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Öz  
Endüstri 4.0 ve temelini oluşturan teknolojilerden büyük veri analitiği, 

ekonomik ve toplumsal hayatı yeniden şekillendirirken kamu idareleri için de 
birçok fırsat ve riski beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı 
Endüstri 4.0 ve büyük veri analitiğinin vergi sistemlerinin dizaynı ve 
uygulanması noktasında potansiyel etki kanallarının değerlendirilmesidir. 
Mükelleflerin yeni iş modelleri ve teknolojiler vasıtasıyla vergi tasarrufuna 
yönelik optimizasyon davranışları gelir kaybına neden olurken söz konusu 
olgular vergilendirme yöntemlerinden mükellef-idare ilişkilerine ve son 
aşamada denetime kadar vergileme sürecinin tamamında idareye daha etkin 
vergi yönetimi için imkânlar sunmaktadır.  
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Industry 4.0, Big Data Analytics and Transformation in Tax Systems 
 
Abstract  
Industry 4.0 and big data analysis, one of the key technologies of industry 

4.0, while reshaping economic and social life, bring with them many 
opportunities and risks for public administrations. The aim of this study is to 
evaluate the potential impact channels of Industry 4.0 and big data analytics 
in the design and implementation of tax systems. While taxpayers' 
optimization behavior for tax savings with new business models and 
technologies causes loss of income; these phenomena provide the 
administration with more opportunities for effective tax management at all 
stages of taxation, from taxation methods to taxpayer-administration 
relations and auditing. 
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Giriş 
20’nci yüzyılın son çeyreğinde artan uluslararası iktisadi ilişkiler ve 

dijitalleşme iki önemli olgu olarak ekonomik yapıda önemli bir değişim 
süreci başlatmıştır. Küreselleşme bir yandan dünya ticaret hacmini diğer 
yandan ülkelerarası rekabeti artırmıştır. Dijitalleşme, teknolojinin genel 
amaçlı kullanımının elektrikten sonraki aşamasıdır (European Commission, 
2014). Dijitalleşme ekonomide ayrı bir fenomen olarak değil tüm 
endüstrileri etkileyen bir olgu olarak değerlendirilmelidir. Söz konusu iki 
olgu ulusal vergi sistemlerinde de yapısal bir dönüşüm başlatmıştır. Öyle ki 
küreselleşme bir yandan uluslararası ticaret hacmini artırırken diğer yandan 
vergi rekabetini de artırmış; bu durum ülkeler için vergi tabanının 
revizyonunu gündeme getirmiştir. Benzer şekilde dijitalleşmenin sonucu 
olan dijital ödeme, elektronik faturalama, internet üzerinden alışveriş gibi 
gelişmeler neticesinde vergi idareleri, büyük bir bilgi akışını yönetmek 
zorunda kalmışlardır.  

Artan uluslararası ticaret hacmi ve dijitalleşme, dünyada ekonominin 
ağırlık eksenini Güneydoğu Asya ülkelerine doğru kaydırmıştır. Artan 
rekabetle mücadele edebilmek için gelişmiş ülkeler üretim yöntemlerinde 
radikal değişikliklere yönelmiş, tüm bu faktörlerin etkisiyle sanayileşmede 
dördüncü aşamaya geçilmiştir. Endüstri 4.0’ın dayandığı iktisadi güdüler; 
gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler karşısındaki teknoloji avantajını 
kullanarak rekabet avantajı sağlaması (inovasyon), hızlı karar alınabilmesini 
sağlamak için hiyerarşinin azaltılması (yerelleşme), aynı üretim hattını 
kullanarak yüksek miktarda mal üretmenin getirdiği maliyet ve dolayısıyla 
fiyat avantajına karşılık, esnek üretim hattı ile kişiselleşmiş ihtiyaçlara cevap 
verme (esneklik) ve gelişmekte olan ülkelerin ucuz işgücü avantajına karşılık 
teknolojiyi kullanarak insan faktörünü üretimden çekmek suretiyle 
maliyetleri düşürme (verimlilik) olarak sıralanabilir.  

İklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmak gibi küresel sorunların 
çözümünden geleneksel para kavramının yeniden tanımlanmasına kadar 
toplumsal ve ekonomik potansiyel etkilerine sınır konulamayacak bir 
kavram olan Endüstri 4.0; genelde kamu maliyesi, özelde ise vergi sistemleri 
için bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Mevcut durumda vergi sistemlerinin 
henüz üçüncü sanayi devrimine adapte olmaya çalıştığı (KPGM, 2017:2), 
dördüncü sanayi devriminin öncekilerden çok daha hızlı gerçekleşeceği ve 
özel sektörün hâlihazırda yeni sisteme hızla adapte olduğu dikkate 
alındığında, söz konusu yeni olgunun kamu sektörü üzerindeki etkilerinin 
kamu hizmetleri ve bunların finansmanı açısından ivedilikle ele alınması 
gerekmektedir.  
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Yukarıda açıklanan motivasyon doğrultusunda bu çalışmanın amacı 
Endüstri 4.0 ve Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan teknolojilerinden büyük 
veri analitiğinin vergi sistemleri üzerindeki potansiyel etkilerinin 
değerlendirilmesidir. Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan çok sayıda teknoloji 
olmakla birlikte bu çalışmada ekonomilerin dijitalleşmesinin temel dayanağı 
olması (United Nations, 2019:9) ve diğer teknolojilerle yoğun etkileşimi 
nedeniyle büyük veri analitiği üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın birinci 
bölümünde temel kavramlar açıklanarak iktisadi yapıda ortaya çıkardığı 
değişim değerlendirilecek, ardından bu olguların vergi sistemleri üzerindeki 
olası etki kanalları açıklanacaktır. Son bölümde ise söz konusu teknolojilerin 
vergi sistemlerine entegrasyonuna yönelik uygulamadaki örnekler üzerinde 
durulacaktır.  

 
1. Endüstri 4.0 ve Büyük Veri Analitiği  
Endüstri 4.0 batı ekonomilerinin yaklaşık 200 yıl süren sanayi 

üretimindeki liderliğinin Çin başta olmak üzere gelişen piyasalar tarafından 
tehdit edilmeye başlamasıyla bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Öyle ki 
Çin’in sanayi üretim düzeyi 2012 sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin 
toplamını geçmiştir (World Bank, 2019). Bu durum gelişmiş ülkelerde temel 
iktisat politikalarında radikal değişimleri beraberinde getirmiş, örneğin ABD 
bu gelişme karşısında temsilcisi olduğu neo-liberal politikaların aksine 
korumacı politikalara yönelmek zorunda kalmıştır. 2011 yılında Hannover 
Messe sanayi fuarında üzerinde durulan konu, sonraki yıl Almanya’da daha 
kapsamlı bir şekilde ele alınarak hükümete bir rapor olarak sunulmuş ve 
2013 yılından itibaren Almanya’nın 20 yıl içerisinde sanayi devriminin yeni 
bir aşamasına geçeceği hedefi belirlenmiş ve bu yeni yol haritası Endüstri 
4.0 adı altında bütüncül bir yapıya kavuşturulmuştur.  

Endüstri 4.0, fiziksel makinelerin ve cihazların ağ sensörleri ve yazılımlar 
vasıtasıyla entegrasyonunu sağlayarak kaynakların daha etkin kullanımına 
yönelik olarak planlanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu anlamda 
Endüstri 4.0, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca yeni bir değer zinciri 
organizasyonunu ve yönetimini ifade etmektedir (Kagermann, 2015:23). 
Endüstri 4.0'ın amacı; üretim sürecinde insanlar, ürünler ve cihazlar arasında 
gerçek zamanlı etkileşim kurarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin esnek 
bir üretim modelini oluşturmaktır (Zhou vd., 2015:2148). Bu hedefe 
ulaşmada dayanak olan temel teknolojiler büyük veri analitiği, bulut 
depolama, nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, yatay/dikey 
bütünleşme, otonom robotlar, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, katmanlı 
imalat ve yapay zekâ teknolojileri şeklinde sıralanabilir. İlk üç sanayi 
devrimi sırasıyla mekanik, elektrik ve bilgi iletişim teknolojilerini temel 
alarak üretimde çıktı ve verimliliği artırırken dördüncü sanayi devrimi 
mevcut yapıyı tüm üretim faktörlerinin dijital ve fiziksel dünyada 
entegrasyonunu sağlayarak farklı bir boyuta taşımaktadır.  
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Dolayısıyla fiziki ve dijital sistemlerin birleştirilmesi Endüstri 4.0’ın 
temel unsurudur. Dijital ekonomi, dijital girdilerden elde edilen toplam 
hasılaya katkı olarak tanımlanabilir. Bu girdiler dijital altyapı, dijital 
uygulamalar, dijital teknolojilerden faydalanarak ekonomide daha fazla 
üretkenlik ve büyüme sağlayan politikalar şeklinde sıralanabilir (OECD, 
2017:4). Küresel ekonomide dijitalleşme büyük bir hızla gerçekleşmektedir. 
Sınırları net bir şekilde belirlenememiş olmakla birlikte çekirdeğini bilişim 
sektörünün oluşturduğu, dijital platformlarda sunulan hizmetlerle başlayan 
ve geniş tanımında e-ticaretten hassas tarıma kadar Endüstri 4.0’ın 
bileşenlerini içerisine alan dijitalleşmiş ekonomilerin küresel GSYH 
içerisindeki payı 2018 itibarıyla geniş tanımda %15,5 iken ABD’de bu değer 
%21,6, Çin’de %30 düzeyine ulaşmıştır (United Nations, 2019:69). Örneğin 
ABD’de 1997-2017 döneminde yıllık ortalama reel katma değer artış 
oranının genel ekonomi için %2,3 iken dijital ekonomide %10,1 olarak 
gerçekleşmesi (BEA, 2019) dijitalleşmenin hızına ve ekonomide artan nispi 
önemine işaret etmektedir.   

Bir diğer altyapı unsuru ise büyük veri analitiğidir. Büyük veri; türü, 
frekansı, boyutu vb. özellikleri itibarıyla farklı olup çeşitli kaynaklardan elde 
edilen, çoğunlukla yapılandırılmamış büyük hacimli veri yığınlarını ifade 
etmektedir. Yapılandırılmamış olması önceden açık veya zımni olarak 
tanımlanmış bir modele sahip olmadığına işaret ederken (OECD, 2013:12) 
büyük hacimli olması geleneksel veri tabanı teknolojilerinin, büyük verinin 
toplanması, depolanması, yönetimi ve analizi için yeterli olmadığını 
vurgulamaktadır (Manyika vd., 2011:1). Bu anlamda büyük verinin 
karakteristik özellikleri; büyük hacmi, eşzamanlı analize dahi imkân veren 
“hızı”, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış türleri bir arada bulundurması 
açısından “çeşitliliği” (Beyer ve Laney, 2012), içerisine gizlenmiş bilgiler 
barındırması anlamında “değeri” (Manyika vd., 2011), tutarlı ve güvenilir 
olması itibarıyla “geçerliliği”dir (Martin-Sanchez vd., 2017). Büyük veri 
analitiği, söz konusu bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve 
faydalanılması anlamında nesnelerin interneti, bulut depolama, otonom 
sistemler ve yapay zekâ teknolojilerini de farklı düzeylerde içermektedir. 
Dijital teknolojiler, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında ekonomide 
hem iş ve üretim modellerini hem de yönetimsel süreçleri radikal bir şekilde 
değiştirmektedir. 

