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Öz   
Dördüncü Endüstri Devrimi ülkelerin ekonomik ve teknolojik yapısını 

dönüştürmektedir. Yapay zeka ve otomasyonun gelişimi üretimde 
robotlaşmayı artırmaktadır. Artan robotlaşmanın ülkelerin mali yapılarına 
ve vergilendirmeye önemli etkileri vardır. Robotlaşma; işsizlik nedeniyle 
devletleri hem vergi geliri kaybına uğratmakta hem de işini kaybeden 
niteliksiz işgücünün emek piyasasına uyumunu sağlayacak eğitim 
programlarına yönelik harcamaları artırabilmektedir. Çalışmanın amacı, 
artan robotlaşmanın neden olabileceği mali sorunlara işaret etmek, bunların 
giderilmesinde robot vergisi adı verilen çözüm önerisini açıklamaktır. 
Çalışma, “artan robotlaşma bazı makroekonomik değişkenleri nasıl etkiler” 
sorusundan yola çıkmaktadır. Bu bağlamda bazı uluslararası araştırma 
şirketlerinin dünya çapında yürüttüğü araştırmaların verileri çalışmada esas 
alınarak ülkemizi de ilgilendiren birtakım bulgulara ulaşılmıştır. 
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Robot Tax: A New Generation Fiscal Policy Tool 
 
Abstract 
The Fourth Industrial Revolution transforms the economic and 

technological structure of countries. With the development of artificial 
intelligence and automation, the use of robots in production is increasing. 
Increased robotization has important effects on the financial structures and 
taxation of countries. The robotization, due to unemployment, can both 
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cause government tax losses and increase spending on training programs 
that will ensure the adaptation of the unqualified workforce who becomes 
unemployed. The aim of the study is to point out the fiscal problems that can 
be caused by increased robotization in production, and to propose a solution 
called robot tax to eliminate them. The study is based on the question of 
"how increased robotization in production affects some macroeconomic 
variables". In this context, based on the data of the research conducted by 
some international research companies worldwide, some findings 
concerning our country have been reached. 

  
Keywords: Industry 4.0, Artificial Intelligence, Technological 

Unemployment, Robot Tax 
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Giriş 
Modern sanayi, 2000’li yıllara değin üç büyük evrim geçirerek gelişimini 

tamamlamıştır. Sonrasında ilk kez Hannover 2011 Fuarında Almanların 
ortaya attığı Endüstri 4.0 adı verilen yeni bir döneme girilmiştir. Endüstri 4.0 
veya Dördüncü Endüstri Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri 
alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren bütüncül bir kavramdır. 
Endüstri 4.0, üretim modellerinde dijital dönüşüm sağlanarak akıllı üretimin 
geliştirilmesini hedeflemektedir. Endüstri 4.0 ayrıca; tedarik, üretim ve 
dağıtım süreçlerinde robotların, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim 
süreçlerinde ise yapay zekanın kullanımını bünyesinde barındırmaktadır. 
Dördüncü Endüstri Devriminin kurduğu bu ekosistem üreticilere hatırı 
sayılır maliyet avantajları sağlamakta ve haliyle robotlara ve yapay zekâya 
olan talebi günden güne artırmaktadır.  

Endüstri 4.0, üretim süreçlerinde oyunun kurallarını adeta baştan 
belirlemektedir. Ekonomik yapıda robot temelli dönüşümlere yol açıp, 
geleceğe dönük ekonomik beklentileri değiştirmektedir.   

Dördüncü Endüstri Devriminin üzerine kurulu olduğu bu yapının bilhassa 
verimlilik sahasında avantajlar sunacağı su götürmez bir gerçektir. Ancak 
söz konusu oluşumun, işgücü piyasası başta olmak üzere ekonominin birçok 
kesimini ilgilendiren ekonomik değişkenler üzerinde olumsuz bir etki 
yapması da ihtimal dahilindedir. Söz konusu olumsuz etkilerin belki de 
başında teknolojik işsizlik gelmektedir. Teknolojik işsizlik kısaca, yeni 
üretim tekniklerinin kullanılması sebebiyle emeğin yerini makinelerin 
almasıdır.  

Teknolojik işsizlik, elbette tüm ülkeler için istenmeyen bir durumdur. 
Ancak toplam vergi gelirleri içerisinde emeğin karşılığı olan ücret üzerinden 
alınan vergilerin hacimce büyük olduğu ülke ekonomileri için üzerinde 
önemle durulması gereken bir husustur. Zira artan teknolojik işsizlik, daha 
az kamu kaynağı anlamına gelir. Siyasi otoriteler; gerek üretim sürecinde 
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yaşanan bu dönüşümün yarattığı sosyal maliyeti gerekse kendilerinin 
uğradığı gelir kaybını en aza indirmek güdüsüyle yeni nesil politika 
araçlarına yönelmektedir. Bahse konu politika araçlarından birisi olan robot 
vergisi son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirir olmuştur. Yeni nesil bir 
maliye politikası aracı haline gelen robot vergisinin uygulanması daha 
şimdiden robot vergisinin mükellefinin kim olacağı, bir işgücü mü yoksa 
sermaye vergisi mi olacağı, vergisinden elde edilen gelirin hangi alanda 
kullanılacağı gibi tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Sahip olduğu bu 
kritik yapı nedeniyle robot vergisi çalışma konusu olarak seçilmiştir. 
Çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak, sorumlu vergicilik 
perspektifinden, ülkemizde robot vergisinin uygulanabilirliğine dair analizler 
yer almaktadır. Çalışmanın amacı, artan robotlaşmanın neden olabileceği 
mali sorunlara işaret etmek, bunların giderilmesinde yeni nesil bir maliye 
politikası aracı olan ve robot vergisi adı verilen çözüm önerisini ortaya 
koymaktır. Dört başlıktan oluşan bu çalışmada öncelikle Endüstri 4.0 ile 
ortaya çıkan; nesnelerin interneti, yapay zeka, robot gibi temel kavramlar ele 
alınacaktır. Sonrasında artan robotlaşmanın ekonomi üzerindeki etkileri 
irdelenecek ve bazı bulgulara ulaşılacaktır. Elde edilen bulgulardan hareketle 
artan robotlaşmanın ekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini gidermek 
adına robot vergisi uygulamalarına yer verilecek ve robot vergisinin 
ülkemizde uygulanabilirliği incelenecektir. Çalışma söz konusu bulguların 
değerlendirildiği sonuç bölümü ile son bulmaktadır. 

 
1. Endüstri 4.0 ile Ortaya Çıkan Kavramlar     
Endüstri 4.0 terimi ilk defa 2011 yılında Almanya Hannover Fuarı’nda 

kullanılmış olup, Ekim 2012’de ise Bosch Grubu ve SAP’ın eski CEO’su 
Henning Kagermann bir çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi 
Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükümeti’ne sunmuştur (Atilla, 
2019:135). 

Üretim teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler, artan üretim verimliliği, 
elastik üretim sistemlerinin genişlemesi ve tedarik zincirinde meydana gelen 
iyileşmeler, yeni bir endüstri devriminin yani Endüstri 4.0’ın ortaya 
çıkışında önemli paya sahiptir. Bilhassa, işgücü maliyetlerinin gelişmiş 
ülkelerde, gelişmekte olan ülkelere göre nispeten yüksek olması bu 
dönüşümü kaçınılmaz kılmıştır.  

Seri üretim sistemlerinin, farklı bir söylem ile Fordist üretim sisteminin, 
alıcıların beklentilerini tam olarak karşılayamaması sanayi devriminde yeni 
bir düzeye geçmeyi gerektirmiştir. Üretim sürecinde işgücünün payının 
azaltılıp, bireyin kendine daha çok zaman tahsis etmesi ve süratle değişen 
talep meyli, üreticileri üretim ve iş modellerini daha esnek hale getirmeye 
zorlamaktadır (Schwab, 2016:15). Endüstri 4.0, üretim sektörünü alışılmışın 
dışında bir optimizasyona sokmak için emek, sermaye ve teknolojiyi en iyi 
şekilde kombine ederek makine ve bireyler arasında akıllı fabrikalar 
yaratmaya odaklanan bir yönelimdir (Banger, 2017:43). 
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Endüstri 4.0, dünya çapında iktisadi üretim yöntemlerinde dijital 
dönüşümü gerçekleştirip akıllı üretim ekonomisinin ileriye taşınmasını 
hedefler. Bu minvalde işletmelerin tedarik, üretim ve dağıtım süreçlerinde 
robotların kullanımını, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde ise 
yapay zekâ kullanımı ile bunların dış dünyayla bağlantıyı sağlayacak 
nesnelerin internetini esas almaktadır.  

Dördüncü Endüstri Devriminin üzerine kurulu olduğu yapı, teknolojik 
terimler dizgesine yeni girişlere neden olmuştur. Çalışmamızın bütüncül bir 
yapıya kavuşması açısından söz konusu birkaç terime burada kısaca yer 
vermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Yapay Zekâ (Artificial Intelligence): Yapay zekâ, insanlarda zekâ ile 
ilgili zihinsel fonksiyonları bilgisayar modelleri yardımıyla inceleyip formül 
haline getirmeyi ve bunları yapay sistemlere uygulamayı amaçlayan 
araştırma alanıdır (Serçemeli, 2018:372).  

Nesnelerin Interneti (Internet of Things): Fiziki bir varlığı olan nesnelerin 
başka nesnelerle ve başka veri ağlarıyla bağlantılı olduğu, yazılım 
programları ve sensörler aracılığıyla canlı ve cansız her şeyin bağlanabildiği 
bir iletişim şebekesidir.1 

Robot: Dördüncü Endüstri Devriminden çok önce literatüre girmiş bir 
kavramdır. Robot sözcüğü ilk kez, 1920 yılında Çekya’lı yazar Karel 
Capek’in yazdığı “Rossums Universal Robots (Rossum’un Evrensel 
Robotları)” adlı tiyatro oyununda kullanılmıştır. Robot, Çekya lisanında 
“köle” anlamını bildiren “robotnik” sözcüğünden ortaya çıkmıştır. Bu andan 
itibaren sayısız bilimkurgu türündeki hikâye ve romanda kendine yer bulup 
popüler hale gelmiştir. Türk Dil Kurumu robotu  “belirli bir işi yerine 
getirmek için manyetizma ile kendisine çeşitli işler yaptırılabilen otomatik 
araç” biçiminde tarif etmektedir. 

Uluslararası Standartlar Teşkilatı ise endüstri 4.0 kapsamında sanayide 
kullanılan endüstriyel robotları “endüstriyel otomasyon uygulamalarında 
kullanılmak üzere yerine sabitlenmiş veya mobil olarak sabitlenebilen üç 
veya daha fazla eksende programlanabilen otomatik kontrollü, yeniden 
programlanabilir, çok amaçlı bir manipülatör” şeklinde tanımlamaktadır. 

 
2. Robotlaşmanın Ekonomik Parametrelere Olan Etkisi 
Robotik teknolojinin sahip olduğu bu devingen yapı bilhassa endüstri 

alanında işletmelere göz ardı edilemeyecek maliyet avantajları 
sağlamaktadır. Artan küresel rekabet ortamında varlıklarını devam ettirmek 
isteyen işletmeler ise bu alandaki yatırımlarını giderek artırmaktadır.  

Oxford Economics adlı araştırma firmasının yaptığı çalışma sonucunda, 
dünyada 20 milyon imalat işinin, 2030 yılına kadar robotlar tarafından 
yapılır hale geleceği beklenmektedir.2 Yönetim Danışmanlık Şirketi Boston 

                                                            
1https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?4986 (Erişim Tarihi: 27.09.2019) 
2Oxford Economics, http://resources.oxfordeconomics.com/how-robots-change-the-world (Erişim Tarihi: 
05.09.2019) 
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Consulting Group (BCG) ise otonom robotları, geleceği ve endüstriyel 
üretimi dönüştüren dokuz teknolojiden biri olarak değerlendirmektedir.3 
BCG’ye göre diğer sekiz teknoloji ise; simülasyon, yatay ve dikey sistem 
entegrasyonu, nesnelerin interneti (IoT), siber güvenlik, bulut, eklemeli 
üretim, sanal gerçeklik ve büyük veridir. BCG’ye göre pek çok sektörde 
kullanılan robotlar daha fazla kullanım için evrimleşeceklerdir.  

Yaşanması muhtemel robot evrimi ise küresel dünyada kendini yavaş 
yavaş hissettirmeye başlamıştır. Bu bağlamda Suudi Arabistan’ın insana 
benzeyen bir robota vatandaşlık hakkı vererek bu alanda bir ilke imza atması 
dikkat çekici bir gelişmedir. 

