye dinamizm kazandırdığı ve iktisadi büyümeyi olumlu yönde 
etkilediği ileri sürülse bile çok sayıda olumsuz etkisi söz konusudur. Kayıt 
dışı ekonomi makro-ekonomik göstergelerin yanlış veya eksik tahmin 
edilmesine yol açarak makro-ekonomik planlamaların ve iktisadi 
politikaların başarısız olmasına neden olabilir. Yurtiçinde kayıt altında 
faaliyet gösteren firmaları haksız rekabetle karşı karşıya bırakır. Kayıt dışı 
firmaların düşük maliyetle uluslararası piyasalarda avantaj elde etmelerini 
sağlar; ancak, bu avantaj bir tür sosyal dampingdir. Zira kayıt dışı ekonomi 
bir yandan kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi için gereken vergi 
gelirlerinin azalmasını sağlayarak firmaların faaliyet gösterdiği iş ve çalışma 
ortamının kalitesini düşürür; öte yandan, sosyal güvenceden yoksun 
istihdamı artırarak sosyal güvenlik kurumlarının mali pozisyonlarını 
zayıflatır. Makul bir seviyenin (%10-15) üzerindeki bir kayıt dışı 
ekonominin varlığı uzun vadede yoksulluğa ve refah düzeyinde azalmaya 
neden olur. 

Schneider ve Klinglmair (2004)’ın çalışmasından elde edilen bulgular 
iktisadi gelişmişlik ile kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arasında ters yönlü 
bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. 1999-2000 yıllarında, 24 Afrika 
ülkesi ile 17 Latin Amerika ülkesinde kayıt dışı ekonomi, ortalama olarak, 
gayri safi yurt içi hasılanın %41’i iken 23 Geçiş Ekonomisinde %38; 26 
Asya ülkesinde %26 ve en zengin 21 OECD ülkesinde %16,8’dir. Yoksul 
ülkeler globalleşmeden kaynaklanan riskler ve mali kriz (kamu gelirleri 
azalırken kamu giderlerinin artması) ile mücadele etmek için vergi gelirlerini 
artırma ihtiyacı hissetmektedirler. Oysa kayıt dışı ekonomiyi besleyen temel 
nedenlerin başında vergi ve sosyal güvenlik yükünün ve bürokrasinin fazla 
olması gelir. Etkin bir vergi idaresi bir ülkede kamu otoritesinin sağlıklı 
olduğunun göstergesidir. Kayıt dışı ekonomi yoluyla çok büyük hacimde 
iktisadi faaliyetin kamu otoritesinin kontrol ve denetimi dışında yürütülmesi 
vergi idaresine duyulan güvenin sarsılmasına yol açar. Toplumsal 
dayanışmanın ve devletin meşruiyetinin en önemli göstergelerinden biri olan 
vergileme alanındaki başarısızlık kamusal otoriteyi ve devletin meşruiyetini 
aşındırır. Sonuçta, ulus devletlerin vergi toplama kapasitelerini ve ulusal 
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ölçekte vergi gayretini zayıflatır. Ancak bu sonucun ortaya çıkması sadece 
globalleşme ile değil; ülkelerin vergi toplamak, yeni vergi kaynakları 
bulmak ve etkin bir vergi idaresi oluşturmak için globalleşmeyi de ortaya 
çıkaran faktörlerden biri olan teknolojik yenilik ve gelişmelerden yeterince 
yararlanıp yararlanmadıkları ile alakalı bir konudur. 

3. Globalleşme ve Kamu Giderleri: Telafi Etkisi 

Globalleşme ve çeşitli alanlardaki serbestleştirme faaliyetleri kamu 
giderlerine yönelik ihtiyaç ve talebi de artırmaktadır. Ulus devletlerin ilave 
kamusal giderde bulunma gereksinimi globalleşme sonucu ortaya çıkan yeni 
koşullardan kaynaklanmaktadır. Globalleşme yeni fırsatlar ve tehditler 
sunmaktadır. Ulus devletler, globalleşmenin sunduğu fırsatlardan 
yararlanarak, geleneksel işlevlerinden kısmen vazgeçmekte ve elde ettikleri 
ilave kaynakları ulusal rekabet güçlerini artırmak için kullanmak 
istemektedirler. Kamusal mal ve hizmetlerin yetersiz sunumu ve belirli mal 
ve hizmetlerin sunumunda özel sektörün payının artması kamusal mal ve 
hizmetlere yönelik talebi artırmaktadır. Öte yandan, globalleşme yerel, 
ulusal ve global ölçekte yeni ve çok farklı tehditler ortaya çıkarmaktadır. Bu 
tehditlerin üstesinden gelinmesi sadece ulusal düzeyde kamusal mal ve 
hizmetlere yönelik talebi artırmamaktadır; bunun yanı sıra global kamusal 
mal ve hizmetlere yönelik güçlü bir talebin ortaya çıkmasına neden olmakta, 
ulus devletler globalleşme sonucu oluşan bu global tehditleri telafi etmek 
için daha çok işlev üstlenmekte ve kamu giderlerini artıracak şekilde 
politikalar uygulamaktadırlar. Globalleşme ile bağlantılı olarak kamusal mal 
ve hizmetlere yönelik talebin artmasına yol açan ve ulus devletlerin 
globalleşmenin ortaya çıkardığı risk ve tehditleri gidermek için giderlerini 
artırmasına neden olan (telafi etkisi) bu faktörler birkaç ana başlık altında ele 
alınabilir. 

3.1. Kamu Giderleri Rekabeti 

Sovyetler Birliği’nin 90’lı yılların başında ortadan kalkmasından 
sonra ülkeler arasındaki rekabet artık birden çok kutba üye ülkelerin farklı 
iktisadi sistemleri arasında cereyan etmemektedir. Globalleşme ve teknolojik 
gelişmeler sonucunda ülkeler daha çok dışa açılmakta, birbirleriyle her 
alanda temas kurabilmekte ve birbirlerini her alanda etkileme gücüne 
kavuşmaktadırlar. Yeni süreç ekonomilerin, firmaların, sermayenin, finansal 
piyasaların, teknoloji ve bilginin, kültürlerin ve ulus devletlerin 
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uyguladıkları politikaların global ölçekte görünürlüğe ve etkiye kavuştuğu 
bir süreçtir. Bu nedenle etkilenme çok boyutlu ve son derece karmaşıktır. 
Global ölçekte her alanda ve her ölçekte birbiriyle karşı karşıya gelen ve 
birbirini etkileyen ulus devletler artık farklı birer sistem olarak birbirleriyle 
rekabet etmektedirler. Rekabet eden ülkelerin firmaları, doğal ve beşeri 
kaynakları, uygulama ve politikaları, kültürleri ve çok sayıdaki alt sistemleri 
(eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, bütçe, kurumsal yapılar v.b.)’dir. Bu yeni 
rekabet yapısı ulus devletlerin, firma ve bireylerin kendi ülkesi dışındaki 
unsurlardan etkilendiği ölçüde yeni fırsat ve tehditler ortaya koymaktadır. 
Global ölçekte faaliyet gösteren tüm sistemler stratejik davranmakta ve 
rakiplerinin davranışına göre pozisyon belirlemektedir. Risk ve tehditler 
arttıkça kendini koruma güdüsü ile yeni tedbirler devreye sokulmaktadır. Bu 
anlamda yeni rekabetin kamu giderleri üzerinde karmaşık etkilere sahip 
olduğu ileri sürülebilir: Birinci etki, kamu giderlerinin gayri safi yurtiçi 
hasıladaki payında görülen artıştır, başka bir ifade ile kamu kesimi özellikle 
gelişmiş ülkelerde olmak üzere büyümektedir. İkinci etki, artan riskler 
sonucu kamu kesiminin sunduğu mal ve hizmetlere olan talebin artması ile 
alakalıdır. Üçüncü etki, globalleşmenin devletlerin sosyal programlara 
kaynak aktarma yeteneğini daraltması ve sonuçta refah devleti 
uygulamalarının aşınmasıdır. Dördüncü etki, global rekabetin artması sonucu 
ülkelerin rekabet güçlerini sürdürebilmek için sosyal dampinge 
başvurmalarıdır. Nihayet, haksız ve zararlı rekabet uygulamaları ile sosyal 
dampingin neden olduğu negatif dışsallıkları önlemek ve mevcut yaşam 
kalitesini sürdürmek isteyen gelişmiş ülkelerin çabalarıyla global ölçekte ve 
uluslararası kurumlar aracılığı ile sürdürülen uyumlaştırma (çevre, vergi, 
sosyal standartlar v.b.) çabaları gittikçe artmaktadır. 
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Tablo 3: Belirli Sanayileşmiş Ülkelerde Kamu Giderleri:  
1870-1996 

 1920 1937 1960 1980 1990 1996 
Avustralya 19.3 14.8 21.2 34.1 34.9 36.6 
Avusturya 14.7 20.6 35.7 48.1 38.6 51.7 
Kanada 16.7 25.0 28.6 38.8 46.0 44.7 
Fransa 27.6 29.0 34.6 46.1 49.8 54.5 
Almanya 25.0 34.1 32.4 47.9 45.1 49.0 
İrlanda 18.8 25.5 28.0 48.9 41.2 42.0 
Japonya 14.8 25.4 17.5 32.0 31.3 36.2 
Y.Zelanda 24.6 25.3 26.9 38.1 41.3 34.7 
Norveç 16.0 11.8 29.9 43.8 54.9 49.2 
İsveç 10.9 16.5 31.0 61.0 59.1 64.7 
İsviçre 17.0 24.1 17.2 32.8 33.5 39.4 
İngiltere 26.2 30.0 32.2 43.0 39.9 41.9 
ABD 14.1 19.7 27.0 31.4 32.8 33.3 
Ortalama 18.7 23.2 27.9 41.9 43.0 44.5 

* GSYİH’in yüzdesi olarak. 
Kaynak: Tanzi, 1998, s.5. 

 
Rodrik (1997)’e göre dış ticarette açıklık ile devletlerin büyümesi 

arasında ve kamu giderlerinin GSYİH’daki payı ile dış ticarete açıklık (dış 
ticaret/GSYİH) arasında olumlu bir ilişki vardır. Rodrik (1996) tarafından 23 
OECD ülkesini kapsayan ve 1990’lı yılların başında faiz ödemeleri hariç 
kamu giderlerinin GSYİH içindeki payı ile dış ticarette açıklık arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmaya göre dışa açıklık ile kamu kesiminin büyüklüğü 
arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. Bunun temel nedeni dış ticarete 
açıklığın ülkelerin kendilerini dış dünyadan kaynaklanan risklere açmaları 
anlamına gelmesidir. Global pazarlardan kaynaklanan risklere karşı, ülkeler 
devletin üstlendiği rolü güçlendirmektedir. Artan dış risklere maruz kalan 
ülkeler kendilerini korumak için daha yüksek düzeyde kamu giderinde 
(zengin ülkelerde sosyal güvenlik ve yardım, fakir ülkelerde cari harcamalar) 
bulunmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak globalleşme devletlerin sosyal 
programlara kaynak ayırma yeteneğini azaltmakta, sermaye üzerine vergi 
koymayı zorlaştırmakta ve emeğin vergi yükünü gittikçe artmasına neden 
olmaktadır (Rodrik,1997:92).  

Son yüzyıl boyunca GSYİH’nın yüzdesi olarak kamu giderleri birçok 
sanayileşmiş ülkede artmaktadır (Tablo 3). Artış eğilimi üçüncü globalleşme 
dalgasının başladığı 1960’lı yıllardan sonra hızlanmıştır. Tabloda ele alınan 
gelişmiş ülkelerin 1960 yılında kamu giderleri GSYİH’nın, ortalama olarak, 
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yüzde 28’i civarındayken bu oran 1996’da yüzde 46’ya ulaşmıştır. Kamu 
giderleri/GSYİH 1920-1996 döneminde ortalama olarak %138 artmıştır.  

Tanzi (1998)’ye göre kamu giderlerindeki bu artışın nedenleri birkaç 
grup altında toplanabilir: (1) Kamusal mal ve hizmetler ile erdemli mal 
üretimi ve dışsallıklar gibi bazı olgular kamu faaliyetlerinin daha fazla 
artırılmasına meşruiyet kazandırmıştır (teknik faktörler); (2) Gelir dağılımı 
ve yoksullukla mücadele, sosyal güvenlik sistemine katkı ve ekonomik 
istikrarın sağlanması için yapılan giderler artmıştır. Keza kamusal 
faaliyetlerle çeşitli risklerin (işsizlik, yoksulluk, okur-yazar olmama, yeterli 
sağlık hizmeti alamama) önlenmesinin amaçlanması da kamu giderlerini 
artırmıştır (sosyal faktörler) ve (3) Piyasa aksaklıklarının giderilmesine 
yönelik faaliyetler ile sanayiin teşvik edilmesi, bölgesel kalkınmanın 
sağlanması ve kamu istihdam politikaları için kamu yardım ve teşviklerinin 
kullanılması da kamu giderlerini artırmıştır (siyasi faktörler). Sonuçta diğer 
faktörlerin yanı sıra globalleşme bir yandan kamu giderlerini artırıcı yönde 
bir eğilimin ortaya çıkmasına yol açarken, öte yandan sermaye ve kişilerin 
mobilitesindeki artışlar nedeniyle vergi kaçakçılığındaki artışla birlikte 
devletlerin vergi toplama kabiliyetlerini azaltmakta ve global yönetişim 
kurumları öncülüğünde yürütülen serbestleştirme ve anti-korumacılık 
faaliyetleri neticesinde teşvik ve devlet yardımı gibi uygulamaların 
sınırlanması kamu giderlerinde azalma yönünde bir baskı oluşturmaktadır. 
Globalleşme sonucu ortaya çıkan yeni risk ve tehlikeler ile piyasanın 
düzenlenmesi ihtiyacının artması ise kamu müdahalelerini ve giderlerini 
artırma potansiyeline sahiptir.  

3.2. Sosyal Damping 

Globalleşme ve teknolojik gelişmeler her alanda entegrasyon, uyum 
ve çatışma olasılığını artırmakta ve birbirlerinin eylemlerinden ve 
politikalarından etkilenen ülkeler arasındaki rekabetin şiddeti artmaktadır. 
Ülkeler arasında meydana gelen sistem rekabeti “refah devleti” niteliğine 
sahip olan ve sosyal harcamalara büyük kaynaklar ayıran zengin ve gelişmiş 
ülkelerin genelde refah devleti uygulamalarını, özelde ise sosyal güvenlik 
sistemlerini sürdürebilmelerini gittikçe güçleştirmektedir. Rodrik (1997)’e 
göre esasen sosyal refah devletine yönelik taleplerin artması globalleşme 
sonucu kendilerini dış risklere daha çok açan ülkelerin global pazarların 
yarattığı risk ve tehditlere karşı bireylerin bir sığınak olarak gördükleri 
devlete daha çok rol atfetmelerinin bir sonucudur. Ancak globalleşme 
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nedeniyle bir yandan devletin sosyal rolüne olan talep artarken öte yandan 
globalleşme devletin bu rolü etkin bir şekilde sürdürme kabiliyetini 
aşındırmaktadır. Bunun nedenlerinin başında sermayenin hareket 
kabiliyetinin arttığı bir aşamada ülke içinde sermayeden alınan vergilerin 
tamamıyla hareketsiz üretim faktörlerine kayması sonucu devletlerin vergi 
toplama kabiliyetinin azalması ya da en azından yön değiştirmesidir. İkinci 
faktör, gelişmiş ülkelerde demografide görülen değişikliklerdir. Zengin 
ülkelerde nüfus gittikçe yaşlanmaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin 
maliyetini artıran unsurların ya da risklerin çoğu (maluliyet, hastalık, tıbbi 
harcamalar ve işsizlik) yaşlılıktan çok büyük ölçüde etkilenen unsurlardır. 
Nüfusun yaşlanması bu nedenle devletin üstlendiği maliyetleri artırmak 
suretiyle sosyal refah devleti uygulamalarının sürdürülebilmesini 
güçleştirmektedir. Üçüncü faktör, özellikle Avrupa’da, hukuki yapının bir 
sonucu olarak sosyal güvenlik sisteminde örgütlenme ve idari yapılar son 
derece karmaşık, verimsiz ve bu nedenlerle maliyetlidir. Üstelik siyasi 
mekanizmadaki yetersizlik ve sorunlu yapının yanı sıra Sovyet Blok’unun 
rekabetinin yarattığı baskılar nedeniyle sosyal harcamalar optimal düzeyin 
üzerinde artırılmıştır. Dördüncü faktör, AB’nde parasal ve ekonomik birliğin 
devreye girmesiyle birlikte oluşturulan kriterlerin ulus devletlerin bağımsız 
ve özgün politika oluşturmalarını büyük ölçüde kısıtlamasıdır. Artık ulus 
devletler Maastricht kriterleri gereği para ve borçlanma politikalarının 
sınırlandırılması ile karşı karşıyadır. Vergi uyumlaştırması ise ülkelerin 
maliye (özellikle vergi) politikasını bağımsız bir şekilde kullanma olanağını 
büyük ölçüde yitirmelerine yol açmaktadır. Bu durum bir yandan sosyal 
harcamalara ayrılan ödeneklerin sürdürülebilirliğini aşındırırken öte yandan 
globalleşme ve ekonomik ve parasal birlik sonucu güvencesiz, geçici ve 
marjinal istihdamın önem kazandığı esnek iş piyasalarının ortaya çıkmasına 
ve işgücünün artan risk nedeniyle sosyal harcama talebinin artmasına yol 
açmaktadır. Sonuçta zaten önemli düzeyde bir sosyal harcama 
gerçekleştirmeyen gelişmekte olan ülkeler bir yana gelişmiş ülkelerde de 
refah devleti uygulamalarının bastırıldığı, en azından sosyal güvenlik 
harcamalarının gerilediği ve devletin daha az ve kalitesiz mal ve hizmet 
sunduğu bir “dibe doğru yarış” eğilimi ortaya çıkmaktadır (Delsen, 2002). 

İktisadi ve siyasi birlikler şeklinde kendini gösteren bölgesel 
entegrasyon hareketleri esasen sistem rekabetinin sonuçlarından biridir. 
Delsen (2002a)’e göre bu tip entegrasyonlar iki farklı alt kategori içinde 
toplanabilir: Negatif entegrasyon (piyasa oluşturma süreci) ve pozitif 
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entegrasyon (piyasa oluşturma sürecinin negatif etkilerini tazmin etme 
süreci). Negatif entegrasyon, ulus-üstü idari birime güç transfer etmemekle 
birlikte üye ülkelerin özgürlüğünü kısıtlayan; sermaye, emek, mal ve 
hizmetlerin serbest dolaşımı üzerindeki ulusal nitelikli düzenleme, gümrük 
engelleri, kotalar, teknik engeller ve vergisel düzenlemeleri ortadan 
kaldırarak üye ülkeler arasındaki politika ve uygulamaların 
uyumlaştırılmasını amaçlayan bir entegrasyon biçimidir. Bu nedenle negatif 
entegrasyon bir tür tek pazar oluşturma sürecidir ve üye ülkelerin farklı 
konularda rekabet etme olanağını kısıtlar. Pozitif entegrasyon ise tek pazar 
oluşturma sürecinde ortaya çıkan olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına 
yönelik refah devleti uygulamalarını içerir. Pozitif entegrasyon politikaları 
ile ulusal ekonomik kurumların özerkliğini sınırlandıran bölgesel nitelikte 
kurumlar yaratılır ve devletin piyasayı düzenleme (özellikle rekabet 
politikaları) ve politika oluşturma gücü ulusal düzeyden birlik ölçeğine 
aktarılır. Bu nedenle bu tip entegrasyon bir tür piyasa aksaklıklarını 
düzeltme sürecidir. Entegrasyon süreci, ulus-üstü ölçekte refah politikaları 
uygulanmadığında, ulus devletlerin yetkileri gittikçe kısıtlanacağı ve 
uyumlaştırma sonucunda farklı politika izleme olasılığı devamlı azalacağı 
için, ulusal refah politikalarının uygulanmasını da güçleştirir (Scharpf, 
1997). Öte yandan, entegrasyonun artması, ulus devletlere, yapısal 
yetersizlik ve sorunlarını diğer ülkelere aktarma olanağı sunmak suretiyle bu 
devletlerin bedavacılık motivasyonu ile hareket etmelerine yol açar ve 
sonuçta artan rekabet baskısı nedeniyle refah devleti uygulamalarını 
sürdürmekte zorlanan ülkelerin refah devleti sistemlerini reforma tabi 
tutmaları da zorlaşır. 

Global rekabetin artması, rekabet baskısına karşı koymaya çalışan 
ulus devletlerin bir yandan bölgesel entegrasyonlara gitmelerine ve refah 
devleti uygulamalarından taviz vermelerine; öte yandan, zaten refah 
harcamaları son derece düşük olan yeni sanayileşen rakiplerinin karşısında 
sosyal dampinge başvurmak zorunda kalmalarına yol açmaktadır. Sosyal 
damping, ücret maliyetlerinin, çalışma koşullarının ve sosyal maliyetlerin 
farklılığı nedeniyle ulusal sistemler arasında ortaya çıkan haksız rekabeti 
ifade eder (Delsen, 2002a:9). Sosyal damping, potansiyel rakiplere karşı 
rekabetçi bir üstünlük sağlamak amacıyla yaşam kalitesinde bir gerileme 
meydana getirme pahasına elde edilen her türlü rekabetçi üstünlüğü niteler. 
Sinn (2001), işgücü maliyetlerini artıran ücretler, çalışma koşulları ve ücret 
dışı her türlü yan ödemeler de dahil ücretlerde yapılan damping ile vergilerle 
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finanse edilen yoksullara yönelik transferler gibi bireyler arasında 
kaynakların yeniden dağıtılmasını içeren refah düzeyindeki dampinge işaret 
eder. Ülkeler, uluslararası alanda mobilitesi daha düşük olan ve bir üretim 
faktörü olarak benzer nitelikteki üretim faktörlerine karşı dezavantaja sahip 
olan ve bu dezavantajları nedeniyle refah düzeyleri büyük ölçüde kamusal 
hizmetlere ve refah ödemelerine bağlı olan grupların (gençler, hastalar, 
işsizler, yaşlılar vb.) taleplerine artan rekabet baskısı nedeniyle daha az 
olumlu cevap verebilmektedirler. Gelişmekte olan ülkelerin global 
piyasalarda daha etkin yer edinmesi sonucunda Kuzey ülkelerinde sosyal 
standartlarda meydana gelen gerileme de bir tür sosyal dampingdir. Benzer 
bir biçimde az gelişmiş ülkeler sosyal nitelikli ücret dışındaki ödemeler, 
ücretler, iş güvencesi, hastalığa ve iş kazalarına karşı koruma, emeklilik 
ödemeleri ve benzeri alanlarda daha iyi sosyal standartlar yürürlüğe 
koymamakta ve ücret düzeyindeki düşüklüğü ve çalışma koşullarının 
kötülüğünü ihmal etmektedirler zira bunu yerli sanayilerinin uluslararası 
rekabet gücünü artırmalarının ve sürdürebilmelerinin yolu olarak 
görmektedirler (Sinn, 1999). Ancak bu durum, düşük verimlilik ve yaşam 
kalitesinde azalma ile sonuçlanan bir kısır döngünün ortaya çıkmasına neden 
olur. 

Sermayenin mobilitesinin artışı, bölgesel entegrasyonlar ve 
globalleşme mali rekabeti artırmaktadır. Bu rekabetin diğer ülkeler 
üzerindeki negatif taşma etkisi vergi oranlarının azaltılması, vergisel 
kolaylıkların daha çok sağlanması ve kamusal mal ve hizmetlerin arzının 
kısılması eğiliminin ortaya çıkmasına ve sonuçta refah devleti 
uygulamalarının aşınmasına yol açmaktadır. Finansal sermayenin 
mobilitesinin artması da sosyal dampinge yol açabilmektedir zira sosyal 
güvenlik sistemlerinin finansmanı sermayenin getirisini etkileyebilmektedir 
(Delsen,2002a:9-10). Ülkeler sermaye girişini artırmak için sosyal güvenlik 
vergilerini düşürme eğilimi içerisine girebilmektedirler. Ulusal sistemlerdeki 
farklılıklar firmaların sosyal damping talep etmelerini teşvik edebilir. Üretim 
faaliyetleri emeğin daha ucuz ve korunmasız olduğu ülke ya da alanlara 
yönelebilir. Öte yandan, AB’nde ve diğer bölgesel entegrasyonlarda parasal 
ya da ekonomik birliğin sağlanması, birlik içi rekabeti artırmak suretiyle 
işgücünün sosyal haklarını aşındıran esnek çalışma yöntemlerinin revaç 
bulmasına neden olabilir. Bu durumdan sosyal güvenlik sistemleri daha da 
güçsüzleşerek çıkarken işsizlik ve yoksulluk tuzağının ortaya çıkma ihtimali 
artar. Sinn (2001), az gelişmiş ülkelerin kalkınma sürecinde ücret ve ücret 
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dışı olanaklarda meydana getirilen aşınmanın zamanla ortadan kalkması ile 
birlikte, sistemler arasında meydana gelen rekabetin zengin-yoksul ülkeler 
arasındaki gelirin yeniden dağıtılması sürecini azaltacağını ve uzun vadede 
sosyal durumun homojenleşeceğini ileri sürer.  

3.3. Ekonomideki Global Değişim  

Globalleşme, teknolojik gelişme ve yenilikler birey, firma ve ülkelerin 
rekabet güçlerini artırma ve sürdürebilmeleri için farklı alanlarda üstün 
niteliklere sahip olmalarını gerektirmektedir. Firmaların rakiplerine kıyasla 
maliyet, fiyat, hız ve yenilik avantajına sahip olmaları belirli bir dönem ve 
belirli ürünler için rekabet üstünlüğü sağlayabilir. Ancak sahip olunan bu 
üstünlüğün sürdürülebilir olması firmanın gelecekte kullanacağı teknoloji, 
bilgi yönetimi, beşeri sermaye ile yenilik-icatlar sistemine bağlıdır. Bu 
nedenle beşeri kaynağın temin edildiği toplumsal yapı ve firmanın 
faaliyetlerini gerçekleştirdiği ortam ile koşullar son derece önemlidir. M. 
Porter’a göre ülkeler rekabetçi üstünlüklerini sürdürebilmek için belirli 
koşulları yerine getirmek zorundadırlar (Danies ve Ellis, 2000:1192-1193). 
Müreffeh olmak ve bu durumu sürdürmek isteyen bir ülke, kalkınma 
stratejisini yenilik ve icatlara dayalı olarak belirlemeli ve ekonomisinin 
yenilik ve icatlara dayalı yapısını muhafaza etmelidir. Ülkenin sahip olduğu 
uluslararası rekabet üstünlüğü, temel üretim faktörlerindeki bolluğa (üretim 
faktörleri yoğunluğu) dayanmamalıdır. Zira faktör yoğunluğuna dayalı bir 
üstünlük, hem uzun vadede sürdürülebilir değildir hem de yaşam 
standartlarını istenildiği ölçüde ya da yenilik-icatlara dayalı olarak rekabetçi 
üstünlüğe sahip olan ülkelerin düzeyinde artırmaz. Sürdürülebilir ve yaşam 
standartlarını azami ölçüde artıran bir rekabetçi üstünlük; yenilik ve icatlar, 
farklılaşmış ürünler, marka ve planlama yoluyla yüksek bir kalite düzeyine 
ulaşan endüstri ve endüstri kümelenmeleri ile elde edilebilir. Bir ülkenin 
refahı, şirket merkezi kendi ülkesinde olan firmaların performansına 
bağlıdır. Bu nedenle ülkeler firmaların kendi ülkelerinde yerleşmelerini 
destekleyecek ve kolaylaştıracak bir strateji izlemelidirler. Refaha ulaşılması 
ve bu refah düzeyinin sürdürülebilmesi için firmaların güçlü “elmasa” sahip 
endüstri kümelenmelerinde faaliyet göstermesi gereklidir. Devlet, endüstri 
kümelenmelerinin gelişmesini sağlayacak elverişli ortamı sağlamalı ve buna 
uygun sanayi ve teknoloji politikaları uygulamalıdır. Son olarak, yurtdışına 
yönelik doğrudan yabancı yatırımlar, yatırımı yapan endüstrinin rekabet 
gücünün ve ülkenin refahının; içe yönelik olanlar ise yaşam standartlarının 
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düşüklüğünün ve rekabet gücü açısından göreli zayıflığın bir göstergesidir. 
Ülkeler refahlarını ve yaşam kalitelerini artırmak için yatırımlara elverişli bir 
iş ortamı oluşturmak ve yabancı yatırımları cezbetmek; uzun vadede 
müreffeh olmayı sürdürebilmek için ise yurtdışında yatırım yapabilecek 
güçte yerli firmalara sahip olmak zorundadırlar. Bu nedenle, global düzeyde 
rekabetin artması işgücünün nitelikli hale getirilmesi, firmalara avantaj 
yaratacak altyapı ve ortamın hazırlanması ve rekabetin sürdürülebilirliğini 
sağlayacak yenilik-icatlara yönelik kamusal desteğin artırılmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu durum, bu alanlarda kamusal mal ve hizmet üretimine olan 
talebi artırmaktadır. 

Globalleşme, rekabet gücü düşük olan ülke ve sektörlerde işsizliğe; 
rekabet gücü yüksek olanlarda ise işgücü kıtlığına yol açar. Sektörel ve 
coğrafi mobiliteyi artırır, kırsal alanlardan kente göçü hızlandırır ve hızlı 
şehirleşmeye neden olur. Globalleşme sonucu meydana gelen bütün bu hızlı 
ekonomik değişim sosyal güvenlik, eğitim, kentsel altyapı, iç güvenlik, toplu 
taşıma ve iletişim gibi alanlarda kamusal veya kamu tarafından finanse 
edilen mal ve hizmetlere olan talebi artırmaktadır (Grunberg, 1998:598). 

3.4. Yabancı Sermaye Rekabeti 

Globalleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu üretim faktörlerinin 
mobilitesinin artması ülkelerin iktisadi kalkınmalarını sağlamak, diğer 
ülkelerle aralarındaki gelişmişlik farkını kapatarak önde giden ülkeleri 
yakalamak ve genel olarak yaşam kalitesini artırmak için gerekli olan 
sermayeyi yabancı kaynaklardan temin etme arzusunu artırmakta ve ülkeler 
yabancı sermayeyi cezbetmek için birbirleriyle daha şiddetli bir rekabete 
girişmektedirler. Yabancı sermayeyi çekmek için devletler arasında meydana 
gelen bu “mezat savaşı”nın reel yatırımların tahsisinde ciddi sapmalar 
meydana getirirken kamu maliyesini zayıflatan kontrol dışı maliyeti çok 
yüksek “yatırım teşvikleri” sarmalını ortaya çıkartmasından ve çevrenin 
korunması ile alakalı standartlarda ve işçi haklarında gerilemeye (dibe doğru 
yarış) yol açmasından endişe edilmektedir (Oman, 2000:9). Ülkeler yabancı 
sermayeyi çekebilmek için altyapılarını modernleştirmek, işgücünü daha 
kalifiye bir hale getirmek, makro-ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamak 
suretiyle kendi ekonomilerini daha güçlü kılmak zorundadırlar. Bu 
zorunluluk, kamu kesimince üretilen veya finanse edilen mal ve hizmetlere 
yönelik talebi artırmak suretiyle kamu giderlerinin artmasına yol açar. 
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Ancak dolaysız yabancı yatırımlar, ortaya çıkan rekabet dinamikleri 
nedeniyle ülkelerin yatırımcılara gittikçe artan düzeylerde mali ve finansal 
sübvansiyon sunmak zorunda kaldıkları maliyeti çok yüksek bir mezat savaşı 
ile karşı karşıya kalıp olumlu fayda taşmaları da dahil bu tip yatırımların 
getirisini aşacak düzeyde bir maliyeti üstlenmek zorunda kalmalarına yol 
açabilir (Oman, 2000:18-19). Ülkeler, yabancı sermaye rekabetine girişerek 
bir yandan mali ve finansal teşvikler yoluyla kamusal giderlerini artırırken 
öte yandan dolaysız yabancı yatırımcıları çekebilmek için çevre ve işçilerin 
haklarını etkin bir şekilde korumaktan vazgeçebilirler. Devletler, özellikle 
ağır sanayi başta gelmek üzere, belirli türdeki yabancı yatırımları 
çekebilmek için çevrenin korunmasını ihmal etmek yoluyla “kirlilik 
cennetleri” (pollution havens) oluşturabilirler. Keza, aynı gerekçeyle iş 
güvencesini gevşetmek, işgücü güvenlik standartlarını ve işgücünün 
örgütlenme ve sendikal haklarını aşındırmak, çalışma koşullarının 
ağırlaştırılmasına ve reel ücretlerin geriletilmesini sağlayacak uygulamalara 
göz yummak suretiyle işçi hakları geriletilebilir. Emek ve çevre standartları 
üzerinde oluşturulan bu aşağıya doğru baskı, yatırımcıların yerel üretim 
maliyetlerini daha da azaltmak için devletleri istismar ettikleri, kamusal 
düzenlemelere dayalı bir “arbitraj” sürecinin ortaya çıkmasına neden olabilir 
(Oman, 2000:20). Sosyal damping veya yukarıda belirtilen türden bir 
arbitraja dayalı rekabet negatif toplamlı bir oyunun (negative-sum game) 
ortaya çıkmasına yol açar. Böyle bir oyunda yararlı çıkanlar sadece 
yatırımcılar ve yatırımcıların ana ülkesi iken ev sahibi ülkeler ve uzun 
vadede ortaya çıkacak verimsizlik, istikrarsızlık, rant kollama faaliyetleri ve 
güvensizlik nedeniyle tüm dünya kayıpla karşı karşıya kalacaktır.  

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Mal ve sermaye piyasalarındaki entegrasyonun gittikçe güçlenmesi ve 
bilgi-iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucunda küresel düzeyde 
sosyal ilişkilerin yoğunlaşması olarak ifade edilebilecek globalleşme 
sürecinin ulus devletlerin maliye politikaları üzerinde meydana getirdiği 
etkiler ele alındığında alarm zillerinin çalmasını gerektirecek bir durumun 
oluşmadığı görülmektedir. Bölgeselleşme eğilimleri çerçevesinde birçok 
entegrasyon uygulamasında üye ülkelerin maliye politikalarını uyumlaştırma 
yönünde pek güçlü olmayan örneklere rastlansa ve globalleşme süreci ile 
birlikte ulus devletlerin maliye politikalarının sınır aşan etkileri ortaya çıksa 
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da ulus devletler hâlâ büyük ölçüde bağımsız maliye politikaları 
yürütebilmektedirler.  

Globalleşme süreci ile birlikte ortaya çıkan global tehditler 
(uluslararası terörizm, çevresel sorunlar, global düzeyde finansal ve 
ekonomik istikrarsızlık, global yoksulluk v.b.) ile global rekabetin 
şiddetlenmesi ulus devletler tarafından sunulan mal ve hizmetlere (özellikle 
sosyal güvenlik hizmetleri olmak üzere tüm refah devleti uygulamalarına) 
olan talebi artırmaktadır. Globalleşme global tehditlerin ve global ortak 
malların önemini artırmaktadır. Bu eğilim tüm dünyada global kamusal mal 
ve hizmetlere olan talebi canlandırmaktadır. Ancak globalleşme süreci ulus 
devletlerin gelir kaynaklarında toplamda bir azalma meydana getirmese bile 
kamu gelirlerinde kamusal mal ve hizmetlere yönelik talebi karşılayacak 
düzeyde bir artışın oluşmasını da engellemektedir. Yine de bu yöndeki mali 
zorlukların tümü globalleşmeden kaynaklanmamaktadır. Mali zorluklarla 
karşılaşan ülkelerin büyük bir kısmı ulusal rekabet gücünü artıracak 
olanaklardan yararlanamamaktadır, global tehditlerle baş edebilecek düzeyde 
güçlü bir yönetime sahip değildir veya teknolojik gelişmelerin çok uzağında 
kalmıştır. Globalleşmenin kamu gelirlerini azaltma, kamu giderlerini artırma 
yönünde bir gerilim oluşturma potansiyeline sahip olduğu açıktır. 
Globalleşen ülkelerin çoğu bu zorlukların üstesinden gelmelerine ve yeni 
duruma uyum sağlamalarına yol açan harcama ve vergi reformları ile 
karşılık vermektedirler. Ancak bu ülkelerde bile özelleştirme veya mobil 
olmayan faktörlere (emek kesimi, tüketiciler) vergi yükünün kaydırılması 
gibi uygulamalar globalleşme ile ortaya çıkan mali gerilimin varlığını ortaya 
koymaktadır.  

Globalleşme birçok alanda devletlerarası rekabete yol açmakta ve 
global tehdit ve sorunların ortaya çıkmasına veya görünür hale gelmesine 
neden olmaktadır. Global düzeydeki sorunların çözümünde ulus devletlerin 
olanakları tek başına yeterli değildir ve mutlaka uluslararası düzeyde işbirliği 
ve koordinasyon gereklidir.  
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VERGİ REKABETİ 
 

Coşkun Can AKTAN* 

İstiklal Y. VURAL** 

 
1. Giriş 

Globalleşme ve bölgesel entegrasyon hareketleri, çağdaş devletlerin 
vergi toplama ve optimal bir vergi tabanı oluşturmada zorluklarla 
karşılaşmalarına neden olmakta ve bağımsız mali politikalar uygulama 
yeteneklerini azaltmaktadır. Bu gelişme, daha mobil üretim faktörlerinin 
(sermaye ve vasıflı işgücü) ulusal vergi sistemlerindeki farklılıklardan ya da 
diğer bir ifadeyle vergi sistemleri arasındaki arbitraj olanaklarından 
yararlanmak amacıyla vergi yükü düşük olan ülkelere yönelmelerine ve 
sonuçta daha az mobil üretim faktörlerinin yüksek vergi yükü ile karşı 
karşıya kalmalarına yol açmaktadır Globalleşme, ulus devletlerin vergi 
politikalarının diğer ülkeler üzerindeki dışsal etkilerini artırmaktadır. 
Üretimin uluslararasılaşması ve bazı üretim faktörlerinin uluslararası 
mobilitesinin artması, bazı ülkelerin global vergi tabanından daha fazla pay 
almak için vergi yüklerinin bir kısmını diğer ülkelere ihraç etmelerine olanak 
sağlamaktadır. Globalleşmenin ortaya çıkardığı bu gelişme “vergi rekabeti” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu yazıda sırasıyla vergi rekabeti kavramı 
açıklanacak, vergi rekabetinin varlığına ilişkin istatistiki bazı bulgular ortaya 
konulacak ve vergi rekabetinin giderek artmasının başlıca nedenleri 
özetlenecektir. Çalışmada ayrıca vergi rekabeti ile vergi uyumlaştırması 
arasındaki ilişki ve buna takiben de vergi rekabetinin yararları ve zararları 
konusundaki görüşler değerlendirilecektir. 

2. Vergi Rekabeti 

Vergi rekabeti, geniş anlamda, vergilendirme yetkisine sahip idari 
birimlerin (yerel yönetimler, eyaletler, devletler) vergi politikalarının diğer 
idari birimler üzerinde meydana getirdiği etkiler olarak tanımlanabilir 
(Edwards ve De Rugy, 2002:3). Vergi rekabeti, firma ve ulusal düzeyde 
rekabet gücünü artırmak isteyen idari birimlerin vergilendirme yetkisine 
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sahip olduğu alanlarda rakip idari birimlere kıyasla mükelleflerin vergi 
yüklerini azaltmak veya düşük tutmak suretiyle potansiyel olarak mobilitesi 
yüksek olan üretim faktörleri (özellikle kalifiye işgücü ve sermaye) için 
kendi idari birimlerini cazip hale getirme çabasıdır.  

Rakiplerine kıyasla firma ve bireylere vergisel kolaylıklar sağlamak 
suretiyle üstün bilgi ve tecrübe sahibi “kalifiye” beşeri sermayeyi, üretimi, 
istihdamı, yenilik ve icatları artıracak yabancı sermayeyi ülkesine çekmeye 
çalışan idari birimler vergi rekabetinden, rakipleri aktif misillemeye 
başvurmadığı sürece, yarar sağlarken bu rekabete karşı koymayan veya 
koymakta geciken veya bu uygulamanın sonuçlarından olumsuz yönde 
etkilenen idari birimler vergi rekabetinin mağdurları konumundadırlar. Vergi 
rekabetinden olumlu yönde etkilenen ülkeler, bu politikalarının olumlu bir 
netice vermesi halinde vergisel kolaylıklar sağlamada kendisinden daha 
dezavantajlı konumda olan diğer ülkelerden sermaye ve kalifiye işgücü ithal 
ederler. Bu aşamada aktif vergi rekabeti uygulayan ülkenin hamlelerine 
cevap vermede başarısız olan ülkeler ise muhtemelen sermaye ve işgücü 
ihraç eden bir konumla karşı karşıya kalırlar. 

Vergi rekabeti farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Kimi yazarlara göre, 
kârlar üzerinden alınan dolaysız vergilerin azaltılması yoluyla yurtiçinde 
yerleşik firmaların rekabet güçlerinin artırılmasını amaçlayan bir vergi 
rekabeti “iyi”; diğer koşullarda yabancı sermayeyi çekemeyen bir ülkenin 
bunu vergi oranlarını düşürmek suretiyle gerçekleştirmesi halinde ise “kötü” 
ya da zarar verici bir vergi rekabeti söz konusudur. Vergi rekabeti, farklı 
ülkeler veya devletler arasında uluslararası ölçekte gerçekleşiyorsa “yatay 
vergi rekabeti”, farklı düzeylerdeki idari birimler (örneğin, federal-federe 
devletler) arasında meydana geliyorsa “dikey vergi rekabeti” mevcuttur 
(Wilson, 1999:289). 

3. Vergi Rekabetinin Varlığına İlişkin Bulgular 

Ülkelerin vergi rekabetine girişerek mobil üretim faktörlerini kendi 
egemenlik alanlarına çekme yönünde hareket ettikleri varsayımı mobil 
üretim faktörleri açısından son derece önemli olan dolaysız vergi 
oranlarındaki azalma; vergi yüklerinin diğer ülkelere aktarılmasını 
kolaylaştıracak vergi reformlarının varlığı ve mobil üretim faktörlerine bir 
biçimde kolaylıklar sağlayan uluslararası ve ikili anlaşma eğilimlerinin hız 
kazanması ile delillendirilmektedir. Bu tür eğilimler özellikle gelişmiş 
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ülkelerde yaygınlaşmaktadır. OECD ülkelerinde en yüksek ortalama 
kurumlar vergisi oranı 1986’daki yüzde 41’lik düzeyinden 2000’de yüzde 
32’ye gerilemiştir . Vergi oranlarındaki azalma eğilimi kişisel gelir vergisi 
için de geçerlidir: OECD ülkelerinde, ulusal düzeydeki, en yüksek ortalama 
kişisel gelir vergisi oranları 1986’da yüzde 55 iken 2000’de yüzde 41’e 
gerilemiştir. Keza OECD ortalaması olarak, merkezi ve yerel yönetim 
rakamlarını da içeren en yüksek ortalama kişisel gelir vergisi oranlarında son 
yirmi yılda yüzde 20’lik bir gevşeme söz konusudur (Şekil 1).  

Globalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler 
neticesinde görece daha az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere kıyasla daha 
düşük vergi oranları uygulamaya devam etmesi çoğu OECD ülkesi olan 
gelişmiş ülkelerin hem kişisel gelir vergisi hem de kurumlar vergisi 
oranlarını daha aşağı seviyelere indirme yönünde kendilerini baskı altında 
hissetmelerine yol açmaktadır. 1998’de Latin Amerika ve Asya-Pasifik 
ülkelerinde ortalama kurumlar vergisi oranı yüzde 32; OECD üyesi gelişmiş 
ülkelerde ise yüzde 36 iken 2003 yılı KPMG Kurumlar Vergisi 
Araştırması’na göre ortalama kurumlar vergisi oranı Latin Amerika 
ülkelerinde yüzde 30.5, Asya-Pasifik ülkelerinde yüzde 30.3, OECD 
ülkelerinde yüzde 30.7 ve AB üyesi ülkelerde yüzde 31.6 düzeyine inmiştir 
(KPMG, 2003). Sözkonusu araştırmaya göre global düzeyde kurumlar 
vergisi oranlarındaki azalma eğilimi sürmektedir. Güçlü ve gelişmiş 
ekonomilerin daha yüksek kurumlar vergisi oranlarına sahip olduğu 
gözlenmektedir. Kurumlar vergisi oranlarında indirim yapmak suretiyle 
yabancı yatırımcıları çekme eğilimi küçük ve az gelişmiş ülkelerde daha 
yaygın bir uygulama gibi görünmektedir. OECD ülkelerinin tümünde 
kurumlar vergisi oranlarında genel ve yavaş bir azalma eğilimi sürerken 
Belçika ve İrlanda gibi daha küçük ülkelerde daha hızlı bir azalma eğilimi 
söz konusudur: Belçika önceki yıla kıyasla 2003’te yüzde 15.3, İrlanda ise 
yüzde 21.8 civarında bir indirim gerçekleştirmiştir. İrlanda, 2004 yılındaki 
yüzde 12’lik kurumlar vergisi oranı hedefine hızla yaklaşmaktadır. Kurumlar 
vergisi oranını yüzde 20’nin altına indiren ülkelerin sayısı tüm dünyada hızla 
artmaktadır: 2003’te Sri Lanka kurumlar vergisi oranını yüzde 17’ye, 
Panama yüzde 30’dan yüzde 19’a ve Uruguay yüzde 14’e indirmiştir. Çin ise 
Özel Ekonomik Bölgeler’de yerleşik yabancı yatırımcılara yönelik olarak 
kurumlar vergisi oranını yüzde 33’e indirmek suretiyle bu bölgelerdeki 
yabancı yatırımcılarına daha düşük vergi uygulamasını sürdürmektedir.  
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Kaynak: Edwards ve De Rugy, 2002 ve OECD, (2004:21)
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Vergi rekabeti sadece dolaysız vergi oranlarında yapılan indirimlerle 

kendisini göstermemektedir; artan rekabet karşısında özellikle gelişmiş 
ülkeler rakipleri karşısında rekabet güçlerini koruyabilmek için vergi 
sistemlerini revize etmekte ve yeni reformları gündeme getirmektedirler. 
İskandinav ülkeleri daha mobil olan sermaye gelirleri (faiz, kar payı ve 
sermaye kazançları) üzerinden daha düşük ve düz oranlı bir vergi alırken 
emek gelirlerinden daha yüksek ve artan oranlı bir verginin alındığı ikili 
gelir vergisi sistemini yürürlüğe koymaktadırlar. Örneğin, Norveç 1992’de 
geçtiği ikili gelir vergisi uygulaması ile tüm sermaye gelirlerini yüzde 28 
üzerinden vergiye tabi tutarken emek gelirlerine uygulanan en yüksek vergi 
oranını yüzde 50 olarak belirlemiş ve bu oranı 2000’de yüzde 56’ya 
çıkarmıştır (Van Den Noord, 2000:8). Aynı yöndeki reform çabaları 
Hollanda, Avusturya ve diğer AB ülkeleri tarafından da gerçekleştirilmekte 
ve sermaye gelirleri daha hafif bir şekilde vergilendirilmek istenmektedir. 
Bu yöndeki reform çabaları “uluslararası sermaye piyasalarında rekabet 
güçlerini korumak” ihtiyacını yansıtmaktadır (Joumard, 2001:26). 
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Artan vergi rekabeti karşısında ülkeler servet vergilerini ve 
yabancıların faiz, kâr payı ve diğer yatırım kazançları üzerinden alınan 
vergileri önemli ölçüde azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadırlar (Edwards 
ve De Rugy, 2002:12-13). Sermayenin mobilitesinin artması yeniden 
dağıtım işlevine sahip vergilerin tahsilini güçleştirmekte ve bu vergileri hiç 
almayan veya daha az alan ülkeler karşısında yüksek vergi yüküne sahip 
ülkelerin rekabet gücünü geriletmektedir. Bu nedenlerle 90’lı yıllarda 
İskandinav ülkeleri servet üzerinden alınan vergileri azaltırken Hollanda, 
Avusturya ve Almanya bu tip vergilerin çoğunu uygulamadan kaldırmıştır. 
Yabancı sermaye yatırımlarından elde edilen kârların yurtdışına çıkarılması 
önünde önemli bir engel oluşturan yüksek vergilemenin dolaysız yabancı 
yatırımları caydırma gücüne sahip olduğu düşüncesiyle, son on yılda 19 
büyük ekonomi yabancıların faiz gelirleri üzerinden alınan vergilerde yarı 
yarıya indirim gerçekleştirmiştir. 

 
Şekil 2: OECD Ülkelerinde Genel Tüketim Vergilerindeki 

Eğilimler (1965-1998) 

 
Mobil üretim faktörleri üzerinden alınan vergilerin oranlarında ciddi 

indirimler olmasına rağmen vergi tabanlarında herhangi bir daralma 
gözükmemektedir. Nitekim son kırk yılda gelir ve kârlar üzerinden alınan 
vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı büyük bir değişiklik 
göstermemiştir. Gelir ve kârlar üzerinden alınan vergilerin toplam vergi 
gelirleri içindeki payı OECD ülkelerinde 1965’te yüzde 34,6 iken 2000’de 
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yüzde 36 olarak gerçekleşmiştir (OECD, 2002a:77). Gelir düzeyi düşük olan 
kesimleri orantısız bir biçimde olumsuz yönde etkileyen ve kolay yansıması 
nedeniyle görece daha az mobil olan nihai tüketiciler üzerinde kalan genel 
tüketim vergilerinin önemi ise aynı dönem içerisinde büyük ölçüde 
artmaktadır. Genel tüketim vergilerinin GSYİH içindeki payı OECD 
ülkelerinde ortalama olarak 1965’te yüzde 3,3, 1998’de ise yüzde 6,6; 
toplam vergi gelirleri içindeki payı ise sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 17,9 
olmuştur (Şekil 2). Türkiye dahil birçok OECD ülkesi, 1980 sonrası KDV’ni 
yürürlüğe koymuştur. Toplam vergi gelirleri içinde gittikçe daha önemli hale 
gelen bu verginin oranları dolaysız vergilerdeki eğilimin aksine gün geçtikçe 
artırılmıştır. Son birkaç yılda Türkiye ve İsviçre KDV oranını 1-2 puan 
artırırken, Japonya yüzde 5’lik standart oranla en düşük; Danimarka, İsveç 
ve Macaristan ise yüzde 25 ile en yüksek standart orana sahiptir. Son on 
yılda OECD genelinde standart KDV oranı yüzde 17 ile istikrara kavuşmuş 
gözükmektedir. Genel tüketim vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki 
payının artması ve dolaysız vergilere kıyasla bu tip vergilerin oranlarında 
artış eğiliminin olması, vergi rekabeti sonucu vergi yükünün mobil üretim 
faktörlerinden mobil olmayanlara doğru kaydığının göstergesi olarak 
değerlendirilebilir.  

Sermaye hareketlerinin artması, ülkelerin vergi kaynaklarının önemli 
bir kısmının ellerinden kaçmasına yol açmış ve ülkeleri emek gelirlerinden 
alınan vergileri gelir artışıyla orantısız bir biçimde artırma seçeneği ile karşı 
karşıya bırakmıştır (Rodrik, 1997:21). Nitekim, AB üyesi ülkelerde emek 
üzerinden alınan vergiler 1985-94 arasındaki dönemde ortalama olarak 
yüzde 3,1 artarken diğer üretim faktörleri (özellikle sermaye) üzerinden 
alınan vergiler yüzde 8.1 azalmıştır (European Parliament, 1998:12). Vergi 
rekabeti özellikle gelişmiş ülkelerde emek üzerinden alınan vergilerin 
artmasına, sermaye üzerinden alınan vergilerin azalmasına yol açmakla 
birlikte, mevcut harcama düzeyini muhafaza etmek isteyen ülkelerin vergi 
gelirlerinin milli gelirleri içindeki payını muhafaza etmeye yarayacak 
karmaşık vergisel düzenlemelere gitmek suretiyle vergi tabanlarını muhafaza 
etmelerine engel olamamıştır. Ancak yabancı sermaye ve yatırımları çekme 
yönünde ülkelerin gösterdikleri çabaların artarak sürmesini de olanaklı 
kılmaktadır.  
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4. Vergi Rekabetinin Artış Nedenleri 

Globelleşme sürecinde vergi rekabetinin artış nedenleri üç ana başlık 
altında ele alınabilir. 

4.1. Sermayenin Mobilitesinin Artması 

Ulusal ekonomiler son yıllarda gittikçe daha fazla birbirlerine entegre 
olmaktadırlar. Bu entegrasyonda sınır-aşan yabancı yatırımların payı 
büyüktür. Son yıllarda yabancı yatırımların istihdam artırma, milli gelire 
olumlu katkı sağlama ve ileri teknolojiye erişim olanağı sunma gibi olumlu 
etkilerini dikkate alan çok sayıda ülke yabancı yatırımların önündeki 
engelleri önemli ölçüde kaldırmaktadır. Son otuz yıldır ülkelerin çoğu 
kambiyo kontrollerini ortadan kaldırmak suretiyle sınırlarını yabancı 
sermayeye büyük ölçüde açmışlardır. Ülkelerin kendi aralarında 
gerçekleştirdikleri ikili yatırım ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları 
gibi deregülasyon faaliyetleri de yabancı yatırımların artmasına yol açmıştır.  

Son on yılda dolaysız yabancı yatırımlarla ilgili olarak gerçekleştirilen 
düzenlemelerin yüzde 95’i deregülasyon doğrultusundaki düzenlemelerden 
oluşmaktadır (UNCTAD, 2001:12). Dünya çapında finansal piyasalarda 
gerçekleştirilen deregülasyon çalışmalarının yanı sıra kamu işletmelerinin 
yoğun bir şekilde özelleştirilmesi yabancı yatırımların artışını hızlandırıcı bir 
faktör olmaktadır (Edwards ve De Rugy, 2002:4). Keza, ulaşım ve iletişim 
maliyetlerindeki dramatik düşüşler, bilgisayarların gücünün son derece 
artması ve internet gibi global iletişim ağlarının daha işlevsel bir hale 
gelmesi sermaye akımlarının küresel düzeyde artmasına neden olmaktadır 
(UNCTAD, 2001:12-14). Öte yandan, temelde gelişmiş ülkelerde meydana 
gelen durgunluktan kaynaklanan dolaysız yabancı yatırım (DYY)’larda son 
iki yılda görülen azalma, yabancı yatırımı çekmek isteyen ülkelerin 
aralarındaki rekabeti artırmaktadır. 2002’de DYY’ları cezbetmek isteyen 70 
ülkenin dolaysız yabancı yatırım rejimlerindeki 248 düzenlemenin 236’sı 
mevcut yabancı yatırım rejimini daha fazla serbestleştirmeye yöneliktir 
(UNCTAD, 2003:xvi). 



 

 280

1271
1075

693

478
385

331
226208168158204

14331476

1016
876

782

517
379

642

402396

219

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Dolaysız Yabancı Yatırımlar Yabancı Portfolyo Yatırımları

Kaynak: UNCTAD, 2001; UNCTAD, 2003. 
* Dolaysız yabancı yatırımlar sadece girişleri; yabancı portfolyo yatırımları ise giriş 
ve çıkışların ortalamasını içermektedir. 

Şekil 3: Dünya’da Yabancı Sermaye ve Yabancı Portfolyo 
Yatırımları (Milyar Dolar)* 

 
Son on yılda hem DYY’larda hem de yabancı portföy yatırım 

(YPY)’larında dramatik artışlar göze çarpmaktadır. DYY’lar ile, çok uluslu 
bir şirket tarafından, yeni bir şirket oluşturmak ya da ev sahibi ülkede 
mevcut bir şirketin tümünü veya bir kısmını (yüzde 10’dan daha fazla) satın 
almak suretiyle yapılan orta ve uzun dönemli yatırımlar kastedilirken 
YPY’ları yabancı ülkede yerleşik bir firmanın yüzde 10’u aşmayan 
hissesinin satın alınmasına yönelik finansal yatırımlara karşılık gelmektedir 
(Edwards ve De Rugy, 2002:5). Bu tip yatırımlar daha oynak ve genelde kısa 
vadeli yatırımlardır. GOÜ’lere yönelik DYY, 1983-88 yılları arasında yıllık 
ortalama 20 milyar Dolar iken 1994-95 yıllarında ortalama 93 milyar 
Dolar’a ve 1997’de ise 149 milyar Dolar’a ulaşmıştır. 1990-98 yılları 
arasında altı kattan daha fazla artan GOÜ’lere yönelik DYY’nın, toplam 
DYY içindeki payı 1991’deki yüzde 25 seviyesinden 1998’de yüzde 42’ye 
yükselmiştir (World Bank, 1999:47). DYY’lar 1990’da 204 milyar Dolar 
iken 2000’de 1.3 trilyon Dolar’a; YPY’lar ise 219 milyar Dolar’dan 1.4 
trilyon Dolar’a sıçramıştır (Şekil 3). Ancak gelişmiş ülkelerde görülen 
durgunluk nedeniyle DYY’lar 2002’de büyük çaplı bir gerileme ile 651 
milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir (UNCTAD, 2003:3). Bu azalmaya 
karşılık yabancı sermaye akımlarında son yirmi yılda görülen büyük artış 
(1982’de 59 milyar Dolar’dan 2002’de 651 milyar Dolar’a) küresel ölçekte 
yabancı sermayenin ulaştığı mobiliteyi göstermektedir. 
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4.2. Emeğin Mobilitesinin Artması 

Uluslararası vergi rekabetini doğuran faktörlerden bir diğeri emeğin 
mobilitesinin artmasıdır. Ülkeler çeşitli nedenlerle kişilerin sınır ötesi 
hareketlerini kontrol altına almak için önemli tedbirleri yürürlüğe koysalar 
da teknolojik ilerlemeler, bölgesel ticaret bloklarının ortaya çıkması ve yeni 
medyanın yabancı ülkelerdeki yaşam kalitesi ve fırsatlar hakkında bireyleri 
gittikçe artan düzeyde daha fazla bilgiyle donatması sınır aşan işgücü 
akımlarını artırmaktadır (Edwards ve De Rugy:2002:8). Bu durum özellikle 
yüksek teknolojiye dayalı endüstrilerde, finans alanında ve uluslararası 
hizmet ticaretinde yoğunluğa sahiptir. Gelecekte, emeğin mobilitesinin 
yüksek olduğu bölgesel ekonomik entegrasyonlarda ve aynı dil, kültür ve 
yaşam tarzına sahip ülkeler arasında nitelikli işgücünü çekmeye yönelik 
vergi rekabetinin gittikçe artması mümkündür. 

Ulaşım hızı ve olanaklarının artması çok sayıda kişinin uluslararası 
düzeyde mobilitesinin artmasına yol açmaktadır. Günümüzde milyonlarca 
kişi iktisadi olan ve olmayan (ailelerin birleştirilmesi, politik baskı, savaş 
v.b.) nedenlerle göçmen durumuna girmektedir. Son yıllarda ailelerin 
birleştirilmesini amaçlayan göç hareketleri Avusturalya, ABD, Fransa ve 
İsveç’te hız kazanmışken istihdam amacıyla göç Kanada ve İngiltere’de ve 
iltica amaçlı göç olayları İskandinav ülkelerinde ön plana çıkmaktadır 
(OECD, 2002c:22). Geleneksel olarak en fazla göçün gerçekleştiği ABD’ye 
kabul edilen göçmenlerin çoğu ailelerin birleştirilmesi ve insani nedenlerle 
göçmen olarak kabul edilmektedir. Örneğin, 1998’de ABD’ye yapılan 
turizm ve iş amaçlı seyahat eden kişilerin yüzde 2’si (554 bin) yüksek 
öğrenim; yüzde 1’i (241 bin) ise yüksek vasıflı özel işgücünden oluşurken bu 
ülkelere aynı yıl kabul edilen göçmenlerin yalnızca yüzde 4,5’i (30 bin) 
yüksek vasıflı işgücünden oluşmaktadır (OECD, 2002b:65). 

Modern iletişim ve ulaşım teknolojilerinin işgücünün mobilitesi 
önündeki engellerden biri olan ulaşım maliyetlerini azaltması ve ulaşım 
hızını üst noktaya taşıması işgücü mobilitesini önemli ölçüde artırmaktadır. 
Çok uluslu şirketlerin çalıştırdıkları işgücünü firmalar arasında aktarmaları, 
dünyanın her tarafında istihdam etmek için nitelikli işgücü arayan 
uluslararası istihdam bürolarının faaliyete geçmesi ve çağdaş ve daha kaliteli 
eğitim almak için yurtdışında tahsil gören gençlerin sayısındaki artışlar 
“beyin göçü” olarak adlandırılan nitelikli işgücü akımlarının global düzeyde 
artmasına yol açmaktadır. Nitelikli işgücü göçü sadece gelişmiş ülkelere 
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yönelik bir hareket değildir; günümüzde yeni sanayileşmekte olan çok sayıda 
ülke iki yönlü nitelikli işgücü hareketine maruz kalmaktadır. Bu yöndeki 
hareketlenmelerin birden fazla nedeni söz konusudur: İki yönlü nitelikli 
işgücü hareketi, gelişmekte olan ülkeleri uluslararası sermaye akımları 
açısından daha çekici bir hale getirmektedir; hızlı iktisadi büyüme hem 
yabancılar hem de kendi vatandaşları için ülkelerin daha çekici bir hale 
gelmesine yol açmaktadır ve nihayet, sanayi üretimine dayalı bir iktisadi 
yapıdan hizmetler sektörünün ağırlıkta olduğu bir yapıya dönüşen 
ekonomilerde, uluslararası hizmet ticaretinde rekabet gücünü artırma ve 
muhafaza etmek için nitelikli işgücü mobilitesinin önemi gittikçe artan bir 
faktör haline gelmektedir (OECD, 2002b:71).  

Son yıllarda gerek sürekli gerekse geçici süreli istihdam amaçlı göç 
hareketleri önemini gittikçe artırmaktadır. Bu hareketler yukarıda da 
değinildiği gibi bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin yanı 
sıra gelişmiş ülkelerde vasıflı ve yüksek düzeyde vasıflı işgücü kıtlığı 
nedeniyle artarak sürmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülkeler göç etme 
arzusunda olan bu türden bireyleri muhafaza etmek veya eksikliğini 
hissettikleri değerli beşeri kaynakları kendi ülkelerine çekmek için ciddi bir 
rekabet ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu amaçla 90’lı yıllarda çok sayıda 
ülke vasıflı işgücünü çekebilmek için mevzuatlarında ciddi değişiklikler 
gerçekleştirdi (OECD, 2001a). Son üç yılda bazı ülkeler nitelikli işgücünün 
ülkeye girişlerini engelleyen kısıtlamaları ortadan kaldırmanın yanı sıra 
yüksek düzeyde vasıflı işgücünün mobilitesini teşvik eden ilave 
düzenlemeler yaptı (OECD, 2002c:22): İngiltere, Kanada ve Norveç, 
ülkelerine göç etmek isteyen nitelikli işgücünü puan sistemine göre seçip bu 
kişilere özgü bir vize sistemi geliştirmektedir; Almanya ise, bu ülkelerdeki 
puan sisteminin yanı sıra “yeşil kart programı” ile on binlerce bilgisayar 
uzmanının ülkesine yerleşmesine olanak sağlamaktadır ve OECD ülkelerinin 
çoğunda vize sistemiyle işgücünün geçici olarak çalışmasına izin 
verilmektedir. Geçici nitelikteki işgücü göçü son yıllarda önemli ölçüde 
artmaktadır. Geçici işgücü artışı İngiltere’de yüzde 24, Almanya’da yüzde 
21, Japonya’da yüzde 18 ve Kore’de yüzde 10’dur (OECD, 2002c:25). 
Sürekli ve geçici işgücü birlikte dikkate alındığında 1991-2000 arasında 
geleneksel olarak en çok göçmen kabul eden ülkelere yönelik yabancı işçi 
girişleri önemli miktarda artış göstermiştir: Avusturalya’da yüzde 49, 
Kanada’da yüzde 17, Almanya’da yüzde 39,8, Japonya’da yüzde 14, 
ABD’de 3,5 kat ve AB’de yüzde 9,5 oranında artış söz konusudur (Tablo 1). 
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Tablo 1: Seçilmiş Bazı OECD Ülkelerine Yabancı İşçi Girişi (Bin 
kişi) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2200 

Avusturalya 48,4 54,9 37 27 34,5 35,4 51,4 60,3 64,9 71,6 

Avusturya 62,6 57,9 37,7 27,1 15,4 16,3 15,2 15,4 18,3 25,4 

Kanada 77,7 70,4 65,4 67,5 69,5 71,2 74,9 78 84,3 91,3 

Fransa 29,7 45,3 28,4 22,4 17,6 16,3 15,7 14,6 16,7 18,8 

Almanya 241,9 408,9 325,6 221,2 270,8 262,5 285,4 275,5 304,9 338,3 

Japonya 113,6 108,1 97,1 111,7 81,5 78,5 93,9 101,9 108 129,6 

İspanya 81,6 48,2 7,5 15,6 29,6 31 30,1 53,7 56,1 … 

İsviçre 46,3 39,7 31,5 28,6 27,1 24,5 25,4 26,4 31,5 34 

İngiltere 29 30,1 29,3 30,1 32,7 36,1 42,4 48,6 52,4 85,6 

ABD 212,1 292 329,2 334,1 306 371,9 90,6 508,2 582,5 742,2 

AB* 472,9 617,6 454,7 343,1 391,9 389,1 417,4 446,2 491,4 517,3 

* Finlandiya, İtalya ve Portekiz hariç. 
Kaynak: OECD, 2002c:16. 

 
Nitelikli işgücü göçü önemli iktisadi etkiler meydana getiren bir 

olaydır (OECD, 2002b:72-73). Beşeri sermayenin kalitesi ile verimlilik ve 
iktisadi büyüme arasında pozitif bir ilişki söz konusudur. İşgücünün eğitim 
düzeyinin düşük olması, düşük nitelikli işgücünün pozitif dışsal fayda 
taşması yoluyla öğrenme sürecini sekteye uğratabileceği gibi iktisadi 
büyümeyi geciktirerek yoksulluğun artmasına katkıda bulunur. Bu 
nedenlerle, beyin göçü veren ülkelerde iktisadi büyüme yavaşlar ve 
yoksulluk artar. Ancak, göç etme olanağı yurtdışında daha yüksek ücretle, 
daha yüksek bir refah seviyesinde yaşama imkanı ortaya koyduğu sürece 
yurtiçinde yüksek düzeyde eğitim almayı veya nitelikli işgücü olmayı 
sağlayacak adımların atılmasını teşvik ederek beşeri sermayenin kalitesinin 
ve ülkenin iktisadi büyüme hızının artmasına neden olabilir. İşsizlik sorunu 
yüksek olan bir ülkede göç olanaklarının olmaması nitelikli işgücü stokunun 
hızla artmasına yüksek eğitimli ve nitelikli işgücünün işsiz kalmasına yol 
açabilir. Bu noktada verimlilik düzeyini azaltmayacak, iktisadi büyümeyi 
engellemeyecek ve nitelikli işgücü stokunun makul bir düzeyde kalmasına 
yol açacak bir “optimal göç düzeyi” söz konusu olmalıdır. Öte yandan 
yüksek düzeyde nitelikli işgücü göçü veren gelişmekte olan ülkeler 
başlangıçta iktisadi açıdan olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalsalar da, bu 
işgücü sayesinde edindikleri bilgi ve teknoloji transferleri nedeniyle 
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verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırma olanağına kavuşur ve uzun 
vadede yaşam kalitesini artırabilirler.  

Uluslararası göç olaylarında vergilemenin önemini artıran sayısız 
faktör söz konusudur (Edwards ve de Rugy, 2002:8-9): İnternet yabancı 
ülkelerdeki fırsatlar hakkında herkese çok geniş içerikli bilgi sağlamakta ve 
firmaların ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünü dünyanın dört bir yanından 
temin etmelerini kolaylaştırmaktadır; ulaşım ve iletişim maliyetlerinde son 
teknolojik gelişmeler sonucu meydana gelen büyük düşüşler, kişilerin 
yabancı ülkelerde iş bulmaları ve geride bıraktıkları akrabaları ile 
bağlantılarını sürdürmeleri önündeki güçlükleri ortadan kaldırmaktadır; daha 
önceleri göç olaylarını sıkı bir şekilde kontrol eden ve hatta yasaklayan 
ülkeler göçmen politikalarını gevşetmektedirler; teknolojik ilerlemeler başka 
bir ülkede ikamet ederken diğer bir ülkede çalışmayı olanaklı kılmaktadır, 
örneğin vergisel açıdan daha elverişli olanak sunan ülkelerde veya doğduğu 
ülkede yaşarken yazılımcılar dünyanın her tarafındaki müşterilerine 
elektronik bağlantı ile erişip çalışabilmektedirler ve AB, NAFTA gibi 
bölgesel ekonomik entegrasyonların üye ülkeler arasında tam işgücü 
mobilitesini artırmaları, ikamet ettiği ve çalıştığı ülkesi farklı olan “sınır 
işçileri”nin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.  

4.3. Vergi Cennetlerinin Ortaya Çıkması 

Son yıllarda vergi cenneti olarak adlandırılabilecek ülke veya 
bölgelerin ortaya çıkması mükelleflerin vergiden kaçınmayı ve vergi 
kaçırmalarını kolaylaştıran yeni bir olanağa kavuşmalarına ve dolayısıyla 
ulus devletlerin vergi kaybına uğramasına yol açmaktadır. Çok düşük vergi 
oranlarına sahip olan ve diğer ülkelerde elde edilen gelirleri vergiden 
kaçırmaya olanak sağlayacak şekilde sahte vergisel adresler temin eden vergi 
cennetleri, kendilerine yönelen finansal sermaye üzerinden aldıkları cüz’i 
vergi ve ücretlerden gelir elde etme imkanına kavuşurken sermaye sahipleri 
buralarda elde ettikleri gelirleri beyan etmediği için sermayenin kaynağı olan 
ülkeler vergi kaybına uğramaktadırlar.  

Vergi cenneti kavramı son yıllarda sıklıkla kullanılsa da vergi 
cennetlerinin ortaya çıkışı verginin ortaya çıkışı ile aynı döneme denk düşer. 
Antik Yunan’da tüccarlar ithal edilen ürünlerden alınan yüzde 2’lik vergiden 
kaçınmak için mallarını Atina’nın açığındaki adalarda depolarlardı. Orta 
Çağda Hanseatic League’e dahil kentlerin zenginliği bu lige dahil bölgede 
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ticaretin elverişli vergisel uygulamalardan yararlanabilmesinde saklıdır. 
Modern vergi cennetlerinin en eskisi İsviçre olarak kabul edilir. Bu ülke 
diğer bölgelerden kaçan sermaye için güvenli ve maliyeti daha düşük bir 
sığınma yeri olagelmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında güvenli ada olarak 
sermaye çeken İsviçre savaş sonrasında savaşan ülkelerin vergi oranlarını 
artırmaları üzerine bu durumunu daha da pekiştirmiştir. 1930’lu yıllar 
modern vergi cennetlerinin ortaya çıktığı yıllardır. Kanada ve Amerikalıların 
Bahama Adaları’nı varlıklarını korumak için güvenli bir liman olarak 
kullanmaya başlamaları ile birlikte ABD mafyası da kara para aklamak için 
aynı adaları tercih etmiştir. 1970’lerden itibaren ABD bankaları 
Karayipler’de biriken euro-dolarlar için bu bölgede banka şubesi açmaya 
başlamış ve kıyı bankacılığı kara para aklama ve vergiden kaçınmanın en 
güvenli ve en az maliyetli aracı olarak dünyada hızla yayılmıştır.  

Vergi cennetleri, vergi hukuku açısından vergiden kaçınmanın veya 
vergi kaçakçılığının bir aracı ya da yöntemi olmasına karşılık, esasen kişi 
veya firmaların vergilemeye yerel (coğrafi) anlamda uyum sağlamalarının 
bir aracı olarak ya da ulus devletlerin cebren vergi toplama yetkilerinde 
aşınmaya yol açan yasal düzenleme alanları olarak görülebilir (Eyüpgiller, 
2002:42). Vergi cennetleri, bir başka açıdan, artan uluslararası rekabet 
koşullarında firmaların yerleşik oldukları idari birimlerde yüksek düzeyde 
vergi ödemekten kaçınmak ve vergilemeden kaynaklanan mali yükü en aza 
indirmek için vergi planlaması sonucu tercih ettikleri yerler olarak 
tanımlanabilir. Bu tip yerler düşük vergilemenin sağlandığı ve mükelleflerin 
mümkün olan en az kontrole tabi tutulduğu yerler olduğu için, kayıt altında 
ve yasal bir biçimde faaliyet gösteren birey veya firmaların yanı sıra global 
ölçekte her türlü kayıt dışı iktisadi faaliyet sonucu elde edilen gelirlerin kayıt 
altındaki (yasal) ekonomiye aklanarak aktarılmasını sağlayan adacıklardır. 
Bu nedenle vergi cennetleri vergileme açısından olduğu kadar “kara 
ekonomi” de sürdürülen faaliyetler açısından da global düzeyde bir tür kayıt 
dışı ekonomik alan olarak addedilebilir. Başka bir ifadeyle, vergi cennetleri 
kıyı bankacılığı ve paravan şirketler aracılığı ile kara paranın aklandığı ve 
kayıt içi ekonomik alanlara sürüldüğü alanlardır. OECD’nin vergi cennetleri 
üzerine yaptığı çalışmada, vergi cennetleri, kişi ya da firmaların kendisi 
dışındaki bölge veya alanlarda yürütülen faaliyetlerden elde ettikleri gelirler 
için vergiden kaçınma olanağı sağlayarak daha düşük bir biçimde 
vergilendirilmesine ya da tamamen vergi dışı bırakılmasına yol açan idari 
birimler olarak tanımlanır (OECD, 1987).  
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Vergi cenneti kavramı diğer ülke veya bölgelere kıyasla tüm veya bazı 
gelir unsurlarına düşük veya sıfır oranlı vergi uygulayan ve belirli ölçülerde 
banka veya ticari mahremiyet uygulayan idari birimler olarak geniş bir 
biçimde tanımlandığında vergi rekabeti sonucu diğer idari birimlere göre 
“düşük vergi alanı” veya “ayrıcalıklı vergi rejimi” olarak kalan her türden 
idari birimi kapsar.  

Vergi rekabetinin olumsuz etkilerini azaltmak için global düzeyde 
vergi koordinasyonunu sağlamaya çalışan OECD “zararlı vergi rekabeti” 
adlı çalışmasında vergi cennetlerinin temel özelliklerini şu şekilde 
sıralamaktadır (OECD, 1988:26-34): (1) Herhangi bir idari birimin vergi 
cenneti olarak adlandırılabilmesinin olmazsa olmaz koşulu vergilendirilebilir 
gelirlerin hiçbir vergiye tabi tutulmaması, çok cüzi nominal vergiye tabi 
tutulması veya vergi mükellefleri görünürde vergiye tabi tutulsa da çeşitli 
yöntemlerle gerçekte yok denecek kadar az bir vergiye tabi tutulmasıdır. 
Ancak bazı ülkelerin bu tip yerlerden kaynaklanan gelirlerin 
vergilendirilmeksizin ülkeye sokulması için söz konusu ülkede vergiye tabi 
tutulmasını şart koşmalarından dolayı sıfır vergileme, mükelleflerin sıfır 
vergilemenin olduğu yerleri tercih etmemesine yol açabilmektedir. (2) Vergi 
cennetleri, buralarda faaliyette bulunan kişi ve firmalara ait her türlü bilgiyi 
çok sıkı gizlilik kuralları altında korur. İdari birimlerin çoğu bankacılık 
işlemleri ve finansal muameleler konusunda yabancı vergi idarelerine bilgi 
sağlamaz. (3) Vergi cennetlerinin hemen hemen tamamında finansal 
uygulamalar ve vergi mevzuatı şeffaflıktan yoksundur. (4) Birçok vergi 
cennetinde ikili bir döviz kontrol sistemi vardır veya kambiyo kontrolü hiç 
yoktur. Bu idarelerde yerleşik olanlar kambiyo kontrollerine tabi iken 
yerleşik olmayanlar sadece yerel para birimi ile alakalı kontrollere tabidirler. 
(5) Klasik vergi cennetlerinde bankacılık kesimi önemlidir ve bankalar 
yerleşik olanlarla olmayanlara vergileme konusunda farklı davranırlar. 
Başarılı bir vergi cenneti gelişmiş bir bankacılık sistemine ihtiyaç duyar ve 
bu nedenle bu ülkelerdeki bankacılık son derece gelişmiştir ve yerel nüfus ve 
iktisadi faaliyetlerin çok ötesinde büyüklüğe sahiptir. (6) Benzer bir şekilde 
vergi cennetlerine fiziki açıdan ulaşım olanaklarının iyi olması gerekir. Keza 
bilgi alışverişi ve iletişim sistemlerinin gelişmiş olması zorunludur. Bu 
nedenlerle vergi cennetleri çok iyi bir bilgi ve iletişim altyapısına sahiptir. 
(7) Bu merkezlerde belirli bir düzeyde iktisadi (reel) faaliyette bulunma 
gerekliliği yoktur. Bir çok şirketin merkezi bu ülkelerde olsa bile bu şirketler 
sadece kağıt üzerinde var olan “sanal” şirketlerdir.  
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Teknoloji ve bilgi transferi gibi pozitif dışsallıkların oluşmasına yol 
açmasının yanı sıra yabancı portföy ve dolaysız yatırımlar için bir cazibe 
merkezi oluşturan vergi cennetleri, söz konusu ülkelerde iktisadi gelişme ve 
kalkınmayı hızlandırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Ancak bu tür 
merkezlerin ortaya çıkması diğer ülkelerin olumsuz yönde etkilenmelerine 
de yol açmaktadır. Vergi rekabetinin ülkelere ve genel olarak global refaha 
zarar verecek düzeyde meydana gelmesine yol açma potansiyeli bu 
merkezlerin önemini daha da artırmaktadır. Dünya ticaretinin kağıt üstünde 
de olsa bu merkezlerde gerçekleşmesine rağmen vergi cennetlerinin dünya 
gayrisafi yurtiçi hasılasına katkıları sadece yüzde 3 düzeyinde 
seyretmektedir (Oxfam, 2000). Bu anormalliğin sebebi çok uluslu şirketlerin 
bir çoğunun vergiden kaçınmak veya çok düşük düzeyde vergi ödemek için 
iktisadi işlemlerin çoğunu bu bölgelerde kayıtlı göstermelerine rağmen 
gerçekte reel ekonomik faaliyetlerinin çok cüzi bir kısmını vergi 
cennetlerinde gerçekleştirmeleridir. Nitekim aynı gerekçelerle vergi 
cennetlerinde kayıtlı olan varlıkların değeri dünya gayrisafi yurtiçi 
hasılasının 1/3’ü düzeyindedir (11 trilyon Dolar) ve bir yıllık bir süre 
içerisinde vergi cennetlerindeki finansal hizmetler sektörü aracılığı ile işleme 
giren fon dünya toplam mal ve hizmet ticaretine (7 trilyon Dolar) eşittir 
(Oxfam, 2000). Vergi cennetleri nedeniyle 1970 sonrasında euro-dolarlar 
için vergiden bağışık offshore bir alan olarak tüm zamanların en büyük vergi 
cenneti olan Londra’ya sahip olan İngiltere’nin yıllık kaybı 20 milyar Sterlin 
iken gelişmekte olan ülkeler her yıl kendilerine yapılan resmi yardımların 
toplam tutarı (50 milyar Dolar) kadar zarar etmektedirler (Observer, 2003).  

5. Vergi Rekabeti mi? Vergi Uyumlaştırması mı?  

Başta sermaye olmak üzere üretim faktörlerinin daha fazla hareketli 
bir hale gelmesi ve kıyı bankacılığı, serbest bölgeler ve daha büyük ölçekte 
vergi cennetleri gibi mobil üretim faktörlerini çekecek düşük vergi ve 
elverişli muamelenin söz konusu olduğu bölge ve alanların ortaya çıkması, 
bir yandan vergi rekabetini şiddetlendirirken öte yandan AB gibi bölgesel 
entegrasyonların ve büyük zengin ülkelerin bölgesel ve global düzeyde vergi 
uyumlaştırılmasına yönelik çabalarını hızlandırmaktadır.  

AB’nde vergi uyumlaştırması çabaları 1963 Neumark Raporu ile 
başlamıştır. Bu çabalar sonucunda dolaylı vergilerde (KDV) büyük bir 
ilerleme söz konusudur, ancak dolaysız vergilerde uyumlaştırmanın yerini 
vergi rekabeti almaktadır. AB’nde vergi uyumlaştırmasının amacı ulus 



 

 288

devletler arasındaki mevcut vergi oran ve uygulamalarından kaynaklanan 
rekabet eşitsizliğini ortadan kaldırarak kişilerin ve sermayenin mobilitesini 
artırmaktır. Bu yolla farklı vergi uygulamalarının üye ülkelere sağladığı 
avantaj ya da dezavantajlar ortadan kaldırılarak vergilemenin ticaret 
üzerindeki etkisi üye ülkeler açısından yansız hale getirilirken, AB dışındaki 
ülkelere karşı homojen ve uyumlu bir büyük AB piyasası oluşturularak ölçek 
ekonomilerinden yararlanılmakta ve birlik üyesi firmaların rekabet üstünlüğü 
artırılmaktadır. Ancak vergi uyumlaştırması önemli maliyetleri de 
bünyesinde barındırır. Öncelikle vergi uyumlaştırması ne kadar başarılı 
olursa ulus devletlerin maliye politikasını (vergi politikasını) kullanma 
yeteneği o ölçüde azalır (European Parliament, 2000). Başka bir ifadeyle, 
üye ülkelerin kendi vergi sistemlerinin özgünlüğü ve farklılığı büyük ölçüde 
törpüleneceğinden diğer üyelere karşı üretim faktörlerini cezbetmede bir 
araç olarak vergi sistemlerini kullanmaları mümkün olmaz. Maastricht 
kriterleri gereği ekonomik istikrarın sağlanması önemli ve belirli eşiklere 
bağlandığı için ekonomik istikrarın sağlanmasında vergi sistemlerinin 
kullanılması büyük ölçüde etkinliğini yitirmektedir. (Gropp & Kostial, 
2002.) 

Öte yandan, Anayasal İktisat Teorisi’ne göre aşırı düzeydeki bir vergi 
uyumlaştırılması kartelleşmeye yol açabilir (European Parliament, 2000). 
Eğer vergi uyumlaştırması yetkisi merkezi devlete ait olursa önceleri 
uyumlaştırma vergi oranlarını ve yükünü azaltsa da sonraları üye ülkelerde 
vergi yükünün artırılmasını olası kılar. Keza, Nobel ekonomi ödülü sahibi 
James M. Buchanan’a göre uyumlaştırma üretim faktörlerinin en etkin 
kullanılacakları firma-bölgelere gitmesini engelleyerek (zira birlik içindeki 
her yerde aynı sistem var) üretimde ve tahsiste etkinliği azaltacaktır. AB’nde 
tek para birimine geçilmesi, birlik anayasasının hazırlanması, Avrupa 
ordusunun devreye sokulması ve Maastricht ve Kopenhag kriterleriyle üye 
ülkelerin belirli ekonomik ve siyasi kriterlere bağlı tutulması AB’nin büyük 
ölçüde federal bir yapı arzetmesine yol açmaktadır. Avrupa’nın zenginliğinin 
temelinde rekabet yatar. Vergilerin uyumlaştırılması ve beraberinde 
uygulanmaya konulacak ilave düzenlemeler Birliğin merkezi yönetimini 
güçlendirecek ve Birlik içi rekabeti büyük ölçüde azaltacaktır. Avrupa’nın 
başarısının ve uzun yıllardır sürdürülen refah devleti uygulamalarının 
kaynağı olan üye ülkeler ve bölgeler arasındaki rekabetin azalması, yaşam 
kalitesini azaltacak ve uzun dönemde yoksulluğa yol açacaktır. 
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Yukarıdaki özet açıklamalardan anlaşıldığı üzere uzmanlar, vergi 
rekabetine alternatif bir uygulama olarak vergi uyumlaştırmasının hem 
avantaj hem de dezavantajlarına dikkat çekmektedirler. Aynı şekilde, 
literatürde kimi iktisatçılara göre vergi rekabeti de yararlı, kimilerine göre 
ise zararlıdır. Bu konuyu da kısaca incelemeye çalışalım. 

6. Vergi Rekabeti: Yararlı mı, Zararlı mı? 

Tanınmış kamu maliyesi uzmanlarından Richard Musgrave, 
vergilemede fayda ilkesinin uygulanması gibi hallerde federal bir idari 
birimde vergi rekabeti başarılı sonuçlar verse de uluslararası vergi 
rekabetinin mali etkinliği sağlamayacağını ileri sürer (Buchanan ve 
Musgrave, 1999:169-70). Fayda ilkesinin uygulanmadığı durumlarda kişi ve 
firmaların hizmet aldığı, gelir elde ettiği ve vergi ödediği idari birimler 
farklılaşabilir. Bu durumda vergi ödemedikleri halde kaliteli hizmet alabilen 
yerlerde faaliyet gösterme şansına sahip firma ve kişiler, en düşük vergi 
ödeyecekleri ya da hiç vergi vermeyecekleri yerleri tercih etme eğilimine 
gireceklerdir. Uluslararası vergi rekabeti mobil üretim faktörlerini kendi 
ülkelerine çekebilmek için ülkelerin firmalara daha düşük vergileme ve 
vergilemede kolaylıklar sunması ile sonuçlanan bir yarışa neden olacaktır. 
Ülkeler bu rekabet sonucunda vergi gelirleri azaldığı sürece sundukları mal 
ve hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden azaltmak zorunda kalacaklar ve 
vergi rekabeti daha az vergi ve bunun sonucunda daha az ve kalitesiz 
kamusal mal ve hizmet sunumuna, yani “dibe doğru yarışa” neden olacaktır. 
Ekonomik entegrasyon sürecinin ivme kazanması, dış ticaretteki 
serbestleşmedeki ilerlemeler, sermaye kontrollerinin ortadan kaldırılması ve 
iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki hızlı ve etkileyici gelişmeler yalnızca 
malların, hizmetlerin, sermaye ve nitelikli işgücünün ulusal sınırlar 
arasındaki hareketini kolaylaştırmamış; bunun yanı sıra, bu faktörlerin ulusal 
vergilemeye konu teşkil etmesini de büyük ölçüde zorlaştırmıştır. 
Günümüzde vergi mükellefleri vergi tabanlarını daha az vergi talep eden 
ülkelere kaydırarak yüksek vergi ödemekten kaçınabilmektedir. Vergi 
rekabeti sonucu vergiden kaçış seçeneği ulus devletlerinin önündeki en 
önemli tehditlerden birini meydana getirmektedir. Rekabet yoluyla refahın 
azamileştirilmesi için emek ve sermayenin idari birimler arasında aynı 
düzeyde mobil olması gerekir. Oysa gerçek yaşamda üretim faktörlerinin 
mobilitesi farklıdır. Mobilitesi en yüksek olan üretim faktörü sermayedir. 
Yüksek vasıflı işgücü sermayeye göre daha az mobil olsa bile diğer üretim 
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faktörlerine (vasıfsız işgücü, arazi v.b.) kıyasla belirli bir mobiliteye sahiptir. 
Sermaye mobil iken emek değilse, vergi sisteminde sapmalar ortaya çıkar. 
Vergi rekabeti emek üzerindeki vergi yükünü artırır; bu ise işsizliği 
şiddetlendirir.  

Vergi rekabetinin zararlı olduğu yönündeki bu görüşler yanısıra vergi 
rekabetinin yararlı olduğu yönünde görüşler de bulunmaktadır. Bu görüşleri 
de kısaca özetlemeye çalışalım: (Taylor,2000; Teather, 2002; Edwards & 
Rugy, 2002; Oates, 2001; Wilson & Gordon, 2002.) 

İlk olarak vergi rekabeti, ulus devletlerin vergileme yetkisini kötüye 
kullanmalarını bir ölçüde engelleyebilir. Vergi rekabeti, ulus devletlerin 
vergi oranlarını aşağıya çekmeleri konusunda baskı oluşturur. 

Federal bir devlet yapısında eyaletler ve yerel yönetim organları 
arasındaki vergi rekabeti, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulmasını sağlar. 
Vatandaşlar, daha düşük vergi uygulayan yerleşim bölgelerine göç 
edebileceklerinden yerel yönetimler, bir taraftan vergi oranlarını azaltırken, 
diğer taraftan sınırlı vergi kaynakları ile daha iyi hizmet sunma gayreti 
içerisinde olacaklardır (Tiebout hipotezi). 

Vergi rekabeti dolayısıyla vatandaşlara “yerleşim özgürlüğü” 
(freedom of movement) sağlanmış olur. Vatandaşlar daha iyi hizmet sunan 
yerleşim bölgeleri tercih edebilirler. Eyaletler veya yerel yönetim organları 
vatandaşların istek ve tercihlerine karşı daha duyarlı olma ihtiyacını 
hissederler. Böylece “sorumlu devlet” (responsive government) anlayışı 
yerleştirilmiş olur. 

Vergi rekabeti dolayısıyla vergi oranlarının azalması, ekonomik 
büyüme ve kalkınma üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkarır. Düşük vergi 
oranları aynı zamanda vergi gelirlerini de arttırır (Laffer etkisi). 

7. Sonuç 

Ulusal mali politikaların dışsal etkilerinin ortaya çıkması ülkelerin 
olumlu dışsal etkilerden yararlanma ve olumsuz etkileri bertaraf etme 
yönündeki gayretlerini artırmaktadır. Bu türden tepkiler, ulusal vergi 
politikalarının etkileşim içine girmelerine ve vergi politikalarında 
bağımlılığın artmasına yol açmaktadır. Bu durum farklı sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Öncelikle bazı ülkeler bireysel-tek taraflı 
düzenlemelerle mobil üretim faktörlerini çekmek için vergi oranlarında 
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büyük indirime gitmekte (vergi rekabeti) ve vergi yüklerini aktardıkları 
ülkelerin, ortaya çıkan olumsuz dışsallıktan kaçınmak için aynı biçimde 
davranmalarına yol açmaktadırlar. Avrupa Birliği ise meydana gelen vergi 
rekabetini sınırlandırmak amacıyla farklı vergilerde asgari vergi oranlarını 
tespit etmekte ve vergi tabanında koordinasyona gitmektedir (vergi 
uyumlaştırması). Keza bazı ülke ve entegrasyonlar ikili ve çok taraflı 
anlaşmalarla çifte vergilendirmeyi, sıfır vergilendirmeyi ve vergi kaybını 
önlemek için bir yandan vergi uyumlaştırmasına giderken öte yandan ulusal 
vergi uygulamalarının karşılıklı olarak tutarlı olmasını sağlamaya 
çalışmaktadırlar. 
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1.   Giriş 
 

Ekonomilerin,  özellikle  yirminci  yüzyılın  ikinci  yarısından  sonra 

kapalı ekonomik sistemlerden açık ekonomik sistemlere yönelmeleri, 

globalleşmeyle birlikte ekonomik serbestleşmenin hız kazanması ve yine 

globalleşmenin sebep olduğu kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelen rekabet 

için  ekonomilerarası  entegrasyonların  kurulup  artmaya  başlaması 

uluslararası vergilendirmeyi tartışmaya açmıştır. 
 

Siyasi   sınır   mefhumunun   ekonomik   ve   siyasi   entegrasyonların 

etkisiyle hızla önemini yitirmesi neticesinde uluslararası ekonomik ve siyasi 

ilişkiler daha da önemli hale gelmiştir. Küreselleşme ve teknolojideki hızlı 

gelişmelere bağlı olarak uluslararası sermaye hareketleri, mal ve hizmet 

hareketleri, yatırımlar ve emeğin mobilitesi artmıştır. Bu değişimin sonucu 

olarak uluslararası vergi rekabeti, tercihlerin kullanılmasında önemli bir 

faktör konumuna gelmiştir. Vergilendirme, ülkelerin iç hukuklarına göre 

karar verdikleri ve uyguladıkları bir alan olmaktan çıkmıştır. Artık, 

uluslararası konjonktüre paralel düzenlemelerin dışında kalınması, ülke 

ekonomilerinin hem rekabet edememesine hem de geri kalmasına yol 

açmaktadır. 

Global bir kavram olan vergi rekabetini çeşitli yönleriyle ortaya koyan 

bu çalışmada; vergi rekabeti kavram olarak ortaya konulduktan sonra tanımı 

ve unsurlarıyla irdelenmektedir. Özellikle doğrudan sermaye yatırımlarını 

çekme özellikleri nedeniyle dolaysız vergilerde daha sık gerçekleşen vergi 

rekabeti hakkındaki lehte ve aleyhteki görüşler aktarılarak, olumlu 

(avantajları) ve olumsuz (dezavantajları) tarafları açıklanmaktadır. OECD, 

Avrupa  Birliği  ve  Türkiye  tarafından  haksız  vergi  rekabetini  önlemeye 
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yönelik çalışmalarda ne aşamada olunduğu tartışılarak, çeşitli öneriler 
getirilmektedir. 

2. Vergi Rekabeti Kavramı 

Dünya, günümüzde hızlı bir değişim süreci içerisinde bulunmakta ve 
bu değişim sürecinin öncülüğünü de küreselleşme olgusu yapmaktadır. 
Küreselleşme ile beraber ekonomi ve ticarette liberalleşme eğilimleri 
hızlanmakta ve gelişmekte olan ülkeler bu süreçten daha fazla pay almak 
için adeta yarış içine girmektedirler (Bulbul, 2004:123).  

Küreselleşme ile son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere paralel 
olarak, dünyada ülkeler arasındaki mal ve para hareketlerinde önemli 
gelişmeler kaydedilmiş ve sermaye, sınırları belli olmayan bir pazarda 
hareket eder hale gelmiştir. Her alanda yaşanan bu hızlı gelişmelere bağlı 
olarak gelişmekte olan ülkeler, dünyada yatırım amacıyla dolaşım halinde 
bulunmakta olan sermaye potansiyelini kendi ülkelerine çekebilmek için 
başta vergilendirme olmak üzere pek çok alanda yeni düzenlemelere 
girişmekte ve bu konumdaki avantajlardan yararlanmak için çaba sarf 
etmektedirler (Tobb, 2001:40). Örneğin ülkeler, uluslararası alanda 
ekonomik üstünlük sağlamak, sermaye ve yatırımları çekebilmek amacıyla 
vergi mükellefiyetinde (Oncel, 2005:3), verginin konusunda, oranlarında, 
indirim, istisna, muafiyet ve indirime konu olabilecek giderlerde yabancı 
yatırımcılara cazip gelecek düzenlemelere gitmektedirler. İşte bu 
düzenlemeler vergilendirme alanında rekabetin somut yansımaları 
olmaktadır. 

1980 yılından sonra ülkeler özellikle kurumlar vergilerinde 
indirimlere girişmişlerdir. Ancak küçük ve gelişmekte olan ülkelerde bu 
indirimler, gelişmelerini hızlandırma ve daha fazla yatırım çekerek daha 
fazla sermaye birikimi sağlama anlamında daha büyük ve hızlı olmasına 
rağmen,  gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde daha yavaş ve küçük 
oranlarda indirimler yapılmıştır. Fakat, gerek doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları gerekse portföy yatırımları vergi oranları dışında daha pek çok 
faktöre bağlı olarak tercihlerine yön vermektedir. Nitekim ülkeler arasında 
verilen bazı vergisel teşvikler bazı ülkelere yarar sağlarken, bazı ülkelerin de 
vergi matrahlarının erimesine neden olarak çeşitli vergisel sorunları da 
beraberinde getirmektedir. OECD ve AB, rekabet sonucu ortaya çıkan 
dezavantajları gidermek için çalışmalar yapmaktadır. Bu süreçten, 
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uyguladıkları vergi politikaları nedeni ile fayda sağlayan bazı ülkeler ise işin 
doğası gereği bunlara karşı çıkmaktadır.  

3. Vergi Rekabetinin Tanım ve Unsurları 

Uluslararası vergi rekabeti, emek ve sermayenin mobilitesinin artması 
ile ön plana çıkmakta ve ülkeler yatırımları kendi ülkelerinde cazip kılmak 
için çeşitli vergi öğelerine müdalelerde bulunarak vergi reformları 
yapmaktadırlar. Vergi rekabeti, artan mali bütünleşme ve ekonomik 
entegrasyon sonucunda efektif vergi oranlarının düşürülmesi olarak 
tanımlanabilen (Yereli, 2005:19) ve teorik bazda ilk defa 1956 yılında 
Charles Tiebout tarafından geliştirilen bir iktisadi kavramdır (Oncel ve 
Oncel, 2003:5). Ancak bazı vergi rekabeti tanımları, vergi rekabetini daha 
kapsamlı olarak ele almaktadır.  

Efektif vergi oranlarının,  çokuluslu girişimcilerin yatırım ve yerleşim 
kararlarını belirlemede önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Ancak vergi 
oranları dışında başka vergisel ayrıcalıklar da vergi yükünü azaltabilir. Daha 
açık bir ifade ile vergi rekabeti, vergi oranları düşürülerek ve/veya vergi 
matrahı genişletilerek de gerçekleştirilebilmektedir (Giray, 2005:94). 
Dolayısıyla geniş anlamı ile vergi rekabeti, vergilendirme yetkisine haiz olan 
devletin (Kamu idareleri, yerel yönetimler ve diğer idari birimler) vergi 
politikalarının diğer devletler üzerinde oluşturduğu etkiler diye 
tanımlanabilmektedir (Edwards, 2002:3).  

Vergi rekabeti bir yandan kamu harcamalarında etkinlik sağlama ve 
kaynakların daha rasyonel kullanımı anlamında refah artırıcı etkiler 
yaratırken, diğer yandan uluslararası yatırım kararlarının sapması sonucunda 
bazı ülkelerin vergi gelirlerinde kayıpların ortaya çıkması nedeniyle yanlış 
kaynak dağılımına yol açarak haksız vergi rekabetine de neden 
olabilmektedir. Nitekim haksız vergi rekabetinin olumsuzluklarını gidermek 
amacı ile Avrupa Birliği ve OECD başta olmak üzere çeşitli uluslararası 
kurum ve kuruluşlar birtakım ölçekler geliştirerek kapsamlı çalışmalar 
yapmaktadırlar (Oncel ve Oncel, 2003:6).  

Ancak AB’nde dolaylı vergiler alanındaki önlemler vergi 
uyumlaştırılması olarak belirmekte iken, dolaysız vergilerde bu durum vergi 
rekabeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konudaki çalışmalarda AB, vergi 
rekabetine karşı bir düzenlemeyi tavsiye etmektedir. Ancak bu alandaki 
çalışmalarda da vergi rekabeti sonucunda hükümetin harcamalarında 
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düşmenin söz konusu olacağı tartışmaları yer aldığı gibi, aksine vergi 
rekabetinin daha iyi vergi sistemlerinin kurulmasında rol oynayacağı ve her 
ülkenin diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanabileceği üzerinde de 
durulmaktadır. Ancak günümüzdeki durum itibariyle dolaylı vergilerde 
AB’nde uyumlaştırma söz konusu iken dolaysız vergilerde aynı şey 
söylenememektedir (Fourcans, 2001:4-5).  

Vergi rekabeti tanımlarından yola çıkılarak, vergi rekabetinin üç 
unsuru olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Bunlardan birincisi, vergi 
rekabetinin birey ve işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırarak 
yabancı yatırımları ülkeye çekmeye yönelik uygulamalar olması, ikincisi 
vergi rekabetinin uluslararası rekabeti de içermesi olmaktadır. Ülkeler, 
uluslararası rekabet sonucunda diğer ülkelerin vergi sistemlerinden 
etkilenerek avantajlı ya da dezavantajlı duruma geçebilmektedirler. Yani 
artık ülkeler küreselleşme sürecinde vergi sistemlerini diğer ülkelerin 
sistemleri ile uyumlulaştırmakta ya da yakınlaştırmaktadırlar. Aksi halde 
yükümlüler kendilerine en fazla avantaj sağlayan ülkelere gideceklerdir. 
Üçüncüsü ise vergi rekabeti dolayısıyla elde edilecek vergi avantajlarının 
çeşitli vergisel teşviklerle gerçekleşmesidir (Giray, 2005:95).   

Vergi rekabeti, yatay vergi rekabeti ve dikey vergi rekabeti olarak iki 
ayırımda incelenebilmektedir. Yatay vergi rekabeti, aynı düzeydeki iki ya da 
daha çok hükümetin vergi rekabetidir. Örnek olarak, iki yerel ya da iki ulusal 
hükümetin hareketli vergi kaynağını vergilendirmeleri ve bunlardan bir 
tanesinin aldığı verginin diğerinin vergi gelirlerine etkide bulunması 
verilebilir. Dikey vergi rekabeti ise farklı düzeylerdeki iki hükümetin 
(yönetimin) vergi rekabetidir. Dikey vergi rekabetine örnek olarak da federal 
hükümet ve eyaletlerin aynı vergi kaynağını vergilendirmesi sonucunda bir 
bölgede uygulanan verginin diğerindeki vergi miktarını etkilemesi 
verilebilir. Özetle yatay vergi rekabeti farklı devletler arasında, dikey vergi 
rekabeti daha çok federal hükümetler ve eyaletler arasında gerçekleşen vergi 
rekabetleridir (goodspeed, 1998:581). Aslında vergi rekabetinin temelinde 
vergilendirilen faktörün ödemeden kaçmak için yer değiştirmesi 
yatmaktadır. Vergilendirilecek faktörlerin vergi rekabetinden 
yararlanmaması durumunda, bu faktörlerin vergi yüklerinde artışlar ortaya 
çıkacaktır (Goodspeed, 2002:371).  
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4. Vergi Rekabeti Hakkında Görüşler 

Vergi rekabeti ile ilgili iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
vergi rekabetinin zararlı olduğunu ileri süren görüştür. Mesela J. Slemrod, 
vergi rekabetinin bazı ülkeler için zararlı etkilerinin olabileceğini ve 
ülkelerin vergi sistemlerinin uyumlaştırılmasının bütün ülkelerin refahlarını 
artıracağını söylemektedir. Slemrod, vergi rekabetini “yıkıcı vergi 
korumacılığı” olarak adlandırmıştır ve vergi cenneti olan ülkelerin 
kazançlarının dünyanın diğer ülkelerinin katlanacağı zararlarla sıfır toplamlı 
hatta negatif toplamlı bir oyun olacağını ifade etmektedir. Vergi rekabetinin 
zararlarını engellemek için ülkelerin kurumlar vergisi alanında 
uyumlaştırmaya gitmelerinin gerekliliğini ve eğer ki ülkeler doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarını çekmek istiyorlarsa da bunu vergi oranlarını 
indirerek sağlamak yerine yatırım indirimi gibi uygulamalar sunarak 
yapmalarının gerekliliğini belirtmektedir (Slemrod, 1995:484-486). Yine bu 
konuda OECD’nin görüşü ise, başka ülkelerin vergi tabanını azaltan veya 
vergi kompozisyonlarını değiştirmeye zorlayan bir vergi rekabetinin kabul 
edilebilir olmadığını söyleyerek bu konuda çalışmalarına devam etmektedir. 
OECD’nin zararlı vergi rekabeti konusundaki hem yukarıdaki görüşü hem de 
toplam 19 öneri içeren kapsamlı raporu “Zararlı Vergi Rekabeti: Yükselen 
Küresel Bir Konu” adıyla 1998 yılında yayımlanmıştır. Zararlı vergi rekabeti 
üzerine OECD Raporu’nda ayrıca, vergi rekabetinin pozitif etkilere sahip 
olduğu ancak vergi politikalarının diğer ülkeler üzerinde dışsal zararlı 
etkilerinin de olduğu vurgulanmaktadır. Raporda ülkelerin, ticaret ve yatırım 
akımlarını tahrif eden, vergi yükünde hayal edilemez değişiklikler yaratan, 
vergi mükelleflerinin uyum maliyetlerini artıran, hükümetlerin mali politika 
seçimlerini sınırlandıran zararlı vergi rekabetine nasıl engel olabileceklerinin 
yolları belirtilmektedir. Sözkonusu raporda, ülkeler arasında çok taraflı 
düzenlemelere yer verilmesi ve en önemlisi de bilginin paylaşımı 
vurgulanmaktadır (Weiner ve Ault, 19998:601-602). Nitekim Avi Yonah da 
vergi rekabeti ile ilgili olarak, vergi rekabetinin devletleri kamu hizmetlerini 
yerine getirirken daha verimli olmaya iteceği konusunda pozitif düşünürken, 
vergi rekabetinin vergileme yoluyla gelirin yeniden dağıtılmasını 
engelleyerek sosyal refah üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda 
da vergi rekabetinin zararını vurgulamıştır (Agbal, 2001:213).  

Vergi rekabeti konusunda ikinci görüş ise, vergi rekabetinin doğrudan 
zararlı olduğu konusunda kesin bir tavır içinde bulunulmaması gerektiğini 
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savunanlardır. Mesela Roin, vergi rekabetinin her ülkenin uyguladığı vergi 
oranlarının birbirine eşitleninceye kadar devam edeceğini ki bu oranın sıfırda 
olabileceğini, bunun sonucunda da ülkelerin ek yatırımları çekmek amacıyla 
vergi oranlarından yararlanmak gibi bir yola başvurmayacaklarını 
söylemekle beraber, bunun sonucunda ülkelerin vergi rekabetine girerek 
refahlarını artırıcı etkiler yaratamayacaklarını ileri sürmektedir (Roin, 
2001:5-13). Roin, ekonomik perspektiften bakıldığında, vergi rekabetinin 
kamusal mallar açısından da fayda yaratacağını ileri sürmektedir. Vergi 
rekabetinin hem dünya hem de rekabetçi ülkeler açısından negatif toplamlı 
bir oyun olmadığını, refahın artmasında katkı yarattığını söylemektedir 
(Dagan, 2003:26).  

Ayrıca vergi rekabetinin yararlı olduğu yönündeki görüşler arasındaki 
gerekçelerden birisi de ulus devletlerin vergileme yetkilerini kötüye 
kullanmalarının önüne geçilmesi olmaktadır. Vergi rekabeti, ulus devletlerin 
vergi oranlarını aşağıya çekmeleri konusunda baskı oluşturmaktadır 
(Teather, 2002:58-62).  

Aslında vergi rekabeti teorisi Charles Tiebout’un 1956 yılında yazmış 
olduğu “Tiebout Teorisi” ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu makalede 
kişilerin tercihler yoluyla, farklı düzeylerde bulunan kamu harcamaları ve 
vergi bileşenlerinden bireyler için en optimal olanını seçeceklerinden 
bahsedilmektedir. Bireylerin farklı tercih imkanına sahip olması da 
devletlerin kamu hizmetlerini sunmadaki verimliliğini artıracaktır. Mesela 
federal bir devlet yapısında idareler arasındaki rekabet daha iyi kamu malı 
sunumuna olanak hazırlamaktadır (Tiebout, 1956:416-420).   

Tiebout hipotezine göre hareketli kabul edilen emek için idareler 
arasındaki rekabet, piyasa ekonomisindeki özel mallar arasındaki rekabet 
gibidir. Dolayısıyla idareler mevcut alternatiflerden daha iyi biçimde 
bireylerin ihtiyaçlarını tatmin etme ile karşılaşmaktadırlar. Daha başka bir 
deyişle, bir bölgedeki faktörlerin başka bölgelere kaymasını engellemek için 
(emek için göç) idareler (yerel yönetimler) bireylerin tercihlerine uygun bir 
şekilde vergi ve harcama bileşimleri belirlemelidirler (Stiglitz, 1994:791).  

Tiebout Hipotezine dayanarak vergi rekabetini savunanlar, vergi 
rekabeti teorisinde farklı vergi oranlarının olmasının iyi olduğunu 
söylemektedirler. Bunun sonucunda da mükelleflere seçme imkanı 
tanındığını, vatandaşların iyi yerleşim yerlerini tercih etmeleri gibi idarelerin 
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de vatandaşların istek ve tercihlerine karşı duyarlı olacaklarını ve sınırlı 
vergi kaynakları ile daha iyi hizmet sunma koşullarını zorlayacaklarını 
belirtmektedirler. Vergi rekabetinin yararlı olduğunu savunanların görüşleri 
arasında vergi rekabetinin ulus devletlerin vergileme yetkilerini kötüye 
kullanmalarını bir ölçüde engelleyebilecekleri fikri de yer almaktadır (Aktan 
ve Vural, 2004:15). OATES ise vergi (mali) rekabetinin kamu harcamaları 
ve vergilerle ilgili karar almada oldukça doğru bir şekilde güdülenmeye yol 
açtığını, eğer ki bütçe de aşırı harcamaya doğru bir eğilim varsa vergi 
rekabetinin, kamu sektörünün sınırlanmasında önemli bir role sahip 
olduğunu vurgulamaktadır (Oates, 2001:511).  

5. Vergi Rekabetinin Olumlu Etkileri 

Vergi rekabetini savunanlar özellikle kurumlar vergisi alanındaki 
indirimlerle yabancı sermaye akımlarındaki artışlar arasında doğrudan ilişki 
olduğunu söylemektedirler. Bir ülkede yatırımcılar, vergi oranlarından daha 
önemli olan ve yatırımların getiri oranlarını etkileyen bazı faktörleri de göz 
önüne almaktadırlar. Ancak yatırımcıların ülkedeki vergi oranları ile 
ilgilenmediğini söylemek de yanlış olacaktır. Çalışmalar ve incelemeler 
sonucunda şu söylenebilir ki, yabancı sermaye yatırımlarının yapılacağı 
yerin seçiminde vergi oranları kadar diğer faktörlerin de etkili olduğu –ki bu 
faktörler politik istikrar, işgücünün kalitesi, altyapı sistemleri, piyasaya 
girişler ve ücretler- bilinmektedir (Steinmo, 2001:15).  

Kısa vadeli yabancı yatırımlarda vergiler, doğrudan yabancı 
yatırımları gerçekleştiren çok uluslu şirketlere göre daha önemli bir unsuru 
oluşturmaktadır. Lakin pek çok ülke doğrudan yabancı yatırımları çekmek 
için indirilmiş vergi oranlarını, vergi kredilerini, vergi tatilleri ve 
hızlandırılmış amortisman gibi vergi teşviklerini kullanmakta ya da yasal 
vergi oranlarını düşük tutmaktadır (Akkaya, 2003:60).  

1980’li yıllarda vergi rekabeti, gelir ve kurumlar vergisi oranlarını 
azaltma yönünde iken ülkelerin bazılarında da düz oranlı vergi rejimlerini 
gündeme getirmiştir. Bu düşüncenin altında yatırımlar üzerindeki yüksek 
vergi oranlarının daha az yatırımlarla sonuçlanacağı gerçeği yatmaktadır. 
Nitekim bazı ekonomiler için küresel ekonominin önemli avantajları söz 
konusu iken bazı ülkeler ise global anlamda tehditlerle karşı karşıya 
kalmaktadır (Rohn ve Rugy, 2003:7-8). 
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Vergi rekabetini savunan kesimlerin görüşlerinden biri de, rekabetin 
her türlüsünün iyi olduğudur. Rekabet üzerine mücadele etmek zararlıdır. 
Rekabeti engelleyici mücadele yerine, rekabetin bizzat içerisinde yer almak 
gerekir. Vergi rekabeti olmazsa gelişmişler daha da gelişecek, gelişmekte 
olan veya az gelişmişler ise ya yerinde sayacak ya da daha da 
gerileyeceklerdir (Theather, 2002:58). Vergi rekabetinin gerçekleşme süreci 
ve etkilerini; vergi oranlarındaki indirimler ve sonucunda yabancı sermaye 
miktarındaki artış ile vergi gelirlerinin daha etkin kullanımı ve verimli kamu 
harcamaları başlıkları altında inceleyebiliriz. 

5.1. Vergi Oranlarındaki İndirimler ve Yabancı Sermaye 
Miktarında Artış 

Vergi rekabetinin pozitif etkileri, vergi indirimleri ve gelir vergisinin 
daha etkili kullanımı dolayısıyla yabancı sermaye yatırımlarındaki artışlar 
olarak belirlenebilir (Yereli, 2005:21). Ülkelerin vergilendirme yetkisini 
belirleyen faktörlerin içerisinde de vergi yükü ve oranlarının belirlenmesinde 
dış dinamikler önemli olmaktadır. Aslında vergi rekabetinin altında yatan en 
önemli sebep olarak da bu etmen görülebilir. Üretim faktörlerinden emek ve 
sermayenin mobilitesinin artması sonucunda, bir ülkenin vergi yükü ve 
oranları ile ilgili almış olduğu karar diğer ülkelerin vergileme sistemleri ile 
ilgili kararlarını çok net şekilde etkilemektedir. Bir ülke daha fazla yabancı 
sermayeyi ülkesine çekmek için vergi oranlarını düşürebilir. Buna karşın 
diğer ülkeler de benzer şekilde taleplerde bulunacaklardır (Oncel ve Oncel, 
2003:7).  

1980’li ve akabinde 1990’lı yıllarda batı dünyasında önemli vergi 
reformları gerçekleştirilmiştir. Birçok ülkede de özellikle kurumlar vergisi 
oranlarının düşürülmesi tartışmalı konu olarak gündemi oluşturmuştur. 
Genellikle kurumlar vergisi oranlarını azaltma yoluyla yabancı sermayeden 
daha fazla pay almak düşüncesini küçük ve gelişmekte olan ülkelerde daha 
sık görmekteyiz. Ülkeler, küresel rekabet ortamında gelir vergisi 
tarifelerinde de aşağıya doğru indirme anlamında düzenlemeler 
yapmaktadırlar. Sözkonusu vergilerdeki gelişmeler oransal ve görsel olarak 
Tablo 1, Grafik 1 ve Grafik 2’den izlenebilmektedir. 

OECD’nin gelişmiş ülkelerinde kurumlar vergisi oranlarında genelde 
yavaş bir azalma eğilimi söz konusu iken, Tablo 1’den de görüldüğü gibi 
örneğin İrlanda’da kurumlar vergisi oranlarında hızlı bir düşüş 
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gerçekleşmiştir. İrlanda kurumlar vergisi oranlarını 1986 yılında % 50’den 
2000 yılında % 24’e indirmiş, 2002 yılı için de bu oran % 16 olmuş ve 
2007’de %12.5’e düşmüştür. İrlanda gelir vergisi oranlarında da indirime 
gitmiş ve yabancı sermayeyi çekmek açısından yarar sağlamıştır.  

Artık günümüzde kurumlar vergisi oranlarını % 20’nin altına 
indirmeye çalışan ülkelerin sayısı gittikçe artmaktadır. 2003 yılında Sri 
Lanka kurumlar vergisi oranını % 17’ye, Panama % 19’a ve Uruguay da % 
14 ‘e indirmiştir. Çin ise Özel Ekonomik Bölgeler için yerleşik yabancı 
yatırımcılara yönelik olarak kurumlar vergisi oranını % 33’e indirmek 
suretiyle bu bölgelerdeki yabancı yatırımcılarına daha düşük vergi 
uygulamasını sürdürmektedir (Aktan ve Vural, 2004:3).  

Tablo 1: AB ve Diğer Bazı Ülkelerde En Yüksek Kurumlar 
Vergisi Oranları (%) (1986-2007) 

Ülke 1986 1991 1995 2000 1986-2000 
Değişme 

2007 

Avustralya 49 39 33 34 -15 30 
Avusturya 30 30 34 34 4 25 
Belçika 45 39 39 39 -6 33.99 
Kanada 36 29 29 28 -8 19.5 
Danimarka 50 38 34 32 -20 28 
Fransa 45 42 33 33 -12 33,33 
Almanya 56 50 45 40 -16 39.78 
Yunanistan 49 46 40 40 -9 25 
İrlanda 50 43 40 24 -26 12.5 
İtalya 36 36 36 37 1 37.25 
Japonya 43 38 38 37 -16 30 
Hollanda 43 35 35 35 -7 25.5 
Norveç 28 27 19 28 0 28 
Portekiz 47 36 36 32 -15 25 
İspanya 35 35 35 35 0 32.5 
İsveç 52 30 28 28 -24 28 
İsviçre 10 10 10 8 -2 8 
Türkiye 46 49 25 33 -13 20 
İngiltere 35 34 33 30 -5 30 
Kaynak: OECD (2001),WIR (2005:58), www.worldwidde-tax.com 
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Grafik 1: AB'de En Yüksek Gelir Vergisi Oranları (2007)
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Kaynak:KPMG(2006),http://www.kpmg.de/library/pdf/061101_14_Year_Internatio
nal_Corporate_Tax_Rate_Survey_en.pdf], Erişim: 16/12/2007’den yararlanarak 
tarafımızca oluşturulmuştur. 

Grafik 2: AB'de Kurumlar Vergisi Oranları (2007)
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Kaynak: www.deloittetaxguides.com ve www.worldwide-tax.com 

 
Grafik 2, AB ülkelerindeki en yüksek kurumlar vergisi oranlarını 

vermektedir. Kurumlar vergisi oranının, gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan 
ülkelere nazaran daha yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin 2007 yılında, 
Almanya’da %39.78 kurumlar vergisi oranı uygulanıyorken, Bulgaristanda 
%10 uygulanmaktadır.  

1980’li yıllardan sonra gerek vergi oranlarındaki değişiklikler gerekse 
küreselleşme süreci hem portföy hem de doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarında büyük artışları beraberinde getirmiştir. Ülkeler doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarını artırmak için hem kurumlar vergisi 
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oranlarında indirimlere gitmekte hem de yatırımlar üzerindeki vergi yükünü 
azaltmak için çabalamaktadırlar. Bazı ekonometrik modeller farklı sonuçlar 
gösterse de doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile vergi oranları arasında 
doğru orantılı bir korelasyonun olduğu kabul görmektedir (Stowhase, 
2005:535-536). 

Tablo 2’ye göre, doğrudan yabancı sermaye girişi seçilmiş yıllar itibariyle 
gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Azgelişmişliğin kısır döngüsünün kırılması 
amacıyla bu trendin ters bir seyir izlemesi gerekmektedir. Ancak, azgelişmiş ve 
kalkınmakta olan ülkelerdeki siyasi ve paralelinde ekonomik istikrarsızlıklar bu 
ülkelere yeterince yabancı sermaye girişini engellemektedir. Bu olumsuz 
etkilerin bir sonucu olarak yabancı sermaye riskin az olduğu ve güvenilir bir 
piyasa olan gelişmiş ülke piyasalarına doğru bir meyil izlemektedir. Dünyadaki 
birçok küresel kuruluş tarafından bu durumu tersine döndürecek herhangi bir 
iktisat politikası uygulanamamaktadır (Basak, 2004:5)  

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına bakıldığında, Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Japonya üçgenindeki ülkeler Çin ve buna yakın bazı 
bölgeler küresel doğrudan yabancı sermayenin % 90’ını alırken, dünyanın 
%70’den fazla nüfusuna sahip kalan kısmı %10’unu almıştır. Bu durum, 
gelişmekte olan ülkelerin üçte birinde yabancı sermaye yatırımları/GSYİH 
rasyosunu düşürmüştür. Fakat gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye 
girişinde çeşitli engellerle karşılaşılmaktadır. Büyük bütçe açıklarının olması 
yabancı yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiler yapmakta, üreticilerin 
uluslararası rekabet edebilecek standartlarda malları üretememeleri, yabancı 
sermayenin gireceği ülkelerdeki insanların temel becerilere sahip olmaması 
ve altyapı yatırımlarının ve iletişim ağının yetersiz olması gibi faktörler bu 
engeller arasında yer almaktadır (Uysal, 2002:310). Bu sebepten dolayı 
küçük ve gelişmekte olan ülkeler ise vergi oranları gibi diğer vergisel 
tedbirlerle bu piyasadan pay almak için çalışmaktadır ve genellikle de vergi 
oranlarında indirime başvurmaktadırlar.   
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Tablo 2: Ekonomilerin Gelişmişliklerine Göre Doğrudan Yabancı 
Sermaye Akımları 

  1990-
1995 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

ABD 40 829 84 455 103 398 174 434 283 376 300 912 124 435 
Japonya 1 144 228 3 224 3 193 12 741 8 322 6 202 
AB 84 165 110 376 127 919 262 216 487 898 808 519 322 954 
Afrika 4 320 5 835 10 744 9 021 12 821 8 694 17 165 
Latin Amerika 22 259 52 856 74 299 82 203 109 311 95 405 85 373 
Asya-Pasifik 47 710 93 994 105 978 96 386 103 008 133 795 102 264 
Türkiye 745 722 805 940 783 982 3 266 
En Az 
Gelişmiş 
Ekonomiler 

607 2 630 2 728 3 948 5 428 3 704 3 838 

OPEC 
Ülkeleri 

6 048 13 406 18 687 14 442 5 461 3 510 6 557 

Kaynak: UNCTAD, WIR (2002:303-306). (*Rakamlar milyon dolar cinsinden 
ifade edilmiştir.) 

Tablo 3: Bazı Ülkelere Yıllar Itibariyle Doğrudan Yabancı 
Yatırım Girişi (Milyon Dolar) 

ÜLKE 1990-95 
(Yıllık 
Ort.) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Çin H. C. 19.360 40.180 44.237 43.751 40.319 40.772 46.846 
Meksika 8.080 9.938 14.044 11.933 12.534 14.706 24.731 
Hong Kong 4.859 10.460 11.368 14.770 24.596 61.938 22.834 

Brezilya 2.000 10.792 18.933 28.856 28.578 32.779 22.457 
İrlanda 1.139 2.618 2.743 11.035 14.929 24.117 9.775 
Polonya 1.396 4.498 4.908 6.365 7.270 9.342 8.830 
Portekiz 1.737 1.488 2.477 3.144 1.234 6.464 6.017 
Şili 1.499 4.633 5.219 4.638 9.221 3.674 5.508 
Çek C. 947 1.428 1.300 3.718 6.324 4.986 4.916 
Hindistan 703 2.525 3.619 2.633 2.168 2.319 3.403 
Türkiye 745 722 805 940 783 982 3.266 
İsrail 580 1.387 1.628 1.760 2.889 4.392 3.044 
Rusya F. 1.167 2.579 4.865 2.761 3.309 2.714 2.540 
Yunanistan 1.049 1.058 984 85 571 1.089 1.560 
Slovakya 147 251 220 684 390 2.075 1.475 
Cezayir 25 270 260 501 507 438 1.196 
Romanya 162 263 1.215 2.031 1.041 1.025 1.137 
Bulgaristan 57 109 505 537 819 1.002 689 
Mısır 632 636 887 1.065 2.919 1.235 510 
Malta 84 277 81 267 822 652 314 
Suriye 102 89 80 82 263 270 205 
GÜ’ler 145.09 219.98 267.97 484.29 837.761 1.227.46 503.14 
Dünya 225.321 386.140 478.082 694.457 1.088.263 1.491.934 735.146 
Kaynak: UNCTAD, WIR (2002:303-307).  
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Tablo 3’den de görüldüğü gibi İrlanda 1990-1995 ortalaması olarak 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından yaklaşık 1,1 Milyar $ pay alırken, 
2001 yılında bu miktar yaklaşık 9,7 Milyar $ olmuştur. Burada İrlanda’nın 
kurumlar vergisi oranını % 50’lerden 2000’li yıllara doğru % 16’lara 
düşürmesinin etkisi büyüktür. 

Tablo 4: En Fazla Uluslararası Doğrudan Yatırım Çeken On Ülke 
ve Türkiye (Milyar Dolar) 

Ülke 2004 
ABD 95.9 
İngiltere 78.4 
Çin 60.6 
Lüksemburg 57.0 
Avustralya 42.6 
Belçika 34.4 
Hong Kong 34.0 
Fransa 24.3 
İspanya 18.4 
Brezilya 18.2 
Türkiye 2.7 

Kaynak: WIR (2005) 

 
Tablo 4’de verildiği gibi 2004 yılı için doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarından en fazla pay alan ülkelerin başında ABD, İngiltere, Çin, 
Lüksemburg, Avustralya vs. gibi ülkeler gelmektedir. ABD’nin 2000 yılında 
1.2 trilyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımından düşük gelirli 
ülkeler %1 oranında, gelişmekte olan ülkeler ise % 18 oranında bir fayda 
sağlamışlardır. Bu durumdan çıkarılabilecek sonuç ise zengin ülkelere 
yatırım yapıldığıdır (Kocacik, 2001:196). Daha öncede ifade edildiği gibi 
dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımları 1970’li yıllardan beri hızla 
artmaktadır. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD’nin diğer 
endüstrileşmiş gelişmiş ekonomilerden daha büyük doğrudan yabancı 
sermaye giriş ve çıkışlarına sahip olması şaşırtıcı değildir. GSMH’nın 
yüzdesi olarak ABD’ye doğrudan yabancı sermaye giriş ve çıkışları 
Almanya’ya olan sermaye giriş-çıkışından % 32 daha fazladır.  
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Grafik 3:  Dünya Portföy Yatırımları (Milyar ABD $) 
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Kaynak: IMF, 2001:7.  

 
Sadece doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında bir artış değil aynı 

zamanda portföy yatırımlarında da dünya ölçeğinde bir artış söz konusu 
olmuştur. Bu artışların altında gerek küreselleşme süreci gerekse vergi 
oranları ve yapılan diğer düzenlemeler yer almaktadır. 1990’lardan 2000’li 
yıllara artış seyri Grafik 3’de gösterilmektedir. 

Sonuç itibariyle vergi rekabetinin artmasının altında yatan 
nedenlerden birisi bahsedildiği gibi uluslararası sermaye hareketliliğinin 
artmasıdır. Uluslararası sermaye hareketleri ile ilgili olarak da ülkeler 
arasındaki vergi tarafsızlığının sağlanmasının gerçekleştirilmesi de önemli 
ve gerekli olmaktadır. Bir yatırıma ya da faaliyete sahip olan ülke, geliri elde 
etme hakkına da sahiptir. Ülkelerarasında kaynak ya da yerleşim yeri 
ilkesinden hangisinin izlenip izlenmediğine göre vergi tarafsızlığı 
belirlenecektir. Ancak ülkeler çifte vergilendirmeden kaçmak ve vergi 
kredileri (yurtdışındaki gelir vergisi oranları ev sahibi ülkedeki vergi 
oranlarını aşmadığı sürece) metotlarının bir kombinasyonu ya da 
vergilendirilebilir gelirden ödenen yabancı vergilerin indirilmesi gibi yollarla 
yurtdışında ödenen vergilerde bir denge oluşturmak için uğraşmaktadırlar. 
Kaynak prensibi altında sermaye geliri kişisel gelir vergisi altında bir gelir 
olarak vergilendirilmektedir. Vergi borçları orijinal gelirin olduğu yerde 
değerlendirilir. Böylece bir ülkede ikamet eden kişilerin yurtdışındaki elde 
ettikleri gelirleri vergilendirilmeyecektir. Kaynak ilkesi temelli bir 
vergilendirme yatırımlar üzerinde bir vergi olarak düşünülebilir. Kaynak 
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temelli vergileme farklı oranlarda uygulanırsa sermaye ihraç tarafsızlığı tam 
olarak sağlanamaz. Sermaye ihraç ve sermaye ithal tarafsızlığının ikisinin 
birden sağlanması, bütün ülkelerin oransal olarak tek vergiyi uygulayan bir 
vergi prensibini seçmeleri durumunda teorik olarak mümkün olacaktır. 
Yerleşim yeri temelli bir vergi sistemi de yüksek bilgi gerektirmektedir 
(Asher ve Rajan, 1999:6-9). Sadece yerleşim yeri ilkesine göre gelirin 
vergilendirilmesi halinde sermaye en etkin olarak kullanıldığı yerlere göç 
edecektir. Bu yüzden bu ilkede sermayenin kullanımında etkinliğin 
sağlanabilmesi için vergi matrahının ve oranlarının uniform olmasına gerek 
kalmayacaktır. Şu bir gerçektir ki, ülkeler uluslararası etkinlik hedefi için 
vergi tarafsızlığının sağlanmasını istememekte, onlar sadece çıkarlarını 
maksimum etmek için en uygun politikaların peşinden gitmektedirler 
(Akkaya, 2003:56).   

Vergi rekabeti çerçevesinde, yabancı sermaye yatırımlarının 
artmasında düşük oranlı vergilerin ve vergilendirme ilkelerinin önemi 
büyüktür. Nitekim kurumlar vergisi oranlarını ülkeler indirmekle beraber, 
başlıca sanayileşmiş ülkeler için en yüksek kurumlar vergisi oranları % 35 
olmaktadır. Yukarıdaki tablolarda da bu trend açık olarak görülebilmektedir. 
Vergi rekabeti dolayısıyla da vergiler daha da düşürülmeye devam 
etmektedir. Ancak vergi indirimleri sadece kurumlar vergilerinde değil, 
kişisel gelir vergisi oranlarında da söz konusudur. OECD’nin gelişmiş 
ülkelerinde bu oranlar Tablo 5’de verilmektedir. Ancak yapılan indirimler 
verilen tablolardan da görüldüğü gibi kurumlar vergisi oranlarında daha hızlı 
ve daha fazla olmuştur. Burada bilinen şudur ki, sermaye üzerinden alınan 
vergilerde bir azalma söz konusu iken, emek üzerinden alınan vergilerdeki 
yük artmaktadır. Yani vergi rekabeti emek aleyhine sermayeyi korumaktadır. 
Ülkeler artık bu süreçte servet vergilerini ve yabancıların faiz, karpayı ve 
diğer yatırım kazançları üzerinden alınan vergileri azaltmakta veya tamamen 
kaldırmaktadırlar (Edwards ve Rugy, 2002:13). 
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Tablo 5: En Yüksek Kişisel Gelir Vergisi Oranları (%)  

Ülke 1985 1990 1995 2000 2010 
Avustralya 60 49 47 47 45 
Avusturya 62 50 50 50 50 
Belçika 76 55 58 58 50 
Kanada 50 44 44 44 29 
Danimarka 73 68 64 59 59 
Fransa 65 53 51 54 40 
Almanya 65 65 66 59 45 
Yunanistan 63 50 45 43 40 
İrlanda 65 58 48 42 41 
İtalya 81 66 67 51 43 
Japonya 70 65 65 50 50 
Kore 65 60 48 44 39 
Hollanda 72 72 60 52 52 
Norveç 64 54 42 48 49 
Portekiz 69 40 40 40 42 
İspanya 66 56 56 48 43 
İsveç 80 72 58 51 57 
İsviçre 33 33 35 31 31 
İngiltere 60 40 40 40 50 
Amerika 50 33 42 42 35 
Türkiye 55 50 55 45 35 

Kaynak: OECD ve www.worldwide-tax.com’dan derlenmiştir.  
 
Tablo 5’den de görüleceği üzere OECD’nin gelişmiş ülkelerinde 

kişisel gelir vergisi oranları 1980 yılından bu yana % 20 oranında 
düşürülmüştür. Nitekim vergi oranlarındaki bu değişiklikler sonucunda 
dünyada yabancı sermaye yatırımlarının hareketliliği ile beraber miktarı da 
artmıştır. Özellikle 1990 yılından sonra artışlar etkisini göstermektedir.  

5.2. Vergi Gelirlerinin Daha Etkin Kullanımı ve Verimli Kamu 
Harcamaları  

Vergi rekabetinin diğer avantajlarından birisi de hükümetin kamu 
hizmetlerinde etkinliği sağlama fonksiyonuna hizmet etmesidir. Hükümetler 
arasındaki rekabet devletin monopol gücünü sınırlandırarak vergi gelirlerinin 
daha etkin kullanılmasına zemin hazırlamaktadır (Rohn ve Rugy, 2003:7).  

Nitekim vergi rekabeti dolayısıyla hükümetler, toplam vergi yükü ile 
kamu hizmetlerini (sosyal altyapı harcamalarının da yer aldığı) en uygun 
noktada buluşturarak, iki parametre arasında orantı sağlayabilirler (Giray, 
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2005:99). Bu anlamda politikacıların, bürokratların, siyasi partilerin ve çıkar 
gruplarının mali disiplini bozmaları yani bütçede aşırı harcamalara neden 
olup, kamu harcamalarında etkinsizlik yaratmalarını engelleyebilecektir. 
Yani hükümetler arasındaki rekabet, çıkar gruplarını ve politika yapıcılarını 
sınırlayarak ülkeler arasında dibe vurma yarışının aksine yukarı çıkma 
yarışına neden olmaktadır (Becker, 1998:22). Böylece hem vergi yükünün 
dağılımında hem de kamu harcamalarının yapılmasında optimal noktayı 
hükümetler belirlemek zorunda kalacaklardır. Bu durum, diğer yandan 
kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik de sağlayarak dünya refahında 
da bir artışı beraberinde getirebilecektir (OECD, 1998:140).   

Vergi rekabeti ile hükümetler kişilerin başka yerlere kaçışını 
engellemek için onların ihtiyaçlarına daha duyarlı yaklaşmakta ve onlara 
daha iyi kamu hizmeti sunma çabası içine girmektedir. Artık küreselleşme 
sürecinde çeşitli şekillerde vergi sistemlerini değiştiren hükümetler diğer 
ülkelerin vergi sistemlerini de etkilemektedir. Ülkeler, mükelleflere diğer 
ülkelerin sağladığı avantajları sunarak da gelir toplama performansında bir 
artışı yaratmak, kamu harcamalarının verimliliğini ve kalitesini artırmak, 
mali disiplini sağlamak gibi amaçlarla da karşılaşmaktadır. Böylece gelişme 
ve kalkınma yolunda da yabancı sermaye girişleri ile birlikte önemli adımlar 
atılmış olmaktadır denilebilir. 

6. Vergi Rekabetinin Olumsuz (Zararlı) Etkileri 

Vergi rekabetinin negatif etkileri arasında, vergi gelirlerinin azalması 
sonucunda kamu harcamalarındaki düşüş, borçlanma ile kamu 
harcamalarının finansmanı, etkin olmayan yetersiz vergi inceleme oranı, 
gölge ekonominin büyümesi, vergi yükünün dağılımında adaletsizlik, 
toplanması gereken vergilerdeki indirimler sonucu olarak vergi gelirlerindeki 
düşüş sayılabilmektedir (Yereli, 2005:26). Vergi rekabetinin vergi yapısı ile 
ilgili iki sonucu olmaktadır. Bunlardan birincisi toplam vergileme 
kapasitesinin düşmesi, ikincisi ise mobil faktörler üzerindeki vergi yükünde 
yapacağı değişikliklerdir (Oz, 2005:53-54). Aslında vergi rekabeti 
küreselleşme süreciyle kendini daha fazla hissettirmekte ve küreselleşme 
hem vergi yapısını hem de kamu harcamalarının yapısını etkilemektedir. 
Ancak küreselleşmenin mali politika üzerindeki etkileri etkinlik ve tazmin 
hipotezleri ile açıklanmaktadır. Tazmin hipotezi, küreselleşme sonucu artan 
ekonomik risklere karşı hükümetlerin vatandaşlarını korumak için refah 
devleti uygulamalarının genişletilmesini içermektedir. Vergi rekabeti ise 
etkinlik hipoteziyle ilgilidir. Etkinlik hipotezi, mobil faktörler üzerindeki 
hükümetlerin rekabeti ve ulus devlet kavramındaki aşınma olarak 
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nitelendirilmektedir. Ülkeler mobil faktörler üzerinde özellikle vergi oranları 
ile rekabet ederken vergi yüklerinde değişmelere ve mali bozulmalara neden 
olmaktadırlar. Bunlar vergi rekabetinin negatif etkileri arasında iki önemli 
olgudur (Bretschger ve Hettich, 2002:697-698). Örneğin, 1980’li yıllarda 
başlayan ABD Eyaletlerinin, yerli ve yabancı otomobil firmalarının yer 
seçimi kararlarını etkilemek için sağladıkları devasa sübvansiyonlar içeren 
vergi rekabeti mücadelesi, Dünya ölçeğinde yaşanacak mali bozulmaların ilk 
kıvılcımları olmuştur denilebilir (Wilson, 1999:269). 

6.1. Mali Bozulma 

Kamu gelirlerinin içerisinde vergi gelirlerinin önemli bir pay olarak 
yer aldığı bilinmektedir. Nitekim vergi politikasının işlevleri arasında belirli 
bir gelir hedefini sağlamak yanında ekonomide denge ve istikrarın 
devamının sürdürülmesi ve gelir dağılımının düzenlenmesi gibi amaçlar da 
yer almaktadır. Ancak günümüz dünyasında küreselleşme ile beraber bir 
ülkenin vergi politikasını diğer ülkelerden bağımsız olarak belirlemesi çok 
mümkün olmamaktadır. Belli ülkelerin vergi oranlarında yapmış oldukları 
değişiklikler sonucunda diğer ülkelerde buna uyum sağlamaktadır. Vergi 
oranlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi sonucunda vergi 
sistemlerindeki bu değişiklikler mükelleflerin dikkatini çekmektedir.  Gerek 
vergi oranlarındaki indirimlerle (Laffer eğrisinin yukarı eğimli bölgesinde 
olduğu sürece) gerekse ülkelerin çeşitli vergisel ayrıcalıkları ve teşvikleri ile 
bir ülke kazançlı çıkarken diğer ülkeler belirli kayıplarla 
karşılaşabilmektedir. Başka bir deyişle, bu uygulamalarla vergi matrahında 
meydana gelen erozyon sonucu ülkelerin uğradığı gelir kayıpları (Mali 
Bozulma) vergi rekabetinin zararlı ekonomik sonuçlarından biridir (Giray, 
2005:111).  

Bir devletin sermaye veya diğer hizmetleri çekmek için uygulamaya 
koyduğu vergi paketi bir başka ülkenin vergi sisteminde ve vergi gelirlerinde 
önemli tahribatlara neden olabilmektedir (Cangir, 2000:78). Aynı zamanda 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da artık çok fazla mobil olması ve 
serbest hareket etmeye başlaması, sermaye ithal eden emek yoğun ülkelerin 
güçlerini azaltarak sermaye ihraç eden ülkelerin güçlerini artırmaktadır 
(Asher ve Rajan, 1999:1-2). 

Vergi rekabeti ile bir kısım ülkeler yabancı sermaye yatırımlarını 
kendi ülkelerine çekerken, diğer ülkelerin vergi gelirlerinde azalma da 
yaratarak vergi matrahlarında erozyona sebep olabilmektedir. Örneğin 
AB’nin Mayıs 2004 ve Ocak 2007 genişlemesinden sonra birliğe katılan 12 
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yeni üyenin nispeten düşük ücret düzeyleri, nispeten yüksek emek piyasası 
esnekliği ve en önemlisi düşük vergi yükü gibi rekabet avantajlarına sahip 
olması, 15 eski Avrupa Birliği ülkesini (AB-15) tedirgin etmektedir 
(Ferhatoglu, 2006). Vergi gelirlerini etkileyen diğer faktör ise doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarında motor işlevi gören çok uluslu şirketlerin 
yaptıkları işlemlerle ilgili olan faaliyetleridir. Doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının gittikleri ülke ekonomilerine istihdam yaratma, ekonomik 
büyümeyi olumlu yönde etkileme, teknoloji transferi sağlama gibi daha pek 
çok yararları yanında vergisel anlamda gerek ülkelerin vergi oranlarını 
düşürmesi sonucunda haksız rekabet yaratılması gerekse doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarında motor işlevi gören çok uluslu şirketlerin 
vergilendirmeden sonraki ortaya çıkardıkları vergisel sorunlar önem teşkil 
etmektedir. Nitekim çok uluslu şirketler açısından vergilendirme olayı göz 
önüne alındığında bu şirketlerin sadece vergilendirme konusunda pozitif bir 
performans sergilemedikleri görülmektedir. Bu şirketler transfer fiyatlama 
yöntemini başarıyla kullanarak elde ettikleri gelirleri düşük vergi oranları 
kullanan ülkelere aktarmakta, sonucunda da gittikleri ülkelerin vergi 
matrahlarının erimesine neden olmaktadırlar (Benk ve Akdemir, 2004).Diğer 
deyişle iki ülkedeki vergi sisteminin bileşenleri ve ilişkili vergi oranlarına 
bağlı olarak, çok uluslu şirketler malları transfer ederken fiyatlarını manipule 
etme dürtüsüne sahip olabilmektedirler (Rollinson ve Frisch, 1988:1). Bu 
durumda transfer fiyatlaması dar anlamda vergi amaçları ile 
özdeşleşebilmektedir. Yani transfer fiyatlaması kavramı ilk olarak doğrudan 
yabancı sermaye ile ilgili vergisel boyutu akla getirmektedir. Vergiler de bir 
maliyet unsuru olması sebebiyle özellikle de dünya çapında iş gören çok 
uluslu şirketler bağlı şirketleri aracılığı ile piyasa ve transfer fiyatlarıyla 
oynayarak vergi sonrası nihai karlarını en yüksek düzeyde tutmaya 
çalışmaktadırlar (Oncel, 2002:6-7). Ülkeler çok uluslu şirketlere vergileme 
alanı ve kapasitesi bakımından bağımlı hale gelmektedirler. Dolayısıyla 
ülkeler her yönüyle kontrol edemeyecekleri bu şirketlerin ülkeye verdikleri 
değerin daha sonraki yıllarda değişmesi durumunda vergileme kapasitesi 
sorunu daha da belirgin hale gelecektir (Uyanik, 2001:15). Çok uluslu 
şirketler fiyatları manipule ederek hem karlarını artırmakta hem de ülkenin 
vergi gelirlerinde azalmalara neden olmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarında önemli fonksiyon üstlenen çok uluslu şirketlerle ilgili diğer 
bir konu da bu şirketlerin çevre ülkelerdeki tüketicilere mal ve hizmet sunma 
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temeline dayalı olarak kurulmalarıdır. Bu durum da uluslararası düzeyde 
rekabetçi bir vergi sistemini gerekli kılmaktadır (Giray, 2005:99). 

Belirtildiği gibi gerek transfer fiyatlaması yolu gerekse yatırımcıların 
kar maksimizasyonunu gerçekleştirmek için en uygun yerlere yatırım 
yapması ile ülkelerin vergi gelirlerinde bir azalma olacaktır. Ancak bir 
sonraki süreçte ise hükümetler açısından kaynak arayışı gündeme gelecektir. 
Burada da devlet, borçlanma ile açığı finansman yöntemine başvurursa 
sonuçta transfer ödemeleri içindeki faiz ödemeleri yüksek tutarlara ulaşacak 
ve aynı zamanda da gelir dağılımında negatif etkiler yaratabilecektir.    

6.2. Adaletsiz Vergi Yükü Dağılımı 

Belirtildiği gibi ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından 
daha fazla pay alabilmek için vergi oranlarında değişiklikler yapmaya 
yönelmekte ve bunun sonucunda vergi yükünün dağılımı da olumsuz 
etkilenmektedir. Vergi rekabeti sermaye gelirleri lehine daha az mobil olan 
emek gelirleri üzerindeki vergi yükünü artırmakta ve vergi yükü sermaye 
gelirlerinden emek gelirlerine doğru kaymaktadır. Çoğu hükümet tüketim 
üzerindeki KDV gibi vergileri artırma eğilimine gitmektedir. Gelişmekte 
olan ülkelerde dolaylı vergilerin payı toplam vergi gelirleri içinde dolaysız 
vergilere karşın artmaktadır (Genschell,2001:3). 

Tablo 6: 1980-2007 Yılları Türkiye’de Toplam Vergi Tahsilatında 
Dolaylı-Dolaysız Vergi Payları 

Yıllar Dolaylı Vergiler Dolaysız Vergiler 
  1980  37        63 
  1990  48        52 
  1999  55        45 
  2000  60        40 
  2002  66        31 
  2003  67        33 
  2004  71        29 
  2005 73        27 
  2006 69       33 
  2009 66.1       33.9 

Kaynak: www.muhasebat.gov.tr, www.gib.gov.tr ve Maliye Bakanlığı Yıllık 
Ekonomik Raporlarından yararlanılarak tarafımızca hazırlanmıştır. 

 



 313

Tablo 6’da görüldüğü gibi Türkiye’de yıllar itibariyle toplam vergi 
gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payları artmıştır. Küreselleşme sürecinde 
özellikle kurumlar vergisi oranlarındaki indirimler dolaylı vergilerin 
artırılmasına neden olmuştur. 1980 yılında ülkemizde dolaylı vergilerin payı 
%37 dolaysız vergilerin payı % 73 iken, 2009 yılı için dolaylı vergi payı % 
66.1’e çıkarak büyük bir artış göstermiş, dolaysız vergi payı ise aynı yıl için 
% 33.9’lara düşmüştür. Aynı oranlar AB ülkeleri için dolaylı vergilerde %35 
ve dolaysız vergilerde %65 oranlarındadır. Yani tersine bir durum 
sözkonusudur. Bir vergi sisteminin adilliğinden söz edebilmek için toplam 
vergi gelirleri içerisindeki dolaysız vergilerin payının fazla olması 
gerekmektedir. Örneğin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine gore, 2006’da 
vergi gelirlerinin %18,9’u dış ticaretten, %50,1’i mal ve hizmetlerden, %2’si 
servetten ve %29,2’si gelirden alınan vergilerden karşılanmaktadır. 
Genellikle hükümetlerin vergi rekabeti ile sınırlandırılmaları, hükümetlerin 
tüketim vergileri gibi dolaylı vergiler üzerine yönelmelerine ve sermaye 
üzerinden alınan vergiler lehine bir durum sergilemelerine sebep olmaktadır. 
2006 tahsilat payları bu durumun açık tezahürüdür. Aynı zamanda, dolaysız 
vergilere göre tüketim vergilerinin payının artması vergi rekabeti sonucunda 
vergi yükünün adaletli dağılmadığı ve mobil olan faktörlerden daha çok 
mobil olmayan faktörler üzerinde bu yükün çoğunluğunun kaldığını 
göstermektedir. Bir ülkede dolaylı vergilerin dolaysız vergilere göre 
tahsilatta daha dominant karakterli olması, o ülkede vergi kültürünün 
yerleşmediğine veya yerleşik vergi kültürü varsa bile olgunlaşmadığına da 
işarettir. 

AB ülkeleri içerisinde ise 2003 yılı için Polonya ve Slovakya toplam 
vergi gelirleri içindeki dolaysız vergi paylarında en düşük paya sahip 
ülkelerdir. Ancak Danimarka (%59.6), İngiltere (%42) ve Finlandiya (%41) 
gibi ülkeler en yüksek dolaysız vergi paylarına sahip ülkelerarasında yer 
almaktadır (OECD, 2005). Genellikle gelişmiş olan ülkelerde toplam vergi 
gelirleri içinde dolaysız vergi payları daha yüksek oranlarda yer almaktadır. 
Ancak gelişmekte olan ülkelerde bu durum tersine işlemektedir.   

7. Vergi Sistemlerini Haksız Vergi Rekabetine Karşı Korumak: 
Yapılan Önleme Çalışmaları ve Öneriler 

Zarar verici vergi uygulamaları (haksız vergi rekabeti) konusunda iki 
uluslararası işbirliği çalışması başlatılmıştır: Birincisi OECD’nin başlattığı 
zarar verici vergi rekabeti çalışmasıdır. İlk adımı 1996 yılında Lyon 
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zirvesinde G-7 devlet başkanlarınca atılan ve aynı yıl yapılan Bakanlar 
Konseyi toplantısıyla OECD tarafından başlatılan çalışmalardır. Diğeri 
Avrupa Birliğinin üye ülke Ekonomi ve Maliye Bakanlarının yine 1996 
Nisanında Verona’da yaptıkları toplantıda ilk kez gündeme gelen ve 
“Avrupa Birliğinde Zarar Verici Vergi Rekabetiyle Mücadele paketi” adıyla 
başlattıkları çalışmalardır (Oz, 2004:49). Diğer taraftan haksız vergi 
rekabetinin önlenmesine çalışan bir diğer kuruluş’ta G-8’ler tarafından 
kurulan Finansal Eylem Görev Grubudur. 

7.1. OECD’nin Haksız Vergi Rekabetini Önlemeye Yönelik 
Çalışmaları 

OECD bünyesinde zararlı vergi uygulamalarına ilişkin çalışmalar, 
1996 yılında OECD Bakanlar Konseyince zararlı vergi rekabetinin, yatırım 
ve finansman kararları ve ülkelerin ulusal vergi tabanları üzerinde meydana 
getirdiği olumsuz ve çarpıklık oluşturucu etkilerin engellenmesine dönük 
sistemlerin geliştirilmesi ve 1998 yılına kadar bu konuda bir raporun 
hazırlanmasına karar verilmesi ile başlamıştır (Tobb, 2001:30). Bu 
gelişmeler doğrultusunda, OECD Mali İşler Komitesince, 1998 yılında 
yapılan Bakanlar Konseyine “Zararlı Vergi Rekabeti: Yükselen Bir Global 
Konu” başlıklı bir rapor sunulmuştur. Söz konusu raporun ilk bölümünde, 
uluslararası vergilemeye ilişkin olarak hali hazırda mevcut olan durumun ana 
prensipleri belirtilmek suretiyle, genel bir değerlendirmesi yapılmakta ve 
küreselleşmenin söz konusu yapı üzerinde meydana getirdiği baskı ortaya 
konulmaktadır. 

OECD, 1998 yılında belirli kriterler uygulayarak muhtemel vergi 
cenneti ülkelerle ilgili 44 ülkeden oluşan bir liste oluşturmuş ve çalışmalara 
bu ülkeler nezdinde başlanmıştır. Zarar verici vergi rekabetini uygulayan ve 
vergi cenneti olarak tanımlanan rejimlerin belirlenmesinde aşağıdaki 
kriterler dikkate alınmaktadır (Karaca, 2001:91-92 ve Oz,2004): 

• Düşük oranda vergilendirme ya da hiç vergilendirmeme: Ekonomik 
aktiviteler, düşük oranda vergilendirilmekte ya da hiç 
vergilendirilmemektedir. 

• Etkin bilgi değişiminin olmaması: Yasalar ya da idari uygulamalar 
diğer devletlerin bilgi almalarını önleyici hükümler içerebilirler. Bu yalnızca 
bilgi vermemeyi istemekten kaynaklanmamış olabilir. Buna müşterilerinin 
adı ve soyadı sorulmadan açılan mevduat hesapları örnek gösterile bilir. Bu 
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durumda yalnızca bilgi isteyen ülke değil, bilgi vermesi istenen ülke de 
hesap sahibi hakkında bilgi sahibi değildir. 

• Şeffaflıktan yoksunluk: Yürürlükte olan mevzuat ve buna ilişkin 
idari uygulamalar açık olmayabilir. Vergi oranları ve vergi matrahlarının 
tanımı gibi vergilendirmeyi etkileyen düzenlemeler müzakere edilebilir 
özelliklere sahip olabilir. 

• Ekonomik aktivitelerin olmaması (Belirli/esaslı bir faaliyette 
bulunma gerekliliğinin aranmaması: Vergi cenneti ülkelerde bulunan bazı 
işletmeler herhangi bir ekonomik faaliyette bulunmamakta, bu yerler 
yalnızca adres için kullanılmaktadır. Ancak ekonomik faaliyetin olup 
olmadığının belirlemesini yapmak, her zaman kolay olmamaktadır. Örneğin 
finansal aktiviteler bazı durumlarda fiilen gerçekleşmemektedir). 

Sözkonusu raporda haksız vergi rekabetine neden olan vergi 
cennetlerinin verdiği zararlar da şu başlıklar altında ifade edilmiştir 
(Eyupgiller, 2002:76): 

- Vergi cennetleri, finansal akımların ve dolaylı olarak da fiziki 
yatırım akımlarının yönünü değiştirmektedir, 

- Vergi yapılarının bütünselliğini etkilemekte ve vergi adaletini zaafa 
uğratmaktadır, 

- Mükelleflerin vergi mevzuatına uyum konusundaki (tax compliance) 
kanaatlerini zayıflatmaktadır, 

- Vergi ve kamu harcamalarının düzey ve ağırlığının yeniden 
kurgulanmasına sebep olmaktadır, 

- Vergi yükünün önemli bir bölümünün haksız biçimde, özellikle 
emek olmak üzere daha az hareket yeteneğine sahip üretim faktörleri üzerine 
kaymasına yol açmaktadır, 

- Vergi uygulamalarının idareye ve mükelleflere yarattığı yükün 
artmasına neden olmaktadır. 

Belirtilen kriterler dikkate alınarak listede yer alan ülkeler çeşitli 
yöntemlerle incelenmiştir. Bu incelemeler ülkelerin çoğunun forum 
toplantılarına gerekli dökümanları sağlanması ile gerçekleşmiştir (Oz, 
2004:50-51). Bu listede yer alan Barbados, Maldivler ve Tonga ise ikinci bir 
değerlendirme sonucunda OECD tarafından listeden çıkarılmışlardır 
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(Eyupgiller, 2000:94). Sonuçta 41 ülkenin yukarıda belirtilen raporda yer 
alan vergi cenneti kriterlerine uyduğu tespit edilmiştir. Ancak bu kriterlere 
uyan ve yayımlanacak listede yer alması muhtemel ülke ya da rejimlerin 
OECD ile işbirliğine gitmeleri ve bunu kamuoyu önünde taahhüt etmeleri 
durumunda bu listede yer almamaları kararlaştırılmıştır. 

Bu amaçla 41 ülkeye OECD ile işbirliğine gitme önerisinde 
bulunulmuş ve bu ülkelerden altısı bu öneriye olumlu yanıt vermiştir. Buna 
göre vergi cenneti olma kriterlerine uyan ve OECD ile işbirliğine gitme 
önerisini yanıtlamayan ya da olumsuz yanıtlayan ülkeleri içeren liste 
“Küresel Vergi İşbirliğine Doğru: Zarar Verici Vergi Uygulamalarını 
Tanımlama ve Elimine Etmede İlerlemeler” raporunda 26 Haziran 2000 
günü Paris’te kamuoyuna açıklanmıştır. Bu listede aşağıdaki 35 ülkenin ismi 
yer almaktadır (Oz, 2004:51): 

Andora, Angilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahama, Bahreyn, 
Barbados, Belize, British Virgin Islands, Cook Island, Dominica, Gibraltar, 
Grenada, Guernsey and Sark/Alderney, Isle of Man, Jersey, Liberya, 
Lihteştayn, Maldiv Cumhuriyeti, Marsal Adaları Cumhuriyeti, Monako, 
Montserra, Nauru Cumhuriyeti, Netherland Antilles, Niue, Panama, Samua, 
Seyşel Cumhuriyeti, St. Lucia, The Federation of St. Christopher Nevis, St. 
Vincent and the Grenadines, Tonga, Turk & Caicos, US Virgin Islands, 
Vanuatu Cumhuriyeti. 