Endüstri 4.0, üretim faktörlerinin tanımından, elde edilen nihai ürünün 
niteliğine kadar üretim sürecinin her aşamasının yeniden tanımlanmasını 
gerektirecek bir paradigma değişimini başlatmıştır. “Karanlık fabrika” 
kavramı üretim faktörleri içerisinde emeğin konumunu1 yeniden 
belirlemektedir.  Paylaşım ekonomileri örneğinde olduğu gibi geleneksel 
piyasalara rakip hatta onları dışlayan ancak regüle edilmemiş yeni iş sahaları 
hızlı bir şekilde ekonomiye dahil olmaktadır. Dijital teknolojilerin toplum 

                                                            
1Bu tür üretim tesislerinde bir bütün olarak bakıldığında insan katkısı büyük kısmı muhasebe, pazarlama 
vb. alanları ile sınırlı koşuluyla katma değerin dörtte biri oranına kadar düşmektedir.   
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tarafından hızla benimsenmesi bir yandan dijital çıktılar ile hizmet ticareti; 
diğer yandan dijital çıktılar ile mal ticareti arasındaki ayrımın da 
bulanıklaşmasına yol açmaktadır (OECD, 2017:4). Reel piyasalarda ortaya 
çıkan bu gelişmelere benzer şekilde artan elektronik işlem hacmi ve kripto 
paraların benimsenmesi, finans piyasalarında revizyonunu da beraberinde 
getirmektedir. Dolayısıyla yeni iş modellerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi 
için etkili bir stratejiye ve yeni bir vergi yönetim sistemine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Endüstri 4.0 üretim gibi yönetimsel süreçlere de etki etmektedir. Özel 
sektörde firmalar rekabet avantajı sağlamak, sistematik risklere karşı 
dirençlerini artırmak ve belirsizlik ortamında daha isabetli tahminler 
yapabilmek güdüsü ile yeni teknolojilerin yönetim sistemlerine 
adaptasyonuna giderek daha fazla önem vermektedir. Öncelikle internet ve 
finans sektörlerindeki firmalar tarafından kullanılmaya başlanan büyük veri 
analitiği diğer sektörler için henüz başlangıç aşamasındadır.  

Bu dönüşümün finans ayağı içerisinde vergisel analizler de yer 
almaktadır. Vergi alanında veri analiz teknikleri uzun süredir uygulanmakla 
birlikte büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı henüz yeni bir 
olgudur. Halihazırda işletmeler, üretim süreçlerinin takibi ile beyan gibi 
vergisel yükümlülükler için ayrı prosedür ve programlar kullanmaktadır. 
İşletmelerin birçoğunda finansal verilerin vergi için yeniden düzenlemeleri 
gerekmekte, dolayısıyla oluşan ikili yapı işgücü ve zaman kaybına neden 
olmaktadır. İşletmeler için hazırlanan internet tabanlı bütünleşik vergi 
yönetim sistemleri, farklı yerlerde takip edilen bilginin bir araya getirilmesi 
ve standartlaştırılması ile bilginin kontrolü, güvenliği ve yönetimini 
kolaylaştırırken aynı zamanda konsolide edilmiş vergisel süreçler şeffaflık 
ve anlık takip imkânı sağlamaktadır. 

Ancak işletmeler için vergisel konularda karar verici algoritmaların 
geliştirilmesi aşamasında vergi politikası, kanunlar, yargı kararları 
çerçevesinde örnek olaylara dayalı makine öğreniminin gerçekleştirilmesi 
önemli bir yatırım gerektirmektedir. Büyük veri analitiğine dayalı 
çözümlerin ortak noktaları belirleme ve geçmiş hataların tekrarlanmaması 
noktasındaki başarı oranının yüksek olması (Deloitte, 2018:3) işletmelerin 
giderek artan oranda vergi yönetimini profesyonel firmalara bırakmalarına 
zemin hazırlamaktadır. Yeni teknolojiler üzerine uzmanlaşan bu firmalar 
özel sektör için spesifik konularda vergisel çözümler de sunmaktadır. 

Hâlihazırda birçok ülkede bilgi teknolojilerinin vergi sistemine 
entegrasyonunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Mükelleflere sunulan 
online başvuru, ödeme, vergi indirim ve iadelerinde e-posta ile iletişim gibi 
imkânların yanında özellikle gümrük işlemlerinde risk analizi de bu sayede 
yapılabilmektedir. Ancak Endüstri 4.0 söz konusu dijitalleşmenin ötesinde 
bir paradigma değişimi olarak vergi sistemlerinde yapısal dönüşüm 
başlatmakta, sınırları muğlak fırsat ve tehditler ortaya çıkarmaktadır. Özel 
sektörün Endüstri 4.0’a hızla adapte olması kamu sektörünün her alanda 
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olduğu gibi temel finansman kaynağı olan vergiler açısından da yeni sisteme 
adaptasyonunu zorunlu kılmaktadır. Bu noktada idarenin tüm bu 
uygulamaları yakından takip etmesi, işletmelerin vergisel kararlarının 
nedenleri ve olası sonuçları (örneğin kamu gelirleri üzerindeki etkileri) 
hakkında değerlendirme yapabilmesi gerekmektedir. Söz konusu paradigma 
değişimi, vergi idaresinin hem altyapı hem de vergi uzmanları açısından 
hazırlıklı olmasını gerektirir. Mevcut durumda vergilemede karar alıcı ve 
uygulayıcılarda aranan vasıflara ek olarak programlama becerileri, veri 
analizi, yeniliklere adaptasyon, süreç yönetimi gibi ek özellikler de aranacak, 
aynı zamanda vergi idaresinin yeniden yapılanması ve ilave birimlerin 
oluşturulması gerekecektir. Zira Janssen ve Estevez^e (2013:1) göre 
öngörülebilir gelecekte kamu otoriteleri geleneksel “elektronik devlet” (e-
government) ve dönüşümcü devlet (t-government) yaklaşımından yalın 
devlete (l-government) geçmek zorunda kalacaklardır. 

  
2. Endüstri 4.0 ve Vergi Sisteminde Dönüşüm 
Vergileme doğası gereği belirli bir dönemde ekonomik kurumlar ve 

teknoloji düzeyine bağlıdır. Tarım ekonomisinde vergilendirme daha çok 
mülkiyet üzerinden gerçekleştiriliyorken sanayileşmenin ilk evresinde kişisel 
gelir ve ikinci evresinde yığın halinde üretimle birlikte kurumsal gelir, vergi 
sisteminin temel unsuru haline gelmiştir. İletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşması tüketim faaliyetlerinin tespit ve takibini kolaylaştırdığında 
tüketim üzerinden alınan vergiler ön plana çıkmıştır. Sanayileşmenin 
dördüncü aşamasında dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni varlık ve 
ürünler vergi tabanını ve vergileme yöntemlerini de etkilemektedir 
(Vishnevsky ve Chekina, 2018:10). Vergi sistemi ile sanayileşme süreci 
arasındaki ilişki Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1: Sanayi Devrimleri ve Vergi Yapısı Arasındaki İlişki 

 
Kaynak: Vishnevsky ve Chekina’dan (2018:9) faydalanılarak oluşturulmuştur. 

 
Vergi sistemleri tüm yasal düzenlemeler ve yargı kararları bir arada 

düşünüldüğünde büyük bir kurallar bütününü ifade etmektedir. İktisadi 
hayatın dinamik yapısının bir sonucu olarak vergi mevzuatı zaman içerisinde 
daha ayrıntılı hale gelmektedir. Endüstri 4.0, üretim ve yönetim süreçlerinin 
tamamında optimizasyona yönelik çözümleri ile üretim faktörü, hizmet, 
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hatta kamusal mallara kadar birçok kavramın geleneksel tanımında revizyon 
gerektirmektedir. Bu paradigma değişimi vergi sisteminin yasal altyapısının 
da piyasa koşullarına uyumlaştırılması için yenilenmesini gerekli hale getirir. 
Bu değişim bir yandan üretimde meydana gelen evrimi diğer yandan daha 
önce iktisadi faaliyetler kapsamında değerlendirilmeyen yeni olguları 
içermelidir.  

Her şeyden önce Endüstri 4.0, üretim faktörlerinin nispi önemini ve 
bileşimini etkilemektedir. Emek faktörü yerine ikame edilmeye başlanan 
robotların hem sermaye stokundan ayrı bir üretim faktörü olarak kabul edilip 
edilmemesi hem de vergilendirme açısından konumlandırılması tartışmaları 
başlamıştır.2 Nesnelerin interneti toplum hayatına daha çok nüfus ettikçe 
kamu hizmetleri ve bunların finansman yöntemlerini de etkileyecektir. Şöyle 
ki ihtiyaçları ortaya çıkmadan belirleyen ve tedarik sürecini başlatan birbiri 
ile bağlantılı cihazlar, mal ve hizmet arasındaki çizgiyi muğlak hale 
getirdiğinden gelirin tanımı ve kaynaklarını değiştirecektir KPGM 
(2017:10). Artan kişiselleştirme nedeniyle malların sınıflandırılması için 
kullanılan ortak kriterlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer 
yandan Gupta vd.’ye (2017) göre bir ülkedeki vatandaşların davranışları ve 
tercihleri hakkındaki bilgilerin ekonomik değer kazanması ve ticarete konu 
olması bu tür bilgileri ülkenin doğal kaynakları gibi kolektif varlıklar olarak 
vergi konusu haline getirebilir (Gupta vd., 2017:9).  