Avrupa Birliği’nde de robot-birey etkileşimini konu alan çalışmalar 
yapılmaya başlamıştır. Bu doğrultuda Avrupa Parlamentosu, robotların 
fertlerle olan ilişkilerini yazılı kurallara bağlayan bir tasarıyı tasdik etmiştir. 
Söz konusu tasarı detaylıca analiz edildiğinde beşeriyetin istikbaline yönelik 
ciddi saptamaların yer aldığı görülecektir. Tasarıda “elektronik insan” olarak 
kabul edilen robotlara yasal statü verilmesi, olası sistem hatalarında 
“güvenlik” konusunun nasıl çözüleceğinin bilinmediği, yapay zekânın insan 
zekâsını geride bırakabileceği, şayet hazırlıklı olunmaz ise bu durumun, 
insan türünün dünyadaki varlığını dahi tehlikeye atabileceği önemli 
satırbaşlarıdır.4 

OECD tarafından saptanan ve yapay zekâ uygulamalarını destekleyip bu 
uygulamalara esneklik ve işlerlik kazandıran “yapay zekâ ilkeleri” 
22.05.2019’da, OECD üyesi ülkeler tarafından imzalanmıştır.5 OECD yapay 
zekâ ilkeleri, hükümetler tarafından yapay zekâ üzerine imzalanan ilk 
metindir.  

Yukarıda yer verilen gelişmeler, yapay zekânın ve robotların toplumları 
sosyal, ekonomik ve hukuki açıdan etkiyeceğinin bir göstergesidir. Bu 
bağlamda söz konusu etkilerin olumsuzluklarından korunmak isteyen ülkeler 
eşgüdüm içinde hareket etme arzusu içindedirler.  

Güçlü bir rekabet ögesi olan endüstriyel robotlar sayesinde işletmeler 
büyük maliyet avantajı yakalarken emeğin robot işgücüyle ikamesinin 
artması ekonomik ve vergisel açıdan tartışılmaya başlanmış, birçok 
araştırmaya konu olmuştur. Yapılan araştırmalar çoğunlukla; robotların 
işgücü ile ikame edilmesi nedeniyle toplam vergi gelirleri içinde ücret 
üzerinden tahsil edilen vergi gelirinin büyük paya sahip olduğu ülkelerin 
vergi gelirlerinde azalma olacağı, artan teknolojik işsizlik sonucunda 
işgücünün başka alanlarda istihdam edilmesi için eğitilmesine ilişkin giderler 
açısından ilave kamu kaynağına ihtiyaç duyulacağı üzerinedir. Bahse konu 
bu olumsuzluklar ise robotların vergilendirilmesi konusunu gündeme 
getirmektedir. Eğer robotların neden olduğu bu durum vergileme gibi bir 

                                                            
3https://www.bcg.com/publications/2015/lean-manufacturing-innovation-robotics-revolution-next-great-
leap-manufacturing.aspx (Erişim Tarihi: 30.09.2019) 
4https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya- 38581834 (Erişim Tarihi: 01.10.2019) 
5https://robotic.legal/oecd-yapay-zeka-konseyinin-onerileri/ (Erişim Tarihi: 02.10.2019) 
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maliye politikası aracı ile tazmin edilmezse verimlilik artışı nedeniyle robot 
istihdamı artacak ve işgücü piyasası daha da istikrarsız bir hale 
gelebilecektir. Robot vergisine karşı olanlar ise robotların 
vergilendirilmesinin robotlaşmanın doğuracağı verimlilik artışını olumsuz 
etkileyeceğini vurgulayıp küresel rekabette geride kalınacağına dem 
vurmaktadırlar. 

Aşağıda, artan endüstriyel robot kullanımının temel ekonomik 
göstergelere olan etkilerine başlıklar halinde yer verilmiştir. 

2.1. İşgücü Piyasasına Etkisi 
Endüstriyel robotların, imalat sürecinde yoğun olarak kullanılmasının 

emek piyasasına etkilerini belirleyebilmek için üretimde robotların da yer 
aldığı ve geleneksel işgücü ile ikame edilebildiği bir üretim fonksiyonunun 
tanımlanması büyük önem arz eder. Bu nedenle girdiler arasında belirli bir 
ikamenin mevcut olduğunu temel alan CES (constant elasticity of 
substitution) tipi üretim fonksiyonu söz konusu ilişkiyi ortaya koymak adına 
burada tercih edilmiştir. Bu bağlamda iki faktörlü bir CES tipi (constant 
elasticity of substitution) fonksiyonu (1), ardından üç faktörlü bir CES 
fonksiyonu tanımlanmıştır (Kurt ve Bozoklu, 2019:31). Bilindiği üzere 
üretim fonksiyonu, çıktı ile o çıktının imalatında kullanılan girdiler 
arasındaki ilişkiyi açıklayan matematiksel bir ifadedir.  

Söz konusu üretim fonksiyonu ile bir yandan üretimde robot kullanımının 
çıktı üzerindeki etkisini diğer yandan üretim faktörleri arasındaki değiş 
tokuşun neden olabileceği ilişkileri belirleme olanağına sahip olacağız. 

CES üretim fonksiyonunun en önemli özelliği ikame esnekliğinin farklı 
değerler alabilmesine olanak sağlamasıdır (Songur ve Saraç, 2017:237). 

Geleneksel bir CES tipi üretim fonksiyonu işgücü (L) ve sermaye (K) gibi 
iki üretim faktöründen oluşmaktadır. Aşağıda yer alan (1) numaralı eşitlik, 
geleneksel CES tipi üretim fonksiyonundan türetilmiştir.  

Q= ѱ[ΩK-ɡ+(1-Ω)L-ɡ]1/ɡ                 (1) 
Yukarıdaki formülde yer alan ѱ, Ω ve ɡ sembollerinin her biri bir 

değişkeni temsil etmektedir. Ѱ, bir etkinlik değişkeni olup sıfırdan büyük 
değerler almaktadır. Ω, bir dağıtım parametresi olup sıfır ile bir arasında 
pozitif değerler almaktadır. ɡ ise bir ikame parametresi olup -1 ile +∞ 
arasında değerler almaktadır (Songur ve Saraç, 2017:238).  

Artan robot kullanımının emek piyasası üzerine olan etkisini analiz 
edebilmek adına; geleneksel CES tipi üretim fonksiyonuna bazı eklemeler 
yapılmasının doğru sonuçlar vereceği kanaatindeyiz. Bu bağlamda üretim 
sürecini, robot teknolojisindeki gelişmelerle beraber robotların işgücünün 
yerini alabileceği, üç faktörlü bir üretim fonksiyonu ile tanımlamak 
gerekecektir.  

İnsan emeği, robot emeği ve sermaye gibi üç üretim faktörünün söz 
konusu olduğu CES tipi üretim fonksiyonu aşağıda (2) numaralı denklemde 
ifade edilebilir (DeCanio, 2016:282). Burada üst düzey CES fonksiyonunun 
içerisine emek (L) ile robotik işgücü (R) arasındaki ikame esnekliğini ölçen 
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alt düzey bir CES fonksiyonu yerleştirilmiş olup üst düzey CES 
fonksiyonunda ise, emek ve robotiğin yer aldığı alt düzey CES fonksiyonu 
ile sermaye (K) arasındaki ikame esnekliği tahmin eden CES fonksiyonu yer 
almaktadır (Songur ve Saraç, 2017:238). 

Q= {β [( ƟLσ-1/σ + (1- Ɵ) Rσ-1/σ)
 )
λσ/σ-1]դ-1/դ+ (1-β) Kդ-1/դ }դᶓ/դ-1          (2) 

İnsan emeği L  ve robot işgücü R  arasındaki σ ikame elastikiyeti birleşik 
bir girdi biçimidir. Bu birleşik girdi biçimi, sabit sermaye K , bir CES 
fonksiyonu ve դ ikame elastikiyeti ile birleştirilebilmektedir (Kurt ve 
Bozoklu, 2019:32).  

σ ve դ parametrelerinin değer aralıkları 0< σ <∞ ve 0 <  դ<∞ 
biçimindedir. Ɵ ve β değişkenleri ise 0 ile 1 arasında değer alan dağıtım 
parametreleridir. İki seviyeli ölçek parametrelerini λ ve ᶓ temsil etmektedir. 
Parametrelerin belirtilen sınırlar haricinde bulunması durumunda istatistiksel 
açıdan anlamlı dahi olsa iktisadi açıdan anlamlı olmayacaktır. 

Üretime robot işgücünün de dahil edildiği (2) numaralı üretim 
fonksiyonuna göre geleneksel bir üretim faktörü olan insan emeği ile robot 
işgücü arasındaki ikame edilebilirlik yükseldikçe insan emeğinin üretimdeki 
ağırlığı azalacaktır. Dolayısıyla robot istihdamı artacak ve doğal olarak insan 
emeğine olan talep azalacaktır. İşçilerin arz etmeye hazır oldukları işgücü 
sabitken üreticilerin emek talebini azaltmaları ise işgücü piyasasını 
istikrarsızlığa sürükleyecek ve teknolojik işsizliğin doğmasına neden 
olabilecektir.  

Teknolojik ilerlemelerin işgücü piyasasına olan olası etkilerini 
araştırmaya dönük birçok çalışma yapılmıştır. Bahse konu çalışmaların ikili 
bir sınıflandırmaya sahip olduğu söylenebilir. İlk grup çalışmalar, meslek ve 
vazifelerin gelecekte robot teknolojileri tarafından yapılabilme ihtimallerini 
tahmin etme ve hangi mesleklerin ne ölçüde otomasyona maruz kalacağını 
saptama üzerinedir. İkinci grup çalışmalar ise endüstriyel robotların 
geleneksel işgücünü hangi ölçüde dışlayacağı üzerine yoğunlaşmaktadır. 

İlk grup kapsamında olan bazı çalışmalarda, 702 farklı meslek grubunun 
her birinin otomasyon risk düzeyi tahmin edilmiştir ve bu tahmine istinaden 
ABD işgücünün %47'sinin ve İngiltere’deki işgücünün %35’inin yüksek risk 
kategorisinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. (Frey ve Osborne, 2013:38; 
Frey ve Osborne, 2017:265). Aynı çalışma grubunda yer alan diğer bir 
çalışma ise yukarıda ifade edilen hususlara ek olarak hizmet sektörünün de 
otomasyona uğrama ihtimali olduğunu vurgular (Nomaler ve Verspagen, 
2018:2). 

Birinci grup kapsamında yapılan diğer bir çalışmada, 21 OECD 
ülkesindeki işlerin otomasyona uğrama ihtimalleri tahmin edilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada işçilerin mesleklerindeki görevlerinin heterojenliği 
hesaba katılmıştır. 21 OECD ülkesinde ortalama olarak işlerin %9'unun 
otomatikleştirilebildiği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, yüksek risk 
altındaki çalışanların daha düşük bir paya sahip olduğunu ortaya koymuştur. 



Robot Vergisi: Yeni Nesil Bir Maliye Politikası Aracı  

306 Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2019; 177:299-329 

Örneğin; Kore’de otomatikleştirilebilir işlerin payı %6 iken Almanya ve 
Avusturya’da bu oran %12 olarak bulunmuştur (Arntz vd., 2016:9-12). 

Artan teknolojik ilerlemelerin işgücü piyasası üzerine olası etkilerini 
inceleyen ikinci grup çalışmalarda ise robot kullanım oranındaki yükselme 
sebebiyle işini kaybeden yahut iş değiştirme mecburiyetine maruz kalacak 
olan emek türü üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu bağlamda McKinsey Global 
Institute (MGI) tarafından yapılan araştırmada6 GSYİH olarak küresel 
ekonominin yaklaşık %90’ına denk gelen 46 ülke ve 800’den fazla meslek 
dalı incelenmiştir. Aynı çalışmada üretimde robotlaşma ve otomasyona geçiş 
ile birlikte 2030 yılına kadar dünyada 400 milyon ile 800 milyon insanın 
işini kaybedeceği vurgulanmıştır. Farklı bir söylemle, robotlara üretim 
sürecinde başvurulmasıyla gelecekte her beş çalışandan biri işsiz kalma 
tehlikesi ile karşı karşıyadır.  