Ayrıca bu inceleme sonucunda, 29 OECD üyesi ülkeden 47 rejimin 
potansiyel olarak “zarar verici tercihli rejim” kapsamında olduğu tespit 
edilmiştir. Bu liste de, yukarıda adı geçen raporda 26 Haziran 2000 günü 
Paris’te kamuoyuna açıklanmıştır. Türkiye bu listede iki rejimi ile yer 
almaktadır. Bunlar İstanbul kıyı bankacılığı rejimi ile serbest bölgelerde 
dağıtım merkezleri rejimidir. Bilindiği üzere, İstanbul Atatürk Havalimanı 
kıyı bankacılığı merkezi yönetmeliği, 19 Aralık 1990 tarih ve 20730 sayılı 
resmi gazetede yayımlanmış olmasına rağmen, serbest bölge fiilen 
işlememektedir. Serbest bölgelerin faaliyette bulunma usul ve esasları ise 
3218 Serbest Bölgeler kanunu ile belirlenmiştir. 

Vergi cennetlerine ilişkin liste hakkında belirtilmesi gereken bir diğer 
husus, söz konusu listede yer alan ülkeler açısından, en azından bu aşamada 
bu ülkelere dönük herhangi bir ortak yaptırımın uygulanmasının söz konusu 
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olmadığıdır. Bu liste daha çok bir tanımlama listesidir ve bu liste baz 
alınarak ikili ve çok taraflı müzakerelere başlanacaktır. 

2000 yılındaki OECD tarafından açıklanan ve vergilendirme alanında 
küresel işbirliğini hedefleyen raporda vergi cenneti listesinde yer alan ve bu 
özelliklerinden arınmayan ülkelere ortak yaptırımlar uygulanması 
kararlaştırılmıştır. Bu yaptırımlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir 
(Karaca, 2001:96-97): 

•  Listede yer alan ülkelerle veya bu ülkelerin tahrip edici 
uygulamalarıyla bağlantılı işlemlerle ilgili indirim, istisna ve benzeri 
kolaylıklara izin verilmemesi, 

•  Listede yer alan ülke mukimlerine yapılan belli ödemelerin 
tevkifata tabi tutulması. 

•  Listede yer alan ülkelerle veya bu ülkelerin tahrip edici 
uygulamalarıyla bağlantılı işlemlerin sıkı vergi incelemeleriyle 
denetlenmesi, 

•  Listede yer alan ülkelerde veya bu ülkelerin tahrip edici 
uygulamalarıyla bağlantılı işlemlerde kapsamlı bilgi verme yükümlülüğü 
getirilmesi ve buna uyulmamasının caydırıcı bir şekilde cezai müeyyideye 
bağlanması, 

•  Listedeki ülkeleri de ilgilendiren belli işlemler üzerinden işlem 
harçları alınması. 

Öte yandan vergi cennetlerine ilişkin çalışma kapsamında yapılan 
değişikliklerin, projenin bütünlüğü açısından oluşturabileceği eşitsizliğe 
ilişkin kaygılar ülkemizin de içinde bulunduğu bir grup ülke tarafından dile 
getirilmiştir. Bu konudaki kaygıları giderici ve projenin vergi cennetlerine 
ilişkin bölümünde yapılan söz konusu değişikliklerin, projenin diğer bölümü 
olan üye ülkelerdeki tercihli vergi rejimlerine ilişkin çalışmalarda da dikkate 
alınacağına ilişkin bir açıklama, 2001 raporuna eklenmiştir (Karaca, 
2002:52-53). 

OECD, vergi cennetlerinin ve tercihli vergi rejimlerinin sunduğu cazip 
avantajların ve bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan zararlı vergi 
rekabetinin, uluslararası yatırım kararlarında çarpıklıklara yol açarak ulusal 
vergi tabanlarını erozyona uğrattığını, vergiden kaçınma ve hatta vergi 
kaçakçılığını teşvik ettiğini ifade etmektedir (K araca, 2001:97). Söz konusu 
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olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla OECD 1996 yılından itibaren vergi 
cenneti ülkeler, vergi cenneti olmayan ülkelerde de uygulanmakta olan 
tercihli vergi rejimleri ve zarar verici (haksız) vergi rekabeti ile ciddi bir 
mücadeleye girişmiştir. 

Ayrıca, OECD’nin 2000 yılında yayımladığı raporda sigortacılık, 
finansman ve leasing, fon yönetimi, bankacılık, anamerkez rejimleri, dağıtım 
merkezi rejimleri, hizmet merkezi rejimleri, gemicilik ve diğer faaliyetler 
başlıklı 9 ana grup altında 21 ülkedeki toplam 61 rejim potansiyel olarak 
zararlı vergi uygulamaları olarak belirlenmiştir. Türkiye bu listede İstanbul 
Kıyı Bankacılığı Rejimi ve serbest bölge uygulamaları ile yer almıştır. 

2001 yılında OECD tarafından yine vergi cennetleri ve projedeki diğer 
başlıkları inceleme konusu yapan ve gelinen noktayı değerlendiren bir rapor 
daha yayımlanmıştır. Bu raporda, OECD ile işbirliği yaparak zararlı vergi 
rekabeti uygulamalarından vazgeçeceğini açıklayan Kıbrıs Rum Kesimi, 
Malta, San Marino, Bermuda, Cayman Adaları ve Mauritius, 1998’deki 
raporda yayımlanan vergi cennetleri listesinden çıkartılmışlardır.  

2001 Raporuyla, işbirliğine yanaşmayan vergi cennetlerine 
uygulanacak ortak yaptırımlara ilişkin olarak ise, söz konusu ortak 
yaptırımların, vergi cennetlerine ve üye ülkelerdeki tercih yaratan rejimlere 
aynı anda uygulanması kararı alınmıştır. 

Vergi cennetleri listesine ara dönemlerde çeşitli ülkeler eklenmiş 
olmakla beraber, listede yer alan ülkelerden OECD ile işbirliği yapıp, vergi 
cenneti ülke statüsünden zamanla çıkmayı taahhüt edenler de olmuştur. 2005 
yılı itibariyle, işbirliği yapmayı kabul etmeyen ve halihazırda OECD’nin 
haksız ve zararlı vergi rekabetine yol açan vergi cenneti ülkeler listesinde yer 
alan ülkeler: Andorra, Liechtenstein, Liberya, Monaco, ve Marshall 
Adaları’ndan oluşan 5 ülkedir. Diğer 33 ülke vergileme alanında işbirliği ve 
şeffaflık taahhüdünde bulunmuştur (Taş ve Karaca, 2004). 

7.2. Avrupa Birliği Tarafından Haksız Vergi Rekabetini 
Önlemeye Yönelik Çalışmalar 

Avrupa Birliği’nin amaçlarından birini malların, şahısların, 
hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşabildiği bir iç pazar meydana 
getirmek oluşturduğundan, “serbest rekabet ilkesi” böyle bir sistemin temel 
ilkelerinden biri olarak derhal kendini göstermektedir. Fakat enteresandır ki, 
bundan 20 yıl öncesine göre ne insanlar çalışmak için serbestçe 
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dolaşabilmekte, ne de gelişim için teknoloji kopyalanabilmektedir 
(Kaymakci, 2005:177). 

Burada yalnızca özel sektörün değil aynı zamanda üye devletlerin de 
serbest rekabeti bozucu etkilerden uzak durmaları gerekli olduğundan, 
devletlerin rekabet üzerinde etkin araçlarından biri olan vergileri, “haksız 
vergi rekabeti” meydana getirecek şekilde kullanmamaları gerektiğini 
düşünmek mümkündür. Böylece, uygulanacak vergisel kolaylıkların “sınır”ı 
sorununun, serbest rekabet ve açık Pazar ekonomisi ilkesi çerçevesinde 
çözülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Sermaye dolaşımı serbestisi ve 
kolaylığı nedeniyle bir küresel sorun olarak karşımıza çıkan “haksız vergi 
rekabeti”, bugün pek çok devletin vergi hukuku alanındaki önemli bir 
yakınmasıdır. Çünkü ülkeler, uluslararası vergi rekabetiyle mobil üretim 
faktörlerini kendi ülkelerine çekebilmek için düşük vergileme ve vergi 
kolaylıkları yoluyla adeta yarışmakta ve maalesef bu yarış çeşitli sorunlara 
da neden olabilmektedir (Aktan ve Vural, 2004:206). 

Bir yandan üye ülkelerdeki vergi mevzuatlarının uyumlaştırılması 
yönünde çalışan Avrupa Birliği, diğer yandan zarar verici vergi rekabeti ve 
tercihli vergi rejimlerinin sonlandırılması ile de yakından ilgilenmektedir. 
Örneğin mevduat faizleri üzerinde yok denecek kadar düşük olan stopaj 
oranını asgari % 15’e çekmesi yönünde Lüksemburg’a baskı yapılmaktadır. 
Bu ülkede faizler üzerindeki verginin yok denecek kadar düşük olması, 
onbinlerce AB vatandaşının tasarruflarını bu ülkeye kaydırmasına yol 
açmaktadır. Banka gizliliği prensibini katı bir şekilde uygulayan 
Lüksemburg’la ilgili olarak, kara para aklama iddiaları da ileri 
sürülmektedir. Lüksemburg üzerine gelen baskılara karşılık, öncelikle 
İsviçre ve benzeri vergi cenneti ülkelerin bu kurala uymasını, aksi taktirde 
kendi bankalarında bulunan paraların bu ülkelere kayacağını ileri 
sürmektedir (Bilici, 2004). 

AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi 2 Haziran 2003 tarihli 
toplantısında, üye ülkelerde tespit edilen 66 adet zararlı vergi uygulamasının 
aşamalı olarak (en geç 2012 tarihinde olmak üzere) sona erdirilmesini 
öngören direktifi kabul etmiştir. Zararlı uygulamalar genellikle, vergi 
avantajları sunarak şirketlerin vergi merkezlerini veya yatırımlarını kendi 
bölgesine çekmeyi amaçlamaktadır. Fransa’nın deniz aşırı departmanları, 
İspanya’nın Kanarya Adaları ile Ceuta ve Melilla, İngiliz egemenliğine ait 
Cebelitarık, Finlandiya’nın Aland Takım Adaları bu özellikte olan 
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yörelerdir. Bizzat; İrlanda, İspanya, Yunanistan, Lüksemburg ve Fransa gibi 
ülkelerde de benzeri uygulamalar bulunmaktadır. Avrupa Birliği diğer 
taraftan 91/308/CEE sayılı “Kara Paranın Aklanmasında Mali Sistemin 
Kullanılmasının Önlenmesi Hakkındaki Konsey Direktifi”ni 1991 yılından 
beri uygulamaktadır (Bilici, 2004). 

7.3. Haksız Vergi Rekabeti ve Türkiye’nin Durumu 

Zarar verici (haksız) vergi rekabetinin etkilerine Türkiye açısından 
bakıldığında, OECD ülkeleri gibi Türkiye’nin de bu zararlı oluşumdan 
etkilendiğini yıllar itibariyle vergi gelirlerindeki ve sosyal güvenlik 
ödemelerindeki artış hızları karşılaştırılarak görmek mümkün olmaktadır. 
1990 ve 2006 yılları arasında Türkiye’de vergi gelirlerinin gelişimi 
izlendiğinde OECD üyesi ülkelerdeki trendin altında olsa da düzenli bir artış 
oranının olduğu görülmekle birlikte özellikle Gelir ve Kurumlar Vergisi 
gelirlerindeki artış oranının sosyal güvenlik ödemelerindeki artış oranının 
altında kaldığı görülmektedir. 1990 ve 2006 yılları arasında, sosyal güvenlik 
ödemelerinin GSYİH içindeki payında yaklaşık 2.1’lik bir artış yaşanırken, 
1999 yılından itibaren gelir vergisinin GSYİH içindeki payının 
tahsilatlardaki azalma nedeniyle düştüğünü ve kurumlar vergisinin GSYİH 
içindeki payının 2000 yılından itibaren yine tahsilatlardaki azalma ve diğer 
bazı gerekçelerle önemli düzeyde azaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla emek 
gelirleri ve tüketim harcamaları üzerindeki vergi yükü artmıştır. Bunun 
anlamı, OECD üyesi ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin, vergi gelirlerindeki 
azalışı sosyal güvenlik ödemelerindeki artış ile telafi etmeye çalışmış 
olduğudur. Aynı şekilde aradan geçen dokuz yıl içinde kamu harcamalarının 
düzey ve bileşiminde düzenli bir artış yaşanırken göze batacak kadar önemli 
bir artışın olmadığı gözlemlenmektedir. 

Yukarıda yer verilen tespitler sonucunda Türkiye’nin, vergi 
gelirlerinin artış oranındaki azalışlar ve kamu harcamalarının düzey ve 
bileşimindeki olumsuz değişimler nedeniyle az da olsa zararlı vergi 
rekabetinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Türkiye zararlı vergi 
rekabetinden etkilenmekle birlikte aynı zamanda zararlı vergi rekabetine 
neden olan bazı uygulamalara da sahiptir. Söz konusu uygulamalar, 
OECD’nin oluşturmuş olduğu listede tercihli vergi rejimleri olarak 
adlandırılan ve aynı zamanda zararlı vergi rekabetine neden olduğu belirtilen 
Serbest Bölgeler ve Kıyı Bankacılığı uygulamalarıdır (Hosyumruk, 
2003:171-172). Ayrıcalıklı vergi rejimlerinde ülkeler, mobilitesi yüksek olan 
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finansal ve diğer hizmet faaliyetlerini çekebilmek için “tercihli vergi 
rejimleri” (preferential tax regimes) oluştururlar. Birçok durumda tercihli 
vergi rejimi, sınırlar arasında sermaye akımlarını belirli bir yol üzerinden 
göndermek için bir kanal olarak işlemesi amacıyla özel olarak dizayn 
edilmiş olabilir. Bu rejimler genel vergi kanununda veya idari 
uygulamalarda ya da genel vergi sisteminin çerçevesi dışında vergi dışı 
düzenleme ile oluşturulmuş olabilir (Gunaydin ve Benk, 2003:139). Tercihli 
Vergi Rejimleri ya da daha açık bir ifade ile tercih meydana getiren vergi 
rejimleri, vergi cenneti olmayan birçok ülkenin de uyguladığı ve zarar verici 
vergi rekabetinin ortaya  çıkmasında en büyük paya sahip olan rejimlerdir 
(Hosyumruk, 2003:150). OECD üyesi ülkelerdeki tercihli vergi rejimi 
uygulamalarının yoğunluğuna bakıldığında, bu ülkelerinde vergi 
cennetlerinden pek de farklı olmadıkları görülür. Çünkü, vergi oranlarının 
düşük veya sıfır olmaması, etkin bilgi değişimi bulunması ve vergi 
anlaşmaları yapılmış olması bu ülkelerin tercihli vergi rejimlerini 
uygulamalarına engel teşkil etmemektedir. Tercihli vergi rejimlerinin bu 
şekilde kullanımı, hem OECD üyesi ülkeler arasında hem de global alanda 
haksız vergi rekabetine yol açmaktadır. 

Tercihli vergi rejimlerinin Türkiye’deki görünümüne bakıldığında, 
Türkiye’nin diğer OECD ülkeleri kadar olmasa da global alanda gerçekleşen 
olaylara duyarsız kalmadığı ve 1985 yılında serbest bölgeler uygulamasına 
geçilmesiyle birlikte tercihli vergi rejimlerinden yararlanma konusunda 
yirmiüç yıllık bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. OECD’nin 2000 
raporunda Türkiye’de tercihli vergi rejimi uygulayan ülkelerden biri olarak 
Serbest bölgeler ve Kıyı Bankacılığı rejimleri ile listede yerini almış ve söz 
konusu uygulamaları 2003 Nisan ayına kadar sonlandırması konusunda 
uyarılmıştır (Hosyumruk, 2003:154). Türkiye de, sözkonusu uyarıyı dikkate 
almış ve mevzuatında bu uyarıya paralel düzenlemelere geç de olsa giderek 
31.12.2008 itibariyle serbest bölgelerdeki imtiyazlı vergilendirme rejimine 
son vermeyi kararlaştırmıştır. 

Vergi oranlarının genellikle sıfır olduğu vergi cennetleri açısından da 
Türkiye’yi değerlendirmek gerekmektedir. Türkiye ve OECD üyesi ülkelerin 
vergi sistemlerinde, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan bütün 
vergilerin mevcut olduğu ve birkaç istisna dışında hemen hepsinde birbirine 
yakın oranlarda vergileme yapıldığını görmekteyiz. Hatta gelir vergisi ve 
kurumlar vergisi oranlarında yapılan son düzenlemeler sonrası Türkiye’deki 
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vergi oranları birçok OECD ülkesindeki vergi oranlarından daha da aşağıya 
inmiştir. Dolayısıyla Türkiye vergi cenneti sayılabilecek vergi oranlarına 
sahip değildir. Türkiye’deki vergi oranları OECD ve AB ortalamasında 
seyretmektedir. Burada şu da ifade edilmelidir ki, her ne kadar vergi 
cennetleri denildiğinde akla gelişmekte olan ülkeler gelse de, gelişmiş 
ülkelerde de sermaye çekme amaçlı vergi cennetlerine benzer uygulamalara 
rastlanmaktadır (Yamac, 2004:74). 

Vergi cennetlerinin önemli özelliklerinden bazıları da; banka işlemleri 
gizliliği, ticari gizlilik ve nakit kontrolüdür. Vergi cenneti olarak nitelenen 
ülkeler, kendi ülkelerinde ya da ülkeleri aracılığıyla diğer ülkelerde iş yapan 
kişiler için güvenlik ve gizlilik ilkelerini ön planda tutmuşlardır. Gizlilik ve 
güvenlik ilkelerine göre, bankalarla iş yapan kişi ya da kuruluşlara ait 
bilgiler ve ticari sırlar hiçbir şart ve koşulda üçüncü kişi, kuruluş, ya da 
ülkeye verilmemektedir (Hosyumruk, 2003:138). 

Vergi anlaşmaları ve bilgi değişimi açısından vergi cenneti ülkelere 
bakıldığında Liberya, Linkhenştayn ve Monako tarafından yapılan birkaç 
özel anlaşma dışında vergi cenneti ülkelerin diğer ülkeler ile çifte 
vergilendirmeyi önleme ve bilgi değişimi anlaşması yapmadığı 
görülmektedir. Bu durum, vergi cennetlerinin tipik davranış biçimini ortaya 
koymaktadır. Türkiye ise, bir OECD ülkesi olarak OECD modelini esas 
almakla birlikte, diğer OECD ülkeleri ile aradaki gelişmişlik düzeyi 
farkından doğacak öncelik ve çıkar farklılıklarını dikkate almış ve OECD 
model anlaşmasına ve yorumuna koyduğu şerhler ve çekincelerle kendi 
model anlaşmasını oluşturmuştur. Bu model anlaşma çerçevesinde Türkiye 
Mart 2008 yılına kadar 68 ülke ile çifte vergilemeyi önleme ve bilgi değişimi 
anlaşmaları imzalamıştır (Hosyumruk, 2003:146). Fakat, Türkiye’nin, Türk 
Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer kanunlarda, vergi 
cennetlerini ve diğer bazı küresel vergi sorunlarını önlemeye yönelik ivedi 
düzenlemelere gitmesi gerekmektedir. 5520 sayılı yeni kurumlar vergisi 
kanunundaki transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye düzenlemeleri ile 
vergi cenneti ülkelere yönelik yapılacak ödemelerden stopaj yapılacağına 
ilişkin düzenleme ve gelir vergisi kanunun 41/5. maddesindeki transfer 
fiyatlandırmasına yönelik getirilen hüküm bu yönde atılmış adımlardır. 

Amerikan finans dergisi FORBES tarafından bir çalışma 
yayınlanmıştır. Bu çalışmaya göre Türkiye sıralamada 124.5 puanla vergi 
cehennemlerine 20, vergi cennetlerine ise 27 sıra uzaklıkta yer almıştır. 
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Türkiye’nin vergi cenneti olmadığı rahatlıkla söylenebilir fakat, Türkiye’den 
vergi cennetlerine tranferler yapılmadığı söylenemez. Çünkü Tablo 7 
incelenecek olursa, 2005 yılı itibariyle Türkiye’den vergi cenneti olarak 
adlandırılan ülkelere (tablodakiler itibariyle) 43 firmadan 195 Milyon 
Dolarlık sermaye ihracı yapılmıştır. Toplamda ise Türkiye’nin aynı yıl 1609 
firmadan, yaklaşık 7,7 Milyar ABD Doları sermaye ihracı yapıldığı 
görülecektir. Aynı dönemde vergi cenneti ülkelerden Türkiye’ye ise 15,5 
katrilyon değerinde yatırım yapılmıştır. 

Tablo 7: Türkiye’den Vergi Cenneti Ülkelere Yapılan Sermaye 
İhracı (ABD Doları) (2005) 

ÜLKE FİRMA İHRAÇ EDİLEN SERM. 
Bahama Adaları 2 10,704,409 
Bahreyn 12 39.380.750 
Cayman Adaları 5 1,021,000 
Cebelitarık 1 9,713,290 
Hollanda Antileri 5 1.856.000 
Jersey adaları 6 2.908.120 
Monako  Cumhuriyeti 1 10.200.000 
Niue Adaları 1 585.000 
Virjin Adaları 10 118,847,868 
TOPLAM 43 195.216.437 
Türkiye Toplamı 1.609 7,791,083,984 

Kaynak:http://www.hazine.gov.tr/stat/yabser/sermaye_ihraci.xls Erişim:04/03/2008. 

 
7.4. Haksız Vergi Rekabetine Yönelik Türkiye’de Yapılan Son 

Düzenlemeler  

Vergi cennetlerinin artması, iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve 
sermaye transferinin kolaylaşmasıyla beraber, gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin kazanç ve iratlarını vergisel açıdan daha korunaklı ve 
avantajlı yerlere aktarmaları basitleşmiştir. O nedenle gelişmekte olan 
ülkelerin vergi cennetleri olgusuna,  daha fazla ihtimam göstermeleri 
gerekmektedir. Çünkü gelişmekte olan ülkeler daha düşük bir vergi 
kapasitesine, daha az vergi gayretine ve sınırlı bir vergi tabanına sahiptirler. 
Ayrıca, bu ülkelerde vergi cennetlerinin sunduğu avantajlardan yararlanacak 
olan grup, iyi eğitimli elit sınıfa mensup kişi ve gruplardır (Closky, 2002). 
Türkiye de bu ülkelerden biridir. 
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Sözkonusu duruma istinaden, 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 30. maddesinin 7. fıkrasında yapılan düzenleme uyarınca isimleri 
bilahare Bakanlar Kurulu’nca belirlenip ilan edilecek (Mart 2008 itibariyle 
henüz ilan edimemiştir) ülkelerde yerleşik veya buralarda faaliyette bulunan 
kurumlara nakden veya hesaben yapılacak ödemeler, %30 kesintiye tabi 
tutulacaktır. 

Yapılan bu düzenleme ile vergi cenneti olarak nitelenen ve zararlı 
vergi rekabeti uygulayan ülkelerde yerleşik kurumlara yapılan her türlü 
ödemeler üzerinden, (kanunda belirtilen bazı ödeme türleri hariç olmak 
üzere niteliğine bakılmaksızın) Türkiye’deki kurum kazançlarının taşıdığı 
vergi yüküne yaklaşık oranda bir vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür. 
Bu düzenleme ile bu yerlere yapılan ödemelerin Türkiye’deki vergi 
matrahlarını aşındırması önlenmeye çalışılmıştır (Kocabey, 2006:168). Fakat 
Bakanlar Kurulu’nun halen bu listeyi açıklamaması düzenlemenin fiili 
olarak hayata geçirilmesini engellemektedir. 

Haksız vergi rekabetini önlemeye yönelik diğer düzenlemeler; Gelir 
Vergisi Kanunu’nun gider kabul edilmeyen ödemeleri düzenleyen 41. 
maddesinin 5. fıkrasında yer alan “(5615 sayılı kanunun 3 üncü maddesiyle 
eklenen bent Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) 
teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 
tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da 
satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile 
teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine 
oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır” denilerek bir nevi transfer 
fiyatlandırmasının önüne geçilmek istenmiştir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin birinci bendinin c 
fıkrasına gore “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 
kazançlar” gider olarak Kabul edilmez. İlgili kanunun 13. maddesinin birinci 
bendine gore “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı 
olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 
satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat 
işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve 
verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve 
şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir”. Fakat hem 
gelir vergisi hem de kurumlar vergisi kanununda yer alan parallel transfer 
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fiyatlandırması düzenlemelerinde ilişkili kişi tanımlaması konusunda 
sınırlandırma problemleri yaşanmaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin yedinci bendine gore 
“Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 
vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 
sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması 
suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya 
faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki 
ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya 
tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin 
konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup 
olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır” denilmek 
suretiyle vergi cennetlerine yönelik yapılan ödemelerden sözkonusu oranda 
kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  

8. Sonuç ve Değerlendirme 

Küreselleşme süreci dünyayı artık tek bir ortak pazar haline getirmiş 
ve uluslararası mal ve sermaye hareketlerinin mobilitesi akıl almaz bir hızda 
artmıştır. Vergide rekabetin altındaki ana unsur da, bu mal ve özellikle 
sermaye hareketlerinden daha fazla hissedar olma telaşıdır. Bilinmektedir ki 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları gittikleri ülkelerde en iyi yerleri 
seçerek yeni istihdam alanları açma, teknolojileri yenileştirme, ürün 
kalitesinin ve yelpazesinin arıtırılması gibi pek çok pozitif etkiler 
yapmaktadır. Bu yüzden özellikle gelişmekte olan ülkeler vergi rekabeti 
yoluyla bu paydan daha fazla yararlanmak amacıyla birbirleriyle yarışmakta 
ve bu da uluslararası ekonomiye kalite, verimlilik ve etkinlik olarak 
yansımaktadır. Nasıl ki devlet yapılanmasında idareler arası rekabet kamu 
malı sunumunda kaliteyi tesis ediyorsa, ülkelerarası rekabet de uluslararası 
mallarda, hizmetlerde ve yatırımlarda kaliteyi ve verimliliği sağlamaktadır. 
Ancak gelişmekte olan ülkeler özellikle doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarını çeşitli yollarla etkilemek için çabalasalar da bu yatırımlardan en 
yüksek payları alan gelişmiş ülkeler olmaktadır. Örneğin Kuzey Amerika, 
Avrupa, Japonya üçgenindeki ülkeler, Çin ve buna yakın bazı bölgeler 
küresel doğrudan yanabı sermayenin %90’ını alırken, Dünyanın %70’den 
fazla nüfusuna sahip arta kalan kısmı %10’unu paylaşmaktadır (Türkiye 
2001 yılında 3.266 Milyon Dolar doğrudan yabancı sermaye çekerken, Çin 
46.846 Milyon dolarlık pay almıştır. Türkiye’nin 2004 yılı dünya doğrudan 
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yabancı sermaye pastasındaki payı %2.7’dir). Tabii ki gelişmekte olan 
ülkelerden bazıları İrlanda gibi vergi oranlarını aşağıya çekme gibi 
işlemleriyle önceki yıllara göre daha fazla doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarından pay alır hale gelmiştir. Nitekim doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarında önemli işlev gören çok uluslu şirketlerin amacı da kar 
maksimizasyonu olduğu için düşük vergi oranlarının olduğu alanlara 
yönelmektedirler. Doğrudan yabancı sermayenin gelişmiş ülkelerden ziyade, 
gelişmekte olan ülkelere yönelmesi, dünya gelimişlik dengesi açısından arzu 
edilen ideal bir durum olarak ifade edilmektedir. Fakat gelişmekte olan 
ülkelerdeki siyasi ve buna bağlı cereyan eden ekonomik istikrarsızlıklar bu 
işleyişi tersine çevirmektedir. 

Vergi rekabeti ile bir kısım ülkeler yabancı sermaye yatırımlarını 
kendi ülkelerine çekerken, diğer ülkelerin vergi gelirlerinde azalma da 
yaratarak vergi matrahlarında erozyona sebep olabilmektedir. Örneğin 
AB’nin Mayıs 2004 ve Ocak 2007 genişlemesinden sonra birliğe katılan 12 
yeni üyenin nispeten düşük ücret düzeyleri, nispeten yüksek emek piyasası 
esnekliği ve en önemlisi düşük vergi yükü gibi rekabet avantajlarına sahip 
olması, 15 eski Avrupa Birliği ülkesini (AB-15) tedirgin etmektedir. 

Doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmede en etkili unsur vergidir. 
Dolayısıyla vergide rekabet, en etkili olarak vergi oranları üzerinden 
yapılmaktadır. Özellikle az gelişmiş ülkeler doğrudan ve dolaylı sermaye 
yatırımlarını ülkelerine çekebilmek, sermaye birikimini artırmak, bunu 
yatırımlara kanalize etmek ve büyümelerini hızlandırmak için özellikle 
kurumlar vergisi oranlarında ciddi indirimlere gitmektedir. Bunun yanında 
gelir vergisi tarifelerinde de aşağı yönlü trend de göze çarpmaktadır. Vergi 
oranlarındaki düzenlemeler dışında birçok ülke vergi kredisi, vergi tatilleri 
ve hızlandırılmış amortisman gibi imtiyazlı uygulamalarla ülkelerini 
yatırımlar açısından çekici hale getirmeye çalışmaktadır. Ancak yatırımlarda 
etkili unsurun sadece vergisel düzenlemeler olmadığının da belirtilmesi 
gerekmektedir. Ülkedeki siyasi istikrar, işgücü kalitesi, altyapı, piyasaya 
giriş şartları ve ücretler de önem arzetmektedir. 

Dar anlamda vergi oranlarındaki indirimler, geniş anlamda ise 
matrahın genişletilmesi olarak ifade edilen vergi rekabetini savunanlara göre 
vergi rekabeti iyidir ve mükelleflere tercih imkanı sunmaktadır. Vergi 
alanındaki rekabet sayesinde, devletler bu alanda keyfi hareket edememekte, 
vergilendirme hizmetleri iyileşmekte ve kendilerini baskı altında 
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hissetmektedirler. Vergide rekabetin karşısında olanların gerekçeleri ise; 
rekabet sonucunda bazı ülkelerin (özellikle gelişmekte olan) vergi 
matrahlarının aşınacağı, vergi yükünde adaletsiz dağılımların meydana 
geleceği ve bunun emeğin vergi yükünün ağırlaşması pahasına sermayenin 
lehine gerçekleşeceği ve mali bozulmaların meydana geleceğidir. Bilindiği 
üzere ortaya konan bu görüşler aynı zamanda vergi rekabetinin sağladığı 
yararlar ve sakıncalardır. OECD ve Avrupa Birliği tarafından sözkonusu 
sakıncaların giderilmesine yönelik önlemler alınmakta ve çalışmalar 
yapılmaktadır. 

OECD, AB ve ülkeler tarafından münferiden yürütülen çalışmalarda 
haksız vergi rekabetini önlemek ana amaç olmakla birlikte, sözkonusu 
kuruluşlar ve ülkeler kendi çıkarlarını maksimize edecek önleyici politikalar 
ve düzenlemelerle konuya yaklaşmaktadırlar. Bu anlamda vergi rekabetinin 
uluslararası entegrasyonları ve ülkeleri en fazla rahatsız eden etkisi vergi 
yüklerindeki adaletsiz dağılımdır. Mobilitesi düşük olan emek faktörü vergi 
yükünün ağırlığını daha fazla hissetmektedir ki genellikle ülkelerin vergi 
sistemlerindeki genel görüntü, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri 
içindeki payının dolaysız vergilere göre daha ağırlıklı olması ve her geçen 
gün daha da fazla artması şeklinde olmaktadır. Bu genel görüntü, vergi 
sistemlerinde adaleti tehlikeye sokmaktadır. Kısaca vergi rekabeti ülkelerin 
bir yandan daha fazla yabancı sermaye çekmek için vergi sistemlerini 
değiştirmelerine karşın diğer yandan da ülkelerin vergi gelirlerinde erozyona 
ve vergi yükünün adaletsiz dağılımına neden olmaktadır. 

Vergilendirmede rekabette, vergi yükünün dengesiz ve adaletsiz 
dağılımına ortam hazırlayan ülkelere vergi cenneti denilmekte, ulusal ve 
uluslararası bütünleşmeler ve ülkeler vergi cennetleriyle mücadele etmeye ve 
yaptırımlar üretmeye çalışmaktadır. Fakat vergi cennetleri diye tabir edilen 
ülkelere yönelik mücadele ve yaptırımlarda en fazla göz önünde tutulması 
gereken husus, çok uluslu şirketlerin birçoğunun faaliyetlerini vergi 
cennetlerinden yürüttüğüdür. Yani vergi cennetlerinin mükellef yapısı çok 
ulusludur. Dolayısıyla sözkonusu ülkelere yapılacak müdahaleler daha fazla 
vergi kaybına ve verginin daha da adaletsiz dağılımına yol açabilir. Çünkü 
özellikle gelişmiş batılı ülkeler çok uluslu şirketlerini, uluslararası ticari ve 
sınai hareketlilikte tamamen serbest bırakmaktadır. Hal böyleyken, örneğin 
Türkiye’nin kendi çok uluslu şirketlerine bu alanda kısıtlamalar getirerek, 
vergi çemberi içine almaya çalışması hem toplam vergi tahsilatımızı 



 328

azaltacak, hem uluslararası vergi yükü açısından mükelleflerimiz aleyhine 
ilave bir yük doğacak, hem de dış dünyayla ticari, sınai ve vergisel boyutta 
rekabet edebilirliğimiz yara alacaktır. Dolayısıyla vergi cennetleriyle 
mücadelede bu hususların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Fakat bu durumun bir de tersinden düşünmek gerekir. Yani bu ülkelerdeki 
vergi avantajları nedeniyle oralara yönelik dengesiz ve Türkiye’de vergi 
ödememek için giden sermaye akışının görmezden gelinmesi de münkün 
değildir. Buna yönelik 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’muzda bir 
düzenleme yapılmış ve vergi cenneti ülkelere yapılan ödemelerden belli bir 
oranda vergi kesintisi yapılacağı öngörülmüştür. Fakat bu ülkelerin hangi 
ülkeler olacağı da belirtilmek durumundadır. Vergi cenneti ülkeleleri 
belirleme ve açıklama yetkisi Bakanlar Kurulu’nda olmasına ve ilgili 
yasanın çıkmasından itibaren 2 yıl geçmesine rağmen vergi cennetleri henüz 
açıklanmamıştır. 

Rekabet ile rekabet etmek zararlıdır. Yani rekabete karşı 
çıkılmamalıdır. Rekabet olmazsa gelişmişler daha gelişmiş, gelişmemiş veya 
az gelişmiş olanlar ise ya yerinde sayacak ya da daha da gerileyecektir. 
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE 

TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE TÜRKİYE 
 

Caner ATIŞ* 

1. Giriş 

Sanayi devrimi sonrasında işletmelerin büyüklükleri artmış, ortaklık 
yapıları değişmiş ve yönetilmeleri karmaşık hale gelmiştir. Bu tür 
işletmelerin yönetilebilmeleri için alt birimler önce ayrı sorumluluk 
merkezlerine daha sonrada kar merkezlerine dönüştürülmüştür. Bir 
işletmenin alt birimlerinin ayrı kar merkezlerine dönüştürülmesi bu birimler 
arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin fiyatlandırılmasını da beraberinde 
getirmiştir. 

Transfer fiyat, bir alt birimin aynı örgüt içerisindeki diğer bir alt 
birime sunduğu mal ya da hizmet için uyguladığı fiyattır. Örneğin, eğer bir 
otomotiv üreticisi motoru üreten ayrı bir birime sahipse, transfer fiyat motor 
biriminin montaj birimine göndermiş olduğu motorlar için uyguladığı 
fiyattır. Uygulanan bu transfer fiyat mal ya da hizmeti sunan alt birim için 
gelir diğeri için ise maliyettir. Uygulanacak fiyat her bir alt birimin faaliyet 
karını, buna bağlı olarak alt birim yönetiminin performans değerlemesini ve 
motivasyonunu etkileyecektir (Horngren vd., 2003:758). 

Alt birim yöneticileri uygulanacak transfer fiyatının kendi birimlerinin 
karlılıklarını nasıl etkilediği ile ilgilenirken üst yönetim bu fiyatın bütünsel 
karlılığı nasıl etkilediği ile ilgilenir. Üst yönetimin bütünsel karlılığı en üst 
düzeye çıkarabilmesi için alt birimlerin çabalarını aynı hedefe 
yönlendirebilmesi gerekir. Uygulanacak transfer fiyatının çok yönlü 
etkisinin gözden kaçırılmaması gerekir. Üst yönetimler transfer fiyatını bir 
takım stratejik amaçlar için de kullanabilirler. Örneğin; bankaların her bir 
şubesi ayrı bir kar merkezi olarak düşünülür. Şubeler birbirleri ile fon ve 
hizmet alışverişinde bulunurlar. Söz konusu fon ve hizmetlerin fiyatının 
yüksek belirlenmesi durumunda, bu fon ve hizmeti sunan şubelerin karı 

                                                            
* Çağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bu çalışma, 24-27 Eylül 2009 tarihinde düzenlenen Uluslararası Davraz 
Kongresinde (Isparta) sunulmuştur. 
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olduğundan yüksek, alan şubelerin karı ise olduğundan düşük görünecektir1. 
Şubeler arasındaki fon alışverişlerinde bu fonlar banka üst yönetimi 
tarafından belirlenen Şubeler Cari Faizi (ŞCF) ile fiyatlanmaktadır. Mevduat 
ağırlıklı şubeler topladıkları mevduatı ŞCF ile diğer şubelere ve Banka 
Genel Müdürlüğü’ne satarlar. Banka üst yönetimi kredi kullandırımını 
artırmak istediğinde ŞCF’ni düşük tutarak kredi şubelerini daha fazla kredi 
vermeye, ya da yüksek tutarak mevduat şubelerini daha fazla mevduat 
toplamaya teşvik edebilir. Bu fiyatlama sonucu haksızlığa uğradığını 
düşünen şube yönetimlerinin motivasyonu olumsuz etkilenir. Üst yönetimin 
bu fiyatlama sistemini tüm boyutlarıyla değerlendirip bankanın bütünsel 
karlılığı açısından en uygun şekilde uygulaması gerekir. 

Yönetim Kontrol Sistemi (YKS), bir organizasyonda planlama ve 
kontrol kararlarının eşgüdümlü bir şekilde yapılmasına yardım etmek ve 
çalışan davranışlarını yönlendirmek için bilgi toplama ve bu bilgiyi kullanma 
aracıdır. YKS’nin amacı, bir örgüt içerisinde kolektif karar vermeyi 
geliştirmektir (Horngren vd., 2002:611). İşletmelerde birim sayısı arttıkça 
YKS’nin önemi de artmaktadır.  

Bütün yönetim kontrol sistemlerinde, transfer fiyatlandırması şirketin 
strateji ve amaçlarına ulaşmasına yardım etmeli ve örgüt yapısına uymalıdır. 
Özellikle, organizasyon içerisinde amaç birliğini ve yönetimin bu yönde 
sürekli bir şekilde çaba göstermesini desteklemelidir. Bir mal ya da hizmet 
satan alt birimler maliyetlerini azaltmaya teşvik edilirken, mal ya da hizmet 
satın alan alt birimler bunları uygun koşullarda almaya ve verimli 
kullanmaya teşvik edilmelidir. Transfer fiyat aynı zamanda üst yönetime, alt 
birim ve yöneticilerinin performanslarını ölçmede yardım etmelidir. Transfer 
fiyatın saptanmasında pazar fiyatına dayalı, maliyete dayalı ve anlaşmalı 
transfer fiyat yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemlerin her biri belli koşullar 
altında yukarıda sayılan amaçlara ulaşmada yardımcı olabilir (Horngren vd., 
2003:759). 

Transfer fiyatlama bir işletmenin alt birimleri arasında 
uygulandığında, işletme bütünsel geliri ile vergilendirildiğinden vergi 
otoriteleri açısından herhangi bir sorun oluşturmaz. Ancak, bu fiyatlandırma 
birbirleriyle çıkar ilişkisi olan iki işletme arasında söz konusu olduğunda iş 

                                                            
1 Fon Transfer Fiyatlaması’na ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz: Woodward, 2007:3-15; 
Levey, 2008:10-21. 
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biraz daha karmaşıklaşır. Fiyatlandırma, olması gerekenin üstünde 
olduğunda mal ya da hizmet alımı yapan işletmeden mal ya da hizmet satan 
işletmeye kazanç aktarımı yapılmış olur. Eğer söz konusu işletmeler aynı 
vergi otoritesine bağlı ise, kazanç üzerinden alınan vergi açısından her iki 
işletmenin de karlı olması durumunda bir vergi kaybı olmayacaktır. Ancak, 
kazanç aktarılan işletme zararda ise bu aktarılan kazanç zarar mahsubunda 
kullanılacağından vergi kaybı ortaya çıkacaktır. Transfer fiyatlandırmasına 
konu olan bu şirketlerin farklı vergi otoritelerine bağlı olması durumunda ise 
durum daha karmaşık hale gelecektir. Bu şirketler kazançları üzerinden 
farklı vergi otoritelerine vergilerini ödeyeceklerinden transfer fiyatlaması 
yoluyla kazanç aktarılması durumunda kazanç aktaran işletmenin bağlı 
bulunduğu vergi otoritesinin vergi geliri azalırken, kazanç aktarılan 
işletmenin bağlı bulunduğu vergi otoritesinin vergi geliri artacaktır.  

Günümüz ekonomik ortamında transfer fiyatlandırmaya bütün 
boyutlarıyla hakim olmak çok zordur. Tanımından da anlaşılabileceği gibi, 
transfer fiyatlandırma firmalar arasındaki işlemleri içerir ve bu nedenle 
toplumun ilgisinden uzaktır. İşletmelerin işletme dışındaki kişi ve 
kuruluşlara sundukları bilgiler toplu bilgilerdir. Piyasa işlemleri ile işletme 
içi transferler bu işlemlere ilişkin rakamların birleştirilmesiyle ortadan 
kaybolur. Bu yüzden sadece bunu yapabilecek donanıma sahip birkaç vergi 
idaresi ya da istatistik kuruluşu vergilendirilecek işletmelerin uyguladığı 
transfer fiyatlandırmasının kapsamına hakim olabilir. Bu tür çalışmalar 
mevcut ancak bunlar kamuoyunun gündemine gizlilik gibi anlaşılabilir 
nedenlerle gelmemektedir (Dembinski, 2006:82). 

Bu çalışmada, günümüze kadar olan gelişmeleri irdeleyerek transfer 
fiyatlandırmanın taraflar açısından kapsam ve önemini belirterek bundan 
sonra neler yapılabileceğini hem dünya hem de transfer uygulamasını 
mevzuatına yeni koyan Türkiye açısından tartışmak hedeflenmiştir. Ülkeler 
arasındaki bazı uygulama farklılıklarına değinmekle birlikte özellikli olarak 
ülke incelemeleri bu çalışmanın kapsamını aşmaktadır. Ayrıca, mümkün 
olduğunca konunun uygulamasına ilişkin teknik konuların ayrıntısına 
girilmemiş konu hakkında genel bir çerçeve ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
Çalışma; transfer fiyatlandırma ve önemi, transfer fiyatlandırmanın gelişimi, 
emsallere uygunluk ilkesi ve transfer fiyatlandırma yöntemleri ile 
Türkiye’de transfer fiyatlandırması bölümlerinden oluşmaktadır.  
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2. Transfer Fiyatlandırması ve Önemi 

Küreselleşmenin kızlı gelişimi ve internet teknolojisi çok uluslu 
şirketlerin bağlı ortaklıklarıyla yaptıkları ticareti çok artırdı. Çokuluslu bir 
şirket, birden fazla ülkede bağlı ortaklıkları olan ve bunlar aracılığıyla mal 
ve/veya hizmet sunan şirkettir. Bu bağlı ortaklıkların yönetim merkezleri, 
kullandıkları kaynaklar ve hedefleri ortaktır. Tüm işletmeler gibi çok uluslu 
şirketlerin de birincil amacı kardır. Bu nedenle, hammadde ve özellikle 
işçiliğin ucuz olduğu Hindistan, Çin, Mısır gibi ülkelerde bağlı ortaklık 
kurup üretim yaparlar ve ürettikleri bu malları uygun pazarlarda kurmuş 
oldukları bağlı ortaklıklara ihraç ederek karlarını en yüksek düzeye 
çıkarmaya çalışırlar. Bağlı ortaklıklar arasındaki mal ya da hizmetin çok 
uluslu şirket tarafından belirlenen fiyatı, hedeflenen amaca ulaşmak için 
kritik öneme sahiptir. Çok uluslu şirket, bu fiyat ile bir yandan çeşitli 
ülkelerdeki bağlı ortaklıkların yöneticilerinin performans değerlemesini 
yapmaya çalışırken diğer yandan, küresel ölçekte kurumlar vergisi ve 
gümrük vergilerini azaltma, kur riskini en aza indirme, bağlı ortaklıkların 
faaliyette bulundukları ülkelerin yönetimleriyle anlaşmazlıktan kaçınma, 
nakit akış yönetimi ve küresel pazarda rekabet avantajını artırma amaçlarını 
gözetir (Anandarajan vd., 2007:33). 

Çok uluslu şirketlerin çeşitli ülkelerdeki bağlı ortaklıkları arasında; 
mal hareketleri, maddi olmayan varlıklar ya da bunları kullanma haklarının 
transferi, yönetim, Ar-Ge, denetim gibi hizmet transferleri ile kredi, iadeler, 
hisse ya da kar payı gibi finansal transferler gerçekleştirilmektedir. Bu kadar 
farklı varlığın transferi ise transfer fiyatlandırmanın kapsamı ve karmaşıklığı 
konusunda bir fikir vermektedir. Çok uluslu şirketler bütün bu transferleri 
yaparken rasyonel olarak vergi yükümlülüklerini en düşük düzeyde tutmaya 
çalışırlar (Dembinski, 2006:8; Hill, 2007:36). Transfer fiyatlaması 
MNC’lerin karşı karşıya olduğu önemi gittikçe artan bir problem. Ernst and 
Young 1999 yılında müşterileri üzerinde yaptığı bir anket çalışması sonucu 
hazırlamış olduğu raporda ana işletmelerin %61’i ve iştiraklerin %97’si karşı 
karşıya oldukları en önemli uluslar arası vergi sorunu olarak transfer 
fiyatlandırmayı gösterdiklerini belirtmiştir. Aslında tek en önemli vergi 
sorunu olduğunu göstermişlerdir. (Devine vd, 2006:117) 

Transfer fiyatlandırma aşağıda belirtilen farklı çıkar gruplarını bir 
araya getirir (Dembinski, 2006:80). 
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• Çokuluslu şirketin ortakları ve üst yönetimi: Bunlar, şirketi vergi 
sonrası kazancı en üst düzeye çıkaracak şekilde örgütlerler. Diğer bir deyişle 
vergi yükünü en aza indirmeye ve çok uluslu şirketi sağlıklı tutmaya 
çabalarlar. 

• Bağlı ortaklığın yöneticileri ve personeli: Bunların başarıları 
sorumlu oldukları bağlı ortaklığın muhasebe sonuçlarına göre değerlendirilir.  

• Çok uluslu şirketin genel merkezinin bulunduğu ülkenin vergi 
idaresi: Amacı, vergilendirilebilir geliri en üst düzeye çıkarmaktır. 

• Çok uluslu şirketin bağlı ortaklıklarının bulunduğu ülkelerin vergi 
idareleri: Bunların amacı da ülkelerinin mali varlığını ve bundan dolayı da 
ülkelerindeki bağlı ortaklığın çokuluslu şirket ya da diğer ülkelerdeki bağlı 
ortaklıklar tarafından varlığının ortadan kaldırılmasını önlemeye çalışırlar. 
Bu arada vergi gelirlerini de zayıflatmamaya çalışırlar.  

Gelir üzerinden ödedikleri vergi çok uluslu şirketlerin çoğu için 
önemli maliyetlerdir ve ilişkili şirketler arasındaki işlemler sonucu oluşan 
gelir önemli bir yer işgal etmektedir. Küresel Transfer Fiyatlandırma (KTF) 
çok uluslu şirketlerin dünya ölçeğinde ödedikleri verginin kontrol edilmesini 
sağlayan analitik bir yaklaşımdır. KTF,  ilişkili şirketler arasındaki işlemlere 
odaklanır ve diğerlerini ihmal eder. KTF, karmaşık ve önemli analitik 
girdilere ihtiyaç duyar ve bu yaklaşımı kullanmak isteyen işletmelerin 
önemli ölçüde faaliyette bulunduğu her ülkenin transfer fiyatlandırmaya 
ilişkin yasal düzenlemeleri ve vergi oranlarına ilişkin bilgilere sahip olması 
gerekir (Feinschreiber ve Kent, 2001:29). 

Çok uluslu şirketlerin bir ülkede ödemeleri gereken vergiyi 
ödememeleri durumunda ilgili ülkenin maliyesi bu açığı vatandaşlarının 
vergi yükünü artırarak karşılamaya çalışmaktadır. Bu da gelir üzerinden 
alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını yıldan yıla düşürmekte, 
dolaylı vergilerin payını artırmaktadır. Bu durum, ülkede bir takım sorunlara 
yol açabilmektedir. Çok uluslu şirketler çeşitli ülkelerde lobi faaliyetleri 
yürüterek ve düşünce kuruluşlarını düşük vergi oranlarının faydalarını ortaya 
koyan raporlar üretmeleri için fonlayarak küresel ölçekte vergi yüklerini en 
aza indirmeye çalışırken söz konusu ülkelerin vatandaşları kendi çıkarlarını 
koruma konusunda yeterince bilinçli ve örgütlü değillerdir. Amerika gibi çok 
az ülkede vergi mükellefleri bir araya gelerek vergi yükünün daha adil bir 
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şekilde dağıtılması yönünde hükümetlerine baskı yapabilmektedirler 
(Finance Week, 2005:45).   

Çokuluslu şirketler farklı vergi ve diğer yasal düzenlemelerin olduğu 
yerlerde faaliyet gösterdiklerinden bağlı ortaklıklarının kuruluş yerlerini 
seçerken bu farklı düzenlemelerin avantajlarından faydalanmaya çalışırlar. 
Ayrıca, bağlı ortaklıklarının hangi fonksiyonları yerine getireceğine 
dolayısıyla hangi uluslar arası transferlerin içerisinde yer alacaklarına karar 
vererek çeşitli bağlı ortaklıkların sonuçlarını da etkileyebilirler. Bu konudaki 
klasik durum şöyle tarif edilebilir: Ana firma düşük, bağlı ortaklık ise 
yüksek kurumlar vergisi uygulayan ülkede kurulur. Öz sermayeyi maksimize 
etmek ve çokuluslu şirketin vergi durumun en uygun hale getirebilmek için 
bağlı ortaklığın ürettiği malları ana firmaya mümkün olan en düşük fiyattan 
satabileceği ve ana şirketten bir dizi hizmeti ve hakları (maddi olmayan 
varlıklar) mümkün olan en yüksek fiyattan alacağı şekilde düzenleme 
yapılır. Uygun örgütlenme ve zeki transfer fiyatlama politikası ile bağlı 
ortaklık kar etmeyecek ya da çok az kar edecek, ana şirket ise yüksek kar 
edecektir. Böylece bu iki birimin bağımsız işletmeler olması durumuna göre 
ödenecek toplam vergi daha düşük olacaktır (Dembinski, 2006:80; Miller ve 
De Maria, 2008:175-176). 

Vergi, işletme kararlarını etkileyen en önemli etkenlerden biri olmakla 
birlikte tek etken değildir. İşletmelerin portföy yatırımı ya da doğrudan 
yatırım kararlarını vergi kadar yol, ulaşım olanakları, iletişim altyapısı, yerel 
işgücünün kalitesi gibi etkenler de etkilemektedir. Ayrıca, banka gizliliği 
gibi idari düzenlemeler de işletmelerin yatırım kararlarını etkilemektedir. 
Vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerin ve kıyı bölgesi finans 
merkezlerinin bu özelliklere sahip oldukları gözlemlenmektedir. Bu 
kapsamda işletmeler, vergi rekabetinin kendi lehlerine olan etkisinden 
faydalanmak için; 

a) Faaliyet merkezini değiştirme 

b) Finansal yeniden yapılanma 

c) Transfer fiyatlandırma 

gibi yöntemler izlemektedirler (Öz, 2005:261). 

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin yasal 
düzenlemeleri, pek çok az gelişmiş ülkenin yasal düzenlemelerinden 
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farklıdır. Bu da, bağlı ortaklıkları arasında çoğu zaman maddi varlıklar, 
maddi olmayan varlıklar ve hizmet transferini aynı anda gerçekleştiren çok 
uluslu şirketler açısından işleri zorlaştırmaktadır (Anandarajan vd., 2007:33). 
Ayrıca, değişen piyasa koşulları, hükümet davranışları, politik konular, yasal 
etkenler ve ekonomik şartlar çok uluslu şirketleri farklı transfer fiyatları 
kullanmaya zorlamaktadır.  

Çok uluslu şirketler kendi cephelerinden vergi sonrası karlarını en 
yüksek düzeye çıkarmaya çalışırken, tüm dünyadaki vergi idareleri ve 
hükümetler de kendi sınırları içerisinde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin 
ödedikleri vergi ile yakından ilgilenirler. Bu konunun merkezinde ise yine bu 
işletmelerin bir ülkeden başka bir ülkeye transfer ettikleri mal ya da 
hizmetler için kullandıkları transfer fiyatları yer almaktadır. Kullanılan 
transfer fiyatına göre bir ülkedeki bağlı ortaklığın geliri artarken diğeri bir 
ülkedeki bağlı ortaklığın geliri azalmaktadır. Bu da söz konusu ülkelerin 
vergi gelirlerini etkilediğinden zaman zaman çeşitli ülkelerin gelir idareleri 
de karşı karşıya gelebilmektedir.  

ABD Gelir İdaresi (U.S. Internal Revenue Service-IRS) ile Japon 
Vergi İdaresi (Japanese National Tax Agency-NTA) arasında yaşananlar 
buna iyi bir örnektir (Horngren, 2003:771): 

1993 yılında, ABD Gelir İdaresi bir araştırma yaparak, Nissan Motor 
Şirketinin ABD’ye ihraç ettiği binek otomobillerinin ve kamyonların fiyatını 
gerçekçi olmayan bir şekilde yüksek belirleyerek ABD Gelir İdaresine düşük 
vergi ödediği sonucuna vardı. Nissan, Amerika gibi yüksek rekabetin olduğu 
bir pazarda uzun vadede Pazar payını artırabilmek amacıyla kar marjını 
düşük tuttuğunu ileri sürdü. Sonuçta Nissan ABD Gelir İdaresine 170 milyon 
dolar ödemeyi kabul etti ama herhangi bir kayba uğramadı. Çünkü Japon 
Vergi İdaresi Nissan’ın ABD Gelir İdaresine ödediği tutarın tamamını iade 
etti.  

1994 yılında, bu kez Japon Vergi İdaresi Coca-Cola Corporation’ın 
Japonya’daki bağlı ortaklığına sattığı malzemeler ve içecek konsantresi için 
aşırı fiyat uygulayarak ve yine telif ücretini aşırı yüksek göstererek 
Japonya’da düşük gelir beyan ettiğini ileri sürdü. Japon Vergi İdaresi, 
Japonya’daki bağlı ortaklığın ödediği telif ücretinin aynı sektördeki diğer 
firmaların ödediğinden yüksek olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Japon bağlı 
ortaklığın kendi geliştirdiği içecekler için bile telif ücreti ödediğini belirtti. 
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Böylece, Japon Vergi İdaresi cezası ile birlikte 150 milyon dolarlık bir vergi 
tahakkuk ettirdi. Bunun üzerine Coca-Cola, daha önce söz konusu gelir için 
Amerikan Gelir İdaresine vergi ödediğini dolayısıyla şimdi Japon Vergi 
İdaresinin resen saldığı bu vergi nedeniyle çifte vergilendirmeye maruz 
kaldığını belirterek Amerikan Gelir İdaresine şikâyette bulundu. Bu şikâyet, 
Amerikan Gelir İdaresi ile Japon Vergi İdaresi arasında söz konusu gelirin 
hangi ülkede vergilendirileceğine ilişkin görüşmelere yol açtı. 1998 yılında 
varılan uzlaşma ile Japon Vergi İdaresi saldığı vergiyi 150 milyon dolardan 
50 milyon dolara düşürdü. Amerikan Gelir İdaresi ise kendi bölümü için 
Coca-Cola’nın vergi borcunu düşürdü.  

2000 yılında, Japon Vergi İdaresi ile Amerikan Gelir İdaresi transfer 
fiyatlandırma ile ilgili başka bir anlaşmazlık yaşadı. Bu kez Coca-Cola’nın 
Japon bağlı ortaklığının 1993-1999 yılları için vergi matrahını 450 milyon 
dolar artırması gerekiyordu. Bu da geçmişe dönük 170 milyon dolar vergi ve 
ceza demekti. Çifte vergilendirmeden kaçınmak için Amerikan Vergi İadesi 
Coca-Cola’nın söz konusu döneme ilişkin fazla ödediği vergiyi iade etti.  

Transfer fiyatlandırmadan kaynaklanan anlaşmazlıklarda yukarıdaki 
örneklerden çok daha yüksek rakamlarda söz konusu olabilmektedir. 
Örneğin; Amerikan Gelir İdaresi ile Amerika merkezli Glaxo SmithKline 
Holdings Inc. arasında transfer fiyatlaması nedeniyle olan anlaşmazlık2 
konusuna ilişkin mahkeme devam ederken 2006 yılında taraflar arasında 
uzlaşma sağlandı. Buna göre Glaxo SmithKline Holdings Inc. 1989-2005 
dönemini kapsayan anlaşmazlık için yaklaşık olarak 3,4 milyar dolar 
ödemeyi kabul etti. Ayrıca, bu döneme ilişkin fazla ödemiş olduğunu iddia 
ettiği 1,8 milyar doların iadesine ilişkin iddiasından da vazgeçti3 (IRS, 2006, 
erişim tarihi:14.07.2009). 

3. Transfer Fiyatlandırmanın Gelişimi  

Transfer fiyatlandırma ile karşılaşan vergi idareleri kendilerini 
alışılmamış bir durumda buldular. Bilgi paylaşımına ilişkin uluslar arası 
anlaşmalar olmadan bir vergi idaresi çok uluslu şirketin sadece kendi vergi 
sınırları içerisindeki bağlı ortaklığına ilişkin bilgiye sahiptir. Vergi idareleri 
                                                            
2 Amerikan vergi idaresi Amerika’daki iştirakin tanınmış ülser ilacı satışından elde 
ettiği karın olduğundan düşük gösterildiğini iddia ediyordu. Glaxo ise karşılık olarak 
değerin çoğunun Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü İngiltere’de üretildiğini 
söylüyordu (Finance Week, 2005:45). 
3 Ayrıntılı bilgi için bkz: Burnett ve Pulliam, 2008:40-43; Gujarathi, 2007:749-759). 
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kaynaklarının ve yeteneklerinin izin verdiği ölçüde kendi ülkelerinin finansal 
varlıklarının daha gevşek vergi rejimlerinin olduğu ülkelere gitmesini 
engellemeye çalışırlar. Belli vergi idareleri, özellikle de gevşek vergi 
rejimine sahip olanlar, çokuluslu işletmeleri kendilerine beyan ettikleri geliri 
artırmaya teşvik edebilirler. Dolayısıyla, çeşitli ulusal vergi idarelerinin 
çıkarları aynı olmak zorunda değil. Bu da firmaları faaliyet sonuçlarını ve 
dolayısıyla organizasyon ve politikalarını tehdit edebilecek belli bir düzeyde 
yasal belirsizliğe açık hale getiriyor (Dembinski, 2006:80-81) 

Vergi idareleri açısından vergi gelirini etkileyen, işletmeler açısından 
ise rekabet avantajı sağlayabilecek bir etken olarak transfer fiyatlandırma, 
uluslararası düzenlemelerin konusu haline geldi. 14 Aralık 1960 yılında 
Paris’te ekonomik büyüme ve uluslar arası ticaretin yaygınlaştırılması 
amaçlarıyla kurulan OECD, 1979 yılında Transfer Fiyatlandırma ve Çok 
Uluslu Şirketler başlıklı bir dizi öneriler içeren ve ABD uygulamalarından 
büyük oranda etkilenen raporunu yayınladı. 1980’lerin ortalarında, transfer 
fiyatlandırmasındaki artış ve ABD mevzuatındaki değişiklikler sonucunda 
OECD raporu gözden geçirmeye karar verdi. Konunun karmaşıklığı ve üye 
devletler arasında uzlaşma sağlanamaması nedenleriyle OECD gözden 
geçirilmiş önerilerin ilk bölümlerini ancak 1995 yılında yayınladı.  Bu 
çalışmadan sonra 2001 yılında; Mart 1996, Ağustos 1997, Şubat 1998 ve 
Ekim 1999 yıllarında yapılan eklemeleri de içeren yeni ve kapsamlı bir 
çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmada da ilk bölüm OECD düzenlemelerinin 
temelinde yatan emsallere uygunluk ilkesinin açıklanmasına ayrılmıştır 
(Dembinski, 2006:81; Çak, 2008:40-41; Öz, 2005:292-293). 

Aslında çok sayıda gelişmiş ülke, çok uluslu şirketlerin birimleri 
arasındaki ticari ilişkilerin emsallere uygun olmasını gerektiren yasal 
düzenlemelere son 50 yıldır sahipler. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkeler; 
yeterli deneyimleri, kurumsal çerçeveleri ve vergi idarelerinin yeterli 
kaynakları olmadığından zarar görmeye daha açıktırlar (Ho ve Lau, 
2005:38). 

OECD’nin yardımı ile hangi transfer fiyatlandırma yöntemlerinin 
kabul edilebilir olduğunu belirlemeye ve bazen çıkarları ayrılsa da vergi 
idarelerinin bilgi alışverişini düzenlemek amacıyla gelişmiş ülkelerin 
çalışmaları devam etmektedir. Ancak, bu çalışmalar özellikle gelişmekte 
olan ülkeleri ilgilendirdiği halde bu ülkelerin bu çalışmalarda yer almaması 
dikkate değerdir. Tersine, hem en eski hem de en gelişmiş yasal düzenleme 
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olarak ABD mevzuatı öncü bir rol oynamış ve diğer ülke yasalarına esin 
kaynağı olmuştur. Pek çok açıdan ABD düzenlemelerinden farklı öneriler 
ortaya çıkmış olsa da OECD çalışmaları üzerinde de dikkate değer etkisi 
olmuştur (Dembinski, 2006:81). 

OECD, bugün de bu rehberlik görevini sürdürmektedir. Örneğin; 
OECD tarafından 21-22 Eylül 2009 tarihlerinde Paris’te “Vergi Anlaşmaları 
ve Transfer Fiyatlaması Üzerine Küresel Forum” düzenlenecektir. 

Transfer Fiyatlandırma manipülasyonu yoluyla gelirin yüksek vergi 
oranlı ülkeden düşük vergi oranlı ülkeye aktarılması sonucu çok uluslu 
şirketlerin her yıl onlarca milyar dolar vergi tasarrufu sağladığı tahmin 
edilmektedir. Bu durum, çok uluslu şirketlerin vergi birimlerince tasarlanan 
vergiden kaçınma planlarının boyutunun alarm vermeye başladığı 90’lı 
yıllara kadar yeterince dikkat çekmemiştir. Ancak son yıllarda, gelir idareleri 
çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerdeki birimleri arasındaki işlemleri daha 
etkin bir şekilde izlemektedirler  (Finance Week, 2005:45). 

Bu gelişmelerle birlikte çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlandırma 
sorunu daha karmaşık hale gelmektedir. Çok uluslu şirketler bu konudaki 
düzenlemeleri farklı olan gelişmiş (ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Japonya 
gibi) ve az gelişmiş ülkelerde (Meksika, Şili ve çok sayıda Orta ve Güney 
Amerika ülkeleri gibi) faaliyet yürütmektedirler. Ayrıca bu farklı ülkelerdeki 
ilişkili şirketleri arasında aynı anda maddi ve maddi olmayan varlıklar ve 
hizmet transfer edilmektedir (Anandarajan vd., 2007:34). 

Uluslararası iş çevrelerinde görülen sürekli değişimlerin sonucunda 
pek çok ülke ve ekonomik birlik hem transfer fiyatlaması ile ilgili kurallar 
koymaya hem de mevcut kurallarını yenileme girişimleri içerisinde 
bulunmaya başlamıştır. Bu konuda başta OECD olmak üzere, AB, ABD, 
Kanada ve Avustralya tarafından alınan önlemler ve gerçekleştirilen 
uygulamalar diğer ülkelere örnek teşkil etmektedir (Çak, 2008:40). 

Son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti de büyük oranda yabancı sermaye 
çeken bir ülke olarak transfer fiyatlandırma konusuna önem vermeye 
başlamıştır. Çin vergi idaresinin geniş araştırma ve inceleme gücüne ve ağır 
ek vergi ve cezalarına rağmen Çin’de faaliyet gösteren yabancı sermaye 
girişimleri arasında yaygın vergiden kaçınma olayları görülmüştür. Bu 
girişimlerin %54’ü 1994, %60’ü 1995 ve %70’i 1996 yıllarında zarar beyan 
etmiştir. 1996 yılı için beyan edilen toplam zarar 7,1 milyar dolar olmuştur. 
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Çin hükümeti kullanılan temel aracın transfer fiyatlandırması olduğunun 
farkına varmıştır. 1996-2000 yılları arasında tazmin edilen vergi tutarı 1,28 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. (Ho ve Lau, 2002:65). 

Zararlı vergi rekabetine maruz kalan gelişmiş ülkelerin hükümetleri 
bir yandan bunu yapan ülkelere baskı uygularken diğer yandan özellikle bazı 
uygunsuz davranışlarda bulunan çok uluslu şirketlerin kullandıkları yasal 
boşlukları kapatmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda mümkün olan yerlerde 
aynı şirketin değişik ülkelerde faaliyet gösteren birimlerine ilişkin bilgilerin 
karşılıklı olarak kontrol edilmesini engelleyen belirsizlikleri ortadan 
kaldırmaya çalışmaktadırlar. Refahları vergi sistemlerinin rekabetçi yapısına 
bağlı hale gelen mikro devletler ve İsviçre gibi küçük ülkeler bu çabalara 
karşı koymaktadırlar (Dembinski, 2006:82). 

Yukarı da da değinildiği gibi çok uluslu şirketlerin birincil amacı kar 
olduğundan bunu en yükseğe çıkarmaya çalışmaları normal. Yeterli 
düzenlemelerin olmaması durumunda maliyetlerle ya da piyasa fiyatlarıyla 
ilgisi olmayan işlemler yapılabilmektedir. Örneğin Güney Afrika’da; çok 
uluslu bir şirket tanesi 5.000 dolardan daha fazlaya diş fırçası satarken, bir 
Amerikan şirketi Hong Kong’a tanesi 2 dolardan tuvalet ihraç etmiş, diğer 
biri de Almanya’dan tanesi 3.500 dolara duman detektörü ithal edebilmiştir 
(Finance Week, 2005:45). 

Kanada’nın Ontario yüksek mahkemesinin 2004 tarihli kararı ise 
transfer fiyatlandırmanın farklı bir sonucuna işaret ediyordu. Mahkeme, 
1985-95 yılları arasında Ford’un Kanada’daki şirketi ile Amerika’daki 
şirketi arasındaki işlemlerde kullanılan transfer fiyatlandırma sisteminin 
ciddi şekilde kusurlu olduğunu ve bunun Kanada’dadaki şirketin azınlık 
hissedarlarının haklarına zarar verdiğini ortaya koymuştu (Morris ve 
Edwards, 2004:20)    

4.  Emsallere Uygunluk İlkesi ve Transfer Fiyatlandırma 
Yöntemleri 

Daha önce de belirtildiği gibi OECD düzenlemelerinin ve bu 
doğrultuda hazırlanan vergi yasalarının temelinde emsallere uygunluk ilkesi 
yer almaktadır.  
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4.1. Emsallere Uygunluk İlkesi 

Transfer Fiyatlandırma yöntemlerinin emsallere uygunluk ilkesi ile 
uyumlu olması gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesinin özünü 
muhasebenin temel kavramlarından biri olan “Kişilik Kavramı” (separate 
entity, economic entity) oluşturmaktadır. İlişkili gruplar arasındaki 
işlemlerde her bir ekonomik birimin diğerlerinden bağımsız olduğu 
dolayısıyla bu birimler arasındaki alışverişlerde kullanılacak fiyatın ilişkisiz 
birimlerle yapılan alışverişlerde kullanılacak fiyatlarla uyumlu olması 
gereğini ifade eder. Teorik olarak böyle olmasına karşın ilişkili gruplar 
toplam getirilerini en yüksek düzeye çıkarabilmek için kendi aralarında 
yaptıkları alışverişlerde ilişkisiz gruplarla olan alışverişlerinde davrandıkları 
gibi davranmazlar. Bu nedenle de pek çok ülkenin vergi otoriteleri vergi 
gelirlerinin aşınmaya uğramasını önlemek için ilişkili gruplar arasındaki 
işlemlerde kullanılan fiyatların emsallere uygun olup olmadığını denetlerler.  

Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanması göründüğü kadar kolay 
değildir. Basit ve uygulanabilir görünmesine karşın özellikle maddi olmayan 
varlıklar söz konusu olduğunda öznel ve uygulaması zordur. Ayrıca bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda çok uluslu bir şirket için tek bir transfer 
fiyatlandırma yönteminin en iyi ya da en uygun olduğuna ilişkin bir kanıt da 
yoktur (Anandarajan vd., 2007:34). 

Tam bir transfer fiyatlandırma çalışması ilişkili şirketler arasındaki 
ilişkileri ortaya koyan kapsamlı bir fonksiyonel ve risk analizi ve bunları 
ortaya koyan gerekli bilgi ve raporlara gereksinim duyar. İlişkili iki şirket 
arasında dökümü çıkarılacak olası fonksiyonlar üretim, kalite kontrol, satış, 
pazarlama yönetimi, dağıtım, genel yönetim ve Ar-Ge’dir. Bu fonksiyonlar 
gerçekleştirilirken üstlenilen riskler ayrıntılı bir şekilde tanımlanmalı ve 
kullanılan maddi ve maddi olmayan varlıklar belirtilmelidir (Przysuski, 
2005:17; Yılmaz, Erişim Tarihi: 03.09.2008). 

Emsallere Uygunluk İlkesi bazı vergi otoritelerince, Çok Uluslu 
Şirketlerin büyüklüklerinden dolayı ortaya çıkan ekonomik avantajları her 
zaman göz önünde bulundurmadığı için eleştirilmektedir. Gerçekten de 
Emsallere Uygunluk İlkesi, ölçek ekonomileri nedeniyle ortaya çıkabilecek 
faydaların bağlı ortaklıklar arasında dağıtımına olanak tanıyan güvenilir 
kriterler ortaya koyamamaktadır (Çak, 2008:43). 
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-  Çok Uluslu Şirketlerin bağlı ortaklıkları arasında gerçekleştirdikleri 
işlemlerin benzerlerinin, bağımsız firmalarca yapılmaması ilkenin 
uygulanmasını güçleştirmektedir.  

-  Bağlı ortaklıklar arasında gerçekleştirilen çok sayıda sınır ötesi 
işlemin türlerinin saptanması ve bunların vergiden kaçınmak için 
yapılmadıklarının kanıtlanması amacıyla incelenmesi hem işletmeler hem de 
vergi idareleri için önemli idari maliyetler gerektirebilmektedir.  

-  Emsallere uygunluk ilkesinin istenilen şekilde uygulanabilmesi için 
gerekli bilgiye erişimin hem vergi idareleri hem de mükellefler açısından zor 
olması bu ilkenin uygulanmasını güçleştirmektedir. 

Emsallere uygunluk ilkesi, bağımsız firmaların kontrol dışı 
işlemlerinin ve işletme faaliyetlerinin, çok uluslu şirketlerin bağlı 
ortaklıklarının işlemleri ve faaliyetleriyle karşılaştırmasını gerektirdiği için, 
büyük ölçüde veriye gereksinim duymaktadır. Kimi zaman ulaşılan bilgi 
eksik ve yorumlanması zor olabilmekte; varsa diğer bilgilere coğrafi 
konumları ya da tarafları nedeniyle ulaşmak güçleşebilmektedir. Ayrıca bazı 
durumlarda gizlilik nedeniyle bağımsız girişimlerden bilgi edinmek 
olanaksız hale gelmektedir (Çak, 2008:43). 

Emsallere uygunluk ilkesi, bağlı girişimler arasında malların ve 
hizmetlerin transfer edildiği durumlarda piyasanın çalışma sistemine en 
yakın ortamı sunduğu için teorik olarak tartışmasız kabul edilmektedir. 
Sistemin uygulanması kolay olmasa da genelde çok uluslu şirketlerin bağlı 
ortaklıkları arasında gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin alım-satımları ile 
borç para verilmesi hallerinde vergi idarelerinin kabul edeceği en uygun 
sonuçları ortaya koymaktadır. Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanması, 
çok uluslu şirketlerin bağlı ortaklıkları arasında gerçekleştirilen işlemlerini, 
piyasanın normal koşullar altındaki işleyişi sonucunda oluşan ve ekonomik 
gerçekleri yansıtan işlemlere yakınlaştırır (Çak, 2008:43). 

Çok uluslu bir şirketin vergi gelirlerinin birden fazla ülke tarafından 
vergilendirilmesi Amerika gibi eyalet sistemine göre yönetilen ülkelerde iki 
eyalet arasında iş yapan bir işletmenin iki eyalet tarafından 
vergilendirilmesinden farklı değildir. Bu durumda böyle bir işletmenin 
gelirinin söz konusu eyaletlere dağıtılması gerekir. Amerika bunu bir 
formüle göre yapıyor. Bu dağıtımın sadeliği nedeniyle bazı yazarlar bu 
yöntemin dünya düzeyindeki gelirin dağıtımında kullanılmasını 
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önermişlerdir. Diğer bazı yazarlar ise Emsallere Uygun Fiyat’ın 
karmaşıklığına rağmen kullanılması gerektiğini, çünkü formül yaklaşımının 
ekonomik gerçekleri yansıtmadığını ileri sürmüşlerdir4. Formül yaklaşımına 
diğer eleştiri ise bunun çifte vergilendirme ve/veya düşük vergilendirmeye 
yol açabileceğidir (Devine vd., 2006:116). 

Bu yöntem her ne kadar bir takım nedenlerle OECD düzenlemelerine 
alınmamışsa da  aşağıda özeti verilen çalışmada (Devine vd., 2008:115-144) 
bu konuda yapılan çok sayıdaki çalışmalar sonucunda her iki yönteme ilişkin 
olumlu ve olumsuz sonuçlar çıktığı ifade edilmektedir. Böyle olması da 
doğaldır. Çünkü bu çalışmaların varsayımları, kullandıkları veri tabanları ve 
formül yöntemindeki faktörlerin ağırlıkları sonucu etkilemiştir. Genel 
olarak; emsallere uygunluk ilkesinin uygulanmasının maliyetli, yüksek 
derecede karmaşık, kesin olmayan ve kaynakların en uygun olmayan bir 
şekilde dağıtılmasına yol açabilecek olduğu konusunda fikir birliği vardır. 

Teorik üstünlük nosyonu ile mücadele etmenin zorluğuna rağmen 
model eleştiriden muaf değildir. Bazı çalışmalar toplam vergi yükünü 
azaltmak için  transfer fiyat güdümlemesinin kullanıldığına ilişkin bulgulara 
ulaştılar (Borkowski, 1997; Harris, 1993; Jacob, 1996; Klassen vd., 1993). 
Daha yakın dönemde Harris and Sansing (1998) üretim ve satışla uğraşan 
çok uluslu bir şirketin “karşılaştırılabilir kontrol dışı fiyat yöntemini 
kullanarak orantısız bir şekilde gelirin çoğunu üreticiye dağıttığını ortaya 
koyan analitik bir model geliştirdiler. Benzer şekilde, Emmanuel (1999) üç 
ülke örneği ile transfer fiyat güdümlemesinin çok uluslu şirkete küresel vergi 
sonrası karını özellikle faaliyette bulunulan ülkelerde uygun düzenlemelerin 
olmadığı durumlarda en yüksek düzeye çıkarmasına izin verdiğini ortaya 
koymaktadır. Conover ve Nichols (2000) büyük firmaların transfer 
fiyatlandırma mekanizmasını kullanarak gelir transferi yapmasının küçük ya 
da finansal olarak sıkıntıda olan firmalara göre daha olası olduğunu 
bulmuşlardır. Swenson (2001), kurumlar vergisi ve gümrük vergisinin 
birleşik etkisinin şirket içi transfer fiyatlandırma güdümlemesi ile gelirin bir 
ülkeden diğerine transfer edilmesi için teşvik oluşturabileceğini rapor 
etmiştir.  

ABD’de, birden fazla eyalette faaliyet gösteren bir işletme, faaliyet 
gösterdiği eyaletlerin vergi otoritelerince o eyalette elde ettiği gelire göre 

                                                            
4 Olumsuz görüşlerle ilgili ayrıca bkz:Çak, 2008:52-55. 
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vergilendirilmektedir. Ev sahibi eyaletin vergi otoritesi, eyaletinde gelir elde 
ettiğine ilişkin yeterli bağlantıyı tespit ederse vergi koyar. Tipik olarak bir 
işletme yerleştiği bir eyalette satışlarından kar elde ederse, varlık satın alır ya 
da kiralarsa, personel istihdam ederse ya da ilgili eyalette kullandığı fiziki ya 
finansal sermayesi varsa söz konusu eyalette gelir bağlantısı olduğu kabul 
edilmektedir. Genellikle satış talebinde bulunulması gelir bağlantısı için 
yeterli değildir. Bu nedenle, geleneksel olarak gelirin eyaletlere dağıtımı için 
bu üç faktör (satışlar, istihdam maliyetleri ve kullanılan varlıklar) eşit 
ağırlıkta kullanılmaktadır. Bununla birlikte eyaletler bu üç faktörden 
istedikleri kombinasyonu ve istedikleri ağırlıkla yapma yetkisine sahip. 
Yakın zamanda satışa daha fazla ağırlık verme yönünde eğilim var. Dağıtım 
formüllerinin eyaletten eyalete farklı olması durumunda vergi matrahını 
etkileme olasılığı vardır. Ancak, her eyaletin aynı formül ağırlıklarını 
kullanması durumunda çok eyaletli şirketin vergilendirmeden kaçınması ya 
da çifte vergilendirme söz konusu olmayacaktır.  

Formül yöntemi taraftarları emsallere uygunluk ilkesinin 
kullanılmasının gelir transferine yol açmasını bu yöntemi terk etmek için bir 
gerekçe olarak ileri sürmektedirler. Ancak formül yöntemi de gelir transferi 
ya da diğer vergi azaltma araçlarını ortadan kaldırmaz. Bunun yerine, vergi 
yükünün azaltılması, vergi oranlarının düşük olduğu ya da uygun formül 
kullanılan bölgelere giderek sağlanabilir. Grubert ve Mutti (2000), USA 
merkezli 500 çok uluslu şirketin verilerini analiz ederek sermayenin 
yerleşmesi için efektif vergi oranlarının önemli bir faktör olduğunu rapor 
ettiler. Bununla birlikte, üretim faktörlerinin (sermaye ve işgücü) yerleşimi 
ile ilgili kararların uzun dönemli etkileri olduğundan kolayca karar 
değiştirilemez. Daha önceki çalışmalar, pazara girme, piyasa koşulları, 
işgücü maliyetleri, taşıma maliyetleri, doğal kaynakların mevcudiyeti ve 
teknolojinin mevcudiyeti gibi temel stratejik faktörlerin yatırım ve kuruluş 
yeri seçiminde vergi konularından daha etkili olduğunu göstermiştir.   
Bundan dolayı, çokuluslu bir şirketin küresel ölçekte vergi yükünü azaltmak 
için mevcut emsallere uygunluk sisteminde transfer fiyatlandırma 
mekanizmasını kullanarak gelirini vergi oranlarının düşük olduğu bölgelere 
kaydırarak yapması muhtemelen dağıtım sisteminde üretim faktörlerini 
yeniden yerleştirmesinden daha kolay olacaktır. Ernst and Young’ın (1999) 
19 ülkede yerleşmiş 582 ana şirket üzerinde yapmış olduğu anket çalışması, 
transfer fiyatın uygulama ve vergi etkisinin genellikle ancak stratejik işletme 
kararları verildikten sonra dikkate alındığını göstermektedir.  
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4.2. Transfer Fiyatlandırma Yöntemleri 

Transfer Fiyatlandırma Yöntemleri, geleneksel yöntemler ve diğer 
yöntemler başlıkları altında OECD rehberinin ikinci bölümünde yer 
almaktadır. Bunlar: (Çak, 2008:44; Hill, 2007:39). 

Geleneksel yöntemler: 

-  Karşılaştırılabilir Kontrol Dışı Fiyat Yöntemi (Comparable 
Uncontrolled Price Method–CUP) 

-  Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi (Resale Price Method) 

-  Maliyet Artı Yöntemi (Cost Plus Method) 

Diğer Yöntemler: 

-  Kar Bölüşüm Yöntemi (Profit Split Method –PS) 

-  İşleme Dayalı Net Kar Yöntemi (Transactional Net Margin Method 
–TNMM) 

4.2.1. Karşılaştırılabilir Kontrol Dışı Fiyat Yöntemi 

Bu yöntemde, ilişkili şirketler arasında transfer edilen mal ya da 
hizmetler için uygulanan fiyat, bağımsız şirketler arasında normal piyasa 
koşulları altında oluşan benzer durumdaki mal ya da hizmet satışında oluşan 
fiyatla kıyaslanır. Bu iki fiyat arasında fark var ise ilişkili şirketlerin 
kullandıkları fiyatın emsallere uygun olmadığı anlamına gelmektedir (Çak, 
2008:44). 

İlişkili şirketler arasında yapılan bir işlemle bağımsız şirketler 
arasında yapılan bir işlemin karşılaştırılabilir kabul edilebilmesi için iki 
koşulun yerine gelmesi gerekir (Çak, 2008:45).  

• Karşılaştırmaya konu olan işlemlerin benzer olması, farklılıkların 
olması durumunda ise bu farkların piyasa fiyatını etkilemeyecek kadar küçük 
olmaları. 

• Karşılaştırma konusu olan işlemler arasındaki farkların bazı 
ayarlamalarla giderilebilecek boyutta olması. 

İşlem konusu ürünün kalitesi, satış anlaşmasının şartları, satışın 
gerçekleştiği zaman aralığı, perakende ya da toptan satış olduğu, satışın 
yapıldığı coğrafi mekan, satışa maddi olmayan varlıkların dâhil olup 
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olmadığı, satışa konu olan malların miktarı, mallara garanti verilip 
verilmediği gibi unsurlar fiyata etki eden ve bu nedenle karşılaştırmalarda 
dikkate alınması gereken unsurlardır (Çak, 2008:45).  

4.2.2. Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 

Bu yöntemde, ilişkili bir şirketten alınan bir ürünün ilişkisiz bir şirkete 
satılması durumunda uygulanan fiyat temel alınmaktadır. İlişkisiz şirkete 
uygulanan satış fiyatından, maliyetler ve uygun bir brüt kar payı düşülerek 
ilişkili şirketten malın ilk alınması sırasında uygulanması gereken fiyat 
bulunmaya çalışılır. (Çak, 2008:46; Anandarajan vd., 2007:35). 

Yeniden satış fiyatı yöntemi, karşılaştırılabilir kontrol dışı fiyat 
yönteminin uygulanamadığı ve satıcının satın aldığı ürünü yeniden satış 
öncesinde değiştirerek katma değer eklemediği durumlarda daha etkili bir 
şekilde uygulanabilmektedir (Çak, 2008:47). 

4.2.3. Maliyet Artı Fiyat Yöntemi  

Bu fiyatlama stratejisi piyasa fiyatlarının olmaması ya da 
belirlenmesinin zor olması durumunda kullanılabilir (Anandarajan vd., 
2007:35). Bu yöntemde ilişkili şirketler arasında yapılan mal ya da hizmet 
transferinde satışı yapan şirketin bu mal ya da hizmeti üretme maliyeti temel 
alınır. Bu maliyete, kullanılan varlıklar, üstlenilen riskler ve pazar koşuları 
da dikkate alınarak uygun bir kar payı eklenerek fiyat belirlenir. Bu yöntem 
daha çok, işletmede üretilen yarı mamul ve mamul malların ilişkili şirketler 
arasında satılmasında ve hizmet sunulmasında kullanılmaktadır (Öz, 
2005:300). 

Maliyet muhasebesi literatüründe maliyet hesaplaması değişik 
şekillerde yapılabildiğinden ve farklı amaçlarla farklı maliyet kavramları 
(tam maliyet, değişken, maliyet, üretim maliyeti, dönem maliyeti, geçerli-
geçersiz maliyet vb.) kullanılabildiğinden kıyaslamada kullanılacak 
maliyetin açık bir şekilde tanımlanması gerekir. İşletmelerin farklı maliyet 
muhasebesi politikaları (örneğin, tam maliyet kullanılıyorsa kullanılan 
amortisman yönteminin etkisi dikkate alınmalıdır. Bazen bir işletme ilişkisiz 
bir işletmeye mal satarken kapasitesinin tamamını kullanmadığından tam 
maliyet yerine geçerli maliyetleri esas alarak normal satış fiyatının altında 
mal satabilir ve bu satış yine de işletmenin toplam karını artırabilir. Ancak 
bu durumda ilgili ülkenin vergi otoritesi bunun emsallere uygun olmadığını 
iddia edebilir.  
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Satış karının belirlenmesinde brüt satış karı ile faaliyet karı ayırımının 
yapılması da mümkündür (Öz, 2005:300). Brüt satış karının tespitinde 
üretim maliyetleri dikkate alınırken faaliyet karının tespitinde ayrıca faaliyet 
giderlerinin de dikkate alınması gerekir. Bu nedenle bu yöntemde 
karşılaştırılacak maliyet ile karşılaştırılacak kar payının seçiminde dikkatli 
olunmalıdır. 

Maliyet tabanlı yöntemlerin en belirgin avantajı bunların işletmenin 
maliyet muhasebesi sistemi tarafından hazırlanmış olması ve istendiğinde 
kullanılabilmesidir (Anandarajan vd., 2007:35). 

4.2.4. Kar Bölüşüm Yöntemi 

Kar bölüşüm yöntemi kullanımı en zor olan yöntemlerden biridir 
(Harden ve Biggart, 2004:149). Bu yöntemde, ilk önce ilişkili şirketler 
arasında yapılan işlem sonucunda ortaya çıkan kar belirlenerek, bu kar 
ilişkili şirketler arasında emsallere uygunluk fiyatlarını da yansıtacak 
biçimde paylaştırılmaktadır. Her bir ilişkili şirketin elde edilen kara katkısı, 
kullanılan varlıklar ve üstlenilen riskler değerlendirilerek hesaplanmaya 
çalışılır. Ayrıca, bu katkılar mevcut güvenilir dış piyasa verileri ışığı altında 
mümkün olan kapsamda değerlendirilir (Çak, 2008:50; Öz, 2005:301). 

Ancak, yüksek miktardaki ürün satışları ya da maddi olmayan bir 
varlığın satışı gibi durumlarda oluşan toplam karın bağlı işletmeler arasında 
kolaylıkla dağıtımı her zaman mümkün olmamaktadır. Karın dağılımı, 
ilişkili şirketlerin kendi aralarındaki fonksiyon dağılımına dayanmaktadır. 
Böyle bir durumda ilişkili olmayan şirketlerin nasıl davranacağına ilişkin 
yapılan analiz emsallere uygunluğu sağlayabilir. Bu yöntemde, kar 
dağılımının tespiti konusunda iki seçenek söz konusudur: Birincisi, toplam 
kar ya da zararın, kontrollü işlemi gerçekleştiren grup içi şirketlerin 
fonksiyonlarının göreceli değerlerine göre bölüştürülmesidir. Bu yöntem 
katkı analizi olarak da tanımlanmaktadır. İkinci yöntemde, ortak kar ya da 
zarar iki aşamada bölünmektedir. Önce gösterdikleri fonksiyon 
performanslarına göre, temel yeterli getiri işlemi gerçekleştirenlere dağıtılır. 
İkinci bölümde kalan kar ya da zararın dağıtımı, bağımsız işletmeler 
arasındaki dağıtım veri ve koşulları dikkate alınarak yapılır (Öz, 2005:301-
302). Bu yöntemin en güçlü yanı, doğrudan karşılaştırılabilir işlemlere 
dayanmamasıdır. Ancak bu yöntemde karşılaştırılabilir dış veri bulmakta 
güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Çünkü bağımsız işletmeler ortak 
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girişimler dışında kar bölüşümü yapmazlar. Ayrıca faaliyet giderlerinin bağlı 
işletmeler arasında dağıtılmasında her zaman nesnel ölçütler bulunması 
mümkün olmamaktadır. Bu nedenlerle, diğer yöntemlerin uygulanmasının 
mümkün olduğu hallerde, bu yöntem tercih edilmemelidir (Öz,2005:302; 
Çak, 2008:50). 

4.2.5. İşleme Dayalı Net Kar Yöntemi 

Bu yöntemde, ilişkili şirketler arasındaki işlemde elde edilen karı 
satışlara, maliyetlere, varlıklara ya da benzeri büyüklüklere oranlayarak elde 
edilen oranlar karın dağıtımında kullanılır. Bu yöntem, maliyet artı ve 
yeniden satış fiyatı yöntemlerine benzer şekilde uygulanır. İşleme dayalı net 
kar yöntemi ile bu iki yöntem arasındaki fark, diğer iki yöntemde brüt kar 
payının bu yöntemde ise net faaliyet kar payının kullanılmasıdır. Bu 
yöntemde de karşılaştırılabilirlik analizi yapılacaktır. Net faaliyet kar payı 
işlevlerde farklılık olması durumunda bu farklılıktan maliyet artı ve yeniden 
satış fiyatı yöntemlerinde kullanılan brüt kar payına göre daha az 
etkilenmektedir (Çak, 2008.51; Ürel, 2009:644). 

Net faaliyet kar payı olarak, öncelikle işletmenin karşılaştırılabilir 
kontrol dışı bir işlemde oluşan net faaliyet kar payı dikkate alınacaktır. 
Bunun mümkün olmaması durumunda, ilişkisiz bir işletmenin 
karşılaştırılabilir kontrol dışı bir işlemde oluşan net faaliyet kar payı dikkate 
alınır. Yöntemin uygulanmasında ilişkili işletmelerin işlev analizinin 
yapılması gereklidir. Aralarında ilişki bulunmayan işletmelerin net faaliyet 
kar paylarının kullanılacağı durumlarda, güvenilir sonuçların elde 
edilebilmesi için işlemlerin karşılaştırılabilir olup olmadığı ve ne kadar 
düzeltme yapılması gerektiği belirlenmelidir. Bu yöntemi kullanarak 
yapılacak analizlerde, ilişkili şirketin kontrol altındaki tek bir işlemine ait kar 
dikkate alınmalıdır (Ürel, 2009:644-45). 

4.2.6. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (PFA) 

İşletmeler pek çok ülkede vergi idarelerine başvurarak kullanmak 
istedikleri transfer fiyatlandırma yöntemine ilişkin istenilen belgeleri 
sunmakta ve vergi idaresinin gerekli incelemelerden sonra uygun bulması 
halinde belirtilen yöntem üzerinde önceden anlaşma sağlanabilmektedir. 
PFA ile işletme kendini vergi cezalarına karşı güvenceye almaktadır. Bunu 
riskten korunma (hedging) araçlarına benzetebiliriz (Harden ve Biggart, 
2004a:11).  Bu durum dış ticaret işlemi yapan bir işletmenin kur riskine karşı 
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vadeli işlem sözleşmesi yapmasına benzer bir durumdur. İşletme bir yandan 
kendisini kur riskine karşı korurken kur hareketlerinin lehine olması 
durumundaki olası kardan vazgeçmektedir. 

PFA belirsizliği ortadan kaldırarak işletmeye fayda sağlar ancak bazı 
olumsuz yanları da vardır. Bazı durumlarda vergi idareleri PFA 
anlaşmalarında yasanın öngördüğünden daha katı olabilmektedirler. Buna 
karşılık işletmeler bu tür bir anlaşma yaptığında kullandığı yöntem ve 
etkileri (çifte vergilendirme gibi) ile daha az ilgilenebilmektedirler. Ayrıca 
anlaşmanın sürekliliğini sağlamak için işletmeler yüksek maliyetlere 
katlanabilmektedirler (Przysuski, 2004:13). Bu durum vergi idareleri için 
normalde denetim yoluyla toplayacakları bilgi mükellef tarafından 
sunulduğu için fayda sağlayabilmektedir. PFA’nın vergi idareleri açısından 
faydalı olup olmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Bazen de vergi 
idareleri mahkemelik oldukları çok uluslu şirketler tarafından daha önce 
onaylamış oldukları PFA’na ilişkin bilgi sunmaya zorlanabilmektedirler 
(Glaxo ve Xilinix olaylarında olduğu gibi). Bu da PFA yapan işletmeleri 
tedirgin edebilmektedir  (Harden ve Biggart, 2004a:11). 

Bazı olumsuzluklarına rağmen işletmeler ilişkili şirketlerle yaptıkları 
işlerin hacim ve karmaşıklığına göre PFA seçeneğini değerlendirmelidirler. 
Çünkü ilişkili şirketlerle yapılan işlemler arttıkça ve karmaşıklaştıkça bu 
şirketlerin her yıl denetime tabi tutulma ihtimalleri artmakta bu da 
işletmelerin bütçe tahminlerine zarar verebilmektedir (Przysuski,2004:13).  

PFA tek bir vergi idaresi ile yapılabileceği iki ya da daha fazla vergi 
idaresi ile de yapılabilir. Böylece işletme çifte vergilendirme riskinden de 
korunmuş olur. Ancak anlaşmada taraf sayısı arttıkça anlaşmanın 
sonuçlandırılması daha uzun zaman almaktadır.  

İşin içine birden fazla vergi idaresi girdiği zaman işler karışmaktadır. 
Buradaki temel problem ortadaki vergi pastasının paylaşılmasıdır. PFA 
pazarlıkları nadiren her iki tarafın kazanması ile sonuçlanır ve çoğu zaman 
bir taraf daha az verip daha fazla alır. Özellikle bu pazarlıklar maddi 
olmayan varlıklar söz konusu olduğunda iyice kızışır (Przysuski, 2004:13).  

5. Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması 

Ülkemizde, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK) yer 
alan “örtülü kazanç” müessesesi, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
13. Maddesi ile “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” 
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adı altında yeniden düzenlenerek Transfer fiyatlandırması konusu vergi 
mevzuatımıza girmiştir. Doğal olarak düzenlemeye OECD’nin çalışmaları 
ve tavsiyeleri kaynaklık etmiştir. Bakanlar Kurulu’nun 06.12.2007 tarih ve 
2007/12888 sayılı kararnamesi ile gerekli düzenlemeler yapılmış ve 
arkasından 18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 
Seri No.lu Genel Tebliğ ile uygulamaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar 
yapılmıştır. 

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı 
örtülü kazanç uygulamasının kapsamı içerisindedir. İlişkili kişilerle gerek 
yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetlerle ilgili olarak yapılan mal ya da hizmet 
alım-satım işlemleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 
çerçevesinde değerlendirilecektir. Diğer bir ifadeyle örtülü kazanç 
uygulaması kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra gelir vergisi 
mükellefleri için de geçerli bulunmaktadır (Ürel, 2009:598). 

Transfer fiyatlandırma vergi mevzuatımıza yeni girmiştir, ancak 
önceki bölümlerde de belirtildiği gibi özellikle gelişmiş ülkeler tarafından 
uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Vergi mevzuatımızın hazırlanmasına 
bu gelişmeler kaynaklık ettiği gibi uygulamada da bu deneyimlerden 
faydalanılması gerekmektedir. Bu nedenle bu düzenlemeye ilişkin yorumlar 
genellikle uygulamaya ilişkin olarak yapılmaktadır. Erdikler (2008:38),   
vergi idaresi, vergi inceleme elemanları, danışmanlar ve şüphesiz 
mükelleflerin yeni müessesenin nitelikleri, gerekleri konusunda paylaşımcı 
bir yaklaşımla beraber çalışmalarının bugün ciddi zorunluluk olarak 
karşımızda durduğunu ifade etmektedir.  

Kurumların hangi nedenle ilişkili şirket sayılacakları, hangi yöntemle 
emsallere uygun fiyatın belirleneceği konusunda yapılan açıklamalardan öte 
uygulamaya yön verecek genel düzenlemelere olan ihtiyacın farkında 
olmalıyız. Şimdiye kadar çok sayıda müessesede olduğu gibi uygulamayı 
yönlendirecek genel, açık, şeffaf ve sade düzenlemeler yerine uygulamanın 
yönlendirdiği özelge ve yargı kararları bazında bir yapının kurulması, birçok 
mükellefin zarar görmesine yol açabilecek, idarenin yanı sıra vergi 
mahkemeleri ve Danıştay’ın da iş yükünü dayanılmaz boyutlarda artıracaktır 
(Erdikler, 2008:38), 

Transfer fiyatlandırma uygulamasının zorunluluklarından birisi de iyi 
bir muhasebe sistemidir. Son yıllarda ülkemizde de muhasebe sisteminin 
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gelişmesine ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına ilişkin 
çalışmalar yürütülmektedir. 2000’li yıllarda ortaya çıkan şirket skandalları 
ile transfer fiyatlandırma ilişkisini inceleyen bazı yazarlara göre şirket 
yönetimi ve finansal raporlama ile transfer fiyatlandırma arasında yakın 
ilişki vardır. ABD’de 2001 yılında ortaya çıkan Enron, Worldcom gibi 
şirketlerle ilgili skandallar sonucunda, finansal raporlama standartlarında 
genel ilkeler yerine ayrıntılı düzenlenmiş kurallara doğru bir eğilim 
belirmiştir (Uyanık, 2008:57).  

6. Sonuç 

Küreselleşmenin artışının kaçınılmaz sonuçlarından birisi de 
çokuluslu şirket sayısının artması ve bunların daha fazla ülkede faaliyette 
bulunmalarıdır.  Çok uluslu şirketlerin birincil amacı kar olduğundan 
karlarını artırmalarına uygun ülkelere yatırım yapmaları şaşırtıcı bir şey 
değildir. Ancak bu yatırımlar bir takım sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Ülkelerin vergi düzenlemeleri ve vergi oranları farklı 
olduğundan elde edilen küresel gelirin ne kadarının hangi ülkede 
vergilendirileceği önem kazanmaktadır. Çünkü bu karar çok uluslu şirketin 
vergi sonrası küresel karını etkilemesinin yanında, söz konusu ülkelerin 
vergi gelirlerini dolayısıyla halkının refahını ve ayrıca çokuluslu şirketlerin 
farklı ülkelerdeki iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının azınlık hissedarlarının 
çıkarını etkileyecektir.  

Özellikle gelişmiş ülkeler çok uluslu şirketlerin yatırımlarını farklı 
ülkelere (hammadde ve işgücü gibi üretim araçlarının daha ucuz olması gibi 
nedenlerle ve yine karlarını artırmak amacıyla) kaydırmaları sonucunda 
vergi gelirlerinin aşındığının farkına vardılar. Bu durumu düzeltmek 
amacıyla bir takım vergi düzenlemeleri yaptılar ve bu düzenlemeleri OECD 
gibi kuruluşlar aracılığıyla yaygınlaştırdılar. Bütün bu süreç içerisinde az 
gelişmiş ülkeler yabancı sermayeyi ülkelerine çekebilmek amacıyla bu 
yatırımların olumsuz etkilerini ya fark edemediler ya da başka seçenekleri 
olmadığından sessiz kaldılar.  

Çokuluslu şirketlerin farklı ülkelerdeki bağlı ortaklıkları arasındaki 
mal, hizmet, maddi olmayan varlık ve fon transferlerinin fiyatlandırılması bu 
birimlerin karının belirlenmesinde anahtar rol oynadığından dikkatler 
transfer fiyatlandırmasına yöneldi. Bu konuda OECD tarafından hazırlanan 
transfer fiyatlandırmaya ilişkin rehber ülkelerin vergi düzenlemelerine temel 



  355

oluşturmaktadır. Bu rehberin hazırlanmasında da doğal olarak gelişmiş 
ülkelerin etkisi, bu tür uygulamalara karşı daha korunaksız olan az gelişmiş 
ya da gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla olmuştur.  

Günümüzde uluslararası alanda genel kabul gören düzenlemelerin 
temelini emsallere uygunluk ilkesi oluşturmaktadır. Bu ilke teorik olarak çok 
anlaşılır görülmekle birlikte uygulamada çok uluslu şirketlerin farklı 
ülkelerdeki birimleri arasındaki işlemlerin karmaşık yapısı, emsal 
belirlemedeki güçlükler ve bazı ülkelerin vergi idarelerinin bu konuda yeterli 
birikim ve kaynaklara sahip olmamaları, bilgi paylaşımının yeterli olmaması 
gibi nedenlerle güçlüklerle karşılaşılmaktadır.  

Burada, tüm ülkelerin ve çok uluslu şirketlerin uzlaşabileceği adil bir 
transfer sisteminin kurulması ve işbirliğinin sağlanması neredeyse 
imkânsızdır. Emsallere uygunluk ilkesine alternatif olarak 
değerlendirilebilecek bir yöntem ABD’nin eyaletler arası ilişkili işlemlerde 
kullandığı formüle dayalı yöntemdir. Aslına bakılırsa bu yöntemin uygun bir 
şekilde uygulanması durumunda küresel ölçekte eşitsizliklerin azaltılma 
ihtimali vardır. Ancak, uygulanma koşullarını sağlayabilecek küresel bir 
uzlaşının sağlanması yukarıda da belirtildiği gibi neredeyse imkânsızdır. 
Çünkü tarafların çıkarları çatışmaktadır. Bu durumda geriye tarafların 
güçleri ölçüsünde pazarlık yaparak pastadan makul bir pay almaya 
çalışmaları dışında bir şey kalmamaktadır. Böyle bir mücadelede zarar 
görmemek için gerekli donanıma sahip olmaktan başka çare yoktur.  

Çok uluslu şirketler transfer fiyatlandırmanın karmaşık yapısı ve 
yoruma açık olması nedeni ile hem bir takım cezalara maruz kalmamak için 
hem de çifte vergilendirmeden kaçınabilmek için çeşitli ülkelerin vergi 
idareleri ile fiyatlama yöntemi üzerinde önceden anlaşma anlamına gelen 
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yapmaktadırlar.  

Türkiye de dünyadaki gelişmeler sonucunda, biraz gecikmeli olarak 
Transfer Fiyatlandırma konusunda yasal düzenlemesini 2006 yılında 
tamamlayarak 2007 yılı başından itibaren transfer fiyatlandırma 
uygulamasına geçmiştir. Şimdi yapılması gereken, transfer fiyatlandırma 
konusunda yasal düzenlemenin önemini göz ardı etmeden, ancak 
uygulamaya ilişkin çalışmaların daha önemli olduğunu da bilerek, 
uygulamaya ilişkin olarak gerekli hazırlıkların bu düzenlemede taraf olan 
tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde tamamlanmasıdır.  
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DÖVİZ KURU İSTİKRARININ SAĞLANMASINDA  

VERGİ POLİTİKASINDAN YARARLANILMASI:  

TOBİN VERGİSİ 

 
Celali YILMAZ* 

 
1. Giriş 

Döviz kuru dalgalanmalarının dünya genelinde giderek daha büyük bir 
sorun ve finansal krizlerin tipik tetikleyicisi haline gelmesi, Nobelli iktisatçı 
Prof. James TOBIN’in yaklaşık kırk yıl önce gündeme getirdiği bir dolaylı 
vergi önerisinin günümüzde cazip bir alternatif olarak giderek daha fazla 
tartışılmasına neden olmaktadır. 

Diğer ülkelerin itibarî millî para birimlerinin (İMPB) dönüşüm 
değerini 1944 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nin İMPB’si 
olan dolara (USD) sabitleyerek doları uluslararası rezerv para birimi (RPB) 
haline getiren Bretton Woods (BW) anlaşmasının 1970’lerin başında 
yıkılmasının ardından fiîlen yürürlüğe giren dalgalı kur sistemi, giderek 
içinde yüzülmesi imkânsız büyüklükte dalgalar yaratan bir hal almaktadır. 
İletişim imkânları ve globalleşme arttıkça ekonomiler üzerindeki olumsuz 
etkileri daha fazla hissedilen kur dalgalanmaları, “İMPB’lerin fiyatına 
istikrar sağlama” ihtiyacını gündeme getirmektedir. Bazılarınca “modern 
finans çağı”, bazılarına göre ise “finansal terör çağı” olarak adlandırılan BW 
sonrası dönem, dalgalanmalar ve krizler çağı olarak tarihe geçecek gibi 
görünmektedir. Bu dönemde bir taraftan, “para”nın da bir mal gibi alınıp 
satılarak ticaretinin yapılabileceği anlayışı yerleşmiş, diğer taraftan ise, 
spekülatif amaçlı döviz alım satımlarının paranın “ölçü birimi olma” 
fonksiyonunun zayıflamasına neden olarak toplumun geneline zarar verdiği, 
bu nedenle para ticaretinin engellenmesi gerektiği düşüncesi güçlenmiştir. 
Döviz ticaretinin pahalı hale getirilerek kur dalgalanmalarının azaltılması 
amacıyla, spot işlemler üzerine ad-valorem bir vergi konulması düşüncesi 
Prof. James Tobin tarafından ilk kez 1972 yılında Princeton Universitesi’nde 

                                                           
* Sermaye Piyasası Kurulu 
Bu çalışma, yazarın Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 
tamamladığı doktora tezine dayanmaktadır. Öne sürülen fikirler yazarın şahsi 
görüşleridir. Görev yaptığı kurumu bağlamaz. 
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verilen bir konferansta gündeme getirilmiştir (Tobin 1972). Ancak bu öneri o 
tarihte pek dikkat çekmemiştir (Tobin 1996b). Yaklaşık altı yıl sonra Tobin 
vergisi başka bir konferansta öneri olarak açıklanmıştır (Tobin 1978). 

Literatüre öneren iktisatçının soyadıyla geçen bu dolaylı vergi önerisi, 
özellikle son yıllarda politik iktisat gündeminin çok tartışılan konuları 
arasına girmiştir. Tobin’in (1997) kendi ifadesiyle, fazla yağlanmış olan 
uluslararası döviz spekülasyonu çarkının dişlileri arasına bir miktar kum 
serpilmesi düşüncesi, özellikle uluslararası finansal dalgalanmalar arttıkça 
daha fazla ilgi çekmektedir. 

Basit tanımıyla Tobin Vergisi; spot döviz alım satım işlemleri üzerine 
getirilen sabit ve düşük bir oranlı ad valorem bir vergidir. Tobin, vergi 
oranını %0,2, %0,5 ve %1 olarak değişik alternatifler şeklinde önermiştir. 
1995’de Fransa Başbakanı Lionel Jospin, hükümetinin 1995-2000 yıllarına 
ilişkin projeksiyonlarını açıkladığı konuşmasında “10 yıllık yatırımı 
caydırmayacak [kadar düşük] ancak 10 günlük işlemleri cezalandıracak 
[kadar yüksek]” %0,1 oranında bir Tobin vergisi önermiştir. 

Literatürde ayrıntılı olarak tartışıldığı üzere, döviz ticareti üzerinden 
alınacak bir Tobin Vergisi, (i) kısa vadeli (KV) spekülatif işlemlerin döviz 
kuru üzerinde istikrarsızlık yaratıcı etkisini azaltma, (ii) ekonomiler arasında 
bir mali sigorta fonksiyonu görme ve (iii) öncelikli hedefi olmasa da, önemli 
büyüklükte bir vergi hasılatı da sağlama gibi bir dizi amaca hizmet 
edebilecektir: 

Ancak, pratikte Tobin Vergisinin uygulanması, (i) dünyadaki belli 
başlı bütün finansal merkezlerin işbirliğini zorunlu kılması, (ii) 
uygulamasının çok büyük bir kırtasiye ve uygulama zorluğu getireceği, (iii) 
vergi tabanı, vergilenebilir işlemler, spekülatif sayılacak ve sayılmayacak 
işlemler gibi temel kavramlara ilişkin tanımlama zorlukları ve türev 
işlemlere vergiden kaçınmanın mümkün olabilmesi gibi bazı sorunlar da 
getirebilecektir. Özetle Tobin Vergisi, teorik mükemmeliyetine rağmen, 
uygulanması kolay bir vergi türü değildir. Ancak, döviz kuru 
dalgalanmalarının giderek daha fazla ekonomide, daha derinden 
hissettirmeye başladığı sorunların büyüklüğü karşısında, temel sorunun 
çözümünde daha etkili başka bir alternatif bulununcaya kadar, Tobin Vergisi 
ciddiye alınmaya değer bir öneri olarak görünmektedir. 
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2. Tobin Vergisinin Yönetimi 

Önerilen Tobin Vergisinin temel prensipleri oldukça basittir: herhangi 
bir paranın başka bir para birimine dönüştürülmesi işlemleri üzerine düşük 
oranda bir vergi uygulanacaktır. Tobin ilk çalışmalarında vergi oranının 
%0,1 ile %0,5 arasında olmasını önermiş, daha sonra vergi oranının %1 e 
kadar çıkabileceğini belirtmiştir. Ancak Tobin’in son önerdiği oran %0,2’dir. 
Değişik iktisatçı ve politikacılar tarafından da, %0,01 ile %1 arasında 
değişen oran önerileri yapılmıştır. 

Bu kadar düşük oranlı bir verginin uzun vadeli sermaye yatırımları 
üzerindeki maliyeti ihmal edilebilir düzeyde olacaktır. Örneğin, %0,5 
oranındaki bir vergi, 10 yıllık bir yatırımın yıllık sermaye maliyetini %0,05 
oranında yükseltecektir.1 Buna karşılık vergi, KV sermaye hareketleri için 
önemli bir maliyet unsuru olacaktır. 

2.1. Vergi Ne İşe Yarayacaktır? 

Bir spekülatörün, ABD Doları’nın Euro’ya karşı değer kazanacağını 
düşündüğünü varsayalım. Bu durumda örneğin bir haftalığına 1 milyon Euro 
satarak, diyelim 1.3 milyon dolar satın alacaktır. Eğer öngörülen vadede 
dolar paritesi yükselirse, 1.3 milyon doları diyelim 1.1 milyon Euro’ya geri 
satarak, net 100 bin Euro (%10) kazanç sağlayacaktır. Şüphesiz bu kadar 
kısa sürede elde edilebilen bu oranda bir spekülatif kazanç normal vergiler 
ile engellenemez. Ancak Tobin Vergisi kazanç üzerinden değil, toplam işlem 
hacmi üzerinden alınacaktır. Yukarıdaki örnekte alış işlemi yapılırken %0,5 
vergi oranı ile 5,000 Euro, satış sırasında da 6.500 dolar (5.500 Euro’ya eşit) 
vergi ödenecek ve toplam 10.500 Euro vergi, realize kazancın %10,5’ine 
tekabül edecektir.  

Böyle bir spekülatif kazanç üzerinden ödenecek diğer normal vergiler 
(Gelir Vergisi; Kurumlar Vergisi) eklense bile bu verginin engelleyici olması 
zordur. Ancak, bu oranda bir parite değişikliğinin gerçekleşmediği 
zamanlarda da, döviz alım-satımı yapılması halinde Tobin Vergisi 
ödenecektir. Bu durumda spekülatör USD’yi satın aldığında 5,000 Euro ve 
bir kaç gün sonra sattığında da 5,100 Euro, diğer bir ifadeyse sermayesinin 
%1’i kadar bir vergiyi, herhangi bir kazanç elde edemese de ödeyecektir. 

                                                           
1 Eğer dönem sonunda yatırım tamamen geri çekilirse tekrar vergi ödenecektir. 
Ancak buna rağmen, verginin sermaye maliyeti üzerindeki yıllık etkisi %0,1’i 
geçmeyecektir. 
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İşlemlerin tekrarı halinde verginin yıllık maliyeti, basit kümülatif 
hesaplamayla %52’ye tekabül edecektir. Üstelik, eğer pozisyonun açıldığı 
dönemde kur hareketi beklentinin aksi yönde olursa, bir taraftan 
spekülasyondan zarar edilirken bir de Tobin Vergisi ödenmiş olacaktır. 
Yukarıdaki özet açıklama iki noktayı vurgulamaktadır:  

• İşlem sıklığı arttıkça Tobin Vergisinin kümülatif maliyeti (efektif 
vergi oranı) yükselmektedir. Yılda sadece bir kez yapılan bir döviz alım 
satım işlemi üzerinde bu verginin maliyeti %1 (2 * %0,5) dir. Ancak, her ay 
işlem yapıldığında %12, her hafta yapıldığında %52, her gün yapıldığında 
ise yaklaşık %240 olmaktadır. 

• İkinci olarak, vergi bütün spekülatif işlemleri kârsız hale 
getirmeyecektir. Ancak, spekülatif işlem yapılırken alınan riski 
yükseltecektir. Spekülatif amaçlı döviz alımı yapılırken kâr elde edebilmek 
için gereken döviz kuru dalgalanması daha fazla ve bu konuda verilen bir 
yanlış kararın maliyeti daha yüksek olacaktır.  

Tablo 1: Tobin Vergisinin Yıllık Efektif Oranı (Döviz Kurları 
Sabit Varsayımıyla) 

Efektif Vergi Oranı (Yıllık %) Nominal Vergi 
Oranı (%) 1 gün/ 

işlem günü* 
1 hafta 1 ay 3 ay 1 yıl 10 yıl 

0.01 7.3/4.8 1.04 0.24 0.08 0.02 0.002 
0.05 36.5/24.0 5.2 1.2 0.4 0.1 0.01 
0.10 73/48.0 10.4 2.4 0.8 0.2 0.02 
0.15 109.5/72.0 15.6 3.6 1.2 0.3 0.03 
0.20 148/96.0 20.8 4.8 1.6 0.4 0.04 
0.25 182.5/120.0 26.0 6.0 2.0 0.5 0.05 
0.50 365/240 52.0 12.0 4.0 1.0 0.1 
1.00 730/480 104.0 24.0 8.0 2.0 0.2 

*Tobin tarafından formüle edilen biçimde, yılda 240 işlem günü olduğu, her gün bir 
kez alım ve aynı tutarda satım yapıldığı durumda yıllık efektif maliyetin ne olacağını 
belirtmektedir. 

 
2.2. Tobin Vergisinden Müstesna İşlemler 

Tobin Vergisinin uygulanmasında ilk sorun, hangi işlemlerin vergiden 
müstesna tutulacağının belirlenmesi konusunda ortaya çıkmaktadır. 
Hükümetler, merkez bankaları ya da IMF gibi uluslararası kuruluşlar 
tarafından yapılan döviz işlemlerinin de bu vergiye tabi tutulmaması 
gerektiği savunulmaktadır. Ayrıca bazı yazarlar, turistler ve reel kesimin 
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ticari faaliyetlerinden kaynaklanan küçük miktarlı döviz işlemlerinin de 
Tobin Vergisinden müstesna tutulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir 
(Goodhart, 1996: 91). 

Tobin’in orijinal önerisinde ayrıca, para birliği bölgelerinde 
gerçekleştirilen işlemler için de vergi istisnası öngörülmüştür. Bu istisna, 
sadece AB gibi birlikler için değil, parasını başka bir para birimine 
endeksleyen ülke paraları (örneğin, USD’ye endeksleyen Hong Kong) için 
de uygulanabilecek bir istisnadır. Ancak bu tür istisnaların etkileri açık 
değildir. Sabit döviz kurunun geçerli olduğu bölgelerde bu tür istisnaların 
tanınması, Tobin Vergisinin önerilme gerekçesini oluşturan sorunlara benzer 
başka sorunlar yaratabilecek nitelikte olabilir. Bu nedenle para birliği 
bölgelerindeki işlemlerin vergiden müstesna tutulması konusunda fikir 
birliği olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Tobin Vergisinden müstesna işlemlerin belirlenmesi hususunda başka 
bir belirsizlik de, sadece bankalar arasında gerçekleştirilen döviz işlemlerin 
vergiden müstesna tutulmasının gerekip gerekmediği konusundadır. Tobin, 
verginin özellikle bankacılık kesimi üzerine konulması gerektiğini 
vurgulamıştır.2 Kanaatimizce aynı durum, hükümetler, merkez bankaları 
veya uluslararası kuruluşların döviz işlemlerinin müstesna tutulması önerileri 
için de geçerlidir. Tobin Vergisi türünden bir verginin uygulanması halinde, 
istisnaların olabilecek en düşük düzeyde bırakılması kaçınılmazdır. 

2.3. Vergi Kapsamına Giren İşlemler 

Tobin Vergisinin uygulanacağı işlemlerin kapsamının belirlenmesi, 
daha da zor bir konudur. Prensip olarak verginin sadece spot döviz işlemleri 
üzerine konulması önerilmiştir. Ancak, mevcut finansal sistemde çok çeşitli 
türev araçların bulunması, spekülatörlerin döviz alım-satımı anlamına gelen 
başka türlü araçlar ve işlemler kullanarak da aynı sonuca ulaşmalarını 
mümkün kılabilmektedir. Gerber ve Taylor (1995), eğer “döviz” kelimesi bir 
banka mevduatının başka para cinsinden bir mevduata dönüştürülmesi 
şeklinde tanımlanırsa, hedef paralar cinsinden likit hazine bonolarında swap 
işlemi yapılarak Tobin Vergisinden kaçınmanın kolaylıkla mümkün 
olabileceğini, alınan pozisyonların değişmeyeceğini ancak döviz piyasasının 

                                                           
2 Esasen 2008 yılından itibaren uluslararası finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler, 
1990’larda yapılan akademik çalışmalarda rastlanan bu türden “naif” önerileri adeta 
tekzip eder niteliktedir. 
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bu türden bir türev piyasaya dönüşeceğini belirtmiştir. Muhtemel vergi 
kaçağının engellenebilmesi için, eğer Tobin Vergisi hazine bonosu 
işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilirse, bu defa işlemler nakit 
benzeri başka türev araçlara kayacak, yoksa da bu tür türev ürünler 
kolaylıkla üretilebilecektir. Tobin Vergisinin kapsamı en azından futures, 
opsiyon ve swap piyasalarını kapsayacak kadar genişletilmediği takdirde, bu 
tür vergiden kaçınma imkânları her zaman olacaktır. Nitekim spot piyasa ile 
mukayese edildiğinde, son yıllarda türev piyasalar daha hızlı bir gelişim 
göstermektedir ve bu faktör, türev işlemlerin de vergi kapsamına alınması 
için bir gerekçe oluşturmaktadır. 

Türev piyasalarda Tobin Vergisinin uygulanmasının bazı ilave 
zorluklarına rağmen bu verginin yürürlüğe konulması mümkündür. Ancak, 
temel sorun çözülmüş olmayacaktır. Zira vergi konulduğunda, vergi 
kapsamına girmeyen yeni türev araçlar icat edilebilecektir. Bu nedenle 
verginin kapsamının, Gerber ve Taylor’un (1995) dediği gibi, ileride ortaya 
çıkabilecek menkul kıymet veya türev piyasa aracı türlerini de kapsayacak 
şekilde genişletilmesi gerekir. Tobin Vergisinin uygulanmasına ilişkin 
konularda uluslararası bir konsensüse varılmasının mümkün olup olmadığı 
bir tarafa, uygulamada değişiklikler için gerekli esneklik ve hızın sağlanıp 
sağlanamayacağı hususu tartışmalıdır. 

2.4. Verginin Toplanması 

Döviz işlemleri üzerine konulacak bir verginin sadece bir ülkede 
uygulanmasının etkili olmayacağı, çünkü işlemlerin vergi uygulanmayan 
bölgelere kaydırılarak vergiden kaçınmanın kolaylıkla mümkün olabileceği 
konusunda 2000’lere kadar adeta bir fikir birliği bulunmaktadır. Tobin 
(1997), en azından belli başlı para birimlerinin ait olduğu ülkelerde bu 
verginin uygulanması gerektiğini söylemiştir. Ayrıca, uygulanacak vergi 
oranının da dünya genelinde eşit olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Verginin planlanması ve uygulanmasının Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ya da (BIS) gibi uluslararası bir kuruluşun doğrudan sorumluluğu 
altında yürütülmesi mümkündür. Eğer Tobin Vergisinin yürürlüğe 
konulması IMF gibi bir kuruluşa üye olmak ya da ondan fon kullanmak için 
bir ön şart olarak öngörülürse, ülkeler arasındaki vergi rekabeti yoluyla vergi 
kaçırılması imkânlarının daraltılmasında da önemli mesafe kaydedilmesi 
mümkün olabilir (Inch 1996). Tobin de vergiyi uygulayan ülkelerin, kendi 
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ülkelerinden vergi uygulamayan ülkelere yapılacak her türlü fon transferini, 
döviz işlemi olmasa bile, ayrıca vergiye tabi tutmalarının mümkün 
olabileceğini söylemiştir. 

Tobin Vergisine karşı çıkanlara göre, verginin yürürlüğe konulmasına 
ilişkin zorluklar giderilse bile vergi konusu olabilecek işlemlerin 
belirlenmesi ve verginin fiilen toplanması, faiz ödemeleri üzerinden stopaj 
kesilmesi uygulamalarında olduğu gibi, yine de sorun yaratabilecek 
niteliktedir. Felix (1995) ise, bu tür döviz işlemleriyle uğraşanların az sayıda, 
dünya genelinde örgütlenmiş büyük bankalar olması ve bu bankaların da tüm 
işlemlerini vergisel yükümlülükler ve düzenleyici otoritelerin talepleri 
doğrultusunda ayrıntılı kaydetmek zorunda bulunmaları nedeniyle, en 
azından başlangıçta Tobin Vergisinin toplanmasının kolaylıkla mümkün 
olabileceği düşüncesindedir. Ancak Felix (1995), zaman içinde yeni türev 
araçlarının icat edilmesi sonucunda vergi kaçağının önemli bir sorun haline 
geleceğini öngörmektedir. Ayrıca, çokuluslu şirketlerin firma içi muhasebe 
yöntemleri bularak, grup şirketleri arasında para transferleri sırasında bu 
vergiyi kaçırabileceklerini ve döviz işlemlerinin off-shore merkezlere 
kaydırılacağını iddia etmektedir. Bu nedenle Tobin Vergisinin tahsil 
mekanizmasında SWIFT veya VISA gibi uluslararası ağlar kullanılabilir ya 
da IFEMA3 gibi standart sözleşmelere, verginin ödenmesine ilişkin şartlar 
konulabilir. Ancak Inch’e (1996) göre, uluslararası bir otoritenin 
bulunmaması durumunda, verginin tespiti ve tahsili zor olacaktır. 

2.5. Tobin Vergisinden Elde Edilebilecek Gelir Miktarı 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, iktisadi amaçlı bir vergi türü olarak 
Tobin Vergisinin birincil amacı vergi geliri elde etmek değildir. Hatta, Tobin 
Vergisinin teorik olarak en başarılı olduğu durum, hiç vergi geliri elde 
edilemediği durumdur! Tobin Vergisinin uygulanması halinde elde 
edilebilecek gelir miktarının büyüklüğü, 

• Verginin oranı, 

• KV spekülatif işlemleri ne miktarda azaltmasının hedeflendiği, 

• Hangi tür (ne büyüklükte) işlemlerin vergiden müstesna tutulacağı, 

• Ne kadar vergi kaçağının ortaya çıkabileceği, 

                                                           
3 International Foreign Exchange Master Agreement 
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gibi birden fazla değişkene bağlı bulunmaktadır: 

Felix (1995), Tobin Vergisinden elde edilebilecek potansiyel hasılatın 
büyüklüğüne ilişkin bazı ihtiyatlı varsayımlar altında hesaplamalar 
yapmıştır. Günlük döviz ticaret hacminin 1 trilyon dolar olduğu, işlemlerin 
%20’sinin vergiden müstesna olduğu, ilave bir %20’nin de vergi kaçağı 
nedeniyle matraha girmeyeceği ve vergi getirilmesi halinde işlem hacminin 
%50 oranında düşeceği varsayımıyla, vergi oranın %0,5 ve %1 olduğu 
durumlara ilişkin potansiyel vergi hasılatı rakamlarını sırasıyla 360 ve 720 
milyar dolar olarak hesaplamıştır. Felix ve Sau’da (1996) ise Tobin Vergisi 
hasılatına ilişkin çok daha detaylı projeksiyon ve hesaplamalar 
bulunmaktadır. Michie ve Smith (1999: 243) da bu parametrelere atıf 
yapmaktadır. Başka bir hesaplama, vergi oranının %0,1 ve dünya genelinde 
günlük işlem hacminin 700 trilyon USD olduğu varsayımıyla Schimidt 
(1995) tarafından da yapılmış ve yıllık vergi hasılatı 54 milyar USD olarak 
hesaplanmıştır. Hepsinin ortak noktası, bu verginin muazzam bir vergi geliri 
potansiyeli taşıdığı yönündedir. 

Tablo 2: Tobin Vergisinin Potansiyel Hasılatı (Günlük İşlem 
Hacmi 4 Trilyon USD Varsayımıyla) 

Vergilenebilir Döviz İşlemi Yıllık Vergi Hasılatı (milyar $) 
 % 1 vergi oranı 

ile 
% 0.5 vergi oranı 
ile 

4 trilyon USD * 240 işlem günü = 960 
trilyon USD 
- % 20 vergi istisnası =                   768 
trilyon USD 
- % 20 vergi kaçağı =                     576 
trilyon USD 
- % 50 işlem hacmi kaybı =           288 
trilyon USD 
 = 288 trilyon USD efektif vergi tabanı 

 
 

2,880 

 
 

1,440 

Kaynak: Felix (1995)’deki parametreler ve BIS (2010)’daki verilerle tarafımızdan 
hesaplanmıştır. 

 

Görüldüğü üzere, Tobin Vergisinden sağlanabilecek potansiyel vergi 
hasılatına ilişkin 1990’larda yapılan hesaplamalar, aradan geçen dönemde 
uluslararası döviz işlemlerinin ulaştığı seviye itibarıyla, günümüzde 
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fazlasıyla muhafazakar kalmış durumdadır.4 Felix’in (1995) 1 trilyon dolar 
günlük işlem hacmine göre yaptığı hesaplama, diğer parametreler aynı 
kalmak şartıyla, BIS’in (2010) son açıklamalarına göre 2010 itibarıyla 
ulaştığı 4 trilyon dolarlık işlem hacmine göre güncellendiğinde, Tobin 
Vergisinden sağlanabilecek yıllık vergi hasılatı rakamı; %0,5 vergi oranına 
ve %50 işlem hacmi kaybına göre bile yaklaşık 1.5 Trilyon dolar seviyesine 
ulaşmaktadır ki günümüzde bir çok ülkenin GSMH’nın üzerinde olan bu 
rakam, en büyük ekonominin dahi %10’undan daha fazla büyüklükte bir 
vergi hasılatı sağlanması anlamına gelmektedir. 

2.6. Vergi Gelirinin Dağıtım Esasları 

Her ne kadar Tobin Vergisinin ilk önerilme gerekçesi piyasaları aşırı 
yağlayan spekülasyon çarkının dişlileri arasına bir miktar kum serpiştirmek 
ise de, potansiyel vergi hasılatının büyüklüğü de bu vergiyi popüler 
kılmaktadır. Nitekim, 2000’li yılların başından itibaren dünya genelinde 
Tobin Vergisine olan ilginin artma nedenleri arasında, bu verginin iktisadi 
faydaları yanında, elde edilebilecek vergi hasılatının büyüklüğü de 
gelmektedir.5 Tobin Vergisinden sağlanacak hasılatın tahsis edilmesi için 
literatürde genelde iki grup faaliyet uygun görülmektedir: 

• Birleşmiş Milletler (BM) ve onun yan kuruluşlarının temel insani 
yardımlar ve barışı koruma çabalarının finansmanı. 

• BW kurumları tarafından uluslararası finans ve ticaret sistemlerinin 
düzene sokulması için yapılan faaliyetlerin finansmanı. 

                                                           
4 Dünya genelinde döviz ticaretinin günlük işlem hacmi son çeyrek yüzyılda 
neredeyse geometrik bir şekilde artmıştır. Günlük hacim 1977 yılında “sadece” 18 
milyar dolar iken, 1995 yılında (230 milyar doları spot olmak üzere) 1,300 trilyon 
dolara ulaşmıştır (Felix ve Sau 1996). Bu rakam 2010 itibarıyla 4 trilyon doları 
aşmıştır (BIS, 2010). 
5 Akademik düzeyde yapılan çalışmalar ve AB, IMF, UNCTAD gibi uluslararası 
örgütler bünyesinde düzenlenen toplantılar dışında, çeşitli ülke parlamentolarında da 
Tobin Vergisine ilişkin görüşme ve öneriler yer almaktadır. Bu konuda ilginç bir 
örnek, Belçika’nın Türk kökenli senatörü Meryem Kaçar’ın, üyesi olduğu Yeşiller 
Partisinin, Belçika AB Dönem Başkanı olduğunda Tobin Vergisinin uygulanması 
için çalışma yapılmasına ilişkin önerisinin 2001 yılında Belçika Hükümeti 
tarafından gündeme bile alınmaması üzerine saçlarını kazıtarak bu durumu protesto 
etmesi, ülkemizde de Tobin Vergisinin (magazin boyutuyla da olsa) haber olmasını 
sağlamıştır. Radikal 19/10/2001 ve Milliyet 19/10/2001. 
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BM’nin 2010-2011 yılı bütçesi 5.1 milyar dolardır.6 Bütün yan 
kuruluşları dahil yıllık bütçesi ise 20 milyar dolardan fazla değildir. Üstelik, 
bazı ülkelerin bu bütçe katkı yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya 
ülkeler arası mükellefiyet dağılımı şikayetleri giderek daha fazla haber 
konusu olmaktadır.7 Tobin Vergisinin uygulanması halinde sağlanabilecek 
vergi gelirinin büyüklüğü ile mukayese edildiğinde, bu potansiyel gelirin 
(sadece % 1-2 gibi) çok küçük bir kısmının tahsisi bile BM’nin kaynak 
ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır. İlk önerisinde Tobin, sağlanacak vergi 
gelirinin IMF ya da Dünya Bankası (DB) gibi bir kuruluşa tahsis edilmesi 
gerektiğini savunmuş, ancak daha sonraları, vergi gelirinin bu uluslararası 
kuruluşlar ile vergiyi fiilen toplayan ulusal hükümetler arasında 
paylaştırılabileceğini kabul etmiştir. Ancak, bu dağıtımın ülkelerin mali 
durumuna göre orantılı olması gerektiğini, küçük ya da fakir ülkelere 
topladıkları Tobin Vergisi gelirinin tamamının bırakılabileceğini söylemiştir. 
Bu önerinin gerekçesini de, ekonomilerinin yeterince büyük olmaması 
nedeniyle Tobin Vergisini uygulamakta isteksiz olabilecek küçük ve fakir 
ülkelerin de vergiye sadakatini ve sistemin çalışması için gerekli olan genel 
kabulü sağlamak olarak açıklamıştır. Dolayısıyla, Tobin Vergisi hasılatından 
uluslararası kuruluşlara tahsis edilecek gelirin büyük kısmı, gelişmiş ülkeler 
tarafından tahsil edilen vergiler olacaktır (Tobin 1996a: 85-90). Felix’in 
(1995) önerisi, elde edilen hasılatın yarısının vergiyi toplayan hükümetler 
tarafından kendi bünyelerinde muhafaza edilmesi ve diğer yarısının IMF, 
DB ve BM arasında paylaştırılması şeklindedir.8 

3. Tobin Vergisinin Lehinde ve Aleyhinde Görüşler 

Daha önce de belirtildiği üzere Tobin Vergisinin önerilmesinin 
öncelikli amacı, spekülatif döviz işlemlerinin cezalandırılması suretiyle 
döviz kuru dalgalanmalarının azaltılmasıdır. Çok düşük oranda uygulanacak 
bir Tobin Vergisinin, uzun vadeli yatırımları etkilemeksizin, KV spekülatif 
                                                           
6 <http://www.unmultimedia.org/radio/english/detail/88111.html> 
(Erişim:22/12/2010) 
7 BM bütçesine katkı tartışmaları için bkz: <http://xpatz.wordpress.com/2010/09/28/ 
adjust-us-assessed-un-budget-contribution-now/> (Erişim: 22/12/2010) 
8 Şunu da vurgulamak gerekir ki, Tobin Vergisinden elde edilebilecek vergi 
hasılatının kullanım yerlerine ilişkin akademik önerilerin büyük kısmı, 1990’larda 
yapılmış hesaplamalara dayanmaktadır. 2010 yılı itibarıyla günlük 4 trilyon dolar 
seviyesine ulaşan işlem hacminden elde edilebilecek “trilyon dolar” seviyesindeki 
yıllık vergi hasılatı, dünya üzerinde çok daha büyük projelere yetebilecek bir 
büyüklüktedir 
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döviz işlemlerini azaltacağı öngörülmektedir. Bu varsayımların ne kadar 
gerçekçi olduğu ise literatürde geniş tartışmalara konu olmaktadır. 

3.1. Spekülasyonu Caydırma Etkisi 

Daha önce belirtildiği üzere, yıllık efektif oranlara 
dönüştürüldüğünde, KV döviz alım satımları üzerine konulacak düşük oranlı 
bir verginin spekülasyonu caydırma etkisinin çok büyük olabileceği açıktır. 
Haftalık vadeyle yapılan bir alım satımda her işlem üzerine konulacak %1 
oranında bir verginin yıllık efektif maliyetinin %100’ün üzerinde olacağı 
Tablo 1’den görülmektedir. Ancak bu durum, İMPB’nin değeri üzerine 
oynanacak bütün bahislerin kârsız hale geleceği anlamını da taşımamaktadır. 
Örneğin, eğer hedef İMPB’nin beklenen periyotta değer kaybı (ya da 
kazancı) potansiyeli %2’nin üzerinde ise, vergiye rağmen döviz 
spekülasyonundan kazanç elde edilmesi mümkündür. Tobin Vergisi, sadece 
küçük parite değişiklikleri üzerine yapılacak spekülasyonları 
engelleyebilecektir. Bankalararası piyasadaki mevcut işlemlerin çok büyük 
kısmı, “binde”, “onbinde” hatta “yüzbinde” gibi oranlarla ifade edilebilecek 
marjinal fiyat farklarından kazanç elde etmeye yöneliktir. Ancak Tobin 
Vergisinin, 1992 ERM, 1997’da Güneydoğu Asya, 1999 Brezilya ve nihayet 
2001 Türkiye krizlerinde yaşanan yoğun döviz kuru dalgalanmaları 
karşısında tek başına önemli bir etkisinin bulunması mümkün değildir. Bu 
gibi durumlarda %0,1 yerine %1 oranında bir vergi konulması bile, beklenen 
kur değişimlerinin büyüklüğü karşısında, işlem vergileri etkisiz kalacaktır.  

Tobin Vergisini savunanlar, paritelerde önemli oranda değişikliklerin 
ortaya çıkması için temel gerekçelerin bulunması halinde verginin 
spekülasyonu engelleme etkisinin zayıf olacağını kabul etmektedirler (Kenen 
1995). Böyle durumlarda kaçınılmaz hale gelen yüksek oranlı kur 
düzeltmelerinden elde edilebilecek gelirler, herhangi bir maliyetin çok 
üzerinde olabilecektir. Bu durumun kabul edilmesi, başka bir hususun daha 
kabul edilmesini gerektirmektedir: döviz piyasasındaki dalgalanmalar çoğu 
zaman kötü huylu spekülatörler yüzünden değil, hükümet ve merkez 
bankalarının hatalı yönlendirmeleri yüzünden ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 
1992’de sadece bir tek spekülatör, George Soros 10 milyar Sterlin’in 
üzerinde satış yaparak İngiliz para biriminin ERM dışında kalmasıyla önemli 
miktarda spekülasyon kazancı elde etmişti. Ancak, sonradan yapılan 
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analizler9 göstermiştir ki, 1990’ların başlarında iki Almanya’nın birleşmesi 
ve Avrupa ülkelerindeki diğer faktörler, o dönemde paritelerde bir 
düzeltmeyi zaten kaçınılmaz kılıyordu. Eğer yetkili otoriteler kur 
ayarlamalarını düzenli bir şekilde ve kurallar dahilinde yapmayı 
başaramazsa, piyasalar aynı şeyi başka bir şekilde yapmaktadır. Soros’un 
yaptığı, bir düzeltmenin yaklaşmakta olduğu düşüncesine göre hareket 
etmekten ibarettir.10 

Soros ve diğer spekülatörlerin bu dönemdeki işlemleri elbette her 
zaman sadece tepki amacıyla değildir. Büyük miktarda döviz pozisyonu 
alarak hem hedef dövizin ne zaman düşeceğini belirlemekte, hem de düşüşün 
teknik koşulların gerektirdiği oranın üzerinde gerçekleşmesine neden 
olmaktadır. Bu durumda ise spekülatif faaliyetler döviz kuru 
dalgalanmalarını şüphesiz arttırmaktadır. Örneğin, 1993 yılı ortalarına kadar 
Sterlin, piyasanın aşırı işlemleri (over-shooting) nedeniyle önemli ölçüde 
düşük değerlenmiş idi ve bu etkinin temel faktörlerdeki gelişmelerle tedavi 
edilmesi ancak bir kaç yılda mümkün olabildi. Nitekim, Türkiye’de 2001 
krizi sırasında dolar kurunun yaklaşık bir aylık dönem içinde (o dönemin 
birimiyle) 700 bin TL’den 1.3 milyon TL’ye çıkması da benzer bir “over-
shooting” etkisinin mevcut olduğunun tartışılmaya başlanmasına neden 
olmuştur.11 Böyle bir ortamda Tobin Vergisinin mevcut olmasının bir fark 
yaratıp yaratmayacağı sorusu önemlidir. Zira, 2001 yılı başlarında 
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda spekülatif işlemlerin % 
1 gibi normalde fahiş kabul edilecek vergi oranıyla bile caydırılmasının 
mümkün olamayacağı kabul edilmektedir. 

3.2. Uzun Vadeli (Faydalı) İşlemler Üzerindeki Etkisi 

Tobin Vergisi önerisinin temelindeki varsayımlardan biri de, bu 
verginin uzun vadeli döviz işlemleri üzerindeki olumsuz etkisinin ihmal 
                                                           
9 Report for 1992 of the Committee of Central Bank Governors, (Nisan, 1993) ve 
Avrupa Parlamentosu Raporu (PE 205.217, 1993). 
10 Kanaatimizce yukarıdaki husus, 2001 yılı Şubat ayında Türkiye’de döviz kuru 
sisteminin, uygulanmakta olan istikrar programına rağmen, öngörülen tarihten önce 
değiştirilmek zorunda kalınması ve kurlarda yaşanan aşırı dalgalanmaları da 
açıklayabilecek niteliktedir. 
11 Hürriyet, 05/04/2001, 8 “Over-shooting nedir?” Nitekim, dolar/TL kuru, yaklaşık 
on yıl sonra bile, 2001 yılında ulaştığı seviye civarında seyredebilmektedir. Bu 
durum kısmen söz konusu on yıllık dönemde ABD ve Türkiye ekonomilerinin nispî 
performans farkı sonucu oluşsa da, kısmî bir faktörün de 2001 yılındaki “over-
shooting” etkisi olduğu şüphesizdir. 
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edilebilir düzeyde düşük olduğudur. Bu durum uzun vadeli sabit sermaye 
yatırımları bakımından şüphesiz doğrudur. Ancak Dooley (1996), 
spekülatörlerin günübirlik ziyaretçiler ya da daha uzun süre konaklamaya 
gelenler şeklinde kesin gruplara ayrılmasının mümkün olamayacağını, 
örneğin bir ülkede doğrudan yatırım yapmış olan şirketlerin, yurtiçi döviz 
piyasalarında günlük işlem yapan oyuncuların başında gelebildiğini 
söylemektedir. Kenen (1995) de istikrar sağlayan ve istikrarı bozan döviz 
işlemlerinin ayırt edilmesinin zorluğuna dikkat çekmektedir. Her ne kadar 
yoğun bir düzeltme sürecinin yaşandığı dönemlerde Tobin Vergisinin etkisi 
çok az olsa da, işlem vergisinin düşük oranlı kur değişikliklerinden kazanç 
sağlama çabalarını engelleyeceği de açıktır. Ancak, bu tür işlemlerin büyük 
kısmının hedging fonksiyonu da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu vergi, 
normal mal ve hizmetlerin maliyetini yükseltme pahasına, döviz 
spekülasyonunu azaltabilecektir. 

Goodhart (1996), bankaların bu verginin maliyetini kotasyon fiyatları 
arasındaki alım-satım farkını (spread) genişleterek müşterilere 
yansıtacaklarını, bu nedenle çok düşük oranlardaki bir verginin bile 
spekülasyonu azaltacağını söylemektedir. Ancak diğer taraftan, spread 
genişlemesinin piyasayı daraltacağını, daha az işlem yapılacağını ve sonuçta 
fiyat dalgalanmalarının daha kolay ve daha keskin olacağını iddia 
etmektedir. Dolayısıyla, Tobin Vergisinin kur dalgalanmaları üzerindeki 
etkisinin öneride yer aldığı şekilde azaltıcı yönde mi olacağı, yoksa 
yukarıdaki gerekçeyle dalgalanmaları daha fazla mı artıracağı hususu, en 
azından kısa dönemde tartışmalı görünmektedir. 

Tobin Vergisi ile spekülatif işlemler engellenirken, istikrar sağlayıcı 
işlemlerin etkilenmemesi için kullanılabilecek yöntemlerden biri, Spahn 
(1996) tarafından önerilmiştir. Spahn’ın İki Aşamalı Tobin Vergisi önerisi; 

• Her zaman uygulanan düşük oranlı bir Genel Tobin Vergisi, 

* spot döviz işlemleri üzerinden çok düşük bir standart oran, 
örneğin %0,2, 

* türev işlemler üzeriden ise standart oranın yarısı kadar (%0,1) 
vergi alınması, 
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• Spekülatif işlemlerin yoğunlaştığı dönemlerde uygulanacak, 
yasaklayıcı bir Ek Döviz Vergisinden oluşmaktadır.12 

Ek vergi yürürlüğe konulduğu zamanlarda döviz alım satımı yapmanın 
maliyeti çok yükselecek ve bu durumda piyasada dalgalanmaların 
yumuşatılması amacıyla, piyasada işlem yapanların sözleşmelerini yeni 
koşullara göre yenileme ihtiyacı doğacaktır. Eğer bunlar sağlanırsa, Spahn’a 
(1996) göre, ek vergi konulabileceği tehdidi bile yeterince etkili olacak ve bu 
tedbirin uygulanması nadiren gerekecektir. 

Çok Oranlı Uluslararası İşlem Vergisi şeklinde benzer bir öneri, 
Uzakdoğu Asya Krizi sonrasında Breton (1998) tarafından da yapılmıştır. 
Önerilen vergi “normal” zamanlarda %0,1 oranında uygulanacak, ancak bir 
İMPB’ne spekülatif saldırı tehlikesi hissedilince, verginin oranı %1 ile %10 
arasında “caydırıcı” bir orana çıkarılacaktır. Somut kriz dönemlerinde ise 
vergi oranı %50 gibi “yasaklayıcı” bir orana kadar artırılabilecektir. 

Spahn’ın İki Aşamalı Tobin Vergisi önerisi, uygulanabilir olmadığı ve 
istenmeyen yan etkilerinin ortaya çıkacağı gerekçeleriyle yoğun şekilde 
tartışılmakla birlikte, basit işlem vergisinin döviz kuru dalgalanmalarını 
azaltmayacağı, çok oranlı verginin ise piyasalarda belirsizlik ve 
karışıklıklara neden olacağı ileri sürülmüştür (Stotsky 1996). 

3.3. Gelir Sağlama Fonksiyonu 

Tobin Vergisinin uygulanmasına ilişkin tartışmasız kabul gören bir 
argüman, düşük oranlarda uygulansa ve işlem hacminde önemli ölçüde 
düşüşe neden olsa bile, bu verginin uygulanması halinde dünya genelinde 
önemli büyüklükte bir vergi geliri potansiyeli taşıdığı hususudur. Ancak 
sağlanacak bu gelirin ne şekilde kullanılacağı ve dağıtımının nasıl yapılacağı 
hususu tartışma konusudur. Zira, bu vergiden sağlanan gelirin tamamının 
vergiyi tahsil eden ülkelere bırakılması, dünya üzerinde belli başlı finansal 
merkezlerin bulunduğu (çoğu zaten gelişmiş olan) ülkelere diğer ülkelerden 
önemli ölçüde gelir transferi yapılması anlamına gelecektir ki şüphesiz bu 
alternatif global gelir dağılımını daha da bozucu niteliktedir. Buna karşılık, 
vergi tahsilatını yapan ülkelere bırakılan gelirin ulusal vergi sistemlerinin 
geliştirilmesi amacıyla kullanılması mümkündür. Özellikle, Tobin Vergisi 

                                                           
12 Ek döviz vergisinden sağlanması öngörülen vergi hasılatı sıfır (0) olmalıdır. Zira, 
ideal durumda bu vergi uygulandığında hiç işlem yapılmayacak, dolayısıyla hiç 
vergi tahakkuk ettirilmeyecektir. 
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gelirinin, emek ve sermaye üzerindeki diğer vergilerin efektif yükünün 
hafifletilmesinde kullanılarak ulusal düzeyde de sosyal fayda sağlanabilir. 

Diğer taraftan, Tobin Vergisinin uygulanabilmesi için ulusal 
hükümetlerin vergi salma yetkilerinden fedakarlık etmeye razı olup 
olmayacakları da bir tartışma konusudur. Halihazırda IMF ve DB bu iş için 
gerekli saygınlığa sahip bulunmamaktadır. Özellikle IMF’nin politikalarının 
giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde, ulusal bir yetki olan vergi salma 
yetkisi ile donatılmasının temini, politik olarak kolay görünmemektedir. 

Bunlar dışında daha az somut gerekçeler de bulunmaktadır. Örneğin, 
ulusal hükümetlerin finansal başarısızlıklarının tazmininde kullanılabilecek 
büyük bir fonun yaratılması, piyasalar ve bazı hükümetler açısından ahlakî 
çöküntü (moral hazard) problemini gündeme getirebilecektir. Sıkıntıya 
düşmeleri halinde, nasıl olsa IMF ve DB’nin yardımcı olacağı, bu konuda 
kaynağa sahip olduğu düşüncesiyle spekülatörler daha büyük risk almaları, 
hükümetler de daha hesapsız borçlanma konusunda teşvik edilmiş 
olacaktır.13 

Son olarak, verginin toplanması ve ilgili yerlere dağıtımı, bireysel ve 
ulusal düzeyde dolandırıcılığa neden olabileceği için, verginin uygulama 
prosedürlerinin uluslararası düzeyde kapsamlı bir şekilde gözetimini 
gerektirmektedir. Kaldı ki, çok daha küçük bir model olmasına rağmen, AB 
bünyesinde bile bu sorunun çözümünde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

3.4. Mali Tampon (Fiscal Buffer) Fonksiyonu 

Tobin Vergisinin uygulanması gereği savunulurken önemli bir 
gerekçe olarak, bu verginin ulusal hükümetlerin para politikalarını 
belirlerken döviz kuru değişikliklerine olan bağımlılıklarını azaltacağı, 
dolayısıyla ülkelerin makroekonomik politikalarında daha bağımsız kararlar 
alabilecekleri hususu vurgulanmaktadır. Bu fayda esasen, spekülasyonun 
azaltılmasının dolaylı bir sonucu niteliğindedir. 

Döviz piyasasında bir İMPB spekülatif baskı altında bulunduğunda, 
para otoritesinin elinde bu durumu engellemek için değişik araçlar 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, paritenin korunması için merkez bankası 
aracılığıyla piyasada işlemler (APİ) yapmaktır. Bu müdahalenin başarı şansı, 

                                                           
13 Bu anlayışa karşı son dönemde IMF gibi kuruluşlarda, devletlerin de iflas 
edebilmesi konusu tartışılmaktadır. 
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merkez bankasının elinde bulunan ve müdahale amacıyla kullanılabilecek 
rezervlerin büyüklüğüne bağlıdır. İkinci araç ise KV faiz oranlarının 
belirlenmesidir. Eğer bu yöntem başarılı olursa faiz oranları, kurdaki artışı 
engelleyecek noktaya kadar yükselecektir. Başka bir ifadeyle, döviz kurunda 
beklenen düşüş ne kadar fazla ise, faiz oranı da aynı ölçüde yüksek olacaktır. 
Böyle dönemlerde piyasaların tatmin olabilmesi için faiz oranlarının yıllık 
bazda âfâki rakamlara ulaşması gerekebilir. Ancak Peterson ve Galliano’ya 
(1999) göre, bu tür bir gerekçeyle yüksek faiz oranları çok kısa bir dönem 
için bile uygulansa, ulusal ekonomi açısından son derece tahrip edicidir. 
Kısa dönem için uygulanan sert parasal tedbirlerin yatırımlar, büyüme ve 
istihdam üzerindeki etkisi çok daha bozucu ve uzun vadeli olabilir.14 Diğer 
taraftan, bu müdahale yöntemine karşılık olarak sözkonusu durumun ancak, 
gerçekçi olmayan bir döviz kurunun ısrarla savunulmaya çalışılması halinde 
ortaya çıkabileceği eleştirisi getirilmektedir. İster mali ya da diğer 
düzenlemeler uyumlaştırılsın, isterse döviz kuru dalgalanmaya bırakılsın, 
ikinci yöntemin tercih edilmesi gerektiği akademik çalışmalarda kabul 
görmektedir. 

Dalgalı kur, önceden çalışan bir devre-kesici (ex-ante circuit breaker) 
kabul edilir (Michi ve Smith (1999: 63). Ancak dalgalı döviz kurlarının 
uygulanması, bu politikanın maliyeti olmadığı anlamına gelmemektedir. Her 
ne kadar bu politika yoğun spekülatif baskılara karşı daha dayanıklı ise de, 
uzun dönemde döviz kurunda dalgalanmalara neden olabilmektedir. 
Trader’ların rekabetçi pozisyonlarını zayıflatması ise döviz kuru riskine 
karşı hedging faaliyetlerinin maliyetini yükseltecektir. Faiz politikasının 
sadece yerli paranın değerini korumak üzere kurulması mümkün değildir, 
döviz kuru gelişmelerinin de dikkate alınması gerekir. Zira, yurtiçi ekonomik 
faktörler nedeniyle faiz oranlarının gereğinden yüksek tutulması, yerli 
paranın aşırı değerlenmesine ve ihracatta rekabet gücünün kaybedilmesine 
neden olur. Bu nedenle Tobin Vergisi, döviz kuru üzerindeki baskıyı 
azalttığı ölçüde, ulusal hükümetlerin ülke içi faktörlere uygun para politikası 
uygulama imkânlarını da artıracaktır. 

                                                           
14 Türkiye’nin 1980’lerden 2001 yılına kadar tecrübe ettiği ekonomik gelişmelerin, 
özellikle 2000 Kasım-2001 Şubat döneminde yaşanan döviz kuru ve faiz 
hareketlerinin, bu konuda gerçekçi bir örnek olduğu düşünülmektedir. O dönemde 
ödenen %7,500’lere varan oranlardaki faizler, gecelik olarak çok kısa bir dönem için 
de verilmiş olsa, bazı banka ve şirketler üzerinde iflasa götüren tahribatlar yapmıştır. 



 375

3.5. Verginin Pratikte Uygulama Zorluğu 

Tobin Vergisine karşı getirilen son argüman, uygulamasının çok zor 
olduğu ve verginin kaçırılmasının kolaylıkla mümkün olabileceği hususudur. 
Tobin Vergisinin dünya genelinde ve aynı oranda uygulanması kritik 
önemdedir. Vergi cenneti olarak bilinen off-shore finans merkezleri 
vasıtasıyla verginin bir kısmının kaçırılması ihtimali elbette mevcuttur. 
Ancak asıl sorun, işlemlerin off-shore merkezlere ya da “nakit benzeri” türev 
piyasa işlemlerine kayması nedeniyle vergi tabanının tümüyle ortadan kalkıp 
kalkmayacağı hususudur. Örneğin, ABD sadece USD-Japon yeni işlemleri 
üzerine bir vergi getirirse, döviz işlemlerinin aynı sonucu veren ABD ve 
Japon hazine bonosu işlemlerine kayması beklenir. Eğer bunlar da vergi 
kapsamına alınırsa, işlemler bu defa mal piyasasına kayacaktır. Şayet bu 
piyasa da vergi kapsamına alınırsa, bu kez işlemler swap ve türev 
piyasalarına kayacaktır. Sonuçta bu verginin tek ödeyicisi, piyasada mal ve 
hizmetleri talep eden tüketiciler olacak, spekülatörler ise vergiden 
kaçabileceklerdir. 

4. Sonuç 

BW anlaşması ile 1944’den itibaren kurulan uluslararası para 
sisteminin 1970’lerde hukuken yıkılmasının ardından dünya genelinde artan 
döviz kuru dalgalanmaları ve kur rejiminde serbestleştirme hareketleri 
sonucunda döviz ticareti (henüz devam etmekte olan) bir süre için para 
kazanma aracı olarak görülse de, aynı dönemde dünya genelinde tekrar etme 
sıklığı ve derinlik olarak artma eğilimi gösteren parasal krizler, yakın 
gelecekte bu konuda yeni bir paradigma değişikliği ihtiyacına işaret 
etmektedir.  