Önceki bölümde açıklandığı gibi Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerinden 
olan yatay/dikey entegrasyon üretimin gerçekleştirildiği yer ve zaman dilimi 
kavramlarını da yeniden tanımlamayı gerektirmektedir. Zira farklı yargı 
bölgelerinde bulunan ve birbiri ile bağlantılı akıllı fabrikalar, dolaysız 
vergiler açısından fikri mülkiyet konusundaki mevzuata uymamaktadır. 
Dolaylı vergiler açısından, ileri teknoloji için gerekli yatırım harcamaları 
durumunda KDV ve gümrük vergileri maliyetlerin önemli bir bölümünü 
oluşturacaktır. Buna karşın söz konusu girdilerin çıktı üzerindeki etkisi kısa 
dönemde ortaya çıkamayacağı için vergilendirme dönemleri açısından 
özellikle KDV’nin mahsubu ve iadesi konusunda işletmeleri etkin bir 
planlama yapmaya yöneltmektedir. Aynı şekilde akıllı teknolojiler gümrük 
vergileri açısından Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği gibi 
organizasyonların tarifeleri ve sınıflandırmalarını sürekli gözden 
geçirmelerini gerektirecektir (Deloitte, 2015:6). Nesnelerin interneti 
sayesinde satış sonrası ürünlerin arızaya karşı gerçek zamanlı takip edilmesi 
ve üç boyutlu yazıcılar ile müşterinin bulunduğu yerde teslim hizmetleri bir 
işletmenin vergi uyumluluk pozisyonu açısından sonuçlar doğurarak, 

                                                            
22015’de Avrupa Parlamentosuna robotlara yönelik yeni bir vergi önerisi yapılmış ancak robot tanımının 
net olmaması, inovatif fikirleri olumsuz etkileyeceği, toplumsal refaha zarar vereceği nedeniyle kabul 
edilmemiştir. Onun yerine, yeni istihdam modelleri ve vergi ve sosyal güvenlik sistemlerinin 
sürdürülebilirliği üzerinde durulmuş, robotlar için de yasal ve etik bir çerçeve için mevzuat önerisine 
yönelik çalışma kararı alınmıştır (Komisyon Raporu için bkz. https://www.europarl.europa.eu (Erişim 
Tarihi: 23.11.2019). Ayrıca üretimde robotlaşmanın işgücü piyasası üzerindeki etkileri için bkz. Yıldız 
(2019). 
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işletmenin hem doğrudan hem de dolaylı vergi ayak izlerini değiştirecektir. 
Tüm bunlar kurumlar vergisinde üretim yeri değil tüketicinin bulunduğu 
yerde vergilendirme gibi radikal değişimleri gerektirebilir. Çok uluslu 
şirketlerin dijital ekonomik aktiviteleri açısından vergilendirilmesi 
hususunda OECD BEPS3 gibi reform girişimleri hayata geçirilmekle birlikte 
farklı üretim aşamalarının gelirdeki katkısının net bir şekilde ayrıştırılması 
birçok durumda mümkün olamamaktadır.  

Günümüzde çok uluslu şirketlerde grup içi fiyatların manipülasyonu 
yoluyla kârı artırmak için karmaşık transfer fiyatlandırması kuralları 
uygulanmaktadır. Dijitalleşme, bir şirketin faaliyetlerinin neredeyse 
tamamının uluslararasılaşmasını kolaylaştırdığı için sorunu daha da 
kötüleştirmektedir. Dijital ürünler için bu durum, dijital ekonomideki büyük 
aktörler (özellikle e-ticaret platformları) tarafından ödenen çok düşük 
kurumlar vergisi şeklinde kendini göstermektedir (Bacache‐Beauvallet ve 
Bloch, 2018:6). Artık bir ürünün Ar-Ge, üretim, pazarlama gibi farklı 
bileşenlerinin ve montajının farklı ülkelerde gerçekleştirilebilmesi 
mümkündür. İşletmelerin faiz, lisans, temettü gibi pasif gelirlerinin 
vergilendirilmesinde kaynak ülke prensibinin uygulanması nispeten daha 
kolaydır. Ancak kârın vergilendirilmesinde halihazırda var olan kâr transfer 
yöntemleri, dijitalleşme ile daha da karmaşıklaşmakta ve vergi idaresi 
aleyhine gelişmektedir (Orkunoğlu Şahin, 2019:110). Benzer şekilde dijital 
ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin ve satışının artması, uluslararası iktisadi 
işlemlerin kripto para birimlerinin kullanılması yoluyla çevrim içi olarak 
gerçekleştirilmesi, robotların üretimde emek yerine kullanımı vergi 
tabanında erozyona neden olmaktadır.  

Mevcut vergi sisteminde düzenlenen yukarıdaki durumların ötesinde, 
yeni iktisadi faaliyetlerin de vergileme açısından değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Örneğin paylaşım ekonomilerinin yeni bir iş yapma tarzı 
olarak farklı vergisel boyutları vardır. Paylaşım ekonomisi kavramı, sanal 
piyasalarda daha çok kişiler arasında mal ve hizmetlerin satış veya 
kiralanması işlemlerini ifade etmektedir (Richardson, 2015:121). Ağırlıklı 
olarak konaklama, ulaşım, turizm, finansal hizmetler gibi sektörlerde faaliyet 
gösteren bu platform; girişimcilerin genellikle toplumun düşük gelirli kesimi 
olması, hizmetlerin daha çok emek yoğun olması, mülkiyet devri yerine 
kiralama ağırlıklı işlemler ile ilgili piyasadaki geleneksel iş modellerinden 
ayrılmaktadır. Paylaşım ekonomilerinde bilgi eksikliğinden kaynaklı negatif 
dışsallıklar azalmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde taksi, ev 
temizliği, çocuk bakıcılığı gibi gayri resmi olarak sağlanan hizmetler bu 
platformlar üzerinde kayıt altına alınmaktadır. Dolayısıyla paylaşım 
faaliyetleri kapsamında dijital platformlar tarafından tutulan büyük miktarda 

                                                            
3OECD’nin 2013 yılında küreselleşme ve dijital ekonominin hızlı büyümesi ile birlikte Matrah Aşınması 
ve Kâr Aktarımlarına ilişkin başlattığı çalışma (The Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) 2015 yılında 
genişletilerek çok sayıda reformu öneren kapsamlı rapor haline getirilmiştir. Bu projenin eylem planının 
ilk başlığını dijital ekonomi oluşturmaktadır.   
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bilgiye erişme imkânı, belirli sektörlerdeki faaliyetleri resmileştirmesine, 
kayıt altına almasına, düzenlemeye tabi tutulmasına ve vergilendirilmesine 
imkân sağlamaktadır. Ne var ki sistemin kendi ürettiği dışsallıklar da 
mevcuttur. Öncelikle cevaplanması gereken soru, bu yeni iş modelinin 
vergilendirilmesinin ayrı bir sistem üzerinden mi yoksa aynı alandaki 
geleneksel sektörlerde uygulanan mevcut vergi sisteminde değişiklik 
yapılarak mı gerçekleştirileceğidir. Her ne kadar mal ve hizmetlerin tedarik 
süreci değişse de sunulan mal ve hizmetler değişmemektedir. Ancak 
ekonomideki payı hızla artmasına rağmen bu alanların daha az regülasyona 
ve vergilemeye tabi olması, aynı sektördeki rakip işletmelere karşı adil 
olmayan bir avantaj sağlamaktadır. Bu platformların vergisel açıdan 
değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlar şunlardır 
(Aslam ve Shah, 2017:69-84; Devereux ve Vella, 2017:108): 

‐ Dijital platform ve hizmet sunucuların vergi mükellefiyet, sosyal 
güvenlik, sigorta hizmetleri açısından idare karşısındaki statüsünün (serbest 
çalışan veya başkası nam ve hesabına çalışan) net olmaması,  

‐ Bu platformların çok uluslu şirket statüsüne sahip olmadan da birçok 
ülkede doğrudan faaliyet gösterebilmesi; dolaysız vergiler açısından 
paylaşım faaliyetlerinden elde edilecek gelir beyanının nispeten düzensiz ve 
daha düşük sıklıkta olacağından vergilemede belirli bir eşik değere 
ulaşmalarının daha zor olması; eşik değerin düşürülmesinin ise kayıt dışılığa 
neden olması, 

‐ Artan rekabet ile paylaşım ekonomisinin önemli kısmını oluşturan 
küçük işletmelerin piyasadaki ağırlığının artmasının devleti gelir kaybına 
uğratma olasılığı,  

‐ Satıcıların bireysel olduğu durumda faaliyetleri için yaptıkları 
harcamaların kişisel giderlerinden ayrıştırılmasının zor olması,  

‐ Yukarıdakilerden farklı bir avantaj olarak değerlendirilebilecek sosyal 
platformlar vasıtasıyla geri bildirim, kullanıcı yorumları, işlem geçmişine 
erişim gibi büyük çaplı veri sunması şeklinde sıralanabilir.  

Uygulanacak vergi rejiminin aynı zamanda söz konusu piyasa üzerindeki 
etkilerinin de doğru tahlil edilmesi gerekir. Platformda taraflardan birisi 
üzerindeki advalorem verginin artırılması piyasanın her iki tarafında da 
çıktıyı artırırken spesifik bir vergi marjinal maliyetleri artıracağından aynı 
etkiye neden olmaz (Kind vd., 2008:1536).  