McKinsey Global Institute tarafından yapılan çalışmada ayrıca, devletlere 
göre değişse de küresel ölçekte 75 (%3) ile 375 milyon (%14) arasında 
bireyin gelecek on iki yıl içinde hâlihazırda uğraştıkları meslekleri terk 
ederek yeni maharetler edinip farklı işlerde çalışmak zorunda olabilecekleri 
ifade edilmektedir. McKinsey Global Institute, teknoloji benimseme 
düzeyine göre değişmekle birlikte 2030 yılına kadar dünya çapında toplam 
çalışılan sürenin yaklaşık %30’luk kısmının makinelerle karşılanabileceğini 
öngörmektedir. 2030 yılı ile birlikte emek talebinin %8-9’luk kısmının yeni 
işlere yönelik olacağı tahmin edilmektedir. 2030 yılına kadar Çin'de yaklaşık 
100 milyon kişinin (%12), ABD ve Almanya'da nüfusun 3'te birinin, 
Japonya'da ise işgücünün yaklaşık yarısının mevcut uzmanlıklarını bırakarak 
yeni meslekler edinmek zorunda kalacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan farklı bir 
araştırmada7 ise 2022 yılına kadar teknolojik gelişmelerin neden olduğu 
gelişmelerin sonucunda küresel olarak 75 milyon mevcut işin kaybolacağı 
buna karşılık 133 milyon yeni işin yaratılacağı belirtilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri için Acemoğlu ve Restrepo (2017) tarafından 
yapılan ve 1990 ile 2007 yılları arasını kapsayan diğer bir çalışmada ise, 
robotların işgücü piyasasında neden olduğu değişim incelenmeye 
çalışılmıştır. Söz konusu çalışmada, Amerika’da ilgili dönemde 360.000 ile 
670.000 arasında değişen çalışanın artan robotlaşma nedeniyle işine son 
verildiği belirlenmiştir. İşini kaybeden çalışan sayısı, toplam istihdamın 
%0,18 ile %0,34’üne tekabül etmektedir. Çalışmadan elde edilen diğer 
önemli bir bulgu ise üretim sürecinde kullanılmak için alınan her ilave robot, 
aşağı yukarı 6,2 işçinin işini kaybetmesine neden olduğudur. 

Yukarıdaki çalışmanın bir benzeri Chiacchio vd. (2018) tarafından 
Avrupa Birliği için yapılmıştır. Bu çalışmada; birliğin endüstriyel robot 
                                                            
6https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsev/featured%20insights/future%20of%20organizations/what
%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi-
iobs-lost-jobs-gained-report-december-6-2017.ashx (Erişim Tarihi: 02.10.2019) 
7World Economic Forum (WEF) (2018), The Future of Jobs Report 2018, Retrieved February 16, 2019, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF Future of Jobs 2018.pdf (Erişim Tarihi: 02.10.2019)  
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pazarının %85,5’ini oluşturan Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya 
ve İsveç’in 1995-2007 verileri incelenmiştir. Artan robotlaşmanın işgücü ve 
ücret düzeyine olan etkisi analiz edilmiştir. Söz konusu çalışmaya göre, 
üretim sürecinde kullanılmak için alınan her ilave robot, aşağı yukarı 3,4 
işçinin işini kaybetmesine neden olmaktadır. 

29 ülkede, 200.000'den çok çalışanın mesleki özellikleri esas alınarak 
PwC tarafından hazırlanan çalışmada8 ise diğer çalışmalardan farklı olarak 
üç ayrı otomasyon dalgasından bahsedilir. Birinci dalga "algoritma" dalgası 
olup, 2020'lerin başına değin süreceği öngörülmektedir. Birinci dalgada 
otomasyona maruz kalan işlerin %2-3 nispetinde değişebileceği tahmin 
edilmektedir. İkinci dalga ise “güçlendirme” olarak ifade edilmekte olup, 
2020'lerin sonuna kadar süreceği beklenmektedir. İkinci dalgada mesleklerin 
otomasyona uğrama oranının %20’ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Bahse 
konu çalışmada üçüncü dalga “özerklik” olarak ifade edilmekte olup 
teknoloji nedeniyle etkilenecek işlerin oranının %30'a kadar çıkacağı 
beklenmektedir. 

Şekil 1’de üç otomasyon dalgasına göre ülkelerin etkilenme yüzdeleri yer 
almaktadır.  

 

Şekil 1: Üç Otomasyon Dalgasından Ülkelerin Etkilenme Yüzdeleri 
(%) 

 

Kaynak: PwC, 2018:5. 

                                                            
8PwC (2018), Will Robots Really Steal Our Jobs? An International Analysis of the Potential Long Term 
Impact of Automation, Retrieved January 23, 2019, https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/ 
impact of automation on jobs.pdf (Erişim Tarihi: 02.10.2019) 
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Yukarıdaki şekle göre üç otomasyon dalgasından en az ve en fazla 
etkilenmesi beklenen ülkeler sırasıyla Güney Kore ve Slovakya’dır. 
Ülkemizin ise, ilk otomasyon dalgasından görece daha az etkilenecek 
olmasına rağmen, ikinci ve üçüncü otomasyon dalgasından daha şiddetli 
etkilenmesi beklenmektedir. 

Teknolojik değişimden en çok etkilenecek işgücü alt bileşenleri gerekli 
politika araçları ile en az zararla süreci atlatabilecektir.  Bu bağlamda PwC 
tarafından yapılan ve gelecek on iki yıllık dönemi ve üç otomasyon dalgasını 
içine alan aynı araştırmada erkek çalışanlar, kadınlara göre daha fazla 
otomasyon riski ile karşı karşıyadır. Bahse konu çalışmada erkek çalışanlar 
için otomasyon riski %34, kadın çalışanlar için ise %26 olarak 
öngörülmektedir. Bu farklılığın sebebi ise kadın ve erkek çalışanların farklı 
endüstrilerde çalışmalarıdır. Erkekler çoğunlukla otomasyonlaşma eğilimi 
yüksek olan üretim, taşımacılık, inşaat ve depolama gibi sektörlerde istihdam 
ediliyorken kadınlar görece daha düşük otomasyonlaşma ihtimali olan 
eğitim, sosyal hizmetler ve sağlık gibi sektörlerde çalışmaktadır. Otomasyon 
riskinin yaş gruplarına göre dağılımı da dikkat çekicidir. Buna göre, 25 
yaşından küçük veya 55 yaşından büyükler için otomasyon riski nerdeyse 
aynıyken 25-54 yaş aralığı için ise otomasyon riski görece daha azdır. 

Mesleklerin otomasyona maruz kalması durumunda ortaya çıkması 
beklenen en büyük fark, çalışanların eğitim düzeylerinde ortaya çıkmaktadır. 
Buraya kadar ifade edilen hususlar Şekil 2'de yer almaktadır.  

 

Şekil 2: Üç Otomasyon Dalgasında Otomasyona Uğrayacak İşlerin 
İşgücü Profillerine Göre Dağılımı (%) 

 

 

Şekil 2’ye göre, orta ve düşük eğitim düzeyindeki çalışanlar, bir 
üniversiteden mezun olmuş çalışanlara oranla, daha yüksek seviyede 
teknolojik değişim nedeniyle işsiz kalma ihtimaline sahiptir. Eğitim 
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düzeyinde ortaya çıkan bu büyük risk farklılığının nedeni, yüksek tahsilli 
çalışanların teknik, profesyonel, bilimsel ve eğitim gibi teknolojik 
değişimlerden daha az etkilenecek sektörlerde yer almaları; düşük eğitimli 
çalışanların ise otomasyona daha yatkın rutin mesleklerde çalışmalarıdır. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2018 yılında yapmış 
olduğu bir araştırmada,9 teknolojik değişime en fazla ve en az uğrama 
olasılığı olan meslekleri belirlemiştir. Buna göre gelecekte revaçta olması 
beklenen mesleklerden bazıları; makine öğrenme uzmanları, veri analisti, 
yazılım ve uygulama geliştiriciler, genel ve operasyon müdürleri, satış ve 
pazarlama uzmanları, dijital dönüşüm uzmanları, büyük veri uzmanları, yeni 
teknoloji uzmanları, örgütsel gelişim uzmanları ve bilgi teknolojisi hizmet 
sorumlularıdır. 

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan “Future of Jobs” başlıklı 
rapora göre işlerin makineler, insanlar ve algoritmalar arasındaki 
paylaşımında mühim değişikliklerin olacağı beklenmektedir. Söz konusu 
raporda on iki sektöre dönük yapılan analizde, toplam çalışma saatlerinde 
emeğin payının 2018 yılında %71, 2025 yılı itibarıyla ise %48 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Makinelerin payının ise 2018 yılı için %29, 
2025 yılı içinse %52 olması beklenmektedir. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun bahse konu raporunda iş bileşenlerinin 
insanlar ve makineler arasında nasıl dağıldığı da yer almaktadır. Bu dağılım 
Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 
Şekil 3: İnsanların ve Makinelerin Çalışma Saatleri Oranı 

 
 

Kaynak: World Economic Forum (WEF), 2018. 
 
Şekil 3’te yer alan verilere göre; makineler, tüm iş alt bileşenleri özelinde 

insanın ifa ettiği görevlerin sürelerini giderek azaltmaktadır. Günümüzde 
çalışanların çoğunlukla istihdam edildiği, koordine etme, iletişim kurma ve 
danışmanlık yapma gibi sahalarda makinelerin çalışma saatlerinin artması, iş 
tanımlarını değiştirip, işlerin yapılabilmesi için gereken nitelikleri de 

                                                            
9OECD, Economic  Survey USA (2018), Economics Department, Economic and Development Review 
Committee, ECO/EDR (2018)14, https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview-United-States-2018-
OECD.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2019) 
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değişecektir. Bu durum ise insanların yetenek anlamında kendini gözden 
geçirmesini ve yeni beceriler elde etmesini zorunlu kılacaktır. Böylece aktif 
öğrenme, analitik düşünme, yaratıcılık, sorumluluk alma, karmaşık problem 
çözme, liderlik ve sosyal zekâya sahip olma, eleştirel düşünme gibi insana 
özgü yetiler öne çıkacaktır.  

Dünya Ekonomik Forumu, ilgili raporunda eğitime de vurgu 
yapmaktadır. Giderek artma eğiliminde olan otomasyon sebebiyle istihdam 
edilenlerin %54'ünün gelişen trendlere adapte olması için eğitime tabi 
tutulup yeni beceriler kazanması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışanların 
otomasyon nedeniyle mesleklerini kaybetmemeleri için hayat boyu öğrenme 
programlarına tabi tutulması gerektiğine yer verilmiştir. 

2.2. Gelir Dağılımına Etkisi 
Artan robot kullanımı ilgili ekonomide birçok etkiye neden olur. Söz 

konusu etkilerden üzerinde önemle durulması gereken diğer bir alan ise gelir 
dağılımıdır. Zira artan robot kullanımı, işçiler ve işletme sahipleri veya robot 
sahipleri arasındaki gelir bölüşümünü robot sahipleri lehine bozmaktadır. 
Ayrıca endüstriyel robot kullanımı, çoğunlukla orta veya düşük eğitimli 
çalışanları işsiz bırakmaktadır. Bunun nedeni söz konusu işçi grubunun 
yaptığı işlerin otomasyona daha meyilli olmasıdır. Yükseköğrenim görmüş 
kalifiye çalışanlar ise otomasyon sürecinden diğerlerine göre daha az 
etkilenmekte ve işlerini kaybetmemektedirler. Bu nedenle düşük ve yüksek 
vasıflı işçiler arasındaki gelir farkı artabilecektir (Mazur, 2018:10-11). 
Benzer şekilde, düşük vasıflı işçilerin istihdamı sürse de çalışabilecekleri 
ücretler düşebilecek ve aksine yüksek vasıflı işçilerin ücretleri artabilecektir. 

Lankisch vd. tarafından artan robotlaşmanın gelir dağılımı üzerine 
etkilerini ortaya koymak amacıyla 2019 yılında yapılan bir çalışmada, 1970 
sonrası verilere dayanarak ABD’de robotizasyon ve gelir dağılımı etkileşimi 
araştırılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre (Lankisch vd., 2019:168-169); i) 
teknolojik ilerlemenin olmamasına rağmen sürekli ekonomik büyüme 
olasılığı vardır, ii) otomasyon düşük vasıflı işçilerin gerçek ücretlerini 
düşürür ve yüksek vasıflı işçilerin ücretlerini bile azaltma potansiyeline 
sahiptir, iii) otomasyon vasıf primini (vasıf yükseldikçe artmaktadır) arttırır.  