Kur dalgalanmalarının ekonomik sakıncaları tecrübe edildikçe, 
bunların engellenebilmesi için sabit kurdan katı miktar kontrolleri ve 
yasaklamalara kadar varan geniş bir yelpazede öneriler tartışılabilmektedir. 
İktisadi amaçlı bir dolaylı vergi türü olan Tobin Vergisi, bu öneriler arasında 
piyasa temelli bir çözüm alternatifi olarak gündeme gelmektedir.  

Döviz kuru kaynaklı uluslararası finansal krizleri engellemekte 
iktisadi bir araç olarak ileri sürülen Tobin Vergisinin lehinde ve aleyhindeki 
argümanlar ne olursa olsun hepsinde ortak olan nokta, kur istikrarını 
sağlamada bir işlem vergisinin ikinci en iyi çözüm olduğudur. Örneğin, AB 
Tek Piyasa Sistemi içinde döviz kuru istikrarının sağlanması için vergi 
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getirilmesi önerisi yer almamış ve kesin çözüm olarak tek paranın 
yaratılması düşüncesi kabul görmüştür.  

BW anlaşmasının bozulmasının ardından para spekülasyonun mubah, 
hatta “modern finans”ın gereği kabul edilmesinin neden olduğu sonuç, 
paranın ölçü birimi niteliğinin zayıflamasıdır. Zira “metre”, “kilogram” gibi 
bir ölçü birimi olan paranın ticareti yapılarak değerinin farklılaştırılabilmesi, 
metrenin bazı günler 99 cm, bazen 85 cm, bazen de 120 cm olması, gibidir. 
Mevcut yapının yarattığı sıkıntıların uzun vadede neden olacağı paradigma 
değişikliği, dünya genelinde geçerli bir tek para birimine geçilmesidir. Bu 
durumda mesele, spekülasyonu imkânsız kılacak tek para birimi Global Para 
amacına nasıl bir vadede ulaşılabileceği ve Tobin Vergisinin bu nihai amaca 
ulaşmada etkili bir ara çözüm olup olamayacağı hususu olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Tobin Vergisinin döviz kuru dalgalanmaları sorununun çözümünde 
tek başına etkili bir çözüm yöntemi olup olamayacağı sorusuna verilecek 
cevap muhtemelen “hayır” olacaktır. Bu verginin spekülatif işlemleri 
engelleme etkisinin diğer istikrar sağlayıcı işlemler üzerindeki etkilerinden 
daha fazla olduğu konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Ancak 
sağlanabilecek vergi hasılatının büyüklüğü, uluslararası kuruluşların ihtiyaç 
duyduğu kaynağın temini ve kalkınmanın finansmanı gibi hususlar bu 
verginin cazibesini arttırmaktadır. Uluslararası sağlık, eğitim, güvenlik gibi 
ihtiyaçların finansmanı yanında, uluslararası piyasaların istikrara 
kavuşturulması için gerekli kaynakların temininde bu vergiden 
sağlanabilecek hasılat, vergi çok düşük oranlarda uygulansa bile önemli bir 
kaynak teşkil edecektir. Nitekim Tobin Vergisini destekleyenlerin bir kısmı 
bu vergiye vergi potansiyeli nedeniyle sahip çıkmaktadır. 

Nihai olarak, verginin uygulanmasının hükümetlere ulusal 
makroekonomik politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında daha fazla 
manevra imkânı sağlayacağı görüşü de vergiyi cazip kılmaktadır. Ancak, bu 
verginin uygulanması kararı yine politik bir tercihe bağlı olacaktır. Bu 
nedenle Tobin Vergisinin uygulanabilir olup olmadığı hususu, teknik 
zorluklardan çok, uluslararası düzeyde politik tercihlerin yapılmasına bağlı 
bulunmaktadır. Bu nedenle, 2000’lerin başlarında G7 ülkeleri bünyesinde 
başlatılan ve 2010 itibarıyla G20 bünyesinde devam eden tartışmaların, bu 
konudaki eğilimin belirlenmesinde orta vadede etkili olabileceği 
düşünülmektedir. 
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Sonuç olarak, 1972 yılından itibaren gündeme getirilen Tobin Vergisi 
önerisi, özellikle 1990’ların ortalarında döviz kuru kaynaklı Uzakdoğu krizi 
öncesinde ve sırasında ciddi tartışmalara konu olmuştur. Türkiye’de dalgalı 
kur sistemine geçiş ile birlikte yıllarca gayet yakından müşahade edilen 
döviz kuru dalgalanmaları sorununa rağmen henüz yeterince 
tanınmamaktadır. Ancak uluslararası akademik, hatta politik çevrelerde 
spekülasyondan kaynaklanan döviz kuru dalgalanmalarının engellenmesinde 
piyasa kaynaklı bir çözüm yöntemi olarak giderek daha fazla destek 
bulmaktadır. Globalleşmeye paralel olarak artan döviz kuru istikrarsızlığı 
sorununun çözümünde dikkate alınabilecek alternatifler arasında eğer 
sermaye hareketleri ve döviz kurları üzerindeki doğrudan sınırlamaların 
yeniden tesis edilmesi gibi “arkaik” öneriler de yer alabiliyorsa, Global Tek 
Para’nın henüz görünürde olmadığı bir dünyada Tobin Vergisinin yakın 
gelecekte para birimleri arasında kur istikrarının korunmasına yönelik 
öneriler arasında daha cazip bir alternatif olarak giderek daha fazla dikkat 
çekmesinin kaçınılmaz olacağı düşünülmektedir. 
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SPEKÜLATİF SERMAYE HAREKETLERİYLE 

BAŞ ETMEDE BİR YÖNTEM: TOBİN VERGİSİ 

 
Fecir ŞENGÖZ ÇELİK* 

 

1. Giriş 

Günümüzde uluslararası özel sermaye, tüm dünyada hız kazanmış, son 
yirmi yılda ise birbiri ardına finans piyasalarında serbestleşmeye giden 
gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir. Ancak uluslararası sermaye 
akımlarının bu ülkelerde, büyümeyi finanse etmek, faiz oranlarını düşürmek, 
finansal araçları çeşitlendirmek gibi kendinden beklenen faydaları sağladığı 
kuşkuludur.  

Zira, zaman içinde finansal piyasalar artan hızla derinleşirken, reel 
ekonomi ile finans piyasaları arasındaki makas da giderek açılmıştır. 
Küreselleşme ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişme ile birlikte 
uluslararası sermayenin artan hareket kabiliyeti, yatırımcılara, daha yüksek 
riske karşın kar oranlarını artırabilme şansı vermiş; böylece, uluslararası 
sermaye, yapı olarak daha seçici, daha kısa vadeli, daha hareketli, daha 
tedirgin ve daha spekülatif bir niteliğe kavuşmuştur. Uluslararası sermayeye 
hazırlıksız ve denetimsiz şekilde hızla açılan ülkeler de, söz konusu 
spekülatif sermaye hareketlerine açık hale gelmiştir. 

Gerçekten de, gerek ülke deneyimleri, gerekse iktisat teorisi, 
spekülatif nitelikli sıcak paranın ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. Sıcak paranın beklenmedik bir zamanda ülkeden kaçışı, 
krizlere neden olmaktadır. Bu ani çıkışların yanı sıra, sıcak paranın kendisi 
de, ülkenin ekonomik koşullarına ve yapısına göre başlı başına bir 
istikrarsızlık unsuru olabilmekte; döviz kuru, faiz, cari işlemler, tüketim gibi 
bir çok alanda kırılganlığa yol açabilmekte, para politikasının etkisini 
azaltabilmektedir. 

Bu nedenle iktisat yazınında, bir çok çalışma, spekülatif sermaye 
hareketlerinin engellenmesi veya ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılabilmesi amacına yönelik öneriler getirmektedir. Bu öneriler içinde en 
                                                 
* Maliye Bakanlığı, Maliye Uzmanı 
Bu çalışma, yazarın 2008 yılında hazırladığı Maliye Uzmanlığı Yeterlilik Tezine 
dayanmaktadır 
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çok tartışılan kontrol biçimi Tobin Vergisi’dir. James Tobin’in, ilk kez 1972 
yılında dile getirdiği bu öneri, o yıllarda fazla önemsenmemiş olsa da, kısa 
vadeli sermaye hareketlerinin günlük hacminin trilyon dolarlara ulaştığı 
günümüzde tekrar önem kazanmış ve son yıllarda ulusal ve uluslararası 
platformlarda, ciddi biçimde ele alınıp tartışılmaya başlanmıştır. 

Bu bağlamda bir politika önerisi olarak Tobin Vergisinin 
uygulanabilirliğini tartışmayı amaçlayan bu çalışmanın I. Bölümünde sıcak 
paranın tanımı ve hesaplanma yöntemi ele alınmakta; II. Bölümde Tobin 
Vergisi tartışmalarına bir temel niteliğinde olan sıcak paranın ekonomi 
üzerine etkileri tartışılmaktadır. III. Bölümde Tobin Vergisi’nin tanımı ve 
kapsamı üzerinde durulurken; IV. ve V. Bölümlerde vergi ile ulaşılmak 
istenen amaçlar ve verginin aleyhindeki görüşler sıralanmaktadır. VI. 
Bölümde sıcak paranın Türkiye’deki durumu incelenmekte ve çözüm 
önerilerine değinilmektedir. Sonuç Bölümde ise verginin uygulanabilirliğine 
ilişkin kısa bir değerlendirme ve öneri yer almaktadır. 

2. Sıcak Para 

Sıcak paranın iktisat yazınında genel kabul gören kesin bir tanımı 
olmamasına rağmen, “spekülatif”, “kısa-dönemlilik” ve “aşırı dalgalanma ve 
akışkanlık” gibi unsurlar içerdiği ve yol açtığı iktisadi istikrarsızlıkların da 
özü itibariyle bu öğelerden kaynaklandığı bilinmektedir. (Yeldan, 2006:122) 

Bu özelliklerden hareketle sıcak para, bazı kaynaklarda kısa vadeli 
spekülatif sermaye hareketi şeklinde tanımlanmakla birlikte, hesaplamalarda 
çoğunlukla hisse senedi ve tahvilden oluşan portföy yatırımları da yer 
almaktadır. Ayrıca, kısa vadeli sermaye hareketleri, reel sektör kredi 
işlemlerini de içerebilmekte, ancak ticari krediler benzeri kalemler sıcak para 
tanımına girmemektedir. 

Benzer şekilde, Merkez Bankası da 2005/1 sayılı para politikası 
raporunda sıcak parayı, Chang, Claessene ve Cumby’nin 1997 tarihli 
“Conceptual and Methodolojical Issues in the Measurement of Capital 
Flight” adlı makalesinden hareketle tanımlamıştır. Buna göre sıcak para 
kavramı, genel kabul görmüş bir tanım olmamakla beraber beklenen getiri 
oranları ve risklerdeki değişimlere hızlı tepki veren sermaye akımları olarak 
ifade edilebilir. Dolayısıyla, sıcak paranın miktarından ziyade, ani hareketi 
önemlidir.  
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Bu tanımlamada net hata ve noksan kalemi de sıcak para tanımına 
dahil edilmektedir. Net hata ve noksan kaleminin sıcak para olarak 
nitelendirilmesi yaklaşımı, söz konusu kalemin kayıt dışı sermaye akımlarını 
gösterdiği varsayımına dayanmaktadır. Diğer taraftan, banka 
muhabirlerindeki döviz hareketleri yoluyla bankaların döviz varlıklarındaki 
değişim; benzer şekilde, Merkez Bankası muhabirlerindeki döviz hareketleri 
yoluyla da resmi rezervlerdeki değişim ödemeler dengesi istatistiklerinde 
izlenebilmekte ancak, bankacılık dışı özel sektörün döviz varlıklarındaki 
değişim tam olarak izlenememektedir. Dolayısıyla, bankacılık dışı özel 
sektörün döviz varlıklarındaki değişimin de büyük ölçüde net hata ve noksan 
kalemine yansıdığı düşünülmektedir. Bu olguya dayanarak, net hata ve 
noksan kaleminin yerleşikler kaynaklı olduğu varsayılmaktadır. (TCMB, 
Para Politikası Raporu,2005:28)  

Sıcak para, bu tanımlamadan hareketle şu şekilde formülize 
edilmektedir: 

Sıcak Para = 

Portföy Yatırımları 

• Yabancıların yurt içinde hisse senedi alım/satımları, 

• Yabancıların yurt içinde Hükümete ait iç borçlanma senetleri 
alım/satımları, 

+ Kısa Vadeli Sermaye Akımları 

• Bankaların yurt dışında kullandırdıkları kısa vadeli krediler, 

• Yurt içinde yerleşik bankaların ve bankacılık dışı özel sektörün yurt 
dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 

• Yabancıların yurt içinde yerleşik bankalarda tuttukları kısa vadeli 
mevduatlardaki değişim, 

+ Net Hata Noksan 

3. Sıcak Paraya Karşı Neden Önlem Alınmalıdır? 

Küreselleşme ve finansal serbestleşme neticesinde yabancı sermayeye 
açılan ülkeler, yabancıların beklentilerine de açık hale gelmekte ve bu 
beklentiler kolaylıkla yönetilememektedir. Böylece finansal serbestleşme, 
ülkeleri spekülatif sermaye hareketlerine ve bu hareketlerden istifade etmek 
isteyen sıcak paraya açık hale getirmektedir. Küreselleşme ile birlikte gelen 
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bu hızlı değişime hazır olmayan finansal piyasalar ise, beklenmedik bir 
zamanda olumsuz bir gelişmeden etkilenerek spekülatif nitelikli sıcak 
paranın aniden kaçışı ile krizlere sahne olmaktadır. 

Ülkeye akmakta olan yabancı sermayenin aniden kesilmesi ve hemen 
sonrasında hızlı bir sermaye çıkışı görülmesini ifade eden bu duruma 
ekonomi literatüründe ani duruş adı verilmektedir. Mali piyasaları yeterince 
gelişmemiş, istikrarlı bir büyüme sağlayabilecek kadar yurt içi kaynağa 
sahip olmayan gelişmekte olan ülkeler için bu durum, diğer yapısal 
sorunlarla da birleşince yüksek oranlarda ekonomik daralmalara yol 
açabilmektedir. Sermaye girişlerinin arttığı dönemlerde geçici büyüme 
dönemine giren ekonomi, kısa vadeli sermaye akımlarının çıkışlarıyla 
birlikte mali krizlere sahne olmakta ve eskisinden daha fazla finansal 
kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bir başka deyişle, spekülatif sermayeye, 
büyüme umuduyla sınırsız şekilde açılan ekonomiler sermayenin kaçışı ile 
birlikte eski durumlarından daha kötü bir hale gelmekte, sıcak para 
bağımlılığı bir kısır döngüye yol açmaktadır. 

Spekülatif nitelikli sıcak paranın ani çıkışlarının yanı sıra, kendisi de 
ülkenin ekonomik yapısına ve koşullarına göre başlı başına bir istikrarsızlık 
unsuru olabilmektedir. Nitekim 1990’lı yıllar boyunca Latin Amerika’dan 
Rusya’ya ve Güneydoğu Asya’ya kadar farklı ekonomik yapıya sahip, farklı 
güçlü ve zayıf yanları bulunan bir çok gelişmekte olan ülkede yaşanan 
krizler, spekülatif karakterli finansal sermaye akımlarının ülkelerin 
ekonomik yapılarını istikrarsız ve kırılgan hale getirdiğini göstermiştir. 
(Yentürk, 2005: 2)  

Bu kırılganlıkların başında iç piyasada aşırı ısınma ve yerli parada 
aşırı değerlenme ile birlikte artan cari açıklar gelmektedir.  

Sermaye girişlerinin reel sektör üzerindeki en önemli etkisi,  dış 
ticaret alanında görülmektedir. Aşırı sermaye girişi sonucunda yerli para 
yabancı paralar karşısında değer kazanmakta, bu durum ihracatı pahalı hale 
getirerek ihracatçı sektörlerin rekabet gücünü azaltmakta, ucuzlayan ithalat 
nedeniyle ekonominin ithalata bağımlılığı artmaktadır. Hızla büyüyen dış 
ticaret açıkları, ülkelerin cari açıklarının da artmasına yol açmakta, ancak 
sermaye girişi sürdükçe bir ödeme sorunu ortaya 
çıkmamaktadır.(İnsel,Sungur, 2003:27)  
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Sermaye akımlarının reel sektör üzerindeki temel etkilerinden bir 
diğeri ise, özel sektöre verilen kredileri artırarak harcamaların genişlemesine 
neden olmasıdır. .(İnsel,Sungur, 2003:27)  Spekülatif sermayenin hızla 
girdiği ülkelerde gözlenen karakteristik özelliklerin başında ekonominin 
önce hızla büyümesi ve bu büyümenin özellikle özel tüketim 
harcamalarındaki artışlarla tetiklenmesi gelmektedir. Değerli yerli para 
sonucu, ucuz ithal tüketim mallarının hızla artması ve bunun pahalı ve kısa 
dönemli borca karşılık gelen sermaye girişleri ile finanse ediliyor olması da 
krize elverişli ortamı güçlendirmektedir. (Yentürk, 2005: 104-105) 

Son olarak, finansal sermayenin kısa vadeli akışkanlığı, merkez 
bankalarının bağımsız para, faiz ve döviz kuru politikası izleme olanağını 
azaltmaktadır. Merkez bankaları, bir yandan sermaye girişlerinin ulusal para 
piyasalarında yarattığı baskıları hafifletmek için sterilizasyona giderken, bir 
yandan da spekülatif sermayenin çıkış tehdidine karşı, yüksek döviz rezervi 
bulundurmak zorunda kalmaktadır.  

Spekülatif sermayenin genel olarak krizlerin gelişiminde rol oynadığı 
kabul edilmekle birlikte, bu rolün niteliği hakkında farklı görüşler de 
bulunmaktadır. Milton Friedman gibi bazı ekonomistler spekülatörlerin, risk 
sınırlandırmayı amaçlayan fon yöneticilerine piyasa yaratarak önemli bir 
görev üstlendiklerini savunurken, Joseph Stiglitz gibi bazı ekonomistler bu 
tür argümanların daha çok politik nedenlere ve serbest piyasa ekonomisinin 
ilkelerine dayandığını savunmaktadır. Gregory Millman, spekülatörleri, 
uluslararası anlaşmaların uygulanmasını zorlayan, ekonomik "kanunları" 
öngören bir piyasa gücü olarak görmekte; spekülasyonların ekonomide zaten 
önlenemeyecek olan olumsuz bir gelişmeyi hızlandıracağını ve böylece 
karşılaşılacak zararının daha az olacağını, hatta spekülasyonun zararların 
düzeltilmesini kolaylaştıracağını savunmaktadır. (www.forex-turkce.com) 
Zira, para birimlerinin bir çoğu ancak, spekülatif bir saldırıdan zarar 
göreceği aşikar olduktan sonra böyle bir saldırıya maruz kalmaktadır. Bu 
durum, ekonomik yapıda sürekli bir bozulma yaşandığında tahmin edilebilir 
hale gelmekte, kurun çöküşü kaçınılmaz olmakta ve krizden kar elde etmeyi 
amaçlayan büyük spekülatörlerin varlığı, saldırının tarihini öne 
çekmektedir.(www.dtm.gov.tr) 

Spekülasyonlar, teorik olarak krizlerin temel nedeni olabildiği gibi, 
yaşanan krizlerde tetikleyici bir rol de üstlenebilmektedir. Özellikle sabit kur 
rejimi uygulayan ülkelerde merkez bankaları, kuru savunma zorunluluğuyla 
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döviz rezervlerini kullandığından, rejimin daha fazla sürdürülemeyeceğini 
düşünmeye başlayan spekülatörlerin dövize saldırısı krizlerin tetikleyicisi 
olmaktadır.  

Söz konusu hareketler, ülkelerin tamamen bağımsız bir iktisat 
politikası izleme olanağını da azaltmaktadır.  90’lı yıllar boyunca yaşanan 
krizler, bu duruma işaret etmektedir. Örneğin, ünlü para spekülatörü 
Soros’un 1992 yılında İngiliz Sterlini’ne karşı aldığı pozisyon karşısında 
İngiltere Merkez Bankası faizleri gün içinde birkaç kez artırmak zorunda 
kalmış ve sonunda kur rejimini savunmaktan vazgeçmiştir. Böylece Sterlin, 
Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasının dışına çıkmıştır. 

Benzer biçimde spekülatörler, Arjantin krizinde de, Arjantin’in 
yüksek oranlara ulaşan işsizliği azaltmak için para kurulunu terk 
edeceğinden şüphelenerek, Arjantin Pesosuna karşı pozisyon almışlardır. 
(www.dtm.gov.tr) 

Asya krizinde de yine spekülatör ve manipülatörlerin çok önemli 
etkileri olduğu tartışılmıştır. Hızla artan cari işlemler açığına aldırış etmeyen 
Tayland, para birimi olan Baht'ın dolar karşısındaki değerini korumak adına 
spekülatörlerin hücumlarına direnmeye çalışmış; ancak döviz rezervleri 
bittiğinde, baskılara dayanamayarak Baht’ın dalgalanmasına izin vermiştir. 
Devalüasyonun ardından finans sistemi çökmüş, likidite sıkıntısına düşen 
bankalar müşterilerine karşı yükümlülüklerini karşılayamaz; reel sektör ise 
döviz borçlarını ödeyemez duruma düşmüştür. Bu durum diğer krizlerde 
olduğu gibi bölgedeki diğer paralara karşı spekülatif hareketleri artırmış ve 
Baht’taki değer kaybını Malezya, Endonezya ve Filipinler’deki 
devalüasyonlar izlemiştir.  

4. Tobin Vergisi 

Amerikalı Nobel ödüllü iktisatçı James Tobin, ilk kez 1972 yılında 
olmak üzere bir çok defa yayınladığı makale ve konuşmalarında, spekülatif 
amaçlı kısa vadeli sermaye hareketlerinin vergilendirilmesi yoluyla, piyasa 
hassasiyetlerinin ve döviz spekülasyonlarının önemli ölçüde 
azaltılabileceğini ileri sürmüştür. Tobin, piyasa dalgalanmalarını kontrol 
edebilmek ve kısa vadeli paraların aniden çekilişi halinde doğacak riskleri 
azaltmak amacı ile dövizle yapılan işlemler üzerinden, binde 1 ile binde 5 
arasında bir vergi alınmasını önermiştir. Tobin’in “fazla yağlanmış olan 
uluslararası döviz spekülasyonu çarklarına bir avuç kum atmak” şeklinde 
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ifade ettiği bu vergi, spot döviz alım-satım işlemleri üzerine getirilen 
advolarem bir vergidir.(Tobin, 1978:14) Vergileme, bir paranın bir başka 
paraya dönüştürülmesi sırasında bu işleme vergi uygulanması şeklinde 
gerçekleşmektedir. Tobin’e göre bu tür bir işlem vergisinin dünya ticaret 
hacminde önemli paya sahip olan belli başlı para birimlerinde uygulanması 
yeterli olabilecektir.(Tulay,Erdönmez, 1999:15)  

O yıllarda fazla önemsenmeyen bu vergi, kısa vadeli sermaye 
hareketlerinin günlük hacminin trilyon dolarları aşması ve bunun finansal 
krizlere neden olması sonucu, son yıllarda ulusal ve uluslararası 
platformlarda, ciddi şekilde ele alınıp tartışılmaya başlanmıştır. 

11 Kasım 2000 tarihinde Brüksel’de yapılan ACP1-AB İşbirliği 
Parlamenterler Toplantısı’nda Tobin vergisinin desteklenmesi kararı 
alınmıştır. (www.akademiktisat.net ) 28 Haziran 2001’de Avrupa 
Parlamentosu’nun öncülüğünde, 13 Avrupa ülkesinden ve Kanada’dan 
parlamenterler, ekonomistler ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile “Tobin 
Vergisi Hakkında Birinci Parlamentolar Arası Toplantı” düzenlenmiştir. 
ABD’de 2001 yılı Mayıs ayında Temsilciler Meclisine uluslararası mali 
işlemler üzerine vergi konulmasına yönelik bir önerge verilmiştir. Önerge, 
Tobin Vergisi yansıra Dünya Bankası, IMF, OECD, G-8, G-20 gibi 
uluslararası organizasyonların gözetiminde uluslararası finansal 
organizasyonlar için global bir reform öngörmektedir. Fransa’da da 
ATTAC’ın2 girişimiyle bu konuda bir yasa tasarısı hazırlanmıştır. 2001 yılı 
Ağustos ayında Fransa, AB Maliye Bakanları Toplantısı’nda sınır ötesi 
sermaye hareketleri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınmasını 
desteklediğini açıklamıştır.  

Son olarak Brezilya önce Ekim 2009’da sıcak para girişlerine IOF adı 
verilen yüzde 2 oranında bir vergi uygulamaya başlamıştır. Ancak, verginin 
istenilen sonuca ulaşamaması üzerine vergi oranı, Ekim 2010’da ardı ardına 
iki kez (yüzde 4 ve yüzde 6) artırılmıştır.  

5. Tobin Vergisinden Beklenenler 

Tobin Vergisinin en temel işlevi ülkeden ani çıkış yapan sıcak paranın 
girişini engelleyecek olmasıdır. Tobin, Keynes’in “işlem vergisi uzun 
dönemli temelleri güçlendirir” görüşünden hareketle, bu tür bir verginin, kısa 

                                                 
1  The Secretariat of the African, Caribbean and Pacific Group of States 
2 Ação pela Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos 
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vadeli işlemlerin maliyetlerini yükselterek uzun vadeli yatırımları 
özendireceğini düşünmüştür. Vergi, ülkeye, krizi tetiklemeyecek nitelikte ve 
daha uzun vadelerle yabancı sermayenin gelmesini özendirebilecektir.  

Ayrıca, iyi tasarlanmış ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bu tür 
bir vergiyle, spekülatif sermayenin yol açtığı istikrarsızlıkla mücadele 
edilebileceği gibi, ülkenin iç dinamikleri de güçlenebilecektir. Bu vergi, belli 
ölçüde de olsa spekülatif sermaye hareketlerini önleyeceği için gerek döviz 
kurlarında, gerekse faiz oranlarında bir istikrar sağlayacak, böylece hem mal 
ve hizmet ticareti için finansal ortam rahatlayacak hem de merkez 
bankalarının daha bağımsız bir faiz ve kur politikası izleyebilmelerine imkan 
tanınacaktır. 

Verginin, asıl işlevi dışında, gelir sağlama fonksiyonu da 
bulunmaktadır. Tobin’e göre, bu vergi gelirinin tamamı IMF ve Dünya 
Bankası gibi kuruluşlarca kullanılmalıdır. (Tobin, 1978:14)  

Bir başka görüşe göre ise, Tobin Vergisi sermayenin akışkanlık 
yeteneğini azaltarak ekonomi yönetimlerine karar alma zamanı 
kazandırmakta, toplanan vergi miktarına bakılarak sermaye giriş-çıkışlarının 
miktarı tespit edilmekte ve böylece bir izleme mekanizması işlevi de 
görebilmektedir.(Alantar, 2004:6) 

6. Tobin Vergisi Aleyhindeki Görüşler 

Tobin Vergisinin temelde spekülatif işlemleri caydırma işlevini yerine 
getireceği genel kabul görmekle birlikte, söz konusu işlevin bazı durumlarda 
yetersiz kalabileceği ya da uygulamada zorluklar yaşanabileceği yönünde 
eleştiriler de bulunmaktadır.    

Tobin Vergisine getirilen bu eleştirilerin başında verginin hangi 
ülkelerde uygulanacağının belirsizliği hususu gelmektedir. Şayet, bazı 
ülkeler bu vergiyi uygulamaz veya düşük oranda uygular ise sermaye o 
ülkeye yönelecek ve verginin kendisinden beklenen işlev yerine getirilmemiş 
olacaktır. Ancak vergi evrensel nitelikte olduğunda da göreceli pozisyonlar 
aynı kalacağından spekülatif olmayan sermayenin ülkeye girişi 
etkilenmeyecektir.(Sabır, 2002:138) 

Ayrıca, Tobin Vergisi uygulamasının vergiden kaçınma ve vergi 
kaçırma eğilimlerini artırabilmesi, kayıt dışılığı teşvik etmesi olasılığı da 
bulunmaktadır. Özellikle dar bir vergi tabanı vergi kaçırmaya imkan 
tanıyacaktır. Ancak vergi tabanının geniş tutulması ise spekülatif olmayan 
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işlemlerin de vergilendirilmesi sorununu ortaya çıkaracaktır. Nitekim döviz 
işlemlerinin hangi amaçla yapıldığını belirlemek tam anlamıyla mümkün 
olamamaktadır. Örneğin; turistlerin yaptığı döviz işlemlerinin korunması 
amacıyla belli bir miktarın altındaki döviz hareketleri vergi dışı bırakıldığı 
takdirde, spekülatörler paralarını küçük parçalara bölerek vergiden 
kaçınabileceklerdir. Bu olası etki gerekçe gösterilerek Amerika Birleşik 
Devletlerinde Tobin tarzı bir verginin yasaklanması konusunda yasa önerisi 
bile verilmiştir.(Alantar, 2004:6) 

Vergi bütün spekülatif işlemleri karsız hale getirmeyecektir. Fakat 
spekülatif işlem yapılırken alınan riski yükseltecektir. Spekülatif amaçlı 
döviz alımı yapılırken kar elde edebilmek için gereken döviz kuru artışı daha 
fazla ve bu konuda verilen yanlış bir kararın maliyeti ise daha yüksek 
olacaktır.( www.turkforum.net ) 

Tobin Vergisinin kısa vadeli sermaye hareketlerini caydıracak şekilde 
işlemesi için spekülatörlerin, fiyatlardaki değişim beklentisi, çok düşük 
oranlı olan Tobin Vergisinden daha düşük olmalıdır. Örnek ile ifade edilecek 
olursa, vergi oranının yüzde 1 olması durumunda eğer spekülasyon kazancı 
yüzde 1‘den çok fazla ise vergiye rağmen spekülasyon kazancı elde 
edilebilecektir. 

Ayrıca, Tobin, 1970’li yıllarda önerdiği bu vergiyi spot piyasa 
işlemleri üzerinden yapmayı öngörmüşse de günümüzde türev piyasa 
işlemleri de ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle Tobin Vergisinin bu tür 
işlemler üzerine de koyulması gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır. 

Yukarıda sayılan dezavantajların yanı sıra,  Tobin Vergisi benzeri bir 
vergi ile sıcak para akışı azaltıldığında, tasarruf açığı ve cari açık sorunu 
olan Türkiye gibi ülkelerde, açığın nasıl kapatılacağı sorunu da önem 
arzetmektedir.  

Son olarak, bazı ampirik çalışmalar, Tobin Vergisinin, beklendiği 
şekilde, döviz piyasasında dalgalanmaları azaltmadığı hatta artırdığı 
yönünde sonuçlar vermiştir. (Werner, 2003:511)  

7. Türkiyede Sıcak Para Akımları ve Çözüm Arayışları 

Türkiyede uzun yıllar spekülatif fonların çıkışıyla yaşanan krizlerin 
büyümeyi olumsuz etkilediği görülmektedir. Türkiye, bir çok gelişmekte 
olan ülkede olduğu gibi uzun yıllar cari açık vererek büyümeye çalışmış, bu 
durum sürdürülemez hale gelince krizler veya dalgalanmalar yaşanmış; 
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özellikle spekülatif nitelikli sıcak paraya dayanan sermayenin ani çıkışları ile 
birlikte ekonomide 1994, 1998 ve 2001 yıllarında ciddi daralmalar 
yaşanmıştır. 2002 yılı sonrasında ise, gerek dünyada görülen likidite bolluğu, 
gerekse ekonomide başlayan normalleşme sürecine rağmen hala yüksek 
seyreden reel faizler, ülkeye giren sıcak para miktarını artırmıştır. 2006 yılı 
itibariyle doğrudan yatırımlarda kaydedilen artışla birlikte, cari açığın 
finansman yapısı içindeki payı artış göstermiş; 2006 yılında hız kazanan 
doğrudan yatırım girişleri 2007 yılında da yüksek seyrini sürdürmüştür. 
Bununla birlikte küresel krizin patlak vermesiyle birlikte uluslararası kredi 
piyasalarında risk algılamalarının bozulma eğilimine girmesi sonucunda yıl 
ortasından itibaren, portföy kaynaklı sermaye çıkışları da gözlenmiştir. 
2008-2009 döneminde yatay bir seyir izleyen sıcak para, 2010 yılı itibariyle 
kriz sonrası dönemde oluşan likidite bolluğunun ve gelişmiş ülkelerdeki 
düşük faiz ortamının etkisiyle gelişmekte olan ülkelere yönelmiş ve 
Türkiye’de de çok yüksek boyutlara ulaşmıştır. 
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Türkiye'de Sıcak Paranın Gelişimi 
(Milyon Dolar)

Kaynak: TCMB  
Şekil 1: Türkiye’de Sıcak Paranın Gelişimi 

 
Türkiye ekonomisindeki bu sıcak para sorununa çözüm amacıyla 

getirilen önerilerin başında, Tobin Vergisi gelmektedir. Uzun yıllar süren 
sıcak para girişleri nedeniyle zaman zaman dile getirilen Tobin Vergisi, 2009 
sonu başından itibaren Brezilyada uygulanmaya başlamasıyla birlikte 
yeniden gündeme gelmiştir. Son dönemde ise gelişmekte olan ülkelere 
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yönelen sermaye girişleri ve uluslararası kuruluşların bu ülkelere ilişkin 
“aşırı ısınma” söylemleri, kısa vadeli sermaye girişlerine karşı alınması 
gereken önlemler üzerindeki tartışmalara hız kazandırmıştır. Bununla 
birlikte Tobin Vergisi tam bir destek görmemiş; nitekim, Ali Babacan, Nihat 
Ergün, Mehmet Şimşek de zaman zaman yaptıkları açıklamalarda sıcak para 
konusunda tedbirler düşünüldüğünü ancak vergi konulmasının gündemde 
olmadığını belirtmiştir.  

Kısa vadeli spekülatif nitelikli sıcak para akımlarına karşı bir başka 
görüş de sıcak paraya doğrudan müdahale yerine esasen piyasaların 
derinleştirilmesi, kalıcı yatırımcılara daha fazla kolaylık sağlanması 
yaklaşımıdır. Özellikle istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen yatırımlara 
avantajlar sağlayarak ülkenin rekabet etme kapasitesini artırmayı amaçlayan, 
para piyasasının serbestliğine dokunulmamasını destekleyen görüşler de ileri 
sürülmüştür. 

Bütün bu tartışmalar çerçevesinde, ekonomideki söz konusu 
gelişmeleri dikkate alan Merkez Bankası, Ocak 2011’de alternatif bir yola 
başvurmuştur. Banka, sürpriz bir politika değişikline giderek, politika faizini 
beklentilerin aksine indirmiştir. Daha önce başka bir ülkede henüz 
uygulanmamış olan “düşük faiz, yüksek zorunlu karşılık” uygulamasıyla 
Banka, bir taraftan politika faizlerini indirerek cari açığın sıcak parayla 
finanse edilmesinin önüne geçmeyi; diğer yandan zorunlu karşılıklarda 
yaptığı artırımla kredi büyümesini kontrol altında tutarak ithalat artışını 
önlemeyi amaçlamaktadır.(http://finans.milliyet.com.tr: 07/02/2011) 

Merkez Bankasının bu tavrı gerek yurt içinde gerekse yurtdışında 
oldukça olumlu tepkiler almıştır. Bu konuda en yaratıcı modeli hayata 
geçirmiş olan Merkez Bankasının başarısı, tüm gelişmekte olan ekonomiler 
için bir örnek model oluşturma niteliğindedir.(www.bloomberght.com: 
11/02/2011) Nitekim dünyaca ünlü iktisatçı Stiglitz, 41. Davos Zirvesinde, 
“bankanın bunu başarması halinde literatüre yeni bir para politikası 
modelinin ekleneceğini” belirtmiştir. 

8. Sonuç 

Tobin’in spekülatif nitelikli sermaye hareketlerini caydırmak için 
önerdiği yöntem, döviz işlemleri üzerine binde 1 ile binde 5 arası bir oranda 
vergi getirmektir. Bu şekilde kısa vadeli sermaye hareketleri üzerindeki 
maliyet artırılarak, hem sıcak para kaçışlarının azaltılması hem de uzun 
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vadeli yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Tobin, bu vergi ile elde 
edilecek gelirin de uluslararası organizasyonlar tarafından kullanılmasını 
öngörmektedir. 

Diğer yandan Tobin Vergisi, bir çok açıdan da eleştirilere maruz 
kalmıştır. Bu eleştirilerin başında vergiden kaçınmayı ve kayıtdışılığı 
artıracağı, vergi tabanının belirsiz olduğu, oranın küçüklüğü nedeniyle 
spekülatif hareketleri önlemede yetersiz kalacağı yönündeki görüşler 
bulunmaktadır. Ayrıca, bu tür bir verginin Tobin’in de amaçlamadığı bir 
şekilde finans piyasalarının gelişimini engellemesi olasılığı da 
bulunmaktadır.  

Zaten finansman kalitesi düşük, sığ finansal piyasalara sahip 
gelişmekte olan ülkelerde, bu verginin piyasalarda olumsuz etki yaratabilme 
olasılığı bulunmaktadır. Zira spekülatif sıcak para, bu ülkelerde cari açığı 
finanse etmek, sermaye piyasalarına likidite sağlamak ve hazineyi finanse 
etmek gibi işlevler üstlenmektedir. Ekonomisi dış finansmana bağlı bu tür 
ülkelerde spekülatif sermaye üzerine konulacak bir vergi, kısa vadeli 
sermayeyi tamamıyla ürkütüp ciddi krizlere neden olabilir.  

Bütün bu argümanlar bir arada düşünüldüğünde, Tobin Vergisinin, 
piyasadaki dalgalanmalara karşı, gerektiğinde uygulanacak, kısa dönemli bir 
para politikası aracı olarak kullanılmasının daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. Zira, böyle bir uygulama, ekonominin yapısal 
sebeplerinden kaynaklanan istikrarsızlıkları ortadan kaldırmakta yetersiz 
kalacaktır. Spekülatif sermayenin, başta yüksek reel faizler olmak üzere, 
sorunlu bir bankacılık sistemi, yanlış kur politikaları, yüksek cari açık gibi 
ekonomideki istikrarsızlıklardan yararlandığı unutulmamalıdır. 

Asıl yapılması gereken, spekülatif nitelikli sermaye yerine doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarını teşvik eden politikaların tercih edilmesidir. Bu 
çerçevede geçici ve ihtilaflı çözümler yerine ekonomideki yapısal sorunların 
ortadan kaldırılmasına yönelik politikalara önem verilmesi esas bakış açısı 
olmalıdır. 
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ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİ, 

FİNANSAL KRİZLERE BİR ÇÖZÜM: TOBİN VERGİSİ 

 

Fatih MANGIR* 

Ahmet AY* 

1. Giriş 

Küreselleşme sürecinin hız kazandığı 1950 ve 1960’lı yıllarla birlikte 
ekonomik büyüme ile ilgili klasik ve Neo-klasik büyüme kuramları yerini 
artık kalkınmanın hedeflendiği ve bu doğrultuda gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülke ayrımının daha da netleştiği ekonomik bir oluşuma bırakmıştır. Artık 
gelişmekte olan ülkelere hedef gösterilmekte ve dengeli kalkınmanın 
başarılması için politikalar önerilmektedir. Bu bağlamda gelişmekte olan 
ülkelerin geri kalmışlık problemini derinlemesine inceleyen ilk grup 
kalkınma iktisatçıları dengeli kalkınma kuramcıları olarak isimlendirilmiştir. 
Dengeli kalkınma iktisatçıları gelişmekte olan ülkelerin özellikle açık 
ekonomik modellerde gelişmiş ülkeleri yakalayabilmeleri için dış kaynak 
transferi yapmalarını önermişlerdir. Bu süreçte artık gelişmekte olan ülkelere 
yazılan reçetenin ilk ilacı uluslararası sermaye hareketleridir. Ancak daha 
sonraları görülmüştür ki gelişmekte olan ülkeler için temel problem ilacın 
devamlılığı ve tedavinin maliyetleri olacaktır. Bu maliyetlere karşı ilk 
reaksiyon bu ilacı bırakmaya çalışmak olmuş daha sonraları Neo-liberal 
politikalara karşı alternatif reçeteler yazılmaya başlanmıştır. Bunlardan en 
önemlileri özellikle en sıcak para olan portföy hareketlerinin baş döndürücü 
hızını engellemeye çalışan Tobin vergisidir. Uluslar arası finansal 
istikrarsızlık sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerinde 
problemi olduğu için Tobin vergisinin entelektüel bir tarihçesi olmuş ve 
zaman zaman özellikle 1990’ lı kriz yıllarında popülaritesi geri iade 
edilmiştir. A.B.D finansal türev piyasalarında başlayan ve dünyaya yayılan 
global krizi ile hisse senedi ve finansal türevlere finansal vergiler konulması 
tekrar gündeme gelmiştir. “Tobin vergisi” özelinde liberal politikalara karşı 
durmaktan daha çok sermaye hareketlerinin spekülatif hareketlerine karşı 
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ülke ekonomilerine bağışıklık kazandırmayı hedeflemektedir.  Bu açıdan 
bakıldığında DTÖ ve IMF gibi Neo-liberal politikaların araçları olan uluslar 
arası kurumların ekonomiyi serbestleştirmeyi ve ülkelerin borç durumlarını 
çözebilme çalışmaları ülkeler açısından yaşanılan ekonomik krizler 
sonrasında bir reaksiyon olarak uluslararası sermaye hareketlerini kontrol 
altında tutmayı böylece para ve maliye politikalarını başarılı kılmayı 
hedeflemektedirler. Başarılı olan ülkelerin durumları eleştirilse de denize 
düşen yılana sarılır anlayışıyla “Tobin vergisi” ülkeler için her zaman 
düşünülen bir durum olmuştur.  

2. Uluslararası Finansal Serbestleşme ve Sermaye Hareketleri 

Kapitalist sistem içersinde, ekonomik büyüme sadece tek bir ülkenin 
problemi değil sistemin devamlılığı ve zengin ülkelerdeki sermaye 
sahiplerinin karlılık oranlarını arttırabilmeleri için gelişmekte olan ülkelerin 
desteklemeleri gereken bir süreçtir. Bu yüzden uluslararası sistemin tıkandığı 
ve likitide problemlerinin yaşandığı tarihlerde borçlu ülkelerin borçları aynı 
zamanda gelişmiş ülkelerinde temel problemidir.  Hatta gelişmiş ülkelerin 
örneğin ABD ‘nin yaşadığı finansal problemler ekonomik büyümenin 
devamlılığı için kredi ihtiyacı duyan ülkelerin problemi olmuştur. Bu 
karşılıklı bağımlılık küreselleşmenin dinamikleri ve rekabet politikaları 
içersinde bir politika önerisi olarak ekonomik literatürde yerini almıştır.  
Ülkeler büyümelerinin devamlılığı ve borç problemlerinin sona ermesi için 
ekonomilerini özellikle mali kesim açısından uluslar arası aktörlere 
açmalıdırlar bu önerinin temel felsefesidir. Arthur Smith’e göre gelişmekte 
olan ülkelerde gelir düşük olduğu için tasarruf oranları da düşüktür buda 
sermaye birikiminin düşük olmasına dolayısıyla sermaye- hasıla katsayısının 
büyümeye olan etkisinin azalmasına yol açacaktır. Bu yüzden dışa açık olan 
gelişmekte olan ekonomiler dışardan borçlanmalıdırlar (Lewis, 1954:22). 
Finansal piyasalarda sermaye yetersizliğinin çözülmesi açısından ekonomik 
büyüme ile yakından ilişkilidir. Devletin müdahalesi, taban faiz oranları, 
azami rezerv zorunluluğu, bankacılık sektörünün kontrol edilmesi, finansal 
sektörün gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir ve sonuç olarak ekonomik 
büyümeyi azaltacaktır. Finansal piyasaların serbestleştirilmesi ve dışa 
açılması ise ekonomik büyümeyi pozitif etkileyecektir. Bu durum 
Schmupeter’den sonra Mc Kinnon ve Shaw tarafından detaylı bir şekilde 
incelenmiş ve finansal liberalizasyon teorilerinin temelini oluşturmuştur. 
Goldsmith (1969), McKinnon (1973) ve Shaw (1973)’a göre finansal fiyatlar 
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üzerinde merkez bankası kontrolü kredi dağıtım mekanizmasının etkin 
çalışmamasına yol açarak finansal baskılama oluşturacaktır. Bu durumun 
çözümü finansal liberalizasyondur. Finansal liberalizasyon finansal 
piyasaların tüm regülasyonlardan uzaklaştırılması ve piyasaların kredi 
dağılımını kendilerinin belirlenmesidir (McKinnon, ve Shaw, 1973) .  

Finansal liberalizasyon uygulamaları içsel ve dışsal olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. İçsel finansal liberalizasyon faiz oranlarının 
serbestleştirilmesi, finansal derinleşmeyi arttıracak finansal kurumların 
oluşturulması ve bütçe harcamalarının etkinleştirilmesini ifade ederken, 
dışsal finansal liberalizasyon sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi ve 
uluslararası sermaye hareketlerinin ülke ekonomisine girmesine izin 
vermektir. Uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle ülke 
ekonomisine sermaye çekmek bunu para ve maliye politikaları aktarım 
mekanizmalarıyla etkin kullanılarak ekonomik büyümeye istikrar 
kazandırmak hedeflenmektedir.  

90’lı yıllar birçok gelişmekte olan ülke açısından uluslararası finansal 
serbestleşmenin hız kazandığı bir dönem olarak kabul edilmektedir. Bu 
dönemde, gelişmekte olan ülkeler, kaynak yetersizliğine dayanan istikrarsız 
büyüme oranlarının çözümü olarak uluslararası sermaye hareketlerini 
çekmeyi hedefleyen istikrar programları uygulamıştır. Bu da uluslararası 
özel sermaye hareketlerinin başta yükselen piyasalar olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelere yönelmesine ortam hazırlamıştır. Tablo 1’de gelişmişte olan 
ülkelere yönelik net sermaye hareketleri görülmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelere yönelen özel sermaye akımları 1996’da sadece 161 milyar dolar 
iken, bu rakam 2003’te 262,3 milyara, 2007’de krizin hemen öncesinde de 1 
trilyon 221 milyar dolara yükselmiştir.  

Tablo 1: Uluslararası Sermaye Hareketleri (milyar dolar $) 
 1975–82 1983–90 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Net 
Sermaye 
Akışı 

22.3 37.7 224.2 161.0 262.3 361.4 501,4 659.0 1.221.6 780.3 

Kaynak: IMF (2010) ve IMF Economic Indıcators verilerinden hesaplanmıştır 
 
Gelişmekte olan ülkelerin yetersiz sermaye problemlerini çözebilmek 

için finansal piyasaların dışa açılması finansal piyasaların görevlerini 
yeterince yerine getirememeleri, kur, faiz, cari açık ve bütçe açığı gibi 
göstergelerinde kötüye gitmesinin tetiklediği bir kriz sarmalına yol açmıştır. 
Makroekonomik istikrarsızlığın uluslararası sermaye hareketlerini tersine 
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yönlendirmesiyle sonuçlanan bu süreç ekonomik maliyetlerin artmasına yol 
açarak gelişmekte olan ülkelerde refah kayıplarına yol açmıştır. Bu durum 
finansal liberalizasyon teori ve politikalarının aleyhinde görüşlerin ortaya 
çıkmasına yol açmıştır.  

Banka krizi, para krizi, borç krizi gibi çeşitleri olsa da krizlerin 
gelişmekte olan ülkeler için ortak noktası özellikle kısa vadeli sermaye 
hareketlerinde sert hareketlilik (sermaye girişinin durması veya tersine 
dönmesi) olduğu iktisatçılar arasındaki yaygın görüştür (Calvo, Izquierdo ve 
Meija 2004,  Calvo ve Talvi, 2005, Calvo, Izquierdo ve Talvi 2005- 2006) 

Tablo 2: Net Özel Sermaye Hareketliliğinin Çıktı Üzerindeki 
Etkisi: Reel GSYİH Büyüme Oranları, 1999–2008 (yıllık yüzde değişim) 

 1999–
2007 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 5,6 3,6 5,7 2,9 4,3 5,2 7,1 6,8 7,1 7,2 5,4 
Kaynakça: UN Economic Indicators (2009) 

 
Ülkeler Sermaye hareketlerinin sert hareketleri ve oynaklığı Arjantin, 

Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Peru ve Venezüella ülkelerinde 1997 
yılları arasında büyümenin - %2,5, 1998 yılında ise yaklaşık - %4.5 
gerçekleşmesine neden olmuştur (Catao, 2005).  

Net özel sermaye hareketlerindeki dalgalanmanın büyüme üzerindeki 
olumsuz etkisi kadar önemli olan diğer bir sonuç kurda gerçekleşen 
oynaklıktır. Çünkü kurdaki oynaklık hem ticaretin istikrarsızlığına hem de 
fiyat avantajının ortadan kalkmasına neden olacaktır.  

Tablo 3: Sermaye Hareketlerinin Kur Oynaklıkları Etkisi 

 1980–81 1997–1998 2007–2008 2009–2010 (2) 
Arjantin 
pesosu  

7.1 0.0 2.0 0.9 

Brazilya reali  1.1 0. 5.6 2.7 

Kolombiya 
pesosu  

0.3 2.8 4.7 3.7 

Meksika 
pesosu  

0.5 2.8 4.0 2.9 

Kaynak: Bloomberg ve IFS sitesinden yararlanılmıştır 

 



 399

Finansal liberalizasyon uygulamalarından sonra yaşanılan ekonomik 
krizler önemli bir problemin ele alınması zorunluluğunu beraberinde 
getirmiştir. Finansal liberalizasyon makro ekonomik istikrarı etkilemekte 
midir?  

3. Finansal Liberalizasyonun Problemleri ve Maliyetleri  

Uluslararası finansal liberalizasyon uygulamaları ve yabancı sermaye 
hareketlerinin finans piyasalara olumlu katkı sağlaması için dikkat edilmesi 
gereken hususlar şunlardır (Mangır,2008:7): 

• Finansal liberalizasyonda sıralama,  

• Spekülatif hareketlerden korunma, 

• Vergi sistemi, şirketler kanunu, hisse senedi kanunu, fon transfer 
sisteminde düzenlemeler,  

• Uluslararası finans kriterlerine uyum, 

• Döviz kuru tercihi ve finans piyasalarında şeffaflık ve saydamlık,  

• Asimetrik enformasyon risklerinin ortadan kaldırılması, 

şeklinde özetlenebilir. 

Finansal liberalizasyonda sıralama süreci her ülke için farklı uygulama 
olarak görülse de (Güney Asya, Şili, Güney Doğu Asya) finansal ve reel 
sektörün asimetrik enformasyondan uzak olması ve finansal liberalizasyon 
öncesi reel sektör liberalizasyonun gerçekleştirilmesini ifade eder 
(Arastis,2005). Spekülatif hareketlerden korunma kısa süreli sermaye 
hareketlerinin ani giriş ve çıkışlarına karşı makro ekonomik yapının duyarlı 
olması ve Merkez bankasının para politikasının sahip olduğu rezervlerle 
uyumlu olması gerekliliğine işaret etmektedir. Faiz gibi dağıtım araçlarında 
etkinliğin artması için finansal piyasalarda kurumsal düzenlemeler yapmakta 
finansal liberalizasyon uygulamalarının başarısını etkileyen diğer bir 
faktördür.  

Önemli olan kurun söylenti tüccarları ve spekülatörler tarafından değil 
makroekonomik değişkenler ve ticaret tarafından belirlenmesidir.  Döviz 
kurunun makroekonomik değişkenleri etkilediği iki kanal vardır: bunlardan 
ilki harcama- kaydırıcı etki diğeri de refah etkisi. Birinci olarak sermaye 
çıkışı kontrollü bir şekilde piyasada tutulamaz ve ani bir çıkış söz konusu 
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olursa ilk etki ülkenin kullandığı para biriminde bir değer kaybı 
gerçekleşecek böylelikle reel kur değer kaybedecektir. Bu durumda ülke 
ekonomisinin rezervleri devreye girecek ve ortaya çıkan talebi karşılamaya 
çalışacaktır. Rezervler yetersizse ve sabit bir kur politikası uygulanıyorsa 
devalüasyona gidilebilecek böylece uygulanan ekonomik politikalarda revize 
edilecektir. Ülke ekonomi aktörleri sermaye çıkışını engellemek için faiz 
oranlarını da yükseltecektir. Bu durumda senaryonun ikinci kısmı 
oynanmaya başlayacak yüksek faiz oranları kredi ve yatırımları azaltacak 
aynı zamanda geliri azaltarak dış ticaret dengesinin daralmasına neden 
olacaktır. Hali hazırda kur farkı da ticarete konu olan malların fiyatlarını 
pahallı hale getireceği için ülke ekonomisinin cari açığı sürdürülemez hale 
gelecektir. Ülke ekonomisi için bu durum büyük oranda bir çıktı kaybıdır1.  

Son 20 yıl boyunca uluslararası makro iktisat alanında temel mesele 
reel döviz kuru oynaklığı ve kalıcılığıdır. Bununla birlikte Juanyi Xu (2009) 
yılında yapmış olduğu çalışmada makro ekonomi ve kur ilişkisi literatürü 
kısaca özetlenmiştir.  Flood ve Rose (1995) e göre döviz kuru ile makro 
ekonomik değişkenler arasında bir ilişki yoktur. Örneğin, Musa (1986), 
Baxter, Stockman (1989) ve Flood ve Rose (1995)’e göre nominal kur ve 
reel kur, enflasyon tüketim ve çıktı gibi diğer makro ekonomik değişkenlerle 
karşılaştırıldığında daha kırılgan bir ekonomik göstergedir. Obstfeld ve 
Rogoff (2001) ise döviz kuru ve makro ekonomik değişkenler arasında zayıf 
ilişki olduğu yönünde çalışmalar yapmışlardır.   

Satın alma gücü paritesini destekleyen klasik para politikası üzerinde 
bir takım belirsizlikler vardır. SAP döviz kurunun harcama-kaydırıcı 
etkisinin ulusal ve uluslar arası mallar arasında bir ikame etkisine yol 
açacağını ifade eder. Yani döviz kuru kırılganlığı makroekonomik temeller 
üzerinde bir etki yaratabilecektir. Ancak Betts ve Devereux (1996 ve 2000) 
de yapılan çalışmada nominal kurun fiyatlar üzerinde bir geçiş etkisi 
olmadığı yönündedir.  

                                                 

1 Asya Krizinin ülkelerine maliyeti tahminen GSYİH’nın %20-65’i arasındadır 
(Bkz. Moskow, M.H.’den çeviren Barışık, 2001) 
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4.  Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesi: 
Sermaye Hareketleri İçin Karşıt Görüşler 

Ülke ekonomisini dışa açan bir ülke için ön plana çıkan temel 
parametreler uluslararası sermaye hareketleri, döviz kuru istikrarı ve para 
politikasının etkinliğidir.  Ülke ekonomileri, para ve maliye politika 
hedeflerine uygun bir kur rejimini belirlerken imkansız üçleme teorisinin2 
açıkça ifade ettiği gibi tercih yapmak zorunda kalmaktadırlar. 

İmkansız üçleme teorisine göre bir ülke bu üç göstergeden sadece 
ikisini etkin bir şekilde kullanabilir. Eğer döviz kuru ve faiz oranını 
sabitlerse, uluslar arası sermaye hareketleri döviz kuru ve faiz oranları 
üzerinde etkinliğe yol açabilecektir. Eğer kuru sabitler, sermaye hareketlerini 
serbest bırakırsa, faiz oranları üzerinde kontörlünü kaybedecektir. Bunun 
nedeni uygulanan para politikasının kuru sabitleme hedefiyle 
yönlendirilmesi gerekliliğidir. Eğer faizi sabitler ve sermayeyi hareketlerini 
serbest bırakırsa bu sefer kur üzerinde kontrolünü kaybedecektir. Bu 
durumda kuru belirleyen faktör sermaye girişleri ve çıkışları olacaktır 
(Palley, 2009: 2).  

İmkansız üçleme teorisinin ekonomik mantığı doğru veya yanlışlığı 
tartışılabilir. Ancak kesin olan şudur ki bir ülkenin makro ekonomik 
göstergeleri için döviz kuru, sermaye hareketleri ve faiz oranları önemli 
araçlardır. Eğer bu araçlar doğru kontrol edilmezse ülke ekonomisini dışa 
açmak etkilerinden daha çok maliyetlerinin ön plana çıktığı bir durum 
olacaktır.    

Bu yüzden döviz kuru istikrarını sağlamada sermaye hareketleri 
önemli bir politika belirleyicidir. Ve etkin bir maliye-para politikası 
koordinasyonu olmadan uluslararası sermaye hareketlerinin kur istikrarı 
hedefi gerçekleştiremez. Özellikle ulusal piyasaların tasarruflarını arttırma 
ve cari açıklarını sürdürebilme amaçlı uluslararası sermaye çekme çabaları 
ile sermaye piyasalarını küresel ekonomiye açmaları bu durumu daha da 

                                                 

2 İmkânsız Üçleme (Impossible Trinity) Teorisine göre uluslararası sermaye 
hareketlerinin seyri, bağımsız para politikası ve sabit kur rejimi aynı anda kontrol 
edilemez. Bu durum ülkenin birinden vazgeçmesini gerektirir.  
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zorlaştırmış bu yüzden sermaye girişleri ve çıkışlarına vergi konulması 
gündeme gelmiştir.  

Sermaye hareketlerinin yatırımın tasarrufları geçtiği durumda ülke 
ekonomisi yatırım ve ihracat için ülkenin sahip olduğundan daha çok kaynak 
kullanmaktadır ve aşırı talep dışarıdan sermaye hareketleri ile sağlanacaktır. 
Klasik ve neo klasik iktisat teorisine göre sermaye hareketlerine karşı ülke 
ekonomisini açmanın büyümenin finansmanını sağlamadaki olumlu rolünü 
ortaya koymaktadırlar. Ancak sermaye hareketlerine karşı görüşler literatür 
de üç grupta toplanmaktadır. Bunlar 1) Keynesyen yaklaşım 2) Neo-
Walrasyan piyasa aksaklığı 3) Neo-Marksist Yaklaşım 

 
Şekil 1: Sermaye Hareketlerine Eleştirel Yaklaşımlar 
 
Ancak sermaye işlem vergilerinin çok ayrı bir entelektüel ve pratik 

içeriği söz konusudur. Örneğin 1936 yılında John Maynard Keynes Londra 
Sermaye Piyasasındaki işlemlere düşük oranda bir vergi konulması 
teklifinde bulunmuştur.  

Keynes Londra’nın New York gibi olmaması için o tarihlerde öneriler 
de bulunmuş ve şu tespiti yapmıştır; ” Gazinoların sıradan vatandaşa açık 
olmaması gerekliliğinden dolayı pahallı olma durumu menkul kıymetler 
piyasası içinde geçerli olmalıdır. Ek hükümet vergisinin tüm transferlere 
eklenmesi A.B.D girişimcilik üzerinde spekülasyonu azaltmada en önemli 
reformlardan biri olabilir”. (Keynes, 1936: 159’dan aktaran, Stephen Spratt, 
2006). 

Keynes’e göre çıktı miktarı aşırı talebe göre hareket eder. Yani bu 
uyum süreci talebin çıktı miktarına eşit olduğu noktaya kadar sürer. Ve bu 

Keynesyen Yaklaşım 
(Makro Analiz –

Verimlilik Odaklı)

Neo-Walrasyan 
Yaklaşım (Mikro) 

Marksist Yaklaşım 
(Piyasaya Eleştirisi) 

Sermaye Hareketlerine Eleştirisel 
Görüşler 
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denge noktası aynı zamanda gelirden sızıntı olan tasarruflar gelire eklenen 
ilavelere eşit olduğu noktadır.  

Denge çıktı noktası tasarrufların, yatırım, hükümet harcamaları ve net 
dış ticaret harcamalarının eşit olup olmadığına göre belirlenir. Tasarruflar 
yatırımlardan fazla ise ülke ithalat yapar, tersi durumda yatırımların 
tasarruflardan fazla olması ise ülkenin ihracat yapması anlamına gelir. 
Burada en önemli nokta ülkenin ihracatını ve ithalatını nasıl yaptığıyla 
ilgilidir. Eğer ülkede ulusal tasarruf fazlası varsa ülke için bir sorun yoktur. 
Ancak yatırımlar tasarrufları geçiyorsa bu harcama fazlası dışarıdan 
borçlanma şeklinde gerçekleşir3. Buda ülkenin uluslararası sermaye 
hareketlerine başvurması anlamına gelir. Keynesyen bakış açısından döviz 
kurları da önemlidir. Eğer sabit kur varsa ülke Merkez bankası meydana 
gelen döviz talebini kendi rezervlerinden karşılar (Latin Amerika ve Asya 
Krizlerinde sabit kur politikasını sürdürebilme adına kullanılan Merkez 
Bankalarının rezervleri yetersiz kalmıştır). Keynes’in uluslararası sermaye 
hareketlerine karşı duruşu burada başlamaktadır. Keynes’e göre talep 
fazlasına müdahale ekonomide bir parasal genişleme demektir. Buda varlık 
fiyatlarının artışına yani enflasyona yol açacaktır (Pigou etkisi). Serbest kur 
politikalarında ise açık makro ekonomi sayesinde gelen sermaye ülke 
parasının değerlenmesine böylece yatırımlarla birlikte dış ticaretin 
azalmasına yol açacaktır. Ancak problem bununla bitmez bir ülke 
ekonomisini dışa açarken diğer bir ülke dışarıya açmak istemeyebilir. 
Sermaye hareketlerine kontrol koyan ülke piyasa döviz kuru mekanizmasını 
bozabilecek “komşuya göre dilenme politikaları uygulayabilirler. Çin’in 
A.B.D’ye yaptığı bu yüzden doların değer kaybına uğradığı ve Çin’deki bu 
kadar ticaret fazlasına rağmen kuru sabitlediği uygulamalar buna örnek 
olarak gösterilebilir. Bu yüzden Keynes’e göre sermaye hareketleri 
sermayenin etkin dağılımı ve finansal aracı olarak kullanılmaktan çok döviz 
rezervlerini kapatmak için kullanılır.  

Keynes’in sermaye hareketlerine yaklaşımı makro ekonomik 
temellidir. Neo-Walrasyan yaklaşım ise mikro piyasaların kaynak dağılımını 
etkin gerçekleştirememesinden kaynaklanan problemler olduğu için sermaye 

                                                 

3 Feldstein-Horioko Paradoksu, yatırım tasarruf ile sermayenin mobilitesi arasındaki 
korelasyonun sorgulanması durumunu ifade eder (Bkz. Parasız, 2009). 
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kontrollerini çözüm olarak görmektedir. Piyasa aksaklığının en önemli 
nedeni de özellikle döviz kuru oynaklığını manipüle eden gürültücü 
tüccarlardır. Eğer piyasada tam bilgiye sahip ve bu doğrultuda işlem yapan 
yatırımcılar ve tüccarlar varsa piyasa fiyatlarında bir oynaklık söz konusu 
olamaz.4 Ancak eğer yatırımcılar noisy traders dediğimiz türdense (gürültücü 
tüccarlar) eksik bilgiyle piyasayı yönlendirme ve spekülasyon piyasanın 
etkin çalışmasını engelleyecektir. 

Sermaye kontrolleriyle ilgili üçüncü yaklaşım ise Marksist bakış açısı 
olup diğer temel ekonomik felsefesinde olduğu gibi ulusal ekonominin 
küresel ekonomide izole edilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Mali 
liberalizasyon konusunda bazı Marksistlerin radikal önerileri bulunmaktadır. 
Bu önerilere örnek olarak; spekülatif enstrümanların tümünün dondurulması, 
hedge fonların dağıtılması, uluslararası para hareketlerine denetim 
getirilmesi, kıyı bankacılığının ortadan kaldırılması, Washington 
Konsensüsünün terk edilmesi, IMF politikalarından vazgeçilmesi, reel 
ücretleri yükseltecek ve küresel yoksulluğu azaltacak genişletici bir 
ekonomik politikaya geçilerek makroekonomik reform yapılmasıdır 
(Erdoğdu, 2001:146’den aktaran Kargı ve Karayılmazlar, 2009:34). 

5. Tobin Vergisi 

İşlemlerinin vergilendirilmesi konusu birçok iktisat yazınında ağırlıklı 
olarak James Tobin tarafından 1970 yılında önerilen ve finans 
piyasalarındaki kısa ve orta vadeli türev ürünlerindeki (Swap, future, 
forword) spekülasyonu caydırmaya böylelikle döviz kuruna istikrar 
kazandırmaya yönelik bir araç olarak düşünülen  “Tobin” vergisidir.  

Tobin vergisi her şeyden önce uluslararası sermaye hareketlerine karşı 
olan bir uygulama değildir. Esasında Tobin vergisinin anlamlı olması için 
ülkeye hali hazırda bir sermaye girişi gerçekleşmelidir. Meselenin etkin bir 
şekilde anlaşılması özünde finansal piyasaların iyi çalıştığı ve müdahaleye 
gerek olmadığını savunan standart neo-klasik iktisatçılar ile finansal 
piyasaların eksik çalıştığı ve devletin regülasyona ihtiyaç duyulduğunu 

                                                 

4 Neo-Walrasyan bakış açısına göre piyasalar her zaman etkin kaynak dağılımı 
yapmaktadır. Ekonomik dengesizliklerin nedeni ise tamamen ekonomik planlamaları 
hatalı kurgulayan devlettir. Hatta Asya Krizinin nedeni de budur (Bkz: Saludo ve 
Rao, 2005:14).  
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söyleyen Keyneysen müdahaleci politikalar ayrımıyla mümkündür (Tatlı su 
tuzlu su iktisatçıları)5. Tobin vergisine gelişmekte olan ülkeler ülkelerine 
çektikleri sermayeyi iyi ve etkin bir şekilde kullanırlarsa gerek yoktur ancak 
sermayenin aşırı borçlanma şeklinde gerçekleştiği ve dış borç/ Gsmh (Gayri 
Safi Milli Hasılaya) v.b finansal istikrar göstergelerinin sürdürülemediği 
zamanlarda devreye girecektir. Tobin vergisi uygulamaları bu açıdan 
bakıldığında hiçbir zaman net olamamıştır. Çünkü yüksek büyüme yüksek 
kırılganlık ve yüksek borç oranlarını ifade ederken sermaye hareketlerinin 
düşmesi düşük büyüme ve düşük borçlanmayı ifade edebilecektir. Esasında 
korumacı politikalar arkasındaki temel hedef büyümeye istikrar kazandırmak 
yani sermaye hareketlerinin ülke ekonomisinde döviz kuru volatilitesini 
(oynaklığını) etkilemesinin önüne geçebilmektir.  

Tobin bu hassasiyeti şöyle açıklamaktadır: “Uluslararası sermaye 
hareketleri tekerlerine bir miktar kum dökmek arabanın liberalleşme, 
küreselleşme ve refah için vergi kaybı gibi virajlarda patinaj yapmasını 
engelleyecektir ve ulusal ve uluslararası para politikalarında ekonomi 
otoritesini para piyasalarının artan küresel entegrasyonuna karşı savunma 
aracı olacaktır ( Tobin, 1974:8).  

Tobin’in bu teklifi o yıllarda çokta sıcak karşılanmadı. Çünkü o 
yıllarda NAFTA gibi toplantılarla firmaların uluslararası sınırlarda rahatça 
yatırım yapmalarının kanuni dayanakları oluşturulmakta ve Maastrich ve 
Dublin gibi anlaşmalarla Avrupa’da liberal politikalar gündemdeydi.  

Tobin vergisinin kökenleri Keynesyen politikalara dayanmaktadır. 
Keynes işlem vergilerinin uzun dönem politikaların başarısını arttıracağı 
yönünde görüşleri Tobin vergisi içeriğinde de doğrulanmaktadır. Keynes’in 
buradaki teorik dayanağı işlem vergilerinin maliyet ve risk üzerine konularak 
kısa süreli sermaye hareketlerini azaltacağını ancak uzun dönem sermaye 
hareketlerini etkilemeyeceği yönündedir.   

Hatta Keynes ilave hükümet vergisinin transferinin A.B.’deki 
girişimcilik üzerindeki spekülasyonları hafifleteceği görüşü şimdiye kadarki 

                                                 

5 Özellikle yaşanılan son krizde liberal ve korumacı politikalar ve politikacılar 
arasında yaşanan fikir çatışmasının yeni bir ürünü tatlı ve tuzlu su iktisatçıları bkz. 
Krugman, 2009). 
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mevcut en iyi araçtır. Ancak Keynes’in popüler olmadığı zamanlardaki 
görüşleri siyasi olarak pek gündeme getirilmemiştir.  

Finansal piyasalar fiziksel konum ve işlem hızından bağımsız 
olduğundan tam rekabet piyasalarına en yakın örnektir. Bu yüzden piyasa 
her şeyi bileceğinden spekülatörlerinde dahil olmak üzere özel birimlerin 
kararları finansal disiplini sağlayacak ve hükümetin sağlıklı politikalar 
uygulamasına neden olacaktır. Ve piyasa hükümetin vergileri arttırarak 
talebi kısmak gibi yanlış politikalar uygulamalarını cezalandıracaktır. Tobin 
vergisi ulusal ekonomilerin otonomisini arttıran ve ekonomilerini düzene 
sokmak için bir nefes olarak görülmektedir. Çünkü ek kaynak arayan ve 
sıkışan hükümetlerin ekstra gelir kazanmasına neden olabilir. Tobin vergisi 
Ortodoks politikalar için istenilen bir politika aracı değildir.  

Bretton Woods sisteminin çökmesiyle uluslararası sermaye 
hareketlerinin hacmi ve hızı artmıştır. Dünya Bankası Göstergelerine göre 
(2005), 1992–1995 yılları arasında sermaye işlem hacmi % 50 artarak 
günlük gerçekleşen işlem tutarı 1.3 trilyon dolardır. Uluslararası Yerleşke 
Bankasına göre bu işlemin %80’i hareket süreci 7 gün ve altındadır. Bu da 
sermaye hareketlerinin ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir göstergesidir. 
Sermaye hareketleri mal ve hizmet hareketlerinin 200 kat fazla hızda 
gerçekleşmektedir (Parasız, 2009). Tobin uluslararası sermayeye 0.1 ile 0.2 
arasında bir vergi koymayı tavsiye etmekle beraber zaten yüksek olan işlem 
maliyetleri yüzünden bu oranın yasal ve ekonomik olarak uygulanabilir 
olmasını hedeflemektedir. Uzun dönem yatırımları ve ticareti önemli şekilde 
etkileyen kısa dönem sermaye hareketlerinin hareketleri üzerine bir değeri 
üzerinden standart bir vergi koymanın şöyle bir etkisi olacaktır. Eğer bu 
vergi oranı 0.2 olursa bu verginin günlük hareket eden sermayeye %48, 
haftalık hareket eden sermayeye %10 ve aylık sermaye seyrine ise %2.4’lük 
bir maliyeti olacaktır. Böylece 7 gün ve daha az hareket eden ve uluslararası 
sermayenin %80’nine bir maliyet olacaktır (Raffer,1998) 

Finansal piyasalar üzerine vergiler koymak kurun oynaklığını 
azaltacaktır. Tobin vergisi Tobin (1978) ve Eichengreen et al. (1995). 
Tarafından önerilmiştir. Ancak Tobin vergisinin başarısı ülkenin finansa 
piyasasının yapısına ve bu verginin diğer vergilerle olan ilişkisine bağlıdır.   



 407

5.1. Tobin Vergisinin Uygulanabilirliği ve Etkinliğinin Analizi 

Tobin Vergisinin uygulanabilirliği ve uygulama performansı birçok 
yönden ele alınan bir konudur. Dünya ekonomisinde aynı hedefe yönelik 
birçok uluslararası sermaye hareketi gündeme gelmiş ve ekonomilere katkısı 
ve zararları açısından farklı yaklaşımlar gerçekleşmiştir.  

Tablo 4: Seçilmiş Ülkelerde Sermaye Hareketleri Kontrolü 
Uygulamaları 

Ülkeler Vergi Türü Oran (%) 
İngiltere Hisse senetleri—Damga vergisi 0.5 
Hindistan Menkul Kıymetler Vergisi 0.015- 0.075 
Avusturya Hisse senedi transferi 0.15 
Belçika Hisse senedi 0.18 
Kolombiya Hisse senedi 1.5 
İrlanda Hisse Senedi 0.1 
Malezya Hisse Senedi ve Menkul Kıymetler 0.3 
Çin Hisse Senedi ve Devlet Tahvili 0.3 ve 0.1 
Şili  Rezerv Miktarı Karşılığı 0.3 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 
Bu ülkelerden başka, Avustralya, (hisse senedi—damga vergisi), 

Singapur (emlak ve menkul kıymetler),  Hong-Kong (Hisse Senedi), 
Yunanistan, Estonya, Finlandiya, İrlanda, İngiltere, İsveç, Hollanda, 
Polanya, İspanya (Hisse senedi) sermaye hareketleri üzerine vergiler 
uygulamışlardır.  

Tobin vergisinden uygulamada beklenen faydalar genel olarak 
incelendiğinde aşağıdaki maddeler ön plana çıkmaktadır; 

• Tobin Vergisi'nin Uluslararası Spekülatif Amaçlı Sermaye 
Hareketlerinin Azaltılmasına Katkısı, 

• Tobin Vergisi’nin Ticarete Yön Vermesi (Kur İstikrarı), 

• Tobin Vergisi’nin Ekonomik Belirsizlikleri Azaltması, 

• Tobin Vergisi’nin Etkin Kaynak Kullanımı Fonksiyonu (Elde Edilen 
Verginin Ekonomiye Dönüştürülmesi) 



 408

Tobin Vergisi uygulamasında dikkat edilmesi gereken en hassas 
noktalardan bir tanesi, işlemler üzerine konacak ilave yükün büyüklüğünün 
iyi hesaplanmasıdır. Gereğinden daha küçük bir ilave yük, verginin 
amaçlarına hizmet etmeyecektir. Vergi oranının gereğinden daha yüksek 
olması durumunda ise olumsuz etkilerin cereyan etmesi muhtemeldir. Bu 
etkilerin en önemlisi tacirler üzerinde görülecektir. Tacirler, işlemlerin daha 
maliyetli olmasından dolayı başka piyasalarda arayışlara başlayacaktır. 
Neticesinde yüksek verginin hakim olduğu piyasalarda işlem hacmi 
azalmaya başlayacaktır. Uygulanış amaçlarına hizmet etmeyen ilave vergi, 
uzun vadeli yatırımcıları da olumsuz etkileyecektir.  

Tobin Vergisi’nin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer 
husus da, uygulanacak bölgelerin tespitiyle ilgilidir. Bir piyasa içerisinde, 
özellikle bazı alanların vergiden muaf tutulması, piyasalar arasında 
dengesizliklerin doğmasına yol açacaktır.  

Yeterince derin, ticaret hacimlerinin çok az değiştiği piyasalarda 
kırılganlık görülmesi zor bir ihtimaldir. Bu yüzden Tobin Vergisi, uluslar 
arası para piyasalarına istikrar kazandırabilir. Bunun tek nedeni 
spekülaratörlerin işlemlerinin azaltılması değil aynı zamanda parasal fiyat 
değişikliklerine karşı piyasa tüccarlarının reaksiyon hızını 
kesebileceğindendir. Aynı zamanda gelecek fiyat beklentilerinin esnekliğini 
de azaltabilir. Böylece Tobin Vergisi finansal piyasalarda tüccarların 
kararlarını ertelemeleri zorunluluğu getirerek istikrar etkisi yaratabilecektir 
(Ertürk, 2006).  

5.2. Ülke Deneyimleri 

Malezya Uygulaması  

Uluslararası ekonomi tarihinde Malezya’nın 1998–99 yıllarında 
sermaye hareketleri çıkışları üzerine koymuş olduğu kontroller faiz 
oranlarının yükseltilmeden döviz kurundaki kırılganlığı istikrarlı hale 
getirmeyi hedeflemektedir. Malezya’nın sermaye kontrolleri üzerindeki bu 
eğilimi sadece bu yıllarla sınırlı değildir. Ülkede 1980 ve 1990’larda 
yerleşiklerin dışardan borçlanmaları üzerinde ciddi kısıtlamalar yapılmıştır.   

Ancak Malezya hükümeti 1997 yılına kadar sürdürdüğü Ortodoks 
politikalarını, bu politika döneminde yaşanan krizin yayılma etkisinin 
ekonomiye nüfus etmesinden dolayı sona erdirmiş ve 1998 yılında 
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heterodoks politikalarla birlikte sermaye kontrolleri uygulamaya başlamıştır 
(Cozzi ve Nissanke, 2009:8).  

Kawai (2003), Malezya’nın sermaye kontrolleri uygulama 
performansını para politikası bağımsızlığı, sermaye hareketleri üzerinde 
etkisi ve büyüme-yatırım kriterleri açısından değerlendirmiştir. Malezya para 
politikası, sabit kur ve sermaye kontrolleri uygulayarak ve ringgite 
konvertibiletisini sonlandırarak,  para politikası üzerindeki araçlar ve diğer 
ekonomik birimlerin performansının etkilenmesi açısından daha başarılı ve 
bağımsız olmuştur. Sermaye hareketleri üzerindeki etki ise kısıtlı kalmıştır. 
Çünkü yazara göre Malezya’dan Asya krizi etkisiyle kontroller 
uygulanmadan önce 10.4 milyar $ sermaye kaçışı yaşanmıştır. 1994’de 
uygulanan sermaye kontrolleri sonrası ekonomik büyüme %4.1 olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak bu büyüme sermaye hareketlerinin üzerinde kontrol 
olmasaydı daha fazla gerçekleşeceği yönünde görüşler hakimdir. Çünkü 
kontrollerin arkasında siyasi bağlantılar bulunmaktadır.  

Malezya’da kriz sonrası tekrar liberalleşme uygulamaları 
gerçekleşmiştir. Aşamalı olarak sermaye hareketleri üzerindeki kontroller 
kaldırılmıştır. Sonuç olarak Malezya örneği bize literatürdeki imkansız 
üçleme tezinin gözden geçirilmesi gerekliliğini sunmaktadır. İmkansız 
üçleme teorisine göre Malezya hükümeti (ve birçok ülke) sermaye 
hareketleri ile karşılaştığında aynı anda hem sabit kur hem de bağımsız bir 
para politikası uygulayamaz. Bu durum bize şu sorunun cevaplanması 
gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Malezya hükümeti ne yapmalıdır? 

Bu soruyu Harvard Üniversitesi profesörlerinden Jeffrey Frankel, “ara 
rejimler” politika çözümlemesiyle cevaplamıştır (Khoon, 2009: 8). Ona göre, 
tek bir döviz kuru rejiminin ve tek bir para politikasının bütün ülkeler için 
doğru bir politika yaklaşımı değildir. Dalgalı kur politikası ve enflasyon 
hedeflemesi rejimi uygulayan bir ülkenin yada sabit kur sıkı para politikası 
uygulayan bir ülkenin aynı zamanda 'sürünen pariteleri, ayarlanabilir 
pariteleri, bir kur sepetine bağlanmayı ya da bir kur bandını' hedef alan kur 
rejimini uygulayabileceğine dikkat çekiyor (Frankel, 1999). Ve Malezya için 
öngördüğü ara rejim politikasını da aşağıdaki gibi kurgulamaktadır.  
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Şekil 2: “İmkansız Üçleme”’nin Malezya İçin Frankel Yaklaşımı  

 
6. Sonuç Yerine: Mortgage Krizi ve Tobin Vergisi 

ABD’de 2008 yılında yaşanılan mortgage krizinin etkileri domino 
taşları gibi tüm dünyayı sarmış ve bu yüzden birçok ülke maliye politikaları 
başta olmak üzere kemer sıkma yoluna gitmişlerdir. Bu politikalar 
genellikle, kamu borçlarını azaltmak için çalışanların maaşlarının kısılması 
şeklinde gerçekleşmiştir. Birçok ülkede oluşan ve krizin yol açtığı kötü 
havanın protestolara yol açmasını önlemek için vergi kaçıran haksız kazanç 
elde eden zenginler üzerine gidilmiştir. Tüm bu politikalara örnek olarak 24 
milyar Euro’luk kapsamlı bir kemer sıkma paketi açıklayan İtalya, 6.25 
milyar sterlinlik kemer sıkma paketi açıklayan İngiltere, 15 milyar Euro’luk 
bir kemer sıkma paketini meclisten geçiren İspanya,  ve rüşvet ve yolsuzluk 
üzerine gitmeye çalışan Yunanistan gösterilebilir.  

Bu ülkelerde bir nevi Robin Hood6 vergileri olarak nitelendirilen 
vergilerin yanı sıra uluslararası sermaye hareketlerine karşıda politika 
değişikliklerine gidilmiştir.  

Dani Rodrik’e göre 19 Şubat 2010 yılında IMF’in yayınladığı politika 
notu İktisat ve finans dünyasında devrim olarak kabul edilmelidir ve küresel 
finansta bir çağın sonu olarak nitelenebilir (Rodrik,2009a). IMF 

                                                 

6 Robin Hood vergisi genellikle sivil toplum örgütlerinin önerdiği bir teklik olup bir 
nevi finansal vergi paketidir. Bu vergi iktisatçılar arasında da desteklenmektedir. 
Tobin vergisine benzemektedir. Ancak Tobin vergisi gibi sadece hisse senedi değil 
bono, yatırım fonları, ortak fonlar ve türevleride (futures,options) kapsamaktadır. Bu 
yüzden daha geniş kapsamlıdır (Bkz: Wikipedia). 

Döviz Kuru İstikrarı

Uluslar arası Sermaye Hareketliliği 

Bağımsız Para 
Politikası 

Yönetilen Dalgalı Kur ve Ringgit’in 
Dolara Sabitlenmesinin Kaldırılması 

 
Sermaye Hareketi
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iktisatçılarının yazdığına göre, sermaye akışları üzerinde vergiler ve başka 
kısıtlamalar faydalı olabilirdi ve bunlar, siyasi karar mercilerinin kullanacağı 
araçların ‘meşru bir parçasıdır. 

Bu konuda ülkemizde de ciddi çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Yeldan 
(2009)’ın, Dominique Strauss-Kahn’ın (IMF başkanı), IMF’in bankacılık 
kesiminde küçük çaplı bir işlem vergisi konulması üzerine çalışmakta 
olduğunu duyurması çok dikkat çekicidir. Türkiye’de 58 ve 59. 
Hükümetlerde  Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak çalışan Ali 
Babacan, Amerikan Hazine Dairesi sekreteri Timothy Geithner Tobin 
vergisinin fanatiği olmasalar da,  İngiltere Başbakanı Gordon Brown (G20 
ülkeleri toplantısında)’da bu tip bir küresel işlem vergisini desteklemektedir.  
Brown, "Tobin vergisi" adıyla bilinen finansal işlemlerin vergilendirilmesi 
yöntemini, kendilerine gelecekte yapılacak yardımların parasını bankalardan 
şimdiden almanın bir yolu olarak önermiştir. 

Bu konuda Yeldan : ”Küresel krizin çıkış noktasının finans 
piyasalarında aşırı spekülatif hareketlenmenin yarattığı finansal köpük 
olduğu artık yalın bir gerçek olarak karşımızda duruyor iken, adı Tobin’li ya 
da Tobin’siz de olsa, bir finansal işlem vergisinin kurgulanması finans 
dünyasının gerçekleri ve küresel kapitalizmin esenliği (!) açısından zorunlu 
gözüküyor. 2010’un Nisan ayını merakla beklemekteyiz” demektedir.  

Pek tabiî ki bu çalışmaların ve Tobin vergisi ya da benzeri sermaye 
kontrollerinin yeniden gündeme gelmesinin nedeni; 1980 sonrasında 
yükselen Neoliberal akımlarının yeniden tartışılmasıdır. Çünkü krizinde 
tetiklediği yeni uluslar arası ekonomik konjonktüründe artık serbestliğin 
simgesi olan IMF dahil birçok uluslar arası örgüt ve ekonomist sermaye 
akımlarının kontrollü bir biçimde yönlendirilmesi gereği genel kabul 
görmektedir. 

Tobin vergisinin yeniden gündeme gelmesinin nedeni Brezilya’nın 
Tobin vergisini iki kat arttırması özellikle İngiltere’nin bu vergiyi kullanıp 
kullanmaması ile ilgili tartışmaların artmasıdır. İngiltere’nin bu tip bir vergi 
uygulamasının etkinliği ile ilgili Nobel Ekonomi ödüllü Paul Krugman 
(2010) Tobin vergisinin uygulanabilir olduğunu ve sermaye hareketlerine 
yön veren tacirlerin dünyaya yayılmasına karşın bu işlemlerin çoğunun bir 
tek merkezde yapıldığını belirtmektedir. Bu yoruma A.B.D’li iktisatçı 
Gregory Mankiw (2010) ise şu güzel soruyu sorarak katkıda bulunmaktadır: 
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Finans sanayisi oldukça küçük fiyat farklılıklarından oluşmaktadır. Eğer 
Londra bir miktar daha pahallı olursa bu durum sözleşme ve işlemlerin başka 
yerlere hareketi zor olmayacak mıdır? 

Kanaatimizce bu çalışmada son söz Dani Rodrik’in şu sözüyle 
tamamlanmalıdır (2009b): “Tobin vergisinin yapamadığı şey ise, finans 
piyasalarındaki uzun vadeli dengesizliklerle başa çıkmak. Böylesi bir vergi 
ABD-Çin ticaret dengesizliğini önlemiş olmayacaktı. Ne de küresel tasarruf 
fazlalığının, dünya ekonomisi için bir saatli bombaya dönüşmesini 
engelleyebilirdi. Avrupa ülkelerini ve diğerlerini, ABD’den ihraç edilen 
zehirli mortgage varlıklarının seline kapılmaktan koruyamazdı. Ve de dış 
borçlanmayla sürdürülemez parasal ve mali politikalar takip etmeye niyetli 
hükümetleri bundan vazgeçirmeyecek.  

Bütün bu sorunlardan dolayı, başka makroekonomik ve finansal 
düzenlemelere de ihtiyacımız olacak. Ancak küresel finans diye 
adlandırdığımız kumarhanenin toplumsal değeriyle ilgili güçlü bir mesaj 
vermek istiyorsak, Tobin vergisi iyi bir başlangıç noktasıdır.  
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KARBON VERGİSİ 
 

Gökhan Kürşat YERLİKAYA* 

 
1. Giriş 

Bugün modern dünyanın en önemli sorunlarından birisini belki de 
başlıcasını ekolojik düzenin bozulması oluşturmaktadır. Bozulan toprak 
yapısı, küresel ısınma, kirlenen su ve hava, yaban hayatın yok olmaya 
başlaması ve bazı bitki ve hayvan türlerinin sonsuza dek ortadan kalkması, 
petrol, maden ve orman gibi yer altı ve yer üstü tabii kaynakların hızla 
tükenmeye başlaması, buna ilaveten hızla artan dünya nüfusu ve dünyanın 
gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler şeklinde ekonomik yapı anlamında iki kutba 
bölünmesi modern dünyanın karşı karşıya kaldığı bir kabus olarak 
görünmektedir. Dünyanın ekolojik düzenindeki bu bozulma, aslında insanlık 
tarihinin bu güne dek her anlamda karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit 
olarak kendini takdim ettirmektedir. Bu öyle bir tehdit ki çok geçmeden 
global çapta ciddi önlemler alınmadığı takdirde mavi dünyamız kararacak ve 
tüm doğal hayat ve uygarlıklar müktesebatı da yok olacaktır. 

Dünyamızın ekolojik düzeninin bozulmasının sebepleri nelerdir diye 
bakıldığında bunun en hazırda bulunan cevabı günümüzde cari bulunan ve 
dünya genelinde kabul edilen ekonomik sistem olarak gösterilmektedir. 
Piyasa ekonomisi ekseninde gelişen dünya ekonomileri doğal hayatın 
sınırlarını zorlar duruma gelmekle ekolojik döngünün kesintisine neden 
olmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira günümüzde Batı ekonomileri gibi 
gelişmiş ekonomilerin yanı sıra azgelişmiş ya da gelişmekte olan 
ekonomilerinde kaynak kullanımı talebinde olan artış doğal kaynaklara ve 
doğal hayata olan yüklenmeyi artırmaktadır. Nitekim 1998 yılı verilerine 
göre dünya genelinde toplam kullanılan enerji miktarı 13.6 milyar ton 
kömüre eş değer düzeye ulaşmış bulunmaktadır 
(Klimenko/Mikushina/Tereshin, 1999:1). Ve yine araştırmalara göre 
atmosferde tutulu bulunan CO2 miktarının 800 milyar ton civarında olduğu 
belirtilmektedir (Rustus/Fletcher, 2002:5). Gelişmiş Batı ekonomilerinde bir 
diğer paradoks ta bu ekolojik koşullar altında sahip oldukları ekonomik 

                                                 
* Yalova Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 



 416

gelişmişlik düzeyinin sürdürülebilirliğidir (sustainable development). Bu 
husus doğal kaynakların kullanımında fazla istismara neden olabildiği gibi 
aynı zamanda rekabetçi bir ekonomi paradigmasında bu durum mecburiyet 
şekline bürünmektedir. 

Sorun tam olarak mevcut ve cari ekonomi paradigması ile doğa 
arasındaki ilişkiden kaynaklanmaktadır. Mevcut ekonomi paradigması olan 
piyasa ekonomisi, doğaya yada ekolojik düzene hayati olarak bağlı olduğunu 
ve bu yüzden doğayı birinci derecede ciddiye alması gerektiğini kabul 
etmesi gerekmektedir. Aslında mevcut ekonomi paradigmasından bunu 
ummak biraz iyimserlik olabilir. Zira bu kamusal organizasyonları 
gerektirecek kadar önemli bir beklentidir. Diğer taraftan sürdürülmesi ve 
devan ettirilmesi gereken bir ekonomik hayat vardır ve bu gerek makro 
planda ekonomik yapının ve gerekse mikro planda şirketlerin yada her türlü 
piyasa süjelerinin işleyiş biçimiyle alakalıdır. Sorunun çözümü ekonomi 
paradigmasının doğaya egemen olma ve ondan sınırsızca faydalanması değil 
doğayla barışık ve ekolojik düzene hürmetkar ve bağlı bir ekonomi 
paradigmasının oluşturulmasıdır. Bu anlayış içerisinde Deckstein, ekolojiyi 
“dördüncü endüstriyel devrim” olarak kabul etmekte ve “tabiatın idaresi” 
kavramına ve “ekolojinin uzun dönemli bir ekonomi (Long-Term 
Economy)” olduğu anlayışına yer vermektedir (Deckstein, 1996:35-40). 
Menzel de aynı paralelde ekolojik düzeni dikkate almanın endüstriyel 
toplumun yapısal dönüşümünün temel verilerinden biri olarak 
nitelendirmektedir (Menzel,:53. Aslında ekoloji ile ekonomi arasında temel 
ilişki açısından bakıldığında bir çatışmanın olmaması gerektiği ve aslında 
karşılıklı bağımlılığın olduğu gerçeğinin kabul edilmesi ekonomi açısından 
önem arzetmektedir (Dittman,:43). 

Diğer taraftan ekolojik düzen bilinci yeni hukuk ve diplomasi 
anlayışlarının oluşmasına da imkân vermiştir. Bu bağlamda piyasa 
ekonomisi ekseninde gelişmiş olan mevcut ekonomi paradigmasının doğal 
kaynakları hızla tüketmesi, bu esnada suyun, havanın, toprağın ve diğer 
doğal kurumların kirlenmesi ve küresel ısınma (global warming) 
insanoğlunun günümüzde savunulan yeni bir hak konseptine sahip olmasını 
gerektirdi ki bu da Çevre Hakkıdır (Kaboğlu, 1996:9 ve Ertaş, 1997:26). 
Aslında çevre hakkı sadece hukukun kamusal özgürlüklerle alakalı bir hukuk 
branşı olmaktan ziyade dünya genelinde “çevrenin korunması” konseptinde 
gelişen yeni bir düzen anlayışının yada politikasının bir elementidir 
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(Thesing/Hofmeister,: 7). Diğer taraftan çevre hakkı, barış, gelişme ve 
insanlığın ortak mal varlığına saygı gibi dayanışma haklarına mensup 
haklardandır (Kuzu, 1997:33-34). Nitekim bu hakların korunması amacıyla 
1982 yılında BM İnsan Hakları Uluslararası Foundation’u tarafından 
“Dayanışma Haklarına İlişkin Uluslararası Üçüncü Pakt Öntasarısı” 
hazırlanmıştır (Kaboğlu, 1996: 11). Daha sonra Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Gelişme Konferansı (Çevre Dünya Zirvesi) 3 ve 5 Haziran 1992 tarihlerinde 
Rio De Jenerio’da gerçekeştirildi ancak üzerinde ittifakla uzlaşılan bir metin 
elde edilemedi (Kuzu, 1997:5). Oysa Rio Zirvesi gelişmiş ülkelere çevrenin 
korunması için daha fazla pay ödemeyi ve o ölçüde sorumluluklar yüklemeyi 
öngörüyordu (Weizsacker,:12). Bundan sadece üç hafta sonra Dünya 
Ekonomik Zirvesi (UNCED), sürdürülebilir gelişme ve dünya genelinde 
eşitlik, biyolojik farklılık ve iklim olmak üzere üç önemli hususta duyuruda 
bulunmuştur (Weizsacker,:12). Diğer taraftan çevrenin korunması ya da 
ekolojik döngü ve dengenin korunması çalışmaları hız kesmemiş ve dünya 
ülkeleri 1997 yılında Birleşmiş Milletler organizasyonu altında Kyoto’da 
toplanarak bir protokol imzalamışlardır (Kyoto Protocol To The Unıted 
Natıons Framework Conventıon On Clımate Change). Ancak Kyoto 
Protokolünden daha önce 9 Mayıs 1992’de New York’ta Birleşmiş 
Milletlerin tertiplediği ve “United Nations Framework Convention on 
Climate” adındaki bu sözleşme kabul görmüş ve aynı zamanda Kyoto 
Protokolünün de dayanaklarından biri olmuştur (KP, m.1). Yine Kyoto 
Protokolünün dayandığı bir diğer uluslararası hukuki metinde 16 Eylül 
1987’de Montreal de kabul edilen ve ozon tabakasının kalınlığı ile ilgili 
imzalanan Montreal Protocol’udur (Kyoto Protokolü, m.1/4). Kyoto 
Protokolü genel anlamda iki hedef belirlemektedir: Sürdürülebilir gelişme 
(sustainable development) ve bununla paralel olarak doğayla ilgili her türlü 
koruyucu önlemin alınması (KP, m.2). Gelişmiş ve gelişmekte olan devletler 
tarafından kabul edilen Kyoto Protokolü doğa ile ilgili en başta gelen sorunu 
küresel ısınmaya neden olan başlıca altı gazın miktarını azaltmaya yönelik 
tedbirler almak oluşturmaktadır (The Kyoto Protocol And Emission Trading 
Techniques,:1). Bu bağlamda Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelere “green-
houses gases” (GHG) hacmini azaltıcı önlemleri almasını zorunlu kılmakta 
ve gelişmekte olan ülkeler lehine bir tazminat transferini de öngörmektedir. 
Örneğin OECD ülkeleri 2010 yılına doğru gelişmekte olan ülkelere 25 
milyar Dollars tazminat ödemeyi planlıyor. (Babiker/Reilly/Jacoby, 
2000:525-536). Diğer taraftan Kyoto Protokolü, her ulusun kendi özel 
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koşullarında kendi politikalarını ve araçlarını geliştirmesini ve ilgili 
tedbirleri almasını ve ulusal ekonominin ilgili sektörlerinde enerji 
yeterliliğinin artırılmasını gerekli görmektedir. Bunun dışında dünya 
genelinde Montreal Protokolüyle kontrol altına alınamayan green-houses 
gazlarını yani sera gazlarını kontrol altına almak ve ağaçlandırma 
faaliyetlerine başlamayı, iklim değişikliklerine uygun sürdürülebilir tarım 
formları geliştirmek (ki bunu ekolojik tarım olarak ta tanırız), yeni ve 
yenilenebilir enerji formları bulmak ve karbondioksit miktarını sabit tutan 
doğaya uygun teknolojilerin geliştirilmesi gibi kurallar getirildi. Kyoto 
Protokolü ile belirlenen bu kurallar 16-27 Haziran 2001 tarihinde Bonn’da 
toplanan BM’nin 180 üye ülkesi tarafından (Bonn Agreement to the Kyoto 
Protocol) kabul edilmiştir (Governments adopt Bonn agreement on Kyoto 
Protocol Rules). Böylece Boon Agreement ile hem Kyoto Protokolü 
onaylanmış ve hem de yürürlüğe konulmuştur (Ott, 2001:1). Esasında bütün 
bu gelişmeler çevre ya da doğa bilincinin etkin olduğu yeni bir diplomasi 
formatının oluşmasına da hizmet etmiştir (Benedick, 1998:13). 

Yine AB çevre hukuku da bütünleyicilik, yüksek seviyede koruma, 
önceden önleme, kaynak ve kirleten-öder ilkeleri üzerinde gelişme göstermiş 
ve farklı Çevre Eylem Programlarının ve başta Çevre Konusunda Bilgilere 
Ulaşım Yönergesi ve Çevreye Etki Değerlendirmesi Yönergesi olmak üzere 
yatay mevzuat düzenlenmiştir. Bu bağlamda çeşitli tüzük ve yönetmeliklerle 
hava kalitesi, atık idaresi su kalitesi, doğanın korunması, endüstriyel 
kirliliğin kontrolü ve risk idaresi sektörleri takip altına alınmıştır (Avrupa 
Birliğinin Çevre Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, 2001:6-7). 

Türkiye’de çevre hukuku alanında Anayasal planda bulunan çevreci 
hükümlerin dışında bu alana münhasır 2872 sayılı Çevre Kanunu 9 Ağustos 
1983’te TBMM tarafından çıkarılmış ve 1986, 1987, 1988 ve 2001 yıllarında 
genel çerçevesi bozulmadan değişikliklere uğramıştır. Kirleten öder ilkesi 
bizim Çevre Kanunumuzda da esas olarak kabul edilmiştir. Yine Çevre 
Kanununun çeşitli sektörlerde işlerliğine ilişkin tüzük ve yönetmelikleri 
şeklinde yatay mevzuatı da gelişmiştir (Abacıoğlu, 1995). 

Görülmektedir ki doğaya ilişkin ulusal ve uluslararası hukuki metinler 
yeni hukuk ve ekonomi paradigmasının doğanın ya da çevrenin korunması 
konseptine bağlı olarak gelişeceğine işaret etmektedir. Nitekim 1990’ların 
ortalarından başlayan ekonomik durgunlaşma gelişmiş ülkelerin ozon 
tabakası ve iklim değişiklikleri gibi çevre sorunlarına yönelmesinde teşvikte 
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bulunmuştur (Hiroshi,2001:343). Bu da yeni ekonomi yönelimlerinde 
doğanın ve doğa sorunlarının önde gelen veri tabanı olarak kabul 
edilmesinin zorunluluğunu göstermektedir. Diğer taraftan gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkelerde tabiatın ve çevrenin, doğal kültür varlıklarının ve 
hayvanların korunmasına ilişkin hukuk anlayışlarının geliştiği ve anayasal 
sistemden başlayarak çevre hukuku, hayvan hakları, doğal kültür 
varlıklarının korunmasına matuf kodifikasyonların gelişmesi gibi hususlar 
geleneksel hukuk anlayışının üzerinde doğayla bütünleşen hukuk sisteminin 
geliştiğini göstermektedir. Nitekim başta anayasa hukuku olmak üzere vergi 
hukuku, idare hukuku, çevre hukuku ve ceza hukuku disiplini içerisinde 
çevre ceza hukuku gibi hukuk dalları çevre duyarlı bir konsepte girmeye 
başlamışlardır. Örneğin Federal Almanya çevre ceza hukuku alanı, pozitif 
düzenlemeler, doktrin ve uygulamalar bakımından diğer ülkelere nazaran 
oldukça gelişmiş durumdadır (Ünver/Nuhoğlu, 1999:XIX). Nitekim 
Almanya yapmış olduğu ekolojik vergi düzenlemelerinden sonra 2003 
yılında 33.5 milyar DM gelir artışı beklemektedir (Wrany/Schlegelmilch, 
2000:4).  

Hukuki düzenlemelerin yanı sıra ekonomi ve vergilendirme alanında 
da önemli adımlar atılmaktadır. Bilhassa kamunun en önemli gelir kaynağı 
olan vergi, ekoloji düzenin tertibine ilişkin olumlu katkı sağlayan bir 
enstrüman olarak kullanılmaktadır. Ekonomi alanında çevreyi gözeten ve 
ekolojik dengeye verilen zararları en aza indirgeme bakımından da vergi 
önem kazanmaktadır. Bu anlamda çevre konsepti ekseninde geliştirilmiş bir 
çok vergi türü bulunmaktadır. Örneğin 1995 yılında OECD ülkelerinde 
çevre, su, kirlilik, gürültü gibi benzer hususlarda 300’den fazla çevre 
vergisinin bulunduğu bilinmektedir (Glachant, 2002:3). Aslında Türkiye de 
gelişmekte olan bir ülke olarak toplam enerji tüketiminin % 37’sini iç 
kaynaklarıyla karşılamakta ve bunun içerisinde petrol, doğal gaz ve diğer 
fosil yakıtların miktarı küçümsenmeyecek derecededir 
(Güllü/Çağlar/Akdeniz, 2001:496-497) ve Türkiye’nin böyle ekolojik veri 
tabanına dayalı bir vergilendirme rejimine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların 
en yaygın olarak kullanılanları: Ecological tax, environmental tax, climate 
tax, gren-houses tax, carbon tax, green tax, energy tax v.s. Diğer taraftan 
ekolojik düzenin korunmasını sağlamak için Tobin vergisini önerenler de 
bulunmaktadır (Galon). Terminolojide bu kadar çevre konseptli vergi 
kavramının olması konuya ne kadar önem verildiğinin bir göstergesi olarak 
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kabul edilebilir. Bu çalışmada, dünyada cereyan eden bu gibi vergilerden 
karbon vergisinin kavramsal bir tanıtımının yapılmasına gayret edilecektir. 

2. Karbon Vergisi 

Ekolojinin, doğanın ya da çevrenin korunmasına ya da en azından 
devam etmekte olan tahribatın hafifletilip ortadan kaldırılmasına yönelik 
çeşitli adlarla geliştirilen vergiler, hukuki tedbirlerin yanı sıra ekonomik 
caydırıcılığı olan birer enstrüman niteliğindedir. Bilindiği üzere vergi 
devletin gelir toplamasının en önemli aracı olmakla birlikte aynı zamanda 
ekonomik, sosyal, çevre ve kültürel nedenlerle kamu müdahalesinin 
gerektiği durumlarda kullanılabilen bir araç niteliğindedir. Nitekim konumuz 
olan çevrenin veya doğanın korunması ise bu durumda kamu müdahalesi 
vergilendirme yoluyla kullanıcılara daha pahalı bir fiyat sunmakta ve bu da 
talebin kısılmasını, acil kullanıcıların ön plana çıkması ve doğanın ve doğal 
kaynakların daha az yıpranmasını ve daha verimli kullanmasını sağlamak 
mümkün olabilmektedir. Esasında burada söz konusu olan bir vergi 
politikasıdır ve vergi politikası hazineye gelir sağlamasının yanı sıra ülke 
kaynaklarının en elverişli bir şekilde değerlendirilmesini ve muhafazasını da 
teşvik etmelidir (Blakey, 1953:172). Burada çevrenin ya da doğanın 
korunmasına yönelik getirilen vergiler mali/fiscal olmaktan ziyade ekonomi 
politikası ile ilgilidir. Yani verginin yöneltici bir tedbir olma niteliği ön 
plana çıkmaktadır (steuerdirigistische) (Neumark, 1975:239 ve Bulutoğlu, 
1962). Ancak klasik doktrinde verginin yöneltici bir özelliğe sahip olması 
rekabeti bozucu olacağı korkusuyla hoş görülmemiştir. Ta ki Keynesyen 
iktisat anlayışının getirdiği yeni yaklaşım çerçevesi içerisinde fonksiyonel 
maliye konsepti verginin yansız olmama kuralı düşünülerek maliye 
politikasının bir müdahale aracı olagelmiştir (Hansen, 1987:55). Yine de 
burada dikkat çekilmesi gereken husus vergilerin iktisat ve maliye politikası 
aracı olarak kullanılmasında tarihçe olarak bakıldığında belki son dönemler 
hariç doğa ve çevrenin korunması hususunda pek gerçeklik kazanmamıştır. 
Belki bunda Blakey’ın de belirttiği gibi, klasik iktisatçıların araziyi, sermaye 
ve işgücünün yanı sıra bir üretim amili olarak kabul etmelerinde yatıyordur. 
Bu düşünce çerçevesinde araziden bahsedildiğinde, genellikle halk dilinde 
arazi kelimesiyle ifade edilenden fazlası kastedilmekte ve çeşitli iktisaden 
verimli ve değişim konusu olabilen doğal kaynakları, varlığını ve 
yararlılığını insan emeğinden ziyade doğaya borçlu olan ormanlar, madenler, 
toprak, hava ve su gibi doğanın bedava nimetlerini kapsamaktaydı (Blakey, 
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1953:171). Zaten maliye teorisinde de genel anlamda çevre temizliği 
(sanitation), hava ve suyun kirlenmesi ve gürültünün önlenmesi “diğer tam 
kamusal mallar” kapsamında değerlendirilmiştir (Şener, 1977:27). Nitekim 
doğal kaynaklara olan bu bakış açısı Keynesyen ekonomi yaklaşımıyla zuhur 
eden müdahaleci ekonomi ve fonksiyonel maliye anlayışında da varlığını 
devam ettirmiştir. Farklı bir düşünür olan Buchanan geliştirdiği kamu tercihi 
ve anayasal iktisat anlayışı içerisinde çevrenin ve doğal kaynakların 
korunmasını öngörmektedir (Buchanan, 1993:401-410). Ancak çevre vergisi 
anlayışı çok da yeni bir gelişme değildir zira bu gelişmelerden daha önce 
A.C. Pigou 1932 yılında yayınladığı “The Economics of Welfare” adlı 
eserinde böyle bir vergiyi teklif etmiş bulunmaktadır 
(Kircgassner/Müler/Savioz, 1998:1). Dolayısıyla maliye ve ekonomi 
literatüründe amacı mali olmayan vergilere “pigouvian taxes” da 
denilmektedir. Neumark ta, Gerloff ve Einaudi’nin, mali mülahazalardan 
başka sebeplere dayanan bu çeşit vergilerin mevhum yani fictif birer vergi 
olarak kabul ettiklerini aktarmaktadır (Neumark, 1940:83).  

Artık günümüzde tabiatın korunması ve mevcut ekonomik yapının 
büyüyerek sürdürülmesini sağlamak için ekolojik tabanlı vergiler 
geliştirilmiştir. Bu vergilerin getirilme amacı üretim ve tüketim sürecinde 
doğaya bırakılan negatif dışsallıkların ya da dışsal maliyetlerin (negative 
externatility) en aza indirgenmesidir.  

Daha önce de belirtildiği gibi karbon vergisi, çevreyi koruma 
politikasının bir elemanı olarak kabul edilmektedir. Fiskal amaçlı olmayan 
politik bir vergidir ve diğer ve benzer çevresel vergilerle aynı paraleldir. 
Ancak karbon vergisinin en önemli amacı karbondioksite miktarını çevreye 
zarar vermeyecek düzeyde tutmaktır. Yani karbon vergisinin başlıca amacı 
doğal kaynakların tüketimine karşın değil kirlenme hacmine karşın 
düşünülen bir vergidir (Zeitler/Hermanns). Bu yüzden karbon vergisi de CO2 
salınımına yol açan fosil kökenli yakıtları (fosil fuels) vergilendirme yoluna 
gitmektedir (Akkaya, 2001:4). Böylece fosil yakıtların içeriğinde bulunan 
karbon miktarı söz konusu karbon vergisi miktarını da belirleyecektir. 
Böylece karbon vergisi aşağıda verilecek olan tercihlerin ve sonuçların 
belirlenmesini sağlayacaktır (Ekins, 1994:571). 

- Karbon temelli yakıtlarda talebin azalması, 

- Daha fazla ve daha az karbon yoğunluklu yakıtlar arasında ikame 
etme, 



 422

- Karbonlu ve karbonsuz yakıtlar arasında ikame etme, 

- Enerji ve diğer üretim faktörleri arasında ikame etme, 

- Daha çok ve daha az karbon yoğunluğu bulunan üretimler ve 
süreçleri arasında ikame etme, 

- Özel enerji hizmetlerinin tesliminde yakıt kullanımının etkinliğini 
arttırmak ve 

- Karbon yoğunluğu az olan teknolojiler, üretimler ve süreçler 
alanında yeni gelişmeler sağlama (Ekins, 1994:571). 

Genelde karbon içeren fosil yakıtları; ham petrol, doğal gaz, likit 
petrol gaz (LPG), linyit (Brown coal), sıkıştırılmış kömür tozu (briquettes) 
ve diğer petrol, gaz ve kömür ürün ve çeşitleri oluşturmaktadır (Mc Dougall, 
1993:4). Nitekim günümüzde üretim ve tüketim sürecinde doğaya su buharı, 
sera gazları (GHG), karbondioksit, chloroflorocarbonlar, methane ve 
nitrousoxide gibi gazlar bırakılmakta ve bunlar da atmosferde sera etkisi 
yaratarak küresel ısınmaya sebebiyet vermekte ve örneğin buzulların 
çözülmesi gibi dünyanın ekolojik dengesini bozmaktadır. Diğer taraftan katı 
fosil yakıtların yakılması sonucu hava, su ve toprak kirliliğine neden olan 
SO2 (kükürtdioksit) gibi gazlar havada bir süre asılı kalmakta ancak havadan 
ağır oldukları için yere çökerek insan, bitki ve hayvan sağlığını ve toprak, su 
gibi diğer doğal ve kültürel varlıkları tahrip etmektedir. Dolayısıyla üretim 
ve tüketim sürecinde doğaya bırakılan bu gibi atıklar bize yararlarının yanı 
sıra yukarıda sayılan şekillerde dışsal maliyetler olarak ta dönmektedirler. 
Bu kamu müdahalesini gerektiren bir durum olup burada devreye girecek 
olan kamusal araç ta vergilendirmedir. Nitekim karbon vergisi de green-
houses gazlarının emisyonunu frenleyen bir vergi olarak düşünülmektedir 
(Cuervo/Gandhi, 1998:1). Bu özelliğinden dolayı diğer çevre vergileri gibi 
karbon vergisi de pigouvian vergi niteliğinde bir vergi olduğu bilinmektedir 
(Kerr, 2001:4 ve Akkaya, 2001:1). 

Bazı ekonomistler, gelir üzerinde daha önceden var olan vergilerin 
yerine karbon vergisi gibi çevre vergilerinin (environmental taxes) 
konulması hem temiz çevrenin oluşturulması ve hem de gelir üzerinde daha 
az bozucu etkiye sahip olmalarından dolayı çifte kazanca sahip olduklarını 
düşünmektedirler (De Mooji/Bovenberg, 1998:7). Karbon vergisi üzerine 
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odaklanmış çalışmaların bir kısmı “çevre stok dışsallıklar1 ile yenilenemeyen 
doğal kaynakların optimal fiyatlaması” üzerine iken diğer kısmı da stratejik 
özelliği de olan “küresel ısınma ile ülkelerarası doğal kaynak ithalatı ve 
ihracatı hususunda meydana gelen kartelleşme ve koalisyon çalışmaları” 
üzerine yapılmıştır (Rubio/Esriche, 2001:297-313). Diğer taraftan karbon 
vergisi, karbon salgısında bulunan fabrikalara belirlenmiş asgari karbon 
standartlarına uygun teknolojiyi kullanma görevi getirmekte ancak buna 
uyamayan yani bu yatırımı yapamayacak durumda olan firmalar ise daha 
ucuz olan karbon vergisini ödemek durumunda kalmaktadırlar 
(Borchellini/Massardo/Santarelli, 2002:1426). Bu durumda karbon vergisi 
“kirletenin ödediği” bir vergi durumundadır. Yani karbon vergisinin 
yükümlüsü “kirleten”dir. Bu şekliyle karbon vergisini bir tür tüketim vergisi 
olarak ta düşünmek mümkün olabilir (Cnossen/Volleberg, 1992:23-24). 
Nitekim Alman Çevre Vergisi Kanunu2 da petrol ürünlerine, enerjiye, 
elektriğe v.s. konulan çevre vergilerini3 tüketim vergisi olarak kabul 
etmektedir (Artikel 1 ve 2).4 Keza Türkiye’de de 6 Haziran 2002 tarihinde 
çıkarılan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu da petrol ürünleri ve 
doğal gaz türevlerini vergilendirme kapsamına almıştır (m.1/a, (I) Sayılı 
Tarife).5 Ancak genel anlamda tüketim vergilerinin mali amaç gütme gibi bir 
yanı bulunmaktayken (Öncel, 1972:4) karbon vergisinde ise mali amaçtan 
uzak gelir elde etmeye yönelik olmayan tamamen doğanın korunmasına 
yönelik olan bir vergi türü niteliğindedir. Karbon vergisinin bu durumu onun 
pigouvian bir vergi olma tabiatını daha da belirginleşmektedir. 

Karbon vergisinin teorik uygulanma alanını dışsallık bazında 
düşünürsek o vakit tüketim ve üretim sürecinden doğan dışsal ekonomiler 
olarak gösterebiliriz. Bu anlamda üretim ve tüketim süreçlerinde CO2 
yayanlar karbon vergisinin yükümlüsü olarak kabul edilmeleri muhtemeldir. 
                                                 
1 Dışsallık/Externality: Marjinal sosyal maliyetin marjinal sosyal faydadan küçük 
olduğu zaman dışsal fayda (external economy); marjinal sosyal maliyetin marjinal 
sosyal faydadan büyük olması halinde de dışsal zarar (external diseconomy) vardır 
(Şener, 1977:34.). 
2 Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform. 
3 Ökosteuer- sparen oder zahlen?, Umwelt Bundes Amt, Berlin, November 2002, 
(http://www.umweltdaten.de/medien/oekostb.pdf), (16/11/2003), s.3. 
4 “Ökosteuern, Was Unternehmer wissen müssen”, Merkblatt für Unternehmer 
Stand: April 2000, p.2, (http://www.konstanz.ihk.de/produktmarken/standartpolitik/ 
steue _Finanz/oekosteu/oekosteu1/pdf) (13/01/2003) 
5 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği SERİ No:1, M.1.1 (I) Sayılı Tarife,Vergi 
Bülteni 2002/104. 
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Bu “kirletenin ödediği” vergilendirme biçimi aynı zamanda pigouvian 
nitelikli vergilendirme anlayışı ile örtüşür durumdadır. Bu bağlamda acaba 
üretim ve tüketim sürecinde açığa çıkan negatif dışsal ekonomilerin 
mukabilinde kirletenin ödediği bedeli, bir vergiden ziyade bir tazminat 
olarak düşünmemiz mümkün mü (Şener, 1977:35)? Belki maliye teorisi 
bakımından böyle düşünmemiz kabil olabilir. Zira tüketim sürecinde çevreye 
bırakılan CO2 ve benzeri gazlar diğer tüketicilerin yaşam koşullarını 
olumsuz etkilemektedir ve bu anlamda CO2 salgısına neden olan tüketici 
bunun bedeli olarak bir tazminat ödemesi gerektiği haklılık kazanabilir. 
Ancak bunun ekonomik ve hukuki anlamda organizasyonu bir kamu 
müdahalesini gerektirebilir ki bu da ancak vergi ile olabilmektedir. Öğle ise 
kirletenin ödediği bedeli bir tazminat olarak ta kabul etsek vergi hukuku 
bakımından ancak ilgili bir vergi ile sağlanabilmektedir. Vergi hukuku 
bakımından karbon vergisini ne gelir üzerinden alınan gelir yada kurumlar 
vergisi gibi bir randıman vergisi olarak kabul edebiliriz ve ne de tüketim 
üzerinden alınan KDV ve diğer muamele vergileri gibi bir vergi türü kabul 
edebiliriz. Bu da temelde çevresel vergilerin geleneksel vergilerden farklı 
olduğunu göstermektedir (Backhaus, 1999:117). Bu yönüyle çevresel 
vergiler birey, firma ve toplum davranışlarını yönlendirici niteliktedirler 
(Backhaus, 1999:117). Backhaus’a göre bu durum; Buchanan’ın “cost and 
choice” analitik yaklaşımına geçerlilik kazandırmaktadır (Backhaus, 
1999:118). 

Göz atılması gereken bir diğer hususta genelde ekolojik vergilerin ve 
konumuz gereği karbon vergisinin birey ya da firmalarca yansıtılıp 
yansıtılamayacağıdır. Vergilerin yansıması genelde muamele ve tüketim 
vergileri gibi dolaylı vergilerde mümkün olabilmektedir. Yani gelir ve 
kurumlar vergisi gibi randıman vergilerinde ise yansıtma teorik olarak 
mümkün olamamaktadır. Oysa yukarıda karbon vergisinin tam anlamıyla bir 
tüketim vergisi, muamele vergisi veya dolaylı vergi olarak 
addedememekteyiz. Yine bilindiği gibi karbon vergisi kirletenin ödediği bir 
vergi türüdür ve geleneksel vergilerden farklıdır. Buna göre karbon vergisini 
ödeyen yükümlü bu ödediği vergiyi maliyetlerine yansıtabilir mi? Kanımca 
firma rasyonalitesi bakımından buna olumlu bakılabilir. Eğer böyle bir 
yansıtma süreci vuku buluyorsa o vakit bu süreci üretici ve tüketici 
ayrımında ele almak gerekir ki aslında bu konu anlam olarak dışsallıkla 
çakışmaktadır. Dolayısıyla tüketicinin nihai olarak tükettiği maldan çıkan 
karbonun maliyetine katlanıyorsa bu maliyet tüketicinin üzerinde kalmış 
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demektir ve yansıması bitmiştir. Ancak üretici safhasında ise yansıtmanın 
olabileceği ve tüketiciye doğru olabileceği kabul edilmesi gerekmektedir. Bu 
durumda üretici üretim sürecinde karbon gibi atıkları bıraktığında ödediği 
maliyeti fiyatlarına yansıtması normal bir durum gibi durmaktadır. Ancak 
karbon vergisi mevzuatı böyle bir yansıtmanın gerçekleşmesini istemiyorsa 
o zaman vergi tekniği bakımından bir durum vardır ve artık bu vergide 
yansıtılamaz. Zira ödenen vergilerin gider olarak yazılmaması ilkesi dünya 
vergi sistemlerinde genel kabul görmüş bir ilkedir. İlgili vergi mevzuatı 
kirletenin ödediği karbon vergisinin nihai olarak kirletenin üzerinde 
kalmasını istiyor olmasına rağmen karbon vergisi yükümlüsü (kirleten), 
ödediği bu vergiyi iktisaden yansıtma yollarını araması mümkündür. Ancak 
hukuken bu yansıtmanın yollarını hukuken vergi hukuku kapatmış olduğuna 
ve bu verginin kirletenin üzerinde oturulması istendiğine göre yansıtmanın 
gerçekleşmesi iktisaden zor görülmektedir. 

3. Vergilendirmede Yöntem 

Karbon vergisi CO2 miktarına göre vergilendirme mükellefiyeti 
doğurduğundan esasında bir emisyon vergisidir 
(Baranzini/Goldemberg/Speck, 2000:396). Karbon vergisinde, vergiyi 
doğuran olay, karbon vergisi ile ilgili yasa hükümlerinin belirlediği CO2 
tavan sınırının aşılması ile mümkün olabilmektedir. Daha önce de söylendiği 
gibi karbon vergisinin mükellefi “kirleten” olmakla beraber bu 
mükellefiyetin kesinleşmesi “vergiyi doğuran” olaya bağlı bulunmaktadır. 
Vergiyi doğuran olay ise demin de ifade edildiği gibi yasa tarafından 
belirlenen söz konusu tavan sınırların aşılmasıyla gerçekleşmektedir. 
Vergilendirmede tip-tipiklik ilişkisi içerisinde kirletenin vergi mükellefi 
olabilmesi ancak karbon vergisi yasası ile belirlenen CO2 tavan sınırının 
aşılması ve bunun ölçülmesi ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla 
kirletenin mükellefiyetinin doğumu bakımından karbon emisyonunun ya da 
hacminin ölçülmesi ve buna ilişkin sabitelerin konulması büyük önem 
taşımaktadır. Buna, karbon vergisinde tarife çıkarma olarak bakabiliriz. 

Karbon vergisinde vergilendirme yöntemini ve tarife düzenlemeyi 
belirlemede; enerji elde etmede kullanılan karbon içerikli maddelerin karbon 
yoğunluğuna göre tasnif edilmesi ve bu maddelerin kullanımında doğaya 
salınan CO2 miktarının saptanması önem kazanmaktadır 
(Baranzini/Goldemberg/Speck, 2000:396). Dolayısıyla vergilendirmede 
tarife iki elemanlı olup önce karbon içerikli maddelerin karbon yoğunluğuna 
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göre sıralanması ve daha sonra bunarlın kullanılması durumunda açığa çıkan 
GHGs miktarının doğaya zarar vermeyecek derecede tavan sınırlarının 
belirlenmesi oluşturmaktadır. Yani bu tarifede karbon vergisi karbon içerikli 
maddelerin karbon yoğunluğuna göre sıralı bir vergilendirme yapılması 
mümkün olabilmekteyken aynı zamanda bizzat bu maddelerin kullanımından 
açığa çıkan GHGs’in de miktar bakımından vergilendirilmesi mümkün 
olabilmektedir. Esasında karbon vergisinde olması gereken vergilendirme 
karbon yoğunluklu maddelerin kullanımı sonucu açığa çıkan gazların miktarı 
üzerinden olmalıdır ancak bunun birim başına ölçülmesi imkânının zor 
olması bu yöntemi kısır bırakmaktadır. Bunun yerine çoğunlukla kömür, 
petrol, gaz gibi fosil kökenli yakıtların karbon yoğunluklarına göre vergi 
oranlarının belirlenmesi suretiyle mümkün olabilmektedir. Buna göre söz 
konusu karbon içerikli maddeler yandığı zaman açığa çıkardıkları karbon 
miktarları orantısal olarak vergiye tabi olacaklardır. Genelde karbon 
vergisinde, vergilendirmede kullanılan birim; 1 ton karbonun 3.67 ton CO2’e 
tekabül ettiği şeklindedir (Baranzini/Goldemberg/Speck, 2000:396). Örneğin 
karbon yoğunlukları bakımından petrolün kömüre oranı 0.78 iken doğal 
gazın kömüre oranı ise 0.60 olarak gösterilmektedir (Y. Al-Abdullah, 
1999:7). Dolayısıyla fosil kökenli yakıtlar, karbon yoğunluklarına göre 
sıralandığında en başta kömür sonra petrol ve peşine doğalgaz ve sonra da 
LPG’nin geldiği söylenebilir. Avrupa Birliğinde AB Komitesinin bazı 
gurupları tarafından üzerinde anlaşılan ve ortak değer olarak bir ara 
kullanılması düşünülen 50/50 oranı bulunmaktadır. Bu oran “% 50 karbon 
içeriği / % 50 enerji vergisi” olarak tasarlanmıştır. Bu orana da bütün üye 
ülkeler tarafından uyulması gerekmektedir (TED Case Studies). 

Aşağıdaki tablo çeşitli Batı ülkelerinde 1994 yılına ait karbon vergisi 
uygulamalarını göstermektedir. 
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Tablo 1: Karbon ve Enerji Vergi Şemaları (Hoerner/Muller, 
1996:6) 

COUNTRY VERGİORANI   
($/vergi) 

Endüstri 
Muafiyetleri 

Yerli Yakıt 
Üretimi 

Kömürden 
Elektrik 
(%) 

Kabul Edilen Karbon ve Enerji Vergileri 
Danimarka 27-55 Daha düşük oran 

ve ödemeler 
Petrol ve gaz 76 

Finlandiya 18-22  Yok 23 
Hollanda 16-22  Petrol ve gaz 38 
Norveç 55-172 Sanayide 

kullanılan kömür 
Petrol ve gaz önemsiz 

İsveç 38-148 Daha düşük oran 
ve yüksek vergi 
ödemesi 

Yok 2 

Başarıl Olmayan Karbon ve Enerji Vergisi Önerileri 
Avrupa 
Birliği 

63-90 Enerji yoğunluklu 
sanayiler için 
indirimler 

Değişiyor değişiyor 

ABD 9-29 Özellikle belli 
sanayiler muaf 

Kömür,petrol,gaz 51 

Avustralya 3  Kömür,petrol,gaz 80 
 
Not: Bütün vergi oranları, birim olarak bir ton karbon başına ABD dolarına 
çevrilmiştir. 

 
4. Sonuç 

Karbon vergisi, CO2 emisyonunu azaltmayı veya en azından belli bir 
seviyede tutmayı hedefleyen buna karşın doğal kaynakların kullanımında bir 
azaltma meydana getirmeyi düşünmeyen bir vergi türüdür 
(Zeitler/Hermanns,:113). Ancak dolaylı olarak CO2 emisyonunun azaltılması 
bir yerde kaynak kullanımının da anlamına gelmektedir. Bu yüzden Batıda 
ekolojik düzeni korumak için getirilen vergisel düzenlemeler/diğer yasal 
düzenlemeler ile sürdürülebilir büyüme (sustainable development) arasında 
optimal bir ilişkinin nasıl sağlanacağı tartışma konusu olmaktadır. Karbon 
vergisi, çoğunlukla güncel enerji kaynaklarımızın hammaddesini oluşturan 
fosil kökenli yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) üzerine konulmaktadır. 
Karbon vergisi literatürde pigouvian bir vergi olarak nitelendirilmektedir. 
Karbon vergisinin mükellefi “kirleten”dir. Ancak karbon vergisinin 
uygulanmasında kirletenin saptanmasının zor olmasından dolayı bu vergi 
çoğunlukla fosil kökenli yakıtlar üzerine konulmaktadır. Bu da karbon 
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vergisini dolaylı bir vergi niteliğine büründürmektedir. Bu özellik karbon 
vergisinin yansıtılabilme imkânını çoklaştırmaktadır. Oysa karbon vergisi 
yapısı ve amacı gereği kirletenin ödemesi gereken bir vergi olması sebebiyle 
yansıtılmaya müsait olmaması gerekir. Ancak kömür veya doğalgaz gibi 
toplum tarafından ısınma ve mutfak amaçlı olarak kullanılan yakıtlardan 
ortaya çıkan CO2 den halk sorumlu olduğundan “kirleten öder” ilkesi gereği 
karbon vergisinin mükellefi toplumu oluşturan bireyler oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda yansıma sona ermiştir. Ama üretim aşamasında, üreticinin sebep 
olduğu kirlenmeden dolayı ödediği karbon vergisinin tüketiciye yansıması 
mümkün görülmektedir. 
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DEVLET NİÇİN BAŞARISIZ? 

KAMU EKONOMİSİNDEKİ ETKİNSİZLİKLERİN 

KAYNAKLARI 

 
Coşkun Can AKTAN* 

Dilek DİLEYİCİ* 

 
1. Giriş 

Neo-klasik iktisadi düşüncenin ele aldığı aksak rekabet, dışsallıklar, 
ölçek ekonomileri, asimetrik enformasyon sorunu ve kamusal malların 
üretimindeki yetersizlikler “piyasa başarısızlığı” olarak adlandırılmakta ve 
piyasanın kaynak kullanımında ve dağılımındaki eksikliklerini ortaya 
koymaktadır. Piyasa başarısızlığı teorisine karşı kamu ekonomisinin da 
başarısız olduğu noktaların olabileceği görüşü ilk kez James M. Buchanan ve 
Gordon Tullock’un başını çektiği kamu tercihi teorisyenleri tarafından 
savunulmuştur. Daha sonra bu alandaki çalışmalar yaygınlık kazanmıştır.  

Bu çalışmada devletin başarısızlığı teorisi incelenmektedir. Kamu 
ekonomisinde ortaya çıkan yetersizlikleri kamu ekonomisinde 
optimizasyonun sağlanamamasından kaynaklanan başarısızlıklar ve kamu 
sektörünün işleyişinden kaynaklanan başarısızlıklar olmak üzere iki ana 
başlıkta incelemek mümkündür.  

2. Kamu Ekonomisinde Optimizasyonun Sağlanamamasından 
Kaynaklanan Başarısızlıklar 

Piyasa ekonomisinin her zaman için Pareto-optimal sonuçlar 
vermemesi nedeniyle gerçekleşen kamu müdahaleleri, kamu ekonomisi 
açısından da her koşulda optimal sonuçlar üretmemektedir. Bu alandaki 
etkinsizlikler, siyasal arz ve siyasal talep kaynaklı olabildiği gibi, her iki 
cephedeki siyasal aktörler arasındaki ilişkilerden de kaynaklanabilmektedir.  

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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2.1. Siyasal Arz Cephesinden Kaynaklanan Sorunlar 

Siyasal süreçte mal ve hizmet arz eden konumunda olan aktörler, 
siyasal iktidar ve bürokrasidir. Siyasal iktidar arz edilecek mal ve hizmetlere 
ilişkin kararları alırken, bu kararların uygulanma aşamasında bürokrasi 
devreye girmektedir. Siyasal arz cephesinden kaynaklanan sorunlar; 
politikacılardaki özel çıkar motivasyonu, siyasal iktidarın politik miyopluğu, 
hizmet kayırmacılığı, politik rekabetin eksikliği, parti içi demokrasinin 
yetersizliği, bürokratik etkinsizlikler, siyasal etik sorunu, ortanca seçmen 
teorisi, piyasa başarısızlıklarının giderilmesindeki yetersizlikler ve kamusal 
mal ve hizmet sunumundaki etkinliğin değerlendirilmesindeki güçlükler 
kapsamında incelenebilir. 

2.1.1. Politikacıların “Özel Çıkar” Güdüsü 

Siyasal karar alma sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan 
politikacıların, bu süreçteki davranışlarındaki ana güdünün özel çıkarlarını 
maksimize etmek olduğu görüşü devletin başarısızlığı teorisinin temel 
varsayımlarından birini oluşturmaktadır.  

Kamu tercihi yaklaşımı, siyasal süreçte yer alan aktörlerin [seçmenler, 
siyasal partiler, bürokrasi ve özel çıkar grupları] davranışlarını ve bu 
davranışların sonuçlarını analiz ederek “devletin başarısızlığı teorisi”ni 
ortaya koymaktadır.  

Kamu tercihi yaklaşımının temel unsurlarından biri homo economicus 
(iktisadi insan) olarak adlandırılan davranış biçimidir. Homo economicus 
modelinde bireylerin, önlerine çıkan kısıtlamalar karşısında çıkarlarını 
maksimize edecek biçimde davrandıkları kabul edilir (Buchanan, 1986b:23-
25). Bu model içerisinde ele alınan politikacıların amaçları, devlet 
faaliyetlerinin nihai (olması gereken) ürünü (sonucu) olan hizmet üretmekle 
ilgili değil, daha ziyade politik olarak özel çıkar elde etmektir. Bu 
yaklaşımda savunulan özel çıkar maksimizasyonu, her türlü koşulda tüm 
politikacıların kesin bir şekilde özel çıkarlarını artırma çabasını içinde 
olduklarını ileri sürmemekle birlikte, bu tür bir ihtimalin söz konusu 
olduğundan hareket etmekte ve bu ihtimale dayalı olarak normatif ilkelerin 
ortaya konulması üzerinde durmaktadır. 

Siyasal sürecin en önemli iki aktörü olan seçmenler ve politikacıların 
homo economicus modeline bağlı olarak özel çıkarlarını maksimize etme 
şeklindeki ortak amaçları, özelde farklılaşmaktadır. Seçmenler ihtiyaçlarını 
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karşılamak üzere mevcut gelirleri aracılığıyla mal ve hizmetlerden 
sağlayacakları faydayı maksimize etme çabası içinde bulunurlarken, 
politikacılar oylarını maksimize ederek iktidarı ve dolayısıyla güç ve yetkiyi 
elde etme amacını gütmektedirler.  

Siyasal süreçte politikacıların bu amaçları açık olarak ifade edilmez. 
Örneğin, yasama organında çevreyi korumayan ve sel baskınlarını önlemede 
etkili olmayan bir baraj projesinin kabul edilmesi halinde, gerçekte 
politikacıların kendi seçim bölgelerine harcamada bulunmalarına imkân 
sağlanmış olur. Böylece politika, politikacıların açıkça ifade edilmeyen bazı 
amaçlarına hizmet eder hale gelir (Glazer ve Hassin, 1994:1). 

Politikacıların özel çıkar maksimizasyonu kapsamında oylarını 
maksimize etme çabaları, iktidarda olan partinin veya partilerin ekonomi 
politikaları konusundaki iradi karar alma yetkilerini kullanırken, bu amacı ön 
planda tutmalarıyla sonuçlanabilmektedir. Özellikle “politik konjonktür 
hareketleri” teorisinin inceleme alanına giren seçim öncesi ve sonrası para ve 
maliye politikalarının uygulanması sürecinde bu amaç göz önüne 
alınmaktadır. Muhalefet partileri de aynı amaca yönelik olarak hareket 
etmekle birlikte, kullandıkları araçlar farklılaşabilmektedir. Ekonomi 
politikalarını kullanma yetkisine sahip olmayan bu partiler, daha çok iktidar 
partisinin politikalarını eleştirerek hoşnutsuz olan seçmen grubunu etkileme 
çabası içerisindedirler. 

Politikacılar, eğer sadece yeniden seçilmeyi değil aynı zamanda şahsi 
amaçlarını takip etmeyi arzu ediyorlarsa, önlerine çıkan bu fırsatları 
kullanmak isteyeceklerdir. Bu tür amaçlar, daha fazla güç, statü, menfaat 
veya gelir şeklinde şahsi istekler olabileceği gibi, parti ideolojilerinin hayata 
geçirilmesi şeklinde de olabilir. Ekonomik olarak bütün bu nedenler, sonuçta 
öncekinden daha büyük veya daha küçük bir kamu sektörünün 
gerçekleştirilmesine yol açar (Hanusch, 1983:6). Eğer politikacıların 
davranışları seçmen çoğunluğunun isteklerine tam olarak uygun değilse, 
normal olarak sadece elde edilebilecek olan “politik gelir”lerini yani 
çıkarlarını korumak için iktidar olmaya çabalayacaklardır (Buchanan, 
1977:13). 

Politikacılar siyasal süreçte kamu yararından ziyade kendi çıkarlarına 
uygun gelecek şekilde hareket etmeye yönelten davranış kalıpları, 
kaynakların etkinsiz kullanımı ve dağılımıyla sonuçlanır. Örneğin kamu 
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harcamalarının daha çok özel çıkar gruplarına rant dağıtılması, 
politikacıların yeniden seçilmesini sağlayacak olan kendi seçmen gruplarına 
aktarılması vb. uygulamalar, kamu kaynaklarının belirli kişi ve grupların 
lehine fakat genelde tüm toplumun aleyhine sonuçlar doğuracak tarzda 
dağıtılması sonucunu doğurabilir. Aynı zamanda politikacıların bu tür 
davranışları, seçmen çoğunluğunun tercihleri dışındaki politikaların 
uygulanmasıyla da sonuçlanmaktadır. 

2.1.2. Siyasal İktidarın Miyopluğu 

Kamu Tercihi iktisatçılarına göre politikacıların amacı oylarını 
maksimize edecek, bir diğer deyişle seçilebilmeyi garanti edecek 
politikaların yürürlüğe konulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, politikacıların 
uzun dönemde ekonomiye yararlı olabilecek politikaların yürürlüğe 
konulması yerine, kısa dönemde sonuç alınabilecek politikalar yürürlüğe 
koymayı tercih etmeleri rasyonel görünmektedir. Kamu Tercihi literatüründe 
bu duruma “politik miyopluk” (political myopia) veya “miyopluk etkisi” 
(shortsightedness effect) adı verilmektedir (Aktan, 1994:138).  

Politikacılar, faaliyette bulundukları siyasal süreçteki politik teşvik 
yapısından dolayı kısa vadeli düşünme eğilimindedirler. Politikacıları kısa 
vadeli sonuçlara odaklanmaya iten temel unsur, gelecek seçimlerde iktidarda 
kalma amacına ulaşma isteğidir. Toplumda, geçmiş seçimin sonuçları 
üzerinde daha az ağırlıklı olarak durma ve gelecek seçimlerden önce 
uygulanacak olan politikaların önemini abartma konusunda genel bir eğilim 
bulunmaktadır. Uzun dönemde maliyetlerini aşan ölçüde faydalar sağlayan 
politika önerileri olan bir politikacının, şayet bu politika önerilerinin 
maliyetleri toplum tarafından biliniyorsa yani açık ise, bu yüzden seçimleri 
kaybetmesi muhtemeldir. Diğer yandan öncelikli olarak faydalar sağlayan 
bir politika uzun dönemde maliyetleri faydalarından fazla olsa bile, bir 
seçimle karşı karşıya olan ve amacı bu seçimden galibiyetle çıkmak olan bir 
politikacı için son derece caziptir (Lee, 1983/84:796). 

Politik miyopluk, siyasal iktidar açısından bilinçli bir politikadır. 
Seçim öncesinde iktidarın tek hedefi seçimi yeniden kazanmak olduğundan, 
bu hedefe kilitlenen iktidar partisi, oy kazandıracak politikaların uzun 
vadede olumsuz sonuçlarını önceden bilse veya tahmin etse bile, bu konuda 
bilgi sahibi olması kendisini bu politikaları uygulamaktan alıkoyamaz. 
Şüphesiz siyasal iktidarın politik miyopluğu, seçmenlerin de miyop 
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olmasıyla bağlantılıdır. Bu durum, kamu kaynaklarının seçmenlerin refahını 
artıracak şekilde kullanılması imkânını kısıtlar. Seçim öncesinde sonuçları 
alınan ve seçmene hoş gelen politikaların uygulamaya konulması, uzun 
vadede ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.  

2.1.3. Hizmet Kayırmacılığı 

Devletin başarısız olmasına yol olan nedenlerden bir diğeri “hizmet 
kayırmacılığı” (pork barreling)dır. Seçim sonucunda iktidara gelen 
politikacıların kamu kaynaklarının dağıtımı konusundaki yetkilerinin önemli 
bir sonucu, söz konusu kaynakların etkinsiz bir şekilde dağıtımı şeklinde 
görülebilir. Politikacıların kendi seçim bölgelerindeki seçmenlerinin en 
önemli beklentisi, seçtikleri politikacının kendi coğrafi bölgelerine daha 
fazla hizmet getirmesidir. Seçmenlerin kısa vadeli düşünce alışkanlığına 
sahip olduğunu bilen politikacı, bu beklentilere özellikle seçim öncesinde 
cevap verme konusunda yoğun bir çaba içerisinde olacaktır. Bu nedenle 
bütçe kaynaklarını kendi seçim bölgesine aktarmak isteyecektir. Her ne 
kadar bunun sonucunda, bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanacağı 
düşünülse de, kamu kaynakları belirli bölgelerde yoğunlaşacak, etkinsiz 
dağıtılacak ve bu bölgelerde gereksiz bazı kamu yatırımlarının başlatılması 
durumu ortaya çıkacaktır. Seçim öncesinde bu kaynakların etkinsiz dağıtımı 
sonucunda, belirli coğrafi bölgelerde daha sonra tamamlanamayan, yarım 
kalmış kamu yatırımları hizmet kayırmacılığına örnek teşkil etmektedir.  

Hizmet kayırmacılığına olanak sağlayan bir yasa, bu hizmetten 
yararlanan bölgedeki seçmen grubuna yarar sağlamakla birlikte, genelde 
vatandaşlara maliyetler yüklemektedir (Lott, 1997:7). Aynı zamanda hizmet 
kayırmacılığı şeklinde belirli bir bölgeye sunulan hizmetler 
değerlendirilirken, diğer bölgelerdeki benzer uygulamaların neden olduğu 
etkinsizliklerin de dikkate alınması gerekir. 

2.1.4. Politik Rekabetin Eksikliği 

Anthony Downs 1957 yılında yayınlanan “Demokrasinin Ekonomik 
Teorisi”1 (An Economic Theory of Democracy) başlıklı kitabında, siyasal 
partiler arasındaki rekabeti ele almış ve partilerarası rekabeti demokrasinin 

                                                      
1 Downs’un Demokrasinin Ekonomik Teorisi (An Economic Theory of Democracy) 
başlıklı kitabının temeli, bu kitaptan önce yayınlanan “Demokraside Politik 
Faaliyetin Ekonomik Teorisi” (An Economic Theory of Political Action in a 
Democracy) (1957) adlı makalesine dayalıdır. 
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şartlarından biri olarak görmüştür. Downs bu çalışmasında siyasal partiler 
arasındaki rekabeti özel sektördeki firmalar arasındaki rekabete benzetirken, 
partilerin oy maksimizasyonu peşinde koşmalarını da firmaların kar 
maksimizasyonunu hedeflemelerine benzetmiştir (Downs, 1957:137).  

Demokraside politik rekabet, piyasa rekabetine benzer özellikler taşır. 
Piyasada tüketicilere cazip hale gelmek için özel firmalar kendi aralarında 
rekabet ederler. Siyasal süreçte de politikacılar, seçilmeyi veya yeniden 
seçilmelerini sağlayacaklarını ümit ettikleri politikaları ve programları vaat 
ederek veya sunarak, seçmenin desteğini sağlamak için kendi aralarında 
rekabet ederler. Diğer bir deyişle demokratik bir toplumda bir politikacı, 
seçmen çoğunluğunun desteğini sağlayacak harcama ve finansman 
önerilerinin bir bileşimini yasalaştırmaya girişecek şekilde hareket edebilir 
(Buchanan ve Wagner, 1978:18-19).  

Öte yandan piyasa rekabeti ile politik rekabet arasında önemli farklar 
bulunmaktadır. Seçmenlerin çıkarlarını temsil ettiği düşünülen kişiler ya da 
partiler, eksik rekabet piyasalarındaki satıcıların özel mal ve hizmet için 
yaptığına benzer bir şekilde, seçmenlerin onayını almak veya onlara hoş 
görünmek için yarışırlar. Fakat, politika piyasalardan şu noktada 
ayrılmaktadır: Politik rekabette yalnızca bir aday ya da parti kazanırken 
diğerleri kaybeder. Sadece bir parti ya da partiler koalisyonu iktidara gelir. 
Ekonomik mübadelede kararlar sınırda (uç noktada) alınırken, politikada 
kararlar karşılıklı olarak birbiriyle bağdaşmayan alternatifler arasından 
alınır. Seçmen, piyasa mübadelesinde görülmeyen bir şekilde, adayı, partisi 
veya politik önerileri kaybettiği zaman, hayal kırıklığına uğrayabilir 
(Buchanan, 1999a:56).  

Politikanın içinde bulunduğu rekabet ortamı, politikacıyı devamlı 
olarak davranışlarını oy kaybı ve kazancı yönünden değerlendirmeye 
sürükler. Eğer bir politikacı, oy kazandırıcı politikaları ahlaki olmadıkları 
veya üretken olmadıkları gibi gerekçelerle desteklemekten kaçınırsa, bir 
başka politikacının bunları destekleyeceğini ve getireceği oyları elde 
edeceğini ve dolayısıyla kendisi yerine seçimi kazanacağını bilir. Bunun 
içindir ki politik rekabet, toplumsal değerlendirmelere yatkın bir politikacıyı 
dahi, karar alırken oy hesabı yapmaya zorlar (Savaş, 1993:45-46). 
Dolayısıyla politikada etkin rekabetin olması, her zaman için siyasal sürecin 
iyi işleyişinin sağlanacağının bir göstergesi değildir. Fakat siyasal katılımın 
sağlanması açısından politik rekabet gereklidir. Eğer politikada toplumun 
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bazı gruplarını temsil edecek siyasal partilerin oluşturulması yönünde 
engeller varsa ve parlamentoda bu grupların temsili engelleniyorsa (yani 
politik piyasaya giriş yönünde engeller varsa) politik açıdan eksik rekabet 
söz konusu olur. Bu durum aynı zamanda o ülkenin politik özgürlükler 
açısından ne aşamada olduğunun da bir göstergesidir.  

Bununla birlikte, seçim rekabeti seçim sonucunda iktidara gelen 
politikacıların ihtiyari gücünü kullanması konusunda sınırlamalar koyarken, 
ortanca seçmen dışındaki seçmen gruplarının tercihlerini yansıtacak sonuçlar 
ortaya koymamaktadır (Buchanan, 1999a:56). Bu durum, demokrasi 
açısından etkin bir politik rekabetin gerekli olduğunu, fakat toplumdaki tüm 
seçmenlerin tercihlerinin siyasal sürece yansıması açısından tek başına 
yeterli olmadığını göstermektedir. Politik rekabet, tek başına toplumsal 
refahı artıcı sonuçlar doğurmaz.  

2.1.5. Parti İçi Demokrasinin Eksikliği 

Siyasal süreçte yer alan partilerdeki genel eğilim, güçlü bir parti lideri 
önderliğindeki parti içi yönetim yapısıdır. Genellikle bu parti lideri, o kadar 
güçlüdür ki, parti üyelerinin genel başkanın kararları dışında hareket etme 
olanağı son derece kısıtlıdır. “Lider diktası”na dönüşen siyasal parti liderliği, 
parti içi demokrasinin önünde önemli bir engeldir.  

Öte yandan modern demokrasilerin pek çoğunda milletvekillerini halk 
değil, gerçekte siyasal parti lideri seçmektedir. Parti genel başkanları ya da 
parti genel merkezleri, aday milletvekillerini objektif kriterlere 
dayanmaksızın belirlemekte ve sıralamayı da kendilerine göre 
yapmaktadırlar. Delege yoluyla seçim yapıldığında da, bu kez lider diktası 
yerine “delege egemenliği” söz konusu olmaktadır (Aktan ve Dileyici, 
2005a:98). Parti içi demokrasinin yetersizliği, siyasal arz yönünden özellikle 
iktidar partisi açısından önem taşımaktadır. İktidarda olan partinin 
kararlarının tek bir lider tarafından verilmesi, uygulanacak devlet 
politikalarına ilişkin kararların alınması açısından da demokratik yönetim 
yapısına tezat teşkil eder.  

Lider diktası yanında parti içerisinde liderin de içinde yer aldığı küçük 
bir grubun hakimiyeti söz konusu olabilir ve parti politikalarını tamamen bu 
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grup yönlendirebilir. Robert Michels’in “oligarşinin tunç yasası”2 olarak 
tanımladığı bu katı parti içi yönetim yapısı, parti içi demokrasinin önündeki 
en büyük engeldir.  

2.1.6. Bürokratik Etkinsizlikler 

Siyasal iktidarın aldığı kararları uygulayan bürokrasi, siyasal süreçte 
önemli bir yere sahiptir. Merkeziyetçi ve hiyeraşik yönetim yapısına sahip 
Weberyen bürokrasi modeline karşı yönetim biliminde yer alan iki temel 
görüş, aynı zamanda kamu bürokrasisindeki etkinsizliği de açıklamaktadır. 
Bunlardan ilki 1957 yılında C. Northcote Parkinson tarafından ileri sürülen 
"Parkinson Kanunu", diğeri de 1971 yılında Laurence J. Peter tarafından 
ifade edilen "Peter İlkesi"dir.  

Parkinson Kanunu,3 iş hacmi ne kadar olursa olsun bürokraside 
istihdam edilen memur sayısının sürekli olarak arttığını ve bunun da aşırı 
istihdam ve etkinsizlikle sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda 
bürokrasinin büyümesi kamu yönetiminde iş verimini düşürerek etkinsizliğe 
yol açabilmektedir. Çünkü bürokrasideki büyüme, kamu sektöründe 
kırtasiyeciliğin artmasını da beraberinde getirir.  

Laurence Peter tarafından ileri sürülen ve “Peter İlkesi”4 olarak 
adlandırılan ilke de bürokrasideki etkinsizlikleri ortaya koymaktadır. Bu 
ilkeye göre kamu yönetiminde istihdam sürekli olarak artar ve çalışanlar 
zaman içinde kendiliğinden bir üst kıdeme yükselir. Kamu yönetiminde 
hemen hemen tüm hizmetlerde bu kıdem esası geçerlidir. Sonuçta, kamu 
kuruluşlarında liyakatsiz ve yeteneksiz yöneticilerin sayısı artar ve bu 
kimseler de kendi başarısızlıklarını ortadan kaldırmak için daha fazla bina, 
araç, gereç, personel vs. talebinde bulunurlar (Aktan, 1998:98). 

                                                      
2 Bkz:Michels, R. (1962), Political Parties: Sociological Study of the Oligarchical 
Tendencies of Modern Parties, Trans:Paul, E. and Paul,C. Collier Books, New York. 
3 Bkz:Parkinson, C.N. “Parkinson’s Law”, hertical.com, Erişim Tarihi: 06/06/2005, 
http://www.heretical.com/miscella/parkinsl.html. Orijinal kaynak için Bkz: 
Parkinson, C.N. (1958), Parkinson's Law: The Pursuit of Progress, John Murray, 
London. 
4 Bkz: Laurence, J. P. and  Hull, R. (1969), The Peter Principle: Why Things Always 
Go Wrong, William Morrow & Company, Inc., New York. 
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Bürokratik etkinsizlik konusunda Gordon Tullock5 ve William A. 
Niskanen farklı bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Geleneksel görüş, 
bürokratların politik üstlerinin emirlerini izledikleri ya da alternatif olarak 
doğru olduğuna inandıklarını yaptıklarını savunurken, Tullock bürokratların 
davranışlarını farklı bir şekilde değerlendirmektedir. Modern toplumlarda üst 
düzeydekilerin alt kademelerindekileri işten çıkarmaları ya da maaşlarını 
azaltmaları neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle bürokratlar 
üstlerinin emirlerini yerine getirmekten ziyade genelde farklı güdülere 
sahiptirler. Bunlardan ilki fazla çalışmama güdüsüdür. İkinci olarak bürokrat 
kendi bürosunu genişletmek eğilimindedir. Üçüncü olarak bürokratlar 
bulundukları yerin kendilerine sağladığı kazançları artırma eğilimindedirler. 
Sonuç olarak zaten büyük olan bürokrasilerin daha da genişleme eğiliminde 
oldukları, genişledikçe daha az entegre politikaları izleyecekleri ve çalışma 
güdüsünün azalması yönünde eğilimlerin ortaya çıkacağı söylenebilir. 
Günümüzde birçok devlet dairesi faaliyette bulundukları alanda bir çeşit 
monopol oluşturmalarının yanında, devletin etkinliğini ve rekabeti ortadan 
kaldırıcı bir şekle bürünmektedir (Tullock, 2002:80-83).  

Politikacılarla yakın bir etkileşim içerisinde olan bürokrasinin siyasal 
süreçteki davranışlarını belirleyen farklı unsurlar bulunmaktadır. 
Politikacılar ile bürokratlar arasındaki temel fark, onları siyasal süreçte 
motive eden bu unsurlarda yatmaktadır. Politikacılar seçimleri kazanma 
amacıyla, bürokratlar ise mevki (kariyer) endişesiyle hareket ederler. 
Bürokratlar böylece faaliyet içinde bulundukları bürodaki amaçlarını 
gerçekleştirmek isterler. Bu amaçlar, mesleki beklentilerini gerçekleştirmek 
ve bürokratik özerkliklerini garanti altına almak olabilir (Alesina ve 
Tabellini, 2004:3-4). Bürokratların amaçlarını gerçekleştirmelerinin yolu, 
kendisine tahsis edilen bütçenin maksimize edilmesini sağlamaktan 
geçmektedir.  

Gerçekte Tullock’un ortaya koyduğu bürokrasinin özel çıkar 
maksimizasyonu güdüsü ile “kamu personelinin artış kanunu” olarak 
nitelendirebileceğimiz Parkinson Kanunu birbirini tamamlar niteliktedir. 
Çünkü kendisine ayrılan bütçeyi ve dolayısıyla gücünü artırmak isteyen 

                                                      
5 Tullock’un bürokratik davranışlarla ilgili görüşlerini ortaya koyduğu eseri şudur: 
Gordon Tullock, The Politics of Bureaucracy, Washington, Public Affairs Press, 
1965. 
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bürokrasi için personel sayısının fazlalığı hem önemli bir gerekçedir, hem de 
bu gücü artırmanın bir aracıdır. 

Tullock’tan sonra bürokratların bütçe maksimizasyonu hedefi, 
William A. Niskanen (1971)6 tarafından ileri sürülmüştür. Niskanen, 
bürokratları ve faaliyet içindeki büroları bütçelerini maksimize eden birimler 
olarak nitelendirmiştir. Niskanen’in bütçe maksimize eden bürokrasi 
modelinde, bürokratların amaçları şu şekilde sıralanmıştır (Mueller, 
1982:158): Maaş, ek ödemeler, ün, güç, patronaj, büronun yönetiminde ve 
büroda değişiklik yapmada kolaylık. Niskanen’e göre, kendi güçlerini 
korumak için şirketlerinin büyüklüğünü aşırı genişletmeye çalışabilen 
yöneticiler gibi, bürokratlar da kendi önemlerini artırmak için vergiyle 
finanse edilen bütçelerini aşırı genişletebilirler (Gold, 1999:3-4).  

Bürokratik davranışın gerek tahsisat ve gerekse teknik etkinsizlikler 
nedeniyle refah kayıplarına yol açtığı konusunda genel bir kanı 
bulunmaktadır (Peacock, 1980:33). Buna göre bürokratların rasyonel hareket 
ederek kendi çıkarlarına yönelik davranışları, bütçe kaynaklarının etkinsiz 
kullanımı ve verimsiz üretim faaliyetleri dolayısıyla kamuda kaynak israfına 
neden olabilmektedir.  

2.1.7. Siyasal Etik Sorunu  

Siyasette ya da devlet yönetiminde olması gereken ya da uyulması 
beklenilen değer yargıları ve normlar “siyasal etiği” ifade eder. Siyasal etik 
aynı zamanda “devlet ahlakı” olarak da bilinmektedir (Aktan, 2004:35). 
Siyasal etiğe aykırı davranış ve eylemler ise siyasal yozlaşma olarak 
adlandırılır. Siyasal yozlaşma, en geniş anlamda, siyasal karar alma 
mekanizmasında rol alan aktörlerin “özel çıkar” sağlama gayesiyle toplumda 
mevcut hukuki, dini, ahlaki ve kültürel normları ihlal edici davranış ve 
eylemlerde bulunmaları anlamına gelmektedir. (Aktan, 2004:80).  