Teknolojik gelişme ile birlikte benzer örnekleri artırmak mümkündür. Üç 
boyutlu baskı alanındaki gelişmeler maliyetleri düşürerek Asya’ya kayan 
üretim trendlerini tersine çevirme potansiyeline sahip iken diğer yandan 
fiziki mal teslimini ortadan kaldırdığından ve amatör bir kendin yap 
mantığına dayandığından fikri mülkiyet hakları açısından sorunlar 
doğurmaktadır (Eggers ve Macmillan, 2015:25). Bir diğer örnek, üçüncü 
taraf bir aracıya ihtiyaç duymadan, para, varlık ve bilgilerin internet 
üzerinden güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayan ağ yazılımı protokolü 
(Swan, 2015:2) şeklinde tanımlanabilecek blok zincir (blockchain) 
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teknolojisidir. Blok zincir gerçek zamanlı, şeffaf ve merkezi olmayan 
kayıtlar üzerine kurulu bir sistem olarak vergileme açısından birçok fırsat ve 
riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Blok zincir teknolojisi KDV'nin nerede 
ve ne zaman ödendiğinin takibi, çok uluslu işletmelerin farklı yargı 
bölgelerinde kazandığı kârın belirlenmesi, paylaşım ekonomisinin bir parçası 
olarak bireyler tarafından yapılan mikro işlemlere daha fazla görünürlük 
kazandırmak gibi uygulama alanları ile vergi idaresine saydamlık, düşük 
izleme maliyeti, güvenlik, gerçek zamanlı bilgi ve kontrol açılarından destek 
olabilir (PwC, 2016:3). Bu sistem, kötü niyetli müdahaleler merkezi 
olmayan kayıt sisteminde hızlı bir şekilde hesaplama yapamayacağından 
güvenilir bir transfer sunmaktadır. Ancak binlerce bilgisayarda yapılan 
anonim işlemler için işlem yeri ve mükellefin belirlenmesi sorunu ortaya 
çıkmaktadır. Benzer şekilde dinamik fiyatlandırma ve kullandıkça öde 
sistemleri, geleneksel fiyatlandırma modellerine göre arz talep dengesini 
daha iyi sağlamaktadır (Eggers ve Macmillan, 2015:8). Üreticilerin hızla 
adapte olmaya başladığı bu sistemlerin geleneksel kayıt ve vergileme 
yöntemleri ile takibi zorlaşmaktadır. İnternet üzerinde birçok firma 
hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Tüketiciler hizmet karşılığı olarak 
firmaların gelir elde etmesini sağlayan reklamların etkinliğini artıracak 
kişisel bilgilerini paylaşmaktadır. Bu durumda vergilendirme, benimsenen 
ilkeye göre reklam verenin bulunduğu ülkeye, şirket ortaklarının ikametine 
vb. göre olabilir. Aynı zamanda vergilemenin doğru ve etkin olması için 
tüketicilerin verdiği kişisel bilgilerin tespiti ve vergisel boyutunun 
netleştirilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak dijital ekonominin sahip olduğu özellikleri geleneksel 
sektörlerin vergilendirilmesinden farklılık arz etmesine neden olabilir. 
Ottawa Vergilendirme Çerçevesinde belirtilen “Vergilendirme, hem 
geleneksel ve elektronik ticaret biçimleri arasında hem de elektronik ticaret 
biçimleri arasında tarafsız ve adil olmaya çalışmalıdır” prensibi açısından 
dijital ekonomiye uygulanacak vergilendirme için ayrı bir çerçeve 
oluşturmak tarafsızlık ilkesine (OECD, 2015:30) aykırıdır. Aynı zamanda 
vergi sisteminin, özellikle dijital hizmetler sunan işletmeleri caydırıcı 
nitelikte olmaması önem arz etmektedir. Dolayısıyla dijitalleşme için 
yapılması gereken revizyon, vergi sisteminin tamamını kapsamaktadır. 
Konuyla ilgili olası çözümler üç yaklaşım çerçevesinde değerlendirilebilir 
(Vishnevsky ve Chekina, 2018:22): Birincisi, geleneksel vergilerin yeni 
teknoloji ve ürünlerine uygulanması ki bu görüş OECD (2015) Plan 1’de 
benimsenmektedir. İkincisi, dijitalleşme ile meydana gelen vergi geliri 
azalmasının mevcut vergilendirilen alanların vergi yükünün artırılması 
suretiyle telafi edilmesidir. Üçüncü yaklaşım ise akıllı teknolojiler ile gerçek 
zamanlı yeni bir vergi sistemi oluşturmaktır. Şu anki uygulamada ilk iki 
yaklaşım tercih edilmektedir.   
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3. Vergi Yönetiminde Büyük Veri Analitiği Uygulamaları 
Endüstri 4.0’a temel oluşturan büyük veri analitiği ve ilişkili teknolojiler, 

günümüzde uygulanmakta olan vergi sisteminin etkinliğinin artırılmasına 
yönelik önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde 
konu; vergileme yöntemleri, mükellef idare ilişkileri, vergi politikaları ve 
vergi denetimi bağlamında yedi başlık altında değerlendirilmektedir.  

3.1. Vergi Yönetim Maliyetlerinin Azaltılması 
Dijital ekonomi bir yandan küreselleşmenin halihazırda neden olduğu 

vergi tabanının aşınması sorununu daha da hızlandırırken diğer yandan 
mükelleflere ait farklı kaynaklardan sağlanan verileri bir araya getirerek aynı 
vergi yapısında daha fazla gelir elde edilmesi anlamında vergi idaresinin 
etkinliğini artırır. Vergi idarelerinin performans göstergelerinden en önemli 
iki tanesi vergi tahsilat oranı ve vergi toplama maliyetidir. Fiziki altyapı, 
işlem maliyetleri, personel maliyetlerine ek olarak uygulamada, ekonomik 
faaliyetlerin tespiti ve beyanların doğrulanması vergi idaresi için ekstra 
maliyet oluşturmaktadır. Yeni teknolojiler söz konusu maliyetlerin 
azaltılması ve etkinliğin artırılmasına farklı açılardan katkı sağlayabilir.  

Vergisel işlemler hem işletmeler hem de vergi idareleri açısından 
tekrarlanan faaliyetlerin yoğunlukta olduğu bir alandır. İşletmelerin 
muhasebe kayıtlarından idarenin vergi denetimine kadar birçok işlem belirli 
prosedürlere bağlıdır. Özellikle makine öğrenimi karmaşık sistemler ve 
tekrarlanabilir nitelikteki görevlerde zaman tasarrufu vadetmektedir. Makine 
öğrenimi; işletmelerde muhasebe birimlerinin muhasebe kayıtlarının 
yapılması gibi tekrarlanan işlemler yerine verilerin daha etkin analiz 
edilmesi yoluyla iş ve yatırım kararlarında danışmanlık hizmetlerine ağırlık 
vermesine olanak tanımaktadır. Aynı şekilde vergi idaresi açısından vergi 
uzmanları için zaman tasarrufu sağlayarak katma değerli servislere 
odaklanmalarına imkân sağlamaktadır. Dolayısıyla yeni teknolojilerin 
kullanımı, vergi idareleri açısından mevcut işgücü için ikame değil insan 
kaynaklarının vasfının artırılması ve kaynakların etkin kullanımına katkı 
sağlayan tamamlayıcı bir unsurdur.  

Dönüşümle birlikte iş tanımlarının belirlenmesi, ortalama işlem süresi, 
katma değeri olmayan işlemlerin azaltılması sayesinde aynı zamanda vergi 
idarelerinde iş optimizasyonu sağlamaktadır. Estonya vergi idaresi her bir 
işlem için gerekli personel sayısı ve işlem zamanı için iki yıllık bir çalışma 
yaparak kaynak kullanımını 2013 yılında %2,3 ve 2014’te %3,9 azaltmıştır 
(Petersone ve Ketners, 2017:267).  

3.2. Veri Analizi ve Vergi Politikalarının Dizaynı  
Teknolojik ilerlemeler, daha yeni ve daha karmaşık politika oluşturma, 

tasarım ve uygulama noktasında vergi idarelerine geniş alternatifler 
sunmaktadır. Dijitalleşme, geleneksel kâğıt tabanlı resmi dokümantasyon 
sistemlerine kıyasla güvenli ve daha az maliyetli şekilde ekonomik 
birimlerin faaliyetlerini tanımlama ve kayıt altına alma imkânı sunmaktadır. 
Özel kesimde işletmeler halihazırda bu alandaki büyük veriyi depolamakta, 
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satışını gerçekleştirmekte ve reklam çalışmalarında hedef kitleyi daha iyi 
tespit etmek amacıyla yapay zekâ algoritmalarıyla birlikte kullanmaktadır. 
Bu noktada vergi idarelerine vergi beyanları, bankacılık sistemi, sosyal 
güvenlik sistemi, internet tabanlı ödeme sistemleri, ülkelerarası 
anlaşmalardan kaynaklanan raporlar gibi birçok kaynaktan sürekli olarak 
organize edilmemiş veri akışı vardır. Mevcut sistemde bu büyük çaplı 
verinin işlenmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkabilecek potansiyelden tam 
olarak yararlanılamamaktadır.  

Geleneksel yaklaşımla karşılaştırıldığında büyük veri analitiğinin vergi 
analizlerinde kullanılmasının sağlayacağı avantajlar şu şekilde sıralanabilir: 

‐ Her şeyden önce vergi, geleneksel olarak geriye dönük bir fenomen 
olmuştur. Analizlerde tarihsel verilerin kullanılması yerine yeni 
teknolojilerle birlikte vergi verilerinin gerçek zamanlı elde edilme imkânı 
ortaya çıkmıştır. Bu kısmen, gelir idarelerinin gerçek zamanlı olarak 
incelemelere ilişkin artan rolünden ve kısmen de verginin üzerinden alındığı 
iktisadi faaliyetlerdeki değişimden kaynaklanmaktadır (KPGM, 2017:14). 
Endüstri 4.0’ın dayandığı teknolojiler vergi analizleri için kullanılacak veri 
ve bilgilerle ilgili olarak geleneksel yaklaşımı üç farklı şekilde değiştirme 
potansiyeline sahiptir:  

1. Birincisi, büyük veri analitiği sayesinde yukarıda da belirtilen çok 
sayıda kaynaktan farklı formatlarda elde edilen verilerin standartlaştırılıp 
kullanılması mümkündür.  

2. İkincisi, yeterli verinin olmadığı durumlarda yapay zekâya dayalı 
analizler ile kusursuz veri seti gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Sınırlı veri 
seti veya düşük veri kalitesi durumunda dahi etkin sonuçlar elde 
edilebilmektedir (Deloitte, 2018:2). 

3. Vergilemede kullanılan geleneksel veri kaynakları ikinci plana 
geçebilir.  

‐ Büyük veri analitiği vergi analizinin piyasa verilerinin toplanması, 
sonuçlar için performans değerlendirmesi, modelleme, gelecek dönemlere 
yönelik planlama ve öngörü aşamalarının tamamını iyileştirebilmektedir. 
Yapay zekâ teknolojileri de dahil edildiğinde sağlanan uyarlayıcı öğrenme 
sistemleri bu noktada temel istatistiksel ve ekonometrik yöntemler ile 
gerçekleştirilen tanımlamanın ötesinde gerçek zamanlı veya öngörüsel 
analizleri vergi yönetimine dahil etmektedir. Söz konusu teknolojiler 
girdilerdeki değişimlere kendini adapte edebilen algoritmalara sahiptir. 
Girdiler işlendiğinde formüllerin değişmediği mevcut durumda kullanılan 
veri işleme programlarının sağladığı avantajlar düşünüldüğünde, kendini 
verilere göre adapte eden algoritmalar, insanlar tarafından tespit edilemeyen 
ilişkilerin, risklerin, fırsatların vb. tespit edilmesini ve çok daha kompleks 
vergi analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır. 

‐ Vergi idareleri, bireysel ve ticari vergi mükelleflerini çok sayıda 
değişken ve birden fazla kategoride gruplandırmaya tabi tutmak için büyük 
veri analitiği kullanarak, örneğin mükellefleri coğrafyaya, uyumluluk 
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geçmişine, potansiyel temerrüt riskine, tahsilat zorluğuna, gelir seviyesi ve 
demografiye göre etkin bir segmentasyon gerçekleştirebilmektedir. Bu 
şekilde, gerçekleşen ve potansiyel vergi tahsilatı arasındaki boşluğu %10'a 
kadar kapatabilme olanağı vardır (Manyika vd., 2011:60).  