Zhang tarafından yine 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre, işgücü 
ile robotlaşan üretimdeki sermaye arasında ikame esnekliği ne kadar 
büyükse (küçükse) otomasyon da vasıflı ve vasıfsız işçiler arasındaki gelir 
farkını o kadar artırmaktadır (azaltmaktadır) (Zhang, 2019:506). Söz konusu 
çalışmada ayrıca vasıflı ve vasıfsız işçiler arasındaki gelir farkının robot 
vergisi ile azaltılabileceğine dem vurulmaktadır. 

2.3. Büyüme ve Rekabet Gücüne Etkisi 
Teknolojik ilerlemeler neticesinde endüstriyel robotların üretim 

otomasyonunda sıklıkla kullanımı bir yandan kronik ve süreğen bir işsizlik 
ortamına mahal verirken diğer yandan üretim süreçlerinde verimliliği ve 
işletmelerin rekabet gücünü arttırmaktadır. Maliyetlerin azalmasıyla doğan 
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verimlilik artışı sonuçta işletmelerin rekabet gücünü olumlu etkileyip makro 
açıdan ülke ekonomisinin büyüme trendine olumlu katkı yapmaktadır. 

Teknolojik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iktisatçılar 
arasında tartışmalı bir konudur. Bu konu ile ilgili yaklaşımlardan bir tanesi, 
söz konusu teknolojik gelişmeler sonucundaki katkıların çoktan 
gerçekleşmiş olduğunu ve verimlilik üzerine olan etkisinin neredeyse 
ortadan kalktığını iddia ederken diğer yaklaşım gelişen teknolojilerin 
verimlilik ve ekonomik büyümede yeni bir yükseliş dalgası başlatacağını 
ileri sürmektedir (Schwab ve Davis, 2019:38). Robot kullanımının o 
ekonomide ortaya çıkaracağı verimlilik artışı üzerine yapılan tatbiki 
araştırmalar; benimsenen yönteme, ekonomik konjonktüre ve ülke 
gelişmişlik düzeyine göre farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. 

OECD tarafından yapılan bir verimlilik araştırmasında,10 teknolojik 
ilerlemeyi etkin şekilde üretimlerinde kullanan şirketlerin, kullanmayanlara 
göre 2-10 kat daha fazla verim elde ettiği belirlenmiştir. McKinsey Global 
Institute tarafından yapılan diğer bir araştırmada,11 üretim sürecinde 
endüstriyel robot teknolojilerinin yoğun olarak kullanılmasının 
işletmelerdeki üretim hatalarını azaltıp, emtia ve hizmet kalibresinin 
iyileştirilmesi ve üretim sürecinin hızlandırılması suretiyle küresel ölçekte 
rantabilitenin yıllık olarak %0,8-1,4 arasında artacağı öngörülmektedir. 
McKinsey Global Institute raporu ayrıca, gelecek 50 yıl içinde GSYH'de 
%2,8’lik bir büyüme yakalamak için ihtiyaç duyulan toplam verimlilik 
artışının yaklaşık yarısının otomasyondan kaynaklanacağını tahmin 
etmektedir. 

Graetz ve Michaels tarafından 2015 yılında yapılan çalışma, 1993 ile 
2007 dönemine ilişkin olarak 17 Avrupa ülkesinde 14 ayrı endüstride 
endüstriyel robot kullanımını irdelemiştir. Graetz ve Michaels, robotik 
üretimin, 1993 ve 2007 yılları arasında yıllık işgücü üretkenliği ve GSYİH 
büyümesini ortalama olarak sırasıyla 0,36 ve 0,37 puan artırdığını ortaya 
koymuştur. Ayrıca belirtilen dönemlerde üretimde robot kullanımının toplam 
GSYİH’ye ise %10 destek verdiği belirtilmektedir (Graetz ve Michaels, 
2015:22). 

2.4. Kamu Ekonomisine Etkisi 
Küresel ölçekte birçok ülkenin toplam vergi gelirleri içerisinde ücret 

üzerinden alınan vergiler hacimce önemli bir yere sahiptir. Söz gelimi, 
Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerde emeğin geliri olan ücretten alınan 
vergilerin, sosyal güvenlik payları dâhil, toplam vergi gelirleri içerisindeki 
payı yaklaşık %50 düzeyindedir.12 Aynı doğrultuda, OECD üyesi ülkelerde 
vergi kaması ise %15-53 arasında değişiklik göstermektedir (OECD, 2019). 

                                                            
10OECD (2015), The Future of Productivity, 5Retrieved January 18, 2019, 
https://www.oecd.org/eco/OECD-2015-The-future-of-productivity-book.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2019) 
11McKinsey ve Company (2017), “Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of 
Automation”; https://www.mckinsey.com (Erişim Tarihi: 10.09.2019) 
12European Commission (2019), Taxes on Labour, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/ 
economic-analysis- taxation/datataxation_en (Erişim Tarihi: 05.10.2019) 
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Diğer taraftan kurum kârları ve sermaye üzerinden alınan vergiler, emek 
üzerinden alınan vergilere kıyasla gerek oran gerekse gelir olarak daha 
düşüktür ve birçok vergi istisnasına sahiptir (Floridi, 2017:3). Bu nedenle 
robotların katkı yapacağı ekonomik büyümenin sağladığı ilave vergi 
gelirlerinin ücret üzerinden alınan vergi kaybını karşılamayabileceği 
belirtilmektedir (Mazur, 2018:17).  

Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus ise robotların, işçiler 
gibi stopaj ya da harcamalar üzerinden alınan vergiler açısından vergi 
rejimlerine tabi olmamalarıdır. Böylece artan robot kullanımının hem o 
ülkenin toplam vergi matrahını azaltması hem de ücret üzerinden ve KDV ve 
ÖTV gibi harcamalar üzerinden alınan vergi gelirlerini azaltması 
beklenmektedir.  

Kamu harcamaları penceresinden bakıldığında ise şu manzara ile 
karşılaşılacaktır: Yaşanması muhtemel otomasyon dalgaları nedeniyle 
mesleklerini kaybeden bireylerin eğitimi, onlara ödenecek işsizlik yardımı ve 
tazminat gibi sosyal nitelikli harcamalar, azımsanmayacak ölçüde ilave 
kamu kaynağını gerekli kılar.  

Endüstriyel robotlaşmanın ortaya çıkaracağı teknolojik işsizlikle 
mücadelede temel araç eğitim ve öğretimdir. Zira robotlaşma, yukarıda da 
yer verildiği üzere, bilhassa görece düşük vasıflı işçileri, mesleklerini 
kaybetme konusunda tehdit etmektedir. Bu durum ise kamu eliyle verilecek 
yaşam boyu öğrenme programları ile giderilebilir. Söz konusu eğitim 
programlarının kamu harcamaları üzerine yük getireceği ise izahtan 
varestedir. Ayrıca otomasyon nedeniyle işlerini kaybedenlere alternatif bir 
istihdam alanı bulana kadar verilecek kamusal destekler yine kamu 
harcamalarını arttıracaktır. Böylece robotlaşma, bir yandan kamu gelirlerinin 
azalmasına, diğer yandan kamu harcamalarının artmasına ve sonuçta hiç 
hesapta olmayan bütçe açıklarına neden olabilecektir. 

Artan robotlaşmanın temel ekonomik parametrelere olan ve yukarıda 
sıralanan bu etkileri politika yapıcıları kara kara düşündürmekte ve onları 
farklı çözüm arayışına itmektedir. Bu bağlamda geliştirilen yeni nesil bir 
maliye politikası aracı olarak robot vergisi konusuna aşağıda yer verilmiştir. 

 
3. Robot Vergisi Uygulaması 
Dördüncü Endüstri Devrimi ve dijital teknolojinin bir gereği olan yapay 

zekâ ve robot kullanımı, içinde bulunduğumuz dönem de dahil olmak üzere 
vergi istisnaları ve teşviklerle sürekli desteklenerek birçok ülkede ekonomik 
büyümenin lokomotifi yapılmaya çalışılmıştır. Ancak çalışmamızın önceki 
bölümünde ifade edildiği üzere robot işgücü ile emeğin ikame esnekliği 
yükseldikçe, devletlerin işsizlik ve bütçe açıkları ile mücadelesinin 
kaçınılmaz olacağı beklenmektedir.  

Gelinen son noktada, devletlerin endüstriyel otomasyonu teşvik etmek 
yerine, vergi sistemlerini girdiler arasındaki vergi tarafsızlığını sağlayacak 
şekilde revize etmeleri gerektiğine inanılmaktadır. Zira artan otomasyon 
kullanımı robot işgücü ile insan işgücü arasında vergisel tarafsızlığı 
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bozmaktadır. Bu nedenle, politika yapıcıların söz konusu alanda tarafsız 
vergilemeye başvurması önerilmektedir. Tarafsız vergiler daha az negatif 
etkilere ve daha düşük yönetim ve uyum giderlerine sahip olmakla beraber 
gelir dağılımında adalet ve şeffaflıkta artışı sağlar (Abbott ve 
Bogenschneider, 2017:156). 

Robot Vergisi, 1950'lerden bu yana gündemde olan ve katma değer 
vergisi olarak kabul edilebilecek makine vergisinin bir ifadesi olup, buradaki 
düşünce, üretimde ve diğer alanlarda robotların mülkiyetini veya 
çalışmalarını vergilendirmek ve fonları sosyal güvenlik sistemine veya 
eğitim sektörüne aktarmaktır (Ivanov, 2017:287).  Bu doğrultuda vergi 
sistemleri kritik bir öneme sahiptir. Vergi sistemlerinde ücret gelirlerinin 
vergilendirilmesi daha etkin bulunduğundan; birim çıktı başına daha az vergi 
isabet etmesi nedeniyle firmaların daha fazla robot istihdam etmelerini teşvik 
edici bir etki de yaratmaktadır (Atilla, 2019:138). Eğer düşük vasıflı 
çalışanlar üretimde robotlarla ikame edilirse ve politika yapıcılar bu 
çalışanları yeniden eğitmek için yatırım yapmazlarsa işsizlik artar ve ücret 
gelirlerinden alınan vergi gelirlerinde azalış yaşanır. Bu nedenle robot 
vergisi uygulaması; bir yandan devletlerin vergi gelir kaybını engellerken 
diğer yandan vasıfsız çalışanların ücretlerinin dengelenmesini sağladığı için 
ekonomilere entegre edilebilir.13 

Teknoloji kaynaklı işsizlik ve işlevsizlik sonucu ortaya çıkabilecek 
işsizlik yahut düşük ücretler sebebiyle kişilerin harcamalarında 
yaşanabilecek düşüşün sosyoekonomik etkilerinin yanında vergi gelirleri 
üzerindeki olumsuz etkileri (Daubanes ve Yanni, 2018:71) de robot vergisi 
gibi yeni nesil bir maliye politikası aracını gerekli kılmaktadır. 

Günümüze değin yaşanan endüstri devrimleri işsizliğe yol açsa da 
dördüncü endüstri devriminin yol açacağı işsizlik diğerlerinden farklıdır. 
Sahip olduğu dinamikler nedeniyle dördüncü endüstri devriminin yol 
açacağı işsizliğin daha etkili olaması beklenmektedir. Bunun sebebi olarak 
teknolojinin farklı yönlerinin olması ve teknolojinin yarattığı alışılmamış 
ekonomik eğilimler ileri sürülebilir. Ancak bu süreçte emek başka sektörlere 
geçiş yapabilecek durumda olmasına rağmen, çeşitli faktörler nedeniyle 
kalıcı teknolojik işsizlik oluşabilir. Bu durumda hükümetlerin daha iyi bir 
toplum yaratmak için çeşitli eski ve yeni politikalardan yararlanması 
gerekebilir. Burada ilk adım robotlar için alınacak bir vergi olabilir. Birçok 
birey otomasyon nedeniyle gelir elde edemez ise alınacak bir robot vergisi 
ile refahın yeniden dağılımı sağlanabilir (Holden, 2017:51). 