Siyasal yozlaşmaların yoğun olduğu bir siyasal süreçte ve devlet 
yönetiminde, kamu kaynaklarının çıkar amaçlı olarak kullanılması, 
etkinsizlik sorununa yol açmakta ve seçmen tercihlere aykırı kararların 
alınmasına ve politikaların uygulanmasına zemin hazırlamaktadır.  

                                                      
6 Bkz: William A. Niskanen Jr., Bureaucracy and Representative Government, 
Chicago: Adline-Atherton, 1971. 
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2.1.8. Ortanca Seçmen Teorisi 

Ortanca seçmen teorisi ilk kez Harold Hotelling7 tarafından ileri 
sürülmüş ve daha sonra Anthony Downs8 ve Duncan Black (1948)9 
tarafından geliştirilmiştir. Bu teori, siyasal partilerin seçim sürecindeki 
başarısını “ortanca seçmen” adı verilen seçmen grubunun tercihlerine cevap 
veren politikalarına bağlar.  

Ortanca seçmen (median voter); tercihleri, tüm seçmenlerin tercihler 
kümesinin ortasında olan seçmendir. Bu tercihler kümesinde seçmenlerin 
yarısı ortanca seçmene göre daha az mal ve hizmet talep ederken, diğer 
yarısı yine ortanca seçmene nazaran daha çok mal ve hizmet talebinde 
bulunacaktır (Rosen, 1999:118). Seçmen tercihleri iki ucunda “aşırılar”ın, 
ortada ise “ılımlılar”(ortanca seçmen)ın yer aldığı soldan sağa doğru 
ilerleyen bir çizgi üzerinde dağılır. Normal bir durumda parti programı 
“ortanca” (çizginin ortasındaki) seçmenin tercih sıralamasına en fazla 
yaklaşan parti seçimi kazanacaktır (Barry, 2003:336). 

Teoriye göre iktidar partisi, ortanca seçmen grubunun talep ettiği 
politikalar üretirse, seçimi yeniden kazanabilir. Dolayısıyla seçim sonucunu 
bu seçmen grubu belirler. Buna bağlı olarak da siyasal süreç ortanca 
seçmenin tercihlerini karşılayan politikalar üretme eğilimindedir. Ortanca 
seçmen teorisinin geçerli olabilmesi için iki temel şart vardır. Bunlardan ilki 
seçmen tercihlerinin tek zirveli10 olması, diğeri de oylamada basit çoğunluk 
kuralının geçerli olmasıdır.  

Ortanca seçmen teorisi, politik spektrumun bir noktasında daha çok 
seçmen varsa, bir seçim yarışında politikacıların en çok seçmenin olduğu bu 
noktadaki seçmenlere cazip gelen politikalar üreteceği varsayımına dayanır. 

                                                      
7 Orijinal kaynak için bkz: Hotelling, H. (1929), “Stability in Competition”, The 
Economic Journal, 39, 41-57. Hotelling’in ortanca seçmen modeli konusunda 
ayrıntılı bilgi için bkz: Mueller, C.D. (1982), Public Choice, Cambridge University 
Press, 98-101. 
8 Bkz: Downs, A. (1957), “An Economic Theory of Political Action in a 
Democracy”, The Journal of Political Economy, 65(2), 135-150. 
9 Orijinal kaynak için bkz: Black, D. (1948), "On the Rationale of Group Decision 
Making", Journal of Political Economy. 
10 Tek zirveli tercih sıralaması konusunda bkz: Bulutoğlu, K. (1988), Kamu 
Ekonomisine Giriş –Devletin Ekonomik Bir Kuramı, Dördüncü Yayım, İstanbul, 
Filiz Kitabevi; Akalın, G. (2000) Kamu Ekonomisi, Ankara, Akçağ Yayınları/314, 
Ekonomik Araştırmalar/5. 
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Bu durum, iki partili bir sistemde, siyasal partilerin niçin birbirine benzer 
politika önerileri geliştirdiklerini de açıklamaktadır. Eğer seçim sonucu 
seçim yarışında daha geride olan bir adayı gösterirse, aday spektrumunun 
muhalif yönünde olan çok sayıdaki seçmenin oyunu kazanmak için, muhalif 
seçmenlere daha hoş gelen vaadlerde bulunur. Eğer bir parti ortaya çok 
yakın bir noktaya gelirse, uç noktalardaki seçmenler o parti için oy 
vermekten dolayı kendilerini kötü hissedeceklerdir. Bu yüzden partinin 
başarısı, uç noktalardaki seçmenlerin sadakatini ne kadar iyi koruyabildiğine 
bağlı olacaktır. Her parti ortanca ve uç seçmenlerin taleplerini dengelemeye 
çalışmalıdır. Bu yüzden ortanca seçmen sonuçlar üzerinde dikkate değer bir 
etkiye yol açsa bile, bu seçmen grubunun uygulanan politikalardan tam 
olarak memnun olması beklenemez (Cowen, 2005:443).  

Demokratik süreçte kararların ortanca seçmenin tercihlerine göre 
alınması halinde, çoğunluğu oluşturan ortanca seçmene uygun politikalar 
azınlığın tercihlerini yansıtmayacak ve dolayısıyla toplumsal tercihlerin 
siyasal sürece yansıması önünde bir engel ortaya çıkacaktır.  

2.1.9. Piyasa Başarısızlıklarının Giderilmesindeki Yetersizlikler 

Piyasa başarısızlıklarını gidermek amacıyla, devlet, gerek bu alanlarda 
mal ve hizmet üretimini üstlenerek gerekse elindeki araçlarla (vergiler, 
teşvikler vb.) piyasaya müdahalede bulunmaktadır. Fakat bu müdahaleler her 
zaman için Pareto-optimal sonuçlar doğurmamaktadır.  

Örneğin, bazı mal ve hizmetlerin arzını üstlenen devlet, giderek artan 
talebi karşılamada yetersiz kalabilmektedir. Finansman sorunları nedeniyle 
gün geçtikçe gelişen teknolojik yeniliklerin gerektirdiği yatırımlar da 
yapılamadığından, devlet üretimi eksik üretimle sonuçlanabilir. Özellikle 
pozitif dışsallığın söz konusu olduğu üretim alanlarında ve eksik 
enformasyon gerekçesiyle merit malların üretiminde eksik üretim meydana 
gelebilmektedir.  

Negatif dışsallığın olması halinde, dışsallığın kontrolü amacıyla 
devletin üretim üzerine bir vergi uygulaması söz konusu olabilir. Piyasa 
başarısızlığı nedeniyle negatif dışsallığın bu şekildeki politizasyonu, sadece 
belirli koşullar altında etkinlik kriterini sağlayacaktır. Buna göre; eğer 
toplumdaki herkes negatif dışsallıktan dolayı zarar görüyorsa ve bu zarar eşit 
miktardaysa, toplumdaki herkes negatif dışsallığa neden olan ürünün 
tüketicisi durumundaysa ve bu tüketim eşit miktardaysa ve uygulanan bu 
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vergiden sağlanan gelirler toplumdaki tüm kişiler arasında eşit şekilde 
dağıtılıyorsa, bu müdahale piyasa başarısızlığını düzeltecektir. Fakat bu 
koşulların dışına çıkıldığında, bu politizasyon piyasa başarısızlığının neden 
olduğu etkinlik kaybını gideremeyecektir. Elde edilen vergi gelirlerinin 
dağıtımsal etkileri, bireylerin hesabına girmeli ve bireylerin çıkarları 
etkinlikteki potansiyel kazanç ve kayıplar kadar bu etkileri de kapsamalıdır 
(Buchanan, 1988:4-5).  

İster pozitif isterse negatif dışsallık durumunda, piyasada tüketici veya 
üretici konumunda olan bireyler, öncelikle politik karar alma sürecinde 
devletin piyasaya müdahale araçlarından sağlayacakları faydayı artırmaya 
çalışırlar. Piyasa başarısızlıklarının düzeltilmesinin yol açacağı etkinlik 
kazançlarından sağlayacakları fayda ile ikinci derecede ilgilenirler 
(Buchanan, 1988:9).  

Bunun yanında devletin piyasa başarısızlıklarını düzeltmeye yönelik 
olarak ekonomide bazı düzenlemelerde (regülasyon) bulunması, her zaman 
için olumlu sonuçlar vermeyebilmektedir. Zaman zaman regülasyon 
politikaları, rant dağıtımına yönelik bir araç haline gelebilmektedir.  

2.1.10. Kamusal Mal ve Hizmet Sunumundaki Etkinliğin 
Değerlendirilmesindeki Güçlükler 

Piyasada faaliyet gösteren firmaların mal ve hizmet sunumundaki 
etkinliklerini ölçmeye yönelik çeşitli performans değerlendirme kriterleri 
bulunmaktadır. Teknik etkinlik, maliyet etkinliği, ölçek etkinliği ve hizmet 
etkinliği bu kriterlerden bazılarıdır. Fakat kamusal mal ve hizmetlerin 
sunumunda devletin etkinliğinin ölçülmesine yönelik bazı güçlükler vardır.  

Özel sektör tarafından sunulan mal ve hizmetler ile devlet tarafından 
sunulan mal ve hizmetlerin sunumundaki etkinliğin değerlendirilmesinde 
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar; sunulan mal ve 
hizmetlerin tanımlanması, çıktının ölçümü, ürün kalitesinin belirlenmesi, 
verimliliğin ölçülmesi ve etkinliğin değerlendirilmesi sonucunda gerekli 
tedbirlerin alınması konularında ortaya çıkmaktadır.  

Genellikle kamu sektörü tarafından sunulan mal ve hizmetleri 
tanımlamak ve bu mal ve hizmetleri, üretiminde kullanılan girdilerden 
bağımsız olarak ölçmek oldukça güçtür. Kamu sektöründeki faaliyetler, 
gerçek veya nihai olarak istenilen mal ve hizmetlerin üretilmesinden ziyade 
genellikle ara ürünlerle sonuçlanmaktadır. Öte yandan, ürün kalitesini 
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izlemede etkin bir araç olan bilginin vatandaşların tepkilerini yansıtma 
bakımından yetersiz olması, belirleyici olmaması veya çok geç oluşması -
örneğin seçim sonuçlarına bağlı olarak bilgi sağlanması- da ürün kalitesinin 
izlenmesini zorlaştırmaktadır. Ürün kalitesini gözlemek, doğru ve düzenli bir 
geri bildirimi (feedback) gerektirir ve bunu devlet tarafından sunulan mal ve 
hizmetler için gerçekleştirmek zordur. Tüketici grupları, seçmenler, 
kamuoyu yoklamaları ve diğer gözlemler gibi araçlarla bu bilgi kısmen 
edinilse bile, bu araçların ayrı ayrı veya tümünün ürün kalitesini izlemedeki 
etkinliklerine sınırlı ölçüde güvenilebilir (Wolf, 1979:118-119). 

Genellikle kamu sektöründeki faaliyetlerin, piyasa faaliyetlerinin kar 
ve zararlarıyla kıyaslanarak, performanslarını değerlendirmeye yönelik alt 
sınır yoktur. Kamusal faaliyetler başarısız olursa, bu faaliyetleri sona 
erdirmeye ilişkin bir mekanizma sözkonusu değildir. Kamu sektöründe 
sürekli rekabetin eksikliği de, kamusal faaliyetlerin performansının 
değerlendirilmesini güçleştiren bir faktördür. Birçok mal ve hizmetin sadece 
tek bir devlet kurumu tarafından sunulması, kurumlararası rekabetin ortaya 
çıkma imkânını kısıtlayarak, mal ve hizmetlerin kalitesinin artırılması 
konusunda bir teşvike neden olmamaktadır (Wolf, 1979:119). 

Özel sektörde yer olan firmalar gerek yüksek kar elde etmek ve 
gerekse piyasadaki diğer firmalarla rekabet edebilmek için maliyetlerini 
düşük düzeyde tutmak durumundadırlar. Oysa kamu sektöründe genel olarak 
hem kar elde etme güdüsü hem de kamu kurumları arasında rekabet mevcut 
değildir. Bu iki unsurun yokluğu, maliyetlerin düşürülmesi yönünde bir 
teşvike neden olmamaktadır. Kamu sektöründe bürokratlar başkalarının 
paralarını harcadıkları için, kendi kaynaklarını harcadıkları duruma nazaran, 
maliyet konusunda daha az bilinçli olmaları muhtemeldir (Gwartney vd., 
2003).  

Kamu sektöründe sunulan mal ve hizmetlerin maliyetlerinin ölçülmesi 
de güçtür. Genellikle kamu sektöründe sunulan hizmetlerin maliyeti, hizmeti 
sunan kurumların performansını ölçmede bir ölçüt olarak kullanılmaz. Kamu 
kurumlarının sosyal faydayı artırma amacıyla hareket ettiği varsayımı altında 
düşünüldüğü için, maliyetler her zaman için dikkate alınmaz.  

Devlet tarafından sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinin 
iyileştirilememesinin bir nedeni de mevcut durum (statüko)un 
değiştirilmesindeki güçlüktür. Günlük faaliyetlerini belirli bir uygulama 
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çerçevesinde devam ettiren kamu kurumlarında, verimliliği ve kaliteyi 
artıracak yeni bazı uygulamalar, söz konusu kurumların çeşitli mevkilerinde 
görevli kişiler tarafından çoğunlukla bir dirençle karşılaşmaktadır.  

2.2. Siyasal Talep Cephesinden Kaynaklanan Sorunlar 

Siyasal arz cephesinde olduğu gibi, seçmenlerin ve özel çıkar 
gruplarının yer aldığı siyasal talep cephesinin bazı özellikleri ve bu alanda 
yaşanan birtakım sorunlar devletin başarısızlığına neden olabilen 
faktörlerdir. Bu faktörleri; seçmenin eksik enformasyona sahip olması, 
seçmen ilgisizliği, seçmenin politik miyopluğu, seçmenin siyasal talebini 
açıklamaması, mali aldanma olayı, özel çıkar gruplarının rant kollama 
faaliyetleri şeklinde sıralamak mümkündür. 

2.2.1. Seçmenin Eksik Enformasyona Sahip Olması 

Devletin başarısızlığına neden olan faktörlerden biri seçmenlerin eksik 
enformasyona sahip olmalarıdır. Temsili demokrasilerde sahip-vekil 
ilişkisine dayalı olarak gerçekleştirilen yetki devri o ülke yönetimi için o 
kadar önemlidir ki, seçmenin tam enformasyonu için gerekli olan ve 
ekonomiden siyasete, siyasetten tarihe kadar çok geniş bir bilgi alanı 
konusunda, birkaç sınırlı siyasal katılım yöntemi dışında, temsilcilerin 
seçmenler yerine yaşamları ile ilgili hemen her konuyu etkileyecek kararlar 
almasına neden olmaktadır. Dolayısıyla seçmenlerin parti veya adaylar 
konusundaki genel ve sınırlı bilgisi dahilinde tercihte bulunması söz konusu 
olmaktadır (Aktan ve Dileyici, 2005b:117). 

Downs’un eksik enformasyona sahip olarak nitelendirdiği seçmenler, 
seçim sonucunu etkilemede küçük bir şansa sahiplerdir ve seçim sürecinde 
doğru karar verme konusunda yeteri kadar özen göstermezler. Bunun 
sonucu, yetersiz enformasyona dayalı bir politik başarısızlıktır (Cowen, 
2005:442). 

Seçmenin eksik enformasyona sahip olmasının çeşitli nedenleri 
olabilir.11 Seçmenden seçmene farklılıklar arzeden bu nedenleri şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Seçmenlerin enformasyon toplama maliyetlerinden 
kaçınması nedeniyle enformasyon toplamada isteksiz davranmaları, eğitim 

                                                      
11 Seçmenlerin bilgisizliğinin nedenleri konusunda ayrıca bkz: Aktan, C.C. (2005), 
Perspectives on Economics, Politics and Ethics –Selected Essays, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara,127-128. 
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seviyesinin düşüklüğü, enformasyona ulaşma olanaklarının eksikliği, kendi 
oyunun siyasal süreçteki karar alımı açısından tek başına bir anlamının 
olmadığı düşüncesiyle seçmenin enformasyon elde etme çabası içerisinde 
olmaması ve dolayısıyla siyasal sürece ilgi duymaması vb.12 

Seçmenin eksik enformasyona sahip olmasının en önemli sonucu, 
politikacılara kamusal faaliyetler konusunda daha rahat karar alma ve 
hareket etme imkânını sağlamasıdır. Eksik enformasyona sahip olan seçmen, 
ne politikacıların seçim öncesinde vaadettikleri politikaların sonuçlarını 
doğru tahmin edebilirler, ne de politik tercihlerini ortaya koyarken mevcut 
siyasal iktidarın uygulamış olduğu politikaların sonuçlarını değerlendirme ve 
buna bağlı olarak oy kullanma konusunda etkin olabilirler. 

Eksik enformasyon sorunu, seçmenlerin rasyonel olmayan tercihlerde 
bulunmasına neden olarak bireysel tercihlerden tutarlı toplumsal tercihlere 
varılmasını önlemektedir. Ayrıca özel çıkar gruplarının ekonomideki 
kaynakları, eksik enformasyona sahip seçmenleri kendi çıkarlarına uygun 
tercihlerde bulunması yönünde etkilemek için verimsiz faaliyetlerde 
kullanabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu durum, kaynak tahsisinde 
etkinliğin azalmasıyla sonuçlanmaktadır. 

2.2.2. Seçmen İlgisizliği 

Seçmenler açısından siyasal katılımın sağlanması için gerekli 
unsurlardan biri siyasal sürece yönelik ilgi duyulmasıdır. Fakat toplumdaki 
tüm seçmenlerin siyasal sürece aynı derecede ilgi duyması beklenemez. 
Eksik enformasyon sorununa benzer şekilde seçmenlerin ilgisizliğine neden 
olan bazı içsel ve dışsal faktörler mevcuttur. Örneğin kişilik özellikleri 
nedeniyle siyasetle ilgilenmeyen seçmenler olabileceği gibi, yine eğitim 
seviyesinin düşüklüğü, siyasal sisteme olan inançsızlık gibi dışsal unsurlar 
da seçmen ilgisizliğinde etkili olabilir (Aktan, 2005:128). 

Devletin başarısızlığı açısından seçmen ilgisizliği, toplumda sadece 
siyasete ilgi duyan seçmen tercihlerinin karar alma sürecine yansıması 
nedeniyle önem taşımaktadır. Böylece toplumda belirli bir grubun kamusal 
mal ve hizmetlere olan talebi ve dolayısıyla tercihleri seçim sürecine 

                                                      
12 Ayrıntılı bilgi için bkz: Aktan, C.C. ve Dileyici, D. (2005b), “Siyasal Süreçte 
Enformasyon Sorunları ve Demokrasinin Başarısızlığı”, İçinde: Yeni Bir Siyasal 
Sistem Arayışı- Demokrasi, Poliarşi ve Demarşi, Editör: Aktan, C.C. Çizgi Kitabevi, 
Konya, 107-175. 



 

 449

yansımayacaktır. Aynı zamanda seçim dışındaki siyasal katılım türlerine de 
ilgi duymayan seçmenler, demokratik bir yönetim yapısının ortaya çıkması 
açısından da bir engel oluşturmaktadırlar.  

2.2.3. Seçmenin Politik Miyopluğu 

Siyasal arz cephesindeki siyasal iktidarın miyopluk sorunu, siyasal 
talep cephesindeki seçmenlerde de görülmektedir. Seçim sürecinde 
tercihlerini açıklayacak olan seçmenler, alternatifler arasında karar verirken 
kısa vadeli düşünürler. Buna göre kısa vadede kendilerine fayda sağlayan, 
fakat uzun vadede bedelini ödeyecekleri politikaları dikkate alarak oylamada 
bulunurlar. Siyasal iktidar seçmenlerin bu durumunu dikkate alarak uygun 
politikaları uygulamaya koyarlar. Bu durum, siyasal iktidarın kendi 
çıkarlarını artıracak şekilde politikalar uygulamalarıyla sonuçlanır. 

Politik miyopluk etkisi, seçmenin uzun vadede kendisine maliyetler 
yükleyecek fakat kısa vadede faydalar sağlayan politika önerileriyle 
ilgilenmesinin sonucunda ortaya çıkar. Politik süreç, etkinsizliğe neden 
olsalar bile, bu tür önerilerin uygulanması yönünde bir eğilime sahiptir. 

Seçmenlerin politik miyopluğunu ekonomi politikaları üzerinde etkili 
olduğu bilinmektedir. Seçmenlerin politik miyopluğu nedeniyle uygulanan 
harcama ve vergi13 politikaları özellikle seçim süreci öncesinde 
farklılaşabilmektedir. Örneğin politik miyopluk, ekonomik açıdan gereksiz 
ve verimsiz olan kamu harcamalarında artışa neden olabilir. Politikacılar 
herhangi bir değerlendirmeye tabi tutmaksızın (fayda-maliyet analizi gibi) 
bazı projeleri gerçekleştirme kararı alabilirler. Kısa vadede uygulanan 
politikalar seçmene fayda sağlasa ve bazı sorunlara çözüm bulsa bile, 
genellikle uzun vadede ekonomideki yapısal sorunların giderilmesini 
geciktirmesi ve hizmetlerin öncelik sırasına göre gerçekleştirilmesini 
önlemesi nedeniyle, sonuç olumsuzdur.  

2.2.4. Seçmenin Siyasal Talebini Açıklamaması: Oylama Maliyeti 
ve Bedavacı Sorunu 

Seçmenin siyasal süreçte mal ve hizmetlere olan talebini açıklamasına 
ilişkin temel yöntem seçim sürecidir. Fakat seçmenler zaman zaman bazı 
nedenlerle siyasal taleplerini açıklamada çekingen davranırlar. Bunun 

                                                      
13 Politik miyopluğun arz yönlü vergi politikaları açısından bir değerlendirmesi için 
bkz: Dwight, R. L. (1983/84), “Constitutional Reform: A Prerequisite For Supply-
Side Economics”, Cato Journal, 3(3), 795-796. 
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sebepleri arasında oylama maliyetinin yüksekliği ve kamu ekonomisinde 
“bedavacı sorunu”nun varlığı ön sıralarda gelmektedir.  

Oylama maliyetinin siyasal katılım açısından önemi James M. 
Buchanan ve Gordon Tullock tarafından ortaya konulmuştur. Buchanan ve 
Tullock (1962)’a göre, oylama maliyetinin yüksekliği siyasal talebin 
açıklanması önünde bir engel teşkil edebilir. Seçmen açısından oylama iki 
tür maliyete katlanılmasını gerektirebilir. Bunlardan birincisi, oylamanın 
gerçekleşmesi halinde, sonuçtan hoşnut olmayan seçmenlerin katlandıkları 
dışsal maliyetler, diğeri de oylamaya katılan bireylerin katlandıkları zaman 
maliyeti, siyasal partiler ve adaylar konusundaki bilgi toplama maliyetleri 
vb. maliyet unsurlarıdır.  

Seçmenin siyasal talebini açıklamamasına neden olan bir diğer faktör 
de “seçmenin bedavacılığı”dır. Bedavacı sorunu, seçmen seçim sürecinde 
kendi oyunun sonucu etkilemeyeceğini düşündüğü ve bundan dolayı oylama 
sürecine karşı ilgisiz davrandığı için meydana gelir. Bu düşüncedeki 
seçmenin, piyasa mekanizmasında olduğu gibi mal veya hizmetten 
yararlanması talebini açıklamasına bağlı olmadığından yani oy kullanmasa 
da devletin kendisine mal ve hizmet sunacağını bildiğinden, siyasal talebini 
açıklamayarak bedavacı sorununa neden olur.  

Bedavacı sorunu kamusal mal ve hizmetlerin finansman yöntemi ile 
yakından ilgilidir. Bireyler, her zaman için devlet tarafından sunulan mal ve 
hizmetler için doğrudan bir bedel ödemezler. Bu mal ve hizmetlerin 
finansmanı daha ziyade cebrilik unsuruna dayalı olarak tahsil edilen 
vergilerle karşılanır. Bu finansman yöntemi gerçekte bedavacı (free rider) 
motivasyonunun bir sonucudur (Buchanan, 1991:48). Çünkü devletin 
bedelsiz olarak sunduğu mal ve hizmetlerden bireylerin yararlanabilmeleri 
için, siyasal taleplerini açıklamalarına gerek yoktur. Aynı zamanda bu 
sayede oylama maliyetine de katlanmaları gerekmeyecektir. Bu nedenle bazı 
vatandaşlar bilinçli bir şekilde siyasal süreçte etkin bir şekilde rol almazlar. 

2.2.5. Mali Aldanma 

İlk kez İtalyan iktisatçı Amilcare Puviani14 tarafından açıklanan “mali 
aldanma” kavramı, vergi mükellefi olan seçmenlerin devlet tarafından 

                                                      
14 Puviani’nin mali aldanma kavramını ele aldığı çalışması şudur: A. Puviani, Teoria 
della Illusione Finanziaria, Remo Sandon, Milan, 1903. 
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kendilerine sunulan bazı mal ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetini tam 
olarak fark etmemeleri nedeniyle, bu mal ve hizmetlere olan taleplerini 
sürekli olarak artırmalarıdır. Kamusal mal ve hizmetlerin seçmene olan 
maliyetini ifade eden vergiler özellikle dolaylı vergiler şeklinde ise, bu 
durum aynı zamanda vergi mükellefi olan seçmenlerin aldanma içinde 
olmalarına imkân sağlamaktadır.  

Özellikle vergileme ve vatandaşların kamusal mal ve hizmetlerden 
yararlanması arasında zaman ve amaç itibarıyla bir uyum yoksa, o takdirde 
kişiler bu mal ve hizmetlerin arzının gerçek maliyetlerini tahmin edemezler. 
Bunun yanında, kamusal mallarının özellikleri karmaşık olduğundan, bu 
malların kişisel faydası da her durumda tam anlamıyla ayırt edilemez. 
Böylece, bireyler bu tür malların maliyetini ve sağladıkları faydayı ya çok 
fazla veya çok düşük tahmin ederler (Hanusch, 1983:5).  

Kamusal mal ve hizmetlerin seçmenlere olan fayda ve maliyetlerinin 
tahmini konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. İlk olarak, vatandaşlar 
özel mallara kıyasla kamusal mallarının faydasını daha az ve/veya 
maliyetlerini de daha fazla tahmin edebilirler. İkinci olarak, eksik 
enformasyona sahip olan seçmenler kişisel faydayı fazla, maliyeti ise daha 
az tahmin edebilirler (Hanusch, 1983:5).  

Eğer vergi yapısının belirli özellikleri nedeniyle vergi mükellefleri 
gerçekte ne kadar vergi ödeyeceklerini eksik tahmin ederlerse, mali 
aldanmanın devlet tarafından sağlanan mallara yönelik “aşırı talep”e neden 
olduğu ileri sürülmektedir. Örneğin, mali aldanmanın olmadığı duruma göre 
daha çok kamu harcaması talep edilir. Vergilemede, “daha az görülebilir” 
vergilerin payı ne kadar büyükse, vergi mükelleflerinin daha çok kamu 
harcaması için oy verme ve devlet tarafından sağlanan malların vergi-fiyatını 
eksik tahmin etme olasılığı o kadar büyük olur (Gemmell, Morrissey ve 
Pinar, 1999:689).  

Mali aldanma olayı, mali konularda karar alma sürecine katılması 
gereken seçmenlerin daha az görülebilir olan vergiler nedeniyle aldanmaları 
yönünde bir etkiye yol açar (Buchanan, 1967:128). Seçmenlerin mali açıdan 
yanılmaları, açıklayacakları tercihlerinde bir değişikliğe neden olabilir, yani 
tercihlerini saptırabilir.  
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2.2.6. Özel Çıkar Grupları ve Rant Kollama 

Rant kollama; özel çıkar gruplarının, kamu kaynaklarının kendilerine 
daha fazla aktarılacak şekilde dağıtılmasına neden olan kamu politikası 
kararlarının alınması ve uygulanmasına yönelik faaliyetleridir15. Devletin 
vergileme, harcama ve regülasyon gücünün toplumdaki bazı gruplar lehine, 
fakat diğer kişiler aleyhine kullanılması rant kollama faaliyetlerini teşvik 
edici bir unsurdur. Rant kollama faaliyetleri, kaynakları ekonomik açıdan 
verimli olmayan faaliyetlere yönlendirir. Geniş rant kollama faaliyetleri 
nedeniyle ekonomideki üretim düzeyi, potansiyel olarak olması gereken 
miktarın altına düşer (Gwartney vd., 2003). 

“Özel çıkar grubu” kavramı devlet politikaları aracılığıyla belirli 
avantajlar sağlamak amacıyla teşkilatlanmış tüm organizasyonları, işçi 
gruplarını, meslek gruplarını ve firmaları kapsamaktadır. Bu gibi gruplar, 
sadece politik baskılar sonucu oluşan kamu politikaları nedeniyle meydana 
gelen, ancak piyasadaki rekabet nedeniyle elde edilemeyen rantlar söz 
konusu olduğunda ortaya çıkarlar (Rowley, 1982:47). 

Rant kollama davranışı, bir devlet başarısızlığı nedeni olarak ele 
alınabilir. Buna göre politikacıların ve bürokratların kendi çıkarlarını 
sağlamak için tarafsızlıktan ve kamu çıkarını korumaktan vazgeçmeleri zor 
değildir. Çıkar sağlamada kullanılan yöntemler, rant dağıtma karşılığında 
seçimde desteklenme şeklinde olabileceği gibi, rüşvet vb. finansal teşviklerin 
kabul edilmesi yoluyla da olabilir (Gold, 1999:4). 

Özel çıkar gruplarının rant kollama faaliyetleri açısından konumu 
farklı olabilir. İyi bir şekilde örgütlenmiş olan özel çıkar grupları, 
politikacılar üzerinde daha fazla etkilidirler. Dolayısıyla kamu politikası 
kararları üzerinde iyi örgütlenmemiş gruplara göre daha etkili olurlar. Nasıl 
ki özel çıkar gruplarına yönelik rant dağıtımı toplumun geneli açısından 
adaletsiz kaynak dağılımıyla sonuçlanıyorsa, bu gruplar arasında da 
çıkarların temsili açısından bir adaletsizlik bulunmaktadır.16 Özel çıkar 
gruplarının rant kollama faaliyetlerinin ve aralarındaki rekabetin ekonomik 

                                                      
15 Rant Kollama konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz: Aktan, C.C. (2003), Yasal 
Soygun –Çıkar Grupları ve Rant Kollama-, İstanbul: Zaman Kitap, 2003. 
16 Ayrıntılı bilgi için bkz: Wolf, Jr., C. (1979), “A Theory of Non-Market Failures”, 
The Public Interest, No:55, 130-131. 
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ve toplumsal açıdan çeşitli sonuçları bulunmaktadır. Mancur Olson’a göre;17 
çıkar gruplarının çokluğundan kaynaklanan güç dengesi, herhangi bir çıkar 
grubunun devre dışı bırakılmasını önlese bile, bu grupların faaliyetlerinin 
sonuçları zararsız değildir. Böyle bir çıkar grubu sistemi her grup için tam 
bir hakkaniyetle işlese bile, yine de etkinlikten uzaklaşacaktır (Barry, 
2003:314-315). Bunun yanında rant kollama faaliyetlerindeki artışın 
ekonomiyi daraltıcı ve sonuçta ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri 
olduğu öne sürülmektedir.18  

Kar peşinde koşan işadamları bir tekel hakkı elde etme çabası içinde 
olabilirler. Bu tekel özel bir tekel olabileceği gibi, devletçe desteklenen bir 
tekel de olabilir. Rekabet sürecinde birbirine rakip olan firmaların bir kısmı 
kaynaklarını tekel haline gelebilmek çin kullanırlar ve bazen başarılı 
olabilirler. Böylece tekelleşmeye yol açan faaliyetler bir yandan kamusal 
kaynakları erittiği gibi, öte yandan da bu tür faaliyetler peşinde koşan 
kişilere doğru bir kaynak transferine yol açarak kaynak dağılımındaki 
dengeyi bozmaktadır (Tullock, 1994:178-179).  

Çıkar grupları teorisini ileri sürenler, yasama organlarının rekabet 
eden özel çıkar gruplarına rantlar sağlayan komisyoncular olarak hareket 
ettiklerini savunurlar. Bu teori, politik piyasada devletten rantlar elde etmek 
için organize olmuş çıkar grupları arasındaki rekabeti, demokrasideki politik 
sonuçların temel belirleyicisi olarak görmektedir (Anderson ve Tollison, 
1988:55). 

Özel çıkar gruplarının özellikle regülasyon politikaları üzerinde 
önemli bir etkisi bulunmaktadır. “Regülasyon kapma” (regulatory capture)19 
olarak adlandırılan bu durumda, özel çıkar grupları faaliyette bulundukları 

                                                      
17 Orijinal kaynak için bkz: Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action, 
Harvard University Press. 
18 Rant kollama faaliyetlerinin ekonomik etkileri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: 
Bhagwati, J.N. (1982), “Directly Unproductive Profit-Seeking (DUP) Activities”, 
Journal of Political Economy, 90(5), 988-1002; Pasour Jr., E. C. (1987), “Rent 
Seeking: Some Conceptual Problems and Implications”, The Review of Austrian 
Economics, 1, 123-143, Lexington Books. 
19 Ayrıntılı bilgi için bkz: Alesina, A. ve Tabellini, G. (2004), “Bureaucrats or 
Politicians?” NBER Working Paper Series, Working Paper 10241, 2, 
http://www.nber.org/papers/w10241 Boyd, J. ve Brennan,T.J. (1996), “Pluralism 
and Regulatory Failure:When Should Takings Trigger Compensation?”, Resources 
for the Future, Discussion Paper 96-09,10, http://www.rff.org/Documents/Rff-Dp-
96-09.pdf 
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piyasaları düzenlemekle yetkili regülasyon kurumları üzerinde etkili olarak, 
mevcut piyasada tüketicileri korumak amacıyla oluşturulmuş olan bu 
kurumların kendilerine lehine kararlar almalarını sağlayabilirler (Aktan, 
2005). 

Gary Becker, George Stigler, Richard Posner gibi Chicago iktisat 
okulunun önde gelen iktisatçıları tarafından öne sürülen kamu regülasyonları 
teorisine göre regülasyonlardan sadece regülasyonları belirleyen regülasyon 
kurumlarını ele geçirenler yararlanmaktadır. Regülasyon kurumunun 
gerçekleştirdiği düzenlemelerden belirli bir büyüklük ve hacme ulaşmış 
firmalar faydalanmakta, bu düzeye ulaşamamış diğer küçük çaptaki firmalar 
ise bu regülasyonlardan yeterince yararlanamamakta ve hatta olumsuz 
etkilenmektedirler. Regülasyon konularında iyi organize olmuş ve lobicilik 
yönünde örgütlenmiş büyük firmalar, iyi organize olamamış küçük firmalar 
karşısında yapılacak düzenlemeleri kontrol edebilme kabiliyetine ulaşmaları 
nedeniyle hakim konuma geçmekte ve tüm düzenlemeleri kendi çıkarları 
doğrultusunda belirleyebilmektedirler (Brown ve Jackson, 1994:49) 

Chicago iktisat okulunun önde gelen temsilcilerinden Nobel ekonomi 
ödülü sahibi George Stigler’e göre teamül olarak regülasyonlar, endüstrinin 
kendi yararına hizmet edecek biçimde endüstri tarafından belirlenmektedir 
(Stigler, 1971:5). Endüstriye sübvansiyonlar (teşvikler) sağlanması, tarife ve 
tarife-dışı engeller ve saire sonuçta özel şirketlerin yararına sonuçlar ortaya 
çıkarmaktadır.  

2.3. Siyasal Arz ile Siyasal Talep Arasındaki İlişkilerden 
Kaynaklanan Sorunlar 

Bazı durumlarda siyasal karar alma sürecinin arz ve talep yönünde 
bulunan aktörler arasındaki ilişkiler de devlet başarısızlığına neden 
olabilmektedir. Özellikle seçmenler ile politikacılar, politikacılar ile 
bürokratlar ve bürokratlar ile özel çıkar grupları arasındaki ilişkilerde 
yaşanan sorunlar bu tür başarısızlıkların kaynağını teşkil etmektedir.  

2.3.1. Seçmen ile Politikacı Arasındaki Asimetrik Enformasyon 
Sorunu 

Seçmenler ile politikacılar arasındaki bilgi düzeyinde farklılıklar 
bulunmaktadır. Politikacılar kamu politikasına ilişkin kararlar ve 
politikaların sonuçları hakkında seçmenlerine göre daha fazla enformasyona 
sahiptirler. Bu durum, piyasada alıcı ile satıcı arasındaki asimetrik 
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enformasyon sorununa benzer bir şekilde, politik süreçte de politikacılar ile 
seçmenler arasında asimetrik enformasyon sorununa yol açmaktadır.  

Seçmenlerin politikacılar karşısında eksik enformasyona sahip olması, 
politikacıların siyasal süreci daha kolay bir şekilde etkileyebilmelerine 
yardımcı olur. Şüphesiz seçmenlerin eksik enformasyona sahip olması 
kendilerinden kaynaklanabileceği gibi (özellikle yüksek enformasyon 
edinme maliyetleri nedeniyle), bunda politikacıların da önemli bir payı 
vardır. Siyasal iktidarlar, kamu politikaları konusunda seçmenlerini bilinçli 
olarak yeterince bilgilendirmeyebilirler veya yanlış bilgi sunabilirler.  

2.3.2. Politikacı ile Bürokrasi Arasındaki İlişkiler: Asimetrik 
Enformasyon ve Yetki Devri Sorunu 

Bürokratların amacı kendisine tahsis edilen bütçenin maksimize 
edilmesini sağlamak olduğuna göre, bu amacı gerçekleştirmeleri siyasal 
iktidarla arasındaki mübadeleye bağlıdır. Siyasal iktidarın kendisine daha 
fazla kaynak ayırmasını isteyen bürokratlar, buna karşılık olarak alınacak 
kararlara ilişkin teknik bilgi ve bu kararların uygulama sonuçları konusunda 
sahip oldukları bilgiyi siyasal iktidara sunma tekelini kullanırlar.  

Bununla birlikte politikacılar, bazı alanlardaki yetkilerini bürokratlara 
devredebilirler. Fakat devredilen yetkiler, geniş rantlar, büyük seçim 
kampanyası katkılar vb. çıkarlar sağlaması muhtemel olan görevlere ilişkin 
değil, politik açıdan “riskli” olan görevlerle ilgilidir. Örneğin politikacılar, 
yeniden dağıtıcı görevlere ilişkin yetkileri bürokratlara devretmek 
istemezler. Bu anlamda da politikacılar ile bürokratlar arasındaki ilişkiler 
politik başarısızlıklara yol açabilir (Alesina ve Tabellini, 2004:5). 

2.3.3. Bürokrasi ile Özel Çıkar Grupları Arasındaki İlişki: 
Bürokratik Ele Geçirme 

Her ne kadar siyasal iktidar kendisine çıkar sağlayabilecek alanlardaki 
yetkilerini bürokratlara devretmekte isteksiz davransalar da, yine de 
bürokrasinin elindeki mevcut güç, zaman zaman özel çıkar gruplarının 
lehine kullanılma ihtimalini de ortaya çıkarabilmektedir. “Bürokratik ele 
geçirme” (bureaucratic capture) olarak adlandırılan bu durum, çıkar 
gruplarının bürokratları ikna, lobicilik ve hatta rüşvet gibi araçlarla kendi 
amaçlarına göre yönlendirmesiyle oluşur (Gold, 1999:4). 
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2.4. Oylama Sürecinden Kaynaklanan Sorunlar 

Siyasal sürecin en önemli aşamalarından olan karar alma (oylama) 
sürecinde yaşanan sorunlar politik başarısızlıklara neden olabilmektedir. Bu 
başarısızlıklar temsil sorunundan kaynaklanabileceği gibi, yasama 
organındaki temsilciler arasındaki ilişkilerden de kaynaklanabilir.  

2.4.1. Çoğunluğun Temsili ve Azınlık Oyları Sorunu 

Günümüzde doğrudan demokrasinin imkânsızlığı karşısında temsili 
demokrasinin hakimiyeti görülür. Temsili demokraside halk, seçtiği 
temsilciler aracılığıyla yönetim sürecine katılmaktadır. Yani halk (sahip) 
kendisinin vekili olan temsilcilerini seçmekte ve kendisi adına parlamentoda 
karar alma yetkisini devretmektedir.  

Bugün batı ülkelerinde uygulanan temsili demokrasi, çoğunlukçu 
demokrasinin özelliklerini taşımaktadır. Buna göre çoğunlukçu temsili 
demokrasilerde halk egemenliği yetkisi temsilcilere devredilmekte ve bu 
şekilde kullanılmaktadır. Fakat temsili demokrasilerde temsilcilerin ne 
ölçüde halkı temsil ettiği ve halkın verdiği egemenlik yetkisine bağlı kalarak 
hareket ettiği son derece tartışmalıdır. Parlamentoda çoğunluğu sağlayan 
siyasal iktidar, kamusal faaliyetlere ilişkin kararlarda bu çoğunluğun 
iradesine göre hareket etmektedir. Dolayısıyla halk egemenliği 
parlamentodaki çoğunluk egemenliğine dönüşmektedir (Aktan ve Dileyici, 
2005a:81). Bu durumda parlamento halk temsilcilerinin karar aldığı bir 
kurum olmaktan çıkarak temsilcilerin çoğunluğunun karar aldığı bir kurum 
haline gelmektedir.  

Parlamentodaki temsilci çoğunluğu her zaman için halkın iradesini 
temsil etmemektedir. Çünkü özellikle basit çoğunluk kuralının geçerli olması 
halinde, alınacak kararları onaylamayan bir azınlık grubu ortaya 
çıkmaktadır. Bu azınlık grubu toplumda da önemli bir kesimin karar alma 
sürecine katılmamasıyla sonuçlanmaktadır.  

Duncan Black, çoğunluk oylamasının özelliklerini analiz etmiş ve 
basit çoğunluk oylamasındaki sorunu ortaya koymuştur. Buna göre karar 
alıcıların tüm üyelerinin tercihlerinin uyuşmasına karşın, muhtemel 
seçeneklerden (adaylardan) hiçbirinin diğer bütün seçeneklerden daha ağır 
gelecek şekilde çoğunluk desteğini bulamadığı durumlarla karşılaşılabilir. 
Böyle bir durumda, çoğunluk kuralı ile bir karar alınamaz. Bireysel 
tercihlerinin birbirinden ayrıldığı bir ortamda kollektif karara ulaşılamaz 
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(Buchanan, 1999a:53). Kenneth J. Arrow ise bireysel tercihlerden tutarlı 
toplumsal tercihlere ulaşmayı sağlayan oylama kuralını bulmaya çalışmıştır. 
Fakat tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmak için kolektif karar alma sürecinin 
belirli koşulları karşılaması gerekir (Mueller, 1982:185). Demokratik 
sistemlerde yaygın olarak uygulanan çoğunluk kuralı bu koşulları 
karşılamadığından, tutarlı toplumsal tercihlere ulaşmada etkili değildir. 

Geoffrey Brennan ve James M. Buchanan, çoğunluk kuralının 
kurumların politik gücünün genişlemesine karşı bir sınırlama getirdiğini, 
fakat bu sınırlamanın etkinsiz olduğunu savunmaktadırlar (Brennan ve 
Buchanan, 1980:23). Çoğunlukçu temsili demokrasinin, parlamentoda 
çoğunluğu sağlayan siyasal iktidarın gücünü kötüye kullanmasını önleme 
yönünde yetersiz kalması “anayasal demokrasi”20 kavramını gündeme 
getirmiştir.  

Çoğunluğun tercihlerini yansıtan bir demokrasinin, toplumsal 
tercihleri yansıttığını savunmak mümkün değildir. Dolayısıyla 
parlamentodaki karar alma sürecinde çoğunluğun kararı, toplumsal tercihleri 
yansıtan bir oylama mekanizması olarak kabul edilemez.  

2.4.2. Yasama Organındaki Mübadele: Oy Ticareti 

Yasama sürecindeki oy ticareti (logrolling), siyasi partilerin karşılıklı 
olarak birbirlerinin yasa tekliflerini destekleme konusunda anlaşmalarını 
ifade eder. Oy ticareti, seçim sonrası seçmen tercihlerinin optimumdan 
uzaklaşmasına neden olan bir mekanizmadır. Oy ticaretiyle siyasi partiler 
arasında topluma arz edilecek mal ve hizmetlerin listesi üzerinde bir tür 
alışveriş yapılır (Aktan, 1994:138). 

Yasama organında karar alma konumunda olan temsilciler, çoğunluk 
kuralı halinde karar almayı kolaylaştırıcı bir şekilde oy ticareti içerisinde 
bulunabilirler. Temsilciler arasındaki pazarlık sonucunda gerçekleşen oy 
ticareti, toplumsal tercihleri yansıtan sonuçlar verebileceği gibi, toplumsal 
tercihleri yansıtmayan politika kararlarının alınmasına da yol açabilir. 

                                                      
20 Anayasal demokrasi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Buchanan, J.M. (1986a), 
“Constitutional Democracy, Individual Liberty and Political Equality”, in: 
Buchanan, J.M. Liberty, Market and State: Political Economy in the 1980s, New 
York University Press, 248-260; Aktan, C.C. (2005), “21. Yüzyıl ve Anayasal 
Demokrasi”, İçinde: Yeni Bir Siyasal Sistem Arayışı: Demokrasi, Poliarşi ve 
Demarşi, Editör: Aktan, C.C. Çizgi Kitabevi, Konya, 357-367.  
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Bunlardan birincisi, pozitif oy ticareti iken, ikincisi devletin başarısızlığına 
neden olan negatif oy ticaretidir.21 

Sadece kendi seçim bölgesini etkileyen bir mal veya hizmetin kolektif 
olarak sunulmasını temin etmek isteyen bir milletvekili başka 
milletvekillerinin projelerini desteklemeye söz vermek suretiyle onların 
desteğini çekmek zorunda olacaktır (Barry, 2003:340). Böylece 
politikacıların hizmet kayırmacılığı bağlamında hareket etmesi, oy ticaretini 
artırıcı bir etken olabilmektedir.  

3. Kamu Sektörünün İşleyişinden Kaynaklanan Başarısızlıklar 

Siyasal arz ve talep cephesindeki davranış kalıplarının ve siyasal 
sürecin işleyişinin neden olduğu devlet başarısızlıklarının yanında, siyasal 
arz cephesindeki kamu sektörünün işleyişinden kaynaklanan aksaklıklar da 
devletin başarısızlığına yol açmaktadır. Kamu sektöründeki merkeziyetçi 
yönetim yapısı, işlem maliyetlerinin yüksekliği, tekelci yapı, politik negatif 
ölçek ekonomileri, performansa dayalı ücret ve ödüllendirme 
mekanizmasının yetersizliği, ortak mülkiyetten kaynaklanan israf ve 
savurganlıklar, saydamlığın olmaması, yetersiz denetim ve reform yapma 
güçlüğü devletin başarısızlığa yol açan faktörlerdendir. 

3.1. Merkeziyetçi Yönetim Yapısı 

Kamu sektöründe genel eğilim merkeziyetçi bir yönetim yapısının 
hakimiyetidir. Bu yönetim yapısı içerisinde karar alma yetkisi ve 
sorumluluklar merkezde toplanmış olup, alt yönetim birimleri merkezi 
yönetime bağlı olarak hareket etmektedirler. Yönetim birimlerinin kendi 
içerisinde de hiyerarşik bir yapı mevcuttur. Buna göre üst düzey idareciler 
kendi astları konumunda bireylerle emir-komuta zinciri çerçevesinde 
ilişkilerini yürütürler.  

Ayrıca idari birimler açısından da merkeziyetçi bir yapı hakimdir. 
Buna göre merkezi idareye bağlı olan yerel idareler, genellikle merkezi 
idareye yönetim ve mali açılardan bağlı olduklarından, kendi yöneticilerini 
seçme ve sınırlı bazı gelir kaynaklarına sahip olma dışında, merkezi idarenin 
ağır vesayeti altındadırlar. 

                                                      
21 Oy ticaretine ilişkin örnekler için bkz: Johnson, D.B. (1991), Public Choice –An 
Introduction to the New Political Economy, Bristlecone Books, Mayfield Publishing 
Company, California, 215-217. 
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Merkeziyetçi yönetim yapısının önemli sonuçlarından biri, otoritenin 
merkezileşmesi, faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleşmesini önleyici 
düzeyde aşırı kuralcılık, vatandaşların siyasal karar alma sürecindeki 
etkinliğinin azalması vb. sorunlardır.  

3.2. İşlem Maliyetlerinin Yüksekliği 

Kamu sektörünün sunduğu mal ve hizmetlerden yararlananlar, bu mal 
ve hizmetlerin bedeli (ki bu genellikle vergi şeklindedir) dışında birtakım 
maliyetlere katlanmak durumundadırlar. Nasıl ki özel sektörde alıcı 
konumunda olan tüketiciler için satın alınan malın bedeli dışında, pazara 
giderek söz konusu malın fiyatı, kalitesi vb. konularda bilgi edinmek ve 
pazarlık sürecinde bulunmak bir maliyet unsuru ise, benzer bir maliyet 
politik piyasa içerisindeki seçmenler açısından da geçerlidir. 

Nobel ekonomi ödülü sahibi Douglas C. North, işlem maliyetinin 
temelinde bilginin pahalı olmasının yattığını ve işlem maliyetinin mübadele 
edilen unsurun değer özelliklerini ölçmenin bedeli ile hakları korumanın ve 
anlaşmaları yürürlüğe sokma ve denetlemenin bedeli olduğunu ifade 
etmektedir. (North, 2002:39). Buna göre işlem maliyetleri; bilgi edinmek, 
sıraya girmek, rüşvet vermek vs. için harcanan zaman gibi ölçülmesi zor 
maliyetleri, mükemmel olmayan denetim ve uygulama yüzünden meydana 
gelen kayıpları ve yaptırımın etkin olmaması nedeniyle meydana gelen 
kayıpları içerir (North, 2002:93). Özetle işlem maliyetleri bilgi edinme, 
pazarlık (müzakere), denetim ve vekalet maliyetlerinden oluşmaktadır. 

Kamusal alanda işlem maliyetinin önemi daha ziyade bilgi edinme 
maliyetinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle siyasal süreçte tercihte bulunma 
durumunda olan seçmen, oylamada bulunacağı alternatifler (siyasal partiler) 
ile ilgili bilgi edinme maliyetinin yüksek olması nedeniyle, rasyonel bir 
davranış olarak oylamada bulunmayabilir.22 Yani seçmen bilgisiz kalmayı 
işlem maliyetinin yüksekliği nedeniyle tercih eder.  

                                                      
22 James M. Buchanan herhangi bir karar alma sürecindeki maliyetlerin özelliklerini 
şu şekilde sıralamaktadır: 1- Maliyetler, sadece karar alıcılar tarafından taşınmalıdır; 
2- Maliyetler subjektiftir; 3- Maliyet beklentilere dayandırılır, yani ileriye dönüktür; 
4- Maliyetler, karar alıcı dışındaki kimseler tarafından ölçülemez. Buchanan, J.M. 
(1999b), Cost and Choice -An Inquiry in Economic Theory, The Collected Works of 
Buchanan, J.M. Liberty Fund, Indianapolis, , 6,  41-42. 
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Oylama davranışı bazı maliyetlere neden olduğu için, bu maliyet 
oylama bulunmadan beklenen faydayı aşarak, oylamanın net faydasının 
negatif olmasına sebep olabilir. Seçmenler de oylamada bulunmak için etkili 
teşviklere sahip değillerdir. Aynı nedenlerle bilgi edinmenin neden olduğu 
pozitif maliyetler, seçmenlerin enformasyona yatırım yapma konusunda 
hiçbir güdüye sahip olmadığını ve seçmenlerin “rasyonel bilgisiz” olarak 
tanımlanmış olduğunu gösterir. Politik sürece katılıma ilişkin işlem 
maliyetlerinin bireyler tarafından oylamada bulunmayı engellemesi 
muhtemeldir (Jones ve Hudson, 1998:175). 

Piyasadaki pazarlık sürecine benzer şekilde politik alanda da 
seçmenler ile siyasal iktidar veya özel çıkar grupları ile siyasal iktidar 
arasından bir pazarlık yaşanmaktadır. Kişisel çıkar sağlamaya dayalı bu 
politik pazarlık, hem zaman maliyetine hem de maddi anlamda birtakım 
maliyetlere neden olmaktadır. Örneğin özel çıkar grubunun siyasal iktidarı 
etkilemek için yaptığı lobicilik faaliyetleri nedeniyle harcadığı zaman ve 
gerektiğinde verilen rüşvetler birer işlem maliyetidir. 

Siyasal süreçteki işlem maliyetlerinden biri olan pazarlık maliyetleri, 
oy birliği kuralının uygulanması halinde yükselecektir. Bu nedenle kamu 
tercihi teorisyenleri daha ziyade nitelikli çoğunluk kuralını savunurlar.23 

Seçmenlerin yetkilendirdiği vekillerin denetimi de önemli bir işlem 
maliyetine neden olmaktadır. Piyasada alıcı ve satıcı arasındaki sözleşmeye 
tarafların uygun davranıp davranmadıklarının izlenmesinin ve denetimin 
neden olduğu işlem maliyetleri24 söz konusu iken, kamu sektöründe 
bürokrasi ve kırtasiyeciliğin artması denetimi güçleştirmekte ve denetim 
maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır.  

Piyasada insanların tüm işlemleri kendilerinin yürütmesinin mümkün 
olmaması nedeniyle, bu işlemlerin yürütülmesi konusunda başkalarına yetki 
verilmesi asil ve vekil ilişkisini ortaya çıkarmakta ve her vekalet ilişkisi bir 
vekalet maliyetine (agency cost) neden olmaktadır (Demir, 1996:222). 
Benzer bir durum sahip-vekil ilkesine dayalı olarak siyasal süreçte de 
meydana gelmektedir. Siyasal süreçte seçmenler yetkilerini parlamentodaki 
temsilcilerine devretmektedirler. Seçim mekanizması aracılığıyla 

                                                      
23 Bkz: Buchanan, J.M. ve Tullock, G. (1962), The Calculus of Consent –Logical 
Foundations of Constitutional Democracy, The Michigan University Press. 
24 Bkz: Demir, Ö. (1996), Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, Ankara, 213. 
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gerçekleşen yetki devri seçmen açısından önemli bir işlem maliyetine sebep 
olmaktadır.  

Ayrıca kamu sektöründeki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin yaygın olması 
vatandaşların karşı karşıya olduğu işlem maliyetlerini artırmaktadır. Çeşitli 
gerekçelerle kamu kurumlarının faaliyetleriyle muhatap olan vatandaşlar, 
yoğun bürokratik işlemler nedeniyle rakamsal olarak ifade edilemeyecek 
derecede önemli fırsat ve işlem maliyetlerine katlanmak zorunda 
kalmaktadırlar.  

3.3. Kamu Sektöründeki Tekelci Yapı 

Devlet uzun yıllar çeşitli gerekçelerle birçok mal ve hizmetin 
üretiminde tekel konumunda olmuştur. Doğal monopol argümanına ve ölçek 
ekonomilerine dayandırılan devlet tekeli, bazı alanlarda yüksek üretim 
maliyetleri, israflar, denetim yetersizlikleri, finansman sorunu ve buna bağlı 
olarak yetersiz yatırımlar ve düşük mal ve hizmet kalitesiyle 
sonuçlanmaktadır.25 

Devletin tekel konumunda olduğu alanlarda nüfus artışı ve kentleşme 
gibi demografik değişikliklerin etkisiyle artan talebe karşılık devlet üretimi 
yetersiz kalmakta ve eksik üretim toplumsal refah kaybına neden olmaktadır.  

3.4. Kamu Sektöründeki İçsel Ekonomiler: Politik Negatif Ölçek 
Ekonomileri 

Piyasada geniş ölçekte üretimde bulunan firmalarda aşırı büyümenin 
neden olduğu temel sorunlardan bazıları, artan ortalama maliyetler, etkinsiz 
yönetim ve kırtasiyeciliğin artmasıdır. Kamu sektöründe de mal ve hizmet 
üreten bazı birimlerdeki (özellikle KİT’lerdeki) geniş ölçekli üretim, benzer 
sonuçlar doğurabilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında aşırı büyümenin 
ya da geniş ölçekte üretimde bulunmanın ortaya çıkardığı maliyetler (israf, 
yolsuzluklar vb.) söz konusu olabilmektedir. Bu durum, özellikle enerji, 
ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde yaygın olarak görülmektedir (Aktan, 
1995:68). 

                                                      
25 Doğal tekel niteliği taşıyan kamusal hizmetler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: 
Aktan, C.C., Dileyici, D. ve Vural, İ.Y. (2005), Altyapı Ekonomisi -Altyapı 
Hizmetlerinde Serbestleşme ve Özelleştirme, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 
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3.5. Kamu Sektöründe Performansa Dayalı Ücret ve 
Ödüllendirme Mekanizmasının Yetersizliği 

Özel sektörde işgücünün motivasyonunu artırıcı mekanizmalar 
kullanılabilmektedir. Maaş, ikramiyeler, ödüller vb. unsurlar çalışanların 
performansına bağlı olarak çeşitlendirilebilmektedir. Ayrıca özel kesimde 
liyakata dayalı olarak terfi sistemi oluşturulmaktadır.  

Kamu sektöründe sunulan hizmetler karşılığında tüketicilerden 
gelecek olan geri bildirimin yetersizliği ve üretilen hizmetin niteliklerini 
tanımlamanın güçlüğü nedeniyle, bu örgütlerin performansını ölçmeye 
yönelik iç standartların belirlenmesi güçtür. Genellikle kamu sektöründe 
üretici birimler arasında rekabet olmadığından maliyetleri kontrol eden iç 
standartları oluşturmaya yönelik teşvik unsuru da zayıftır (Wolf, 1979:121-
122). Bu nedenle çalışanların performasının ölçüldüğü ve bu performansa 
dayalı olarak ücret politikalarının ve ödüllendirme mekanizmalarının 
uygulandığı sık görülmez. Verimlilik-ücret ilişkisinin kurulmamış olması 
çalışanların verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

3.6. Ortak Mülkiyet Trajedisi ve Ortak Mülkiyetten Kaynaklanan 
Etkinsizlikler: İsraf ve Savurganlık 

Toplumdaki herhangi bir kimse herhangi bir sınırlandırmaya maruz 
kalmadan bir kaynağı kullanmaya yetkili ise, bu kaynak üzerinde toplumsal 
kullanma hakkı var demektir. Bu kaynak bir arazinin ortak bir bölümü 
olabilir ve bu arazinin ürününden hiçbir ayırım olmaksızın herkes 
faydalanabilir. Bu durum, aşırı kullanıma sebep olur ve “ortak mülkiyet 
trajedisi” (tragedy of commons) olarak adlandırılır. Toplumsal haklar hiç 
kimseyi bir kaynağın kullanımından dışlamadığı için, ortak mal ve stokların 
hızla tüketildiği görülür. Ne var ki, bu durumda toplumdaki herkes uzun 
dönemde daha kötü hale gelir (Barry, 2003:316). 

Ortak kullanımın neden olduğu bu sorun, kamu mülkiyetindeki 
unsurlarda belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Kamu mülkiyetinde gerçek 
sahip yoktur, bununla birlikte ortak kullanım nedeniyle kamu kaynaklarının 
kullanımında özel mülkiyette görüldüğü gibi, yeterli özen gösterilmez. 
Bunun sonucu aşırı kullanım, israf ve savurganlıktır.  

Kamusal faaliyetlerin maliyetinin ve israfın fazla olmasının 
nedenlerinden birisi kırtasiyeciliğin yaygın olması iken, bir diğer nedeni de 
harcama yetkisine sahip yöneticilerin karar alma konusunda hareket 



 

 463

serbestisine sahip olmasıdır. Bir yandan bu yöneticilerin belirli konularda 
geniş yetkilerle donatılması olağan görülürken, diğer yandan da bu yetki 
genişliği gereksiz ve aşırı maliyetlere neden olmaktadır.  

3.7. Kamu Sektöründe Saydamlığın Yetersiz Olması 

Kamu yönetiminde saydamlık, kamusal alan ile ilgili bilgilerin 
vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık olması demektir. Hiç 
şüphesiz, burada ifade edilmek istenilen “bilgi”, bir ülkenin güvenliği 
açısından gizliliği elzem olan bazı bilgi ve belgelerin halka açıklanması 
anlamına gelmemektedir (Aktan, Ağcakaya ve Dileyici, 2004:174). 

Kamu politikalarının oluşturulması ve özellikle uygulanması 
sürecinde kamu mahremiyeti gerekçesiyle toplumun tümünü veya büyük bir 
çoğunluğunu ilgilendiren konulardaki bilgiler gizlenebilmektedir. Kamusal 
alanda vatandaşların bilgilendirilmesi konusundaki güçlükler, aynı zamanda 
vatandaşlar açısından önemli bir işlem maliyeti olan bilgi edinme 
maliyetlerini de artırmaktadır. 

Demokrasinin gereklerinden biri olan denetimin sağlanabilmesi için, 
kamu yöneticilerinin hesap verebilirliğinin ve kamu sektöründe saydamlığın 
sağlanması gerekir. Aksine kamu kurumlarında gizliliğin yaygın olması 
birtakım yozlaşmalara da imkân tanımaktadır. Aynı zamanda kamu 
kurumlarına olan güveni de zedelemektedir.  

3.8. Yetersiz Denetim Yapısı 

Kamu sektöründe idari birimlerin denetimi genellikle yasalara 
uygunluk denetimi ve hiyerarşik yönetim yapısı içinde üstlerin astları 
denetlemesi şeklinde olmaktadır.  

Kamu yönetimi idari denetimden ayrı olarak yargı organlarının ve 
kamuoyunun denetimi altında olsa da, büyük ölçüde dışa kapalı ve hiyerarşik 
olarak işleyen bir yapıdadır. Kamu yönetiminde denetim daha çok yasal 
ilkelere uygunluk açısından yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde hedefler, 
performans derecesi ve maliyet unsuru dikkate alınmamaktadır. 

Kamu sektöründe denetimin sadece hiyerarşik denetim veya karar 
alıcı durumunda olan siyasilerin uygulayıcı durumda olan bürokratları 
denetlemesi şeklinde algılanmaması gerekir. Aynı zamanda sahip-vekil 
prensibine dayalı olarak halkın temsilcilerini denetlemesi de önem 
taşımaktadır.  
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3.9. Kamu Sektöründe Reform Yapma Güçlüğü 

Kamu sektöründe yaşanan sorunların giderilememesinin 
nedenlerinden biri, etkinliği ve verimliliği artırmaya ve kaliteli mal ve 
hizmet sunumunu sağlamaya yönelik reformların genellikle güçlü bir 
dirençle karşılaşmasıdır.  

Kamu sektöründe reformların yapılmasına yönelik direnç, başta 
siyasetçilerden, bürokrasiden ve özel çıkar gruplarından gelmektedir. 
Siyasetçiler sahip oldukları gücü kaybetme riski, bürokratlar mesleki 
alandaki imkânlardan yararlanamama riski ve özel çıkar grupları da çeşitli 
rantlardan mahrum kalma riski karşısında reformlara sıcak 
bakmamaktadırlar. Bu kişi ve gruplar mevcut durumdan çıkar sağladıkları 
için yapılacak reformlar çıkarlarıyla çelişebilmektedir.26  

3.10. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Gerçekleşmemesinden 
Kaynaklanan Başarısızlıklar 

Yasama, yürütme ve yargı erkinin tek elde toplanmayarak 
dağıtılmasını ifade eden kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasinin şartlarından 
biri olarak kabul edilmektedir. Günümüz demokrasilerinde bu ilke 
benimsenmiş ve ülke anayasalarında yerini almıştır. Demokrasinin 
şartlarından biri olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemi günümüzde kabul 
edilmiş olmakla birlikte, uygulamada bu ilkenin gerçekleşmesini engelleyen 
etkenler bulunmaktadır. 

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlaline neden olan etkenlerden biri, 
yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. 
Montesquieu tarafından temelleri atılan kuvvetler ayrılığı ilkesinin 
uygulanmasında aksaklıklar, özellikle parlamenter sistemlerde yasama ve 
yürütme organlarının bağımsızlığının sağlanamaması durumunda belirginlik 
kazanmaktadır. Günümüz demokrasilerinde yürütme organı olan 
parlamentoda temsilci çoğunluğunu sağlayan iktidar partisi, parlamentodaki 
karar alma sürecine hakim olmakta ve politika önerilerini kolaylıkla 
parlamentodan geçirerek yasalaştırabilmektedir. Bu durumda yürütme organı 
adeta yasama organının yerini almaktadır. 

                                                      
26 Kamuda değişime direnç konusunun ilginç bir tahlili için bkz: Aktan, C.C. (1998), 
“Değişimin Önündeki Engeller”, Mercek Dergisi, 88-93 
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Bir başka etken de yargı organının yürütme organına karşı 
bağımsızlığının sağlanması sorunudur. Yürütme organı karşısında yargı 
organlarının özerkliğinin sağlanamaması yargılama sürecinin adil bir şekilde 
işlemesini engellemektedir.  

4. Sonuç 

 “Devlet müdahaleleri mükemmel olmayan bir çözümdür.” 
Adam Smith27 

Devletin başarısızlığı teorisi, siyasal karar alma sürecindeki ve kamu 
sektörünün işleyişindeki etkinsizlikleri içeren bir politik başarısızlık 
teorisidir. Bu teori, piyasa başarısızlıklarını gidermeye yönelen kamu 
müdahalelerinin politik etkinsizliklerle sonuçlanabileceğini ve her zaman 
için Pareto-optimal sonuçlar üretmeyeceğini ortaya koymaktadır. Devlet 
müdahaleleri bazen sorunları çözmek yerine yeni sorunların kaynağını 
oluşturmaktadır. Deyim yerindeyse, tedavi bazen hastalığı iyileştireceğine 
daha kötü yan etkiler ve sonuçlar da doğurabilmektedir. 

Devletin başarısızlığı demokrasiye yönelik bakış açısını da 
değiştirmektedir. Bugün en mükemmel yönetim şekli olan kabul edilen 
demokrasi, işleyişindeki aksaklıklar nedeniyle eleştirilere uğramaktadır. 
Demokrasinin özellikle toplumsal refahı sağlayıcı sonuçlar üretmeyebildiği 
ve seçmen tercihlerini karşılamada yetersiz kaldığı ileri sürülmektedir. 
Dolayısıyla devlet ve devlet politikalarının belirlendiği siyasal karar alma 
süreci, tıpkı piyasa gibi mükemmel olmayan bir alternatiftir. 

Sonsöz olarak şunu ifade edebiliriz. Piyasa başarısızlığı teorisi 
çerçevesinde ileri sürülen bir çok argüman (eksik rekabet, haksız rekabet, 
eksik enformasyon vs.) şüphesiz devlet müdahalelerinin haklı gerekçelerini 
oluşturmaktadır. Fakat, devlet müdahalelerinin sonuçları da her zaman arzu 
edildiği gibi olmayabilir. Kaldı ki, siyasal karar alma sürecinin yapısı ve 
işleyişi kaçınılmaz olarak bazı tür başarısızlıkları (siyasal ilgisizlik, siyasal 
bilgisizlik vs.) ortaya çıkarmaktadır.  

                                                      
27 “What institution of government could tend so much to promote the happiness of 
mankind as the general prevalence of wisdom and virtue? All government is but and 
imperfect remedy of the deficiency of these.” Smith’in sözü şu çalışmadan aktarıldı: 
Aktan, C.C., Değişim ve Devlet, Ankara: TİSK Yayınları, 22,11. 
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Devletin başarısızlığı teorisi bizi piyasanın mutlak başarılı olduğu 
sonucuna götürmemektedir. Piyasa gibi devlet de “mükemmel” olmaktan 
uzaktır.  
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DEĞİŞEN DÜNYADA DEVLETİN VE 

KAMU EKONOMİSİNİN YENİDEN TANIMLANMASI 

 

Coşkun Can AKTAN* 

 

1. Giriş 

Dünyada son yıllarda geleneksel devlet anlayışından hızla 
uzaklaşıldığı dikkat çekmektedir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılması 
ile birlikte sosyalist devlet anlayışı önemini kaybetmiş, piyasa ekonomisinin 
ağırlık kazandığı bir devlet anlayışı ve modeli dünyada yaygınlık 
kazanmıştır. Eski Doğu Bloku ülkelerinin hızla sosyalizmden ve sosyalist 
devlet modelinden piyasa ekonomisine geçiş yapmaları da bu süreci 
hızlandırmıştır. 

Sadece sosyalist devlet anlayışı değil, geleneksel devlet anlayışında 
hakim olan değerler ve ilkeler de giderek eleştirilmeye, sorgulanmaya ve 
değiştirilmeye başlanmıştır. 1980’li yılların başlarından günümüze değin 
dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde devlet ve birey; devlet ve 
ekonomi; devlet ve din; devlet ve yönetim; devlet ve ahlak; devlet ve millet 
vesaire  ilişkilerin yeniden gözden geçirildiği ve eski değerlerin yerini yeni 
değerlerin ve ilkelerin aldığını görüyoruz. Bu çerçevede başlıca aşağıdaki 
sorular tartışılmaktadır: 

• Devlet ve birey arasındaki ilişkilerin temeli nedir? Ne olmalıdır? 

• Devletin ekonomik alandaki rolü ve fonksiyonları ne olmalıdır?  

• Devletin din alanındaki rolü nedir? Ne olmalıdır? 

• Bireysel ahlak, aile ahlakı, sosyal ahlak, iş ahlakı alanında devletin 
rolü ve görevi var mıdır? Varsa, devletin bu alandaki rolü ne olmalıdır? 

• İyi bir devlet yönetiminde temel ilkeler nelerdir? İyi devlet nedir? 
Nasıl olmalıdır? 

• Devlet ve millet arasındaki ilişkinin temeli ne olmalıdır? Milli 
devlet anlayışı niçin giderek önemini kaybetmektedir? 

                                                           
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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Tüm bu soruların cevabını araştırmak büyük önem taşımaktadır. Bu 
bölümde eski geleneksel devlet anlayışında geçerli olan ilkelerin yerine 
ikame edilen yeni ilkeleri özetlemeye çalışacağız. Hemen belirtelim ki, eski 
geleneksel devlet felsefesi ile yeni devlet felsefesi birbirinden önemli ölçüde 
ayrılmaktadır. Aşağıda, önce “ideal devlet nedir ve nasıl olmalıdır?” 
sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Daha sonra da eski ve yeni devlet 
felsefelerinin genel özelliklerini karşılaştırmalı olarak sunacağız. 

2. İdeal Devlet Nedir? Nasıl Olmalıdır?  

“İdeal devlet nedir? nasıl olmalıdır?” sorusuna yüzyıllardır cevap 
aranıyor. İdeal devlet arayışının en azından ilk çağda yaşamış Sokrat ve 
öğrencisi Eflatun’la başladığını ve bunca yüzyıl tüm hararetiyle devam 
ettiğini biliyoruz. Eflatun, “Devlet” adını taşıyan kitabında ideal devleti ve 
ideal siyasal yönetim biçimini araştırır. Eflatun’u takiben ilk çağda Aristo; 
orta çağda Thomas d’Aquino, İbni Haldun, Ciceren ; modern çağda ise 
Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean Bodin, John Locke, 
Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, David Hume  gibi 
büyük filozoflar hep ideal devletin ne olduğunu ortaya koymaya 
çalışmışlardır. Bu saydığımız filozofların düşüncelerine dayalı olarak siyasi 
ve iktisadi doktrinler de ideal devlet arayışı içerisinde olmuşlardır. Faşizm ve 
Nasyonal Sosyalizm devleti kutsallaştırırken, anarşizm ve libertarianizm gibi 
akımlar birey özgürlüklerini ihlal ettiği için devlete tamamen karşı olmuşlar 
ve hatta devletin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuşlardır.  

Bunca yüzyıl süregelen tartışmalar neticesinde acaba ideal devlet 
konusunda “tarihin sonu”na gelmiş bulunuyor muyuz? Buna “evet” cevabını 
vermek gerçekten güç... Öyle sanıyoruz ki, ideal devlet konusunda arayışlar 
ve tartışmalar hep devam edecektir. Ancak, ideal devlet konusunda bir “yeni 
konsensus”un dünyada giderek kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Aşağıda 
dünyada giderek kabul gören bu “yeni vizyon” çerçevesinde ideal devlet için 
tesbit ettiğimiz 20 temel ilkeyi sunmak istiyoruz: 

1. Devlet sosyal konsensus’a dayalı bir kurum olmalıdır. Devletin 
meşruiyeti için ilk ve temel koşul sosyal konsensus’dur. Devletin gücünün 
kaynağı insanlardır. Vatandaşlar, can ve mal varlıklarının korunmasının 
ötesinde, devlete ne tür görevler devredecekleri konusunda diyalog ve 
görüşmeler yoluyla uzlaşmaya çalışmalıdırlar. Pratik olarak bunu 
gerçekleştirmenin yolları pekala mümkündür. İnsanlar iyi bir devlet yönetimi 
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için gerekli ilkeleri katılımcı ve uzlaşmacı yollarla tesbit edebilirler. İdeal 
devletin bu birinci boyutunu Sözleşmeci (Contractarian) Devlet olarak 
adlandırıyoruz. 

2. Devlet sosyal sözleşmeye dayalı bir kurum olmalıdır. Vatandaşların 
üzerinde uzlaştıkları ilkelerin resmi ve yazılı bir sözleşmeye dökülmesi 
gereklidir. Bu, devlet ile vatandaşlar arasında bir resmi kontrat (sözleşme) 
yapılması demektir. Bu resmi kontrat Anayasa’dır. Anayasa, bireylerin hak 
ve özgürlüklerini güvence altına alan, bununla birlikte devletin güç, yetki, 
görev ve fonksiyonlarının sınırlarını çizen bir resmi kontrat hüviyetini 
taşımalıdır. Devletin güç ve yetkilerini sınırlamayan ve bununla birlikte 
vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına almayan hiç bir anayasa 
meşru değildir. İdeal devletin bu ikinci boyutunu Anayasal Devlet olarak 
adlandırıyoruz. Anayasaya sahip olan her devlet Anayasal Devlet olarak 
kabul edilemez; olsa olsa “Anayasalı Devlet” olarak adlandırılabilir. 
Vatandaşların evrensel hak ve özgürlüklerini güvence altına almayan ve 
etkin bir şekilde koruyamayan bir devlet anayasası Sembolik Anayasa olarak 
kabul edilebilir. Aynı şekilde, temenniden öteye geçmeyen hükümlerle dolu 
sembolik bir anayasaya sahip olan bir devlet hiç bir zaman Anayasal Devlet 
olarak kabul edilemez. 

3. Devletin sahip olduğu güç ve yetkiler tek bir elde toplanmamalı; 
yasama, yürütme ve yargı organları arasında dağıtılmalıdır. Kuvvetler 
Ayrılığı olarak ifade edilen bu ilke, ideal devletin bir başka boyutunu 
oluşturmaktadır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin anayasada güvence altına 
alınması ve etkin bir şekilde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Özetle, 
ideal devlet; Kuvvetler Ayrılığına Dayalı  Devlet’tir. 

4. Devletin sahip olduğu güç ve yetkiler merkezde toplanmamalı; bir 
kısım güç, yetki, görev ve fonksiyonlar yerel yönetimlere ve diğer devlet 
birimlerine aktarılmalıdır. İdeal devletin bu boyutunu Adem-i Merkeziyetçi 
Devlet (Desantralize Devlet) olarak adlandırıyoruz. İyi bir devlet için 
idareler arasında hem hizmet, hem de gelir bölüşümünün anayasal düzeyde 
yapılması gerekir. Federal devlet yapısında idari ve mali federalizm; üniter 
devlet yapısında ise merkezi idare ile yerel idareler arasındaki hizmet ve 
gelir bölüşümünün mutlaka anayasada güvence altına alınması gereklidir. 

5. Devletin sahip olduğu “siyasi” güç ve yetkilerin çerçevesi ve 
sınırları mutlaka devlet anayasasının bir bölümünü oluşturan “Siyasal 
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Anayasa” içerisinde sınırlandırılmalıdır. Devlet, vatandaşların hak ve 
özgürlüklerini koruyan bir kurum olmalıdır. Ancak tarihinin her sayfası 
devleti temsil eden kralların, monarkların, sultanların, imparatorların 
despotluğu ve zalimliği ile doludur. Bireyleri, devlete karşı korumak için 
devletin hukuk kuralları (anayasal ve yasal kurallar/ normlar) ile 
sınırlandırılması gereklidir. İdeal devletin bu boyutu Hukuk Devleti olarak 
adlandırabiliriz. Habeas Corpus ilkesinin  anayasada ve yasalarda açık bir 
şekilde güvence altına alınmasını bu konuda bir örnek olarak vermek 
mümkündür. Vatandaşın suçu ne olursa olsun, kendisine suçu tebliğ 
edilmeden gözaltına alınması, tutuklanması ve avukat bulundurma 
hakkından yoksun bırakılması, demokratik hukuk devleti anlayışı ile 
bağdaşmaz. Özetle, iyi devlet, güç ve yetkileri hukuk kuralları ile etkin bir 
şekilde sınırlandırılmış devlettir. 

6. Devletin sahip olduğu “ekonomik” güç, yetki, görev ve 
fonsiyonlarının çerçevesi ve sınırları mutlaka devlet anayasasının bir 
bölümünü oluşturan “Ekonomik Anayasa” içerisinde sınırlandırılmalıdır. 
Devletin ilk ve temel görevi, insanların canlarının ve mallarının güvenliğini 
sağlamaktır. Şüphesiz bir toplumda bu Minimal Devlet fonksiyonları (iç ve 
dış güvenlik, adalet ve yargı hizmetleri) dışında diğer bazı hizmetlerin ve 
görevlerin devlet tarafından üstlenilmesi kaçınılmazdır. Ancak devletin 
görev ve fonksiyonlarına bir sınır çizilmemesi devletin giderek genişlemesi 
ve büyümesi sonucunu doğurmaktadır. Artan devlet faaliyetleri, kamu 
harcamalarını artırmakta, bunun sonucu olarak vergi ve borç yükü 
ağırlaşmakta, hükümetler para basma yoluyla harcamalarını karşılamaya 
yönelmektedirler. Özetle, sınırsız devlet, ekonomik ve siyasi sorunların daha 
da artması sonucunu doğurmaktadır. Yine, sınırsız devlet anlayışında mali ve 
parasal disiplin bozulmakta ve ekonomik sorunlar ağırlaşmaktadır. İdeal 
devlet için mutlaka hükümetlerin harcama, vergileme, borçlanma ve para 
basma yetkilerinin çerçevesinin anayasal ve yasal normlarla sınırlandırılması 
önem taşımaktadır. İdeal devletin bu boyutunu Sınırlı Devlet olarak 
adlandırıyoruz. Çerçeve Devlet olarak da adlandırabileceğimiz bu anlayış ile 
devletin en uygun görev ve fonksiyonlarının ve optimum büyüklüğünün 
tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

7. Devlet halk egemenliğine dayalı bir kurum olmalıdır. Millet, 
kendini yönetecek temsilcilerini serbest seçimler yoluyla belirleyebilmeli ve 
yönetime katılabilmelidir. İdeal devletin bu boyutunu Demokratik Devlet 
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olarak ifade edebiliriz. Demokratik devlet, aynı zamanda vatandaşların temel 
hak ve özgürlüklerinin etkin bir şekilde korunması demektir. 

8. Devletin piyasa ekonomisinin işleyişine ve fiyat mekanizmasına 
müdahaleleri ancak gerektiğinde ve çok sınırlı düzeyde olmalıdır.  Piyasa ve 
fiyat mekanizmasına dayalı bir devlet anlayışı oluşturulmalıdır. Devlet, mal 
ve hizmetleri direkt sunan değil, piyasa mekanizması aracılığıyla hizmetlerin 
sunulmasını kolaylaştıran bir konumda olmalıdır. İdeal devletin bu 
boyutunu, Katalizör Devlet olarak adlandırıyoruz. 

9. Devlet, özel teşebbüslerin daha iyi ve etkin bir şekilde 
sunabilecekleri mal ve hizmetleri üretmekten kaçınmalı, bunun yerine piyasa 
ekonomisinde oyunun kurallarını tespit etmelidir. İdeal devletin bu 
boyutunu, Hakem Devlet olarak adlandırabiliriz. Devlet, ancak özel 
teşebbüslerin yetersizliği sözkonusu olduğunda ekonomik faaliyetleri 
üstlenebilmelidir. Bunun dışında, devletin piyasa ekonomisinde “oyunun 
kurallarını” tanzim etmesi (örneğin, rekabet hukukunu oluşturması) ve 
oyunun kurallarını ihlal edenleri cezalandırması (anti-tekel ve anti-tröst 
yasaları vs. önlemler) dışında oyuna direkt olarak müdahale etmemesi 
gerekir. İyi hakemlik yapan devlet, en iyi devlettir. 

10. Devlet yönetiminde açıklık/şeffaflık sağlanmalıdır. Vatandaşların 
devlet yönetimi hakkında bilgi edinme ve bilgiye ulaşabilme haklarının 
anayasal ve yasal normlarla güvence altına alınması gereklidir. İdeal devletin 
bu boyutunu Açık Devlet ya da Şeffaf Devlet olarak adlandırıyoruz. 

11. Devletin varlık sebebi (raison d’ étre) bireylerin haklarının ve 
özgürlüklerinin korunmasıdır. Kutsal olan devlet değil, insandır ve onun hak 
ve özgürlükleridir. Özetle, ideal devlet, Özgürlükçü Devlet ya da Bireyci 
Devlet anlayışına dayalı olmalıdır. 

12. Devlet, dinsel kurallara bağlı olarak değil, bireylerin özgür 
düşünceleri ile oluşturdukları hukuk kuralları ile yönetilmelidir. Din ve 
devlet işleri birbirinden tamamen ayrılmalıdır. Devlet, aynı zamanda tüm 
dinlere karşı tarafsız(nötr) bir konumda olmalı ve hiç bir dini resmi olarak 
desteklememelidir. İdeal devletin bu boyutunu  Tarafsız Laik Devlet olarak 
adlandırıyoruz. 

13. Devlet, insanlar arasında cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken farkı 
gözetmeyen bir kurum olmalıdır. Bir ülkedeki tüm dinlere, dillere, ırklara ve 
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kültürlere aynı ölçüde saygı duyulmalı ve eşit davranılmalıdır. İdeal devletin 
bu boyutunu Çoğulcu (Plüralist) Devlet olarak adlandırabiliriz. 

14. Devlet, tüm vatandaşlarının her türlü sorunlarını çözecek bir 
kurum değil, gerçekten gözetilmeye ve korunmaya muhtaç 
kimselere(kimsesiz çocuklar, akıl hastaları, çalışamayacak durumda olan 
özürlüler vs.) yardım ve destek sağlayacak bir kurum olmalıdır. Paternalist 
devlet  (baba devlet) anlayışının değil, Sorumlu Devlet anlayışının 
benimsenmesi gereklidir. 

15. Devlet, gelir ve giderleri prensip olarak birbirine denk olan bir 
kurum olmalıdır. Devlet yönetiminde mali disiplinin ve mali sorumluluk 
ahlakının bir gereği olarak kamu harcamaları ve gelirleri arasında denklik 
sağlanmasına gereken özen gösterilmelidir. Bunun için bütçe denkliğinin -ve 
hangi hallerde bu denklikden vazgeçilebileceğinin-  anayasada ve yasalarda 
açık olarak yer alması gereklidir.  İdeal devlet, Denk Bütçeli Devlet 
anlayışına dayalı olmalıdır. 

16. Devlet, uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilere önem veren, 
uluslararası rekabete kenetlenmeyi ve dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi 
hedef alan bir kurum olmalıdır. Dünyadaki küreselleşme trendi bu yaklaşımı 
zorunlu kılmaktadır. İdeal devletin bu boyutunu Global Devlet ya da Küresel 
Devlet olarak adlandırıyoruz. 

17. Devlet evrensel değerlere sahip bir kurum olmalıdır. Her ülkenin 
ve milletin sahip olduğu kültür, gelenek, örf ve adetlere şüphesiz saygı 
duyulması gerekir. Ancak, önemli olan bigotizm ve dogmatizmin dar 
sınırlarını aşmak ve aynı zamanda “geleneklerin tiranlığı” altında 
ezilmemektir. Özetle, bir devletin oluşturulmasında yerel/bölgesel/milli 
değerlerle birlikte evrensel/global değerlerin ilke olarak alınması ve 
benimsenmesi gereklidir. İdeal devletin bu boyutunu, Evrensel Değerlere 
Dayalı Devlet olarak adlandırıyoruz. 

18. Devlet, yönetiminde liyakat sistemi (merit system) geçerli 
olmalıdır. Kamu görevlilerinin istihdamında kayırmacılık değil, bilgi, beceri 
ve yeteneğe dayalı liyakat sistemi uygulanmalıdır. Özetle, Meritokratik 
Devlet anlayışı kurumsallaştırılmalıdır. 

19. Devlet, katılıma dayalı bir kurum olmalıdır. Vatandaşların, devlet 
yönetimine katılımını özendirecek tekniklerin (referandum, halk girişimi, 
halk vetosu, geri çağırma hakkı vs.) uygulanmasına önem verilmelidir. Yarı 
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doğrudan demokrasi, halkın yönetime katılmasını sağlayacak yegane siyasal 
sistemdir. İyi bir devlet yönetimi için halkın siyasal yaşama aktif olarak 
katılımı gerçekleştirilmelidir. İdeal devletin bu boyutu, Katılımcı Devlet 
olarak adlandırılabilir. 

20. Devlet yönetiminde kalitenin artırılması ve geliştirilmesi için 
Toplam Kalite felsefesinin benimsenmesi ve uygulanması gereklidir. İdeal 
devletin bu son boyutunu Kaliteli Devlet olarak adlandırıyoruz. Daha iyi bir 
devlet için ilk yapılması gereken; devletin görev ve fonksiyonlarının 
çerçevesinin ve sınırlarının çizilmesidir. İkinci aşamada devlet 
yöneticilerinin toplam kalite ilkelerini uygulama konusunda kararlı olması 
şarttır. Devlet yönetiminde, hem insan kalitesinin, hem de sistem kalitesinin 
birlikte ve eşanlı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir.  

3. Eski Devlet ve Yeni Devlet Felsefelerinin Karşılaştırılması 

Yukarıdaki açıklamalarımızda ideal bir devlette bulunması gerekli 
temel özellikleri açıklamaya çalıştık. Şimdi, konunun  daha iyi anlaşılması 
için geleneksel devlet anlayışı ile dünyada giderek benimsenen yeni devlet 
anlayışının temel ilkelerini ve özelliklerini  karşılaştırmalı olarak tartışmak 
istiyoruz. (Bkz: Tablo) Tablodaki karşılaştırmalardan anlaşılacağı üzere 
geleneksel devlet ya da eski devlet felsefesinin temel boyutları ile yeni 
devlet felsefesinin temel boyutları arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. 
Geleneksel ya da eski olarak adlandırdığımız devlet anlayışlarının bazı 
özelliklerinin (merkeziyetçilik, müdahalecilik, girişimcilik vs.)  bugün hala 
bir çok ülkede değişik derecelerde varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. 
Bununla birlikte, sosyalist devlet ya da korporatist devlet anlayışları ise tüm 
dünyada önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Dünyada halen sosyalist devlet 
anlayışının egemen olduğu sınırlı sayıda ülke bulunmaktadır.  

Tablo üzerinde yeterli açıklamalar yapıldığından burada ayrıca detaylı 
açıklamalar yapılmasına gerek duyulmamıştır. Eski ve yeni devlet 
felsefesinin temel boyutları ya da özellikleri anlaşılır olarak tabloda 
tanımlanmıştır.  
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Eski Devlet ve Yeni Devlet Felsefelerinin Karşılaştırılması 
ESKİ  DEVLET YENİ DEVLET 
KUVVETE DAYALI DEVLET SOSYAL SÖZLEŞMEYE DAYALI 

DEVLET 
Kuvvet teorisine dayalı olan bu 
devlet felsefesine göre  devlet, 
kuvvetlinin kuvvetsize kabul ettirdiği 
düzenin adıdır. Devlet, her zaman 
kuvvetlinin egemenliğine dayalıdır ve 
kuvvetsiz olanlar bu kuvvete boyun 
eğerler. Eski çağlardan günümüze 
değin devlet yönetiminde kuvvetin 
egemen olduğu bilinmektedir. 

Sosyal sözleşme teorisine dayalı olan 
bu devlet felsefesine göre devlet; 
sosyal uzlaşmaya ve sözleşmeye 
dayalı bir kurum olmalıdır. Devletin 
meşruiyeti için ilk ve temel koşul 
sosyal konsensus’dur. Devletin 
gücünün kaynağı insanlardır. 
Vatandaşlar ile devlet arasında sosyal 
düzenin temel ilkeleri üzerinde 
diyalog  ve uzlaşmaya dayalı bir 
resmi kontrat (sözleşme) mevcut 
olmalıdır. 

MÜLK DEVLETİ/ 
TANRI DEVLETİ 

HUKUK DEVLETİ 

Mülk devleti; Ortaçağın derebeylik 
anlayışına dayalıdır. Ortaçağda 
toprak mülkiyetini elinde bulunduran 
derebeyler ve kilise, devleti temsil 
ediyordu. Mülk devleti anlayışında, 
belirli bir toprak parçası üzerinde 
”egemenlik” kuran, o toprağın sahibi 
olarak kabul ediliyordu.. Tanrı devleti 
anlayışında ise, egemenliği elinde 
bulunduranların sahip olduğu 
yetkiler, mülk devleti anlayışında 
olduğu gibi sahip olunan mülkiyete 
değil, ilahi ( tanrısal) bir güce 
bağlanıyordu. Her iki devlet 
anlayışında da yönetimin güç ve 
yetkileri hukuka ve yargısal denetime 
tabi değildi. 

Hukuk devleti; yönetimin hukuk 
kuralları ile bağlı olması ve bu 
kurallar içerisinde yürütülmesidir. 
Hukuk devletinde yönetim, güç ve 
yetkilerini mülk devleti ve Tanrı 
devletinde olduğu gibi takdire dayalı 
olarak kullanamaz. Yönetimin 
eylemleri yargısal denetime tabidir. 
Hukuk devleti, Kanun Devleti’nden 
farklıdır. Kanun devleti, bir ülkede 
evrensel hukuk kuralları ile 
bağdaşmayan yasa ve mevzuatların 
yürürlükte olması demektir . Kanun 
devletinde her ne kadar yasalar var 
ise de bunlar evrensel hukuk 
normlarına ve standartlarına uygun 
değildir. 
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OTOKRATİK DEVLET DEMOKRATİK DEVLET 
Otokratik devlet anlayışında 
egemenlik bir kişiye (monarşik 
devlet) ya da bir zümreye 
(oligarşik/aristokratik devlet) aittir. 
Monarşik devletlerde egemenlik  bir 
kişinin şahsında toplanmıştır.  Mutlak 
monarşilerde kralın  yetkileri 
sınırsızdır. Meşruti monarşilerde ise  
bir hükümdarın (kral, imparator vs.) 
başkanlığı altında parlamento 
yönetimi sözkonusudur.  Oligarşik 
devletlerde ise yönetim bir grubun  ya 
da zümrenin elindedir. 

Demokratik devlet, egemenliğin 
halka ait olması demektir. 
Demokratik devlet kısaca halk 
egemenliğine dayalı devleti ifade 
eder. Günümüz açısından demokratik 
devlet, halkın gerçek tercihlerini 
mümkün olduğu  ölçüde  yansıtacak 
bir temsili demokrasi ile eş 
anlamlıdır. Aynı şekilde demokratik 
devlet, halkın yönetime katılımını 
sağlamaya imkan verecek 
uygulamaları (referandum, halkın  
yasa teklifi, halk  vetosu  vs.) 
içermelidir. 

KUVVETLER  BİRLİĞİNE 
DAYALI DEVLET 

KUVVETLER AYRILIĞINA 
DAYALI DEVLET 

Yasama, yürütme ve yargı 
kuvvetlerinin bir elde toplanması 
“kuvvetler birliğine dayalı devlet” 
yönetimini ifade eder. Bu devlet 
anlayışında “iktidarın (kuvvetin)  
bölünmezliği” ilkesi esastır. Bu ilke 
demokratik olmayan devletlerde 
geçerlidir. 

Yeni devlet anlayışında yasama, 
yürütme, ve yargı organları 
birbirinden ayrılmıştır. Kuvvetler 
ayrılığı ilkesinde ” kanun yapma”  
(yasama) ile “ hükümet etme” 
(yürütme) yetkilerinin birbirinden 
ayrılması ve her ikisinin de “ 
bağımsız mahkemeler” ( yargı) 
kanalıyla denetime tabi tutulması 
savunulur. 

ANAYASALI DEVLET ANAYASAL DEVLET 
Anayasalı devlet; sembolik ve 
temenniden öteye geçmeyen bir 
anayasaya sahip olan devlet düzenini 
ifade eder. Anayasalı devlet 
düzeninde mevcut bir anayasa 
olmasına karşın, bu anayasa 
içerisinde devletin güç ve yetkileri 
sınırlandırılmamış; birey hak ve 
özgürlükleri etkin bir şekilde güvence 
altına alınmamıştır. 

Anayasal devlet; çoğulcu, temsil ve 
katılıma dayalı, azınlığın haklarının 
çoğunluk haklarına feda edilmediği, 
parlamentonun ve siyasal iktidarın 
güç ve yetkilerinin sınırsız olmadığı, 
hukukun üstünlüğünün geçerli 
olduğu, bireylerin hak ve 
özgürlüklerinin güvence altına 
alındığı bir devlet düzenidir. 
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TEMSİLİ VEKALETE DAYALI 
DEVLET 

SINIRLI VEKALETE DAYALI 
DEVLET 

Bu devlet anlayışında halk seçim ve 
oylama mekanizması aracılığıyla 
yöneticilerine “temsili vekalet” ile 
yönetme yetkisini verir. Ancak halk, 
seçim döneminde verdiği sözleri 
yerine getirmeyen ve görevini kötüye 
kullanan iktidarı görevinden 
uzaklaştıramaz. Bir başka ifadeyle, 
halkın vekaleti geçersiz kılma hakkı 
yoktur. Halk ancak gelecek 
seçimlerde tekrar temsilcilerini seçme 
ve  vekalet devretme hakkına sahiptir. 

 Yeni devlet anlayışında temsili 
vekalet değil “ sınırlı vekalet” 
savunulur. Egemenliğin gerçek sahibi 
olan halk, temsilcilerine kendilerini 
yönetmeleri için bir vekalet 
vermektedir. Halk, temsilcilerine 
seçim yoluyla verdiği vekalet  
içerisinde vekillerinin anayasada 
belirtilen çerçevede güç ve yetkilerini 
kullanmalarını istemektedir. 
Yöneticilerin hukuk kurallarını ihlal 
etmeleri halinde emredici sınırlı 
vekaletin gereği, yönetenler 
azledilebilirler. Geri Çağırma 
(Recall) hakkı bu konuda örnek 
olarak verilebilir. 

MERKEZİYETÇİ DEVLET ADEM-İ MERKEZİYETÇİ 
DEVLET 

Merkeziyetçi devlet; devletin görev 
ve fonksiyonlarının önemli bir 
kısmının veya tamamının, merkezi 
yönetim elinde  toplanmasını ifade 
eder. Merkezi devlet, hem 
hizmetlerin önemli bir kısmını sunar, 
hem de mali kaynakların önemli bir 
kısmını kendisi kullanır. 

Merkezi yönetimin görev ve 
fonksiyonlarının diğer yönetim 
birimlerine (yerel yönetimler, taşra 
kuruluşları, gönüllü kuruluşlar vs.) 
devredilmesi “adem-i merkeziyetçi 
devlet” olarak ifade edilmektedir. 
Yeni  devlet; idareler arasında hem 
hizmet,hem de gelir bölüşümünün  
yapılmasını savunmaktadır. 

VESAYETÇİ DEVLET ÖZERK DEVLET 
Üniter devlet yapısında merkezi 
yönetimin yerel yönetimler üzerinde, 
federal devlet yapısında ise federal 
devletin federe devletler ve yerel 
yönetimler üzerinde aşırı 
müdahaleleri ve kontrolleri 
sözkonusu olabilir. Bu devlet yapısı 
Vesayetçi Devlet olarak 
adlandırılmaktadır. 

Yeni devlet  yaklaşımı gerek üniter, 
gerekse federal devlet yapısında 
özerk devleti savunur. Yerel 
yönetimler ve federe devletler idari 
ve mali yönden özerk olmalıdırlar. 
Özerk devlet anlayışında “Yerel 
Özerklik” anayasada güvence altına 
alınır. 



 

 481

HİYERARŞİK DEVLET/DİKEY 
DEVLET 

KATILIMCI DEVLET / YATAY 
DEVLET 

Geleneksel devletin organizasyon 
yapısı hiyerarşik ve dikey 
özelliktedir. Yönetim kademeleri ve 
yönetici ile çalışanlar arasında 
hiyerarşik ilişki vardır. Kamu 
yönetiminde emir, talimat ve itaata 
dayalı bir iletişim  sözkonusudur. 

Yeni Devlet, hiyerarşik/dikey 
organizasyon yapısının yerine 
katılımcı ve yatay organizasyon 
yapısını savunur. Yeni devlet 
anlayışında yeni organizasyon ve 
yönetim felsefesinde savunulan 
Toplam Katılım Yönetimi esas 
alınmaktadır. 

KAYIRMACI  DEVLET MERİTOKRATİK DEVLET 
Kayırmacı devlet; personelin 
istihdamında, ilerleme ve 
yükseltilmesinde liyakat sisteminin 
geçerli olmadığı bir devlet 
anlayışıdır. Kayırmacı devlette “adam 
kayırmacılık” yaygındır. Bu akraba 
kayırmacılık, eş-dost kayırmacılık ve 
siyasal kayırmacılık (partili 
kimselerin kayırılması) vs. şekillerde 
olabilir. Özetle,  kayırmacı yönetimde 
torpil geçerlidir. 

Yeni devlet, liyakata dayalı bir 
yönetim anlayışını (meritokrasi) 
benimser. Meritokratik yönetimde işe 
en uygun kişinin seçilmesi esasdır. 
Başka bir ifadeyle, meritokratik 
devlet, kamu yönetimine daha bilgili 
ve yetenekli kimselerin seçilmesi ve 
yine hizmet içinde ilerleme ve 
yükselmelerde bilgi, beceri, yetenek, 
başarı vs. kriterlerin ön plana 
alınması demektir. Özetle, 
meritokratik devlet anlayışında 
kayırma sistemi değil, liyakat sistemi 
geçerlidir. 

TOTALİTER DEVLET/OTORİTER 
DEVLET 

ÖZGÜRLÜKÇÜ 
DEVLET/LİBERAL DEVLET 

Bireysel hak ve özgürlüklerin 
sözkonusu olmadığı ya da önemli 
ölçüde sınırlandırılmış olduğu devlet 
sistemlerini totaliter veya otoriter 
devlet olarak adlandırmak 
mümkündür. Bu tür devlet sistemleri 
Despot Devlet, Tirani Devlet, Baskıcı 
Devlet olarak da adlandırılabilir. 

Özgürlükçü Devlet ya da Liberal 
Devlet; bireysel hak ve özgürlükleri 
koruyan ve güvence altına alan bir 
devlet anlayışını ifade eder. Bu devlet 
anlayışında, devletin varlık sebebi 
(raison d’etre) bireylerin hak ve 
özgürlüklerinin  korunmasıdır. 

KUTSAL DEVLET/FAŞİST 
DEVLET 

BİREYCİ DEVLET/BİREY 
MERKEZLİ  DEVLET 

Kutsal Devlet anlayışında “birey, 
devlet ve toplum için vardır.” ilkesi 
geçerlidir. Birey ve hakları, devlete 
ve topluma her zaman feda edilebilir. 
Faşizm, esasen kutsal devlet 
anlayışının geçerli olduğu bir rejimin 
adıdır. 

Bireyci  devlet felsefesine göre  
“birey devlet  için değil, devlet birey 
için vardır.” Kutsal olan devlet değil, 
insandır ve onun hak ve 
özgürlükleridir. Devlet, bireyin 
(insanın) temel özgürlüklerinin 
korunması için oluşturulmuş bir 
kurumdur. 
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SOSYALİST DEVLET [EMREDİCİ 
MERKEZİ PLANLAMAYA 
DAYALI DEVLET ] 

PİYASA VE FİYAT 
MEKANİZMASINA DAYALI 
DEVLET 

Sosyalist devlet; üretim faktörlerinin 
devlet mülkiyetinde olduğu ve 
iktisadi faaliyetlerin merkezi bir 
otorite tarafından planlandığı bir 
devlet sistemidir. Sosyalist devlet 
anlayışında özel mülkiyet değil, 
kamu mülkiyeti / kollektif mülkiyet 
sözkonusudur. Üretim ve fiyatlar 
merkezi bir  planlama bürosu 
tarafından tespit edilir. 

Yeni devlet anlayışında, devletin 
piyasa ekonomisinin işleyişine ve 
fiyat mekanizmasına müdahaleleri 
ancak gerektiğinde ve çok sınırlı 
düzeydedir. Devlet, özel mülkiyete 
dayalı serbest teşebbüs sisteminde 
piyasaya ve fiyatlara ilke olarak 
müdahalelerde bulunmaz. İktisadi 
faaliyetleri düzenleyen merkezi bir 
örgüt değil, fiyat  mekanizmasıdır. 

KORPORATİF 
DEVLET/SENDİKALİST DEVLET 

ÖZEL MÜLKİYETE DAYALI 
DEVLET 

Korporatif Devlet, korporatif 
mülkiyete dayalı bir iktisadi 
sistemdir. Korporatizm, bir işveren 
olarak devlet ile işçiler arasında 
üretimde işbirliğini, dayanışmayı ve 
paylaşmayı öngören bir mülkiyet 
sistemidir. Sendikalist devlet ise 
sendikalizmi savunur. Bu devlet 
sisteminde iktisadi faaliyetlerin 
kısmen veya tamamen işçi sendikaları 
tarafından yürütülmesi esasdır. 
Sendikalizmde “konfederasyon  
mülkiyeti” söz konusudur. Her iki 
devlet sisteminde de “özyönetim”  
adı verilen bir yönetim modeli 
savunulur. 

 Yeni devlet anlayışında özel 
mülkiyete dayalı bir piyasa 
ekonomisi benimsenmektedir. 
Devletin  temel görevlerinden birisi; 
özel mülkiyet haklarını güvence 
altına almak ve korumaktır. Yeni 
devlet anlayışında devlet mülkiyeti, 
korporatif mülkiyet, konfederasyon 
mülkiyeti gibi ortak mülkiyet  
modelleri hiç bir zaman özel 
mülkiyete tercih edilmez. Özel 
mülkiyete dayalı devlet anlayışında 
bireylerin mülkiyet hakkı ve 
özgürlüğü anayasada güvence altına 
alınır. 

DİNE DAYALI 
DEVLET/TEOKRATİK DEVLET 

 LAİK DEVLET 

Teokratik devlet yönetiminde dinsel 
kurallar ve normlar geçerlidir. Devlet 
kutsal kitaplar ve buna bağlı diğer 
yardımcı kaynaklar ve normlar 
içerisinde yönetilir. Örneğin, Şeriat 
Devleti, tamamen İslam Hukuku 
kurallarına göre yönetilmesi arzu 
edilen bir devlet anlayışını ifade eder. 

 Laik devlet; din ile devlet 
yönetiminin birbirinden tamamen 
ayrılmasını savunan bir devlet 
anlayışıdır. Devlet, dinsel kurallara 
göre yönetilmez. İnsanlar, bir arada 
düzen içerisinde yaşamaları için 
gerekli kuralları ve normları kendileri 
oluştururlar. 
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DİNE DESTEK VEREN DEVLET TARAFSIZ LAİK DEVLET 
Dine destek veren devlet anlayışında, 
devlet dinsel kurallarla yönetilmez, 
fakat devlet belirli bir dine çeşitli 
şekillerde destek sağlar. Belirli bir 
din, devlet tarafından “resmi din” 
olarak ilan edilebilir. Devlet belirli 
bir dine ve/veya mezheplere parasal 
destek sağlayabilir. 

Tarafsız laik devlet anlayışında din, 
birey ile Tanrı (sı) arasındaki özel bir 
ilişkidir. Devlet, bireylerin inanç 
alanlarına hiç bir şekilde müdahale 
etmez. Devlet toplumdaki tüm dinlere 
tarafsız olarak davranır. Devlet, din 
ve mezheplere doğrudan veya dolaylı 
olarak destek olmaz. 

YEREL/MİLLİ DEĞERLERE 
DAYALI DEVLET 

EVRENSEL/GLOBAL 
DEĞERLERE DAYALI DEVLET 

Geleneksel devlet anlayışında yerel 
ve milli değerler ön plandadır. Bu 
devlet anlayışında “Batı adetleri bize 
uymaz” şeklinde ifade 
edebileceğimiz değer yargıları hakim 
olabilmektedir. Gelenekler, örf ve 
adetler evrensel değerlere karşı  
genellikle şüpheci olabilmektedir.  
Bu  devlet anlayışında “evrensellik” 
ilkesi, “millilik” ilkesinin  daima 
gerisinde kalabilmektedir.  

Yeni devlet anlayışında 
yerel/bölgesel /milli değerlerle 
birlikte evrensel/global değerler 
hakimdir. Yeni devlet anlayışında her 
ülkenin ve milletin sahip olduğu, 
kültür, gelenek, örf ve adetlere saygı 
duyulur. Ancak bu devlet anlayışında 
tabuların ve geleneklerin kölesi 
olunmaması, dogmatizm ve 
bigotizmin dar sınırlarının aşılması 
gerektiği savunulur. Devlet 
yönetiminde ve sosyal düzende 
“evrensel kurallar” hakim olmalıdır. 
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ULUS DEVLET ÇOĞULCU DEVLET/PLÜRALİST 
DEVLET 

Ulus Devlet (Milli Devlet) varlığını 
tek bir ulusa dayandıran devlettir. 
Ulus Devlet anlayışında “ulus” 
kavramı ön plandadır. Bu devlet 
anlayışında bir toprak üzerinde 
yaşayan halkın ırk, din, dil ve kültür 
bütünlüğü esas alınır ve bu çerçevede 
resmi kimlik ve resmi ideoloji 
oluşturulur. Ulus devlet anlayışında 
devlet politikaları din,dil ve kültür 
üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı 
olarak etkide bulunur. Kültürel 
kimlikler üzerinde baskı, benzetme 
(asimilasyon) tecrit (isolasyon) 
politikaları ile sömürü  yapılabilir. 

Yeni devlet anlayışı geleneksel ulus 
devlet anlayışını reddeder. Bir ülkede 
yaşayan insanlar üzerinde hangi 
milletten olurlarsa olsunlar, hangi 
dine bağlı olurlarsa olsunlar, hangi 
dili konuşurlarsa konuşsunlar, devlet 
baskısı ile resmi ideoloji 
yerleştirilmeye çalışılmaz. Etnik, 
kültürel ve dinsel farklılıklar hoşgörü 
ile karşılanır ve bu  kültürel zenginlik 
olarak kabul edilir. 

ULTRA-NASYONALİST 
DEVLET/IRKÇI DEVLET 

ENTERNASYONALİST DEVLET 

Ultra-nasyonalist devlet; aşırı 
milliyetçiliğin ve ırkçılığın hakim 
olduğu bir devlet yapısını ifade eder. 
Alman Nasyonal Sosyalizmi 
(Nazizm) aşırı ve saldırgan devlet 
milliyetçiliğinin tarihi bir örneğidir. 
Ultra-nasyonalist devlet anlayışında 
bir milletin veya ırkın diğerlerinden 
üstünlüğü  savunulur. 

Enternasyonalist devlet; insanlar 
arasında cinsiyet  ırk, din, dil, etnik 
köken itibariyle ayırımcılık 
yapılmasını reddeder. 
Entarnasyonalist devlet, uluslar 
arasında dayanışma, hoşgörü, barış 
ve işbirliğini savunur. 
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MÜDAHALECİ DEVLET HAKEM DEVLET 
Müdahaleci devlet; piyasa 
başarısızlıklarını ve yetersizliklerini 
telafi etmek için devletin aktif olarak 
ekonomiye müdahale etmesini ve 
sorunları çözüme kavuşturmasını 
savunur.  Keynezyen iktisadi 
düşünce, esasen müdahaleci devlet 
anlayışını temsil etmektedir. Bu 
yaklaşımda devlet tüm iktisadi 
sorunlarının çözüm aracı olarak ele 
alınır.  

Yeni devlet anlayışında devlet, piyasa 
ekonomisinde oyuna direkt 
müdahalede bulunmayan, sadece 
oyunun kurallarını oluşturan bir 
konumdadır. Yeni devlet anlayışında 
piyasa başarısızlıklarına ve 
yetersizliklerine devletin ancak 
gerektiğinde ve sınırlı ölçüde 
karışması ve sorunlara piyasa 
ekonomisi içinde çözümler 
bulunması savunulur. 

TEKELCİ  DEVLET REKABETİ GELİŞTİRİCİ DEVLET 
Geleneksel devlet anlayışında, ölçek 
ekonomilerinin söz konusu olduğu 
sektörlerde (enerji,haberleşme, 
ulaştırma, vs.) devlet genellikle 
“yasal tekel” imtiyazına sahiptir. 
Tekelci Devlet geçerlidir. 

Yeni  devlet anlayışı, tekel (monopol) 
piyasasını tamamen reddeder. 
Devletin hiç bir alanda tekel 
konumunda olmaması gerektiği 
savunulur. Devletin temel 
görevlerinden birisi rekabet 
hukukunun oluşturulması ve 
rekabetin fonksiyonel işlerliğini 
sağlamaktır. 

MİNİMAL DEVLET/ULTRA-
MİNİMAL DEVLET 

SINIRLI DEVLET/ÇERÇEVE 
DEVLET 

Minimal Devlet, ya da Ultra-Minimal 
Devlet yaklaşımları devletin görev ve 
fonksiyonlarının sadece savunma, 
adalet ve diplomasi ile 
sınırlandırılmasını ve bunlar dışında  
devletin bir görev üstlenmemesini  
savunmaktadır. 

Yeni devlet felsefesi, devletin müspet 
görevlerinin ve fonksiyonlarının 
zaman, mekan ve sosyo-ekonomik 
şartlara göre değişebileceğini kabul 
eder. Bununla birlikte devletin 
görevleri esasen  sınırlı  olmalıdır. 
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BABA DEVLET/PATERNALİST 
DEVLET 

SORUMLU DEVLET 

Baba Devlet ya da Paternalist Devlet 
anlayışı, devletin tüm vatandaşlarının 
can ve mal güvenliklerinin 
sağlanması dışında, onların refah 
düzeylerinin artırılmasını ve her türlü 
sorunlarına çözümler bulunmasını 
savunur. Devlet, vatandaşların her 
sorununa çözümler bulmalı ve onların 
yardımlarına koşmalıdır.  Devlet, 
özürlüler, yaşlılar vb. kimseler 
dışında ihtiyacı olan  herkese el 
uzatmalıdır 

 

Yeni devlet; aşırı paternalizmi 
reddeder. Yeni devlet anlayışına göre 
devlet tüm sorunların çözümü 
olamaz. Devletin temel görevi 
vatandaşların can ve mal 
güvenliklerinin sağlanması ve 
adaletin teminidir. Bunun dışında 
devlet, ancak gözetilmeye ve 
korunmaya muhtaç kimseler için 
sosyal önlemler almalıdır. Devletin 
sorumluluğu esasen sınırlı olmalıdır. 
Her şeyi devletten bekleyen aşırı bir  
paternalizm anlayışı  yanlıştır.   

MÜTEŞEBBİS DEVLET KATALİZÖR DEVLET 
Müteşebbis devlet; piyasa 
ekonomisinde tüm sektörlerde 
faaliyet gösteren devlet anlayışını 
ifade eder. Müteşebbis devlet, kamu 
iktisadi teşebbüsleri vasıtasıyla 
piyasa ekonomisinde faaliyet gösterir. 
Müteşebbis devlet mal ve hizmetleri 
üreten ve sunan bir konumdadır.  

Yeni devlet,  mal ve hizmetleri bizzat 
sunan bir kurum olmak yerine piyasa 
kanalıyla hizmetlerin sunulmasını 
kolaylaştıran (katalizör) konumdadır. 
Bir başka ifadeyle, katalizör devlet 
anlayışında  mümkün  olduğunca mal 
ve hizmetlerin  piyasa ekonomisi  
kanalıyla sunulması savunulur. 

SOSYAL REFAH DEVLETİ SINIRLI VE  SORUMLU  DEVLET 
Refah devleti; sosyal refahın 
optimizasyonu amacıyla devletin 
ekonomiye aktif ve kapsamlı 
müdahalelerde bulunmasını öngören 
bir devlet anlayışıdır. Refah devleti 
anlayışı; müdahaleci, düzenleyici, 
yönlendirici, girişimci ve yeniden 
dağıtıcı fonksiyonlara sahip bir 
devleti  savunur. 

Sınırlı devlet; devletin güç ve 
yetkilerinin ve bununla birlikte görev 
fonksiyonlarının sınırlandırılmasını 
ifade eder. Sınırlandırılmamış devlet, 
siyasi ve iktisadi sorunların çözümü 
olmak yerine sorunları daha da 
ağırlaştırır. Sosyal amaçlı 
transferlerin de sınırlandırılması 
gerekir. 

RANTİYECİ DEVLET(RANT 
YARATAN  DEVLET) 

ÜRETİME YÖNELİK DEVLET 

Geleneksel devlet; ekonominin tüm 
sektörlerinde aktif bir rol aldığından 
ve ekonomiye direkt müdahalelerde 
bulunduğundan bu durum bazı 
grupların devletten rant sağlaması 
sonucunu doğurur. Aşırı büyümüş bir 
devlette rantların  miktarı da genişler. 

Yeni devlet  yaklaşımı özel teşebbüs 
sistemini ve üretim ekonomisini 
savunur. Devlet, önceden ilkeleri 
belirlenmiş şeffaf ve açık bir ortamda 
özel teşebbüsleri destekleyici teşvik 
tedbirlerini kullanabilir. Prensip 
olarak devlet, teşvik politikasını 
kullanmamalıdır. 
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AÇIK BÜTÇELİ DEVLET DENK BÜTÇELİ DEVLET 
Geleneksel devlet yaklaşımında 
devletin gelir ve giderleri arasında bir 
denge sözkonusu değildir. Devlet 
konjonktüre paralel bir bütçe 
politikası ( devri bütçe/ telafi edici 
bütçe) izler. Ayrıca, bütçeleme 
sürecinde önce giderler, sonra gelirler 
tespit edilir. 

Yeni devlet; denk bütçe ilkesini 
savunur. Denk bütçe ilkesinden ancak 
savaş ve olağanüstü durumlarda 
vazgeçilebilir. Denk bütçe 
politikasının gerçek anlamda 
uygulanmaması durumunda , bütçe 
açığının, mutlaka anayasal normlarla 
sınırlandırılması gerekir. 

GİZLİ DEVLET/ YASAKÇI 
DEVLET 

AÇIK DEVLET/ ŞEFFAF DEVLET 

Devlet yönetiminde gizlilik ve 
örtbasın hakim olması, insanların 
evrensel haklarının kısıtlanması ve / 
veya yasaklanması geleneksel devlet 
yapısında oldukça yaygındır. 

Açık devlet; vatandaşların devlet 
yönetimi ile ilgili olarak bilgi edinme 
ve bilgiye ulaşabilme  haklarının 
anayasal  ve yasal normlarla güvence 
altına alındığı bir devlet yapısını 
ifade eder. Yönetimde açıklık, şeffaf 
devletin temel ilkesidir. 

OTARŞİK DEVLET GLOBAL DEVLET 
Otarşik devlet; “kendi kendine 
yeterliliği” benimseyen ve dış 
dünyaya tamamen kapalı bir devlet 
yapısını ifade eder. Bu devlet 
anlayışında yerli sanayiyi sürekli 
korumayı amaçlayan içe-dönük ithal 
ikameci bir sanayileşme  stratejisi 
savunulur. 

Global Devlet; uluslararası siyasi ve 
ekonomik ilişkilere önem veren, 
uluslararası rekabete kenetlenmeyi ve 
dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi 
hedef alan bir devlet yapısını ifade 
eder. 

BÜROKRATİK 
DEVLET/KIRTASİYECİ DEVLET 

KALİTELİ DEVLET 

Geleneksel devlet; bürokratik ve 
kırtasiyeci bir yapıdadır. Aşırı 
kuralcılık hakimdir. Devlet genellikle 
kaliteli olmayan mal ve hizmetler 
sunmaktadır. 

Yeni devlet anlayışı; özel yönetim 
alanında geliştirilen toplam kalite 
felsefesinin kamu yönetiminde de 
etkin bir şekilde uygulanmasını  
savunur. 

GÖREV VE KURALLARA 
DAYALI DEVLET 

MİSYONA DAYALI DEVLET 

Geleneksel devlet anlayışında devlet 
yönetiminde görev ve kurallar 
içerisinde hareket etme alışkanlığı 
vardır. Weberyen bürokratik yönetim 
modeli esasen görev ve kurallara 
dayalı devleti ifade eder. Bu devlet 
anlayışında amaca ulaşmaktan çok, 
görevin ve hizmetin yasalar ve 
kurallar dahilinde yapılıp  
yapılmadığı önem taşır. 

Yeni devlet anlayışında, devlet 
yöneticileri ve çalışanları amaçlarını 
ve misyonlarını gerçekleştirmeye 
çalışırlar. Misyon müşterilere daha 
iyi, daha kaliteli, daha ucuz mal ve 
hizmet sunmaktır. Bu devlet 
anlayışında kural ve prosedürlerden 
ziyade  sonuç  önem taşır. 
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MUHAFAZAKAR DEVLET/ 
STATÜKOCU DEVLET 

REFORMCU DEVLET 

Mevcut kurulu düzenin (statükonun) 
iyileştirilmesi için reformlara engel 
olan devlet ve bürokrasi yapısı 
Muhafazakar ya da Statükocu Devlet 
olarak adlandırılabilir. Siyasal iktidar 
ve bürokrasi sahip olduğu güç ve 
yetkiyi genellikle koruma 
eğilimindedir ve gerçek anlamda 
değişim ve reformun yapılmasında 
samimi ve cesur değildir. 

Yeni devlet  yaklaşımı; devlet 
yönetimindeki sorunların çözümü ve 
dış dünyadaki gelişmelere 
(globalleşme,bölgeselleşme vb.) ayak 
uydurulabilmesi için değişim ve 
reformu savunur. Yeni devlet anlayışı 
tedrici değişimi değil, radikal 
değişimi, atılımı ve sürekli gelişmeyi 
( kaizen) savunur. 
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DEVLETİN MALİ ALANDAKİ ROL VE 

FONKSİYONLARINDAKİ DEĞİŞİM 

 

Dilek DİLEYİCİ* 
 
1. Giriş 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren gündemden düşmeyen en önemli 
kavramlardan biri “değişim”dir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni değişim 
trendleri birey, aile, toplum hayatını ve işletmeleri etkilediği kadar, devlet 
açısından da yeni gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Devlet açısından 
değişimin yönü, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda devletin rolünün ve 
fonksiyonlarının değişmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Devletin rol ve 
fonksiyonlarındaki değişim ise bu alanlarda devletin yeniden tanımlanması 
gereğini doğurmuştur.  

Bu çalışmanın amacı özellikle çeşitli faktörlerin etkisiyle devlet mali 
alandaki rolünün ve fonksiyonlarının ne şekilde bir değişim gösterdiğini 
ortaya koymaktır. Devletin yeni rolünün ne olması gerektiği ise bu 
çalışmanın kapsamı dışındadır. Bu açıdan çalışmada öncelikle tarihsel açıdan 
devletin büyüklüğündeki değişim ortaya konulacak, daha sonra da bununla 
bağlantılı olarak çeşitli alanlardaki rol ve fonksiyonlarındaki farklılaşmalar 
ele alınacaktır.  

2. Tarihsel Açıdan Devletin Büyüklüğündeki Değişim 

Devlete olan ihtiyacın ortaya çıktığı tarihten itibaren devletin hangi tür 
görevleri üstlenmesi gerektiği tartışmaları devam etmektedir. Bu tartışmalar 
bağlamında ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarına bağlı olarak 
devletin büyüklüğü farklılıklar göstermektedir. Bir ülkede benimsenen 
devlet anlayışı, o ülkedeki ekonomi içerisinde devletin hacmi konusunda 
etkili olmaktadır. Devletin hacminin nisbi olarak daha büyük olduğu 
ülkelerde de devletin mali alandaki rolü ve üstlendiği fonksiyonlar 
artmaktadır. Devletin mali alandaki rolünün genişliğinin göstergelerinden 
biri, toplam kamu harcamalarının GSYİH içerisindeki payıdır. Öte yandan 
toplam kamu harcamalarının kompozisyonundaki değişiklikler de devletin 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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mali alandaki rol ve fonksiyonlarındaki değişim konusunda ipucu 
vermektedir. 

Devletin büyüklüğü 20. yüzyılda sürekli olarak artmıştır. Fakat 
devletin hacmindeki en büyük artışın İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya 
çıktığı söylenebilir. Savaş sonrasında kamu harcamalarındaki bu önemli artış 
bazı faktörlere bağlanabilir. Öncelikle savaşın yol açtığı yıkımın telafi 
edilmesi ve ülkelerin yeniden inşası gereği kamu harcamalarında artışa 
neden olmuştur. Öte yandan savaşın sona ermesine rağmen soğuk savaşın 
devamı ve iki kutuplu yeni dünya düzeninde özellikle ABD’nin Sovyetler 
Birliği karşısında silahlanma ihtiyacı hissetmesi savunma harcamalarındaki 
artışı beraberinde getirmiştir.  

Savaş sonrası kamu harcamalarındaki artışta etkili olan devlet 
anlayışının hakimiyetinde, Keynesyen iktisat teorisinin ve bu teoriye 
dayanan mali politikaların etkili olduğu kuşkusuzdur. Talep yetersizliğine 
karşı Keynesyen teorinin önerdiği reçeteler, devletin maliye politikası 
araçlarıyla ekonomide aktif bir rol almasıyla sonuçlanmış ve sonuçta da 
kamu harcamalarında önemli artışlar görülmüştür.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kamu harcamalarının artışında etkili 
olan en önemli faktörlerden biri de savaştan çıkan ülke devletin daha çok 
mal ve hizmet üretmesi yönündeki taleplerinin artmış olmasıdır. Devletin 
daha çok mal ve hizmet üretmesi yönündeki talepler, devletin rolünde şu 
alanlarda genişlemeye yol açmıştır: (a) Eğitim Hizmetleri: Birçok ülkede 
eğitimin tüm aşamalarında okullar ya bedava veya çok ucuz bir fiyat 
karşılığı hizmet vermiştir; (b) Sağlık Hizmetleri; (c) Kamusal emeklilik 
ödemeleri ile ilgili tedbirler: Bu ödemeler tüm yaşlı insanlara ve hatta fazla 
yaşlı olmayanlara da kamu tarafından emeklilik ödemelerinin yapıldığı bir 
duruma ulaşmıştır; (d) İşsizlere ve genelde muhtaçlara yapılan kamusal 
yardımlar. Harcamalardaki bu artışların çoğu nakit transferleri şeklinde 
gerçekleşmiştir. Birçok değişik yolla toplumsal refahta artışa katkıda 
bulunan politikalar şunlardır: (a) Beşeri sermayenin ve okur-yazar oranının 
artması; (b) İnsan ömrünün uzaması ve bebek ölümlerinin azalması ve (c) 
Yoksulluk, acizlik ve işsizlikten kaynaklanan çaresizliklerin azaltılması 
(Tanzi ve Schuknecht, 2001:126). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kamu sektörünü payının artmasındaki 
temel etken, ülkelerin kamu kaynaklı refah programlarına ve teşvik 
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politikalarına ağırlık vermeleri olmuştur. Dolayısıyla kamu harcamalarındaki 
artışla birlikte bu dönemde kamu harcamalarının kompozisyonu da 
değişmiştir. Refah devleti anlayışının getirdiği bu yeni kompozisyonda, 
işsizlik yardımı gibi prim esasına dayanmayan refah programları önemli bir 
yer tutmuştur. Bu tür programlara yukarıda belirtilen sosyal nitelikli diğer 
hizmetlerdeki artış da eklenince kamu harcamalarının boyutu önemli 
rakamlara ulaşmıştır. 

Örneğin çoğu Batı Avrupa ülkesinde 1870 yılında kamu harcamaları 
GSYİH’nın sadece yaklaşık olarak yüzde 10’unu oluştururken, 1960 yılında 
bu oran yaklaşık olarak yüzde 30’lara yükselmiştir (Bkz. Tablo-1) 
(Commander, Davoodi ve Lee, 1996:11-12). 1960-1970 yılları arasında 
zirveye ulaşan refah harcamaları, toplam kamu harcamaları içerisinde refaha 
yönelik harcamaların payındaki artışla sonuçlanmıştır. 1970 sonrasında ise 
faiz ödemelerindeki artış ağırlık kazanmıştır (Commander, Davoodi ve Lee, 
1996:12-13).  

Sanayileşmiş ülkelerde kamu harcamalarındaki hızlı artış trendine 
benzer bir gelişme de gelişmekte olan ülkelerde görülmüştür. Bu ülkelerde 
kamu harcamalarının GSYİH’ya oranı sanayileşmiş ülkelere göre daha 
düşük bir oranda seyretmekle birlikte, bu ülkelerde de genel trend kamu 
harcamalarının artışı yönünde olmuştur. Sanayileşmiş ülkelerde refah devleti 
anlayışı benimsenirken gelişmekte olan ülkelerin çoğu devlet eliyle 
kalkınmayı tercih etmişler ve planlı kalkınma modellerini uygulamaya 
koymuşlardır.  

Gelişmekte olan ülkelerde 1960’ların başında kamu harcamaları 
GSYİH’nın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmuştur. 1980’lerin ortalarında bu 
oran yüzde 30’lara yükselerek en yüksek seviyesine ulaşmıştır (Commander, 
Davoodi ve Lee, 1996:11-12). Gelişmekte olan ülkelerde kamu 
harcamalarının kompozisyonu ise sanayileşmiş ülkelere göre biraz daha 
farklı bir seyir izlemiştir. Bu ülkelerde hem kamu tüketimi hem de yatırımlar 
1970’lerden itibaren azalma eğiliminde olmuştur. Bununla birlikte, 1990’lara 
kadar, kamu tüketimi toplam harcamaların yaklaşık yüzde 40’ını 
oluşturmaya devam etmiştir. Afrika ülkelerinde ise bu tür harcamalar toplam 
kamu harcamalarının yarısından fazlasını oluşturmuştur. Gelişmekte olan 
ülkelerde transfer ödemelerinin ve teşviklerin toplam kamu harcamaları 
içindeki payı OECD (Latin Amerika ülkeleri dışındaki) ülkelerine nazaran 
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çok daha sınırlı kalmıştır. Faiz ödemeleri ise gelişmekte olan ülkelerde de 
önemli ölçüde artış göstermiştir (Commander, Davoodi ve Lee, 1996:12-13).  

Az gelişmiş ülkelerde kamu harcamalarının artışı geniş ölçüde birçok 
hizmetin devlet tarafından yapılması gereğinden ortaya çıkarken, gelişmekte 
olan ülkelerde ekonomik ve sosyal politikaların daha çok kamusal refahın 
sağlanmasına yönelik olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim 
ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça halk daha çok nitelikli kamu hizmeti 
talep etmektedir (Aktan, 2003:38-39).  

Tablo 1: OECD Ülkelerinde Toplam Kamu Giderlerinin Gelişimi  
(Nominal GSYİH’nın Yüzdesi Olarak) 

 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 
Avustralya 21,2 26,8 34,0 36,2 39,1 35,6 37,1 36,3 
Avusturya 35,7 39,2 48,9 53,1 57,1 52,3 51,6 51,3 
Belçika 34,5 36,5 50,7 53,4 52,9 49,4 49,5 50,5 
Kanada 28,6 34,8 40,5 48,8 48,5 41,0 41,4 40,6 
Danimarka 24,8 40,2 56,2 57,0 60,3 54,9 55,3 55,8 
Finlandiya 26,6 30,5 36,6 48,6 59,6 49,1 49,2 50,1 
Fransa  34,6 38,5 46,1 50,7 55,1 52,5 52,5 53,4 
Almanya 32,4 38,6 48,3 44,5 49,4 45,7 48,3 48,5 
Yunanistan  17,4 22,4 30,5 50,2 51,0 49,9 47,8 46,8 
İzlanda 28,2 30,7 32,2 42,4 43,8 43,2 44,1 46,2 
İrlanda 28,0 39,6 50,8 43,3 41,5 32,1 33,8 33,3 
İtalya 30,1 34,2 41,9 54,4 53,4 46,9 48,7 48,0 
Japonya 17,5 19,4 32,6 31,7 35,8 38,2 37,7 38,2 
Kore .. .. .. 18,5 19,5 22,0 24,0 22,2 
Lüksemburg 30,5 33,1 54,8 43,2 45,5 38,5 39,1 44,3 
Hollanda 33,7 43,9 57,5 54,8 51,4 45,3 46,6 47,5 
Yeni Zelanda 27,7 .. 47,0 53,3 41,9 40,2 39,0 38,6 
Norveç  29,9 41,0 48,3 52,8 51,6 43,4 44,8 47,6 
Portekiz 17,0 21,6 25,9 42,1 45,0 45,2 46,3 46,1 
İspanya 13,7 22,2 32,9 43,4 45,0 40,0 39,6 39,9 
İsveç 31,0 43,6 61,6 60,7 67,6 57,3 57,0 58,2 
İngiltere 32,2 38,8 44,9 42,2 44,6 37,0 40,3 40,9 
ABD  28,4 31,6 33,7 36,6 36,5 33,7 34,6 35,3 
Euro Bölgesi .. .. .. 48,7 51,4 47,1 48,1 48,3 
OECD 
Ortalaması  

27,0 33,1 42,8 40,1 42,1 39,0 39,9 40,3 

Not: Toplam harcamalar, cari harcamalar ile sermaye harcamaları toplamını ifade etmektedir. 
Veriler, merkezi idare, eyaletler ve yerel idareler ile sosyal güvenlik kuruluşlarının 
hesaplarından oluşan genel kamu sektörünü göstermektedir. 
Kaynak: OECD Economic Outlook (2004), No:75, Statistical Annex Tables, Table-25, 
http://www.oecd.org; OECD, Historical Statistics, 1960-1988’den aktaran Saunders, P. 
“Recent Trends in the Size and Growth of Government in OECD Countries”, in: The Growth 
of the Public Sector–Theories and International Evidence, Norman Gemmell (ed.), Elgar, 
E.(1993), Publishing, 22; Gwartney, J., Holcombe, R. ve Lawson, R. (1998), “The Scope of 
Government and the Wealth of Nations”, Cato Journal, 18(2), 164’den yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 
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Müdahaleci devlet politikalarına uygun temel teorik modellerdeki 
eksikliklerin ve bu politikaların uygulanması ile ilgili problemlerin ortaya 
çıkmaya başladığı 1960’ların sonlarında ve 1970’lerde devletin rolü 
hakkında kuşkular ortaya çıkmaya başlamıştır. Fakat çok az ülkenin 
uyguladığı mali politikalarda değişiklik olmuştur (Tanzi ve Schuknecht, 
1996:2-3). Nitekim Tablo-1’de görüldüğü gibi, 1990 yılında gelindiğinde 
OECD ülkelerinde kamu harcamaları ortalama olarak GSYİH’nın yüzde 
40,1’ine ulaşmış, 1995’te bu oran yüzde 42,1’e yükselmiştir.  

Tablo-1’de görüldüğü gibi, özellikle 1980 yılında kamu 
harcamalarındaki büyüme OECD ülkelerinde ortalama olarak yüzde 42,8 ile 
en yüksek seviyesine ulaşmışken, bu yıldan itibaren toplam kamu 
harcamalarının GSYİH’ya oranı bu ülkelerde bir miktar azalma göstermiştir. 
Bunun nedeni, 1985 sonrasında devletin yeniden yapılandırılması yönündeki 
uygulamaların yoğunlaşmasıdır. Bu dönemdeki uygulamaları temel olarak 
dört noktada toplamak mümkündür (Schneider, 2003:10): 1) Refaha yönelik 
kamu kaynaklı programların azaltılması, 2) Kamudaki yönetim 
tekniklerindeki değişiklikler, 3) Deregülasyon ve liberalizasyon yoluyla 
rekabetin sağlanması, 4) Özelleştirme.  

Çoğu sanayileşmiş ülkede 1990’ların başlarına kadar vergiler yoluyla 
devlete aktarılan kaynakların yarısından fazlası spesifik yararlanıcılara 
transfer edilmişken, geleneksel kamu mallarına -savunma, adalet gibi- 
ayrılan harcamaların payı, genel kamu harcamalarının yüzde 10’undan daha 
fazla değildir (Commander, Davoodi ve Lee, 1996:12-13). Bu durum son 10-
20 yıldaki devletin büyümesinin, devletin geleneksel fonksiyonlarındaki 
artıştan kaynaklanmadığını göstermektedir. Aksine, devlet meşruluğunun 
önemli ölçüde tartışmalı olduğu alanlarda devlet faaliyetleri genişlemiştir 
(Gwartney, Holcombe ve Lawson, 1998:165).  

1985 sonrası uygulamaya konulan politikalar rağmen kamu 
harcamalarının GSYİH’ya oranında belirgin bir azalmanın olmaması dikkat 
çekicidir. Bu durum, daha çok hükümetlerin harcamalarını bütçe dışına 
kaydırması ve bütçe dışı fonların uygulamaya konulmasıyla oluşan gizli 
kamu sektöründen kaynaklandığı savunulmaktadır. Özellikle İngiltere ve 
ABD’de uygulamaya konulan Reaganism ve Thatcherism politikası ve 
devletin payını azaltmaya dayalı politik söylemlere rağmen, hükümetlerin 
bütçe dışı müdahaleleri artmaya devam etmiştir. Bu müdahaleler; KİT’ler, 
vergi harcamaları, devlet borçlanması ve borç garantileri ile regülasyonlar 
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(örneğin ithalatta uygulanan tarifeler vb.) şeklinde ortaya çıkmıştır. Devletin 
payını azaltıcı politikalara rağmen, devletin payındaki artışın devam etmesi 
çeşitli nedenlere bağlanmıştır. Örneğin çıkar gruplarının gücünden ve 
kazanılmış haklara dayalı ödemelerden dolayı kamu harcamalarının artmaya 
devam ettiği savunulmaktadır (Commander, Davoodi ve Lee, 1996:12-13). 
Kamu Tercihi teorisyenleri (başta James M. Buchanan ve Gordon Tullock 
olmak üzere) de kamu harcamalarındaki artışı, politik partiler arasındaki 
seçim rekabetine ve buna bağlı olarak ekonomiye katkı sağlamayan oy 
kazandıracak harcamaların ağırlık kazanmasına ve özel çıkar gruplarının 
lobicilik faaliyetlerine dayandırmakta ve dolayısıyla hükümetlerin kamu 
harcamaları kısmada çekingen davrandıklarını ileri sürmektedirler.1  

Günümüzde daha fazla kamu harcaması için yapılan baskılar kamu 
yararından daha ziyade kazanılmış haklardan kaynaklanmaktadır. Yüksek 
kamu harcamalarının birçok sosyal probleme bir reçete olmadığı ve daha 
fazla refaha bir katkı anlamına da gelmediği birçok kişi tarafından kabul 
edilmektedir. Diğer yandan, ciddi makroekonomik problemlerin daha çok 
mali açıklardan meydana geldiği ve yüksek kamu borçlanmasının kamu 
harcamalarının yüksekliğinden kaynaklandığı şeklinde değerlendirmeler 
yapılmaktadır (Tanzi ve Schuknecht , 2001:128).  

3. Devletin Mali Alandaki Rol ve Fonksiyonlarında Değişime 
Neden Olan Faktörler 

Devletin mali alandaki rol ve fonksiyonlarındaki değişime neden olan 
en önemli faktör, 1970’li yılların sonlarından itibaren birçok ülkede piyasa 
ekonomisine dayalı sistemin yaygınlaşmaya başlamasıdır. İngiltere ve 
ABD’nin öncülüğünü çektiği birçok ülke, milli ekonomi içerisinde kamu 

                                                      
1 Devletin büyümesinin nedenlerine ilişkin yaklaşımlar konusunda daha ayrıntılı 
bilgi için bkz: James, M. (1987), How Much Government? The Centre for 
Independent Studies Limited, Policy Monographs 11, Australia; Aronson, R. and. 
Ott, A.F. (1991), “The Growth of the Public Sector”, in: Companion to 
Contemporary Economic Thought, Ed. David Greenaway, Michale Bleaney and Ian 
Stewart, Routledge London and New York, 523-546; Larkey, P.D., Stolp, C. and 
Winer, M.(1984), “Why Does Government Grow?”, in: Public Sector Performance -
A Conceptual Turning Point, Ed. Miller, T.C. The Johns Hopkins University Press, 
65-101; Buchanan, J.M. (1977),“Why Does Government Grow?”, in: Thomas E. 
Borcherding (Ed.), Budgets and Bureaucrats: The Sources of Government Growth, 
Duke University Press, North Carolina, 3-18; Aktan, C.C. (1995), 21. Yüzyıl İçin 
Yeni Bir Devlet Modeline Doğru: Optimal Devlet, TÜSİAD Yayını, İstanbul.  
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kesiminin payını küçültücü ve dolayısıyla piyasa ekonomisinin payını artıcı 
mali politikaları uygulamaya koymuştur. Bu dönemlerde literatürde devletin 
ekonomideki payı ile ekonomik refah arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik 
çalışmaların yaygınlaşması ve bunun etkisiyle söz konusu ülkelerde iktidara 
gelen hükümetlerin piyasaya uyumlu politikaları benimsenmesi söz konusu 
olmuştur.  

Piyasa ekonomisine uyumlu mali politikalar daha çok vergi 
indirimleri, özelleştirme uygulamaları, yasal-kurumsal serbestleşmeye 
yönelik uygulamalar vb. şeklinde ortaya çıkmıştır. Tüm bu uygulamalar 
devletin belirli mal ve hizmetlerin üretiminden çekilmesi, özel sektörü 
geliştirici ve üretimi teşvik edici bir rol üstlenmesi olarak tanımlanabilir.  

Piyasa ekonomisinin yaygınlaşması ve dolayısıyla devletin mali 
alandaki rolünün değişmesinde etkili olan bir başka faktör de Sovyetler 
Birliği’nin dağılarak bağlı ülkelerin birer birer bağımsızlıklarını ilan etmeleri 
olmuştur. Eski doğu bloku ülkeleri de dünyadaki piyasa ekonomisi ağırlıklı 
bu trende bağlı kalmayı tercih etmişlerdir. Bu bağlılıkta, Dünya Bankası ve 
IMF gibi uluslararası kuruluşların bu ülkeler için tavsiye ettikleri politikalar 
ve istikrar programlarının da piyasa ekonomisi ağırlıklı çözümler içermesi 
etkili olmuştur.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, piyasa ekonomisinin refahı 
sağladığı yönündeki fikirler genel kabul görmüştür. Birçok ülke ekonomik 
özgürlük ile daha uyumlu bir çevreye ve bir piyasa ekonomisine doğru bir 
eğilim göstermiştir. Ticaret üzerindeki engeller azaltılmış, para sistemleri 
daha istikrarlı hale gelmiş, marjinal vergi oranları düşürülmüş ve çeşitli fiyat 
kontrolleri -döviz ve faiz oranları üzerindeki- kaldırılmıştır. Çoğu ülkede 
devletin büyüklüğü ise farklı bir yöne taşınmıştır. Geçen 10-20 yıl boyunca 
devlet tarafından daha fazla kaynak dağılımıyla sonuçlanan kamu 
harcamalarının GSYİH’ya oranı artmıştır (Gwartney, Holcombe ve Lawson, 
1998: 163-164).  

AB’nin giderek genişlemesi ve dünyada en önemli bölgesel 
entegrasyon örneği olarak güç kazanması da bu yeni trendde etkili olan bir 
başka unsurdur. AB ülkelerinde her ne kadar devletin ekonomideki payı 
büyük farklılıklar gösterse de, ilke olarak Birlik piyasa ekonomisini 
benimseyen ülkelerden oluşmaktadır. Nitekim AB’ne üye olacak ülkeler 
açısından ekonomik ve siyasal alandaki koşulları ortaya koyan Kopenhag 



 

 
496

Kriterleri içerisindeki temel şartlardan biri, etkin ve fonksiyonel bir piyasa 
ekonomisinin varlığıdır. Dolayısıyla AB’ne üyelik, devletin mali alanda 
işleyen bir piyasa ekonomisini sağlayıcı görevler üstlenmesine neden 
olmuştur.  

Bugün için devletin mali alandaki rol ve fonksiyonlarında belirleyici 
olan en önemli etken globalleşme olgusudur. Globalleşme devletin mali 
alandaki rolünün yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Globalleşmenin 
ülkeler için sağladığı avantajlar yanında özellikle gelişmekte olan ülkeler 
açısından risk taşıyan yönlerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının devletin 
görevlerinden biri olduğu savunulmaktadır. Fakat devletin bunu nasıl 
gerçekleştirmesi gerektiği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. Global 
risklere karşı koruyucu ve müdahaleci devlet politikalarının uygulanmasını 
savunanlar olduğu gibi, koruma duvarlarıyla örülü dışa kapalı bir ülkenin 
global bir köy haline gelen dünyada etkinliğini daha fazla yitireceğini 
savunan görüşler de mevcuttur.  

Öte yandan uzun dönemde globalleşmenin devletin rolü üzerindeki 
etkileri belirgin değildir. Bununla birlikte, girişimciliğin, sermaye ve 
teknolojinin mobil olduğu global bir ortamda devlet ile şirketler arasındaki 
etkileşim, 1990’lı yıllarda görülen özel-kamu ortaklığından son derece farklı 
bir boyuta taşınmıştır. Kaçınılmaz olarak, ülkelerin ekonomik açıklığı 
devletin regülasyon yeteneğini piyasalar lehine zayıflatmıştır. Bu koşullar 
altında, devlet müdahalesinin en uygun şeklini tanımlamak daha güç olmakla 
birlikte, globalleşen dünyada kamu politikasının rolü de son derece 
önemlidir (Dodson ve Paramo, 2001:6).  

Hükümetler eğitim ve sağlık alanında gelişmelerin kaydedilmesine, 
toplumsal eşitsizliğin azaltılmasına önemli ölçüde yardımcı olmuşlardır. 
Ancak devlet müdahaleleri aynı zamanda kötü birtakım sonuçlara da yol 
açmıştır. Hükümetlerin geçmişte iyi işler yaptığı alanlarda bile küreselleşen 
bir dünya ekonomisinin gereklerine uyum sağlayamayacaklarından kaygı 
duyulmaktadır (World Bank, 1997:1). Dolayısıyla globalleşme sürecinin 
dışında kalmanın imkânsızlaştığı dünyada ülkelerin ellerindeki en önemli 
aracın rekabet olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle global dünyada devletin 
yeni rolünün ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünü artırıcı politikalar 
uygulaması olduğu ileri sürülmektedir. 
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Teknolojik değişim, hizmetlerin yaygınlaştırılmasına ve piyasaların 
daha büyük bir rol oynamasına imkân veren yeni fırsatlar yaratmıştır. Bu 
değişiklikler, devlet için yeni ve farklı roller anlamını taşımıştır. Devletler, 
artık mal ve hizmet sunan değil, piyasanın işleyişini kolaylaştıran ve 
düzenleyen unsurlardır (World Bank, 1997:2). 

1970’li yıllara gelindiğinde devletin büyüklüğündeki artış konusunda 
ülke deneyimleri, bu artışın ekonomik ve mali sonuçlarını tartışma zeminine 
oturtmuştur. Kamu harcamalarının artışı ve dolayısıyla devletin büyüklüğü 
ile sosyal refah arasında ne yönlü bir ilişki olduğu son derece önemli bir soru 
haline gelmiştir. Bu dönemde devletin büyüklüğü ile sosyal refah arasındaki 
ilişkinin boyutunun tartışılır hale gelmeye başlanması tesadüfi bir olay 
değildir. Çünkü savaş sonrası dönemde toplam kamu harcamalarındaki 
artışın sonucu olarak devletin büyümesi ile toplumdaki insanların 
ihtiyaçlarının karşılanmasındaki etkinlik aynı ölçüde gerçekleşmemiştir. 
Devletin büyümesine rağmen, İkinci Dünya Savaşı sonrası devlet eliyle 
kalkınma beklendiği kadar başarılı sonuçlar vermemiştir.  

Vito Tanzi ve Ludger Schuknecht’e göre kamu harcamaları ile sosyal 
refah düzeyi arasındaki ilişkiyi ihtilafsız ve güçlü bir şekilde ortaya koymak 
için belirli bir metodoloji bulunmamaktadır (Tanzi ve Schuknecht, 
2001:126). Fakat yaptıkları çalışmaya göre kamu harcamaları ile sosyal 
refah seviyesi arasındaki ilişki konusunda, devletin ekonomideki payının 
büyük olduğu ülkelerin göstergelerinde iyileşmenin sağlandığına dair hiçbir 
veri mevcut değildir. Tam aksine devletin payının daha küçük olduğu 
ülkeler, bu payın daha büyük olduğu ülkelere göre genellikle daha iyi 
göstergelere sahip görünmektedirler. Bu nedenle bazı ülkelerde özellikle 
1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan kamu harcamalarındaki büyük artışlar 
sosyal refahla çok fazla bağlantılı görünmemektedir. Tanzi ve Schuknecht’e 
göre; devletin payının küçük olduğu ülkelerdeki kamu harcaması düzeyi olan 
GSYİH’nin yüzde 30-40’lık seviyesine ulaşıldığında, kamu harcamalarından 
elde edilebilecek potansiyel kazanca ulaşılmış olur. Bu seviyenin üstündeki 
harcamalar fazla bir katkı sağlamamaktadır (Tanzi ve Schuknecht, 
2001:128). 

James Gwartney, Randall Holcombe ve Robert Lawson tarafından 
yapılan bir başka analizde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre; 
devletin temel fonksiyonlarına yönelik yapılan kamu harcamaları ekonomik 
büyümede artışa yol açmakla birlikte, bu temel fonksiyonların ötesinde 
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yapılan harcamaların ekonomik büyümeyi geciktireceğine inanmak için iyi 
bir neden vardır. Bu çalışmaya göre OECD’ye üye 23 ülke arasında; 
kurumsal düzenlemeler, gelir seviyeleri, politik istikrar, hukuk kuralları, 
parasal istikrar gibi birçok açıdan önemli benzerlikler olmakla birlikte, 
devletin büyüklüğü konusunda farklılıklar bulunmaktadır. Bunun nedeni, 
1960-1996 yılları arasında bu ülkelerde devletin büyüklüğü ile reel 
GSYİH’daki büyüme arasındaki ters yönlü ilişkiye bağlanmaktadır 
(Gwartney, Holcombe ve Lawson, 1998:170-172). Bu dönemde devletin 
temel fonksiyonlarının ötesinde fonksiyonlar üstlenmesi ve kamu 
harcamalarını artırması ekonomik büyüme yavaşlatmıştır. Bu çalışmaya göre 
kamu harcamalarındaki yüzde 10’luk bir artış yaklaşık olarak GSYİH’daki 
büyümede yüzde 1’lik bir azalışla sonuçlanmaktadır (Gwartney, Holcombe 
ve Lawson, 1998:165). 

Savaş sonrasında yaygınlaşan refah programları ve teşviklerin 
sanayileşmiş ülkelerde sosyal göstergeleri olumlu yönde etkilediği 
yönündeki görüşler de kuşkuyla karşılanmaktadır. Tanzi ve Schuknecht 
tarafından yapılan ve 1960-1990 dönemini kapsayan bir başka çalışmaya 
göre; 1960 yılından sonraki dönemde eğitim, sağlık ve diğer sosyal 
programlardaki artan kamu harcamalarının sosyal göstergelerde belirgin bir 
iyileşmeye yol açtığı konusunda sınırlı bir kanıt bulunmaktadır. Çeşitli kamu 
performans göstergeleri,2 1960 sonrasında kamu harcamalarındaki artışın bu 
ülkelerin ekonomik performansını önemli ölçüde geliştirmemiş olduğunu ve 
daha büyük bir sosyal gelişmeye de yol açmadığını göstermektedir. Devletin 
payının büyük olduğu -kamu harcamalarının GSYİH’nın yüzde 50’sinden 
fazla olduğu- ülke grupları, devletin payının daha küçük olduğu -kamu 
harcamalarının GSYİH’nın yüzde 40’dan daha az olduğu- ülkelere göre 
sosyal alanda daha iyi bir performans gösterememişlerdir. Kamu 
harcamalarının kompozisyonuna bakıldığında, bu dönemde en fazla 
teşviklere ve transferlere yönelik kamu harcamalarının arttığı görülmektedir. 
1990 yılına kadar, devletin payının büyük olduğu ülkelerde teşvikler ve 
transferler toplam harcamaların yüzde 55’ini, devletin payının orta 
büyüklükte olduğu ülkelerde yüzde 50’sini, devletin payının küçük olduğu 
ülkelerde ise yaklaşık yüzde 40’ını bulmuştur. Faiz ödemelerinin payı ise 

                                                      
2 Tanzi ve Schuknecht’in çalışmaların belirledikleri kamu performans göstergeleri 
için bkz: Tanzi, V. ve Schuknecht, L. (1996), “Reforming Government in Industrial 
Countries”, Finance&Development, .4. 
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ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermiştir. 1990 yılına kadar, devletin 
payının büyük olduğu ülkelerde yaklaşık olarak GSYİH’nın yüzde 6’sını 
oluşturan faiz ödemeleri, devletin payının küçük olduğu ülkelerdeki faiz 
ödemelerinin iki katından daha fazla olmuştur. Bu dönemde yatırım, eğitim 
ve sağlık gibi diğer kamu harcamalarının payı açısından ülke grupları 
arasından çok büyük farklar bulunmamaktadır (Tanzi ve Schuknecht, 
1996:3). 

Tanzi ve Schuknecht’e göre, 1960-1990 döneminde kamu 
harcamalarının kompozisyonu yukarıdaki şekilde ortaya çıkarken, ekonomik 
ve sosyal göstergelerdeki gelişmeler oldukça sınırlı olmuştur. Bu göstergeler 
devletin ekonomideki payının daha küçük olduğu ülkelerde devletin payının 
daha büyük olduğu ülkelere nazaran daha kötüye gitmemiştir. İşsizlik oranı, 
kayıtdışı ekonominin payı ve tescilli patent sayısı, devletin payının küçük 
olduğu ülkelerin daha düzenleyici (regülatör) bir etkinlik sergilediğini ve 
işgücü piyasasının işleyişi, kayıtlı ekonomiye katılım ve özel sektörün 
getirdiği yenilikler üzerinde daha az engel oluşturduğunu göstermektedir. 
1960-1990 yılları arasında gelir dağılımı, okuma-yazma oranı, orta öğretime 
başlama, yaşam beklentisi ve bebek ölümleri gibi sosyal göstergeler tüm 
ülke gruplarında çok az gelişmiştir. 1990 yılına kadar, sosyal göstergelerde 
ülkeler arasındaki farklılıklar çok azdır. Sadece belirli sosyal göstergeler –
mahkum sayısı ve boşanma oranları gibi- devletin payının küçük olduğu 
ülkelerde daha olumsuzdur ve gelir dağılımı devletin payının büyük 
ülkelerde küçük olduğu ülkelere nazaran biraz daha adildir. Göstergeler, 
devletin payının küçük olduğu ülkelerin bu payın büyük olduğu ülkelere 
nazaran daha az arzu edilebilir sosyal göstergeler üretmediğini ortaya 
koymaktadır. Üstelik, devletin payının küçük olduğu ülkeler ekonomik 
olarak daha iyi bir düzenleyici etkinliğe sahip olmuşlardır (Tanzi ve 
Schuknecht, 1996:3).  

Uygulamalar beklenildiğinin aksine daha büyük bir devletin, daha iyi 
sosyal sonuçlara yol açtığı konusunda kesin deliller olmadığını 
göstermektedir (Dodson ve Paramo, 2001:8). Öte yandan günümüzde refah 
devletlerindeki temel sorunlar mali açık, yüksek ve gittikçe artan bir kamu 
borçlanması ve kamu kesiminin büyüklüğünden kaynaklanan belirli ve 
sınırlayıcı etkilerdir (Tanzi ve Schuknecht, 2001:123). 1945 yılından itibaren 
refah programlarına ağırlık veren ve yaşlılık oranının yüksek olduğu 
Almanya gibi ülkelerde yüksek refah harcamalarının bütçe üzerinde 
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oluşturduğu yük ve bunun sonucunda Maastricht kriterlerini zorlayan ve 
hatta aşan bütçe açıkları, bu alanda da devletin rolünün sorgulanmaya 
başlanmasına neden olmaktadır. 

4. Devletin Mali Alandaki Yeni Rolü 

J. M. Buchanan’ın devletin üretici (çeşitli nedenlerle piyasanın 
sunmasının güç olduğu sınırlı bazı malların sunumu) ve koruyucu (kişilerin 
ve mülklerinin korunması) olarak sınıflandırdığı3 iki fonksiyonu açısından 
bakıldığında, bugün için devletin üretici rolünün son derece sınırlı bir alanda 
kaldığını söylemek mümkündür. Devletin koruyucu rolü ise yeni bir boyut 
kazanmıştır. Koruyucu devletin ulusal savunma, yoksullukla mücadele gibi 
alanlar yanında üstlendiği yeni görev, piyasadaki aksaklıklarını ve piyasa 
sürecindeki adaletsizlikleri önleyici şekilde ve globalleşmenin getirdiği 
sıkıntılara karşı gerekli hukuki altyapıyı oluşturmaktır.  