‐ Vergi açığını kapatmak için sosyo-ekonomik öngörülebilirliği 
geliştirmek, gelecekteki muhtemel sonuçların hesaplanması için mevcut 
durumda geçmiş verilerden hareket eden statik öngörü modellerinden daha 
iyi sonuçlar türetir. Planlanan politika değişikliklerinin veya yeni tekniklerin 
gerçek hayatta uygulanmadan önce büyük veri setlerinde denenmesi 
etkilerine yönelik öngörülerde isabet oranını artıracaktır. Bu sayede yeni 
düzenlemeler için doğru zamanlama ve eylem planı çıkarabilir (Milner ve 
Berg, 2016:14-17). 

‐ Vergi politikalarında etkinlik açısından bir diğer önemli nokta vergi 
mükelleflerinin gerçek refah düzeylerinin hesaplanmasıdır. Örneğin; 
emeklilik maaşı, konut sahipliğinden sağlanan gelirler, gelir getiren servet 
unsurları vb.nin bir arada değerlendirilmesi, mükellefler üzerindeki gerçek 
vergi yükünün hesaplanmasını ve politikaların buna göre yeniden 
düzenlenmesini sağlamaktadır. Hatta kişiye özel yapılan hesaplamalar vergi 
yükünü eşitleyecek ayarlamaların yolunu açmaktadır. 

‐ Dijitalleşmenin aşamaları ilerledikçe farklı kaynaklardan elde edilen 
tüm verilerin bir araya getirilmesi maliye politikasının etkinliğini azaltan 
faktörlere çözüm üretebilir; bilindiği üzere iradi maliye politikasının 
enformasyon aşamasında gecikme problemi söz konusudur.4 Dijital vergi 
teknolojileri gerçek zamanlı piyasa verilerini bir arada inceleyerek yeni 
stratejiler geliştirmek konusunda politika yapıcılara fayda sağlamaktadır. 
İradi politikaların geri bildirim aşamasında ise uygulanan bir politikanın tüm 
ekonomi üzerindeki etkisinin hesaplanamaması sorunu yaşanmaktadır. 
Örneğin vergi teşvikleri, vergi harcamaları ve sübvansiyonların kişi 
davranışları ve işletme faaliyetleri üzerindeki etkisi takip edilememektedir. 
Bu sorunların çözülmesi veya azaltılması maliye politikasının adalet ve 
etkinlik amaçlarına aynı anda katkı sağlamaktadır.  

‐ Blok zincir teknolojisi; bir mal veya varlığın kaynağını, konumu veya 
mülkiyeti geçmişten günümüze takibini yapmak açısından kamu idaresine 
yardımcı olabilir. Bu şekilde birbirine bağlanmış işlemler mal ve finans 
piyasalarında uygulandığında bir yandan şeffaflığı artırırken diğer yandan 
sorunların hangi aşamada ortaya çıktığını veya çıkabileceğini tahmin etmede 
hızlı geri bildirim mekanizması sağlamaktadır (Krishna vd., 2017:180). 

3.3. Mükellef ve İdare İlişkileri  
Günümüzde yazılımların herkese uygun tek tür hizmet anlayışına karşılık 

yeni teknolojiler kişiye özgü özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Özel 
                                                            
4Vergi tahsilatı, maaş ödemeleri, borçlanma verileri gibi mali işlemlerin birçoğu halihazırda günlük olarak 
takip edilebilmektedir. Verilerdeki kısa vadeli volatilitenin yanlış yorum ve politikalara neden olmasını 
engelleyici önlemlerin alınması koşuluyla günlük mali veriler hem mali kırılganlıkların izlenmesinde hem 
diğer makroekonomik politikaların dizaynında kullanılabilir. Yeni teknolojiler parçalı haldeki yüksek 
frekanslı mali verilerin işlenmesi ve kullanımını sağlayabilir. 
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kesimde hizmet alıcıların memnuniyetinde önemli bir yeri olan kişiye özel 
hizmet yaklaşımı, danışmanlık ve iletişim alanlarında yapay zekâ destekli 
sanal asistanlık sistemleri ile halihazırda otonom şekilde uygulanmaktadır. 
Benzer bir yaklaşım yeni teknolojilerin sağladığı avantajlar sayesinde vergi 
mükellefleri için de uygulanabilir hale gelmiştir. Günümüzde vergi 
sistemlerinin daha karmaşık hale gelmesi mükellefler açısından anlaşılırlığı, 
şeffaflığı dolayısıyla vergiye uyumu azaltır. Ancak dijital teknolojilerin 
kişiler için mevcut vergisel durumlarını, alternatif durumları vb. bilgilerin 
eşzamanlı olarak sunumu ve danışmanlık faaliyetleri söz konusu soruna 
çözüm getirebilir. 

Mevcut e-devlet sistemi, standart prosedürlerin (gelir vergisi beyanı, vize 
başvurusu, vergi ödemeleri vb.) çevrim içi olarak gerçekleştirilebilmesine 
imkân sağlamaktadır. e-devlet uygulamaları eski kamu internet sitelerine 
göre kişi ve firmalara çok daha fazla bilgi ve hizmet sunmaktadır. Büyük 
veriye dayalı yeni sistemler ise doğrudan ihtiyaç ile bilgi arasında bağlantı 
kurarak problemin doğrudan çözümüne olanak sağlayabilmektedir. Bu 
doğrultuda kullanılabilecek bilişsel programlama (cognitive computing), 
yapay zekâ teknolojilerini kullanarak öğrenme kabiliyeti olan ve insanlarla 
etkileşime geçebilen sistemlerdir. Geleneksel bilgi iletişim teknolojilerinden 
farklı olarak bu sistemler deterministik değil olasılıksaldır; yani önceden 
tanımlanan belirli bir sorun ve bu soruna yönelik belirlenmiş çözüm yolunun 
ötesinde verilerden hareketle neden sonuç ilişkisi kurarak mantıklı 
argümanları bir araya getirmekte ve seçilen güven aralığında önerilerde 
bulunabilmektedir (Krishna vd., 2017:177).  

Otonom hale getirilen kişiselleştirilmiş çevrim içi danışmanlık hizmeti 
vergi mükellefleri için yükümlülüklerini yerine getirmeyi basitleştirerek 
vergiye gönüllü uyumu artırmaktadır. Diğer yandan ilk aşamada rutin vergi 
sorgularına yanıt verebilen, sonraki aşamada spesifik sorunların çözümünü 
de sürece dahil etmek suretiyle mükelleflerin sorunlarına çözüm üreten 
uygulamalar idarenin iş yükünün hafifletilmesine de katkı sağlayacaktır. 
Karmaşık vergisel konularda internet üzerinden bilgi sağlama imkânı 
günümüzde dahi mümkün iken bu gelişmelerin tehdit olarak görülmesi 
yerine bu potansiyelin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak ve yönlendirici 
konumda olmak vergi idaresinin üzerinde durması gereken bir husustur. 
Danışmanlık hizmetlerinin sosyal ağlara entegre edilmesi insanları 
yönlendirmede geleneksel kamu spotu anlayışından daha iyi sonuç 
verebilmektedir.  

İdare mükellef ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyacak ve süreci tamamen 
otonom hale getiren bu sistemler için pilot uygulamalar başlatılmış olmakla 
birlikte özellikle mevzuat açısından henüz gelişim aşamasındadır. Zira 
konunun yasal yönü dikkate alındığında düzenlemelerde yer alan nüans, 
anlam ve gri alanları değerlendirebilecek, idari kararları ve mahkeme 
davalarının tamamı üzerinden yargıya varabilecek, uluslararası 
düzenlemeleri takip edebilecek otonom sistemler için mevcut mevzuatın da 
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yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kanun yapıcıların otonom sistemlerin 
neden olabileceği spesifik problemlere (yanlış bir tavsiyeden mükellef, 
sistem geliştiricisi veya hizmeti sunan vb. kimin sorumlu olacağı gibi) 
yönelik kuralları belirlemesi gerekmektedir.  

Vergi yönetimine büyük veri çözümlerinin adaptasyonunda kamuoyu 
desteğinin sağlanmasında, kurumsal bilgi koruması ve bilgi güvenliği gibi 
gizlilik sorunları ön plandadır. Dolayısıyla atılması gereken adımların bir 
ayağı da kişisel bilgilerin yasalar karşısındaki konumunun yeniden 
düzenlenmesi, bu bilgilerin depolanması ve korunmasına yönelik fiziki 
altyapının oluşturulmasıdır. ABD için yapılan bir araştırmada mükelleflerin 
%60’ı kişiselleştirilmiş hizmet alabilmek için vergi idaresinin kendileri ile 
ilgili halihazırda sahip olduğu bilgileri kullanmasını uygun bulduklarını 
ifade etmişlerdir (Accenture, 2017). Dolayısıyla vergi idareleri veri 
güvenliği sorununu çözdüklerinde büyük verinin avantajlarından 
faydalanabilirler. Bulut depolama teknolojilerinin bu alanda maliyet ve hız 
açısından potansiyeli yüksek olmakla birlikte veri güvenliği konusundaki 
tereddütlerin giderilmesi gerekmektedir. Bu noktada önerilen bir çözüm; 
işlenecek verilerin genel bulutta tutulduğu, vergi ile ilgili kişisel bilgilerin 
özel bir bulutta saklandığı hibrit bulut uygulamalarıdır (Baisalbayeva vd., 
2018b:9).  

3.4. Bütünleşik Vergi Sisteminin Oluşturulması 
Geleneksel vergileme; üzerinden vergi alınan kaynağa, zamana, vergi 

konusuna ve mükellefe sağlanan avantajlara göre farklılaştırılarak 
uygulanmaktadır. Bu durum bir yandan vergi politikalarından beklenen 
faydanın elde edilememesine, diğer yandan ekonomik birimlerin kararları 
üzerinde çarpıtıcı etkilere neden olmaktadır. Teknolojik gelişme ile bu 
konuda sağlanabilecek avantajlar şu şekilde sıralanabilir; 

‐ Bilindiği gibi gelir, servet ve tüketim üzerinden vergilendirme 
yapılmaktadır. Mükelleflere ait bu üç unsurun takibi ve birleştirilebilmesi, 
vergi sisteminin yapısının yeniden tasarlanmasına imkân sağlayabilmektedir. 
Aynı şekilde emek, sermaye ve servet unsurlarının vergilendirilmesi 
genellikle birbirinden bağımsız şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu durum 
kişilerin iktisadi faaliyetlerinde sapmalara neden olmaktadır. Ortak vergi 
programlarının uygulanması, hükümetlerin aynı verimlilik maliyetine 
katlanarak yeniden dağıtım fonksiyonunu daha fazla yerine getirmesini 
sağlamakta; aynı zamanda bu şekilde tüm sermaye unsurları tek bir vergi 
oranına tabi tutularak arbitraj etkisi ortadan kaldırılmaktadır (Jacobs, 
2017:43). 