Robotlar ve işçiler arasındaki etkileşime yönelik diğer bir görüşe göre; 
robotlar ve işçiler arasında bir çatışma olası değildir. Yıkıcı teknoloji, bir 
şirketin işgücünü sürdürürken veya artırırken işçileri değiştirmeden, daha 
verimli hale getirebilir. Yıkıcı yenilikler ancak, iyi yönetilmedikleri ve 

                                                            
13OECD, Economic Survey USA 2018, Economics Department, Economic and Development Review 
Committee, ECO/EDR (2018)14, https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview-United-States-2018-
OECD.pdf (Erişim Tarihi: 05.10.2019) 
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düzenlenmediği takdirde çalışma koşulları üzerinde olumsuz bir etki 
yaratabilir.14 

İleri teknolojilere dayanan ve robotlaşmanın dışsal bir değişken olarak 
kabul edildiği önceki çalışmalardan farklı olarak Cho ve Kim, 
araştırmalarında robotizasyonun endojen olarak gerçekleştiğini varsayıp, 
robotlaşmanın işgücü piyasası üzerindeki etkisinin objektif olarak 
incelenmesi için robotizasyonu bağımlı değişken olarak kullanmışlardır. Bu 
doğrultuda, üretimde halen kullanılan gerçek endüstriyel robot sayısına bağlı 
olarak bir robotizasyon göstergesi oluşturmuşlardır. Çalışma sonucunda, 
robotizasyondan kaynaklanan iş yıkımının çok fazla dikkate değer olmadığı 
ancak istihdam ve robotizasyon arasında tamamlayıcı, çalışma saati ve 
robotizasyon arasında ise ikame bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Cho ve 
Kim, 2018:17). 

Durum böyle olmasına karşın robot vergisinin uygulanması konusunda 
karşılaşılan bazı kısıtlar vardır. Söz konusu kısıtlara aşağıda yer verilmiştir. 

3.1. Robot Vergisinin Uygulanması Konusunda Karşılaşılan Kısıtlar 
3.1.1. Robotların Hukuki Statüsü 
Robot Vergisinin uygulanması açısından öncelikle robotların hukuki 

statüsünün belirlenmesi büyük önem taşır. Bu ise robotların neyi ifade 
ettiğinin tarif edilmesi kısaca robot kavramının tanımlanmasıyla mümkün 
olabilmektedir. Ancak günümüzde robot teriminin neyi ifade ettiği, 
sınırlarının ne olduğu yasal olarak yeterince belirlenmemiştir (Oberson, 
2017:249). Eksik yönleri olsa da uluslar üstü bazı kuruluşlar robot kavramını 
tanımlamaya çalışmışlardır. Nihayetinde, küresel anlamda üzerinde fikir 
birliği sağlanmış bir robot tarifi yoktur. Ayrıca uluslararası düzeyde kimi 
kuruluşlar artan robotlaşmaya bağlı olarak bazı standartlar tespit etmiştir. 
Söz konusu standartlardan bir tanesi de robotlara ve robotik cihazlara ilişkin 
ISO 8373: 2012 standardıdır. Bu standart hem sanayide hem de sanayi 
dışında iş gören robotlar ve robotik cihazlarla ilgili olarak kullanılan 
terimleri açıklamaktadır. 

Genel olarak robot “amaçlanan görevleri yerine getirmek için çevrede 
hareket eden, bir dereceye kadar otonomluk derecesine sahip iki veya daha 
fazla eksende programlanabilir hareketli bir mekanizmadır” (Abbott ve 
Bogenschneider, 2017:158) şeklinde tanımlanabilir.  

Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesinin ilgili raporunda ise robot; 
“Sensörler ile donatılmış ve veri toplayabilmeleri için birbirine bağlanan 
fiziksel makinelerdir” biçiminde tanımlanmaktadır. Avrupa İş Güvenliği ve 
Sağlığı Ajansı, robotu “genellikle bir bilgisayar programı veya elektronik 
devre tarafından yönlendirilen, genellikle bir elektromekanik makine olan 
mekanik veya fiili bir birim” şeklinde tanımlamıştır.15  

                                                            
14Byhovskaya, A. (2017), Robots Versus Workers: Towards an Open, Equitable and İnclusive Digital 
Economy, OECD Observer; www.oecdobserver.org (Erişim Tarihi: 12.02.2020) 
15Kaivo-oja, J. (2014), The Future of Work and Robotics, https://osha.europa.eu (Erişim Tarihi: 
01.10.2019) 
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Uluslararası Standartlar Kurumu (ISO) endüstriyel robotu şu şekilde 
tanımlamaktadır: “Endüstriyel robot, otomatik olarak kontrol edilen, tekrar 
programlanabilir (programlanmış veya yardımcı işlevleri, fiziksel 
değişiklikler olmadan değiştirilebilir) üç ya da daha fazla eksende (robot 
hareketini doğrusal veya döner modda belirlemek için kullanılan yön) 
programlanabilen, endüstriyel otomasyon uygulamalarının kullanımında bir 
yerde sabit ya da hareketli olabilen, çok amaçlı manipülatördür (mekanik 
yapı veya kontrol sistemi fiziksel değişikliklerle farklı bir uygulamaya 
adapte edilebilir).”16 

 Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR), ISO standardıyla aynı tanımı 
kullanmaktadır. IFR’ye göre hizmet robotu, imalat işlemleri hariç olmak 
üzere, insanlara ve ekipmanlara faydalı hizmetler sağlamak için yarı veya 
tam bağımsız çalışan bir robottur (Neittaanmaki ve Ogbechie, 2016:11). 

Buraya kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda, endüstriyel robot ve 
hizmet robotu ayrımında şu hususlar önem arz etmektedir (Bottone, 2018:4): 

• Bir hizmet robotu, endüstriyel otomasyon uygulaması hariç olmak 
üzere, insanlar veya ekipmanlar için faydalı işler yapan bir robottur. 

• Bir kişisel hizmet robotu veya kişisel kullanım için üretilen hizmet 
robotu, ticari olmayan bir iş için kullanılan, genellikle sıradan kişiler 
tarafından kullanılan bir hizmet robotudur. Örnekleri hizmetçi robotlar, 
otomatik tekerlekli sandalyeler, kişisel harekete yardımcı robotlar ve evcil 
hayvan egzersiz robotlarıdır. 

• Profesyonel hizmet robotu veya profesyonel kullanım için üretilen 
hizmet robotu, genellikle uygun şekilde eğitilmiş bir operatör tarafından 
kullanılan ve ticari bir iş için kullanılan bir hizmet robotudur. 

Yukarıda yapılan endüstriyel robot, hizmet robot ayrımı, robot vergisi 
açısından önemlidir. Çünkü çalışma konumuzu da ilgilendiren teknolojik 
işsizlik kavramı endüstriyel robot kullanımı sonucunda ortaya çıkmaktadır. 
Bu nedenle, çalışmanın sonraki bölümünde detaylandırılacağı üzere 
vergilendirilmesi düşünülen robot grubu, endüstriyel robotlardır.  

3.1.2. Robotların Şahsiyeti 
Yapay zeka ve robotlaşmanın günümüz insan hayatının hemen her 

alanında kullanılmaya başlanması beraberinde bazı tartışmaları da 
getirmiştir. Sağlık alanında kullanılan robotların neden olduğu bir zarar veya 
otonom bir aracın sebep olacağı kazada sorumlu kim olacaktır? Söz konusu 
bu durumlar robotlara kişilik verilmesini gündeme getirmiştir. 

Robotlara şahsiyet tanınması hususunda Avrupa Birliği’nde mühim 
gelişmeler yaşanmaktadır. 2015 yılında Alain Bensoussan ve Jeremy 
Bensoussan, robotların yasal bir kişiliğe sahip olması gerektiği fikrini ortaya 
atmışlardır. Avrupa Birliği'nin Hukuki İşler Komitesi, 31 Mayıs 2016 
tarihinde, robotların üretim, ticaret, ulaşım, tıbbi bakım, eğitim ve çiftçilik 
gibi modern toplumun her alanında kullanımının sonucunda artan önemi ile 
                                                            
16International Standart Organisation 8373, (2012), Robots and Robotic Devices-Vocabulary. 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed2:v1:en (Erişim Tarihi: 25.09.2019) 
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ilgili bazı yeni konuları ele alan bir taslak rapor yayınlamıştır. Rapor açıkça 
“robotların özerk ve bilişsel özelliklerinin” geliştirilmesinin “onları 
çevreleriyle etkileşime giren ve çevreyi önemli ölçüde değiştirebilen ajanlara 
daha fazla benzettiği” görüşünü net bir şekilde ortaya koymaktadır.   

Rapor 1 Ocak 2017 tarihinde AB Parlamentosu tarafından kabul 
edilmiştir. Bu minvalde, cari hukuk sisteminde, robotlara bir tür “elektronik 
kişilik” verilmesi ve eylemlerden sorumlu tutulması gibi önemli değişiklikler 
yapılması olanak dahilindedir. Bu düşünce ikircikli bir yapıya sahiptir. Bilim 
insanlarının bazıları robotlara yasal kişilik verilmesi fikrini desteklerken 
diğerleri halen bunun gerekli olmadığına ya da en azından bu aşamada 
gerekli olmadığına inanmaktadır (Oberson, 2017:248). 

Robotlara şahsiyet tanınması ise çalışma konumuzu da ilgilendiren robot 
vergisinin uygulanması konusunda tartışmaları ortadan kaldıracaktır. 
Böylece robotlara mükellefiyet tesis edebilmenin önü açılacaktır. Demode 
makinelerin tersine otonomluk, öğrenme yetisi, ilerleme ve karar alabilme 
yeteneği, robotlara “makine” den ziyade “akıllı” vasfını kazandırmaktadır.  

Yapay zekanın bir uzantısı olan robotların bu özellikleri, onları vergi 
sistemlerinin ana paydaşı olan “mükellef” kavramına giderek 
yakınlaştırmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar hızla devam 
etmektedir. Hiç yoktan Avrupa Birliği bünyesinde, robotik üzerine medeni 
hukuk kurallarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar hâlihazırda sürmektedir 
(Oberson, 2017:260).  

3.1.3. Ülkeler Arasındaki Vergi rekabeti 
Robot vergisi uygulamasına engel olan diğer bir kısıt ise vergi 

rekabetidir. Bir ülke refahını yükseltmek, ulusal sermayesinin rekabetçi 
olabilmesini sağlamak ve doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek için 
vergi yükünün diğer ülkelere nazaran azaltılması olarak tanımlanan vergi 
rekabeti, özellikle hareketli üretim faktörü olan sermayenin hedef 
alınmasıyla vergisel birtakım ayrıcalıkların kullanımı sonucunda hareketli 
olan bu üretim faktörünün ülke içine çekilmesini hedeflemektedir (Yılmaz 
vd., 2008:72). 

Son zamanlarda yetersiz sermaye birikimine sahip ülkeler daha fazla 
yatırım çekebilmek adına sermaye üzerinden alınan vergi oranlarında 
indirime gitmektedir (Öz ve Yaraşır, 2009:5). Benzer şekilde, OECD 
ülkeleri ekonomik krizden sonra bilhassa Ar-Ge yatırımları başta olmak 
üzere sermaye yatırımlarına yönelik vergisel teşvikler uygulamaya 
başlamışlardır (Bottone, 2018:14).  

Artan robot kullanımının olumsuzluklarını gidermek adına uygulanacak 
bir vergi, bu bağlamda işletmelerin vergi yükünü artıracaktır. Vergi yükü 
artan işletmeler ise vergi yükü düşük olan bölgelere kaymak isteyecektir. 
Ayrıca, uygulanacak bir robot vergisi, robotların bir hayli mobil bir özelliğe 
sahip olmasından ötürü vergiden kaçınmayı kolaylaştıracaktır. Bilindiği 
üzere, günümüz iş süreçlerinin otomasyonu, çoğunlukla robot sistemlerin 
önemli bir kısmının “bulut” ya da internet ortamında depolanmasını ve 
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uzaktan erişilmesini sağlayan bir yazılımca ortaya çıkarılması üzerine 
kuruludur. Bu nedenle robot vergisinin vergiyi kaynakta kesme yönünde 
yapılandırılan önerilerine bakıldığında, robotlaşmanın fiziki bir yapısı 
olamayan yazılımsal türde olması da göz önünde bulundurulmalıdır (Mazur, 
2018:22-23). Bu anlamda robot vergisi; sermayenin, robot vergisinin 
olmadığı bölgelere kaçabilme yetisi nedeniyle ancak uluslararası düzeyde 
eşgüdüm içinde uygulandığında istenen sonuçları verebilecektir.  

3.2. Robot Vergisinin Uygulanışı Üzerine Öneriler 
Robotların vergilendirilmesi fikrinin gündeme gelmesinden bu yana söz 

konusu verginin nasıl uygulanacağına dair pek çok öneri vergi yazınına 
girmiş durumdadır. Aşağıda robot vergisinin çeşitli uygulama biçimlerine 
yer verilecektir. 

3.2.1. Robotların Emsal Gelirlerini Vergilendirmek 
Robotların açık ve genel kabul gören bir tanımının yapılması, robotlara 

hukuki şahsiyet tanınmasının ve mükellefiyet tesis edilebilmesinin önünü 
açacaktır. Böylece robot vergisinin uygulanması mümkün hale gelecektir. 