Devlet doğası gereği adalet, dış savunma ve çevrenin korunması gibi 
malların sunumunda daha başarılıdır. Aynı zamanda devlet, yoksullukla 
mücadele, bireysel hakların savunulması ve sosyal dengenin sağlanmasında 
da daha etkindir. Fakat tüm bu fonksiyonları devletin üretmesi gerekmez, bu 
mal ve hizmetlerden birçoğu regülasyonlar aracılığıyla ve uygun bir yasal 
çatı oluşturularak kolaylaştırılabilir (Dodson ve Paramo, 2001:6). Bugün 
devlet, temel fonksiyonları içindeki bazı alt hizmetlerde bile piyasadan 
yararlanabilmektedir.  

4.1. Piyasa Başarısızlıklarıyla Mücadelede Devletin Değişen Rolü 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Keynesyen politikaların da etkisiyle 
piyasa başarısızlıklarıyla mücadelede devlet aktif bir rol oynamıştır. Fakat 
zaman göstermiştir ki, piyasada aksaklıkların devlet eliyle çözümü her 
alanda beklenilen başarıyı gösterememiştir.  

Tam rekabet idealinin bir ütopya olması, devleti bu alanda 
müdahaleye gerekli kılmıştır. Nitekim yaklaşık olarak 1980’li yıllara kadar 
devletin eksik rekabetin geçerli olduğu piyasalara kapsamlı müdahaleleri 
geçerli olmuştur. Bu tür alanlarda devlet ya kendi de özel sektörle birlikte 
üretime girişmiş ya da bu alanları kendi tekeline almıştır. Fakat bu alanların 

                                                      
3 Ayrıntılı bilgi için bkz: Buchanan, J.M. (1975) The Limits of Liberty: Between 
Anarchy and Leviathan, University of Chicago Press, Chicago, 95. 
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birçoğunda özel sektörle birlikte devlet üretimi özel sektörü tamamen 
dışlamış veya özel sektör devletle rekabet edemez hale gelmiştir. Devlet 
tekelinin olduğu bazı mal ve hizmet üretimi ise düşük kalite, yüksek maliyet 
ve devlet bütçesi üzerinde ağır yük ile sonuçlanmıştır. 1970’li yılların 
sonlarına doğru, eksik rekabeti gidermede devletin rolü sorgulanmaya 
başlanmış ve piyasa ağırlıklı bir ekonomik sistem görüşleri çerçevesinde 
devletin piyasada rekabet artırıcı (yasal ve kurumsal regülasyonlar 
aracılığıyla) ve devlet tekelindeki alanları rekabete açıcı bir fonksiyon 
üstlenmesi benimsenmiştir. Rekabeti sağlayıcı yasaların yapılması gibi.  

Piyasaların az gelişmiş olması halinde koordinasyon sorunlarını ve 
bilgi açıklarını devlet azaltabilir ve piyasanın gelişmesini teşvik edebilir 
(World Bank, 1997:6). Piyasalarda görülen asimetrik enformasyon 
sorununun giderilmesinde devlet müdahalesinin gerekli olduğu 
savunulabilir. Fakat tüketicilerin üreticilere göre eksik enformasyona sahip 
olması nedeniyle göreceği bir zararın, satışı gerçekleşen mal veya hizmetin 
devlet eliyle üretilmesi anlamına gelmemesi gerekir. Burada devletin görevi, 
tüketicilerin sahip olduğu eksik enformasyonun telafi edilmesini sağlayacak 
yasal regülasyonlara gitmek olabilir. Örneğin, satılan malın üzerinde yer alan 
etikete gerekli bilgilerin konulması zorunluluğu veya mala yönelik garanti 
belgesi verilmesi zorunluluğu gibi. Nitekim günümüzde bu tür piyasa 
başarısızlıklarının giderilmesindeki temel eğilim, tüketici haklarını ayrıntılı 
şekilde düzenleyen yasaların oluşturulması yönündedir.  

Bugün piyasalar ve devlet birbirini tamamlamaktadır. Devlet, 
piyasalar için uygun kurumsal temellerin düzenlenmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır. Ayrıca bu kural ve politikaların içeriği kadar devletlerin 
güvenilirliği, kuralların ve politikaların tahmin edilebilirliği ve bunların 
uygulanmasındaki tutarlılık özel yatırımın teşvik edilmesi açısından aynı 
derecede önemli olabilir. Birçok ülke, piyasaların gelişmesi açısından temel 
kurumsal altyapıdan yoksundur (World Bank, 1997:41). 

Dışsallık argümanı, neredeyse devletin doğuşundan bu yana insanların 
en temel ihtiyaçlarından olan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet eliyle 
sunulmasına gerekçe teşkil etmiştir. Pozitif dışsallık gerekçesiyle devlet 
eliyle sunulan bu tür mal ve hizmetlerin üretimi konusundaki önemli 
değişim, bu tür alanlarda özel sektör üretimine izin verilmeye başlanması 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Özel sektörün ve devletin bir arada faaliyet 
gösterdiği bu alanlarda, bir başka değişim de devletin kendi içerisindeki 
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görev ve sorumluluk paylaşımında gerçekleşmiştir. Örneğin eğitim 
hizmetlerinde birçok ülkede ilköğretim seviyesindeki eğitim hizmetleri yerel 
yönetimlere devredilirken, yükseköğretim her iki sektör eliyle 
sunulmaktadır. 

Küreselleşmenin yaygınlaştırdığı bir sorun olan çevre kirliliğiyle 
mücadelede devletin rolü ise son yıllarda literatürde yaygın olarak tartışılan 
bir konu haline gelmiştir. Çevre korunmasına ilişkin kamusal çözümler 
geçerli olabileceği gibi piyasaya dayalı çözümler de mümkün olabilmektedir. 
Devlet yapacağı yasal düzenlemelerle bu alanda etkili olabilir.  

Devletin yapacağı düzenlemeler, çevre kirliliğine karşı tek çözüm 
değildir. Kirletenlerin, çevreye verdikleri zararı ortadan kaldırmak için 
günümüzde yenilikçi ve esnek teşviklerden oluşan geniş bir araç yelpazesi 
bulunmaktadır. Çevre konusunda anlamlı yasal düzenlemelerin ve bilgilerin 
yerine geçebilecek bir şey bulunmamakla birlikte, çevresel performansın 
iyileştirilmesine yardımcı olmak için ikna, toplumsal baskı ve piyasa 
güçlerine dayanan bu yeni araçlar, genellikle yönetmeliklerin yapamadığını 
başarabilmektedirler. Ülkeler, bu araçlardan bazılarını kullanmakta ve dört 
alanda ümit verici sonuçlar almaktadırlar: Bu araçlar; kamuoyunun gücünün 
harekete geçirilmesi, düzenlemenin daha esnek hale getirilmesi, kendi 
kendini düzenleme mekanizmalarının uygulanması, piyasaya dayalı etkin 
araçların seçilmesi olarak ortaya çıkmaktadır (Dünya Kalkınma Raporu, 
1997:15).4 

4.2. Devletin Mal ve Hizmetlerin Tek Üreticisi Olma Özelliğinden 
Vazgeçilmesi: Özelleştirme 

Devletin üretici rolündeki hakim görüş birçok mal ve hizmetin devlet 
tarafından sunulması iken, değişim süreci içerisinde devlet mal ve 
hizmetlerin üretiminde özel sektörden ve vatandaşlardan 
yararlanabilmektedir. 1980 sonrası uygulamalarla yaygınlaşan özelleştirme 
politikaları, birçok alanda devleti tek üretici birim olma özelliğinden 
çıkarmıştır. Bugün eski doğu bloku ülkelerinin bile büyük mesafeler aldığı 
özelleştirme uygulamalarında, devlet özel sektör üretimine imkân tanıdığı 

                                                      
4 Bu çalışma, Dünya Bankası tarafından 1997 yılında yayınlanan “The State in a 
Changing World” başlıklı raporun özeti niteliğindedir. 
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gibi, gönüllülük esasına dayalı olarak sivil toplum kuruluşlarından ve 
vatandaşlardan da belirli alanlarda faydalanabilmektedir.  

Birçok ülkede altyapı, sosyal hizmetler ve öteki mal ve hizmetleri 
sağlayan tekel konumundaki kamu kuruluşlarının, iyi hizmet verme 
olasılıklarının düşmekte olduğu giderek daha fazla ölçüde kabul 
görmektedir. Aynı zamanda teknolojik yenilikler, bugüne kadar kamu 
sektörü ile sınırlanmış faaliyetlerde rekabetçi özel sektör kuruluşları için 
yeni fırsatlar yaratmıştır. Devletler bu yeni fırsatlardan yararlanmak ve kıt 
olan kamu kaynaklarını daha iyi tahsis etmek için, altyapı ve hizmetlerin 
finansmanını, bu hizmetlerin sunumundan ayırmaya ve kamu hizmetlerinin 
rekabete dayalı bölümlerini tekele dayalı kısımlarından ayrı değerlendirmeye 
başlamışlardır (Dünya Kalkınma Raporu, 1997: 15-16). 

Telekomünikasyon, elektrik üretim ve dağıtımı gibi alanlardaki devlet 
tekeli konusunda da anlayış değişmiştir. Geniş ölçekte sunulması gereken bu 
hizmetin devlet tarafından gerçekleştirilmesinin ne derecede etkin olduğu 
sorgulanmış ve devlet bu alanlara özel sektörün girmesini teşvik edici yeni 
bir rol üstlenmiştir. Devletin bir başka rolü de, söz konusu alanlardaki 
üretimin özel tekel niteliğine bürünmesini önleyici ve tüketiciyi koruyucu 
regülasyonlara gitmek olarak değişikliğe uğramıştır. Öte yandan bu tür mal 
ve hizmetlerin üretiminde devlet payının azalmasında etkili olan bir başka 
faktör de teknolojik yeniliklerdeki artış olmuştur. Enerji, telekomünikasyon 
gibi alanlardaki teknolojik devrimler, önceden yüksek maliyeti gerektiren bu 
alanlara özel sektörün girmesini kolaylaştırmıştır.  

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya’daki birçok ülke, 
teknolojideki değişikliklerden yararlanarak telekomünikasyon ve elektrik 
enerjisi üretimini rekabete açmışlardır. Bunun sonucunda birim maliyetleri 
düşmüş ve hizmetler hızla yaygınlaşmıştır. Rekabet ayrıca teklif ve ihale 
yöntemine dayalı hizmet sözleşmelerinin imzalanması yoluyla 
güçlendirilmektedir (Dünya Kalkınma Raporu, 1997:22).  

Devletin doğal tekeller alanındaki bir başka rolü bu alanda regülasyon 
kurumlarını oluşturması olmuştur. Bağımsız nitelik taşıyan regülasyon 
kurumları5 diğer adıyla bağımsız idari otoriteler, söz konusu piyasasının 

                                                      
5 Regülasyon kurumları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Yaşar, S. (1997), 
Özelleştirme, Creative Yayıncılık. 
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etkin işleyişini sağlama ve piyasayı denetleme görevlerini üstlenmişlerdir. 
Birçok ülkede devlet, tekel konumunda olduğu piyasaları özel sektöre 
açmadan önce bu tür kurumları kurmuştur.  

Deneyimler, özelleştirmenin nasıl yürütüldüğünün, sonuçları 
açısından hayati önem taşıdığını göstermiştir. Sürecin şeffaflığı, çalışanların 
rızasının alınması, geniş kapsamlı mülkiyetin oluşturulması ve gerekli yasal 
düzenlemelerin yürürlüğe konması temel unsurlardır. Özelleştirmenin 
dikkatle yapıldığı yerlerde olumlu sonuçlar alınmaktadır (Dünya Kalkınma 
Raporu, 1997:17). 

4.3.  Birtakım Mal ve Hizmetlerin Üretiminin Merkezi 
Yönetimden Yerel Yönetimlere Kaydırılması: Desentralizasyon 

Bugün merkezi idarenin payının küçültülmesi ve etkinliğinin 
artırılması anlamında birtakım hizmetlerin sunumu merkezi idareden yerel 
idarelere kaydırılmaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 
getirdiği “hizmetlerin halka en yakın üretim birimlerince sunulması” ilkesine 
bağlı olarak yerel nitelikte olan hizmetlerin sunumunda yerel yönetimlerden 
yararlanılması merkezi idarenin iş yükünü hafifletmektedir. Bu adem-i 
merkeziyetçi yapı, sadece federal yapıdaki devletler için değil üniter 
yapıdaki devletlerde de giderek uygulama alanı bulmaktadır.  

Merkezi olmayan yapı, devletin verimliliğinin artırılmasında, yerel iş 
çevrelerinin ve vatandaşların çıkarlarının temsilinde iyileşme sağlayabilir. 
Eyaletler, kentler ve öteki yerleşim birimleri arasındaki rekabet, daha  
etkin politikalar ve programların gelişmesini teşvik edebilir. Ancak  
dikkat edilmesi gereken üç büyük sorun bulunmaktadır: a. Artan eşitsizlik:  
Bölgeler arasındaki uçurum genişleyebilir. b. Makroekonomik istikrarsızlık: 
Merkezden sık sık yardım yapılması, hükümetlerin makroekonomik 
politikanın denetimini ellerinden kaçırabilir. c.Yerel düzeyde zaptedilme 
tehlikesi: Ciddi bir tehlike de yerel yönetimin özel çıkar gruplarının etkisi 
altına girmesi ve bunun sonucunda devletin kaynaklarının ve yetkilerinin 
kötüye kullanılmasıdır (Dünya Kalkınma Raporu, 1997:24). 

4.4. Devletin Düzenleyici Rolü: Hukuki ve Kurumsal Altyapının 
Oluşturulması 

Yeni dünya düzeninde devlet üretici olmaktan ziyade düzenleyici ve 
denetleyici bir rol üstlenmiştir. Piyasanın başıboş bırakılamayacağı gerçeği 
altında, devletin ne tür bir rol üstleneceği önemlidir. Yıllardır piyasada aktif 
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bir rol oynayan devlet, özelleştirme uygulamaları ile mal ve hizmet 
üretiminde kısıtlı alanda faaliyet gösterir hale gelmiştir. Devletin piyasa 
sürecindeki rolü ise düzenleyici ve denetleyici bir roldür.  

Genel olarak hem özel sektörün hem de devletin tam olarak üretici ve 
kolaylaştırıcı/geliştirici fonksiyonları tek başına yerine getiremedikleri kabul 
edilmektedir. Fakat devlet, özel sektörden farklı olarak, bazı araçlara 
sahiptir: Devlet, piyasadaki faaliyetleri regülasyona tabi tutarak, pozitif 
dışsallıkları teşvik ederek, negatif dışsallıklardan koruyarak oyunun 
kurallarını uymaya zorlayabilir ve denetleyebilir. Bugün her devletin özel 
sektörün gelişmesine yardım edici kurumsal ve düzenleyici bir çevrenin 
kolaylaştırıcı ve piyasayı düzenleyici olarak önde gelmesine daha çok ihtiyaç 
vardır (Dodson ve Paramo, 2001:7). Özel sektör açısından altyapı ve 
toplumsal hizmetlerin sağlanmasında ortaya çıkan yeni seçeneklerin en iyi 
şekilde kullanılması için genellikle iyi bir yasal çerçeveye ihtiyaç 
duyulmaktadır. İyi hazırlanmış yasal düzenlemeler kamunun yararı için 
toplumların piyasa sonuçlarını etkilemesine yardımcı olabilir. Düzenlemeler, 
tüketicilerin, işçilerin ve çevrenin korunmasında yardımcı olabilir, rekabet 
ve yeniliği güçlendirirken tekelci gücün kötüye kullanılmasını engelleyebilir 
(Dünya Kalkınma Raporu, 1997:16). 

Öte yandan regülasyonların bir devlet müdahalesi türü olma özelliği 
nedeniyle olumsuz sonuçlar da doğurabileceği savunulmaktadır. Bu nedenle 
regülasyon politikalarının ekonomik etkinsizliğe yol açmayacak ve piyasanın 
düzenli işleyişini bozmayacak şekilde olması büyük önem taşımaktadır.  

Regülasyonlar nasıl kullanıldıklarına bağlı olarak olumlu veya 
olumsuz sonuçlara verebilirler. Hava ve yol trafiğine ilişkin regülasyonlar, 
ilaç ve gıda güvenliğine ilişkin kurallar ve finansal işlemlere ilişkin 
regülasyonlar bireyleri risklerden ve kayıplardan korudukları ve faaliyetleri 
daha iyiye götürdükleri için gerekli regülasyonlardır. Regülasyonlar, 
vergilerin yerine, pozitif dışsallıkları teşvik etmek için de kullanılabilirler. 
Öte yandan kişisel çıkarların kollamasına imkân sağlayan veya bir ekonomik 
faaliyete girişmesi konusunda belirli bireylere ayrıcalıklar sağlayan zararlı 
regülasyonlar, sosyal amaçları gerçekleştirmede etkinsizdirler (Dodson ve 
Paramo, 2001:7).  

Bazı regülasyonların olumsuz etkilerine karşı deregülasyon sürecine 
girilmesi söz konusu olmuştur. Bugün piyasanın işleyişini aksatıcı nitelik 
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taşıyan bazı devlet regülasyonlarının azaltılması ve/veya kaldırılması 
uygulamalarına gidilmiştir. Daha çok piyasada serbestçe oluşan faktör 
fiyatları üzerinde etkili olan bu regülasyonlar yasal-kurumsal serbestleşme 
politikaları kapsamında daraltılmıştır. Bunun yerine piyasada serbestçe 
oluşacak olan fiyatlar açısından arz ve talep cephesinde meydana gelebilecek 
uyuşmazlıkların ve istismar edici uygulamaların önlemesinde etkin rol 
oynaması benimsenmektedir. Kurumsal altyapının oluşturulması anlamında 
uygulamaya konulan regülasyon kurumlarının da amacına uygun 
faaliyetlerde bulunması ve devletten bağımsız olması son derece önemli 
konulardır.  

4.5. Vergileme Alanında Devletin Değişen Rolü: Vergi Devleti 
Anlayışının Terki 

Devletin büyüklüğündeki artış ile birlikte bu artışın bir diğer boyutu 
olan finansman boyutu da ayrı bir önem kazanmıştır. Her zaman için temel 
gelir kaynağı olan vergilerin kamu harcamalarını karşılamada yetersiz 
kalması, ülkeleri yeni finansman kaynakları bulma yanında vergiler üzerinde 
ayarlamalar yaparak bu sorunu çözmeye yöneltmiştir. Bunun sonucunda 
Schumpeter’in deyimiyle “vergi devleti”6 ortaya çıkmıştır. 

Devlet müdahalelerinin ekonomik ve sosyal sonuçlar üzerindeki 
etkileri, sadece kamu harcamalarının kompozisyonuna değil, aynı zamanda 
bu harcamaların ne şekilde finanse edildiğine de bağlıdır (Dodson ve 
Paramo, 2001:6). Dolayısıyla devlet müdahalesinin bir sonucu olan vergi 
yükündeki artışlar, 1980’li yıllara kadar artan vergi geliri ihtiyacının bir 
yansımasıdır. Gerek vergi oranları artırılarak gerekse yeni vergiler konularak 
uygulanan bu politika da sürekli artan kamu harcamalarına karşılamaya 
yetmemiştir. Vergi artışlarına rağmen vergi gelirlerinin beklenen düzeyde 
artmaması, dikkatleri vergilemede etkinlik ilkesine odaklandırmıştır. Çünkü 
devletin büyüklüğüne bağlı olarak artırılan vergi oranlarının piyasada yol 
açtığı saptırıcı etki vergi gelirlerindeki azalışla sonuçlanmıştır.  

Devletin yaptığı ek bir kamu harcamasının sağladığı fayda ile bu 
harcamanın finansmanı için özel sektörden devlete aktarılan vergilerin neden 
olduğu refah kaybı (dead-weight cost)nın karşılaştırılması, bir ülkede 

                                                      
6 Orijinal kaynak için bkz: Joseph, A. (1954),  Schumpeter, “The Crisis of the Tax 
State”, International Economic Papers, 6, 5-38. 
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devletin payının ne büyüklükte olması gerektiği konusunda bir ipucu 
verebilmektedir.7 Bugün için devletin vergi sisteminin dizaynında adalet 
ilkesinin yanında etkinlik ilkesini de dikkate alması gerekmektedir.  

Öte yandan globalleşme ile birlikte devletin vergileme alanındaki rolü 
farklı bir boyut kazanmıştır. Globalleşme sonucunda yaygınlaşan ve 
güçlenen çok uluslu şirketlerin transfer fiyatlaması gibi uygulamalar 
nedeniyle vergilendirilmesinin güçleşmesi, devletin bu alandaki önemini 
artırmıştır. Fakat globalleşmenin neden olduğu vergisel sorunlarla ülkelerin 
tek başına mücadelesinin güçlüğü karşısında uluslararası işbirliğine 
gidilmesi gündeme gelmektedir.  

Globalleşme ile birlikte vergileme açısından dikkate değer bir başka 
önemli konu da sermaye gelirlerinin vergilendirilmesidir. Sınırların kalktığı 
bir düzende sermayeyi ülke içinde tutmak için devletin uygulayacağı vergi 
politikalarında çok dikkatli olması gerekmektedir. Dünyadaki genel eğilim, 
bu tür gelirlerin diğer gelir unsurlarına göre daha düşük oranlarda 
vergilendirilmesi şeklindedir. Bu yüzden ülkeler mobil olan vergi 
tabanlarının ülkelerinden çıkmasını önleyici düşük oranlı, basit ve açık bir 
vergi sistemini oluşturmak zorunda kalmaktadırlar. 

Bununla birlikte vergileme alanında yaşanan bir başka değişim, 
dünyadaki en büyük entegrasyon örneği olan AB’nin üye devletleri 
vergileme alanındaki yetkilerini gün geçtikçe Birlik’e devretmeye zorlaması 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar vergileme üye ülkelerin yetkilerini 
devretmek istemedikleri en önemli alanlardan biri olmakla birlikte, AB’nin 
işleyiş süreci giderek bu alanda da üye devletlerin bazı yetkilerini birlik 
organlarına devretmelerini zorunlu kılmaktadır. Çünkü üye devletlerin 
ekonomi politikalarında uyumun sağlanması gereği olarak bu yönde bir 
eğilim zorunlu hale gelmektedir. Dolayısıyla bu durum vergileme alanında 
Avrupa ülkelerinde devlet hükümranlığının kısmen de olsa uluslarüstü bir 
otoriteye devri anlamına gelmektedir.  

                                                      
7 Vergi oranlarındaki artışın yol açtığı refah kaybı ile kamu harcamalarının artışı 
arasındaki ilişki konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Feldstein, M. (1997), “How Big 
Should Government Be?”, National Tax Journal, XlX(1), 197-213.  



 

 
508

4.6. Sosyal Güvenlik Hizmetleri ve Yeni Devlet Anlayışı 

İkinci Dünya Savaşı sonrası refah programlarının etkisiyle tamamen 
devlet tekelinde gerçekleştirilen sosyal güvenlik hizmetleri, bu alanda 
yapılan harcamaların devlet bütçelerinde yol açtığı yük, işsizliğin ve yaşlı 
nüfus oranının Avrupa ülkelerinde artış göstermesi, ülkeleri bu tür 
hizmetlerin sunumunda devletin rolünü yeniden gözden geçirmeye 
zorlamaktadır.  

Günümüzde devletin ekonomik güvencenin sağlanabilmesi için belirli 
risklerin üstesinden gelebilmek amacıyla bireylere yardım edebileceği 
yaygın olarak kabul edilmektedir. Devlet, emeklilik aylığı yoluyla yaşlılıkta 
yoksulluğa karşı, sağlık sigortası ile ağır hastalıklara karşı ve işsizlik 
sigortası ile işini kaybetme riskine karşı bireye güvence sağlayabilir. Ancak, 
devletin bu yükü tek başına taşıması gerektiği yolundaki görüş 
değişmektedir. Birçok sanayileşmiş ülkede bile refah devleti anlayışı 
değişmeye başlamıştır (Dünya Kalkınma Raporu, 1997:16). 

Bugün sosyal güvenlik hizmetlerinde devletin rolü konusunda 
reformdan yana olanlar, toplumun geneli için sağlık ve istihdam sorunlarını 
çözmeye yönelik sosyal sigorta programlarının, toplumda sadece en yoksul 
kesime yardımı amaçlayan sosyal yardım programlarından ayrılması 
gerektiğini savunmaktadırlar (Dünya Kalkınma Raporu, 1997:15-16). Bu 
alanda Şili gibi başarılı özelleştirme örnekleri olmakla birlikte, birçok ülkede 
özel emeklilik programlarının teşvik edilmesi gibi kamu kaynakları dışında 
piyasaya dayalı uygulamalar ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu alandaki 
devleti yeni rolü özel sektörün bu alanda faaliyette bulunmasını teşvik etmek 
ve vatandaşlar açısından güvenilirliğini sağlamak olarak ortaya çıkmaktadır. 
Devletin sunduğu sosyal güvenlik hizmetlerinde de mümkün olduğunca prim 
esasına dayalı bir sistemin hakimiyeti geçerli olmaktadır.  

5. Sonuç 

Tüm dünyada 1980 sonrası yaşanmaya başlayan değişim trendi 
devletin mali alandaki rol ve fonksiyonlarında da değişimi gerektirmiştir. 
Özellikle globalleşme olgusunun yaygınlaşması ve piyasa ekonominin genel 
kabulü ile birlikte bu değişim hız kazanmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletin yüklendikleri yeni görevler 
sonucunda oluşan bütçe açıkları ve enflasyon, bu alanda devletin rol ve 
fonksiyonlarına ilişkin bakış açısını değiştirmiştir. Devletler artık refah 
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programlarının oluşturduğu mali yükü kaldıramaz hale gelmişlerdir. 
Toplumdan gelen talep üzerine artan bu programlara ilişkin harcamalar bütçe 
açıklarına ve daha fazla vergilendirmeye yol açmıştır. Özellikle 1980 sonrası 
uygulanan ekonomi politikaları ile tezat oluşturan ve piyasa ekonomisinde 
olumsuz etkilere yol açan bu durum, devletin mali alandaki yeni rolünü 
ortaya çıkarmıştır.  

Bugün piyasa başarısızlıkları ile mücadele, mal ve hizmetlerin üretimi, 
vergileme ve sosyal güvenlik alanında devletin rolü yeni bir boyut 
kazanmıştır. Artık devlet, tüm piyasa başarısızlıklarında aktif ve müdahaleci 
bir rol üstlenmeyip başarısızlıkların piyasa içinde çözümüne yönelmektedir. 
Ancak piyasanın kendi içinde çözemediği durumlarda devlet müdahalesi 
gerekli olmaktadır. Mal ve hizmet üretimi ise yepyeni bir yöne doğru 
ilerlemektedir. Günümüzde adalet, güvenlik, savunma dışında farklı 
boyutlarda olmak üzere devletin mal ve hizmet üretiminin son derece sınırlı 
olduğu görülmektedir. Üretici devlet yerini koruyucu ve denetleyici devlete 
bırakmıştır. Küçük ve etkin bir devlet oluşturma yönündeki reformlar, 
devletin mal ve hizmet ürettiği temel alanlarda daha başarılı olması 
sonucunu doğurmaktadır.  

Vergileme konusunda ise globalleşmenin etkisiyle devlet rolü, 
uluslararası boyuta taşınmıştır. Global hale gelen vergisel sorunlar, kendi 
içindeki vergileme politikaları ile çözülemez hale gelmiştir. Bugün ve 
gelecekte bu tür sorunlar devletleri uluslararası işbirliğine zorunlu 
kılmaktadır. Sosyal güvenlik hizmetlerinde de son yıllara kadar uygulanan 
refah programlarında önceki dönemlere göre yararlanıcılardan daha fazla 
katkıya dayalı bir sisteme doğru gidilmektedir.  

20. yılın sonlarına doğru devletin mali alandaki rol ve 
fonksiyonlarının önemli bir değişim geçirdiği bir gerçektir. Gelecekte de bu 
alanda devletin daha düzenleyici ve hukuki altyapıyı oluşturucu bir 
fonksiyon üstlenmesi muhtemel görünmektedir.  

Kaynakça 

Aktan, C.C. (1995), 21. Yüzyıl İçin Yeni Bir Devlet Modeline Doğru: 
Optimal Devlet, TÜSİAD Yayını, İstanbul.  

Aktan, C.C. (2003), Değişim Çağında Devlet, Çizgi Yayınevi, Konya. 



 

 
510

Aronson, R. ve Ott, AF. (1991), “The Growth of the Public Sector”, in: 
Companion to Contemporary Economic Thought, Ed.David 
Greenaway, Michale Bleaney and Ian Stewart, Routledge London and 
New York, 523-546. 

Buchanan, J.M. (1977), “Why Does Government Grow?”, in: Thomas E. 
Borcherding (Ed.), Budgets and Bureacrats: The Sources of 
Government Growth, Duke University Press, North Carolina, 3-18. 

Buchanan, J.M. (1975), The Limits of Liberty: Between Anarchy and 
Leviathan, University of Chicago Press, Chicago. 

Commander, S., Davoodi, H.R. ve Lee, U.J. (1996), “The Causes and 
Consequences of Government for Growth and Well-being”, World 
Bank Working Papers, December,  

http://www.worldbank.org/html/dec/Publications/workpapers/WPS17
00series/wps1785/wps1785.pdf 

Dodson, B. M. ve Gonzalez Paramo, J.M. (2001), “The Role of the State and 
Consequences of Alternative Public Revenue Policies”, 
www.worldbank.org/wbi/ 
publicfinance/publicresources/documentsen/module2final.pdf  

Dünya Kalkınma Raporu (1997), “Değişen Dünyada Devlet”, İktisat-İşletme 
ve Finans Dergisi, 12, 137, 8-31.  

Feldstein, M.. (1997), “How Big Should Government Be?”, National Tax 
Journal, XlX(1), 197-213.  

Gwartney, James; Randall Holcombe and Robert Lawson (1998), “The 
Scope of Government and the Wealth of Nations”, Cato Journal, 
18(2), 163-190. 

James, M. (1987), How Much Government?, The Centre for Independent 
Studies Limited, Policy Monographs 11, Australia. 

Larkey, P. D., Chandler. S. ve Winer, M. (1984), “Why Does Government 
Grow?”, in: Public Sector Performance -A Conceptual Turning Point, 
Ed: Miller, T.C.,  The Johns Hopkins University Press, 65-101. 

OECD (2004), Economic Outlook, No:75, June, Statistical Annex Tables, 
Table-25, http://www.oecd.org  

Saunders, P. (1993), “Recent Trends in the Size and Growth of Government 
in OECD Countries”, in: The Growth of the Public Sector –Theories 



 

 
511

and International Evidence, Norman Gemmell (ed.), Edward Elgar 
Publishing, 17-33. 

Schneider, V. (2003), “The Transformation of the State in the Digital Age”, 
ECPR Conference-Marburg, 18-21 September, European Consortium 
for Political Research, www.essex.ac.uk/ECPR/ 
events/generalconference/marburg/papers/22/1/ Schneider.pdf 

Tanzi, V. ve Schuknecht, L. (2001), “Devletin Mali Rolünün Yeniden 
Gözden Geçirilmesi: Uluslararası Perspektif”, Çev: Sarılı, M. A. 
Bankacılar Dergisi, 37, 123-128. 

Tanzi, V. ve Schuknecht, L. (1996), “Reforming Government in Industrial 
Countries”, Finance&Development, September, 2-5. 

World Bank (1997), World Development Report 1997, The State in a 
Changing World, Oxford University Press. 

Yaşar, S. (1997), Özelleştirme, Creative Yayıncılık. 



 

 
512

 



 513

YENİ KAMU MALİ YÖNETİMİNDE  

HESAP VEREBİLİRLİK 

 

Ahmet KESİK* 

Gamze KIRAL** 

 

1. Giriş 

İyi yönetişimin en başta gelen unsurlarından birisi olan hesap 
verilebilirlik; çalışanların yetki ve sorumluluklarını kullanmasına ilişkin 
ilgili kişilere karşı cevap verebilir olmaları, bunlara yönelik eleştiri ve 
talepleri dikkate almaları, bir başarısızlık, yetersizlik ya da usulsüzlük 
durumunda sorumluluğu üstlenmeleri şeklinde ifade edilmektedir. En genel 
şekliyle hesap verebilirlik, hükümetin, kamu idarelerinin ve mali yönetimde 
görevli olanların, kamu kaynaklarının elde edilmesi, yönetimi ve 
kullanılmasında yürüttükleri faaliyetler ile ilgili iş ve işlemleri nedeniyle üst 
düzey yöneticilere, denetim ve değerlendirme yapmakla görevli kuruluşa, 
parlamentoya ve kamuoyuna hesap vermeleri şeklinde tanımlanabilir. 

Hesap verme sorumluluğu kavramı, son yıllarda pek çok ülkede 
üzerinde önemle durulan hususların başında gelmektedir. Hesap verebilirlik, 
kamu yönetiminin önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. 
Demokrasilerde halk kendisini temsil eden vekillerden, kamu kaynaklarının 
kullanımı konusunda bilgi isteme ve hesap sorma hakkını kullanır. Bunun 
yanında hesap verebilirlik, kamu yönetimi sistemlerinin etkinliğinin de bir 
güvencesidir. Demokrasinin temel özelliği, temsil edenlerin temsil 
olunanlara karşı bir yükümlülüğü olarak sorumlu olmaları ve hesap 
vermeleridir. 

Bu çalışmada, Türkiye’de yeni kamu mali yönetim sistemini 
bakımından en köklü değişikliklerinden birisi olan 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili Kanunlar kapsamında getirilen 
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hesap verebilirlik mekanizması irdelenecek ve konuyla ilgili genel bir 
çerçeve çizilecektir. 

2. Kamu Mali Yönetimi Alanında Yaşanan Gelişmeler Ve Hesap 
Verebilirlik 

1970’li yıllardan itibaren yaşanan küresel ekonomik krizler 
neticesinde iktisat teorisinde Keynesyen yaklaşım ve klasik refah devleti 
anlayışının önemini yitirmesiyle birlikte, liberal düşünce güç kazanmaya 
başlamıştır. Bu süreçte devletin ekonomideki yeri yeniden şekillenmiş, 
devletin üretimdeki payı azalırken düzenleyici fonksiyonu öne çıkmış ve 
sosyal devletin ihtiyaçlarına uygun olarak faaliyet göstermesi amaçlanmıştır.  

Yaşanan tüm bu gelişmeler çerçevesinde dünyada “Yeni Kamu 
Yönetimi” olarak adlandırabileceğimiz bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu 
anlayış kapsamında yer alan kamu mali yönetimi alanında meydana gelen 
değişiminin esas unsurlarını; kamuda mali disiplinin sağlanması, kamu 
kaynaklarının stratejik önceliklere göre kamu hizmetlerine tahsisi, tahsis 
edilen kaynakların öngörülen amaçlara uygun olarak etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde kullanılması, idarelere bütçe hazırlama ve uygulama 
sürecinde daha fazla yetki ve esneklik verilmesi ile kaynak kullanımı ve 
yönetiminde hesap verebilirlik ve saydamlık oluşturmuştur.  

Bu kapsamda gündeme gelen bütçe reformları, kamu kaynağı kullanan 
yöneticiler için, hem özgürlük ve hem de hesap verebilirlik alanını 
genişletmiştir. Yöneticilere tanınan özgürlükler kapsamında, program odaklı 
torba bütçeler, personel sayılarına getirilen üst sınırlar dahilinde kamu 
yöneticilerine verilen personel politikasını belirleme yetkisi ve ön mali 
kontrollerin zayıflatılmak suretiyle iç kontrol, yönetim kontrolü ile izleme ve 
değerlendirme konularının öne çıkmasını sayabiliriz. Hesap verebilirlik 
kapsamında ise, performans raporu bağlamında daha fazla bilgi sunulması, 
hedeflere bağlı kalınması ve faaliyet ve harcama sonuçlarının raporlanması 
öne çıkmaktadır (Mordacq, 2008:2).   

Bu yeni anlayış çerçevesinde 1980’li yıllarda ABD, İngiltere, Kanada, 
İrlanda ve Yeni Zelanda’da başlayan başarılı reform uygulamaları diğer 
gelişmiş ülkeler için de örnek teşkil etmiş ve 1990’lı yıllarda reform sürecine 
eski Doğu Bloğu ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler de yaygın bir şekilde 
katılmıştır (Schwartz, 2002:64).  



 515

Hesap verebilirlik, yeni kamu mali yönetimi anlayışının en önemli 
unsurlarından birisi olarak günümüzde yaygın bir şekilde tartışılmaktadır. 
Çünkü küresel ısınma, demografik gelişmeler ya da kuraklık gibi süreklilik 
gösteren sorunlar, küreselleşmiş bir ekonomide yerel ekonomi politikalarının 
etkinlik kaybı ve dolayısıyla kamu hizmetlerinin büyümesine yönelik ortaya 
çıkan aşırı baskı, küresel hesap verebilirlik meselesini giderek daha önemli 
hale getirmektedir.  

Aşağıdaki şekilde Türkiye ile seçilmiş bazı ülkelerin 2005 yılı 
itibariyle 0 ila 100 aralığında ifade edilmiş hesap verebilirlik düzeyleri yer 
almaktadır. Bu Grafiğe göre; OECD üyesi bazı ülkelerin ortalama hesap 
verebilirlik düzeyleri oldukça yüksekken, bu düzey Çin’de çok düşüktür. 
Türkiye’nin hesap verebilirlik düzeyinin seçilmiş ülkelerin ortalamasına 
yakın bir değere sahip olduğu görülmektedir. 

 
Kaynak: Word Bank (2005), Governance Indicotors Turkey’s Wordwide Percertile 
Rank 1996-2005, http://info.worldbank.org/governance/kkz2005/mc_region.asp   

Şekil 1: Bazı Ülkelerin Hesap Verebilirlik Düzeyleri 
 
Türkiye de ise bütçe reformları, bir süreç kapsamında gelişme 

göstermiştir. Hesap verebilirliği de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. 
Cumhuriyet dönemi Türk bütçe sistemini üç ana bölümde inceleyebiliriz. Bu 
süreç; 1970’li yılların başına kadar geçen ve klasik bütçe sisteminin 
uygulandığı yıllar, 1973 yılından 2006 yılı bütçesine kadar geçen ve program 
bütçe biçiminde nitelendirilen dönem ve 2006 yılı bütçesi ile birlikte 5018 
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sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanmaya başlandığı 
dönem biçiminde sınıflandırılması mümkündür. 

5018 sayılı Kanuna ek olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 
Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
yürürlüğe konularak yerel yönetimlerin yetkileri genişletilmiş ve 5018 sayılı 
Kanun ile getirilen esaslara uyumu sağlanmıştır. Bunlara ek olarak 
Anayasada da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunların yanı sıra, Bilgi Edinme 
Kanunu’nun kabul edilmesi, muhasebe sistemine ilişkin değişiklikler 
yapılması gibi pek çok destekleyici düzenleme yapılmıştır.  

Yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemini düzenleyen 5018 sayılı 
Kanunun temel unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Hesap verebilirlik ve yönetim sorumluluğu, 

• Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, 

• Stratejik planlama, 

• Performans esaslı bütçeleme, 

• Çok yıllı bütçeleme, 

• Mali saydamlık, 

• Tahakkuk esaslı muhasebe, 

• Mali istatistiklerin ve faaliyet raporlarının yayımlanması, 

• İç kontrol  

• İç denetim, 

• Dış denetim. 

5018 sayılı Kanununun kabul edilmesiyle birlikte, girdi odaklı bir mali 
sistemden, performansa dayalı ve çıktı odaklı bir mali sisteme geçilmiştir. 
Kanunda, planlama bütçeleme süreci yeniden tanımlanmakla birlikte, 
idarelerin yönetim sorumluluğuna ağırlık verilmiş, bütçe ve muhasebe 
birliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiş ve yeni bir iç 
kontrol mekanizması oluşturulması öngörülmüştür (Baş, 2005:83). 
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3. Kavramsal Çerçeve 

Kamu mali yönetimi bakımından hesap verebilirlik; belirlenmiş 
hedefler doğrultusunda, belirli bir performansın gerçekleştirilmesine yönelik 
sorumluluğun üstlenilmesine ve bu sorumluluğun açıklanması gerekliliğini 
esas alan bir ilişki (Aktan, 2006:18) biçiminde ifade edilebilir. Uluslararası 
Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) hesap verebilirlik kavramını; kamu 
teşebbüsleri ve şirketleri de dahil olmak üzere, kendilerine kamu kaynakları 
emanet edilen kişi ve idarelerin mali, idari ve program görevlerinden ötürü 
açıklama yapma ve bu görevleri kendilerine verenlere durumu bildirme 
mecburiyetleridir (TÜSİAD, 2002:208) şeklinde tanımlamaktadır. 

Hesap verebilirliği yalnızca raporlamadan ibaret bir kavram olarak 
değerlendirmemek gerekir. Yılda bir kez gerçekleştirilen raporlama 
faaliyetinden çok daha geniş; toplumla diyalog kurmayı, kamusal eylem ve 
sorunlara ilişkin proaktif davranışlar sergilemeyi gerektiren dinamik bir 
kavramdır (Tellal, 2007:3). Ayrıca hesap verebilirlik belirli bir anda 
gerçekleşen bir işlem değil bir süreç kapsamında ele alınması gereken bir 
husustur (Dünya Bankası, 2005:6). Hesap verebilirlik, “kim, kime karşı ne 
için” hesap verir sorusuna cevap verir. Bu hesap verme, seçmenlerden 
parlamentoya, hükümete ve kamu yöneticilerine uzanan hesap verme 
zincirinde karar almaya yönelik yetkilendirilen kişilerin yetkilendirildikleri 
görevleri nasıl ifa ettiklerini cevaplamaları anlamına gelmektedir. Hesap 
verebilirlik bir anlamda yetkililerin eylemlerini üstlenme sorumluluğudur 
(Axworthy, 2004:1). 

Günümüzde artık işlem odaklı hesap verebilirlikten, sonuç odaklı 
hesap verebilirliğe doğru geçiş önem arz etmektedir. Üstlerin denetimine 
dayalı bir hiyerarşik hesap verebilirlikten ziyade yöneticilerin kendi 
yöntemlerini geliştirmek bakımından belirli bir esnekliğe sahip olduğu 
profesyonel hesap verebilirlik öne çıkmaktadır (Schwartz, 2002:64). 

Hesap verebilirlik idari bir sorumluluktur. Bu sorumluluk esas 
itibarıyla raporlama ile yerine getirilmektedir. Bu nedenle, Sayıştay 
denetimi, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi bakımından 
önemli bir yere sahiptir. Sayıştay, raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğunu 
araştırmakta ve bir anlamda parlamentoya güvence sağlamaktadır. 
Parlamento, hükümet ve yüksek denetim kurumu arasındaki hesap 
verebilirliğin işleyişi aşağıda bir üçgen yardımıyla gösterilmiştir. 
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Kaynak: Baş, H. (2005), “Hesap Verme Sorumluluğu ve Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu”, Pamukkale,  404. 

Şekil 2: Hesap Verme Sorumluluk Üçgeni 

 
Öte yandan, hesap verebilirlik ve saydamlık karşılıklı etkileşim içinde 

bulunan kavramlardır. Bu nedenle, etkin bir hesap verebilirlik mekanizması, 
saydamlığı sağlamanın önemli bir unsurudur. Saydamlık ise hesap 
verebilirliğin yerine getirilebilmesi için önemli bir ön koşuldur.  

Ayrıca hesap verebilirlik ile sorumluluk ilişkisine değinmekte fayda 
vardır. Sorumluluğun önceliğinin anlaşılması, hesap verebilirliğin başlangıç 
noktasını oluşturmaktadır. Hesap verebilirlik ile sorumluluk arasındaki fark 
ise kusurdur. Hesap verebilirlik, bir eylemden dolayı hesap sormak, gerekçe 
talep etmek ve yaptırım uygulamak iken sorumluluk zarar ya da başarısızlık 
durumunda sorumlu olma yükümlülüğüdür; daha çok kişisel kusur ve 
mesleki etik ile ilgilidir  (Axworthy, 2004:4; Mulgan (Richard), 2000:558).  

Hesap verebilirlik ile kontrol arasında da, yakın ilişki vardır. Hesap 
verebilirlik, bazen kontrol mekanizmasının ötesine geçen bir uygulama 
olarak görünse de kontrolün kendisiyle özdeşir hale gelmektedir. Ayrıca, 
hesap verebilirlik ile cevap verebilirlik arasındaki ilişkiye de değinmekte 
fayda var. Cevap verebilme, kamu idarelerinin ve yetkililerin kendi 
yöneticilerine ve kamuoyuna karşı cevap verebilme yeteneklerini 
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kapsamaktadır. Kontrol gibi cevap verebilme de bireylerin tercihlerine göre 
hükümetlerin hareket etmelerini sağlamaktadır. Kontrol, dışarıdan gelen bir 
baskı sonucu ortaya çıkıyor olsa da cevap verebilme, daha çok kamu 
idarecilerinin halktan gelen yaygın taleplere uyum sağlamaları sonucunu 
beraberinde getirmektedir. Son olarak, hesap verebilirliğin son boyutu, kamu 
diyaloguna karşılık gelmektedir. Diyalog, hesap verebilirliğin iletişim yanına 
da değinmektedir (Mulgan (Richard), 2000:557-569).     

Sonuç olarak, etkin bir hesap verebilirlik mekanizması için gereken 
unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Ölçülebilir hedefler belirlenmesi ve sorumlulukların tespiti, 

• Hedeflerin gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunun 
planlanması, 

• İşin yapılması ve gelişmenin izlenmesi, 

• Sonuçların raporlanması, 

• Sonuçların bir değerlendirmeye tabi tutulması ve geri bildirim 
sağlanması. 

4. Hesap Verebilirlik Türleri 

Kamu mali yönetimi anlayışı çerçevesinde çeşitli hesap verebilirlik 
türleri yer almaktadır. Bunlar; siyasi, idari, mali, hukuki ve profesyonel 
hesap verebilirliktir. 

4.1. Siyasi Hesap Verebilirlik 

Hesap verebilirlik, demokrasinin belkemiğidir. Kimin, kime karşı ne 
için sorumlu olduğu konusunda zamanında saydam bir şekilde ortaya 
konulan bilgi, demokratik yönetişimin de temelidir (Axworthy, 2004:2). Bu 
nedenle demokrasilerde yönetenler, yönetilenlere karşı hesap verme 
sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Siyasi hesap verebilirlik, parlamento, 
hükümet ve bakanları kapsamı içine almaktadır. Politikaların oluşturulması 
ve uygulanması konusunda hükümet, yürütme yetkisini kullanma 
sorumluluğuna sahiptir. Parlamentonun sorumluluğu halka karşı iken, 
hükümetin sorumluluğu ise parlamentoya karşıdır.  
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4.2. İdari Hesap Verebilirlik 

İdari hesap verebilirlik, karar verme mekanizması içinde yer alan 
yetkililerin, karar verme süreçlerinin saydamlığını sağlaması, bilgiye kolayca 
ulaşılması yanında politika ve uygulamaların gerekçeleri ve sonuçları 
bakımından paydaşları bilgilendirme zorunluluğu olarak tanımlanabilir 
(Kpundeh, 2009:7-8). İdari hesap verebilirlik, karar verme sürecinde 
bulunanları, örneğin, 5018 sayılı Kanuna göre bakanları, üst yöneticileri, 
harcama yetkililerini ve strateji geliştirme birimi yöneticilerini kapsamı içine 
alan bir sorumluluktur.  

4.3. Mali Hesap Verebilirlik 

Mali hesap verebilirlik; hükümetin ve kamu idarelerinin kamu 
kaynaklarının yönetimi ve kullanılması ile ilgili faaliyetlerinde hiyerarşik 
üstlerine, parlamentoya ve kamuoyuna hesap vermesidir. 

4.4. Hukuki Hesap Verebilirlik 

Hukuki hesap verebilirlik; seçilmiş ve atanmış yöneticilerin anayasa 
ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi anlamına gelmektedir (Aktan 
vd., 2006:110). Hukuka uygunluğu içeren bu hesap verebilirlik, idareden 
bağımsız aktörler aracılığıyla yerine getirilmektedir (Radin ve Romzek, 
1996:61–62). Bu tür bir hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğünü sağlamanın 
bir aracı olarak düşünülebilir. 

4.5. Profesyonel Hesap Verebilirlik 

Profesyonel hesap verebilirlik; daha çok inisiyatifin verildiği, bireysel 
ya da kurumsal performansa ilişkin geniş takdir yetkisine sahip olunan bir 
hesap verebilirlik türüdür (Biricikoğlu ve Gülener, 2008:209). Bu hesap 
verebilirlik türünde, çalışanların performansı uzmanlığa dayalı olarak 
tanımlanmış teknik kural ve prensipler aracılığıyla ölçülmektedir. (Cendon, 
2002:41–42). 

5. Yeni Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Hesap Verebilirlik 
Mekanizmasının İşleyişi 

5.1. Hesap Verebilirlik Mekanizmasının İçeriği ve Hesap 
Vermekle Sorumlu Kişiler  

5018 sayılı Kanun, bir çerçeve Kanundur. Genel yönetim (merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli 
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idareler) kapsamındaki kamu idareleri, bu Kanun kapsamında yer 
almaktadır. Kanuna göre yöneticiler, mali yönetim ve kontrol sistemini 
kurmak, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, uygulamayı izlemek ve 
gerekli önlemleri almak ile sonuçları raporlamak görevlerini, idari hesap 
verebilirlik ve Kanunda belirtilen mali yönetim ilkeleri ile uyumlu bir 
şekilde yerine getirmekle yükümlüdürler.  

5018 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, hesap verilebilirlik, her türlü 
kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili 
olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun  
olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, 
raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin 
alınmasından sorumlu olması ve yetkili mercilere hesap vermesi olarak 
tanımlanmıştır.  

Kanunda, bakanların, üst yöneticilerin, harcama yetkililerinin, strateji 
geliştirme birimi yöneticilerinin, gerçekleştirme görevlilerinin ve muhasebe 
yetkililerinin hesap verme sorumluluğu vardır.  

Kanunun bakanların hesap verme sorumluluğunun düzenlendiği 10 
uncu maddesine göre; Bakanlar, hükümet politikasının uygulanması ile 
bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik 
planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak 
hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumlu tutulmuştur. Bu sorumluluk 
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için 
Milli Eğitim Bakanı’na, mahalli idareleri için İçişleri Bakanına verilmiştir.   

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne karşı sorumlu tutulmuşlardır. 

Bakanların, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, 
yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her malî yılın 
ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirmeleri öngörülmüştür.  

Üst yöneticiler, yönetim sorumluluğunun bir gereği olarak iç kontrol 
sisteminin kurulması ve gözetilmesinden sorumludurlar. Kanunun 11 inci 
maddesinde, bakanlıklarda müsteşar (Milli Savunma Bakanlığında Bakan), 
diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve 
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belediyelerde belediye başkanı üst yönetici olarak tanımlanmış ve üst 
yöneticilerin;  

• İdarelerin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, 
yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet 
gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından,  

• Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye 
kullanımının önlenmesinden, 

• Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve 
izlenmesinden, 

• 5018 sayılı Kanunda belirtilen diğer görev ve sorumlulukların yerine 
getirilmesinden, 

Bakan’a; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumlu oldukları 
belirtilmiştir. 

Üst yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, 
mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmeleri 
öngörülmüştür. 

Kanunun 32’nci maddesinde, harcama yetkililerinin görev, yetki ve 
sorumlulukları belirlenmiştir. Buna göre harcama yetkilileri, harcama 
talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile 
diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer 
işlemlerden sorumlu tutulmuşlardır. 

Kanunun 60’ıncı maddesinde mali hizmetler biriminin görevleri 
sayılmıştır. 5436 sayılı Kanuna göre kurulan strateji geliştirme birimleri, 
mali hizmet görevini yürütmektedir. Strateji geliştirme birimi yöneticileri, 
üst yöneticiye hesap vermekle yükümlüdürler. Strateji geliştirme birimi 
yöneticisi, stratejik plan, performans programı, bütçe, kesin hesap, yatırım 
programı ve harcama programının hazırlanmasının koordinasyonundan, ön 
mali kontrolden, muhasebe hizmetlerinden, bütçe uygulama sonuçlarının 
raporlanmasından ve mali istatistiklerin hazırlanmasından hesap vermekle 
sorumludur.    
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Kanunun, giderin gerçekleştirilmesi başlıklı 33’üncü maddesinde ise 
gerçekleştirme görevlilerine yer verilmiştir. Gerçekleştirme görevlileri, 
harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, 
teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için 
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmeleri hüküm altına 
alınmıştır.  

Gerçekleştirme görevlilerinin, Kanun çerçevesinde yapmaları gereken 
iş ve işlemlerden sorumlu oldukları belirtilmiştir.  

Kanunun 61’inci maddesinde muhasebe hizmeti ve muhasebe 
yetkilisinin yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Buna göre muhasebe 
hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 
saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin 
kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri olarak tanımlanmış, bu 
işlemleri yürütmek üzere muhasebe yetkilileri görevlendirilmiştir.  

Kanunun 61’inci maddesinde muhasebe yetkililerinin, ödeme 
belgelerinde yetkililerin imzası, ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam 
olması, maddi hata bulunup bulunmadığı ve hak sahibinin kimliği 
yönlerinden kontrol yapacakları, ödemeyi gerçekleştirecekleri ve muhasebe 
kayıtlarını tutacakları belirtilmiştir.  

Kanun muhasebe yetkilisinin sorumluluklarını belirlemiştir. Buna 
göre muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe 
kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından 
sorumlu tutulmuştur. 

5.2. Hesap Verme Süreci 

5.2.1. Mali Durum ve Beklentiler Raporu 

Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin 
bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 
beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığının ise merkezi 
yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, finansman 
durumunu, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini 
kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamaları yönünde 
düzenleme yapılmıştır. 
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5.2.2. Mali Saydamlık 

Kanunun 7 nci maddesine göre her türlü kamu kaynağının elde 
edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu 
zamanında bilgilendirilir. Bu amaçla görev, yetki ve sorumluluklar açık 
olarak tanımlanır. Stratejik planlar, bütçeler, kamu hesapları ve mali 
istatistikler kamuya açık tutulur. Kamu idareleri, uygulama sonuçlarını kesin 
hesap ve faaliyet raporları hazırlamak suretiyle ilgili yerleri ve kamuoyunu 
bilgilendirir.  

5.2.3. İç Kontrol Güvence Beyanı 

İç kontrol güvence beyanı üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve 
strateji geliştirme birimi yöneticileri tarafından hazırlanarak faaliyet 
raporlarına eklenir. İç kontrol güvence beyanı, tahsis edilen kaynakların 
planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanılmasını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallığı ve 
düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağlamasını ve bilgilerin 
doğruluğunu kapsar.  

5.2.4. Harcama Yetkisinin Devri 

Harcama yetkisi şu şartlara uygun olarak devredilir. Bunlar; yetki 
devrinin yazılı olması, devredilen yetkilerin sınırlarının açıkça belirlenmiş 
olması ve harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınmasının üst 
yöneticiye, strateji geliştirme birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak 
bildirilmesi ile olur. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin 
idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

5.2.5. Bilgi Edinme Hakkı 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince demokratik ve 
şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun 
olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller 
düzenlenmiştir. Kanun kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerini kapsam içine almıştır.  

5.2.6. Kamu Görevlileri Etik Kanunu 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince kamu 
görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap 
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verebilirlik, kamu zararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve 
uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluş, 
görev ve çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir.  

5.2.7. Stratejik Yönetim 

5018 sayılı Kanunla getirilen stratejik planlama ve performans esaslı 
bütçeleme yaklaşımının, strateji odaklı yönetim kültürünün yerleştirilmesi 
yanında sağlam bir hesap verilebilirlik anlayışının hayata geçirilmesi 
açısından önemli bir unsur olduğunu söylemek gerekir.  

5.2.8. Kontrol ve İç Denetim Standartları 

Kamu İç Denetim Standartları, İç Denetim Koordinasyon Kurulu 
tarafından belirlenmiştir. Standartlar, iç denetimin planlanması, performansı 
ve raporlanması ile iç denetçilerin yetkinliğini, dürüstlüğünü, tarafsız ve 
bağımsız çalışma hususlarını düzenler. Kamu İç Kontrol Standartları COSO 
modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa 
Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanmıştır. Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol 
sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde 
dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu 
idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını 
ve uygulanmasını amaçlamaktadır.  

5.2.9. İç Denetim 

Öte yandan, 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinde iç kontrol 
sisteminin bir parçası olarak iç denetim sisteminin kurulması, hesap 
verebilirlik mekanizmasının önemli bir unsuru olarak değerlendirilmelidir. 
Kamu idarelerinde, üst yöneticiye bağlı, fonksiyonel bağımsızlığa sahip iç 
denetçiler, mali, hukuka uygunluk, performans ve bilgi yönetim sistemleri 
denetimleri yapmak suretiyle, kamu idarelerinin denetimini 
gerçekleştirmektedirler. 

5.2.10. Dış Denetim 

5018 sayılı Kanunla birlikte Sayıştay’ın denetim alanı genişletilmiştir. 
Mahalli idareleri de içine alan genel yönetim kapsamındaki tüm idareler, 
Sayıştay denetimine tabi tutulmuştur.  
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Anayasanın 160’ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim 
bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün 
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. Anılan maddede, mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin 
denetimi ve kesin hükme bağlanmasının da Sayıştay tarafından yapılacağı 
ayrıca belirtilmiştir. 

5018 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde ise Sayıştay tarafından 
yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali 
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve palanlara 
uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine raporlanması olarak belirlenmiştir.  

Dış denetimin, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları 
dikkate alınarak;  

a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, 
mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu 
idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve 
diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, 

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve 
performans bakımından değerlendirilmesi, 

suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

Sayıştay’ın yürüttüğü denetimler sonucunda düzenlenen raporların, 
idareler itibarıyla konsolide edilmesi ve bir örneğinin ilgili kamu idaresine 
verilmek suretiyle üst yönetici tarafından cevaplandırılması öngörülmüştür. 
Sayıştay’ın ise denetim raporları ile bunlara verilen cevapları dikkate almak 
suretiyle düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunması hüküm altına alınmıştır.  
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5.2.11. Kesin Hesap 

5.2.11.1. Merkezi Yönetim 

5018 sayılı Kanunun 42’nci maddesi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama 
yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanacağını öngörmüştür.  

Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, 
merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye 
Bakanlığınca hazırlanır. Kesin hesap kanunu tasarısı, bir yıllık uygulama 
sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren 
gerekçesiyle birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar 
Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştay’a 
gönderilir. 

Kesin hesap kanun tasarısının ekinde yer alması gereken mizan, cetvel 
ve diğer belgeler, Kanunun söz konusu maddesinde teker teker sayılmıştır.  

Kanunun 43 üncü maddesinde, Sayıştay’ın merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, 
kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş 
gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağı, genel uygunluk 
bildiriminin; dış denetim raporları, idare faaliyet raporları ve genel faaliyet 
raporu dikkate alınarak hazırlanacağı belirtilmiştir.  

Öte yandan, Kanunun 42’nci maddesinde, idarelerin faaliyet raporları, 
genel faaliyet raporu, dış denetim genel değerlendirme raporu ve kesin hesap 
kanunu tasarısının merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı birlikte 
görüşüleceği belirtilmiş ve bu raporlar ile genel uygunluk bildiriminin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında öncelikle görüşülmesi esası 
getirilmiştir. 

5.2.11.2. Mahalli İdareler  

5018 sayılı Kanunun 42’nci maddesi, mahalli idare bütçelerinin 
uygulama sonuçlarının kesin hesaba bağlanmasının, ilgili kanunlarındaki 
hükümlere göre yapılacağını hükme bağlamıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunun 64’üncü maddesinde, yılı bütçesinin 
kesin hesabının, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden 
sonra Nisan ayı içinde encümene sunulacağı ve belediye meclisinin Mayıs 
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ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanacağı, görüşülmesi ve 
kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.  

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47’nci maddesinde, yılı bütçesinin 
kesin hesabının, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen 
Mart ayı içinde encümene sunulacağı, il genel meclisinin Mayıs ayı 
toplantısında görüşülerek karara bağlanacağı ve görüşülmesi ve 
kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.  

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde açıklandığı 
üzere, kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden 
itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, 
belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen, kesin hesabı en 
geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs 
ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar.  

Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin 
hükümler uygulanır. Kesin hesabın meclislerde görüşülmesine ilişkin 
toplantı süresi en çok beş gündür. 

Kesin hesap meclis tarafından görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul 
edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu 
suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir. 
Belirtilen durumların dışında meclisçe kesin hesabın reddedilmesi halinde, 
durum üst yönetici tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 22’nci ve 
5393 sayılı Belediye Kanunun 30 uncu maddesine göre değerlendirmek 
üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.  

Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinin kesin hesapları ayrıca 
büyükşehir belediye meclisinde görüşülmez. Ancak, Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 14’üncü maddesine göre büyükşehir belediye başkanına 
gönderilir.  

Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına 
gönderilir. 

5.2.12. Faaliyet Raporları 

Faaliyet raporları, hesap verebilirlik mekanizması bakımından yeni 
kamu mali yönetiminin getirdiği en önemli düzenlemelerden birisidir. Kamu 
idareleri, amaç ve hedeflerine uygun olarak sundukları kamu hizmetleri ve 
bütçe uygulamasına sonuçlarına ilişkin faaliyet raporlarını düzenlemek 
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suretiyle kamuoyuyla paylaşmak durumundadırlar. Yıllık olarak düzenlenen 
faaliyet raporları, esasında gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesinde 
temel bir araçtır. Kamu idarelerinin faaliyetlerinde etkinlik, ekonomiklilik ve 
verimliliğin yerine getirilip getirilmediği hususunda parlamentonun, 
hükümetin, vergi mükelleflerinin ve faydalanıcıların karar vermelerini 
sağlamaktadır. Hatta bazı ülkelerde belirli bir dönemde yürütülen faaliyetlere 
ilişkin düzenlenen faaliyet raporları, hesap verme raporu olarak da 
adlandırılmaktadır. 

5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesinde, üst yöneticiler ve bütçeyle 
ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu 
çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanacağı hükme bağlanmıştır.  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında 
Yönetmelikte, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli 
idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde 
kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından birim faaliyet 
raporu hazırlanacağı belirtilmiştir. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve 
sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin birim faaliyet raporları 
harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna 
kadar üst yöneticiye sunulur.  

Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim 
faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst 
yöneticiye sunulur.  

Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporda yer alan 
bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumlu tutulmuştur. 

Anılan Yönetmelik uyarınca, idare faaliyet raporu, birim faaliyet 
raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst 
yönetici tarafından hazırlanır.  

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile 
sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları 
üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar 
kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde 
Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığına gönderilir.  
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İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı toplantısında vali veya 
genel sekreter tarafından il genel meclisine, belediyelerin faaliyet raporları 
Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine, 
mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayında birlik başkanı 
tarafından birlik meclisine sunulur.  

İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; 
belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları 
ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. 
Bu raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştay’a ve İçişleri 
Bakanlığına gönderilir.  

Diğer mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ve 
sunulmasında belediyeler için belirlenen sürelere uyulur. 

Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda 
yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise 
meclislerine karşı sorumlu tutulmuştur. 

İdare faaliyet raporunun, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle 
birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana 
gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan 
birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan mali 
bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen 
faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenleneceği 5018 
sayılı Kanunda hükme bağlanmıştır.  

İçişleri Bakanlığı tarafından, mahalli idarelerin idare faaliyet raporları 
esas alınarak her yıl mahalli idareler genel faaliyet raporu hazırlanacak ve 
izleyen mali yılın Haziran ayının on beşine kadar kamuoyuna açıklanacaktır. 
Bu raporun birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştay’a ve Maliye 
Bakanlığına gönderilecektir. 

Maliye Bakanlığı tarafından, merkezi yönetim kapsamındaki 
idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet 
sonuçlarını gösterecek şekilde genel faaliyet raporu hazırlanır ve izleyen 
mali yılın Haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve Sayıştay’a 
gönderilir.  
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Tablo 1: Faaliyet Raporları 

İdare Rapor Türü Sunulacak Merci Zamanı 
Merkezi Yönetim 
Kapsamındaki Kamu 
İdareleri Sosyal 
Güvenlik Kurumları 

Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığı 
Sayıştay 
Kamuoyu 

Nisan 

Mahalli İdareler Faaliyet Raporu İçişleri Bakanlığı 
Sayıştay 
Kamuoyu 

Mart-
Nisan 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Faaliyet Raporu 

Maliye Bakanlığı 
Sayıştay 
Kamuoyu 

15 Haziran 

Maliye Bakanlığı Genel Faaliyet Raporu Sayıştay 
Kamuoyu 

30 Haziran 

Sayıştay Dış Denetim Genel 
Değerlendirme Raporu 
Faaliyet Raporları Genel 
Değerlendirme Raporu 

TBMM 13 Eylül 

Kaynak: Arcagök,  M.Sait ve Ertan Erüz (2006), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Sistemi, Ankara, s.137.   

 
Mahalli idarelerin faaliyet raporları hariç olmak üzere idare faaliyet 

raporları, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporu, 
Sayıştay tarafından, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de 
belirtmek suretiyle genel uygunluk bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Sayıştay tarafından sunulan 
raporlar ve değerlendirmeler çerçevesinde, kamu kaynağının elde edilmesi 
ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme 
sorumlulukları görüşülecektir. Bu görüşmelere üst yönetici veya 
görevlendireceği yardımcısının ilgili bakanla birlikte katılması zorunlu 
tutulmuştur.  

Faaliyet raporları, sunulan kamu hizmetleri karşılığında üretilen kamu 
değeri hakkında bilgi vermelidir. Kamu değeri, devletin sunduğu hizmetler, 
yapmış olduğu düzenlemeler ve diğer faaliyetleri aracılığıyla üretmiş olduğu 
değer olarak tanımlanmaktadır (Kelly, Mulgan ve Stephen, 2002:3-13). 
Kamu değerinin temel yapı taşları, hizmetler, sonuçlar ve güven olarak üçe 
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ayrılmaktadır. Vatandaşlar sunulan hizmetten bir fayda sağlar ve burada 
vatandaşın memnuniyeti kamu değeri açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle, kamu değerinin hizmetler yoluyla en üst seviyeye çıkarılması 
için kamuoyunun sunulan hizmette hangi tür özellikleri önemsediğinin 
anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Mesela Kanada Hükümeti tarafından yapılan 
araştırmada, vatandaşın memnuniyetinde yüzde 72’lik bir değişime yol açan 
en önemli beş faktör, önem sırasına göre, hizmetin zamanında sunulması, 
personelin bilgi birikimi, saygı, adil olma ve elde edilen sonuç olarak 
sıralanmıştır. Öte yandan, elde edilen sonuçlar da kamu değeri açısından 
önemlidir. Sunulan hizmetler ile elde edilen sonuçlar yakından ilgilidir. 
Örneğin sağlık hizmeti sunulması sonucunda sağlıklı bir nesle sahip 
olunacaktır. Kamu değerinin üçüncü temel ayağı olan güven, devlet ile 
vatandaş arasındaki ilişkinin temel taşıdır.  

Bu nedenle faaliyet raporları, salt rakamlar denizi içinde mevcut 
durumun ve faaliyetlerin özeti olmaktan ziyade hesap verebilirlik, inovasyon 
ve verimlilik arasında bir denge kurmak suretiyle “ben yeni olarak ne 
yaptım” ya da “ben sunmuş olduğum hizmetlerle nasıl bir değer ürettim” 
sorusuna cevap aramalı ve gözetim fonksiyonunun gereği gibi yerine 
getirilebilmesi bakımından kamuoyuna açık, anlaşılabilir ve tatmin edici 
mesajlar verebilecek niteliğe haiz olmalıdır.  

6. Sonuç 

Demokratik rejimlerde halk, kamu kaynaklarının kullanılması 
konusundaki yetkisini, başkalarına devreder. Ancak, bunun karşılığında da 
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasını yetki 
devrettiği kişilerden ister. 5018 sayılı Kanun, kamu kaynaklarının etkin, 
ekonomik ve verimli kullanılması hususunda Türk kamu mali yönetim 
sistemine bir çok yenilik getirmiştir.  Bu yenilikler arasında, hesap 
verebilirlik ile birlikte iç kontrol, stratejik yönetim, performans bilgi 
sistemlerini sayabiliriz.  

Sağlam bir hesap verebilirlik mekanizmasının yerleşmesi için gerekli 
mevzuat alt yapısı oluşturulmasına rağmen uygulamanın 5018 sayılı 
Kanunun mantığı ve felsefesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
kuşkusuz zaman alacaktır. Kamu mali yönetim sistemine getirilen bu 
yeniliklerin öğrenme süreci zaman alacaktır. Çünkü köklü bir değişimle 
karşı karşıyayız. Kamu yöneticileri yeni yükümlülüklerle karşı karşıyadır. 
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Hareket alanlarının eskiye göre daraldığını bile düşünebilirler. Çünkü 
inisiyatif kişilerden sisteme doğru kaydığı gibi eylemler daha saydam olmak 
durumundadır. Sisteme yeni giren araçların tam anlamıyla kullanılması da 
zaman alacaktır; mesela, performans bilgi sistemleri. Üretilen bilgilerle 
performansın nasıl ölçüleceği ve bu ölçümlerin karar verme süreçlerine nasıl 
dahil edileceği, önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.  

Hesap verebilirlik, sadece mali yönetim ile doğrudan ilgili olan kişileri 
kapsayan bir süreç değildir. Hesap verebilirlik, kamu idarelerinin iş süreçleri 
içinde yer alan siyasi ve idari kademedeki herkesi kapsayan bir süreçtir. 
Ayrıca hesap verebilirlik, mevzuat düzenlemekle yerleşecek ve 
düzenlenecek bir konu da değildir. Hesap verebilirlik, mevzuat 
düzenlemelerinin ötesine geçen ve gücünü demokrasiden alan bir anlayış ve 
yaklaşımdır. Öte yandan hesap verebilirlik, 5018 sayılı Kanun ile getirilen 
alt sistemlerle (Stratejik yönetim, iç kontrol, vb) iç içe geçmesi, birlikte 
çalışması ve karşılıklı etkileşim içinde olması gerekir.  

Burada önemli olan, yeni bir yönetim kültürü ile karşı karşıya 
olduğumuzun farkına varmak, bu yeni yönetim kültürünün benimsenmesi, 
yönetim kararlarının profesyonelleştirilmesi, insan kaynakları yönetiminin 
esnekleştirilmesi ve ön mali kontrollerin gevşetilerek iç kontrolün, yönetim 
kontrollerinin etkinleştirilmesi yanında performans bilgi sistemlerinin karar 
verme süreçlerinde etkin kullanılmasıdır. 

Bu yeni sürecin yerleşmesi bakımından, kamu idarelerinde üst 
yönetim desteği, yaygın bir şekilde katılımcılığın ve farkındalığın 
sağlanması, merkezi yönetim ile yerel idareler arasında işbirliği yanında 
merkez ve taşra kuruluşları arasında eşgüdüm, idari kapasitenin geliştirilmesi 
ve hesap verebilirlik kültürünün desteklenmesi çok önemlidir.  
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KAMU MALİYESİNDE HESAP VERME SORUMLULUĞU  

VE MALİ SAYDAMLIK 

 

Coşkun Can AKTAN* 

Serpil AĞCAKAYA** 

Dilek DİLEYİCİ* 

1. Giriş 

Temsili demokrasilerde halk, seçtiği temsilcilere yönetim yetkisini ve 
sorumluluğunu devreder. Halkın vekilleri ve onlar tarafından atanan 
bürokratlar kamusal mal ve hizmetleri sunarlar. Kamusal mal ve hizmetler 
ise başta vergi olmak üzere muhtelif gelir kaynakları ile finanse edilir. Kamu 
maliyesi alanında harcama, vergileme, borçlanma ve sair yetkileri kullanan 
vekiller, kendilerine yetki ve sorumluluk devreden halka karşı yaptıkları 
faaliyetler ile ilgili olarak bilgi sunmak zorundadırlar. Bu konu kamu 
yönetiminde ve kamu ekonomisinde “hesap verme sorumluluğu” 
(accountability) olarak adlandırılır. Kamu maliyesinde hesap verme 
sorumluluğunun bir yönü de mali saydamlıktır. Bu makalenin amacı mali 
hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık konularını incelemektir.  

2. Hesap Verme Sorumluluğu 

2.1. Genel Olarak Hesap Verme Sorumluluğu 

Kamu maliyesinde hesap verme sorumluluğunu ele almadan önce 
genel olarak hesap verme sorumluluğunu açıklamakta yarar bulunmaktadır.  

Hesap verme sorumluluğu, kısaca bir kimsenin yaptıklarından dolayı 
başka bir otoriteye açıklamada bulunması olarak tanımlanabilir. Kamu 
yönetimi açısından hesap verme sorumluluğunun “üzerinde mutabakata 
varılmış hedefler çerçevesinde belirli bir performansın gerçekleştirilmesine 
yönelik sorumluluğun üstlenilmesine ve bunun açıklanması yükümlülüğüne 
dayanan bir ilişki” olarak tanımlanması mümkündür (Kanada Sayıştayı, 
2001; Kaya, 2003:1). Bir başka açıdan, hesap verme sorumluluğu, 
“kendilerine kaynak tahsis edilenlerin ya da yetki verilenlerin bu kaynakları 

                                                      
* Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
** Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
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ve yetkileri ne kadar iyi kullandıklarını sergileme sorumluluğunu ifade 
eder”.1 

Hesap verme sorumluluğundan bahsedebilmek için gerekli bazı şartlar 
bulunmaktadır: Birincisi, hesap verme sorumluluğu dışsaldır. Yani, başka bir 
dış otoriteye karşı yapılır. İkincisi, sosyal bir etkileşim ve karşılıklılık içerir, 
yani taraflardan biri cevap ve düzeltim ister, diğeri ise buna karşılık verir ve 
yaptırımları kabul eder. Üçüncü olarak, otoritenin haklarının kabulü 
anlamına gelir, yani üst makamların astları üzerindeki haklarını kapsar 
(Balcı, 2003:116). 

Kamu sektöründe hesap verme sorumluluğunun amaçlarına bakılacak 
olursa bunları da bazı başlıklar altında özetleyebiliriz: Birincisi, kamusal 
yetkilerin yanlış kullanımının ve suiistimalinin kontrol altına alınmasıdır. 
İkincisi, kamusal kaynakların hukuka ve kamusal değerlere uygun olarak 
kullanımının güvenceye bağlanmasının sağlanmasıdır. Üçüncüsü ise, 
yönetişim ve kamu işletmeciliği alanında sıkça vurgulanan sürekli öğrenme 
amacının teşvik edilmesidir. Bütün bu sayılanları tek bir başlık altında 
toplayacak olursak, hesap verme sorumluluğunun amacının bürokrasilerin 
daha fazla vatandaşa hesap verebilir hale gelmesiyle demokrasilerin 
geliştirilmesi sonucunun ortaya çıkarılmasıdır (Balcı, 2003:117).  

2.2. Hesap Verme Sorumluluğunun Başlıca Türleri 

Kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun çeşitli türleri 
bulunmaktadır. Genel olarak hesap verme sorumluluğunun dört türünden 
sözedilebilir:2 

                                                      
1 Bu tanım Gülen, H. “Hesapverme Sorumluluğu ve Bağımsız Kurullar” 
(http://www.tesev.org.tr)’dan alınmıştır. 
2 Bu konuda Bkz: Dubnick, M. (2003),“Accountability and the Promise of 
Performace: In Search of the Mechanisms” (http://www.andromeda.rutgers.edu/% 
7Edubnick/papers/ APSA-EGPA2003.pdf); Richard Mulgan, R. (2000), 
‘”Accountability”: An Ever-Expanding Concept?’, Public Administration 78 (3); 
Barbara Romzek, B. ve Melvin, D. (1987), “Accountability in the Public Sector: 
Lessons from the Challenger Tragedy”, Public Administration Review 47; Sinclair, 
A. (1995), “The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses”, Accounting 
Organizations and Society 20 (2); Morgan, C. ve Murgatroyd, S. (1994), Total 
Quality Management in the Public Sector: An International Perspective, 
Buckingham: Open University Press; Keohane, R.O “Global Governance and 
Accountability”, The Miliband Lectures on Global Economic Governance 
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 Siyasal hesap verme sorumluluğu, 

 İdari hesap verme sorumluluğu, 

 Hukuki hesap verme sorumluluğu, 

 Mali hesap verme sorumluluğu. 

Genel olarak, siyasal hesap verme sorumluluğu (political 
accountability), ya da demokratik hesap verme sorumluluğu (democratic 
accountability) halkın seçim ve oylama mekanizması aracılığıyla vekillerini 
denetlemesi anlamına gelmektedir. Daha başka bir ifadeyle, halkın seçtiği 
temsilcilerin bir seçim dönemi içerisinde yaptıkları faaliyetler seçmenler 
tarafından değerlendirilmekte ve eğer seçimle iş başına getirilen hükümet 
başarılı görülüyorsa yeniden seçilmekte, başarısız görülüyorsa tekrar 
seçilmemektedir. Dolayısıyla, seçim ve oylama mekanizması başlı başına bir 
hesap verme yükümlülüğü mekanizmasıdır. Siyasal hesap verme 
sorumluluğuna imkân veren araçları ya da mekanizmaları şu şekilde 
özetlemek mümkündür: 

 Seçim sisteminin mevcut olması, 

 Yöneticilerin seçilme süresinin önceden belirli yıl olarak sınırlı 
olması. 

Yeniden seçilebilme hakkının sınırlı olması (örneğin, yöneticinin aynı 
görev ve makamda en fazla iki ya ya üç dönem görev yapabilmesi hakkı) 

Başarısız bulunan seçilmiş yöneticilerin görevlerinin devamı 
içerisinde belirli şartlar dahilinde görev sürelerinin son erdirilebilmesi (geri 
çağırma hakkı, -recall)  

İdari hesap verme sorumluluğu (administrative accountability), ise 
idari yönetimde kamu görevlilerinin ve bürokratların üst yönetime hesap 
verme yükümlülüğünü ifade eder. Örneğin, bürokratların bakanlara karşı 

                                                                                                                             
(http://www.lse.ac.uk/collections/); Erkkila, T. (2004), “Governance and 
Accountability–Ashift in Conceptualization”, EGPA, Annual Conference, Ljubljanai 
Slovenia (http://www.fu.uni-lj.si/egpa2004/html/sg7/Erkkila.pdf); Balcı, A. 
(2003),“Kamu Yönetiminde Hesap Verilebilirlik Anlayışı”, içerisinde: Balcı, A. ve 
diğerleri, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara; 
Kaya, S. (2003) Hesap Verme Sorumluluğu, Parlamento ve Sayıştay, 2. Kamu Mali 
Yönetim Reformu Arenası, 2-3 Nisan 2003, 1 
(http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ ekutupana2.asp?id=413). 
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hesap verme sorumluluğu bu çerçevede düşünülebilir. İdari hesap verme 
sorumluluğunu etkin biçimde işlerliği için başlıca mekanizmalar şunlardır:  

 Ombudsman sistemi; vatandaşların şikayetlerini dinleme ve 
soruşturma yapma yetkisine sahip ombudsmanlık. 

 İdari mahkemelerinin idarenin karar, eylem ve hizmetlerini 
denetime tabi tutması, 

 Bağımsız denetimin mevcut olması; idarenin kendi denetim 
organları yanı sıra bağımsız denetim sisteminin de mevcut olması. 

Bir diğer hesap verme sorumluluğu ise “hukuki hesap verme 
sorumluluğu” (legal accountability) olarak adlandırılabilir. Burada ise başta 
anayasa ve yasalar ve diğer mevzuat seçilmiş ve atanmış yöneticilerin 
denetlenmesine ve hesap vermesine imkân sağlamaktadır. Hukuki hesap 
verme sorumluluğu ile kamu kurum ve kuruluşları dış bir makama karşı 
performansa ulaşım ve hukuksal kurallara bağlılık konularında hesap 
vermektedir. Bu tür bir hesap verilebilirlik, hukukun üstünlüğünün 
sağlanmasının bir aracı olarak görülebilir. Burada, hem teknik anlamda 
yapılan işin yasal olduğunun belirlenmesi ve hem de sahip olunan yetkilerin 
adil ve rasyonel olarak kullanıldığının ortaya konulması söz konusudur 
(Balcı, 2003:120). 

Mali hesap verme sorumluluğu (fiscal accountability), ise idarenin 
mali alandaki güç ve yetkilerini kullanma sorumluluğu üzerinde 
durmaktadır. Mali hesap verme yükümlülüğü büyük ölçüde bütçe ile 
gerçekleşmektedir. Ancak, bütçe tek başına etkin bir mali denetim ve hesap 
verme sorumluluğunun gerçekleşmesine imkân sağlayamayabilir. Son 
yıllarda yaygın olarak kullanılan mali saydamlık (fiscal transparency) 
kavramı, hesap verme sorumluluğunun gerçekleşmesi için son derece önem 
taşımaktadır. 

2.3. Hesap Verme Sorumluluğunun Benzer Kavramlarla 
Karşılaştırılması 

Hesap verme sorumluluğu kavramı ile benzer bazı kavramların 
(denetim, muhasebe, raporlama, mali saydamlık vs.) karşılaştırılmasında 
yarar bulunmaktadır.  

Hesap verme sorumluluğu ile yakın ilişkisi içerisinde bulunan 
kavramlardan biri denetimdir. Hesap verme sorumluluğunun yerine 
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getirilmesinde denetim, raporların (yönetimin hesap verme sorumluluğu 
gereği parlamentoya sunduğu mali raporlar / performans raporları ve 
bunlarla ilgili açıklamaları) inanılırlığını diğer herhangi bir faktörden çok 
daha güçlendirir. Kaynakların kullanımı ve akışı ile bir ilgisi bulunmayan 
denetçilerin işlemlerden sonra onların doğruluğunu teyit etmeleri halinde, 
kurum yönetiminin açıklamaları daha da güçlenir ve inanılırlık kazanır. Para 
ve malların kullanıldığı durumlarda denetçiler, mali raporlar şeklinde 
özetlenen kayıtları ve ilgili dokümantasyonu incelerler. Denetimin amacı 
(mali denetim) bu doküman, kayıt ve raporların doğruluğuna tanıklık 
etmektir. Hükümet çapındaki hesap verme sorumluluğunu 
gerçekleştirebilmek için, vatandaşlar ile onların seçtiği temsilciler ve 
program yöneticileri, hükümetin faaliyetlerinin dürüstlüğü ile güvenilirliğini, 
performansını ve mali yönetimini değerlendirmelerine yarayacak bilgiye 
ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, yasal sınırlamalar veya ahlaki görüşlere engel 
olmadıkça, denetim raporları kamuya ve rapora konu faaliyete kaynak 
sağlamış olan diğer devlet kademelerine açık olmalıdır.3 

Hesap verme sorumluluğunun yakın ilişki içerisinde bulunduğu bir 
başka kavram ise muhasebedir. Muhasebe kamu mali yönetiminde kilit bir 
rol oynar. Muhasebeciler kaynak kullanımını gerektiren işlemleri 
belgelendirmek ve kaydetmekten ve bu işlemleri özetleyen mali raporları 
hazırlamaktan sorumludurlar. Bu nedenle muhasebe, birçok kaynağın 
kullanıldığı mali hesap verme süreci için temel bir unsur olma özelliğini 
taşır. Kamu yönetiminde mali hesabın tutulması (muhasebe) ile birlikte 
bütçeleme ve denetim hesap verilebilirliğin temel öğelerini oluşturur. Bu 
anlamda özellikle muhasebe ve bütçeleme aynı zamanda yönetimin hesap 
verme sorumluluğunu ifa etmesinin birer enstrümanı konumundadır. Hesap 
verme sorumluluğu alanından artık kamu kurum ve kuruluşları, hem kamu 
hizmetlerinden yararlanan ve hem de ödedikleri vergilerle hizmetleri finanse 
eden vatandaşlara yönetimlerinin hesabını daha içtenlikle verebilecekleri 
yeni yollar aramakta, sistemler geliştirmektedirler.4 

                                                      
3 Bu alıntı TESEV, “Kamu Mali Yönetimin Yeniden Yapılandırılması ve Denetim”, 
http://www.tesev.org.tr’den aktarılmıştır. 
4 Bu alıntı TESEV, “Kamu Mali Yönetimin Yeniden Yapılandırılması ve Denetim”, 
http://www.tesev.org.tr’den aktarılmıştır. 
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Öte yandan, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu karşılıklı 
etkileşim içinde olan kavramlardır. Yönetimde saydamlığı sağlayabilmek 
için etkili ve iyi işleyen hesap verme süreçlerine, hesap verme süreçlerinin 
etkili ve iyi işlemesi için de açık ve saydam politikalara ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle sağlam bir hesap verme sorumluluğu saydamlığı sağlamanın 
vazgeçilmez bir aracı; saydamlık da hesap verme sorumluluğunu yerine 
getirebilmenin bir ön koşuludur. Esasen hesap verme sorumluluğu, kamu 
fonlarının kullanımına açıklık getirme, yani bu alanda saydam olma 
zorunluluğudur. Mali hesap verme sorumluluğu kavramı ile çok yakından 
alakalı olan mali saydamlık kavramını aşağıda ayrı bir başlık altında 
incelenmektedir. Mali saydamlık konusuna geçmeden önce etkin bir hesap 
verme sorumluluğunun işlerliği için gerekli ilkeleri incelemekte yarar 
görüyoruz. 

2.4. Etkin Hesap Verme Sorumluluğu İçin Gerekli Şartlar 

Hesap verme sorumluluğunun amacına hizmet edebilmesi için bazı 
temel ilkelerin gözönünde bulundurulması önem taşımaktadır. Etkin hesap 
verme sorumluluğu şu temel ilkelerin göz önünde bulundurulmasını 
gerektirir (Office of the Auditor General, 1997):5 

-Hesap verme sorumluluğu her şeyden önce yetki ve sorumluluk almış 
olan bireylerin ya da kurumların yapmış oldukları faaliyetlerin uygunluğunu 
raporlama faaliyetidir. Başka bir ifadeyle, hesap verme sorumluluğu 
nihayetinde yetki ve sorumluluk devredenlere karşı bir cevap verme ve bilgi 
sunma yükümlülüğü anlamına gelmektedir. Etkin ve doğru bir hesap verme 
yükümlülüğünün gerçekleşebilmesi için sunulan bilgilerin; 

 Açık ve anlaşılır, 

 Basit, 

 Güvenilir, 

 Tarafsız, 

 Düzenli aralıklarla sunulan, 

 Ölçülebilir, 

                                                      
5 Türkçe çeviri için bkz: Kanada Alberta Eyaleti Sayıştayı, “Hükümet Hesap Verme 
Sorumluluğu”, Çev: Yörüker, S. Nisan-2001, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/ 
ekutupana2.asp?id=280.  
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 Maliyet etkin. 

Karşılaştırma yapmaya imkân verecek özelliklerde olması gereklidir. 

-Hesap verme sorumluluk raporları faaliyet planlarını, bütçeleri, yıllık 
raporları ve finansal tabloları kapsamaktadır. Bu raporlarda bilginin ortak bir 
temelde sunumu etkin performans değerlendirilmesi için önem taşır.  

-Etkin bir hesap verme sorumluluğunun gerçekleşebilmesi mutlaka 
ölçülebilir olmalıdır. Ölçülemeyen şeylerin başarısını objektif olarak 
değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle performans değerlendirilmesi 
için objektif kriterler belirlenmelidir. 

-Performans raporları (örneğin, finansal tablolar ve yıllık raporlar) fiili 
sonuçlarla planlanan sonuçları karşılaştırmalıdır. Performans göstergelerinin 
ölçülebilir olması yanı sıra karşılaştırma yapmaya imkân vermesi de son 
derece önem taşır. Verilerin, kurumlararası ve gerektiğinde ülkelerarası 
karşılaştırma yapmaya imkân verecek şekilde sunulması gereklidir. 

-Planlar, bütçeler, finansal tablolar ve yıllık raporlar dahil olmak üzere 
temel hesap verme sorumluluk raporları kamuoyuna açık olmalıdır. 

-Yayımlanan performans bilgilerinin denetlenmesi de önem 
taşımaktadır.  

-Etkin bir hesap verme sorumluluk çerçevesinin temel öğeleri 
yasalaştırılmalıdır. 

-Raporlama ve bilgi sunma masraflarının makul ve kabul edilebilir 
büyüklükte olması gereklidir. 

3. Mali Saydamlık 

Devlet yönetiminde saydamlık, kamusal alan ile ilgili bilgilerin 
vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık olması demektir. Hiç 
şüphesiz, burada ifade edilmek istenilen “bilgi”, bir ülkenin güvenliği 
açısından gizliliği elzem olan bazı bilgi ve belgelerin halka açıklanması 
anlamına gelmemektedir. 

Mali saydamlık ise, devletin görev ve fonksiyonlarının, kamu 
ekonomisine ve kamu mali yönetimine ilişkin bilgilerin ve hesapların 
(harcamalar, vergiler, borçlanma, borç yönetimi vs.) ve aynı zamanda kamu 
mali yönetimine ve temel iktisat politikalarına ilişkin planların, niyet ve 
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projeksiyonların açık ve anlaşılır, düzenli olarak ve güven tesis edecek bir 
biçimde kamuoyunun bilgisine sunulmasıdır.6 

Bu tanımı esas aldığımızda şu unsurların önem taşıdığını görüyoruz 
(Aktan, 2004): 

-Mali saydamlık denildiğinde bundan sadece kamu mali yönetiminin 
halka açık olması anlaşılmaktadır. 

-Sadece kamu mali yönetimine ilişkin verilerin ve istatistiklerin değil, 
aynı zamanda mali politikaların da kamuoyunun bilgisine açık olması ve 
öngörülebilir olması önem taşır. 

-Bilgiler açık ve anlaşılır olmalıdır. 

-Bilgiler düzenli olarak kamuoyuna sunulmalıdır. 

-Bilgiler güven tesis edecek şekilde ekonomide öngörülebilirliğe 
imkân sağlamalıdır. 

Mali saydamlığın sağlayacağı yararları ise şu şekilde özetleyebiliriz 
(Aktan, 2004): 

-Mali saydamlık ile kamusal alana ilişkin gelir ve harcamalar daha 
kolay incelenebilir ve gözlemlenebilir bir yapıya kavuşur. 

-Devlet “hesap verilebilir” bir konuma gelir. Mali saydamlık 
sayesinde “devletin hesap verme sorumluluğu” gerçekleşmiş olur. 

-Mali saydamlık etkin bir denetime imkân sağlar. 

-Mali saydamlık ile makro-ekonomide “öngörülebilirlik” sağlanmış 
olur. Temel ekonomi politikası ve özellikle maliye politikasına ilişkin 
bilgilerin, istatistiklerin, hedeflerin, önceliklerin, beklentilerin, mali 
sürdürülebilirlik ve risk analizlerinin yapılması ve kamuoyuna sunulması 
öngörülebilirliği sağlar. 

                                                      
6 Mali saydamlık konusunda bkz: Atiyas, İ ve Sayın, Ş. (1997), Siyasi Sorumluluk, 
Yönetsel Sorumluluk ve Bütçe Sistemi: Bir Yeniden Yapılanma Önerisine Doğru, 
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yayını; Atiyas, İ. ve Sayın, Ş. 
“Devletin Mali ve Performans Saydamlığı”, TESEV, http://www.tesev.org.tr; 
Hürcan, Y. (1999), Mali Disiplinin Sağlanmasında Yasal Düzenlemelerin Yeri, 
Önemi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi, T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı, Araştırma ve İnceleme Dizisi, 23. 



 

 545

-Mali saydamlık, vatandaş olma bilincinin bir diğer ifadeyle “seçmen 
olma” bilincinin yerleşmesine imkân sağlar. Vatandaşlar, vekillerinin 
harcama, vergileme, borçlanma yetkilerini ne şekilde kullandıklarını 
anlayabildiği ölçüde daha sağlıklı bir oy kullanma imkânına kavuşur. 

-Mali saydamlık neticesinde devlete olan güven artar. 

-Mali saydamlık, “mali hesap verilebilirlik” ve “denetim”e imkân 
sağladığından kamusal kaynaklar daha iyi bir şekilde kullanılır. Mali 
saydamlık neticesinde kamusal kaynaklardaki israf ve savurganlıklar azalır. 

-Mali saydamlık kamusal alandaki yolsuzlukların da azalmasına neden 
olur. Ekonomide rant kollama eğilimleri azalmış olur. 

-Mali saydamlık aynı zamanda devletin borçlanma maliyetini azaltıcı 
etki meydana getirir. Mali alanda açıklığın ve şeffaflığın olmaması hem 
devlet hem de vatandaşlar üzerine bazı maliyetler yükler. Devlete güven 
azaldığından devletin borçlanma maliyeti yükselir, ödemek zorunda olduğu 
risk primi artar.  

-Mali saydamlık sayesinde, devlete ait tüm gelir ve giderleri tek bir 
bütçe içerisinde ya da konsolide olarak görmek ve izlemek imkânı olur. 

Bu açıklamalardan sonra şimdi kısaca mali saydamlık kavramının 
boyutlarını açıklamaya çalışalım. G. Kopits ve J. Craig adındaki iki uzman 
iktisatçı tarafından yayınlanan “Devlet Faaliyetlerinde Saydamlık” 
(Transparency in Government Operations) başlığını taşıyan bir kitap 
içerisinde mali saydamlığın üç temel boyutundan sözedilmektedir: 7 

Mali saydamlığın birinci boyutu genelde devletin işleyişi ve yapısının, 
uygulayacağı maliye politikalarının, devlet hesapları ve projeksiyonlarının 
kamuya açık olmasını ifade etmektedir,  

İkinci boyutu daha spesifik olarak; ister merkezi hükümet içinde 
isterse dışında üstlenilmiş olsun, devlet adına girişilmiş yükümlülükler ve 
sürdürülen aktiviteler hakkında “zamanında güvenilir, kapsamlı, anlaşılabilir 
ve uluslararası karşılaştırmalara elverişli niteliklere haiz bilgiye kamunun 

                                                      
7 Kopits ve Craig’in görüşleri Hürcan, 1999’dan aktarılmaktadır. Bkz: Hürcan, Y. 
(1999), Mali Disiplinin Sağlanmasında Yasal Düzenlemelerin Yeri, Önemi, Dünya 
Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi, T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı, Araştırma ve İnceleme Dizisi, 23.  
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ulaşabilmesini” içermektedir. Bu doğrultuda, bütçe dökümanları ve diğer 
mali raporların yayınlanması, bu raporlarda merkezi devlet idaresi dışında 
yürütülen ve birazdan değineceğimiz yarı-mali işlemlerin boyutları hakkında 
tasnif edilmiş bilgilere yer verilmesi saydamlığın gerekleri olarak 
sayılmaktadır,  

Mali saydamlığın üçüncü boyutu kurumsal davranışlar ile ilgilidir. 
Atanmış bürokratlar ile seçilmiş milletvekili ve bakanlar arasındaki 
ilişkilerin sınırlarının net bir biçimde çizilmesi, bilgi edinme özgürlüğü ve 
bunun kamu görevlileri açısından sistematik kurallara bağlanması, siyasetçi-
basın-bürokrat-iş alemi ilişkisinin etik kurallarının ve çerçevesinin çizilmesi, 
kamu ihale süreçlerinin, kamuya eleman alma ve çalıştırma esaslarının 
saydamlaştırılması, kurumsal düzenlemeler içeren ciddi bir devlet 
reformunun yapı taşlarını oluşturmaktadır. 

Kopits ve Craig’in Devlet Faaliyetlerinde Saydamlık başlığını taşıyan 
çalışması literatüre ciddi bir katkı olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan 
adı geçen iki iktisatçının mali saydamlık konusundaki görüş ve önerilerini 
kısaca özetlemekte yarar görüyoruz. Kopits ve Craig, mali saydamlık tesis 
edilmesi için kurumsal alanda, kamu hesaplarında ve son olarak gösterge ve 
tahminlerde açıklığın gerekli olduğunu ifade etmektedirler. Kısaca bu 
konuları açıklamaya çalışalım.8 

3.1. Kurumsal Alanda Saydamlık 

Kurumsal saydamlık; devletin fonksiyonları ve mali yönetimin yapısı 
ile ilgilidir. Devletin örgütlenme yapısı ve faaliyetleri, hem devletin kendi 
kurumsal yapısı içinde hem de özel sektörle olan ilişkilerinde açık bir 
biçimde tanımlanmalı ve sınırları çizilmelidir. Bu bakımdan kamu 
sektörünün sınırlarının tanımlanması önem arz etmektedir. 

Kopits ve Craig’e göre kurumsal saydamlık için yapılması gerekli 
işlemler şunlardır: 

Devletin görev ve fonksiyonlarında saydamlık için: 

-Kamu ve özel sektör arasında görev ve fonksiyonların dağılımı 
açıkça belirlenmiş olmalıdır. 

                                                      
8 Bkz: Hürcan, Y. (1999), Mali Disiplinin Sağlanmasında Yasal Düzenlemelerin 
Yeri, Önemi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi, T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Araştırma ve İnceleme Dizisi, 23.  
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-KİT’ler ve mali kurumların faaliyetleri ile merkezi hükümetin 
faaliyetleri arasındaki sınır iyi belirlenmelidir. Ayrıca, bu kurumlarla olan 
ilişkilerden doğan yarı mali (quasi fiscal) nitelikteki işlemlerin ve hükümetin 
banka kurtarma operasyonlarının maliyetleri hakkında kamuoyu 
aydınlatılmalıdır. 

-Bütçe dışı kamusal faaliyetlerin nedenleri ve büyüklükleri hakkında 
kamuoyuna bilgi sunulmalıdır.  

-Devlet faaliyetlerini izleyecek bağımsız gözden geçirme komiteleri 
(review agency) kurulmalıdır. 

Bütçe sürecinde saydamlık için: 

-Taslak bütçede, mali hedefler ve öncelikler konusunda detaylı 
açıklamalara yer verilmelidir. 

-Açık tartışma ortamı yaratılmalıdır. 

-Şeffaf uygulama ve kontrol olmalıdır. 

-Performans ve mali denetime ilişkin sonuçların kamuoyuna 
duyurulması gerekmektedir. 

Vergi düzenlemelerinde saydamlık için: 

-Vergi düzenlemelerinin yasal dayanağı olmalıdır. 

-Vergi mükelleflerinin hak ve yükümlülükleri ve vergi dairelerinde 
çalışanların çalışma düzeni açık ve anlaşılır olmalıdır. 

-Vergi harcamalarının (tax expenditure) tahminine ilişkin veriler 
toplanmalı ve yayınlanmalıdır. 

Kamusal finansman kaynaklarında saydamlık için:  

-Kamu açığının finansman kaynakları ve bunlara ilişkin vade ve faiz 
yapısı kamuya duyurulmalıdır. 

-Hükümetin kredi vermesinde ekonomik kriterlerin yanında politik 
kriterlerin de belirlenmesi gerekmektedir. 

Devlet regülasyonlarında saydamlık için:  

-Yasal ve idari regülasyonlarda sürecin açık olması, 

-Regülasyonların basit ve anlaşılır ilke ve uygulamalar içermesi 
gerekmektedir. 
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3.2. Kamu Hesaplarında Saydamlığın Sağlanması  

Kamu hesaplarında şeffaflığının sağlanması için tüm kamu kurum ve 
kuruluşların gelir ve harcamalarının bir bütün halinde görülebilmesi ve 
izlenebilmesi gerekmektedir. Genel devlet hesaplarının merkezi hükümet 
bütçesinin yanı sıra sosyal güvenlik ve bütçe dışı tüm fonları da kapsayacak 
şekilde, kamunun ticari faaliyetler dışındaki tüm faaliyetlerini içermelidir.  

Kamu hesaplarının kayıt altına alınması nakit veya tahakkuk bazda 
olmaktadır. Nakit bazda kayıt tutma ekonomi üzerinde nakit girişi veya 
çıkışı yaratan işlemlerin etkisinin hemen görülmesini sağlamaktadır. Ancak, 
nakit bazda kayıt tutma, emanetlerin ve ayni kredilerin izlenmesini 
güçleştirdiği için, ekonomik işlemlerin makroekonomik etkilerinin orta ve 
uzun vadede de değerlendirilebilmesini sağlayan tahakkuk bazda kayıt tutma 
daha iyi bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. 

Devletin yükümlülükleri tanımlanırken, geleceğe ilişkin olarak 
taahhütler ve gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükler (contingent liability) 
de bu kapsamda ele alınmalıdır. Taahhütler, devletin yatırıma ilişkin 
işlemlerinden ve cari işlemlerinden kaynaklanabilmektedir. Gerçekleşmesi 
muhtemel yükümlülükler ise, Hazine’nin verdiği garantili borçlar, 
mevduatlar için verilen Hazine garantileri, şirket kurtarma faaliyetleri olarak 
sıralanabilir. Bu tür yükümlülüklerin raporlanması gerekmektedir.  

Kopits ve Craig, devlet muhasebe sisteminde saydamlık sağlanması 
için başlıca şu işlemlerin yapılmasını önermektedirler: 

-Muhasebe sistemi, devletin tüm fonksiyonlarını kapsamalıdır.  

-Muhasebe sistemi, KİT’lerin ve kamu bankalarının yarı mali 
nitelikteki işlemlerini kapsamalıdır. 

-Tahakkuk bazlı kayıt tutma esası uygulanmalıdır. Buna ek olarak 
nakit bazda kayıtlar da bulunmalıdır. 

-Yatırımları ve amortismanı kapsayacak şekilde devletin varlıklarının 
ölçülmesi sağlanmalıdır. 

-Devletin yükümlülüklerinin tespiti gerekmektedir. 

-Muhasebe sistemi, taahhütler ve gerçekleşmesi muhtemel 
yükümlülükler hakkında bilgi sunabilmelidir. 
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-Muhasebe sistemi, net değerin (net worth) tahminine ilişkin bilgiler 
içermelidir. 

-Harcamaların fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı 
yapılmalıdır. 

-Finansmana ilişkin detaylı bilgiler (borçlanmanın vade, faiz ve 
kreditörlere göre alt dağılımı vs) sunmalıdır. 

3.3. Göstergeler ve Tahminlerde Şeffaflığın Sağlanması 

Mali dengenin doğrudan bir göstergesi olarak kabul edilen gelir ve 
gider farkını içeren dengenin (overall balance) yanısıra şeffaflığı sağlamak 
üzere daha detaylı bilgileri içeren göstergelere de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bunlardan cari dengede (current balance), kamunun ulusal tasarruflar 
üzerindeki etkisinin gösterilmesi amacıyla işlemlerin cari ve sermaye 
bazında ayrılmış olması gerekmektedir. Bu kamu yatırım harcamalarının 
tatmin edici bir şekilde hesaplanmasını gerektirmektedir. Birincil denge 
(primary balance), gelir ve faiz dışı giderler arasındaki farkı göstermekte, 
böylece kamuyu borçlanma politikalarında borçlanmayı azaltma ve istikrar 
kararları almaya yöneltmektedir. Operasyonel denge (operational balance), 
yüksek enflasyon ve borçlanma ile karşı karşıya bulunan ülkelerde, nominal 
faizlerden enflasyonun etkisinin arındırılıp reel olarak gösterilmesi ile 
hesaplanmaktadır.  

Verilere ilişkin gerçekleşmeler ve projeksiyonlarda saydamlığın 
sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler şunlardır: 

-Genel denge; operasyonel denge, birincil denge ve cari denge ile 
birlikte yayınlanmalıdır. 

-Net değer (net worth) hesaplama tahmini ile birlikte brüt ve net bazda 
stok verileri yayınlanmalıdır. 

-Yapısal veya düzeltilmiş denge (structural or cyclically adjusted 
balance) yayınlanmalıdır. Yapısal veya düzeltilmiş denge bütçe dengesinin 
dönemsel dalgalanmaların ve dışsal şokların etkisinden arındırılması ile elde 
edilen büyüklüktür. 

-Mali sürdürülebilirlik hesaplamaları (gelecekteki faiz ve büyüme 
varsayımlarından yola çıkarak borçlanmada istikrarı sağlayacak birincil 
dengenin hesaplanması) yapılmalıdır. 
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-Emeklilik fonları gibi yükümlülüklerin net bugünkü değer 
hesaplamaları yapılmalıdır. 

-Kuşaklar-arası hesaplamalar (generational accounts) yapılmalıdır. 

-Makroekonomik tahmin ve parametrelerin açık ve gerçekçi olması 
sağlanmalıdır. 

-Temel senaryolar ile düzeltilmiş senaryoların birbirinden ayrılması 
(özellikle de yaşlılık ve sağlık programlarında) gerçekleştirilmelidir. 

-Makroekonomik tahminlerin ve demografik trendlerin açık ve 
gerçekçi olması sağlanmalıdır. 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalarda mali saydamlığın ne anlama 
geldiği ve temel boyutları konusunda özet bilgiler sunmuş bulunuyoruz. 
Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, mali saydamlık konusu özellikle 
uluslararası kuruluşlar tarafından da ülkelere tavsiye edilen bir mali 
reformdur. Bu konuda Uluslar arası Para Fonu adlı kuruluş tarafından 
yapılan çalışmaları ve tavsiyeleri de kısaca özetlemekte yarar görüyoruz. 

Uluslararası Para Fonu, Guvarnörler Kurulu Geçici Komitesi 16 Nisan 
1998 tarihinde “Mali Saydamlık İyi Uygulamalar Kodu” başlığını taşıyan bir 
doküman yayınlamıştır. Bu çalışmanın amacı bir ülkedeki mali 
sürdürebilirliğinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak, ayrıca 
bütçe dışı faaliyetler ve gerçekleşmesi muhtemel yükümlülükler hakkında 
yeterli bilgi edilebilmesini sağlamaktır. 

IMF tarafından hazırlanan kod, uygulanması zorunlu bir belge 
değildir. Sadece ülkelere tavsiye niteliğinde hazırlanmış ve sunulmuştur. 
IMF tarafından hazırlanan kod mali saydamlık ile ilgili temel ilkeleri 
içermektedir. Bu ilkeleri şu şekilde özetleyebiliriz (Hürcan, Kızıltaş ve 
Yılmaz, 1999):9 

                                                      
9 Mali saydamlık tüzüğünün bir başka çevirisi için Bkz: http://www.tesev.org.tr/ 
projeler/ kamu_maliye_gelisme1.php. Orijinal kaynak ise şu web sayfasından temin 
edilebilir: IMF, “Code of Good Practices on Fiscal Transparency–Declaration on 
Principles”, http://www.imf.org/external/ np/fad/trans/code.htm. Yukarıdaki 
açıklamalarımızda ayrıca söz konusu deklarasyonu detaylı olarak açıklayan 
rehberden de yararlanılmıştır. Bkz: IMF, Manuel on Fiscal Transparency. Bu 
rehberin geniş bir özeti Yasemin Hürcan tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 
Biz de bu çalışmadan geniş ölçüde yararlanmış bulunuyoruz: Bkz: Hürcan, Y. 
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a) Rollerin ve Sorumlulukların Açık Olması 

Devlet Sektörünün ekonominin kalan kısmından açık bir şekilde 
ayrılması ile politika ve yönetim rollerinin çok iyi tanımlanması. 

Mali yönetim için açık bir yasal ve yönetsel bir çerçeve olması. 

b) Bilginin Kamuya Açık Olması 

Hükümetin geçmiş, şimdiki ve projeksiyonu yapılmış dönemlere ait 
mali faaliyetlerine ilişkin tam bir bilgi setinin kamuya sağlanması. 

Mali bilgilerin zamanında yayınlanması konusunda kamusal taahhüt. 

c) Bütçe Hazırlama, Uygulama ve Raporlama Süreçlerinin Açık 
Olması 

Bütçe metni mali politika hedeflerini, makroekonomik çerçeveyi, 
bütçenin hangi politikalara dayandırıldığını ve tanımlanabilir başlıca mali 
riskleri içermelidir. 

Bütçe verileri politik analiz yapmayı kolaylaştıracak ve sorumluluk 
arttıracak şekilde sınıflandırılmalı ve bu çerçevede sunulmalıdır. 

Ödeneklerin harcanması ve izlenmesi ile ilgili prosedürler açıkça 
belirlenmiş olmalıdır. 

Mali raporlama zamanında, etkin, kapsamlı ve güvenilir olmalı; 
bütçeden sapmaları tanımlamalıdır.  

d) Denetimin ve İstatistiki Veri Yayınlamanın Bağımsız Olması 

Mali bilgiler hem kamuya açık olmalı hem de bağımsız bir denetim 
organı tarafından denetlenmelidir.  

4. Sonuç 

Demokratik rejimlerde halk, kamu kaynaklarını kullanmakla görevli 
olanlardan bu fonların kullanımının hesabının eksiksiz sorulmasını bekler. 
Bu itibarla, kamu kaynaklarının mutlak bir dürüstlükle ve akıllıca 
kullanılması büyük önem taşımaktadır. Hesap verme sorumluluğu, hem 
yukarıya, yani kaynakları temin eden seçilmiş veya atanmış üyelere doğru ve 

                                                                                                                             
(1999), “Mali Disiplinin Sağlanmasında Yasal Düzenlemelerin Yeri, Önemi, Dünya 
Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi”, Hazine Müsteşarlığı, Uzmanlık 
Tezi. 
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hem de dışarıya, yani vergi mükelleflerine ve tüm topluma karşı yerine 
getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Kamu mali yönetiminde uzun yıllar 
fazlasıyla ihmal edilmiş olan mali hesap verme sorumluluğu ve mali 
saydamlık konularında son yıllarda hem uluslararası alanda hem de ülkeler 
düzeyinde çok ciddi çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır.  
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HESAP VERME SORUMLULUĞU 

 

Nihal SAMSUN KARABACAK* 

 
1. Giriş 

Son yıllarda birçok ülkede gerçekleştirilen kamu yönetimi 
reformlarının temelinde yer alan ve kamu ve özel sektör kurumları, sivil 
toplum ve uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli olarak gündemde tutulan 
kavramlardan biri iyi yönetişimdir.    

Hesap verme sorumluluğu iyi yönetişimin birbirini tamamlayan çok 
sayıdaki unsurları arasında sayılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle hesap 
verme sorumluluğunun çeşitli kaynaklarda yapılmış tanımlarına yer 
verilecek ve ardından hesap verme sorumluluğunun türlerine değinilecektir. 
İzleyen bölümlerde, özellikle kamu sektörünün hesap verme sorumluluğu ve 
etkinliği üzerinde durulacak ve son olarak da AB’ye üyelik süreci ile birlikte 
Türk mevzuatında ne şekilde yer aldığından bahsedilecektir.   

2. Hesap Verme Sorumluluğunun Tanımı ve İlkeleri 

OECD tanımına göre iyi yönetişim, kamu yönetiminde yetkinin ne 
şekilde dağıtıldığı ve yetki verilen kişilerin hesap verme sorumluluğunun 
nasıl sağlandığı ile ilgilidir. İyi yönetişimin en temel ilkeleri, kamu 
görevlilerini eylemlerinden dolayı sorumlu tutma anlamına gelen hesap 
verme sorumluluğu, hükümetin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kamuoyuna 
güvenilir, ilgili ve zamanında sunulması anlamına gelen şeffaflık ve 
hükümetin kamu politikalarını belirleyip uygulamadan önce vatandaşların ve 
iş dünyasının önerilerini dikkate alması anlamına gelen açıklıktır (OECD, 
2002:7).  

Hesap verme sorumluluğu, bir kurumdaki görevlilerin, yetki ve 
sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap 
verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde 
hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekârlık durumunda 
sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir (UNDP, 1997:1).  

                                                 
* Avrupa Birliği Bakanlığı, AB İşleri Uzmanı 
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SIGMA’nın tanımına göre ise, hesap verme sorumluluğu, siyasilerin 
ve kamu görevlilerinin faaliyetlerine ilişkin sorulara periyodik olarak cevap 
verme zorunluluğu ve kendilerine verilen yetkiyi kullanmaları konusunda 
sorumlu tutulmaları anlamına gelen bir kavramdır. 

Uygun düzeyde bir hesap verme sorumluluğu, iyi kurumsal yönetişim 
ilkelerinin ilgili tüm paydaşların çıkarlarını koruyacak şekilde yerine 
getirilmesini sağlar. Kurumsal yönetişimde hesap verme sorumluluğu 
sağlayan araçlar şöyle tanımlanmıştır: 

- İç kontrol sisteminin devam ettirilmesi ve belirli aralıklarla gözden 
geçirilmesi, 

- İç denetim yoluyla düzenli izleme, 

- Belirli aralıklarla, şeffaf ve açık bir mali raporlama ve gözden 
geçirme, ve 

- Bağımsız bir denetim komitesi tarafından denetim yapılması (The 
Manage Mentor, 2002:1-2).   

Küresel Kalkınma Araştırma Merkezi GDRC’nin, “Hesap verme 
sorumluluğu kavramı: Kentsel Yönetişim ve İdare” konulu çalışmasında ise, 
hesap verme sorumluluğunun aşağıdaki dört ilkesine değinilmiştir:  

- Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi 

Yetki alan kişi, aşağıdakilerden haberdar edilmelidir: 

 Program sonuçları, mali ve beşeri kaynakları ve bunların dağılımı,  

 Bunların ne şekilde izlenip değerlendirildiği, 

 Yetkilerinin sınırları, 

 Organizasyonel değerler, politikalar, kural ve düzenlemeler, ve 
davranış standartları. 

- Rehberlik ve destek sağlanması 

 Yönetime ilişkin düzenli ve zamanında bilgi, 

 Eğitim ve gelişme, 

 Kıdemli yöneticilere erişim, 
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 Finans ve insan kaynakları yönetimi uzmanlarından alınacak 
tavsiyeler. 

- Sorumluluk ve yetkinin izlenme ve değerlendirilmesi gereği 

Sonuçların hedef ve standartlara göre aşağıdakileri de içererek tarafsız 
bir şekilde karşılaştırılması: 

 Programların tahsisi, maliyet ve kalite, 

 İnsan kaynakları ve mali kaynakların yönetimi,  

 Karar-alma: yetkinin tam olarak kullanılması ancak aşılmaması, 

 Politika, değer, kural, düzenleme ve davranış standartları ile uyum. 

- Uygun bir eylemde bulunma 

Bu başlık da aşağıdaki kavramlarla ilgilidir: 

 Mükemmeliyet, 

 Tatmin edici performans, 

 Dikkatsizlik ve ihmal sonucu sorumluluk ve yetkinin kullanımında 
yetersizlik, 

 Politika, kural ve düzenlemelerin kasıtlı bir şekilde reddedilmesi 
sonucu yetki ve sorumluluğun kabul edilemeyecek bir şekilde kullanımı 
veya karar alma yetkisinin sınırlarının aşılması.  

Aynı çalışmada, reform ile hesap verme sorumluluğu birleştiğinde, 
sonuca yönelmiş, yaratıcılığı ve yeniliği ödüllendiren, ve sürekli öğrenme ve 
yüksek performansı teşvik eden bir organizasyon yapısının ortaya çıkacağı 
sonucuna varılmıştır. Hesap verme sorumluluğu, açıkça belirlenmiş hedefler 
doğrultusunda performansın ölçülmesini de gerektirmektedir (OECD, 
2010:12). 

3. Hesap Verme Sorumluluğunun Türleri 

Hesap verme sorumluluğu, kamu görevlilerini, özel sektördeki 
işverenleri veya hizmet sağlayanları politika, faaliyet ve kaynak kullanımları 
hakkında hesap vermeye çağırabilmektir. Başlıca üç tür hesap verme 
sorumluluğu mekanizması mevcuttur: Siyasi partilerin ve temsilcilerin 
seçimler yoluyla hesap verme sorumluluğunu ifade eden siyasi hesap verme 
sorumluluğu; kamu kurumlarının içsel mekanizmalar yoluyla kurum içine ve 
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dışına yönelik dikey ve yatay hesap verme sorumluluğuna yönelik idari 
hesap verme sorumluluğu ve kamu kurumlarının vatandaşa karşı hesap 
verebilir olmasını ifade eden ve diğer iki türü destekleyen kamusal ya da 
sosyal hesap verme sorumluluğu (World Bank, 2002: 16-17). 

Siyasi hesap verme sorumluluğu, anayasa hukuku ve siyaset teorisinin 
bir kavramıdır. Kişiler ile onları temsil edenler ve temsilcilerle 
görevlendirdikleri arasındaki ilişkilerin yürütülmesine yönelik anlaşma ve 
prosedürleri tanımlar.  

Kpundeh’in tanımıyla, “siyasi hesap verme sorumluluğu, seçilmiş 
kamu görevlilerinin seçmenlere, anayasaya ve hukukun üstünlüğüne, 
seçildikleri kuruma, seçim komisyonu veya benzer bir birime, ve temsil 
ettikleri kuruluşa karşı hesap verebilir olmaları zorunluluğudur. Siyasi hesap 
verme sorumluluğunun göstergeleri şunlardır:  

- Seçimler ve seçimlerle ilgili reformlar, 

- Resmi bilgilere erişim ve bilgi özgürlüğü, 

- Ademi merkeziyetçilik – yerel düzeyde kişilerin katılımı, 

- Güçlü ve enerjik sivil toplum, 

- Sürdürülebilir siyasi irade. 

İdari hesap verme sorumluluğu, yetki sahibi kişilerin, toplum 
içerisindeki ilgili hesap verme sorumluluğu mekanizmaları ile tam olarak 
işbirliğinde bulunmak ve bunun yanı sıra bilgiye serbestçe ulaşılabilmesini 
ve kamuoyunun politika ve uygulamalardan haberdar edilmesini sağlamak 
için, belirli bir konuda özellikle çıkarı olan kişileri, bir kararın neden 
alındığına dair bilgilendirme zorunluluğudur. Bu tür hesap verme 
sorumluluğunun göstergeleri, kamu program ve hizmetlerinin; 

- Kurumsal gelişme ve reform çalışmalarını yürütmek, 

- Şikayet prosedürleri, yürütme kuralları, performans göstergeleri gibi 
idari rehberler oluşturmak ve 

- En iyi uygulamaları paylaşmak yoluyla idaresi ve yönetimi için bir 
ortam yaratmaktır”. 

İdari hesap verme sorumluluğu, mali hesap verme sorumluluğunu da 
kapsamaktadır. Mali hesap verme sorumluluğu, kaynakları kullanan 
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kişilerin, kaynakların planlanan ve gerçekleşen kullanımlarına ilişkin dürüst 
ve kapsamlı rapor verme zorunluluğudur. Bu tür hesap verme 
sorumluluğunun göstergeleri şunlardır: 

- Kayıtların idaresi, 

- Muhasebe, 

- Kamu fonlarının kullanımında dış denetim. 

Hükümetin topladığı ve harcadığı para ile ilgili olarak düzenli olarak 
hesap vermesi demokrasinin temellerinden biridir. Mali hesap verme 
sorumluluğu bu bağlamda, hükümete emanet edilen kaynaklara, ve bu 
kaynakların program, proje ve girişimlere tahsisine ilişkin olarak tam, doğru 
ve zamanında rapor verilmesini kapsar. Mali hesap verme sorumluluğu 
ayrıca, hükümetin iktisadi kaynakları ve yükümlülüklerinin tam olarak 
tanımlanmasını da içerir (Government of Nova Scotia, 1998:1).      

Ekonomik hesap verme sorumluluğu politika oluşturma ve 
uygulamalarında etkinlik ve kaynak kullanımında verimlilik ile ilgili iken, 
mali hesap verme sorumluluğu, harcamaların kontrolü, ve iç ve dış denetim 
için muhasebe sistemlerini içerir (Asian Development Bank, 1997:1).  

Son olarak, sosyal hesap verme sorumluğu, vatandaşların ve sivil 
toplum kuruluşlarının hesap verme sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı 
olarak dahil oldukları, diğer bir deyişle, sivil katılıma dayalı bir hesap verme 
sorumluluğu yaklaşımıdır (World Bank, 2004: 1). 

Hesap verme sorumluluğuna kamu sektörü açısından bakıldığında, 
kamu görevlilerinin hesap verebilir olmaları için gerekli mekanizmalar; 
kurumlar arası (ör. hükümet birimleri arasında), kurum-içi (ör. üst düzey 
görevliyle altında çalışan personel arasında), ve kurum-dışı (ör. kurum ile 
görevlilerinin doğrudan müşteri ya da paydaşlara karşı sorumlu olmaları) 
olabilmektedir (UNDP, 1997:1). 

İyi işleyen bir devlette, hükümet hem dışarıdan vatandaşlar tarafından, 
hem de kendi içerisinde kamu kurumları yoluyla hesap verme 
sorumluluğuna tabidir. Bu ayrım ise, dikey hesap verme sorumluluğu ve 
yatay hesap verme sorumluluğu olarak adlandırılır. 

Dikey hesap verme sorumluluğu; seçim süreçleri, veya dolaylı olarak 
sivil toplum kuruluşları ya da medya yoluyla vatandaşların aktif olmalarını 
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kapsar. Yatay hesap verme sorumluluğu ise; devletin kötüye kullanma ve 
etkin olmayan uygulamalarını kontrol etmek için oluşturulmuş kamu 
kuruluşlarını kapsar ve yargı, yasama, dış denetçiler, yolsuzluk karşıtı 
birimler, seçimle ilgili kurullar ve insan hakları komisyonları, ombudsman, 
veya kamu şikayet komisyonları gibi kurumlar tarafından sağlanır (Schacter, 
2000:1).      

Yatay hesap verme sorumluluğunun müesseseleri şunlardır: 

- Kanunlar: Kamu fonlarının her türlü rüşvet, kayırma ve kötüye 
kullanımı kanunlarla yasaklanmalıdır. Ayrıca, üst düzeydeki seçilmiş 
görevliler, atanan siyasiler, kamu görevlileri, askeri görevliler ve polis 
memurları işe başladıklarında, onu izleyen her yıl ve önemli bir değişiklik 
söz konusu olduğunda, mal beyanında bulunmalıdır.  

- Yolsuzluk karşıtı birimler: Kamu görevlilerinin çalışmalarını 
inceleyecek ve mal beyanlarını takip edecek birimler oluşturulmalıdır. Bu 
incelemenin etkin olması için kapsamlı olması gerekir. Bu da muhasebeciler, 
müfettişler, hukukçular, bilgisayar uzmanları ve onların çalışmalarını 
destekleyecek personel gibi birçok kaynak gerektirmektedir:  

- Yargı sistemi: Yatay hesap verme sorumluluğunun diğer 
müesseseleri gibi, yargı da bağımsız olmalıdır. Etkin bir yargı sistemi, iyi 
eğitim görmüş, yetenekli hakimler, savcılar ve savunma avukatlarının 
olmasını gerektirir.    

Dikey hesap verme sorumluluğunun müesseseleri ise şunlardır: 

- Seçimlere ilişkin hesap verme sorumluluğu: Dikey hesap verme 
sorumluluğunun en önemli müesseselerinden biri de rekabetçi ve şeffaf bir 
seçim sürecidir. Bu müessesenin de beşeri, teknik ve mali kaynaklara ve 
yoğun eğitim programlarına gereksinimi vardır.  

- Bağımsız kitle iletişim araçları: Şeffaflık, tanım itibarıyla, bilginin 
açık ve serbestçe dolaşımı anlamına gelir. Özgür ve çoğulcu bir basının 
olmadığı yerde, şeffaflığın sağlanması imkânsız görünmektedir. 

- Sivil toplum kuruluşları: Çeşitli sivil toplum kuruluşları – barolar 
birliği, kadın kuruluşları, öğrenci grupları, dini gruplar, seçim izleme ve 
insan hakları grupları – yönetişimi iyileştirmek için yapılacak anayasal 
değişiklikler için lobi koalisyonları oluşturabilir ve kamu görevlilerinin 
faaliyetlerini izleyebilir (Diamond, 1999:2-5).  
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SIGMA tanımına göre ise, bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarının 
çalışmaları ile ilgili olarak, başlıca iki tür hesap verme sorumluluğu 
mevcuttur: 

- İçsel: Yöneticilerin daha üst düzey yönetime karşı hesap verme 
sorumluluğudur. Yöneticiler, düzenli olarak görev tanımlarında belirtilen 
vazifelerini yerine getirmeleri hususunda değerlendirilirler. Yapılan 
değerlendirmelerin sonucuna bağlı olarak ücret artışları ve terfi olasılıkları 
söz konusudur (performans değerlendirmesi). 

- Dışsal: Yöneticilerin kendi performansları (ve üst düzey kamu 
görevlilerinin başında oldukları kuruluşun performansı) hakkında, 
Parlamento veya bir kamu kurumu veya merkezi kuruluşa (Sayıştay gibi) 
karşı hesap verme sorumluluğudur.      

Kamu sektörünün hesap verme sorumluluğu, aşağıdaki şemada 
gösterilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Heeks, 1998:7 

Şekil 1: Kamu Sektöründe Hesap Verme Sorumluluğu 
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Hesap verme sorumluluğu döngüsü, bir hesap verme müessesesiyle 
hükümetin idari bir birimi arasındaki ilişkinin içsel mantığını şekillendirir. 
Bu döngünün üç aşaması mevcuttur: Bilgi, eylem ve yanıt. 

1. Aşama – “Bilgi”: Bilgi, hesap verme müessesesinin en temel 
girdisidir. Bir hesap verme müessesesinin bir kamu kuruluşunu hesap 
verebilir tutmasındaki etkinlik, her şeyden önce, -doğrudan hükümetten ya 
da dolaylı olarak başka kaynaklardan-  yürütmenin faaliyetlerine ilişkin 
olarak ilgili, doğru ve zamanında bilgi elde edebilmesine bağlıdır.  

2. Aşama – “Eylem”: Hesap verme müessesesi, bilgiyi elde ettikten 
sonra bu bilgiye dayanarak bir eylemde bulunmalıdır. Yürütmeden 
faaliyetlerini açıklamasını ve bunların gerekçelerini talep etmelidir. Bu 
aşamadaki gelişmeler, hesap verme müessesesinin öncelikle bilgiyi 
değerlendirme ve analiz etme, sonra da analizlerini, yürütmenin faaliyetlerini 
açıklamasını talep etmede bir temel olarak kullanma hususlarındaki kapasite 
ve istekliliğine bağlıdır.  

3. Aşama – “Yanıt”: Hesap verme müessesesinin etkinliği, nihai 
olarak, yürütmeden bir bilgi talep edildiğinde onlardan uygun ve zamanında 
bir yanıt alma kabiliyetine bağlıdır. Bu aşamadaki gelişmeler, yürütmenin 
hesap verme yanıt verme konusunda kendisini ne derece zorunlu hissettiğine 
bağlıdır. 

Hesap verme sorumluluğu döngüsünün işleyişi aşağıdaki şemada 
gösterilmektedir.  

 

  

 

 

 

 

 
Kaynak: Schacter, 2000:4 

Şekil 2: Hesap Verme Sorumluluğu Döngüsü 
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Hesap verme sorumluluğu döngüsünün tüm aşamalarında, bir hesap 
verme sorumluluğu müessesesinin yürütme ile etkileşim kapasitesi, kontrolü 
dışındaki sosyal, siyasi ve ekonomik güçlerden etkilenir. Siyasi liderlerin ve 
bürokratların hesap verme sorumluluğuna karşı tutumu ve sivil toplumun 
hükümete hesap verebilir olması için yaptığı baskı da burada çok önemli 
faktörlerdir (Schacter, 2000:3-4).    

4. Hesap Verme Sorumluluğunda Etkinlik 

Kanada Hazine Sekretaryası ve Genel Denetim Ofisi tarafından,  etkin 
hesap verme sorumluluğunun beş göstergesi şu şekilde tanımlanmıştır:  

- Rol ve sorumlulukların açık olması: Hesap verme sorumluluğu 
ilişkisi içinde bulunan tarafların rol ve sorumlulukları iyi anlaşılır olmalı ve 
bunlar üzerinde mutabık kalınmalıdır. 

- Performansa ilişkin beklentilerin açık olması: İzlenen hedefler, 
beklenen başarılar ve uyulması gereken sınırlar açık, anlaşılır ve üzerinde 
uzlaşılmış olmalıdır.  

- Beklentiler ile mevcut kapasitelerin dengesi: Performansa ilişkin 
beklentiler tüm tarafların kapasitesi (yetkiler, yetenekler ve kaynaklar) ile 
açık bir şekilde bağlantılı ve dengede olmalıdır. 

- Raporlamanın güvenilirliği: Elde edilen performansı ve bu süreçte 
nelerin öğrenildiğini ispat etmek için, bilgiler güvenilir olmalı ve zamanında 
raporlanmalıdır.   

- Gözden geçirme ve düzenleme: Hesap vermekle yükümlü taraflarca 
elde edilen performansa ilişkin, başarıların ve karşılaşılan zorlukların 
gösterildiği ve gerekli düzeltmelerin yer aldığı aydınlatıcı ve bilgilendirici 
bir gözden geçirme yapılmalıdır.  

Bu ilkeleri uygulamaya geçirebilmek için kamu sektöründe yapılması 
gerekenler ise aşağıdaki gibidir: 

- Sonuçlara yönelik hesap verme sorumluluğu olmalı, 

- Sorumluluk, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler paylaşılmalı,  

- Birden çok tarafın olduğu durumlarda, tüm taraflar hesap verebilir 
olmalı, 

- Etkin kontrollerle etkin bir hesap verme sorumluluğu sağlanmalı, 
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- Hesap verme sorumluluğu ile ilgili düzenlemeler ve performansa 
ilişkin bilgiler şeffaf olmalı ve 

- Hesap verme sorumluluğu ile ilgili denetim artırılmalıdır. 

Hesap verme sorumluluğunun etkinliğinin artırılmasında önemli bir 
unsur da yeni bilgi sistemlerinin oluşturulmasıdır. Bir karar alındığında, bu 
karara ilişkin bilgi ve bunun sonuçları, karar alan kimsenin sorumlu olduğu 
tüm kişilere ulaşmalıdır. Bu tür bir bilgi akışı ve bu bilgi akışını taşıyacak 
bilgi sistemi olmaksızın, karara ilişkin hiçbir bilgi olmayacağından hesap 
verme sorumluluğu da olmayacaktır. Hesap verme sorumluluğu bilgi 
sistemleri yeni hesap verme sorumluluklarını mümkün kılmanın yanı sıra, 
performansa ilişkin daha zamanlı, tutarlı ve resmi bilgi sağlayarak mevcut 
olanların da gelişimine destek olur.     

Bilgi sistemleri, hesap verme sorumluluğuna ilişkin bilgileri yeni 
alıcılara ulaştırmak suretiyle hesap verme sorumluluğunun kapsamını 
genişletmektedir. Ancak, uygulamada bunun etkisi sınırlı kalmaktadır. Bu 
tür bir hesap verme sorumluluğu, kamu sektörü kuruluşlarına yeni bilgi 
sistemlerini getirebilecek mali ve siyasi güç mevcut olduğunda 
sağlanabilecektir.  

Bunun yanı sıra, hesap verme sorumluluğunun internet üzerinden 
sağlanması da, bilgisayar donanımlı bilgi sistemlerinin getireceği 
erişilebilirlik engelleri yüzünden eşitsizliğe yol açabilecektir. Alıcıların 
teknolojiye erişiminin sağlanması ve bilgiye güvenli bir şekilde erişme ve 
onu yorumlama kabiliyetlerinin olması gerekmektedir. Kamuoyu 
içerisindeki bu dengesizliği gidermede kitle iletişim araçları önemli bir rol 
oynamaktadır. Kitle iletişim araçlarının bu rolü, hesap verme sorumluluğuna 
ilişkin bilginin elde edilmesi, yorumlanması, kamuoyuna ilan edilmesi ve 
daha sonra da vatandaşlar adına kamu görevlilerine baskı yapılması şeklinde 
olmalıdır. 

Bilgi teknolojileri, bazı durumlarda hesap verme sorumluluğu sürecini 
zayıflatıcı etkide bulunabilirler. Bu muhtemel etkilerden bazıları; kağıt 
üzerindeki kayıtların kaybı, veri kalitesinin belirsizliği, yolsuzluk için 
fırsatların artması ve insanların katkısının azalmasıdır. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, bilgi sistemlerinin hesap verme 
sorumluluğu üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Uygulamada, hesap 
verme sorumluluğu girişimlerinin başarılı olması için, vatandaşlar arasında 
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hesap verme sorumluluğuna karşı bir isteklilik olmalıdır.  Bu da, 
organizasyon içerisindeki (kişisel çıkar, ödül ve ceza sistemi) veya 
dışarısındaki (siyasi baskı, uluslararası kuruluşlar, veya kitle iletişim araçları 
vasıtasıyla kamuoyu) faktörler tarafından sağlanabilir” (Heeks, 1998:10-23).  

5. Tüm Sektörlerin Hesap Verme Sorumluluğu 

Yalnızca kamu kurumları değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
da kamuoyuna ve de kurumsal paydaşlarına karşı hesap verebilir olmalıdır. 
Kimin kime karşı sorumlu olduğu, alınan kararların veya gerçekleştirilen 
faaliyetlerin kurum veya kuruluş için içsel ya da dışsal olup olmamasına 
göre değişir. Genellikle, bir kurum ya da kuruluş aldığı kararlardan ve 
üstlendiği faaliyetlerden etkilenebilecek olanlara karşı hesap verebilir 
olmalıdır. 

Richard Mulgan, ‘Yeni Yönetişim Modelinde Hesap Verme 
Sorumluluğu’ başlıklı çalışmasında, üç sektörün hesap verme sorumluluğuna 
değinmiştir: Kamu sektörü, kar amaçlı özel sektör ve kar amacı gütmeyen 
özel kuruluşlar. 

Kamu sektörünün, özellikle de hükümetin merkez birimlerinin hesap 
verme sorumluluğuna yönelik talebi oldukça geniş kapsamlıdır. Tüm 
birimler ve kamu görevlileri, yalnızca nihai faaliyetleri ve kararlarına değil, 
aynı zamanda bu faaliyetlerin yapıldığı ve bu kararların alındığı süreç de 
dahil olmak üzere, performanslarının tüm unsurlarına ilişkin olarak 
kamuoyuna karşı hesap verebilir olmalıdır. Bu hesap verme sorumluluğu, bir 
dizi farklı kurumsal mekanizma yoluyla yerine getirilir. Bakanlar ve kamu 
görevlileri için, başlıca hesap verme sorumluluğu yolu yukarıya doğru 
kurum içi hiyerarşi yoluyla bakana karşı, ve bakan vasıtasıyla Parlamentoya 
ve kamuoyuna karşı olan sorumluluktur.  

Kamu sektörünün aksine, ticari faaliyet gösteren özel sektörün hesap 
verme sorumluluğu hem daha az hem de daha fazla kapsamlıdır. Daha 
kapsamlı olmasının nedeni, ticari şirketlerin kar-zarar tablolarının göreceli 
olarak daha açık olmasıdır. Bu da onların, kesin hedefleri olmayan kamu 
sektörü kuruluşları ile karşılaştırıldığında, nihai sonuçlara ilişkin hesap 
vermeye daha hazır durumda olmalarını sağlar. Hisseleri kamuoyunda işlem 
gören şirketlerin ne kadar iyi oldukları günlük olarak izlenmektedir. Bu 
yüzden, yöneticiler ve müdürler, hissedarlarına karşı, performanslarına 
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ilişkin olarak bakanlar ve kamu görevlilerine nazaran daha hesap verebilir 
durumdadır.  

Diğer bir açıdan bakıldığında, özel şirketler kamu sektörüne kıyasla 
kamuoyuna karşı daha az sorumludur. Üst düzey yöneticiler ve yönetim 
kurullarının hissedarlarına cevap verme gerekliliği, hükümetlerin Parlamento 
ve kamuoyuna karşı cevap verme gerekliliklerinden daha azdır. Bunun yanı 
sıra, hissedarların şirketle ilgili bilgileri alma hakkı, vatandaşların hükümete 
ilişkin bilgileri alma hakkından çok daha azdır. Sonuç olarak, kamu sektörü, 
özel sektörle karşılaştırıldığında, hedefler açısından daha az, şeffaflık ve 
hesap verme sorumluluğu süreci açısından ise daha fazla hesap verebilir 
durumdadır.   

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bu üç sektör arasından en az hesap 
verebilir olanıdır. Ticari amaç güden özel sektörle karşılaştırıldığında, ister 
büyük isterse küçük ölçekli olsun kar amacı gütmeyen tüm kuruluşlar daha 
az kapsamlı dış düzenlemelere ve daha az etkin izlemeye tabidir. Yıllık 
hesaplar ve yıllık genel toplantıların raporları gibi asgari düzeyde gerekli 
bilgiler de nadir olarak aranmakta ve çoğunlukla da mevcut 
bulunmamaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların hedefleri de, daha çok 
kamu sektörüne benzer şekilde kesin olmayıp, bu hedefler birbiriyle yarışır 
haldedir. Bu da, performans ölçümü açısından bu kuruluşların hesap verme 
sorumluluğunun pek kolay olmadığını gösterir. Aynı zamanda, kamu 
sektörünün aksine, karar alma süreçleri dış incelemeye tabi değildir ve 
kamuoyunun görüşüne sunulmaz.  

6. Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Hesap Verme Sorumluluğu 

Hesap verme sorumluluğu, Türkiye’de kamu mali yönetimi 
reformunun temel unsurlarından biri olmuştur. Avrupa Birliği’ne (AB) 
üyelik süreci tarafından da desteklenen modern bir mali yönetim ve kontrol 
sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar 2000’lerin başlarında başlamış ve 
bunun sonucunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 
bu kanuna bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat çıkarılmıştır. 

Avrupa Komisyonunun tanımına göre, hesap verme sorumluluğu, 
kamu kurumlarının ve çalışanlarının kararları ve faaliyetlerinden dolayı 
sorumlu tutulmaları sürecidir. Bu süreç, güvenilir ve ilgili mali ve mali 
olmayan verilerin zamanında ve adil bir şekilde geliştirilmesi, korunması ve 
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hazır hale getirilmesi yoluyla gerçekleşmektedir. (European Commission, 
2006:42) 

Hesap verme sorumluluğu kamu mali yönetiminin tamamını 
kapsamalıdır. Bu çerçevede yöneticiler, planlama, programlama, bütçeleme, 
muhasebe, kontrol, raporlama, arşivleme ve izleme görevlerinin yürütülmesi 
için yeterli bir mali yönetim ve kontrol sistemi kurmakla yükümlüdür 
(European Commission, 2006: 6). Yönetsel hesap verme sorumluluğu, 
yönetimin yalnızca mali kararlarından değil, aynı zamanda aldığı kararların 
yeterli ve kamuoyunun çıkarına yönelik olmasından da sorumlu tutulması 
anlamına gelmektedir. Bu kararlar kötü yönetim, dolandırıcılık ve 
usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik normlarla donatılmış olmalı ve önceden 
ifşa edilmiş kurallar doğrultusunda izlenebilmelidir (Köning, 2007:52).  

AB’ye uyum gereklilikleri doğrultusunda, Türkiye’de yürütülen 
reform çalışmaları da, yönetsel sorumluluk modelini esas alarak, kaynakların 
etkin, ekonomik ve verimli kullanımı, stratejik planlama, performans esaslı 
bütçeleme, çok yıllı bütçe, hesap verme sorumluluğu, mali saydamlık, 
tahakkuk esaslı muhasebe, iç kontrol, iç denetim ve dış denetim gibi modern 
kavramlar üzerinde inşa edilmiştir. Nitekim, tüm bu alanları kapsayan Mali 
Kontrol faslı, AB ile yeterli düzeyde uyumlu bulunmuş ve Avrupa Birliği ile 
müzakerelere açılan ilk fasıllardan biri olmuştur.  

Mali Kontrol faslı kapsamında uluslararası standartlar ve AB 
uygulamaları doğrultusunda oluşturulan iç kontrol sisteminin etkin bir 
şekilde işlemesi güçlü hesap verebilirlik mekanizmaları ile mümkündür. Bu 
çerçevede, 5018 sayılı Kanunun ‘hesap verme sorumluluğu’ başlıklı 8. 
maddesi, ‘bakanların ve üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu’ başlıklı 
10. ve 11. maddeleri ve ‘faaliyet raporları’ başlıklı 41. maddesi hesap verme 
sorumluluğuna yönelik olarak düzenlenmiştir. Sayıştay Kanunu’nun 5. 
Maddesi uyarınca da, Sayıştay’ın görevleri arasında, kamu idarelerinin mali 
faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 
denetlemek ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, 
yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunmak yer almaktadır. Hesap verme 
sorumluluğu temelde raporlama yoluyla gerçekleştirilmektedir (SIGMA, 
2009:4). Mali hesap verme sorumluluğu da bu çerçevede, hükümet, kamu 
idareleri ve mali yönetimde görev alanların kamu kaynaklarının elde 
edilmesi, kullanımı ve yönetimi ile ilgili faaliyet, görev ve işlemlerde 
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hiyerarşik olarak kendi üst yöneticilerine, Sayıştay’a, Parlamento’ya ve 
kamuoyuna karşı sorumlu olmalarını ifade etmektedir.   

Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde, hesap verme 
mekanizmalarının da güçlendirilmesi beklenmektedir (European 
Commission, 2010:10). Bu kapsamda, hesap verme sorumluluğunun bir 
aracı olarak kamu kurumları tarafından hazırlanan faaliyet raporlarının daha 
fazla geliştirilmesi ve bu raporların Meclis’te incelenmesi için ayrı bir alt 
komisyon kurulması gündeme gelmektedir (SIGMA, 2010:12).   

7. Sonuç 

Günümüzün değişen ve gelişen koşullarında, iyi yönetişimin bir 
unsuru olan hesap verme sorumluluğu geçmişe nazaran daha fazla önem 
kazanmıştır. Hesap verme sorumluluğu, tüm sektörlerde aranılan bir nitelik 
olurken, kamuoyu özellikle hükümetin kendilerine karşı her alanda hesap 
verebilir olmasını beklemektedir. Hesap verme sorumluluğunun etkin bir 
şekilde işleyebilmesi için, bir kurum hem kendi içerisinde, hem de diğer 
kurumlara, paydaşlarına ve kamuoyuna karşı hesap verebilir olmalıdır.  

Hesap verme sorumluluğunun başlıca üç türü mevcuttur. Bunlardan 
siyasi hesap verme sorumluluğu, seçimler yoluyla sağlanmaktadır. İdari 
hesap verme sorumluluğu ise, belirli bir konuda çıkarı olan kimseleri, 
kendilerini etkileyecek bir kararın alınma sürecine ve sebeplerine dair 
bilgilendirme gerekliliğidir. İdari hesap verme sorumluluğunun bir alt başlığı 
olan mali hesap verme sorumluluğu da, kaynak kullanımına ilişkin rapor 
verme zorunluluğudur. Ayrıca, kamu sektöründe, hükümetin kendi 
içerisindeki kontrolü yatay, dışarıdan kontrolü ise dikey hesap verme 
sorumluluğu mekanizmaları olarak adlandırılmaktadır. Hesap verme 
sorumluluğunun son türü olan sosyal hesap verme sorumluluğu da, kamu 
kurumlarının vatandaşa karşı hesap verebilir olmasını ifade etmektedir. 

Günümüzde bilgi sistemleri kamu sektöründe önemli bir rol oynamaya 
başlamıştır. Bilgi sistemlerinin kullanılması, karar alma süreci ve ortaya 
çıkan performansa ilişkin bilgilerin daha kolay erişilebilir olmasını ve 
izlenmesini sağlayacağından, hesap verme sorumluluğuna da katkıda 
bulunacaktır. Bu yolla gerçekleştirilecek bir bilgi akışı da, öncelikle ilgili 
tüm tarafların bu erişim için gerekli imkân ve becerilere sahip olmasını 
gerektirmektedir.   
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Bilgi işlem teknolojilerindeki gelişmeler, hesap verme 
sorumluluğunun vatandaşlara ve genel anlamda hizmet alanlara karşı daha 
doğru, tutarlı ve hızlı biçimde yerine getirilmesini sağlamakta ve bu da nihai 
anlamda hizmet verenlerin daha etkin biçimde işlemesine katkıda 
bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki hesap verme sorumluluğunun 
yerine getirilmesini sağlayan tüm imkân ve araçların uygulamaya 
geçirilmesinden daha önemli olan bu sorumluluğun bilincinde olmaktır. 
Gerek bilgi işlem teknolojilerini gerekse klasik raporlama uygulamalarını 
temel alan tüm mekanizmalar sadece bir araçtır. Bu araçlar kurumlar ile 
vatandaşlar arasındaki iletişimi sağlayan bir köprü vazifesi görürler. Bu 
araçlarla bilgi talep edilir ve istenen bilgi olması gereken yere, olması 
gereken zamanda ve olması gerektiği kadar ulaştırılır. Diğer yandan, hesap 
verme sorumluluğuna sahip olmayan ve bu sorumluluk bilincinin önemini 
anlayamamış yönetimlerde hesap verme araç ve mekanizmalarının etkili ve 
verimli biçimde kullanılabilmesi için yeterli koşullar hazırlanmamış 
demektir. Bu araçlar hesap verme sorumluluğunu yerine getirme iradesine 
sahip olmayan yönetimler için bir külfet haline gelirler. Dolayısıyla, 
öncelikle kurumların hesap verme sorumluluğunun önemini kavramaları, bu 
sorumluluğun yerine getirilmesinin kişilerin keyfi tutumlarını engelleyebilen 
bir çerçeve sunduğunu bilmeleri ve bu sorumluluk çerçevesinde iş yapmanın 
kendilerine de fayda sağlayacağının farkına varmaları gerekmektedir.  

Yalnızca kamu kurumları değil, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
da kamuoyuna ve kurumsal paydaşlarına karşı hesap verebilir olmalıdır. 
Genel olarak, buradaki mantık, bir kurum ya da kuruluşun aldığı kararlardan 
ve üstlendiği faaliyetlerden etkilenebilecek olanlara karşı hesap verebilir 
olmasıdır. Hesap verme sorumluluğu kamu ve özel sektör kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları tarafından alınan kararların ve üstlenilen eylemlerin 
sınırlarını belirleyen bir çerçeve sunmaktadır. Özellikle kamu kurum ve 
kuruluşlarının vatandaşlara ve hizmet alanlara karşı daha hesap verebilir bir 
duruma gelmesi ve bu kurumların hesap verme sorumluluklarının 
güçlendirilmesi için yeni mekanizmalar ve hesap verme kanalları 
tasarlanarak uygulamaya konmaktadır.  

Gerek kamu ve özel sektör kuruluşları gerekse sivil toplum kuruluşları 
için hesap verme sorumluluğu performans ölçümüne ilişkin kurum içi yapı 
ve sistemlerin kurulmalarını ve düzgün işletilmelerini teşvik etmektedir. 
Performans ölçümü sayesinde kurum ve kuruluşların belirlenen hedeflere 
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yine belirlenen süreler içerinde ulaşılıp ulaşılmadığını, diğer bir ifadeyle bu 
kurum ve kuruluşların sorumluluklarını yerine getirip getiremediklerini 
belirlemek mümkün olmaktadır. Dolayısıyla performans ölçüm sistemleri bir 
yandan hesap vermekten sorumlu tutulan kurumlarca yükümlülüklerin yerine 
getirildiğini gösteren ispatlayıcı bir dokümantasyon sağlamakta, diğer 
yandan ise yükümlülüklerin daha etkin yerine getirilmesine yönelik düzeltici 
eylemlerin dayanağını oluşturmaktadır. 

Hesap verme sorumluluğu, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 
Ülkemizde gerçekleştirilen kamu mali yönetim reformlarının esas 
unsurlarından biridir. AB’ye aday ülkelerin, yönetsel sorumluluk esaslı ve 
kamu mali yönetiminin tamamını kapsayan bir hesap verme sorumluluğu 
ortaya koymaları beklenmektedir. Ülkemizde kamu mali yönetiminde hesap 
verme sorumluluğu 5018 sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bununla beraber, 
iyi yönetişimin sağlanması için gerekli unsurların başında gelen hesap verme 
sorumluluğu, ancak kamu mali yönetimi reformunun diğer unsurları ile 
birlikte uygulandığında anlamlı bir bütünlük arz edecektir.  

Hesap verme sorumluluğu vatandaşların kurum ve kuruluşlara olan 
güveninin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Hesap verme 
sorumluluğunun temelinde devletten hizmet alan vatandaş ve vatandaşlara 
hizmet götüren devlet anlayışı veya varsayımı bulunmaktadır. Görüldüğü 
üzere bu anlayışın ve yapının bir ucunda kamu kurum ve kuruluşları diğer 
ucunda ise vatandaşlar vardır. Dolayısıyla kurum ve kuruluşlarının bu 
sorumluluklarının bilincinde olmalarının yanında vatandaşların da, yasal 
sınırlar içerisinde, kendilerine hizmet götüren kurum ve kuruluşları 
sorumlulukları konusunda teşvik edici, hatırlatıcı ve gerektiğinde düzeltici 
tutum ve eylemler içinde bulunmaları gerekmektedir. Kurumsallaşmış bir 
hesap verme sorumluluğu, devletle vatandaşlar arasındaki bu karşılıklı 
etkileşimde yeşerir ve meyve verir. Bu anlamda devletin kendilerine hesap 
verme sorumluluğunun bilincinde olan vatandaşlar, kamu kurum ve 
kuruluşlarının hesap verme sorumluluklarını yerine getirmelerinin sigortası 
olurlar. 
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MALİ SORUMLULUK NEDİR? 
 

Doğan BAYAR* 

 

1. Giriş 

İdare hukukunun temel sorunsalı, kamu aygıtının teşkilatlanması 
bağlamında görev, yetki ve sorumlulukların saptanması ve kurallarının 
konulmasıdır. Bu alanda kabul edilen, başta Anayasa olmak üzere, 
(kurumların teşkilat ve vazifelerine ilişkin) kuruluş kanunları, personel ve 
kadro kanunları, bütçeleri ile gelir ve giderlerine ilişkin mali kanunlar, iş ve 
hizmetlerde uyulması gereken kuralları gösteren usul kanunları, hep 
kuruluşlara ve bunların memurlarına yapmaları gereken işleri, bu işleri 
yürütürken sahip oldukları yetkileri, kullandıkları yetkilerin sonuçlarına göre 
maruz kalacakları yaptırımları göstermek ve düzenlemek üzere 
kitaplaştırılmışlardır. Belirli görevleri yapmak üzere kurulan birimlerin 
birbirleri ile karşılıklı ilişkileri, yardımlaşmaları veya görev/yetki 
dengelenmeleri ve bunların hizmet sunmak durumunda oldukları vatandaşlar 
karşısındaki yükümlülükleri de idare hukuku kapsamında düzenlenmektedir. 

Kamu hukuku alanında bulunan mevzuat hükümlerinin anlaşılmasında 
ve yorumlanmasında bu özellik asla unutulmamalı ve gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

2. Sorumluluk Nedir? 

Sorumluluk, memurun yaptığı işin hesabını vermesi gereğidir. Bu 
yaptığı iş, görevi gereği yapması gereken iştir. Yetkisini görevin gereğine 
uygun olarak kullanıp kullanmadığı, işi verilen amacına uygun olarak 
gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin sorgulanmasıdır. 

Sorumluluk, bu anlamda, yaptırıma bağlanmış yetkidir.  

Memur, görevi ifa ederken bir takım yetkiler kullanmak 
durumundadır. Yetkilerini kullanırken yasalara, yönetmeliklere, iyi yönetim 
ilkelerine ve etik kurallarına uyacaktır. Yetkili olmadığı işleri yapmaktan 
veya yetkilerini yerinde ve doğru olarak kullanmamaktan dolayı bir takım 
yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını da bilebilmelidir. 
                                                 
* Emekli Sayıştay Daire Başkanı 
Bu çalışma, Maliye Dergisinin 154. sayısında yayınlanmıştır. 
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Sorumlulukların isimlendirilmesi ve sınıflandırılması da bu 
yaptırımlarla ilgilidir. Yaptırım idari/disipliner bir yaptırım ise idari 
sorumluluktan; adli/cezai bir yaptırım gerektiriyorsa adli sorumluluktan; 
mali yükümlülükler getiriyorsa mali sorumluluktan söz edilir. Bir başka 
deyişle, görevli memurları sorumlu tutarken, sadece “sorumludur” denilip 
geçilmez; hangi sonuca muhatap kılındığı da söylenmek durumundadır. 
Hukuk metinlerinin de bunları açıkça yazması gerekir.  

Sorumluluk, yasal bir kavramdır ve ancak yasa ile konulabilir. Tüzük, 
yönetmelik vs. türünden idari düzenleyici metinlerle veya yargı içtihatları ile 
sorumluluklar ihdas ve icat edilmesi olanağı yoktur. Yasaların açıkça 
yaptırımını belirtmediği sorumlulukları, (belki) etik kurallarının bir gereği ve 
sonucu olarak anlamak daha doğru olacaktır. Açıklık, saydamlık, belirlilik, 
hesap verebilirlik türünden, görevin ifasından çok, bu ifanın niteliğine bağlı 
gerekliliklerin (yaptırımı da belirtilmemiş ise) etik bağlamda kabul edilmesi 
yerinde olur.  

3. Mali Sorumluluk Nedir? 

Mali sorumluluk bir görev sorumluluğudur ve üstlenilen görevin 
niteliğine bağlı olarak sonuçlar doğurur. Mali sorumluluğu, yapılan işten ve 
kullanılan yetkiden bağımsız olarak bir tazmin sorumluluğuna indirgemek ve 
anlamak fevkalade yanlış olur. 

Mali sorumluluk bir görev sorumluluğu ise, öncelikle mali görevin ne 
olduğunun da bilinmesi ve tanımlanması gerekmektedir. 

Görev, bütçe yönetimi, bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin mali 
iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsili, Devlet 
mallarının korunması ve idaresi,  bunların muhasebesinin tutulması ve 
yetkili merciler önünde hesabının verilmesidir. Bu işler Devlet tüzel kişiliği 
adına, yetkili memurlar tarafından yürütülen bir vekalet ve emanet idaresi 
faaliyetidir. 