‐ Vergi yükümlülüğünün belirlenmesinde sadece mükellefin cari yıllık 
geliri değil, aynı zamanda farklı dönemlerde elde edilen gelirler, eşlerin 
gelirleri, sahip olunan varlıklar ve benzeri unsurlar da dikkate 
alınabilmektedir. Gerekli verilerin elde edilebilmesi durumunda, gelirin bir 
yıllık periyotlar itibarıyla vergilendirilmesi yerine ömür boyu gelir üzerinden 
vergilendirme daha adil ve verimli bir sistem sağlayacaktır (Gupta vd., 



M.F. İLGÜN 

Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2020; 179:240-266  255 

2017:6). Yetenekler gibi zaman içerisinde değişen faktörler dikkate 
alındığında optimal bir marjinal vergi oranının, yalnızca cari yıl kazançlarına 
değil, aynı zamanda tüm diğer yıllardaki kazançlara da bağlı olması gerekir. 
Böyle bir yaklaşım Vickrey (1939) tarafından da savunulan ortalama gelir 
üzerinden vergileme yapılması fikrine uygundur.  

‐ Kişi ve hane gelir vergilerinin birleştirilmesi: Bireysel bazlı vergi 
sistemlerine sahip birçok ülke, konut, sağlık hizmetleri, vergi indirimi veya 
sosyal yardımlar gibi alanlarda hane gelirini de dikkate almaktadır. Vergi 
yükü açısından bu durum, hane içerisinde kişiler arasında gelir transferi 
anlamına gelmektedir. Renes ve Zoutman (2017:29) çiftlerden birinin 
yüksek gelir elde etmesi ile her ikisinin yüksek gelir elde ettiği durum 
arasında marjinal vergi oranlarında %40’a kadar farklılık oluşabileceğini 
göstermişlerdir. Dolayısıyla yeniden dağıtım işlevi açısından dijitalleşme ile 
birlikte hem bireysel hem de hanehalkı gelirine dayanan vergi sistemlerinin 
gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.  

Günümüzde vergi sistemlerinde standart bir verginin belirlenmesinin 
ardından muafiyet, istisna, indirimler yoluyla belirli kesimlerin 
desteklenmesi halihazırda uygulanmaktadır. Ancak yeni teknolojiler ile ilk 
aşamada bireysel ve hanehalkı gelirleri ile ihtiyaçlara göre düzenlenmiş, 
kişiselleştirilmiş vergiler hem idare açısından iki aşamalı sürece göre daha 
verimli olacak hem de bireylerin daha doğru iktisadi kararlar vermelerini 
sağlayacaktır. 

3.5. Vergilendirmede Karmaşık Metotların Uygulanması 
Dijital teknolojiler, refah iktisadı ve optimal vergileme ilkeleri 

kapsamında teorik olarak önerilen ancak uygulamaya geçirilemeyen 
vergilerin ve sofistike vergilendirme metotlarının uygulamasına imkân 
sağlamaktadır. 

Dijitalleşme, dolaylı ve dolaysız vergilerin hem türlerini hem de içeriğini 
etkilemektedir. İktisadi faaliyetler hakkında farklı kaynaklardan elde edilen 
veriler öncelikle KDV gibi vergilerin takibini kolaylaştırır. Bunun ötesinde 
yaygınlaşan elektronik transfer sistemleri ve biyometrik kimlik tanımlama; 
kişiselleştirilmiş artan oranlı harcama vergilerinin hayata geçirilebilmesini 
sağlayarak özellikle dolaylı vergilerin payının yüksek olduğu gelişmekte 
olan ülkelerde gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkiyi tersine çevirebilir. 
Uygulamada depolanabilir, dayanıklı ve taşınabilir mallarda ikinci el 
piyasası olduğundan kişiler vergilerin neden olduğu fiyat farklılıkları ortadan 
kalkana kadar ikincil piyasalarda işlem yapacaklarından bu mallar için 
kişiselleştirilmiş vergilerin kullanımı zordur. Ancak bu özelliklere ve ikinci 
el piyasasına sahip olmayan mallarda (elektrik, su, gıda vb.) yeniden dağıtım 
fonksiyonu işletilebilir (Jacobs, 2017:38).  

Dolaysız vergiler açısından bakıldığında kurumlar vergisi; işletmelerin 
yatırım kararı, yatırım yeri, finansman tercihi, kâr transferi vb. birçok 
kararını etkilemesinden dolayı en çarpıtıcı vergilerdendir. Kurumlar 
vergisinin temel varlık nedenlerinden birisi işletmeleri vergilendirmenin 
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varlıkları farklı vergi bölgelerinde olan çok sayıda hissedarı 
vergilendirmekten daha kolay olmasıdır. Bireylerin tüm gelirlerinin, 
tüketimlerinin ve servet artışlarının takibi mümkün olursa kurumlar 
vergisine gerek kalmayabilir, bu vergi bireysel sermaye gelirleri için bir 
stopaj yöntemi haline gelebilir (Zucman, 2015:110-112).  

Veri akışının güvenilir ve yeterli düzeyde olması durumunda sermaye 
gelirleri kaynak ilkesine göre değil, ikametgah ilkesi bazında 
vergilendirilebilir. İkamet ilkesinin kullanılması verginin, ülkelerarası oran 
farklılıkları gibi nedenlerle ortaya çıkan çarpıtıcı etkisini ortadan kaldırır ve 
ülkelerin kurumlar vergisi yerine kişisel gelir vergisi üzerinden rekabet 
etmelerine neden olur (Devereux ve Vella, 2017:99). Benzer şekilde varlık 
değerlerinin düzenli olarak izlenmesine ve kaydedilmesine izin veren 
teknolojiler tahakkuk esasına göre vergilendirmeyi mümkün kılabilmektedir.  

Refah iktisadının ikinci temel teoremine göre dışsallıklar, asimetrik bilgi, 
işlem maliyeti gibi piyasa başarısızlıklarının olmadığı bir ideal ekonomide 
götürü vergi ve transferler gelirin yeniden dağıtımını etkin bir şekilde yerine 
getirebilmektedir. Bilgi kısıtının etkinlik ve adalet arasındaki mübadelede 
önemli bir rolü vardır (Mirrlees, 1971). Büyük veri analitiği, vergi idaresinin 
mükellefler ve iktisadi işlemleri hakkındaki bilgilere çok düşük maliyetle 
ulaşabilmesini sağlayarak idareyi optimal vergileme teorisinin de dayandığı 
tam bilgi varsayımına bir adım daha yaklaştırmaktadır. Vergilemenin 
mükelleflerin tüm iktisadi faaliyetlerinin yanında gelir dağılımını etkileyen 
yetenek, ihtiyaçlar, arızi gelirler, risk alma eğilimi gibi tüm bilgiler 
kullanılarak gerçekleştirilmesi vergilemede optimal etkinlik ve adalet 
dengesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. 

Yeni teknolojiler, kamu kuruluşlarının finansmanına yönelik alternatif 
modelleri denemeye de olanak sağlamaktadır Finansal riskleri kamudan 
yatırımcılara aktaran ve halihazırda kullanılmaya başlanan sosyal etki 
bonoları, vergi dilimi finansmanı, dinamik fiyatlandırma ile sosyal fayda ve 
maliyetlerin fiyata daha isabetli bir şekilde yansıtılmasını sağlayan 
yöntemler buna örnek gösterilebilir. Satın alınan benzin miktarından ziyade 
seyahat edilen yol miktarını ücretlendirmeye yönelik kilometre bazlı 
kullanıcı ücretleri gibi fayda ilkesine dayalı çözümler de büyük veri analitiği 
sayesinde pilot uygulamalarla denenmektedir (Eggers ve Macmillan, 
2015:29-30). Yine otomobiller ve benzin istasyonlarının nesnelerin interneti 
ile sisteme dahil olması örneğinde olduğu gibi; bir ürünün üretimden nihai 
tüketiciye ulaşana kadar tüm aşamalarının takibinin ötesinde, tüketici ile 
etkileşiminin de (nasıl kullanıldığı, verimlilik düzeyi vb.) belirlenmesi 
sayesinde vergilendirmenin daha etkin bir şekilde nasıl yapılabileceği 
konusunda yeni çıkarımlar elde edilebilmektedir.  

3.6. Vergilemede Beyana Bağımlılığın Azaltılması  
Günümüzde kişi ve cihazlar tarafından üretilen büyük hacimli verinin 

doğru şekilde işlenmesi ile piyasaların dijital olarak haritalandırılması ve 
vergiyi doğuran olayların gerçek zamanlı olarak ayrıştırılabilmesi 
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mümkündür. Tamamı birbirine bağlı bileşenleri ile bu ekosistem, 
vergilendirmenin zayıf yanlarından olan beyana bağımlılığı minimum 
düzeye indirebilecektir. Nesnelerin internetinin kullanım alanları, sensörlerin 
boyutu küçüldükçe iletişim teknolojileri ilerleme gösterdikçe ve bunların 
maliyeti düştükçe hızla artmaktadır. Gelecekte günümüzde kullanılmayan 
birçok ürün, veri üretir hale gelecektir (örneğin otonom araçlar günlük 4 
terabayt veri üretmektedir) (Krzanich, 2016). Nesnelerin internetinin 
sağladığı altyapı ile iktisadi faaliyetin gerçekleştirilmesi aşamasında verinin 
doğrudan kayıt altına alınması (benzin pompaları, post cihazları vb.) ticari 
işletmeler, mükellef beyanları, bankacılık sistemi gibi veri sağlayıcılara olan 
bağımlılığı azaltacaktır (Baisalbayeva vd., 2018a:20). 

Bilişim teknolojilerinin vergi sistemlerine entegrasyonu elektronik vergi 
beyannamesi ile başlamakta, ardından kâğıt bazlı kayıtlar, nesnelerin 
interneti, elektronik belgeler gibi farklı formatlardaki verilerin bir araya 
getirilip incelenmesine kadar uzanmaktadır. Vergilendirmede dijitalleşme 
süreci aşağıdaki gibi aşamalandırılabilir (Pande ve Patni, 2017:5): 

1. Aşama, e-belge; vergi beyannamesi, bordro, mali belgeler için standart 
çevrim içi formlar, 

2. Aşama, e-muhasebe; fatura, muhasebe kayıtları vb. kayıtların 
elektronik formatta oluşturulması, 

3. Aşama, e-eşleştirme; mevcut veriler ile devletin ulaşabildiği diğer veri 
kaynakları arasında eşzamanlı eşleştirme, 

4. Aşama, e-denetim; çapraz kontrol ile gerçek zamanlı elektronik 
denetim ve ekosistemin haritalandırılması, 

5. Aşama, e-değerlendirme; beyan formlarına ihtiyaç duymadan 
vergilendirme ve mükellefler için hesaplanan vergiyi denetleme yetisi. 