Robotların üretim sürecinde, işletmeler tarafından insan emeği yerine 
kullanılması dolayısıyla bireylerin işlerini kaybetmesi durumunda, robotların 
işgücü tarafından yapılan eşdeğer işlerden almaları gereken emsal maaşı 
ayarında bir vergi getirilebilir. Farklı bir deyişle, robotların emsal gelir 
vergisi, çalışanların, sonrasında robotlara teslim edilen işleri yapmak için 
alabilecekleri farazi maaş tutarına dayandırılabilir. Bu nosyon, tıpkı bir iş 
sözleşmesi gibi iş sahibi (ve robot kullanıcısı) ile robotun kendisi (vergi 
mükellefi) arasındaki münasebetin hukuki olarak tanımlanması üzerine 
kurulacaktır. 

 Belirtilmesi gereken diğer bir husus, emsal gelirin neyi ifade ettiğidir. 
Buna göre emsal gelir, işgücü ile ikame edilen robotların üretiminde 
kullanılarak iktisap edilen ekonomik yararı anlatmaktadır. Benzer bir 
gerekçeye dayanarak robotlara uygulanan emsal maaşlar üzerindeki bir 
vergi, robotların insanlara ödenen tazminat, maaş veya ücret ödenmeden 
değiştirilmeleri gerçeğiyle haklı görülebilir (Oberson, 2017:254). 

Robotların üretim sürecinde ifa ettiği görevlere isnat edilebilen kazancın 
vergilendirilmesi ise bu kez aynı iktisadi kıymet üzerinden iki defa vergi 
alınmasını, farklı bir söylemle  “çifte ekonomik vergilendirme” hususunu 
gündeme getirebilir. Robotların sahibi durumundaki işletmeler ilgili hesap 
döneminde elde ettikleri kazanç nedeniyle zaten vergiye tabi olmaktadır. 
İkinci bir vergileme ise otomasyon özelinde, robot kullanımından 
kaynaklanan emsal maaş veya gelirin vergilendirilmesi olacaktır. Söz konusu 
açmazın giderilmesi konusunda pratik çözümler mevcuttur. Bu çözümlerden 
bir tanesi, robotlara ifa ettikleri görev nedeniyle kuramsal bir aylık 
verilmesidir. Bu aylık ödemesinin, şirket nezdinde çifte vergilemeye yol 
açmaması için dönem kârından indirilebilecek gider yahut maliyet 
kapsamında olması gerekir. Üretimde robotların olmadığı emek ile üretimin 
yapıldığı durumlarda zaten çalışanlara ödenen aylıklar genel gider 
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kapsamında kazançtan düşülebilmektedir. Yapay zekâ kullanımına bağlı 
akıllı robotlar üretimde insanların yerini alacağı için robotlara tatbik edilecek 
aylık da aynı kapsamda değerlendirilebilir.  

Çifte vergilendirme sorunsalını ortadan kaldırmaya dönük diğer bir 
çözüm ise robotların amortismana tabi iktisadi kıymet olarak kabul 
edilmesidir. Mevcut vergi sistemimizde de bu uygulama geçerli olup, 
gelecekte bu düzenleme daha da yaygın hale gelebilecektir. Zira teknoloji 
baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Böylece üretimde kullanılan robotlar, 
yeni teknoloji uygulamaları nedeniyle bir anda demode konuma 
gelebilmektedir. Politika yapıcılar, eğer işletme nezdinde emsal maaşın 
indirilmesini tercih ederse bu defa iktisadi kıymet amortismanı ile emsal 
maaş indiriminin birlikte yapılmasını engellemek adına elverişli bir yasal 
düzenleme yapmalıdır. Son olarak, robotların faaliyetlerine (emsal maaş) 
atfedilebilen gelir vergisini toplamak için işveren (mal sahibi) düzeyinde 
kaynakta kesilecek bir vergileme getirilebilir (Oberson, 2017:254) 

3.2.2. Robotların Emsal Gelirlerini Sosyal Güvenlik Ödemelerine 
Tabi Kılmak 

Emsal bir geliri endüstriyel robotlara özgülemenin doğal bir sonucu söz 
konusu emsal geliri sosyal güvenlik ödemelerine tabi kılmaktır. Bu yöntem 
daha önce İspanya’da gündeme gelmiştir. Bir İspanyol işçi sendikası olan 
Unión General de Trabajadores (UGT), bilhassa sanayi işletmelerinde 
çalışan işçilerinin yerini alan robotları kullanan işletmelere bir sosyal 
güvenlik ödemesi mükellefiyeti getirilmesini teklif etmiştir. Ancak bu fikir 
henüz olgun bir aşamada olmayıp, bu türden bir ödemenin kanuni temelleri 
ve hesaplanması halen araştırılmaktadır (Oberson, 2017:255). 

3.2.3. Robot Harcı Getirmek 
Robotların vergilendirilmesi ile ilgili diğer bir alternatif, devletçe sunulan 

bir hizmetin tazmini veya devlet tarafından verilen ekonomik bir avantajın 
sonucu olarak robotlar üzerine harç salmaktır (Guerreiro vd., 2017:42). Söz 
konusu harç, bir ülkedeki havaalanlarının kullanımı gibi kamu altyapısının 
veya bir kamu hizmetinden elde edilen özel faydanın tazmini olması 
hasebiyle gayet normaldir. Farklı bir deyişle, kamu tarafından sunulan bir 
hizmetin yararlanıcısı konumundaki yükümlü tarafından ödenen bir bedel 
olarak değerlendirilmektedir. Harcın ödenmesi ile devlet tarafından verilen 
hizmet arasında eşdeğerlik ilkesi olarak da ifade edilen bir ilişki 
bulunmalıdır. Bu doğrultuda, robotlardan harç tahsil edilmesi ve robot 
kullanımı ile devletten yapılan bir karşılık arasında elverişli bir ilişkinin 
varlığına ihtiyaç duyulacaktır.  

İlk etapta, devletten elde edilen eşdeğer bir hizmet veya kazanım ile 
robotlardan harç tahsil etmek hayli güç görünebilir. Bir hizmet harcı, 
robotların çalışmalarının nezareti ve denetimi için devlet tarafından yapılan 
birtakım kayıt işlemleri veya altyapılar için uygulanabilir. Ancak robotların 
çalışmalarına isnat edilebilecek kuramsal gelir üzerinden telafi edici bir harç 
alınması düşüncesi kanımızca eşdeğerlik (denklik) ilkesine uygun 
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olmayacaktır. Aslında, böyle bir durumda, bu gibi teorik gelir ile devlet 
tarafından verilen belirli bir avantaj arasındaki bağlantı çok uzak 
görünmektedir (Oberson, 2017:258). 

Robot harcında farklı bir görünüm olarak; robotların üretim süreçlerinde 
kullanımını takiben çalışanlarının işine son veren işletmelerden, toplam ücret 
ödemelerindeki hafiflemeye veya robot teknolojisine dönük harcama 
düzeylerine göre hesaplanacak bir harç ödemesi istenebilir. Bu harç, görece 
küçük şirketlerin rekabet gücünü korumak adına artan oranlı bir şekilde 
uygulanabilir. Bahse konu harç türü, bazı Amerikan eyaletlerinde, eski 
işverenlerin işsizlik sigortası programlarına ödemek zorunda oldukları tutarı 
değerlendirmek için işten çıkarılanların izlendiği sistemde 
modellenebilmektedir17 (https://www.taxjournal.com). 

3.2.4. Otomasyon Vergisi Uygulamak 
Elektronik çalışan kapsamında olan robotlarla geleneksel işgücü arasında 

vergi tarafsızlığını tesis etmeye yönelik diğer bir vergisel uygulama ise 
otomasyon vergisidir. Bu uygulamada robotlar nedeniyle işten çıkarılan 
işçiler oranında vergi artmaktadır (Abbott ve Bogenschneider, 2017:170). 
Farklı bir söylemle, işgücünün robotlarla ikame derecesi oranında artan 
oranlı bir vergi getirilmesidir.  

Aynı minvalde, işletmelerin ciro ve çalıştırdığı personel sayısı bağlantısı 
göz önüne alınarak alternatif bir otomasyon vergisi de uygulanabilir. Bu 
seçenekte vergi, bir işletmenin cirosunun, personel sayısına oranlanmasına 
göre belirlenecektir. Söz konusu oran arttıkça otomasyon vergisi de 
artacaktır. Böylece işletme sahipleri, oranın paydasını oluşturan personel 
sayısını arttırdıkça ödenecek vergi azalacağından istihdamı arttırmayı 
otomasyona tercih edeceklerdir. Ayrıca ciro/personel sayısı oranında, kâr 
yerine ciroya yer verilmesi ise, verilerin manipüle edilme olasılığını 
azaltacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da verginin 
değerlendirileceği referans hacmin hileli yönlendirilmesini engellemek adına 
önleyici kurallara ihtiyaç duyulacağıdır. Örneğin, büyük şirketler, son derece 
kârlı teknolojiye sahip işletmelerini, düşük ücretli, emek yoğun işletmelerle 
birleştirebilir ve vergiden kaçınabilir.  

Otomasyon vergisi bağlamında diğer bir seçenek ise, kurum kazancının 
brüt ücret giderine oranı esas alınarak hesaplanmasıdır. Bu oranlama 
sonucunda ulaşılan meblağ, kanuni düzenlemelerle belirlenecek sınırı 
geçerse ilave vergi alınabilecektir. Otomasyon vergisinin brüt tutarı, firma 
tarafından otomatik işçiler çalıştırılması nedeniyle kaçınılan ücret vergilerini 
karşılayacak şekilde tasarlanabilir (Abbott ve Bogenschneider, 2017:171). 

Otomasyon vergisi uygulamasının bazı mahzurları da vardır. Bunlardan 
ilki; otomasyon vergisinin, bir işletmenin gelir veya kazancı üzerinden 
ödediği verginin kazancına oranı olarak da ifade edilen efektif kurumlar 
vergisi oranını artıracağıdır. Bu artışın ise vergi sistemini daha da 

                                                            
17Mitha, S. (2017), “Robots, Technological Change and Taxation”, https://www.taxjournal.com (Erişim 
Tarihi : 01.10.2019) 
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karmaşıklaştıracağı ve nihayetinde vergi rekabetini olumsuz yönde 
etkileyeceği öngörülmektedir. Diğer bir mahzur ise şirketlerin ilgili 
hükümlerin yer aldığı kanunların yürürlüğe girdiği tarihten evvel çalışan 
sayısını azaltarak vergiden kaçınmaya çalışabileceğidir (Abbott ve 
Bogenschneider, 2017:170). 

3.2.5. Kurumlar Vergisi Oranını Yükseltmek 
Robotların vergilendirilmesi hususunda başvurulabilecek diğer bir 

yöntem kurumlar vergisi oranını yükseltmektir. Bu yöntemin üzerine kurulu 
olduğu fikir sermaye ve işgücü arasında vergi tarafsızlığını tesis etmektir. Bu 
yöntem de tıpkı “otomasyon vergisi uygulamak” yönteminde olduğu gibi 
ödenen toplam vergi miktarının sermaye faktörü tarafından ödenen kısmının 
artırılması ve emek tarafından ödenen kısmının azaltılması gayesiyle 
uygulanmak istenir.  

Ulaşılmak istenen sonuçlar açısından bu yöntemin avantajı, artan 
Kurumlar Vergisi oranlarının marjinal yatırım için vergi indirimlerinin 
görece kıymetini yükseltmesidir. Buradaki “marjinal” yatırım kavramı, 
sadece ve sadece vergi sistemi sebebiyle yapılan artan yatırımı ifade 
etmektedir. Bu oranın arttırılması çok uluslu sermaye şirketlerinin, nispeten 
daha değerli vergi indirimlerinden yararlanmak güdüsüyle, vergilerin hiç 
olmadığı veya diğer ülkelerle haksız rekabet olanağı meydana getirecek 
kadar düşük olduğu ülke ya da bölge şeklinde tabir edilen vergi cennetleri 
yerine daha yüksek vergi bölgelerine sermaye yatırımı yapmasına yol 
açabilir. Dolayısıyla kârlarını dağıtmayıp sermayelerine ekleyen küçük veya 
orta ölçekli şirketler için kurumlar vergisi oranının yüksek olması önleyici 
bir niteliğe sahip değildir. Zira hâlihazırda süren vergi indirimleri, 
uygulanacak nihai vergi oranı hesaba katılmaksızın vergi matrahını önemli 
derecede azaltacaktır.  