Bir başka deyişle, kamu malvarlığı ve bütçesi korunmak ve 
yönetilmek üzere bir takım görevlilere emanet edilmekte ve bunların Devlet 
adına yetki kullanmaları için kendilerine  vekalet verilmektedir. (Burada 
vekalet sözcüğü konuyu somutlaştırmak maksadıyla kullanılmıştır; Borçlar 
Kanunu anlamında vekalet akti (madde:386-392) kastedilmiyor). Görev ve 
yetki verilenlerin dışında hiç kimsenin kamu mal varlığına el uzatması, kamu 
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adına harcama yapması veya gelir toplaması imkanı bulunmamaktadır 
(1050/17 +5018/72). Aksine davranışlar cezalandırılır. 

Görevlendirilen ve münhasıran kendilerine yetki verilen memurların 
yaptıkları eylem, iş ve işlemlerin hesabını vermeleri gerektiği ise çok açık 
bir gerekliliktir. Bu olguya maliye jargonunda “bidayeten zimmetdar olma” 
denilmektedir. Bu kavram hukuk metinlerine yansımamış olmakla birlikte 
durumu en iyi ifade etmesi bakımından günlük dilde kullanılagelmektedir. 
Bütçemi ve kaynaklarımı senin zimmetine verdim (sana emanet ettim), 
hesabını da senden sorarım, mantığına dayanmaktadır. Bu kanunla 
belirlenmiş (objektif) bir sorumluluktur. Kişisel (subjektif) durumlar ve 
niyetler sorumluluğun saptanmasında pek fazla belirleyici değildir. Kişisel 
ve diğer dış sebeplerin dikkate alınacağı haller de (elbette) bulunabilir ve 
bunlar da kanunda ayrıca belirlenir (belirlenmelidir).  

Türk Ceza Kanununda düzenlenen “zimmet” suçu, görevi nedeniyle 
kendisine tevdi olunan kıymetleri özel mal varlığına katan veya başkasına 
devreden memurların durumunu düzenlemektedir (TCK/247). Bir başka 
deyişle, ceza kanunumuz “zimmet” kavramını değil; “zimmet suçu” 
kavramını tanımlamaktadır. Yoksa, kendisine Devlet malının zimmetlendiği 
herkes peşinen suçlu durumuna düşecek değildir.  

Diğer taraftan, bu kavramın kusursuz sorumluluk şeklinde anlaşılması 
ve tanımlanması da yanlış ve yanıltıcıdır. Kusursuz sorumluluk, kamu 
hukukunda idarenin kamu yararına giriştiği bir takım hizmetlerin ifası 
sırasında, bazı kişilere kaçınılması mümkün olmayan zararlar vermesi 
dolayısıyla doğan bir tazmin yükümlülüğüdür (Anayasa/40), memurun 
kusursuz sorumluğundan söz eden her hangi bir yasa hükmü söz konusu 
değildir; özel hukukta ise kendi yararına iş yaptıran kişilerin, kendi fiilleri ile 
olmasa bile üçüncü kişilere verdikleri zararların tazmin ve telafisi 
yükümlülüğünü anlatan bir kavramdır. Esasta Borçlar Kanununda 
düzenlenmiş bulunan temyiz kudretini haiz olmayanların, istihdam edenin, 
inşaat yaptıranın, hayvan idare edenin mesuliyeti gibi (818/54-59). Bunların 
da bizim konumuzla her hangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. 

4. Görev- Görevli (Sorumlu)-Sorumluluk İlişkisi 

Bir mali usul kanununun birincil işlevi, mali işlerin neler olduğu; bu 
işlerin ne şekilde ve hangi görevli tarafından ve ne tür bir yetki kullanılarak 
yapılacağı ve yapılmasının, yapılmamasının veya yanlış yapılmasının 
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sonuçlarının ne olacağının düzenlenmesidir. Aşağıda bunları bir plan 
çerçevesinde sunmaya çalışacağız. 

4.1. Bütçe Yönetimi 

Parlamentonun yürütme organına verdiği gelir toplama yetkileri ile 
gider yapma izinlerinin kullanılması görevi ve yetkisi (bütçe yetkisi), 
Bakanlar ve onlara izafeten imza atan yüksek yöneticilere aittir. 

1050 sayılı Kanun Bakanları ve bakan adına hareket eden yüksek 
dereceli memurları “Birinci derece ita amiri” olarak isimlendiriyordu. Bunlar 
başında bulundukları kamu idareleri emrine tahsis olunan kamu 
kaynaklarının belirlenen hükümet politikaları, kurumun/idarenin stratejik 
amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanmak ve elde ettikleri sonuçlar 
hakkında Parlamentoya hesap vermekle yükümlüdürler. 

5018 sayılı Kanun da aynı anlayışı biraz farklı bir isimlendirme ile 
sürdürmektedir. Bu Kanunda ita amiri sıfatı kullanılmaksızın doğrudan 
bakanlar ve üst yöneticilerden söz edilmiştir. Bakanlıklarda müsteşarın, 
diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin (Milli Savunma Bakanlığında 
Bakan; üniversitelerde rektör; bağımsız bütçeli idarelerde müsteşar, başkan 
veya genel müdür; illerde ve il özel idarelerinde vali; belediyelerde belediye 
başkanı) idarenin “üst yönetici”si olacağı açıklanmıştır. Bu tanımlama, özel 
sektördeki CEO (Chief Executive of Organization) postuna karşı 
gelmektedir.  

Üst yöneticiler bağlı oldukları bakan ile birlikte parlamentoya hesap 
verirler ve sorumluluklarına tayin de parlamentoya aittir. 

Kural bu olmakla birlikte, Bakan dışında, üst yöneticilerin karar ve 
eylemleri ile harcama sürecine dahil olmaları halinde harcama yetkilisi gibi 
sorumlu tutulmaları da mümkün ve tabiidir. 

1050 sayılı Kanunda ita amirlerinin harcamadan sorumlu 
tutulabilmeleri için yazılı şekilde sorumluluk üstlenmiş olmaları gerekirken; 
5018 sayılı Kanun, bunların harcama talimatlarına ve uygulama sürecindeki 
işlemlere imza atmış olmaları halinde doğrudan sorumlu tutulmalarını 
öngörmektedir. Ki, kanımızca bu anlayış daha doğru ve tutarlıdır.  

Bütçe yetkisi ve yönetimi, bazen idarenin başındaki tek bir kişiye 
değil; yönetim kurulu, yönetim komitesi, icra komitesi, encümen gibi adlar 
altında oluşturulan organlara verilmektedir (5018/31-üçüncü fıkra). Bu 



 577

takdirde üst yönetici sıfatının bu organa ait olacağı ve üyelerinin kollektif 
sorumluluğunun esas alınacağı tabiidir. 

Üst yöneticilerin esas olarak parlamentoya karşı sorumlu oldukları 
belirtilmişti. Ancak, harcama yetkisi kullanmaları durumunda Sayıştay’a 
karşı da hesap verme yükümlülüğü altına girecekleri de gözden uzak 
tutulmamalıdır. Bazı ihalelerde ihale yetkilisi, personel giderlerinde atamaya 
yetkili amir konumunda bulunmaları veya üst yönetime tahsis edilen 
ödeneklerin kullanımında olduğu gibi, doğrudan harcama emri vermeleri 
halinde, harcama yetkililerinin genel sorumluluğunun, bunlar için de geçerli 
olacağı tabiidir.  

Diğer taraftan, Sayıştay’ın düzenleyip parlamentoya sunacağı raporlar 
konusunda Sayıştay’a karşı açıklamada (istizah) bulunmaları da 
gerekmektedir. Bunu bir sorumluluk değil, yükümlülük olarak anlamak daha 
isabetli olacaktır. Bu gerekliliği doğrudan kendileri bizzat yerine 
getirebilecekleri gibi, harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi yöneticileri 
veya iç denetçiler aracılığıyla da yaptırabilirler (5018/11). 

4.2. Harcama Yönetimi 

Başında bulundukları idari birimler (hizmet birimleri) adına bütçede 
ödenek tahsis edilmiş bulunan yöneticiler (5018/31), bu ödenekleri 
kullanmak suretiyle idarelerine yüklenmiş bulunan kamu hizmetlerinin 
kendilerine düşen kısımlarını yerine getirirler. Bunu yaparken, ödeneklerin 
yerinde ve zamanında kullanılmasından, giderin gerçek ihtiyaç karşılığı 
olmasından, programlanmış hizmet, faaliyet ve projelerin zamanında ve tam 
olarak yerine getirilmesinden sorumludurlar (1050/22-A). Aynı olguyu 5018 
sayılı Kanun “Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve 
esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun 
olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu 
Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. 
(5018/32)” ifadeleriyle tekrarlamaktadır. 

İşte, emir ve talimatları ile yönetmek ve yönlendirmek durumunda 
oldukları memurları eliyle kamu hizmetini yürüten ve karşılığı bütçe giderini 
ödeten yöneticiler  “harcama yetkilisi” sıfatıyla tanımlanmaktadır. 
Andığımız birim yöneticilerine sadece bütçe ile harcama yetkisi 
verilmemektedir; daha önce yönetimine verilmiş bir resmi aygıt (personel-
teşkilat ve malzeme kadroları) da vardır. 
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 Harcama yetkililiği bir kadro unvanı değildir. Bütçeyle veya ödenek 
gönderme belgesi ile ödenek tahsis edilen birimin en üst yöneticisi, bu sıfatı 
da taşır ve bu yetkiyi kullanır. Amiri bulunduğu birimin icraatından sorumlu 
olan kişi, sarfiyatından da sorumludur (bu eski bir maliyeci deyimi: icraat, 
sarfiyata bağlıdır!..). 

Gerek mülga 1050 sayılı Kanun ve gerekse yerine geçen 5018 sayılı 
Kanun bütçe hizmetlerinin yerine getirilmesinde, aynı görevliyi işaret 
etmektedir. 1050 sayılı Kanundaki tahakkuk memurunun, bütçe giderinin 
ödettirilmesi konusunda yetkili olmamasına karşılık (ödetme yetkisi ikinci 
derece ita amirleri tarafından verile emri imzalanması suretiyle 
kullanılmakta idi.); 5018 sayılı Kanunun harcama yetkilisi ödeme emri 
belgesini (eski adıyla verile emri) imzalamak suretiyle, bütçe giderinin 
ödenmesi için muhasebe yetkilisine emir ve talimat verebilme yetkisine de 
sahip kılınmıştır. 

Dün harcama sorumluluğunun odağında tahakkuk memuru (aslında 
tahakkuk amiri) vardı; bu gün aynı sorumluluk harcama yetkilisinin 
omuzlarındadır. Harcama yetkilisinin emir ve talimatı olmadan hiçbir bütçe 
gideri ödenemez ve ondan başka hiç kimse harcama sürecini yönetemez, 
yönlendiremez. Kanun harcama yetkisini kime vermişse, harcama yetkilisi 
o’dur. Bu yetki, kanunda belirtilen hallerde ve sadece üst yönetim 
kademesinde birleştirilebilir. Görev bölüşümü veya hizmet aktarımı şartıyla 
diğer hizmet birimlerinin en üst yönetim kademesine devredilebilmesi  veya 
birleştirilmesi de mümkündür.  

Bu konuya ilişkin düzenlemeler ise Maliye Bakanlığınca 
yapılabilecektir (5018/31+Harcama yetkilileri hakkında genel tebliğ Seri 
No:1). 

Harcama yetkilisinin 5018 sayılı Kanun ve Bütçe Kanunları 
çerçevesinde belirlenmiş olması karşısında, aynı hizmet birimi içerisinde 
daha ast kademelere yetki devri imkanı bulunmamaktadır. Birim amirinin 
yardımcılarına veya örgüt kademesindeki en yakın yöneticiye yapacağı 
devirler, imza yetkisi verme kapsamında, birim amirinin yaptığı 
görevlendirmelerdir ve kendi mali sorumluluğunu kaldırmaz. Bu takdirde, 
yetki devredilen yardımcı, asıl harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu olur.  
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4.3. Gelirlerin Toplanması 

1050 sayılı Kanun gelirlerin tarh, tebliğ ve tahakkuk işlemlerini gelir 
tahakkuk memurlarına; tahsilini saymanlara görev olarak vermekte idi. 5018 
sayılı Kanunda bir gelir yetkilisinden söz edilmemektedir; ilgili mevzuatı 
çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip 
tahsil işlemlerini yürütmek görevi mali hizmetler birimine verilmektedir 
(madde: 60-e). Gelir ve alacakların tahsili, muhasebe hizmeti kapsamında da 
sayılmakla birlikte, Muhasebe yetkilisinin bu konudaki sorumluluğu 
konusunda başkaca bir belirleme, bu Kanunda yer almamaktadır. 

Mali hizmetler biriminin en üst yöneticisini, gelir tahakkuk yetkilisi 
olarak kabul etmek yanlış olmaz, diye düşünülebilir (5018/38).  

4.4. Mali İş ve İşlemlerin Yürütülmesi ve Belgelendirilmesi 

Birimin ikinci kademe yöneticileri ile idari personeli aldıkları harcama 
talimatı çerçevesinde ve harcama yetkilisinin emir ve yönlendirmeleri 
doğrultusunda hizmetleri yürütürler ve yaptıkları her bir işe ait işlemleri 
gerçekleştirirler. Burada önemle dikkate alınması gereken husus, bu 
memurların yetki kullanan değil; kanunla veya yönetici onayı ile 
görevlendirilen kimseler olduklarıdır. Teşkilat ve kadro kuralları ile 
belirlenen çerçevede kendi üstlerine düşen görevleri yerine getirecekler ve 
yaptıkları iş ve işlemlere ilişkin belgeleri alacak veya düzenleyeceklerdir. 
Her bir memur, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerle 
sınırlı olarak sorumlu tutulacaklardır (5018/33). 

Geçmiş uygulamada, ödemelere esas olmak üzere keşif, hakediş, 
tutanak, rapor, karar, bordro, harcama pusulası, sözleşme taslağı, şartname 
ve benzeri tahakkuk belgelerini düzenleyen (1050/22 D) veya fatura nizamı 
çerçevesinde düzenlenen teslim belgelerini kabul edenler de sorumluluk 
kapsamında değerlendirilmekte idiler. 

5018 uygulamasında, mali hizmet ve işleri yerine getiren ve yaptıkları 
iş ve işlemlere ilişkin belgeleri düzenleyen görevliler, farklı bir isim altında 
fakat aynı mantıkla tanımlanmaktadırlar. 

Eski uygulamada, bizzat tahakkuk amiri tarafından düzenlenmesi 
öngörülen, fakat daima başka bir görevli tarafından hazırlanan tahakkuk 
müzekkeresi (ve aynı kağıt üzerinde yer alan verile emri), uygulamadaki 
geleneğe uygun olarak, bu yeni Kanunda “Ödeme Emri” adıyla, harcama 
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yetkilisi tarafından görevlendirilen bir gerçekleştirme görevlisi tarafından 
hazırlanacaktır. 

Gerçekleştirme görevlileri, adı üstünde, yetki kullanan kimseler 
olmayıp, üzerlerine düşen görevleri mevzuat, emir ve talimatlar çerçevesinde 
ve amirlerinin yönetiminde yürütmek durumunda olan memurlardır. 
Bunların sorumlulukları da yaptıkları veya yapmak durumunda oldukları iş 
ve işlemlerle sınırlıdır. Bunun dışında, kimsenin yaptığı işlerin 
sorumluluğunu üstlenemezler. Bunların hesap verme sorumluluğu da 
doğrudan ve tek başlarına değildir. Bunlar harcama yetkilisi için saptanan 
sorumluluğa, hatası ile ilişkili olarak, katılırlar. Bir başka deyişle, doğrudan 
ve tek başlarına Sayıştay’a muhatap kabul edilemezler. 

Bir gerçekleştirme görevlisinin Harcama yetkilisine ve Sayıştay’a 
karşı sorumlu tutulabilmesi için, hatasının mutlaka yaptığı işleme veya 
düzenlediği belgeye ilişkin olması ve bu işlem veya belgenin ödemenin 
dayanağı olabilecek nitelikte bulunması gereklidir. Bir başka deyişle o 
görevlinin düzenleyip imzaladığı belge olmadan ödeme yapılamayacak 
olmalıdır, işlem tekemmül etmiş sayılmamalıdır. 

Çeviri hatası ile olsa gerek, bu görevlilerin (eskinin tahakkuk 
memurları yerine koyarak) muhatap kabul edilmesini iddia eden bir yanlış 
anlama oldukça yaygındır. Eskinin tahakkuk evrakını tekemmül ettiren 
memurlarını tahakkuk memuru sanmak ne kadar yanlış idiyse; bu günün 
gerçekleştirme görevlilerini eskinin tahakkuk memurunun yerine koymak da 
o kadar yanlıştır. 

4.5. Ön Mali Kontrol 

Gerçekleştirme görevlilerince düzenlenen tahakkuk belgeleri, bu 
görevlilerden birisi veya özel olarak harcama yetkilisi tarafından bu iş için 
görevlendirilen bir memur tarafından derlenip/toparlanarak bir ödeme emri 
belgesine bağlanır ve “Düzenleyen” görevli tarafından (gerçekleştirme 
görevlisi sıfatıyla) imzalanarak mali hizmetler birimine verilir (5018/33-1+iç 
kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar/12).  

Harcama biriminde tekemmül ettirilen ve ödeme emrine bağlanarak 
ön mali kontrole tabi tutulmak üzere mali hizmetler birimine gönderilen 
belge tomarı, mali hizmetler birim yöneticisi (veya görevlendirdiği bir 
uzman) tarafından incelenip görüldükten sonra “Kontrol edilmiş ve uygun 
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görülmüştür” şerhi ile imzalanarak (Esaslar:14) harcama birimine iade edilir 
ve buradan ödenmek üzere muhasebe yetkilisine verilir (5018/60-L).  

Kontrol süreci ile mali işlem süreci biri diğerinden tamamen bağımsız 
iki ayrı fonksiyondur. Belge düzenleyenlerin veya hiyerarşi zinciri içinde yer 
alan yöneticilerin işlem süreci içinde yaptıkları kontroller ile iç kontrol 
sistemi çerçevesinde yapılan kontrollerin bir birini tamamlaması veya birinin 
diğerinin yerine geçmesi söz konusu olmaz. Kanun, bunu “Mali hizmetler 
biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler, mali işlem sürecinde görev 
alamazlar (5018/60 dördüncü fıkra)ifadesi ile hükme bağlıyor. Harcama 
yetkisi ve buna bağlı mali işlemler diğer icracı birimlerde yürütüleceğinden, 
mali hizmetler birimi personelinin buralarda hizmet görme olanağı zaten 
yoktur (Esaslar:15). 

4.6. Giderin Ödenmesi  

Mali işlem sürecinin son aşaması, giderin hak sahibine ödenmesidir. 
Harcama talimatı ile hizmet tanımlanmış, kaynak/ödenek temin edilmiş, 
görevliler belirlenmiştir. Gerçekleştirme görevlilerinin her biri (tek başlarına 
veya kurul halinde) üzerlerine düşen görevleri, birim amirinin yönetim ve 
denetiminde yerine getirmişler, her türlü hizmeti gerçekleştirmişler ve bu 
işlere ilişkin belgeleri almış, düzenlemiş ve kontrol ederek, birleştirilmek 
üzere “ödeme emri belgesi” ni düzenleyecek olan arkadaşlarına vermişlerdir. 
Bu son görevli, düzenlediği ödeme emri belgesini, kendi parafını da koyarak, 
mali kontrol görevlisinin “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” 
parafından geçirdikten sonra harcama yetkilisine sunacaktır. Harcama 
yetkilisinin imzasını ve ödeyiniz emrini içeren belge muhasebe yetkiline 
gönderilecektir. 

Muhasebe yetkilisi, ödeme emri belgesini; 

-Yetkililerin imzalarının tamam olup/olmadığı, 

-Mevzuatında öngörülen belgelerinin bulunup/bulunmadığı, 

-Maddi hatadan arınmış olup/olmadığı, 

-Hak sahibinin kimliği, 

Bakımlarından kontrol edecek ve uygun bulduğu takdirde ödemeyi 
yapacaktır. Noksan bulduğu hususlar varsa, bunları düzeltilmek veya 
tamamlanmak üzere, en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte 
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harcama yetkilisine bir yazı ile iade edecektir. Düzeltilen veya tamamlanan 
belgelere ilişkin gider ödenecektir (5018/61). 

Kanunun, muhasebe yetkilisinin bu madde kapsamındaki 
sorumluluğunu “Kontrol yükümlülüğünden dolayı sorumluluk” biçiminde 
nitelendirmesi ve bunu da görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle 
sınırlandırması son derece önemli ve üzerinde durulması gereken bilinçli bir 
tercihtir. (Sorumlulukları ve yaptırımlarını ele alacağımız aşağıdaki bölümde 
bu konuya tekrar döneceğiz.) 

Bu bölümde üzerinde durulması gereken diğer bir nokta, maddi hata 
kavramıdır. 

Mülga 1050 sayılı Kanun, saymanın inceleme yükümlülüğü 
konusunda (diğer bentler yanında) iki ayrı bent içeriyordu. Birincisi 
mevzuata uyarlık, ikincisi maddi hata. Bu ayrımın yapıldığı yerde maddi 
hatanın sadece hesap ve kayıt hatalarını (aritmetik hata) kapsadığı 
anlaşılmakta idi. Ancak, yeni kanunda mevzuata uyarlılığın muhasebe 
yetkilisinin sorumluluk kapsamından çıkarılmış olması zihinlerde karışıklığa 
neden olmaktadır. Zira, maddi hatanın iki kaynağı vardır: Birincisi 
mevzuatta belirlenen miktar, oran, sınır ve kurallara uyulmamasıdır. Altıncı 
derecedeki memura birinci derecedeki memur harcırahının verilmesi (H 
cetveli), yıllara sari inşaat işlerinde hak edişten %5 kesinti yapılması 
gerekirken, %3 kesilmesi, öğretim elemanlarına haftada 20 saate kadar ek 
ders ücreti verilmesi gerekirken 40 saat üzerinden ücret verilmesi, geçici 
görev gündeliği verilmesi gerekirken vekalet ücreti verilmesi türünden 
hatalar bu türe örnek verilebilir.  

İkinci maddi hata türü aritmetik yanlışlıklardır. Dört işlem hataları, 
takdim-tehir hataları, rakam kaymaları, icmal/aktarma yanlışları, unutma ve 
atlamalar (hata ve nisyan), ters veya topal kayıtlar vs. bu türdendir. 

Bu yeni düzenleme kapsamında, kolayca görülen ve anlaşılan, hiçbir 
yorum gerektirmeyen mevzuata aykırılıklar maddi hata sayılacak ve 
muhasebe yetkilisi sorumlu tutulacak mıdır; yoksa, maddi hata aritmetik 
hatalardır, mevzuata uygun bulunmayan işlerin tümünde muhasebe 
yetkilisinin sorumluluğu olamaz mı denilecektir? 

Kanımızca, kontrol sorumluluğu (daha doğrusu Kanundaki ifade ile 
kontrol yükümlülüğü) hem en geniş anlamıyla, mevzuata uyumsuzluğu ve 
hem de maddi (aritmetik) hataları içermelidir. 
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4.7. Mali İşlemlerin Kayda Alınması (Muhasebe) 

Her türlü hatadan arınmış olarak tekemmül eden tahakkuk kağıtlarının 
öngördüğü ödemenin hak sahibine ödenmesi ile mali işlem süreci sona ermiş 
olmaktadır. Bundan sonrası gerekli defterlerin tutulması ve düzenlenerek 
yetkili makamlar/merciler nezdinde hesabının verilmesidir. 

Bu aşamada diğer tüm memurlar devreden çıkmakta, karışımızda 
yalnızca muhasebe yetkilisi kalmaktadır, hesap verme zamanına kadar. 

Muhasebe yetkilisi, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile 
muhasebe standartlarına uygun (merkezi idarede bu standart ve ilkeler 
muhasebe yönetmelikleri ile saptanmaktadır) bir muhasebe düzenini kurmak 
ve işletmekle görevlidir (5018/49, 50, 61, 62). 

1050 sayılı Kanunun (madde:13) “… muhasipler (Saymanlar) tanzim 
ettikleri evrakın sıhhatinden ve kanunlara mutabakatından mesuldürler. ” 
hükmü ile asıl işaret edilen konu, bu alandır. Esasen, saymanların tahakkuk 
müzekkeresinin verile emri kısmı dışında giderin veya gelirin taahhüt ve 
tahakkuk aşamalarına ilişkin bir görevleri de bulunmamaktadır. Bu nedenle 
saymanlara tüm sarf evrakının sorumluluğunun yüklenmesi de doğru bir 
uygulama sayılmazdı.  

4.8. Kamu Malvarlığının Korunması ve Yönetimi 

 Nakit ve benzeri kıymetler belirli veznelerde; taşınır mallar belirli bir 
ambarlarda, belirli memurların sorumluluğunda korunur ve idare edilir. 
Kamu taşınmazları Maliye Bakanlığınca idare edilir. 

Kendilerine bu tür kıymetler emanet edilen görevliler, bunları vezne 
ambarlarında muhafaza etmek ve hesabını vermekle yükümlüdürler 
(1050/17+5018/44,48).  

5. Hesap Verme 

Hesap verme, görevli ve yetkili memurların, kamuoyu ve yasalarla 
belirlenmiş merciler önünde, yaptıkları iş ve işlemlerin nitelik ve içeriğini 
açıklamalarıdır. Yetki kullanan herkes, yürüttüğü iş, işlem ve kararın 
hesabını vermek; attığı imzanın sorumluluğunu üstlenmek durumundadır. Bu 
bağlamda, hesap sorulan kişinin yetki durumu öncelikle ve özellikle 
önemlidir. Yetkisiz kimselerden açıklama (istizah) alınması ve onların 
sorumlu tutulması olanağı yoktur.  
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5.1. Muhasebe Yetkililerinin Hesap Vermesi 

Burada öncelikle göz önünde bulundurulması gereken husus şudur: 
Muhasebe yetkilisinin (veya saymanın) hesap vermesinden kastedilen; 
tutulan defter ve kayıtlar ile bunların dayanağı olan belgelerin muhafaza ve 
Sayıştay denetimine ibraz edilmesi ile denetim sırasında sorulacak sorgulara 
cevap verilmesi, gerekli açıklamaların yapılmasıdır. Bu sorgu muhasebe 
düzeninin kuruluş, işleyiş ve sunumuna ilişkindir, işlemlerin içeriği, henüz 
bu hesap verme kapsamında ele alınmamaktadır (1050/ 9 yönetim dönemi 
hesabı,120-124 on üçüncü fasıl+5018/49,50,61,76 +832/38-44,51). 

Bir veya birkaç harcama biriminin muhasebesi bir muhasebe yetkilisi 
tarafından tutulabilir. 

Bütçe ile verilen veya ödenek gönderme belgeleri ile tahsisi edilen 
ödeneklerin hesabı birimler itibariyle ve bütçe kanunu paralelinde 
muhasebeleştirilerek, sonuçları Sayıştay’a sunulur. 

1050 sayılı Kanun, bu hesabın sayman tarafından Sayıştay’a 
verilmesini öngörmekte idi (1050/4,9,14,65,120 vd.). 

5018 sayılı Kanun muhasebe yetkililerinin Sayıştay’a hesap vermesi 
konusunu açıkça düzenlememektedir; 8 inci maddesinde (tüm) görevli ve 
yetkili olanların yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorunluluğundan; 
61 inci maddesinde “…tüm mali işlemlerin kayda alınması ve 
raporlanmasından; 76 ncı maddesinde, kamu idareleri ve görevlilerinin 
denetimle görevlendirilmiş olanlara her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve 
gereken yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlü olduğundan söz 
edilmekte, başkaca ayrıntı verilmemektedir. 

Bu kadarının muhasebe yetkilisinin Sayıştay’a karşı hesap verme 
sorumluluğunu belirlemede yeterli olduğunu söylemek pek mümkün 
görünmüyor.  

Zaten, bu gün için muhasebe yetkililerinin yargılama sonucu sorumlu 
tutulmalarına da 5018 sayılı Kanun değil; Anayasa ve 832 sayılı Kanun 
hükümleri dayanak alınarak karar verilmektedir (maddeler:41,42, 44,45..). 
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5.2. Harcama Yetkililerinin Hesap Vermesi 

Mali işlem ve eylemlerin içeriğindeki mevzuata uyumsuzluk ve 
hataların cevaplandırılması görevi öncelikle bu işlemleri yürüten harcama 
yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğudur. 

1050 sayılı Kanun tahakkuk memurlarının tanzim ettikleri evrakın 
sıhhatinden ve mevzuata uyumundan sorumlu tutulmakta idiler 
(madde:8,11,13). İşlem sürecinde görev alan ve bu görevlerine bağlı olarak 
keşif, hak ediş, tutanak, rapor, karar, ve benzeri belgeleri düzenleyen, 
onaylayan (veya kabul eden) uzman bir görevli veya komisyon, kurul gibi 
bir organın üyeleri de bu sorumluluğa katılmaktaydılar (1050/22 E). 
İnceleme ve görüş bildirme görevleri dolayısıyla Saymanlar da sorumlu 
kabul edilmişlerdir (1050/81+ 832/46). 

1050 sayılı kanun ita amirlerinin (üst yöneticilerin) gözetim görevini 
sorumluluk konusu saymamıştır. Ancak, özel olarak yapılmasını emrettikleri 
işler ile ilgili sorumluluk üstlenebilmekte idiler(madde:13). 

5018 sayılı Kanun, harcama yetkililerini verdikleri harcama 
talimatının mevzuata uyumundan ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları 
gereken diğer işlemlerden sorumlu tutmaktadır (madde:32). Bu Kanun 
çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerin tüm mali süreci kapsadığını 
gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Harcama yetkilisinin (1050’ nin 
tahakkuk memurundan farklı olarak) ödetme/ita yetkisini de haiz olduğu 
dikkate alındığında, neden hesap verme sorumluluğunun odağında 
bulunduğunu anlamak daha da kolaylaşacaktır. 

5.3. Diğer Görevlilerin Hesap Vermesi 

Mali sürecin diğer aşamalarında görev alan personelin münferiden 
hesap verme öznesi kabul edilmeleri mümkün değildir. Bunlar, mevzuat 
çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlı olarak sorumlu 
tutulabilirler (5018/33 dördüncü fıkra). Bu sınırlı sorumluluk, doğrudan ve 
tek başına değil, yöneticilerinin ve ortak işlem yürüttükleri mesai 
arkadaşlarının sorumluluğuna katılma şeklinde olacaktır. 

5.4 . Üst Yöneticilerin Hesap Vermesi 

5018 sayılı Kanun üst yöneticileri tümüyle mali işlem sürecinin 
dışında tutmakta; bunlar için sorumluluk üstlenme uygulamasını bile 
öngörmemektedir. Ancak, İdarelerin teşkilat kanunları, personel kanunları, 
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İhale Kanunu ve bazı kanunların özel düzenlemeleri dolayısıyla üst 
yöneticilerin harcama yetkisi kullanmaları mümkün olabilmektedir. Böylesi 
durumlarda harcama yetkilisi gibi sorumlu olacakları tabiidir. 

Bu tür istisnai durumlar dışında, üst yöneticiler gelir, gider ve mal 
işlemleri dolayısıyla sorumlu olmayacaklardır. 

Harcama yetkilileri ve muhasebe yetkilileri kendi birimleri itibariyle 
ve bütçe tasnifi doğrultusunda yönetim dönemi hesaplarını çıkarır ve 
İdare’nin Strateji Geliştirme Başkanlıklarına iletirler. Bu Başkanlık topladığı 
verileri konsolide ederek kamu idaresinin kesin hesabını çıkarır, idarenin 
faaliyet raporunu ve mali istatistiklerini de ekleyerek kamu idaresi hesabını 
oluşturur ve üst yöneticiye sunar. 

Kamu idaresi hesabının verilmesi ise tümüyle üst yöneticinin 
omuzlarındadır. Siyasi/idari nitelik taşıyan ve parlamentoya (veya yerel 
meclislerine) hesap vermeyi gerektiren bu görev, 5018 sayılı Kanunda çok 
geniş ve ayrıntılı olarak düzenlendiğinden burada daha fazla ayrıntıya 
girilmesinde yarar görülmemektedir.  

6. Sorumluluk- Yaptırım İlişkisi 

Bir mali işlemin sorumluluk gerektirip gerektirmediği; sorumluluk 
gerektiriyorsa, bu sorumluluğun kime ait olduğu; sorumlu tutulan kişiye ne 
yaptırım uygulanacağı denetim faaliyetinin konusunu oluşturur. 

Sorumluluk/yaptırım ilişkisini iyi anlayabilmek için sorumluluk 
türlerini anlamlı/işlevsel bir analize tabi tutmak gereklidir: 

6.1. Performans Sorumluluğu 

Kamu idaresinin imkan ve kaynaklarının iyi yönetim ilkeleri 
çerçevesinde etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılması ve elde edilen 
sonuçların kamuya ve yetkili mercilere açıklanması sorumluluğudur. İcraat 
(performans) bir idari- siyasi faaliyettir ve yaptırımı da idari ve siyasi 
karakterlidir. Denetim faaliyeti bu alanda idarenin sunduğu rapor, tablo, 
istatistik vs. veriler ile kendi bulguları ışığında bir doğrulama/teyit işlevi 
görür; herhangi bir yaptırım öngörmez. 

6.2. Gözetim Sorumluluğu 

Devlet memurları, amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde 
kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz 
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olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını 
yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve 
sorumludurlar (657/10). Anlaşılacağı üzere, yönetici konumunda olan 
herkes, yukarı kademelere doğru hesap verme; aşağı kademelere doğru 
yönetme ve gözetme yükümlülüğü altındadır. Konunun Personel Kanununda 
düzenlenen yönüyle mali bir sorumluluk olmadığı ortadadır. Ancak, bunun 
yapılan veya yaptırılan iş ve işlemler bakımından hiçbir mali yaptırımının 
olmayacağı da söylenemez. 

6.3. Uygulama Sorumluluğu/Uygunluk Sorumluluğu 

Her bir görevli, kanunlar çerçevesinde yapması gereken iş ve 
işlemlerden sorumludur.  İdarelerin gelir, gider ve mallarına ilişkin iş ve 
işlemlerini yürütenler, bu eylem ve işlemlerinin kanunlara, tüzüklere ve 
yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludurlar. 
Mevzuata aykırı uygulamaların yaptırımları da, genellikle, bu metinlerde 
gösterilmiştir. Düzeltil(e)meyen uygunsuzlukların (hatalı işlemlerin) 
Sayıştay denetim ve yargısı açısından iki tür yaptırımı söz konusudur: 
Birincisi varsa kamu zararının tazmini; ikincisi ise uygunsuzluk 
giderilinceye kadar memurun sorumluluğunun kaldırılmamasıdır. Bu ikinci 
kararı mevzuatımız, zaman zaman “zimmet hükmü” kavramıyla karşılıyor 
(1050/14, 133+ 832/59,60,64son fıkra+2514/52 eski Sayıştay Kanunu).  

6.4. Zimmet Sorumluluğu 

Kendilerine bütçe kullanma izni verilenler (gelir toplayan ve harcama 
yapanlar) ile nakti veya ayni kamu malı emanet edilenler, bu hizmetleri 
yasalar ve kurallar çerçevesinde yürütmenin ve kaynakları gereğince yönetip 
korumanın sorumluluğunu da üstlenmiş olurlar. Bu, verilen görevin doğal bir 
sonucudur. Mülga 1050 sayılı Kanunun temel esprisi, bu kabule dayanmakta 
idi. Bidayeten zimmetdar olan bu görevliler, Sayıştay ve ilgili makamlar 
nezdinde hesaplarını verdikten sonra zimmetlerinden beraat etmekteydiler. 
Bu bağlamda, zimmet hükmü, sorumlunun, sorumluluğunun devamına karar 
verilmesi demek oluyor.  

Bidayeten zimmetdarlık anlayışı, 5018 sayılı Kanunda belirgin 
değildir; ancak, Anayasa ve Sayıştay Kanunu çerçevesinde uygulama 
sürmektedir.  

Zimmet sorumluluğu konusunda önemle göz önünde bulundurulması 
gereken husus, bunun bir tazmin sorumluluğu olmayıp; hatanın giderilmesi 
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ve varsa bir kamu alacağının takip ve tahsil edilerek yerine konması 
sorumluluğu olmasıdır. Bu yapılmaz, hata sürdürülür veya kamu alacağının 
tahsil imkanı ortadan kalkarsa, kusuru ile kamu zararına sebep olan 
görevliden bu zararın tazminine hükmedilebilir. Böylesi bir durumda zimmet 
sorumluluğu, tazmin sorumluluğuna dönüşebilir. 

6.5. İnceleme/ Kontrol Sorumluluğu 

Yapılan işlerin ve bunlara ilişkin olarak düzenlenen kağıtların bir 
başka göz tarafından (iç kontrol mekanizmaları veya dış kontrol yetkilileri 
veya mercilerince) incelenip denetlenmesi yanlışlıkların ve yolsuzlukların 
önlenmesi ve düzeltilmesi bakımından son derece önemli konudur. Ancak, 
uygulayıcıların her türlü hatası tam olarak fark edilemez ve saptanamaz. Her 
iş olup bittikten sonra yapılacak denetimlerin başarı şansı oldukça sınırlıdır. 
Bu hallerde hatalar,  ancak geriye kalan izler ve ipuçları ile kavranabilir. Bu 
da % 100 oranına hiçbir şekilde ulaşamaz. Hataların sonradan tespit 
yüzdesindeki düşüklüğe, denetim elemanı dilinde “denetimin riski” 
denilmektedir. Bu risk, denetleyenin sorumluluk altına konulmamasını 
gerektirir. Eğer denetçiyi, bulamadığı hatanın sorumluluğuna iştirak 
ettirirseniz, kimseye denetçilik yaptıramazsınız. Bu itibarla, denetçilerin 
tekrar denetlenmesi (bir de bunun yaptırıma bağlanması) alışılmış bir 
uygulama değildir. 5018 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ilk şeklinde mali 
kontrol yetkilisi ve sorumluluğu düzenlenmekte idi. 5436 sayılı Kanunla 
yapılan (isabetli) bir değişiklikle bu unvan ve sorumluluk kaldırılmıştır. 

Harcama birimlerinde, süreç kontrolü yapmak durumunda olan 
görevlilerin yapacağı işlemden önceki işlemleri de kontrol etmeleri, kanunen 
yapmak durumunda olmadıkları işlerin ve amiri olmadıkları mesai 
arkadaşlarının sorumluluğuna iştirak etmeleri anlamına gelmemektedir. 

Bu konuda, ödeme emri belgesini düzenleyen görevlinin, özellikle 
harcama yetkilisinin yardımcısı veya hiyerarşik kademede bir alt yönetici 
konumunda olması durumunda, sorumluluğa katılması gerektiği 
düşünülebilir. Zira ödeme emri belgesi, önceki işlemleri de içerecek başlı 
başına bir işlem belgesidir ve ödeme yapılabilmesinin vazgeçilmez şartıdır. 
Bir başka deyişle, yaptığı işin asıl niteliği kontrol değil, uygulama (icra)dır. 

7. Sorumlu-Yaptırım İlişkisi 

Yukarıdaki bölümlerde mali sürecin hangi aşamalarında kimlerin 
görev aldığı, dolayısıyla kimlerin sorumlu tutulacağı açıklanmıştı. Bu 
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açıklamalarda mali işlem süreci esas alınmış ve bütçenin kabulü ile 
ödeneklerin belli olmasını takiben ödenek dağıtımı ve kullanımı, harcama 
talimatı ve iş ve işlemlerin yürütülmesi, belgelerin düzenlenmesi, ödeme 
emri ve ödeme aşaması sırasıyla hesap verme noktasına gelinmişti.  

Bu bölümde, mali denetim süreci paralelinde, görevlilerin sorumluluk 
gerektiren iş ve işlemleri ile bunlara karşı maruz kalacağı yaptırımlar 
incelenecektir: 

7.1. Hesap Ver(e)meyen Muhasebe Yetkilileri 

5018 sayılı Kanun Muhasebe yetkililerinin hesap vermesini sessiz 
geçtiği gibi, hesap vermemesini de sessiz geçmektedir. 

Oysa, 1050 sayılı Kanun on üçüncü faslını bu konuya ayırmıştır. Bu 
bölümde, Saymanların her yılın bitiminde hesaplarını Sayıştay’a vermekle 
yükümlü oldukları; mali yılın bitiminden önce görevden ayrılan saymanın 
hesabını yerine gelen devredeceği; ölen veya hesap verme imkanı kalmayan 
saymanın hesabının yerine gelene devrinin Maliye Bakanlığınca 
oluşturulacak bir heyet tarafından yapılacağı; yönetim dönemi hesaplarının 
mali yılın bitiminden itibaren yedi ay (832/39’a göre mahsup döneminin 
bitiminden itibaren bir ay) içinde Sayıştay’a gönderilmemesi halinde, 
Sayıştayca maaşının yarısına kadar para cezasıyla cezalandırılacağı; hesabın 
denetlenmesi sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde genel 
hükümlere göre takibat yapılmak üzere Dairesine gönderileceği vs. 
yazılmıştır. 

832 sayılı Sayıştay Kanunun 41-44,49-54 üncü maddeleri de bu 
konuyu düzenlemektedir. Farklı olarak, para cezası yaptırımının 1050’de 
Sayıştayca hükmedilmesine karşılık; 832’de Sayıştay’ın istemi üzerine ilgili 
dairelerince uygulanacak olmasıdır. (Kanımızca Sayıştay’ın cezaya 
hükmetme yetkisi korunmalı idi). 

Sayıştay denetimine giren daire ve kurumlar görevlilerinden 
denetleme ve yargılama sırasında istenilen her türlü bilgi ve belgeyi 
vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenler ile Sayıştay 
ilamlarının infazını izlemeyenlere de aynı yaptırımlar uygulanır 
(832/51+5018/76). 
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7.2. Belge Noksanı 

Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle 
dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde  
veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün mali işlemlerin 
muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır 
(5018/50). 

Muhasiplerce bütçeye müteallik bir masrafın tediyesi ita amiri 
tarafından imzalanmış bir ita veya kredi emrine müstenit olmak lazımdır 
(1050/81). İta emirlerine muhtevi oldukları masrafın taahhüt ve tahakkukuna 
müteallik bilcümle evrakı müsbitenin aslı veya tasdikli suretleri bağlanır 
(1050/73). Zaruri sebeplerle asılları veya ikinci nüshaları ibraz veya tevdi 
edilemeyen hallerde, hizmetin yapıldığını ve karşılığının hak sahibine 
verildiğini gösteren evraka, belgeye ve mevcut kayıt ve delillere göre, 
savcının düşüncesi alındıktan sonra sorumluların beraat veya zimmetine 
hükmedilir (832/59). 

…Ancak, bu evrak ve senetler kanun, nizam ve kararlara uygun 
değilse saymanın bu Kanuna göre olan sorumluluğu devam eder (832/58). 

Aslı temin edilemeyen veya zayi olan belgelerin yerine, bunların suret 
veya kopyalarının hangi şartla konulabileceği Merkezi Yönetim Muhasebe 
Yönetmeliği ile de ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Madde: 5). 

Belge noksanından, muhasebe yetkilileri doğrudan doğruya 
sorumludurlar (1050/81+5018/61). Diğer görevlilerin de, duruma göre,  bu 
sorumluluğa katılacakları tabiidir. 

Kolayca anlaşılacağı üzere, belge noksanı tek başına bir tazmin 
hükmüne yol açacak bir sebep olamaz. Bu durumda saymanın beraatine veya 
sorumluğunun devamına (zimmetine) hükmedilir. Tazmini gerektiren başka 
bir hususun olup olmadığı ayrı bir inceleme ve yargılama konusudur. Eski 
Sayıştay Kanunu, bu konuda bir takdir hakkından söz ediyor (2514/44,45). 

7.3. İmza Noksanı 

Tahakkuk belgeleri arasında her hangi birisinin eksik olması ile 
taşıması gereken yetkili imzanın bulunmaması, aynı sonucu doğuran 
noksanlıklardır. Burada belgenin suretinin veya kopyasının temini de söz 
konusu değildir. İmzanın sonradan tamamlattırılamaması (bir anlamda icazet 
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verilmemesi) halinde o belgeye itibar etmek mümkün olmaz. Belgeyi yok 
kabul etmek gerekir. Yaptırımının da aynı olacağı tabiidir. 

7.4. Hak Sahibinin Kimliği 

Ödeme emri belgesi üzerinde yazılı isim doğru olmak kaydıyla, 
ödemenin başka bir kimseye veya yetkisiz bir vekile yapılması doğrudan 
muhasebe yetkilisinin sorumluluğundadır. Hatanın düzeltilememesi halinde 
muhasebe yetkilisinin sorumluluğunun devamına (zimmetine); kamu 
parasının takip ve tahsil imkanının ortadan kalkması halinde ise meydana 
gelen zararın kendisinden tazminine karar verilmesi gerekecektir. 

Zarar, muhasebe yetkilisi mutemedinin (veznedarın) hatasından da 
kaynaklansa, Sayıştay’a karşı hesap verme sorumluluğu ve bunun gereği 
olan yaptırım, muhasebe yetkilisi hakkında olacaktır. Mutemet, muhasebe 
yetkilisinin mutemedidir; Devletin (veya ita amirinin/üst yöneticinin) değil. 
Rücu hakkı, elbette saklı (1050/12,14+5018/61 son fıkra). 

7.5. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Uyumsuzluk 

Genel olarak, her idari işlemin bir yasal nedeni ve dayanağı olmak 
zorundadır. Kamu idarelerinin (daha doğrusu özel-kamu tüm tüzel kişilerin) 
ehliyeti yasaların çizdiği alan ile sınırlıdır, yasal dayanağı olmayan hiçbir 
tasarrufa girişilemez. Ancak, hesap denetimi ve yargısı, esas itibariyle mali 
hususlarla ilgili olduğundan, mali kanunlarda öngörülen miktar, had ve 
oranlar ile mali kurallara ağırlık verilmekte; yasalara aykırı diğer hususlar ya 
idaresine yazılmakta veya mahkemelere intikal ettirilmektedir.  

Mevzuata uymayan işlemlerden ileri gelen kamu zararının ilgililere 
ödettirilmesi gerekeceği tabiidir. 

7.6. Ödenek Aşımı 

Ödenek aşımı kamu idaresi ölçeğinde, parlamento tarafından verilen 
yetkinin aşılması anlamındadır. Dolayısıyla yaptırımı da parlamentoca 
belirlenir. Bu güne kadarki uygulama, bunların hemen tümünün kesin hesap 
kanunlarında kabul edilmesi ve tamamlayıcı ödenekle kapatılması 
yönündedir. 

Harcama birimlerinin ödenek aşımı ise bütçe programı içinde olmak 
kaydıyla, mevkufat veya aktarma uygulamasıyla karşılanabilecek 
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aksaklıklardır. Bu şekilde karşılanamayan aşımların idari yollarla 
cezalandırılması mümkündür (5018/70,73). 

Ödenek üstü harcamalarda sorumlulara Sayıştayca yaptırım 
hükmedilebilmesi için, uygulamanın bir kamu zararına yol açıp açmadığının 
ortaya konulmuş olması gerekir. 

Ödeneksiz harcama yapılması veya mevcut ödeneğin tahsis amacı 
dışında kullanılması (bütçe tertibine uyumsuzluk) da ciddi kural ihlalleri 
olmakla birlikte, bunların da mali yaptırımları yoktur.Bir başka deyişle, bu 
eylemlerin bir kamu zararına yol açtığı ortaya konulmadığı takdirde tazmin 
hükmü verilemez. (Disiplin ve adli yaptırımları elbette olacaktır.) 

7.7. Maddi Hata 

Yanılma veya yanlış yapma insani bir kusurdur. Hatasız kul olmaz.  

Mali işlemlerde hata iki türlü olabilmektedir: hukuki maddi hatalar ve 
hesap hataları. Mevzuattan veya sözleşmeden kaynaklanan maddi hatalar, bu 
metinlerde belirlenen miktar, had ve nispetler ile konulan veya sözleşilen 
kuralların yanlış uygulanmasıdır. Hesap hataları ise malum. 

Maddi hatadan; kural olarak kararı veren, işlemi yapan veya belgeyi 
düzenleyen sorumludur. Ancak, hata ortaya çıktıktan sonra, bunun 
düzeltilmemesinden, işlemi yöneten de sorumludur. Özellikle, hatayı yapan 
görevli, bu hatadan ileri gelen kamu zararını veya sakıncayı giderecek veya 
telafi edecek yetkiden yoksun ise, sorunun o’nun üzerinde bırakılıp kenara 
çekinilmesi kabul edilemez. Örneğin, mükellefin beyan ettiği vergiyi eksik 
tahakkuk ettiren vergi memuru, bu noksanlığı kişisel olarak 
tamamlattıramaz, durumu (kendisi veya hatayı saptayan kimse) takip 
servisine intikal ettirmeli ve noksan tahsilatın takip ve tahsili sağlanmalıdır. 
Bu da vergi dairesi müdürünün (veya bir başka yetkilinin) işe el koyması ile 
mümkün olur. 

Benzer şekilde, harcama belgeleri üzerindeki hatanın tüm 
sorumluluğunu da, bu belgeleri kontrol etmek durumunda olan muhasebe 
yetkilisine yüklemenin isabetli olmayacağı ortadadır. 

8. Kamu Zararı 

1050 sayılı Kanun bir hazine zararından söz etmekte fakat bir tanım 
vermemekte idi. Bu uygulamada herhangi bir aksaklık yaratmamıştır. Zira 
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zararın pek çok hukuki metinde tanımı vardır. Buna karşın, 5018 sayılı 
Kanun 71 inci maddesinde “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur 
veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı, karar, işlem veya 
eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden 
olunmasıdır” diye bir tanım veriyor. Bu tanımın tartışmaya açık yönlerini bir 
tarafa bırakarak; kamu zararı, mevzuata aykırı bir surette kamu kaynağında 
azalışa yol açılması veya artışa engel olunmasıdır, şeklinde bir tanım kabul 
edilebilir. 

Zarar, belli başlı üç kaynaktan ortaya çıkar; 

8.1. Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere Aykırılık 

Mevzuatın belirlediği kural, miktar, oran ve hadlerin yanlış 
uygulanması suretiyle kamuya zarar verilebilir (5018/71 a… burada, 
belirlenen tutardan fazla ödeme yapılmasından söz ediliyor. Bu belirlemenin 
mevzuatta veya sözleşmede yapılabileceği dikkate alınmalıdır.) 

Yasal dayanağı olmayan veya öngörülen miktardan fazla ödenen 
paralar, bunların ahizleri açısından sebepsiz bir zenginleşme teşkil eder. 
Borçlar Kanununun 61 inci maddesinde bu husus “haklı bir sebep 
olmaksızın aharın zararına mal iktisap eden kimse, onu iadeye mecburdur.” 
hükmü ile düzenlemektedir. Buna göre sebepsiz zenginleşmenin yaptırımı 
geri verme zorunluluğu olur. Sorumlu memurların sorumluluğu da bu 
yersiz/fazla ödemeleri kişi borcu hesaplarına alarak ahizlerinden takip ve 
tahsil etmek suretiyle yerine koymaktan ibarettir (1050/20). İhmal ve 
kusurları ile bu paraların tahsil imkanının ortadan kalkmasına yol açan 
görevliler hakkında Sayıştayca tazmin hükmü verilebilecektir.  

Gelir kanunları açısından da aynı kural geçerlidir. 

8.2. Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde yer verilen hükümlere 
aykırılık nedeniyle de kamu zararına yol açılması mümkündür. 

Sözleşme hükümlerine aykırı davranışların yaptırımı, genellikle 
Borçlar Kanununda (818/67-117) ve sözleşmelerde belirlenir; geç teslimde 
gecikilen her gün için ….YTL gecikme cezası kesilir…, gibi. 

8.3. Haksız Fiillerle Kamuya Zarar Verilmesi 

Borçlar Kanunumuz haksız fiili, “Gerek kasten gerek ihmal ve 
teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika 
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eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur (818/41)” ifadesiyle tanımlıyor. 
Zararın gerçek miktarını tespit ve ispat mümkün olmadığı takdirde hakim, 
durumun gereğine ve hatanın ağırlığına göre tazminatın şeklini ve içeriğini 
tespit edecektir (818/42,43). 

Bu genel hüküm, memur olan-olmayan tüm failler için geçerlidir. 657 
sayılı Kanun, memurların haksız fiillerini, “Devlet memurunun kasıt, kusur, 
ihmal tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur 
tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır (madde:12)” hükmü ile 
düzenliyor. 

Yukarıya alınan hükümler, doğrudan zarar veren kişinin şahsı ile ilgili 
yaptırımları içermektedir. Sayıştay denetim ve yargısı bağlamında sorumlu 
memurların da kendi fiilleri ile kamuya verdikleri zararları bu çerçevede 
tazmin ile yükümlü olacakları tabiidir. 

Ancak, sorunun can alıcı noktası, hesap yargısı kapsamında sorumlu 
memurların, görevleri (karar, iş ve işlemlerinde düştükleri hatalar) 
dolayısıyla yol açtıkları veya karıştıkları kamu zararları nedeniyle ne tür bir 
yaptırıma maruz kalacaklarıdır. Örneğin, denetim sırasında taşınır mal 
sorumlusunun ambarında bulunması gereken bir bilgisayarın yok olduğu 
saptanmış olsun. Sorumlunun yok olan malın rayiç bedeli üzerinden 
ödemesine mi hükmedilir? Yoksa, tahkik ve takdire dayalı bir değerlendirme 
mi yapılır? 1050 sayılı Kanun “… bu takdirde saymanın beraat veya 
sorumluluğu, bağlı olduğu bakanlığının görüşü alınarak Sayıştayca hükme 
bağlanır (madde:18)”, diyor. Saymanın sorumluluğuna hükmedilmesinin 
sonuçlarının ne olacağı ise diğer maddelerde yazılmıştır. 

Sonuç olarak, kendi kusur ve noksanı dolayısıyla kamuya zarar veren 
sorumlunun (Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü kişinin) bu zararını tazmin 
etmesi açık bir hukuk kuralıdır. Ancak, üçüncü kişilerin sebep olduğu veya 
yararlandıkları zararların da, takip ve tahsil konusundaki çabaları hiç dikkate 
alınmadan, bu görevlilere ödettirilmek istenmesi makul bir yaklaşım olarak 
kabul edilemez. 5018 sayılı kanunun 71 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 
tespit edilen kamu zararının ilgililerden tahsil edileceği; beşinci (son) 
fıkrasında, kamu zararının, bu zarara neden olan kamu görevlisinden veya 
diğer gerçek ve tüzel kişilerden tahsiline ilişkin esas ve usullerin 
yönetmelikle düzenleneceğinden söz edilmektedir. Bu ifadelerin arka 
planında her zararın hemen ve derhal kamu görevlisince tazminine karar 
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verilmeyeceği; zarara neden olan gerçek (fail, müsebbip veya ahiz) kişinin 
takip edilmesi gerekeceği düşüncesi bulunmaktadır. 

9. Sonuç 

Mali sorumluluklar konusunda yukarıda yapılan açıklamaları hüküm 
cümleleri ile özetlersek: 

9.1. Görevler ve yetkiler teşkilat ve kadro kanunları ile; yaptırımlar ise 
usul ve ceza kanunları ile belirlenir. Bazı özel kanunlarda da bu tür hükümler 
mevcut olabilmektedir. Yetki kullanılmadan görev yerine getirilemez; 
sorumluluk üstlenilmeden yetki kullanılamaz. Sorumluluk,  yetkiye bağlıdır. 
Yetkisiz kişinin hesap verme ehliyeti de yoktur, 

9.2. Üst yöneticilerin (ve yönetim kurulları üyelerinin) sorumlulukları 
idari/siyasi niteliklidir. Bunlar için mali yaptırımlar uygulanmaz. Ancak, 
verdikleri kararlar ve talimatlar, düzenleyici işlem veya prensip kararı 
niteliğinde değil de; doğrudan iş ve işlem sürecine dayanak oluşturuyorsa, 
sonuçlarından da harcama yetkilisi gibi sorumlu olurlar, 

9.3. Harcama yetkilileri, ödenek verilen birimlerin en üst yöneticileri 
olup, mali denetimin de asıl muhatabı ve sorumlusudurlar. Harcama yetkisi, 
üst yönetim kademesinde birleştirilebilir veya görev bölüşümü çerçevesinde 
diğer hizmet birimlerinin en üst yöneticilerine, belirli kurallar çerçevesinde, 
idarenin üst yöneticisinin onayı ile devredilebilir. Kural olarak,  harcama 
yetkililerinin yardımcılarına ve alt kademe yöneticilere yetki devri olanağı 
yoktur. Bu tür bir görevlendirme olursa, bunu yetki devri olarak değil, imza 
yetkisi verme biçiminde anlamak ve yorumlamak gerekir. İmza yetkisi 
verilmesi, amirin hesap verme yükümlülüğünü kaldırmayacağı gibi, 
idari/mali sorumluluklarını da kaldırmaz. 

Kurul kararına dayanan harcama talimatlarında, karara katılan üyeler 
müştereken sorumlu olurlar, 

9.4. Gerçekleştirme görevlileri, kanunlar ve idari emirler çerçevesinde 
yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlı olarak sorumlu tutulabilirler. Kurul, 
komisyon, komite ve sair adlar altında birlikte yürüttükleri iş ve işlemlerle 
ilgili olarak birlikte sorumlu olurlar.  

Bunlar, amiri konumunda olmadıkları diğer gerçekleştirme 
görevlilerinin sorumluluklarına katılmadıkları gibi tek başlarına da sorumlu 
tutulamazlar, 
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9.5. Muhasebe yetkilileri, muhasebe sisteminden ve buna ilişkin 
hesabın verilmesinden; kendisine tevdi olunan nakit ve benzeri kaynakların 
idare ve muhafazasından doğrudan sorumludurlar. Harcama sürecinde 
düzenlenen belgelerin doğruluk ve uygunluğunu kontrol etmekle 
yükümlüdürler. Kontrol yükümlülüğünün yaptırımı olup olmayacağı ayrıca 
düzenlenmesi gereken bir konudur, 

9.6. Taşınır malların kıymet hareketleri genel muhasebe içersinde 
izlenecek ve denetlenecektir. Fiziki kontrol ve denetimler ile bunlara 
yarayan ambar kayıtları ve hesap cetvellerinden taşınır kayıt ve kontrol 
yetkilileri sorumludurlar, 

9.7. Kamu zararı, mali süreçte görev alanların temel sorumluluk 
konusudur. Zararın doğal yaptırımı tazmin’dir. Ancak, zararı kim vermiş ise 
o’nun tazmin etmesi asıldır. Burada kamu görevlilerinin sorumluluğu verilen 
zararın, tazmin ve telafisini sağlamaktır. Bunu yapmadıkları, kamu 
alacağının tahsilini tehlikeye düşürdükleri veya zaman aşımına uğrattıkları 
takdirde, bu zararın kendilerine ödettirilmesinin gerekeceği de tabiidir, 

sonuçlarına ulaşılabilir. 

Bu çalışma ile geçmiş doğrular, mevcut doğrular ve olması gereken 
doğrular analiz edilmeye ve ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, 
mer’i mevzuatta tümüne dayanak bulunamayabilir. Ancak, ileride yapılacak 
düzenleme çalışmalarında işe yarayacağını umuyor ve diliyorum. 



 597

MALİ DENETİM NEDİR? 
 

Doğan BAYAR* 

 

1. Kavram  

Düşünmenin ve iletişimin ilk adımı temel kavramların ve tanımların 
net bir şekilde ortaya konulması ve üzerinde geniş ve tam bir mutabakatın 
sağlanmış olmasıdır. Eskilerin deyimi ile tanım, “efradını cami, ağyarını 
mani” olmalıdır. Bununla neyin anlatılmak istendiği, neyin kastedildiği 
açıkça belirlenmeli, eksik bir öğe bırakılmamalı, başka çağrışımlar 
yaptıracak öğeler ise ayıklanmalıdır. Bu yapılmadığı sürece sağlıklı düşünme 
mümkün olamayacağı gibi, sağlıklı bir iletişim kurulamaz, sağlıklı bir 
tartışma ortamı yaratılamaz. Şairin dediği gibi, “Ben ne kastederim, sen ne 
anlarsın !”. 

5018 sayılı Kanunla başlatılan reform çalışmalarının (bizce) önemli 
bir açmazı da budur. Var olan kurumlar, kavramlar ve tanımlar, aynı 
sözcüklerle, fakat farklı içerikte ve farklı anlamlarda kullanılmıştır. 
Unvanlar, görevler ve yetkiler birbirine karışmış, yerleşik tanımlarla farklı 
şeyler kastedilir olmuştur. Ayrıntıları ve incelikleri ifade etmek üzere, farklı 
kişilerce farklı sözcükler ortaya atılmış, zaman zaman yabancı kavramların 
Türkçe çevirileri aynen yazılmıştır. 

Mali denetim sözcüğü de bu karmaşadan payını almıştır. Bu güne 
kadar, sayman hesaplarının incelenmesi, raporlanması ve hükme bağlanması 
sürecinde ve hesap yargısı bağlamında tanımlanan mali denetim, artık 
düzenlilik denetiminin bir alt işlevi olarak ortaya konulmuş ve yeni Sayıştay 
Kanunu Teklifinde de böyle yer almıştır. Başkaları başka öneriler de 
getirmektedirler.  

Anılan Kanun teklifinde, düzenlilik (regularity), hukuka uygunluğu da 
içerecek şekilde mali denetimin bir üst kategorisi olarak kullanılmakta ise 
de; bu kavram, orijinal anlamında, kayda alınan işlemin hukuka 
uygunluğunu değil, muhasebe düzeninin kurallara (mevzuata, standardlara 
ve ilkelere) uygunluğunu amaçlamaktadır. Özellikle yargı yetkisi 

                                                 
* Emekli Sayıştay Daire Başkanı 
Bu çalışma, Maliye Dergisinin 155. sayısında yayınlanmıştır. 
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bulunmayan Sayıştaylarda, “regularity” kavramı, idarenin (mali 
organizasyonunun) hukuka bağlılığını anlatır. Zaten, tekil işlemin mevzuata 
aykırılığı, o sayıştayları yargısal anlamda ilgilendirmemekte, bunları 
idaresine bildirmekte veya adli yargıya intikal ettirmektedirler. Bu nedenle, 
düzenlilik kavramı (bu yazıda) mali denetim ve uygunluk denetimini 
kapsayan bir üst kavram olarak değil; mali denetimin bir alt unsuru olarak 
ele alınmış ve öyle kullanılmıştır. 

2. Mali Denetim 

Mali denetim, bütçe uygulamasına ilişkin olarak kamu idarelerinin 
mali karar ve işlemlerinin denetimidir. Harcama öncesi kontrolden farklı 
olarak, faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonraki bir zamanda yürütülür. 
Dolayısıyla, denetim başladığında işler olmuş bitmiş, elde izleri (kayıtları ve 
belgeleri) kalmıştır. Mali karar ve uygulamaların izleri, muhasebe düzeni 
aracılığıyla sistematik bir şekilde toplanır, anlamlı bir şekilde sınıflanır, 
işlenir ve kaydedilir. İşte, denetim bu izler üzerinden yürütülür. 

Kamu idaresinin gelir, gider, borç ilişkileri ile her türlü malları ve 
kıymetlerine ilişkin işlem ve tasarrufları muhasebe düzeni tarafından kayda 
alınır. Denetim bu veriler üzerinden gerçekleştirilir. Bu yönüyle mali 
denetim, muhasebe denetimidir. 

3. Aşamalar 

Denetim, mali işlemlerdeki sürece paralel olarak bir takım aşamalar 
halinde yürütülür. Bakılması gereken ilk alan, muhasebe organizasyonunun 
yeterliliği, ehliyetli bir kayıt, kontrol kadrosu, muhasebe kural ve ilkelerine 
uygun bir kayıt, belge düzeninin varlığı, sistemin etkin ve uyumlu bir şekilde 
işleyip işlemediğidir (düzenlilik denetimi). İkinci alan, tüm mali işlemlerin 
kayda alınıp alınmadığı, her muhasebe kaydının belgeye dayandırılıp 
dayandırılmadığı (5018/49,50) ve bu işlemlerin yasal dayanaklarına uygun 
olup olmadığının araştırılmasıdır (uygunluk denetimi). Üçüncü olarak, 
İdarece düzenlenen mali tablo, rapor ve istatistiklerin bu muhasebe 
sisteminin içerdiği belge, bilgi ve diğer verilere dayanılarak ve bunlara 
uyumlu olarak hazırlanarak sunulup sunulmadığı ve bunların 
inanılırlık/güvenilirlik derecesi saptanır (uygunluk bildirimi). 
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3.1. Düzenlilik 

Mali denetimin ilk adımı, olmazsa olmazı, muhasebe standartlarına ve 
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun sistematik bir kayıt ve belge 
düzeninin varlığının araştırılmasıdır. Defter ve belge düzeni denetim için 
elverişli olmalıdır.  

Devlet muhasebesinde standartlar ve ilkeler, muhasebe yönetmelikleri 
ile belirlenmiştir. Düzenli bir muhasebe organizasyonunda kanunlarda ve 
yönetmeliklerinde belirlenen kurallara uygun bir oluş ve işleyiş beklenir. 
Vergi uygulamasında bu düzenlilik “ihticaca salih olma” kavramı ile ifade 
edilmektedir. 

Muhasebe yetkilileri, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak 
sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin 
alınması saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi işlemlerini yapmak ve 
bu işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve 
erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamakla yükümlüdür (5018/61). 
Kanunlarına göre bir bütçe veya hesap yılı veya hesap devresi içindeki bütün 
gelirlerinin, giderlerinin ve mallarının hesapları saymanlar (muhasebe 
yetkilileri) tarafından Sayıştaya verilir (832/39-44). 

Usulüne uygun, tam, doğru ve denk olarak tutulmamış hesaplar 
üzerinde denetim yapılması mümkün olamaz. Noksan ve tutarsız hesaplar 
denetime elverişli (ihticaca salih) olarak kabul edilmezler. Sayıştay 
denetçilerinin, hesap denetimlerinde ilk baktıkları ve raporlarının ilk 
maddesinde yer verdikleri husus budur. 

3.2. Uygunluk 

Hesapların (defter ve belge düzeninin) kurallar çerçevesinde tam ve 
denk olarak tutulduğu saptandıktan sonra, denetimin ikinci adımında kayda 
alınan işlemlerin (her bir işlemin) doğru olup olmadığına bakılacaktır. Bir 
mali işlemin doğru olması, mevzuatta kendisine yetki veren kurallara uygun 
ve maddi hatadan arınmış olması demektir. 

Hata, gerek kasten, gerekse yanılma ile doğru işlem kurulamaması 
olgusudur. İki türlü hata kaynağı vardır: 

- Maddi hatalar, esas itibariyle aritmetik yanlışlıklardır. Rakam 
hataları, dört işlem hataları, icmal ve aktarma hataları, satır ve sütun 
kaymaları, ters ve topal kayıtlar… gibi. 
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- Hukuki hatalar, işlemin, dayandığı mevzuata uygun olmamasından 
ileri gelen hatalardır. Kanunlarda öngörülen usul, kural, miktar, had ve 
nisbetlere uyulmaksızın işlem yapılmasıdır. Görevli komisyonların teşkilinde 
hata, ilan ve tebliğ sürelerine uymama, Bütçe Kanunun H cetvelinde 
gösterilen miktarlardan fazla ödeme, tevkifat nisbetlerinin yanlış alınması, 
ödenek dışı harcama… vs. 

Hatalı işlemler düzeltilir; kusurlu davranışlar cezalandırılır (adli, idari 
cezalar, disiplin cezaları);  kamu zararı doğmuşsa tazmin veya telafi ettirilir. 

Uygunluk denetimi, hataların ortaya çıkarılması ve bunlardan dolayı 
bir kamu zararı doğmuşsa bu zararın tazmin ve telafisi maksadıyla yapılan 
inceleme ve araştırma faaliyetini ifade amacıyla tanımlanmaktadır. 

Sayıştay denetçileri, muhasebe birimlerinde tutulan hesaplar üzerinde 
uygunluk denetimleri yaparlar ve bu denetlemeleri sonunda yargı raporları 
düzenlerler. 

Esasa etkili olmayan münferit ve düzelttirilebilir hatalar hesabın 
(muhasebenin) sıhhatini bozmaz. Birkaç ağacın devrilmesi bütün ormanın 
mahvolmasına sebep olmadığı gibi, düzeltme, yerine koyma veya yargılama 
sonucu hükme bağlama ile giderilen hatalı işlemler de sorumlu memurların 
(hatalı işlemlere ilişkin sorumlulukları baki kalmak üzere) beraatlerine engel 
olmaz. 

3.3.  Doğrulama/Teyit 

Hesaplar (geçici veya kesin olarak) kapatıldıktan sonra bir takım tablo 
ve cetveller halinde özetlenerek ilgililerin bilgisine sunulur. Envanter ve 
mizan cetvelleri, bilançolar, gelir tabloları, akım tabloları, mali istatistikler 
ve diğer mali tablolar bu bilgilere örnek verilebilir. 

İdare hesabı cetvelleri, mizanlar, bilançolar, gelir tabloları ve sair 
adlar altındaki mali tabloların, cari dönemin özet bilgileri olmak yanında 
izleyen dönemin açılış kayıtlarının da temelini teşkil edecek olmaları 
nedeniyle denetçilerin ilgi alanında bulunacağı açıktır. Bu yönüyle de mali 
tablo ve raporların mali denetime konu olması doğaldır. 

Denetim sürecinin; 

-birinci adımında ilke ve standartlara uygun bir muhasebe düzeninin 
varlığı araştırılır (düzenlilik denetimi),  
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-ikinci adımında mali işlemlerin doğru, tam ve denk bir şekilde kayda 
alındığı ve saptanan mevzuata aykırılıkların ve hatalarının düzeltildiği ortaya 
konulur (uygunluk denetimi),  

-üçüncü adımda, idare tarafından bu muhasebeye dayanılarak üretilen 
mali tablo ve raporların dayanaklarına sadık, doğru, açık, saydam ve samimi 
olduğunun saptanması ve doğrulanması  incelenir. 

Muhasebe yetkilisinin görev ve sorumluluk sınırı bu noktaya kadardır. 
Hesabını doğru, tam  ve denk olarak veren muhasebe yetkilisinin beraatine 
hükmedilmesi gerekir. 

3.4. Uygunluk Denetimi/ Uygunluk Bildirimi İlişkisi 

 Muhasebe birimlerinde defter, kayıt ve belgeler üzerinde, bunların 
mevzuata uyumu bağlamında yürütülen uygunluk denetimi ile kamu idaresi 
kesin hesabının, bütçe ile verilen gelir toplama/harcama yapma yetkisi ile 
uyumunu sorgulayan uygunluk bildirimi arasında doğal ve doğrudan bir 
ilişki vardır (Mevzuatta ve metinlerde aynı isimle  kullanılıyor olmasına 
karşılık; uygunluk denetiminin, mevzuat denetimi; uygunluk bildiriminin ise 
güvence bildirimi olarak anlaşılması durumu daha da netleştirebilirdi.). 

Muhasebe birimleri itibariyle düzenlenen mali rapor ve tabloların 
konsolide edilmesi ve kamu idaresi hesabının (kesin hesabın) çıkarılması, 
strateji geliştirme başkanlıklarının görev alanına girmektedir (5018/60-d). 

2006 yılına gelinceye kadar, yıl sonu muhasebe tabloları sadece 
uygunluk denetimi açısından ele alınmış ve değerlendirilmiş, bunların 
sunulacağı merciler nezdinde desteklenmesi ve doğrulanmasına gerek 
duyulmamıştır. Sayman hesaplarını inceleyen denetçilerin, Sayıştay Kesin 
Hesap grubundaki meslektaşları ile iletişimleri de, bu bağlamda, oldukça 
sınırlı kalmıştır. 

Artık, muhasebe birimi yönetim dönemi hesap sonuçlarının, kamu 
idaresinin genel kesin hesabı içinde konsolide edilmesi sırasında bu 
iletişimin hayati önem kazanacağı beklenmektedir. Muhasebe birimlerinin, 
konsolidasyona esas nihai veri ve raporlarının doğruluğu ve samimiliği, bu 
hesabı inceleyen denetçi tarafından Kesin Hesap grubuna iletilmelidir ki, bu 
grup İdare Kesin Hesap Tasarısının doğruluk teyidini sağlıklı bir şekilde 
yapabilsin. 
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3.5. Mali Analiz      

Mali analiz, mali denetimin son aşaması sayılabilirse de, bir anlamda 
denetim faaliyetinden ayrı olarak yürütülebilme özelliğine de sahiptir. 
Sözüne inanılır, bağımsız bir denetim birimince/örgütünce denetlenip 
doğrulanmış (teyit edilmiş/güvence verilmiş/uygunluğu bildirilmiş) mali 
tablo ve raporlar üzerinde bir takım analizlerin ve değerlendirmelerin 
yapılması, birtakım sonuçlara ve yargılara varılması mümkün ve tabiidir. 

Muhasebe birimlerinde tutulan defter ve belge düzeyinde mali analiz 
(idarenin muhasebe birimi tek ve nihai değil ise) pek anlamlı sayılamaz. 
Mali analiz, idarenin nihai konsolide hesabına dayanılarak (strateji geliştirme 
başkanlığınca) düzenlenmiş mali tablo, mali rapor ve diğer mali veriler, 
istatistikler esas alınarak yapılabilir. 

Mali analiz, söz konusu mali rapor, tablo ve istatistik verileri üzerinde 
mutlak rakamlar, karşılaştırmalı analizler, oran (ratio) analizleri, trend 
analizleri gibi yöntemlerle yapılan değerlendirmeler ve yorumlamalarla, mali 
yapının geçmiş durumunun ve gelecek potansiyelinin sorgulanması ve 
irdelenmesidir. 

Özel sektörde (işletmecilik alanında) öteden beri, çok yaygın olarak 
kullanılan ve önemli bir yönetim aracı olan mali analiz yöntem ve teknikleri, 
devlet sektöründe pek fazla uygulama alanı bulmamıştır. Kesin Hesap 
Kanun Tasarılarında gider izahnameleri bağlamında yapılan kısa birkaç 
açıklama dışında Sayıştayımızda da bu konuda esaslı bir açılım olmamıştır. 
Sayıştay, idare Kesin Hesaplarının doğruluğunu ve güvenilirliğini teyit 
etmekte (uygunluk bildirimi vermekte), bu hesaplarda yer alan bilgi ve 
verilerin yorumunu ve değerlendirmesini TBMM’ne bırakmaktadır. 

5018 sayılı Kanun ile ilk açılımı yapılan mali reform ve anlayış 
çerçevesinde Sayıştayımızda da mali analiz konusunda bir takım girişim ve 
çabalar başlamış bulunmaktadır. 

4. Yöntem 

Mali denetim nasıl yapılır?  

Mali işlemler, kurum/işletme yaşamı boyunca tekrarlanan uzun ve 
kesintisiz bir süreçtir. Ancak, bunu izleyen muhasebenin kesintisiz sürmesi, 
beklenen ve istenen bir durum değildir. Muhasebede zaman zaman, bir ara 
vermek ve durum değerlendirmesi yapmak zorunludur. Muhasebede 
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dönemsellik kuralı vardır. İşte denetim de bu dönemselliği esas alarak, 
(genelde) takvim yılları ve sorumluların yönetim dönemleri itibariyle 
yürütülür. 

Mali denetim, doğası gereği, muhasebe biriminde başlatılmalıdır. 
Yukarıda da belirtildiği üzere ilk iş, sağlıklı bir muhasebe (defter ve belge) 
düzeninin var olup olmadığına bakılmasıdır. Defter ve belgeler tam ve 
usulüne uygun olarak tutulmuş ve kayıt nizamı tamam mıdır? Bu varsa 
incelemeye başlanabilir. 

İnceleme ve denetlemelere geçen dönemin sonu, bu dönemin başı olan 
açılış ve envanter kayıtlarını ele alarak başlanır. Eğer önceki yılın mali rapor 
ve tablolarında yer alan bu veriler incelenmiş ve doğrulanmış (teyit edilmiş) 
ise bunlara da bir göz atmakta yarar vardır. Bu tetkik, bir anlamda 
denetlenecek kurumun (ve özelde denetlenecek muhasebe biriminin) 
tanınması ve denetimin planlanması bakımından önemli ipuçları 
verebilmektedir.  

Denetim çalışmasının yürütülmesi konusunda daha fazla içeriğe 
girmek, mali denetim el kitaplarında veya mali denetim rehberlerinde 
ayrıntıları ile açıklanmış bulunduğundan, gereksiz bir iş olacaktır. Ancak, 
konu bütünlüğünü devam ettirmek bakımından, bu sürecin; 

-Kurumun tanınması,  

-Önemli-önemsiz hesap alanlarının araştırılması,  

-Yapısal risklerin belirlenmesi,  

-Denetim yönteminin tasarlanması ve buna bağlı olarak iç kontrol 
mekanizmalarının test edilmesi, 

-Analitik incelemeler, 

-Maddi doğrulama testleri, 

-Kanıtların toplanması (kayıt ve belgelerin incelenmesi, fiili-fiziki 
incelemeler, gözlem, bilgi alma, sorgulama, karşılaştırma, yeniden 
hesaplama vb. inceleme tekniklerinin uygulanması yoluyla), 

- Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlama, 

aşamalarından geçerek tamamlanacağını kaydetmekle yetinelim. 
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Mali denetimin bitiminde iki tür rapor hazırlanır. Birinci rapor türü, 
mali işlemlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunun saptanmasına 
ve bu süreçte görev alan memurların sorumluluklarının aklanmasına yönelik 
yargı raporu (uygunluk denetimi raporu)’dur. İkinci rapor türü ise, muhasebe 
kayıt ve belgelerine dayanılarak düzenlenen mali tablo ve beyanların 
doğruluk ve samimiliğinin teyidine yönelik uygunluk bildirimi (raporu)’dur.  

Her ne kadar mali işlem süreci, muhasebedeki açılış kaydıyla başlayıp 
kesin hesapla sonlanıyor olsa da, denetiminin iki ayrı bölümde yürütülmesi 
zorunludur. Şöyle ki; muhasebe kayıtları üzerinden sorumluların hesap ve 
işlemlerinin yargılanmasına yönelik denetimin yeri ve muhatapları ile kamu 
idaresi hesabını düzenleyecek ve verecek birim ve makamların farklılığı bu 
ayrımı da gerektirmektedir. Kamu idaresinin tek bir muhasebe birimi var ise, 
bu birimden çıkan mali tablo ve cetvellerin doğrulanması, hesabın kabulü ve 
sorumluların beraatı yanında, aynı zamanda kamu idaresi hesabının doğruluk 
ve güvenilirliğinin teyidi anlamını taşıyacaktır. Ancak, öyle bile olsa 
denetimin muhatapları ve sorumluları ile yetki ve sorumluluk alanları ve 
dereceleri farklı olacağından, bunların ayrı ayrı ele alınması, incelenmesi ve 
raporlanması gerekir. Aksine (İdarenin birden fazla muhasebe biriminin 
bulunması halinde) tüm muhasebe birimleri hesaplarının konsolide 
edilmesinden sonra bunlar için ayrı bir inceleme yapılacağı ve uygunluk 
bildiriminin bu incelemelere dayanılarak  verileceği tabiidir. 

5. Tam ve Kısmi Denetim 

Eğitimli ve deneyimli bir muhasebe kadrosu, kuralları ve standartları 
belirlenmiş bir kayıt düzeni, görevlerin ve yetkilerin rasyonel ve fonksiyonel 
dağılımı nedeniyle kamu hesapları -özellikle merkezi yönetimde- çok büyük 
ölçüde inanılır ve güvenilir düzeydedir. Yapılan olağan denetimlerde 
saptanan hatalı işlem oranı yüzde birlerin çok altındadır. Yolsuzluk ve 
sahtecilik olayları da oldukça sınırlıdır. 

Klasik denetim anlayışımız tüm işlem, kayıt ve belgelerin tek tek 
incelenmesi yöntemine dayanmakla ve mevzuatımız da bunu öngörüyor 
olmakla birlikte, günümüzde ulaşılan işlem hacmi karşısında binlerce 
belgeyi bu yöntemle elden geçirmek pek büyük güçlükler taşımaktadır. 
Kaldı ki, yukarıda sözü edilen muhasebe güvenilirlik düzeyinde buna mutlak 
anlamda gerek de bulunmamaktadır. 
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Bu anlayışla, bir takım kısmi inceleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bir 
harcama biriminin sadece yatırımları, sağlık harcamaları, personel giderleri 
türünden hesap grupları veya belirli bir faaliyeti gibi saptanan risk alanları 
tam incelemeye tabi tutulur, diğer harcama kalemlerine sondaj-örnekleme 
suretiyle bakılabilir. Belli harcama birimleri (veya muhasebe birimleri) tam 
incelemeye alınır, diğer birimlerin hesapları sadece hesap cetvelleri ve mali 
tabloları itibariyle incelenebilir. Özellikle, idarenin mali tablo ve raporlarına 
uygunluk bildirimi verilmesine yönelik mali denetimlerde bu yönteme sıkça 
başvurulabilmektedir. 

832 sayılı Sayıştay Kanunun ek 9’uncu maddesinde, belirli koşullarda 
kısmi denetim ve inceleme için olanak bulunmaktadır. 

Burada unutulmaması gereken nokta kısmi incelemelerin olağan 
durumlar için geçerli olabileceği; yolsuzluk ve sahtecilik olasılığı söz konusu 
ise mutlaka tam inceleme yapılması zorunluluğudur. 

6. Baştan Sona  

Mali denetim, mali işlemlerin kayda alındığı muhasebe düzeninin ve 
organizasyonunun denetimidir. Bu denetimde; 

- Kurumun yapısı, görevleri, işleyişi ve özellikle muhasebe biriminin 
örgütlenişi ve iç kontrol düzeni gözlenir, 

- Defter ve belge sisteminin kurallara uygun olarak kurulup 
kurulmadığına, işletilip işletilmediğine bakılır, 

- Geçen dönemin mali tablo, cetvel ve raporları da dikkate alınmak 
suretiyle çalışma planı yapılır, dönem muhasebe kayıtlarının bu verilere 
uygun olarak açılıp açılmadığı incelenir, 

- Yıl içi işlemleri, her bir işlemin dayanağı olan mevzuata ve kurallara 
uygunluğu açısından değerlendirilir. İşlemlerde, belgelerde ve kayıtlarda 
(varsa) maddi hatalar saptanır, düzeltilir, 

- Envanter işlemleri ve diğer muhasebe dışı işlemler gözden geçirilir, 
yıl sonu kayıtları, mizanlar, cetveller ve mali tabloların defter ve belge 
kayıtlarına uygunluğu, mevzuatında öngörülen şekil ve şartları taşıyıp 
taşımadıkları, doğru, denk, açık ve samimi olup olmadıkları araştırılır,  
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- Denetim sonuçları rapora bağlanır. Bu raporda, hatalı işlemlerin 
hükme bağlanması;  bunların dışında kalan işlemlerin (maadasının) 
doğruluğu teyit edilir ve sorumluların aklanması istenir, 

- Denetlenen muhasebe birimi (zamanı idare) hesabının teyidi, o kamu 
idaresine bağlı diğer muhasebe birimleri hesapları ile birleştirilmesi 
(konsolide edilmesi) sırasında dikkate alınmak üzere kesin hesap grubuna 
bildirilir, 

- Son aşamada, Kesin Hesap Grubu; 

 . Muhasebe birimlerinden aldığı Kesin Hesap Cetvelleri,  

. Denetçiler tarafından incelenmiş ve rapora bağlanmış muhasebe 
birim(ler)i hesap(lar)ı,   

. Maliye Bakanlığınca hazırlanmış bulunan Kesin Hesap Kanun 
tasarısındaki verileri, 

karşılaştırdıktan sonra genel uygunluk bildirimini hazırlayarak süreci 
tamamlar (İdare faaliyet raporunun da bu aşamada ve birlikte ele alınıp 
değerlendirilmesi düşünülebilir - 5018/41,42,43). 

Mali denetimde, muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda yürütülen 
muhasebe birimi hesabı, raporlama (yargı raporu) ile sonlanırken; strateji 
geliştirme başkanlığınca (mali hizmetler birimince) büyük ölçüde muhasebe 
verilerine de dayanılarak hazırlanan kamu idaresi hesabı, mali tablo ve 
raporlara güvence bildirimi (uygunluk bildirimi) verilmesi ile sonlanır. 

Defter ve belge kayıtları ile bunların dayandığı mali işlemlerin 
mevzuata uygunluğu ve maddi hatalardan arındırılması hususu, Sayıştayın 
yargı yetkisine giriyorsa Sayıştay yargılama dairelerince hükme bağlanmak 
suretiyle; yargı yetkisine girmiyorsa veya yargı yetkisi yoksa aykırılığın 
tespiti ile idaresine veya adliye mahkemelerine intikal ettirilmesi suretiyle 
sonlandırılır. 

Kamu idaresinin strateji geliştirme başkanlığı (mali hizmetler birimi) 
gelir ve harcama durumu ile ödenek kullanımlarını ve diğer muhasebe 
verilerini muhasebe yetkilisinden alarak idarenin Bütçe Kesin Hesabını 
hazırlar ve ilgili mercilere sunar (5018/60 d, e). Sonuçta, kamu idaresi adına 
üst yönetici tarafından sunulan mali tablo, cetvel ve raporların doğruluğu ve 
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güvenilirliği de yine bu mali denetim sonuçlarına dayalı olarak Sayıştayca 
incelenir. Bu  inceleme sonunda; 

- Olumlu görüş verilebilir (uygunluk bildirilir), 

- Olumlu görüş ile birlikte ek ve açıklayıcı bilgiler verilebilir, 

- Şartlı uygun görüş verilebilir ( … noksanlıkların giderilmesi veya 
yanlışlıkların düzeltilmesi kaydıyla), 

- Olumsuz görüş verilebilir (kabul edilemezliği önerilir),  

- Görüş verilemez (hesap alınamıştır veya hesap yoktur).  

Sayıştayca verilecek bu bildirimler çerçevesinde, bütçe/kesin hesap 
uygunluğu ve kamu idaresinin genel başarısı TBMM’ ce 
değerlendirilecektir. 

7. Sonuç 

7.1. Mali Denetim 

Mali denetim, yukarıdan beri ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere, Maliye 
Bakanlığı denetim elemanlarının ve Sayıştayın (Sayıştay denetçilerinin) 
öteden beri başarı ile yapageldiği bir denetim uygulamasıdır. 

Yeni tanımlamalarda mali denetim, kamu idarelerinin hesap ve 
işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin 
değerlendirme sonuçları esas alınarak mali rapor ve tablolarının güvenilirliği 
ve doğruluğuna ilişkin denetimi ifade eder şekilde (5018/68 Sayıştay 
Kanunu teklifi madde:2/c) düzenlenmiştir. Bu tanım için yanlıştır, 
denilemez. Ancak sürecin sonundan başlanması pek isabetli olmamıştır. 
Sanki, muhasebeye yansıyan hesap ve işlemler dikkate alınmaksızın mali 
faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerini değerlendirerek sonuç 
belgelerinin doğruluğu anlaşılmaya çalışılacağı izlenimi doğmaktadır. 
Bazılarında, muhasebe organizasyonu ile kadrolarına bakmak, işlem sürecine 
şöyle bir göz atmak ve iç kontrol sistemlerinin yeterliğini test etmekle 
sonuca ulaşılabileceği kanısı hakim olmaktadır. 

Oysa, mali denetim, mali raporların ve tabloların doğruluğuna ilişkin 
olarak yapılmaz; hesap ve işlemlerin tam, doğru ve denk olarak yapılmasını 
sağlamak ve bunlara dayanılarak düzenlenen mali rapor ve tabloların hesap 
ve işlemlere sadakatini saptamak üzere yapılır. 
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7.2. Mali Denetimin Sonrası 

Mali denetimin, sonuç verilerinin sağlık ve samimiyetine güvence 
vermek değil de; bu sonuçların ortaya koyduğu icraatın sorgulanması olarak 
kabul edilmesi ise tamamen farklı bir şeydir.  

Bundan sonrası, sadece mali tablo ve raporların değil; idarenin 
stratejik planı, program ve politikaları, bütçesi, kaynak ve imkanları, faaliyet 
raporları, mali tabloları ve sair sunumları ile dış denetim sonuçları …gibi, 
tüm maddi verilerin belirlenen amaç, hedef ve performans ölçütleri 
çerçevesinde irdelenmesi, sorgulanması anlamında başka bir denetim 
türünün kapsamına geçmektedir. Bu noktadan itibaren artık muhasebe 
denetimi bitmiş, icraatın denetimi başlamıştır. Burada, denetlenen idarenin, 
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, iyi yönetim ilkeleri esas alınarak 
kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımı ile faaliyetlerinin kurum 
hedeflerine ulaşmadaki etkililiğinin (kısaca performansının) değerlenmesi 
söz konusudur. Bunun hesabı ise Bakan ve Üst Yöneticiler tarafından 
verilecektir (5018/10,11). 
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MALİ YARGI NEDİR? 
 

      Doğan BAYAR* 

 

1. Yargı Nedir? 

Sayıştay hakkında daha önceki çalışmalarımızda yaptığımız gibi, yine 
temel kavramlar ve tanımlar üzerinde bir anlayış birliği sağlamak için, 
yazıya buradan başlamayı tercih ettik. 

Genel anlamıyla, yargı sözcüğü, bir nesne/olay/durum hakkında 
varılan kesin kanıyı ifade etmektedir. Bu yönüyle yargı, bir önermenin 
doğrulanmış (kanıtlanmış) sonucudur. Kural olarak, bir yargıya varılabilmesi 
için önermenin ileri sürdüğü sav üzerinde dikkatli bir araştırma ve inceleme 
yapılarak verilerin saptanması ve bu verilerin sağlıklı bir düşünme ve 
değerlendirme sürecinden geçirilmesi gerekmektedir. (Araştırma ve 
değerlendirme aşamasından geçirilmeden varılan kabullere ön yargı/peşin 
hüküm gözüyle bakılmalıdır.) 

Hukuk dilinde de yargı, aynı sözcük anlamını taşımakla birlikte, bir 
sonucun da beyan edilmesini zorunlu kılar. Hukuk muhakemesi usulünde 
hüküm, hakimin tahkikat ve muhakeme sonucu taraflara yükletilen külfeti, 
vazifeyi ve tanınan haklar ile selahiyetleri gösteren beyanı, yani niza ve 
ihtilafı çözümleyen kararı (1086/382,389), olarak tanımlanmaktadır. Hakim 
bir konuyu hükme bağlarken, öncelikle gerekli araştırma ve soruşturmaları 
yapacak (tahkikat), bu çalışmanın sonunda elde ettiği bilgileri ve bulguları 
düşünüp değerlendirecek (muhakeme) ve kararını/hükmünü beyan edecektir 
(ilam). Bir başka deyişle, yargısal anlamda hüküm, sadece önermenin 
(iddianın) doğruluğunu saptamakla kalmamakta; bunun taraflar üzerindeki 
etkisini de bildirmektedir. 

Ceza muhakemeleri usulünde ise, hüküm/mahkum ilişkisi daha net 
olarak ifade edilmektedir. Buna göre hüküm, hakimin son tahkikatı bitiren 
ve sanığın beraatına veya mahkumiyetine (…) dair beyanıdır (1412/253). 

                                                 
* Emekli Sayıştay Daire Başkanı 
Bu çalışma, Maliye Dergisinin 157. sayısında yayınlanmıştır. 
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Bir hükmün beyan edilmesine varan sürece ise yargılama diyoruz. 
İddia ile başlayan, hazırlık tahkikatı ve son tahkikat ile yürütülen, ilam ile 
sonlanan faaliyetler dizisinin adı yargılama (=hükme bağlama)’dır. 

Sayıştay yargısında, özel hukukta sözü edilen taraflar yoktur. (Bir 
kamu zararının söz konusu olması halinde, Devletin de bu davada taraf 
olacağı düşünülebilir ise de davayı açan veya dava edilen durumunda 
olmadığından, genel anlamıyla taraf olarak kabul edilmemesi yönünde 
görüşler ağır basmaktadır). Hesap yargısında hüküm/mahkum ilişkisi de 
belirgin değildir. Sayıştayın karşısında, hesabı kabul edilip aklanacak veya 
kabul edilmeyip sorumlu tutulacak kamu görevlileri bulunmaktadır. 
Sayıştaya yargı görevi veren Anayasamız, çok açık biçimde, sorumluların 
hesap ve işlemlerinin hükme bağlanmasından söz etmektedir (Md:160). 
Hesap yargılaması faaliyeti, kesin hesap ve uygunluk bildiriminin verilmiş 
veya kabul edilmiş olmasından bağımsızdır (Md: 164). 

Hesap yargısında tarafların veya bir sanığın bulunmadığı; bir niza 
veya ihtilafın veya bir mahkumiyetin söz konusu olmadığı ileri sürülmekte 
ise de hükme bağlama işlevinin bir sorumlunun ve bu sorumluya ait bir 
hesap ve işlemin varlığını zorunlu kıldığı da yadsınamaz. Hesap ve işlemin 
yargılanması sonucu bir aykırılık saptanmış ise bunun sorumlusu da mutlaka 
olacaktır. Hesap ve işlem hatalıdır; fakat sorumluluk yoktur, demek mümkün 
olmadığı gibi;  hesap hakkında verilen hükümle, hesabı tutan görevlinin 
sorumluluğunu tesbit eden hükmü birbirinden ayırmak da mümkün değildir. 
Bir başka deyişle, “Sayıştayın hesabı yargılama yetkisi vardır, fakat 
sorumluları yargılama yetkisi yoktur.”  demenin hukuk mantığı ve mevcut 
Anayasa hükmü karşısında hiçbir geçerliliği olamaz. (5018 sayılı Kanunun  
68 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ Sayıştay tarafından 
hesapların hükme bağlanması ... kamu idarelerinin gelir, gider ve mal 
hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup 
olmadığına karar verilmesidir.” ifadesi hüküm kavramının hukuki anlamı ile 
uyumlu olmadığı gibi, Anayasanın 160 ıncı maddesi ile de çelişmektedir.) 

Kaldı ki, Sayıştayın yargı yetkisi olmasa bile (bazı ülkelerde 
sayıştayların yargı yetkisi yoktur.) hesap yargısı var olmaya devam 
edecektir. Bu takdirde, sorumluların hesap ve işlemlerinin hükme 
bağlanmasına başka yargı yerlerinde bakılacaktır. Yine hesap yargılanacak, 
yine sorumlunun durumu birlikte hükme bağlanacaktır. Şu kadar ki, bu 
yargılama rutin ve dönemsel olmayabilecek; her mali işlem için ayrı ayrı ve 
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gerektiğinde yargıya götürme şeklinde uygulanacaktır. İdarenin bütçe 
kullanımı ve bu konuda idarecilerin sorumluluğunun yargı denetimi dışında 
bırakılması düşünülemez. 

2. Yargılama Görevi ve Yetkisi 

Hesap yargılaması ile ilgili açıklamalara geçmeden önce, genel olarak, 
mahkemelerin görev ve yetki çerçevesi hakkında birkaç temel bilginin 
hatırlanmasında yarar bulunmaktadır. 

Anayasamızın 142 nci maddesi, “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve 
yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.” hükmünü 
amirdir. 

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5235 sayılı 
Kanunda, hukuk mahkemelerinin (sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri) 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlarda 
belirtilen görevleri yerine getirecekleri yazılıdır (Md:6). Özel hukuk 
ilişkilerinden doğan her türlü dava ve işler ile diğer kanunların verdiği diğer 
dava ve işler hukuk mahkemelerinin görev alanındadır.  

Bunların yanında (yine aynı kategori içinde) özel kanunlarla kurulmuş 
bazı mahkemeler de mevcuttur. İhtisas mahkemeleri olarak anılan bu 
mahkemeler de tabi oldukları özel kanun hükümleri çerçevesinde görev 
yaparlar. Ticaret mahkemesi, iş mahkemesi, aile mahkemesi gibi örnekler 
sayılabilir.  

Sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri (topluca, ceza 
mahkemeleri) ise, esas olarak Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların adli 
cezalara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı dava ve işlere bakmaktadırlar.   

Mahkemelerin yargı konularını düzenleyen kanunlar çok ve çeşitli 
olduğundan, bunların burada listelenmesi olanağı yoktur. Ancak, sözü edilen 
ilk derece mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii 
olan Yargıtayın 04/02/1983 tarih ve 2797 sayılı Kuruluş Kanununda, hukuk 
ve ceza dairelerinin görevleri belirlenirken (dolayısıyla) bu kanunların da bir 
listesi verilmiş olmaktadır. Örneğin; ilk derece mahkemelerinin Borçlar 
Kanunu kapsamında verdikleri hükümler Dördüncü ve Onüçüncü 
Dairelerde; Kadastro Kanunu uygulamasına ilişkin kararlar Yedinci Dairede; 
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Türk Ticaret Kanunu uygulamasına ilişkin ilamlar Onbirinci Dairede, temyiz 
incelemesine tabi tutulmaktadır (Md:14).   

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin 
oluşturduğu idari yargıda da aynı netlikte görev ve yetki belirlemeleri 
mevcuttur (2575/23,24-35+2576/5,6). Ayrı bir yargı kolu olarak askeri 
yargıyı da analım (AY/145). 

Bu hatırlatma ile dikkat çekilmek istenen husus, kanunların 
mahkemelere sadece görev ve yetki alanları çizmekle kalmayıp; hangi 
konuda ve hangi durumda ne şekilde hüküm vereceklerini de 
belirledikleridir. Hakim hükmünü verirken olayın bütün cephelerini ve 
unsurlarını saptayarak, bunun hangi kanunun hangi maddesi kapsamında 
değerlendirildiğini ve madde metninde öngörülen hukuki unsurlar ile olayın 
taşıdığı unsurların eksiksiz olarak mutabık olduğunu göstermek 
durumundadır. Örneğin, iki yurttaş arasındaki bir borç uyuşmazlığında 
hüküm verebilmek için, borcun hangi kaynaktan doğduğunun, uyuşmazlığın 
unsurlarının ve şartlarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ihlalin 
sonucu olan yaptırımın irdelenmiş olması gerekir. Bütün bunlar için Borçlar 
Kanununun ayrıntılı düzenlemelerine ihtiyaç vardır. “Herkes borcunu 
ödemek zorundadır, gereğini hakim düşünür ve takdir eder.” yolunda tek bir 
hüküm yasadan beklenilene hiçbir şekilde yanıt olamaz.   

3. Mali Denetim ve Mali Yargı 

Mali yargı sözü meslek literatüründe çokça kullanılmasına karşılık 
yasa metinlerinde geçmemekte ve yasal bir tanımı bulunmamaktadır. Bütçe 
kanunları, gelir ve gider kanunları, personel ve kadro kanunları, teşkilat 
kanunları ve mali usul kanunlarında (ki bu gruba topluca mali kanunlar 
denilmektedir) düzenlenen hususlarla ilgili olup, diğer yargı yerlerinin yetki 
alanına girmeyen konular mali yargıda görülür. Mali yargının gelir tarafında 
vergi yargısı (idari yargı); gider tarafında ise hesap yargısı (Sayıştay) 
bulunmaktadır. 

Mali yargının belirleyici özelliği, mali denetim (hesap 
denetimi/muhasebe denetimi) tabanlı olmasıdır. Hesap yargısı, sorumluların 
hesap ve işlemlerinin Sayıştay denetçileri tarafından denetlenmesi sonucu 
düzenlenen raporlar üzerinden yürütülür (832/48,56,57). Vergi yargısında, 
ikmalen ve re’sen salınan vergiler kural olarak bir vergi inceleme raporuna 
dayanırlar. Bu raporlar, vergi inceleme yetkisine sahip denetim elemanları 
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(213 sayılı Vergi Usul Kanunu /135) tarafından mükelleflerin defter ve belge 
kayıtları ile diğer belgeler üzerinden yapılan denetimler sonunda hazırlanır. 
Vergi yargısında, bu inceleme raporları önemli bir yere sahiptir. 

Cezayı gerektiren fiiller ile ilgili olarak adli yargıda görülecek 
davalarda ise vergi inceleme yetkisine sahip memurun düzenlediği rapor 
“yargılama şartıdır” ve bu rapor olmadan dava açılamaz. Açılmış ise 
yargılama durur, bu rapor geldikten sonra yargılamaya devam edilir (Bekir 
Baykara, Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Muhasebe Hilesi, Güncel Hukuk 
Dergisi Sayı: 2009/6-66). 

4. Muhasebe Denetimi ve Denetim Sonuçları 

Muhasebe kayıtlarına yansıyan (ve yansıması gereken) belge, kayıt ve 
işlemlerde görülen yanlışlık ve uygunsuzlukları üç başlık altında kategorize 
etmek mümkündür. Bu gruplamayı vergi kanunlarında daha net göründüğü 
için onu esas alarak yapmakta yarar vardır. 

Birinci grup, vergi ziyaına yol açan yanlışlıklardır. Vergi ziyaı, 
mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında 
yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 
zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade 
eder (213/341). Bu fiilin yaptırımı, ziya uğratılan verginin, bir katı tutarında 
cezası ile birlikte tahsil edilmesidir (213/344). 

İkinci grup, usulsüzlük olarak adlandırılan, vergi kanunlarının şekle ve 
usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir (213/351). Tutulması 
gereken defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması, muhasebe 
düzeninin doğru bir vergi incelemesine imkan vermeyecek ölçüde noksan ve 
karışık olması (ihticaca salih olmaması), Kanunun kayıt nizamına ilişkin 
hükümlerine uyulmamış olması, muhasebenin sıhhatini bozmayacak şekilde 
olmak kaydıyla bazı belgelerin bulunmaması veya ibraz edilememesi, fatura 
ve belge düzenlenmemesi gibi fiiller usulsüzlük sayılmaktadır. Usulsüzlüğün 
yaptırımı, usulsüzlüğün türüne göre ilgili maddelerin içinde veya Kanuna 
ekli cetvelde gösterilmiştir. 

Üçüncü grup, kaçakçılık suçu teşkil eden muhasebe hileleridir. Defter 
ve kayıtlarda muhasebe hileleri yapmak, gerçek olmayan kişiler adına hesap 
açmak, çift defter kullanmak, defter kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya 
gizlemek (denetime yetkili kimselere ibraz etmemek gizleme demektir), 
içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek veya bunları bilerek kullanmak 
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gibi eylemler bu kapsamdadır (213/359). Bu eylemlerin yaptırımı kanunda 
yazılı hürriyeti bağlayıcı cezalardır ve ilk iki grubun aksine bu alan tamamen 
adli yargının görev alanına girmektedir. Bu eylemler dolayısıyla aynı 
zamanda vergi ziyaı da meydana gelmişse bu da ayrıca tahsil edilecektir. 

Bu bağlamda, muhasebede ortaya çıkan yanlışlık ve noksanlıkları 
muhasebe hataları ve muhasebe hileleri olarak ikinci bir gruplandırmaya 
daha tabi tutmak mümkündür. Her ne kadar bu saptamalar gelir mevzuatı 
açısından yapılmış olsa da, aynı muhasebe sistematiğini kullanan gider 
mevzuatı açısından da tümüyle geçerlidir. Devlet muhasebesinde de 
muhasebe hataları, muhasebe hileleri (suç teşkil eden fiiller) ve usulsüzlükler 
söz konusudur.  

Bu ayrımın pratik yararı, Sayıştay yargısı açısından görev ve yetki 
alanının belirlenmesinde temel bir anahtar rolü üstlenebilecek olmasında 
yatmaktadır. Gerçekten, hangi eylemlerin muhasebe hilesi kapsamında suç 
teşkil eden bir eylem olduğu ve adli yargıya intikal ettirileceği; hangi 
eylemlerin muhasebe hatası olduğu ve hesap yargısı kapsamında ele 
alınacağı bu tasnifte net olarak görülebilmektedir. Vergi kanunlarının sözünü 
ettiği “vergi ziyaı” kavramı yerine gider kanunlarının “kamu zararı” 
kavramını ikame ettiğinizde özdeşlik daha da belirginleşecektir. 
Usulsüzlükler konusunda ise Sayıştay mevzuatında önemlice bir boşluk 
bulunduğu bu suretle ortaya çıkmaktadır. 

5. Yargılama Süreci 

Hesap yargısının, hesabın denetiminin bir devamı olduğu 
kaydedilmişti. Öncelikle yetkili memurlar (denetçiler) eliyle hesap 
denetlenecek ve aykırı görülen hususlar bir rapora bağlanmak suretiyle 
mahkeme önüne getirilecektir. Mahkeme ilgililerin (denetçinin, savcının ve 
sorumluların) görüşlerini de dikkate alarak durumu muhakeme edecektir. Bu 
muhakeme ile ortada bir aykırılığın mevcut olup/olmadığını, aykırılık varsa 
bunun hangi kanunun veya mevzuatın hangi kuralını ihlal ettiğini, bu ihlalin 
kamu zararına veya başkaca olumsuzluğa (usulsüzlük) yol açıp/açmadığını, 
sözü edilen mevzuat hakkında kendisinin hüküm vermeye yetkili 
olup/olmadığını, yetkili ise ne tür hüküm vereceğini düşünüp 
değerlendirecektir (832/Bölüm 8, 56–80).  Sonunda varılan hüküm beyan 
edilecektir. Bu beyanın yazılı şekline “ilam” denilmektedir. 
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6. Hüküm 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda hükmün, hakimin tahkikat ve 
muhakeme sonucu taraflara yükletilen külfeti, vazifeyi ve tanınan haklar ile 
selahiyetleri gösteren … kararı (1086/382,389),  olarak tanımlandığını 
kaydetmiştik. Belirli bir süreçten geçerek kesinleşen mahkeme kararlarının, 
ilgililer tarafından yerine getirilmesi zorunludur (Anayasa 138). 

Sayıştay, bir hesap mahkemesi olarak, yargılamalarının sonunda bir 
yargı ilamı çıkarmakta ve bu ilamlar da lazım-ül infaz (832/64) nitelikleri ile 
ilgililer tarafından, büyük çoğunluğu ile yerine getirilmektedirler. Ancak, 
bazı özel durumlarda bu kararların yerine getirilmesinde sorunlar ve 
çelişkiler de yaşanabilmektedir. 

Sözü edilen özel durumlar, hesap yargısının kişiler ve onların sübjektif 
halleri konusunda tahkikat yetkisinin olmamasından, hüküm yetkisinin 
sadece sorumlular hakkında olup üçüncü kişilere teşmil edilememesinden ve 
biraz aşağıda ayrıntıları verilecek olan yasal düzenlemelerdeki noksanlıktan 
kaynaklanmaktadır. Hesap yargısının hesap dışı konuları ve subjektif halleri 
tahkik etmesine, esasen, gerek yoktur. Sadece sorumluları muhatap alması 
nedeniyle üçüncü kişiler hakkında hüküm vermemesi de doğrudur. Bu 
durumda sorunun çözümü için dikkatlerin doğrudan yasal düzenlemeye 
yöneltilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

7. Sorun Nerede? 

16/6/1934 tarihli ve 2514 sayılı ilk Sayıştay Kanununda ve onun 
yerini alan 21/02/1962 tarihli ve 832 sayılı Kanunda “ Hesapların yukarıdaki 
maddelere göre yapılan yargılanması sonunda beraat veya zimmet veya 
tazmin hükmü verilir.”  denilmekte idi. Bu ifadenin yer aldığı maddede 
07/03/1985 tarihli ve 3162 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklik ile “veya 
zimmet” ifadesi metinden çıkarılmıştır (832/61). Bundan böyle Sayıştay 
daireleri sadece beraat veya tazmin hükmü verecektir.  

Anılan 3162 sayılı değişiklik Kanununun genel gerekçesinde, 
“Yürürlükteki mevzuatımıza göre Sayıştayın denetimine tabi daire ve 
kurumların gelirlerini toplayan, harcamalarını yapan, mallarını idare eden 
“sorumlu” diye adlandırılan kamu görevlileri, mevzuata aykırı bulunan 
işlemleri dolayısıyla; sağlanan değer, hizmet, mal ve diğer yararlar göz 
önüne alınmaksızın söz konusu işlem sonucu yapılan ödemelerin, gelir 
noksanının veya noksanlaşan mal ve değerlerin tamamını tazminle yükümlü 
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tutulmaktadırlar. Daha genel bir anlatımla, sorumlular, idarelerine bırakılan 
kamu fonlarından ve mevcutlarından peşinen sorumlu sayılmakta, bu 
fonların ve mevcutların kullanımının mevzuata uygunluğunu kanıtlamak 
zorunda kalmakta, mevzuata uygunluğunu kanıtlayamadıkları eksilmeleri 
tazminle yükümlü tutulmaktadırlar. Her ne kadar, 1050 sayılı Muhasebe-i 
Umumiye Kanununda değişiklik yapan 24 sayılı KHK ile bazı durumlarda 
mevzuata aykırı işlemleri dolayısıyla sorumluların sorumluluğu, bir Devlet 
zararının doğmuş olması şartına bağlanmış ise de; 832 sayılı Sayıştay 
Kanununda yer alan ve mevzuata aykırılığı gerekli ve yeterli sayan 
sorumluluk ilkesi esas itibarıyla geçerliliğini korumaktadır. Oysa, fonların ve 
mevcutların kullanımının karşılığı bir hizmet veya mal alınmış, daire veya 
kurum bir yarar sağlamıştır. Bu değişimde daire veya kurumun bir zararı 
dahi söz konusu olmayabilir. Bu durumda, yapılan bir iş, hizmet veya mal 
karşılığı ödemeden veya mevcutlardaki eksilmenin ya da noksan toplanan 
gelirin tamamından sorumlu tutulmaları adil görünmemekte; hatta daire veya 
kurumun haksız zenginleşmesinden bile söz edilebilmektedir. Bu uygulama 
ilgililerin yakınmalarına neden olduğu gibi Sayıştayca da öteden beri 
üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Bu görüşlerden hareketle, 
mevzuata aykırı işlemler sonucu bir zarar ortaya çıkmışsa, sorumluların bu 
zararı tazminle yükümlü tutulmaları ilkesi benimsenerek, Sayıştay 
Kanununda bu hususu sağlayacak değişiklik yapılmıştır. Zarardan sorumlu 
tutulma ilkesinin yanı sıra zarara neden olmayan mevzuata aykırı işlemin 
sorumlularının en çok birer aylıkları tutarında tazminle yükümlü 
tutulabilmeleri veya haklarında disiplin kovuşturması yapılması öngörülerek 
bu durum da müeyyidesiz bırakılmamıştır.” denildikten sonra; 

- 832 sayılı Kanunun 45 inci maddesini değiştiren 6 ncı maddenin 
gerekçesinde “Bu suretle hazine zararının bulunması halinde, bu zararın 
tazmini sağlanmış, ayrıca Hazine zararına neden olmayan mevzuata aykırı 
işlemi yapan sorumluların bu tasarrufları da müeyyidesiz bırakılmamıştır.” 

- Kanunun 61 inci maddesini değiştiren 7 nci maddenin gerekçesinde 
“Sayıştay Kanununun 61 inci maddesinde hesapların yargılanması sonucu 
verilecek hükümler beraat, zimmet ve tazmin olarak belirlenmiştir. 
Sorumlulukta “Hazine zararı” esası getirilmiş olup, zimmetin doğması 
halinde dahi zararın tazmini söz konusu olacağından, Sayıştayca zimmet 
hükmünü gerektirecek bir durum kalmamıştır. Kaldı ki, Sayıştayın zimmet 
hükümleri konusunda doktrinde değişik görüşler ileri sürülmektedir. Bu 
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nedenle, Sayıştay dairelerince verilecek hüküm çeşitleri arasında “zimmet”in 
çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.”  

ifadelerine yer verilmiştir. 

3162 sayılı Kanunun getirdiği söz konusu değişiklerde iki önemli 
açmaz söz konusudur: 

Birincisi, bu gerekçe ile (nasıl bir metin önerildi, bilemiyoruz ama) 
yasalaşan metnin (zimmetin çıkarılmış olması dışında) uzak/yakın hiçbir 
alakası bulunmamaktadır. Getirilen ve şimdiki durumda yürürlükte olan bu 
maddenin metni şöyledir: 

 “ Madde 45- Sorumlularca; gelir, gider, mal ve kıymetlerden 
mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı, harcanmadığı, 
verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayıştayca kesin hükme 
bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden 
başlayarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar.”    

Açıkça görüleceği üzere, sorumlulara tazmin hükmedebilmek için 
hazine zararı esası getirildiği iddiasıyla düzenlenen metinde, zarardan hiç 
söz edilmemesi yanında, hatalı olduğu itiraf edilen Sayıştayın toptancı 
tazmin anlayışı daha da pekiştirilmiş halde yeniden zuhur etmiştir, ... ve 
(maalesef) devam etmektedir (Biz bunu, irade ile beyan arasında doğmuş bir 
fesat hali olarak değerlendiriyoruz. Teklif edilen metnin, görüş alma veya 
yasalaşma sürecinde bir kazaya uğradığı anlaşılmaktadır). 

İkinci önemli açmaz, Devlet muhasebesinin anayasası olan ve her 
yönüyle mükemmel bir kanun olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanununun sorumlu memurların sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı 
düzenlemelerinin bu değişiklik sırasında göz ardı edilmiş olmasıdır. Bu 
Kanunda ita amiri, tahakkuk memuru ve sayman olarak adlandırılan yetkili 
memurların, bu görevlere atanmakla bütçe ve muhasebe yükümlülüğü altına 
girdikleri (bidayeten zimmetdar oldukları); yaptıkları işlerle ilgili olarak 
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü oldukları; hesap ve işlemlerinin doğru ve 
tam olmak kaydıyla Sayıştayca kabul edileceği ve zimmetlerinin 
kaldırılacağı (beraat edecekleri); kabul edilmeyen mali işlemleri nedeniyle, 
bu işlemleri düzeltip kabul edilebilir hale getirinceye kadar 
yükümlülüklerinin (zimmetlerinin) devam edeceği; tam olarak verildiği 
tarihten itibaren iki yıl içinde Sayıştayca bakılamayan hesaplarının hükmen 
onanmış (kabul edilmiş) sayılacağı, bir hazine zararı söz konusu ise bunu ne 
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şekilde tazmin veya telafi edecekleri… tüm ayrıntıları ile düzenlenmiş 
bulunmakta idi (Kanunun temel yaklaşımı üzerindeki bu anlayışsızlık yakın 
zamana kadar gelmiş ve sonunda 1050 sayılı Kanunun tümüyle 
kaldırılmasına sebep olmuştur ve yazık olmuştur). 

2514 sayılı ilk Sayıştay Kanunu ve yerine geçen 832 sayılı Kanunun 
ilk şeklinde “zimmet” hükmünün konulmuş olması, Devlet muhasebesi 
düzeni (muhasebe-i umumiye) ile paralel ve anlamlı bir düzenleme idi. 
Gerek Maliye’nin ve gerekse Sayıştayın yanlış uygulamaları bir galatı 
meşhur haline gelerek zimmet hükmünün işlevini bozmuş ve sonunda 
kaldırılmasına yol açmıştır. Oysa, geriye kalan tek seçenek olan tazmin 
hükmü her zaman Sayıştayın yetki alanı içinde olamamaktadır. Bu da 
Sayıştayca verilen tazmin hükümlerinin, sonuçları ve etkileri itibarıyla başka 
yargı yerlerinin yetki alanına girmesi sonucunu vermekte ve çözümü 
olmayan sakıncalar ortaya gelmektedir. Örneğin, bazen saptanan kamu zararı 
bir haksız iktisabın sonucu olmakta ve bu da Borçlar Kanunu kapsamında 
adli mahkemelerin yetki alanına girmektedir. Bu durumda, Sayıştayın 
sorumlu memur hakkında verdiği tazmin hükmü ile hukuk mahkemesinin 
üçüncü kişi (ahiz) hakkında verdiği hükmünün (aynı yönde olmamaları 
halinde) çatışması kaçınılmaz olmaktadır. 

Durumu daha iyi açıklamak üzere şöyle bir örnek olay 
kurgulayabiliriz: A ırmağı üzerinde inşa edilen bir barajda sözleşme ve 
şartnamelerde olmayan bir imalatın idarenin ön onayı alınmadan yapıldığı ve 
bedelinin hak edişe dahil edilerek ödendiği saptanmış olsun. Sorumlular da 
yeterli teknik bilgilerinin olmayışı ve coğrafi farklılık yüzünden yeterli 
savunmayı yapamamış ve Sayıştayca haklarında tazmin hükmü çıkarılmış 
olsun. Sorumlular, müteahhidin son hakedişinden bu tutarı kestiklerinde, 
müteahhidin idarenin bu kesinti işleminin iptali için ilgili mahkemede dava 
açtığını ve yapılan yargılama sonunda da söz konusu imalatın işin teknik 
gereği olduğu, yapılmadığı takdirde baraj inşaatının tutmayacağı, idarenin 
sözlü onayının alındığı ve düzenlenen hakedişlerin kabul edilip 
imzalanmasıyla bunun sabit olduğu yolundaki davacı iddialarının kabulü ile 
kesinti işleminin iptaline karar verilmiş olsun. Bu durumda sorumlu 
memurlar borçlusu olmadıkları bir tutarı Sayıştay ilamı gereğince ödemek 
zorunda kalacaklar, fakat ahizin elindeki mahkeme ilamı karşısında ona rücu 
etme imkanına da sahip olmayacaklardır. Sayıştayın tazmin hükmünün 
gerekçesi bir haksız ödemenin yapılmış olmasıdır. Ancak bu ödemenin 
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müteahhit açısından bir haksız iktisap (sebepsiz zenginleşme) olmadığı da 
bir başka yargı merciince hükme bağlanmıştır. 

Çok yaygın olmamakla birlikte bu tür çelişki olasılıkları vardır ve 
örnekleri de yaşanmıştır. Olayın özü Sayıştayın tam olarak tahkikatını 
yapmadığı bir konuda tazmin hükmü vermiş olmasıdır. Oysa kabule şayan 
bulmadığı bu işlemde sorumlular hakkında tazmin değil de zimmet hükmü 
verilmiş olsa idi, sorumlular yersiz ödemenin tahsili için teşebbüse 
geçecekler, fakat geçerli bir sebeple (sunu taksirleri olmaksızın) tahsil 
imkanı bulamayacaklardı. Bu takdirde durumu belgelendirmek suretiyle 
Sayıştaya başvuracaklar ve zimmetlerinin kaldırılmasını isteyebileceklerdi. 
Tazmin hükmü karşısında (hüküm kesinleştikten sonra) böyle bir şansları 
olmayacaktır.  

8. Zimmet ve Tazmin Hükümleri İlişkisi/Farkı 

Yönetim pratiğinde kural, sorun hangi noktadan çıkmışsa çözümünün 
de öncelikle orada aranması gereğidir. Sayıştay yargısındaki aksama, birinci 
planda, “zimmet” ve “tazmin” hükümlerinin içeriğindeki yanılmadan 
kaynaklanmaktadır. Yukarıya alınan gerekçedeki “… sorumlular, idarelerine 
bırakılan kamu fonlarından ve mevcutlarından peşinen sorumlu sayılmakta, 
bu fonların ve mevcutların kullanımının mevzuata uygunluğunu kanıtlamak 
zorunda kalmakta, mevzuata uygunluğunu kanıtlayamadıkları eksilmeleri 
tazminle yükümlü tutulmaktadırlar.” ve  “Sorumlulukta “Hazine zararı” esası 
getirilmiş olup, zimmetin doğması halinde dahi zararın tazmini söz konusu 
olacağından, sayıştayca zimmet hükmünü gerektirecek bir durum 
kalmamıştır.” tümcelerinde bu yanılgıyı teşhis etmek mümkündür. 

Birincisi, sorumluların “peşinen sorumlu” sayılmaları sistemin doğal 
gereği ve sonucudur. Kendilerine kamu parası ve malı emanet edilenlerin 
yönetim dönemlerinin sonunda bir hesap vermelerinde anlaşılmayacak, 
yadırganacak bir yön bulunmamaktadır. Kaldı ki, hesap verme sorumluluğu 
sadece mal memurları için değil, tüm kamu görevlileri için doğal bir 
yükümlülüktür. Örneğin, herhangi bir memurun hizmette kullanılmak üzere 
kendisine emanet edilen (zimmetlenen) bir bilgisayarı istendiğinde 
göstermesi ve görevden ayrılırken de onu ambara iade ederek zimmetini 
kaldırtması gerekmez mi?  Mal memurları için bu yükümlülük takvim yılları 
ve görev dönemleri itibarıyla rutinleştirilmiştir. Bunun da gerekçesi bütçe ve 
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kesin hesap dönemlerinin bu şekilde saptanmış olmasıdır (muhasebenin 
dönemsellik ilkesi).  

İkinci husus, mali sorumluluğun “tazmin” sorumluluğuna indirgenmiş 
ve öyle uygulanmış olmasındaki yanılgıdır. “Zimmetin doğması halinde dahi 
zararın tazmini söz konusu olacağından…”  şeklindeki ifade, bu yanılgıyı 
göz önüne sermektedir. Mali işlem bir kamu zararına yol açmış ise bunun 
tazmin ve telafi ettirilmesi apaçık bir gerekliliktir. Ancak, sorun bu zararın 
kim tarafından tazmin edileceğindedir. 

Sorumlu memur, kamu zararına bizzat sebep olmuş ise bu durumda 
hem zimmet ve hem de tazmin hükmüne muhatap olacaktır.  Burada ayrıca 
zimmet hükmü verilmesine mahal yoktur. Sadece “tazmin” denilmesi hem 
kamu zararının sorumlu memur tarafından Hazineye ödenmesi, hem de 
hatalı mali işlemin kabul edilmemesi (zimmetinin kaldırılmaması) 
anlamlarını birlikte taşımaktadır. 

Ancak, çoğu kez sorumlu memurlar kamu zararının faili, ahizi veya 
müsebbibi olmazlar. Bu takdirde dahi, hatalı işlemlerin düzeltilmesi ve 
(varsa) kamu zararının takip ve tahsil edilerek yerine konulması sorumlu 
memurların sorumluluklarının doğal gereğidir. Bunu yapmadıkları sürece 
hesapları kabul edilmiş ve zimmetlerinden beraat etmiş olmazlar. Daha açık 
bir ifade ile “zimmet” bir görev sorumluluğudur ve görev hakkıyla yerine 
getirilinceye kadar devam eder. Görevini gereğince yerine getirmeyerek 
kamu alacağının kaybolmasına sebep olan memurun, ortaya çıkan zararı 
ödeme (tazmin) sorumluluğu bu anda söz konusu olur. Bu anlamda, zimmet 
hükmü bir ara karar niteliğindedir. Hata düzeltilip, zarar telafi edildiğinde 
beraat hükmüne; zararın (memurun sun-u taksiri ile) telafi imkanlarının 
yitirilmesi halinde ise tazmin hükmüne dönüşecektir. 

Şurası unutulmamalıdır ki, Sayıştayın yargı yetkisi sadece sorumlu 
memurlar hakkındadır. Gerçek failler veya müsebbipler nezdinde özel hukuk 
hükümlerine göre takip edilmesi gereken kamu zararları hakkında Sayıştayın 
her hangi bir hüküm tesis etmesi söz konusu değildir. Burada, “Memur 
gerekli dikkat ve özeni gösterse idi bu zararı önleyebilirdi. Binaenaleyh 
görevini ihmal etmiştir, kusurludur. Zararı da önce kendisi tazmin etmelidir, 
sonra ilgilisine rücu eder.”  şeklinde bir görüş geçerli olamaz. Memurların 
görevlerini yerine getirirken gerekli özeni göstermeleri yükümlülüğü 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bir kuralıdır (madde:11, 12). Aynı 
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şekilde memurların görevleri sırasında sebep oldukları Hazine zararlarını 
ödeme yükümlülükleri de bu Kanunun bir düzenlemesidir (madde: 12).  657 
sayılı Kanun Sayıştayın tatbik edeceği bir kanun değildir. Kaldı ki, aykırı 
davranışların umumi hükümlere göre takip edileceği de anılan maddelerde 
açıkça belirtilmektedir. Umumi hükümler hakkında yargı yetkisinin ise 
adliye mahkemelerine ait olduğuna yukarıda işaret edilmişti. Zaten kasıt, 
kusur, ihmal gibi kavramlar da mali hukukun değil özel hukukun veya ceza 
hukukunun kavramlarıdır ve oradaki anlamları ile anlaşılmalı ve 
kullanılmalıdırlar. 

Hesap yargılamasında hesap (muhasebe) kavramlarının kullanılması 
gerekli ve zorunludur. Yukarıda “muhasebe hataları ve muhasebe hileleri” 
konusunda yapılan ayrıntılı açıklamaların bir de bu bakışla 
değerlendirilmesinde yarar vardır. Hile ve hilecilik tümüyle cezayı 
müstelzim fiiller olarak adli yargının görev alanındadır. Hatalar ise zarara 
yol açan hatalar ve usulsüzlükler olarak ayrı bir değerlendirmeye tabi 
tutulmalıdır. Burada kasıt, kusur, ihmal gibi kavramların yeri olmadığını 
düşünüyoruz. 

Konuyu toparlamak bakımından, zimmetin bir görev sorumluluğu 
olduğunun (görevle sıkı sıkıya bağlı bulunduğunun) ve zimmet 
sorumluluğunun hangi hallerde ve ne şartlarla sona ereceğinin önceki 
mevzuatta ayrıntılı ve açık biçimde düzenlendiğini hatırlamakta yarar vardır. 
Tazmin sorumluluğu ise bir kusur sorumluluğudur ve kusurlu fail ile sıkı 
sıkıya bağlantılıdır. Bir zarar söz konusu değilse tazmin etmek de söz 
konusu değildir. Umumi hükümlere göre bir zararın tazmin ettirilmesi 
hakimin hükmüne bağlıdır. Sayıştay yargılamasında ise sorumlu memurların 
sorumlulukları ve sonuçları yürürlükteki mali usul kanunları ile Sayıştay 
Kanununda açıkça belirlenmiş olmalıdır. Kanunun düzenlediği durum ortaya 
çıktığında hüküm de belli edilmiş olur (objektif sorumluluk). Ayrıca 
herhangi bir tahkikata gerek yoktur. Durum tahkikat gerektiriyor ise, zaten 
adli yargıya intikal ettirilmelidir. Örneğin, mülga 1050 sayılı Kanunda 
sorumlu memurlar hakkında hangi hallerde Sayıştayca tazmin 
hükmedileceğine ilişkin birkaç hüküm şöyledir: 

“Madde 13- Varidat ve masraf tahakkuk memurları ile muhasipler 
tanzim ettikleri evrakın (muhasebenin) sıhhatinden ve kavanine 
mutabakatından mesuldürler… 
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İkinci derece ita amirleri ile tahakkuk memurlarının hatalarından 
mütevellit zararı tazmin ile mükellef tutulmaları Divanı Muhasebatça 
bilmuhakeme verilecek karara mütevakkıftır…” (Not: Tahakkuk memurları 
gerçekleştirme belgelerinin doğruluğundan; muhasipler, muhasebe 
kayıtlarının doğruluğundan sorumludurlar. Herkes kendi görev alanından ve 
bu görev dolayısıyla düzenlemek durumunda olduğu belgelerden 
sorumludur. Ortaklaşa ve zincirleme sorumluluklar ve sorumluluğun türü 
için kanunda ayrıca belirlemeler olmalıdır). 

“Madde 14- Muhasipler kabz ve sarf ettikleri nükud ve ayniyat ile 
vazifelerine müteferri bilumum muamelattan mesul ve hesaplarını bu 
Kanunda muharrer esasat dairesinde Divanı Muhasebata vermek 
zorundadırlar. 

“…muhasip mutemetleri hesaplarını merbut oldukları muhasibe 
vererek beraatlerini ondan istihsal ederler.”  

“Madde 18- Her nakit muhasibinin muayyen bir veznesi ve her 
ayniyat muhasibinin de muayyen veya müteaddit ambarı bulunur. 
Muhasipler her ne nam ile olursa olsun kendilerine tevdi olunan nükud ve 
ayniyatı buralarda muhafazaya mecbur ve ziyaından mesuldürler. 

“Sirkat dolayısıyla veya kuvvei mücbire tahtında ziya vukuunda 
muhasibin keyfiyeti mafevkine derhal ihbar ve zimmetini ibra için sekiz gün 
zarfında müracaat etmesi lazımdır. Bu takdirde muhasibin beraat veya 
mesuliyeti mensup olduğu vekaletin mütalaası alınarak Divanı Muhasebatça 
hükme raptolunur.” 

“Madde 19- Her muhasip yalnız kendi zamanına ait hesaptan 
mesuldür. Ancak kendisine hesap vermekle mükellef olanların hesaplarına 
bakmayan veya selefinden devren aldığı hesabın noksanlarını göstermeyen 
muhasip bunlara terettüp edecek olan mali mesuliyeti … deruhte etmiş olur.” 

“Madde 20- Her muhasip zamanı idaresi zarfında tahsili kendisine 
mevdu varidatın ve eşhas zimemi hesabında mukayyet olan mebaliğin takip 
ve tahsiliyle mükellef olup Divanı Muhasebata hesap itasında veya halefe 
devrinde bakayasının müfredatını ve tahsil edilememesi sebebini iraeye 
mecburdur. Takip edilmemek yüzünden tahsili mümteni bir hale gelen veya 
müruru zamana uğrayan mebaliğin, sun-u taksiri görülen muhasipten 
tazminine Divanı Muhasebatça hüküm olunur.” 
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“Madde 122- Muhasipler bir senei maliyeye ait idare hesaplarını 
(belirlenen süreler içinde) evrak ve vesaikleri ile beraber Divanı Muhasebata 
vermekle mükelleftirler. Bu müddet zarfında hesap vermeyen muhasip, 
divanı Muhasebatça … maaşının nısfına kadar bir cezayı nakdi ile tecziye 
olunur…” (Usulsüzlük cezası). 

“Ek Madde 2- … 

“Birinci fıkradaki tahakkuk memurları ile ikinci derece amiri itaların 
ve muhasiplerin tahsisat haricindeki taahhüt ve tediyelerinden dolayı tazmin 
ile mesuliyetlerine Divanı Muhasebatça hükmolunur…” 

Burada örnekleri sıralanan yasa hükümleri dikkate alınmadan 
sorumlular hakkında tazmin hükümleri verilmesi esasen tartışmalı idi. 1050 
sayılı bu Kanunun yürürlükten kaldırılması ile bu alan tümüyle boş kalmıştır. 
Ne bir reform iddiası ile getirilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve 
Kontrol Kanunu ve ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde 
bekleyen (bir görüşe göre de kadük olan) Sayıştay Kanunu teklifinde bu 
konularda yeterli düzenlemeler bulunmamaktadır. 

9. Usulsüzlükler 

Devlet muhasebesi, güçlü ve belli esaslara dayanması, sürekli bir 
eğitim programı ile desteklenen ve seçilen mesleğinin ehli ve dürüstlüğü 
sınanmış bir sayman kadrosu tarafından uygulanması ve sürekli bir denetim 
altında yürütülüyor olmasından dolayı pek fazla hata barındırmaz. Sayıştay 
denetimleri sırasında saptanan hatalı işlemlerin oranı binde bir’lerin bile 
altındadır. Bu nedenle yasalarda usulsüzlükler ve bunlara uygulanacak 
cezalar hakkında ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiş olabilir. Ancak, 
teorik yargı çerçevesinin tamamlanması için bu konuda da bir çalışma 
yapılmasının ve yaptırımları hakkında Sayıştaya hüküm yetkisi tanınmasının 
isabetli olacağı düşünülmektedir. 

3162 sayılı değişiklik Kanununun gerekçesinde yer alan “Zarardan 
sorumlu tutulma ilkesinin yanı sıra zarara neden olmayan mevzuata aykırı 
işlemin sorumlularının en çok birer aylıkları tutarında tazminle yükümlü 
tutulabilmeleri veya haklarında disiplin kovuşturması yapılması öngörülerek 
bu durum da müeyyidesiz bırakılmamıştır.” şeklindeki ifadelerden Devlet 
muhasebesinde ortaya çıkabilecek usulsüzlükler için de bir takım 
yaptırımların düşünüldüğü, fakat bunların formüle edilemediği veya 832 
sayılı Kanuna yansıtılamadığı anlaşılmaktadır. 
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Usulsüzlük, …kanunların usule ve şekle müteallik hükümlerine riayet 
edilmemesi şeklinde tanımlanmıştır (213/351). Nitekim, 832 sayılı Kanunun 
45 inci maddesinde yer alan ve mevzuatına uygun olarak tahakkuk 
ettirilmemek, alınmamak, harcanmamak, verilmemek, saklanmamak veya 
idare edilmemek (ve elbette muhasebeleştirilmemek) türü noksanlıklar, ister 
kamu zararına yol açsın, ister açmasın birer usulsüzlük fiili olarak ortada 
durmaktadır. 

Usulsüzlükler hakkında ne gibi düzenlemelere gerek olduğu 
konusunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ikinci kitabının ikinci kısmına 
(Defter tutma ve kayıt nizamı) ve dördüncü kitabının ikinci kısmına (Vergi 
cezaları) bakılması yeterli ip uçlarını verecektir. Elbette vergi muhasebesi ile 
bütçe muhasebesi arasındaki farklar sözü edilen hükümlerin aynen 
aktarılmasına imkan vermez. Ama buradan bir fikir edinilebileceği de 
tabiidir. 

Her ne kadar, Devlet muhasebesinde oldukça geniş kapsamlı 
düzenlemeler mevcut ise de, büyük çoğunluğu yönetmelik ve diğer idari 
düzenleyici metinler halinde olduğundan bunlara dayanılarak ceza 
uygulanması imkânı yoktur. Nasıl ki, ilamlara yazılan her hükmün bir yasa 
maddesine dayandırılması zorunluluğu varsa, kesilecek her cezanın da 
(usulsüzlük cezası da olsa) yasal dayanağa gerek duyacağı açıktır. Kanunsuz 
suç, kanunsuz ceza olmaz (AY/38, TCK/2). Burada, cezaya hükmetme 
yetkisinin Sayıştaya yasa ile tanınması gereğinin vurgulanmasında yarar 
vardır. 

10. Sonuç 

Yargı sözcüğü bir anlamda yargı merciini, bir diğer anlamda 
yargılama sonucu varılan kararı ifade etmektedir. Adli yargı, idari yargı 
derken bu mercilere işaret edilmektedir.  

Mali yargı, mevzuatta yer alan bir tanımlama olmamakla birlikte, 
Devletin gelir, gider ve mal işlemleri dolayısıyla Devletin vatandaşla (vergi 
mükellefleri) ve kendilerine kamu patrimuanı emanet edilen (sorumlu) 
memurları ile aralarında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli 
ve yetkili olan mercileri ifade eder şekilde kullanılmaktadır. 

Vergi ve diğer mali mükellefiyetlerle ilgili olan uyuşmazlıklar idari 
yargıda (vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay) 
görülürken; Devletin mali işlemlerini yürüten memurları ile ilişkileri 
Sayıştayda özel bir yöntemle denetlenmekte ve hükme bağlanmaktadır. 
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Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi, yargılama usulleri 
kanunla düzenlenir (Anayasa 142). Hangi tip mahkemelerin kurulacağı, 
bunların hangi kanunların uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklara bakacağı 
(görev ve yetki alanları), baktıkları konular itibarıyla ne tür hükümler 
verebilecekleri ve yargılama usulleri hep bu kanunlarda gösterilmiştir. 

Bir hesap mahkemesi olarak Sayıştay, yönetimlerine kamu malvarlığı 
tevdi edilen sorumlu memurların hesap ve işlemleri üzerinde yargı 
denetimini gerçekleştirmekle görevlidir. Sayıştayın görev alanı ve 
denetimleri konusunda önemli bir sorun bulunmamakla birlikte, yargılama 
konusunda, özellikle 1050 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasından 
sonra, ağır bir boşluk doğmuştur.  

Boşluğun iki ana nedeni vardır. Birincisi, “zimmet hükmü” 
seçeneğinin kaldırılarak toptancı bir tazmin anlayışına gidilmesidir. İkinci 
neden tazmin hükmünün kimlere etkili olarak ve ne şekilde uygulanacağına 
ilişkin düzenlemelerin mevzuattan çıkarılması, yasal çerçevenin yok 
edilmesidir. 

Çözüm, birinci olarak 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci 
maddesinin yeniden düzenlenerek zimmet hükmü seçeneğinin geri 
getirilmesi ve yeni bir anlayışla uygulanması için gerekli özenin 
gösterilmesi; ikinci olarak da 1050 sayılı Kanunun yukarıdaki bölümde bazı 
örneklerini sıraladığımız düzenlemelerinin esas olarak 5018 sayılı Kanuna, 
bu olmadığı takdirde yeni Sayıştay Kanunu teklifine dahil edilerek 
yenilenmesi ile mümkün olabilecektir.  
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BÜTÇE SİSTEMİ VE MALİ DİSİPLİN 

 
Ahmet KESİK* 

 
1. Giriş 

Günümüz kamu yönetimlerinde son yirmi yılda yürütülen birçok 
reform girişimine rağmen kamu hizmetlerine olan toplumsal talep artmış ve 
kamu kesiminin ekonomi içindeki rolü giderek büyümüştür. Bu süreç içinde 
belirli ölçüde başarılı olan özelleştirme uygulamaları ve kamu-özel sektör 
ortak girişimciliği gibi piyasa odaklı mekanizmalar sonucunda devlet, 
hizmeti doğrudan üreten ve sunan bir konumdan piyasayı düzenleyen ve 
denetleyen bir konuma doğru yönelmiştir. Buna rağmen, kamusal faaliyetler 
eskiye göre azalmak yerine bilakis artış göstermiş, çevreden eğitime 
sağlıktan internet kullanımına kadar bir çok alan, devleti daha ileri düzeyde 
ilgilendirir hale gelmiştir. Bu kapsamda, kamu kesimi harcamalarının 
ekonomi içindeki payı azalmamış hatta artış göstermiş, sosyal güvenlik, 
sağlık ve eğitim gibi sektörlerde daha fazla harcama yapılması yönünde 
bütçeler üzerinde baskılar daha fazla hissedilir olmuş ve yaşlanan nüfusla 
birlikte kamu harcamalarının ekonomi içindeki payının daha da artacağı 
beklentisi yaygınlık kazanmıştır. Stratejik yönetim ve buna bağlı olarak 
kamu hizmetlerinin üretilmesinde ve sunulmasında etkinlik arayışları, kamu 
harcamalarının azaltılması yönünde bir beklenti oluştursa da mali 
disiplininin bir yaklaşım olarak ortaya konması ve buna yönelik olarak kalıcı 
mali kuralların belirlenmesi ve geliştirilmesi ile bunların bütçe sistemlerine 
monte edilmesi son yıllarda birçok ortamda tartışılır hale gelmiştir. Bu 
çalışmada, dünyada gelişen mali disiplin anlayışı ve buna bağlı olarak ortaya 
konulan mali kurallar konusu tartışılacak ve bu kuralların Türk bütçe 
sistemine yansımaları üzerinde durulacaktır. 

2. Mali Disiplin Niçin Önemlidir? 

Mali disiplin kavramı, kamu gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki 
denkliği, kamu kesimi finansman dengesinin makroekonomik sorunlara yol 
açmayacak şekilde oluşturulmasını ifade etmektedir (Kantarcı, 2005:11). 
Belirli bütçe kalemlerinden kesinti yapmak ya da yapısal sorunları gidermek 

                                                           
* Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı 
Bu çalışma, Yaklaşım Dergisinin 159. sayısında yayınlanmıştır. 
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için kamu mali yönetim sisteminde reforma gitmek suretiyle mali disiplini 
gerçekleştirmek mümkündür. Ancak, bütçe ödeneklerinden kesinti 
yapılması, genelde sorunlara kısa vadeli çözüm bulmak ve bütçe sistemine 
olan güveni zedelemek sonucunu beraberinde getirir (Sayın, 2005:1). Bu 
nedenle, birçok ülkede yaşanan ekonomik sorunlar ve mali sistemlerinde 
meydana gelen bozulmalar, maliye politikası alanında kalıcı kuralların 
belirlenmesi suretiyle mali disiplinin sağlanması düşüncesini ortaya 
çıkarmıştır. 

Mali kurallar, maliye politikası göstergeleri bazında belirlenen 
hedefler, getirilen sınırlamalar şeklinde tanımlanabilir. Bu kuralları, bütçe 
(faiz dışı fazla veya bütçe açığının GSYİH içindeki yerine, sosyal güvenlik 
kurumlarına transferler ya da cari nitelikli harcamalar gibi bütçe içindeki 
belirli kalemlere yönelik getirilen kısıtlamalar), borçlanma (hükümetin yurt 
içi, yurt dışı veya Merkez Bankası kaynaklarından borçlanmasına getirilen 
kısıtlamalar) ve borç stokuna (borç stokunun GSYİH'nın içindeki yerine 
ilişkin getirilen kısıtlamalar) ilişkin kurallar şeklinde sıralayabiliriz (Hürcan, 
1999:29). Bu kapsamda, kamunun gelir ve giderlerinin orta vadeli bir 
anlayışla tahmin edilmesi ve bununla uyumlu bir makroekonomik programın 
hazırlanmasının mali disiplinin gerçekleşmesine katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir. Bu nedenle, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme 
bakımından mali kurallar önem taşımaktadır. Bu bağlamda, mali disiplinden 
sapmanın en önemli sonucu, kamu kesiminin yüksek tasarruf-yatırım açığı 
vermek suretiyle beşeri sermaye birikimini ve teknolojik gelişmeyi 
destekleyecek yeterli kaynak ayıramaması ve dolayısıyla kamu kesiminin 
mali tasarruflar üzerindeki baskısı sonucu özel sektörün sermaye birikiminin 
yetersiz kalmasıdır. 

Öte yandan, mali disiplinin büyümeyi daraltıcı değil genişletici olduğu 
ifade edilmektedir. Yüksek borç stokuna sahip ülkelerde mali disiplinin 
büyümeyi olumlu yönde etkilediğine dair çalışmalara rastlamak mümkündür. 
Bu kapsamda yapılan çalışmalar, mali disiplinin gelecek dönemlerde vergi 
indirimlerini beraberinde getireceği, reel faiz oranlarını ve oluşan güven 
ortamı sayesinde enflasyonu düşüreceği sonucuna varmaktadır (Çanakçı, 
2005:6-7). Dolayısıyla kamu maliyesinde sağlanacak mali disiplinin, 
sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikranın başarma yönünde önemli bir faktör 
olacağı konusunda yaygın bir kanaat vardır. 
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3. Mali Disiplin Uygulamasında Uluslararası Yaklaşım 

Ülkelerin kamu yönetim sistemlerinde başarının, üç temel amaca bağlı 
olduğu ifade edilmektedir. Bunlar, hükümetlerin orta vadeli mali planlan 
çerçevesinde belirlenen limitler üzerinde harcama yapmamaları, diğer bir 
değişle mali disipline riayet etmeleri, kamu kaynaklarının stratejik 
önceliklere göre tahsis edilmesi ve kamu kaynaklarının kullanılması ve kamu 
hizmetlerinin sunulmasında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır (Polutt 
:8). Başta OECD olmak üzere yapılan birçok çalışma, maliye politikasının 
başarısının da üç faktöre bağlı olduğunu ileri sürmektedir. Bunlardan ilki, 
ekonomideki olumlu gelişmeler ile ilgilidir. Örneğin, ülkelere ilişkin veriler, 
ekonomik büyüme ile bütçe dengesi arasında, yani yüksek oranlı ekonomik 
büyüme ile düşük oranlı bütçe açığı arasında yakın bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. İkincisi, politik yapılanmanın mali disipline önem vermesi 
ve bu konudaki hassasiyetidir. Mali disipline riayet etme konusunda 
hükümetlerin titiz yaklaşımları, bütçe uygulama sonuçlarının da olumlu bir 
seyir izlemesini beraberinde getirmektedir. Üçüncü ve sonuncusu ise, bütçe 
ile ilgili yapılacak kurumsal düzenlemelerdir (Blöndal:8-25). Bunlar, orta 
vadeli harcama sistemine geçilmesi, bütçe sürecinde gerçekçi ekonomik 
varsayımlara dayanılması, girdilere dayalı bütçeleme sisteminin terkedilmesi 
(torba bütçe uygulamasına geçilmesi), kamu kaynaklarının kullanılmasında 
çıktı ve sonuçlara önem verilmesi (performans yönetimi), bütçede saydamlık 
ve modern mali yönetim uygulamalarına (tahakkuk muhasebesi vs.) 
yönelmek şeklinde sıralanabilir. 

Mali disiplinin sağlanması, öncelikle bu amaca yönelik bütçe 
kurallarının önceden belirlenmesini ve bu kurallara uyulması konusunda bir 
kararlılığı gerektirir. Bu kurallardan en önemlisi, cari ve gelecek yıllar için 
yapılan harcama tahminlerinin, orta vadeli mali planlar ile belirlenen 
harcama tavanlarını geçmemesi yönündeki kararlılıktır (OECD, 2005:31). 
Ancak, zorunlu nedenlerle önceden belirlenen harcama tavanlarının aşılması 
söz konusu olabilmektedir. Bu durumda mali disiplin anlayışına uygun 
olarak ilave kamu harcamasının mutlaka sağlam kamu kaynakları ile finanse 
edilmesi gereklidir. Öte yandan, hedefin üzerinde yapılan harcamalar yapısal 
sorunlardan da kaynaklanabilmektedir. Bu durumda, yapısal önlemlerin 
alınması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Aksi halde, bir defalık tedbirlerle 
finanse edilen ilave harcama, ileriki yıllarda bütçenin iç dağılımının 
bozulmasına, kamu kaynaklarının kullanılmasında verimsizliğin artmasına, 
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kamu hizmetlerin kalitesinin azalmasına ve ekonomideki kaynak dağılımının 
bozulmasına neden olabilecektir. Sonuç olarak, kamu idareleri için 
belirlenen harcama tavanları girdiye dayalı fiziki kontrol süreçlerinin de 
ortadan kaldırılmasını beraberinde getirebilecektir. Çünkü kamu idareleri, 
kendileri için belirlenecek harcama limitleri içinde kalmak ve politik 
önceliklere uymak şartıyla bütçeleri içinde ilave harcama artışına neden 
olmadan değişikliklere gidebileceklerdir. 

4. Türkiye'de Mali Disiplin Uygulaması 

Türkiye'de 1970'li yılların başından itibaren ekonomik yapı hızla 
bozulmuş, istikrarı yakalamak için yapılan bir çok girişim, siyasi yapıdaki 
dalgalanmalarla da birleşince sonuçsuz kalmıştır. Türkiye'de mali 
disiplinden uzaklaşılması ve gerekli yapısal dönüşümün sağlanamaması, 
yetersiz büyüme ve istikrarın en temel nedenleri arasında gösterilmektedir. 
Ülkemizde reform çabalan genelde ekonomik ve mali krizler sonrasında 
ortaya çıkmış ve ekonomi içinde ağırlıklı bir paya sahip olan kamu 
sektöründe önemli değişikliklere gitmek gerektiği anlayışı yaygınlık 
kazanmıştır. 1994 yılının Nisan ayında yaşanan ekonomik krizin hemen 
akabinde, kamu mali yönetim sisteminde birtakım değişikliklere gidilmesi 
yönünde çalışmalar yapılmıştır. Kamu mali yönetimi reformunda ikinci 
adım, 2000 yılında uygulanmaya başlanan yeni ekonomik program ile 
birlikte başlamış ve 2001 yılında yaşanan ekonomik ve mali kriz sonrasında 
ivme kazanmıştır. Kamu mali yönetim sisteminde yapılan diğer 
değişikliklerin (devletin yan mali işlemlerine çeki düzen verilmesi, bütçe içi 
ve dışı fonlar ile özel ödenek ve özel hesap uygulamalarının kaldırılması, yıl 
içinde idare bütçelerine Parlamentonun izni alınmadan ödenek eklenmesine 
imkan veren hükümlerin kaldırılması, devlet borçlanması ve ihale sisteminin 
çerçeve kanunlarla disiplin altına alınması) yanı sıra, en köklü ve bütünsel 
değişiklik, mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve 
Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yasalaşması ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, son yıllarda mali disiplini sağlamak 
amacına yönelik olarak bütçe kurallarının belirlenmesi yönünde bazı önemli 
adımlar atılmıştır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

-Bütçe içi ve bütçe dışı fonların hemen hemen tamamı kapatılmış, fon 
kaynakları ve daha önce fonlar eliyle yürütülen kamusal faaliyet ve projeler, 
bütçe kapsamına alınmıştır. Fonların kapatılması sonucunda daha önce 
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fonlar eliyle yürütülen hizmetlerden bir kısmı, özel ödenek-özel gelir 
uygulamasına dönüştürülmüş, bu kapsamda belirli gelirler belirli giderlere 
tahsis edilmiştir. Ancak, daha sonra yapılan düzenlemelerle bu uygulamaya 
da son verilmek suretiyle belirli gelirler ile belirli giderler arasındaki bağ 
koparılmıştır. 

-Ek taşıt alım vergisi gelirlerinin eğitim, sağlık, gençlik ve spor amaçlı 
olarak ilgili idarelere kaynak olarak aktarılması uygulaması, tasarruf teşvik 
kesintisi ve konut edindirme yardımı gibi "gizli fon" diye de ifade 
edilebilecek uygulamalara son verilmek suretiyle kamu kaynakları ile 
giderleri, bütçe kapsamına alınmıştır. 

-Devletin kendi parasına faiz ödemesini önleyen ve sağlıklı bir nakit 
idaresine yardımcı olan kamu haznedarlığı uygulaması başlatılmıştır. 

-Bütçe ödeneklerinin aylık harcama programlarına bağlanarak buna 
göre kullandırılması suretiyle bütçe uygulamasında öngörülebilirlik ile nakit 
imkanlarının üzerinde harcama yapılması uygulamasına son verilmiştir. 

-Hazine'nin kefalet ve borçlanmalarına sınır getirilmiş, devletin 
borçlanması genel kurallara bağlanmıştır. 

-Kamuda yeni personel alımına sınır getirilmiştir. Bu kapsamda 
toplam personel sayısında artışın sınırlandırılması için açıktan atama 
izinlerinde, emeklilik, vefat ve istifa nedenleriyle ayrılan personel sayısının 
yüzde 80' ini geçememesi uygulamasına gidilmiştir. 

-Çeşitli mevzuatla yürütme erkine ve dolayısıyla Maliye Bakanlığı'na 
tanınan TBMM'nin onayını almadan bütçeye ödenek ekleme yetkisi (ilama 
bağlı borçlar, yeşil kart tedavi ödemeleri, mahkeme harçları vs.) kaldırılmış, 
dolayısıyla ödeneği olmadan harcama yapılabilmesi imkanına son 
verilmiştir. 

-4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun gereğince, borçlanma limiti içinde kalmak kaydıyla dış 
proje kredilerine ilişkin olarak bütçeye yeteri kadar ödenek konulmuş, bu 
şekilde daha önceki yıllarda izlenen ve yıl içindeki gerçekleşmelere göre 
ödenek kaydedilmesine dayanan uygulama terk edilmiş ve TBMM'nin bütçe 
üzerindeki denetim imkanı artırılmıştır. 

-Yarı mali işlemlerin maliyetleri, önemli ölçüde bütçe kapsamına 
dahil edilmiştir. 
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-Yatırım programının rasyonelleştirilmesi amacıyla, mevcut yatırım 
projeleri öncelik ve verimlilikleri açısından yeniden gözden geçirilmiş ve 
verimli olmadığı sonucuna varılan projeler programdan çıkartılmıştır. 

-Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı yoluyla özellikle sosyal 
güvenlik kurumlarına ödenek aranmaksızın kaynak aktarılması 
uygulamasına son verilmiştir. 

-Transfer ödeneklerinin Maliye Bakanlığı ya da Hazine 
Müsteşarlığı'nın bütçesi yerine doğrudan ilgili oldukları idarelerin 
bütçelerine konulması yönünde bir anlayış benimsenmiştir. Örneğin, bu 
anlayışın bir sonucu olarak, tarımsal destekleme ödenekleri Hazine 
Müsteşarlığı'nın bütçesi yerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın bütçesine 
konulmuştur. 

-Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, aktarma yapılacak 
tertipteki ödeneğin %20'sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması 
yapabilmesi konusunda sınır getirilmiştir. 

-Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı'nın harcama öncesinde 
yapılan vize ve tescil işlemlerine son verilerek ön kontrol görevi kamu 
idarelerinin kendi bünyesinde bırakılmıştır. 

-Bütçe hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 
TBMM'ye sunulacak bütçenin kapsamı genişletilmiştir. 

-Kamu idarelerinin birbirlerine yapmış oldukları gelir transferleri, hem 
gelir ve hem de gider bütçelerine dahil edilmiştir. Örneğin, vergi 
gelirlerinden mahalli idare ve fonlara aktarılan tutarlar, önceki yıllarda gelir 
bütçesi ile ilişkilendirmeksizin doğrudan gelirden kesinti yapılmak suretiyle 
ilgili idarelere aktarılırken 2006 yılından itibaren gelir bütçesi, bu tutarlar 
dahil edilmek suretiyle hazırlanmış, Maliye Bakanlığı gider bütçesine bu 
amaçla aktarılacak tutar kadar ödenek konulmuştur. 

-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve eklerinde 2006 yılı ile 
birlikte 2007 ve 2008 yılı bütçe gelir ve giderleri ile II ve III sayılı cetvele 
dahil idarelerin finansman cetvellerine yer verilmiştir. 

-I sayılı cetvele dahil bazı idarelerin (Milli Savunma Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı gibi) özel gelir ve özel ödenek uygulamaları bütçe içine 
alınmak suretiyle yıl içinde elde edilmesi tahmin edilen gelir tutan karşılığı 
ödeneğin kullanılması imkanı getirilmiştir. Ayrıca, tahmini aşan gelirler 
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karşılığı ödenek kaydı yapılmayacak ve 2006 yılı bütçesine ilave gelir 
imkanı yaratılmış olacaktır. 

-Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeler ile 
bütçe dışı fonlara ve bütçeden yardım alan kuruluşlara ilişkin büyüklüklere 
ve mali bilgilere 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ekinde 
yer verilmiştir. 

-Vergi muafiyeti, istisna ve indirimleri ile benzeri uygulamalar 
nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri (vergi harcamaları) cetveli, 2006 yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na eklenmiştir. 