Bu aşamaların gerçekleştirilmesinde yardımcı araçlardan birisi de blok 
zincir teknolojisidir. Blok zincir kayıt tutma yöntemi işletmelerin farklı 
birimleri, tedarikçiler, müşteriler ile vergi idaresini bir araya getirmekte 
kullanılabilecek bir teknolojidir (GTIL, 2017:4). Hâlihazırda iktisadi 
faaliyetlerin gerçekleşmesi ve vergilendirilmesi ayrı süreçleri ifade ederken 
blok zincir teknolojisi, iki aşamayı bir araya getirmek suretiyle bir yandan 
vergi idaresinin gerçek zamanlı verileri takip edebilmesine, diğer yandan 
beyanname gibi bir geri bildirim mekanizması olmadan otomatik vergi 
tahsilatı olanağı sunabilmektedir (Krishna vd., 2017:181). Aynı şekilde 
spesifik olarak mükelleflere tanınan tüm muafiyet, istisna, vergi indirim ve 
iadesi gibi imkânlar blok zincir içerisinde tanımlanarak ikinci bir işleme 
gerek kalmaksızın eşzamanlı olarak tek sistem üzerinden yerine 
getirilebilmektedir.  

Dijitalleşmede nihai nokta ise devlet kurumlarının vergi formlarına 
ihtiyaç duymadan vergiyi değerlendirmek için sunulan verileri 
kullanmasıdır. Geleneksel vergi kayıtlarından sentezlenmiş bilgiler yerine, 
iktisadi işlem için doğrudan finansal sistemden bilgi elde etmek, vergi 
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makamlarına kayıt dışılığın daha doğru tahmin edilmesi ve azaltıcı tedbirler 
için yeni olanaklar sunacaktır.5 

3.7. Vergi Denetimi Anlayışında Değişim 
Endüstri 4.0 ile birlikte iktisadi ve sosyal hayata entegre olan yeni 

teknolojiler bireylerin iktisadi faaliyetlerini farklı platformlarda takip 
edilebilme imkanı sunmaktadır. Vergi idaresi açısından bakıldığında bu 
şekilde oluşan büyük verinin kaynağı mükellef beyanları, bankacılık ve 
finans kurumlarının kayıt altına aldığı mali hareketler gibi geleneksel veri 
tabanlarına ilave olarak nesnelerin interneti sayesinde insanların etkileşim 
içerisinde olduğu tüm makineler, dijital reklamcılık, emtia taşımacılığı 
verileri, yapay zekâ temelli sosyal iletişim ağları, kişisel deneyim ve 
yorumlar gibi farklı formatlarda çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu 
yeni veri tabanlarının büyük kısmı bireylerin almış oldukları hizmet karşılığı 
gönüllü olarak paylaştıkları bilgileri barındırmakta olup söz konusu veriler 
halihazırda özel sektör tarafından işlenmektedir.   

Geleneksel denetim elemanı tarafından gerçekleştirilen ve yasal 
yükümlülük odaklı denetim anlayışı Endüstri 4.0 ile birlikte yapısal 
dönüşümün bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Öyle ki geleneksel denetim 
anlayışı yerini bilişim teknolojileri ağırlıklı, bu teknolojiyi kullanma ve 
geliştirme noktasında yetkin beşeri sermaye yapısına sahip, genellemeden 
ziyade mükellef ve vaka odaklı bir anlayışa bırakmaktadır. 

Büyük veri analitiği, yeni denetim anlayışının cezalandırma yerine 
mükelleflerin gönüllü uyumu temeline oturmasına olanak sağlamaktadır. 
Makine öğrenimine dayalı veri analizi mükellefler için; risk analizi yapma, 
puanlama ve skor uygulaması, performans ölçümleri, olağan dışı işlemlerin 
tespiti, yüksek riskli mükellef veya mükellef gruplarının belirlenmesi, 
denetim için seçilecek adaylarının belirlenmesinde isabet oranının 
artırılması, dürüst mükellefler için kişiselleştirilmiş ödül sistemleri gibi 
iktisadi faaliyetin daha iyi takibine ve denetimde etkinliğin artırılmasına 
yönelik araçlar sunmaktadır (İlgün, 2020:10-12).  

Modern denetim prosedürü, vergi denetiminin geçmişe dönük doğasını da 
değiştirecektir. Bulut depolama ve makine öğrenme teknolojileri vergisel 
sonuçlar doğuran iktisadi faaliyetlerin eşanlı olarak takibini mümkün 
kılmaktadır. Bu sayede faaliyetlerin gerçekleşme anında vergisel 
incelemesinin yapılabilmesinin yanında vergisel sonuçları olacak işlemler 
konusunda erken uyarı sistemleri, vergi uyumuna en uzak mükelleflerin 
tespiti gibi illegal faaliyetler öncesi önleyici prosedürler sayesinde eşanlı ve 
hatta geleceğe yönelik denetim anlayışına doğru bir dönüşüm öngörülebilir 
(İlgün, 2020:9). 

Vergi inceleme uzmanlarını sıradan sorumluluklardan kurtaran 
dijitalleşmenin sağladığı verim artışından fazlasını vadeden söz konusu yeni 
tekniklerin vergi sistemine adaptasyonu, gelişen teknolojiyle birlikte vergi 

                                                            
5Yukarıda açıklanan sistemin erken bir aşaması olarak Türkiye’de de uygulanmakta olan kira gelirlerinde 
hazır beyanname sistemi ve sağladığı avantajlar örnek gösterilebilir. 
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kaçırmada geleneksel yöntemlere kıyasla tespiti daha zor yasadışı işlemlerin 
tespit edilebilmesi için bir tercihten ziyade gereklilik arz etmektedir. Bu yeni 
teknolojilere dayalı yöntemlerin veri madenciliği çerçevesinde harcama 
vergilerinin denetim sürecini daha etkin hale getireceği pilot uygulamalarla 
gösterilmiştir (Hsu vd., 2015:242). Aynı zamanda günümüzde kullanılmakta 
olan tesadüfi örneklem seçimine dayalı denetim ile karşılaştırıldığında 
modern veri analiz teknikleri teorik olarak bir mükellef grubu veya piyasanın 
tamamının denetlenmesine imkân vermektedir (Earley, 2015:496).  

 
4. Vergilemede Büyük Veri Analitiği:  Örnek Uygulamalar 
Çalışmanın önceki bölümlerinde üzerinde durulan teknolojiler, iktisadi 

hayatta özel sektör tarafından giderek daha yoğun olarak kullanılmakta olup, 
aynı zamanda finans, muhasebe ve vergisel yükümlülükler açısından da özel 
danışmanlık hizmetlerinin gelişen bir dalını oluşturmaktadır. Kamu ve vergi 
idareleri bu dönüşümü yasal altyapının hazırlanması ve pilot uygulamalar ile 
içselleştirmeye başlamıştır. Bu bölümde söz konusu teknolojilerin vergi 
idareleri tarafından nasıl kullanıma sunulduğu farklı ülke örnekleri 
çerçevesinde değerlendirilmektedir.   

Birleşik Krallık’ta Davranışsal İçgörü Takımı, davranışsal iktisat ve 
psikoloji alanındaki akademik araştırmalardan elde edilen çıkarımları kamu 
politikalarının dizaynına uyarlamaktadır.  Bu birim çok sayıda pilot program 
üzerinde çalışarak vatandaşların birçok kamusal davranışında olumlu 
değişiklikler sağlamıştır. Gelir ve Gümrük İdaresinin (HMRC) mükelleflerin 
gönüllü uyumu için projeleri bu alandaki önemli örneklerden birisidir. 2006 
yılında yürürlüğe girmesinden bu yana uyumlaştırma maliyetlerinde azalma 
(2014-2015 mali yılında 7,3 milyar sterlin) ve vergi mükelleflerinin 
memnuniyetinde önemli ölçüde artış gözlenmiştir (HMRC, 2017). 
Avustralya vergi dairesinin uygulamaya koyduğu sanal asistan sistemi, ilk 
müracaatta sorunların çözüm oranını dünya ortalamasının üzerine çıkarmış, 
sık sorulan soruların otomatikleştirilmesi ile diğer çalışanların spesifik 
sorunlara eğilmesi için zaman tasarrufu (yılda 75 bin iş saati tasarruf) 
sağlamıştır (Tinholt vd., 2017:1). Kanada vergi idaresinin kurduğu sanal 
vergi danışmanlık hizmeti, sorunlara karşı ortaya koyduğu önerilerin yanında 
ulaştığı sonuçların nedenlerini kanuni hükümler, içtihatlar ve yorumlarla 
birlikte rapor etmektedir. Bu örnek, yapay zekâ teknolojilerinin vergisel 
konularda profesyonel olan veya olmayan tüm ilgililer için destekleyici 
rolüne işaret etmektedir (Deloitte, 2018:3).   

Dünya çapında 32'den fazla vergi idaresi, stratejilerini geleneksel 
muhasebe kaydı odaklı denetimden, büyük ölçüde ortak bir platform 
üzerinde büyük veri analitiğine dayalı, risk bazlı ve işbirliğini 
önceliklendiren bir uyum yaklaşımına geçiş yapmıştır (Baisalbayeva vd., 
2018b:10).  Estonya, ulusal dijital ekonomi kurma çalışmalarını ilk başlatan 
ülkelerden birisi olarak 2001 yılında tüm ekonomi için veri iletim katmanı 
X-Road uygulamasını hayata geçirmiştir. X-Road, kamu ve özel sektör 
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kurumlarının birbiri ile bağlandığı, kişilerin dijital kimlik sistemi ile 
işlemlerini gerçekleştirdiği bir altyapıdır. Vergi kayıtlarının kişi ve 
kurumlarla doğrudan ilişkilendirilmesi (istihdam bilgileri, gümrük kayıtları, 
vergi iade talepleri vb.) sayesinde 2019 itibarıyla Estonya’da kamu 
gelirlerinin %98’i bu sistem üzerinden beyan edilmiştir.6 Singapur Vergi 
İdaresi merkezi, veri tabanı ile farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler 
doğrultusunda tahmin modelleri ve gelişmiş analitik tekniklerinden 
faydalanmaktadır (OECD, 2016:27). Avustralya Vergi Dairesi, 2015’ten bu 
yana veri temelli karar vermeye yardımcı araçlar kullanmaktadır.7 Söz 
konusu sistemler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dahi uygulanabilir 
niteliktedir. Örneğin sabit telefon altyapısı tamamlanmamış olmasına 
rağmen Kenya’da vergi ödemesi ve vergi mükelleflerinin vergi bilgilerine 
erişimini kolaylaştıran mobil uygulamalar (iTax ve M-Service)8 üzerinde 
çalışılmaktadır.  