Özetleyecek olursak; kurumlar vergisi oranında yapılacak artış, sermaye 
niteliğini haiz robotlara dönük yatırım indirimlerinin ortadan kaldırılmasıyla 
desteklenmezse, arzulanan sonuçlar elde edilemeyecektir. Aksine, Kurumlar 
Vergisi oranının artırılması, işletmeleri robotlara yatırım yapma konusunda 
teşvik edecektir. Çünkü marjinal yatırım için bu indirimin göreceli değeri 
artacaktır (Abbott ve Bogenschneider, 2017:172). 

Artan robotlaşmanın doğurduğu olumsuzlukları gidermek gayesiyle 
başvurulan Kurumlar Vergisi oranını artırmanın bu bağlamda bazı 
mahzurları vardır. Bunlardan ilki; Kurumlar Vergisi oranının, işletmelere bir 
ülkedeki vergi sistemi ile ilgili verdiği ipuçlarıdır. Sermayenin marjinal 
verimlilik düzeyine göre o ülkeye yatırım yapmakta kararsız olan bir 
yatırımcı, kurumlar vergisi oranının yüksekliği nedeniyle yatırım yapmaktan 
vazgeçebilir. Diğer bir mahzur, yukarıda detaylıca yer verildiği üzere 
arttırılmış vergi indirimleri geçerliyken Kurumlar Vergisi oranı yüksek olan 
bölgelerde indirimin göreli değeri yüksek olacağından, bu faktör daha güçlü 
bir otomasyon teşviki olacaktır. Bu durum, Kurumlar Vergisi oranındaki 
artışın diğer tekliflerle birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir. 
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Üçüncü mahzur, kurumlar vergisi oranındaki artışın otomasyonu tercih eden 
etmeyen tüm mükellefleri etkileyecek olmasıdır. Dördüncüsü, kurumlar 
vergisi oranındaki en ufak bir artışın, işletmeleri bu artışı çalışanlara veya 
tüketicilere yansıtmaya zorlayabilecek olmasıdır.  

3.2.6. Katma Değer Vergisi Oranını Yükseltmek 
Robotların üretim sürecinde işgücünün yerine kullanılmasını azaltmak 

için başvurulabilecek alternatiflerden birisi de satın alımında ödenecek 
vergilerin oranlarında artış yapmaktır. Bu hususta en elverişli vergi artırımı 
önerilerden bir tanesi katma değer vergisine müteallik olanıdır. Bu 
yaklaşıma göre, şirketlerin robot teknolojisi satın alırken ödeyecekleri katma 
değer vergisi oranının çok düşük bir oranda artırılması, bir yandan ilave 
vergi geliri elde edilmesini öte yandan şirketlerin robot teknolojilerinden 
vazgeçmesini sağlayabilir (Çetinkaya ve Akar, 2018: 51). 

Yeri gelmişken şu açıklamanın yapılmasının isabetli olacağı 
kanısındayız: Çalışmada konu edilen üretimde kullanılan robotlar, 
amortismana tabi olan iktisadi kıymetleri temsil etmektedir. 3065 sayılı 
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun “Verginin Konusunu Teşkil Eden 
İşlemler” başlıklı 1’inci madde ve “Teslim” başlıklı 2’nci madde hükümleri 
birlikte değerlendirildiğinde; üretimde kullanılan ve amortismana tabi 
iktisadi kıymet statüsünde olan robotların iktisap edilmesi KDV’nin 
konusuna girecektir. 

Benzer şekilde diğer bir öneri ise robotları, 4760 sayılı Özel Tüketim 
Vergisinin (ÖTV) kapsamına dâhil etmektir. Buna göre hâlihazırda söz 
konusu verginin konusuna 4 adet liste girmektedir. Robotların da yer aldığı 
yeni bir liste ihdas edecek kanuni düzenleme sayesinde, robotların yol 
açabileceği olumsuzlukların önüne geçilebilecektir. Böylelikle safkan bir 
robot vergisi yaratılmış olacaktır. 

3.2.7. Emek Üzerindeki Vergileri Azaltmak 
Dünya çapında birçok ülkede ücret üzerinden alınan vergilerin, toplam 

vergi gelirleri içerisinde önemli bir payı bulunmaktadır. Bu bağlamda 
otomasyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için robotlar üzerine 
vergi koymak yerine ücret üzerinden alınan vergi oranı azaltılabilir. Böylece 
dolaylı bir robot vergisi uygulanmış olacaktır. 

Emek üzerindeki vergi yükünü azaltmak suretiyle robot vergisi 
uygulamasının, sağladığı faydalar nedeniyle, etkili bir araç olduğu 
söylenebilir. Söz konusu faydalardan ilki, işveren üzerindeki vergi sistemi 
tarafından yaratılan işe alım konusundaki gönülsüzlüğü azaltacak olmasıdır. 
Bu husus aynı zamanda çalışanların harcanabilir gelirinin artması anlamına 
da gelecektir. İşçi ücretleri üzerinden alınan vergilerin kaldırılması veya 
azaltılması emek üzerinden alınan vergiler ile sermaye üzerinden alınan 
vergilerin, vergi gelirleri içerisindeki ağırlıklarının da birbirine yaklaşmasına 
neden olabilecektir (Mazur, 2018:27-28). 

İşçi ücretleri üzerindeki vergisel yükün azaltılmasının yukarıda sıralanan 
faydaları yanında bazı sakıncaları da vardır. İlk sakınca, işgücü üzerindeki 
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vergi ve diğer yükümlülüklerin kaldırılması veya azaltılması o ülkenin vergi 
gelirlerini ciddi anlamda azaltabilecektir. Bundan ötürü emek üzerinden 
alınan vergilerin azaltılması veya kaldırılması nedeniyle oluşacak gelir 
kaybı, robotların satın alımındaki KDV’nin veya kurumlar vergisi oranının 
arttırılması ile eşanlı olarak uygulanmalıdır.  

İkinci sakınca ise işçi ücretlerinden alınan vergisel yükümlülüklerin 
azaltılmasından veya kaldırılmasından, otomasyona ya da robotlaşmaya 
giden veya gitmeyen tüm işletmelerin etkilenecek olmasıdır. Robot vergisi 
yazını, hizmet sektöründe kullanılan servis robotlarından çok sanayi 
sektöründe yoğun bir şekilde kullanılan endüstriyel robotları hedef 
almaktadır. Bu bağlamda söz konusu vergisel yükümlülüklerin kaldırılması 
veya azaltılması ekonomideki tüm sektörleri etkileyecektir. Bu ise politika 
aracından istenen sonuçların etkinliğini azaltacaktır. 

 
4. Üretimde Robotlaşmanın “Yaratıcı Yıkım” ile Etkileşimi 
21’nci yüzyıla kadar insanlık tarihi dört büyük endüstri devrimine şahit 

olmuştur. Yaşanan tüm devrimlerde insanlar mevcut işlerini kaybederek 
farklı alanlarda faaliyette bulunmaya başlamıştır. Ancak Dördüncü Endüstri 
Devriminin yaratmaya başladığı işsizlik dalgasının yaratacağı yıkımın, ilk üç 
devrime göre daha etkili olacağı beklenmektedir.  

Birinci Endüstri Devrimi tarımda makineleşmeyi sağlayıp, tarım 
sektöründe istihdam edilen nüfusun azalmasına yol açmıştır. Böylece tarım 
sektöründe makineleşme nedeniyle işlerini kaybeden bireyler sanayi 
sektörüne yönelmişlerdir. Bu sayede birçok ülkedeki sanayi sektörü emek 
girdisi eksikliğini gidererek kendi sanayileşmeleri yolunda önemli mesafe 
katetmiştir. Benzer şekilde İkinci Endüstri Devrimi, sanayi sektöründe ileri 
teknoloji kullanımını temin ederek emek tasarrufuna yol açmış ve sektörde 
istihdam edilen işgücünün hizmet sektörüne kaymasına neden olmuştur.  

Endüstri 4.0 adı verilen dördüncü devrim ise diğer üç endüstri 
devriminden farklı özelliklere sahiptir. Endüstri 4.0, üretim modellerinde 
dijital dönüşümü gerçekleştirerek akıllı üretimin geliştirilmesini 
hedeflemektedir. İlave olarak Endüstri 4.0 tedarik, üretim ve dağıtım 
süreçlerinde robotların; Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde ise 
yapay zekanın kullanımını içermektedir. Dördüncü Endüstri Devriminin 
kurduğu bu ekosistem ise üreticilere göz ardı edilemeyecek maliyet 
avantajları sağlamakta ve haliyle robotlara ve yapay zekâya olan talebi 
giderek artırmaktadır. 

Durumu bir örnekle açıklamaya çalışalım: San Francisco'nun yeni 
şirketlerinden Momentum Machines, gurme kalitesinde hamburger üretimini 
tam otomatik hale getirme hedefiyle yola çıkmış, normal bir fast food 
çalışanı donmuş köfteyi ızgaraya atarken Momentum Machines'n makinesi 
köfteleri taze çekilmiş kıymadan şekillendirip siparişe göre pişirmekte ve her 
seferinde bütün lezzetli sıvılarını koruyarak köfteyi tam doğru miktarda 
kızartmaktadır. Saatte 360 hamburger hazırlayabilen makine ayrıca 
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hamburger ekmeğini de kızartıp dilimlemekte ve siparişe göre ayrıca içine 
domates, soğan, turşu eklemekte, hamburgerler taşma bandında servise hazır 
olarak gelmektedir. Çoğu robotik şirketi, ürünlerinin istihdam üzerindeki 
potansiyel etkilerinden bahsederken pembe bir tablo çizmeye özen 
göstermektedir. Momentum Machinesin kurucu ortaklarından Alexandros 
Vardakostas şirketin amacını laf dolandırmadan şöyle söylemektedir: 
"Yaptığımız makinenin amacı çalışanları daha verimli hale getirmek değil, 
tamamen ortadan kaldırmak." Şirketin tahminlerine göre ortalama bir fast 
food restoranı hamburger pişiren çalışanlarının maaşlarına yılık 135.000 
dolar harcamaktadır. Hamburger yapmanın Amerikan ekonomisine işçilik 
bedeliyse yıllık 9 milyar dolardır. Momentum Machines, kendi cihazlarının 
bir yılda maliyetlerini çıkaracağına inanmakta, ayrıca yalnızca restoranlar 
değil; marketlere, yemek arabalarına ve hatta otomatlara da girmeyi 
hedeflemektedir. Şirketin iddiasına göre restoranlar işçilik maliyetlerini 
ortadan kaldırıp mutfakta yerden tasarruf edince yüksek kaliteli malzemelere 
daha çok harcama yapabilecek, böylece fast food fiyatlarına gurme 
hamburger sunabileceklerdir (Ford, 2018:30-31). 

İngiltere merkezli analiz şirketi Oxford Economics, robotların 2030 yılına 
kadar dünya genelinde imalat sektöründe çalışan 20 milyon kişiyi işsiz 
bırakabileceğine ve işsiz kalacak bu kişilerin, otomasyon nedeniyle hizmet 
sektöründe de iş bulmakta zorlanacağına dikkat çekmektedir.18 

Yukarıda yer verilen örnek akıllara Schumpeteryan yaratıcı yıkım 
kavramını çağrıştırmaktadır. Yaratıcı yıkım genel olarak; geliştirilen yeni bir 
teknoloji nedeniyle piyasa dengesinin bozularak yeni bir dengeye 
yönelinmesi durumunu ifade eder. Üretimde kullanılan yeni bir robot 
teknolojisi emek girdisinden tasarruf sağlayacak ve sonuçta ilgili sektörde 
çalışan bireylerin işlerini kaybetmesine yol açacak ve emek piyasasındaki 
denge bozulacaktır. İşte robot vergisi, işgücü piyasasında yaşanan 
istikrarsızlığın giderilmesinde, yeni nesil bir maliye politikası aracı olarak 
karşımıza çıkacaktır. Bir önceki bölümde yer verilen robot vergisi 
uygulamalarından biri sayesinde üretimde daha fazla robotlaşmayı düşünen 
şirketler, bu kararlarını tekrar gözden geçireceklerdir. Zira üretimde 
robotlaşmanın sağladığı maliyet avantajı, robot vergisi uygulamaları ile 
ortadan kalkmış olacaktır. Şirketler, optimal bir emek-robot girdi 
bileşiminde karar vererek bu doğrultuda üretimlerini şekillendireceklerdir. 
Üretimde daha fazla robot kullanılmasını tercih eden şirketler ise robot 
vergisi uygulamaları sebebiyle ilave bir mali külfete katlanacaklardır. Robot 
vergisi uygulamalarından sağlanan kaynak ise bir fonda biriktirilerek işini 
kaybeden bireylerin emek piyasasına adapte olmasında kullanılacak hayat 
boyu eğitim programlarının finanse edilmesinde kullanılabilecektir. Bu 
şekilde devlet ilave bir eğitim harcaması yapmamış olacaktır.  