5. Sonuç 

Dünyada kamu mali yönetimi anlayışı ve uygulamalarında köklü bir 
değişim sürecine girilmiştir. Doğal olarak bu değişim süreci içinde, kamu 
mali yönetim sistemlerinin yeniden yapılanması gündeme gelmiştir. Bu 
kapsamda, ülkemizde de değişim ihtiyacı kendini göstermiş ve kamu mali 
yönetim sisteminde yaşanan sorunlar, son yıllarda tartışmaların merkezinde 
yer almıştır. Bu nedenle, mali disiplin ve buna bağlı olarak mali kurallar 
belirleme ihtiyacı, kamu mali yönetim reformunun en başta gelen unsuru 
olmuştur. Çünkü çeşitli politik gerekçeler ve yapısal sorunlar neticesinde 
hükümetlerce mali disiplinden uzaklaşan bazı uygulamalara gidilmesi, 
Türkiye'de eskiden beri yaşanan ekonomik ve mali krizlerin arkasındaki en 
temel nedenlerden birisi olarak gösterilmektedir. Bu nedenle, kamu mali 
yönetim alanında mali disiplini sağlamaya yönelik önlemler, uygulanmakta 
olan ekonomik programın temel unsurlarından birisi olmuştur. Türkiye'de 
mali disiplini sağlamaya yönelik atılan adımlar, gelişen ekonomik ve mali 
yapının gereklerine göre sürekli olarak değime muhtaçtır. Bu nedenle mali 
disiplin kavramının, günümüz kamu yönetimlerinin sürekli ve vazgeçilmez 
unsurları arasında yer alması zorunluluğu vardır. 
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TÜRKİYE’DE YENİ BÜTÇELEME SÜRECİ 

 

Ahmet KESİK* 

 

1. Giriş 

Küreselleşme ile birlikte yaygınlaşan uluslararası ekonomik ilişkiler 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hizmet alanların, temel kamu 
hizmetlerini başka ülke vatandaşlarının aldığı hizmetlerle gerek nitelik, 
gerekse nicelik olarak kolaylıkla karşılaştırabilmelerini mümkün hale 
getirmiştir. Bunun yanında artan kentleşme ve toplumların refah seviyeleri, 
kamu hizmet talebini ve bütçeleri büyütmüştür. Böylece, kamu hizmetlerini 
kalite, hız, ekonomiklik ve etkinlik gibi kavramlar çerçevesinde sürekli 
olarak iyileştirme hususunda hükümetler üzerinde baskılar artmıştır. 

Ülkemizde kamu mali yönetim sistemini yeniden yapılandırmak 
amacıyla özellikle 1990’lı yıllardan itibaren önemli çalışmalar yapılmıştır. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeniden yapılandırma 
çalışmaları kapsamında yapılan en temel düzenleme olmuştur. 1927 yılından 
beri 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile yönetilen kamu mali 
yönetim sistemimiz, 2006 yılından itibaren 5018 sayılı Kanuna tabi 
olmuştur.  

Türk kamu mali yönetim sistemini yeniden yapılandıran 5018 sayılı 
Kanun, bütçeleme alanında önemli yenilikler getirmiş; köklü 

değişiklikler yapmıştır. Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerin 
başında; bütçenin kapsamının 5018 sayılı Kanunla getirilen genel yönetim 
çerçevesine uygun olarak genişletilmesi, yeni bütçeleme sürecinde orta 
vadeli bir yaklaşımın (çok yıllı bütçeleme) benimsenmesi ve performans 
esaslı bütçelemeye geçilmesi gelmektedir. 

Bu çalışmada ilk olarak, kısaca 5018 sayılı Kanuna ve yönetsel 
sorumluluk konusuna değinilecek; daha sonra ileriye yönelik alınacak 
kararların gerçekçi ve sağlam temellere oturtulmasını sağlayacak orta ve 
uzun vadeli stratejik bakış açısı kapsamında orta vadeli harcama sistemi ve 
stratejik yönetim yaklaşımı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
                                                 
* Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı 
Bu çalışma, Dış Denetim Dergisinin 1.sayısında yayınlanmıştır. 
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2. Kamu Mali Yönetim Reformu 

2.1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  

Kamu mali yönetim sistemimiz, 1927 yılından 2006 yılına kadar 1050 
sayılı Kanunla yürütülmüştür. Anılan Kanun, az sayıda değişiklikle bu süre 
içinde yürürlükte kalmış ve kamu mali yönetimini düzenleyen temel bir 
Kanun olma niteliğini korumuştur. Ancak, geçen süre içerisinde kamu 
idareleri nicelik ve nitelik bakımından değişikliklere uğramış ve kamu mali 
yönetiminde yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayrıca dünyada 
kamu mali yönetim anlayışında yeni yaklaşımlar ve anlayışlar da bu 
değişiklik ihtiyacını daha da belirgin hale getirmiştir. Bu nedenle gelişen ve 
değişen şartlar sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla 
yeni kamu mali yönetim anlayışının hayata geçirilmesi gündeme gelmiştir.  

1050 sayılı Kanunun uygulandığı dönemde, konsolide bütçe dışındaki 
bütçelere dayanılarak yapılan harcamaların TBMM’nin bilgi ve denetimi 
dışına çıkması; bütçe sisteminin plan-program, program-bütçe ve plan-bütçe 
ilişkisini kuramaması; idarelerin önlerini görebilecekleri stratejik planların 
yapılamaması; devletin fonksiyonel analizi ve dolayısıyla idarelerin görev 
tanımlarının çok açık bir şekilde yapılmaması; bütçe denetiminin esas 
itibarıyla mevzuata uygunluk denetimi şeklinde yapılması; kaynakların 
etkin, ekonomik ve verimli kullanımının ihmal edilmesi; ödenek tahsisinde 
sadece bir önceki yılda yapılan harcamaların dikkate alınması; yönetsel 
sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanmaması; borçlanma ile ilgili bazı 
işlemlerin, genel ve katma bütçe ile ilgili olmalarına rağmen 
bütçeleştirilmemesi; bütçelenen ödenekler arasında yer almadığı halde, 1050 
sayılı Kanun başta olmak üzere bazı yasaların verdiği yetkiye dayanılarak yıl 
içinde kaydedilen ödeneklerin büyüklüğü; devletin varlıkları ile ilgili kayıt 
ve kontrol sisteminin, yeterli etkinlik düzeyine ulaşamaması ve devletin, 
taahhütleri konusunda tam bir bilgi setine sahip olamaması; devletin teşvik 
politikaları ile yarattığı vergi istisnaları, indirimleri ve muafiyetlerinin 
tutarının bütçeleştirilmemesi; bir bölümü yatırım ödenekleri arasında yer 
alan dış proje kredileri yoluyla gelen kaynakların bir kısmının, bütçe 
tavanının yüksek tutulmaması için bütçelenmemesi; bütçe kanunlarında, 
KİT’lerin cari yıldan önceki kar paylarından Hazine’ye isabet eden 
tutarların, gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin, kuruluşların 
görev zararı alacaklarına veya sermayelerine mahsup edilmesine dair 
hükümler yer alması; mevzuatta yer alan bazı hükümlerle, iç ve dış borç faiz 
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ödenekleri ile sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transferlere ilişkin 
ödeneklerin yetersiz kalması durumunda ödemelerin gerçekleştirilmesine 
imkan sağlanması hususları; kamu mali yönetim sistemimizin en önemli 
eksiklikleri olarak ortaya çıkmıştır (Mutluer, Öner ve Kesik, 2006:124-125). 

Sözü edilen eksiklikler, kamu mali yönetim sisteminin yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına hız kazandırmıştır. Bu kapsamda, daha önce 
yapılan bazı düzenlemelere ek olarak parlamentonun bütçe üzerindeki 
denetiminin artırılması, mali saydamlığın sağlanması, orta vadeli harcama 
sistemine geçilmesi, kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması, 
Sayıştay’ın denetim alanının genişletilmesi, kamu idarelerinin mali yönetim 
ve kontrol alanında görev, yetki ve sorumluluklarının artırılması amacıyla 
5018 sayılı Kanun çıkarılmıştır.  

5018 sayılı Kanunun kamu mali yönetim sistemine getirdiği 
yenilikleri şu şekilde sıralayabiliriz (Mutluer, Öner ve Kesik, 2006:135-137):  

-Bütçe türleri, uluslararası standartlara uygun olarak yeniden 
tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Bu çerçevede katma bütçe kaldırılmış, 
kamu idareleri, idari ve mali statülerine göre genel bütçeli veya özel bütçeli 
hale getirilmiştir. 

-Mali yönetim ve kontrol sistemimizin yapısı ve işleyişi yeni bir 
anlayışla ele alınmış; kamu bütçelerinin hazırlanma, uygulanma ve kontrol 
işlemlerinin nasıl yapılacağı, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve 
raporlanması belirlenmiştir.  

-Bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 
bütçenin kapsamı genişletilmiştir. 

-Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderlerinin bütçelerde yer alması 
sağlanmış; bütçe dışında gelir elde edilmesi ve gider yapılması önlenmiştir.  

-Kalkınma planları ile bütçeler arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. 
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme yeni sistemin temel 
ayaklarından birisi olmuştur. 

-Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin sağlanması 
amacıyla özel hükümler getirilmiş ve çok yıllı bütçeleme sistemine 
geçilmiştir. 
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-Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerine önemli 
esneklikler getirilmiş, kamu idarelerinin bütçe sürecindeki görev, yetki ve 
sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. 

-Daha önce harcama öncesinde Maliye Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte olan taahhüt ve sözleşme tasarılarının vize işlemi 
kaldırılmıştır.  

-Denetimde uzmanlaşmanın önü açılmak suretiyle belirli kuralları ve 
standartları olan, sürekli işleyen, ilgili kamu idaresinin içinde yer alan bir iç 
denetim sistemi oluşturulmuştur.  

-Genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde ortak muhasebe 
ve raporlama standartları ile çerçeve hesap planı uygulanmaya başlanmıştır. 

-Devlet Mali İstatistikleri (GFS) standartlarına uygun olarak yeni 
bütçe sınıflandırması uygulamasına geçilmiştir. 

-Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe büyüklükleri 
TBMM’nin bilgisine sunulmaktadır. 

-Kamu gelir ve giderleri, bütçelerde gayri safi miktarları ile 
gösterilmektedir.  

-Vergi muafiyeti, istisna ve indirimleri ve benzeri uygulamalar 
nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli bütçe kanununa eklenmiştir.  

Özetlemek gerekirse 5018 sayılı Kanunla; bütçe birliği sağlanmış, 
mali saydamlık ve hesap verebilirliğin yanında kamu kaynaklarının 
kullanılmasında etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik öne çıkarılmış, kamu 
idarelerine karar verme ve uygulamada geniş inisiyatif tanınmıştır.  

2.2. Yönetsel Sorumluluk  

5018 sayılı Kanunun en belirgin özelliği yönetsel sorumluluğun 
belirlenmesidir. Yönetsel sorumluluk, mali sorumluluğu da içine alan ancak 
çok daha geniş sınırları olan bir kavramdır. Bu, yönetimin sadece mali 
fonksiyonlarından dolayı değil aynı zamanda kamu kaynaklarını yönetme 
biçiminden ve yaptığı her işten dolayı hesap verme sorumluluğu olduğu 
anlamına gelmektedir. Hesap verebilirlik mekanizması; parlamentonun 
halka, yürütmenin parlamentoya ve bürokrasinin de yürütmeye hesap 
vermekten sorumlu olması şeklinde işlemektedir. 5018 sayılı Kanunun temel 
amaçlarından birisi, yönetsel hesap verebilirliğin sağlanabilmesidir. Nitekim 
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5018 sayılı Kanunun 1, 3 (l, m ve n), 8, 9, 10, 11, 41, 55, 56, 57 ve 63’üncü 
maddelerinde yer alan hükümler, Kanunun sadece mali sorumlulukları değil, 
yönetsel sorumlulukları da içine aldığını göstermektedir. Bu hükümler, mali 
yönetim ve kontrolün, mali bir sistemden ziyade bir yönetim sistemi şeklinde 
ele alınması gerektiğinin de altını çizmektedir.  

5018 sayılı Kanunun yönetsel sorumlulukla ilgili olması gerektiği 
yönündeki bu hükümlere rağmen mali sorumlulukla sınırlı olduğu algısının 
nedenlerinden birisi, mali yönetim ve kontrolün, Kanunda açık bir şekilde 
tanımlanmamasıdır. Mali yönetim ve kontrol, mali yönetim ve mali kontrol 
olarak düşünülmekte, bu nedenle de kapsamın mali konularla sınırlı olması 
beklenmektedir. Halbuki 5018 sayılı Kanunda yer alan hükümler, aslında 
yönetsel süreçlere de işaret etmektedir.  

Bu sorun ikincil mevzuatta da kendini göstermiş ve Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte iç kontrol, bu 
birimlerin “Mali Hizmetler” fonksiyonu içinde yer almıştır. Mali hizmetler 
fonksiyonunu altında yer alan görevlerin,  bütçe ve performans programı,  
muhasebe, kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol olarak sıralanması, 
yönetsel sorumluluğun mali alan ile sınırlandırılması anlamına gelmektedir. 
Dahası bu düzenleme ile iç kontrol sisteminin, yönetsel sorumluluğun bir 
aracı olarak düşünülmesi yerine, strateji geliştirme birimlerinin 
sorumluluğundaki bir iş olarak yerine getirilmeye çalışılması ile 
sonuçlanmıştır. 

5018 sayılı Kanunun kapsamının yönetimin mali sorumluluğu olarak 
dar anlamda anlaşılması uygulamaların da bu yönde şekillendirilmesine yol 
açmaktadır. Bunun sonucu olarak uygulamada, idarelerin hedeflerinin net bir 
biçimde belirlenmesi, iç kontrol sisteminin yerleştirilmesi, bütçeleme 
sisteminin kamu idarelerinin performansını yansıtması, kamu idarelerinin 
yönetsel karar ve işlemlerinin sonuçlarını izleyebilmesi ve “ne, nasıl, neden 
ve kim tarafından” sorularına cevap verilebilmesi, yani yönetimin hesap 
verebilirliğinin sağlanabilmesi bakımından sorunlarla karşılaşılmaktadır. 

Öte yandan üst yöneticiler yönetsel sorumluluklarını kendi yönetimi 
altındaki görevliler aracılığıyla yerine getirmektedirler. Kanun, üst 
yöneticilerin bu sorumluluklarını harcama yetkilileri, strateji geliştirme 
birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getireceklerini vurgulamaktadır. 
Dolayısıyla Kanun, bu görevlilerin bakana karşı doğrudan sorumlu 
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olmadıklarını, ancak üst yöneticiye karşı sorumluluklarının bulunduğunu 
belirtmektedir. 

Esasında buradaki temel amaç, kamu mali yönetimini performans 
yönetim sistemine, diğer bir deyişle performans sözleşmesine hazırlamaktır. 
Kanun, bakanın, bakanlık stratejik planını onaylamasını öngörmekte ve bu 
planların gereklerini yerine getirmesi için üst yöneticiyi 
görevlendirmektedir. Görevlendirmeden sonra ise siyasi sorumlu olan bakanı 
ilgilendiren, hedeflerin ne düzeyde gerçekleştiğini görmek, başarı ya da 
başarısızlıkların farkına vararak gerekli önlemleri almaktır. 

Gelişmiş bazı ülkelerde, bakanlar ile üst yöneticiler arasında 
performans sözleşmeleri yapılmakta, başarısızlık durumunda görevden 
almak dahil birtakım müeyyideler, başarı durumunda ise mükafatlar söz 
konusu sözleşmelerde belirtilmektedir. Ülkemizde de gelecekte performans 
sözleşmelerinin uygulanabileceği düşünülmektedir. Zaten 5018 sayılı 
Kanunda belirtilen sorumluluk müessesesi ile de bunun altyapısı 
oluşturulmuştur. 

Performans sözleşmesine dayalı modellerde, bakan ile üst yönetici 
arasında kamu hizmet sözleşmesi, üst yönetici ile harcama yetkilileri 
arasında ise hizmet sunum sözleşmeleri yapılmaktadır. Bütçe dönemi 
sonunda ise gerçekleşen performans ile hedeflenen arasındaki ilişkiye göre 
başarı değerlendirilmektedir. Bu modelin önde gelen uygulayıcıları arasında 
Yeni Zelanda ve İngiltere gelmektedir (Kristensen, Groszyk ve Bühler, 
2002:24-26). 

3. Orta Vadeli Harcama Sisteminin Gelişimi 

Günümüzde birçok ülkede kamu mali yönetim alanında önemli 
düzenlemelere gidilmekte; kamusal amaçları daha etkili bir şekilde 
gerçekleştirebilmek amacıyla kurallar, roller ve yönetim bilgilerinin 
değiştirilmesini içeren reformlar hayata geçirilmektedir (Dorotinsky, 
2005:3). Bu süreçte, her ülkenin yerleşik ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapısı, kamu yönetimi ile kamu mali yönetim sistemlerine farklı biçimler 
verebilmektedir (Kesik, 2005:46). Bununla birlikte dünyada, kamu mali 
yönetim reformlarının bazı ortak özellikleri vardır; kamu mali yönetim 
reformları, üç temel hedefi gerçekleştirmek üzere yapılmaktadır. Bunlar; 
mali disiplin, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımı ve kullanımı ile 
kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin sağlanmasıdır. Bu 
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hedefleri gerçekleştirmek için yüzyıldır devam eden bütçe reformları, üç 
temel unsuru kapsamaktadır. Bunlar; kamu kaynaklarının kontrolü, orta 
vadeli kaynak tahsisi ve kaynakların yönetimidir (World Bank, 1999:17).  

Bu çerçevede orta vadeli harcama sistemleri, birçok ülkede 
uygulanmaya başlanmış, yukarıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda 
en önemli araçlardan birisi olarak görülmüştür. Orta vadeli harcama 
sistemleri aynı zamanda “Çok Yıllı Bütçeleme”, “Orta Vadeli Kaynak 
Tahsisi” gibi değişik isimlerle de ele alınmaktadır.  

Çok yıllı bütçeleme; dar anlamda, çok yıllı bir süreç için devlet 
gelirlerini ve ödenek miktarlarını belirleyen bütçe olarak tanımlanmaktadır 
(Tosun ve Cebeci, 2006:38). Ancak çok yıllı bütçelemenin, sonraki birkaç 
yılın ödeneğinin planlanması olmadığının altını da çizmekte fayda vardır. 
Dünya Bankası kaynaklarında “orta vadeli harcama sistemi (Medium Term 
Expenditure Framework-MTEF)” olarak adlandırılan çok yıllı bütçeleme, 
yıllık bütçe sürecinin özellikle çok yıllı gelir ve harcama tahminleri veya çok 
yıllı bir mali plan gibi çok yıllı anlayış ile birlikte değerlendirildiği, politika-
plan-bütçe bağlantısının gerçekleştirildiği bir bütçe yaklaşımı şeklinde ifade 
edilmektedir (Mutluer, Öner ve Kesik, 2005:170). Diğer bir deyişle, çok yıllı 
bütçeleme orta vadeli hedefler ile yıllık bütçeler arasında bir köprü görevi 
görmelidir (Schick, 2009:101).   

 Politika-plan-bütçe bağlantısının gerçekleştirilmemesi ve orta vadeli 
hedeflerle ilişki kurulamaması, karar verme sürecinin etkinliğini 
azaltabilecektir. Çünkü etkin karar verme ve politika oluşturmayı etkileyen 
faktörlerin başında öngörülebilirlik gelmektedir. Bir yıllık olarak hazırlanan 
bütçeler, politikaların ve stratejik önceliklerin belirlenmesi ve bu 
önceliklerin uygulanabilmesinde yetersiz kalmaktadır (World Bank, 
1999:21-22). Daha açık bir ifadeyle yıllık bütçeler, geleceği öngörememekte 
ve yaşanan değişimlere ayak uyduramamaktadır. 

Bütçeleme süreci çok yıllı düşünüldüğünde, idareler gelecek 
perspektifli olarak işlev görebilecek, geleceği kontrol altına alabilecek ve 
böylece harcamaların kontrolü ve kaynakların kullanımında etkinlik 
sağlanabilecektir. Diğer bir deyişle, kaynak tahsis süreci belirsizlikten 
kurtulmuş olacaktır. 

Diğer yandan çok yıllı bütçeleme ile bütçe harcamalarının orta vadede 
izlenebilmesi de sağlandığından, çıktı tahminleri ve geleceğe ilişkin 
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projeksiyonlar rahatça görülebilecek,  harcama önceliklerinin yeniden 
gözden geçirilmesiyle, bütçe ödeneklerinin tahsisinde ve kullanımında 
etkinlik sağlanabilecektir (Schiavo-Campo ve Tommasi, 1999:27-32). 

Çok yıllı bütçeleme süreci genelde gelecek yıl bütçesi ile takip eden 
iki yılın bütçesini kapsamaktadır. Bu süreç temelde üç yapı üzerine 
kurulmuştur. Birincisi, makroekonomik yapıyla tutarlı bir şekilde kamu 
harcamaları için ayrılabilecek toplam kaynağın yukarıdan aşağıya tahmin 
edilmesi; ikincisi, hem devam etmekte olan, hem de yeni uygulanacak olan 
faaliyet ve projelerin maliyetlerinin aşağıdan yukarıya doğru tahmin 
edilmesi; üçüncüsü ise, toplam kaynaklarla bu maliyetleri karşılaştıran bir 
süreçtir. Böyle bir uygulamanın getirdiği en önemli yenilik sunulacak kamu 
hizmetlerinin büyüklüğünün, eldeki mevcut kaynaklara göre çerçevesinin 
çizilmesi, bir diğer deyişle karar alma mekanizması ile eldeki kaynak 
paketinin sıkı bir ilişki içinde olması ve bunun doğal bir sonucu olarak da 
kaynakların belirlenen stratejik önceliklere göre dağıtımının yapılmasıdır. 

Çok yıllı bütçelemenin kamu mali yönetim sistemine beklenen faydayı 
sağlayabilmesi için uygulama aşamasında göz önünde bulundurulması 
gereken bazı temel öncelikler vardır. Bu sistemi uygulayan ülkelerin edinmiş 
olduğu tecrübeler sonucu ortaya çıkan söz konusu öncelikleri şu şekilde 
sıralayabiliriz (Dorotinsky, 2005:2): 

-Çok yıllı bütçelemenin kamu harcama yönetimine ilişkin bütün 
problemleri çözmesi beklenmemelidir. 

-Standart bir yöntem değildir, dolayısıyla, sistemin temel prensipleri 
farklı yollarla hayata geçirilebilir. 

-Ülkelerin mevcut kamu harcama sistemlerine, insan ve bilgi 
teknolojileri kapasitesine bağlı olarak uyarlanmalıdır.  

-Çok yıllı bir uygulama olarak ele alınmalı; sonraki yıllarla bağlantılı 
olacak şekilde yıllık olarak hazırlanmalı ve geliştirilmelidir. 
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3.1. Stratejik Planlama 

Orta vadeli harcama sisteminde önemli aşamalardan biri de stratejik 
planlamadır. Stratejik planlama, idarenin stratejik amaç ve hedeflerini ortaya 
koyan ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirleyen bir 
süreçtir. Bu kapsamda plan, geleceğe yönelik bakış açısı taşır ve geleceği 
kontrol eder. Stratejik planların işlevsel olabilmesi, stratejik planlarda yer 
alan amaç ve hedeflerden belirli bir maliyet gerektirenlerin bütçelerde yerini 
bulmasına bağlıdır. Hükümetlerin öncelikleri, stratejik planlarda kendini 
bulur. Bütçelerin stratejik planların üzerine oturtulması, hükümetlerin 
öncelikleri ile kaynak tahsisi bağının kurulduğu anlamına da gelmektedir. 

Aynı zamanda stratejik planlar, kalkınma planları, orta vadeli program 
ve planlar ile bölgesel ve sektörel plan ve programlarda, yani üst politika 
belgelerinde belirlenen öncelikler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Diğer bir 
deyişle idareler stratejik planlarında, üst politika belgelerinde yer alan 
politika ve önceliklere ulaşılmasını sağlayacak amaç ve hedeflere yer 
vermelidirler. 

Stratejik planlama, uzun vadeli bir perspektife sahip dinamik bir 
süreçtir. Temel hedefi, yönetime değer katmak, geliştirmek ve 
iyileştirmektir. Yönetimlerin güncel sorunlara yoğunlaşmasını önler ve 
sonuç odaklı olarak stratejik alanlara yönelmelerini sağlar. Stratejik planlar,  
yönetsel bir araç olup, amaç ve hedeflerin kaynak ihtiyacını dikkate alır 
(Arcagök ve Eruz, 2006:48). 

3.2. Performans Esaslı Bütçeleme 

Performans esaslı bütçelemenin gelişim süreci, özellikle 1980’li 
yıllarda özel sektör prensiplerinin kamuya uyarlanmasını amaçlayan Yeni 
Kamu Yönetimi (New Public Management) anlayışıyla hız kazanmıştır. 
Yeni yönetim anlayışı, kamu sektörünün küçülmesini ve özel sektör yönetim 
tekniklerine göre yönetilmesini savunmaktadır. Bu yöndeki devlet anlayışı 
ise etkin devlet olarak nitelendirilmektedir. Bu yönde atılan adımlardan en 
önemlisi ise kamuda performans ölçümüne dayanan yönetim anlayışıdır 
(Osborne ve Gaebler, 1992:16-48).  

Performans esaslı bütçeleme, en genel anlamda, taahhüt edilen çıktı ve 
sonuçlar ile kaynaklar arasında bağlantı kuran açık bir sözleşmedir (Schick, 
2009:139). Yani performans esaslı bütçeleme, kamu idarelerine tahsis edilen 
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kaynaklar ile sundukları hizmetler arasında bağlantı kurmak suretiyle, kamu 
harcamalarında etkinliği ve verimliliği artırmayı amaçlar.  

OECD, performans esaslı bütçelemeyi, “tahsis edilmiş kaynaklarla 
ölçülebilir sonuçlar arasında bağlantı kuran bir bütçeleme yaklaşımı” olarak 
tanımlamıştır (OECD, 2007:21). Performans esaslı bütçelemeye ilişkin tek 
bir model yoktur. Yani performans esaslı bütçeleme, her ülkenin alıp hemen 
uygulayabileceği, her bedene uygun bir uygulama değildir (Robinson ve 
Last, 2009:8). Ülkeler uygulama aşamasında, genel esasları korumak 
kaydıyla, kamu yönetimi yapılarına, kültürlerine, ilke ve önceliklerine göre 
bir yaklaşım geliştirmelidir.   

Bununla birlikte, performans esaslı bütçeleme, kaynakların nerelere 
harcanacağı kararını veren politik sürecin yerini alabilecek mekanik ve 
rasyonel bir süreç olarak düşünülmemelidir. Performans esaslı bütçeleme 
temelde, iyi performans talep eden, ancak bunun karşılığında idarelere 
hareket esnekliği veren, başarıyı ödüllendirip başarısızlık durumunda hesap 
verilmesini gerektiren bir sistemdir (Office of Program Policy Analysis and 
Government Accountability, 1997:26). 

Performans esaslı bütçeleme, kendi başına yürüyen, bağımsız bir süreç 
değildir. Aksine, hizmet sunumunda sonuca odaklanmış bir kamu yönetim 
sistemi oluşturmaya yönelik daha geniş bir reform setinin bir parçasıdır 
(Robinson ve Last, 2009:3). Performans esaslı bütçeleme, idari ve mali 
yapıda gerekli düzenlemeler yapılması halinde başarılı sonuçlar verebilir. 
Aksi halde gerekli altyapıyı sağlamadan ve düzenlemeleri yapmadan 
başlanılan bir performans esaslı bütçeleme uygulaması, istenilen sonuçları 
vermeyebilecektir.  

Performans esaslı bütçelemenin başarısı için ön şart olarak ileri 
sürülen hususları şu şekilde sıralayabiliriz: 

-Kamu idarelerinde idari kapasite geliştirilmeli ve teşkilat yapısında 
gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

-Kamuda iyi yönetişim alt yapısı kurulmalıdır. 

-Kamu ve özel kesimin faaliyet alanları netleştirilmeli ve kamu 
idarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmalıdır.  

-Kamu mali yönetiminde yer alan görevlilerin, rolleri ve 
sorumlulukları açıkça belirlenmelidir. 
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-Program bütçe sınıflandırmasına gidilmelidir. 

-Bağımsız iç ve dış denetim sistemi kurulmalıdır. 

3.3. İzleme ve Değerlendirme 

Girdi odaklı bir bütçeleme sürecinden sonuç odaklı bir bütçeleme 
anlayışına geçiş, uygulama sonuçlarının takip edilmesi ve analiz edilerek 
performansın ölçülmesi ile mümkün olmaktadır. Bu ise izleme ve 
değerlendirme ile gerçekleştirilebilmektedir.  

Son yıllarda birçok ülke, kamu yönetiminin performansını ölçmek ve 
geliştirmek amacıyla kamu mali yönetim reformları kapsamında önemli 
düzenlemeler yapmaktadır. İzleme ve değerlendirme sistemi, bu 
düzenlemelerin merkezinde yer almaktadır. 

İzleme ve değerlendirme ile;   

-Kamusal politikaların seçimi ve uygulanması sonucunda oluşan 
başarı ve başarısızlığın ortaya çıkarılması, 

-Başarısızlığa neden olan siyasi ve idari sorumluluğun belirlenmesi 
yoluyla hesap verebilirliğin sağlanması, 

-Başarısızlığın nedenlerinin araştırılarak gerekiyorsa devam eden 
faaliyet ve proje uygulamalarına son verilmesi, 

-Geleceğe dönük politikaların doğru bir şekilde oluşturulması 
amacıyla karar vericilere gerekli bilgilerin sağlanması amaçlanmaktadır. 

4. Türkiye’de Orta Vadeli Harcama Sistemi 

Orta vadeli harcama sistemi, 5018 sayılı Kanunda çeşitli maddelerde 
ele alınmıştır. Kanunun 9 ve 16’ncı maddelerinde, orta vadeli program, orta 
vadeli mali plan, stratejik planlar ve performans programları ile orta vadeli 
harcama sisteminin temel unsurları ortaya konulmuştur. 

Ayrıca, 5018 sayılı Kanunun bazı maddelerinde çok yıllı bütçelemeye 
atıfta bulunulmuştur.  Kanunun 13’üncü maddesinin (c) bendinde, bütçelerin 
kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun 
şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-
maliyet analizine göre hazırlanacağı, uygulanacağı ve kontrol edileceği, yine 
(d) bendinde, bütçelerin, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın 
bütçe tahminleriyle birlikte görüşüleceği ve değerlendirileceği, 15’inci 
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maddesinde Merkezi yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir 
ve gider tahminlerinin yer alacağı, 17’nci maddesinin (c) bendinde gelir ve 
gider tekliflerinin hazırlanmasında kamu idarelerinin stratejik planları ile 
uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışının dikkate alınacağı, 18’inci maddesinin 
(e) bendinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait 
bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminlerinin 
Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına ekleneceği hüküm altına alınmıştır.  

4.1. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan  

5018 sayılı Kanunun 16’ncı maddesine göre kalkınma planları, 
stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda 
makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik 
büyüklükleri de kapsayacak şekilde orta vadeli program hazırlanmaktadır. 
Orta vadeli program, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca 
hazırlanmakta ve Mayıs ayı sonuna kadar toplanacak Bakanlar Kurulu 
tarafından kabul edilmektedir.  

Orta vadeli bütçeleme sürecinde yer alan ikinci belge, orta vadeli 
program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve 
gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu 
idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren orta vadeli mali plandır. Orta 
vadeli mali plan, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmakta ve Haziran 
ayının on beşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara 
bağlanmaktadır. Orta vadeli mali planın en önemli unsurlarından birisi, 
kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarının belirlenmesidir. Böylece, 
düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere merkezi yönetime 
dahil kurumların ödenek tekliflerine ekonomik sınıflandırmanın birinci 
düzeyinde bir üst limit getirilmektedir. Ödenek tekliflerine sınır getirilmesi, 
kamu idarelerinin ödenek teklif ederken stratejik planlarında yer alan 
stratejik amaç ve hedeflerini dikkate almaları ve ödenek tekliflerini gereksiz 
yere yüksek tutmalarını engellemek amacını taşımaktadır (Mutluer, Öner ve 
Kesik, 2006:215). 

Orta vadeli harcama sisteminin en önemli unsurları olan orta vadeli 
program ve orta vadeli mali plana ilişkin gerekli yasal zemin 5018 sayılı 
Kanun ile oluşturulmuştur. Mevzuata göre kamu idarelerinin bütçelerini, orta 
vadeli program ve orta vadeli mali plan çerçevesinde belirlenen sınırlar 
içinde, kendi kurumsal önceliklerini de saptayarak gelecek üç yıllık dönem 
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itibarıyla hazırlamaları gerekmektedir. Ancak uygulamada, kamu 
idarelerinin takip eden iki yıla ait bütçelerini, çok yıllı bir perspektif ve 
anlayış yerine sadece ödeneklerini belirli oranlarda artırmak suretiyle 
hazırladıkları görülmektedir. Ayrıca, bütçe tasarılarının merkezi kuruluşlar 
ile görüşülmesi sırasında ve TBMM’deki yapılan bütçe görüşmelerinde, 
yalnızca gelecek yıl bütçesi görüşülmekte ve değerlendirilmekte; izleyen iki 
yılın bütçe tahmin rakamları üzerinde tartışma yapılmamaktadır. 

4.2. Kurumsal Stratejik Planlar 

5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesine göre kamu idarelerinin; 
kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 
değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 
hazırlamaları öngörülmüştür.   

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve geçiş 
takviminin tespitinde ve stratejik planla ilgili diğer esas ve usullerin 
belirlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkili kılınmıştır. 
Müsteşarlık, bu yetkiye istinaden Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Stratejik Planlama 
Kılavuzunu çıkarmıştır. 

Stratejik Planlama Kılavuzu, stratejik planlama süreci ve stratejik 
planların kapsam ve içeriği konusunda genel bir çerçeve sunmaktadır. 
Kılavuzda stratejik planlama kavramı geniş anlamda stratejik yönetim 
sürecinin bütününü kapsayacak şekilde kullanılmış ve dört adımda ifade 
edilmiştir. Kamu idarelerinin ortaya konan ana ilkelere ve kılavuzun genel 
yapısına bağlı kalmakla birlikte, ana ve alt başlıkları kendi yapılarını da 
dikkate alarak şekillendirmeleri öngörülmüştür. Böylece, neredeyiz sorusu 
ile başlanmakta, nereye gitmek istenildiği belirlenmekte, bugünden arzu 
edilen geleceğe hangi yolla ve nasıl gidileceği ortaya konularak son aşamada 
başarı ölçülmüş olmaktadır. 
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Kaynak: DPT, Stratejik Planlama Kılavuzu, 2006, 5. 

Şekil 1: Stratejik Yönetim Süreci 
 

Ülkemizde kamu idareleri mevzuat gereği stratejik planlarını 
hazırlamakta ve kamuoyuna duyurmaktadırlar. Ancak bazı kamu 
idarelerinde üst yönetim, stratejik planları, faaliyetlerine yön verecek bir 
politika belgesi olarak değil, Kanunun hazırlanmasını öngördüğü birer 
temenni belgesi olarak algılamaktadır. 

Üst yönetimin stratejik planları sahiplenmemesi, çalışanların stratejik 
planlamaya ilişkin inancını ve motivasyonunu düşürmektedir. Bunun 
yanında, stratejik yönetim anlayışının getirdiği yeni düşünce ve davranış 
tarzının, çalışanlar tarafından kabullenilmesindeki güçlükler de göz ardı 
edilmemelidir.   

2010 yılı Şubat ayı itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki 136 
kamu idaresi stratejik planlarını hazırlamıştır. Stratejik planlarını 
tamamlaması gereken 9 kamu idaresinde ise sürecin gerektirdiği çalışmalar 
devam etmektedir. 

Plan ve Programlar 
GZFT Analizi 
Piyasa Analizi 
Hedef Kitle/İlgili Tarafların 
Belirlenmesi 

DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ? 

Kuruluşun varoluş gerekçesi 

Temel İlkeler 
MİSYON VE İLKELER 

Arzu edilen gelecek VİZYON 

Orta vadede ulaşılacak amaçlar 

Spesifik, somut ve ölçülebilir 
hedefler 

STRATEJİK 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER 

NEREYE ULAŞMAK 
İSTİYORUZ? 

Amaç ve hedeflere ulaşma 
yöntemleri 
Detaylı iş planları 

FAALİYETLER 
VE 
PROJELER 

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ 
YERE NASIL 
ULAŞABİLİRİZ? 

Raporlama 
Karşılaştırma 

İZLEME 

Geri besleme 
Ölçme yöntemlerinin 
belirlenmesi 
Performans göstergeleri 
Performans Yönetimi 

DEĞERLENDİRME VE 
PERFORMANS 
ÖLÇÜMÜ 

BAŞARIMIZI NASIL TAKİP 
EDER VE 
DEĞERLENDİRİRİZ? 
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4.3. Performans Programları 

Performans programları 5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde 
düzenlenmiştir. Kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile 
bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 
performans programları hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda 
kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, 
stratejik amaç ve hedefler ile uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 
hazırlayacakları hüküm altına alınmıştır. Anılan maddeye göre performans 
esaslı bütçelemeye ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı 
yetkili kılınmıştır. Bakanlık, bu yetkiye istinaden Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans 
Programı Hazırlama Rehberini çıkarmıştır. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında 
Yönetmelik gereğince performans programlarının, idarenin program 
dönemine ilişkin performans hedef ve göstergeleri, performans hedeflerine 
ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı, idareye 
ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde strateji 
geliştirme biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst 
yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanacağı öngörülmüştür.  

Rehber’e göre performans programının hazırlanma süreci, üst yönetim 
ve harcama yetkilileri düzeyinde idarelerin öncelikli stratejik amaç ve 
hedeflerini belirlemesi ile başlamaktadır. Bu öncelikler doğrultusunda yıllık 
performans hedef ve göstergelerinin ve bunları gerçekleştirmek için 
yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi ile de harcama birimlerinin 
sorumlulukları ortaya konulmaktadır. Harcama birimi düzeyinde ise faaliyet 
maliyetlendirmesi yapılmakta, böylelikle kaynak ihtiyacı tespit edilmekte 
ayrıca söz konusu performans programının idare bütçesi ile ilişkisi 
kurulmaktadır. Bu süreçte strateji geliştirme birimi, kaynak ihtiyacının 
konsolide edilmesinden ve idare performans programına nihai halinin 
verilmesinden sorumlu olmaktadır. 

İdarenin kaynak ihtiyacının belirlenmesinde, birçok farklı metodoloji 
mevcuttur. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 
uygulanan yöntemde, faaliyetlerle doğrudan ilişki kurulan giderler, genel 
yönetim giderleri ve diğer idarelere aktarılacak kaynaklar idarenin toplam 
kaynak ihtiyacını oluşturmaktadır. 
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İdare Performans
Program ın Oluşturulması

Genel yönetim giderleri ile diğer idarelere 
tranfer edilecek kaynakların tespiti

Kaynak ihtiyacın ın konsolide edilmesi
(Faaliyetler, performans hedefleri, genel yönetim giderleri ve diğer 

idarelere transfer edilecek kaynaklar)

Üst Yönetim- 
Harcama 

Yetkilileri

Harcama 
Birimleri

Strateji 
Geliştirme 

Birimi

Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi

Performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi

Faaliyetlerin belirlenmesi

Faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin tespiti

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Performans Programı Hazırlama Rehberi, 2009, 12. 

Şekil 2: Performans Programı Hazırlama Süreci 
 

Uygulama aşamasında pek çok kamu idaresinde bazı sorunlar ile 
karşılaşılmaktadır. Yukarıda stratejik planlar için söylenen üst yönetim 
tarafından yeterince sahiplenmeme sorunu performans programları için de 
geçerlidir. Kaynak tahsisinin hala klasik yöntemle (girdi esaslı bütçeleme) 
yapılıyor olması, performans programlarının amaca hizmet etmesini 
engellemektedir. 

Ayrıca, performans programlarının hazırlık sürecinde rol alan 
personelin, bu alanda yeterli bilgi birikimine ve beceriye sahip olmaması da 
sürecin kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir husustur. Burada 
nispeten daha iyi durumda olan kamu idareleri ile bilgi ve deneyim 
paylaşımı büyük önem taşımaktadır.  

Kamu idarelerinin bütçelerinin TBMM tarafından onaylanmasında ve 
denetlenmesinde performans programlarının bir araç olarak kullanılması, bu 
belgeleri sözü edilen kritik ve önemli pozisyona taşıyabilir. Aksi halde, 
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performans programları kamu idarelerine ilave iş yükü oluşturmaktan öteye 
geçemeyecek ve kendilerinden beklenen faydaları sağlayamayacaktır.  

2010 yılı Şubat ayı itibarıyla merkezi yönetim kapsamındaki 121 
kamu idaresi performans programını hazırlamıştır. Performans programlarını 
tamamlaması gereken 24 kamu idaresinde ise sürecin gerektirdiği çalışmalar 
devam etmektedir. 

4.4. İzleme ve Değerlendirme 

5018 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde stratejik plan hazırlayacak 
kamu idarelerinin, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler 
doğrultusunda ölçecekleri ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 
yapacakları hükmü yer almaktadır. Yani, mevzuatta izleme ve 
değerlendirme, stratejik planlarda belirlenen hedefleri ölçmek ve 
değerlendirmek olarak ele alınmıştır. 

Ayrıca mevzuatta izleme ve değerlendirmeye sistematik olarak yer 
verilmemiş; izleme ve değerlendirmenin unsurlarının neler olduğu ve nasıl 
yapılacağı hususunda bir çerçeve çizilmemiştir.  Bunun yanında, uygulamada 
izleme ve değerlendirme sadece belge üzerinde yapılmakta; faaliyet, proje, 
program veya politikaların etki ve sonuçları değerlendirilmemekte ve 
maliyet-etkinlik analizleri yapılmamaktadır. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde performans bilgisinin elde edilme 
güçlüğü, hizmet sunum sürecine ilişkin her aşamanın kapsama dahil 
edilememesi, yönetsel sorumluluğun mali sorumluluğun gölgesinde kalması, 
izleme ve değerlendirmeye ilişkin bir metodolojinin belirlenmemiş olması ve 
son olarak karar verme noktasında izleme ve değerlendirme sonuçlarının 
dikkate alınmaması uygulamada karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. 

İzleme ve değerlendirme tüm paydaşlar açısından faydalı olmalı, 
performansın birkaç kritik noktasına yoğunlaşmalı, basit, maliyet etkin, elde 
edilebilir ve pratik olmalı, mali ve mali olmayan bilgileri içerecek şekilde 
uygulanmalıdır. 

5. Maliye Bakanlığı Uygulaması 

Hem düzenleyici rolü, hem de öncü bir idare olması nedeniyle Maliye 
Bakanlığının orta vadeli harcama sistemine ilişkin idare düzeyindeki 
uygulamalarına kısaca yer verilmesinde fayda vardır.  

Maliye Bakanlığı orta vadeli harcama sistemini kurumsal bazda bir 
sistem yaklaşımı ile ele almaktadır. Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim 
Sistemi genel olarak; 
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-Beş yıllık dönemler itibariyle hazırlanan stratejik planlarını,  
-Stratejik planlara uygun olarak hazırlanan bütçelerin yıllık 

uygulaması olan performans programlarını, 
-Performans programlarında öngörülen performans hedef ve 

göstergelerinin izleme -değerlendirmesini ve 
-İdarenin performans sonuçlarını gösteren faaliyet raporlarını içerir.  

 

Şekil 3: Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Modeli 
 

Maliye Bakanlığında stratejik yönetim uygulamaları Maliye SGB.net 
sistemi üzerinden yürütülmektedir. Sistemde yer alan ve performans bilgi 
sisteminin alt yapısını oluşturan “performans bütçe modülü”, Bakanlık 
misyon ve vizyonundan başlayarak performans programlarında yer alan 
faaliyetlere kadar inen basamaklı bir yapıya sahiptir. 

Maliye Bakanlığı stratejik yönetim sisteminin ilk bileşeni olan Maliye 
Bakanlığı 2008-2012 Stratejik Planı, idarenin orta ve uzun vadeli hedefleri 
ile bu hedeflerin ölçülmesine yönelik stratejik göstergeleri içermektedir. 
Maliye Bakanlığı Stratejik Planı hazırlanırken hem üst politika belgeleri hem 
de idari öncelikler dikkate alınmış; 9’uncu Kalkınma Planında yer alan 
eksenler ile her bir stratejik hedef arasında ilişki kurulmuştur.  

Stratejik yönetim sisteminin ikinci bileşeni olan Maliye Bakanlığı 
Performans Programları 2008 yılından beri bütçe süreci içerisinde 
hazırlanmakta ve kamuoyuna duyurulmaktadır. Bakanlık performans 
programında, idare performans hedef ve göstergeleri, faaliyetler, bu 
faaliyetlere ilişkin maliyetler tespit edilmekte; plan-program-bütçe ilişkisi 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

 

Stratejik Plan Performans 
Programı

İzleme&  
Değerlendirme

  Faaliyet  
Raporları

Yönetim Bilgi Sistemi 

İç Kontrol  
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Stratejik planlama ve performans programı süreçlerinin etkinliğinin 
artırılması amacıyla uygulama sonuçlarının ortaya konması ve 
değerlendirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu anlamda izleme ve 
değerlendirme sistemi, Maliye Bakanlığı stratejik yönetim sisteminin önemli 
bir parçasıdır. 

İzleme ve değerlendirme kapsamında Bakanlık birimlerinin 
performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedefler için 
belirledikleri performans göstergesi gerçekleşme değerleri, yıl içerisinde 
üçer aylık dönemler itibarıyla bizzat birimler tarafından Maliye SGB.net 
sistemine girilmektedir. Performans bilgilerinin değerlendirilmesi sonucunda 
hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Raporları üst yönetime sunulmaktadır. 

Ayrıca performans programı kapsamında yürütülen faaliyetler ve bu 
faaliyetlere ilişkin harcamaların izleme ve değerlendirmesinin yapılabilmesi 
için bir uygulama geliştirilmiştir. Böylece yıl içerisinde anlık olarak 
faaliyetler ile ilgili harcama takibatı yapılabilecek, performans 
göstergelerinin dönemsel gerçekleşmeleri ile harcamalar arasında bir 
bağlantı kurulmuş olacaktır. 

Stratejik yönetim sisteminin son bileşenini faaliyet raporları 
oluşturmaktadır. 2008 yılı Maliye Bakanlığı İdare Faaliyet Raporunda ilk 
kez performans programında belirlenen hedef ve göstergelerin gerçekleşme 
durumlarına, sapmalara ve bunların nedenlerine yer verilerek hesap 
verebilirlik adına önemli bir unsur hayata geçirilmiştir. 

Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde stratejik yönetim 
sisteminin önemli bir adımı olan operasyonel planlama ve görev tanımları ile 
stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden birim düzeyinde yapılacak 
işlere ve sorumluluklara inen bir yapı (Strateji Ağacı) hayata geçirilmiştir. 
Bu sistemin Bakanlığın diğer birimlerinde de uygulamaya alınması ile 
harcama yetkilileri, iş süreçlerini ve personel sorumluklarını takip 
edebileceklerdir. Bu sürecin sonunda, kamu idarelerinde performans 
ölçümünün iş ve kişi düzeyinde yapılması, böylelikle performans 
sözleşmesine imkân veren bir yapının kurulması hedeflenmektedir. 

Stratejik yönetim sistemi ile hayata geçirilen söz konusu 
uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi, izleme ve değerlendirme sistemi 
sonucu elde edilecek veriler ile mümkün olabilecektir. Bu ise izleme ve 
değerlendirmenin etkinliği sorusunu gündeme getirmektedir. İzleme ve 
değerlendirme sistemi ile ilgili mevzuat çerçevesinin belirlenmemiş olması 
ve bu alanda kabul edilmiş bir sistemin var olmaması, Bakanlıkta uygulanan 
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izleme ve değerlendirme sisteminin en önemli sıkıntılarından birisini 
oluşturmaktadır. Bu duruma ek olarak, Bakanlık performans programında 
belirlenen performans göstergesi hedef değerlerinin her yıl revize edilerek 
tekrar belirlenmesi, bir yıl takip edilen göstergenin bir yıl sonra izleme ve 
değerlendirme dışında bırakılması, karşılaştırılabilir veri elde edilmesini 
engellemektedir.  

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Kamu mali yönetim reformu çerçevesinde, kamu idarelerinin ulusal 
plan ve stratejilere uygun stratejik planlarını hazırlamaları, bu yolla politika 
ve stratejilerini açık bir şekilde ifade edebilmeleri, bu politika ve stratejilere 
uygun bütçeler hazırlamaları ve geliştirecekleri performans göstergeleri 
yoluyla başarılarını ölçmeleri gereği ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın doğal 
bir sonucu, kamu mali yönetiminde girdi odaklı geleneksel bütçeleme 
anlayışından, çıktı-sonuç odaklı bütçeleme anlayışına geçilmesi olmuştur. 

Kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında etkinlik ve verimlilik 
sağlama amacını yerine getirebilmesi için ilk olarak idari kapasitenin 
geliştirilmesi ve yeni kurum kültürünün oluşturulması gerekmektedir.  Aksi 
halde, sadece kurum ve kuralların oluşturulması yeterli olmayacaktır.  

Ülkemizde kamu idarelerinin, yeni getirilen kavramların içini etkin bir 
uygulama ile doldurmaları gerekmektedir. Getirilen yeni bir sistemi 
gerçekten anlam ve içerik bakımından anlayıp ve uygulamak çok önemlidir. 
Yeni mali yönetim ve kontrol sistemi, mali bir sistemden ziyade, bir yönetim 
sistemi şeklinde ele alınmalıdır. Mali yönetim ve kontrol kavramının 
yönetim sorumlulukları üzerine yoğunlaşarak açıklığa kavuşturulması ve 
daha kolay anlaşılır bir hale getirilmesi ile büyük bir ilerleme 
kaydedilebilecektir. 

Dolayısıyla yıllardan beri Maliye Bakanlığına ihale edilmiş bir kamu 
mali yönetim sisteminin yeni anlayışa uygun bir şekilde yerleştirilebilmesi 
için şimdi kamu idarelerine büyük görevler düşmektedir. Ayrıca Sayıştay’ın 
yeni kamu mali yönetim sisteminin amacına uygun bir şekilde işleyebilmesi 
konusunda önemli bir görevi olduğunu vurgulamak gerekir.  
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KÜRESEL KRİZİN ORTASINDA STRATEJİK  

YÖNETİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 

 
Hasan CANPOLAT* 

Ahmet KESİK** 
 

1. Giriş Yerine: Dünya Değişirken Yönetim Nasıl Değişti?  

Son elli yılın kamu yönetimi açısından gündemi küresel çaptaki ve 
görülmemiş hıdaki değişimlere nasıl uyum sağlanacağı olmuştur. Bu 
dönüşüm ve değişim tarihinin ilk dönemlerinde ortaya çıkan müdahaleci 
devletten sonraları minimal devlete geçilmiş küresel krizin fırtınaları 
karşısında bu defa karşımıza yine müdahaleci ancak sorunları çözmede etkili 
olamayan bir kamu yönetimi çıkmıştır. 

II. Dünya Savaşı sonrasında devlet savaşın etkilerini ortadan 
kaldırmak adına şartları gereği müdahaleci idi. Müdahaleci devletin faaliyet 
alanı hızla genişledi ve vatandaşlar giderek devletten daha çok hizmetin daha 
kaliteli ve ucuz bir şekilde sunulmasını talep eder hale geldiler. Ancak, 
hükümetlerden devamlı daha fazla kamu hizmeti talep eden vatandaşlar, 
doğal olarak bu hizmetin finansmanı için daha çok vergi vermek 
istemiyorlardı. 

Bunun çaresi olarak da kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli ve 
hesap verilebilir bir şekilde sunulması imkânları üzerinde düşünülmeye 
başlanmıştır. Fakat 1970’li yıllara gelindiğinde genişleyen kamu hizmet 
alanlarını artık daha fazla finanse edemeyen devletler, bir yandan yeni sağ 
ideoloji tarafından hiyerarşiye boğuldukları, bürokratik kurallarla işleyemez 
hale geldikleri, hantallaştıkları ve vatandaşların ihtiyaçlarını zamanında ve 
gerektiği ölçüde karşılayamaz duruma düştükleri gerekçeleri ile şiddetle 
eleştirilmeye, öte yandan küreselleşmenin ayak sesleri niteliğindeki 
değişimlerin etkisi ile sarsılmaya başlamıştır.  

Yeni sağ ideolojinin temel yaklaşımı devletin piyasada oyunun 
kurallarını belirlemesi, bunları hukuksal olarak koruma altına alması ancak, 
                                                 
* Vali, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
**Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı  
Bu çalışma, Prof.Dr. Aytaç EKER’e Armağan: Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar 
(Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2010) isimli kitapta yayınlanmıştır. 
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ancak mal ve hizmet üreterek piyasaya müdahale etmemesi üzerine 
kurulmuştur.  

Buna bağlı olarak yeni sağ ideoloji tarafından temellendirilen yeni 
kamu işletmeciliği modeli piyasalara dayanmaktadır (Hughes, 1994:3).  
Netice olarak, yeni sağ ideolojiye dayalı YKİ reformlarının sonucunda 
arzulanan ve yaygın olarak dile getirilen başlıca amaçlar şunlardı:  

• Kamu hizmetlerinde kaliteyi artırmak, 

• Kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli ve ekonomik sunulmasını 
sağlamak, 

• Kamu harcamalarını azaltmak, 

• Devlet-vatandaş arasındaki ilişkiyi iyileştirmek, geliştirmek, 

• Vatandaşların artan kamu hizmeti taleplerine yanıt vermek,  

• Küresel ekonominin gereklerine uygun olarak kamu sektörünü 
rekabetçi bir yapıya kavuşturmak. 

İdeolojik temelleri itibariyle liberel-kapitalist modelin ugulandığı 
ülkelerle uyumlu olan YKİ, öte yandan da küreselleşme çağının ilk 
dönemlerinde özellikle özelleştirme uygulamaları ve minimal devlete geçişte 
önemli enstrümanlar sağlamış ve  

başta İngiltere olmak üzere 1980’li yıllardan itibaren Avrupa’da, 
Amerika’da, Avustralya’da bir dizi ‘reform’ ortaya çıkmıştır. Bu reformlar 
daha sonra bu ülkelerden uluslararası kuruluşların da desteğiyle reform 
çabası içinde olan birçok gelişmekte olan ülkeye yayıldı. 

Ancak, küreselleşmenin hızını ve şiddetini artırdığı 2000’li yıllardan 
itibaren özellikle küresel mali krizin bütün dünyada etkisini göstermesi ile 
devletler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldılar ve buna paralel olarak bu 
sorunlarla baş edemeyen minimal devlet ve dolayısıyla yeni kamu yönetimi 
ve onun argümanları yoğun biçimde eleştirilmeye başlandı. Sorunları 
çözmek adına pratik-müdahaleci devletin tekrar karşımıza çıktığı bu 
dönemde kamu yönetiminin ve devletin yapısının bu değişiminin detaylı bir 
biçimde analiz edilmesi gerekmektedir. 

Herşeyden önce eleştirilerin önemli bir kısmını oluşturan ideolojik 
kaynaklı eleştiriler, küresel mali krizi, küresel kapitalizmin sonunu getirecek 
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derin bir kriz olarak yorumlanmakta ve YKİ ve buna bağlı olarak minimal 
devlet anlayışının içinde bulunduğu bunalımı, sosyalist ekonomik düzenin ve 
sosyalist devlet yapısının getirdiği argümanların bunalımının bir rövanşı 
olarak görmektedirler.  

Ayrıca, YKİ modelinin getirdiği birçok argümanın birçok uluslararası 
kuruluş tarafından yanlış bir biçimde kurumsal ve idari kültürleri bu modelin 
gereklerine uygun olmayan ülkelere empoze edilmesi sonucunda bu 
ülkelerdeki zaten zayıf olan kurumsal kapasiteleri daha da zayıflatmış ve bu 
durumun faturası da YKİ modeline kesilmiştir.  

Yeni kamu yönetiminin ve bu anlayışın en önemli parametrelerinden 
birisi olan stratejik yönetimin geleceği ile ilgili söz söylemeden önce bu 
yoğun ve karmaşık eleştirilere açıklık getirmek gerekmektedir.  

Her şeyden önce insanların, malların, sermayenin ve özellikle bilginin 
dolaşım hızının artması ile ortaya çıkan küreselleşme olgusunun sosyal, 
siyasi, kültürel boyutlarının ihmal edilerek sadece ekonomik boyutunun ön 
plana çıkarılması ve küresel kapitalizmle özdeşleştirilmesi batı 
kapitalizminin sorun ve krizlerinin küreselleşmenin krizi şeklinde 
algılanması ve sunulması gibi ciddi yanılgılara yol açmaktadır. 

Öte yandan YKİ anlayışının getirdiği stratejik yönetim, şeffaflık, 
hesap verebilirlik ve iyi yönetişim, etkenlik gibi önemli kavramların hayata 
geçirilmesinde iki temel hatanın yapıldığını tespit etmek gerekir. İlki bu 
kavramlara kaynaklık eden ülkelerde kavramların içselleştirilmesi ve 
uygulamaya yansıtılmasındaki boluklar diğeri ise bu kavramların hayata 
geçirilmesi için yeterli altyapısı olmayan ülkelere bu kavramlardan 
kaynaklanan uygulamaların dayatılmasıdır. 

Dolayısıyla kavramların uygulamadaki başarısını değerlendirirken, 
küresel kapitalizmin buhranlarından, batı ülkelerinin uygulamadaki 
başarısızlıklarından ve diğer ülkelerdeki yüzeysel yaklaşımlardan arındırarak 
değerlendirmek gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu kavramların 
özellikle konumuz olan stratejik yönetim kavramının günümüzde demokratik 
ülkeleri için halen ve özellikle değer taşıdığını ifade etmek gerekmektedir. 

Bu çalışmada, bu kapsamda son 25 yıldır dünyada ve 2000’li yıllardan 
itibaren Türkiye’de etkili olan YKİ anlayışı ve özellikle ‘Küresel 
ekonominin gereklerine uygun olarak kamu sektörünü rekabetçi bir yapıya 
kavuşturmak’  hedefi doğrultusunda gelişen en önemli parametrelerden birisi 
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olan ‘stratejik yönetim’ kavramının gelişimi ve bu kavramın, Türkiye’de 
hayata geçmesi ile ilgili süreç incelenecek, son olarak da stratejik yönetim 
anlayışı doğrultunda bir ‘Türkiye vizyonu’ önerisi yapılacaktır. 

2. Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Mali Yönetimi  

Küresel rekabet ile birlikte ortaya çıkan rekabetçi yatırım ortamı, 
devletten beklentileri de etkilemiş ve kamu politikaları farklı bir yapıya 
bürünmüştür.  Günümüzde kamu kurumlarının piyasa odaklı bir ortamda, en 
iyi kamusal değeri yaratmak ve performansı gerçekleştirmek için daha hesap 
verebilir hale gelmeye zorlandığı bir gerçektir. Bu doğrultuda kamu 
yöneticileri çok yönlü bir değişim baskısı ile karşı karşıya kalmış ve 
kurumlarının performanslarından daha fazla sorumlu hale gelmişlerdir.  

Bu değişim baskısı altında geleneksel kamu yönetim anlayışının 
ortaya çıkardığı sorunlara çözüm getirmek amacıyla geliştirilen kamu mali 
reformları ile bir yandan ekonomik nedenlerle artan kamu harcamalarının 
sınırlanması, diğer yandan da kamu sektörünün etkili, ekonomik, verimli ve 
kaliteli hizmet sunabilmesi için mali yönetim yapısının değiştirilmesi 
amaçlanmıştır.  

Stratejik önceliklere odaklanmış, politika yapma kapasitesi güçlü bir 
kamu mali yönetim anlayışının, büyüme için istikrar ve güvenilir bir yatırım 
ortamı sağlaması, büyümeyi kapsamlı ve dengeli hale getirecek kamu 
hizmetlerini sunması, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim becerileri 
sergilemesi beklenir. Bu açıdan bakıldığında, yeni kamu mali yönetim 
anlayışını yeni kamu yönetim anlayışından ayrıştırmak çok da kolay 
değildir. 

Bu noktada, karar verme mekanizmasını güçlendirmek, kurumsal 
kaliteyi artırmak ve başarıyı değerli kılmak, kamu mali yönetiminin yerine 
getirmesi gereken bir misyon olarak karşımızda durmakta ve bu süreçte 
kamu sektöründe stratejik düşünme kapasitesinin geliştirilmesi kilit önemde 
bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 

3. Kamu Sektöründe Stratejik Düşünme ve Kamusal  
Değer Yaratmak 

Strateji, gücü ve bilgiyi kullanarak istekleri sonuçlara döndüren bir 
araçtır. (Mulgan, 2009:7). Stratejiyi, kurumun işleyişi ile ilgili günlük rutini 
ilgilendiren, operasyonel meselelerden ayrı tutmak gerekir. Strateji, 
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gelecekte nereden nereye ulaşacağımızı gösteren bir yoldur (Mintzberg, 
2000:23-32).   

Kamu stratejisi ise, amaçlara ulaşabilmek için kamu kurumları 
tarafından kaynakların ve imkânların sistematik bir şekilde kullanılması 
demektir. Bu anlamda kamu kurumlarında stratejik düşünmenin, yönetim 
süreçlerinin bir parçası olması mevzuat değiştirmekle değil ancak ciddi bir 
zihinsel dönüşüm ile mümkündür ve stratejik düşünceyi içine alan bir 
yönetim anlayışı tek seferlik bir çaba ve karar değil, bir değişim sürecidir.  

Bazı durumlarda, üst yönetimde yeni bir anlayış ortaya çıkmasına 
karşılık, bu anlayışın kurumun tamamına hemen sirayet etmediğini ve 
kurumda bilinen operasyonel süreçlerin devam ettiği görülmektedir. Bu 
nedenle, değişim aynı zamanda kurumsal düzeyde bütünsel değişimi 
tamamlayabilecek takipçi liderliği gerektirir. 

Ancak bazen liderlik, kurumsal düzeyde değişim ve stratejik hareket 
etme isteği tek başına yeterli olamamakta, stratejiden eyleme geçilemediği 
görülmektedir. Bunun önüne geçilmesi için stratejilerin eyleme 
dönüştürülmesi sonucunda kamusal bir değerin yaratılması ve bunun da bazı 
yöntemlerle ölçülebilmesi gerekir. Aksi halde vites boşta iken, pedala sürekli 
basıyorsanız ileriye doğru hareket etmeyip yalnızca motorun sesini duyuyor 
olabilirsiniz.  

Bu açıdan kamu stratejisinin en temel amacı kamusal değer 
yaratmaktır. (Kelly, Mulgan, Muers, 2002: 3-10). Kamusal değer, kamu 
kurumları tarafından üretilen hizmet ve sonuçlar anlamına gelen bir 
kavramdır. Ancak, kamusal değer, rakamlar yığını ile açıklanmaya çalışılan 
bir husus olmadığı bilinmelidir. Onun yerine, kamu kurumunda dünden 
bugüne değişim ya da gelişme ne olmuştur ve nasıl olmuştur sorusuna cevap 
aramak şeklinde algılanmalıdır.  Bu noktada karşımıza stratejik planlama 
kavramı çıkmaktadır. 

4. Kamuda Stratejik Düşünmeden Planlamaya  

Stratejik planlama,  bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve 
bunu neden yaptığını şekillendiren ve yönlendiren temel kararları ve 
eylemleri ortaya koyan disiplinli bir çaba olarak tanımlanmaktadır (Bryson, 
1999:3-5). Başarılı bir stratejik planlama, belirli bir kurumun temel 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yapılmalıdır (Eadie, 2007:39-45). 
Stratejik planlama, değişimi ve yenilikçiliği kurumsal bir yapıya 
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büründürmek için bir araç olarak da nitelendirilebilir (Joyce, 1999:19-30). 
Böylece stratejik planlamayı en genel tanımıyla, bir örgütün misyonunun ve 
gelecek yönelimli, uzun ve kısa dönemli performans hedeflerinin ve 
stratejilerinin bir taslağının oluşturulması şeklinde tanımlayabiliriz.   

Burada altı çizilmesi gereken husus; yöneticilerin strateji geliştirme 
gerçeğinin farkına varmaları gerektiği olacaktır. Hem kamu sektöründe hem 
de özel sektörde, strateji geliştirme ile stratejik planı aynı görme geleneği 
vardır. Ancak, resmi planlama mekanizmalarının strateji geliştirmede 
izlenecek tek yol olmadığı –muhtemelen en etkili yol da olmadığı– fark 
edilmelidir (Mintzberg , Lampel, Quinn, Ghoshal, 2003:10-22).  

Etkili bir stratejik yapılanma için bir stratejik döngü kurgulanabilir. 
Bu döngü genellikle beş aşamadan oluşmaktadır (Mulgan, 2009:75-80):  

• Niyet (sorunun ne olduğu, ihtiyaçlar, inançlar…) 

• Çevresel faktörler (tehditler, fırsatlar, kapasite…) 
• Rota, yön (gitmek istenilen yer, öncelikler, hedefler…) 
• Eylemler (strateji, politika, uygulama, kültür, yapılar…) 
• Öğrenme  

Stratejik planlamada, bir kurumun karşılaştığı en temel sorunların 
belirlenmesi ve bunlara cevap verilmesi gerekir. Planlar, aynı zamanda 
eylem odaklı olmalı ve stratejilerin uygulanmasına vurgu yapan ve bunu 
önemseyen planlar geliştirilmelidir (Poister, 2003:159-186). Uygulama yönü 
zayıf olan planlar, gösterişli birer dokümanlar olmaktan öteye gidemezler. 
Planlar aynı zamanda doküman anlamına gelmemelidir. Stratejik planlama, 
doküman hazırlamak ve doküman yönetimi asla değildir.  

Stratejik planlar, plan dönemi sonunda idarenin üretmiş olduğu 
kamusal mal ve hizmetlerin kalitesini artırmış olmalıdır. Dolayısıyla planlar, 
kurumun nereden nereye gideceği sorusuna cevap verebilmelidir. Aksi halde 
kurumun zaten eskiden beri yürütmekte olduğu rutin faaliyet ve işlevlerin 
plan adı altında envanterinin yapılması durumunda, planlama kurumun 
hizmet kalitesinde bir değişiklik yaratmayacaktır. Çünkü planlar, kuruma 
vizyon kazandırmalı, yeni bir ruh vermeli ve yeni şeyler söylemelidir.  

Stratejik planlama ile uygulamanın etkili şekillerde birleştirilmesi, 
stratejik yönetim denilen kavramı ortaya çıkarmaktadır. Genel olarak, 
Osborne ve Gaebler (1992)’e göre stratejik yönetim, bir kurumun 

Kamusal 
değer 
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‘bürokratik’ yapılardan daha ‘girişimci’ yapılara dönüşümü anlamına 
gelmektedir.  

5. Stratejik Planlamadan Stratejik Yönetime  

Stratejik yönetim, stratejik kararlar alabilme ve bunları uygulayabilme 
sürecidir . Bu anlamda kurumsal stratejik yönetim, bir kurumun kendi 
kaynakları ile faaliyet gösterdiği dış çevrede ortaya çıkan tehdit, risk ve 
fırsatları dinamik bir biçimde eşleştirmelidir. Dolayısıyla stratejik yönetim, 
kurumun hedefleri ile benimsediği politikalar arasındaki temel bağ olarak 
kabul edilebilir. 

Bütün bu süreçte stratejik yönetimin temel amacı ise, kamusal 
menfaatleri, malları, hizmetleri makul maliyetlerle üreten girişim, politika, 
program, proje, hizmet ve altyapıyı üretme anlamına gelen  “kamusal değeri 
yaratmak”tır. Öte yandan kamusal değer yaratma eylemi kurumda 
sorumluluk üstelenen her bir yöneticinin sorumluluğunda olmak 
durumundadır.  

Bu açıdan baktığımızda, stratejik yönetim, kamu kaynakları yönetme, 
kontrol etme, kamu kaynaklarını kullanma ve kullanılan kamu kaynaklarının 
etkinliğini ölçmeyi de içermektedir. Bu kapasite özellikle kriz dönemlerinde 
hayati önemde bir değer haline gelmektedir. 

6. Küresel Kriz ve Stratejik Yönetim 

1997 yılının yaz aylarında ABD’de başlayan finansal kriz, 1998 
yılının ikinci yarısından itibaren bir küresel ekonomik krize dönüştü. Küresel 
krizde ekonomi son 60 yılın, dünya ticareti son 80 yılın en büyük 
daralmasını yaşadı. Birçok gelişmiş ülkede işsizlik oranları son iki yıl içinde 
neredeyse ikiye katladı. Gelişmekte olan ülkelere giren sermaye akımları 24 
yıldan sonra ilk kez negatife döndü.  

Küresel çaptaki bu krize karşı en etkin mücadele için devlet 
müdahalesinden başka bir çözüm bulunamadı ve birçok ülke son yıllarda hiç 
rastlamadığımız ölçüde kamu harcamalarını artırdılar. Son iki yıl içinde 
kamu harcamalarının GSYH içindeki payı birçok ülkede neredeyse en az beş 
puan arttı. Bunun yanında ekonomik daralma sonucu kamu gelirleri de 
olağanüstü bir şekilde düştü. Bunun sonucunda kamu borç stokunun GSYH 
içindeki payı son iki yıl içinde 20 puan düzeyinde arttı ve artmaya da devam 
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ediyor. Artık krizin ilk başlarındaki banka bilanço problemi şimdi yerini 
kamunun bilanço problemine bıraktı.  

1970’li yıllardan itibaren güçlenen minimal devlet anlayışının yerine 
bu defa. yeniden ortaya çıkan müdahaleci devletin kriz sürecinde, çeyrek 
yüzyıldır alışık olmadık biçimde özel piyasalara müdahale ettiğini, 
bankaların bilanço problemlerini çözmek için bankalara sermaye aktardığını, 
batan şirketleri kurtarmak için bu şirketlere ortak olduklarını görüyoruz.  

Buna bağlı olarak bütçe açıkları ve kamu borç stokundaki olağanüstü 
artışların süreceği anlaşılmakta, devletin işlevlerinin dolayısıyla kamu 
yönetiminde son dönemlerde sıkça gündeme gelen stratejik planlama, 
stratejik yönetim ve kamu mali yönetimi gibi kilit kavramların da yeniden 
gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.  

Burada sorulması gereken doğru soru, bu kavramların kendisinde mi 
yoksa uygulamasında mı bir sorun olduğu ve bundan böyle kamu 
yönetiminin iş görme biçiminde ve devlet-piyasa ilişkisi ve dengesinde 
bundan böyle ne gibi değişikler olacağı yönündedir. 

Kriz öncesi döneme baktığımızda likidite bolluğunun yaşandığı, 
beklentilerin en üst seviyelere çıktığı ve küresel ekonomik büyümenin 
sürekli artış trendinde olduğu bir dönem görünüşte birçok ülkede görünüşte 
stratejik yönetim ilkelerinin hayata geçirildiğini ülkelerin ekonomik büyüme 
ve refah ile ekonominin rekabet gücünü artırmak için hizmet sektörlerine, ar-
ge, inovasyon ve altyapı hizmetlerine olağanüstü kamu kaynakları aktararak 
balonu sürekli şişirdiklerini, yani kurdun elmanın her zaman içinde olduğunu 
görüyoruz.  

Ancak bu yapılırken stratejik yönetim anlayışının en temel unsurları 
olan etkinlik ve verimlilik ihmal edildi, bütçelerde etkin olmayan alanlar 
oluşturuldu, şeffaflık göz ardı edilerek hesaplarla oynandı ve kamu 
kaynaklarının kullanılmasında girdi-çıktı ilişkisi kayboldu. Ayrıca, minimal 
devlet adına kuvvetli kurumsal yapıların zayıflatıldığını veya bazı ülkelerde 
hiç kurulamadığını dolayısıyla, kuralları uygulayabilen ve denetleyebilen 
güçlü ve etkili bir kamu yönetiminin önemi görmezden gelindi. 

Bu nedenle, kriz sonrası dönem, aslında söylemde yüceltilen fakat 
uygulamada yeterince ciddiye alınmayan ve içselleştirilemeyen 
kurumsallaşmanın ve stratejik yönetim anlayışının unsurlarının hayata 
geçirildiği, dolayısıyla kamu kaynaklarının etkili, verimli ve şeffaf bir 
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biçimde kullanıldığı, ayrıca bütçelerdeki gereksiz ve etkin olmayan 
programları iptal ettikleri bir dönem olmak zorundadır.  

Aksi halde krizle birlikte ortaya çıkan yüksek bütçe açıkları ve kamu 
borç stoklarının eritilmesi ve kriz öncesi ekonomik büyüme dönemlerine 
dönülmesi kolay olmadığı gibi daha da önemlisi, bu yüzyılın beraberinde 
getirdiği bazı küresel sorunlarla (Nüfusun yaşlanması, aile ortamından ve 
eğitim imkânından yoksun çocuklar, küresel ısınma, hastalıklar ve zengin-
fakir ayrışmasının artıyor olması, vs.) mücadele etmek için gerekli kaynaklar 
ayrılamayacaktır.   

7. Türkiye’de Stratejik Yönetime Geçiş Çabaları 

7.1. Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformları 

Türkiye’de kamu kurumlarının farklı siyasi, etik ve kurumsal 
boyutlara sahip olduğundan hareketle stratejik yönetim yaklaşımının reel 
sektör için geçerli olduğu ve kamu sektöründe istenen etkiyi yapmayacağı 
yönünde tartışmalar hep var olmuştur.  

Türkiye’de 1990’lı yıllardan yıllardan itibaren tartışma aşamasından 
eylem aşamasına geçilmiş ve 2000’li yıllarda yeni kamu yönetiminin 
unsurlarını yansıtan birçok kamu reformu tasarlanmıştır. Bu reformların 
önemli bir kısmı Türkiye’de demokratik meşruiyet temelinde kamu 
yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmanın önündeki en önemli 
engellerden olan anayasa engeline, bir kısmı ülkenin zihinsel ve idari 
kültüründen kaynaklanan engellere takılarak başarılı olamamış ancak 
reformların en etkili olduğu alanların başta geleni ise kamu mali yönetimi 
olmuştur.  

Türkiye’de kamu mali yönetimi reformlarının yoğun tartışıldığı 
dönem olan 1990’lı yılların başı bütçe açıklarının yüksek seviyelere çıktığı, 
devletin borçlanma ihtiyacının arttığı ve enflasyonun tarihi seviyelerine 
ulaştığı bir dönem idi. Bu süreçte, kamu maliyesinde disiplinin 
kaybolduğunu, bütçe harcamalarının yarıya yakınının bütçe içi, bütçe dışı ve 
gizli fonlar vasıtasıyla, tamamen parlamento denetimi dışında yapıldığını 
görüyoruz (Kesik, 1999: 97-98).  

Bu şartlar altında kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması 
konusunda  farkındalık ortaya çıkmış, bunun için Maliye Bakanlığının 
koordinasyonunda 1993 yılında Kamu Mali Yönetim Projesine başlanmıştı. 
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Bu proje kapsamında, bütçenin kapsamı, bütçe uygulaması, borç yönetimi, 
muhasebe, mali istatistikler ve yönetim bilgi sistemi gibi birçok alanda 
çalışmalar yapılmış, öneriler getirilmiş, ancak, bu çalışmaların arkasında 
yeterli siyasi irade olmadığı için reform konusunda bir adım atılamamıştır.  

Türkiye’de yapısal reformlara ilişkin süreç, 1999 yılı sonunda 
imzalanan IMF Stand-by anlaşması ve Dünya Bankasının 2000 yılında kamu 
bürokrasisi ile birlikte hazırladığı PEIR (Public Expenditures and 
Institutional Review) Raporu ile başlamış ve 2002 yılı sonundan itibaren de 
ivme kazanmıştır.  

Bütün bu süreçten elde edilen birikimden sonra yapısal reformların 
uygulamaya konulduğu en önemli alanlardan birisi kamu maliyesi olmuş ve 
2003 yılı sonunda çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan mali yönetim sisteminde 
çok köklü değişiklikler yapılmıştır. 

Bu kapsamda 2000 yılından itibaren bütçe dışı fonların çoğu bütçe 
içine alınarak tasfiye edilmiş ve bu fonların doğal bir sonucu olan özel gelir-
özel ödenek uygulamalarına ise 2005 yılından itibaren son verilmiştir.  

Bunun yanında kamu borç yönetiminin hukuki ve kurumsal alt yapısı 
güçlendirilmiş, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile garanti ve borçlanma limitleri belirlenmiştir. Bu 
kapsamda, kamu kuruluşlarının dış borçlanması için Hazine garantisi şartı 
getirilmiş ve risk hesabı uygulamaya konulmuştur. Kamu borç yönetimi 
sonuçlarının düzenli olarak Parlamento ve kamuoyuna raporlanması 
öngörülerek saydamlık artırılmıştır. 

Rekabeti, saydamlığı ve hesap verebilirliği güçlendiren, Avrupa 
Birliği müktesebatı ile uyumlu yeni Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girmiştir. 
Bu kapsamda uluslararası örneklere paralel olarak, kamu idarelerinin ihale 
uygulamalarına ilişkin düzenleyici ve denetleyici bir fonksiyonu yerine 
getirmek üzere Kamu İhale Kurumu kurulmuştur. 

Bütün bu gelişmelerin yanı sıra, son derece önemli bir adım atılmış ve 
mali dengelerin bozulması nedeniyle açık veren ve bütçeden finanse edilen 
üç sosyal güvenlik kurumu tek bir çatı altında birleştirilmiştir. Bütün 
çalışanlar için standart ve norm birliği sağlanmış, genel sağlık sigortası 
uygulamasına geçilmiş ve emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltilmiştir. 
Yapılan bu reform ile sosyal güvenlik sisteminin açığının orta vadede 
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azalması ve uzun vadede ortadan kalkması öngörülmektedir. Ancak bu 
reformun etkileri ile ilgili sonuçlar henüz alınmamış ve sağlıklı analizler tam 
olarak yapılmamıştır.  

Sonuç olarak, Türkiye’de bu dönemde kamu mali yönetiminin 
etkinliğini artırmaya yönelik reformları şu şekilde sıralayabiliriz:  

a. Bütçe birliğinin sağlanması ve fonların tasfiye edilmesi 

b. Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması 

c. Kamu alımlarında etkinliğin sağlanması 

d. Kamu borçlanmasında etkinliğin ve saydamlığın sağlanması 

e. Vergi politikalarında etkinliğin sağlanması ve vergi idaresinin 
yeniden yapılandırılması 

f. Sosyal güvenlik ve sosyal koruma sisteminin yeniden 
yapılandırılması 

g. Tarım sektöründe kamu müdahalesine yönelik uygulamaların 
değiştirilmesi 

h. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması ve görev zararı 
uygulamasının düzenlenmesi (Yılmaz, 2007:28) 

i. Kamu mali yönetim sistemini tümden değiştiren köklü düzenlemeler 

j. Şeffaflığı ve kamuoyuna hesap vermeyi güçlendiren reformlar 

Bu reformların doğrudan bir sonucu olarak elde edilen etkiler 
Türkiye’nin küresel mali krizden diğer ülkelere göre az etkilenmesinde en 
temel sebeplerden birisidir ve bu hedeflere erişmede en kilit Kanunlardan 
birisi olan 5018 sayılı Kanun, kuşkusuz Türkiye’de kamu mali yönetim 
sistemini yeniden yapılandıran en temel düzenlemelerden birisidir.   

7.2. 5018 sayılı Kanun ve Stratejik Yönetim Anlayışı 

5018 sayılı Kanunla; bütçe birliğinin sağlanması, mali saydamlık ve 
hesap verebilirliğin yanında kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik, 
ekonomiklik ve verimliliğin öne çıkarılması ve kamu yönetiminde uzun 
vadeli bakış açısının getirilerek strateji odaklı kurumlar oluşturulması 
hedeflenmiştir. Bunun sonucunda, orta vadeli program ve plan, stratejik 
plan, performans programı ve çok yıllı bütçeleme, hesap verebilirlik, 
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şeffaflık, kaynakların etkin ekonomik ve verimli kullanılması, geleceğe 
yönelik tahminlerin sağlam ve doğru verilere dayandırılması yeni sistemin 
getirdiği önemli yenilikler olarak değerlendirilmektedir. 

Bu Kanun, en geniş anlamda kamu yönetimini tanımlamakta ve 
merkezi yönetimi, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahalli idareleri 
kapsamına almaktadır. 

5018 sayılı Kanun, OECD ve AB ülkelerinde uygulanmaya çalışılan 
yeni mali yönetim ve kontrol ilkelerini içine alacak şekilde tasarlanmış ve 
kamu yöneticilerine, yönetsel sorumluluk anlamında, kaynakların etkin ve 
ekonomik kullanımı konusunda, kamu kaynaklarının orta vadeli tahsisi ve 
kullanımı konusunda önemli araçlar vermektedir.  

Bugüne kadar ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede bu tür 
kurumsal düzenlemeler birer araç olmaktan ziyade amaç olarak algılanmış, o 
şekilde kamu yönetim içinde kendilerine yer bulmuşlardır.  

Kamuda etkenliği sağlamak üzere geliştirilen bu tür kurumsal 
düzenlemeleri birer araç olmaktan çok amaç olarak kabul etmenin 
sonuçlarını burada irdelemek gerekir. Amaç olarak kabul edildiğinde, mesele 
bir doküman yönetimine dönüşmekte, teknik olarak son derece başarılı ve 
içsel tutarlılığı olan yeni uygulamalar geliştirilmekte, stratejik yönetim 
sisteminin gerektirdiği bütün mevzuatla ve iyi uygulama örnekleri ile 
belirlenen şartlara (SWOT analizi gibi) uymak suretiyle çalışmalar 
yapılmakta, dokümanlar hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır.  

Ancak burada şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. O da, yatay ve dikey 
bütün yönetim süreçlerinin paylaşmadığı, kamu idaresinin içselleştirmediği, 
meseleleri göreceli olarak kısa vadeli ele alan, stratejiden ziyade faaliyetlere 
(Toplantı sayısı, düzenlenecek konferans sayısı, eğitilecek kişi sayısı vs) 
odaklanan, çok daha önemlisi kurumun zaten yapmakta olduğu rutin işlevleri 
kapsayan bir doküman çalışmasından öteye geçememektedir.  

Halbuki stratejik yönetim süreci, stratejik öncelikleri içine alan bir 
uygulama olmalıdır. Burada sorulması gereken bu stratejik önceliklerin ne 
olduğudur? Bu stratejik öncelikler, devlet ve toplum düzeyinde gerçek 
riskler içeren küresel ekonominin, küresel rekabetçi sistemin analiz edilerek, 
devlet ve kurum ölçeğine göre kritik önceliklere (gelir dağılımının 
düzeltilmesi, yaşlı nüfusa sağlanan imkânlar, fakir kesimlerde yetişen 
çocuklara yönelik hedefler, küresel ısınmaya yönelik alınan önlemler, iş 
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ortamının iyileştirilmesine yönelik hedefler, eğitime yönelik hedefler vs) 
hizmet edebilecek ve önceden belirlenmiş uzun vadeli zorluklara 
(challenges) karşı çözüm üreterek hayatı ülkede bulunan herkes için 
kolaylaştıran alanlara yönelmelidir. 

Dolayısıyla Türkiye’de stratejik yönetim uygulamasından beklenen 
sonucu almak istiyorsak biraz önce sıraladığımız yanlış uygulamalardan 
kaçınmak gerekmektedir. Aksi halde, bir süre sonra yeni anlayışın getirmiş 
olduğu mekanizmalara olan güven azalabilecektir. 

Diğer üzerinde durulması gereken husus, stratejik önceliklerin 
gereğinden fazla olmasıdır. Stratejik önceliklerin gereğinden çok olması 
stratejik hedefleri bir niyet listesine dönüştürebilir. İngiltere’de yıllar önce 
600 hedef belirlenmişken bu sayı önce 160’a, daha sonra 120’ye ve şimdi de 
30’a indirilmiş durumdadır (Barber, 2007: 132-134). Bu hedefler ulusal 
hedeflerdir ve kurumlar arasında ilgisine göre dağıtılmıştır.  

Buradaki sorumluluk dağılımı esas sorumlu kuruluş ve işbirliği 
yapılacak kurumlar şeklinde belirlenmektedir. Bu hedefler sadece merkezi 
yönetim değil mahalli idareler ve hatta sivil toplum kuruluşları tarafından 
sahiplenilmektedir. Sayının bu kadar az olması, hem kamu kaynakları 
bakımından hem de kurumun politikalar, faaliyetler ve kurumsal kapasite 
akımından belirli ve az sayıda hedefe odaklanmasını sağlar.  

Türkiye’de kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, 
yıllık program gibi birçok politika belgesi vardır. Aslında politika 
belgelerinin azaltılarak kalkınma planı dışındaki politika belgelerinin 
birleştirilmesiyle daha az hedefe odaklanma imkânı doğabilecek, kamu 
kaynaklarının etkinliğini artırabilecek ve kamusal faaliyetlerden daha etkin 
sonuçlar alınabilecektir.  

Öte yandan, günümüzün sorunları küresel sorunlardan ve 
gelişmelerden ayrıştırılamaz. Dünya’daki ekonomik güç dengeleri ister 
istemez her ülkenin politikalarını etkilemektedir. Ancak burada asıl 
dikkatimizi çeken, içeriden ve dışarıdan kaynaklanan zorluk alanları (sosyal 
güvenlik, sosyal koruma, sağlık, eğitim, sanayi, KOBİ’ler vs) uzun yıllar 
ulusal ekonomileri etkileyecek türden sorunlardır. Bu nedenle, 40-50 yıllık 
perspektiflerle politikaların tasarlanması, hedeflerin belirlenmesi ve buna 
göre kamusal örgütlenmeler geliştirilmesi gerekmektedir.  
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Her ne kadar 5018 sayılı Kanun, stratejik planları beş yıllık süre için 
öngörmüş olsa da Türkiye’nin belirli stratejik öncelikler konusunda çok daha 
uzun vadeli stratejik planlar yapabilmesi, belirli sorunlarını daha kolay ve 
kısa sürede çözebilmesine yardımcı olabilecektir. Örneğin, İrlanda eğitim 
hizmetlerinin kalitesi konusunda en önde gelen ülkelerden birisidir. Buna 
karşılık fiziki altyapısının yetersiz olduğu da bilinen bir gerçektir. Bunun 
için bu ülke, ulaştırma departmanı için 30 yıllık stratejik plan yaparken, 
eğitim departmanı için üç yıllık stratejik planı yeterli görmüştür.  

Bunun için, stratejik önceliklere göre eldeki kamu yönetimi araçlarını 
kullanmak suretiyle her kurum ve her sektör için sonuca daha sağlam 
gidebilmek bakımından stratejik davranabilmek gerekmektedir. Aksi halde 
sadece mevzuata uymak için beş yıllık plan yapmak, mevzuatın şekil 
şartlarını yerine getirmekten öteye gitmeyecektir. Az önce verilen örnekte 
olduğu gibi İrlanda için ulaştırma sektörü yatırımları stratejik hale gelmiş ve 
30 yıllık bir plan yapmak ülke refahı ve kalkınması için gerekli olmuştur. Bu 
nedenle, stratejik yönetim meselesi, sırf mevzuata uymak için yapılacak bir 
iş değildir.  

Her alanda küresel rekabetin en üst düzeye çıktığı bu dönemde ulusal 
düzeyde çok daha uzun perspektifli stratejik yönelimlerin belirlenmesi ve 
hedeflerin hayata geçmesine yönelik olarak kurumsal yapılanmaların 
güçlendirilmesi Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. 

8. Sonuç Yerine: Türkiye’nin Gelecek Vizyonu 

Dünyadaki ekonomik yapı ve faaliyetler ile rekabetin niteliği 1980’li 
yıllardan itibaren çok büyük bir hızla değişti:  

• Bilgi üretimde en kritik faktör konumuna geldi ve bilginin dolaşım 
hızı daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı,  

• Taşıma maliyetleri son otuz yıl içinde hızla düştü ve Uluslararası 
ticarette kısıtlamalar giderek azaldı ve dolayısıyla malların, sermayenin ve 
insanların dolaşım hızı arttı, 

Bu hızlı dönüşüme ayak uyduramayan ve uyum sağlayamayan 
kurumsal yapıların ve ülkelerin zafiyetlerinin ortaya çıkardığı sorunlar 
birikerek 2000’li yıllara gelindi. Ancak 2000’li yıllarda parti sona erdiğinde 
ortaya çıkan manzara hükümetleri, şirketleri, üniversiteleri, sivil toplum 
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kuruluşlarını ve mesleki örgütleri her şeyi yeniden düşünmeye 
zorlamaktadır. 

Bir yandan küresel sorunlar etkilerini çok daha fazla hissettirirken öte 
yandan kurumsal, ulusal ve uluslararası ve üstü yapıların zafiyet içinde 
bulunması ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu zorluğu aşarak küresel 
ekonomik, demografik ve çevresel sorunlarla başa çıkabilmek, çevresel 
değişim, demografi ve ekonomi alanlarının karmaşık şeklini anlayabilecek 
ve cevap verebilecek anlayışa ve yapılanmaya ihtiyaç vardır. 

Bu bakımdan önümüzdeki süreçte Türkiye’de yapısal reformların 
sürdürülmesinin yanı sıra üretim ve rekabet gücünün artırılması konusu 
hayati önemini korumaktadır. Bu kapsamda küresel kriz sonrasında 
dünyadaki değişim ve dönüşümle birlikte Türkiye’nin önem ve öncelik 
vermesi gerektiği düşünülen konulara aşağıda değinilmiştir.   

Bilgiye Dayalı İleri Teknolojilerin Geliştirilmesi: Ülkelerin fiziki ve 
insan sermayesine yönelik yatırımları yoluyla teknolojiyi kullanımını 
yaygınlaştırmaları ve ekonomideki verimliliği artırabilmeleri, rekabet 
gücünün artırılmasında altındaki en temel nedenlerden birisi olarak 
değerlendirilmektedir (Harford, 2006: 182).  

Bu kapsamda, uluslararası piyasalarda daha iyi karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olabilecekleri bir dizi endüstrinin gelişmesi için zaman, 
mekan ve kaynak tahsisinin gerçekleştirebilmesi büyük önem taşımaktadır. 
(Öğütçü, 2007: 61). Bu koşulları hayata geçiren Çin, Tayvan, Güney Kore, 
Şili, Hindistan ve Singapur gibi ülkeler, 50 yıl öncesinde kaynaklar 
bakımından çok fakirken, yatırımlarını eğitim, teknoloji ve altyapı 
alanlarında yaparak zenginleşmişlerdir (Harford, 2006: 183).  

Çin, Hindistan ve Brezilya, rekabet gücü yüksek ihracatlarından elde 
ettikleri gelirler ile en son bilgi ve iletişim teknolojilerini satın 
alabilmişlerdir. Teknolojinin hızla gelişmesi ulusal gelirde de hızlı bir artışa 
yol açmakta ve aynı şekilde ekonominin dünya piyasalarındaki rekabet 
gücünü iyileştirmektedir (Sachs, 2008: 19; Alesina, Giavazzi, 2006: 14).  

Türkiye’nin bu açıdan durumuna baktığımızda bilgiye dayalı ileri 
teknoloji kritik sektörler olan nükleer, nano, savunma, uzay, genetik, tohum, 
ilaç, optik, bilişim sektörlerini ya hiç kuramadığını yada geliştiremediğini 
görmekteyiz. Dolayısıyla az sayıda ülkenin kontrolünde olan bu sektörlerin 
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çıktısı olan ürünlerin ithalatçısı olan ülkemiz her yıl diğer ülkelere kaynak 
transfer ermektedir. 

Küresel rekabet koşullarında ayakta kalabilmenin önşartı ulusal 
stratejik bir hedef olarak bilgiye dayalı teknolojilerin geliştirilmesine dayalı 
yeni bir gelişme stratejisi geliştirilmesi ve yüksek katma değer yaratan 
sektörler olan nükleer teknoloji, nano teknoloji, savunma, uzay teknolojisi, 
genetik, tohum, ilaç, optik, bilişim  sektörlerinin kurulması ve geliştirilmesi 
hedeflenmelidir.  

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için bu alanda etkin çalışan kurumların 
oluşturulması veya mevcutların etkin çalışmasının sağlanmalı ayrıca bu 
sektörlerin her birisine odaklanmak üzere seçilecek üniversitelerin odağında 
olduğu yeni kümelenme alanları oluşturularak, bu kümelenme kapsamında 
bütün aktörlerin entegre çalışması sağlanmalıdır. Bu bilgiye dayalı 
teknolojilerin kümelenme alanları üniversitelerimizin, illerimizin ve 
firmalarımızın küresel rekabet gücünü artıracağı gibi kümelenme 
kapsamındaki illerimizde yeni istihdam ve gelişme alanlarını ortaya 
çıkaracaktır. 

Teknoloji yoğun alanlarda beceri düzeyi yüksek işgücünün 
yetiştirilmesi, bu stratejinin en vazgeçilmez özellikleri arasındadır ve bu 
fonksiyonu üstlenecek olan yükseköğretim sisteminin rekabet şartlarına 
uyum sağlaması hayati önemdedir. Bu nedenle, üniversitelerin daha fazla 
kamu kaynağı yerine daha çok piyasa teşvikine ve işbirliğine ihtiyacı vardır.  

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının mevcut finansman sistemini 
ve prensiplerini değiştirmeden, ilave kamu kaynağı aktarılması daha kaliteli 
eğitim ve daha fazla araştırma anlamına gelmeyebilecektir. Birçok çalışma, 
daha fazla kaynağın daha kaliteli çıktı/sonuç anlamına gelmeyeceğini 
göstermiştir. Üniversiteler, böyle bir ulusal strateji doğrultusunda yeniden 
düzenlenebilirse küresel sorunlarla başa çıkabilmek konusunda önemli bir 
işlevi yerine getirebilirler ve Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün 
artırılmasında önemli katkıları olabilir.   

Yapısal Reformların Sürdürülmesi ve Etkin Çalışan Bir Devlet: 
Türkiye’nin rekabet gücünü artırabilmesinin diğer bir önşartı etkin çalışan 
bir kamu yönetim yapısının kurulabilmesidir.  Bunun için kamu mali 
yönetimin etkinleştirilmesi için başlatılan yapısal reformlara ve bu kapsamda 
stratejik yönetim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara ısrarla 
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devam edilmelidir. Türkiye’nin son iki yıldır dünyanın krizine karşı 
göstermiş olduğu dayanıklılığın en önemli nedenlerinden birisi kamu mali 
yönetim reformları sürecinde oluşan makroekonomik istikrar ve mali 
disiplindir. Güçlü bir kamu mali yönetim yapısı ve kurumlarda oluşacak 
stratejik yönetim kültürü, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde 
kullanılmasını dolayıyla ulusal stratejilerin gerçekleştirilmesine hizmet 
edecektir.  

Öte yandan, Türkiye de devletin ve bütün kurumların demokratik 
meşruiyet ilkesine göre yeniden yapılanması ve hukukun üstünlüğüne dayalı, 
demokratik, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimin ortaya 
çıkması ülkenin he alanda gelişmesinin ve rekabet gücünü artırmasının en 
önemli şartını oluşturmaktadır ve bu bakımdan kapsamlı bir anayasa 
reformunun da ilk sırasında gelmesi gereken bir gündemdir. 
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KAMU BÜTÇELEME SÜRECİNDE YAZILI OLMAYAN 

KURALLARIN ÖNEMİ VE BÜTÇE REFORMLARINA  

ETKİSİ 
 

Tolga DEMİRBAŞ* 
 

1. Giriş 

Doğuşundan günümüze kadar kamu kesiminde “bütçeleme”, normatif 
nitelikleriyle ön plâna çıkan ve bu eksende gelişen bir kavramdır. Nitekim 
tarih sahnesinde yerini alan geleneksel ve modern bütçeleme yaklaşımları 
incelendiğinde “olması gereken”in bu yaklaşımların mihenk taşı konumunda 
olduğu hemen farkedilmektedir. Örneğin, bütçenin yıllık olma, genellik, 
birlik gibi geleneksel ilkelere uygun hazırlanması ve yönetilmesi gerekliliği, 
geleneksel bütçe yaklaşımının en önemli vazgeçilmezi olarak nitelenebilir. 
Benzer nitelik program bütçe ya da sıfır esaslı bütçe gibi modern bütçe 
yaklaşımlarında, “ödeneklerin birtakım sistematik analizlere dayalı olarak 
tahsis edilmesi gerekliliği” olarak görülmektedir. Kısaca ifade edilirse her iki 
yaklaşım da bütçenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesini, “olması 
gerekenlere” yani ilke ve kurallara uyulmasına bağlamaktadır. Bu önemden 
dolayı da sözü edilen ilke ve kurallar, “uyulması gerekenler” başlığı altında 
yazılı hale getirilmiş ve çoğu yer ve zamanda reçete ya da “reform” olarak 
önerilerek kullanılmıştır. IMF gibi kurumların önerisiyle bütçe dışı fonları 
bütçe içine alarak “birlik ilkesi”ne uymaya çalışan ya da Birleşmiş 
Milletlerin önderliğiyle “program bütçe tekniği”ni uygulamaya çalışan 
ülkeler buna örnek gösterilebilir. 

Normatif eksenli hareket eden ve yazılı reform reçetelerini uygulayan 
ülkelerde kamu bütçesi fonksiyonlarının işlerliğine bakıldığında ise çarpıcı 
bir sonuçla karşılaşılmaktadır: Geleneksel bütçenin yazılı ilkelerine titizlikle 
uyulsa da, sistematik değerlendirme ve analizlere dayalı rasyonel bütçe 
teknikleri kullanılsa da kamu bütçesinden beklenmeyen işlev bozuklukları 
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin geleneksel bütçe ilkelerini ya da modern 
bütçe tekniklerini en iyi uygulayan gelişmiş ülkelerde “kamu harcamalarının 

                                                 
* Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Bu çalışma, Bütçe Dünyası Dergisinin 33. sayısında yayınlanmıştır. 
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kontrolü” gibi önemli bir bütçe fonksiyonu “harcamalarda kontrol dışılığa” 
dönüşebilmekte; zengin kaynaklara ve güçlü siyasi taahhütlere rağmen 
istenmeyen bütçe açıkları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Benzer şekilde 
modern bütçe teknikleriyle en öncelikli alanlara ödenek tahsisini 
gerçekleştirebilecek ülkelerde bunun yapılamadığı görülmektedir. Özellikle 
1990’lı yıllarda yapılan araştırmalarla kanıtlanan bu durum, kamu bütçesi ve 
siyasal ekonomi literatüründe önemli bir dönüm noktası olarak kayda 
geçmiştir. 

Bir sonraki adımda, sağlıklı olduğu genel kabul gören normatif 
kuralların neden bu kuralları en etkin uygulayan ülkelerde bile sağlıklı 
olmayan sonuçlar getirdiğini anlamak için ülkelerin “bütçe süreçleri”ne 
odaklanılmıştır. Yapılan araştırmalar, ülkelerin bütçeleme süreçlerinin 
birbirlerinden farklı olduğunu ve bütçeleme süreci bir oyuna benzetildiğinde 
uygulanması genel kabul gören yazılı / normatif kuralların dışında bütçe 
fonksiyonlarını etkileyebilen “yazılı olmayan kuralların” bulunduğunu 
göstermiştir. Bu önemli tespit, bütçe reformlarının seyrini de önemli şekilde 
değiştirmiştir. Artık bütçe reformlarında standart reçetelerden ziyade 
bütçeleme sürecindeki yazılı olmayan kuralların da dikkate alınması 
gerektiği ön plâna çıkmıştır. Bu makale, bütçeleme sürecinde “kâğıt üzerinde 
olmayan” ancak bütçe fonksiyonlarına etkide bulunan kuralları diğer bir 
deyişle bütçelemenin “davranışsal yönlerini” ele almakta ve dünyadaki bütçe 
reformlarına nasıl etkide bulunduğunu açıklamakta böylelikle günümüzde 
gerçekleştirilen bütçe reformlarının arkasında yatan sebeplerin daha iyi 
anlaşılmasını amaçlamaktadır.  

2. Bütçenin Doğuşu ve Normatif Yönde Gelişimi 

Bütçe, bir yazarın da belirttiği gibi, “aklın değil, tarihin bir ürünüdür” 
(Wildavsky, 1978: 501). 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında kamu 
harcamalarının önemli derecede büyümesi, yürütmenin kaynak tahsisi 
kararlarının, yasama tarafından kontrol edilmesini gündeme getirmiştir. 
Kontrolün yapılabilmesi için, kaynak tahsisi sürecindeki yetki ve 
sorumluluklar belirli örgütler arasında bölüşülmüştür. Böylece bir bütçe 
sürecinde hangi aşamaların olduğu, hangi kurumların ne gibi görevleri, hangi 
aşamada üstlenmesi gerektiği belirlenmiştir (Fozzard, 2001: 23). Söz konusu 
çerçevenin uzun yıllar boyunca izlenmesi, tüm ülkelerde uyulması 
gerektiğine inanılan bazı ilkeleri ortaya çıkarmıştır. Zaman içinde çok az 
değişen ya da hiç değişmeyen bu ilkeler, bütçenin tüm gelir ve giderleri 
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içermesini (genellik); bütçe döneminin bir yıl olmasını (yıllık olma); kamu 
parasının, yasa koyucunun verdiği yetki doğrultusunda harcanmasını 
(hukukilik) vb. gerektirmiştir. Bu şekliyle bütçe, tarihin akışı içinde, 
devletlerin icat ettikleri ve zamanla yazılı (resmî) hale getirilen birtakım 
aşama ve ilkelerden oluşan bir süreç ya da uygulama olarak gelişmiştir 
(Schick, 1999: 3-4). Geleneksel bütçeleme süreci olarak da adlandırılan bu 
yaklaşım, uzun yıllar izlenmiştir ve hâlâ birçok yönden varlığını 
korumaktadır (Fozzard, 2001: 5). 

20. yüzyılın ortaları, geleneksel sürece ulusal düzeyde müdahalelerin 
başladığı yıllardır. Özellikle kamu harcamalarının arttığı 1950’li yıllarda 
iktisatçılar, yasamaya göre daha güçlü bir yürütme organı hayali ile 
geleneksel bütçeleme sürecini oldukça teknik bir yaklaşımla düzenlemeye 
çalışmışlardır (Rubin, 1990: 179). Amaçların belirlenmesi, bu amaçlara 
ulaştırabilecek alternatiflerin değerlendirilmesi ve sistematik analizlere 
dayalı olarak programlara ödenek tahsis edilmesine vurgu yapan optimal 
bütçe sistemleri, geleneksel sürecin üzerine inşa edilmiştir. Örnek olarak 
1950’lerde performans bütçeleme, 1960’larda program bütçeleme ve PPBS 
(Plânlama-Programlama-Bütçeleme Sistemi), 1970’lerde sıfır-esaslı 
bütçeleme gösterilebilir. Modern ya da rasyonel bütçeleme yaklaşımı olarak 
da ifade edilen bu yaklaşımda vurgu; Caiden’in deyimiyle, aynen geleneksel 
bütçeleme yaklaşımında olduğu gibi bütçelemenin yazılı yönlerinedir. 
Gerçekten, gerek geleneksel bütçe süreci ve ilkeleri gerekse modern bütçe 
teknikleri, hep olması gerekene ayarlıdır; diğer bir ifadeyle normatif 
temellidir (Caiden, 1985: 496 ve Caiden, 1981: 11-12). 

Bütçelemenin, yukarıda bahsedildiği şekilde normatif temelli bir 
gelişim izlemesi; resmî bütçe ilke ve tekniklerine uyulmasını, bütçenin 
üstlendiği fonksiyonları yerine getirebilmesi için bir ön şart haline 
getirmiştir. Bu nedenle, bütçenin temel ilkelerine ve modern bütçe 
sistemlerinin öngördüğü süreçlere, tüm ülkelerde eksiksiz bir şekilde 
uyulmaya çalışılmıştır. Örnek vermek gerekirse, birçok ülkenin yürürlüğe 
koyduğu tipik reform paketi; bütçe dışı fonların bütçe içine alınması, 
zamanlı ve güvenilir bilgiler elde etmek üzere bütçeleme tekniğinin ya da 
muhasebe sisteminin yenilenmesi gibi yenilikleri içermiştir. Diğer bir 
ifadeyle, uzun yıllar bütçe sürecine ilişkin reformların çıkış noktası, yazılı 
ilke ve tekniklerin, bütçelemede etkin sonuçları kendiliğinden getireceği 
varsayımı olmuştur (Schick, 1999: 6). 
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3. Bütçelemede Yazılı İlke ve Tekniklerin Yetersizliği 

Yukarıda belirtildiği gibi bütçelemenin yazılı yönleri  –ister 
geleneksel ister modern bütçeleme yaklaşımı olsun–  uzun yıllar boyunca, 
bütçeleme alanında söz sahibi olmuştur. Bununla birlikte, zamanla birçok 
ülkenin, temel standartları karşılayan bütçe süreçlerine ve ilkelerine 
uymasına rağmen, disiplinli ve etkin programlara sahip olamadıkları; kamu 
harcamalarını kontrol etmede oldukça güçlük çektikleri; kamu kaynaklarının 
kötü tahsis edildiği; kamu hizmetlerinde kronik verimsizliklerle 
karşılaştıkları görülmüştür. Örneğin gelişmekte olan ülkeler, özellikle 
uluslararası örgütlerce önerilen tipik reform programlarını uygulamalarına 
rağmen yukarıdaki olumsuzluklara maruz kalmış ya da bunları 
giderememiştir. Benzer durum, kamu kaynaklarının nispeten geniş olduğu, 
millî gelir seviyesi yüksek ülkeler için de geçerlidir. Kronik bütçe açıkları; 
kaynakların önceliği azalan alanlardan, yüksek öncelikli alanlara 
aktarılamayışı; günümüzde birçok gelişmiş ülkenin yaşadığı önemli sorunlar 
arasında yer almaktadır (Schick, 2003: 11-12). Kuşkusuz bu sorunları 
tamamen bütçe sürecine bağlamak doğru bir yaklaşım olmamakla birlikte 
yapılan araştırmalar; istenmeyen bütçe sonuçlarını ortaya çıkarabilecek 
iktisadi ya da siyasi faktörlerin de tam bir açıklayıcı olmadığını 
göstermektedir. Nitekim gerek iktisadi açıdan oldukça güçlü olan gerekse 
siyasi açıdan etkin bütçe sonuçları elde etme yönünde kararlı olan birçok 
hükümet, resmî bütçe ilkelerine ve modern bütçe tekniklerine uymalarına 
rağmen istenmeyen bütçe açıkları ve etkinsizliklerle karşı karşıya kalmıştır1 
(Hagen, 1998: 1-2). Bu durumun ortaya çıkarılması, bütçeleme alanında 
davranış boyutunun önem kazanmasına yol açmıştır. Buna göre yazılı 
kurallar tek başına etkin bütçe sonuçları için yeterli değildir. Bir 
uygulamanın ya da reformun başarılı olup olamayacağını, kişi ve 
kuruluşların davranışlarını yönlendiren ve etkileyen yazılı kurallar kadar 
yazılı olmayan kurallar da etkilemektedir (Schick, 1999: 1). 

Gerçekten, bütçeleme sürecinde uyulması gereken ilkeler ve teknikler; 
kararların nasıl (örneğin hangi bütçe sistemi ile) ve ne zaman alınacağı, 
bütçe tahminlerinin şekli ve yapısının nasıl olacağı, bütçenin kapsamının ne 
                                                 
1 Benzer ekonomik çevre ve koşullara sahip ülkeler arasındaki mali performans 
farklılıkları özellikle 1990’larla birlikte inceleme konusu olmuştur. İktisadi 
argümanların açıklamada yetersiz kaldığı bu farklılıklarla ilgili olarak OECD 
ülkelerini konu alan bir çalışma için bkz: Alesina ve Perotti, 1994. Latin Amerika 
ülkeleri ile ilgili benzer bir çalışma için bkz: Stein, Talvi ve Grisanti, 1998. 
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olacağı gibi sorulara cevap vermektedir. Bunlar; bütçelemenin yazılı, bir 
diğer ifadeyle resmî yönlerini teşkil etmektedir (Schick, 1999: 7-8). 
Bütçelemenin bir de yazılı olmayan yönleri bulunmaktadır. Bütçe sürecinde 
yer alan birey ve örgütlerin tutum ve davranışları, sahip oldukları saikler,2 
izledikleri menfaatler (interests), süreçte yer alan müeyyideler vb. yazılı 
olmamakla birlikte, süreçteki etkileşimleri yapılandıran önemli 
sınırlamalardır (Norton & Elson, 2002: vi). Bütçeleme bir oyuna 
benzetilirse, bütçenin yazılı yönleri oyunun yazılı kurallarını; kâğıt üstünde 
olmayan yönleri ise yazılı olmayan kurallarını gösterir. Buna göre oyunun 
sonuçları, yazılı kurallar kadar yazılı olmayan kurallara da bağlıdır (World 
Bank, 1998: 17). Bu nedenle en etkin olduğu kabul edilen yazılı kurallardan 
istenen sonuçlar elde edilemeyebilir. Örneğin, bütçenin kapsamlı olmasını 
gerektiren yazılı kurallar, bütçe sürecindeki örgüt ve bireylerin menfaatleri 
ile uyuşmayabilir ve aksi saiklere sebep olabilir; bunun sonucunda yazılı 
kural, bütçe dışı fonların kurulması ya da mali disiplini zedeleyici birtakım 
uygulamalarla çiğnenebilir (Schick, 1999: 8). Benzer şekilde, modern 
bütçeleme yaklaşımlarının öngördüğü; amaçların ve alternatiflerin belirlenip 
değerlendirilmesi ve sistematik analizlere dayalı olarak programların 
yetkilendirilmesi kuralı, kamu yararını gözetmek istemeyen bireylerce 
uygulanmayabilir ya da örgütsel geleneklerle zedelenebilir.3 Bu nedenle, 
bütçenin işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için, bütçelemenin 
yazılı olmayan yönlerini de dikkate almak gerekmektedir. Buna göre bütçe 
sürecinde yer alan aktörlerin amaçlarının neler olduğu, birbirleri ile 
etkileşimlerinin ne gibi sonuçlar doğurduğu, davranışlarını yönlendiren ve 
etkileyen saiklerin nelerden oluştuğu da ele alınmalıdır (Schick, 1999: 2-3, 
11). 

                                                 
2 Saik (incentive), iktisadi birimlerin belirli eylemlerini yönlendirmesi ya da karar 
verme süreçlerini etkilemesi beklenen motivasyon ya da sebep olarak 
tanımlanmaktadır. Bkz. Institute for Democracy in South Africa, 2000:22. 
3 Genel olarak bakıldığında PPBS, sıfır-esaslı bütçeleme gibi modern bütçeleme 
yaklaşımları –özellikle ulusal düzeyde ele alındığında–  istenen başarıyı şimdiye 
kadar sağlayamamıştır. (Rubin, 1990:180). Bu tür reformlar Schick’in deyimiyle, 
gerek Maliye Bakanlığının gerekse harcamacı kuruluşların bilgi işleme kapasitesine 
aşırı yüklenmiş ve her iki tarafı da “menfaatlerini korumaya yönelik kriterlere önem 
vermeye iterek” bütçesel çatışmayı arttırmıştır (Schick, 1999:16). Dolayısıyla, 
sürecin davranış kısmının göz ardı edilmesi ve sadece resmî (ya da yazılı) yönler ile 
ilgilenilmesi, başarısızlığın önemli bir nedeni olarak görülmektedir (Caiden, 
1981:12). Bu nedenle, bütçelemede davranış boyutunun dikkate alınmasının, modern 
yaklaşımların başarı düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı ifade edilebilir. 
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Bütçe sürecine hâkim olan yazılı kurallar kadar, yazılı olmayan 
kuralların da bütçesel sonuçları etkilediği düşüncesi, kurumsal iktisat 
akımına dayanmaktadır. Akımın kurucularından Douglass North’a göre 
kurallar, “insan aklı tarafından kurulan ve siyasal, ekonomik ve sosyal 
etkileşimi yapılandıran sınırlamalar” olarak tanımlanmaktadır. Bu 
sınırlamalar anayasa, yasa, mülkiyet hakları gibi yazılı kurallar olabileceği 
gibi, müeyyideler, gelenekler, saikler vb. de olabilir. İnsan davranışlarını 
sınırlayan bu kurallara “kurumlar” (institutions) adı verilmektedir (North, 
1991: 97). Kurumlar, belirli amaçları olan birey ve örgütlerin tercihlerine 
önemli derecede etkide bulunur. Diğer bir ifadeyle oyunun aktörleri; yazılı 
ve yazılı olmayan kurallarca belirlenen bir yapı (kurumsal yapı ya da çevre) 
içinde, amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, bütçelemeden 
istenen sonuçların elde edilmesi için yazılı kurallar kadar; harcama 
kararlarını ve bütçe aktörlerinin davranışlarını etkileyen menfaat, gelenek ve 
saikler gibi yazılı olmayan kurallara da odaklanmak gereklidir (United 
Kingdom Government, 2001: 13). 

4. Bütçelemede Kurumsal Yapı ve Yazılı Olmayan Kurallar 

Bütçe sürecindeki yazılı olmayan sınırlamaların açıklanabilmesi; 
süreçte bulunan aktörlerin birbirleri ile etkileşimlerini ele almayı 
gerektirmektedir. Süreçte rol oynayan üç temel aktör bulunmaktadır. Bunlar; 
vatandaşlar, milletvekilleri ve bürokratlardır. Bütçe sürecinin işleyebilmesi 
bu üç aktörün hem kamusal kararların alınmasında hem de kararların 
uygulanması konusunda işbirliği yapmalarını gerektirmektedir (Molander, 
2001: 26). İşbirliği ise söz konusu aktörlerin birbirlerine yetki devretmesi ile 
gerçekleştirilmektedir. Yetki devrinin mantığı, yetki devreden ve asil olarak 
adlandırılan tarafın, çeşitli sebeplerle kendi başına gerçekleştiremeyeceği bir 
görev konusunda; bilgi, beceri ve uzmanlık açısından yetkin olduğu kabul 
edilen diğer bir tarafa yani vekile başvurması olarak açıklanabilir. 
Bütçelemeyi, asil ve vekil arasındaki yetki devirlerine (her yetki devri  
bir sözleşme olarak kabul edilirse sözleşmelere) göre açıklamaya  
çalıştığımızda karşımıza dört temel yetki devrinin bulunduğu çıkmaktadır 
(Strøm, 2002: 11): 
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Bürokratlar 
 

                        Anayasa ve Yasalar 
 

Kaynak: World Bank, 1998:20’den uyarlanmıştır. 

Şekil 1: Temsili Bir Demokraside Bütçelemenin Kurumsal Yapısı 

 
1. Seçmenlerden milletvekillerine (yasamaya) 

2. Milletvekillerinden Başbakana ve Kabinesine (hükümete) 

3. Başbakan ve Kabinesinden, farklı idari birimlerin (bakanlıkların) 
başı olan Bakanlara (genelde Kabine üyesidirler)  

4. Farklı idari birimlerin başı olan bakanlardan, birimlerindeki 
bürokratlara.  

Şekilde görüldüğü gibi ilk yetki devri, seçmenlerin (asillerin), seçim 
sistemi aracılığı ile milletvekillerine (vekillere) devrettiği yetkilere 
dayanmaktadır. Bu yetki devri seçmenlerin bir bütün olarak karar alabilme 
kapasitesinin sınırlı olması ve karar almanın gerektirdiği uzmanlığın sıradan 
vatandaşlarda bulunmaması nedeniyle gerçekleştirilmektedir (Strøm, 2002: 
3-5). Bu devrin gerçekleşmesinde siyasi parti yasası ile seçim sistemi önemli 
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rol oynamaktadır.4 Parlamenter demokrasilerde aktörler arasındaki ikinci ana 
yetki devri, milletvekilleri ile hükümet arasındadır. Bir bütün olarak 
çoğunluğa sahip olan partinin / partilerin faaliyetleri yönlendirdiği yasama; 
yasal politikaları oluşturmada; görevi, temelde uygulanacak politikalar için 
alternatifler önermek olan uzman bir vekile (hükümete) yetki devrinde 
bulunmaktadır (Lupia & McCubbins, 1994: 363). Aynı şekilde görüldüğü 
gibi hükümet kurmaya ilişkin kurallar, güvenoyu kuralları ve bizzat bütçe 
yasası, bu yetki devrini yönlendiren yazılı kurallar arasında yer almaktadır 
(World Bank, 1998: 20). Üçüncü ana yetki devri olan hükümetten bakanlara 
yetki devri ise demokratik süreçteki diğer yetki devirlerinden biraz farklıdır. 
Bu ilişkide, bakanlara yetki verecek olan hükümet, yine bakanlardan 
oluşmaktadır. Diğer bir deyişle, asiller aynı zamanda vekili kendileri 
yaratmaktadırlar. Hemen hemen tüm kabine üyeleri, aynı zamanda vekil 
konumundadır. Bu ilişkiyi de, hükümetin kolektif karar almasını ya da 
bakanların karar almada daha fazla özerkliğe sahip olmasını belirleyen yazılı 
kurallar yönlendirmektedir (Andeweg, 2000: 377-378). Yetki devirlerindeki 
son halkada ise bakanların politika amaçlarına ulaşmada kendilerine teknik 
uzmanlıkları ile yardımcı olabilecek bürokratlara yetki devretmesi yer 
almaktadır. Politika oluşturma ve uygulama sorumluluklarının devrini 
düzenleyen yazılı kurallara örnek olarak ise idari prosedürler ve bakanlık 
genelgeleri gösterilebilir (Huber, 2000: 397, 400). Görüldüğü gibi aktörler 
genelde, bir yetki devrinde asil iken, diğer yetki devrinde vekil olarak görev 
üstlenmektedir (World Bank, 1998: 19-20). Bu devirleri yönlendiren temel 
yazılı belgeler ise anayasa ve yasalar olmaktadır.  

Bütçeleme süreci, yukarıda çizilen çerçevede asil-vekil zincirleri ile 
işlemekte ve bütçe fonksiyonları işlerlik kazanmaktadır. Bununla birlikte 
asil-vekil ilişkilerinin doğasında bulunduğu kabul edilen bazı varsayımlar, 
aktörlerin istenmeyen davranışlarda bulunmasına yol açarak işbirliklerini 
zedeleyebilmekte böylece bütçe fonksiyonları zarar görebilmektedir. Söz 
konusu varsayımlardan5 ilki, aktörlerin rasyonel olmalarıdır. Rasyonel 
davranış; aktörlerin her birinin bazı tercihlerinin olduğunu ve daha fazla 
tercih ettikleri sonuçlara ulaşmak üzere davranışlar sergilediklerini ifade 
etmektedir. İkinci önemli varsayım ise bilginin eksik ve asimetrik oluşudur. 

                                                 
4 Özellikle seçim sistemleri, bütçe fonksiyonlarını önemli derecede etkileyen bir 
kurum olarak kabul görmektedir. 
5 Diğer varsayımlarla birlikte geniş açıklama için bkz. Strøm, 2002:5-8. 
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Buna göre asiller, bilgi eksikliği ile karşı karşıyadır; yetki devrini üzerine 
alan vekil, daima asile göre bilgi avantajına sahiptir (Strøm, 2002: 6 ve 
Molander, 2001: 4). Yetki devri halkalarının tümü için geçerli olan bu temel 
varsayımlar, bütçeleme sürecindeki aktörlerin davranışlarını hesapta 
olmayan şekilde etkileyebilmektedir. Kâğıt üstünde görülmeyen ancak bütçe 
sürecini etkileyen bu sınırlamaların bütçe fonksiyonlarını ne yönde etkilediği 
ise aşağıdaki başlıklarda açıklanmaya çalışılmaktadır: 

4.1. Tercih (ya da Saik) Uyuşmazlıkları ve Makro Mali Disiplin 

Her bir yetki devri zinciri, asil ile vekil arasında işbirliğini 
gerektirmektedir. Bütçe sürecindeki aktörlerin rasyonel olmaları, asil ve 
vekil arasındaki tercihlerin farklılaşmasına böylece yetki devri zincirinin 
zayıflamasına yol açabilmektedir. Gerçekten eğer vekil, asille tam anlamıyla 
uyuşan saik ve tercihlere sahip değilse, yetki devrinin bazı problemlere yol 
açması muhtemeldir (Strøm, 2002: 8). Tercih ya da saik uyuşmazlığı 
nedeniyle istenmeyen sonuçların elde edilmesinin belki de en güzel örneği, 
kaynak tahsisi sürecinde harcamacı kuruluşlar ile Maliye Bakanlığı arasında6 
gerçekleşmektedir (Ostrom, 1991: 2-5): Devlet bütçesinden harcamacı 
kuruluşlara tahsis edilecek kaynaklar, ortak bir havuz olarak kabul edilebilir. 
Diğer bir deyişle bu kaynaklar, harcamacı kuruluşlar tarafından ortak bir 
şekilde kullanıldığından dolayı müşterektir. Müşterek kaynakların önemli bir 
özelliği sınırlı olması, birçok kullanıcısının varlığı ve aşırı tüketilme 
eğilimidir. Devlet bütçesinden ödenek tahsis edilmesi, tüm harcamacı 
kuruluşların yararınadır. Bununla birlikte rasyonel davranan harcamacı 
kuruluşun, alabildiği kadar fazla pay alması da tekil olarak kendi yararınadır. 
Devlet bütçesinde her birim, hükümetin mali disiplini temin etmesini 
isteyebilir ancak; genellikle her biri ulaşabildiği kadar fazla kaynak talep 
ederek kendi menfaati dâhilinde hareket eder. Çünkü toplam harcamaların 
sorumlusu sadece bir harcama birimi değildir. Bu nedenle birimler genellikle 
kendi taleplerini, hükümetin sağlamak istediği makro mali disipline zarar 
verici olarak görmezler (Schick, 1999: 8). Bu sürecin sonucunda harcamacı 
kuruluşlar ile Maliye Bakanlığı arasında gerçekleşen pazarlıklar genellikle 
bütçe fonksiyonlarından makro mali disiplinin sağlanması açısından olumsuz 
sonuçlanır. Diğer bir deyişle harcama düzeyi, asilin istediği büyüklükten 
daha fazla olur. Ortak havuz problemi adıyla da bilinen bu durumun, kamu 
                                                 
6 Bununla birlikte yetki devri zincirlerinin her bir halkasında, rasyonel davranışın 
olumsuz kolektif etkileri bulunmaktadır. 
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açıklarının altında yatan önemli bir sebep olduğu literatürde iddia 
edilmektedir (Hagen, 1998: 10). Bu iddianın genel geçerliliği tartışılabilir 
olsa da rasyonel aktörlerin bütçe sürecinde mali disiplin açısından olumsuz 
etkiler meydana getirebileceği önemli bir bulgudur ve ülke özelinde dikkate 
alınmaya değerdir. 

4.2. Tercihlerin Açıklanması Sorunu, Bilgi Asimetrileri ve Kaynak 
Tahsisinde Etkinlik  

Bütçe fonksiyonlarından kaynak tahsisinde etkinlik, en başta 
toplumdaki bireylerin, uygulanacak politikaların öncelikleri ile ilgili 
fikirlerinin bilinmesi ile sağlanabilir. Ancak, toplum tercihlerinin tam olarak 
bilinmesi oldukça güçtür (Asian Development Bank, 2001: 2). Bunun önemli 
nedenlerinden biri, bireylerin tercihlerinin özel mallarda olduğu gibi 
piyasada otomatik bir şekilde açıklanmamasıdır. Bireylerin kamu mallarına 
olan tercihlerini gönüllü bir şekilde açıklamaya yanaşmayabilmeleri de bir 
diğer neden olarak belirtilebilir. Bu yüzden hükümetlerin gerçek tercihleri 
otomatik olarak elde etmesi mümkün değildir7 (Barnett, 1993: 94-95). Diğer 
bir ifadeyle gerçek tercihlerin ortaya çıkarılması, maliyeti oldukça yüksek 
bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır (Campos & Pradhan, 1999: 8).  

Kaynak tahsisinde etkinliği zedeleyen diğer bir problem de aktörlerin 
sahip oldukları bilgi (ya da enformasyon) düzeyine ilişkindir. Bütçesel 
kaynaklar gibi kısıtlı bir kaynak olan bilgi, yetki devri zincirlerinde vekiller 
tarafından üretilir. Bu nedenle vekiller, bilgi kullanıcısı konumunda bulunan 
asillerden daha fazla bilgiye sahiptirler. Buna ek olarak bilgiyi üretmek ve 
yaymak belirli bir maliyet gerektirmektedir. Bilginin bahsedilen nitelikleri; 
modern bütçelemede gelişmiş ülkelerde bile yaygınlıkla karşılaşılan bilgi 
asimetrilerini ortaya çıkarmaktadır (Campos & Pradhan, 1999: 9-11). 
Asillerin, vekillere oranla daha az bilgi edinebilmesi olarak da ifade edilen 
bu kavram; bütçe sürecindeki yetki devri sözleşmelerinin eksik olmasına yol 
açarak kaynak tahsisinde etkinliği olumsuz etkilemektedir (Lane, 2003: 5-6). 
Hükümet hiyerarşisi içinde Maliye Bakanlığı ile harcamacı kuruluşlar 
arasındaki bilgi asimetrisi buna örnek verilebilir. Vekil konumunda bulunan 
harcamacı kuruluşlar, bütçe tekliflerini değerlendirerek onaylayacak olan 
bakanlığa göre hizmet maliyetleri, kalitesi ve nispi etkinliği vb. ile ilgili daha 
fazla bilgiye sahiptir. Bu nedenle kuruluşların bütçe tekliflerini sunarlarken 

                                                 
7 Bu konuda bkz: Bruin, 1991:131-136. 
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gerçek maliyetleri saklayarak en uygun kaynak tahsisini engellemeleri 
sıklıkla karşılaşılan bir davranıştır. Örneğin harcamacı kuruluş, maliyeti 
oldukça düşük gösterdiği bir programa ödenek alarak, bu program için yıl 
içinde ek ödenek isteyebilmekte ya da gelecek yıl program için ödenek 
talebinde bulunma hakkını kazanabilmektedir (Asian Development Bank, 
2001: 2).  

4.3. Bilgi Asimetrileri ve Kaynak Kullanımında Etkinlik 

Yukarıda bahsedilen bilgi asimetrileri, bütçe fonksiyonlarından 
kaynak kullanımında etkinliği de önemli derecede etkilemektedir. Kaynak 
kullanımında etkinlik kısaca kuruluş düzeyinde sunulan hizmetin etkinliği 
olarak da ifade edilebilir. Bu fonksiyonun işlerliği açısından hizmet sunulan 
kesimle iç içe olan kuruluşların bizzat kendileri, hizmetin nasıl en iyi şekilde 
sunulabileceği ile ilgili bilgiye sahiptir (Campos & Pradhan, 1999: 13). Bu 
nedenle hizmet sunumu için yetki devrinde bulunan asiller, vekilin yani 
kuruluşların faaliyetleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve onları 
tam olarak izleyemedikleri için vekilin istenmeyen davranışta bulunması 
mümkün olabilmektedir (Strøm, 2002: 29-30). Örneğin, birçok ülkede 
yaygın görülen bütçesel davranış, yıl sonunda iptal olunacak ödeneklerin 
yerli yersiz harcanmasıdır. Harcanmayan ödeneğin gelecek yıl (muhtemelen) 
daha az ödenek tahsis edilmesi ile bir anlamda cezalandırılmasını önlemek 
isteyen harcamacı kuruluşlar, ödeneklerini yıl sonuna kadar tüketirler. 
Kaynak kullanımında etkinsizliğe yol açan bu davranışın en önemli nedeni 
ise yasamanın ya da Maliye Bakanlığı’nın, ödeneklerin politika amaçları için 
kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili yeterli gözlem bilgisinin olmamasıdır 
(Lindstädt, 2005: 4). 

5. Yeni Bütçe Reformlarında Kurumsal Düzenlemeler 

Günümüzde birçok ülke tarafından yürürlüğe konan bütçe reform 
programları, kâğıt üzerinde olmayan ancak yukarıda sözü edilen asil-vekil 
ilişkilerinden doğan sorun ve sınırlamaları dikkate almaktadır. Bu çerçevede 
reformlar, bütçe sürecindeki aktörlerin saiklerini etkileyerek davranışlarını 
yönlendirmesi beklenen ve kurumsal düzenlemeler adı verilen mekanizmalar 
aracılığı ile bütçe fonksiyonlarının işlerliğini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 
Kurumsal düzenlemelerin, kurumsal yapıyı şekillendiren teorik varsayımlar 
paralelinde iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki; bütçe sürecinde 
rasyonel hareket eden aktörlerin, işbirliğini zedeleyen farklı tercihlerini 
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uyumlaştırmak, diğer bir ifadeyle ortak tercihleri paylaşmalarını sağlamaktır. 
Düzenlemelerin ikinci amacı ise asil ve vekil arasındaki bilgi 
dengesizliklerinin giderilmesi; böylece asilin, vekilin davranışları hakkında 
yeterli bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır (Lupia, 2001: 3375-3377 ve 
Fozzard, 2001: 39-41). 

Tablo 1: Bütçe Fonksiyonları ve Reformlar 

FONKSİYON KURUMSAL DÜZENLEMELER 

Makro  
Mali  
Disiplin 

1. Güçlü bir Maliye Bakanlığı  

2. Bütçe teklifleri alınmadan önce, makro harcama 
düzeyinin sınırlanması  

3. Orta vadeli bütçe tahminleri yapılması 

4. Gerçekçi ve sürdürülebilir mali hedefler (ya da 
kurallar) 

5. Bütçenin kapsamlı yapısı  

Kaynak  
Tahsisinde  
Etkinlik  

1. Hükümetin politika oluşturma kapasitesinin 
güçlendirilmesi 

2. Kaynak tahsisinde çok yıllı bütçe tahminlerinin 
dikkate alınması  

3. Bütçe teklifleri alınmadan önce, harcama grubu 
(sektör) ve harcamacı kuruluşlar için harcama 
tavanları belirlenmesi ve sektör içi kaynak 
tahsisinde harcamacı kuruluşlara esneklik 
tanınması 

4. Kaynak tahsisinde objektif ölçütlerin kullanılması 

5. Bütçenin kapsamlı yapısı 

Kaynak 
Kullanımında 
Etkinlik 

1. Harcamacı kuruluşlara nispi otonomi verilmesi 

2. Kaynak akışlarında öngörülebilirlik 

3. Yöneticinin performansından sorumlu olması 

4. Kuruluş düzeyinde stratejik plânlama anlayışının 
benimsenmesi 

H
ESA

P V
ER

M
E SO

R
U

M
LU

LU
Ğ

U
 V

E SA
Y

D
A

M
LIĞ

IN
 G

Ü
Ç

LEN
D
İR
İLM

ESİ 

 

   Kaynak: Campos ve Pradhan, 1999:32’den uyarlanmıştır.  
 

Bütçe fonksiyonlarının işlerliği için yürürlüğe konulan kurumsal 
düzenlemeler, Tablo 1’de toplu bir şekilde gösterilmektedir. Söz konusu 
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düzenlemelere ilişkin açıklayıcı bilgilere ise aşağıdaki başlıklarda yer 
verilmektedir.  

6. Makro Mali Disiplini Sağlamaya Yönelik Düzenlemeler 

Daha önce söz edildiği gibi devlet bütçesinin ortak bir havuza 
benzemesi; harcamacı kuruluşların rasyonel hareket etmeleri nedeniyle mali 
disiplinin zedelenmesine yol açabilmektedir. Rasyonel hareket eden 
aktörlerin rasyonel olmayan bir sonuca yol açabildiğini gösteren bu durum, 
aslında aktörler arasındaki koordinasyon başarısızlığının bir sonucudur. 
Buna göre, kamu bütçelemesine katılan harcamacı kuruluşlar, harcama 
taleplerinin makro düzeyde getireceği maliyetleri hesaba katmada 
başarısızdır.8 Yeni bütçe reformları bu koordinasyon başarısızlığını; her bir 
karar alıcının harcama kararını güçlü bir şekilde koordine ederek, diğer bir 
deyişle onları, bütçeye bir bütün olarak bakmaya zorlayarak engellemeye 
çalışmaktadır9 (Hagen, 1998: 10). 

6.1. Maliye Bakanlığı’nın Güçlendirilmesi 

Harcamacı kuruluşların harcama taleplerini koordine etmenin önemli 
yollarından birisi, onlar arasında koordinasyonu sağlayabilecek bir kurumu 
güçlendirmek ve ona bu konuda yetki vermektir. Hükümet içinde 
harcamacı kuruluşlar ya da bakanlıklar arasında koordinasyonu kurabilecek 
en uygun birim ise Maliye Bakanlığıdır. Mali girişimci olarak da 
adlandırılan birim, kuruluş eksenli harcama menfaatleri ile 
sınırlanmadığından ve bizzat, bütçenin hazırlanmasından sorumlu 
olduğundan, bütçeyi bütünleşik şekilde görebilecek kurumdur. Kuruluşları 
izleme yeteneği olan ve kendisi ile mali disiplinin temini açısından 
işbirliğine karşı isteksiz olan taraflara karşı yaptırım uygulayabilecek ya da 
onları teşvik etmek için ödüller kullanabilecek, yetkileri artırılmış bir 
Maliye Bakanlığının, ortak havuz probleminde hatalı davranması ihtimali 
daha düşüktür (Hallerberg & Hagen, 1997: 9). Uygulamadaki çalışmalar da 
bunu desteklemektedir. Buna göre bütçe hazırlığında gerçekleştirilen 
bütçesel müzakerelerde güçlü bir maliye bakanının olduğu ülkelerde, bütçe 

                                                 
8 Bu durum bütçe sürecinin parçalanması olarak adlandırılmaktadır. Bu konuda 
detaylı bir çalışma için bkz: Perotti ve Kontopoulos, 2002:191-222. 
9 Bu açıklamaları oyun teorisi de desteklemektedir. Aktörler arasındaki işbirliği 
başarısızlığından kaynaklanan sorunun çözümü, baskın strateji kavramına 
dayanmaktadır. Oyun teorisi bağlamında ayrıntılı bilgi için bkz: Dixit ve Barry, 
2004. 
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açıklarının daha düşük olduğu belirlenmiştir (Feld, 2002: 5 ve Hallerberg & 
Hagen, 1997: 10, 22).  

Maliye Bakanlığı’nın güçlü olması ise farklı şekillerde 
olabilmektedir. Örneğin Alman modelinde; maliye bakanı, bütçe ile ilgili 
tüm bakanlar kurulu kararlarını veto edebilme gücü ile donatılmıştır. Bu 
veto, sadece başbakanın dâhil olduğu kabine çoğunluğu ile aşılabilmektedir 
(Hagen, 1998: 13). Diğer birçok gelişmiş ülkede Maliye Bakanlığı’nın (ya 
da denk birimin) güçlü bir örgüt yapısına sahip olduğu görülmekte; ayrıca 
bakanlık, orta vadeli harcama sisteminden, makro ödenek tavanlarının 
belirlenmesinden ve performans ölçülerinin onaylanması gibi kritik 
görevlerden sorumlu tutulmaktadır (Premchand, 1999: 110). 

6.2. Toplam Harcamaların Bütçe Teklifleri Alınmadan 
Sınırlandırılması  

Harcamacı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayıcı bir diğer 
kurumsal düzenleme ise bütçe hazırlığı sürecinin değiştirilmesi ile 
ilgilidir. Geleneksel bütçe hazırlama sürecinde; öncelikle bütçe teklifleri 
kuruluşlardan alınmakta daha sonra Maliye Bakanlığı ile pazarlıklar 
neticesinde toplam harcama büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Mali disiplini 
zedeleyebilen bu uygulama yerine kurumsal düzenleme; toplam harcama 
büyüklüğünün, bütçe hazırlama sürecinin başında yani harcamacı 
kuruluşlardan teklifler alınmadan önce, kaynak elde edilebilirliği 
gözetilerek belirlenmesini ve katı bir şekilde uygulanmasını öngörmektedir 
(Schick, 1999: 12-13). Aynı zamanda Maliye Bakanlığını da güçlendiren 
bu uygulama, birçok ülkede orta vadeli bütçe sisteminin önemli bir öğesi 
olmaktadır. 

6.3. Orta Vadeli Bütçe Tahminleri Yapılması 

Geleneksel olarak devlet bütçesi bir yıllık gelir ve gider tahminlerini 
içermektedir. Söz konusu zaman aralığının en önemli sakıncalarından biri 
aşırı harcamaya ya da kontrol dışılığa yol açabilmesidir. Yıllık bütçe 
çerçevesinde kısa döneme odaklanarak alınan kararlar, kıt görüşlülük 
nedeniyle gelecek yıllara büyük yükler getirebilir. Benzer şekilde genellikle 
yıllık ödenek yasalarının dışında alınan kararlarla yönlendirilen sosyal 
güvenlik harcamaları, borçlanmanın getirdiği geri ödeme ve faizler gibi 
birden fazla yıla önemli etkileri olan zorunlu harcamaların (entitlement) 
gelecek yıl bütçelerine getireceği maliyetler görülememekte ve bu tür 
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harcamaların bir kontrol dışılığa yol açması kolay olabilmektedir (White, 
1999: 679-680). Bütçe sürecindeki aktörleri, mali disiplin açısından 
olumsuzluğa teşvik eden yıllık bütçe ufkunun genişletilmesi, günümüzde 
yaygın olarak kullanılan kurumsal düzenlemeler arasında yer almaktadır. 
Çok yıllı bütçeleme olarak adlandırılan bu düzenlemeye göre, yıllık olarak 
hazırlanan bütçeye, birkaç yılın bütçe tahminleri eklenmektedir. 
Parlamentoda yine yıllık olarak yasalaşan bütçeye eklenen ilave yıl bütçeleri, 
harcamalar ile gelirlerin orta vadede ulaşacağı seyir hakkında bilgi 
vermektedir. Böylece çok yıllı bütçe uygulaması, hükümetin mali disipline 
yönelik siyasal taahhüdünü yansıtan bir plânlama belgesi olmaktadır 
(OECD, 2002: 4). 

6.4. Gerçekçi ve Sürdürülebilir Mali Hedefler Oluşturulması 

Makro mali disiplinin sağlanması için öngörülen kurumsal 
düzenlemelerden birisi de; hükümetin, bütçeleme sürecinin başında kolektif 
olarak müzakere edilerek kabul edilen mali hedeflere uyacağına ilişkin 
taahhütlerde bulunmasıdır. Mali hedefler genellikle; bütçe açığı, borçlanma 
ya da harcama düzeyi gibi mali değişkenlerde belirli bir orana ya da rakama 
ulaşma şeklinde belirlenmektedir. Söz konusu hedefler, harcamacı 
kuruluşları ortak bir paydada buluşturmakta böylelikle tüm tarafları ilâve bir 
harcama yapmanın yaratacağı vergi yükünün tümünü dikkate almaya 
zorlamaktadır10 (Hallerberg & Hagen, 1997: 11). Bütçe teklifleri alınmadan 
önce oluşturulan mali hedefler, hükümetin kendisi tarafından konulabileceği 
gibi, Avrupa Birliği ya da IMF gibi dış otoritelerce de konulabilmektedir 
(Schick, 2001: 6). 

6.5. Bütçenin Kapsamlı Hale Getirilmesi 

Makro mali disiplinin sağlanmasında bir diğer önemli kurumsal 
düzenleme de bütçenin kapsamlı olmasıdır. Kapsamlılık, iyi bir bütçeleme 
ve mali yönetimin temel ilkelerinden birisidir ve bütçenin, hükümetin bütün 
mali işlemlerini kapsayacak büyüklükte olmasını gerektirmektedir (World 
Bank, 1998: 1). Bütçenin kapsamadığı gelir ve giderlerin bulunması, birçok 
kez, farklı alternatiflerin ele alınmasını zorlaştırmakta ve mali disiplini 
bozmaktadır. Kapsamlı bütçeler, bütün harcama tekliflerinin aynı zaman 

                                                 
10 Bu yaklaşımın, aynı zamanda Maliye Bakanlığının bütçe uygulaması sırasında 
yeterli izleme ve kontrol gücüne sahip olmasını gerektirdiği de vurgulanmaktadır 
(Hallerberg ve Hagen, 1997:10). 
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dilimi içerisinde aynı mali hedefler doğrultusunda ele alınmasını 
kolaylaştırır ve mali disiplinin gözetilmesine yardımcı olur. Bu nedenle 
bütçe reformları, kurumsal yapıyı güçlendirmek ve bütçenin ekonomiye 
etkilerini daha iyi görebilmek açısından bütçeyi daha kapsamlı hale 
getirmeye gayret etmektedir (Shand, 1999: 93). 

7. Kaynak Tahsisinde Etkinliği Sağlamaya Yönelik Düzenlemeler 

Bütçeleme sürecinde kaynak tahsisi etkinliğinin sağlanması; 
uygulanacak politikaların, etkin bir öncelik sırasına koyulmasına yönelik 
saiklerin tesis edilmesini ve sektörler arasında ve içinde bilgi kalitesini artıran 
kurumsal düzenlemeleri gerektirmektedir (Campos & Pradhan, 1999: 8): 

7.1. Hükümetin Politika Oluşturma Kapasitesinin Güçlendirilmesi  

Tercihlerin açıklanması sorununun asgariye indirilerek kaynak 
tahsisinde etkinliğin güçlendirilmesi için gereken en önemli kurumsal 
düzenlemelerden biri, hükümetin genel stratejik öncelikleri etkin olarak 
belirleyebilecek kapasitede olması, böylelikle harcamacı kuruluşların 
alacakları kararlara önderlik etmesidir. Bu açıdan; hükümet programları, 
ulusal kalkınma plânı ya da çeşitli strateji raporları, politikaların belirlenmesi 
ve kamu harcamalarının öncelik sırasına konmasında önemli girdilerdir 
(Schick, 1999: 16 ve The National Economic and Social Council, 2002: 91). 
Özellikle son yıllarda Kanada, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İtalya, Yeni 
Zelanda gibi gelişmiş ülkelerin, önceliklerin belirlenmesi sürecine toplum 
katkısını artırmak üzere hükümet önceliklerini gösteren raporlar aracılığı ile 
bir tartışma ortamı oluşturmaya çalıştıkları görülmektedir (Joumard vd, 2004: 
21). Son yıllarda bu eğilim üzerinde daha çok durulmakta ve “bütçesel 
katılım” başlığı altında ele alınmaktadır. 

7.2. Kaynak Tahsisinde Çok Yıllı Bütçe Tahminlerinin Dikkate 
Alınması 

Mali disiplin açısından daha önce önemli olduğunu belirttiğimiz çok 
yıllı bütçe tahminleri, hükümetlerin kaynak tahsisi kararları için de oldukça 
yararlı bir kurumsal düzenlemedir. Bu uygulama gereği her yıl, çok yıllı 
tahminler kaynak elde edilebilirliği çerçevesinde gözden geçirilmekte 
böylelikle bütçe hazırlığı sürecinde geçmiş yılda ya da daha öncesinde 
yapılmasına başlanan harcamaların gelecekteki durumu rahatlıkla 
görülebilmektedir.  Eğer bütçeye ayrılabilecek kaynaklar, söz konusu 
harcamalardan fazla ise yeni harcama girişimleri yapılabilecektir. Aksi 
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durumda ise mevcut harcama düzeyinden tasarruf yapılması gerekecektir. 
Böylelikle bütçe hazırlığı sırasında alınacak harcama kararlarının yıllık 
bütçeye aşırı bir yük getirmesi önlenebilir. Bu nedenle hükümetin uyguladığı 
politikaların orta vadeli maliyetlerini gösteren çok yıllı bütçe tahminleri 
oldukça yararlıdır. Kısaca çok yıllı tahminler, mevcut hizmet maliyetlerini 
ve elde edilebilir kaynak tahminlerini, birden fazla yıl için karşılaştırmalı 
göstermekte böylece hükümet tarafından yürürlüğe konacak politika 
değişikliklerinin ya da yeni politikaların, maliyetleri nasıl etkileyebileceği 
hakkında karar vericilere önemli bilgiler sunabilmektedir (World Bank, 
1998: 22 ve Schick, 1999: 16).  

7.3. Kuruluş Düzeyinde Katı Harcama Tavanları ve Esneklik  

Hatırlanacağı gibi Maliye Bakanlığı ile harcamacı kuruluşlar 
arasındaki bilgi dengesizliği, kaynak tahsisinde etkinliği zedeleyen önemli 
sorunlardan biridir. Bu sorun, aynen toplam harcamalarda olduğu gibi 
harcamacı kuruluşlar için de bütçe teklifleri alınmadan önce harcama 
tavanları belirlenmesi ile aşılmaya çalışılmaktadır. Katı bir şekilde 
uygulanan11 bu tavanların amacı; harcamacı kuruluşları, harcama tavanları 
içinde kalmakla görevlendirerek kaynakların kendi içinde yeniden tahsis 
edilmesini teşvik etmektir. Diğer bir deyişle amaç, belirli bir harcama yapma 
sınırını aşamayacağını bilen kuruluşun, kaynakların nasıl en iyi şekilde 
tahsis edilebileceği ile ilgili sahip olduğu bilgileri kullanmasını sağlamaktır.  

Katı harcama sınırlamalarının uygulanması, gerekli ancak yeterli 
olmayan bir düzenlemedir. Çünkü geleneksel sistemde yeniden tahsis edilen 
kaynakların aşağı yukarı tamamı, merkezî bütçe uzmanlarının isteği ile 
yapılmaktadır. Bu tür bir işleyiş ise harcamacı kuruluşları etkin bir kaynak 
tahsisinden ziyade pazarlık yapmaya itmektedir. Bu nedenle katı harcama 
tavanlarının, kuruluşlara tanınan kaynak tahsisi esnekliği ile de 
desteklenmesi gerekmektedir. Buna göre hükümet, yine bütçe içinde hangi 
sektör ya da kuruluşlara ne kadar ödenek ayrılacağını belirlemekle birlikte 
sektör / kuruluş içi kaynak tahsisi sorumluluğunu ilgili kuruluşun kendisine 
bırakmaktadır. Böylece kaynakların yeniden tahsis edilme sorumluluğu, 

                                                 
11 Sıkı bütçe tavanı/kısıtı, yalnızca istisnaî durumlarda aşılabilir. Yumuşak bütçe 
kısıtı ise gerek Maliye Bakanlığının sıklıkla gereksiz ek ödenekleri onaylaması ya da 
onay gerektirmeyen yollarla kolayca çiğnenmektedir. Yumuşak bütçe kısıtları; 
ihtiyaç karşılığı olmayan gereksiz tekliflerin ve aşırı harcamanın olması için güçlü 
saikler vermektedir (Pearson, 2001:3). 
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merkezî uzman ya da kontrolörlerden, bakanlara ve yöneticilere 
devredilmektedir (Schick, 1999: 15-17). 

7.4. Objektif Kuralların Kullanılması  

Kaynak tahsisinde kuruluşlara esneklik verilmesi, kaynak tahsisinde 
objektif kuralların uygulanmasını gerektirmektedir. Proje ve programların 
nispi önceliğini ve önemini değerlendirmek için kullanılan fayda-maliyet 
analizi ve etki alanı (incidence) analizi, bu kuralların örneklerindendir. 
Fayda-maliyet analizi özellikle net sosyal yararın ortaya çıkarılmasında 
önemli rol oynarken, etki alanı analizi; kazanan ve kaybeden tarafların 
saydam olarak görülmesini kolaylaştırır. Bu tür kurallar hem bütçesel 
çatışmaları çözmede yardımcı olmakta hem de hükümetin partizanlıkla 
suçlanmasının önüne geçmektedir (Campos & Pradhan, 1999: 10). 

7.5. Bütçenin Kapsamlı Olması 

Bütçenin kapsamlılığı, kaynak tahsisinde etkinliği de etkileyen önemli 
bir kurumsal düzenlemedir. Bütçe dışı fonların varlığı ve / veya belirli 
harcama kategorilerinin (örneğin kamu girişimlerine yardımların) bütçe 
dışında bırakılması; karar vericilerin, harcamaları tahsis edebilme 
yeteneklerini zayıflatır. Örneğin Kolombiya gibi bazı Latin Amerika 
ülkelerinde, bu tür harcamaların önemli boyutlarda olması, önceliklendirme 
sürecinden geniş bir harcama tutarının ayrılması anlamına gelmektedir 
(Campos & Pradhan, 1999: 9-10). 

8.  Kaynak Kullanımında Etkinliği Sağlamaya Yönelik 
Düzenlemeler 

Kaynak kullanımında ya da hizmet sunumunda etkinliğe yönelik 
kurumsal düzenlemeler, harcamacı kuruluşların bilgi avantajının 
değerlendirilmesine yöneliktir. Hizmetin nasıl etkin bir şekilde 
sunulabileceği hakkında daha bilgili olan kuruluşa kaynak kullanımı 
konusunda nispi otonomi verilmesi önemli bir düzenlemedir. Kuruluşa tahsis 
edilen gelir-giderlerde bir yılı aşkın bir şekilde öngörülebilirliğin sağlanması 
bir diğer düzenleme olarak belirtilebilir. Ayrıca kuruluşlara özgürlük ve 
öngörülebilirliğin yanında; yöneticilerin ortaya koyduğu performanstan 
dolayı sorumlu olmaları talep edilmekte, diğer bir deyişle harcama kontrolü 
girdilerden çıktılara doğru kaydırılmaktadır (Schick, 1999: 19).  
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8.1. Kuruluşlara Nispi Otonomi Verilmesi  

Personel, ulaşım, tedarik gibi girdilerin her biri için yapılabilecek 
azami harcamayı detaylı olarak belirten ve sıkı bir şekilde kontrol eden 
geleneksel bütçe, yönetsel özgürlüğü sınırlayarak hizmet sunumunda 
etkinsizliklere yol açmaktadır. Örgütsel performansı zedeleyen bu uygulama 
yerine “yöneticilerin yönetmesine izin verme” ilkesi ön plâna çıkmıştır. 
Birçok sıkı girdi kontrolünün kaldırılmasını / gevşetilmesini öngören bu ilke, 
yöneticilere faaliyetlerinde özgür hareket edebilmeleri imkânını tanımaktadır 
(Schick, 2001: 17).  

Girdi kontrollerini azaltarak kuruluşa kaynak kullanımında özgürlük 
getiren uygulamaların başında bütçe ödeneklerinin konsolide edilmesi 
gelmektedir. Özellikle bütün cari harcamaların tek bir kalemde toplanması 
ile gerçekleştirilen uygulama, bütçe kategorileri arasındaki transferleri 
kolaylaştırıcıdır (OECD, 2002: 8). Günümüzde birçok ülke, bütçe 
kalemlerinin sayısını azaltma yoluna gitmektedir. Örneğin İtalya, bütçe 
kalemlerinin sayısını 6000’den 800’e, Kore 113’ten 46’ya indirerek 
kuruluşlara kaynak kullanımında daha fazla hareket serbestisi sağlamıştır 
(Arın, 1999: 26). 

Kaynak kullanımında yönetsel özgürlük tanıyan bir diğer uygulama 
ise kuruluşlara gelecek yıla ödenek taşıma yetkisinin verilmesidir. Bu 
mekanizma, harcamacı kuruluşların yılsonunda kullanılmayan ödeneklerin 
iptal olmaması için tüm ödeneklerini kullanma eğilimine girmelerine12 engel 
olmak için tasarlanmıştır. Buna göre harcamacı kuruluşlar, yıl içinde 
kullanmadıkları ödenekleri belirli bir tutarı aşmamak kaydıyla gelecek yıla 
taşıyabilirler (OECD, 1997: 22). Bu tip durumlarda, gelecek yıla taşınan 
ödenekler, gelecek yılın ödenekleri belirlenirken hesaba katılmayarak 
kuruluşa esneklik sağlanır. Bazı ülkelerde yıl içinde fazla harcama yapmak 
gerektiğinde gelecek yıl bütçesinden borçlanarak kullanma imkânı sağlayan 
bir mekanizmaya da yer verilmektedir. Örneğin Avustralya’da harcamacı 
kuruluşlar, % 6’ya kadar gelecek yılın bütçesinden harcama yapabilme 
yetkisine sahip bulunmaktadır (Shand, 1999: 96).  

Harcamacı kuruluşlara, kullanıcı fiyatlandırmalarından doğan bütün 
veya bazı gelirleri ellerinde tutmalarına izin veren net ödenek uygulaması da 

                                                 
12 Geleneksel yıllık bütçenin klasik bir etkisi olan bu durum “Aralık ayı telaşı” 
olarak bilinmektedir (Tarschys, 2002:88). 
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yönetsel otonomiyi artırıcıdır. Harcamaların ek gelirler doğrultusunda 
artmasını sağlayan bu uygulama, kuruluşun gelir elde etmesini de teşvik 
edicidir (Shand, 1999: 96). 

8.2. Kaynak Akışlarında Öngörülebilirliğin Sağlanması 

Geleneksel bütçeler, harcamacı kuruluşların sadece bir yıl süresince 
elde edeceği ödenek düzeyine ilişkin bilgiler içerir. Aynı zamanda bu 
ödeneklerin çeşitli harcama kesintileriyle azaltılması, belirsizliği artırır. 
Kısaca, kuruluşların kullanabileceği kaynak düzeyinde öngörülebilirliğin 
bulunmaması, hizmet sunma açısından önemli bir engeldir. Yeni bütçe 
reformlarında bu aksaklığı önlemek için getirilen başlıca kurumsal 
düzenleme; bütçenin zaman dilimini tek yılın ötesine genişletmektir (Schick, 
1999: 18-20). Güvenilir bir şekilde uygulanan çok yıllı bütçe tahminleri, 
kuruluşların orta vadede hükümetten alacağı fonları göstererek 
öngörülebilirlik düzeyini artırmakta ve hizmet sunumunda etkinliğe katkıda 
bulunmaktadır. 

8.3. Yöneticinin Performansından Sorumlu Olması  

Yöneticiye tanınan hareket özgürlüğü ve kaynak akışında 
öngörülebilirlik, hizmetlerin kendiliğinden etkin bir şekilde sunulması için 
yeterli değildir. Gerçekten, bahsedilen düzenlemelere rağmen harcamacı 
kuruluşların en düşük maliyetle hizmet sunmalarının bir garantisi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, yönetsel otonomi ile güçlendirilen 
yöneticilerin, kullandıkları kaynaklarla ortaya koydukları 
performanslarından sorumlu tutulması bir diğer önemli kurumsal düzenleme 
olarak önerilmektedir (Campos & Pradhan, 1999: 13-14).  