Günümüzde giderek daha fazla ülke iktisadi faaliyetleri gerçek zamanlı 
olarak takip edebilmektedir:9 Avustralya ve Birleşik Krallık'taki vergi 
idareleri çalışanların bordro bilgilerinin gerçek zamanlı raporlamasını 
alabilmektedir. Brezilya ve Rusya'da elektronik faturalandırma sistemleri, 
işletmelerin mal ve hizmet satış verilerine eşanlı erişim sağlamaktadır. 
Rusya’da vergi makamlarının erişimine açık çevrim içi yazarkasalar 
kullanılabilmektedir. Çin’de KDV’de işlem bazında değil geniş çaplı çapraz 
kontrol mekanizmaları mevcuttur (Fan vd., 2017:7). Brezilya’da Ulusal 
Dijital Defter Kayıt Sistemi üzerinden (SPED) vergi dairesi tarafından 
şirketlerin yıllık dijital muhasebe kayıtlarına dayanarak gelir üzerinden 
alınacak vergiler için yükümlülükler belirlenebilmektedir. Bu ülkede 
dijitalleşmeyi ve nihai tüketici aşamasında KDV'nin daha iyi uygulanmasını 
teşvik etmek amacıyla faturalar üzerinden tüketicilere belirli oranda vergi 
iadesi uygulanmıştır.  

Ortak veri sisteminin kurulması ve büyük veri setlerinin işlenmesinden 
sonraki aşama vergi sisteminin etkinliğini artırıcı yapısal reformlardır. 
Hindistan’da 2017/18 mali yılında başlatılan büyük bir reform ile kayıt, iade 
ve e-ödeme için ortak bir platform kurmak ve ardından rekabeti bozucu 
çeşitli vergiler yerine tek tip bir dolaylı vergi sistemi getirmek için girişimler 
başlatılmıştır. Hükümet ve vergi mükellefleri de dahil olmak üzere tüm 
paydaşlar için tek bir portala sahip olan Mal ve Hizmet Vergisi Ağında 
mükellefler vergilerini beyan ederken vergi idaresi portal üzerinden her bir 
işlemi takip edebilmektedir (Pande ve Patni, 2017:8). Sistem, çevrim içi 

                                                            
6X-Road ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road 
(Erişim Tarihi: 23.03.2020) 
7Avusturya’da vergisel işlemlerde büyük veri kullanımı için bkz. https://www.ato.gov.au/about-
ato/managing-the-tax-and-super-system/insight--building-trust-and-confidence/how-we-use-data-and-
analytics/ (Erişim Tarihi: 13.01.2021) 
8Kenya Gelir İdaresi mobil vergi hizmetleri için bkz. https://itax.kra.go.ke; https://kra.go.ke/en/m-services 
(Erişim Tarihi: 23.03.2020) 
9
 Bilgiler ilgili ülkenin ulusal vergi otoritelerinin resmi internet sitelerinden derlenmiştir. 
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olarak alım satım işlemlerini hatta ilişkili diğer işlemleri (sarf malzemesi 
tüketimi gibi) eşleştirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Benzer 
şekilde Çin, kamu sektöründe dijitalleşmenin 3. Aşaması olan İnternet-Vergi 
Eylem Planını 2020 itibarıyla tüm işletmeleri kapsayacak şekilde 
genişletmektedir. Bu planda KDV için dijitalleştirilmiş vergi yönetimi 
anlamına gelen Altın Vergi Sistemi (GTS) ile her fatura, yalnızca sistem 
tarafından verilebilen bir numarayla kayıt altına alınmakta, bu kaydın 
onaylanması için alıcıya düzenlenen faturanın bir kopyasının vergi idaresine 
gönderilmesi ve eşleştirilmesi gerekmektedir (SAT, 2015:17). 

Özel sektör tarafından sağlanan vergi danışmanlık hizmetlerinde de söz 
konusu teknolojilerin kullanımına başlanmıştır. Kişiler ve cihazların 
etkileşim içerisinde olabileceği ekosistemler oluşturan bulut tabanlı 
sistemler; gelişmiş doğal dil işleme, bilgi toplama, otonom akıl yürütme ve 
makine öğrenimi teknolojileri ile vergi kanunları, yönetmelik, mukteza, 
yargı kararları, internetten elde edilen bilgileri bir araya getirip yorumlamak 
suretiyle vergi sorunlarına yanıt verebilecek şekilde geliştirilmektedir.10 

 
Sonuç 
Endüstri 4.0, üründen ziyade üretim sürecini değiştirdiğinden tüm 

sektörlerde bir dönüşümün yaşanmasına neden olmaktadır. Her bir 
endüstride ürünlerde ve üretim süreçlerindeki değişiklik, yeni iş modelleri, 
üretici ile müşteri ilişkilerinin yeniden tanımlanması bir yandan ekonomiyi 
yeniden şekillendirirken diğer yandan yeni bir vergi ekosistemi 
oluşturmaktadır. Bu noktada önemli olan söz konusu paradigma değişiminde 
vergilemenin kamu hizmetlerinin finansmanı gibi temel fonksiyonlarının 
yanında bir katalizör işlevi görerek etkin ve sürdürülebilir iktisadi yapının 
kurulmasına katkı sağlamasıdır.  

Yeni teknolojiler sadece işletmeler için değil, vergi idareleri için de yeni 
fırsatlar sunmaktadır. Büyük veri analitiği başta olmak üzere dijital dönüşüm 
etkin, verimli ve saydam vergi yapısının kurulmasında vergi idarelerine şu 
alanlarda yardımcı olabilir: (i) veri odaklı, kuralları belli, şeffaf ve hesap 
verilebilir vergileme süreçlerinin dizayn edilmesi, (ii) gerçek zamanlı 
kişiselleştirilmiş iletişim ve çözümler sunarak mükelleflerin memnuniyetinin 
dolayısıyla gönüllü uyumunun artırılması, (iii) politika yapıcılara piyasayı 
eşzamanlı takip ederek hedefleri doğrultusunda daha isabetli kararlar 
almalarına destek sağlanması, (iv) vergi idarelerinin çalışanlar, işletmeler, 
banka ve diğer finans kurumları, ticaret odaları, yargı organları, diğer 
ülkelerin ilgili kurumları ile karşılıklı bilgi paylaşımı sayesinde yerel ve 
uluslararası düzeyde paydaşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, (v) geçmişe 
dönük ve hukuki yönü ağır basan denetim anlayışının gerçek zamanlı ve 
mükellef odaklı bir hale getirilerek iktisadi ve toplumsal fonksiyonlarının 

                                                            
10
 Örneğin IBM Watson uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 

https://www.ibm.com/blogs/watson/2018/04 /driving-faster-more-accurate-and-more-beneficial-tax-
decisions/ (Erişim Tarihi: 13.01.2021) 
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artırılması, (vi) kendi içerisinde ve ekonomi ile bütünleşik bir vergi sistemi 
oluşturulması, (vii) iktisadi faaliyetlerin takibi ile verginin tabana yayılması 
ve optimal vergileme ilkelerinin hayata geçirilmesi. 

İşletmelerin rekabet avantajı nedeniyle hızla adapte oldukları bu süreci 
devletlerin geriden takip etme lüksü yoktur. Zira dönüşüm tüm sektörlere ve 
işletmelere yayıldıkça buna uyum sağlamak, yönlendirmek ve denetlemek 
vergi idareleri için zorlaşacaktır. Başarılı bir dijital dönüşüm için yasal 
altyapının oluşturulması, farklı mükellef grupları için uyum stratejilerinin 
belirlenmesi, yönetim süreçlerinin prosedürlerinin güncellenmesi, fiziki, 
teknik ve beşeri altyapının uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Her ne 
kadar vergi otoriteleri piyasalardaki bu gelişmelere uyum sağlamak amacıyla 
girişimlerde bulunuyor olsalar da sürecin yönetimini etkileyebilecek olumlu 
ve olumsuz faktörler üzerinde durulması gerekir. Öncelikle kamuda 
esnekliğin düşük olması düzenlemelerin gecikmesine neden olmaktadır. 
Vergi alanındaki karar optimizasyonu, ancak yasal çerçeve ve düzenlemeler 
dahilinde elde edilebilecek çözümü ifade etmektedir. İkinci olarak 
dijitalleşme, vergi politikalarının sınırlarını genişletmekle birlikte kurumsal 
kısıtlar belirleyici olmaya devam edecektir. Kurumsallaşmanın 
sağlanamadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yolsuzluk düzeyinin 
yüksek olduğu ülkelerde bu teknolojilerin yönetim tarafından doğru 
hedeflere yönelik kullanımı zorlaşabilmektedir. Üçüncü olarak büyük veri 
analitiği giderek daha fazla kullanılıyor olmakla birlikte hem idare hem 
mükellef cephesinde vergi ile ilgili stratejik kararlarda otonom karar 
teknolojilerinin kullanımı diğer uygulama alanlarına göre daha gecikmeli 
olabilmektedir. Bunun bir nedeni alınan kararlarda sorumluluğun kime ait 
olduğu noktasındaki yönetsel ve yasal gri alanlar iken diğer neden karmaşık 
makine öğrenme prosedürlerinde girdi ve çıktı arasında birçok istatistiksel 
işlem katmanı olduğundan bu işlemleri yürüten süreçlerin basit olasılıksal 
çıktılardan farklı olarak takip edilebilir olmamasıdır. Makine öğrenme, 
nesnelerin interneti, bulut veri sistemleri gibi yeni teknolojiler ile bunların 
yol açtığı kişiler arası ödeme sistemleri, karanlık fabrikalar gibi yeni iş 
modellerinin vergisel boyutu ve mali yapı üzerindeki etkisi için uluslararası 
standart ve regülasyonlara ihtiyaç vardır. Bunun sağlanabilmesi için de 
ulusal ve uluslararası boyutta politika yapıcılar arasında koordinasyonun 
yanı sıra yeni teknolojilerin olası tüm etkilerinin henüz geliştirilme 
aşamasında dikkate alınabilmesi için maliye, ekonomi, hukuk, sosyoloji, 
bilişim gibi disiplinleri kapsayan bir işbirliği gerekmektedir. Ancak bu 
şekilde gelişimin etik sorunları aşılabilir, süreç idarece içselleştirilerek 
yönlendirilebilir ve tüm taraflar açısından sürdürülebilir olması sağlanabilir. 
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