                                                            
18Oxford Economics, http://resources.oxfordeconomics.com/how-robots-change-the-world; How Robots 
Change the World/What Automation Really Means for Jobs and Productivity-June 2019 (Erişim Tarihi: 
12.02.2020) 
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5. Robot Vergisinin Türkiye’de Uygulanabilirliği  
Türkiye, sanayide dönüşümü sonradan yakalamış bir ülke olup 

halihazırda Endüstri 2.0 ve Endüstri 3.0 sürecinde yer almaktadır. Ülkemizin 
önünde,  4. Sanayi Devrimine erişmek adına iki yol vardır: İlk yol, Endüstri 
4.0’ın gerektirdiği yapay zeka bağlantılı robotları üretmek, ikinci yol ise 
üretilmiş robotları satın alarak üretimi bunlarla gerçekleştirmektir. Bu 
bağlamda ikinci yol kısa vadede optimal seçenek gibi görünmektedir. 
Türkiye, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde üretilen robotları, dijital 
makineleri ve yazılımları satın alarak üretim yapabilir, ardından da bu 
ürünleri satabilir (Eğilmez, 2017:1). 

Robot vergisinin ana argümanına göre; bir ülkede robot vergisinin 
uygulanabilmesi ilgili ülkede robotların emek istihdamını azaltarak işsizliğe 
neden olmasına, ayrıca gelir dağılımının da bozulmasına bağlıdır. Artan iş 
kayıpları, işgücü üzerinden alınan vergiler ve sosyal güvenlik ödemelerini 
azaltacak ve sonuçta kamu gelirlerini aşağıya çekebilecektir. Bu bağlamda 
Türkiye’de robot vergisinin uygulanıp uygulanmayacağını değerlendirmek 
için ilk olarak robotlar ve işsizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi icap 
etmektedir. Ülkemizde bu hususta yapılan çalışmalar, doğrudan robotların 
etkisini ele almamakla birlikte genellikle Ar-Ge harcamaları ve teknolojinin 
işsizliğe etkisi üzerinedir (Alper, 2017:61; Göktürk, 2015:8). Bu konuda 
Alper (2017), bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının Türkiye’de 
işsizliği azalttığı sonucuna ulaşırken Göktürk (2015), Türkiye’de Ar-Ge 
harcamaları ve teknolojinin, işsizlik ve istihdama etkisini tespit edememiştir. 

 
Şekil 4: Türkiye’de Yıllara Göre Kurulu Robot Sayıları (2011-2018)

 
Kaynak: IFR World Robotics, 2019. 
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eğilimi giderek artmaktadır. Yine de söz konusu artış, birçok ülkenin 
gerisindedir. Örneğin IFR’ye göre 2016’da 10.000 işçi başına düşen kurulu 
endüstriyel robot sayısında dünya ortalaması 74’tür. Türkiye’de ise söz 
konusu sayı 23’tür. Robotlaşma konusunda başı 631 robot ile Güney Kore, 
488 robot ile Singapur, 309 robot ile Almanya ve 303 robot ile Japonya 
çekmektedir. Diğer yandan IFR’ye göre dünya ortalamasının üzerinde olan 
ülkelerin birçoğu Avrupa Birliği (Almanya ve Fransa gibi) ülkesidir.19 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde detaylıca yer verildiği üzere robot 
vergisinin tartışıldığı ülkeler çoğunlukla robotlaşma açısından sıralamada 
başı çeken ülkelerdir. Dolayısıyla bu ülkelerde robotların işsizliğe daha çok 
sebep olabileceği beklenebilmektedir. McKinsey & Companynin (2017) 
raporuna göre robotların insanların yerini alması nedeniyle doğan işsizlik 
oranı ülkeler arasında çeşitlilik arz etmektedir. Bu bağlamda, gelişmiş 
ekonomiler, artan robotlaşma konusunda gelişmekte olan ülkelere göre daha 
fazla etkilenmektedir. Bahse konu raporun Türkiye ile ilgili projeksiyonuna 
göre ise Türkiye’de 2030’a kadar otomasyon nedeniyle yaşanacak istihdam 
kaybı %16 düzeyinde olacaktır. Bu rakam gelişmiş ülkelere göre hayli 
düşüktür. Ayrıca Price Waterhouse Coopers’a (PWC) (2018) göre 
Türkiye’nin kısa vadede robotik ve otomasyon nedeniyle yaşanabilecek bir 
işsizliğe maruz kalma olasılığı bir hayli düşüktür. Ancak bu risk 
otomasyonun ilerleyen aşamalarında artabilecektir. Bu bulguları destekler 
nitelikte McKinsey araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmada 
Türkiye, otomasyon potansiyeli en yüksek olan ülkeler arasında yer almakta 
ve ayrıca, Türkiye gibi genç nüfusa sahip gelişen ülkelerin, global olarak 
rekabetçi kalabilmeleri için otomasyonun yanında verimliliği de artıran 
önlemler alması gerekmektedir.20 

Yukarıda yapılan araştırma sonuçlarına göre, ülkemiz robot vergisi 
açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak mevcut durumda 
Türkiye’de robotlaşma oranı görece olarak oldukça düşüktür. Türkiye’nin 
robot vergisini uygulamaya koyması kısa vadede ekonomik büyümeyi 
yavaşlatabilecektir. Bu açıdan kısa vadede robotları vergilendirmek için 
henüz bir gerekçe yok iken robot vergisi uzun vadede ele alınması gereken 
önemli bir konudur. 

Henüz 2. ve 3. Sanayi Devrimi arasında bir sanayiye sahip ülkemizde, 
uzun vadede endüstri 4.0 teknolojilerinin uyarlanması durumunda teknolojik 
işsizlik sorunu ile karşılaşılacağı beklenmektedir. Bu doğrultuda dünya 
ekonomilerini takip ederek bu teknolojik yeniliklere ayak uydurabilecek 
robotik kodlama gibi etkin ve kaliteli bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. 

Sonuç olarak ülkemizde henüz robotik teknolojilerin kullanılmaya 
başlanmaması nedeniyle robot vergisinin uygulanması da gündemde 

                                                            
19https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-density-rises-globally (Erişim Tarihi: 20.09.2019) 
20Chui, M., Manyika, J. ve Miremadi, M. (2017), “The Countries Most (And Least) Likely to be Affected 
by Automation”;, https://hbr.org/2017/04/the-countries-most-and-least-likely-to-be-affected- by-
automation (Erişim Tarihi : 01.10.2019) 
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değildir. Bu sebeple böyle bir verginin Türkiye ekonomisini nasıl 
etkileyeceği hususu meçhuldür. Ancak şirketlerin işgücü yerine otomasyonu 
yahut robot gücünü tercih etmesi durumunda bu tür verginin uygulanmasının 
önemli kazanımlar sağlayacağı kanaatindeyiz. Özellikle robot vergisinden 
elde edilecek vergi gelirleri teknolojik işsizlikle mücadele fonu adı verilecek 
bir fona aktarılarak işsizliğin sosyal maliyeti azaltılabilir.  

Ayrıca, işsizlik fonu kapsamında eğitim fırsatları oluşturularak bireylerin 
otomasyona uyum süreçleri hızlandırılabilir. Robot vergisi Türkiye’de 
uygulama alanı bulduğunda ise en elverişli robot vergisi uygulamasının, 
harcama üzerinden alınacak bir vergi uygulaması olacağı kanaatindeyiz. 
İşletmelerin, robot teknolojisi satın alması sırasında ödeyecekleri katma 
değer vergisi oranlarının çok küçük bir oranda artırılması bir yandan vergi 
geliri elde edilmesini öte yandan şirketlerin işgücünü robotlarla ikame 
etmekten vazgeçmesini sağlayabilir.  

 
Sonuç 
Robotlar, yaşadığımız çağın bir gereği olarak hayatın her alanında 

karşımıza çıkmaktadır. Üretimde verimliliği ve ekonomik büyümeyi 
artırmak gibi türlü avantajlar sunan robotlar, bazılarına göre işsizlik, gelir 
dağılımında adaletsizlik gibi birtakım istenmeyen sonuçlara neden 
olabilmektedir. Artan işsizlik sonucu, toplam gelirleri içinde işgücü 
üzerinden alınan vergi ve primlerin payının çok olduğu birçok ülkede gelir 
kayıpları ve sosyal güvenlik sisteminde açıklar yaşanabilecektir. Diğer 
yandan otomasyon nedeniyle mesleklerini kaybeden işçilerin teknolojiye 
uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılan eğitim harcamaları ve işsizlere 
ödenecek sosyal tazminatlar makro ölçekte kamu harcamalarını arttıracaktır. 
Bu sebeplerle üretimde, robotların işgücü ile ikame edilmesi devletlere mali 
külfetler getirebilecektir. 

Devletlerin, karşılaşması olası bu mali külfetlerin önüne geçme adına 
başvurabileceği yollardan birisi ise robotların vergilendirilmesidir. Fakat 
dünya bu yeni nesil maliye politikası aracına henüz hazır değildir. Zira 
üzerinde fikir birliği sağlanmış bir robot tanımının olmaması ve robotun ne 
gibi özelliklere sahip olduğu konusunda geniş bir boşluk varken robotlara 
vergileme güdüsüyle yasal kişilik verilip verilmeyeceği halen tartışma 
konusudur. Robotların vergilendirilmesi konusundaki tartışmaları sona 
erdirmede küresel ölçekte bir birliktelik kanımızca anahtar rol oynayacaktır.   

Çalışmamızın ilgili bölümlerinde yaptığımız analizler neticesinde bazı 
bulgulara ulaşılmıştır. İnsanlık tarihinin yaşadığı tüm endüstri devrimleri 
ülkelerin ekonomik yapısında değişimlere ve bazı sektörlerde çalışan 
bireylerin işlerine kaybetmesine neden olmuştur. İlk üç endüstri devriminde 
yaşanan bu iş yitimleri iyi veya kötü bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. Ancak 
Dördüncü Endüstri Devriminin yarattığı veya yaratacağı işsiz birey 
dalgasının ilk üç devrimdekinden farklı olması beklenmektedir. Çünkü 
Dördüncü Endüstri Devrimi hem sanayi sektörünü hem de hizmet sektörünü 
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dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu durum ise vasıflı işçi kavramını gündeme 
getirmekte ve eğitimin önemine vurgu yapmaktadır.  

Çalışmada işlenen diğer bir konu ise Türkiye’de robot vergisinin 
uygulanmasına ihtiyaç olup olmadığıdır. Yapılan araştırmalara göre artan 
robotlaşmanın işsizliğe neden olma problemi, genel olarak teknoloji yoğun 
olan gelişmiş ülkelerde görece daha çok hissedilmektedir. Ancak ülkemizde 
robotlaşma düzeyi henüz dünya ortalamasının çok altındadır. Ayrıca, 
Türkiye’nin rekabetçiliğini ve ekonomik büyüme oranlarını yüksek 
tutabilmek için teknolojiye, özellikle de robotlara ihtiyacının olduğu 
şüphesizdir. Bu nedenle kısa dönemde robot vergisi Türkiye için elverişli bir 
uygulama değildir. 4. Sanayi Devrimini yakalamaya çalışan ülkemizde uzun 
dönemde ciddi derecede otomasyon hamleleri beklenmektedir. Bu durum ise 
Türkiye’de uzun dönemde robot vergisinin gündemde yer işgal 
edebileceğinin bir göstergesidir. 

Son olarak; uzun vadede artan robot kullanımına bağlı olarak ülkemizde 
görülmesi beklenen teknolojik işsizlik, adil olmayan gelir dağılımı ve 
bunların sonucunda ortaya çıkacak bütçe açıkları ile mücadelede robot 
vergisi uygulaması pek de uzak görünmemektedir. Şirketlerin robot 
teknolojisi satın alması esnasında ödeyecekleri katma değer vergisi oranının 
çok düşük bir miktar artırılması bir yandan vergi geliri elde edilmesini öte 
yandan şirketlerin robot teknolojilerini denemekten vazgeçmesini tesis 
edebilir. Böylece girdiler arasındaki vergi tarafsızlığı da sağlanmış olacaktır. 
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