Sonuç esaslı yönetim anlayışı adıyla da bilinen söz konusu kurumsal 
düzenlemenin önemli öğelerinden biri performans sözleşmeleridir. Bu tür 
sözleşmeler bir yöneticinin (ya da harcamacı kuruluşun), belirli kaynaklarla 
belirli çıktı düzeyini üretmek ya da belirli sonuçları sağlamak üzere 
taahhütte bulunduğu belgelerdir. Kuruluş ile merkezî bir organ (bütçe ofisi 
gibi) ya da kuruluş ile yöneticileri arasında geçen müzakereler sonucunda 
imzalanan sözleşmeler; genellikle üç ya da daha fazla yılı kapsamaktadır. 
Sözleşme süresi boyunca performans, belirlenen hedeflere ulaşma açısından 
izlenmekte; sözleşme dönemi sonunda tam bir gözden geçirme yapılarak 
yeni dönem müzakerelerine başlanmaktadır (OECD, 1995: 54). Bu alanda 
özellikle Yeni Zelanda ileri uygulama örneklerine sahip bulunmaktadır. Söz 
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konusu ülkede kuruluşların yöneticileri, kendilerinden beklenen temel 
sonuçları açıklayan uzun dönemli (beş yıla kadar) sözleşmelerle 
çalışmaktadır. Bu sözleşmeler, standart kurallar dikkate alınmaksızın 
yöneticilerin istihdam koşullarını ve alacakları ücretleri müzakere 
edebilmelerini de sağlamaktadır. Benzer düzenlemeler, İngiltere gibi diğer 
gelişmiş ülkelerde de uygulama alanına sahiptir (OECD, 2001: 25). 

Yöneticileri yüksek performans elde etmeye yönelten bir diğer 
uygulama ise performans esaslı bütçeleme tekniğidir. Kaynakların 
yönetilmesi ve tahsisi sürecinin,  kuruluşların genel amaçları ile ilişkili 
olarak düşünülmesini sağlayan bu teknik, “sonuçlarla kaynakları bağlayan” 
bütçe sistemi olarak da adlandırılmaktadır (Joyce, 1999: 598-599). 
Performans esaslı bütçeleme tekniğinin standart bir şekli bulunmamaktadır. 
Çoğunlukla hükümetler; sonuçlar ya da çıktılarla ilgili verileri belgelerde 
göstermeyi, performans bütçe olarak kabul etmektedir. Günümüzde çok az 
ülke bu sistemi, kaynaklardaki bir artış ile sonuçlardaki bir artışı 
ilişkilendiren tarzda kullanmaktadır (Schick, 2001: 21-22).  

Performans ölçüleri ile ödeneklerin ilişkilendirilmesi de kamu 
kurumlarının, performans hedeflerine ulaşmalarını teşvik etmeyi sağlayan 
bir araçtır. Belirli hizmetler için doğrudan bir ödül ya da yaptırım sistemi 
olarak işleyen bu uygulamada, genellikle kamu hizmeti veren kuruluşların 
hizmet sunma kapasiteleriyle ölçülen performansları ile orantılı olarak onlara 
ödeme yapılması kabul edilmektedir. Söz konusu performans esaslı 
finansmana; sağlık ve eğitim sektörleri tipik örnek teşkil etmektedir. OECD 
ülkelerinin %75’inde bir kısım çıktı hedefleri ile bütçe ödenekleri ilişkisi 
bulunmaktadır (Joumard vd, 2004: 30).  

8.4.  Kuruluş Düzeyinde Stratejik Plânlama Anlayışının 
Benimsenmesi 

Kuruluşlar ya da sektörler arasında kaynakların etkin tahsis edilmesine 
ilişkin kurumsal düzenlemelerden daha önce söz edilmişti. Kuruluşa genel 
bütçeden aktarılan kaynakların kuruluş tarafından en öncelikli yerlerde 
kullanılması ise kaynak kullanımında etkinlikle ilgilidir ve kuruluş 
düzeyinde plânlama yapılmasını gerektirir. Kamu yönetiminde geleneksel 
yaklaşım kamu kurumlarının ve yöneticilerinin öncelikler açısından açık 
olmaması; bütçelerin, öncelikler önceden ifade edilmeksizin hazırlanmasıdır. 
Bu alandaki yeni yaklaşım ise, örgütsel amaç ve öncelikler konusunda 
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yönetici, kurum çalışanı ve hizmetten yararlananların mutabakatı ile 
şekillendirilen “stratejik plânlar” yapılarak ödeneklerin bu plânlara 
dayandırılmasıdır. Stratejik plânların, kuruluş önceliklerini, amaç ve 
hedefleri belirlemenin yanında kamu kesiminden hangi sonuçların 
beklendiğini açıklayıcı fonksiyonu da bulunmaktadır. Gerçekten bu tür 
plânlar sadece kuruluş içi bir belge olmayıp hesap verme sorumluluğunun 
gereği olarak parlamentoya ve kamuoyuna da ilân edilmektedir. Böylece 
ilgili kişi ve kuruluşlar, amaç ve öncelikler konusunda 
bilgilendirilebilmektedir. Stratejik plânlamanın bir diğer faydası da, 
kuruluşların orta vadede sunacakları hizmetleri, belli amaçlarla 
gerekçelendirmiş olmalarıdır. Bu şekilde, ilgili kuruluşun bütçe aracılığıyla 
yapacağı harcamalar da sağlam temellere oturtulmakta; ilgili kuruluş, Maliye 
Bakanlığı ile bütçe hazırlığında gerçekleştirdiği müzakerelerde kendini 
savunabilme imkânına kavuşmaktadır (Çetinkaya & Demirbaş, 2008: 54-55). 
Özetle stratejik plân yapma yükümlülüğü, kuruluşların bütçelerini daha etkin 
kullanmaları yönünde teşvikler sağlayabilmektedir.  

9.  Hesap Verme Sorumluluğu ve Saydamlığı Güçlendiren 
Düzenlemeler 

Yukarıda bahsedilen kurumsal düzenlemelerin etkin ve bağlayıcı 
olması için saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Saydam olmayan ve performansın hesabının yeterince 
verilmediği bir ortamda, bütçe fonksiyonlarının etkili işlemesi mümkün 
değildir; çünkü böyle bir ortamda, aktörlerin istenmeyen davranışlarda 
bulunma ihtimalleri artmaktadır. Örneğin saydamlığın olmayışı; hükümetin, 
“yaratıcı muhasebe uygulamalarına”, yani harcama maddesinin gerçek 
tutarını gizleyici muhasebe işlemlerine yönelik saikler üretmekte, aynı 
zamanda mali büyüklüklerin etkin bir şekilde kontrol edilmesini 
güçleştirmektedir (Ayala & Perotti, 2000: 4-5). Bu bağlamda, hesap verme 
sorumluluğu ile saydamlığın çeşitli mekanizmalarla güçlendirilmesi; 
kurumsal düzenlemeleri ihmal etmeleri halinde aktörlere bazı maliyetler 
yüklenmesini sağlar, dolayısıyla taahhütlerinin güvenilirliğini artırır 
(Campos & Pradhan, 1999: 5). 

Hesap verme sorumluluğunu güçlendiren mekanizmaların başında, 
taahhüt edilen harcama ya da bütçe açığı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığının 
gerekçeli olarak ortaya konması gelmektedir. Bu tür bir hesabı vereceğini 
bilen hükümetin ya da kuruluşun, taahhüt edileni aşan bir harcamada 
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bulunması riski azalmaktadır. Ayrıca aşırı harcama yapılması halinde 
devreye girecek bazı yaptırımlar, makro mali disiplinin zedelenmemesi için 
önemlidir (Campos & Pradhan, 1999: 7). Uygulama sonrasında programların 
sistematik olarak değerlendirmelere (evaluations) tabi tutulması, kaynak 
tahsisinde etkinlik açısından bir hesap verme mekanizması olarak 
nitelenebilir (Campos & Pradhan, 1999: 12). Yine bütçe sürecinde 
parlamentonun rolünün güçlendirilmesi, özellikle yürütme tarafından 
önerilen harcama önceliklerinin tartışılabilmesi açısından önemlidir. 
Günümüzde, çeşitli kuruluşların bütçe ile ilgili görüşlerini parlamentoya bir 
rapor aracılığı ile aktaran İrlanda bütçe komitesi, parlamentonun sahip 
olduğu bilgi düzeyini artırarak onun rolünü güçlendirmeye çalışmaktadır 
(Arın, 1999: 25). Kuruluşların etkin kaynak kullanmaları bakımından ise 
görev ve sorumluluklarının ve ürettikleri çıktıların açık olması; hesap verme 
ilişkilerini netleştiren güçlendirici bir mekanizma olarak görülmektedir. 
Kuşkusuz performans denetimlerinin etkin olarak yapılması da hizmet 
sunumunda etkinliği artırıcıdır (Campos & Pradhan, 1999: 14).  

Saydamlığın güçlendirilmesi; bilgilerin zamanında ve doğru bir 
şekilde açıklanmasını, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmasını gerektirmektedir. 
Bu bakımdan doğası gereği zaten karmaşık bir yapıya sahip olan bütçe 
sürecinden halkın, parlamentonun ve bizzat yürütme organının kendisinin 
elde ettiği kaliteli ve doyurucu bilgi düzeyinin artırılmasına ihtiyaç vardır. 
Bu tür bir sistem, mali bilgileri etkin bir şekilde kayıt altına alan tahakkuk 
esaslı bir muhasebe sistemini; performans bilgilerini ölçerek kaydeden etkin 
bir performans ölçüm sistemini; gerek mali gerekse performansla ilgili 
verileri, belirli dönemlerde açıklayan etkin bir raporlama sistemini13 gerekli 
kılmaktadır. Ayrıca tüm bu bilgilerin güvenilirliğini gözetecek etkin bir dış 
(yüksek) denetim sisteminin olması da saydamlık açısından bir sigorta işlevi 
görmektedir (Atiyas & Sayın, 2000: 8-10). 

10. Sonuç 

Bu makalede bütçeleme sürecinde yer alan aktörlerin davranışlarını 
yönlendiren ve kâğıt üzerinde görülmeyen; bilgi asimetrileri, tercih 
uyuşmazlıkları ve maliyet yüksekliği sebebiyle birey tercihlerinin tam ve 
doğru bir şekilde bütçe sürecine yansıtılamaması gibi sınırlamaların 
                                                 
13 Kuşkusuz, kamu kuruluşlarının kamuoyunu aydınlatmaları gereği ile bireylerin 
bilgi edinme haklarının, yasal zemine kavuşturulması, bu raporlama sisteminin 
önemli bir alt-yapısını oluşturmaktadır. 
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(kurumsal iktisat diliyle yazılı olmayan kuralların) bütçe fonksiyonlarına ve 
bütçe reformlarına nasıl etkide bulunduğu ele alınmıştır. Makalede 
görüldüğü gibi artık bütçe reformlarında normatif reçetelerden uzaklaşılarak 
ülke bütçe süreçlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve yazılı olmayan 
sınırlamaların da dikkate alınması gerekmektedir. Kısaca reformlar standart 
değil tanısal olmalıdır. Makalede genel çerçevesi verilen ancak tüm ülkeler 
için genel geçerliliği olduğu gibi bir iddiayı kesinlikle taşımayan kurumsal 
düzenlemeler, bizi oldukça önemli bir konuya da götürmektedir: Kamu mali 
yönetim sistemini yukarıda bahsedilen kurumsal düzenlemelerin birçoğu ile 
yeniden yapılandıran ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke; 
gerçekten bütçe süreçlerindeki yazılı olmayan sınırlamalara göre mi reform 
yapmıştır? Yoksa söz konusu kurumsal düzenlemeler normatif bir reçete 
halinde mi uygulanmaktadır? Bu soru, araştırmacıların gelecekte üzerinde 
çalışabilecekleri önemli bir konudur ve aydınlatılmayı beklemektedir. 
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KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA  

KAMU-ÖZEL SEKTÖR  

ORTAK GİRİŞİMCİLİĞİ (PPP) 

 

Ahmet KESİK* 

 

1. Giriş 

Dünyada gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun birçok ülke, modern, etkin 
ve sürdürülebilir altyapı hizmetlerini sunma konusunda önemli çaba içine 
girmiştir. Özellikle fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarını tamamlayamamış 
gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyümeleri ve vatandaşlarının yaşam 
standartları üzerindeki doğrudan olumlu etkisi nedeniyle, altyapı hizmetleri 
açığını1 gidermek için yeni kaynak bulmak zorunluluğu ile karşı karşıya 
kalmışlardır. Yeni kaynak arayışı 1990'lı yılların başından itibaren kamu 
maliyesinde yaygınlık kazanmaya başlayan yeni bir anlayışı da beraberinde 
getirmiştir. Kamu-özel sektör ortak girişimciliği (Public-Private 
Partnerships-PPP) olarak adlandırılan bu yeni anlayışın tanımlanması ve 
tartışılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

2. Kamu-Özel Sektör Ortak Girişimciliği (PPP) Nedir? 

PPP, kamu hizmetlerinin sunulması için kamu ve özel sektör arasında 
uzun dönemli işbirliğine ve ortaklığa gidilmesi, ancak devletin temel kamu 
hizmetlerinin sunulmasında sorumluluğu elinde bulundurmaya devam etmesi 
anlamına gelmektedir. PPP, bir uçta pür devlet mülkiyeti sonucunda 
geleneksel kamu mal ve hizmet tedariki ile diğer uçta yer alan özelleştirme 
arasında uygulanan çeşitli alternatif uygulamalardan bir tanesidir2. Bu 
yaklaşımda kamu sektörü, özellikle yeni fiziksel yatırım gerektiren kamu 
hizmetlerinin sunulmasında özel sektörün katılımını teşvik etmeyi 

                                                      
* Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanı 
Bu çalışma, Yaklaşım Dergisinin 158. sayısında yayınlanmıştır. 
1 Halen dünyada bir milyardan fazla insan elektrik, telefon ve temiz içme suyundan 
yoksun bir şekilde yaşam sürmektedir. 
2 PPP kapsamında yapılan uygulamaları şu şekilde sıralamak mümkündür: a) 
Tasarla, yap, finanse et ve devret, b) Yap, işlet ve devret, c) Yap, işlet ve sahip ol. d) 
Tasarla, yap, finanse et ve işlet. (International Financial Services London, Kamu-
Özel Sektör Ortaklıkları, Yayımlanmamış Çalışma, 2003,3). 
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amaçlamaktadır3. Geleneksel yaklaşım çerçevesinde, kamu sektörü bugüne 
kadar, sadece sabit sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesi için özel sektör 
ile işbirliğine gitmişti. Bu durumda kamu idareleri, özel sektör tarafından 
gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımına sahip olmak suretiyle söz konusu 
tesisi işletmek yoluna gitmektedir. Halbuki, PPP ile kamu sektörü, sabit 
sermaye mallarına doğrudan sahip olmak yerine mal ve hizmeti en az 
maliyetle satın almayı amaçlamaktadır. PPP, bedeli tümüyle kamu sektörü 
tarafından ödenen bir yatırım değildir; kamu sektörü düzenleme ve 
gözetleme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla kamu mülkiyeti devredilmeksizin 
özel sektör tarafından finanse edilen ve işletilen bir yatırım söz konusudur. 
Bu durumda özel sektör, sabit sermaye yatırımını gerçekleştirmek yanında 
tasarlamak, işletmek ve finansmanını temin etmek ve sonunda üretmiş ol-
duğu hizmeti kamu sektörüne satmak yükümlülüğü altına girmektedir. An-
cak devlet, önceden belirlediği kalite standartlarına uygun olması halinde 
ödeme yapmayı taahhüt etmektedir. Dolayısıyla özel sektör, hizmeti en az 
maliyetle ve kaliteli bir şekilde sunabilmesi konusunda bir imkan elde etmiş 
bulunmaktadır. Böylece kamu sektörü ile özel sektörün işbirliğine gitmesi ile 
birlikte uzmanlık ile kaynak ve teknolojinin optimal bir şekilde kullanılması 
sonucunda, kamu hizmetlerinin sunulmasında etkinlik ve verimliliğin elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

3. Kamu-Özel Sektör Ortak Girişimciliğinin Gelişimi 

XX. yüzyılın hemen hemen tamamında gelişmekte olan ülkeler, 
altyapı hizmetlerinin finansmanı ve sunumunu kamu sektörü vasıtasıyla 
gerçekleştirmeye çalıştılar. Ancak, altyapı hizmetlerini üreten ve sunan 
kamu iktisadi teşebbüslerinin birçok ülkede ekonomik sorunlarla uğraşması, 
bu kuruluşların düşük işgücü verimliliği, makine ve teçhizat stokunun ya 
yenilenememesi ya da eski teknolojilerle yenilenmeye çalışılması, düşük 
hizmet kalitesi, kronik gelir yetersizliği ve yetersiz yatırım seviyesi 
sonucunda ekonomik bakımdan zarar görmüş olmaları ve altyapı 
hizmetlerini yeterince karşılayamamaları gibi olumsuzlukları da beraberinde 
getirmiştir. Ayrıca, yüksek enflasyon ortamında maliyetin altında fiyatlama 
politikaları sonucunda yetersiz yatırım yapmaya zorlanan kamu iktisadi 
teşebbüslerinin performanslarının azalması durumu ortaya çıkmıştır (World 
Bank, 2004:2). 1980'lerin sonuna kadar yaşanan bu sorunlara ilave olarak 
                                                      
3 Ministry of Finance of Singapore, Public Private Partnership Handbook, Version 1 
(çevrimiçi) http://www.mof.gov.sg/policies/attachments/Revised_PPP_Handbook 
_Oct_04.pdf (2/8/2005), 4. 
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kamu bütçelerinde esnekliğin kaybolması ile birlikte, yeterli kaynağın bu 
amaca yönelik olarak aktarılamaması, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde 
sunulabilmesi için hükümetlerin yeni yöntem ve kaynak arayışı içine 
girmesine neden olmuştur. Düzenleyici reformlar da dahil olmak üzere kamu 
kesiminin yeniden yapılandırılması, özelleştirme, kamu-özel sektör ortak 
girişimciliği, kamusal kabul edilen birçok mal ve hizmetin özel sektör 
tarafından üretimi ve arzı yoluyla özel sektörün hizmet sunumunda 
katılımının artırılması uygulamalarına gidilmesi, gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere birçok ülkede özellikle son yirmi yılda yaygınlık kazanmıştır. 
Bu kapsamda özellikle rekabetin uygun olmadığı alanlarda, devletin politika 
yapma ve düzenleyici rolünün öne çıkarılması, öte yandan finansmanının 
sağlanması da dahil olmak üzere bazı kamu hizmetlerinin üretilmesinin ve 
sunulmasının özel sektöre devredilmesi yönünde yeni anlayış daha yaygın 
bir uygulama alanı bulmuştur. 

PPP uygulaması, 1992 yılında ilk kez İngiltere'de başlamıştır. Bugün 
başta İngiltere ve Avustralya olmak üzere birçok OECD ülkesinde PPP 
uygulamasına rastlamak mümkündür. 1990-2001 yılları arasında gelişmekte 
olan ülkelerde yaklaşık 2500 proje ile özel sektör tarafından gerçekleştirilen 
yatırım tutarı 750 milyar ABD Dolarından fazla olmuştur (Word Bank, 
2003:1). PPP'nin en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi, ulaşım (başta 
otoyollar olmak üzere havaalanları ve demiryolları) olmuştur. Son yıllarda 
içme suyu ve katı atık tesisleri için de PPP uygulaması giderek yaygınlık ka-
zanmaktadır. Ayrıca, okul, hastane, huzurevi, cezaevi ve kamu hizmet 
binaları için uygulanan PPP projelerinin sayıca artış göstermesi son yıllarda 
OECD ülkeleri arasında dikkati çekmektedir (OECD, 2005-9). Ülkemizde de 
PPP, yap-işlet-devret şeklinde enerji sektöründe, havaalanı yapımı ve bazı 
belediyelerin katı atık tesislerinde uygulanmaktadır. Enerji sektöründe yü-
rütülen PPP projelerine dış kaynak temin edebilmek için hazine garantisi 
verilmiştir. Hazine, elektrik sektöründeki özel girişimcilere asgari alım 
yapma ve fiyat garantisi vermiş, böylece piyasa talebinin ya da fiyatın daha 
düşük gerçekleşmesi halinde ise ortaya çıkacak maliyet farkını karşılamayı 
taahhüt etmiştir. Ayrıca son olarak çıkarılan 03.07.2005 tarihli ve 5396 sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun ile sağlık hizmetlerinin sunumunda özel kaynakların sağlık 
yatırımlarına çekilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, yapılması Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından uygun görülen sağlık tesisleri, Sağlık 
Bakanlığı'nca belirlenecek standartlar çerçevesinde kendisine veya Hazine'ye 
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ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişilerine kırk dokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden 
kiralama karşılığı yaptırılabilecektir. Bu uygulama ile yeni sağlık tesislerine 
bugünden sahip olmak suretiyle yeni sağlık tesislerinin kuruluş maliyeti 
kamu sektörü açısından gelecek yıllara yayılmakta buna karşılık özel sektör 
kaynaklarını bu alana çekmek suretiyle sağlık hizmetlerinin seviyesi ve 
kalitesi artırılmak istenmektedir. 

4. PPP Uygulamasının Faydası 

PPP uygulamasının amacı, rekabet ile birlikte ortaya çıkan verimlilik 
artışı sonucu toplumsal refahı artırmak (Lewis, 2005:9), riski4 devletten özel 
sektöre doğru kaydırmak (Standard & Poor"s, 2003:5) ve özel sektör 
uzmanlığı ve birikiminden faydalanmak şeklinde sıralanabilir (OECD, 
2005:143). Böylece, hizmetlerin sunumunda oluşacak rekabet ortamı ile 
birlikte ortaya çıkacak yeni fikirlerin ve teknolojilerin, ekonomik refahı 
artıracağı beklentisi söz konusudur (Friedman, 2005:314-315). PPP uy-
gulamasının mantığını, özel sektörün uzmanlık ve sermaye birikimden ya-
rarlanmak suretiyle kamu hizmetlerinin seviyesini ve kalitesini artırmak 
şeklinde ortaya koymakta fayda vardır. Çünkü, sunulan hizmetin bedelini 
nihayetinde ya vergi mükellefi ya da hizmetten faydalananlar ödeyecektir. 
PPP uygulamasına gitmekle özel sektörün risk dışında yüklendiği ilave bir 
maliyet söz konusu değildir. Özel sektör tarafından bugün yapılan bir yatırım 
harcaması hizmeti satın alacağı için gelecekte kamu sektörünün cari 
harcaması olacaktır. Böylece, PPP yoluyla hizmetler bedava sunulmayacak, 
birileri hizmetin maliyetine ileride bir şekilde katlanmak zorunda kalacaktır. 

Bu kapsamda PPP uygulamasının faydalarını şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

- Kamu hizmetlerinin üretim maliyetinin gelecek yıllara yayılması 
imkanı getirmektedir. Finansman sıkıntısı içinde olan gelişmekte olan 

                                                      
4 Özel sektöre devredilebilecek riskleri üç grupta toplamak mümkündür. Bunlardan 
ilki, yatırımın geç tamamlanmasından ve ortaya çıkabilecek ek maliyetlerden 
kaynaklanabilir. Diğerleri ise, hizmetin hedeflenen düzeyde ve kalitede 
gerçekleşememesi yanında hizmete olan talebin beklenenden daha az 
gerçekleşmesidir. Riskin mümkün olduğu ölçüde fazla miktarda özel sektöre devri 
amaç haline gelmemelidir. Çünkü riski, en iyi yönetebilecek tarafa bırakmakta fayda 
vardır. Kamu sektörünün özel sektöre daha az oranda risk bırakması, daha çok 
koşullu yükümlülüğü yüklendiği anlamına gelecektir. 
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ülkelerde bekleyen yatırım projelerinin öne çekilmesi suretiyle vatandaşa 
daha kaliteli ve yaygın hizmet sunumu imkanı getirilmektedir. 

- Özel sektörün uzmanlığı ve deneyiminden faydalanma imkanı 
getirilmektedir. Böylece, hizmetlerin sunumunda yeni teknolojilerin kulla-
nılması mümkün olabilmektedir. 

- Kamu hizmetlerinin en az maliyetle ve en kaliteli bir şekilde 
sunulması yanında toplumun bütün kesimlerinin kamu hizmetlerinden daha 
kolay ve çabuk yararlanması imkanı ortaya çıkmaktadır. 

- Kaliteli hizmet sunumunda süreklilik ve özel sektöre yeni faaliyet ve 
iş alanları sağlanmış olacaktır. 

PPP'ye yönelik eleştirilere, her uygulamada olduğu gibi rastlamak 
mümkündür. PPP uygulamasına yönelik eleştiriler şu şekilde sıralanabilir: 

- Özel sektörün risk priminin kamu sektörüne göre daha yüksek 
olması ve kar amacı gütmesi nedeniyle özel finansman, kamu finansmanına 
göre daha maliyetlidir. 

- Kamu denetiminden kaçınma imkanı vermektedir. 

- Harcama önceliklerini saptırabilir; çünkü projeler, toplam 
faydalarından daha çok bu sisteme uygun olmalarına ve karlılık durumuna 
göre seçilmektedir. 

- Kamu hesapları içinde yer almayarak kamu sektörünün 
yükümlülüklerinin gizlenmesine yol açar. 

- Hizmet sunumunda kaliteden ödün vermek suretiyle daha az 
maliyetli hizmet sunumu öncelikli hale gelebilir. 

5. Sonuç 

Küreselleşme ve bilgi toplumunun ihtiyaçları ile gerekleri sonucu geli-
şen yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde, dünyada kamu hizmetlerinin 
sunulmasında anlayış ve uygulamalarda köklü bir değişim sürecine 
girilmiştir. Doğal olarak bu değişim süreci içinde, PPP önemli bir yer tut-
maktadır. Birçok ülkede, vatandaşlara daha verimli ve etkili bir hizmet 
sunabilmek için PPP uygulamasına gidilmektedir. PPP'nin uygulamasının 
sektör ve faaliyetler itibariyle yaygınlaştırılması konusunda ülkemizde 
kuşkusuz mevzuat düzenlemelerine, teknik anlamda yapılabilirlik analizleri 
ve daha ileri düzeyde çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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PPP uygulamasının her alanda yaygın bir şekilde 
kullanılabileceğinden bahsetmek güçtür. PPP uygulamasında diğer ülkelere 
göre önemli bir mesafe almış İngiltere'de bile kamu hizmetlerine yönelik 
yatırımların sadece % 10'u PPP ile % 90'ı geleneksel yöntemlerle 
gerçekleştirilmektedir (OECD, 2005:141). Sonuç olarak, PPP uygulamasını 
kamu hizmetlerinin sunulmasında etkinlik ve verimlilik bakımından sihirli 
bir formül olarak görmemek gerekmektedir. PPP'nin, verimsiz projeleri 
verimli hale getirmek gibi bir fonksiyonu da yoktur. Başarılı bir PPP 
uygulamasının başarılı olabilmesi için çerçeve bir mevzuat çıkarılmalı, özel 
sektör ile kamu sektörünün bu konuda gerekli uzmanlığa sahip olması ve 
PPP kapsamına alınacak sektör ve faaliyet önceliklerinin belirlenmesi, kamu 
ve özel sektör arasında yapılacak anlaşmaların açık ve net olması 
gerekmektedir. Ayrıca PPP uygulaması kapsamında özel sektörün daha fazla 
katılımının sağlanabilmesi için, makroekonomik ortamın uygun olması ve 
ülkede yatırım ikliminin de gerekli olduğunun altını çizmekte fayda vardır. 
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VERGİ YÖNETİMİNDE VE VERGİ SİSTEMİNDE 

TOPLAM KALİTE: ÇALIŞAN VE MÜKELLEF ODAKLILIK 

 

Nazmi KARYAĞDI* 

 

1. Giriş  

21. yüzyıla girdiğimiz bugünlerde devletin fonksiyonlarındaki yeni 
arayışlar çerçevesinde gelinen nokta; devletin emreden bir kuvvet olmaktan 
çıkarak, yurttaşa hizmet eden bir örgüt haline gelmiştir. Bu nedenle artık 
“Devlet” kavramı salt hukuksal tanımdan ayrılarak ekonomik tanıma 
yaklaşmış, yurttaş, idare edilen veya kamu hizmetinden yararlanan 
konumundan müşteri konumuna çekilmiştir. Bu bağlamda yurttaş, kamu 
hizmetlerinin saygın müşterisi olarak devletten belirli standartta hizmet 
isteme hakkına sahip olan kişi konumuna gelmiştir. 

Devletin bu yeni tanım arayışlarına cevap olmak üzere, ilk kez 1950’li 
yıllarda ortaya atılan, Toplam Kalite Yönetimi 1990’lı yıllarda bu kez kamu 
yönetimleri için gündeme getirilmiştir. 

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin 
sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif 
katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek kârlılığa 
ulaşılması olarak ifade edilmektedir.(Karyağdı, 2001) 

TKY’nin bir başka tanımı ise  

“Her kuruluşta her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, 
tamamıyla entegre olmuş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar herkesi 
kapsayan düzenli iyileştirme faaliyetleridir.” (İMAİ, 1994: XIX-XXV) 

Toplam Kalite Yönetimini maddeler halinde kısaca tanımlamak 
gerekirse;  

• Vatandaş (müşteri) odaklı,  

• Sürekli geliştirme ve yenilik düşüncesine dayanan,  

• Takım çalışması ve katılımı öneren,  

                                                 
* Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Eski Daire Başkanı 
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• İnsana saygı, güven ve yetki dağılımını savunan,  

• Sürekli öğrenme sürecidir.  

2. Vergi Sisteminde Toplam Kalite Yönetimi 

Bilindiği üzere verginin klasik tanımı; “Devletin egemenlik gücüne 
dayanarak, kamu giderlerini karşılamak amacıyla yaptığı zor alımdır.” 
Feodal devlet düzeninden kalma bu tanım, klasik devlet anlayışının 
vatandaşa bakış açısının en somut örneğidir. Modern devletle birlikte bu 
tanımın şu şekilde değişmesi gerektiği düşüncesindeyiz: “Vergi, Devletin 
etkinliği sağlanmış ve şeffaf kamu giderlerini karşılamada -ki bunlar eğitim, 
sağlık, adalet, iç ve dış güvenlik ve alt yapı harcamalarıdır- ekonomik 
faaliyetleri en az etkileyerek adalet, eşitlik ve yasallık ilkeleri çerçevesinde, 
toplumsal uzlaşmayı sağlamak koşuluyla almış olduğu parasal değerlerdir.” 
(Karyağdı, 2001) 

Çağdaş anlamda vergiyi şu şekilde de tanımlamak mümkündür: 
“Vergi, mükellefin kendi hür iradesiyle faaliyetlerinin tespit edilmesi ve 
sonuçlarının Devletin temsilcisi olan idareye bildirilmesidir.” 

Önerdiğimiz bu çağdaş vergi tanımının hayata geçmesini 
sağlayabilecek en önemli araçlardan biri de Toplam Kalite Yönetimidir. 
2003 yılından itibaren önce “Maliye Kalite Yönetimi” adı altında Maliye 
Bakanlığı bünyesinde, 2005 yılından itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı 
bünyesinde “Çalışan ve Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi” adı altında 
uygulanan ve bizim de proje liderliğini yaptığımız projeler Amerika Birleşik 
Devletlerinde, Birleşik Krallık’ta, İskoçya’da, İtalya’da ve Danimarka’da 
gelir idarelerinde uygulanan projelerle hemen hemen aynı döneme 
rastlamıştır.  

2003 yılından itibaren Türk Vergi İdaresi’nde uygulanmaya başlayan 
Toplam Kalite Yönetimi İdarede zaman içerisinde pek çok değişikliği 
beraberinde getirmiştir. Öncelikle bu yaklaşımın sadece özel sektörde 
uygulanabilir olduğu kamu için uygulanmasının mümkün olmadığı 
şeklindeki inanış uygulamalarla boşa çıkmıştır. Gelir İdaresinde, Vergi 
Dairesi Başkanlıklarında, Defterdarlıklarda, vergi dairelerinde yapılan 
uygulamalar çalışanları işin bir unsuru olarak görmeyi ve vatandaşı da kamu 
hizmetlerinden yararlanan ve adeta bir müşteri gibi bir takım hakları olan ve 
tüm yasal düzenlemelerde ve uygulamalarda dikkate alınması gereken kişi 
olduğu gerçeğinin yerleşmesine yardımcı olmuştur. 
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Dünya geneline baktığımızda da 1990’lı yılların başından itibaren 
vergi idareleri çok büyük değişimler yaşadıklarını görmekteyiz. Bir yandan 
dijital çağa adapte olan vergi idareleri diğer yandan iki kesimi yeniden 
keşfetmişlerdir. Bunlar “vergi idaresi çalışanları” ve “vergi mükellefleri”dir. 
Bu keşfin neticesinde “çalışanlar ve mükellefler” işin odak noktasında 
yerleşmişlerdir. 

3. Kalite Yönetimi Uygulamalarında Çalışanlar 

Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını ister kamuda isterse özel 
sektörde gerçekleştirin en önemli unsurlardan biri o kurumun ya da şirketin 
çalışanlarıdır. Değişimin önce insandan başlayan bir süreç olduğu gerçeğini 
dikkate aldığımızda çalışanlarca içselleştirilmemiş ya da benimsenmemiş bir 
değişim hareketinin kullanılan araç (toplam kalite yönetimi, yeniden 
yapılanma…) ne olursa olsun başarıya ulaşma şansının oldukça zayıf 
olduğunu görmekteyiz.  

Esas itibariyle yıllar içinde gelir idaresini güçlü kılan, her zaman 
çağdaş ve kamu kurumları içerisinde örnek bir yapıda olmasını sağlayan 
çalışanlarının özverili, dinamik, ülke ve millet sevgisini her şeyin üstünde 
tutan, çok güçlü geleneklere sahip, maddi motivatörlerden ziyade manevi 
motivatörlerden daha çok etkilenen 40 bine yakın çalışanı olmuştur. 

Hataları düzeltme yerine önlemeyi ve sıfır hatayı esas alan, dinamik 
bir kurum kültürüne sahip olan gelir idaresi çalışanları hem bu ülkenin hem 
de kendi kurumlarının geçmişinde çok önemli bir rol oynamışlardır.  

Uğraşı alanları olan verginin hayatın akışına ve karmaşıklığına bağlı 
olarak devamlı değişim içerisinde olması nedeniyle sürekli eğitim ve 
öğrenme de kurum kültürünün bir başka özelliklerinden biri olmuştur. Bilgi, 
beceri, deneyim ve iş ahlakı olmaksızın hiçbir yönetsel mevkiye gelmenin 
mümkün olmadığı gelir idaresi geçmişindeki lider vasfını bir anlamda 
toplam kalite yönetiminde “üst yönetimin liderliği” ilkesiyle ifade olunan bir 
özelliğe sahip olmak suretiyle gerçekleştirmiştir. Uğraşı alanının teknik 
yapısı, hassasiyeti ve ciddiyeti gibi özellikler kurumun geleceğinde de 
yaşayacak olan özelliklerdir.  

İş süreçlerinin yazılı olarak belirlendiği mevzuatı hayata geçirecek 
olanlar da yine çalışanlardır. Kuralların hukuka uygun bir şekilde 
gerçekleşmesini bürokratik yeni bir takım engeller oluşturmadan sağlamak, 
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kalite yönetiminde çalışanların yöneticileriyle birlikte sorumluluk alanına 
giren bir konudur.  

Çalışanların eğitimi, gelişimi, kariyer patikasının kendilerince 
biliniyor olması ve idari yapının ayrılmaz ve en önemli parçalarından biri 
olan çalışanlar için önemli bir konudur. Maliye kültüründe lider yöneticilerin 
temel özelliklerinden biri de çalışanlarının gelişimine öne ayak olmaları ve 
çalıştıkları kurumun misyonuna uygun bir şekle çalıştıkları kurumları 
yönetmeleri ve kurumu geleceğe taşımalarıdır. Bu liderlik özünde adil 
yönetimi, kişi haklarına saygıyı ve örnek olmayı içeren bir kültürdür.  

4. Kalite Yönetimi Uygulamalarında Müşteriler: Vergi İdaresinde 
Mükellefler 

Toplam Kalite Yönetiminin vergi idarelerine en büyük katkısı, 
mükellefin artık mecburen vergi ödemek zorunda olan, hizmet talep etme 
hakkı olmayan, şikayet ve önerilerini aktaracak kanallara sahip olmayan, 
iletişim kanalları sınırlı olan bir süje konumundan çıkarılıp yapılan işin odak 
noktasına yerleştirilmiş olmasıdır. Bu bakışı açısına göre mükellefin 
ekonomisi, psikolojisi, sosyolojik yapısı ve en önemlisi mükellefin hakkı ve 
hukuku olmaksızın hizmetin üretilmemesi 21. yüzyıl dünyasına uygun bir 
yapıyı oluşturmuştur.  

Mükellefin tamamına aynı bakış açısıyla yaklaşıp tamamını vergi 
yasalarına uymayan kişiler olarak görmek şeklindeki sadece cezalandırarak 
öğretme ve kurallara uydurma yaklaşımı artık günümüzde değerini 
yitirmiştir. İnsan psikolojisine yönelik araştırmalar göstermiştir ki disiplin ve 
cezalandırılma korkusu ile ortaya konulan kurallara uyulmasını sağlama 
yaklaşımları kişilerin imkan bulduklarında kuralları daha fazla çiğnemeleri 
sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle uygun olan yaklaşım, kurallara uyma 
alışkanlığını içsellendirebilmektir. Bu da Devletin adil olması, hukuka uygun 
davranması ve hâkim gücünü yasalara uygun bir şekilde kullanması, ödenen 
verginin doğru yerlere harcandığını insanlara göstermesi, ödediği verginin 
doğrudan ya da dolaylı olarak karşılığını aldığını insanlara hissettirmesi, suç 
işleyenlerin cezalandırıldığının fark edilmesini sağlaması, vergi 
politikalarının oluşturulması sürecine mükelleflerin katılımının sağlanması 
ile gerçekleşebilecek bir olgudur. Nitekim günümüzün vergi idareleri bu 
konulara ciddi bir şekilde eğilmek zorundadırlar. Aksi takdirde ortaya 
çıkacak yapı kaynakta kesme yoluyla ya da fiyatın içine yedirerek dolaylı 
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yollarla vergi toplama, vergi kaçırma konusunda kendisine psikolojik 
mazeretler bulma ve neticede tabanı genişlememiş vergi sistemi ve dar bir 
çerçeveye sıkışıp kalmış mükellef sayısı olmaktadır. 

Toplam Kalite Yönetiminin vergi idarelerinde uygulanmasının 
mümkün olmadığını düşünenler genelde şöyle bir örnekle görüşlerini ortaya 
koyarlar: “Yani vergi kaçakçısına biz müşteri gibi mi davranmak 
zorundayız? Müşteri memnuniyetini vergi kaçakçısında ancak kaçakçılığına 
göz yummak suretiyle sağlayabilirsiniz” ya da “Vergi bir zor alımdır, bu 
nedenle mükellef memnuniyeti gibi bir şey sözkonusu olamaz.” Esasen bu 
itirazlara 1999 yılından itibaren vermiş olduğumuz derslerde ya da katılmış 
olduğumuz konferans ya da panellerde birebir karşılaşmış bir kişi olarak bu 
görüşlere katılmadığımızı ifade etmeliyiz. 

Vergi her ne kadar zor alım gibi ifade edilse de beyan esası nedeniyle 
“gönüllü bir ödemedir”. Elbette ki bu gönüllülük cezalandırılmaktan 
çekinmek, gelecekte para kaybetme riskini ortadan kaldırmak ya da 
kamudan aldığı hizmetlerin karşılığını bir yurttaşlık görevi olarak ödemek 
gibi saiklerden (güdülerden) kaynaklanmış olabilir. Hangi saikten olursa 
olsun mükellefleri yasalara uyanlar, uymakla uymamak arasında kararsız 
olanlar ve uymak istemeyenler gibi segmentlere ayırdığımızda-ki gerçekte 
mükellefleri sınıflandırmaya tabi tuttuğunuzda bu yapıyı kolaylıkla 
farkedebilrsiniz- kalite yönetiminin müşteri odaklılık ilkesi vergi 
yönetiminde “mükellef odaklılık” haline dönüşmektedir.  

Vergi yasalarına uyan mükelleflere her zaman “mükellef 
memnuniyetini” sağlayıcı bir yaklaşım gerekmektedir. Uyum konusunda 
kararsız olan mükelleflere ise öncelikle mükellef memnuniyetini artırıcı 
yaklaşımlarla vergisel yükü değil ancak idari yükü hafifletici ve bu suretle 
memnuniyeti sağlayıcı yaklaşımlar sözkonusu olmalıdır. Elbette ki vergi 
kaçırma konusunda tercihini kullanan ve bu uyum konusunda direnç 
gösteren mükellefler için de yasaların uyuma zorlayan hükümlerini 
uygulamaktan başka bir yol kalmamaktadır. Elbette ki bu durumda mükellef 
memnuniyetini gözetmek mümkün olmayacağı gibi bunu sağlamanın yasal 
bir yolu da yoktur. Ancak kalite yönetimi uygulamalarında hukuk 
kurallarının harfiyen tatbik edilmesi ve yukarıda belirttiğimiz segmentlerden 
hangisine dahil olursa olsun mükelleflere, mükellef haklarına saygılı bir 
şekilde yaklaşmak vazgeçilmeyecek bir esastır.  
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Esas itibariyle mükellef haklarına saygılı ve bunu sağlayan ve koruyan 
bir idare, bu konulara ilgi duymayan bir vergi idaresine nazaran vergi 
toplamada daha az zorlukla karşılaşan bir İdare olacaktır. 

Bu nedenle de toplam kalite yönetiminin insanı esas alan yaklaşımı 
mükellef haklarının korunmasında oldukça önemli bir sonuç doğuracaktır. 

5. Sonuç 

Yaşadığımız çağ baş döndürücü bir değişimin yaşandığı bir dönemdir. 
İnsanlık tarihi kadar eski olan vergicilik ve vergi sistemi de bu değişime 
ayak uydurmak zorundadır. Yaşanan ekonomik krizlerde bir kez daha 
devletler açısından sağlam bir gelir kaynağı olan vergilerin önemini bir kat 
daha artırmıştır. Verginin konusunu iyi tespit edebilme, vergiyi zamanında 
ve yasaların öngördüğü tutarda tahsil etme konusunda gelişen teknoloji bir 
yandan idareler açısından yeni fırsatlar doğururken bir yanda da vergi 
matrahının aşınmasına yol açacak bir takım tehditler de içermektedir. Bu 
ikilemi gidermede yani riskleri azaltıp getirileri en yüksek düzeye çıkarmada 
en önemli araçlardan biri olan Toplam Kalite Yönetimi vergi idareleri için 
oldukça önemli bir araç olarak ona ilgi duyan idareler için önemini 
korumaya devam etmektedir. 
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ÜLKELER ARASI VERGİ KÜLTÜR FARKLILIKLARI 

VE NEDENLERİ 

 

Abdulkadir IŞIK* 

 
1. Vergi Kültürü Kavramı 

Ekonomik sistemler ve yapılar değerlendirilirken büyüme ve kalkınma 
kavramları en önemli kriterlerin başında gelmektedir. Büyüme ve 
kalkınmanın boyutu, ölçülmesi ve yıllar boyunca gösterdiği gelişim 
ekonomilerin gelişmişlik düzeyini doğrudan ölçen kriterlerdir. Genel olarak 
ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları ise birbirine bağlı ancak, farklı 
özellik ve tanımlamalara sahiptir. Büyüme makroekonomik göstergelerde 
meydana gelen rakamsal genişlemeyi ifade ederken, kalkınma ise ekonomide 
gerçekleşen bir yapı değişimini ifade etmektedir. Milli gelirin yılları 
kapsayacak dönemler itibarıyla büyümesi ekonomik büyümedir, bunun 
yanında ekonomik büyüme ekonomiyi bütünüyle kapsaması yönüyle de 
farklı türlere ayrılabilir, bunlar ekonominin bütününde meydana gelen 
yaygın büyüme, diğeri ise, ekonominin sadece bir bölümünü kapsayan 
yoğun büyümedir. Ekonomik kalkınma denince ekonominin geçirdiği yapı 
değişikliğinin önemli olduğu ifade edildi, söz konusu bu değişiklik ilgili 
ekonominin bir dönem boyunca ürettiği GSYİH ya da milli gelirin nelerden 
oluştuğu ve bu oluşumun izlediği seyirdir. Bir dönem milli gelirin önemli bir 
bölümü tarım sektöründen meydana geliyorsa bu ekonomi tarım 
ekonomisidir, diğer yandan sanayi üretimin payının artarak bu üretimin bir 
bölümünün dışarıya ihraç edilmeye başlanması, sanayi ekonomisi olmanın 
en önemli kanıtlarındandır. Bu şekilde tarımdan sanayiye, oradan dış ticarete 
ve oradan da bilgi ekonomisine yol alınmaktadır. 

Büyüme ve kalkınma süreçleri birbirlerini tamamlayan süreçlerdir, 
ancak her ekonomik büyüme doğrudan ekonomik kalkınmaya yol açmazken, 
her ekonomik kalkınma, ekonomik büyümeyi de beraberinde getirmekte ve 
kapsamaktadır. Bu yüzden ekonomik gelişme ölçütü olarak kısa dönemler 
için büyüme kavramı kullanılsa da, uzun dönemde ana değerlendirme kriteri 
büyümeyi de kapsayan ekonomik kalkınma kavramıdır. Bu çalışma da bu 
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ayrıntıyı göz önüne alarak kalkınmayı gelişmişlik ölçütü olarak 
kullanmaktadır. 

Ekonomik kalkınma neden önemlidir ya da neden bir kriter olarak ele 
alınmaktadır diye bir soru sorulduğunda, kalkınmanın daha fazla refah 
sağladığı bu artışında, bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını daha fazla 
karşılanmasından kaynaklanmaktadır, denebilir. Çünkü, iktisat teorisinde 
refahın ölçütü ihtiyaçların maksimum düzeyde karşılanmasıdır. Maksimum 
düzeyde bir tatminin elde edilebilmesi içinde bireylerin ve toplumun 
gelirlerinin azamileştirilmesi gerekmektedir. İşte ekonomik büyüme ve 
kalkınmanın birey ve toplum refahına yaptığı katkı budur. Bu yüzden de 
gelişmişlik ya da gelişmemişlik ölçütü olarak ele alınmaktadır.  

Uygulama da ise belirli bir gelişmişlik düzeyine ulaştıktan sonra 
toplumların daha hızlı bir şekilde kalkındığı görülmektedir. Ekonomik 
büyüme ve kalkınmasını sağlamış ya da bu süreci hızlı bir şekilde geçiren 
toplum ve ekonomilerin sahip olduğu bir takım karakteristikler vardır. 
Ekonomik yapıdan, cinsiyet dağılımına, tüketim kalıplarından, üretim 
alışkanlıklarına kadar birçok faktör bu süreçte rol oynamaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerde bu faktörlerin yapısı ve gelişimi, gelişmiş 
olan ülkelere göre farklılık arz etmektedir. Bu çalışma girişte de belirtildiği 
gibi kültürü oluşturan unsurların ekonomik büyüme ve kalkınmaya yaptığı 
katkıyı zorunlu tasarruflar temelinde vergi kültüründe aramaktadır. Yani 
ekonomik büyüme ve kalkınma daha fazla refah demekse, kültür bunun 
neresindedir, ya da kültürel faktörler bunu nasıl etkilemektedir sorusuna 
vergi kültürü temelinde yanıtlar vermeyi amaçlamaktadır. Kuşkusuz büyüme 
ve kalkınmanın ana kaynaklarını yatırım ve tasarruflar oluşturmaktadır. 
Burada ele alınmak istenen acaba kültür ve kültür unsurlarının bu süreçteki 
rollerine odaklanmaktadır. 

Kültür kavramına gelince, “bir millete kişilik kazandıran diğer 
milletlerle arasındaki farkı tespite yarayan, tarihi gelişim içinde çeşitli 
birikimlerle oluşmuş, o millete özgü maddi ve manevi varlık değerlerinin 
uyumlu bir toplamından oluşmaktadır” (Bilgiç, 1977:2-3). Panther’e göre ise 
”toplum aktörlerinin paylaştıkları anlam ve yorum sisteminin öğretilmesi” 
kültür demektir (Panther,1999:168). Heinrich (Heinrich,1999:2) kültürü 
şöyle tanımlamaktadır; İnsanların beyinlerinde depoladıkları bilgilerdir ve bu 
bilgiler bireyler arasında nesiller boyu aktarılmaktadır. Bu bilgiler, birey 
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beyinlerindeki fikirler, değer yargıları, inançlar, davranış stratejileri olarak 
düşünülebilir ve diğer bireyler tarafından taklit etme, gözlemleme, tartışma 
veya öğrenme yolu ile öğrenilebilir. Heinrich kültürü geçiş 
mekanizmalarında işbirliği problemlerini çözme, ortak davranışları devam 
ettirme kuvveti yaratacak, uyumu sağlayacak benzer bir yapı oluşturma 
anlamı kazandıracak bir unsur olarak görmekte ve  bu yolla kültür kurumları 
ile ailecilik değerlerini korunacağını belirtmektedir.  

Stareit’e göre (Stareit, 1999:162) kültür, bireyler arasındaki kültür 
köprüleri ve sosyal gruplar ve öğrenilmiş kuramların dayanaklarıdır. Buna 
göre, kültür semboller ve onun kurumsal içerikleriyle, diğer hatırlatıcı 
şeyleriyle beraber temelini oluşturan ve ima edilen kural sistemi olarak da 
görülebilir. Trindis (Trinidis, 2000:75) paylaşılmış kültürlerin aynı dili 
konuşan tarihsel periyoda sahip ve bir çoğrafik bölgede tanımlanmış insanlar 
arasında olabileceğini söylemiştir. Bu tanımlama aslında birçok tanım için 
başlangıç noktası olarak ele alınmaktadır 

Bireyleri, kendi özgür iradeleriyle bir inanç birliği içinde toplayan, 
din, insanların karşılıklı anlaşmalarını sağlayan ve aralarında manevi bir bağ 
kuran dil, sağlam ve iyi bir hayat ahlak,  geçmişten günümüze kadar ulaşan 
ve gelişen gelenek, görenek ve sanatsal değerler kültürün özünü teşkil 
eder(Halıcı, 1981:6). Hoftstede ise kültürü, “zihnin ortak programlanması” 
olarak ifade eder (Hoftstede, 1983:222).  

Kültür ne sadece edebiyat, ne sadece sanat ne de ekonomiden oluşur. 
Toplum hayatının bütün sosyal açılımları tarafından kapsanır. Kültür 
denildiğinde bir arada yaşama ihtiyacı duyan farklı ölçülerde örgütlenmeye 
sahip insan toplulukları gelir ve bunun ekonomiden ayrılması mümkün 
değildir(Erkal,2008:1). 

Vergi kültürü kısaca "toplumu oluşturan bireylerin hür vicdanlarında 
vergi verme gereğini duymaları" şeklinde tanımlanabilir. Bireylerin bu kültür 
düzeyine ulaşabilmesi öncelikle aileden başlayan çeşitli okullarda devam 
eden ve görsel ve yazılı ile diğer iletişim araçlarıyla beraber dinsel 
kurumlarca da desteklenecek bir eğitim almaları gerekir.  

Vergi kültürünün oluşması için bu eğitimin alınmasında genellikle 
yeterli değildir. Edinilen vergi kültürünün çeşitli şekillerde ve özellikle 
devletin vergi politikası ile de yıpratılmaması gerekir. Bunun içinde devletin 
vergi politikasını oluştururken ve uygularken verginin genel ve esas  
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prensiplerine  saygı göstermesi gerekli olduğu gibi, verginin adil olması, 
tarafsız olması, vergi yasalarının basit ve anlaşılır olması, vergi normlarının 
istikrarlı ve ihtiyaca yetecek düzeyde olması gerekmektedir (Faralyalı, 
2008:1). 

Yaklaşık 80 yıl önce Schumpeter vergi kültür kavramını  ilk kez 
“Gelir Vergisinin Ekonomiği ve Sosyolojisi” adlı makalesinde kullanmıştır 
(Schumpeter, 1929:385). Bu makaleye göre, “herhangi bir sosyal kurum 
gibi, alınan her vergi kendisinin ekonomik ve psikolojik açıdan uygunluğunu 
ve geçerliliğini yansıtır, ancak vergi diğer sosyal kurumların aksine, vergi ve 
vergi sistemi sonsuz yaşamaz” demektedir (Nere, 2001:1). Schumpeter ve 
izleyicilerinin vergi kültürü anlayışı, ulusal vergi sistemini bir sanat olarak 
ele alıp, bu sanatı icra eden vergi ekonomistleri, vergi bürokratları ve oyunun 
diğer aktörleri üzerinde odaklaşmaktadır. Vergi ve kültürü birlikte ele alan 
Alfons Pausch ve Pausch’un vergi kültür kavramının kaşifi olarak gördüğü 
Armin Spitaler ile bu kavram daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır(Nerre, 
2001:2). Spitaler’e göre ise vergi kültürü, vergileme ekonomik, sosyal, 
kültürel, tarihsel, coğrafik, psikolojik ve bireysel ilkeler ve toplumların 
birbirinden farklılık arz eden öteki kültür unsurları tarafından 
etkilenmektedir 

IMF’den Vito Tanzi ise, vergi kültürünün vergi mükellefleri 
tarafından belirli bir vergi bilinci olarak algılanması gerektiğini ileri 
sürmektedir(Tanzi, 1999:2-4). Bu görüşü Jorge Martinez Vazguez ve 
etrafındaki bilim adamları da paylaşmaktadır (Nerre, 2001:5). 

Boos’a göre, ise “insanların vergi ödemekten dolayı mutlu oldukları 
bir ülke yoktur, bireylerin vergi ödemelerinin nedeni vergi kültüründen 
kaynaklanmaktadır” demekte ve bunun kısa bir dönemde oluşamayacağını 
ifade etmektedir(Boos 1999:62). Vergi kültürü kavramının ilk kullanılmaya 
başlanmasından sonra Guenter Schmolderrs ve öğrencilerinin oluşturduğu 
Alman Ekolü (Alman Koloni Okulu) 1950 ve 1960’lı yıllar boyunca bu 
kavramı geliştirmeye çalışmışlardır. 

Nerre’nin vergi kültürü ile ilgili olarak yaptığı kapsamlı bir tanım, 
bugüne kadar bu konuyla ilgili yapılan bütün tanımların üzerindedir, buna 
göre (Nerre, 2001:13);  

 “Belirli bir ülkeye özgü vergi kültürü, bu ülkedeki ulusal vergi 
sistemi ve vergi uygulamaları ile ilgili bütün resmi ve gayri resmi kurumların 
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tamamını kapsayan ve ülkenin kültürel tarihi içine gömülmüş, diğer 
etkenlerle etkileşimleri ve bağları olan bir kavram”  olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareket edildiğinde vergi kültürü, vergileme 
kültüründen ve vergi ödeme kültüründen daha geniş bir alanı kapsamaktadır. 
Bu bakış açısıyla bakıldığında, kültürel normlar, gelişmiş gelenekler, yaşam 
tarzı ve vergi oyununun aktörlerinin davranışları ve bunları etkileyen tarihi 
birikimler o ülkenin vergi kodlarını vermektedir. Bu aktörler genel olarak, 
vergi mükellefleri, siyasetçiler, vergi memurları, vergi uzmanları, mali 
müşavirler ve vergi akademisyenleridir. Vergi ekonomistleri bu konuya 
vergi sisteminin DNA’sı olarak yaklaşmaktadırlar. DNA’yı belirleyen söz 
konusu bu aktörler sürekli bir etkileşim içindedirler ve birbirine bağlıdırlar. 
Vergi oyunu bu aktörlerden bağımsız oynanmaz. Bir ülkenin vergi kültürünü 
belirleyen etkenler, bu oyuncuların davranışlarının sonucudur. Bu 
oyuncuların davranışlarını belirleyen etken ise vergi kültürüdür. 

2. Ülkelerarası Vergi Kültür Farklılıkları Örnekler 

Benzer şekilde son zamanlarda yapılan çoğu çalışmalarda olduğu gibi, 
vergi kaçırma veya vergi ödeme analizinin yerine çoğu çalışmada bağımlı 
değişken olarak vergi ahlakı ele alınmakta ve vergi ahlakını sistematik 
olarak etkileyen etkenler araştırılmaktadır 

Vergi Kültürü yoluyla vergi ahlakını tahmin eden modellerin unsurları 
aşağıdaki gibidir.  

• Kültür Farklılıkları(etnik, dil, ırk, vatandaşlık, yaşam tarzı ve 
diğerleri) 

• Vergi Sisteminin Unsurları(vergi türleri, idarenin yapısı, vergi 
ödeme dönemleri, vergi kanunları ve cezaları, uyuşmazlıkların çözümü)  

• Demografik Değişkenler(bölgeler ve yaş)  

• Cinsiyet(erkek, kadın,ve her iki cinsiyeti aynı anda taşıyan kişiler)  

• Eğitim(eğitimsiz, ilk-orta-lise, lisans, yüksek lisans, doktora) 

• Medeni Hal(evli, bekar, boşanmış, dul)  

• İş Durumu(işsiz, iş sahibi, emekli)  

• Dindarlık (camiye/kiliseye/havraya devam/ateist)  

• Kurumlar(vergi idaresi, maliye bakanlığı,  vergi idaresi ve ekonomi 
ile ilgili diğer kurumlar)  
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• Milli Gurur(milliyetçilik duygusu)  

• Kültür 

• Kamu harcamalarının miktar ve kalite düzeyi 

• Yolsuzluklar 

• Ekonomik Etkenler(gelir düzeyi, gelir dağılımı, büyüme ve 
kalkınma) 

• Meslek (işçi, memur, iş adamı, ev hanımı, sanatçı, asker, politikacı, 
manken, bilim adamı) 

Bazı kimseler vergilerini ödemez iken, bazıları neden vergilerini 
öderler? Bu soru vergiye uyum literatüründe son birkaç on yıllık dönemde 
artan bir ilgi görmüştür, bu soruyu cevaplama konusunda çok sayıda teoriler 
öne sürülmüştür. Örneğin; beklenen yarar tartışmaları esas alındığında 
rasyonel seçenek teorisyenlerinin belirttikleri görüşlerin de bireylerin 
umdukları maliyet ve faydalara göre kanunlara uyup uymamayı ölçüp 
biçerek umulan cezaların veya yakalanma ihtimalinin sağlanacak 
kazançlardan zayıf olduğu durumlarda vergi uyumsuzluğuna, itaatsizliğe 
sapabildikleri görülmektedir. Allingham ve Sandmo gibi araştırmacılar bu 
konuda resmi bir ekonomik model sunmuşlardır ve burada, vergi kaçırmanın 
kapsamı ile genişliği keşfedilip, yakalanma ihtimali ve ceza dereceleri 
arasında bir bağlantı tespit edilmiştir. Bu konuda ortaya çıkan ilişki 
aşağıdaki şekilde tabloda gösterilebilir(Bu örnek Güney Afrika, Botswana, 
Belçika, İspanya ve İsviçre den elde edilmiştir). 

Tablo 1: Parametreler 

DAVRANIŞLAR 
BÖLÜM A 

DENETİM 
İHTİMALİ 

CEZA 
ORANI 

DENETİMİN 
BEKLENEN 
DEĞERİ 

VERGİ 
ORANI 

Davranış A1 0.10 1.5 0.15 0.30 
Davranış A2 0.30 3.0 0.90 0.30 
Davranış A3 0.10 3.0 0.30 0.30 
Davranış A4 0.30 1.5 0.45 0.30 
DAVRANIŞLAR 
BÖLÜM B 

    

Davranış B1 0.10 3.0 0.3 0.30 
Davranış B2 0.20 3.0 0.6 0.30 
Davranış B3 0.30 3.0 0.9 0.30 
Davranış B4 0.40 3.0 1.2 0.30 
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Daha ileri gitmeden vergi kültürünün geçmişte nasıl tarif edile 
geldiğinin irdelenmesinde yarar vardır. Yukarıda belirtildiği gibi vergi 
kültürü literatüründe verilen standart tarif vergi ahlakının temelde mükellefin 
vergilerini ödemeleri için içlerinde sahip oldukları ferdi asli motivasyondur. 
Bu, birçok araştırmanın bu kavramı tarif etmelerinde gidebildikleri en uzak 
noktadır. Böyle kavramlar bu iki kavramın birbiriyle çok yakından ilgili 
olduğunu düşünsek bile yapılabilecek en belirsiz tariflerdir. 

Song ve Yarbouch mükellef olan vatandaşın hükümetle olan ilgili 
tavrını bir norm olarak tarif ederler. Yani vergi kültürü genel olarak fertlerin 
vergi ödemede sahip oldukları ahlaki prensipler ve değerler olarak tarif edilir 
ve anlaşılır. Vergiye itaat oranının niçin çok yüksek olduğunu anlamak için 
eğer vergi kültürü bir açıklama şekli olarak düşünülürse vergi mükellefleri 
arasında bu ahlakı neyin şekillendirdiğinin analiz edilmesi ilginç olacaktır.   

Esasında bu konuda daha ilginç bir soru şudur; vergi ahlakı ve 
disiplininin oluşumunda ve devamında ve korunmasında hangi faktörler 
etkili olur. Bu şekilde, kazancın, ilginin bir değişkeni olarak vergi 
kültürünün analizi, vergi uyum literatüründe bir nevi yeniliktir. Eğer vergi 
kültürü uyum seviyesinin tespitinde önemli ise, bu durumda keza bir 
mükellefin ahlak seviyesine nelerin etki edebileceğinin anlaşılmasında 
önemlidir.  

100 yıldan daha uzun süre önceki İsviçre vergi kültürü analiz 
edildiğinde Georg von Schanz, vergi mükelleflerini vergi sözleşmelerinde 
devlet ile vatandaşları arasında ortaklar ilişkisi olarak bağlantılarını 
belirtmiştir. 60 yıl sonra Alman bilimciler Cologne vergi psikolojisi okulu ile 
bağlantılı olarak bu gözlemleri yürütmüşler ve mükelleflerin arasındaki vergi 
kültürünü vergi ahlakını temel alarak ölçmeye çalışmışlardır. Bu konuda 
çalışan akademisyenler öncelikli olarak ekonomi ile sosyal psikoloji arasında 
bağ oluşturmaya uğraşmışlar ve vergi ahlakını bir önemli ve entegral bir 
tavır olarak vergi sadakatsizliği ile bağlantılı olarak ele almışlardır. Örneğin; 
Scimölders vergi ahlakını Avrupa’da serbest çalışan işçiler arasında analiz 
etmiş ve bunların başka kimseler organizasyonlar için çalışanlara nazaran 
vergi kültürünün ve  ahlakının düzeyinin daha düşük olduğunu bulmuştur. 

Stürümpel keza vergi kültürünü Avrupa’lı mükellefler arasında analiz 
etmiştir. Avrupa’da milletlerarası karşılaştırmalı gözlem çalışması yürütmüş 
ve böylece çeşitli Avrupa ülkeleri arasında vergi sistemlerini değerlendirme 
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imkânı doğmuştur. Bu çalışmada Strümpel vergi kültürünün Almanya’da 
diğerlerine kıyasla oldukça düşük ancak İngiltere’de oldukça yüksek 
olduğunu bulmuştur. Alman ve İngiliz vergi sistemlerinin en büyük farkı 
Alman hükümetinin sert vergi uygulama tekniğini kullandığını, diğer 
taraftan İngiliz sisteminin vergi mükelleflerini daha fazla saygı ve daha az 
kontrolle muamele ettiği idi. Strümpel iddiasından Almanların zorlama 
stratejilerinin halkı soğuttuğunu ve bunun da onların vergi ahlak seviyelerine 
olumsuz şekilde etkilediğini belirtmiştir. İngiliz sisteminin aksine ahlakı 
geliştirdiği vergi kaçırmayı önleyen kolay fırsatlar yarattığına dikkat 
çekmiştir.  

İlk vergi kültürü araştırmaları 1950’lerde ve 1960’larda Cologne 
Vergi Psikolojisi okulunda yapılır iken o zamandan bu yana vergi kültürü 
kavramı araştırmacılarca ihmal edilmiştir. O zamana ait çok sayıda vergi 
uyumunu inceleyenler ve bilim adamları yayınlarında ve kitaplarında vergi 
kültüründen bahsetmişler fakat sadece şekçin birkaçı bu kavramı detaylıca 
incelemişlerdir. Bu çalışmalardan bazıları Latin Amerika ülkelerinde ne gibi 
faktörlerin vergi kültürünü etkilediğini tespit ederken, değerlendirirken 
Torgler devlet görevlerinin güveni kanunlara uyan diğerlerinin güveni ve 
çok sayıdaki değişenlerinin vergi kültürü seviyesini oluşturduğunu 
bulmuştur. Torgler aynı zamanda bu seviyenin vergiden kaçınma ve önleme 
derecesi ile ilgili olduğunu da bulmuştur.         

Torgler’in daha detaylı bir şekilde tartışmasını yaptığı, vergi 
kültürünün anlaşılmasında önemli olduğuna inandığı üç anahtar faktör 
vardır,  bunlar; a)Ahlak kuralları ve duyguları Örn; normlar, suçlar 
b)Sabitlik, katiyet, dürüstlük c)Vergi mükellefleri ile hükümet arasındaki 
ilişkiler 

Torglerin yaptığı modelde, 

TMİ = B0 + B1 + Ti + B2 . Yi + B3 . RELI + B4 . TRi +B5 . CTLi+ 
Ei    dir,  burada ; 

TMİ = Bireysel vergi kültür derecesi 

Yi = Kişinin gelir durumunu 

TRi = Yetkililere olan güveni  

RELI = Dindarlığı  
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CTLi = Çok sayıda değişkenleri, örn; yaş, cinsiyet, medeni hali, 
eğitimi  ve mesleki durumudur 

Tİ = Kişinin vergi oranı 

Ana yapı yukarıdaki değişkenler üzerine kurulu iken bağımlı değişken 
ise vergi ahlakı temelli alınan vergi kültürü olarak ele alınmaktadır. 

Diğer araştırmalar ve Torgler’in çalışmaları analiz edildiğinde vergi 
kültürü 1981 ile 1995 arasında belirgin şekilde yükselmiştir. Şimdiye dek 
sadece bir çalışma vergi kültürünün değişik ülkelerde zaman içinde nasıl 
değiştiğini araştırmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde belirgin 
hükümetsel farklar kadar kültürel farklar vardır. Değişik ekonomi ve 
kurumsal seviyelere sahip bölgeler arasında vergi kültür değerlerini 
kıyaslamak pek akılcı olmaz. Örneğin, bazı gelişmekte olan ülkelerde 
vatandaşların çoğunluğu vergi kaçırmanın haklı görülebilir oluşu ki biz bu 
durumun çoğu ülke için geçerli olmadığını biliriz. Hatta bazı gelişmekte olan 
ülkelerde vergi ödememeli vatandaşlar için ahlaki görev olabilir. Bu nedenle,  
benzer ülkeler ile karşılaştırma yapmak daha uygun olacaktır.  

Bu çalışmaların bazı bölümlerinde vergi kültür seviyesi 20 OECD 
ülkesi için karşılaştırılmaktadır. 20 OECD ülkesiyle ilgili olarak vergi 
kültürü ortalama değerlerine bakıldığında. her şeyden önce, görülen 1981’de 
test uygulanan OECD ülkelerinde ortalama halkın %56’sı vergi kaçırmanın 
haklı görülecek bir şey olmadığını söylüyordu. 1995’de test edilen ülkelerde 
bu oran %60’a çıkmıştır. Bunun ötesinde OECD ülkelerinde 1981-1995 arası 
vergi kültürü sorusu için elde edilen averaj puan 1,93 idi. Bu oran 2.12’ye 
1995’de yükseldi. Keza bazı OECD ülkelerinde bu vergi kültürü zaman 
içinde azalma gösterdi (Örn, İsveç, Almanya) . Genelde OECD ülkeleri 
arasında vergi kültür düzeyi zaman içinde az artmıştır. OECD ortalaması 
(%56)’ndan daha düşük idi. 1995’de bu seviye %62’ye çıkmıştır.  

Hyun ve Yoo (1998)  ile Schneider ve Klinglmair (2004) uzak doğu 
ülkelerinden Kore ve Japonya da ki vergi kültürünü ölçen araştırmalar 
yapmışlardır. Benzer şekilde Torgler ve Murphy(2004) Avustralya için 
benzer çalışmalar yapmışlardır. Japonya ve Kore benzer tarihsel geçmiş ve 
kültüre sahip olmalarına rağmen Japonya da vergi kaçırma düzeyi Kore’ye 
göre düşük çıkmıştır. Paralel olarak Japonya da ki vergi kültürü Kore den 
oldukça yüksek çıkmıştır. Avustralya da ise elde edilen sonuçlar OECD ülke 
ortalamalarından oldukça yüksektir. 
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Vergi dairesinin vergi mükelleflerine olan muamelelerinin vergi 
kaçağı üzerine olan etkisi, İsviçre için henüz araştırılmamıştır. Frey ve Feld 
tarafından yapılan çalışmalar bu konunun araştırılmasının ilkidir. Avustralya 
için benzer kanıtlar Braithvaite tarafından bildirilmiştir. 

İsviçre vatandaşlarına karşı vergi otoritelerince daha çok saygıyla 
muamele edilmesi nedeniyle, vatandaş katılım hakları ve güveni oldukça 
gelişmiştir. Saygılı muameleyi takiben doğrudan demokratik kantonlarda 
daha başarılı vergi kaçağı azalması sağlanmıştır. Feld ve Frey raporlarında 
doğrudan demokratik kantonlarda vergi otoriteleri daha az ölçülerdeki vergi 
beyannamelerindeki yanlışların mükelleflerin lehine olduğu kanıtlarını 
bildirmişlerdir. Bunun ötesinde vergi kayıtlarının yayınlanması doğrudan 
demokratik kantonlarda daha seyrek olur. Çok kuvvetli, şiddetli şekilde 
caydırmaya yöneliş bu ölçüde vatandaşlarda güvensizliğe ve vergi 
kültürünün azalmasına neden olur. Moral yükseltici nezaket, tatlı dil gerçi 
vergi kültüründe artışa yol açmaz. Torgler bunu İsviçre toplumu için yaptığı 
bir çalışmada bulmuştur.  

İsviçre için ortaya çıkan sonuçlar, Bluementhol, Christian ve Sletarod 
tarafından Birleşik Devletler için yapılmış olan çalışmaya benzemektedir. 
Geleneksel caydırma tedbirlerine bakıldığında cezalar veya kontrol sıklığı 
yoğunluğu vergi kaçırmada mevcut kanıtlar İsviçre için oldukça tutarlıdır. 
Birçok vakalarda İsviçre de vergi kaçağı veya vergi ahlakı üzerinde her iki 
değişken önemli ölçüde anlamlı değildir. Bazen Torgler kadar Feld ve 
Frey’in çalışmalarında görüldüğü gibi yapılan kontrollerin sıklığı ve  
yoğunluğu beklenmeyen olumlu işaretler vermiştir.  

Neck-Hanneman ve Pommereche kontrollerin yoğunluğunun beklenen 
olumsuz işaretler verdiğini ve istatistiksel olarak da yüksek taksitli vergi 
mükellefleri için daha anlamlı olduğu kanıtlarını sağlamışlardır. Onlar bu 
hususu vergi kaçağı kumarında mükellef tarafından göze alınabilecek “risk 
takdiri karmaşası” olarak tercüme etmektedirler. 

Feld ve Frey, vergi kaçağı ile vergi hileleri arasındaki farkı işleyerek 
ulaştıkları kanıtlara göre, vergi hilesi için uygulanan cezaların miktarı vergi 
kaçağı için uygulanan para cezalarından daha kuvvetli negatif etkiye 
sahiptir. Feld ve Frey vergi beyannamelerini vermemenin cezalarının 
belirgin derecede daha yüksek oldukları doğrudan demokratik kantonlarda 
vergi kaçırma cezalarının daha düşük olduğu konusunu bildirmişlerdir.  
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Kucher ve Götte, hükümete olan güvende referandumda hükümetin 
seçim tavsiyeleri ve tabii referandum sonuçlarının tesadüfi oranlarını 
kullanarak 1964-1996 arası Zürih şehri için zaman serisi analizleri yapmışlar 
ve buna göre güven ne kadar yüksek ise sunulan vergi beyannameleri tüm 
beyanlara göre daha yüksek paya ve nispete sahip olduklarını bulmuşlardır. 
Bütün bu sonuçlara göre İsviçre’de vergi uyumu lineer olmayan 
caydırmalardan etkilenmektedir. Daha küçük çaplı kabahatler, suçlar, daha 
hafif şekilde cezalandırılır. Eğer vatandaşlar oyunun kurallarına riayet 
etmezlerse, daha kuvvetli cezalandırılırlar. Bu politika şu gerçeği de dikkate 
alır,  hiçbir kimse mükemmel değildir ve azıcık bir hile yapmaya temel 
oluşturan psikolojik vergi akdinin altını kazımak istemez. Meier İsviçre 
nüfusu arasında yapılmış bir gözlemden sağlanan kanıtları incelerken küçük 
formda vergi kaçaklarına gösterilen genel toleransdan bahsetmiştir.  

Genel olarak, İsviçre için elde edilen kanıtlar, mükelleflerin güçlü bir 
şekilde psikolojik vergi ahdinin varlığının farkında olduklarını. İsviçre’de 
her iki tarafın da haklarını ve görevlerini bildiklerini, alınan verginin 
İsviçre’de devlet tarafından sağlanan mal ve hizmetlerin birer fiyatları olarak 
değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. 

Vergi kaçağı demokratik kantonlarda daha düşük olup  vergi 
mükellefleri devlet tarafından gelir dağıtımını desteklemeye daha çok 
arzuludurlar. Böylece mali mübadele ilişkisi daha geniş bir anlamda 
yorumlanmalıdır. Nihayet mali mübadeleye eşlik eden prosedürlerin 
kanıtları, bulguları da vardır. Vergi akdinde birbirlerine karşılıklı hürmet ve 
dürüstlükle muamele edildiğini gösterir. İsviçre vatandaşlarına ne kadar çok 
saygıyla muamele edilirler bunu daha yüksek vergi sadakati ile karşılık 
aldığı doğrulanmıştır. Psikolojik vergi sözleşmeleri bu nedenle bir kazançtır.  

3. Sonuç 

Vergi uyumunun belirleyen faktörlere bakıldığında bunlar; 
a)ekonomik b)ekonomik olmayan c)vergi kültürü şeklinde üç faktör 
karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik faktörlere göre gelişmiş ülkeler 
gelişmekte olan ülkelere göre vergi denetimi ve vergi cezaları açısından daha 
yüksek, disiplinli ve tutarlı politikalara sahiptir. Mükelleflerin vergi kaçırma 
bilgilerinin düzeyinin kamuoyu tarafından bilinme ve algılanma sıklığı bu 
kaliteyi belirleyen etkenlerin başında gelmektedir. Vergi denetimi 
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sonrasından ortalama vergi kaçırma oranının ve yapan mükellef tiplerinin 
saydam bir şekilde kamuoyuna açıklanması vergi kültürünü yükseltmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler daha düşük bir vergi kültür düzeyine sahiptir, 
çünkü vergi kültür düzeyini belirleyen a) yasal sistem, b) parlamento, 
c)ulusal sistem üçlü saça ayağı mükellefin vergi dairesine karşı davranışını 
şekillendirmekte, bu yönetimlerin vergi kaçırmaya yönelik davranışları 
önleme yetenekleri vergi kültürünün oluşumunda etkili olmaktadır. 
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VERGİ ETİĞİNİN OLUŞMASINDA SOSYAL  

SERMAYENİN BELİRLEYİCİ UNSURLARININ ETKİSİ:  

TEORİK AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME 

 
İsmail KİTAPCI* 

 
“Öyle davran ki, bu davranışında insanlığı hem kendinde 

hem de diğer insanların her birinde her zaman bir amaç olarak 
göresin; asla bir araç olarak kullanmayasın”. 

Immanuel KANT 
1. Giriş 

Ödemek ya da ödememek: Son yıllarda vergi uyumu (tax 
compliance) literatüründeki temel soru değişmiştir. Günümüzde “insanlar 
neden vergi kaçırır?” sorusunun yerini “insanlar neden vergi öder?” sorusu 
almıştır. Artık verginin ödenmesi konusuna sadece devletin denetim ve 
cezai yaptırımları gibi caydırıcı yöntemlerle yaklaşmak yerine sosyal 
psikolojik unsurların da hesaba katılması gerçeği ortaya çıkmıştır. Temelde 
de vergileme açısından ideal olan vergiye olan uyumun toplumun kendi 
isteğiyle (gönüllü uyum yoluyla) gerçekleşmesidir.  Bu noktada vergi etiği 
anahtar bir rol oynar.  

Vergi ödeme konusunda içsel bir motivasyon olarak nitelendirilen 
vergi etiği sosyal sermaye ile yakın ilişki içerisindedir. Devlet ve birey 
arasındaki vergi ilişkisinde sosyal sermayenin bir unsuru olarak vatandaşlık 
bağları; toplum tarafından genelleştirilmiş karşılıklı normları güçlendirici, 
sosyal güvenin ortaya çıkmasına yardım eden bir özelliğe sahiptir. Bu tür 
ağlar, işbirliğini, iletişimi, saygıyı ve güveni kolaylaştırmakta, sosyal 
etkileşim ağlarını güçlendirmekte ve toplumdaki fırsatçılık eğilimlerini de 
azaltmaktadır. Böylelikle toplumdaki “ben” duygusunun yerini “biz” 
almakta ve toplumsal kaynaklar kollektif yararlar için kullanılır hale 
gelmektedir. Bu durumun vergi alanına yansıması ise vergi yükümlülerinin 
vergi ödeme konusundaki içsel motivasyonlarının artarak vergi anomisinin 
en az olduğu yüksek bir vergi etiğine sahip toplumun ortaya çıkmasıdır. 
Diğer bir deyişle bir toplumda sosyal sermayenin artması vergi etiğinin de 
artmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada vergi etiğinin oluşmasında sosyal 
sermayenin belirleyici unsurları olarak, sosyal normlar, vergi adaleti algısı, 
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ödev ve sorumluluk etiği, devlete güven-işbirliği, kültür, din, ulusal gurur 
gibi unsurlar açıklanmaya çalışılacaktır.  

1.1. Vergi Etiği Kavramı: Teorik Çerçeve 

 Vergi etiği; vergi ödeme konusunda içsel bir motivasyon olarak 
tanımlanabilir (Torgler ve Murphy, 2004: 4). Vergi yükümlülerindeki bu 
içsel motivasyon esasen dışsal bir baskı ve zorlama söz konusu olmaksızın 
vergi ödeme konusundaki isteklilik ve ahlaki yükümlülük olarak da 
nitelendirilebilir. Vergi yükümlüsündeki bu ahlaki (etik) yükümlülük vergi 
yükümlülerinin kişisel değerleri, sosyal normlardan etkilenme derecesi, 
çeşitli bilişsel süreçler ile rasyonel olmayan faktörlerin ve motivasyonun 
etkileri sonucunda oluşmaktadır (Kornhauser, 2008: 139,141). 

Temelde vergileme açısından ideal olan vergiye olan uyumun 
toplumun kendi isteğiyle (vergi etiği yoluyla) gerçekleşmesidir. 
Schopenhauer’in “Bir kimse ne kadar ciddi şeyler yapma kabiliyetinde ise, 
o kadar gönülden gülebilir” şeklindeki aforizması vergi gibi en ciddi 
konuların bile yumuşak bir şekilde sunulabileceğini çok net ortaya 
koymaktadır (Eskicioğlu, 2007:146). Özellikle bu perspektif doğrultusunda 
son yıllarda vergi uyumu konusunda sosyal-psikolojik yaklaşımları ele alan 
geniş bir literatür ortaya çıkmıştır. Torgler (2003, 2004, 2005), Feld ve 
Frey (2000), tarafından yapılan çalışmalarda vergi uyumunun sadece 
cezalarla ve yakalanma korkusuyla sağlanamayacağı sıklıkla ifade 
edilmektedir (Slemrod, 2002: 8-9). Aynı zamanda Torgler ve Schaltegger 
(2005: 3,4) vergi etiğinin sadece iktisadi gelişme düzeyi ile 
ilişkilendirilmeyip; vergi yükümlülerinin sosyo-psikolojik, kültürel ve 
etnik özelliklerinin daha çok hesaba katılması gerektiğini ileri 
sürmüşlerdir. Artık günümüzde vergi uyumuna ilişkin akademik 
araştırmalarda ‘insanlar neden vergi kaçırır?’ sorusuna karşılık ‘insanlar 
neden vergi öder?’ sorusu ikame edilir hale gelmiştir.  

Vergi etiği, her toplumun sosyal ve kültürel yapısının farklı 
olabileceğinden ötürü farklı olabilmektedir. Bir toplumda vergi etiğinin 
gelişip gelişemediği, uygulanacak vergilerin ve vergi politikalarının 
başarılı olabilmesinde en önemli faktördür. Beyan esasına göre vergi 
matrahının tespit edildiği bir vergi sisteminin başarısı, büyük ölçüde vergi 
yükümlülerinin vergi etiğine bağlı olacağından vergi etiği düşük olan bir 
ülkede gelirlerin dolaylı vergilere ve kaynakta kesme yöntemine göre 
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toplamaya ağırlık veren sistem daha başarılı sonuçlar verecektir (Şenyüz, 
1995: 34). Vergi etiği düşük olan bir ülkede, toplam vergi gelirlerinin 
büyük bir kısmının dolaylı vergiler ile kaynakta tevkifat usulüne göre 
toplanan vergilerden oluşması vergi otoritesi açısından adeta bir zorunluluk 
halini almaktadır. Aslında bu noktada fasit bir daire oluşmaktadır; vergi 
etiği zayıf olan bir toplumda kamu idaresi kamu harcamalarını finanse 
edemediğinden dolayı vergi oranlarını artırmakta veya yeni vergiler 
koymaktadır veya vergi affı çıkararak geçmişte toplayamadığı vergileri 
toplamaya çalışmaktadır, işte bu safhada vergi etiği yönetimin bu 
hamlesinden sonra daha da zayıflamakta ve toplanan vergilerin toplanması 
gereken vergilere oranı daha da düşmektedir (Özler, 2009).  

Vergi etiği, tüm vergi yükümlüleri için aynı anlama gelmemektedir. 
Vergi etiğinin bazı yükümlülerde düşük olması sonuçta bunun genel 
ekonomi düzeyine yayılmasına neden olabilir. Çünkü bazı yükümlülerin 
vergisel hileler yaparak kendi lehlerine rekabet eşitliğini zedelemeleri diğer 
firmaları ya piyasadan çekilmeye ya da onların vergisel hile yapmalarına 
yol açar. Bu koşullar altında piyasanın bir kesiminde başlayan ticari 
ahlaksızlık ve vergi sorumsuzluğunun kısa bir süre sonra tüm kesimlere 
yayılması kaçınılmaz olur (Şenyüz, 1995: 33). Bazı durumlarda vergi 
yükümlüleri bireysel değerlendirmelerine ve inançlarına göre yeterli 
vergiyi ödedikleri anlayışıyla hareket etmekte (kuralı kendisi koymakta) ve 
vergi ödevini yerine getirdiklerine inanmaktadırlar. Çünkü onlara göre, 
başkaları kendileri kadar da vergi ödememektedir. Bu nedenle bir 
toplumda vergi etiğini inşa edebilmek pek kolay görünmemektedir. Vergi 
etiği ancak vergi yükümlülerinin ödemiş olduğu vergi ile aldığı kamusal 
mal ve hizmetler arasında bir mali bağlantı (fiscal connection) bilincinin 
kurulması durumunda sağlanabilir. Ayrıca bir toplumda sosyal sermayenin 
belirleyici unsurları olarak ifade edilen sosyal normlara uyumun artması, 
devlete olan güvenin artması, ödev ve sorumluluk etiğinin yerleşmesi, 
vergi adaleti algısı, dini referanslar, kültürel değerler ve işbirliğini 
güçlendirici eğilimler vergi etiğinin oluşmasında ve şekillenmesinde diğer 
faktörler olarak ifade edilebilir. 
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1.2. Sosyal Sermaye Kavramı: Teorik Çerçeve ve Temel 
Belirleyicileri  

Sosyal sermaye1 gruplar içinde ya da arasında işbirliğini   
güçlendirici niteliğe sahip; paylaşılan normlar, değerler ve sözleşmelerle 
ilişkili ağlar olarak nitelendirilebilir (OECD, 2001: 41). Diğer bir deyişle 
sosyal sermaye kurumları, normları ve ağları2 işaret etmekle beraber, 
toplumda ortak hareket ve işbirliğini güçlendirerek ekonomik performansı 
artırıcı bir özelliğe sahiptir (Alm ve Gomez, 2008: 74). Aynı zamanda 
ekonominin sağlığı için kritik bir önemi olan ve güvenin eridiği bir pota 
olarak sosyal sermaye toplumun kültürel köklerine de yaslanmaktadır 
(Fukuyama, 2005: 49).  

Sosyal sermaye konusunda öncü çalışmalara imza atan Putnam3 
(1993)’a göre sosyal sermaye demokrasilerde etkin yönetişimin 
oluşmasında önemli bir rol oynar (Torgler, 2007: 66). Fukuyama’ya (1995) 
göre ise “sosyal sermaye bir mandal gibi bir yöne diğer yöne olduğundan 

                                                 
1 Üretime katılan kişinin sahip olduğu ve genel anlamda insanın niteliğini 
vurgulayan bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerler, beşeri sermaye 
olarak kabul edilmektedir. İnsanlar arasındaki güvene dayalı iletişimin ekonomik 
getirilerini analiz eden sosyal sermaye ise kişinin sosyal, eğitim, sağlık, aile, 
çalışma hayatı ve kamu idaresindeki faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Bu nedenle sosyal sermaye, beşeri sermaye verimliğine de önemli ölçüde katkı 
yapan unsurlar arasında yer almaktadır. Beşeri sermayenin rasyonel biçimde 
kullanılabilmesi, büyük ölçüde sosyal sermayenin varlığına bağlı olduğu için, son 
yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, sosyal sermayeye verilen önem artmıştır. Bu 
bakımdan sosyal sermaye ile beşeri sermayenin birbirini tamamlayan iki ayrı 
ekonomik değer olarak ele alınması gerekmektedir (Karagül, 2003: 84-81). 
2 Ağlar birbirleriyle ilişki içerisinde olan oyuncuların objektif davranışlarıyla 
ilişkilidir. Paylaşılan normlar, değerler ve sözleşmeler ise uyulması gereken 
davranış kuralları ve yaptırımların yanı sıra bireylerin ve grupların subjektif niyet 
ve tutumlarıyla ilişkilidir. Kültürel bağlam içerisinde paylaşılan tutumlar, değerler 
ve bilgi bireylerin ve grupların işbirliği ile ilgili olarak tercihlerinin anlaşılması ve 
bunların nesilden nesile aktarılması açısından büyük önem taşır. Paylaşılan 
normlar, insanların ortak duygularını yansıtan ve deneyimlerini birbirlerine net 
aktarabildiği sosyal ortamların oluşmasına da olanak sağlar (OECD, 2001:41). 
3 Sosyal sermaye konusundaki en ünlü eserlerden birisi de R.D. Putnam’ın 
“Bowling Alone: America’s Declining Social Capital” (“Tek Başına Bowling 
Oynamak: Amerikan Sosyal Sermayesinin Düşüşü”) adlı çalışmasıdır. Bu 
çalışmada yazar, Amerikan toplumundaki sosyal sermayenin günden güne 
azaldığına vurgu yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Putnam, R.D.(1995), 
“Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”, Journal of Democracy, 
Vol.6, No.1. 
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daha kolay döner, onu yeniden inşa etmeye çalışan hükümetlerin 
çabalarından çok hükümetin faaliyetleriyle zarar görür”. Fukuyama’nın da 
ortaya koyduğu gibi sosyal sermayenin artması ve demokrasinin çalışması 
için en önemli gereksinim toplumda “karşılıklılık normlarının ve sivil 
müdahale ağlarının” varlığıdır (Akdoğan, 2006: 179). Diğer bir deyişle 
sosyal sermaye kamusal bir müdahale olmaksızın toplumdaki bireylerin 
kendi aralarındaki bağları güçlendirerek güvene dayalı bir sosyal hayat 
oluşmasında anahtar bir rol oynar.   

Güven olmaksızın gerçekleştirilemeyecek olan sosyal sermaye, 
Portes ve Landolt’a göre, gönüllü birlikleri oluşturmak ve desteklemek 
anlamına gelmekte ve refah için sağlıklı bir toplumun gerekli olduğu 
inancını belirtmektedir. Bu açıdan sosyal sermaye ortak eylemde bulunma 
çıkmazlarını çözerek, insanların birlikte çalışmalarını sağladığı için son 
derece önemlidir (Gökalp, 2003: 163,164). Sosyal sermayenin temelde üç 
değişik biçimi vardır. Bunlar; sosyal bağlar, sosyal köprüler ve sosyal 
bağlantılardır. Bağlar genellikle aileler ve etnik gruplar arsındaki ilişkileri 
tanımlamakta kullanılır. Sosyal köprü ise uzak arkadaş ve çalışma 
arkadaşlarıyla ilişkilendirilir. Sosyal bağlantı ise farklı sosyal sınıflar 
arasındaki hiyerarşik açıdan güç, sosyal refah ve sosyal statü ilişkilerini 
analiz etmektedir (OECD, 2001: 42). 

 
Şekil 1: Sosyal Sermaye ve Farklı Biçimleri 
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Sosyal sermaye, kamu kurumlarının etkin bir yapıda olması aynı 
zamanda birey ve devlet arasındaki uyum politikalarının oluşmasında da 
kritik bir öneme sahiptir. Putnam; seçmen davranışları, vergi kaçırma, 
yurttaşlık, politik katılımı veri olarak aldığı çalışmada, bu unsurları sosyal 
sermaye ile ilişkilendirmiş, kamu kurumlarının performansı ile sosyal 
sermaye arasında bir bağlantı kurmaya çalışmıştır. Güven seviyesi ve politik 
katılım arttıkça devletin kalitesinde de artış görülmektedir. Böylece diğer 
sosyal ve ekonomik faktörler de kontrol edilmektedir. (OECD, 2001: 55). 
Buna karşın kamu ekonomisinin rasyonelini tartışan bazı görüşlere göre ise, 
devletin kamu ekonomisi içerisinde faaliyetini artırmasının ve 
genişlemesinin sivil toplum alanını daraltacağı ileri sürülmektedir. Bu 
durumda, toplumun refah içerisindeki kesimleri yüksek düzeyde vergi 
ödeyerek zorluk içersinde yaşayanları maddi olarak desteklediklerini 
düşünecekler ve kendilerini ahlaki/etik açıdan rahat hissedeceklerdir. Oysa 
ki toplumsal sorumlulukların kamuya devredildiği toplumlarda, sivil toplum 
ve karşılıklılık normları dışlanacaktır. Bu bağlamda, özelleştirmelerin de 
dahil olduğu piyasa yanlısı reformlar, sosyal sermaye kuramcılarına göre 
bireylerin sunulan kamu hizmetleriyle ilgili tercihlerini artırarak aralarındaki 
sosyal sermayeyi güçlendirecektir (Akdoğan, 2006: 180). 

2. Vergi Etiğinin Oluşmasında Sosyal Sermayenin Belirleyici 
Unsurları 

Bir toplumda vergi etiğinin oluşmasında sosyal sermayenin bazı 
özellikleri önemli rol oynayabilir. Özellikle vatandaşlık bağları devlet ve 
birey arasındaki ilişkilerin güven esasına dayalı bir şekilde kurulmasını 
sağlayarak vergi etiği üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir. Çünkü; 
vatandaşlık bağları toplum tarafından genelleştirilmiş karşılıklı normları 
güçlendirir, sosyal güvenin ortaya çıkmasına yardım eder. Bu tür ağlar, 
işbirliğini, iletişimi, saygıyı kolaylaştırmaktadır. Ekonomik ve politik 
uzlaşma sağlandığında sosyal etkileşim ağları güçlenmekte, toplumdaki 
fırsatçılık azalmaktadır. Bu sayede toplumdaki “ben” duygusunun yerini 
“biz” almakta ve toplumsal kaynaklar kollektif yararlar için kullanılır hale 
gelmektedir (Putnam, 1995: 67). Bu noktadan bakıldığında sosyal 
sermayenin güçlenmesi sonucunda bireylerin vergi ödemeye ilişkin tutum 
ve davranışlarında da birtakım olumlu etkilerin ortaya çıkması kaçınılmaz 
hale gelecektir. Bu noktada sosyal sermayenin aynı zamanda “kamusal bir 
mal” (OECD, 2001:  39) olduğunu da belirtmek gerekir. 
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Yukarıda da belirtildiği gibi vergi etiği4 sosyal sermayenin birçok 
özelliklerinden yararlanılarak açıklanabilir. Bu noktada vergi etiği sosyal 
sermayenin elementleri olarak bilinen sosyal normlar, vergi adaleti algısı, 
devlet kurumlarına duyulan güven, vergi yükümlüleri ile devlet arasındaki 
mali değişim, ödev ve sorumluluk etiği, dini referanslar, kültür, güven ve 
bireylerin sosyo-ekonomik özelliklerinden fazlasıyla etkilenmektedir (Alm 
ve Gomez, 2008: 76). Vergi etiği açısından sosyal sermayeyi bu kadar 
önemli hale getiren unsur, sosyal sermayenin güçlü olduğu toplumlarda 
vergi etiğinin yüksek olduğu gerçeğidir (Aktan, 2006: 132). 

 

 
Şekil 2: Vergi Etiği Açısından Sosyal Sermayenin Belirleyici 

Unsurları 
 
2.1. Sosyal Normlar ve Vergi Etiği 

Sosyal normlar insanlar tarafından paylaşılması gereken, onaylanıp 
onaylanmaması ile sürdürülebilirlik gösteren davranış kalıplarından 
(tarzlarından) oluşmaktadır. Literatürde sosyal normlara ilişkin birçok 

                                                 
4 Vergi etiği ve sosyal sermaye ilişkisi konusundaki bazı çalışmalar için bkz: 
Slemrod, J. (1998), “On Voluntary Compliance, Voluntary Taxes, and Social 
Capital”, National Tax Journal, 51(3), 485-491, Alm, J. ve Gomez, J.L. (2008), 
“Social Capital and Tax Morale in Spain”, Economic Analysis&Policy, 38(1), 
73-87. 

SOSYAL SERMAYENİN 
BELİRLEYİCİ 
UNSURLARI 

(Vergi Etiği Açısından) 
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tanımlama bulunmaktadır. Fehr ve Gachter (1997) sosyal normları sosyal 
olarak paylaşılan bir inanca dayalı ve yasal olmayan, sosyal yaptırımlar 
tarafından davranışa zorlayıcı bir itici güç oluşturan davranışsal düzenlilik 
olarak ifade etmektedir (Torgler, 2007: 66). Cialdini ve Trost (1998) 
tarafından yapılan tanımlamada ise sosyal norm yasaların zorlayıcı gücü 
olmaksızın grup üyelerinin sosyal davranışını sınırlayan ve davranışlarına  
rehberlik eden kurallar ve standartlar olarak ifade edilmiştir ( Bobek-
Roberts-Sweeney, 2007: 51).  

Modern sosyolojinin kurucusu olarak bilinen Emile Durkheim ise 
sosyal normların, kişinin dışında olduğunu ve kişiyi zorlayıcı niteliğe sahip 
olduğunu ortaya koymuştur. Bu yaklaşıma göre sosyal normlar bireyleri 
hep aynı şekilde kısıtladığından ve aynı sosyal normlar çok sayıda birey 
tarafından benimsendiğinden farklı bireyler arasında benzer davranışlar 
belirmekte ve dolayısıyla sosyal düzen mümkün olabilmektedir 
(Kağıtçıbaşı, 2008: 29). Bu yüzden sosyal normları bu kadar önemli hale 
getiren neden sosyal normların insan davranışları üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olduğu ve zamanla yasaların yerine geçmesinden ileri geldiği 
söylenilebilir (Torgler, 2007: 67). 

Vergi yükümlüleri açısından ise sosyal normların vergi ödeme 
istekliliği (vergi etiği) üzerinde birtakım etkileri bulunmaktadır. Vergi 
yükümlüleri vergi ödemenin sosyal bir norm olduğuna inandıkları sürece 
vergilerini ödemede daha istekli davranacaklardır. Sosyal normlar 
konusunda Wenzel (2004) sosyal normların vergi etiği ve vergi uyumu 
üzerindeki etkisinin ancak kişinin kendini ait hissettiği grupların normları 
olduğu sürece anlamlı olacağını ortaya koymaktadır (Torgler, 2007: 66; 
Zenginobuz vd., 2010: 34). 

Alm ve Martinez-Vazquez (2001) ise vergi yükümlülerinin vergi ile 
ilgili tutum ve davranışlarında içsel ve dışsal normlar tarafından 
etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Buna göre içsel normlar bireylerin neyin 
doğru, neyin uygun (kabul edilebilir) ahlaki davranış olacağına ilişkin 
algılamaları ışığında ortaya koyduğu kendi uyum davranışı ile ilgili 
yargısıdır. Dışsal normlar ise vergilerin ödenmesi ve kamu hizmetlerinden 
faydalanılması sonucunda devlet tarafından kendisine nasıl davranıldığına 
ilişkin algılamalardan meydana gelir (Torgler, 2004: 18). 
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Sosyal normların vergi ödeme istekliliği (vergi etiği) konusunda 
önemini ortaya koyan akademik araştırmalarda birçok ortak noktaya 
rastlamak mümkündür.5 Alm (1995) A.B.D, Yankelovich, Skelly ve White 
(1984), Vogel (1974), İsveç, Lewis (1979) İngiltere, De Juan (1993) 
İspanya için yapmış oldukları çalışmalarda elde edilen ortak sonuçlar şu 
şekilde özetlenebilir (Torgler, 2007: 67). 

 Bireyler vergi kaçırma davranışının etik dışı bir davranış olduğu 
konusunda hemfikirdirler.  

 Vergi yükümlülerinde etik duyarlılık yerleşmişse vergi uyumu 
artmaktadır. 

 Bireylerin yakın çevresindeki arkadaşlarında vergi kaçakçılığı 
durumu hakimse muhtemelen kendileri de aynı davranış kalıbına girme 
eğiliminde olmaktadırlar. 

 Toplumlarda sosyal bağlılık duygusu arttıkça vergiye olan 
gönüllü uyum da da artış meydana gelmektedir.  

Sosyal normların vergi etiği üzerinde nasıl bir etki yarattığı 
konusunda yapılan akademik araştırmalarda karşılılıklılık (reciprocity)  
ilişkisinin önemli bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Fehr ve Gachter 
karşılıklılık (reciprocity) ilişkisini şu şekilde açıklamıştır. 

Karşılıklılık (reciprocity) sosyal normların uygulanmasında anahtar 
bir rol oynar. Arkadaşlık, aile, çalışma hayatındaki çoğu sosyal ilişki açık 
(kesin) düzenlemelerle oluşturulmamıştır. Sosyal normlar açısından 
karşılılıklılık esasının rolü belki de en önemli fonksiyon olmaktadır 
(Torgler, 2007: 66). 

Karşılıklılık ilişkisi pozitif ve negatif olmak üzere iki farklı biçimde 
ele alınmaktadır. Pozitif karşılıklılık ‘bize karşı nazik olanlara karşı nazik 
olma güdüsü’dür. ‘Göze göz, dişe diş davranmak’ ise negatif karşılıklılığın 
temel ilkesidir. Frey ve Holler (1998)’ e göre devletin vergi yükümlülerine 
karşı gösterdiği pozitif davranışlar vergi etiğini ve vergi uyumu olasılığını 
artırmaktadır (Torgler, 2007: 74). Fakat vergi yükümlülerinin devlet 
                                                 
5 Alm, Sanchez, ve  De Juan (1995) yılında İspanya ve ABD’yi konu alan vergi 
uyumu çalışmalarında ABD’de sosyal normlara uyum derecesinin İspanya’ya göre 
yüksek olmasından dolayı ABD’de vergi etiğinin İspanya’ya göre yüksek olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır (Torgler, 2004). 
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hakkındaki bu olumlu algılamaları şartlı destek (contingent consenters) 
anlamında değerlendirilebilir. Çünkü vergi yükümlülerinin devlet 
algılaması olumlu olsa bile diğer yükümlüler hakkındaki olumsuz 
algılamaları kısa vadede bedavacılık rolünün yeniden ön plana çıkmasına 
neden olabilir ( Cullis-Jones-Lewis, 2007: 5,6). Diğer taraftan denetim ve 
cezalar gibi caydırıcı faktörlerin artırılması karşılıklılık ilişkisi açısından 
dürüst yükümlüler lehine dengeyi bozar bir yapıya dönüşecektir (Torgler, 
2007: 74).  

Karşılıklılık ilişkisinin bir diğer boyutu ise kamusal harcamalar ile 
vergiler arasındaki ilişkiye bağlıdır. Kamusal harcamalar, büyük ölçüde 
ödenen vergiler ile finanse edildikleri için, bireyler tarafından vergilerin 
karşılığı şeklinde algılanmaktadır. Vergiler ile kamusal harcamalar 
arasındaki karşılıklılık (reciprocity)6 esasına dayalı bu ilişki mali bağlantı7 
(fiscal connection) olarak adlandırılır. Toplumda mali bağlantı bilincinin 
oluşması durumunda siyasal otoriteler gerek vergileme konusunda gerekse 
harcama yaparken daha dikkatli davranmak zorunda kalacaklardır (Demir, 
2009: 223).  

Yapılan akademik araştırmalarda vergi ve kamu harcamaları 
arasındaki bu karşılıklılık ilişkisi (mali bağlantı) incelenmiştir. 1963 
yılında ABD'de Lewis (1982) tarafından yapılan araştırmada 
cevaplayıcılara bir harcamalar listesi sunularak devletin her bir harcama 
kalemine daha fazla mı, daha az mı yoksa aynı miktarda mı para ayırması 
gerektiği sorulmuştur. Cevaplayıcıların %70'i yaşlı insanlara daha fazla 
yardım edilmesini ve %60'ı da yoksullar için daha fazla para ayrılmasını 
istemiştir. Ancak, bu iki harcama programına verilen destek, kişilere bu iki 
harcama kalemini yükseltmek için vergilerin artırılmasına razı olup-
olmadıkları sorulunca yarı yarıya azalmıştır (Tunçer, 2002: 115).  

                                                 
6 Receprocity (karşılıklılık) kavramını ilk ele alanlardan birisi David Hume’dir. 
1739-1740 yıllarında yaptığı çalışmada Hume bu kavramı pozitif ve negatif olmak 
üzere iki şekilde ele almıştır. Pozitif karşılıklılık vergi yükümlülerinin devlete 
bakış açısı ve vergi uyumu davranışı üzerinde pozitif etki oluşturmaktadır. Bu 
açıdan vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığı davranışı negatif karşılıklılığın bir 
reaksiyonudur (Torgler, 2007:78).  
7 Buchanan (1961) da vergi fiyatındaki netliğin demokratik karar almadaki 
önemini vurgulamış ve vergi fiyatını ilave bir birim kamu harcaması için 
mükelleflerden alınan vergi olarak tanımlamakla mali bağlantının önemine vurgu 
yapmıştır (Burgess ve Stern, 2007:23). 
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Mali bağlantı konusunda Saruç ve Sağbaş (2003) tarafından yapılan 
bir diğer çalışmada ise vergi politikalarının seçmen tercihlerinde pek etkili 
olmadığı, buna karşın mali bağlantı konusunda bilgi sahibi olan 
seçmenlerin tercihlerinde önemli derecede etkili olduğu sonucuna 
varılmıştır.  Kamu Tercihi Teorisi’nin bir alt dalı olarak kabul edilen 
Ortanca Seçmen Modeli’ne göre de seçmenler, alternatif politikaların 
maliyet ve faydaları hakkında tam bilgi sahibi olarak kabul edilmektedir. 
Böyle bir yaklaşım hükümetlerin faaliyetlerini değerlendirmek bakımından 
kamu harcamalarının algılanma şeklini son derece önemli hale 
getirmektedir (Demir, 2009: 212).  

Mali bağlantının kurulamaması durumunda ise mali bilgisizlik 
(cehalet) durumu ortaya çıkar. Mali bilgisizlik vergilemeye karşı olumsuz 
unsurların ortaya çıkmasında etkili olabilir. Lewis (1982) mali bağlantı 
konusuyla ilgili yaptığı çalışmada mali farkındalık (fiscal awareness) 
düzeyi yüksek olan vergi yükümlülerini sympathetic (sempatik) olarak 
nitelendirmiştir (Torgler, 2007: 121). Lewis; bu noktada vergi 
yükümlülerinin kamusal mal ve hizmetlerden fayda elde etme ile vergi 
verme davranışı arasında empati kurarak kamusal mallara gönüllü 
katılımının artırılabileceğini ortaya koymuştur.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi sosyal normların vergi etiğinin 
oluşmasında etkili olabilmesi için bireylerde mali bağlantı bilincinin 
içselleştirilmesi ve bireylerin mali sömürü hissine kapılmamaları gerekir. 
Aksi takdirde bireylerin kamusal mallara katılımı gönüllü olmaktan ziyade 
sadece devletin vergi kaçırmaya karşı koyacağı caydırıcı önlemlerle sınırlı 
kalacaktır. 

2.2. Ödev-Sorumluluk Etiği ve Vergi Etiği 

Bir toplumda ödev ve sorumluluk etiğinin gelişmesi vergi etiğinin 
oluşmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Bireylerdeki ödev ve 
sorumluluk etiği genellikle Kant etiği ile özdeşleştirilir. Kant’ın ifade ettiği 
bu anlayışa göre, bir kişinin eyleminin ahlaki (etik) olarak tanımlanmasının 
temel koşulu, aynı eylemin evrensel bir ilke haline dönüşmesidir. “Öyle 
davran ki davranışının evrensel bir yasa haline gelmesini arzula” Kant 
Etiği’nin temel felsefesi haline gelmiştir. Fakat bireylerdeki bu ödev ve 
sorumluluk bilincinin oluşması ve bunun gündelik yaşamda bireylerin etik 
değerleriyle bütünleşmesi zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Çünkü 



 740

Fukuyama’nın da ifade ettiği gibi insan varlığı temelde bencil bir niteliğe 
sahip olmakla beraber kendi bencil çıkarlarını rasyonel bir biçimde 
kovalayan bir yapıya da sahiptir. Aynı zamanda insanın diğer insanlara 
karşı hissettiği yükümlülüklerden oluşan ahlaki (etik) bir tarafı da vardır. 
Buradaki esas önemli unsur; ahlaki tarafın amaçlarının çoğu kez bencil 
çıkarlar ile çatışmasıdır (Fukuyama, 2005: 57).  

Vergi etiğinin oluşması açısından da vergi yükümlülerinin ahlaki 
tarafları ile bencil çıkarlarının çatışmaması öncelikli bir konudur. 
Bireylerdeki etik değerlere bakış açısı ve bunu algılama şekli vergi ödeme 
istekliliğini önemli ölçüde etkileyecektir. Çünkü vergi etiği çalışmalarına 
imza atan ilk isimlerden biri olan Schmölders’e (1976) göre vergi etiği 
genel etiği çok daha geriden izlemekte ve vergi yasalarına aykırı olan 
davranışlar bir nevi toplumsal kabiliyet olarak nitelendirilmektedir 
(Schmölders, 1976: 108). Schmölders’in ortaya koyduğu bu düşünce 
aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala varlığını sürdürmektedir. Öyle 
ki; genel etik değerlerin çok yüksek olduğu bir bireyde, vergi etiği çok 
düşük düzeylerde kalabilmektedir. İşin en ilginç yanı ise kişi bu durumu 
bir eksiklik olarak değerlendirmemektedir. Belki de bu noktada 
Aristoteles’ten beri, iyi ve ideal bir anayasanın ölçütü ve işlevinin ne 
olması gerektiği açısından her durumda “iyi bir yurttaş” olmakla “iyi bir 
insan” olmanın aynı anlama gelmediğinin altı çizilmesi gerekir. 

‘Şimdi tartıştığımız konularla yakından ilgili bir başka soru da iyi bir 
adamın iyiliğiyle iyi bir yurttaşın iyiliğini aynı iyilik saymamızın gerekip 
gerekmediğidir. Bu karşılaştırmayı yapacaksak, önce iyi yurttaşlığın ne 
olduğunu ana hatlarıyla belirlememiz gerekir. Tıpkı bir gemideki denizci 
gibi, bir yurttaş da içinde yer aldığı topluluktan biridir. Denizcilerin her 
birinin kendine ait bir görevi ve –kürekçi, dümenci, gözcü gibi- bu göreve 
uygun bir adı vardır. Her gemici kendi yaptığı işte iyi olmalıdır ama bütün 
gemicilerin ortak olarak katkıda bulunduğu bir iyilik daha vardır: 
yolculuğun iyi geçmesi. Çünkü gemicilerden her birinin amacı bunu 
sağlamaktır. Benzer bir biçimde, birbirlerinden ne kadar farklı olursa 
olsunlar, bütün yurttaşların ortak amacı da toplumun, yani yurttaş olarak 
öğelerini oluşturdukları siyasal topluluğun güvenliğidir. Onun içindir ki, 
yurttaşın iyiliğinin bu topluluğun tümüne ilişkin bir iyilik olması gerekir; 
ama birçok farklı toplum türü olduğu için de iyi yurttaşlığın tek bir tanımı, 
yani ideal iyilik diye bir şey olamaz. Oysa iyi bir adamın iyiliğinin tek bir 
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iyilik, yani ideal bir iyilik olduğunu söyleriz. Öyleyse, iyi bir adamı iyi 
kılan iyiliğe sahip olmadan da iyi bir yurttaş olunabilir.’ (Aristoteles, 
Politics Books III-IV, Çev: Robinson 1995’ten aktaran: Rosen ve Wolff, 
2006: 215). 

Yukarıda Aristoteles’in yıllar önce ifade ettiği “iyi yurttaş”-“iyi 
insan” ikilisini günümüzde vergi etiği açısından ele aldığımızda; esasen bir 
toplumda yüksek bir vergi etiğinin oluşmasında “iyi insan” olmakla 
beraber, sorumluluklarına bağlı “iyi bir yurttaş” olma gerçeği daha ön 
plana çıkmaktadır. 

Vergi yükümlüsünün etik bir tutum içerisinde olup olmayacağı 
bireylerin kendisiyle ilgili olduğu kadar toplumsal dinamiklerle de yakın 
ilişki içerisindedir. 19. yüzyılda sosyal bilinçlenmenin giderek büyümesi 
ile birlikte fertlerin kişisel vergi ödeme eğilimlerine ve vatandaşlık 
duygularına yöneltilen talepler artmaya başlamıştır. W. Vocke, devletin 
sosyo-politik bir gereklilik olduğu fikrinden hareket ederek verginin esas 
unsuru olarak vatandaşların topluluk şuurunu görmektedir. Yazara göre 
vergi vatandaşlar tarafından yerine getirilmesi gereken ahlaki (etik) bir 
görevdir. Ne var ki; fedekarlık teorisine özgü bu rijit görüş noktası, 
kamuoyunda kendini kabul ettirmekte zorlanmıştır. (Schmölders, 1976: 
108). Bu açıdan vergi etiği ele alınırken tamamlayıcı bir kavram olarak 
vergi bilincinin ve sosyal bilinçlenmenin de öneminin altı çizilmesi 
gerekir.  

2.3. Vergi Adaleti Algısı ve Vergi Etiği 

Vergilendirmenin temelinde adalet ilkesi, bu ilkenin temelinde ise 
ödeme gücü yatmaktadır. Vergi yükünün adil dağılımı açısından ödeme 
gücünün temel alınması ilkesi; ilk çağlarda Aristo ve Platon'dan bu yana 
“yükün güce göre eşit dağılımı” düşüncesi ile orta çağda Saint Thomas'ın 
“halkı ezecek yükümlülükler koymaktan kaçınılmalı, ödeyicinin ödeme 
gücü göz önünde bulundurulmalı” düşüncesine dayanmaktadır. Esasen bu 
yaklaşımlar Adam Smith'in vergilendirme ilkelerinden ilki olan adalet 
ilkesinin dayanağını oluşturmuştur (Pamuk, 2010). Adalet ilkesine göre, 
aynı gelir düzeyine sahip olanlar aynı miktarlarda (yatay adalet), farklı 
gelir düzeyinde sahip olanlar ise farklı düzeyde (dikey adalet) vergi 
ödemelidir. Fakat teorik olarak bu kadar kolay izah edilmesine rağmen 
pratikte vergi adaletini uygulamak çok kolay görünmemektedir. Çünkü; 
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vergi adaleti oldukça karmaşık olup, her adalet gibi görecelidir. Yere, 
zamana ve kişilere göre değişken bir yapıya sahip olan bir idealdir. İdeal 
adalet düşünceleri ise objektif değer ifade etmekten uzaktır. O halde 
vergide adaletin zengin ve fakirler için aynı anlama gelmediği 
söylenebilirse de vergi adaleti nesnesi sınırlı olduğu için daha iyi 
tanımlanmaktadır (Şenyüz, 1995: 59). Bu nedenle vergi adaletinin tam 
olarak ne anlama geldiği esasen bireylerin vergi adaleti konusunda 
algılamaları ışığında şekillenir. 

Bordignon (1993) vergi uyumunun oluşmasında etik normların 
bireyler tarafından rasyonalize edilmesinin yanı sıra vergi yapısı, kamu 
harcamaları ve diğer vergi yükümlülerinin vergi kaçırdıkları algısının 
önemli rol oynadığını belirtmiştir. Vergi yükümlüleri devletle olan 
ilişkilerini sadece baskı ilişkisi olarak görmeyip aynı zamanda eşitlik 
temeline bağlı mali bağlantı ilişkisi olarak görmektedirler. Fakat vergi 
yükümlüleri bu değişimi adil bulmamaları durumunda kendileri adaleti 
yeniden sağlamak için yakalanma riskine karşın vergi kaçırmak 
isteyebilirler. Ancak vergi yükümlülerinin vergiyi içselleştirme 
durumlarında vergi kaçırma lehlerine olsa bile vergi kaçırmak 
istemeyebilirler (Torgler, 2007: 72).  

Adaletsiz bir vergi sistemi vergi kaçırmanın rasyonel bir davranış 
haline gelmesini teşvik ederek vergi etiğinin oluşmasını zorlaştırır. Vergi 
kaçırma ve vergi sistemindeki eşitsizlik algılaması arasındaki ilişki farklı 
çalışmalarda analiz edilmiştir. Çok sayıdaki alan araştırması vergi kaçırma 
ve mali eşitsizlik arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu sonucuna 
varmışlardır. Sosyal psikoloji alanındaki araştırmalara göre devletle 
bireyler arasında gerçekleşen mali değişim ilişkisindeki eşitsizlik 
haksızlığa uğrayanlar için mağdur olma hissi yaratır. Spicer ve Becker 
(1980) buldukları araştırma sonuçlarında Colorado Üniversitesi’nde 57 
öğrenci ile yapılan bir araştırmaya göre vergi kaçırma yüzdesi en fazla olan 
öğrenciler kendilerinden alınan vergi oranlarının ortalamadan daha yüksek 
olduğunu belirten öğrencilerdir. Vergi kaçırma yüzdesi en düşük olan 
öğrenciler ise kendilerinden alınan vergi oranlarının ortalama vergi 
oranından daha düşük olduğunu belirtenlerdir  (Torgler, 2007: 71, 72). 

Spicer ve Becker (1980), vergi sisteminin adaletsiz olduğunu 
düşünen mükelleflerin eşitliği sağlamak için muhtemelen vergi 
kaçıracaklarına ilişkin kanıtlar sağlamışlardır Webley, Cole ve Eidjar, 
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mükelleflere uyguladıkları anketle, adalet hissinin kaçakçılığa karşı tutumu 
nasıl etkilediği hususunu araştırmışlardır. Anketin uygulandığı bazı 
mükelleflerin verdiği cevaplar şu şekilde olmuştur; Stephen: “gelir grubum 
üzerindeki vergi yükünün adaletsiz bir biçimde ağır olduğunu hissedersem 
vergi kaçırmayı düşünebilirim”, Amanda: “düşük gelirli birey çok fazla 
vergi odüyor, böylece bir nebze vergi kaçırmasını haklılaştırıyor” 
(Saraçoğlu, 2008: 62). 

Vergi adalet algısına ilişkin Türkiye’de Açık Toplum Enstitüsü 
Türkiye Temsilciliği ve Boğaziçi Üniversitesi (2008-2009) tarafından 
yapılan bir başka çalışmada ise vergi sistemindeki adaletin göstergesi 
olarak vatandaşların %68’si “herkesten gücü ölçüsünce vergi toplanması” 
nı anlamaktadır. Vatandaşların Türkiye’deki vergi sisteminin adaleti için 
verdiği ortalama puan ise 10 üzerinden 3.15 gibi oldukça düşüktür 
(Zenginobuz vd., 2010: 64).       

Vergi adalet algısındaki önemli faktörlerden birisi de ödeme gücü 
ilkesinin nasıl uygulandığına ilişkindir. Esasen verginin ödeme gücüne 
uygun alınabilmesi, verginin kişiselleştirilmesine bağlıdır. Gelir vergisi bu 
açıdan en başarılı vergi olarak kabul edilmektedir. Çünkü gelir vergisi en 
az geçim indirimi yoluyla en az geçim düzeyi üzerindeki geliri 
vergilemesi; gelirin marjinal fayda teorisinden hareketle, yüksek gelirlileri 
yüksek, düşük gelirlileri düşük oranda vergilendirmesini sağlaması, ayırma 
ilkesi ile bazı gelir unsurlarını düşük vergilendirmeye tabi tutarak koruması 
gibi mükemmel özelliklere sahiptir. Bütün bu özelliklerine karşın gelir 
vergisi maalesef az gelişmiş ülkelerde vergi adaleti açısından başarılı bir 
şekilde uygulanamamaktadır. Çünkü gelir vergisinin beyana dayanması, 
vergi kaçakçılıkları için elverişli bir ortam oluşturmaktadır (Şenyüz, 1995: 
60). Bu durumun bir sonucu olarak da devletin vergi gelirlerindeki 
yetersizlik en kolay ve zahmetsiz yoldan, dolaylı vergilerden karşılanmaya 
çalışılmaktadır. Dolaylı vergilerin tersine artan oranlılık niteliği, ücretli 
kesimin üzerine bir yük daha getirerek, enflasyona karşı en korunmasız 
kesim olarak belirginleşmelerine neden olmakta vergi adaletini daha bozar 
hale gelmektedir  (Özpınar, 2009: 273). 

2.4. Devlete Güven ve Vergi Etiği 

Güven olgusu sosyal sermaye kavramı ile yakın ilişki içindedir. 
Genellikle güven sosyal sermayenin bir sonucu olarak değerlendirilir 
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(OECD, 2001: 41). Güven, bireylerin ve kurumların aralarındaki ilişkilerde 
canlılığı oluşturan; taahhütlerini yerine getirme, içtenlik, gerçeklik, 
dürüstlük, ve erdemi kapsayan bilinçli tutarlılık olarak tanımlanabilir. 
Güven8 duygusu ancak bir toplumun işbirliğine dayalı olarak, düzenli ve 
dürüst davranışlara beklenti yaratacak şekilde bir dizi ahlaki değeri 
paylaştığı zaman ortaya çıkar (Gökalp, 2003: 163). 

Kenneth J. Arrow ‘Gifts and Exchanges’ adlı çalışmasında karşılıklı 
güven eksikliğinin ekonomik gerikalmışlığın (economic backwardness) en 
önemli nedenlerinden biri olarak görmüştür (OECD, 2001: 39). 
Toplumların bireyci ya da kollektivist olmaları da sosyal sermayeyi 
doğrudan etkileyebilmektedir. Bireyci toplumlarda bireylerin farklı 
kesimlerden bireylerle etkileşime girmesi bireyler arası güvenin ve 
dolayısıyla sosyal sermayenin artmasının nedenidir. Kollektivist 
toplumlarda etkileşim bireylerden çok gruplararası olduğundan stratejik 
güven yüksek olmakta ahlaki/genelleştirilmiş güven derecesi düşük 
kalmaktadır (Erdoğan, 2006 :8). 

Vergi etiği açısından ise vergi yükümlülerinin devlet hakkında sahip 
olduğu düşünceler ve devlete duyulan güven onların tutum ve davranışları 
üzerinde etkili olur. Genellikle vatandaşlar devleti soyut bir kavram olarak 
tanımakla beraber, değerlendirmesini somut olaylara göre yaparlar 
(Şenyüz, 1995: 37). Literatürde, devlet ve vergi yükümlüleri arasındaki 
ilişki bir psikolojik sözleşme (psychological contract) olarak adlandırılır ve 
bu tür bir sözleşme ilişkisi sosyal sermayenin güçlenmesi bakımından da 
büyük önem taşır (Torgler, 2004: 262).  Psikolojik sözleşme açısından her 
iki tarafın da üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi beklenir. 
Vatandaşları vergi vermeye motive eden en önemli faktörlerden biri olan 
güven unsuru devletin vatandaşların ihtiyaç ve isteklerine uygun şekilde 
davranması halinde oluşabilir (Gökbunar vd., t.y. : 83). Aksi takdirde 
sözleşme bozulacak ve sistem gerektiği şekilde işlemeyecektir. Bu 
psikolojik sözleşmede en önemli etmen tarafların birbirlerinin dürüstlüğüne 
olan inancı ve güvenidir. Eğer sözleşmenin başında, taraflardan biri 
diğerinin dürüstlüğünden şüphe duyuyor ise anlaşma baştan bozulmuş 
demektir (Tuay ve Güvenç, 2007: 26).  

                                                 
8 İsveç’te vatandaşların %66’sı diğer vatandaşların çoğunlukla güvenilir olduğunu 
düşünürken bu oran; ABD’de %48, Almanya’da %38, Portekiz’de %23 ve 
Türkiye’de ise %10’dur (Akdoğan, 2006:183). 
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Vergi verme konusunda dışsal bir sosyal norm olarak değerlendirilen 
güven kavramı vergi etiğini pozitif yönde etkilemektedir (Torgler, 2004: 
36). Vergi yükümlülerinin devlete, yasal sisteme ve memurlara güven 
duyması vergi ödeme konusunda daha çok içsel motivasyon göstermesinde 
etkili olur. 

Torgler ve Murphy (2004) yılında yapmış oldukları çalışmada 
güvenin vergi etiğinin oluşmasında en önemli faktörlerden biri olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Avustralya’yı konu aldıkları çalışmada 1981-1995 
yılları arasında Avustralya’daki daha etkin ve müşteri odaklı vergi 
politikalarının vergi etiğini artırdığı ortaya çıkmıştır (Alm ve Torgler, 
2006: 236). 

Vergi verme konusunda yükümlüler; devletin siyasi, demokratik, 
ekonomik ve hukuki yapısına duydukları güven derecesi oranında istekli 
olacaklardır.9 Bunun gerçekleşmediği yani devletin demokratik yapısına 
olan güven duygusunun yitirilmesi, onun askeri ve polisiye bir görüntüye 
büründüğü hissini edinen bir vergi yükümlüsü vergiden kaçınmanın 
yollarını araştıracaktır (Çataloluk, 2009: 219). Devletin varlığını tam 
anlamıyla kabul etmeyen bir vergi yükümlüsünün vergisini içsel bir 
motivasyon göstererek tam ve zamanında ödemesi oldukça güçtür. Bu 
nedenle bireylerle devlet arasındaki güven ağları bireylerin vergi ödeme 
eğilimlerini şekillendirecektir. Aşağıdaki şekilde birbirine geçmiş 
çemberlerden oluşan güven ağları yer almaktadır. Devlete olan güven 
duygusunun sürdürülmesi bu ağların birbirinden ayrılmamasına bağlıdır.  

 

                                                 
9 Türkiye’de Kamu-Sen’in, “Halkın Devlete ve Kamuya Bakışı” adlı çalışmadan 
yararlanarak elde ettiği verilere göre halkın vergi dairesine olan güveni 10 
üzerinden 5,0 olarak ortaya çıkmıştır ( Özuğurlu, 2004:21). 
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Kaynak: Fukuyama, 2000: 5 

Şekil 3: Güven Ağları 
 

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi çemberler birbirine bağlanmış 
ve bir ağ örgüsü oluşmaktadır. Esasen burada güven kavramını ifade eden 
halka tüm halkaları içine alan en büyük halkadır. Güven halkasının 
kırılması durumunda diğer unsurlarında işlevlerin de bozulma olacaktır. 
Burada güven kavramını vergi etiğinin oluşması açısından ele alırsak 
devlete olan güvenin kaybolması vergi yükümlülerindeki vergi ödeme 
isteklerinde diğer etkili olan halkaların da birbirinden kopması anlamına 
gelecektir. Devlete olan güvenin sarsılması beraberinde adalet algılarının 
ve bireylerdeki ödev ve sorumluluk etiğinin de azalmasına neden olacaktır. 

Güven ağları şeklinde de görüldüğü gibi devlete güven vergi ödeme 
konusunda önemli bir faktördür. Fakat tek başına güven olgusu vergi 
etiğini bir noktaya kadar artırabilecektir. Bundan dolayı kamu otoritesinin 
gücü artırılarak zora dayalı bir vergi uyumu (enforced versus voluntary tax 
compliance) da sağlanabilmektedir. Fakat vergi etiği açısından en optimal 
durum kamu otoritesinin gücünden ileri gelen vergi uyumunu sağlamadaki 
caydırıcı yaklaşımlarla devlete olan güvenin eş anlı artırılması sonucu 
ortaya çıkar. 
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Kaynak: Kirchler, E., Hoelzl, E. and Wahl, I. (2008), Enforced Versus Voluntary 
Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework, Journal of Economic 
Psychology 29, 210–225, 212. 
 

Şekil 4: Vergiye Gönüllü Uyum ve Kamu Otoritesi Arasındaki 

İlişki 
 

Şekilde de görüldüğü gibi vergi etiğinin en düşük olduğu durum 
kamu otoritesine duyulan güvenin en az olduğu durumdur. Diğer taraftan 
kamu otoritesinin gücü arttıkça vergiye olan gönüllü uyumda da (vergi 
etiğinde) artış görülmektedir. Fakat vergi etiğinin artırılması için kamu 
otoritesinin gücüne dayalı anlayış tek başına yeterli görünmemektedir. Bu 
nedenle ideal olan durum öncelikli olarak sosyal sermaye açısından en 
önemli unsur olan devlete olan güvenin artırılması gerçeğidir. Şekilde 
vergi etiğinin en fazla olduğu durum kamu otoritesinin yani vergi uyumunu 
sağlamadaki caydırıcı faktörlerin (yakalanma riski, ceza oranı, denetim 
sıklığı) ve devlete olan güvenin en fazla olduğu durumdur. 

Vatandaşla devlet arasındaki ilişki her ne kadar devletin lehine kesin 
çizgilerle belirlenmiş olsa da (verginin karşılıksız olması) bu ilişkinin 
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sağlıklı sürmesindeki en büyük koşullardan birisinin taraflar arasındaki 
güven ilişkisinin olduğu söylenebilir. Söz konusu ilişki her iki taraf 
açısından iyi kurgulanabildiği takdirde toplumsal yarar en üst seviyeye 
çıkarılmış olacaktır. Dolayısıyla yükselen toplumsal yararla birlikte 
tarafların etik tutum ve davranışları birbirini besleyen süreçler şeklinde 
işleyecektir. 

2.5. Kültür ve Vergi Etiği 

Sosyal sermayenin en önemli belirleyici unsurlarından birisi de 
kültür kavramıdır. Kültür10 kavramı esasen karmaşık bir yapıya sahip 
olmakla beraber ahlaki (etik) kodlarla ilgilidir ve insan davranışlarına yön 
vermede belirleyici bir niteliğe sahiptir. Fukuyama’ya göre kültür doğuştan 
aktarılan ahlaki alışkanlıklardır (Fukuyama, 2005: 50-51). Hoftstede’in 
“zihnin ortak programlanması” (Putnam-Bagchi-Braun, 2006: 3; 
Richardson, 2008: 69) olarak ifade ettiği kültür kavramını Heinrich (1999) 
ise daha geniş bir yelpazede değerlendirmiştir.   

Kültür, insanların beyinlerinde depoladıkları bilgilerdir. Bu bilgiler 
bireyler arasında aktarılmaktadır. Bu bilgiler; bireylerin beyinlerindeki 
düşünceler, değer yargıları, inançlar, davranışsal stratejiler, algısal 
modeller, organizasyonel yapılar olarak düşünülebilir ve diğer bireyler 
tarafından taklit etme, gözlemleme, tartışma veya öğrenme yolu ile 
öğrenilebilir (Torgler ve Schneider, 2004 :3). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi; kültürel değerler zaman içinde kabul 
edilme durumuna göre tüm topluma yayılmakta ve toplumların ve 
grupların davranışlarını, inançlarını, tutumlarını ve değerlerini 
oluşturmaktadır. Bu bakımdan kültür, toplumların tarihsel süreç içerisinde 
karşılaştıkları her türlü ihtiyaçlarına karşı geliştirdikleri ortak çözümler 
bütünü şeklinde de ifade edilebilir (Aktan, 2006: 131).  

                                                 
10 Kültür kelimesinin işaret ettiği gibi insanların yaşamlarında baz aldıkları, 
yüksek düzeyde gelişmiş ahlaki kurallar, yineleme, gelenek ve birbirini örnek 
alma ile beslenir. Bu kurallar, daha derinlerde yatan benimseyici bir rasyonelliği 
yansıtabilir; ekonomik açıdan rasyonel hedeflere hizmet edebilir ve birçok bireyde 
görüldüğü üzere rasyonel bir onayın sonucu olabilir. Ama bunlar bir kuşaktan 
diğerine, rasyonellikten uzak sosyal alışkanlıklar olarak taşınır. Alışkanlıklar, 
sırası geldiğinde insanların ekonomistlerin formüle ettiği gibi, asla tamamen 
bencil fayda maksimizasyonu yapan varlıklar olmadığının da bir garantisidir 
(Fukuyama, 2005:57). 
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Kültür kavramı esasen etik kavramı ile de yakın ilişki içerisindedir. 
Etik genellikle kültürün bir alt boyutu olarak da değerlendirilir (Görmez 
vd., 2009: 4-5). Kültür esasen bir toplumun genel etik değerleri ve belirli 
davranış normlarını değişen derecelerle yansıtır. Bu değerler ve normlar 
bireylerin sosyal sözleşmeleri esnasında sürekli yeniden açıklanmakta ve 
yorumlanmaktadır. İşte tam bu noktada kültür, etik ve vergi kavramları 
kesişir. Esasen verginin devletle bireyler arasında bir psikolojik 
sözleşmeye dayanması bireylerin vergi ödeme konusundaki tutum ve 
davranışlarının şekillenmesinde etkili olur. Bu noktada vergi yükümlüleri 
tarafından etik değerlerin içselleştirilmesi vergi ödeme eğilimini artırabilir 
(Richardson, 2008: 68). Yani kültürel düşünceler vergi ödeme konusundaki 
içsel motivasyonun oluşmasında (vergi etiğinin oluşmasında) belirleyici bir 
rol oynar (Alm ve Gomez, 2008 :75). 

Her toplumun tarihinin toplumsal hafızasında bıraktığı izler, 
gelenek, görenek, örf ve adetlerin yansıması olan toplumsal yapıdaki 
sosyolojik farklılıklar etik (ahlaki) normları şekillendirir (Serim, 2009: 
169). Vergi kültürü, belli bir ülkeye özgü devam eden karşılıklı 
iletişimlerin neden olduğu bağımlılıklar ve bağlar dahil edilerek ülkenin 
kültürü içerisine tarihsel olarak dahil edilen uygulamalar ve ulusal vergi 
sistemiyle bağlantılı resmi ve gayri resmi kurumların bütününü ifade 
etmektedir. Bu açıdan bakıldığında vergi kültürü11 vergi etiğini de içine 
alan bir kavrama dönüşmektedir (Nerre, 2004: 4). Boos’a göre, ‘insanların 
vergi ödemekten dolayı mutlu oldukları bir ülke yoktur, bireylerin vergi 
ödemelerinin nedeni vergi kültüründen kaynaklanmaktadır’ demekte ve 
bunun kısa bir dönemde oluşamayacağını ifade etmektedir (Işık, 2009: 
857). İngiliz kolonisi olan Amerika’nın bağımsızlık mücadelesini verirken 
“temsilsiz vergi olmaz” şeklinde bir anlayış geleneğine sahip olması 

                                                 
11 Vergi kültürü kısaca "toplumu oluşturan bireylerin hür vicdanlarında vergi 
verme gereğini duymaları" şeklinde ifade edilebilir (Faralyalı, 2009). IMF’den 
Vito Tanzi ise, vergi kültürünün vergi yükümlüleri tarafından belirli bir vergi 
bilinci olarak algılanması gerektiğini ileri sürmektedir. Yaklaşık 80 yıl önce vergi 
kültür kavramı ilk kez Schumpeter’in “Gelir Vergisinin Ekonomiği ve 
Sosyolojisi” adlı makalesinde kullanılmıştır (Işık, 2009:857). Vergi kültürünü ele 
alan Schumpeter (1929) klasik yaklaşımda vergi kültürünü sadece vergi sistemi 
içinde ele alarak vergi yükümlülerini vergi kültürünün bir parçası olarak 
görmemiştir.  Fakat son yıllardaki çağdaş yaklaşımlar vergi kültürü kavramını ele 
alırken vergi yükümlüleri, vergi sistemi, vergi otoritesi ve ulusal sistemini de içine 
alan bir şekle dönüşmüştür (Nerre, 2004:2).  



 750

Amerikan vatandaşlarının geçmişten günümüze vergi konusuna verdiği 
önem ve Benjamin Franklin’in Hayatta iki şeyden kaçamazsın; biri ölüm 
diğeri ise vergi” şeklindeki aforizması bu durumu çok net açıklamaktadır. 

Sosyal sermayenin belirleyici kavramlarından birisi olan kültür12 ile 
vergi etiği arasında doğrusal bir ilişki vardır. İsviçre’de kültür ve kurumlar 
arasında güçlü bir etkileşim olduğu belirlenmiştir. Belçika’da Flemish’ler 
ve Walloonlar arasında sadece küçük farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. 
Bununla beraber Flemish’lerle ilgili değişkenin olumsuz olması 
istatistiksel anlamda önemli değildir. İspanya’da en düşük vergi etiği Bask 
Bölgesinde değil, Navarre bölgesinde görülmüştür. Bununla birlikte Bask 
bölgelerindeki vergi etiği 1990-1995 yılları arasında güçlü bir biçimde 
artmıştır. 1990’da Basklılarda vergi etiği İspanya’nın diğer bölgelerinde 
yaşayan insanlara göre daha düşüktür. (Işık, 2009 : 860-861).  

Literatürde değişik kültürel yapıların vergi kaçırma üzerindeki farklı 
etkiler oluşturduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Bu konuda Strümpel 
(1969) çeşitli Avrupa ülkelerindeki kültürel etkilerin vergi yönetim 
tarzlarına etkisini karşılaştırmalı olarak ele almış ve ulusal kültürlerin vergi 
kaçırma davranışı üzerindeki önemine dikkati çekmiştir. Tittle (1980) da; 
vergi yükümlülerinin davranışındaki sapmaların kültürel geçmişle ilgili 
olduğunu belirtmiştir. Coleman ve Freeman (1997) Avustralya için Chan, 
Troutman ve O’Bryan (2000); Hong Kong ve ABD için yaptığı 
çalışmalarda vergi etiğinin kültürel geçmişin bir fonksiyonu olduğunu 
belirtmekle beraber farklı kültürel çevrelerin vergi kaçırma davranışı 
üzerinde başat faktörlerden birini oluşturduğunu belirtmişlerdir 
(Richardson, 2008: 68). 

Bu alanda, Dünya Değerler Araştırması (WVS) ve Avrupa Değerler 
Araştırması (EVS) verileri kullanılarak kültür unsurlarının vergi etiğini 

                                                 
12 Vergi ve kültür kavramları ayrı ayrı olarak ele alındıklarında bu kavramlarının 
ikisinin de tarih kavramıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu görülmektedir. Bu konuda 
Schumpeter her vergi amacının tarihsel, ekonomik ve sosyolojik unsurları 
kendisinde barındırdığını ortaya koymaktadır. Tam bu noktada kültür kavramının 
önemi ortaya çıkmaktadır. Kültür unsurlarını içine almayan bir vergi sistemi 
evrensel ve objektif amaçları imkânsız hale gelmektedir. Dürüstlük, adalet ve 
görev bilinci gibi unsurları içinde barındıran kültürel değerler devlet ve vergi 
yükümlüleri arasındaki etkileşimi hızlandırmaktadır. Buchanan ise kültürel 
geçmişteki farklılıkların davranışsal sonuçlar üzerindeki etkisinden bahsetmiştir 
(Nerre, 2004:3-4). 



 751

nasıl etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır. Ampirik incelemelerin odak 
noktasında, kültürel unsur bakımından zengin bir çeşitliliğe sahip olan 
İsviçre, Belçika ve İspanya gibi ülkeler vardır. Sonuçlar genelde, bir ülke 
içinde kültürel alt yapının, vergi etiğine güçlü bir etkisinin olmadığını 
göstermektedir. Bununla beraber güçlü vergi etiğinin olduğu yerlerde ise, 
kültür ve kurumlar arasında kuvvetli bir etkileşimin olduğuna dair veriler 
elde edilebilir. Ancak, kültürel zenginliği kuvvetli başka ülkelerle (Türkiye 
ve Rusya gibi) karşılaştırılma yapıldığında kültür unsurlarının vergi etiğine 
ve uyumuna yaptığı etkiler arasında büyük farklılıklar elde edilmektedir 
(Işık, 2009: 858). 

Tsakumis, Curatola, Porcano (2007) yaptığı çalışmada, Hofstede 
(1980)’a ait kültürel çerçeve ekseninde vergi kaçırma davranışını analiz 
etmiştir. Hofstede kültürün 4 boyutu olduğunu belirtmiştir. Bunlar, güç 
mesafesi, bireyselcilik belirsizlikten kaçınma ve ataerkil-anaerkil tutumdan 
oluşmaktadır. Tsakumis vd. (2007) 50 ülkeyi konu alan araştırmasında güç 
mesafesinin ve belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu; bireyselcilik ve 
ataerkil tutumların düşük olduğu ülkelerde vergi kaçırmanın arttığını 
dolayısıyla vergi etiğinin düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kore ve 
Japonya için yapılan vergi kültür araştırmasında yukarıda belirtilen 
değişkenler çerçevesinde Japonya’nın vergi kültürü Kore’den daha yüksek 
çıkmıştır, Hyun bu araştırmada cezalar, yasal sistem, vergi yapısı, kültür 
unsurları, vergi tahsilat karşılaştırması gibi birçok değişkeni 
karşılaştırmıştır (Işık, 2009: 861). Fakat Tsakumis vd. tarafından yapılan 
çalışmanın bazı eksik yönleri bulunmaktadır. Çünkü bu modele yasal, 
politik ve dinsel değişkenler dahil edilmemiştir (Richardson, 2008: 68). 

Amerika Birleşik devletleri ve Hong Kong da yürütülmüş bir başka 
araştırmada ise ABD vatandaşlarının kendilerini farklı ve bireysel haklar 
konusuna büyük değer veren ayrı varlıklar olarak gördükleri; buna karşılık, 
Hong Kong’lu ve Çinliler’in kollektivist olma eğiliminde olabildikleri, 
toplulukları içinde meslektaşlarının kabulünü ve sosyal statü kazanmak 
amacıyla açık ve örtülü değerleri izlemeyi ve onaylamayı bekleyebildikleri 
bu kültürel farklılıkların ahlaki (etik) gelişim üzerinde ve dolayısıyla, vergi 
etiği üzerinde doğrudan etkisinin varolabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır 
(Serim, 2009: 169). 
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2.6. Din ve Vergi Etiği 

Din ve toplum arasındaki ilişkiler karşılıklı etkileşim içerisinde 
birbirini besleyen süreçler şeklinde gelişme göstermektedir. Başlangıcı 
insanlık tarihi kadar eskilere uzanan kavram olarak; aşkın bir varlığa 
bağlanma ve bu inancın gerektirdiği düşünce ve uygulamaların bütünü 
şeklinde ifade edilen bir inanç, ibadet ve ahlak sistemi olmakla beraber din; 
tarihin her döneminde bireyleri ve toplumları etkileyen en önemli 
kurumlardan biri olmuştur. İnsanın var olduğu her yerde her hangi bir dine 
mensup olmayan insanlara rastlanmakla birlikte dini olmayan bir toplum 
bu güne kadar görülmemiştir. Öyle ki M. Eliade ilk insanın dindar adam 
(homo-religious) olduğunu ve anlamlı bir dünyanın ancak kutsalın keşfi ile 
mümkün olabileceğini öne sürmüştür (Keskin, 2004: 7-9).  

Dinin önemli bir toplumsal işlevi de ‘toplumsal kontrol’ yani 
insanları toplum kuralları çizgisinde tutmaya yardım etmesidir. Sonuçta 
dini sosyolojik açıdan paylaşılan inançlar ve amellerden oluşan kültürün 
bir kısmı olarak kabul eden Vernon’a göre dinler toplumun sosyal 
düzenine ait değer yargılarına da tesir ettiklerinden önemli bir ölçüde bir 
sosyal kontrol kuvveti sağlamaktadırlar (Keskin, 2004 : 15). Durkheim ise 
her kurumun olduğu gibi ahlakın da  (etik değerlerin) toplum tarafından 
belirlendiğini söyler. Ona göre diğer kurumlar gibi ahlak (etik) dinden 
doğmuştur (Arslanoğlu, 2005). 

Kamu düzeninin oluşturulmasında önemi büyük olan dini kurallar 
her alanda olduğu gibi mali davranışlar üzerinde de dikkati çekecek 
derecede etkili olur. Dini inançlarına bağlı olan bir yükümlü, dini 
kurallara göre alınan ya da alınacak vergilere itibar eder. (Şenyüz, 1995: 
47,48). Ancak böyle bir yaklaşımın vergilerin mensup olunan dinin bir 
ödevi olarak kabul edilmesi durumunda ortaya çıkacağı açıktır. 

Vergi yükümlüleri ödemiş oldukları vergilerin meşru olduklarına ve 
vergi kaçırma davranışının yanlış olduğuna dair bir sosyal normu 
benimsemiş olmalarına rağmen bireylerin bu sosyal normları 
içselleştirilmeleri farklılık gösterebilir. Bu noktada etik ve dinsel değerler 
belirleyici rol oynayabilir. Dindar insanlar doğru ve yanlış yapma 
konusunda daha fazla duyarlılığa sahip olmakla beraber vergi ödeme 
davranışını öncelikli konuları arasına alabilirler (Penas ve Penas, 2007:12). 
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Dinin vergi etiği üzerindeki etkisini araştıran Torgler tarafından 
yapılan çalışmalarda dindarlık olgusu üzerinde durulmuştur. Dindarlığı 
belirleyen unsurlar arasında mezar ziyareti, dini eğitim, dini 
organizasyonların aktif bir katılımcısı olmak, cenaze törenine katılım, din 
algılaması, dini rehberlik, din eğitimi gibi unsurlar yer almıştır (Torgler, 
2007: 113). Bireysel dindarlığın güçlü olmasının vergi etiğini artıracağı 
belirtilmiştir (Richardson, 2008: 75).  

İslamiyet’te ve Hristiyanlık’ta vergi konusunda ortak referanslara 
rastlamak mümkündür. İncil’deki “Kayser’in hakkını Kayser’e, Allah’ın 
hakkını da Allah’a verin” sözü ile Kur’an-ı Kerim’deki “Namazınızı kılın, 
zekatınızı verin” ayeti arasında tam bir benzerlik vardır. Çünkü inananlar 
bir taraftan Allah’ın hakkı olan ibadeti yaparken, diğer taraftan da devletin 
hakkı olan vergiyi vererek, üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmiş 
olurlar (Eskicioğlu, 2007: 429). 

Vergi; İslami perspektiften dini-ahlaki-vicdani ve ihtiyari bir 
mahiyet arzetmektedir. Kur’an’ın 20 yerinde zekata işaret buyrulmuştur 
(Eskicioğlu, 2007:16, 47) Hz. Osman dönemine kadar zekat devlet 
tarafından toplanmış sonra bireylere bırakılmıştır, sonraki zamanlarda ise 
sınırların genişlemesi ile mallar artmış, yolsuzluklar, haksızlıklar ortaya 
çıkmıştır (Eskicioğlu, 2007 :428) 

İslam’da vergi kaçırmak sadece günah değil, aynı zamanda yasaktır. 
Vergi ödememenin hukuki aynı zamanda mistik bir yaptırımı da vardır. 
Vergi kaçırmanın büyük cezaları vardır. İslam hukukunda zekat vergisinin 
bir ibadet mi yoksa mali bir borç mu olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. 
Hanefiler zekat bir ibadettir derken, diğerleri ibadet değil, bir muamele ve 
mali bir borçtur demişlerdir. Zekat vergileri bir muamele ve devlete 
ödenmesi gereken mali bir borç olduğu için, Hz. Ebu Bekir devlet başkanı 
olunca bir takım kabileler vergi vermeyeceklerini bildirdiler. Hz. Ebu 
Bekir o zaman şu tarihi sözünü söylemiştir. ‘Allah’a yemin ederim ki 
Peygamber’e verdikleri bir keçi yavrusunu, başka bir rivayette ise bir deve 
yularını bana verinceye kadar onlarla savaşırım’ (Eskicioğlu, 2007: 238, 
376). 

Günter Schmölders ise Türkiye’de yaptığı bir konuşmada, “vergi” 
kelimesinin kendiliğinden bağışlanan tutarları, “salma” kelimesinin ise 
zorlama yoluyla hazineye sağlanan tutarları ifade ettiğini hatırlatarak, Türk 
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kültürünün genelde vergiye sadık ve uygar olduğunu, bunda İslami zekât 
yükümlülüğünün de etkisi olduğunu ileri sürmüştür (Çiçek vd.,2008: 14-
15, User, 1992). Fakat günümüzde vergi ödemek yerine insanlara mali 
yardımda bulunma ve hayırseverlik  (altruizm)13 yaygın bir davranış haline 
gelmiştir. Esasen bu durum vergi yükümlülerinin kendi içerisindeki bilişsel 
çelişkileri de çok net ortaya koymaktadır. Böyle bir bilişsel çelişkinin 
temelinde vergi yükümlülerinin mali bağlantı bilinci içerisinde ödemiş 
oldukları vergilerin amacına hizmet etmediği hissi (negatif karşılıklılık) 
yatmaktadır. 

Hristiyanlık’ta ise vergiye bakış konusunda Protestanlar ile 
Katolikler arasındaki bazı düşünce farkları dikkati çekmektedir. Yapılan 
bazı çalışmalarda Katoliklerin vergi kültürlerinin ve vergi etiğinin 
Protestanlara göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Katolik 
mezhebinin daha sıkı kuralları olduğu bilindiğine göre dindarlığın artması, 
vergi kültürünü ya da vergi etiğini artırmaktadır, denilebilir (Işık, 2009: 
862). Özellikle Protestan çalışma etiğinden dolayı Protestanların vergiye 
olumsuz bakma ihtimali artmaktadır. Protestan etiğinde bireysellik ön 
planda olmakla beraber; bireylerin kendi çıkarlarını maximize etme çabası 
daha yoğundur. Bu durumun vergileme alanındaki yansıması ise 
Protestanlar’ın rasyonel vergi yükümlüsü olmaya daha çok eğilimli hale 
gelmesidir (Kornhauser, 2008: 154). 

Başka bir çalışmada da ise Güney Avrupa ülkeleriyle Kuzey Avrupa 
ülkelerinde dini otorite devlet yapılanması ve vergi etiği arasındaki 
ilişkilere dikkat çekilerek Fransa, İtalya, İspanya gibi Romanik ülkelerde, 
diğer birçok ülkeye göre vergi etiğinin düşük olduğu belirtilmiştir. Aynı 
zamanda Avrupa'nın kuzey ülkelerinde vergi etiğinin yüksek olmasında 
devlet ve dini otoritenin büyük bir kişi tarafından yapılandırılmasının 
(14.yüzyılda, I.Margrete) etkili olduğu savunulmuştur. Bu noktada bu 
ülkelerde devlete karşı işlenen hatalar bundan dolayı aynı zamanda dine 
karşı da hatadır ve sonuç olarak günahtır.” (Serim, 2009: 168-169). 

                                                 
13 Vergi etiği altruizmi etkilemektedir. Orviska ve Hudson (2002) yılında yapmış 
oldukları çalışmada vatandaşlık görevi tanımını yaparken diğerleri kavramından 
yararlanmışlardır. Genelde bireylerdeki yardımseverlik duygularını teşvik eden 
faktör yaptıkları bu yardımların gerçekten amacına ulaşıp ulaşmadıkları hislerine 
kapılmalarıdır. Bireyler kişisel olarak ödedikleri vergilerin kamusal hizmetlerde 
çok küçük bir etkisinin olacağını hissettiğinde vergiye gönüllü uyum açısından 
teşviki kırılmış olur (Cullis-Jones-Lewis, 2007:5). 
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2.7. Ulusal Gurur ve Vergi Etiği 

Bireyler kendileri ve ülkeleriyle gurur duyabilirler. Bu durum bir 
grubun kimliğini ortaya çıkaran bir olaydır. Dünya kupası gibi uluslararası 
futbol maçları grupların, organizasyonların ve toplumların kimliğinin 
gururdan nasıl ve ne şekilde etkilendiğini ortaya koyması bakımından 
önemlidir. Tyler (2000)’e göre gurur grupların, organizasyonların ve 
toplum içinde bireylerin davranışlarını etkilemekte ve işbirliği davranışını 
cesaretlendirmektedir. Bu perspektiften bakıldığında birey ülkesiyle, 
milletiyle ve yaşadığı toplumla ne kadar gurur duyarsa vergi etiğinin de o 
kadar yüksek olması beklenmektedir (Torgler ve Schneider, 2004: 10,11). 

Gurur işbirliği içindeki davranışları teşvik etmek için bir temel 
sağlar. Böylece, örneğin Kanada’lı olmakla daha çok gurur duyan birisi 
daha yüksek vergi etiği gösterebilir (Serim, 2009: 172). Bu konuda 
Boulding (1992) söyle der: 

Toplumda gururu ve utançı yöneten ve tahrip eden dinamiklerin, 
çeşitli şekillerinin dağılımı şimdilik çok az anlaşılmış ya da hiç 
anlaşılmamıştır; ama belki de bir toplumun tüm dinamiklerinin anlaşılması 
toplumların arasında var olan ve işaret edilen farklılıklardan daha 
önemlidir’ (Torgler ve Schneider: 2004: 10). 

Boulding (1992)’in ifade ettiği gibi, vergi ödeme konusunda gururun 
ne kadar etkili olup olmadığı konusu ekonomi literatüründe yoğun bir 
şekilde tartışılmamıştır. Bu da sosyal sermayenin belirleyici bir unsuru 
olarak ulusal gururun vergi etiğinin oluşmasında ne kadar etkili olup 
olmadığını net olarak göstermemektedir. 

3. Sonuç 

Vergi ödenmesi bakımından kişisel bir yükümlülük olduğu gibi 
ortaya koyduğu sonuçlar bakımından bir toplumsallık da içerir. Bireylerin 
bireysel menfaatleriyle toplumsal menfaatleri arasında bir uyuşmazlık söz 
konusu olmakta, vergi yükümlüsü kamusal hizmetlerden talebi ve 
beklentisi sürekli artmasına karşın vergi ödemeye karşı olan direnci aynı 
hızla gelişmemektedir. Bu durum da kısır bir döngüye girildiğinin de 
işaretçisi olmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın en iyi yolu ise toplumdaki 
sosyal sermayenin harekete geçirilmesi ve bunun vergi alanına 
yansımasıdır. Çünkü vergiler esasında medeni bir toplum için katlanılan 
maliyetler olarak düşünülebilir. 
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Vergi etiği açısından sosyal sermayenin harekete geçmesi ilk olarak 
bireylerde ödev ve sorumluluk etiğinin oluşması ve sosyal normların 
önemli bir unsuru olarak kabul edilen karşılıklılık ilişkisi doğrultusunda 
mali bağlantı bilincinin sağlanması ile gerçekleşir. Artık günümüzün 
modern demokrasilerinin modern yurttaşları ödemiş oldukları vergilerin 
hangi amaçlara hizmet ettiğinin farkında olma gereğini duymaktadırlar. Bu 
noktada devlete olan güven vergi yükümlülerinin vergi ödeme 
eğilimlerindeki en önemli belirleyen olarak ortaya çıkmaktadır. Güven 
halkasının kırılması durumunda diğer unsurların (ödev ve sorumluluk etiği, 
vergi adaleti algısı vs.) işlevlerinde de bozulma olacaktır. Diğer bir deyişle 
devlete olan güvenin kaybolması vergi yükümlülerinin vergi ödeme 
isteklerinde etkili olan diğer halkaların da birbirinden kopması anlamına 
gelecektir.  

Bu çalışmada sıklıkla ifade edildiği gibi sosyal sermayenin 
güçlenmesi sonucunda bireylerin vergi ödemeye ilişkin tutum ve 
davranışlarında birtakım olumlu etkilerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. 
Fakat sosyal sermayenin vergi etiğinin oluşmasında etkili olabilmesi için 
bireylerde mali bağlantı bilincinin içselleştirilmesi ve bireylerin mali 
sömürü hissine kapılmamaları gerekir. Aksi takdirde bireylerin kamusal 
mallara katılımı gönüllü olmaktan ziyade sadece devletin vergi kaçırmaya 
karşı koyacağı caydırıcı önlemlerle sınırlı kalacaktır. 
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